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İstanbul, 12 (Telefonla) - Memlekette k~hve 
buhranı bahia mevzuu deiı:ldir. Hükumetin emrm~e 
1050 çuval kahve vardır. Ayrıca yolda da on bın 

çuval bulunmaktadır. 
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Bir mukayese: 

Arna vudluk ve 
Libya harbi. 

Yunan ilerleyjşinin ağır 
inkişafı 

Arazi ve iklim şartla
rından doğuyor. 

El~asaa, Bırat ıı At-
11111111 -ı sakata 

~ıaııııaor. 

Arnavudluk harekatını idare eden Yunan erkanıharbiyesi 

Elbasan yolu üze Arnavudluktaki 
rinde yeni mu- isyan hareketi 
vaffakıyetler. büyüyor. 
Bazı yerler alındı. Sebebi de açlıktır. 

Lonqra, 12 (A.A) - Tayrnis ga
zetesi, baş makalesinde Yunanlıların 
Arnavudlukdaki il<?ri hareketlerini , 
Trablusgarptaki İngiliz ileri hare -
keti ile mukayese edere.le, Yunan iler 
lemesinin İngiliz harekatı kadar sü
ratli olamayışını gayet tabii bulmak-
tadır. Sebep gayet basittir. Arnavud- Ş • [ h • J b .. "k 
luk arazisi ve iklimi bir kış harbi i- ıma cep esınue uyu 
çiıı çok az m~said old~ğu hal?e bir muharebe var. 
Trablusta vazıyet tamarnıyle ak~ı -

dir. Manastır, 12 (A.A) _ Röyterin Atina, 12 (A.A.) - İtirnad~ şayan 
Gazete, bütün bu müşküllere rağ- muhabirine göre Elbasnna giden ıyol menbalardan gelen haberlere ~ore, Ar

nı·en Yunanlıların bütün zorluktan üzerinde scvkülceyş bakımından navudlukt~ İtaly~n~_ara kar~ı ısya~ ha
muvaffakıyetle yenmelerini son de- mühim İtalyan mevzilerj Yunanhla- reketi gittıkçe buyu~ektedır .. _D~gla~a 

ltalganlar kaçarken 
Kilisorayı yaktılar. 

rece takdire şayan bulmaktadır. rın eline geçmiştir. Ayni muhabir çekilmiş bu~unun asıl~r, muhım bır 
Gazete diy0r Jci: bunu son derece mühim muvaffakı- kuvvet teşkıl .~t?IektedıT. . .. 
cArnavudluk dağlan .karlarla ör- yet olarak telakki etmektedir. İsyanın mu~ım .~beblel'.ınde? bırı-

tülüdilr. Yol yoktur. tazyik altında- Atina, 12 (A.A) - Cepheden ge- nin açlık oldugu soylenmektedır. Son 
ki İtalyanlar i~in vaziyet daha mü - len son haberler.e göre, Şimal cephe- zamanlarda İtalyanlar Arnavud asker
aaiddir. Çünkü onlar arkalarında. sinde büyük bir muharebe başla - !erinin iaşesine dikkat etmemekte 
muntazam yol bulmaktadırlar. Ar - mıştır. Kilisora ımmtakasında Yu - idiler. 
navudluk hare.katında , Yunanlılar nanlılar zaptetmiş oldukları mev- Atina, 12 (A.A.) - Yunan ordulatı 
·çin. arkada bir demiryolu da yoktur. zilerin tahkimiyle meşguldürler. Dün Başkumandanlığımn 10 ikinci kanun 

Şımdiki hnlde burada geniş mik- İtalyan hava kuvvetleri Yunan mev- tarih ve (76) numaralı resmi tebliği: ı.Yasta harekAt bahis mevzuu değildir. zilerinin gerilerinde faaliyet gös - cDün yapılan muvaffakıyetli bare-
Harelclt, sa.dece ufak mevzilere k&r- termişlerdir. kat Kilisora işgaline mUncer olmuştur. şw:lır .. ~uda anca.k.hafif top~ile,.y..a.- Atina, 12 (A.A) ,__Umumi em · Boş olnr.akJlulunan şehirde yağmalar ~ılab1ı1ıı:. BOtOn ıo, o toplan ve cep- yet nezareti tarafından 10 ikincika- yapılmış, ynngmlnr çıkarılmıştır. ~ne erınl. bu buzlu tepelere çıkara- nun akşamı neşredilen tebliğde, 20 si zabit olmak üzer~ 60~ kadar bılmektedır. Yunanlılar sebat ediyor- 1 k t d hT d ·y h""k"' esir aldık. Bir hnrp bayragı,_ dort top, 
lar. Teşebbils har-eketini de daima el- ~~~ eğüe k ~ 1a1·~ e kiud~n u um -Devamı 3 ncü aahifede-leııinde tutuyorlar. __ ...::__a_:y_e_ı _m_e _ __:eı_r. ______________ -----

Kilisoranın zaptı büyük bir muvaf. Amerı·kada falcıyettir. Şimdi Tepedelenin bacıına H a r p 
anıi akibet gelecektir. Avlonya· ve 
Berat da eukut edecektir. Fakat bu 

iki yer için ~ok ~iddetlı çarpışmalar Kısa su·· recek vu·· kselen bı·r ses Yapılm~ı lizımdır. Havanın düzel-
mesi beklenirken, Yunanlılar, !tal -
Yan mevziJerini kemirmektedirler. 
Du. aUzel bir usuldilT'. Ve İtalyanlar Amerikan yardımı tam 
bu usule mukabele yolunu bulama-
mı$lardır. olursa Hitlerizm sür-

Oğullarımızın cephe~e 
gitmemesi için imalatı 

Yarın 
Tütün piyasası 

açılacak! 

Amerikan firmaları da 
mübayeata iştirak 

edecekler. 
T .. tün piyasaın yarın Eie bölge

u .. k 
sinde açılacaktır. Piyaaaya tflıra 

edecek tüccar ve tirketler.'.n ek•· 
l : tütün mıntakalarına hare· per er, . 

ket etmiılerdir. Piyasa içın her .ta
rafda ha:r.ırlıklar tamamdır. lnhı
aarlar idareai ve Türk tütün l~i
ted şirketi p:yaaadan mühim mık-

d t .. t"' • •tın alacaklardır· tar a u un -
A 'k tütün kumpanyaları me-merı an d'' 

·· •·ve un nuırları, bayramın aon gunu 
merkez bürolarında toplanarak ta
limat almıılar ve mübayea mınta -

· 1 d' Amekalarına hareket etmış er ır. 

rikan kumpanyalannm piyasada~ 
tütün alacakları haberi memnunı
yetle karıılanmııtır. 

Mısırda Faşizm 
aleyhtarhğı 

Italyanlar arasında pro· 
pagandalar başladı. 

.... 
Şimdi Trablua topraklarında bulun.an Şeyh Sunuai 

selam lanı yor. 
aevai ve sayıı ile 

80 bin esir, 60 
top, 300 bin 

obüs 
işte garp çölünde lngi

lizlerin aldıkları .. 

Graçyani Tobru
ku müdafaa 
etmiyecek. 

Şimdi karşılıklı top 
ateşi var. 

ita/yan tayyarelerinin l ngiliz tayyareleri ser. 
tahribi devamda. bestçe çalışabiliyorlar. 

Kahire 12 (A.A) - Halihazırda 
Kahire, 12 (A.A'.) - Bardiyada Graçyani~in kumand~sı 8:~!ınd~ b_ü-

mühim miktarda yıyecek bulunduğu yük bir ordu bulundugu ogrenilmı§
öğrenilmiştir. Garp çölü harekAtı baş- se de, gayri resm.~ haberlere ~öre bu 
lıyahdanberi alınan esirlerin mi_ktarı ordu. Tobruku müdafaa &tmıyecek -

(80) bine baliğ olmuştur. Bardıyada ce~~rhire 12 (A.A) - Yeni İngiliz 
alınan harp ganaimi arasında. <60.?> top ba'tacyaları Tobruk etrafında fa
top, (300) bin obils, (600) mıtralyoz, aliyete başlamışlardır. Şi_rndi~i faa
(ll) milyon kurşun vardır. . liyet, karşılık.!ı top .at.eşme ınh!sar 

Kahire, 12 (A.A.) - Dün İngilız etmektedir. Dun Kahır~~e neşr~~dılen 
k tı · karargahı tarafından İngiliz hava kuvvetıcru;ııı:ı teblıginde 

Hava u"'ıe. erı . .. . . İngiliz avcı tnyyarelerının pek mu
neşredi~n bır teblığe gore, lngılız bom: kavemet görmeksizin Tobruk üze. 
bardırnan tayyai:eleri J>erşembe gece 1 rinde devriye uçuşlnn yaptaklan 
Benfnnya şiddetli hücumlarda bulun- bildirilmektedir. 
muşlardır. Tayyare meydanında. yerde . . . . 
bulunan tayyareler arasında yangın yare tahrıp edılmıştır. 
ve infilaklara sebebiyet verilmiştir. Benina ve Berka., Bingazi civarında 
Bcrkada da yerde bulunan bir çok tay- bulunmaktadır. 

Ziraat Vekil9miz bugün 
Ankaraya gitti. 

-.ınnmlllllflltHIHUHIUlfflUIUlllHlllH atle yıkılacak. 
Abluka ve son Nevyork, 12 (A.A.) - Sabık Nev- . Ney~ork, -~~ (A.A.) -?tor;:~:!~:i~l B. Muaaolini •• d york umumi valisi vıe Demokrat parti- d~s~~ı.sı. b~rlı~ı r~ı~ı ve .hav~t: buluna- lskenderiye, 12 (A.A.) -. . Mısırd:ı rnusaa e nin eski Reis!cuınhur namzedi Al Şınit bıriııı:ı ık:ncı reısı 1;;'»~~e edilen te- Faşizm aleyhtarı harek~t- gıttıtkçke fdaz-

artırmalıyız. Vekil, dün de köy enstitüsünde 
tetkikler yaptı. 

Şehrmizde buunan Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen, dün öf leden 
evvel tekrar kızılçullu köy enatitüaü nü ziyaret ederek ba~~.m ~?"~ 
münasebetiyle köylerinden enstitüye dönen talebelerle goruımuttür. d od . 1 d"Y· . • rak, ımalat hususun a e ~ lalaşmaktadır Bu teşkılatın s en e-lk - --;-- ra :ı: !'- sö;: e ıgı hır nutukta bilha,gn rakkilerd•n dolayı nikbin bul~nd?~unu riye şubesi reİsi Dr. Getana Röyt.er 

hsad harbı dah d•mıştır kı · . söylemiş ve hüllisaten demıştır kı · muhabirine demiştir ki: 
. dd tl . . ~ _ - S.nce harp hır çoklarının san_dı- _ Eğer oğullarımızı ce~heye yo11~- _ Te kilii.tımızın gayosi, Faşist ,..,. ŞI e endırılecektır. gındn? çok ~aha ~ısa olacaktır. Eger mak istemiyorsak, bunun ıç_ıny_apab.ı- jiminin ;e ltalyan - Alman muahede· 

Vekil, atölyeleri gezm~, talebenin köylerde kendilerine lazım olan 
muhtelif mealekleri öğ'renmek için nasal çalııtıklan hakkında mahimat 
almıı, kız ve erkek talebeye ayrı ayrı sualler aormuttur. Vek~~· ~~~-

Londra. 12 (A.A.) - lkt • Amerıkn lngıltereye .mü'!'kün olan her leceğimiz yegdne şey, m<Saımızı haı p !erinin il asıdır Muhtelif ant! faşist nazın Dalton, aöyledJiri bir ~~dı harp yardımı yapa;.ıa. Hıtlerın ımparator- malzemesi imalinde teksıf etmelıyız. gru !ar 'kahi,..; merkez ~kilAtının 
&'al altında bulunınıynn Fr ukta 1•- luğu kuruldugu kadar süratle Yıkı in- Eğer harbe bu surıetle ıştırak etmezsek, . d P • it d t 1 maktadır Mer
<uldara Amerika Kııı!hııç~';!"d•ki <:G- cak!ır •. Böyle bir yıkılmanın alilmetle- Hitler isminin buralarda dn işitildiğini ~ a~esı ~· ın ~ o~~:'..,k şahsiy~tler de 

. f · ı.. •• :n koyculuk tepten ayrılırken mektebın hatıra de terıne ou mueueaen. . 
inkılabında müh:m vazifeler yapacağına kani olduğunu kaydetmıt 

·ı- . · · . A-1. ~- • rafından rı şımdıden mevcuddur .. ~. ez e ır ço Y 
l aç ve yı,ye~ gön~rme;ıne İngiltere H h k.k. A "k .1 R ıt· gorccegız.> mevcuddur. 
nin müsaade etmiş olmasını b h" - er n ı ı merı a ının uzve ın d At T k"J4t M d k" (60) bin 
zuu ede k d · t' k'. a 

18 ınev- İngiltereye yardım siyasetine müzahe- rikn arasında İngilizler ~ruy~:·f 'k : t eş 1 a ımız, ısır a 
1
d k 

. . · · · v k'l f"kaaı aktam ve öğleden aonra Zıraat mektebme aıtmlflır. e ı ve re ı • 
yemeğini huauai bir şekilde Ankarapalasta yemiılerd.ir. 

re emı§ 
1

~ ı. ret edeceği muhakkaktır Aradıt mem- lanti ~in bizi müdafaa edebılecegı 1 rı talyan arasında propagan a yapma -
-;- Bu mOsaadenın ablukada hiç bir lekteimiıi müdafaa i in .hi bir si asi kat'i g •en doğru d<ğildir. Bizim için en ta ve Mısırda lta!yanca yeg!n~ gazele ~lık nçmıyacağı ~u~akkaktır. Kont. görüş farkı okt Tçtaı·•5 1 . Yrt .• · )?'dafaa İngilizlere çabuk malze- olan Jornale D'orıantegazetesınden de 

rolümüz aevııememıetır. Son gfinl•rde ya ko • Y ur· ~ ı ~r e;ın ° •- ı ıı 1 mu .' müzaheret görmektedir. • d h •• 

Vekil, bu sabah trenle Ankaraya hareket edecektır. 

Proje Almanya 
donanmamızın ablukayı yarmağa te- - s~uklnrı topyıekun harp ıle Ame- me vermektır. DAHiLiYE VEKiLi Mutlaka ekserı- yakın a ucum :!~sm~~ı~~ ~~~~~~·a~~~~r ö~~= ltalyan havacı Batıda lngiliz t k k d cekmic nıelc!e bahtiyanm. - İstanbul, 12 (Telefonla) - Dahi· ye 8Z808C8 • e e .,.-• İktıaad ve hilrriyeti kara ve deniz 1 k 1 !iye Vekili Faik Öztr:ık Ankaraya 
.kuvvetleriyle •iddıetlendı"-·k İ"ln el- lıg· ·, vazı·yetı• mu·· stem e e e- hareket etti. • G".b ı e tarı"h-
den ııeı.nı yap~catım. • "K ' # - Amerika ticaret filo la- Fakat o e 

5
• n ' 

rinde iŞARETL ER: rına harp gemileri ne ziiinaôZikretmi-. -

'-----==::llh:=--

Japonya Çok ağır darbelere 
maruz kaldı. 

faaliyet göstcremerne.ktedirler. Bu 
Usler de İngilizler tarafından gece 
gündiiz bombardıman edilmektedir. 

? refakat etmiyecek. yor. 
Bu ne hal . Vaşington, 12 (A.A.) - İ~gilter~~ • fndrid, 12 (~.A) - .<~. B. A.) 

Her .abah Ödem!tten Tireye ve '-·ardım projesi,_ . :pazartesı gilnu_ gazetesinin Bcrlın muhabırı, Alman 
" " nazırlarından doktor Göbelsin gele-~ ,_ 1 · en bir otoray milmessiller meclısınde, sah günü "ek Alman ~.anI'liZunu ecnebı' gazete-ugrayaraıııı; zmıre geç . .. . dk 'k .. L, 

d k b d 'barettir 4-5 iynn hnricıye encumenınde te 1 ve cı'Jer toplantısında şu sözlerle izah var ır, te ara a an ı · . . 
k . 'l'k b" k' kısmı da mev - mi1znkere edılccektır. ettiğini bildirmektedir. ıtı ı ır •mev ııt . - • h k 1 d . t" k" 
cuddur. Fakat birinci mevki mi, Projen~ kabul edılecegıne mu a - Göbe s emış ır ı: 
:k· . . b 11• d llv il Buraya her- kak nazarıyle bakılmaktadır. . -c Ne zaman, ne de tarih zikret-ıncı mı. e ı e ·· A . . .. . is· JorJ miyorum. Yalnız şunu kat'i olarak 
kes balık iatili biner. Üçüncü mev- yan Harıcıye encumen~; ;. c; söylüyorum ki, Almanya dünyaya 
k .d d · t odur Araba dolu- Amerikadan Avrupaya gı en ıcar ven ,· bir Alman taarruz dersini ve ı e e vazıye · 1 A "kan donanmasının " 

d l ular nereye aıidırılacak vapur arına. me~~ . ojeye buna tezahürünü hazııılıyor. Öyle bir ders 
::u. ~~· Y~ü~ünülrnez ve vagon, la- re~nkkat etdm~1r:cc15 ı~~ld~egy i~f söylemiş- ki, bunu hiç kimse unutamıyacak -r, ıç h b daır ayı ıavee ı tır> tanbul tramvaylarından da a eter tir. . · 
bir vaziyette, yolculara ayakta dur· tnfiradçı aza., aralarınd~ h!r ~plan- X 

manın aıkıtmanın, itiıip kakıtma- tı ynpmışlardırh .. Maamkafıh ın~r~d~ı- MÜNAKALAT VEKiLi GELiYOR 
' · · · " · y 1 ula • lnrın proje aley ıne pe az rey P 1.} a-nın her çeı.-dı~ı goaterır.. 0 

c . . daklnrı kuvvetle tahmin edili~or: Ga- l~nbu!,. 12 (Telefqnl~} - MUna. 
rın bir kısmı, ıataayonlarda aerpılır, zeteler başmakalelerinde proJenın le- kalat vekılı Cevdet Kerım lncedayı, 
kahr.. . hinde ~e~riyat yapmaktadırlar. yarın Bandırma yoliyle lzmire hare-

Bu böyle devam edemez, buna hır Yalnız bir kaç gaz,ete, Ruzvelte ve- ket i!decektir. Kendisine Deniz yolla· 
çare bulmak lazımdır. rileeek fazla salahiyetten az, ~ok endi- rı ve limanları .umum müd~rlerinin ** şc izhar etmektedirler. refakat etme len rnuhtemeldır. 
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l,~r~ dolagıslg~ 1 _ lr 
ltalyann.n iktısa

Biraz da güle im 
di vaziyeti 

do? ne ır., 

Hasır Ş3pka U:hsad 
Bay Tekin her gece yemek yediği Karı koca bir kömürcü dükkanınm 

lokantada bir tarafa astığı şapkasını önünde durdular. Erkek sordu: 
bir türlü bulamıyordu. Nihayet baş- - Yarım çuval kömür kaça? 

Almnnya nereden hare
kata geçebilir? 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

vurduğu garson kaba bir tavırla: - İki lira! 
Yazan: A. R. Cusden - Canım efendim! şapkamzı b€n Karı ·ı müdahale etti: Almanyanın, Britanya adasını isti-

y€medim ya! - Alma sakın! Çok pahalı. Ben ela- lası keyfiyeti, zaruretlerin birinci 
( World Review mecmuasından) Adam gülümsiyerek c.evap verdi: ha ucuza temin ederim. · Büyük A vr:.ıpa devletleri arasında, K planına dahildir, bunu kabul edıyo-

- imbilir:' Şapkam hasır şapkav- - Aman Bavan 6 kuru.;:a kömiir ne- ı 
büyük ve uzun bir harp için iktısaden dı ·'··· • " "' ruz. Çünkü Almanya için mat up o-re<le bulursunuz? Bundan ucuzu can 
en az hazır memleket hiç şüphe yok ki sağlığı! lan muharebe değil de hıırp kaz:ın-
İtalyadır. Bilhas:::a bu harp, deniz üs- lff et Erkek karısına döndü: maksa, §U ve bu utikametteki muzaf-
tünlüğünü muhafaza edeceğine asla . .. .. . . c f · ı · · 1 şüphe olmı) an bir devlet aleyhine olur- Dıle ~uşmuş kadınları.lan lım kızını - anım karıcığım. adamın hakkı erıyet erin şekil ve mahı yelı ne o ur-
sa. Böyle bir harbin İtalya için iktısa- methedıyordu: . . var. Alalım şu kömürü. sa olsun, asıl düşman, İngilteredir. 
di bir felak_t doğuracağına da ash1 - Kızı~mı met~e.!m:J< g!bı. olmas~n ve~~~ısınm canı ~ıkılarak şu cevahı Almanyayı idore edenler, bunu 
şüphe yoktur. İtalya, belki milthi~ bır am~a,_ dogru::;u butun ıffetımı tevaru;; şüphesiz bizden daha iyi bilirler. Fa-"" •tmıştır - Amma cahil adamsın yahu! lkj 
perhize girmekle, fili açlıgıw n önüne g·"'- " ... . ı· ık · · ı kat Brı"tnnya adıı·ının istilası keyfı'· ' Hay Allah a l b d ff ıra ı aspırın asan, bütlin kış seni sı- " 
e<:bilir. Et, canlı hayvan, her nevi \'iye- . -:-. r. zı .0 sun, en e 1 e- cak tutar. yet= gün geçtikçe imkansız bir hal'! 
cek yağlar, mli:stemleke istihsaluti, za- tınızı~ n~reye gıtmış olduğunu çok hirel~rin ekS{'riyeti ve bilcümle vene- merak edı) ordum. Aşk gelmektedir. Almanya, Askeri ma-
cck maddeler idhalatı ·, İtalvan ı'h.ı·aca- Hedı·ye lıiyette nasıl bir sürpriz yaparsa ,, Ilir çok aşklar. kızların nişnnlarını tının fı vkalade denecek kadar fistün- bozduklarını arkadaşlarına belli etme- yapsın, bu adayı istila edebilmek ve 
dedir. Gerçi İtalyanın peynir\ e süt gi- Bayan Ayselin seııei devriyesiydi. mek arzusundan dolayı uzun sürmüş burada tutunabilmek, en SLın ve en 
bi ve sütten mamul bazı gıda madde!"._ Kendisine çok güzel bir hediy.c götiir- ~ibi görünürler. kahir darbeleri indirebilmek, ne ko-
riyle, bir miktar yemiş ve sebze ihraca. dü. Aysel hediyeyi alıp baktı. Sonra lnydır, ne de mümkün .. 
tı varsa da bunlar esas ham rnadd~ id- birdenbire suratını astı: c:Şimcli batı- Londrada işte, Almanyayı başka iııtikamet-
halatı ) anında devede kulak kalır. rıma geldi! Dedi, geçen senei devri- Kocası erken geleceğini vadetmişti. lerde harekete sevkedecek olan en 

lTAl.-YANJN lDilALATI: ·..:rnde hana hediye getirmemiştin!~ Fakat tam on ikiye çeyrek kala alarm büyiik sebep budur. ~ugün i'(:n, ya-
İtnlyan idhalatı bugünkii ha!h·!e, f ekilharç bu ya! işamti ,·ıerildi. KnrHn: cVay hain rm için dü~manı (İngıltereyi) kendi 

mayi mahrukat ve milştakkatmdan vay!> Dedi. cEve geç dönmek için diiş- evinde bastırmak iınkanaız hale ge-
yüzde 80 ili!. !)O raddesinde bir kayıb:ı mnnın bile t g l'ncç, Almanynnın rotasını de~jştir -
duşmüştür. Kömür idhalatı viizdc 23 E~ki zamanlarda \ ekilharcın biri her - · · .. w ne 7:am~n :aarruza ~eçece- mrsi r.ayet tabiidir. llahuısuıı, JtaJya 

d 
• ' ıe zaman konag· a misafir davet olun- gını ogrenmek ımkanını buluyor.> emir, maden ve cevherleri idhalatı Ah gün geçtikçe deıı:nleşen malum mağ-

) uzcıe 7'6 ile 5 arasında, ham pamuk ~a fevkalade leziz yemekler hazırlatır. mak lubiyet çukuruna yuvarlandıktan 
idhalatı ise ~n a,ağı yüzde 93 raddesin. ·air zamanlarda bir türlü alelade bir Ah gı . . . . sonra ..... 
dn düşmüşllır. Bunlara teneke, çinko, )emekle işi savuştururmuş.. i. gıa n hırı bır.ge:e tıyatroya.gıt: Almanya, nereye doğru gidebilir: 

Efendi:::i sessiz bir adam oldugw u için m ş. . ~stları ertesı gun oyunun ışını k 
saç. nikel, kauçuk vesaire hususunda nevdı dı}·e so d ki dn · Birinci ihtimal olara Fransa ili:c-

rnna ı:e.'" çıkarmazmış .. .f<'akat ö~·ıe bir " 1 • .r u: arı. znman · A 
da ayni nisl>etle düşkünlük vardır. "aman olmuş kı· konagwa ı'k"ı haf+·a"mı'sa- - '~ allahı bılemıyorurn. İlanları rinden İspanyaya, oradan de. Afri -

Gerçi 1tal~·a, son senelerde .:;un"i ima- "" ok · tt kaya .... 
!At b' h ·' "ir crelmemiş ve bu f"'beble daı"m0 ate- u~a. gı unu um. . · a mı ?r :.ıy.ıi fürfotrniş addoluııabi- '° .,,.. " J) Fakat bugünkü vazıyet, bu ihtima-
l
. d d · ftde vemekleri y~mekten bıkan efendi ı.} e cevap vermış. ıre e; enızaltı gemisi inşaatı ve " B l b• d lin kuvv~t!ni epeyce azaltmıştır. 
hidr~J~ktr'k ve:saitle imal olunan bti. ·ekil,?arcına şöy~ç bir tezkere yazmış: ayan ara ır ers Franko İspanyası, ideoloji cepheain-
tun istihsaIUt için kömiire olaıı ihti«a" Aga lıazretlerJ; B ı w · f deki mevkiini ne olursa olsun, Al -

dh
. ,, ... !~endin -olacak herif yarın öule ve- ,· arnıı ~r .eger hır aptal tara ı~da.n b"' l b 

mil :ştir. meg·rine kendı' kendı'nı· da"et edeoı·. y" ,.._ 5€\ ılmek ıs~ı}.'Orsanız ona ç.ok. zekı hır manya hesabına oy e ir maceraya 
iHRACAT: • " adam ı. l d F k atılacak değildir. Franko, kendil!ıini, 
İt 1 

mekleı·ı· ona go"ı"' 1 ·~ı·tı·p et. Ah ne olııı·- • • mış. gıu. ı muame e e ınız: a a. t ı hA d' ı ayan ihracatı her ne kadar birin- "° ıA:" eg k b d t f ı ihati'l eden ree ~ ıııe er,i gö't'mÜf -
ci derecede Almanya ,.e dördüncü de- lu şu e\•de misafir olsaydım. m:~ ~e~se~1~z <10~:;1 a;;~1 ı;,~;;2d~~.~~~~ tür. Yıkılmı~ olan ıktısadi bünyesini 
recede -de 1sviçre~·e yapılagelmekte fiat takdiri muş gibi muamele ediniz. doğrultamadıktan ve bilhaasa Ame-
idiys;! de, Birleşik Amerika bu listede rikanın takındığı vaziyetten sonra, 
ikinciliği, BUyıik Britanya üçüncülüğü Meşhur l%usuud bir gün · · ız li- Yeni bir darbımesel böyle bir iJtirak veya yol verişin her 
Fransa Ye Arjantin ise daima besinci- t'a vercr:k bir 8.·al almıs. Yold •.•.. o:.,"dı··ıf - .1 halde kendisi iç:n müıaid ş:ıfaklar 
l
.k • . -~" Allah sizi bir felaketten degı. fakat kAlA b ı için çekismekte bulunan 'birer mev- ttiı:..i' tek gözlü biı· adama.· açmıyacağını pe 

8 
a ilir. Arada bir 

k
• . 

1 
6 o fehlke~ten dola.n sizi ~crelliye knlkı- d p ·ıı ışga etmekte bulunmuıılardır .• Iüt- _Bu şal kaç Jı'ra eder". de Fran~a var ır. eten Fram:ası 

f
"kl ~acak olan kimseden korusun! A te ı rin abluka ı neticesi. senelik Di,ye . ormuş, adam: mağlubiyetten sonra iman çizmesi. 

\"fümti 1 alyan ihracat yekunu olan - Di>rt buçuk lira.. Horlama nin dibine yuvarlanan Fransa değil-
(10.450.000.000) Jirıet bundan sonrtı Cevabını verinoo: dir. Mareşal, aradan geçen zamanın 
bu r~kamın yiı~de yetmiş noksanıpı _ Hakkın var, demiş, tek gözle an- Karı ile kocanın ayrı odalarda j•at- kaydettiği inki~afl~ra muvazi bir ih-
t~m .l edecek hır dtişükliik arz.edecek- cak yarıwını görebildin. ması usl'lü, horlama hastal!ğına nıUp- tiynt ve cesaretle yavaş yavaş topar-
tır. A tela iki karı koca tarafından icud edil- lanmıJ, galip Almanyanın teklifleri-

Diğer taraftan Müttefikler İtalya- VCI ıniştir. ne mukavemet edecek bir hale gel-
dan tedarik etme.kt:?. oldukl~~ı çoğu Me,.h r bisikletçilerden biri bir kış H<.ssas kadın ıniştir. Afrika yolundan yapılacak 
marn_ üI .maddclerı, cıva v2 kukOrt de rriiııil, bir 11 ,·cı aı·kndas .• ınıı1 davetı· u"ze- harekat için donnnlll.l\ya da ihtiyaç 
d h l d k ki I ı ~ Bayan Sülevla "Ok hnss[\stır. Diin d ...,. sa do · 

a .ı ıger. U\na a.rc~n .rnlaycn tc-. l'İne ıtH istirakc karar "erı·r. Ilerkes " ..- var ır. rran • nanınnsını vermı-
1 k 1 b ı k 

• d ı · • g~ce çok hissi bir film seyrediyordu. t l dona carı· e<.!:. ~ ı ece, vazıytıt~e ır er. Belk: bir tarafta mevki alarak köpeklerin yor.. ta yan nması jae artık yu-
Alman~ a, İtnl) udun. fazla. mal nlmak .. vJarı '111.e.••clana "Jkarma>"ını hAklerleı·. Bir aralık kocasının kulağına fısılda- vasından çı.kamıyacak hale gelmiştir. 
ı d l 

• .. " .ve dı: c:Çok acıklı bı"r film mis! Euer nı·ı- .. ,. k' L byada G d ıu. usun a me.mnunıy w."t ız.· ıar ede.cP-k ~ rihayet civard<ıkı' koruluktan ko" k . " ' nı te ·ım l rı.açyani or usu-
f k t b k r t t f l 

pe kiyajım bozulmasa şimdi höngür hön- • h" m ve iznıihl A ı· 
a a u . -ey ıy . va~ıye ı az :ısıy!e havlamaları işitilir. Bir aralık önlerine nun ın ıza . a ınc rağmen İtalya ~ehıne çevır.emıyecek, hele bag- bir tavşı n katmış olan köpeklerin, bi- gür ağlardım!> yerinden bıl~ kımıldıtyamamakta _ 

cıl~r, Jıı:ıon, ~o~t~~al rn bunlara ~en- sikhtçin;ıı .pu~uya yatmış bulynduğu Hastalık dır. Şu halde, İspanya üzerinden Af-
~eıA yemış ye!ıştırıc.ı•e~, tam manasıy!e tarafa aoğru koştukları görülür. Her- rikaya hücum. keyfiyeti, kıymetini 

• ıflasa 
1 

mahku
1

m cdılmış bulunacakl~r- .k 
8 

sporcunun ateş etmesini bekl~r. - Ayni hastalığa tutulmuş olan iıı- hayli kaybetmış olan bir mülahaza. 
dır. \ ~purcu.uk ve nakliyatçılık 1 Fakat köpekler ve tavşan uzaklaştık- sanlar arasında bir nevi kardeşlik te- dır .. 
t~ı:ıamı) le. durmuştur. (2:080.00~) to- bm hald~ hiç bir silah sesi işitilmez. essüs eder. Gerıiye, iki ih~~ma! kalıyor: 
nılatoc!an ıbaret t~aly~n tıcaret fılosu- Nihayet avcılar kalkıp 

0 
tarafa gider- - Betülün son ikj aşığının neden Bir; İtalya uzerınden hareket .. 

nun bır kısmı müttefıkler tarafından Jcr: uiribiriyle bu kadar dost olduklarının Yani ltalyaya kun:et v,. tayyare 
yakalnnmı , kısmı küllisi de İtalyan Jj. • "'ebebini şimdi anlıyorum. 1>evkederek, Akdenızde İngiliz do • 
manlarında çürümeğe mahkum • bir diı~ ) nhıı neden tavşana ateş etme- fatura nanmasını hırpalaınağa çalışmak ve 
halele atıl bırrı.'kılmı,..tır. Normnl zııı- _· T~, ~ ? H . ? buna muvaffıık olduktan sonra bü _ 
manlarda tt:ıJran fimanlarına giren " " .na mı. aııgı tavşana·. Bayan falan filan terzisine şöyle yük hrıı·ekata geçmek ve Afrika har-
v.e çıkan (187.000.000) gemi tonilato- .-. H~ngı ta_vşa'na .mı? ~anı~ 1.mnz bir mektup yazdı: bini ltalyn ile beraber tazelemek .. 
sunun temsil ettiği 45 milvon tonluk ~ln~l ;opekler~n ~a~ıp ettıklerı \'e nz cRica .eder.im şapkamı.n faturasını lkindı:i ise, Balkanlardan inerek 
ticaret malı da bugün tam;men orta- 1 erm} en 

1 
g~mış ~ u~an. tavşana! . üç nUsha olarak gönderinız. Bir tane.si İnglltercnin dikkat ve kuvvetini bu-

dun kalkmıştır. - la· Köpeklen gordüm ... Ônlerın- on liralı~ (benim için): .ötıek·i· ~ıı yedi raya doğru çekmek, İtalyayı Libya-
'ôLV BlR DEN I z: de oo b'ir hayvan kaç~yordu .... A~ma buç.uk hralık (kocam ıçın), UÇüncüsü da iti tıızyj'dcrd .. n kut·tarrn."lk .. 

Akdeniz şimdiy2 kadar İtalyan tica- ben on_~n ta\•şan oldugunu bılmıyor- de otuz liralık (arkadaşlarım için). Bu iki ihtinıııl, bize daha vakın 
retinin yüzde altmışına İngiliz ticare- dum )sı .... saygılar.> gelmektedir. Almanyanın, Balkanla-

13 ikinciteşrı'.n 1941 Pazarteı 

-ay 8 - K. S. K. O, 
ordu 6 - D. spor O 

Ateş - Göztepe .. 3 - 3 berabere 
Dün Alsancak sahasında ikinci 

de\Tenin birinci hafta lik müsabaka
larına başlandı. Liklere iştirak eden 
bütün takımların müsabakaları mev
cud olduğundan saha 0°ldukça ~e -
yirci toplamıştı. 

Maçlar; B. Mustafa Balöziin iclare
ettiği At.eş - Göztepe takımlarının 
kar.şılaşmasiyle başlandı. 

Birinci devrenin liklerinden ayni 
puanla çıkan bu iki takımın maçı ol
dukça alaka uyandırdı. 

Müsabaka başlar başlamaz daha 
tecriibeli bir forvet hattına malik o
lan Göztepe takımı yakaladığı iki 
fır .. atm her ikisini de gole tahvil et
ti ve birden bire 0-2 galip vaziyetine 
girdi. Fakat enerji ile oynıyan ate:ı
!iler bu devrede bir gol çıkarmağa 
muvaffak oldular. Devre 1-2 Göztepe 
lehine neticelendi. 

İkinci devre Ateşin hakimiyetiyle 
başladı. Fakat on dakika kadnr sü
ren bu hakimiyetten Ateşliler i:>tifa
dc edemediler. 

20 inci dakikada ve Göztepenin f.a
%andığı bir kornerden i:;;tifade eüe
memesinden sonra Ateş soldan hücu
ma geçti ve sağ açık İzzetin bir kafa 
darbesiyle ikinci ve beraberlik go -
!ünü kaydetti. 

Beş dakika sonra Göztepe muha
cimleri ele geçirdikleri bir fırsatı 
kaçırmadılar ve Halidin ayağından 
çıkan bir şütlc tekrar galip vaziyete 
geçtiler. 

35 inci dakikada hakem, Göztepe
nin sol müdafii Reşndı oyundan çı -
karmağn mecbur kaldı. V.e bundan 
istifade eden Ateşliler 38 nci dnkika 
ela tekrar beraberlik ve oyunun son 
golünü attılar. Bundan sonraki ça
lışmalar bir fayda vermedi. Oyun da 
3-~ beraberlikle neticelendi. 

Altmordu - Demirapor maçı: 

bir tilrlü uzaklaştıramıyordu. 
Nihayet Altaylılar 20 inci da 

da oyunu açtılar ve kazandıkla 
firikikten Ömerin şütüyle ilk 
rini attılar. 

26 ncı dakikada ve K S. K. k 
önünde top ayaktan aya.ğa dola 
tan sonra İlyas güzel bir plas 
Altaya ikinci golü hediye etti. 

31 inci dakikada Saim kaptı 
pu üçüncü defa olarak ağlara 
ve devre 3-0 Altay lehine bitti. 

İkinci devre Altayın hücumu 
başlaclı ve topu süratle K. S. K 
lesi önnne getireli. Saimin bir 
~asını [lan İlyas Altayın dörd 
golünü yaptı. 

Bu golden sonra günün en 
oyunuım ()ynamıya başlı)•an Al 
Jar normal ve se • hücumlarla 
{. müd ıfaasını krlrıştırmağa baş 
!ar ve 10 ncu dakikada Saimin 
ğından çıkan bir ,şütle beşinci g 
rini kazandılar. 

Altaylılar, 33 ncü dakikada 
ıçık Ahmedin, 41 inci dakika<l 

ne Saimin 43 ncü dakikada;,,gene 
cık Ah:nedin şütleriyle üç gol 

attılar. Bu meynnda K. S. K. 
olünü atmak için bir iki fırsat y 

ladı. Fakat istifade edemedi. 
da 8-0 A.ltaym lehine bitti 

Halk sahasında: Yağmurdaıı 
hanın gayri nizami vaziyete g 
olmasından ikinci takımların m 
bakaları tehir edildi. 

Ankarada yapıta~ak olan Tilr 
birincilikleri için y· pılan güTie 
müsabakalarında Altaydan Bay 

--Devamı 3 nqi aahifed 

l_T l~Ş ......... L A_R..,. 
Havadan, sudan 

Bay Fehminin idare ettiği bu maç . . 
.:dcta yağmur altında geçti. Ve saha Bır do::.tum, bayramda ~zm1~ 
baştan baı,ıa çamur içinde kalrlı. Bu_ mnlarının kalabalık, mahş.erı halın 
na rağmen her iki tarafın oyuncuları lattı: 
nzami çalı~tılar. Top biriken sular - .Kundaktaki çocuklariyle gel 
daıı seyı·ini kaybediyordu. Niha- m.ı ara~;ın ?· Bayılanlar,. ayı.laı~la 
yet 37 inci dakikada ve o ana kadar ~ı~ı"Sın ·· Genç k.ı~ları çımdıklıye 
s -. nıeı ($İZ geçen gayretlerden sonra ıhtı.yar kadınlar; ıtıp ,kak~nlar mı 
Said, !'ıah:;i bir gayretle Altınordu- sın!. Jn~anlar adew, agıla sok 
ya ilk go"ü h~diye etti. Devre 1-0 Al- ~ahlukatı aııdırmışlardı. Cevap 
tın ordu lehine bitti. dıın; . " 

İkinci devrenin beşinci dakikaşın- - Beyaz perdenııı ugursuzh 
da tekrar Said topu kaptı v.e Demir- 9~nçl~ri ~ürüler ha~i~de dejenere 
spor11ıı kalecisini de atlatmak sure - gı yelışmıyormuş gıbı, evdeki kur 
tiyle ikinci golü kaydetti. Bu golii 12 cayı dn kundaktaki çocuklariylıe b 
nci dakikada Adilin penaltıdan attı- lıcr mezbahaya sürükliyor .. 
ğı :3 ncü gol takip etti. • 

25 inci dakikada gene Said: topu. - Gene yağın~; -dedim- gene 
dördüncü defa olarak l>emirsporun ~ıu ham ... 
aglarına taktı. Fakat bu meyanda Dostum cevap verdi: 
hakem; kasdi faul yapan Demirspor- - İzmirde haya, 1939 .. 40 si 
lu Tahsini ve Cevadı oyundan çıkar. hn~'asına be~~iyor. ~übare,iüıı "q 
mağa mecbur kaklı. 3 ncü dakika_ edıleoak, sevılıp tutulacak hiç hır 
clnn ·onra ayni şekilde Altınoıdudan kalmadı. Şu hale .bf\.k; insanlar y 
Adil[ çıkardı. Fakat kuvvetli mulrn- ynvu.ş ~utubetten filiz ve~ üz 
cimlere malik olan Altrnordu takımı dir ... Gök ytizü, bulaşık paçavra 
bu dakikadan sonra ikj gol daha attı. andırıyor. . 

•• Ve oyun da G-0 Altınordu lehine ne
ticelendi. 

Altay - K. S. K. : 

Bir dostum, oğlunu evlendirmiş 
- Nasıl -dedim- geçinebilecek 

der::;in '! tinin ise ancak yüzde yirmisine yolluk 1 rı kendine hali bıraktığı ve burada 
ve vasıfalık temin etmekte idi. Bugün ~ IE5' A D v ~ 1 r ' harbin teveasüünü İstemediği eski -
için İtalya hesabına bu yol bila kaydü- S ~ ~ D v • d mif bir faraziyedir. Bu devletin Bul- Bu maçı günün en mühim mfümlıa-
şnrt kapanmıştır. Cüz'i miktarda bir egırmen ere- garistan üzen~ndeki tazyikleri v~ Ro- kasını teşkil eden Altay • K. S. K. 
alışveriş f'ransa ile şimali Amerikada- t manyada hazırladığı plan, hadisenin karşılaşması takip etti. 

Dostum, düşünceli düşilnoeli şu 
vahı verdi: 

- Evlenmek onların elinde bir 
<liseydi. Fakat ~inmek onların d 
zamanın, ahval ve şartların, muh 
kom u ve dostların elindedir. Yu 
kuran, çiftlerin iradesidir. F 
dikkat ediniz, yuvayı bozan, muti 
kendileri değildir. Ekseriy~tlc, de 
söylediğim nesneler yıkıyor. 

k: Fran ız müstemlekeleri arasında ve BUGONKO PROGRAM de b•r zelzel iç yüzünü aydınlat~aia kafidir. Takımlar; hakem Bay Feridin ö-
Akdenizin cenup \'e şark kıyılarındaki .. 8.00 program, 8.03 ajans haberler 1 e Almanya, Bulgarıatan ve Yugoa - rıünde çıkarabilecekleri en kuvvetli 
me:mleket!ere inhi nr etmiş bulunmak- .).45, 9.00 ev kadını - konuşma, 12.30 t E Ik" t 21 56 d 0 lavya üzerinden Yunnniatan istikame kadrolarını muhafaza ederek karc::ı-
tadır. Akdenizden İngilizlerin ne mik- P° ogran~, 12.33 müzik: Şarkılar, ı . . vve 1 gece s.aa : ' a . e- tı·nde yı:.pacağı hal'ckattn nıuvaffak lı klı dizilmişlerdi. " 
tarda ticar~t malı sevki vatı va11makt:ı 12.50 ajan.s. h.a. berleri, 13.05 müzik: .g. ırmen.dcre nahıyed.nde tahının.en olsa bilr. barbin aona erın"ıyecegw "ını· 

" J ,. k t k l d d ld k d - 3 ncü <lakikada ve Alta) 111 semere 
olduklarını ogwren~k i'"" bugün İ"ill şa. r ·ı ve ur u er, 13.20/14.00 mil - uç aanıye evam e en o u ça. §1 - 1 bilir. Ancak, bilahare ümid verı'cı· ..,.... ... k k k vermiyen mukabil hücumundan son-
imkansızdır. Bu haliyle ticaret ve de- zı ·: arışı program (Pl.), 18.00 detli ve ufki bir yer sarsıntısı ol- 1 bazı avantajlar elde etmesi hatır u s ı ıroo·ı" m ıs 03 ·· "k d d'k b" • ra ,n.. • K. lılar muhakkak lıir sayı 
n!z nakliyatı .bakımından Akdeniz ölü .eı c1 ' t' J?UZı : :.a .. Y::>. caz muştur. insanca zayiat yoktut-. ve hayale gelme 1 ır takıın fırsat- kaçırclılnr. İki dakika sonra Altay., : .. 
bır devre geçırmektedir. orkestrası ( hrahım Ôzgurun ıdare- - . lardan istifade imkanlarının ortaya bir kornerden i:::tifade edemedi. İhtiyarlamış, zarif bir karı koca 

BiR TARAFLI TESlRT,ER: shin?,e)_. 18.40 mü~~~: ra~yo. ince. s~.z Dünkü y.:ıngın çıkması ihtimalleri, onu hu sahada Bunu miitı>akip oyun tam~miyle nırım .. Otunıyorpuk. Z-evce. kocas 
Akdeniz ticaretinin duruşu, yalnız ey eti, 19.15 mpzık: pıanı<=t vırtu.- .. . . hareki.ta p~kala sevkeyleyebilir. Kal K. S. K. ın hakimiyeti altında cere. - Yahu -dedi- 11eydi o günler? « 

bir taraflı tesirler husule getirmiştir. ozlar c~q. rn.:30 ajans haberlen, Dun sa~t 15 .d~ 12~5 ıncı .s~kakta dı ki, yapacak ba§ka bir şey, yoktur yan etmPğe haşladı. na> güzelsin, senclen başkasını gö 
İtalyanın belki kendi hesali na, şimdi t 9

1
.45 muz ık: kadınlardan fasıl şar- ~amamcı Zekerıyya oglu lzmu·lı Der- ve kollarını kavu§turup oturması da 9 ncu dakikada A !tay kalecisi Şa- görmüyor .. Derdin. 

Alman mamlll ~ya ·ına daha fazla rağ- ı .. n~ı, 20.15 radyo gazetesi, 20.45 vış Taşkının 26 sayılı hamamının ~\rka mevzuubaha olamaz. hap harikuliide bir çeviklikle kalesi. İhtiyar içini çekti; 
b.,t göstereceği" ümit ed'I bT d, muzık: şan solo - Azize Duru (Sop- kısmındaki kiilhanın yanı başında peŞ- Biz, esas itı'bariyle Alınanyanın ni muhaldrnk bir golden kurtardı. c _ o tarihlerde gözle.dm g• 
İtalya hesabına bu, mülıadıe~ ~-~~:ma~ ra~o). 21.00 müzik: dinleyici istek-1 tema! kurutma mahallinde J):?Ştemal- yakında siyasi ve askeri bir takım Alt:.ı.y müdafaası; K. s. K . m hü- kuvvetli göriirdü -dedi- şimdi, 8 

Chkça bir kazanç değil daima vüsnt, lerı, 21.30 konuşma, 21.45 müzik: !ar ateş almış ve yangın çıkmış, tava- faaliyetler göstereceğine kani bulu- cumlarma feYkaHide bir oyunla mu- c:çirldn> başkalarına da giiz.eb de 
peyda eden bir kayiptir'. Ayni zamanda Ra~yo orke,stra~ı (Şef: Dr. E'.· Prae- na sirayet etmiş ve 2,5 metre karelik nuyoruz kabele ediyor. Fakat çamurdan ağır- diğime piikre~ ke~ıcıtıfiı 
Akdeniz.e mahreci olan bütün mcmle- to~~ıu.s) • 22.30 ajans haberlerı, 22.45 yer yanmıştır. İtfaiye yetişerek yangı. ORHAN RAHMi GÖKÇE !aşmış olan topu ııısıf sahasından hiç S ~ p A N 
kcl~re yaptlan t~lyanın ihracabnın Mtızık: cazband (PJ.), 23.25/23.30 nı söndürmüştü~ Zabıtaca yangının ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~csm~-~~~~aı~~~~~~~ 
tamamen durmıısı, Sovyetledn ve Al- program ve kapanış. sebebi tahkik e<lilmc:ktedir. YYARE manyanın başka yollarla yapabile~k- mını da İngiliz <lominyonları, Afrika- K d d b" TA SJNEMASJNDA TELEFON.• 36J46 lerı az miktardaki sevkiyat ile telafi daki Fl'.ansız ve İngiliz müoi>temlekeleıi uşa asın a geçen ır • 
olunur mahiyette değHdir. paylaşacaklardır. Hurma, frenk üzü- "h •kA h Ad• • 

ltaly~dan alışveriş eden memleket- mü, .in.~ir, vesair bunlar gibi yemişler- 1 tı ar a ısesı BAY R A M H Af TAS I 
fere gelınce, bunlar kendilerine başka le, tutun, zamklar, pamuk ve soğan gi- Kuşadası (Hususi)- Dükkanındaki 1 
kaynakları bulmakta güçlük çekın;ye- bi maddeler de ltalyanın kaybına ya- kahveyi sııklıyarak müşterilerine sat- . . .. . B-1- 941 ÇARŞA}IBA günü matinelerden. itibaren 
~kler ve çekm~mektedirlcr. Sicilyada- zılacaktır. madığı şikayeti üzerine arama yapmak Ca~lı bır h~rıh .. Yuksek bır a~k ... 1-fo- Üç erkeğin. <ışkı uğrunda hayatını te 
kı ocaklar al<!ynine olan Tetas kükürt DE'l'AMLI KAYIPLAR: üzere giden jandarmalara da mevcud secanlı bır mevzu .. Çıldırtan bır 3 SAATLİK ccl<m bir kadın .. Ağlatırcasına hissi 
madenl~ri, Pİla~ay~ ~ilkin: olacak ve Akdeniz memleketlerinin ltalyadan kahvcsj olmadığını söyliyen bakkal Ne- kıskançlık m?ieessir bit· aşk dramı 
bu be.l~ı de kukürt ıstihs:ılı Sovye~le~- almakta old~kları ihracat mallarını bu cip, araştırma sonunda diikkanında 8 E • 2 ş• J K 
de, $,ılıd~, Peruda, Meksıka~la ~·e ıhtı- m:mleketlerın başka kaynaklardan t.e- bir miktar kahve bulunduğu için Adli- eyaz SJre IM8 80000 
n;a.Idır k: Yeni Z~llan~ada ınkışaf ?t: mıne al~şmala_rı. ve bu havzadaki m~- yep verilmişti. Sorgu hakimliği mev- (HALİME) t~rıl~eeict:ır. İtab an cıvasının yermı badele şırazesının bozulması İtalya jçın kufen muhakemesine karar \"ererek (LA LOI DU NORD) Kalıfornı~:a tuta~nk, ve fspa.nyada, Al- muvakkat değil, müebbet kayıplardır. kendisini tevkif etmiştir. Sinema kudretinin biiyiik lıarikuı OYNl YANLAR: Michele l\forian -
madend~kı gayrı vazıh v~zıyet daha Bu kayıp, harp müddetine değil, on- Bakkal Necip yüksek makamlara Tu" rkçe So" zlu" ~1UAZZAM FİLM erre Richard Vilrn - Chnrles Van 
f~~la. d:vam. ederse M~ksıka ve Peru <lan sonraya .da TI?utı.ak ve muhakkak telgrafla müracaatte bulunarak kaza- FRANSIZCA SÖZLÜ 
~l\.a :stıhsa~a~ı d~ İtal)an p~zarlarını sure~t;e ~şmıl edılmış bulunacaktır. da Mürakabe komhıyonlarınm kurul- :MATİNELER: l~tıhlafta büyük hı: ga~·ret gosterecek. Y..:nı • ınkışnflardan Akdeniz memleket- maması v.e fiat verilmemesini ileri sür- Bavram minleri.. Ş!.JIAL KANUNU BEYAZ ESİRE 
t r. İta.lyanın ):emış pı;:~s~larmı kay. lerinın ba~ında İtalya iktısaden son müş, ihtikar yapmadığından bahisle " <>' 11 - 2 - 5 - 8,15 12,30 - 3,30 - 6,30 - 10 
betmesı, Amer~kay~ buyük fı~satlar derece mutazarrır olacaiında zerre ka- te\'kifinden dolayı şikayette bulunmuş- Diğer günler.. Y:ılnız 8,1~ te 2 - 5 - 8 3,30 - 6,30 - 9,30 hazırlamıştır. Bu pıyasalann bır kıs· dar şilphe yoktur. tur. - v en son Yakın Şark harp haberleri ilaveten gösterilecektir. 

.. .. 4 



13 ikinciteır:n 1941 Pazarteaı' 

~~~~~;:-~~~~-:~;--~~--~~-~~-::-~~~~~~"l~;;::;:::;:::;:::;~:::::~{~A~N~A~D~O~L~U~)~İİİİİİİİİİİİji!iiiİİİi!İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİİi°~!~"7."7."7. .. 7. .. 7. .. 7. .. 7. .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. ~ .. ~ .. ~ ..... --.. ~-.. -.. -.. -.. -... -~-.. -.. -.. -.. -.. -.~-.~-.. -.. -~-~-~-.. -~-.~~) 

eşil aycı ar neh;:/ Üz =!~;~~;.:.~ 1~:.~~~--~-~-~-~:.~7:!-.1.~-~~~~!~-~~~-'!!~~~ 
M Ç ravetini iade etmek istiyorarumı zmır Levazım Amirliği .Satın Alma Komiayonundan: eyva SUYU Satacaklar -0 1 uk hastalıkları • 1 - Beher kilosuna 34 kuru~ 50 santim fiat tahmin edilen döküm 

SEB ORlN halinde 10 bin ton benzin 15-1-941 günü saat 11 de pazarlıkla latanbul, 12 (Telefonla) - Yetil A . . mütehassısı alılnacaktır. 
bilinde meyva auyu t k .. . l;' mensupları, Sırkecıde evkaf ae- M 
1 >a ma uzere ınhıaarlar idar ai .. tt b Hastalarını 11,30 dan bı're kada Kullanınız. Memnun olacaksmuı . 2 - uhammen bedeli üç milyon dört yüz elli bin liradır. kunmuılardır. Yeşil Aycılar, ayni zamanda b' e ne mur~c~ab ~k u 3 - Kat'i teminatı iki yüz on altı bin liradır. 
urmaaını da istemişlerdir. Yeşil A 1 •r meyva_ usare., a rı a~ı Beyler sokağında Ahenk matbaası Hamdi Nüzhet Çançar 4 - Bu miktar iki bin tondan a•ağı olmamak üzere kısımlara da 

de diapanaer açılarak memlek tt y~ı arın taleplerı meyanında bır d ayrılarak muhtelif kısımlardan alnabilir. 
keyfiyeti de vardır. • e e eroıne müptela olanların tedaviai ıı.,;,y.an.ı.n_a_k;;.a;,,;b;,,;u;;.l..;e;,;d;,;;e,:,;r·;______ Sıhhat Eczahanesz' 1 

1 5 - Şartna.mesi her gün komi.,yonda görülebilir. 

T. l.Ş Bankası Kemeraltı - İzmir 6 - lstekhlerin belli gün ve saatta Fındıklıda komutanlık satın al-Amerika - - - · - ma komieronuna müracauarı. _ 5 6 12 13 

Kuşadasında Kt .. k f lznıir belediyesinden: Bonıova askeri satın alma konıisyo111111da11: 
Gayeye varmak için 

kimseyi dinlemiyecek 

UÇU tasarru 1 - Garajsantral dahilinde muvak- 1 - Tahminen beher kilosu 30 kuruştan (19,000) kilo sığır etinin 
hesap/arı katen Börekçi ve pastacı vitrinleri kP,palı zarfına talip zuhur etmediğinden pazarlık usuliyle satın 

Londra, 12 (AA) . 
nikl gazetesi d · -.Nıyuz Kro -

Beden terbiyesi 
spor işleri 

ve konmak üzere ayrılan yerin bir sene alınacaktır. 
1 Sı 4 1 müddetle kiraya verilmesi, yaıı işleri 2 - Umum tahmin tutarı (5700) lira olup ilk teminatı (428) liradır. 

müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 3 -1- !halesi 27-1-941 pazartesi günü saat 15 de Bornovadakomisyonu-
Jkramiye planı açık arttıı·maya konulmuştur. Muham- muzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. Proj~. . k ' emokrasılere yardım 

sının ~~ı~ o.ngere.Ye verilmiş olma-
L d nııyetını yazmaktadır 

on rada bulun 1 . . · 

Kuşadası (Hususi) - Kazada Be- k 'd 1 • men bedeli 100 lira muvakkat temiııatı ~ - Şartname komisyonda görülebilir. İsteklilerin mezkur gün ve 
'.e~ terbi~esi kanunu tatbikatı bir hay- eşı e erı 7 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı saatte komisyona gelmeleri. 30 

6 13 25 
5704 

Jet adamla · 1 an ve ngılız dev-
lı ılerlemıştir. 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, C. M. bankasına yatırarak makbuzla.-

veltin şahs~ 1~0~::1i1tasla~ yapan Ruz. 
tenin bi h . . opkıns, bu gaze
miştir k~~ıu abırıne beyanatında de-

Kaza merkezinde bir jimnastik sa- 3 ikinciteşrin tarihle- riyle ihale tarihi olan 15-1-941 Çar- İzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 
'on~ v~cuda getirilmiş, Belediye altın- . d şamba günü saat 16 da encümene mi)-
·lakı bına ile ittisalindeki gazino Genç- rın e yapılır. racaatları. 27 31 6 13. 1 - 1574 lira 19 kuruş bedeli keşifli Seydiköy P. T. T. binasının ta-
"ik kulübüne verilmiştir. 79 47 'k . [ . İtfaiye müstahdemleriyle sıhhiye ve tamiratı 1-1-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle münaka-

Deniz kenarında olan bu binada hem .._ 1 ~amıye er l -:--ı iş nakil vasıtaları şoförlerine 5'6 çift saya konulmuştur. 
'oşın .ka.palı salonda jimnastik, hem de 1 adet 2000 Jıralık _ 2000.- iıra fotin satın alınması yazı işleri ınüdür- 2 - İhalesi 15-1-941 tarihine miisadif çarşamba günü saat 14,30 
;n_evsımınde deniz •porları yapmak im- 3 1000 3000 da İzmir P. T. T. müdürlük binasında teşekkül edecek komis-

- Amerika harp m 1 • • 
saatınd h' '. . a zemesı ın -
d. .. .. a ıç kımsenın müsaadesini 
uşunmez ve k'm . . 

Yardım h . ı seyı dınleyemez. 
t d' G .usu,unda da ayni vazh·et-
e ır. ay eye \'arm k . . h' . 

<anları temin edilmektedir. Bunlardan • • - ·- • lüğündeki şartnamesi veçhile ıı.çık ek- yon huzurunda açık eksiltme ile yapılacağından şartnamesi 
'ıaşka istişare hey'eti tarafından ku- 2 • 750 • - 300.- • siltmeye konulmuştur. llfuh~,mmen be- ve buna müteferri evrakı görmek istiyen taliplerin müdüriyet 

d a · ıçın ıç bir şe'· en vazgecm k , 
B. A . e mevzuubahs olamaz. 
ız mer•kalıla b h · . . hakk d · r'. u arbın netıcesı 

ın :\ tamamıyle nikbiniz. 

up ;akınında bir de zemini beton ol- 4 • 500 • - 2000.- , deli 493 muvakkat teminatJ 37 liradır . levazım kalemine müracaatları. 
,'ıak üzere bir voleybol ve basketbol sa. 8 , 250 , _ 2000.- , Taliplerin teminatı CumJıuriyet mer- 3 - Eksiltmeye girebilmek için 118 lira 6 kuruşluk muvakkat temi-
ıa'ı hazırlanmaktadır . nat vermeleri ve İzmir nafıa müdürlüğünden bu ~e girebilecek-

Me · d ı · ı · 35 • 100 • - 3ö00.- • kez bankasına yatıraral~ makbuzlarıy- lerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 
, ı r gun sabahtan ıtıbaren ıımelı ders- > • - 4000.- • . .. .. . .. .. 
'ı' :vsım o ayısıy .e şimdilik h;ıftada ' 80 50 le birlikte ihale tarihi 'Jlan 20-1-941 pa 

1 5 9 13 5724 lsviçreden uçan 
tayyareler 

n Bern, 12. (A.A) - Dün gece Ce
. evre .şehrı!1de beş defa hava tehlike 
ıMretı venlm'st' H" · . t · ı, ır. uvıyetı meçhul 

m
ayylareler garp i~tikametind~ uç _ 
uş ardır. ·· · 

rı Bern, 12 (A.A) - İ"·içre ordula-
umum ~~t~andanlığı, cuma akşa

~ı neşrettıın bir tebliğde muhtemel 
~arak Y.01.lar.n~ı şaşıran iki Alman 
B:yaresını.n ogledcn sonra jura ve 
mi;::r,üzcrınden uçtuklarını bildir _ 

Hür Fransa 
Deniz kuvvetleri ile 

harbin içindedir. 
Londra, 12 (A A ) .. 

de · k · · - Hur Fransız nız uvvetl . k 
Müzulie dil en. uı:ıandanı Amiral 
hal' h ' d n soyledıği bir nutukta 

ı azır a (80) H" F ' 
gemisinin d . 1 ur ransız ticaret 
har . .e~ız erd~ dolaştığını ve 36 
tira~ ~~~~nınb.dı e1 ,nız~eki harekata io-

, ı ( ırrnıştır. 
X---

Hindiçinde 
Müsademe/er oluyor. 

k Ha~oy, 12 (A.A.) - Hindiçini hü
ü~tı,. m~rkezın başka bir yere nak

ledılecegı hnberini yalanlamaktadır 
. General Daka tarafından neşred:I 

bır tebl"d s· ı en 

0 r yapılmakta ve üç gece de mükellef- 300 , 20 , _ 6000.- > zartesı gunu saat 16 da encumene mu-
<re nazari ders verilmektedir. racaatları. 5 '8 13 18 49 

Ayni zamanda, her gece müzik ve Türkiye iş bankasına para yatır- 1 _Karataş üzm·inde 304 ve 305 sa-
' ?msil kolları tarafından muntazaman ınakla yalnız para biriktirmiş ve faiz yılı sokaklardaki adi döşemenin tami
lersler verilmektedir. Kulüp tarafın- , ri, fen işleri mü.dü.rlüg'ündeki keşif ve 
1 o..1mı~ olmaz, ayni zam:ında bliinizi de 
an bir miizik muallimi tr .ulmuştur. ,•artnamcsi veefıile açık eksiltmeye ko-v:-" kl · ı 'enemiş olursunuz. ' .~·~ e~ıy e birlikte kırkı bulan on beş nulıııuştur. Keşif bedeli 854 lira mu-
ışılık bır bando takımı hazırlanmak- ---- ··- vakkat teminatı 64 lira 5 kuruştur. Ta-
adır. A L S A N C A K }iplerin terr.ıinatı C. M. bankasına yatı-

Beden terbiyesi mük•lleflerirıin rarak ma.kbuzlariyle ihale tarihi olan 
,'ıu~ta.zaman devamları da istişare lıtasyonu karşısında yeni açılan 20-1-941 pazartesi günü saat 16 da 
"Y etı taraftndan temin ed'lmiştir . E G E encüme.ne müracaatları. 

---x 2 -- Otobüs idaresine 100 adet Bus-
sing NSJl' Dizel motörleri için Grank 
yatakla.rı satın alınması, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile a
çık eksiltmeY..e konulmuştur. Muham
men bedeli 2600 lira muvakkat temi
natı 195 liradır. Taliplerin teminatı 
C.. M. bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 20-1-941 pazar
tesi günü saat 16 da encümene mlira-

ZABITADA 
Kız kaçırı:na: 
lz:rıirin Cumaovası nahiyesine bağ. 

ı Oglananası köyünde Bekir oğlu 
,ll:elı~ıed Kayanın kızı 15 ,·aş!arında 
·.lec!ıııeyi, Mehmed oğlu Osman 
engiz kaçırmış ve tutulmuştur. 
Silah taşıyormuş: 
Keçecilet de Anadolu oteli kahve

inde Aziz oğlu Teyfik ve Şehidler 

1
addesinde Bayram oğlu Haıauııı 
zerlerınde bırer bıçak. · Kem~rde 
r'1rnmh~ne .sokağında :Mehrned oğlu 
userıııın ıızer!nde bir su talı çakı 
ulunnıu<", zabıtaca alınmıstır. 
Hakaret: · 

hususi Hastahanesi 
Sahibi: DOKTOR 

ADIL 
OPERATÖR 

BiR 

E 
caatları. 5 8 13 18 48 

57 inci adanın 3 sayılı arsasının ve 
1379 ve 1381 saYJlı sokaklarına rast-
!ıyan köşede sekiz metre murabbaı ve
rin satışı yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko-
ııulmuştıır. Muhamm<'n bedeli 64 lira 

• Kel!'er~~ unıumhaneleı· arasında 
:hı:ıed oırlu Abdurrahman; Atı kızı 
;:evımere \'p bir polis memuruna ha

aret eWifinden tutulmuştur. 

muvakkat teminat ı 4 lira 80 kuruştur. 
Taliplerin teminatı cumhuriyet mer
h"z lıankasuıa yatırarak mak]Juzl:ıriy
le birlikle ihale tarihi olan 15-1-941 

1941 model er:a 
Eve taarruz: 

Her §Ubeye aid lıastaladı:abul ve mü- çarşamba glinü saat 16 da encümene 4 - 5 - 7 la" mbalı 
tchassısları tarafından tedavi edilir. müracaatları. 31 4 9 13 

M .. d h 20 numaralı belediye arsasının et- 4 f " b f ı .,,. 
uessesc c er zaman ı·af duvarlarından yüksek olanlarının am a 1 ya nız pı 1 

geldi 

ıg e, ıyam tayyareler;nin 
mb.u~~lif yerleri bombardıman ettiği 
ıldırılınektedir. 

1 Tokyo, 12 (~.A.) -. Han.oydan ge
i·n haberlere gore, Tayın~ gırmiş olan 
ıyamh kuvvetler Fransızlar tarafın

dan tardedilmiştir. 

• A~anBiit• üzerinde 188 nci sokal·to 
?sın oğlıı Bifrhnnedd'n ve o~ ' ,, 
glu l\fe!'h T k . d . man 

p . 
0 

, 
1 e '.'r a~; Osman karı.ı 

"~k'.z n n evlerıne gırnıeğe te~~bbü 
ttıı lerınden tutulmıı~l.ırdır. 
ffıraızlıkl r: 
Um~n '~!etme idar<8ine aid K<met 

~:o_t?runde. ç~lışıın Galip oğlu . Ali 

d:>ktor buluı.ıur. Tel 2918 yıktırılması ve duvarsız olan kısım-
lannın duvarla çevrilmesi işi, fen işle- 5 lambalı mütemadı - müte
ri müdürlüğündeki keşif ve şartname-

' g ı ım •mrttnl!fri·t* M* l!IBli 

Olivier ve şürekası 
UM1TED 

ız.ııı: Alı O"lu M ,Lın•d "'u .· 

'i veçhile ve bedeli müzayedeye çıka- • } 
rılacak arsa ile ödenmek şartiyle ııçık navıp ceryan 1 

• ı1 • "' .. -- 1 ~ ,.. ı . na "ı· 
. med oglu ~Iehm(•tl E'·cııo .. 

"n ı·· .. ı · ' mının ·0 ''.run< e bulunan 20 Jı'ı•• k . . • • le lıır caket b' . , .. 0
• .') metın. Atal:irk a.Jd.,ai Reea uına., 

ı b'. . • ır Pa. de,u, b;r ıııınta- Tel 2443 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bed<:li ii ı!SD n.n' ıLıı. ı!6 
1729 lira 13 kuruş muvakkat teminatı © v u o~ :c:;:) a ~ ~ @n '6 
130 liradır . Taliplerin teminatı cum- YI' 

A =oo 
rnavudluktaki isyan 

Vapur acentası 

on, ıı ~ıft me<ııı ele]'· 1 • • 
n•ış, tutular~k 'ar, _ ıven erıı'.i cal- Londr. ve Liverpol hatları için * lkiçeşm.eli~te 1~~.I ~ .veı:ı!mıştir . Piyaamıının ihtiyacına cöre va· 

huriyet merkez bankasına yatırarak Peştemalcılar: 7 3 Tel. 333 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 22-1- -------------

hareketi büyüyor. 
-Baıtarafı ı · . 

tanklar b' k ncı Sahıfed&--
t • ır aç ha" t 0 • omatik silah v •811 opu, bir çok 
tınam edilmişt· e her nevi malzeme iğ
muvııffakıyetı; ır.b. Harp. meydanındıı 
tayyarelerimiz d~ faalıyet gösteren 
bombardıman ~tmiiman hedeflerini 
ateşi altına almışlar~~ ve . . mitralyöz 
relerimiz üslerine dön~"· B

1
ütu:n tayya. 

de Jfa,an kızı Dil! '.~.lılıı.n .ı!le evın- puda>'ımız ader yapacaldard1r. 
n h : , .e .• mısafır gittiği 
-",a rı kızı 17 ya~ında Sabahatın e _ tJ 
1.nden 200 kuruş para çalmıs ve . 

941 çarşamba günü saat 16 da encüme
ne müracaatları. 7 13 17 20 

T. C. Ziraat bankası 

---o--u~ş-erdır. 

Memlekette 
Her sene SiJ Halkev· 

• l 
ınşa edilecek 

Ankara, 12 (Telefonlu) - Partice 
hazırlanan bir programa göre he . 
nem lk • rse-em e et dahiliııd,• elli Halkevi b' 
na•ı '"ıpılacakt I' ı
ta~ "'~ ır. rogrnm, on senede 
Raı~:ı,anııc.ak ve bu .<uretle bütün 
hald ~ erının binaları modern bir 

e ınşa edilmiş olacaktır. 

<aba;k~ıi~~·taarruz : ' 'a- Şark Sanayi Kumpanyası 
Şekeıcıler çarşmnda Hüseyin oğlu T A Ş d 

" 
\Iehmed Özbulut; şekerci Avram en 
~ekercioğlunun dükkanına giderek " " " 
Jıçakla taarruz etmiş \'e tutulmuş_ İktısad Vekıileti sanayi umum müdürlüğü 28 Eylı11 1940 tarih \le 12486 
~ 11 .' · ~unun sebebi, Anamın, evvelce .~fo. lu tezkeresiyle vaki olan tebliğe nazaran mamulatımız pamuk iplik ve 
~u~kanı~~a çal.ıştırdığı Mehmed {'ız_ kaput bezi fiatleri aşağıda gösterilmiştir, 

11 utuıı ış:n o nıha,·et \'Eı·rne•id'ı· ! 
1
. 

· • · · · P ık Vater Katlı 
---o--- No. Kuruş Kuru~ 

SPOR 
- Ba'1taraf1 2 inci salıiiede -

'"az; birinci geldi. 

lstanbu!da 
tstnnlıul 12 T 

neı·lı·ıh • ( elefoda ) - Fe _ 

-12 
14 
16 
20 
24 

Kaput bezleri: 

---
550 595 
585 ---655 --705 790 

Tip D. Tip 1:. 

Bükülü (kıvrak) 
Kuruş 

690 

Tip G. 1 -"açl~rıc:a ·~~~·ında b~ıgii.n ~ampiyona 
İ•t:ınbul. nı.ı edılmıştır. İlk maç 

1 .,. ı '1' 0 rh Be • ı k 90 cm 852 nnrı iZ er ro ıııcJa oın.. yog u ta ımıarı a- --
c: ~·oi! l•J tnkını'ıı~ ve İ.;taııbulspor, Be- 85 cm 870 

H b -- fk· · 1111 3-2 venm· t' 75 cm 750 - 710 e • t d- ~nci tr:ı~ F ~ ş ır. G a ŞIS ana a ır.an Ye ııııısı~d eııfrhalıre ile Süley- erek iplik \·e gerek kaput fiatlerimiz beher top i~in fabrikada teslim 

e ~üleymaııiv ".,
0 

mu~ \'e Fen °ı·ba h- ~~p~eş:i:n:f:i:at:i:o:l:u:p:a:m~b:a:l:iiJ:· :v:e:n:a=k:l:i~:·e:m:a:sı:·:ı:f~l":·r~ı :m:u: .. ş:t:er:i:y:e :a:i:tt:ir~·===~ girdiler . Y 6-o yenmi~tir. p . •m 

Naerobi, 12 (A.Al - Resmi teb- Japonya, H. Hindista- lzmir p-:rmuk mensucatı Tiirk Anonim şirketinin 
liğ: nından nele · t• 

Habeşistanın cenubunda Guna ve r ıs ıyor? Kaput bezı" satış fı"atlerı· 
Surdiyaya İngiliz kuyvetleri .girmiş -B.att~~afı l nci Sahifede-
Ve Surdiya civarındakı tepelerı, harp ~'.~da şımdı;e kadar ekilmemis m ta 36 Metrelik beher 
'etmeden isgal etmişlerdir. Düşmanla k a arın Japoıı,va tarafından ekil ın : topun bedeli 
henüz temas hasıl olmamı""'" C:k"{.'lıkJlı· g~nış menfaatler temin~~~~ Tipi Eni Sm. Kurut 

d 
ı~. aponyanın bu iptidai m d 

Romanya a lere şı~detle ihtiyacı vardır. a de-
Yuşı Yavar; bu vaziyeti HoU 

V ,. k k umumi valisine bildirdiğini . anda 
aziyet hala arışı i~in hay~ti ı_:ıaddelerin veril~~:r~ih~ 

•• •• k.. sınde azımkar surette ısrar ett'" . gozu uyor söylemiştir. ıgını 

~e~iikreş, 12 (A.A) - Bir çok a.f- --:---::---------
lıa' itaatsızlıktan dolayı 3 - 5 sene menıiış derecede zulmünden dola 1 rb e mahkum edilmiştir. başvekil yenernl Antonesko tarafrn. 

raiı polis müdürü halka ıörül- dan azledilmiştir. 

D 85 818.-
E 90 916.-
E 85 879.-
F 85 874.-
F 75 800.-
G 85 778.-
G 75 710.-
H 85 749.-

lşbu fiatler fabrikada tealim beher topun satıı fiatidir. Beher 
balyada 225 kun11' nmhalii ücret; mü4teriye aittir. 

. K.UllUW~ ll'JlJIIl. 188& 
6el'DIAyel( 100,00,oeo ftrk Una Şuııt " ~an Mledi 262 

J'iNf " !'io&rl 11• N..t JJ&nka Jlııııııtelelni ---- .. -

Para blriktirenleı·e 28,ısOO lira ikramiye verecei 
Ziraat bankasında kumbara ve ihbarsız taaarrUf hesaplarında en 

az 60 lirası bıılunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşaiJdaki 
p!Aııagöre ikram.iye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
' c 500 c 2,000 c 
:ıı c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 
120 c 40 c 4,800 : 
160 c . . 20 c S,200 c 
DiKKAT. Hesaplarındaki paralar bir aene içinde elli liradan x.. 
. nl "k . ıktı:.. a~a,., dQşmıye ere ı ramıye ç ıı• takdirde yüzde yirmi fazla!iyle veril k-

t;:ir. Kur'alar senede dört defa, 1 eylfil, 1 birinci kirıun, 1 mart ve ecelh 
llna tarihlerinde ;ekilecektir. ' a-,.. 



SAHiFE ( 41 )" 

~ -
IVATAN ve AŞK 
-
Kanın seni yakalıyorum, 

casussun 
--iiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiı-1 63 1 • .,........,..., rmn ş;a 

' 1 

- Hüsnü teveccühUnüze teşekktir e- :ayn mağrur bir kadındı ve bu gibilere 
derim. Maamafih fazla beklemeğe vak- bozuk metelik bile vcrmiy~n esrarengiz 
tim yoktur. Size de tekrar rica ediy~ bir tabiatc malikti. Bu itibarla terzi; 
rum. ~ç kalmayın madam sizi ace!e l ncak vazifenin tevlid ettiği vaziyetle
bekliyor !.. ri konuşmak, bu işler üzerinde müda-

Ve dUkkilndan süratle dışarı fırladı. vcl:ei efkarda bulunmak üzere e~raren-
Fakat en.sus fırsatı kaçırmak istemi- ~iz Zozonun yanına gidiyordu. 1 
yordu. Kızın zaafından istifade edece- Meri koşa koşa eve dönünce dilber 
ğini ümid ediyordu. hanımına; terzinin biraz sonra gele-

(ANADOLU) 

Ebedi Şefin 
anıd kabri 
hazırlanıyor. 

Ankara, 12 (Telefonla) -
Ebedi Şef Atatürkün, anıd kabri 
ıçan rasathanede hazırlanmış 

olan yerde toprak teıv"yesinc 

batlanmıttır. Tepeye kada:r muh
telif iatikametlerden asfalt yollar 
yapılacaktır. 

Anıtın fenni itleri 
dünya aan'atkarlariyle 
ra batlanmıttır. 

üzerinde 
temasla-

---------------------. Hizm'atçi kızın fevkalade güzelliği, .:.eğini söyledi; Bulgar Başvekı·ı1• ayni zamanda safdırunJuğu, bir kasır- - Neden geç kaldı?. 
ganın ortalığı karıştırması gibi, sahte - Bilmiyorum efendim; fakat anla. 
terLinin yüreğini karıştırıyordu. Jığıma göre prova hazır değildi. Bir 

Klzın arkasından koştu ve onu tek- kaç dakika sonra h~r hnlde geleceğini Dün Rusçukta Bu/ga- Bir İngiliz tayyaresi 

rar çağırdı. söyledi; • l · t• • ·z h ------------a Lefko..,a, 12 (A. Dilber hizmetçi kız; koşa koşa dön- - Pekala! Git ve şimdilik teniden rlS anın sıgase znı l Q Kahire, 12 (A. - A) _Bir İtalyan 
tlü. Fakat terzi dükkanına girmedi. Ka maada kimseyi kabul etme!.. eden bir nutuk söııledi A.) - Tebliğ: Karşılıklı hava 
pıdan sordu ; Bu esrarengiz emir; dilber kızın ŞÜP- ~ İngiliz tayya - bombardıman tay 

K d. · h b J • '-'aresi Kıbrıs - Ned~n çağırdınız?. Bir emriniz helerini büsbütün takviye etti. en ı releri ayın 8 incı mu are e eri J 

mi \'ar yoksa?. kendine mır,ıldandı. B Ü k" h günü Benina tay - üzerinde uçmu~ 
Kızın suali manidardı. Sahte terzi; - Tahminlerimde yanılnııyorum. Bi- ug n U arp yare meydanına tur. Ateş açıl-

böyle garip bir sualle karşılaşacağını zim hanım bu terzi müsveddesini mu- hücum ederek yer lngilizlerin avcı ve bom- mış v.e tayyare, 
tahmin etmediğinden birden bire afal- hakkak ki çok seviyor. Onunla yalnız tle bulunan bir bomba atamadan 
ladı !.. kalmak için daima vesile arıyor .. Bu Harplerin en gaddarı çok 'tayyareyi bardıman tayyarelerinin uzaklaşmıştır. 

_.._ Hım .... Şey, evet ne diyecektim?. itibarin. üzorime çullanan bu heriften .d. ya!muşlardır. 8-9 Londıa, 12 (A. 
Unuttum. Gördiln mü?. milmkün olduğu kadar çekinmeliyim.. olan ideoloji harbı ır gecesi Bingaziye ilk uçuşları A) - Hava ve da 

- Benimle alay mı ediyorsun? Çünkü benim için tehlikeli bir şahıs ol- şiddetli bir hü- hili emniyet ne -
- Böy]e bir şey aklımdan geçmedi ması ihtimali rnevcuddur. Neme lazım cum yapılmış , zaretlerinin teb-

bile !. Emin olunuz!. Samimiyetimi asa- sana Meri; sen hem akıllı, hem de cid- Bulgarı·stan limanda bulunan Manşta Almanlara kar- liği: 
biyetle karşılıyorsunuz da.. di ol!.. b l d Cumayı cu -

Kurnaz kız; terzinin sözlerini çap- - SONU VAR - tam isabet temin Şl taarruz/ar aş a l martesiye bağ. 
kın bir tebessümle karşıladı.. Cevap NÔYYI MUAHEDESiNi edilmiştir. Ayni lıy.:ın gece ce -
vermedi.. T•• k • gece Napoli üzerine yapılan bir hü- nubi f ngilterede bir şehr~ düşman 

Casus: kızın bu vaziyetinden istifa. ur -lngı·ıız REDDEDiYOR cumda Vittoryo sınıfından büyük bir tayyareleri yangın bombaları atmış-
de etmek istedi; gemi'-'e bir bomba isabet ettirilmiş- !ardır. İkametgahlarla ticarethane -

M d 1 b Sofya, 12 (A.A) - Bulgar başve- J 1 d ··h· h b b" t ·ı - a maze , uyurunuz, içeri giri- b tı·r. Dı·g-er bombalar, gemiler arasın- er e mu ım asara se e ıye verı -
• r B" "k" d k"k · · d h kili profesör Filof yanında azı me- · t" B' "kt --ı-· al sı. nız .. ır ı ı a ı a ıçın e prova azır- M t d kt • b h t da yangın]aı· çıkmasına sebebiuet mış ı:r. ır mı ar o u ve yar t vr.r-

lanır, beraber gideriz. u a no aı buslar olduğu halde bu sa a saa J dır. Bu şehrin, cenup sahilinde Port-
- .Maalesef hayır! .. Bekliyemiyece- 6 da Rusçuğa varmış ve istasyonda vermişlerdir. Rıhtım üzerinde bina- land olduğu 2 nci tebliğde bildirilmiştir 

ğim. Hanım; evde yalnız kaldı. Belki t t•ı • karşılanmıştıı · lar hasara uğratılmış, bir gaz depo- Londr::ı., 12 (A.A) - Röytcrin ha-
birı· Ş€yler lazım olur!.. nazar ea 1 erı Başvekil, Dobricayı muhte":i Bul- su yakılmıştır. Başka tayyareler , vacılık muhabiri yazıyor: 

Ve terzinin cevabını .beklemeden sü- garistan haritalariyle süslenn,ış. olan ayni gece Palermoya taarruz etmiş, İngiliz hava kuvvetlerinin Padö -
ratle ayrıldı. takların altından geçerek beledJyeye 

1 
Iimanda demirli gemiler arasında kale üzerine gündüz yaptıkları hü-

Sahte terzi; yaptığı manevrada mu- ınaı·ıız momeıs·ıııerı• ?"itmd iş 1ve ~at~ulBsalonku_n1 da bi~cı~~~k yangınlar ve infilaklar çıkarmışlar- cumlar muvaffakıyetle tetevvüç et-
vaffak olmamıştı. Kendi kendine BÖY- ıra ey emış ır. aşve ı, e · d R ht tahrip cdiım· t· n·- miştir İngiliz hava kuvvetleri, Fran-
1 d . şunları söylemiştir· ır. 1 ım ış ır. ıger k 111 t "Ik d f ı k 
en ı; - Rus"ukta bu.lunmamdan bilis- bombardı_m_ an tayyareleri, Keçen ey_- sa yı ı c ı < an sonra ı e a o ara 

13 ikincitefl'~n 1941 Pazarteai 

r 
lnönü ansiklo· 
pedisi hazırla

nacak. 
Ankara, 12 (Telefonla) - Ma•· 

rif Vekaldi, 16 cild üzerine bürW' 
bir İnönü ansiklopedili~ hazırlamai• 
karar verdi. Ansiklopediyi tanz · 

'edecek olan hey'ete muharrir 
~ mebus Hü:ıeyin Cahid Yalçın riya 
fset edecektir. 

Son dakika: 

Sicilya kanahnda 
Dün bir deniz muhare• 

besi oldu 

Bir ıtaıuan torpitaıı 
battı 

Bir lngiliz kruvazöri• 
ne de isabet vaki oltlıJ 

Londra, 12 ( A.A) - Amirali~ 
daireıinin netrettiii bir tebl~ 
göre, bugün Sicilya kanalında devrt" 
ye gezen İngit~z kruvazörleri, bal' 
İtalyan harp gemilerine raıtlamıılat 
ve derhal ateı ac;mıtlardır. Vuku"'r 
lan deniz muharebeıi neticeeinde bit 
İtalyan torpidoıu batırılmıt 'H bir 1..
giliz kruvazörüne iaabet kaydedil • 
mittir. 

Yunanlılar 

Yeni ve mühim bir 
mevki daha aldılar - Güzel kız!. Fakat güzelliği kadar " d d İta! k 1 avcı ve bombardıman tayyarcleriyle 

k d 1 • Bugu-n Ankaraga mu- tifade sizlere harici siyasetimiz hak de tahaşşu :e e? 1an ·uvvet e_rı-. b. l"kt h b "t . 1 i" B 
urnaz a .. Ne yazık ki hizm~tç.idir.. kında söz söylemek ıs· tedim. ne taarruz etmışlerd .. ır. Maltaya ıkı ır ı e mu are eye gı mış ere ır. u :\!anastır, 12 (A.A) - Röyter ~-

Acaba' Fakat neme ııızım bı"z ı"şı· / t J kl 5 d filo, Alman isgali altındak,· arazinin .ı·an".·ının Arnavudluk hududundaki 
••• a ' - vasa a euece er. Dünyanın ıen büyük musibetleritı- taarruz olmuş, uşman tayyaresi • .~ mize bakalım!.. h . d 1 .. t·· Bi d"' büyük bir kı~mı üzerinde uçmuştur. hususi muhabiri yazıyor: 

Frölaynin dilber hizmetçisi arkasına Londra,, 12 (A.A) - Röyter a - den biri olan bir harp muvace esın,. üşür ümuş ur. r uşman tayyare- Gündüz, bombalar ve mitralyözlerle Dün bütün gün devam eden şid • 
bakmadan seri adımlarla ilerliyordu. jansı bildiriyor: deyiz. Bu ~arp, yeni topraklar işgali,\ si, alçaktan mitralyözle limnndaki Y.apıla~ bu hücu_mun; Manşın gerile- detli yağmura rağmen Yunanlılar : 

Sahte terzi ile arasında cereyan Ortaşarktaki İngiliz başkumandan y~ni iktısadi pazarlar ve hayat sa. \'İcaret gemilerine ateş açmış, rındekı Aln:ıı:n ış~nl _ordusuna kar~ı Elbasan istikametinde Şkumbi nehri 
eden mübahaseyi hatırlıyarak kendi lığının mümessilleri olan general haları temin etmek için yapılan bir fskat ölen ve yaralanan olma- taarru~lar ıçın ~ır bır başlangıç ol- üzerinde bulunan Kokuşun garbındl 
kendine şöylece söyleniyordu: Mar.shal Tornov::ı.l ile hava mareşalı harp değildir. İki ayrı alemin, ıki ay. mt"tıtır. mnsı muhtemeldır. büyük bir muvaffakıyet elde ede · 

- Yakışıklı bir genç .. Gtizel Zozo- !<~!mors, İngiliz - Türk muahedesinin rı fikir hnrbi, yani ideoloji harbidir. rek, stratejik ehemmiyeti haiz olaJl 
d d·v· h kk k F k imzasından berı· vukubulmakta olan Ta1 ih bize gösteriyor ki, bu nevi A t k d J A G · · · 1 t · 1 d' yu a sev ıgı mu a a . a at bu harpler, en gaddar, en zalim ve en n a ya a s ey ap arvanıyı ışga e mış er ır. 

ciheti neden benden gizledi? Acaba; mutad noktai nazar tea'tHe:ri için ya- İtalyanlar, şimal bölgesinin bu klf 
b A k l d 1 uzun .~üren harplerdir. 

ugünlerde araları mı bozuldu? Yok_ rın n araya muvasa at e ecek er- B .. "Jk h t gelen sual, bu mm da bütün gün şiddetli topçu ate' 
b • led . k"t . k . dı"r ugun ı a ıra . Y 1 1 d b u. sa . enım e mı va ı geçırmc nı . . . . _ harpten kimin galip çıkacağıdır . .ı. ·e- ~ı açmış ve unan ı ar a una m 

yetındedir? Her halde hanımım Zo- Akdenız fılosu başkumandanlıgı- t' l l bu harbin e· ~ ft d b • d d '>J 1 knbele etmişlerdir. 
b d k d h ld . N nın hususi mümessil" olan amir:ıl s·r ıce ne 0 ursa 0 sun, so - ır ~· a a an arı ovam 8 en gagmur ar. Moskopolis bölgesinde Yunan kı' zo e_n e~ ç~ a a gü~e ı~. e ya- Od it d b .. - ı 1 d h b 1 nunda yeni bir dünya kurulacaktır. • U 

zık kı artırttır. Her ne ıse tkısinin de a a, u goruşme er e azır u- B d"' h kk k ki bugünk" "taatı, Opnri köyünü işgal eylemişlet· 
. . lunacaktır u unya, mu a a un - d'\ ~ bU 1 1 bO "kt.. d" ayn ayrı olan vazıyetlerınden bana B t 1-· tı h h" b" h' . den farklı olacak ve bütan millet- "·1· SU 8 ge en zarar uu ur ır. ne' u op an ususi ıç !r ma ıyetı d - · "kl"kl "' Cuma günü İtalyanlar tarafınd•" 

· haiz değildir ler, husule gelec'Ck egışı ı erden (A kanlı bir şekilde bnstınlan isyana it' 
Hizmet"1· kız on .vedi on sekiz .vaş- · müteessir olacaktır. Antakya, 12 _.A.) - Bir hafta- rı söküp götürmüştür. Bu yüzden ~ehir 

Y d · ı d ı ~ d b tir::ı.k etmiş olan Arnavudların eıc.ge-Jarında bir müsevı· kızı ı'dı·. Merı· 1·s- y • A •k Ahval ve şeraitin yar ımıy e Bul- anberi fası asız • _ır surette devam et- dün en eri susuzdur. .1 . 1 • eni merl an · k ı "dd tı v ri~i dağlara ı tıca etmiş erdır. Burı· 
mini taşıyordu. Gayet zarif bir vücu- garistan bu harpten harıç. a mış ve mekte olan şı e }. Yagmurlar, dünden Bundan başka, Ant:ı.kya - Yaylada- !arın akrab.:ılariyle İtalyan ordusuıı· 
du vardı. Simsiyah gözleri, bembe- en az müteessir olmuştur. Fakat, Bul beri bir felaket h~lfoi almıştır. Desnü ğı şosnsını sular basmış ve münakalat rlan firar edenler <le kendilerine i}ti· 
yaz olan çehresinde iki büyük yıldız tayyarelerı· garistan ne Amerikada ve ne de şelalelerindeki ~hır ,c;uyu deposu, yağ- .<:ekteye uğramıştır. h k 1 . 1 a· 

"b" ı d AvusturalY.nda bulu'lmayıp Avr.upa- murların şiddetınden harap olmuştur. A:si nehri, demir köprü civarında va- a ey emış er ır. 
gı 1 parıyor: u. Dilber Zozonun ya- H b • · k l da bulunduğundan, h'epimizin arzu- Sular, değirmenleri Ytkmış ve ağaçla- tağından çıkarak etrafı basmış v-e ·bu İsyan eden ve dnğlara kaçabile1' 
nında açılmamış bir gül goncesi gibi ar e ıştıra etti er. su hilafına olarak tarihin dönüm an- -- sahada ekilmiş olan tarlaları Hular Arnavudların, hudud bölgesinde ce-
duruyor?u. . Londra, 12 (A.A.) - Hava nezareti !arından en mühimini yaşamaktadır. uzak tutmak, rnemleketJ harbe girmek- Jrn:plamıştır. rnrct ve nüfuzu ile tanınmıı, bir At· 

.0 ayn;ı zamanda m~u~ hır kı~_dı. istihbarat servisi bildiriyor: Bu vaziyet karşısında biz ne yapma- ten korumak, s~lh ve sü.1<fin içinde ya- lnsan ve hayvanca telefat ve maddi n:ıvuclun kum:!.ndası altında oluPı 
H_ızmetçı .olarak çalıştıgı eyın en. mud- Son sistem Amuikan tayyareleri, lıyız ve nasıl kararlnr almalıyız? şatmaktır. Bu sıyaset, biı..im için oldu- zarar büyüktür. Yağmurlar devam et- 'ıühim bir yekun te~kil .ettikleri bil· 
hış _entrıkaların kuruld.ugu bır ye_r resmi pilotlar tarafından kullanılma- Her şevden evvel sükOn icinde kal- ğu kadar Balkanlar için de hayırlıdır. ınektedir. tI.ir.i.lm.e.k .. t.,.eaıd.ır •. -------.-. 
old~~un.~ hatır ve hayalıne nasıl getı- ğn başlanmıştır. Bunlar, iki Alman mamız v-e soğukkanlılığımızı muha.- Bizim takip ettiğimiz ~.111 siyaset, A N A o Q L u 
rebıl~rd..ı. . . . bombardıman tayyaresi düşürmüşl~r- faza etmemiz lazımdır. Şahsi düşün- şimdiye kadar bir çok zorluküwla knr- Yardım la" glhası 

O' laalettayın. hır artıst olmıya!l, <lir. Dört Alman pilotu esir edilmiştir. celerimizi bir tnrafa bırakmamız ıa- şılaşmıştır. Harbi idame vey.'.! .aulhu 
C?k gilzel ve ~ynı z~~anda cok ~e~gın Düşman bombardıman tayyaresi, ta- zımdır. Diişüneceğimiz yegane r?ey, iade etmek, ?~zi~ gibi küçük cfa ·ıletle- Tadile mi ug" rıvor? 
bı~ kadının hızmetç.i~ı olmııkla ıftıhar kip edilirken ateş açılınca sukuta baş- Bulgaristanm hayati menfaatlerini rin harcı degıldır. Bugünkü mua.'~am J 

edıyordu. lnmış, bir bataklığa saplanmıştır. Mü- gözetme.kten ibarettir. mesaili biz halledemeyiz. Bununla· be- Vaşington, 12 (A.A.) - Ayan mec-
Hanımının; insanları yığınlar halin- ~ka.id İngj)jz tayyare yüzbaşısı ve oğ- Hiç bir ecnebi menfaat bizi sevk raber, her hak eV\'elden derpiş edt:le-ı lisi hariciye encümeni reisi Corç, bu-

de imha et1!1ek; şe?i~leri bir yığın h~- hı, Al~an tayyare.sine so~ulmuş ve Al- ve .. idare etmemelidir. Meçhuller ve m_iyen bir takım sürprizler gçtirebilf>.'· gün gazetecilerle Y~?tığı _bi: konuşma 
rabeye Qevırmek ıstiyen korkunç hır man pılotları, tayyarelerıne ateş ver- muphemiyetler karşısındayız. Arzu- Bız, bunlara karşı hnzır olmalıyız. E~ esnasında şunları soy lem ıştır: 
komitenin başında bulunduğunu, zen- mek üzere iken yetişerek mani olmuş, muza göre değil," imkiinlara göre ka- rafımızda cer~yan eden hadiselere kar- f - İngiltcreye yardım Hl.yföasının, 
ginliğini barda kazandığı paralardan hepsini esir almışlardır. rarlar almak mecburiyetindeyjz. şı bigane kalamayız. k,_ıt'i kabuld~n evv~l tadil edilmesi muh 
değil, medeniyeti kül haline getirm~k Esir pilotlardan birisi, hafifçe yara- Bazı muhitlerce Bulgaristana tesir Hadiselere karşı hürriyet ve istik- teı\1eldir. Bu tadilin gaycgi, Amerika-
için esrarengiz bir menbadan gelen bir lıdır. icra edilmek isteniliyor, beyannameler lalini müdafaaya hazır olmıyan millet- dan ödlinç olarak harp levazımı .ılncak 
servet olduğunu nasıl tahmin edebi- lstanbulda ~e- ve mektuplar neşrediliyor. Du, bir saf- Ier yaşıvamazlar.> bütün °cnebilerden (mümkün olabilen) 
lirdi?. c:ı. !ık veya gaflet csed değilse bir hıyanet Baş\·ekil, nutkuna devamla Nöyyi en iyi ~ıırantinin alınmnsını temin ey-

....................... ~ 
Salulti .,.. Batanahanfrl 
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Yabancı memleketlere f'I fifa 
Zavallı Meri; yaşadığı karanlık yu- eseridir. Fakat biz, hiç bir sur.etle te- muahedesinden de bahsetmiş ve de- !emekte[} ir. . 

vayı temiz, nezih bir zengin yuvası ola- çen bı·r facı·a ·ire kapılmıyacağız. Siyasetimiz. ne so- miştir ki: Kanun Jayihasındn garanti meselesi lduehaneı ikinci Beyler IOlı:ali 
rak biliyordu. kak, ne kahve ve ne de meydanlardan - Nöyvi cebirnamesini recldedivo- U1srih edii\'1lemiştir. Maamafih, İngil-

Onun jçin sahte terziyi, hanımiyle 2 k müteessir olacaktır. ruz. Bu ~uahede, bi?.e cebren kabul tereye kabit olduğu kadar sür~ıtle yar-
sevişen bir genç diye telB.kki ediyor ve Ö[Ü, bir aç ta Bugünkü ahval ve şerait içinde ha- ettirilmiştir. Bundan kurtulmak men- dımda bulunır\~lk olr-n esas gayeye halel 
ondan daima çekiniyordu. hasta rici !'>iyasct denilen şey, pek mürekkep faatimiz icabıdır. gelmeks izin nl'.ıkul bir. garanti talep 

Gündelik Takvim 
1359 Zillıicce 14 Sahte ter:zi yirmi beş yaşlarında ya- var. bir makanizma teşkil €der. Bunu her- Bugün memlekette tatbik edilmekte edecek bir tadili .Ruzvcltın kabul eclece-

kışıklı bir gençti. Aslen Almandı ve İstanbul, 12 (Telefonla) - Havaga. kesin bilmesi lazımdır. olan yeni rejim, Bulgaristanın yüksek ğini zannediyorun.t. EVKAT 
casus teşkilatının asıl memurlarından- zının borusu patlaması neticesinde j Bulgaristan milletine hitap ediyo- menfaatlerine uygundur. Bulgat· mil- Garantinin para. olması şart değil- !. D. S. D. 
dı. ~dikli çavuştu. Fakat cesareti ve Tarlabaşında Mikroviç namında bfri- rum: Jeti, nasyonal so~yalist, komünist Yeya dir, İngiltere, çok .. 'llühim kalay ve Sabah : 7 25 k 7 Ot 
zekası sayesinde casus koluna verilmiş- siyle karısı ölmüşler, inhisar idaresi 1 Hükumete zahir olnlım ve ona dai- lejiyoner bir devlet kurmak arzusunda kauçuk kaynaklariyle mühim miktarda /\.=.. ' A ,am: 1 ' 
ti. Bu itibarla dilber Zozo ik hususi memurlarından Osman ve iki Rum ka- ma itimad edelim. değildir. Bu idareler, bu memleketler iptidai madde stokların.a sahiptir, bun- ~le :12, 22 Yatm: 11,JI 
hiç bir alakası yoktu. Esasen böyle bir i dını, baygın bir halde hastahane.re! Memlekıetin harici siyaseti_ nedi!'? iç.in faydalı olabilirse de bizim hususi- ları, Amerika garanti ol.'.\rak kabul ecle- lklacli . ı4 46 im.ak . S,3• 
alaka da varid olamazdı. Çünkü Frö- kaldırılmışlardır. Bulgariı:ıtanı silahlı ihtılaflardan yctlerimiz.e uymaz.> bilir.> • • 

= K~~;~~~;~AME ELHAMRA ~!.~rü~~.~~~~g~~~~~~~ =~~~~~r~~r.:! ~~~E!. 1 
Evvel zaman içinde, Kalbur aaman içinde, Deve Tellal :ken, Horoz imam iken, Pire natır iken. Bir J. . z 

Maaalı etrafında, Hemencecik açılır m'>nuşur teker teker. ı = varmıf bir yokmuf. Allahın kulu pek çokmuı. Ama içlerinde bir ıeıinin yanıklığına ve g'üzeHitine := Bütün aevifen kalpler Söyletirim del :ği, ağD.'• burun ve kulak, 

:=--~ Bh-er pernne oldu. Doyulm>yan KA H v E c ı· G u· . z EL ı· v m • · Hatti. iğne deliğ; ıöyl...- bülbül olarak. il 
Nihayet bu filimle, Söyle Çin Padişahı, beni!iı'. olsun aünahı, 
ELHAMRA'nın ufkunda, Fikrinizi soylcyin Hint P-..clifahı iç.:n. 

5§ Gözleri kamaıtıran REJISÖRO • ERTUGRUL MUHSiN BESTEKARI - SAADETTİN KAYNAK Söyle Kaf Padişahı, olsun l.'enim wünahı, fj 
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