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.nci Kanun ~_:~~~u:-S;.';:~~~ı:::1 
1941 B.ASD.MIŞTIR 

Yeni cf rad da bu vazi
fede kullanılacaktır. 

300 bin tözcü gan-
6lna karşı kulla

nıltıco:ktır. 
Londra, 1( (A.A.) - Röyter ajan

aı: 
bir lngiliz tankı 

Tobrukta 

ır ..... nevra yaparken 

Hava Kurumuna teberruat 

İstanbul, 14 (A.A.) - Memleketimizin her tara
fında Hava Kurumuna teberrüat devam etmektedir. 

Eskişehirden bazı zevatın teberrü ettiği 9220 lira, 

Kurumun veznesine teslim edilmiştir. 

tütÜil 

Dün 4 milyon kilo kadar satıldı. 
Mübuyaa devam etmektedir. 

r ' 
KIRKAGAÇTA 

Müstahsil fena 
vaziyette!. 

Fiatler 2 iıaat içinde fena 

şekilde düşürülmüştür, 

tedbir alınmalıdır. 

Cara hl usta 

İtalyanlar muha
sara edildi. 

İngiliz topçusu 
faaliyette 

lnailterede yanaın bombalan na kar. 
'1 ~ni tedbirler alınmaktadır. Bu ted
bi~ler, daha müeessir mücadeleyi te
mın edecektir. Filvaki Cumartesi gü
nü Londraya atılan binlerce bomba, 
Siti bombardımanından sonra alınan 
l.edbirlerin kifi olmadı&'ını aöstermiş
tlr. Her binaya, müesseseye ve boş ev
ı.I'@ aözcü koymak lüzumu anlaşılmıi-
t~. Bundan başka tulumbaların da ki- Kırkağaçtan dUn töyle bir tel-
fı olmadıjı ıörülmüştür. l .----- .. . ıraf aldık: 

Bunun için yeni aervisler kurula- talyantardan alınan mu· Bunları Graçyanı taarruz 14 - Piyaaa buıün aaat birde 
c.ktır. İtfaiye yalnız başına bütün yan. ı.. j h k . . h l 90 k 
aınlan söndürmeğe muvaffak olama- ıummat Ve CS e a ÇO tur. IÇln azır amıştı. uruttan açıldı. Bir aaat aonra 
11141'.tad ltf · 1 fiat 60 kuruta indirildi. Şimdi iae 
l'llk ır. &ıye, şimdiden .Y• nız.bU- Londra, 14 (A.A.) - İngiliz Nil or. Kahine, 14 (A.A.) - Ha~r veril- d t"f' ler (aaat 
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kuruta kadar tii· 
yanırınları söndürecektir. Dığer dusunun Libya taarruzu esnasında 370 diğine göre, Tobrukun 250 kılometre Aıkı a u un . .. . 

Y&naıniarın ise, her vatandaş tarafıu- k'I t lik .1 . h k t' d ld cenubunda Carablusda bulunan ital~ Tütün piyasası dün mıntakanın Akhısarda, en yüksek tutüne 115 ku- tün almağa batladılar. Eıe tU-
dan önü ·ı i k bild' B t ı ome re ı erı are e ın e a ıgı . . . '. . . kad ver'Jmi t' F k t al k ne ıreçı mes 8 ır. u eş- . . . van kuvvetlerinin gerisi kesilmıştır. rnuhtelıf mahallerınde, hır çok fırına- ruş ar 1 ş ır. a a norm tünciiliiğü, bir daha kalkınamıya 

llltta. vazife almak jatiyenloer, dahili- mühı~ ga.naım arasında 41 ı orta ve Bunlar şimdi muhasara altına alınmış- Iann da iştiraki ile açılmış bulunmak- fiat 90-95 kuruştur. Diğer yerlere ge- cak vaziyete dütürülmektedir. Bu 
fe ve.kili Morisonun davetine icabet et. 162 sı hafı~ ~Irnak ü:oeı:e 203 tank, ~8~ !ardır. Mareşal Graçyani bu kuvvet- tadır. lince, Gavurköy 90-95, Sındırğı 85, 

=r~~~ak100hln~i~~~~~~-~~ı~.~C~~i~~M~~~~F~~~~~r~:=========~~i~~D~e~T~•~m:ıi3~ni*~·~s~a~~~~~e~d·~=~~~~D~e~T~•~m~ı~3~n~~~~~~U~~~~ miıtır. Ancak Londra mıntakası 600 ü ınütecavız mıtr~lyöz, .ıkı mıly~n: ruz için Carablusda toplanmıştır. İta\. ;; . 
için en aşatı (SOO) bin aözcü !Azım- dan fazla tüfenk ve mıtralyöz rnerrnısı, yanların Bardiyada.n çekilmesi, bu kuv_ 1- A • Ll Atına, 14 (A~ Yunan milleti 
dır. Askere alınacak ye"! sınıflar arıı- 1700 d~n fazla kamyon vard.ı~'. vetleri müşkül vaziyete düşilrrnüştür. Askerı Vazıyet A.) -. Yunan ga Bulgar .. Başve- şuna kanidir ki, 
sında Yangın bombala.rıyle mücadele Kahıre, 14 (A.A.) - !ngılız umum! Müteaddid defalar İngiliz tayyarele . . _ zetelerı,.. ~ulgar _ Bulgaristan bu si 
teokilitı kurulacaktır. Bu vuife de karargAhınm bugünkü tebliği: şimali garbide bu kuvvetlere mens rı - •• h başvekıli Fılo~?n k•ı• • tk yaseti ile hürri-
mecburt hizmet sayılacaktır. Lib:t:ada tebeddill~t yoktur. Sud.an kolları bombalamıştır. Ancak bu kol~ '{ unanhlar mudafaa at- nutkunu . goze ı ının nu Ue yetini en iyi bir 

Eski anavatan muhafız ordusu teş. cephesınde Kasla cıvannda devrıye k'lirk . k 'd rlerke . k l çarpacak bır su- tarzda. müdafaa 
killtı da her sabah itfaiye ıarnisonla.- faaliyeti devam etmektedir. Diğer cep. ~ın b ı1 d ~n mı, 'fı0 1~~ gı~ h ~ rn }arını ırıyor ar.. rette neşretmek- Al f" . B -F·;I fi etmekte ve Bal-
nnda kurs görmekte ve bunlar şimdi- helerde bir yenilik olmamıştır. om ~an 1.gı meç u .r: a sur u.v- L.b d d f ı· t tedi:r. man se ırı, ay ı O a kan mili.etlerinin 
den Vu.ife de almıo bulunmaktadırlar. * İngiliz topçusu, bilyük taarruzu vetlerın rnıktarı da bilıntMrnektedır. l ya a a aa ıy·e· V~r ~ Estia gazetesi, bi k i~~balde i~bir· 
~ndrada oldutu rlbl, btıtun vlll- hazırlamak üzere Tobruğım dış istih- Buradaki kuvvetlerin Bardiyadakiıı- Yunanlıl:ır, son 24 saat ıçınde ılerı nutkun Yunan ef- r OOUŞma yaptı. lığı ve ahenklı ya. 

yel :ıcde. de böyle tedbirler alındıtı sa- klrnlarını bombardıman etmektedir. den az olduğu tahmin edilmektedir. hareketlerine mahdud mıntakalnrda kan umurniyesin pyışlarına. his. 
Dl m tadır. devam etmişler ve bazı ilerl~meler kay. ce bilyilk alaka Yunan g t l • tk eedilir derecede 

ted~~~:~ar:~ ~:aı~~ da !~eni K h d muza ~:e::i:~e~~ik~rş:~:.~::.~.e~nr'!ta~e~i~ e: ";~~~~n:fü~'. iyi k:;;ı;;e;;;";u u ~~~: eylemek-
kuın torbaları konacaktır. y=~ anına a r aman or u le rnilsand;e etmez~n. Yunan~ıla~ bu- tinin, komşusu- ' Budapeşte, (A. 
naaında buradan kim ~rse b gık es- rada rnühırn rnevzıler ele geçırını~ler- nun müşkül ve A ) _ S\efani. 
kuUanacalctır. Otobu· 8 ""fö ,_ .u umu k ı dir. Ve tazyiklerine devam eylemekte- nazik siyasi vazi- FAKAT ITALYAN AJANS! BU M·acar gazetelerı: 
da d bi •y r..:rı yanın- h d • • d' 1 - T' · d -ı t k · · J b'J Huc::ıusTrA BERM 1 1 ' a t torba kum buluna kt $ ıs e ıye erı ırı.,r. ırnorıça ag arı rnın a asın- yetını anıya ı e. ...: . :.L" UTAD Ş NE Filofun nutkunu 
törler, aeçtikleri yollarda yaC:g ır.b o- ':"l • da da .ikinci bir hamle için hazırlık dev cek derecede si- ELVERECEK ŞEKİLDE DOŞO. uzun uzadıya tah-
larııa bunu kullanac.k ve kun:n ~ ·" resinde<ilrler. Harekatta görülen dur- yast görüşe rna- NÜYOR VE KONUŞUYOR. IiI etmekte bilhas-
Uıerine boş~tacak!ardır. u 

8 
gunJuk bundan i!~ri gelmektedir. lik olduğunu kaydederek diyor ki: sa Bulgaristanın askeri hazı;lıklariy-

Cumarı:esı günü Londrada hasara 1 • ı•ı h • t d d Yunanlılar Kılısura ~attım ~ardık- cİşte bunun içindir ki, Yunan mille- le ta.dilci emellerine taallilk eden kısım-
~ftrıyan bınaların vaziyetleri tetkik e- zmır ı er t amıye yarışın 8 a tan sonra batıya d~ğru ~Ierlerne~e baş.. ti Bulgar hükilmetinin çizdiği harici !arı üzerinde durmaktadırlar. 
em1h.ek~ir. Eğer bu binalarda verilen •• • de lamışlar, burada hır rnıktar esır ve 4 siyaseti bütiln bu güçlükler içinde ko- Sofya, 14 (A.A.) - Alınan sefiri, 
. ~h.ıcab~ tedabir. ittihaz edilmem.iş varlıklarını gostermışle:r ır • adet de tank almışlardır. Te~ı:telen ruyabilmek üzere sarfettiği anlaşılan başvekil Filo! ve hariciye vekili Po-
:" ııa lPlerıne tazınınat verilmiyecek. mıntakasında da taarruz harekatı de- samimi gayretleri bilhassa takdir e- pofla görüşmüştür. 

r. Hamiyetli İzın.irUler, knhrarnan or- pamuk fanila ve don, 427 pamuk ka· varn etmektedir. Şehrin müdafi kuv- der. -Devamı 3 ncü aabifed-
{ ... ___________ durnuza kışlık hediyesi hazırlamak hu. zak, 223 bez gömlek, 242 bez don, 540 veti ınalilrn olmadığından ne zaman -=-=-------------------------

"\ susunda vatanın her köşesindeki kar- iplik çorap, 144 minta.n, 9 pamuk el- düŞeceği hakkında bir hüküm vermek 
deşlerinden hiç bir suretle gıeri kalma- diven, 88 mendil ve peşkir, 2 pamuk henüz yersiz sayılabilir. Maarnafih suAlmanya 

Roıaanyadan 
bir harekete 

rnış, kısa zamanda cidden takdire şa- yelek, 10 yün boyun atkısı, 530 Kg. kutunun yakın olduğunu tahmin etti-
yan büyük rakamlara varılmıştır. pamuk. recek bir çok sebepler rnevcuddur. 

H!laliahrner İzmir merkez~ ve parti llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll . Sahilde, Himara rnın~kas~nda va-
teşk.illtı da, halkın bu hamıyet teza- zıyet gene Yunanlılar lehınedır. Hatta 

• 

hüratını çok iyi bir organizasyonla tam Bergamadada esaslı burada Yunanlılar italyan müdafaa 

~:~ ~~~~Ünv~~~t~:ı~~~;ğ~:~ı~; ~~~ faaliyet var. ::!~~~1~~ib!ız~akao~;~~;f9;0~:~ş~!:~ 
• 

mı geçecek? 
n~Iardan, halka kolaylık verecek şe- Haber aldığımıza göre, Bergama dır. . . .. 
kılde t:<>P!an:ıı-ıştır., . parti teşkilatı da ordumuza kışlık he- Umumi bakımdan üçüne~ rnudafaa 

İzınırlilerın hediyelerı tamamen ve diye mevzuu üzerinde güzel bir çalış- - Davamı 4 Uncu aahıfede -
tam zamanında kahraman Mehıneı\ci- rna yapmış ve Bergarnada bu ayın baş- ------------· 

rRumea suları, niçin 
tehlikeli mıntaka 

ilan edildi? 

ğ2 ver~mio bulunınaktadı~. . . Jangıcına kadar 1028 parça çorap, el- _. -
Aldıgırnız. rna!Qrnata aore., şırn~ıye diven, kazak, fanila toplanmıştır. 231 ~ 

kadar askıerı rn~karn!ar'.'- t~slırn edılen liralık teberrü de vardır. }ŞARETL ER: 
eşya, şöyle tesb~t edılrnıştır =.. Hediye hazırlığı ve toplanması hara 

RADYO GAZETESiNDEN: 
Gelen haberler, Romanya.da vaıı:I. 

yetin aittikç. eararene'z bir mahi. 

1124 yün eldıven, 9796 yun çorap, retle devam ~trnektedir. 
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İng', l~z havacıları Necaşi söylüy.>r: 
Yet aldıfını ıöıtermektedir. Bu ha. 
;erlere ıöre, Alman askerlerinin T 
Ş.e~n,..y. nakli hl1• devamdadır. aarruz sahasını Yudanın heyke-
ımdıy. kadar ne miktarda asker 

nakledlldifl meçhuldür. Fakat genişlettiler e lini diktireceg" İm 
bunlann külliyetli bir yelıdllıa bal't 
oldutu anl .. ılmaktadır. Tc h 

MalUın olduiu verhil R a ribat çok büyüktür. lntikam günleri geldi. 
y e oınanya. 

ya Dk Alman ••!terleri ıeldifi za-

man, bunların Rumen orduaunu ta- ltalya, Almanya ve Tu- Kralın davul sesleri 
llm ve terbiyeye memur edildikleri d -h 
bildirilnitti. Ba, birinci tevil olmuı- na a nıu irn yerler Habeşleri uyan-
ta. Miktar arttıkça ikinci bir tevil bombalandı. dırdı .. 
olarak, Alman ukerlerinin, Ro- Londra, 14 (A.A ) H Lo (A A R" te . 

f ti istihbarat ııerv· : b:-.. ava neza.re- ndra, 14 . . ) - oy r ıııan-
n:ıanyadaki Alman men •atlerinı Pazartesi gece~ı l ıld.ı~ıyor: sının Harturn muhabiri, Habeş irnpa-
himayeye ıreldikle.n aöylendi. Şi.ın. ınan ta areleri dtl ngılız bornbardı- ratoru Haile Sellise ile bir rnillakat
dl bu aıker 0 kadar artmııtır ki, sinin d~nık fakafman 

1
harp makine- ta bulunmuştur. Muhabir diyor ki: 

R.on:ıanyanm, Almanya için bir ııç- taarruzlarda bulun~ast ı kısımlarına Bugün Harturnda bulunduğunu bil· 
r•-a tahtaıı olar·'· kullanılacatuı- mıntakaları cenupta vuş :J\ Taarruz dirınekte artık bir mahzur kalrnıyan 
~0 a& de Tuna ha.vzMı " en ı • merkez- Habeş imparatoru Haile Seliise ile gö-

dan ıUphe edilmektedir. ,nuştur e garpte Brest ol- rüştüm. İmparator bana dedi ki: 
Rumen radyoau da buıün, Ru- Ven~ikte Porta M . d . - İtalyanların Adis-ababaya dik-

bl' tezglhla.rı ve n.otr 1 d ogıl ra a. ınşaııt tikleri heykeli yıkarak, yerine Yuda. 
111en bahriye nesaretinin bir te 1

• zasında Rlge;;buo d:? an, T~na hav arslanını temsil eden bir m<rıner hey-

e
tin; neıreh!iıtlr. Bu tebliie ıöre, R d rg. 1 fabrıkalarla kel dikeceğim. 
konıanyanın karuuları, tehlikeli 

1 
omd'2Y~11'fi nhkled1ılım petrollerin top İmparator çok heyecanlı görülüyor

an ı.. ye ane er bombalanmıt- du. Ordusunun baoında harp edeceiJ 
1-....;-;;!B~a:;:•::•:=-:.i3!J:...e::!.:•:!•!!ı::!'::;;..JI -Dnaaı 4 ad aaw..ı. - - Devamı 4 iiıtcü aehifne -

Dev ilerleyişi 
latanbul muhabirimiz telefonu 

Bir Yunan bataryaaı faaliyette 

Yunanhlar İtalyanlar 
açıyor. Evveli. Hatay aantralmı, 

•onra Hatay valiaini buluyor. On· 
dan Antakya .eyli.hı hakkında ma· 
Iuı:nat iatiyor. Telefonu kapıyor, 
ıonra İzmirde bizi arıyor ve valinin 
aöylediklerı'ni bize, bizim vaaıta

ı:nızla karilere bildiriyor. 

Kilisurayı nasıl Büyük tazyikler 

Bet on dakika içinde, Antakyada 
ne olup bittiiini öğreniyoruz. Bun

bıraktılar? yapıyorlar. 
da telefonun, yani fennı'n mucizevi Berat ve T epedelen müş-
kud~eti ile bera~er, Türki_Y~de .me· kÜ} vaziyettedir, 
denıyete ve ilerı gazetecilik aıate-

ltalyanlar yavaş yavaş 
çekiliyorlar .. 

::..İn~:d0!';"v::~~~ dev ırib; adımla- YENiDEN BAZI MEVZiLER VE TOPARLANMAGA ÇALIŞIYOR. 
Umumi harp .~ılları.nda .. ·~kende. KÜLLiYETLi ESiRLER MUVAFFAK OLAMl-

run, Kafkaı, Turk mılletı ıçın ucu YOR 
bucağı gelmiyen diyarların öteıin- ALINMIŞTIR. LAR. 
de, hatta Kaf dağının arkasında Londra, 14 (A.A.) - .T~yl!'i~ ~aze- A:tina, 14 (A.A.) - Yunanlılar cep. 
farzedilebilecek yerlerdi. Telgraf- tesinin Balkanlar rnuhabırı bıld.irıyor: henın merkez rnıntakasında Ani bir ta-
l 'd 'tm d; M kt Sarp kayalıklarla muhat olan Kili- arruz yaparak ltalyanlan fevka!Ade ar ya ar er, ya gı ez ı. e up- . . · ·ı·b · ı 'k' .. tahk sura, hey'etı urnumıyesı ı ı arıy e ı ın- ınus em mevzilerinin birinden at
lar haftalarca, aylarca yollarda ka· ci italyan müdafaa hattının esas ka- rnışlardır. Şimal mıntakasında f a 
lırdı. Şimdi Kafkaı fUradadır, Ha- lesini teşkil ediyordu. Şehir üç hat be- hava tekrar başlamıştır. Sahilde ~i
tny buracıkta, Trakya da beri ta- tonarrne mevzilerle çevı:ıilrniş bulun,- ınara şimalinde italyanlann kendile. 
rafta.. maktadır. Kat'! olabileceği açıkça ka- rini toplamak için sarfettikleri bütün 

N 'd' yürUyii n ilerleyİf· bul olunan bir mücadelede askerin rna.I gayretler, Yunanlılar tarafından ak.im 
. e ır,1 '!'. ne '' " neviyatını yükseltmek için her şey ya- bıraktırılmıştır_ 

tir delil mı 1 pılmıotır. İtalya~. ~a;ıdanı~n emri j Atina, 14 (A.A.) - R~rnı Yunan ** -Devamı dorcllincii aahlfede - -De•aım 4 ncü aemı..ı. -
• 



SAHiFE ( Z ) (ANADOLU) 15 İlcılncikanun 1941 Çar 

Diinkii hadise-l .:10 ,, Ödem ·ş ·e k ip bir 100 IAmeri 'dal l_T_A Ş_L_A R___.. 
_leri_!? hülisası -:.. ._, k ruş .. uk bu u. İngiltereye yar- Mü~:~:a:.s!~~t:~~t., 
İngiltereye yardım - Ame- Ustadlara, dımın son akisleri Fakat bu hastalık, fle bir müzmih,, 

k F F 
nezlesi veya grip, ne bağırsaklarlJI 

ri a - .. rr nsa ve ransa - •• t dd sinirlerin muvazenesiz1iği, ne d'; 
hah:a vaziyetleri. us a an • • Kalp olanları digv erlerinden ayır- lngilterenin Amerikada rnatizma veya her hangi dahili bir~· 

J ··ı • b" Uılıktır. Ben cFikri aabib dedijİ~ 
RADYO GAZETESİNDEN: bahsetmeyJDJZ mak pek zor degv ı•ldı•r. mu ıım lr Serveti Var. rnahud kafa illetinin bir başka c;ef' 
Am2riknnın fngiltereye yardım me- • Vaşiıigton. 14 (A.A.) - İngiltereye ne saplandım. 

sel si, günün -ın mühim meselesi ol- ORHAN RAHMİ GÖKÇE Ödemişte .sürUlmek jstenen kalp bir· müdürlüğüne g·önderilmiştir. Paranın iğreti verilecek harp malzemesi için Hiç durmadan •a fiatJeriyle, 
makta berd v. mdır. Ruzveltin projele- . . .. .. gümüş 100 kuruşluk elde eclilmiı:ıt"r. T. c. harfleri \'e (100) y::msı gayri İngiliz kıymetlerinin alınması milsaid mukayeseleri yapmakla, ihtikar ol 
r: hariciye >nelim.enine verilmiştir. Di- «Üstadı> kelımes·, tepetakla yuru· T"t" .. k. t l .. R foı:ılu B munbzam oldug~,u görülmüstür gorülmüştür. olmadığı yeya hilebazlık yapılıp 
- ... ft A 'k f ,. .. . . 1 k "d u un ve mus ıra :Jayıı oc . ay • · " · l\ır b 1 • y .1 1 .. ger ı..ı ra rn, merı ·anın maru po.ı- yen ım:rımız. yuvar anara ~ı en . . .. Haber aldığımıza göre t€davülden ı ıaanıafih una muhalif olanlar ela pı maoıgı ı e meşgu um. 
tikacı •;.e gaz~+ecileri ayni meseleyi san'~t alemimiz,, . dıvardan ~ıv~ra Ahmed ~ luh.~ı~.' ~?Iıs: muracaat eJ~- kaldırılan 100 kuruşluklar, merkez ço~t~r. Vaşington Post, Melonun söz- Tam alakadar bir komisyon az 
mm zuubahs tmektedirler. Proje, ek- mekık dokuyan fıkır hareketlerunızle rek Pazar gunu dukkanında alış verış Cumhuriyet bankasına verilirkı2n içle- lermı hatırlatmaktadır: yakışacak bir kafa .. G€ce, gündüz, 
seriyetle ta v:p olunmaktadır. Fakat beraber ~abıal! kaldın?1ına .düşmü~,' e ·nasında kendisine 100 kuruşluk kulp rinde kalp olanlar görülmüş ve bunlar cAvrupada iri bir müş~r}, bütün lışır, yürür, oturur, yazar, uyur, 
oldukça ehemmiyetli bir ekalliyet, mu- ze.v?H~ b r l:ehme, felaketdı~e bn· bir para siirüldüğiinü biidirmiş, kalp ayrılmıştır. Kalp yüz kuruşlukların harp. borçları bır araya getırılse bun- zerken hep bunu düşünüyorum .. 
haleföt etm k L~temektedir. Küçük bir tabırdır. ~cnç.ya§takı_he~~ska~l!,r.a- parayı da vermiştir. Fakat n. Ahmed 100 rakamı, tırmıkla çizil~.bilmekte ve dan tlstilndür.>.. . . Vitrinlerin önünde duruyorum ...... 
ekalliyet, Aın_rikanın Avrupa işleri- rc:.emdn bıle bı~ bobst~l ~up!>elıg,. ıle Muhsin, paranın kim tarafından veril- l>u suretle hakiki gümüş ~:uz kuruşluk- G:ızete, İngJhz kıym~tl~ı:m.ın nlın- sela bir kundura mağazası v~ya vi~ 
ne karışmaması, kendi hududlarında b~ bol tcv~c.cu~ ve ı~tımal cdıl.en eliğini hatırhyamnmıştır. Kalp para, !ardan ayırd ıedilmektedırler. Kalpa- masıy~c Avrupanın fakırlıgın!n arttı- karşısl'ıdayım .. Etiketler, gözler 
kendi işleri ile meşgul olması tarafta- custad'> ta~ırı~ b!r v~k.ıtler kıym~t ~- tetkik edilmek ii?.ene darphane umum 'zan, aranmaktadır. rılac.agı~ı; b~ kıymetlerden bır kısmı- önünde btiyüyor, hafızam hareket.e 
rıdır. Bir kı ım mahfiller. prensip iti- de ammenın ıştırakını toplıyabılmıı ---- - --- mn ılerıde yıyecek ve malzeme ihtiya- liyor. 6 lirahk ayakkabı 10 liraya 
bariyi" yardıma muvafakatin beraber, olan bahtiyar ve olgun şahsiyetlerin d cını karşılamak, hastalıkları, açlıkları, mış .. rnr hafta evvel 8 lira idi, 
Ruzv.clt<! v-erilecıek salahiyetlerin za- imt~'yazı _idi. ? ~~vrin kültür .. sevi- Bere"ama a Zelzeleden zarar ihtilalleri önlemek için yarıyacağıııı evvel r di lira .. Nedendir bu, deri 
mania. me ela 2 sene müddetle takyi- vesı bclkı bugunku kadar rengarenk yazmaktadır. !eri biı len bire bu kadar fırladı 
dini ve İngmer.eye verilecek malzeme bir kab:ırış göstermiyordu. Fakat Se- .. ko•• J.. · Vaşington, 1•1 (A.A.) - Maliye na- Fakat lıu ayakkabı yeni imal edil 
v.e mühimmat için, zengin olan hıgil- zarın hakkını Se:zara vermek kadir- yeni kaymakamın çok goren y U zırı Morgentav, İngiliz hiikı1metiniıı lerisi, köselesi yeni alınmadı ki! .. 
tereden, kauçuk, madenler vcı;airc ile şinaalııjında o devrin bir kuakter 1 • • Amcrikada bulunan kıymetlerini sat- fam bird-en bire bir değirmen gibi 
bir garanti i tenrnesini, bir kısmı Hl.- yük&ek1 iği ta,ıdığını da ingar ede- 1 ıyı çalışmaları. r • • • mak için mühim borsacı gruplariylc ~meğe başlıyor. 
~ihada olduğu veçhile. tecavüze uğrı- meyi:.!. Zamanımızın müthiş tezadı B n ( H Hemen eV!tll tamıre baş- miizakere halinde bulunduklarını söy- Göz! rim, diğer vitrinde bir şa 

h d l d - ·ı l 1 ·ıt d ·' 1 ~- ergam ... , u- 1 · · k 1 B şl hl yan ~r ev ere egı, yanız ngı ere- sura auır: . . . . ~ _Yeni ka ._ l Ihf t cmıştır. va ta ı ıyor. a ıybrum; onu ta 
ye yardımı, niha~et sonuncular da İn- Snn' t, fıkfr, edebıyat meselelerı sus~) B 1~ amıştır. ıya en Morgentav demiştir ki: Fiat bi iyorum. buhran zammı yap 
giliz harp gemilerinin Amerika Jinıan- Y"P~hilcn, hatta ıairliğinin .bilanço- :~ ~~:ı~ kazn: çadır da geliyor. - Çok m.ühim bir bo~sacı grubu bu rum, lı"r de etikete bakıyorum. E 
larında tamir edilmemesini istemekte- su bır kaç saçma mısradan ıbaret o- ol mekt hususta lngıltereye teklıfte bulunmuş vor. çeviriyorum; bir türlü h 
dirler. Mnamafih, Ruzveltin İngiltere- an he ,.;es, etraftan bir cüstad» ilti- ~lızı~ı Y lazı ep Değinnendere ve c.umaovası nahi- tur. Diğer bir grup da böyle bir teklif .nğdmmnyorum. 
\ y1.rdım layihası mec1isten çıkacak- fatı alıp kendi zavallı egoizmi içinde ~ş crı~e mi):.:-~ ~e- yeJerin:n bazı köylermcle zelzeleden l·apacaktır. İngiliz mümes~illeri, bu Bunl~m her zaman kim kontrol 
tır. Cünkii muhalefet ku\•vetli değildir. bu vahioıenin aülünç ihtitamını yap- en :ı ~~ Ö .. ~.r barınılamıyncak hale gelen evler lıal- kıymetlerin satılabileceğini söylemiş- yor'! 
T~hl;ke, layiha müzakeresinin ve çık- tırken, hakjki ölçüde b'r üıtad ara- rn: d~~r. ilkbahnu- kı için yerine acele çadır gönderilecek- tir. Fakat teklifleri yapan grupları bil- Vah'di kıyasi nedir?. Fiatleriıı 
mnsının g€<;ikm~sindedir. Fakat, lnyi- mağa ,. her hangi bir tahsiyeti ko- ~uz 'ti~ :en büt1~.r- ti. Kızılay kurumu ~ıamına bu köyler- direıni.reooğim.:. rind€ olduğu, etiketin rastgele de 
hanın mecPs n ger.eceğine emin olan nuıma a kalkaanız, etraftan, bir tu- ~~·ı. ~r. kövl t~n de tetkikat yapan bır hey'et, köylerin. Vaşington, 14 (A.A.) - Bildirildi- rilme<liği nereden belli?.. 
Ruzvwlt, şirıtlid"n, harp endüstri i ve- :uat kumpan7aeı u.hneıi kart .. ında, na -~~ \~untae~ın zelzeleden yıkılın~ ve kerpiçen mamul ~ine göre, İngilizlerin re::ımi Amerikan Ve, ı.endi kendime söylenerek Y 
rim'ııi arttırmak gibi için komisyon :perde raımc:laki ayak !)abrtılarına ~~~ ete bawlz •. m olan e\·Jerini wmır .. etmekla meşgul bu- borsnl:ırında muamele gör~n kıymet- yorum .. Kahve içiyorum. Ağzırııı 
t "kili g:bi te,ll>irler aidığını haber taş çıkr.rtan bir vaveyla yükaeliyor: ~ 0 ar: a. ·ca~ a~ - lunduklnrını görmuşlerdir. Köyliiler !eri satmakta guçlük çekmemekte ol- Jaburat.ıar haline sokuyor, kah" 
' •rm~ıdedi ·. - Hayır! Ne üstaddır, ne bir kıy- tedmabs~ 11ç.ın 

1 alıec en çadır jstememişler~ir: Fakat tohumluk dukları görülmektedir. Buulnrın mik- karışık olup olmadığını araştırıyo 
A ·1. 11· d' · · ı o ·· · ır er nmış b w 1 · t d'klermı ·· l · 1 a· · · F' t k' f' t be k merın<' - rn ıçını: met... nun furı veya romanı veya 1 1 

a'ktadır ug( ay ıs e ı soy emış -er ır. Uırı, 850 nıılyon dolar tahmın edilmek- ıa , g ne es ·ı ıa ; ş uruş .. 
Amerikıı. japonya t..-ırafından tah- :.an' at telakkisi, 9öylecfr, böyledir; Be gaı.ıa kayma,. 01~~~1!1 •e ·ı~ ,. Her ihtimale ka.r~ı Kızılay umumi mer- tcdir. Kalım ve şekerin çok ucuz zam 

ıik ed'len Shamın Hindiç.'niye tecavü- Ve n hayet; haysiyetli ve bitaraf kan~ Bay Ihsan . 
1 
ı ~~"' sıkı ab~ş kezi, bu köyler ıçın kurumun E~kişebir Londra, 14 (A.A.) - İngiltere v rındn dıı. fiat gene bu idi. O vakit 

zü ilP de> • Jflkadar olnıağa bnslamıştır. olmaa·na çalıştığınız bir fikir hare- k'ld rtmaki~ d'I k~şt edr_ı eI•'ır~at d" ır deposundan 15 çadır ayırmış ve giin- Amerika müdafaa malzemesi için !il\- aldatılıyorduk, yokşa şimdi mi 
l\f 1 · k l b' d k · · · d 1 d k · t d·~· = ı e a P e ı me e ır. · • uş- 1 · t' 'k · · · · •· ·ı b' haı.: t d' ' ı:o ese crıın nr ınc a ır manevra ır. etı ıç ın e can an ırma ıı e ıgı- .. ~. . . . . ·dan veril . c ermış ır. w • merı anın muhtelıf yerlerınde ıki bu- \'CCJ er ıre mer me e ıyor •. r 
Malumdur ki, Hindicini. Vişi hiikume- niz o zo.valh kı~et, bfr yığın tezyif kunler!nın fa~lıyetine me~ • uvaff ~ı- Yola ç.ıknrıldıgı oğrenilen çadırlar, yiik fobrika inşa edilecektir. Tayyare \afam derhal bir mesle çıkarıyari 
tine (Frnn aya) baghdü·. Bu hükıi- ve tahkir görerek, hatta techil edi- Y~~k.tı[:1 K.a.} makamımıza ın a ı- lzmirf.' gelince d~rhal _Değirmenclere ve montajma mahsus olacak bu fabrika- - Kahve karışık galiba! .. 
m .+ • e. şimdi bit raf kalmakta. Alman lerck kürsüden iniyor. y.:- eı < 1 yrız. f'umao\·ası nahıyelerın~ gönderilecek- !ar işlem ğe bao:lavmca tayyare imu- Kahvehaneden kalkıyorum. :ı;o 
taz:vjklerin° :mukavemet etmektedir. Şu halde, bir baıkaıını tecrübe --~ ı -' tir. ıatı daha çok a~t~caktır. Fabrikala1' taya gidiyorum. Vay efendim, sen 
M:h,· rcil"r, buna kızarak, Vişi Fran- edebilii"n~niz; akibet aynidir; onu da IZMiR VALi MUAVINL G 5,250,000 İngiliz liraı;ına mal olacak- sin giden? 

~ı rn~h~lki~~~1ır~?ı .. icbar i~in Siya- :~;:l~~:~a aal:e~;~s~~:~te hırpalan- E ı~'ilay-!~l:n:~~upç~~u B. ~~~~ı·?~~~~n ZABJ1~DA ~~l ~~.}~~:~~~~~r·~~~~j~~:11Y~g;c~~~=,!en~~:~;~~~1i?~!r~~~Ş~~ctr~~e se 
Amel'ilrn ve 1ngilt.ere be, Vişiyi tak- Sanki aan'at ve edebiyatımızın ·~·lrt~· v! a~e ~ ~~- up~~inl g~linc~:v~ ~ .• _;r·-· .... -: lımlır. • Yem;;k fiatlerine ne kadar z~nı f 

,.·n~ yJcn-.clc.tc.>cl'r. Amerikaııın vc'li mazisiı servileri ve kabir taıları ara- e 1 c ıgını .. :;em '.a 
1
1._I?u' ·resı'nı' v k.A Esrarcılık: Vaşington. 14 (A.A.) - Mebıısarı. Zam yuksa porsiyon ne kadar 

\ r· • 1 · · • b 1 k F ·1 d . . üdd ·ı · k .. kadar vah muavın ıgı vazıı c ·a- 1 kba~m<l ıı l'l ·ı · d-., y J sk" "'I ""' Rı e çısı, J!'; nş ar ·en ran~ız arı sın a r.ıır m ~t seraer· erın me su 
1 

t •ft 

1 
... . • ı~tık Fa.l\:· t .. He:tar ı ~ a La ı og u ~ev- meclisi, İngilterey.e \'C müttcfiklerfo{' ı ·· ng ar e ·ı yag ara benze,,.. 

\lm~.nyn a kar..;ı mukavi'mete davet aram eyledikleri bir mezarlıktır ki, le end' ~ta c~ ecegını . :; atzm ~halline h.l .. ketın uzeruıde hır bıçak, Ueçedler yardım hakkındaki kanun Ifivihasının galiba!. 
ed'c' s";ı;J · J · t' ..t ·ıt · bak 1 ~ d • H t cen ısı venı memurıve 111 

• a- cacJcte:;ıııde Kadri oğlu füedetın uze- haı·icı'vn encı·ı·....,.onı· tarafından- tetkı'kı'- - Hnyır, istemem bunu .. Bana 
L. ı ı t o\.' yr oy emıR ı. kngı "rtt'I ıs~. d ı mrıga - egme~k· .. emen 1 ~tındı, r.eket için İzmirdeki. mektupçuluk va- .ı.., .. ~ • 
"ızzn - .maııvavn mu av-eme e ve ıvarını, agacını ao up mezar ıgı a 'f . d ld y .. e vali m rmdc 3::$8 gram el'ırar uulunmuş, her ne kar~r vermistir. ka bir şey getiriniz .. 
1talvnyı Vbvad~ şiddotle darbe! mek- ortade.n kaldırmalı.. zı. el~~ı~ enk~lyrt~ taıgb~~:_gk?lrle' '\'e.nı· ueka- ıkı suçlu adlıyeye verilmi~tır. · Vuşington,, 14 CA.A.) - Birleşik Y.Je.m .. k gozümtin önünde mesel 
1 F, . t' d ,ı d F J' N d" N f'' N k K vın ıgı Ye a e ı il ~ ı c . m - F yanlıtlık d k ı_.ft.,. -··'· e rnn :1'1111 v zıye ıne Yar ımt•a ır. uzu ı, e ım, e ı, amı e- t • k 1 b 1 aktadır y ena : Ame-rikanın, ecnebi devletler arasın- çeşı mı çı arıp ~ama -uyor, 
Sirrınli Arr:k'.l \ıı.kıı.lcrı Vişicie bı.ivül. mal, Hamid, Akif, Fikret, hepsi, t~p1cum_uza 1~ mış ~ ı~ınnı.mn.<le "·ak· de- AJsaııeakta Karakoi sokagmda o- daki harplere knrışmamasınn tarnftnr yjdiğimi, karnımın ~.P. doym 

. , ıh . m zmu va ı muavın .ı ·ın a uecep kr B ·ı b k d' w · · _ı :ır.~r nıp:t'J!;t\r. Fran anın l:ıurada- 1 epsı... 
1 

. hi;() ·a· turan .1\. ~ı n. :Uı a, ııaç zan- 1 olaıılar cemiy€ti reisi Armustıron bu nı, aç para ve~ ~mı .uüştin 
l•i vnzi ti, . on hadi ·eJerle kolaylaşmıc ! Yakın mazi ile hal arasında b:r 'A'E' meı;ı mu. meı ır. • nıyıc yanlışlıkla tentirdiyot ıçmiş ve vazjföd n ic;tifa 13tmiştir. soiugu ı:ıokakta ali.Yonun. Jlir e 
olmu tur. Filhal ika İtalvanlar ya!mz köprü kurunuz ve kıymet olabilme - ı ~ :::.;~ IR\ e=:a<e: ~ 1 hastanaııeye kaldınlara:k hayatı kur 1-™= · "'i nenın onünden geçiyorum, göz 
s=mali Afı .. kr.clan değil, bütnn Amnri- nin misal ve cehidlerini eserlerinde Ö ~ U 2J \9ı tarılnıı~tır. ı L::l Ö ~~ ~ f~) Jrnpıyoruın .. 
kadıın insfh edilmekte-dir. göstermit olanları ele alınız; onlara Bu ne. cesar~t? ~ t!::=fl lf ~ Oo::ıt bir terzi, selim vererek 

}jn "h0mpı"..-etli safhanın Trabhl'!- değerlerini veriniz.. Fakat hayır, udcmışte lhrgı nahiyesinde Cum- ~ çagırıy-Or .. ltışlık gÔZel bir kumaf 
t ger>m 0 kte oldu,ğtı muhakkaktır. Fa-\ bunu ancak onları aevmediifoiz tak- OZOM: hurıyct mahalle:sınde ~erif oglu BUGÜNKÜ PROGRAM ıneklıgimi söylüyor .. Bir tanesini. 
knt diibr ftnlynn mü<:teml-e,kelerinin dirde, fıkir ve ann'at meselelerinde K.. S. K.. S .• \tenınetl. Bulut _ve .Sadık oğlu ~Iuaın- mem k:ıç sene evvel giydiğipı bit 
vazin>ti O" fpnalaşmakta bercl.,vmn- onlara tamamen muarız iseniz ve 853 üzüm tarını 18 33 mer Un.u i aynı nıahaile<le .. ,fenmetl . ~.00 prog.:a~, 8.03 ajans haber - maşa benzetiyor ve alıyorum. 
dır. Habc"'"'tanda ('ıkan isyan g.eni<;]n. onların şahsiyetlerinin ta,a, hakare- 505 M · j. taratllo 17 50 32 50 Alı kızı <!i.> ya~ında ı\iurüvvet Çamlı- ıerı, 8.18 muzık: hafif program Fakat, fiat tam iki misil .. K 
mektedir. lmp::ırator SuclaPın merk«zi le maruz kaldığını ,:stiyorıanız ya- 428 ınhisar ida. i~ 16 cayı komşusunun evındeu Jceıu.H evı- <.Pl.) • 8.45/9.00 ev kadı?ı ~ ye~~k da o lrumaş değil.. Pantalon ay 
olan Hortumch Habe<:ic:tann girm"k pınız .. Çünkü, yaşıyan san'atkirlar 3~5 A. R. üzümcü 23 50 ne gelırkcıı zorla ve tabanca ıle l Iıstesı, 12.30 pr?graın, 12.3i.>. m~zık çuval gıbi.. Başlıyor kafam işle 
fırsat nı b l·I~mekted'r. Yani \'arım :-ı- arasında da üstad yoktur. Mevcud 288 H. Albayrak 18 3U 50 tenuıci ederek kaçırmağa teşebbus şa~:kılar, 12.50 ~Ja~s h~berlerı, 13.05 Deg-ışcn yalnız fiatler midir 
c;ırlık bir d'clicm"nin mahsulü olan üstadlar, bcndeniz1m, aizsiriz, şu ge- ~79 1:'. Mihaıef 22 37 etmışıcrtlır. ::iuçıuıar kızın lervadı- l\luzık: Halk turkülerı, 13.20/ 14.00 Hayır ınsanlar da buhranla. ~ 
ltalrnn 'mparıtorluğu kar gibi r'mok çe:ı cep takvimi şairidir, işte ;}U ge - 247 M. izmiroğlu 19 34 na .) etışen jandarm~lar taratıı~daıı ~luzik: R:ı.dyo salon ork~strası. (Vio. dıegiş~ege başladılar. Vay sen 
tndir. \·isi F .. .,n~aı:ıı b•mu c:evinçle s r- çcnlercb, hani bir hikaye kaleme al- 223 Remzi Güngbr 14 28 50 tutuımuş, aaJıye-.)ıe verilmış ve ta - lonıst Necıp Aşkııı.. ı~a~esınde), bu neticeye varan'!. 
ı·Ptmı>kte, İtah a da buna l.ızmakt.'idır. rnı, ve Babıali kıraatbanelc inde 222 P. Paci f ~ _:30 oanc. aa elde. edılnu~tir. ıs.oy_ yrograrn: 18·0<> muzık: dan Bu defa kendi kendimi tahllle 
Vaktivle Fr nc;anın sıkı~ık vazİ\'f"tirıi h'r muharrirle oturup bazı şeyler 18U K. Taner ~4 1 Olurnle tehdıd: muzıgı (Pl), 18.30 konuşma ,dış po- lıyoı·urn: 
"Vreden lt:ılva. şimdi kendisinin :ıyni fÜylemiş olan gençtir .. İnkar, f:kri o- 160 Y · 1. Talfı.t 15 .~!) 'l<!peKoyde _kahvecilik yapan Ke- litik~ h!i~i~el~~·D' 18.45. c:.ocuk saa!i, . Harp ve huhralHiMI berM:an..fa. 

f<>kildc . rıyr"riilmesinden s!nirlcnmek-1 --Devamı 3 ncü sahifede-- 1 142 B. S. Alazraki 21 ;6 50 mal lanmış_ I'ıre .ka:sabasına gıdcreıc 1 ?·lo muzık ·'.ıi?cu~la~ ıç.~n~ 19 . .:.ı.O oa bend-e ne gibi ruhi taba 
feclir. ı 117 S. ~üleymaıı 26 30 'l'ekı<e sokagınua ~erer oglu Al . .L{e- ajans haberlcrı, l 9.4i.> rnuzık: geçıt var?. 

87 1\1, lleşıkçi oğ, 14 50 26 50 resı tauanca ile olumle tendıd ctmı;;ı- k~!ıs.eri, 20.15 rad~o gazetesi, 20.45 Evet, kıyafetinide, hayat t.a 
. Pazar nıaçları Ve ceZ?·ı 1 ~ 75 D. Arditı 18 23 tır. \ akamn sebeLıi bir kadın meı::;e- nıuzık: fasıl heyetı, 21.10 konu§ma, tebcdduller olduğu muhakkak!. 

1 K H 1 
70 jiro ve şü. 28 31 lesidir. 21.25 müzik: beste ve semailer, Jeti ruh iyem?. · 

Jlkaı'ız~ı~tal~;ııtnalanı·.· Oyuncular. 
1 

~· ~-= JSa c=abe_!!_~r 55 ı\l. -~ü. Kard~. 13 25 ~4 Çakı ile yaralaınıı: 21.4G müzik: riyase:.i.cumhur ba~ - Akşamları, bele~e liAhalan 
,, ,, _ ,,,,_" ·= ----- •18 Ozturk ~.t.d. şı l~ 50 35 ı'ıre dc ı:stasyon anbarı ününde d~su (Şef lhsn;n , Kunç~!).' 22 . .:.ıO dedlerırıc, ceryan kUVvetıerlne 

Saat 12 de: Altmordu - Altay (ha- 1 1 ::rn :Sami ~aı:aça.. ~~ 24 .ı: ·evşetııı.ıi arabacı l:i.aırl Ozeryılınaz, aJ~nsv .hab;rıerı: 2.2.4? muzık: dan~ kalıyorum .. Hele mağaa sahip 
kem: ~a~uk Kantaroğlu), 1 *Ödemişte Birgi nahiyesinde otu- 21 .Nıhal uzumcu 3!) :39 yuK :ıınıak meselesinden kavga el'Li- muzıgı (11.) • 23.25/23.30 yarınkı dinlerken, seraM,_dikkat llıesilijcı 

Bırıncı takımUır: ran Ha an kızı 30 yaşında Hayriye, 17 A. Nuri Erdur ~~ ı9 gi f\letımed Develıyi sustalı çakı ile progıam ve kapanış. ı asıl konuşuyorlar, neler sö:rl 
Saat 14 de: Demirspor - Karşıyaka öteden beri müptela olduğu sar'a 14 :M. H. Nazlı 

35 
21 uç yerJJl<len Yaralamıştır. Suçlu tutu- Jar, bahalıhğı n~ izah-4Niiyor 

(~ake~: ~asan Yanık, yan hakemleri ı hastalığı yüzünden Böceklidere mev- 4 P. Ki ark 35 !arak adlı•ycye sevkedılmıştır. de tütün ticaretiyle meşgul B. Muh- ye .. 
Fehmı Erıs ve Mustafa Şenkal), saat kiinde d-ere içinde dolaşırken ölmüş- Bir kadını r~övmüıler: tar Sevinin tütün deposundan bir Akşam oluyor; artık p:msi1 
16 da: Altınordu - Altay hakem (Esat tür. 4383 Lı. • udcmışte ı ekke mahallesinde balya tütün c;almmıştır. Hır. ız aranı- yım: 
Merter, yan hakemleri Muzaffer Ko- ! * Vili~·{lt umumi hıfsıssıhha mec- 202564 .i.i. Mchnıed karısı 36 yaşında lı.irtivvet yor. -":Eh kurtuldum artık! .. 
ral ve Mustafa Bayra). lisi, yarın saat onda sıhhat ve içtimai ..., Tutar ıle kızı 17 Yaşında Şükrüye ve * Ödemişin 1lkkur~un köyünden Dlyorum. Fakat görüyorum 

Atletizm: muavenet müdürlüğünde toplana_ 206947 !S oğlu l~ . yaşında Hiımi Tutar, çocuk Ödemiş pazarına gideı~ ve 13 lira kıy- d~m bir don~uı:ma kutusu~a 
Kültürpark dahilinde (Sakarya ko- caktır. No. 7 16 mese!e.sınden kavga ederek Konyalı metinde basma ve sair alan Hasan ~ıuhtereJ1l komur hazretlerı akl 

şusu) - 3 üncü kategori 3500 metre, * Şehrimizde bulunan Kütahya No. 8 ~; ~00 Kamil_ kızı 3 5 Yaşında Şerife Yeşil- karısı 30 yaşında Vesil:nin satın al - lıyor. Düş~u bi~, düşün! .. 
1 ve 2 inci kategori 6500 metre, müka- :'11ebusu B. Alaeddin Tiritoğlu Uşaka, No. 9 .t.. 

29 
yapragı tokat ve ~opa ile dövmtişıer dıgı eşyayı, Tireli Mehmed karısı Alin~, böyl~ b1r hastalıfı kul 

fatlı olan bu koşulara herkes girebi- Aydın belediye reisi B. Etem ~lende. No. 10 .J.. Yok dir. Suç_lular, ~eşhu<l c~rü~ler ~anu- 40 yaşında Sıdıka çalmıştır. Suçlu ~ermesın, anım!. 
lir. ı~s, Münakalat vekaleti şeflerinden :-.ıo. 11 nuna gore adlıyeye verılmışleraır. tutulmuş, çaldığı eşya, sahibine iade ____________ ......,. 

Ceza gören fıtdbolcuUır: B. Ali Kemal Oğlur ve yüksek ziraat INClkı Hırsı~hkl~~: edilmiştir. 
Paznr günü oynanan müsabak..ılnr .enstitüsli rektörü B. Hikmet Ülken K. S. K. S. 'rirenın Gokçen nahiye.-;inde Kızıl- Neden acaba? 

esıınsıııda fena hareketlerinden do!n- Ankaraya, güzel san'atlar akademi- 245 H Şeşbıe13 8 15 50 caavlu köyünde Osman oğlu Hiıseyhı Bornova nahiyesinin Naldöken 
yı Gözte~den R. Özker; Altınordudaıı si profesörii B. Mazhar Resmor İs- 221 A.' R. Barki lO 14 Kulanın evine hırı::;ız girm{ş, bazı eş- köyünde Hasan Ercan, tabanca kur-
A. Bume,n; ncmirspordan Cevdet Gür- tanbula gitmişlerdir. Posta mi.ifetti- 135 S.Süleymnnoviç lO ;~ ~~ yasını çalm~ştır. _ şunu ile Ali Kuşbasıyı alnından !hnfü tur. 
ler bölge başkanlığınca bir~r ihtar ce- şi B İrfan Aydından şehrimize ııel- 105 A. M. Ataman 11 

12 
* ödemışte hastahane caddesin- surette yaralamıştır. tur. 

m~~~~Y ~ilm~Je~ir. ~~~ 86B.S. alazra~ll75 12 ~~------~~~~~---~~-~~~---•••d•~~--·-~~---6' Y .. 74 M H. Nazlı 12 rr 
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501 TAYYARE SiNEMASINDA 
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TELEFON: 3646 983 vekun B Ay RAM HAFTA s 1 
114706 D. yekfin 1 8-1-941 ÇARŞAMBA günü matinelerden itibaren DANİELLE DARRİEUKS - JEAN KIEPURA ve LUCIEN BARROUKS 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA 
Muhteşem ve mükemmel musikili, şarkılı filimde sevimlikleri, neşe-! 

leri ve cazibeleriyle emıalıizdirler. MONTE KARLO'nun lüks hayatı~ 
arasında çevr'len ve MONTE KARLO'nun gece hayatını, operasını 

kazinosunu tasvir eden canh ve cazibeli bir ask macerası 
VE . 

SOLGUN GÜ L 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Gibi iki güzel filmi sayın müdavimlerine takdim eder 
MATiNELER: 3 5,30 8,15 Cumartesi, pazar pnleıı:. 

ilave aeanaı. 
1,30 da ' 

l Canlı bir tarih .. Yükı5ek bir aşk .. He- ()ç erkeğin aşkı. u.öı'tmda /uJp.tı 
115689 U. yekun yecanlı bir mevzu .. Çıldırtan bir 3 SAATLlK eden lJfr kadın .. ~4latırcasına A · 
ZAHİRE: kıskançlık miieessir bir aşk drapıı 

16 Ç. ımsam 
74 B. pamuk 

300 ton P. çekirdek 
5:· s. ş1° s. Beyaz Esire 2 Şimal Kan~ 

6 125 (HALİMID) (LA LOI DU NORD) 
------------- Sinema kudretinin büyük h«rih.c;ı OY/:'ilYANLAR: Micl;ıeJe Moqr 

lngiliz deniz zayiatı Türkçe Sözlü MUAZZAM FİLM erre Richard Vilm - Charles 
Londra, 14 (A.A.) - İngiliz bahri- FRANSIZCA SöZLt} 

ye nezaretinin tebliğine göre, jkincika- MATİNELER: ŞlMAL KANUNU BEYAZ ESİRE 
nun aymın ilk haftasında batırılan İn- Bayram günleri.. 11 - 2 - 5 - 8,15 12,30 _ 3,30 _ 6,30 - ~ 
giliz gemilerinin miktarı 4 tür. Ilu, Diier ~ünler.. 2 _ 5 _ s 3,30 _ 6,:JO _ 9,30 
harbin başından beri gemi zayiatının Yalnız g,15 te en son Yakın Şark harp haberleri ila vetcn gösterilecektir. 
haftalık vasatiiinden ço~ ~şa~ıdır. 



15 lıa:ncikanun 1941 Çar§amba (ANADOLU) ---- IAHln Tl l' 
:· ............................................................................................................. : 

Kırkaiacta 1 Mıntakamızda 
-Ba,tarafı 1 nci Sabifede--

ınahaulün ne ıztıraplar v~ ne dün tÜtÜn pİya-

• .A • -

!ızmir Leva;;rın An ir'gi ilanlar~ t 
..................................................... .. .................................................... _ f 

lzmir sicili ticaret memurlu
ğundan: 

rnaaraflarla elde ed"ldiğj dütü-
nülmek lazımdır. 'sası açıldı. 
Pirina"n kilosunu be• kuru .. a fazla 
ta 1 '" '" -Battarafı 1 nci Sabifed~ aa n arın tecziye edildiğ,1 böyle bir 

~~nda, tütünümüzün bu tekilde .Muğlu, Milas 80. Kasaba, Gördes 75, 
rnd ubayeası doğru değildir. Bu mevzu Ödemiş, Tire 75, Çeşme, Alaçatı, Ur-

a millj iktisadı koruma kanunu la 75, Bornova ve Bucada 60-85. 
9erçivesine alınmalıdır. Miibayaata iştirak eden firmalar 

1-'- · ı "d · b d k şunlardır: . unıaar ar ı areaıne aıvur u : 
bır netic~ alamadık. Bu vaziyete Amerikan Tobako, 0€ri, Yerli Ürün-
karıı tedbir almmaaını y,alvarıyo- ler, Türk tütün limited, İnhisarlar, 
ruz. Herman, Espirer, Fel~menk, Savel 

Kırkağaç tütün müatahsilleri Türk anonim şirketi, Apti Fuad limi-
namına ted, Morovalılnr, Şerif Rı7.a halefleri, 

(Muhtelif imzalar) Kazım Taner, Hüseyin Sabri ve Bekir 
• Tüten. Seyid Yusuf .. 

Cec · ··ı· Glen kumpanyası, henüz talimat al-e on ımza ı e gene Kırkağaç -
lan •!~ığımız diğer bir telgrafta ay- madığından piyasaya dün iştirak ede-
hen foyle deniliyor: memiştir. Dim 4 milyon kilo kadar tü-

Cec d b 1 tün sabldığı tahmin edilm.aktedir. En e yarısın a af ıyan tütün sa-
t~laı:!, aabaha karşı durmuıtur. Ya- hararetli satış Akhisardadır. Bu sene 
lı nıuatabsilin, ümidleri gibi doğumu fiatler mahsulün çok yüksek kalitede 
ı· e ölUmü bir anda olmu§tur. olmaınna rağmen geçen sane piyasa
d Rekoltenin yüzde 7 :;j, geçen yıl • sının ilk açılış günlerine nazaran aşa-

t 
an çok atağı fı:atlerle elden çıkm:f· ğı yukarı aynidir. Alakadarlar, tütün 
ır. piyasasında bu ilk gün, satışlarının 

• Ckece yarısı 90 kurufa aatılan birin- beklenildiği derecede hararetli geçme
cd·ı alite tütünlere, kısmen ıskarta eliğini söylemektedirler. 
et lcı1rnek tartiyl~ timdi 50-60 kuruş Maamafih vaziyet henüz .istikrarı-
e if ediliyor. nı bulmamıştır. Dün gece d.? her taraf-
. Amerikalıların piyasadan çek:lme ta tütün mübayaasına dev m edilmiş

~ıyle fıraat bulanlar, müstahsilin ma- tir. 

1
111! yok bahasına almak için istedik· Akhisar, 14 (Hususi muhabirimiz-
b~nden fazla imkanlara kavu§mu den) - Tütün piyasası açıldı: 
uhu~~yorlar. Bu J&rtlar altmda müs Amerikan kumpanyaları 90, Yerli 

~A•ilın faideJenmesi imkL"lsızdır Ürünler Türk limited 90-100 kuruştan 
•kadar makamatın buna tedb:r al mübnyaaya devam ediyorlar. 

m••l • · 
d.1:-ra.rı ıçın gazetenizin yardımın ---x--

ı erız. 

Ak 
Bulgar başvek'linin 

oınarda nutku 
Akpınar 14 (lr A) T"t" · • ususı - u un pı- -na, tarafı t nci 11ahifede -

Yasası açıldı. Amerikan kumpanyala- · · 
rt~ndan yalnız Geri ile Di Amerikan i ·- Rom~, l~ (Ah.A.). -.-Fs.t,effanı aJtakn-
ırak etti Fiatle k b" "rld-.1 smın .sıvası mu arrırı, ı o un nu u 

· r, ·ısa ır mu e t f ci ı . kt d 
. ?nra 35 kuruşa kadar indi. Müstah- e raBınl a ~utn arıh~azm:ıht.a ılr: k 
sıller sızlaşıyor F" ti . t . . . . c u garıs an, er ı ıma e arşı 
başvekalette tı·c·a .. ,,1ta ekr:n1 ti~nzıtemlı ıçıfn koymak için t.Edbirler alnak istiyor. 
ı '"' \ :e a e ne o-ra . v b ·· R ı d h 1 ar Qekilerek istirha d b 1 ld0 e ugun u gar or usu azır anmış 
ı------,;.;;.;,;,;;m;;;;a..;;u;,;unu u. buhmmaktafür. Bulgar ordusu, bu son 

Al 
1 

dünya harbine takaddüm eden rnuha-manya rebel.erde en kuvvetli zaferleri kazan-
mıştır. Bulgaristan kararını alacaktır. 

- Bq tarafı 1 ınci •flhifede - Fakat alınacak karar mev imsiz olmı
llUfttalcadır. Romanyaya sirip çıka- yacak, tehir de edilmiyecektir. Muhak. 
cak gemilerin Köatence ve Torine k~ktır ki Bulgarjstan, tarihinin en na-
limanlar hab 1 • 1A zık anlarını yaşamaktadır.~ 

ına er verme erı azım. 

ar. TebUide, bu fevkalade tedbirin 
•ta.bi izah ed"lmemiıtir. lzmir ve c"va-~ı yaş 

Bulgaristana asker ıneyvc ve sebze tanın 
geçi ildi m "? s t..tış kooperatifinden: 
Taloa~ra. 14 (4.A) - l..ondrada, Aşağıda müfredatı gösterilen mal-

• aJansnıın Bul1rariatana Alman zeme açık artırma ve peşin bedelle ve 
•akerlerinin geçirilmesinden Ruaya- on gün mliddetle müzayedeye konul-
nın haberdar olmadığı h kkı . muştur. 
tekzibi etrafınd t f • da ndakı İsteklil~r}n miizayede günü olan 24-

__ ._ . a e sır e bulunul- 1-941 tarıhıne rastlıvan cııma günü sa-
maauaata ıae de t k "b" k • 1 ol . • ; e zı 111 pe tabii at 14 ~e Baştur~kta imam hanında ko-

arak menfr. bır haber olduğu bun- operatıf merkczıne gelmek:ri ilan olu-
dan iki devlet arasında çok 'k . nur. ' 
b•areler me•cud ol d - e ınsı ma ıgı manası-

nın. çıkarılabileceii işaret edilmek- 6 Terazl 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna elli kuruş tahmin edilen 40,000 kilo kesilmiş 

koyun etj 13-2. kanun-941 tarihinde kapalı zarfla yapılan -ek
siltmecıindc talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 17-2.- kfmun-941 cuma günü saat onda kışlada izmir 
levazım amirliği satın alma kom·ı::yonunda yapılacaktır. 

:1 - Tahmin edilen tutarı 20,000 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası 1500 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir 
6 -- İstekliler kanuni vesikaları ve tem.inat muvakkatalariyle bir

likte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

lzmir 2ümrükleri başmüdürlü
ğünden: 

7-1-941 salı günü saat 14 de açık artırma ile satılacağı ilan rılunan 
ve müfredatı satış servisi ilan tahtasında asılı listelerde yazılı eşyanın 
müşterisi çıkmadığından sa'tışınn 22-1-941 çarşamba günü saat 14 de 
tehir edildiği ilan olunur. 108 

Akseki ticaret bankasından: 
Uşakta H.· Medine oğlu Kadri Tamerin bankamızın namına muhar

rer hisse senetlerinden 810 numaralı 200 liralık, 308 numaralı 40 li
ralık keza 646 numaralı 20 liralık üç kıt'a aksiyonunu zayi etmiştir. 
· İkinci nüshaları verileceğinden mezkur aksiyonların hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

Akseki Ticaret bankası 
umum müdürlüğü 

Torn2cı, frezeci, pulanyacı, zımpara tezgahı 
işçisi ve ruvelver tezgahı tornacısı alınacak 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden : 

Ankarada istihdam edilmek üzere yukarıda yazılı ıan'atkirlar alına
caktır. Askerlii'ini yapmış olmak şarttır. Taliplerin umum mwdürlüi'e 
müracaatları. 30 3 7 11 15 5979 

Vilavet daimi encümeninden: 
Piyasada mevcud malzemeye göre keşfi tadilen tanzim edilen Gü

zclyalı ilk okulu hela tamiratı 1508 lira 3 kuruş keşif bedeli üzerinden 
15-1-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmey.e konuldu
ğ:undan i:.teklilerin 2490 .sayılı yasa hükümlerine göı e hazırhyacaklan 
teminatlariyle birlikte 30 ikincikanun 941 perşembe günü saat 11 de vi-
la,\'et daimi -encümenine baş vurmaları. 15 21 107 

Deniz levazım satın alma kd
misyonundan: 

Miktarı 

5000 kilo 
3000 kilo 

Cinsi Tahmin 
bedeli 

Kösele 19081.00 
Vaketa 11764.80 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

1431.08 
882.36 

30845.80 2313.44 
l _ Yukarıda cins, miktar, tuhmin bedeli ile ilk teminatları yazılı iki 

k:>l m <?şya. 18-2.kanun-041 cumartesi günü saat 11 de pazarlık
la l'ksiltmcleri y.1pılacaktır. 

2 
n 

" 

1şbu köseic ve ,·aketa iki istekliye de ihale edilebilecektir .. 
!steklil<!l'İn belli gün 'e ~aattc kasım paşada bulunan kornısyonda 
11ı~zır bulunmaları. 12 15 112 

. sı ı ıa-ı Ad t c· . 

tedır. 50 Dirhem 
EL&..... • 6 Lüks liinıbası ~Oit!iiF..&.YA":mvv>.a:lır"~ iSSi 

Düşünceler: 75 Muhtelif bor tahta k ... 
•• •ttıt••••··· ·· ••i•ııl•••• •1••••1••• ••••••••••••• ·~···-----------------· 

Doktor Oreratör 

1

882 Muht_lif b:>y,moralyn Olivier ve şüre ası 
. -Baı biralı t nci aahifede _ 90 Muh "lif boy Kadron LİMİTED 

tonte ve ahl&kın za'fa düştüğü za- 12 Kalas 'Tapur acenfası 
lftan.larda d k . 242 T ht k il' 4 ı kt mey ana çı an bır hasta- 4 a a asa 
.;.iicWe~ed İae ~l~li ve ölçülü olduğu 40 K~n~ar -A t.thirk c.., Jd.-ai Ree• bi, ~ıu 
bir lca çe, Yen.ı bır yaratmanın, yeni ?20 K~ç~k boy hasır Te-1. 244~ 
....._,!lun~ın en mükemmel amil - Büydk boy h:ı ır Londrıı ve Live ... pol hatiarı için 
türleri ~aline aelebiL:r. Hakiki kül- 113 Piyıu.aunın :htivacma göre •a 
itportanı yapmıt idraklerde reddi / · b . -- pnrl~rımız .,.. ~r-r y•ıutcakhrdır 

Dahi Öke 
1ZMlR ASKERi HASTAHANESi 

KULAK, BURUN ve BOCAZ 
HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

ikinci Beyler aokaiı N o. (80) 

Haatalarını her ailn öileden M>nra 
kabul ve tedavi eder. 

(ZtJlfikar ve Mahmut Yorgancıoğlu kardeşler) ticarıet unvaniyle İz
mirde birinci belediye caddesinde 25 numaralı mağazada her türJO yer 
mahsulleri ticareti ve buna benzer işler ile iştigal ıetmek üzere teşckkill 
eden işbu şirketin ticaret'unvanı ve şiTket mukavelenamesi tican!t kanu
nu hükümlerine göre sicilin 2912 numarasına kayıd ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

1: Mukaoelename. 

İzmir sicili ticaret memur
luiu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

) Bugün bin dokuz yüz kırk bir :-enesi ikincikirnun ayının ikinci perşem-

'

be giinüdür. 2-1-941.. 
Ben Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bahşettiği salahiyetleri haiz 

1zmirde Bahçeliler hanında 12, 14 sayılı dairemde iş görmekte iken yanı-
1 ma gelen İzmir birinci noteri Reşad Köymen, - lzmirde birinci belediyede 
900 numaralı sokakta 25 numaralı mağazada mukimler Yorgancı Muhar-

Jrem çocukları ZULFlKAR YORGANCIOGLU ve MAHMUT YORGAN
CIOGLU bana müracaatla resen bir şirket mukavelenamesi tanzimini 
istediler. Kendilerinin kanuni ehliyetleri haiz olduklarını anladım. lzmir
de Fevzipaşa bulvarında Selanik bankası binasının üst katında 15 numa
rada mukim tüccardan Akif oğlu Zeki Gönç ve İzrnirde Karataşta tramvay 
caddesinde 216 No. da mukim Abdullah oğlu komisyoncu Ali Dizdarer 
şahid ve muarrif sıfatiyle hazır bulunuyorlardı. Bu şahidlerin şehadete 
mani bir halleri olmadığı soruJarak anlaşıldı . Bunun ilzerjne müttefikan 
sö7.e başhyarak mevat ve şeraiti atiy~ dairesinde akdi mukavele eylemiş-

lerdir şöyle ki: 
Madde: ı - Bu şirket mukavelenamesinin tanzim tarihi 2/1/ 941 

Perşembe günüdür. 
Madde: 2 - Şüreka Zulfikar Yorgancıoğlu ve Mahmut Yorgan

cıoğlundan föaret olup Zulfikar Yorgancıoğlunun kanuni ikametgahı İki
Qeşmelik caddesinde 396 numaralı ev ve Mahmut Yorgancıoğlunun kanu
ni ikametgahı lkiçeşmelikte 838 inci sokakta 52 numaralı ev olup bu şir
kete dahil başka bir şirket veya şerik yoktur. 

Madde: 3 - Bu şirket kollektif nevindendir. 
Madde: 4 - Şirketin merkezi ticareti: lzmirde birinci belediyede 

900 numaralı sokakta 25 numaralı mağazadır. 
Madde: 5 - Şirketin unvanı: (ZULFİKAR ve MAHMUT YOR

GANCIOGLU KARDEŞLER) olup merkezi İzmirdir. 
Madde: 6 - Şirketin mevzuu : Bilftmum yer mahsullerj ve buna 

mümasil işler üzerine icrayı ticaret eylemekten ibarettir. 
Madde: 7 - Şirketin sermayesi: Ceman (16000) on altı bin Türk 

lirasından ibaret olup her bir şerik sekizer bin lira vazetmişlerdir. 
Madde: 8 - Şirketin her türlü umur ve muamelatının idaresi ve 

şirketin temsili hususunda ~r iki şerik münferiden nam salahiyeti haiz
dir. Şirketin unvanı ile birlikte şeriklerden birjsi tarafından konulmuş 
olan münferit imza şirketi temsil ve ilzam edecektir. 

Madde: 9 - Şeriklerin kar veya zarardaki hissei iştirakiyeleri 

yarı yarıyadır. 

Madde: 10 - Şirketin müddeti 1/ 1/ 941 tarihinden itibaren baş
lamak üzere beş senedir. Bu nıüddet hitamından bir ay evvel ortaklardan 
biri tarafından diğerjne tahriren ihbar yapılarak tasfiye talep edilmedi
ği takdirde ayni şartlarla ve ayni müddet için şirketin devamı kabul edil
miş addolunacaktır. 

Madde: 11 - Şeriklerden Mahmud Yorgancıoğlu kendi nam ve 
hesabına 31 12 940 tarihine kadar devam etmiş olan ticaretinin matlfı
bat ve zinM!matı şirket tarafından deruhte olunmuttur. 

Akitlerin başka bir diyeceklerj olmadığından ben yeminli noter bir nüs
ha olarak resen tanzim ettim ve içindekilerini açıkça okuyarak anlattım. 
Arzularının .tamamen istedikleri gibi yazıldığını tasdik etmeleri üzerjne 
işbu mukavelename aşağısını hepimiz imza ettik ve mühürledik. Bin do
kuz yüz kırk bir senesi ikincikanun ayının ikinci perşenıbe günü. 2/1/941 

Akitler: İmzaları Şahitler: İmzaları 
İzmir birinci noteri 

Reşad Köymen resmi mührü ve imzası 
Genel sayı : 63 
İşbu mukavelename suretinin dairede saklı 211/941 tarih v.e 62 

genel ayılı aslına uygun olduğu tasdik olunur. Bin dokuz yüz kırk bir se
nesi ikincikanun ayının ikinci perşembe günü. 2 1/ 941 

N.A. _.-ı 
-- -..it.l 

Harç pulu dairedeki nüshasına yapıştırılmıştır. 
:lQ kuruşluk damga pulu 

2 il. kanun/19·'1 
İzmir birinci not.eri 

B. cı aan'atta 1• • kA b 1 ' zmır eledıytı~nden. ı •••••••••••m••llll ız 1· d" • • ae ın arı u uruz. l'll · d 3 · 
H iL~ 1 ıkınci kate : d h"I".. •, erın e 9 V<.' daha eYvelk i senelc- -------------:mııı-r.:!::::==========~·ı • uuld de ' l • gorı ye a ı ı-. "t l l · 1 J'"" 
larıa hiçi" ~ ~n~ •e yetişmiş olan- re aı c amga ı o çli buluııduraıı her-

Reşad Köyınen resmt mührü ve imzası 

d d h'-ii~ı ddaa ettikçe ·stikb 1_ kes, bunların 941 senelik muayene!"-' 
ı.1~ 

9
bn":6 b~tey Yapamıy~~agvı a rini yaptırmak için ölçüler kanunu \:e ı an e lf o&UUy mızı . . .. 1 M 1 k 0 r ın.uyuz? nıznmnnmesıne gore -1-941 den 31-

.. t delm ed ettke 90lcakları dolduran l-941 tarihin~ kadar ölçi.il~rinin cins 
us a ar an orkar k "kt .. t b" be t k .. tad .. a ayağa kaldırıp ve mı arım gos eren ır yanname 
e , ~· lb~terememek, -bittabi ile bJcdiye ~·)ar memurluğuna müra-

aan d .. 
1
ve e e ıyatta. ne ha:zin bir caat etmeleri m cburidir. 

fe~ 1 Yukanda yazılı müddet içinde mü
verdi!~zda k~ıymetl~rine ku,trf.yet rncaatım yapıp muayyen J·ağıdı a!mı
kirl ·~ .ea ~ ve renı Türk aaıı'at- yanlar hakkında kanuni takibatta bu-

l arını ıtına ıle gızlemeğe ve ;.· lunulacağı ilan olunur 
erini verme i b -anı- ı ' · ları , me e m«:c uruz. Sırf on- 3 4 15 21 5723 
dilf ~ez:rif~en, tahkırden, çamurlu 
naak:in~~fıne serilmekten kurtar- A L S-A N CA™K--

Daha ı-· 1 d A• d ~·ı , -y-D er e, fal r egı , fakat = b~ aadece bazen bir ıskatçı, ba
ideal~ aaed~ah, bazen de aözü1n ona 
kafi 1 a~ınen ve bazı kelimeleri 

J'e endırerek manzum f"kır" 1 yapaaaia çal • ı er 
yiik T~ öl:.n. bır zat da, bir bü. 
dıiı kaf-i~eli ,, ünün .ar~~ndan yaz
rübai ~aaan, ~. V1•zinıt. ~ır yazıda, 

.. ) f&ar ere (kun olduiu 
malum , mGneklcid geçinen inmelile-
re (bud~at dda ntalum) vesaireye hü-
cum e ıyor u.. Ona aorar b 

b• •• d. aanız, u 
Yazı da ır tıır ır. Hem de Y : 

b
• •. V en.. an-

layıft& ır tıır.. e bittabi sene ona 
göre, ne !'ahy~ Kem.al t&irdir, ne de 
bilmem kını munekkid •. 

Aman dikkat edelim, üatad tanı
dıklarımızın isimlerini ryi muhafaza 
edelim. Çünkü modern · · '.ldlar ae
çiyor sokaklardan.. I Ö 

ORHAN RAHM C KÇE 

Kömür muhtekiri 

istasyonu karıısında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastah :ınesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 

cezalandırıldı. 1 Her tubeye aid hastalar kabul ve mü-
lstanbul, 14 (,A.A.) - Fatih~e ~ö- tehaaaıaları tarafından tedavi edilir. 

mürü iki kuruş fazlasına satan komur- M ·· 
cü Bardıkın dükkanı bir hafta kapatıl-, uessesede her zaman 
rnıı ve kendisi d 26 lira para cez~sma doktor bulunur. Tel 2918 
çarınınlmıttır. 

1941 modelJer! geldi 
4 - 5 - 7 lambalı 
4 lambah yalnız pilli 
S lambalı mütemadı - müte

navip ceryanlı 
Tevfök Bayken t 

Peştemalcılar: 7 3 Tel. 333 

Deniz nakliyecileri cemiyetin
den: 
Cenıiyetimizin senelik umunıi hey'etinin ruznamede yaıılı hususatı mü

zakere etmek üzere 17-1-1941 tarihine müsadif cunıa pnü saat 10,30 da 
birinci .kordonda pasaport karşıınnda Riz binaRında cemiyet merkezinde 
toplanacaiı ilin olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare hey'etinin 1940 faaliyet senesine ait raporun tetkik ve tas

vibi, 
2 - 31-,12-1940 tarihinde kapatılan bilAnçonun tetkik ve tasdiki ve 

idare hey'etinin ibrası, 
3 - 1941 faaliyet senesine ait büdcenin tetkik ve tasvibi, 
4 - İdare hey'etinin intihabı. 1 .f 15 16 (96) 

K ömür tahmil ve ttllılige işi 

O. D. Yolları 8 nci işletme ko
misyonundan: 

İdarenıizin Denizli ve Dinar sundurmalarına 31-5-941 tarihine ka
dar gelecek tahmini milrtarlariyle muhammen bedel ve muvakkat te
minatları aşağıda yazılı kömürlerin tahmil ve tahliye işi açık eksiltme
ye konulmuştur. İhaleleri 21-1-941 salı günü saat 15 de Alsancak iş
letme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin M. teminatlariyle muayyen vakitte komisyona gelmele
ri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde ve mahalli istasyon şefle
rinde görülebilir. 
Kömürün tahmini 
miktarı TON 

2000 
3000 

Muhammen bedel 
Tonunun 

Tahmil tahliyesi 
Krş. Sn. Krş. Sn. Lira Kr. Mahalli 
.__ -- - - -- - ---------

30 00 
7 50 

20 00 
7 50 

75 00 Denizli Sundurma 
31 75 Dinar 
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IVATAN ve AŞK Danimarkadais- Mı•JJAı Şefı·mı·z 
yan hareketleri 

Vilkinin Ruzvel 
te müzahereti 

Almanlar, soygunculukla yapılacak Milli· Ansiklopediye Hararetle karşılandı. F 
itham ediliyor. k t k d. • · • • d casussun kendi namlannın verilmesini a en ı partisı ıçın e 

Kanm • sem yakalıyorum, 

-- 1 65 1 81 1 d 1 bir vaziyet dofabilir. 
- Senden para i8tiyen olmadı ki, saldırıyordu. Bunun sebebi de; 'ırıı llUZ ıua ra kabul buyurdular Vaşington, 1' (A.A) - Vllkiniılt 

hediyem olsun! HattA terzi parasını - Hanımla sevişiyor. Buna rağ - • fd d • Ruzveltin İngiltereyıe. yardım J&yih 
da ben verereğim. Yalnız sana iyi ge- men utanmadan ona hiyanette bu - ıl lrH l ı Ankara, 14 (A.A.) - .Maarif Ve- g.etirmiştir. sına müzaheret karan, hOkOmet 

. - - ----- ---

lecek mi acaba?.. lunmak istiyor. Hem -de benimle!.. kaleti, 1939 yılı mayıs ayı içinde An- Türk ilminin ve kültürünün daima demokratlar arBBında c;ok iyi ~ 
Hizmetçi masa üzerinde duran ya Ne alçak herümif!.. Londra, 14 (A.A) - Taymis ga- karada ~planan birinci Türk neşriyat yüksek himayeleriyle yapılmasına hız lanmıştır. Vilkinin bu karan, eu111" 

n dikilmiş elbiseyi eline aldı, evir- Düsilncesinin kafasında kökleş - zeteai, Danimrakanın Alman tabak- kongresınce alınmış kararların tatbi- ve imkan vermiş olan çok sayın Milli huriyetçi partinin ist.ikbalfni 
di çevirdi. sonra; miş oiması idi. kümüne karşı isyan etmekte bulun • katından olmak üze~ İslim ansiklope- Şefim.iz ve Reisicumhurumuz İsmet edecektir. Partide bazı ayrılıklar ola• 

- Bu lütfunuza teşekkür ederim :. duğunu yazarak hülisaten diyor ki: disinin dilimize tercüme edilmesi jşini lnönil, yapılacak milli ansiklopedimize cağı sanılmaktadır. Vilki botun p 
hanımefendi. Dedi. Gece, kapkara bulutların arasından cBir müddet tahakküme boyun ıet- İstanbul üniversitesi edebiyat fakülte- yüksek adlarının verilmesi lOtuf ve şe- tiyi arkasında sürOkleyebilecek m' 

- PekilA! .. gey şunu bakalım! . dotmuo, fakat buna rağmen sakindi. mek mecburiyetinde kalan Danimar- sine vermişti. Bir buçuk senelik bir refini Cumhuriyet maarifine bahş bu- yoksa parti azasmdan bir kıamı 
- Lüzumu yok hanımefendi; ter- Artist Zozo cFrölayn> bar müda- kalıların, şimdi pasif mukavemet sa'y neticesinde bu ansiklopedinin mil- yurmuşlaTdır. don - Hover bloklanna mı naklıed 

ziliii ben bizzat yaparım v.e arzu et- vimlerinin sürekli alkışlarını topladık- &'östermeğe karar verdiğinde şüphe him bir kısmı ikmal edilmiş ve birinci İnönü ansiklopedisi, 14-16 cild ola- ceklerdir. Maamafih gazeteler, V, 
tiğim gibi diker, kendime yakıştın- tan sonra odasında siyah rubasını giy- yoktur. Almanlar evvela milletin iti- cildinin ilk cüzü neşredilmişt~r. Mütea- caktır. Bu ansiklopedinin vücude ge- kiye mflzahirdir. 
nm!.. miş, kapuda bekliyen otomobUlerden madını kazanmağa çalışmış, sonra da kıp cüzler de muntazam şekıllerde in- tirilmesine salahiyetli azadan mürek- M•• ak A 

_ Sen terzi kadar dilremezsin !... birine binmit ve süratle aynlmqtı. bir soyguncu haline gelmiştir. Bin. tişar edecektir. kep bir hey'etin reisliğini Çankırı me- Uft alat 
Onlar nasıl olsa ustadır!.. Bindiği otomobil hususi idi. Fakat lerce domuz ve yiyecek maddeleri Neşriyat kongresinin karar ve te - busu Hüseyin Cahid Yalçın ve umumi 

- Hayır, hayır! ... Bir defa olsun taşıdığı numara taksi idi. alınmıştır. Bu&'iln Danimarkada yi- ~nniler~ arasında büyük bir Y~r tutan katipliğini de İstanbul mebusu İbrahim v kiJi• 
elimden cıkacak dikiti görünüz ha- Bu otomobil artist Zozonun değildi. yecek sıkıntısı ve işsizlik hüküm sür- mıllf ansıklopedinin vilcude getırilmcsi Alaeddin Gür.Say deruhte etmişlerdir. e 
nımefendi!.. O, Frölaynın malı idi ve onu Alman mektedir. Mülk sahipJ.erinin vaziyet. için de, kongre, maarif vekaletini işti- Maarif vekili Hasan Ali Yücelin re-

- PekilA, al öyleyse!.. hüldlmetinin parasiyle satın almıştı .. Jeri ancak Alman zaferiyle kaimdir. rake davet etmiştir. Maarif vekil.eti, isliğinde ilk içtimaını yapan hazırlık Şehrimize •eliyor. 
Hizmetçi kız rubayı aldı, teşekkür Maamafih Fransız mam6litından bir Akst halde buınlar mahvolacaklar- memleket irfanı için büyü~ ehemmi- h~y'eti, çalıımaların tanzim ve terti-

etti ve aynldı. otomobildi. dır. Çünkü her şey kredi üzerine yet taşıyan bu işe başlamaga karar bine ait ilk esas kararlan almış \"e İstanbul, 14 (Telefonla) - MO 
Casus da bir kaç saniye sonra mah- Artist bardan çıktığı zaman onu alınmıştır.> vermiş ve hazırlık bürosunu faaliyete bunlann tatbikine geçmiştir. nakalat Vekili Cevdet Kerim ince• 

zun ve tnilkedder olarak .evi terketti. kimse görmemişti. Bu itibarla kendisi- J d dayı, bugün ga-zetelıere beyana 
- Namuslu kız -diye mırıldandı - ni takip eden de olmadı. Buna rağmen aponya a eı·r ı•htı·mal Sovyet·Bulgar ticaret bulunarak şunlan aöyLemfttir: 

onu kafese sokmak, biraz müşkül Jto; bütün süratiyle Sellnik yollanın • - Yann sabah Bandırma7a si~ 
olacak .. Şanssızım yessel~~ ! .. Ru g(l- katederek yıldınm aibi ilerliyordu. eu·yu··k bır· top- A merika Almanna ile müzakereleri ceğim. Bir gOn kaldıktan aonra ı.. 
zel kızı, esrarengız artistin mevcu- Saat 3 !.. ~· mire hareket edecejim. bmJrde dt 
diyetiyle kafuında doğan evham :yü Seliniktıe; harbıumumide cereyan e- ) b ı)d harp ederse, /ta/yana Sof~a, 1 4 

(A.A) - S~vyet. - Bul- üç gün kalıp, liman teamatını ve AP 
zilnd.en hiç bir zaman elde etmek im- den ve müttefiklerin kafa taslannda an yap •• ., gar tıcaret müz~kerelen, bılhassa ziye tüneli ile demiryollanm 16rdô-
kAnı hasıl olmıyacaktır. Meri-er sulh patlıyan fellketlerin bütan plinla~ J d • • • dokunmıgacak. karşılı~lı kontenJanların artırılması- ".. en sonra Ankaraya dönecetfm.> • ..... nı temın etmek üzere devam etmek-

1 olursa!:·· . . . . . n!n kuruldutu yer altı.nd~ esraren- aponya a yenı s1yas1 Londar, 14 (A.A.) - Romadan alı- tedir. stanbulda 
Terzı dılber Menyı sevmışt:. Fa - ~ız büro, o saatte komıtıenın muhtelif • k 1 k nan haberlere nazaran Amerika ·ıe x.---

k.at hizmetçi kız, ha~ım~na beslediği numaralarla anılan azalariyle dolmuı- nıza.m uru aca hr. Almanya arasında harP çıktığı takd:r. Va•'·et•ı•z fa'e6e -~Lil ~ıayet ve hürmet saıka.sıyle, mum~: ·.u. Çung-Kinl', 14 (A.A) - Bul'ün bu- de Amerika ilıe İtalyanın, birbirlerin lngiliz havacıl rı ~4 -.1' • ıı , .. K 
aleyhe canavarlaşmış hır kaplan gıbı - Devam edecek - rada hava tehlikesi işareti verilmiş- harp ilin etmemeleri ihtimal dahilinde- -Bq tarafı ı aci aahifede - vasıtalarında tenzilM• 

F
• tir. 9 japon tayyaresi, şimal mıntaka- dir. tır. • Son dakika: J)OfUD nutku sında Hoçkonu bombardıman etmiş. Söylendiğine g~~· Ruzvel~in A.meri- Brestin, İngiliz gemi kafilelerine tan ıatif ade etmigece/e. 

da 
. J tir. kanın Roma sefın vasıtasıyle ıtalya karşı bir deniz üssü olarak kullanıldı- lsta bul 14 TıeJefı 

Almanya hıu'det Tokyo, 14 (A.A) - D. N. B.: kralına gönderdiii bir mesaj, bu yolda ğı malümdur Bundan mada Torinoya müdü ~ri 'b~ ~nla) &;' Jılek t9' 

Tepedelen düş
tü mi? 

•ınandırmııtır Kabine azasiyle ordu erk&nı, tne- bir ~klifi ihtiva etmekte idi. da hücum ediİmiş istila limanlan tay- lehe .r alAkada ede "'!&~!!.. ~-~...ıı .. .., 
-. busan meclisi, .iktısad ve maliye AJ.e.. x danl ' bo b la ' b" yı r n m'"""' ~' 

Bern, 14 (A.A) - Ha.aa ajamı mi mOmıessilleri ve gazeteciler içti. 

1 
yare mey arı m a nmq; ır 3lmışlardır. 

bilcliriyorı maı bugün akdedilmiftir. Toplantı, ita yanlar tayyare meydanında yerde üc; tayyare Alınan kararlar arasında, kuke 
Burada çıkan Vitetalu saseteainin başvekilin harbiye ve bahriye mOs- y~mıe. hangarlarda, kışlalarda yan- talebeye nakil vuıtalarmda tamflll' 

&erlin maba•fri Bulsar hatyek;l· t~arlariyle uzun görüşmeler yapma. --Bqtarafı 1 nci S.hifecl- g:ı:~l~~~~ p rto M i ada yapılmamaaı keyfiyeti de vardır. 
• • Filofan n11tkanan Berlindeld teeirab- siyle başlamıŞtır. yevmisinde, cKilisuranın stratejik e- da bir f:brib tısına ~r boa~~ M~ mfldlrlerinln bu kararı, 

Son dakikada buna daır nı ~le iaah ecliyarı Japon ıiyast mahfillerinde, dene hemmiyeti dolayıaiyle buradan geri tilğünü ve fab~nın derh:f alev':!; ~~fdib~~~aldl vasıtaları lcllıftılıll'JJlll 
h b 1 

·ıd· Berlinde hlkim olan intiN, Fil~ bitmeden hOkOmetin bazı teklifleri, çekiliş hiyanet tıelAkki olunacaktır.> i inde kaldığını sö lemi . diğe b. ı rı r. 
8 er er ven l. fun &J'Di samanda herkeae hot sö - bilhassa btıdcıe-yi meclisten geçirt - Deniliyordu. Bu mevzi, italyan mü na- b~nada da yangınla: gör3uğünü ~"idi ır y si d 

rilnmek an11a11 ile her tarafta em- mete çalı,acağı ~öylenmektedir. Ay. kal&tı için de hayati bir ehemmiyeti ha miştir Başka pilotlar petrol d ı ı r- UgO 8yY8 8 

'tal 1 
nı"yeblslik tnlid ettiii •e ba waile ni zamanda japonya yeni niUm izdi. Yunanlılar Killsuradan ilerliye- rının ~teşe verildiğinl söylemişt~r- K b• d b d Jr.:..!L 

Yan ar hu n11tka rafmn ..,. ltelld de ba esaslannı kurmata çalışacaktır. rek şimali garbide mühim bir mevzi Rigensbur~n şark mahall l e~ { a tne e azı e._, ... ..-
nutaktan dolayı una milddet ildi. Gazeteler bu toplantıya ehemmiyet daha ele ıreç_irmişlerdir. Sahil bölge- bir fabrika a isabetler ka ~~ ni e J'kl 1 --La.. 

Şimale dolru kaçmakta dar meYldincle kalDMi• mUYaff.-k o- vermektedirler. sinde de yenı mevziler işgal edilmek- tasfiyeh~r petrol depola~nda manş, 1 er O 8çagur. 
• •~acata merlsniluWİI'. H b . t dak. tedir. Burada büyük miktarda esir vfJ n1ar ~ y - Yııa•'"'']lada alim .. 

tlnam edıgorlar. Her ·~ide ... natuk, Alman p~ln- a eşıs an 1 ganaim alınmışbr. A ~ Bresfte doklara karşı 2,5 saat htt- • • 
Londra. 14 (A.A) _ (Ta7JDİ8) lan tiaermcle - bu PJh!ar n-:ct~n ıba· f l k d . Lo!1dra~ l~ ~~.A.) - Askerı mah- cum edilmiş, son derece büyük bomba- tı'lualı artmııtır. 

paeteeiain Atmadaki maba•iri bil- ret olana oban - hJç .... teair ıcra e- ta yan 8 10 ve ÇO- fıllerın bıldı~ığine göre, Yunanlılar lar yangın bombaları kullanıllDl§tır B 1 ..... .1 14 (AA) n-
• decek mabi,..U. deW.1clir. ukl Kilisuranın tımalt garbisinde küçük Pil' ti sö ledikl ri · e .... -, · - v...aan 

diriJGr: C an fakat ehemmiyetli b. ·ı le k d t- o ann Y e ne g§re doklar- madenler nezareti bu .ene altın 

ta=...:= oı-:i~·= Resmi tebliğler . Londra, 1 4(A.A> - .ortaşarkta- ~iş~r. Bu~:ııe~ ı;~~::ı~ııa~; :.i- ~~ia1::1~~ar muazzam bir fınn ha- 1~~ı:J!ı~1:ıe~~u:~o~~0 =d• 
Killeora ,ola lnrlnde kaçmaktadır. . kı Amerikan muhabirlennden relen ısu an ve Berat cıvannda hır Askeri limanın garp kısmında da i letme rJerjnfn faallw6& 
KiU8oraDıa timaliae ft sarM siclen ~ıre, 14 (A.A.) - Hava.k~vvet- haberlere &"ÖN, Habefist;andaki İtial- hayli ~teye ulqtı!acaktır: 1:'unan ~uv- yangınlar çıkarılmış· havuzlardan bi- 3.ği uı:;ird ltm ~iitm8: 

Har tb • ele lna kıtaa y lerı umumi karardhının ~blıji: yan kadın ve c;ocuklannın ikibeti vetlerı Tepedelenın garp ıstikametınde r· b" ak dalg 'da a t il te bo 
1 

e a r . 1 ?tar f d a-~=- 'i.U: İngiliz ~mbardıman tayyareleri pa- hakkında endiee hissedilmektedir. dağlık arazi bc;>Yunca ilerlemelerine de- b~ı;:r ~~be~nettiri:~ti s s m- d~e. 6t~0-6000 kiloyu bulacalmı 
eW17e •ı a m an ......-. •e • zar &'ilnü Sıcilyada hava meydanına ta İngiliz hükOmetinin bunların su- vam etmektedır. Bu harekit neticesin. r. ırmıe · =_!& ~bar~;ekte, arruz etmişlerdir. Taarruz fasılalarla veyı yoliyle salimen t~yaya aitm•!e- de Tepedelen mttşkül bir vaziyette kal- z 0Belgradd ,_~ 14 

(A.A) - Stefani: 
."'v• atetme 11'. • yapılmış, meydanda yangınlar çıkanl- rini teklif edeceif anılmaktadır mıştır. Fakat bu şehrin artık sukut et- Ask A • t rto OAB Y~rtu.lanndan aonra 

KllllOl'a, on mil ~~~da bll' mış, bir hangar tamamiyle tahrip edil-

1 
t 

1 
k t .

1 
miş gibi tA!likki edilebileceğini söyle- eri vazı ye goslavya kabıneaınde tadlllt 7apıl 

~asdır .• Ba mnkfn ~n ~~em- mit, meydana ait binalarda yangınlar Jll iri il 111 1 mek henüz mevsim.sizdir. İtalyanlar • . cak.tır. Vefat ıeden maarif vekilin 
~ laır ltal~ emn ~ vukubulmuıtur. Petrol depolannda da buradaki kıtalannı yeni bir fırkanın -Bq tarafı 1 acı aahifede - yerı~e başka~ı tayin ~dileeektir. B :-a1. ecl~~k~ 8j&kısn;"id~r yangınlar çıkanlmıetır. Meydanda bu- Libyada farkı 6Öyliyerek en büyük bir kısmını getirmek suretiy- hattının kemirilmeai tabir edilebilecek r.e~ı mualinı M~kip Belsnda ' ı;ıcabn 11' te 

1 
e ec~ 1 lunan ve Yunkers 87 tipinden olduğu h . le takviye etmişlerdir. olan bu haftk&t sonunda italyan mü- ışı unun a allkadardı.r • ... ·~..:.= Tm::!ii Mı'd~ ta~m~n edilen. 9 tayyarenin de tahrip arp edıyorlar. dafaasının bi!den çözülmesini beki~ Macariatantla le 

riJ kte "eli. edıldıği tahmın olunmaktadır. CıkaJ- Nevyork 14 (AA) G t 1 r y l I mek yanlış bır teY olmaz. ı il 
~~ • .an. • • .. nlan yangınlar, 75 kilometreden görül- İngiliz ordusunun· L"b ad azk e e : Unan I ar Yun~nl.ılar, lta!Yan kumandanı Sod- Budapqte, 14 (A.A) - Simalf 

• • sıyaa, ... ..,man ıçm mu- mOttür. Bu taarruza jştirak eden tay- dı bil ilk muvaİkı ı Y ~ azan zonun ıstifasını, ıtalyan ileri kıtalan- Macaristanda soluklar fiddetlen~ 
hSon1'ir ha":!;f,,t;ı"·Tepeclelenin de dGt- "·~rı:l~rden i~isi üssüne dönmemiştir. e:rme,te devam el{e;~f:;. ~~anı; . --Battarafı l DCi Sahifect.- na ~agafon ve hoparlörle!~ bildirmiş- ' ir. Soğuktan. de!eee ıifınn altmô 

6 
Wld" • kt • d t.a h Bırının ye~ ınmeğe mecbur kaldığı ve zete şunlan yazmald!a . g ~özcüaO, cephede vaziyetin mem- lerdir. Bu, kıtaatın bu ıstifadan ha- (30) a kadar ınmııtfr. Pett;ecle ••••"• 

~ "d ec1'nnen ~ tlrue e, ' e • mürettebatının kurtanldığı öğrenil- Avusturalya kıta tı ırL.il-· nuniyet verici bir tarzda devam etti- berdar bulunmadığımn istihbar edildi- altında (15) dir. 
DUJlll teyı _memıt ı t• c 8 "" a cep- ~ i bildi ~ · b · delil l bilir" • :-n 8 rr. besinde harek&ta bati ' d w an a•n rmittir. Yunan devriyelerinin gıne ır sayı a · __ ..., _ _ 
~N~~.~----...... p---- İnailfz tanareJeri ayni geee Afri- rkı sö li erek harbe an .ıgı. 7~~· ltalyanla:rdan aldıklan esirler arasın- Trabluıga.rpta.: ar • Ö ı.a 

BZI CRSUSU renses kada Berka ve Benfna tayyan mey - ~ "çi yh~bettiğini bH gırmııi r !f· da Kilisuradan çekilen italyanlann bı- Burada iki mühim hidise olmuştur. ıwecaıı • ~mgor: 
Amerikadan kovuldu. 1 d~nlanna taarruzlar yapılmıştır. Be- d:n~n~ düşmana karşı J!!iy;ken r :~: raktıklan yaralılar da vardır. ~unla- Biri Habeş~tandaki isyan, diğer~ de -Battarafı l eol ......._ 

. 1 nına hava meydanında çıkanlan yan - kı söylemesine imk&n v: ihtt:Oaı rın son zamanlarda gelen takvıye kı- Carablustak.i italyan kuvvetlennin gUnOn uzak olmadıtını, ilyamn fııki 
Vaşıngton, 14 (A.A.) - Pıı:nses gınl~rla altı tayyare yakılmış, milte- yoktur. > taatına. mensup olduğu anlaşılmakta- muhasara:ya alın~asıdır. halinde bulundutunu aöyliyerek 

MaldebUTP Amerikayı terk emrı ve- addid tayyareler de aralan na bomba- t • ••it dır. Esırlerin itiraflanna göre bir kaç Habeş ıayanı, gunden güne büyüJMk rine şöyle devam etti . 
rilmittir .. Müddet Cumartesi gOnil ao- lann parçalan ve 1!1i.tr&!y~z ateşiyle ldrlll lı -llllrlldl hafta 4!vvel Yunan harp gemileri bir te,. b~raya yerle~tirilıni~ italya_n aile- _ Memleketime ı~ eden 
na ermiftır. Fakat prenses el' an San lcullanılmaz hale getırılmıştır. ltalyan asker nakliye vapurunu batır- 1-ennın ikıbetlerınden bile endişe du- müttefiklerim italyanlarm dıı1eri 
Fransiakoda bulunmaktadır. Prenses, Berkada baraka ve hangarlara bom- Üniformalı cesed)er mıılardır. ltalyanların yeni müdafaa yul~tadı!. Bunların İngilizlerin mil- yılıdır. İtalyanlar Habetfstanda 
nazi caauı ihtiraslarına kurban gitti - balar atılmıştır. hatlan tahkim ettiklerfn.i de esirler saades.iyle ıtalyaya naklinin teklif e- yollar yaptılar Fakat tebNmdan bf 
tjni ve bundan dolayı da hastalandığı- Bingazide limana, antrepolara taar- bulundu. söylemekWirler. dileceği söylenmektedir. Habeş impa- tercealni öldürdüler esaret altına al 
nı söylemiştir. P~naest.en 25 bin dolar. '"UZ edilmiş. Demede limana ve depola- A) . Atina, 14 (A.A.) - Yunan resmt ratoru, Gojam daiında bulunan .ku- tar Buna ratmen İlabetiaf;anı lld 
lık kıefalet jsfenmiştir. San Fransisko n atılan bombalar hedeflerine düş- 1:::l~ad,. ı\r (A. 

1 
• ~»:.· Adrı- tebliii: mandanlarından birinin emrinde ordu rnediler. Adil imparatorliıhnun ku 

mak•matı huzuruna çıkacaktır. 'ılüetor. ya~ nizı, ugoe a! m muh- Mahdud mahiyette harekit olmuş- toplam&:ktadır. lacağı &'iln plecektfr 
Fransız vapuru gerisin- . Bu harekata. iştirak eden ~yyarele- ~f :~kta~nnu ve ~1ıı: ~~ · tur. İkiai subay olmak üzere bir mik· Carablustaki İtalyan kuvvetleri, Mı: Bugün Gojam -rini inletıeıı 

• • • rın ~i üslerıne dönmüş1enf;ı~. n İW r çok Un ı°rm ~ ~tı~· ~ eeir aldık. Elimize 4 tank ~ec;miş- sır taarruzu başladıjı sırada G~Y~'}ı davul, benim kendilerine yakın old 
gerıye gıtti Atına, 14 (A.A.) - fnsnlız hava . . yan o~ ~u, B lan t.eıJhil Ur. tarafından burada toplanmıı; İngilız mu tebaalanma bildirmektedir Be 
. • lcuvve~eri kararg&hının teblfği: ıçın sahile gıtmiftir. ~le n, Ama- Atına, 14 (A.A.) - Gelen haberle- ilerl.eyiıi iee bunların vaziyetini gfiç- davullanmın sesini işiten ' 

Montff!deo, 14 (A.A.) -Röyter: İnA'lliZ bombardıman tayyareleri bu- vudluk açıklannda torpı nen bir as- re göre, cephenin merkez mıntakasın- leştirmiş ve nihayet oraya karşı yapı- dan yüzlercesi de ftal anJaruıt.ebıuhwur• 
Montevıdeodan . .aYı:t~n Franaı.z ~n Draç limanına taarruz etm:şler- ~e~. ~·~ vap~runda ölenlerden ol- da Yunanlılar pek çok harp malr.emesi lan ha~kAtla muhasara altına alınmış- tinden kaçarak ıiaa ionsatanın 

~endoya vapttru bı! ıııa:Iız _har:p gemı- i!r. Havanın fe~ahfından vukua. geti- u... mın ediliyor. ele geçirmiflerdir. Şimalde, havalann tır. mandasında Gojam tepesine koeunl! 
sı tarafından tevkıf edılmıftir. Gemi rılen hasar tesbıt edilememiışse de, köprünün bir ucunda yananı çıkarıl- fenalıtına rağmen düşmanın sol cenah Tobrukta lngiliz taarruzu henüz Jar 
tekrar Montıevideoya d~r .. ~u ~mbalann hedeflere isabet ettiği tah- mıştır. . cephesine bOyük tazyik yapılmakta ve başlamamıştır. Mahsur tehrin ilk mü.. Hayatl&Ttnı tıehlike,e koyarak 
Mendoyanın ablukayı yarmak ıç.ın ıkın mm olunmaktadır. Draçm ce6up kıs- Tayyarelerimidn hepsi ilılel"ine İtalyanlar mevzileri birer birer bırak- dafaa hatlan, bUyOk taarruza hazırlık gün bir c;ok Ras ve udık tebaam 
cf t.febblstldOr. mında bfr köı>rüve bomba isabet etmi9, dönmüşlerdi"r. mala mecbur olmaktadıTlar. olmak 67-ere durmadan dövOlmektedir. buraya kadar 1'6rmeie aeJmekt,edfr. 
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ZAFER NAME 
Kahveci GlbelPnin 
Muala etrafmda, 
Bllt1in MYİfeD kalpler 
Birer penane oldu. 

NO.pt a.u fDimle, 
ELHAllRA'am llflmada, 
Ga.Jerf kamatbna 
W-ıl .,, .., ... 

ELHAMRA ~~~~~~!!~ 
devam olanan emaalaiz harikulide TORK FiLMi 

EYYeJ um•• içinde, Kall•ar •m• • içinde, O... Tellal ,!Jıen, Horoa imam iken, Pire nabr iken. Bir ' 
YU'llllf ltir plmnq. Allahm lml11 pek çokm11fo Ama içlerinde hir eeainin yanıldıima •e .Uaelliiine 

~ KAHVECi GUZELI va,mıı. 
REJISöRO • ERTUGRUL MUHllN BESTEKARI - SAADETrlN KAYNAK 
.......... lfUJlfOR NUREDDiN ·HAZIM· BEHZAT - TALAT • NEZiHE - NEViN 
~ • Renlrll Caab .......... S..nalar • Bqtin 2 4 8 1 10 ela '-t1ar 

KELOGLAN NAME!. 
Keloilan iatene der, en kilitli ... ..._ 
Hemencecik açılır konUf11J' teker teker. 
Söyletirim deı:ıı, •tıs, inanan ve kalak , 
Hatti itne delili eöyler t.ulbGI olarak. 

S61le Çin Paditaha, Hnim oı.u. stinalu, 
Fikrinizi ıö,leyin Hint Pa• lfalu 19'L 
Siyle Kal Padiplu, ol .. t.enim slnalu. 
FikriniaT ... ,_ Çin Pacftalu 1cia. 
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