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• Parti tarafından v.erilen öğle ziyafe-
tindıe bulunan Vekil Belediye ve P~p·ti 1 çar~i 
reisi B. Etem l\fonderesin yemek so-1 ~ 

1 Kasabalardan birinde, laalettayıJİı p ııunda A,vdın ve Partililerin hi:;;siyatı- 1 Çarı,ı. Tanrının bütün günü, mahı:ı:· 

o ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

bir kad!ıı; diplomasız edeblik yapı- er"'-" • na tercüman olarak söylediği ::;özlere le aralannda dolaşıyor. Buzun eşck1• 
yormuş. Yakalam!şlar, adale tin hu- ~u cevapla mukabelede bulunmuştur : 1 hazan insan sırtında, bazan kola ta~i.' 
zuruna sevketmişler. Çok doğru, çok - .Arkadaşlarım; 1 mış sepetler içinde, bazan küçük, .k:· 
yer \nde bir şey .. Ben nasıl kalkar da K s K t k 2 o il Arkadaşınız Etem Menderesin ı-;iz!e- şer l•i~ilik Lezgfı.hlar halinde. . . 
mühendislik yaparım .. Zahire tüc - • • • 8 lIDI - 2.°0 e re tercüman olarak benim ve arkadaş- Seyyar satıcılık aldı, yürüdü. Simı~-
carı, ne cür'etle gidip laburatuar aça. larıın namına izhar ettikleri halisaıw cilerin, salepçilerin, sabah börekç!Jcrı~ 
bffr, çiftçi Mehmet dayı nasıl olur Demı·rspor takımını yendi. duygulara bilhnssa teşekkür ederim. İlin se~leri kesildikten sonra cadd:ıer'. 

Ankara Yunan sefirin~ da asi.rıatika mütehassısı kesilir ?.. Türk J,nhramaıılığmın ve heY'ecammn dolduran sebzeciler avaz avaz bagırı 
cl • b" •• k Bütün bunlar, birer meslektir, birer Dün Al.sancak sahasında ikinci dev-ı bir şekil aldı, fakat her jki t.<tkımın ~ağ sembolü olan şehil'lerimizden biri Ay- yorlar: . 1 aır ll muna aşa. ı ihti~asdır ve n ihaya t «diploma» nın re Lik müsalıakalarma devam e~iJ~~i. açıkları birbirine r~~abet .. ed~~oosme dm ve Aydınlılar Türk vatanperverli- 1 Pıntsa, karnabahar, lahnn, mar:.t 

Romadaki Yunan sefirinin 3 hazi- inhisarı altındadır. Amma, her dip- Hava soğuktu. Bununla ber!l.ber gunun fena .o~·myor ve bu guzel musab.tlrnnm ğini yaı·atan immnlarclan bir kısnrnln·. gibi ı~µanak, kırmızı, siyah turp!.. , 
ran tarihli bir telgrafı, İtalyan em- lomanın, onu taşıyanı mutlaka kıy· ve hatta !ikin en mühim karşılaşması- zevkını bozuyorlardı.. .. İstikl:il harbinin başındaıı mefahirle Bir başkası soğanlarının, patates". 
peryalizmindeki açgözlülük hakkı!1-

1 
~etlendirdiğ.i ~asıl iddi~ C:?ile~ez~.e, nı teskil eden Altay _ Altınordu ınac:ı- Bu devrede Altınordu f~_zla enerJı gönülleri dolduran Aydını ziya- rin:n me<ldahlığını yapa yapa bitil'~: 

da pek açık bir fikir vermektedır. 
1 
d.~pl~ma ~a.rıcınd~ de buyuk bır kul- 111 s~.rrıetmek için sahaya akın ed .... n sarf.ediyor ve Altayın teknıge kaçan ret benim için hakikaten büyük bir te- miyor. Derken, tak tak kapı çahnıyoı · 

Bu telgrafa göre (Opera Azurra) ı tur alem:nı1;1, dıpl.om~nın dar ve halk; tribünleri vıe sahanın açık kısmı- oyununu zam~n zaman boznyorclu. Bu- menni idi. Bu defa vaz}fo alarak bu Sütçü geldi.. Biraz sonra fururıc~ 
milli cemiveti şu beyannameyi neş- mahdud ihtısas sevıyesınden çok da- nı dolclunnuştu. na rağmen Altay müdafaası ~anla ba~- kısa seyahaLimde Aydına uzaktan ol- çırağı .. Hatla, kasap çıraklarının d,,, 
;retmiştir:· «Avıupadakj sürekli bir ha engin ve par lak bir ufka sahip ol- Müsabakalara sabahlevin Altay_ la çalışıyor ve bu suretle ratıp takımı- sun, l<ı~a olsun bir selam vermek al'ZU- ziyaretleı·i görülüyor. Balıkçılar ftl" 
:sulh kurmanın yegane yolu, büyükle- duğunu da unutma~a~ lazı~dır. .. AJtinordu ikinci üı.kımlaı:ı arasında na gol fırsatı vermiyordu . suııdan kendimi alamadım. Sadece ge_ kik gilıi işliyor. 
rin küçükleri yutma:;ıdır. Bir 'caraf- Muayyen meslek ihtısası ıle, kül· başlandı. Baştan nihayete katlar zevk\ 9 unc_u dakikada top Altıno~·duııun J;p selfn~la~mrı~ o!mak bir kah~e ve b~r Çıra. yumurta, sandalye, süp.ürge'. 
tan münaka;;a kabul etmiyen tarihi tü r dediğimiz ve asıl kıymetleri do- ve heyecanla takip edilen bu mü.~abc.ıka kazandıgı ~orn~ ı~d~n kurt:ılduk~cın son- suyunu ıçmek ıştıyakımı tatmın etn.11ş maşa mangal, hasır sandalye, ~ır:ıo.~. 
haklar, diğe'r taraftan da i.btilnli.ik ğuran varlık arasında bfr fark var- Altav küçüklerinin 4 _ 1 galibıyetiyle ra Altay bır fırıkık ve bır koı~e~· ka- oldum ve bu suretle kurtuluş harbın- portakal meyve satanların peş~.~ıı· 
haklan dolayı ile Fransanın bütün dır. neticelendi. 1 zandı, ~akat bu fırsatlardan ıstıfade denberi Aydı.na karşı duymuş olduğum 'ğne, iplik, .mal<nra, yuma~. c~ugr11e_ 
merkezile cenubu, bütün Akdeniz Diplomah insan tanıyoruz. Kendi Bu maçı; K. s. K. _ Demir::ı1:1or ikin- ""demedı . . • . . . uzun. v_e d~r'.:ı hası'et ve arzuyu yen- kayış. ınendıl, kolonya, kekık ya~p_.)ı:>f 
havza::;ı, bütün A dr i.yatik, Hırvatis- ~üphesinde, muayyen brj ta~ım eleA - ci!erinin mfümbakası takip ettı. Fakat Bu dakıkaclan son~a h~~ ~~n. t~raı mek ıçın but un Aydınlılnrla daha uzun ne su~·ıı satanlar, camcılar, tamıı cıle 
tan Kıbrıs Aınavutluk ve Kudüs 1- man ve unsurların verdiği bır malu- Dcınir:::por ta1nmı sahaya çıkmadığın- galibiyet ~olün.ünyeşme ~uşt~, ıkı La- görüşmek bir ~meli:ndir. .. . . . gözükiiyor. , 

11
• 

tal;aya aittir.> mat topluluğuna sahiptir. Onu! k~n- chn K s. K. takımı seremoniyle g:ı\ip ·raf ta serı ve ımncamlı b_ır o~ un çıka- foşaallah muteakıp, daha muı!aıcl bır Arada, seyyar kumaş satanlnr, haı ., 
Yunanbanın Va~ington sefiri 7 ha di sahasında hürmetle telakkıye savıld; rıyor ve maç zevk ve alaka uyandın- zamanıla Aydının güzelliğinden ve in- elbisec'ler, ıe::ıki safan alanlar ve şek€ 1 

ziran telgrafında diyor ki: cİtalya- ır.ecb\iı-uz. Ç'!nk? o, bir ihtisas .yap- "BiI~·İSCI 1'.4 l{[J!LAR: yordu . .. sanlarının misafirperverliğinden his- cfler.. 
1

, 

11111 harbi! girince yalnız Frafü.anın mıştır. Mesela hır doktordur, b •r e • Altavdan Bay Hasan Yanığın idare Bu devrede Altay oyuncuları huc!.ım- selerimi alırım. Gö~terdiğiniz bu ce- Sanki çarşı boşalmış,_mahalle ~rsııı 
tar~fına dönüp Yugoslavya ,.e Yu- lek trik mühendisidir, bir ruhiyatçı- ettiği K. s. K. Demir;:,por b irinci ta-J larını fazlalaştırdılar, faka.t Alt1110~·du milekarlıktan dolayı teşekkürlerimi ve rma doğru akmış .. Bagıran, çagırn~: 
nanistana dokunmıyacağ1 hakkında dır veı;aire ... Bunlar bittabi~ ?11!ayyen kımlar mfü;abakasına öğleden sonra Adili müdafaa hattına geçırme~l~ ısa- görü~emediğimiz rırkadaşlara ela min- alan, "'ltan gırla .. Bu arada ağız kıı~. 
verdiği teminata burada, Rusyanm ve devamlı bir meslek tahsılının k en- başlandı. Oyuncula r topu ayaklarında! bet etmiş oldu ve bu suretle Adılın ye- net ve ~ükranlarımı bırakmm. gaları, tenkidler, alacak, verecek ~1 , 

Balkanlara karşı aldığı vaziyet doln dilerı·n.! temin ettiği bir ihtisas kıy- fazla o\·alaclık larından oyun, adeta ek- rinde yaptığı m~claha.lelerc Alta,vlıla- Milletin bir kaya gibi mi.ittehicl, alın. nakaşaları da caba .. Hayretle solrnldıı 
vı<ıile inanılıvor.> me t1 taşımaktadırlar. Onlara karşı, zersiz ~rnhiyetinde ve alakasız g€ç1i. 1 ra gol. fı~!'latı ~erılmedı .. . . .. · . . lan ~çık ve gönülleri rahat olara~ ya- ra b~l.ıvoru~ : ... ·i~ 
• Yu~ani:;tanın Roma sefirinin 8 ha- meslek haricind~kilerin, her han gi Maç : Demirspor un tevali eden, rtı-ı . 38 ıncı c~.akıkada Alt,ıy .?l';bnını_ L,~- s~dı.~1 h.u an~~a bu kıfl.a s~y.ah.atı ho~\ .. ~uçıık .. mıkyasta sermay~leı·. ktıC~l· 
ziran tarihli telgrafından: bir müsavat, bir yakınlık iddiaları kat K s. K. müclafaasının önünde kı- kıp eden uç kornerden ıstıfade ıt:d .- gorup lJıZJ musaade etmenızı rıca ede- olçude mubayaa hareketlerıyle mah·. 

«h·i bir m1,>mbadan aldığım ma!U.- mevz~ubahs .. o!~maz. Fa.~at mesele, rılan İıücumladyle başla.dı. K. S. K. medi. . rim. .. . . le a!l'ı~rında g.eniş, gürültü!~. ha~~ 
mati göre Halk Terbiyesi Nezareti- beş.e~ıyz!~ .~uyuk tefekk~r hareket - ancak c!evrenin 15 inci dakikasından Oyunun s~n cl~k~~aları, Altıı~~~·~u: Vekil, alkışlanmış ve Izmm'! hareke- ketlı b .r çarsJ yarat~ı~~ar. Öylı:_ \~ 
nin gazeteler' 'l(erdiği 'teminatta şu lerını , buyuk ruh ve san at hamlele- sonra oyunu açtı mul·abil hücumlara nun a.} ni şekılde ıstıt~cle edemedıgı ıkı tinde hararetlıe teşyi olunmuştur. çarşı j{ ı. dola~ıyor, yuruyor. Sagcl· 
mevzilerin işlenmesini istemiştir. rini ge tiren kültüre intikal edince, bn ' l adı hkat saı:fedil~n bu gavret ele firHdk ve bir kornerl.e geçti vıe oyun O. Bccni.7-: sola akıyor. • . 

1 - Yunnnistanm far mason dev- o~ada, diplomalı .~le diplomasız ayni a~~~ i akib~be uğ;adı. • 1 berabere vaziyette son~ erdi. .. 1 ----·-*-- Pencereden bakıyorum, biri~i bn!!ı 
Jet adamları garp devletler inin, fa- hızadadırlar ":'e s~z, anca~ ve ancak, · 27 inl'i dakikada K. s. K. 1akımı isti- Ankara, 19 (Hususı ) - Bug~ın.;? rı yor: , 
kat Yunan milleti , hele gençler ~Iih- muayyen ~:v~?'enın ~ab~g~nu .kıra - fmle ed"merliği bir korner kazandı ; !3 ma,rıs l'itady.~~unda Gençlıerb:rLgı Mareşal Peten - Kömürüm var, kömürüm .. 1 
ver devletler inin tarafındadır. r~k onun ustunde bır kultur fılozo. - dakika sonra ayni ı:ı.ekilde bir koı neri ile Ankaragucu ara~ında gayet he- iri .. Yak rnk da kevfine bak. . . 

2 - Müttefiklerle Türkiye, Yunan fık yapmış, devamlı ve metodlu hır daha knvbclti. ;~4 üncü dakikada K. s. ı yecanlı bir maç yapılmış ve Gençler_ _ r:L\ı.' t' h ı nci Sahifod _ Birdenbire kapıİar açılıy9r, he1'1'e1~ adalaı iyle Selfi.niği almak niJ•etinde şekilda bir çok k. ültür elemanları K. lı ('~ı.hı'd ö.nu"ne "ıkan kalecicle.n ha-ıl biri.iği, 2-4. A.nkaragücü takımına . , . . .<l güler vüzl~. esmer çehreli, her ttırııf 
1 · · ı k k d k f d b k " " 1 tahmııı o.unabılır. Lavalın, yenı en 1 .. · .. t b ln 

1
.,, k .. 1 t.·ırrP' olduğu için talya, Yunanıstam mti- top ıyara en ı a asın a .... aş a fif bir vuruşla topu kaçırmak ı:->tedi , galıp .ge mıştır. ~ b' . 1 h , 1 k' Al , na. mı rnr ozu u, şm ~ on · 

drıiaa mecburi\·e'tinde kalacaktır. muhtevalar kurmuş, başka goruşler, l fakat mnv·ıffak olamadı ve muhakkakl İ:;tanbul, 19 (Hususı) - Havanın ka ın. "ıe al ı~m~sıd. ustkı:sudm a 1 
- · bakn·oı·. Şakacı bir delikanlı . 

·h ll F" ı· ·ı· b k d .. l t ag- a cıkmı" ' .. 1 · ı·-· ·· .. d b .. man ta eıı erı, şı.m. ıye a ar. cevap- __ • IIoş "'eldı'n babalık! ;3 _Yunan a cı . ransız- ugı ız aş a unya ar yaram ~ ."' bir snvı kaçırm ış oldu. 1 musaac esız ıgı yuzu.n en ugıın ya. - ,., 
ta.z~·ikleı.·in.d.en. bıktığı için İtal/an adamın hakkıdır. :'J.u a. dam artık, bır ı ·~ o ıı1c"ı ve 43 u··nct'i d,·ıkikalu rda K. s. Ki pı l.ma~.-ı .mukarrer lık maçları tehır sız kalmıştır. Vışı gaz~telerı, Fran- Dedi; Kömürcü buıulaki ııülde1' 

1 k d d - 1 ..ı~ "' sanın ılonanmasını ve ımpar::ı.torlu - 1 1 a ,',eı·.;ıı·. hımaye:ıını 1stıyor. m. e.s e - a amı egı uı:r, o, muayyen a,·11 ı' o\·unctınun hatalı vuruşlarından edılmıştıı·. - l k h f ı ı · : an amr:c an cev p ıı ' 
ık . · ı b · h h d dl b o gmrn tam o ara mu a aza .ıa ıDL r • lcl 1 Buna rağmen ~vve ı giın~ c!ı e~·ı ı _tısas:n u u. arını aşmış r. nun ?i.cte otfiği fırsatl~rdan istifade <.'deme- • o .. .. ' k'tk· l b" .. k b' · ı 1 tl - ıoş ırn n <.. ' 

Yunanistan al~y_h~ndeki neşrıyat l.ıır d~p~omaya sahıp oluşu veya olma~ı;ı tli. Bil'inci devre golsüz geçti. Kuyuya duşmuş N'r v~ ·ı :ı~1 ~ en uyu · ır sıc re e _ Dağlarrla, ormanlarda. ne vtıl' 1 

<lenbir e kesilmışıtır. Buna ~ebep _Sov- g~~ı ~eyler artık ko~uşulamaz. Ç~- İkinci denenin başladığı sırada De- . . . cebarıız eı.tırıyorlar. . rnk? Yüzünü gören cennetlik oldtı 1 

v;etleri!ı Balkanlar hakkındaki ıhta- ku dıploma, esasen ınsanı bu buyuk · ·prı. t"'hlı'kelı' b·r akın ._·ıı.ptı. F·ılrnt l Karşıyaka nahıye~ının Dedebaşı b. !\fa~.~~a1 l tPeteknle Heıd·ıy.o arn~ınl dP ima~·ım ?. Nah, alimallah. hnı:;reti11 
· d - · · k E t nur:s ı -.. · · "' ' t k" .. d v 1 ld · ı 1 · l' ır mu a rn vu uuna atr şan:> arı .. 1 h b 11 b 1 rı olsa gerekt·r.~ agın zırveaane çı aramaz. ve , t P fona bir vuruşla avuta atıldı De- ·oyun e .ı aman ar cac esme I' zmır ı l d 1 h . b ·· ı · k t cıger , • :ı o c u e ... ' 

Yunan beyaz kitabı. B. Mu-solini- belki çıkmakta, yardım etmeğe, ona 1 n~iı:sp'.)r bu devrede oyun ilz~rind~ nis- B. S~fik Kül:lh~ının 51 sayılı kule:-;i11- b:fki e~1~n AT~aı';{~~~: m~re~~ı.'~ fJ~~ı Kt~:ı1ü.~·cü .. aı.:1ırmadı, yürü<li.i .. ç~c·ı 
ııin 10 haziranda İngiltere ve Fran-

1

1 yol gö.stermeğe çalışır, fakat doğru- ! b~ b' · 1 :k· · et tıe<ıİ!'I. ediyor, mü tema- de bır kaza olmuştur. Bu kuler~e otııran . ~ . 
1 

tar koı mrcunun ~trafını sardılar. 
saya karşı harp ilan ettiği sırada sö~: dan dcğ~uya, insanı n~ bir ~ikir ad~- l~\'€1~ ~~c~ı;;:Kırını artırıyorsa ela mu- 1 Aksaraylı B: I\Tw:;anın metresı 40. yaş- ra~ıye.tl~~· 1 ~~rşısm~a ne tb~ ::l( ~~1: - Kömüı·cü baba! ... Kömürcii l'· 
)ediği nutuktan şu cümleyi pe 1i tabıı m J., ne h ·r artist, ne hır edıp, ne bır ~ · .· 1 . rı ·akhıına gelen topu iyi laı·ında Hatıce Kantarcı aclınd:ıkı ka- ~~ <ı ı<ı ır ıgınc n~uracaa e e~~gmı ba!.... fı 
olarak tekrar ediyor : «Kat'i bir şe- filozof veya aoayoloğ yapabilir. No- kac11ım ;r '. :0;.lardı ' 1 dın, gece su çekerken kuyuya dfüpnü~ goRtcrmekt·e oldugunu kaydedı~ or. Sanki bayram varclı sokakta ... 

· · k' 1t 1 k k · b 1 k - l 1 u an .. mıy ' · · \·ek t 1 k b - 1 t · H' 0 1 ı·- b" kılcle söylerım ı, . aya gere.· ara- ~u~_u, •N; ~t e .. oyma~a ça ışa ım. D.emirsporuıı hücumları Remerl':::ız . ur ar.ı amıyara.. o~u muş;uı . ~- • • :-:ırac a l ıger ır ses: .. ·t 
dan ve gerek denızden hcnıhud:~t Çunku hak~kı munevven ayırmak ve ge tiktr.ın sonra :~8 inci dnkikacla K. s. d~se tah~ıka_tına )fucld~ıumumı muavı- Tancanın ıdaresı 1 - Şarkılar satıyorum.. Yur2: ( 
olduğu d;ğer memleketle~·i h.arbe su- kıy~e~~e~dı~~ek hususunda, bunun K.ç pe ırıltıdan ilk golünü kazandı. Bu nı ~·Celal \ arol tarafından el konmtıi- 1 geln;iş, yanık, güzel şnrkıları~1 '.~ 
rüklemegi hatırdan geçıı:mıyor .. !s- r ol}l huY1_1~tur. .. g·olü derakap ikinci sayı takip etli ve tm. TAZMiNAT MESELESi HAii .. Erzıncan şarkısını okuyun da a~lM, 
\: İÇl'e, Yugoslavy~, Y~n~nı~tan, Tur- •. ı~arecıh~, doktorluk.vey": muhen- bu sun~tl~ oyun 2 _ OK. s. K. lehine - -o-- ~ t C.I!\ «Caml:ırın a~tında» şarkısını soyJe, 
kiye ,Mısır bu .soz1~rımı ~ır tara~a uısıı~ tahsııi yapm~~ b1r ınsanı~ t ııeticeıend~. · Doğum KlNDA INGIL TERE iLE BiR cıe saraıar ecım... a 
kaydetsin~:r, so~ler~n yerme gelıp ken~ı branşmda mun~vv~r oluşu de ALTA.Y _ ALTT.1.YORDU: Şaşa. ~aldım, acaba bunla•rın. 
gelmemesı kendıl erıne, ancak ken- aynı mesleklerde yetışmtŞ, fakat B . L'k'· .. 1 . k• r·ılas- :\1ıntaka Zeytincilik müteha:;sısı B. "NLAŞMA H ~ il OLDU müşterı:-ıı var mıydı?. Merakımı~ 

. . ~b"d' ı kl · · b k k k d'l · · u nıacı ı ııı en mu 11111 ,ı ~ " Nazıı I{ 1 b ' k - d" H • • . . K" b d k' e dılerıne ta ı ır.> mes~e erını u·a ara en ı erını · k. 1 . . Alt ı/rtln n ı ıcın ır ·ız çocu~u unya) a . İ . . .. .. , cabuk zale ettım. OŞ€ aşın a ·ı 
İtalya harbe gir er gir mez, Y~nan kültür ve büyük tefekkür sahasına m~~~11, i ~ş ıl, €.~en ~ t .. t~ .. - , • ı~ı taf- gelmiş, yavru c'r.~u~ıl» t;esmiye olun- ~T~drı.cl, 19 (A.A.) ,-:-; . ngılız ~u.yun: 

1 
den b:r ı:,rıenç kız başı gözüktü: , 

:suları~da !ngiliz harp gemıl erı go- atmıf insanların nıünevver oluşları a. n:t~ .. b. K,a.sı. tal~1 ı: ett . . , l\Ius~ıb~k~lelim muştur. EheYeyııını tcbrık cd<.'r, yav- elçı.sıy~e İspa~ya h~r.ıcı)e ~rnznı ar<ı- _ Hııuu, şarkıcı, duymuyor ıı 
rı.ildtiğünü vakit vakıt iddia etmege rasında muhakkak ki fark vardır. s~latma .. .ıt~rışm.ed"n deı h~l ı~n:v~c. Es,ıl nıyn uzun ömürler diJ.eı-iz . sında ra.nca ıdaresı~ın eskı mc1!1url:t- sun'! .. 
uaşlmış'tlr. Bu i ddıalarm haksız ol- Ne doi.tor\ar vardır ki, belki de bir k~ bu m,ı?ım ~\unu K .. s. K. lı Rı} " ı ---0---- rına vc:ııecıek tazmınat mes:ıcsı .. hak- Şarkıcı dur du : ıt 
dugu i:ı bat edild ikçe Hariciye Neza- haşlanın nabzını aaymağı unutmuş - c:ıld:--ıı 'UlCl l(ı,ıre cttı . .. . . 'yı~- z e/zeb~ V,,,, l 0 w·mur kında b.ır anlaş:n~ h.as~ıl oldugu. s~ylen- _ Sı~ııdc «Ne gelen var, ne hııt 
retı: «Ne dıye yanlış malumat vere- lardır. Fakat eeer leri ile kendi m em- Mac.: . Alt_ınurdu~1 un hncum!:-.~e .

1
.' :. ' ~ c Y g mcktedır. 30 bırrncıkanun tarıhl• re~- vı.ı.r gü:ı uzun vollar uzak» şarkı"ı ,. 

rek Yunan :ıefaretini ız'aç ediyor:ıu- lek etlerinin hududlarmı a§arak bey- Jaclı .. _Dnha ılk ~vkıkalard.a Sm~ı~: ~ıı~t:~ı Evvel~i gün İzmira ba~lı Değirme~- mi ga7.ete<le . 4,?_~0,000 peçetahk tahsı- mı f '· 
ııuz? » chye sefmn ônüncie Hahııye nelmilel kıymet olmuşlardır. Kültür, ı ıe duşcn .t~p, şut~n karşılandı f.ık .. ı ;L dere nahıyesinde altı dakıka dolu yag- sat kabul e.dıldıgı yazıhd~r. . A Anladım ki bu genç kızın, pattı11 

... ezaretme çıkışmış, fakat bu hal, böyle bir kıymet olunca, diploması- ta.}~ k.alc~ısı P!onJorıla kurtardı. mere Z?~ştır. Dü~en dolu, iri nohud büyiiklü- Bu tah~!satın.'. 1:_anc~ ıdaresıy!e al~: süt, ıspmıak, düğme, iğne gibi şefi 
ayni yanlı~ iddıaıarın bır iki gi.ın son- 1 zm da çetin ve zorlu çalışmalardan n ı.nci dakıkad.a v~ Altuyın ::ıe. gunde .. idi. Bu nahiye?en al.ınan h·ı?er- kadaı: <lıger hukumetıere verılecegı den ev\·el aşıkane hayalini tatmin e 
ra tekrar edııme ıne mani oımamış- sonra, ona kavuşması ve diplomalı. vermıyJn m~ka?ı~ ~ucumundaıı ~o.n~a le!'e gore ~elzele, hafıf ~kılde ve . 1as.ı- tahmın olunmaktadı·r. cek şeylere ihtiyacı var .. 
tır. . . . ı da~Aü~tün bir mevkie geçmesi gayet ~ıtıı.1_?,rd~ ~ır Iırı~ık. kazan~ı. s:oı~l~~ !al~rla devam e~mek~dır, fak.a~ h~ç b:r 1 - .. = - - =:=. · ı V.e bizim seyya:r mahalle çarşıhl1 

26 hazıranda İtalyan Harıcıyc Hu tabudır. çektıgı ~ut avuta gıttı._ 2 dakıka hasar olmamaktadıı . Halk, uıtık ze1- R ö rny o da ondan da var bundan da var .. 
.::ıusı Kalem muduru, Yunan seiirmı Netice şudur: · Alt~nor<lu ~un kazandıgı korner .::ıeıne- zeleye alışmış vaziyettedir. ~ ~ U::J ~ ' SA p AN 
çagırarak Aukaradakıj Yunan _.sefırı- fl'li.n kasabadaki ~adın, ebelik r.esız ~eç~ı . .. · ., r •••• '1 ha- Zelzele 
nın mıhver aleyhine çahştıgından yapamaz, doktor kesilemez .. Fakat . 21 ~ncı dukık.ıda \:e uzun :rnıe• "'. .. BUGONKO PROGRAM 
ve anıaşmazıı.ıoarın önune geçmek . bir kültür adamı ........ Olabilir.. kım bır oyu~d~n sonra Alt~norcl~ ~;·:. . Dun sabaha karşı saat 3,25 de ş~h- 8.00 P r ogrnm, 8.03 Ajans haberleri, 
içm te bdılı muna.::ıip olaca1ıından ORHAN RAHMİ GÖKÇE fett~ği eııerJının . se~ıeresıni Saıc .ın rırnizde. 5 saniye devam eden orta şıd-

8
.
18 

:\lüzik : Hafif program (pl.) , Londra 
bahsetmıştıı . Sefir şu cevabı vermış- ayag~ndan çıkan .bır şutla ~k~zandı •. ~ı;- dette bır zelzele olmuştu r. Hasar yok- 8.45 9.00 Ev kadını - Konuşma, 12.30 Metanetle darbelere 
t ir · INGILIZ TAYYARELER' denbıre beraberlıkten maglup vazı~eı:e tur. Progr am, 12.33 Müzik : Saz eserleri, h ·· ı d. 

_· Yunanı·..,,·tanın A·•kara büyük el. f diişen A._ı,ta.}' takımı ke.ndiı.ıi topladı ve . h td amınu e ıyor 
" •• - t t d vunu 12.50 AJans aber J.er i, 13.05 Müzik: 

çisi gl bı ı,ecrubeH bir diplomatın .ken Londr a , 1P (A.A.) - İı1gi liz hava sarfettıgı gayre 11~ ıcesın e .0 • 'k· l ZABIT ADA şarkılar, 13.20/14.00 Müzik : Karışık Marhid, 19 (A.A.) - Abe gazeli'. 
di hıi.kumetınin taıımatı hal'lcinde nezareti teb liğinde dün İııgiliz hava Al~ın~ı·clunuıı n~ı:;ıf !\~:h~slındah ınt;a~ ;;c·-·-·r- - ·;:.: . .., progr am (pl. ) ' 18.00 Progr am, 18 .03 Londra muhabirinin Londra hB}' 
hareket etmesin e !lhtımal yoktur . . Yu kuvvetleı inin havanın müsaidsizliği ettırd~: Bu sıra<. a • ay ı ~r:fi ep ·n~- N d b :\fözik: Radyo caz orkestrası ( İbra- hakkında bir yazısını neşretnıi~ 
nanfatanın bıtarafJık sıyaset; de şüp- yüz ünd n k ayda değer bir faaliyet dan hucuma geçı.) or, ve ço ~na ?:, ._: e en aca a: him Özgür idaresinde) , 18.40 Müzik: Londrada yaşanan hayat hakki 
he go.t u··rmez. l:).efırımizın An.karacıa gösteı·emedikleri bildirilmektedir. ya .. n ... bu oyuncuı.a._rın.ın tec.ı.·ube .. s.ız0l 11!. _ı Kültürparkta .Murad oğlu Hasan 1 1 ~ uzunden oyun uzcrınde muessıı .. ve İbrahim bir iş meselesinden kav- Karı.~ık şarkılar, 19.15 Müzik : Swing ı:ıimdiye kadar yazı an yazı arın cil_~ 
ne suretı ve ne vasıta ile mıh ver a- - Bu mesele hakkında zabıta talı .J • • • - • 1 ve Step'ler (pi. ) , 19.30 Ajans haberle- kikisi olan bu yazılara, Londra ş~" leyhıne ç~lışab ilecegine de aklım er- kı·ı~atı . apmam" ı'mkaA ı1 yoktuı·. Al- mıyorlardı. Nıhay~t 38. ıncı dakıkad~ ga etmişlerdir. Hasan, bıçakla btra- . 1(\ 45 'l\f" ·1 R l . h ' bü\'i.ik darbeleı'e ıehemmiyet verrııı 

~ " ve top Ol'tn muhacımlerın ayak]arıncl.ı hinıi sol bacağından yaralamış, b - r!, "· 1' uzı c acyo ınce saz e~ e- .. . .. : A . . J 
mıyor. dığım rnalUmatı bild iriyor um. Dun- dolaştığ ı ::;ırarla İlyas isabetli lıir şütia rahim de Hasanı döğmü.ştür. Her iki tı, 20.15 Radyo garetesi, 20.45 Müzık: ~u} uk ?ır mahlı1ka teşhıh edılmekt 

tlu kadar müphem sebeplerden do- dan icap eden neticeyi çıkarnrnk size oyunun son v.c b:mı.bel'lik say ısmı kay_ suclu tutulmuş, adliyeye verilmişlir. Sevilmiş parçalar, 21.00 Müzik: Din- Öyle hır mahlUk ki, mide fesmJınıı 
layı bôyle talepler kaışısındu ?~rat aittir. detti. Devre 1 _ 1 berabere bitti. Para kavgası : leyici istt!kleri, 21.30 Konuşma, 21.45 ramadaıı havadan yağan ateş ve 
kudığımd.an doıayı kızdığımı . be 1ı. e Sefir u c~vabı vermiştir: İkinci düvrede Altınordu ayni gar- Gaziler caddesinde H asan oğlu Müzik : Radyo orkestrası (Şef: Dr. E. mil'!eri yutmaktadır. 
tım ve musbet sebep go.sterıım:sı~- - Bize l:arşı gösterd1ğiniz vehim rcl'tle oyuna girdi ye ilk dukikalar:ı Al- İsmail, ~ar hoş olarak para me.~eıe _ Praetorius), 22.30 Ajans haberleri. Gazete son hafta içinde Lorıdf· 
de ısrar ettım. Ruı:;usı Kalem mutlu- ve itir.ıncl::;ızlığa harı et ıedivorum. tar msıf sahası dahilinde ge~irdi. ~O sinden Ahmed oğlu Aliyi çekiçle ba- 22.4.5 Müzik: Dm1s müziği (pi.), I bombarclım.anla~da. yana..!1 bin:ı\ 
ru, sefmn olitı.i~ faalıyetının ~ıh'ı.,·er l Eğer böyle olmasaydı Ank a"radaki uncu dakikadan sonra oyun mütevazın şından yaralamış ve yakalanmıştır. 23.25 2:3.30 Yarınki program, ve ka- derhal ta mır edılmış oldugunu da 
alı:yhıncıe -~ıdugu~u gene m~ph~~l --efirimizin etra fına g!z~i ajanlar koy ~-m:n--11 8 ••• rnpıwew •wuwfiMD!*Eii:JAft ti>!ll.E!m.. panış. d~tmcktedir. 
şekı1de tekıar ettı . .Ben de du) dugu nıazdmız hart!ketlerın ı ve temasla- tr ~ 
mu Atinaya bildireceğimi , fakat ta-1 rını takibe kalkısmazdınız. 8efarc
le1Ji yersız bulduğumu söyledim.>. . timizin içine ka tla~ sokulmıya ve göz TA y·y ARE S/P.JEMASI ~ 

TELEFON: 3646 Yunan harıciyesınin Roma :ıefırı- uzatmıya lüzum görmezdiniz. Bu 
ne verdıgı cevapta ; Ankara Yunan hareket tarzınız dost bir memlekr:tin 
sefirinin :jUHSi ve .kendi hüku~1etinın mümessiline kar~ı takip erilecek nor 
uitarafıık ::;ıya::;etme aykırı b•r yol mal bir u-ul değildir.» 
tutma::ıına imkan olmadığı ve Yunan Kont Ciano biraz sıkılarak .;;u ce-
sefırmm, ye ı l talyan setırinin selefi vahı verdi : 
olan B. lialiı i ıe Yunanistanla ıtalya ı _Bu gibi Ledbirler e bütün mem
ur~ındakı mi.ıııasebetlerin bozuk ol- leketlerde müracaat edil ir. 1\faksa
cıugu sıralada bıle dostça mh.na~e- dımız "izin kendi emniyetinizi koru-
1).etıerde buıu,ndugu temın edılmış-ı maktıı·. F~ğe r sizin içini~i :;ıkıyor~a 
tu·. bu tedb:rleclen vazgeçerız . 

BU HAFTA 

DANIELLE DARRİEUKS - JEAN KİEPURA ve LUCİEN BARROUKS 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA 
Muhteıem ve mükemmel musikili, şarkılı filimde sevimlikleri, ne§e

ler i ve cazibeleriyle emsalsizdirler. MONTE KARLO'nun lüks hayatı 
arasında çevııilen ve MONTE KARLO'nun gece hayatını, operasını 
• kazinosunu tasvir eden canlı ve cazibeli bir aşk macerası 

VE 

S .OLG UN GÜL 
30 hazir anda bizzat Kont Ciano ı _ Sefaretimizin hareketlerini şüp 

Yunan :.efU'ını kabul eder ek Anka - heli sanıyoı sanız i:otediğin iz kadar 
ı a daki ıta lyan sefirinden aldığı ye- O'özletmekte serbestsiniz. Neticede 
ni b ir te lgrafı göstermiş, sefir in mih- kani olacaksınız ki şüpheleriniz ye- FRANSIZCA SÖZLO 
veı in aleyh inde bulunduğunu ve mih rinde deği l dir. . Gibi iki güzel filmi sayın müdavimlerine takdim eder 
ver tara fının harbi kayb~dece~in~ ~Buıı~~ ıı i.iz~~· in.e KontA Ci~no. mızı- 1 MATİNELER: 3 5,30 8,15 Cumarte~i, pazar günler;i 1,30 da 1 
dair k ehanetlerde bulunduiun~ ı lerı kane dUZlersoylıyerek l afı kapat~ış- ·~iliA~vie~a~e~a~nia~ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·ı 

· ir ki : tır. ıııı 

YENİ NİN 
BÜYÜK FİL1V1 HAFTASl 

3 1\quvaffakıyetle devam ediyof• 
iLK DEFA 

JEAN 
GABiN ÖLÜMPUSESİ 

MİCHELL 
MORGArl 

Ahbap Türkçe Arşak Palabıyıkyafl 
3 Çavuşlar Sirkte Hayganuş 
Spencer Tracy-Nancy Kelly-Richard Greefte 

KARA GÜNEŞ ......... 
ili ••• 1 . 111111111111111111 11 1111 11111 11111 1 11111 111111111 1 11111111111111111111111111111111111111111111 1 

Seanslar : 11,45-3-8 de Cumarte::ı!, Pazar sabah saat 10 da 



20 ikinci kanun 1941 Pazartesi 

tay 
tayyareleri 

Amerika 
Bahriye nazırının 

beyanatı 
Trablusta barınamı- va~ington, 19 (A.A.) - Bahriye 

nazır; Albay Knoks, bir nutuk söyli-
1 veıek demistir ki: 

yor ar _ tngili~ler, Yunanlılar ve Çinliler, 
Lonclıa,19 (A.A.) - Röyteı: ajansı- çıplak göğüslerini ateşe karşı gererek 

nın orta Şark umumi karargahı nez- mevcudi:vetl€ıini muhafazaya çalışı
dindeki hususi muhabiri bildiriyor: vorlar. Bu milletler, bizim için hayatı 

İngiliz hava kuvvetleri tara~ından ~lan mücadeleyi knrmak için harp 
dağıtıl~n İtalyan hava ku.vve~lerı, Tr~b ederk~:n bir Amerikalılar _dolarla!ıı;rıı~ıı 
lus sahılinde, Dernede hıç bır mey<l,m korumağa çalışamayız. Mıhver hakımı
kullanmamaktadırlar. Dern:e. Tobruk- :veti Amerikanın yüzde 80 nini tehli
tnn 120, İi'kendeı·iyeden 800 kilometre irey~ koyar, bu takrlir<le ancak şimali 
uzaktatlır. Am:!rika korunabilir. İngiliz kadın ve 

erkekleri, mücadele ederken bizden is
ten ilen yalnız fazla imalattır. 

Albay Knoks, heyecanlı bir ifade ile 
İngilizler hakkında bir lG ç. defa tak

Bug·ün Ruzvalt tarafın· dirlerini l>eyan ettikten sonra demiştir 
ı . ki: 

dan kabul o unaca ~. - Sonuna kadar barba deYam erli-
Vaşington, 19 (A.A.) - Beyaz ~a: lecektir. ~fözakere yoliylc sulh y~p~1~

rayda Ruzvelt, Cumhuriyıeilçi partısı ı:naz:. İngılteı'e ateş altında bulun uy ~.l. 1 
Reisicumhur namzedi olan ve bir kaç. Ingıhz kadın ve çocukları da bugu~ ı 
güne kadar Londraya gidecek olan ViL cephelerde bulunan erleri kadar tehlı-
kiyi yarın kabul edece~tir. • 

1 
lwJ c maruz bulunuyorlar. 

Londra, 19 (A.A.) - Parlament 
grubu reisi, Vilkiye çektiği bir teh.~.raf 1 So et B lg~r 
ta, A~a~. kamar~s~n?a bir nutuk ıra~1 1 VY - ~ 
etnıe::n ıçın kendısının Londrada bek- lıl ,.... l 
lendiğini bildirmiştir. uihsaaı an aş nası 

Nevyork, 19 (A.A.) - Vilki, N~:: Sofya, 19 (A.A.) - Sovyetlerle Bul-
York gazetecilerinin sualine verdıgı gn.r iktısadi anlaşması tatbikatı hak-
cevapta: . . .. . .. ,·· .1 kmcln Zora gazetesi, şu mnlumatı ver-

- Irarıcıye encum<'nıııde soz ~o.} kt d'.. 1 

rnek ve izahat vermekten ziyadesiyl" m\9:oı\:ılında bu iktısn<li anlaş:na, 
~~n_ı:nun .q~'lcağım. Fakat ç~ı:ı:ıar;ı~: 1938 ve l939 !'enclerine ra;i'men bir re
~unu !ngı!terey.e harekat -edecegım ıÇll kor teşkil etmektedir. l\Iübaclele 1939 

una. !~k~~ yoktur. 1 senesind~ beş milyon lev~~a, 1938 de 1 

Demıştıı. ise 10 mılyon lev~ya balıg olm.1!.ştu. 1 x 11940 da ise 70 mılyon ı.cv yu balıg ol-

Maıtaya hu•e CUID muştıır: Bu t~.ca.r1 mi.i~adc !~, Bulg_ar~~.
. tan bhm€ muhım ııetıc,,lu nırmıştıı. 

Du .. ŞMAN TAYYARELERi PIKJ:' Bulgari~t~n. _Sovyetler~ z~rai. mahsul-
- !er ve tutun ıhraç ıetmış, :,ovyetlerden 

HÜCUMLAR YA PrtllŞLARDIR. d.e pamuk, petrol ve deri idhal eylemi~-
R • t bl . - tı r. Malta, 19 (A.A.) - e.smı e ıg: ---x---Cumartesi .:;abahı, I\Ialta üzerine ya-

pılan bir akında düşman tayyareler:, ı Yunan ordusu 
Yüksıek irtifadan uçmuşlardır. Şehre 
bomba atılmamıştır. Bu tayyarelerin -Ba,tarafı ı nci Sah.fede-

"(ANADOLU) 
fU U••11••1111ti•ll111111t.itflU11111111lllllfUIUll1U11llitUfU11 llll lfllf81U 11ICllU111 Ull&tl .. ıa•ttı .. ııı • . . 
lızmiı leva· am An irfiği l'eir.ıloır~ . . 
':wı••••l•et t.• tıa ••ıfl ı •ti• 1111•111 •'f .. t; eoT•t•al1tı••fl'AI l••••I l'l •llt llalflllrl~l•OITll ••M"ll:ll•ll•I rıt 1•••1tı1e11Jtrllll:lalılfl~• 

lzmir Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 
l - Kuleli Maltepe, Bursa, askeri liselerinin her üç sınıfına 1/Mart/ 

941 den başlıya cak olan yeni ders devresi için Maarif liselerin
den nakil suretiyle talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin öz Türk ırkından olması, sıhhi muayenede 
sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdir
de yapılacak seçme sınavında kazanması ve kendi okullarında 
bu sene aldıkları ilk kanaat notlarının derecesi iyi olması 
şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler her ne sebeple olursa ol~un yaşını 
büyütmüş veya küçültmüş olanlar yaşları, boyları ve ağırlıklan 
askeri liseler talimatında yazılı hadlere uygun olnuy anlar ka
bul olunmaz. 

4 - Bu şartiarı taşıyan iBteklilerin bulundukları yerin askerlik şu
beler"nden dii"er kaydı kabul şadlariyle müracaat yollarını 
öğrcı. 1 leri ve buna göre de kaydi kabul kauıdlarını hazırlıya
rak 20/II. kanun/941 den itibaren askerlik yoliyle bu kağıd
ları ırirrnek istedikleri okullara a-öndermeleııi ve okull~ıı bulun
duğu yerlerde bulunan isteklilerin de gene 20/II. kanun/941 
den itibaren doğruca okul müdürlüklerine müracaatları. 

24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 
Bornoııa tümen satın alma komisyonuııdan: 
1 - Tahminen beher kilosu bir kuruş yirmi beş santimden 95,000 ki

lo odunun 10 gün temdiclinc talip zuhur etmediğinden pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 1187 lira 50 kuruş ilk teminatı 89 liradır. 
3 - İhalesi 6-2-941 perşemb.e günü saat 15 de Bornovada komisyonu

muzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 _ Şartname komisyonda görülebilir. İsteklilerin mezkur gün ve sa-

atte komisyona gelmeleri. 12 20 26 3 (70) 
..._,.... wwwwı11:rrn:rn' muza ıa.111:t~ 1wwı:ı::aıa:aar:ıw -~~ 
lzmir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
1 - Verilen fiatlar pahalı görüldüğünden 250 nakliye arabasının 

yeniden pazarlığı 23-1-941 gün ve saat 11 de yapılacaktır. 
2 Şartname:;:i her gü_n komisyonda gfüülebilir. . _ . 
3 - Muhammen bedeh 50,000 lira olup kat'ı temınatı 7o00 lıra -

dır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve :matta fındıklıda komutanlık satın al-
ma komisyonuna müracaatlan. 17 20 127 

--....2 - *™ waeınıt.wızwoaacua: .... ~aı -=~-~-
fzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf uırnlile eksiltmede bulunan (23000) kilo sada ya

·yağına talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 22/1 /941 çar~amba günü saat 15 te kışlada İzmir 

Levazım Amirliği satın alma komi~yommda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 35650 liradır. 
;j - Teminat rnuvakkata akçası 2674 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda göriiJ.ebilir. 
6 - İstekliler kanuni vesikalrilc birlikle ihale saalınclan evvel ko-

misyona müracaatları . .. ) 
\l.W!r"''V" 4 - 1 aıeı.:~~~ ~ntt~~ nıcsn:.:;-aı:-w'""""'•-ı: c::ııı 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher metre ine tahmin edilen fiatı 57 kuruş olan 40,000 met

re ,.e ayrhıca 10,000 metre kanaviçe alınacaktır. 
2 - 40,000 metrenin ilk temlnatı 1700 lira 10,000 mnt!·enin ılk te

minatı 427 lira elli kuruştur. 
:~ - Numunesi komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli ''akitta komisyona gelmeleri. • ~-l 

__...._....~ .. "" .. '"* ~ıvı··,tt.l'..tN:t~~Ar ............ , -·- ·~"WD.a.:t~ 

BARIPE '{ 1 )' 

EREGLİ KÖMÜRLERİ 
iŞLETMESiNDEN: 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredi~en 2/12899 numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliği, 3867 numaralı ~anun v.e 2/1454~ ~ayılı 
kararnamenin tatbiki neticesi olara.k 1 kanunsanı 1941 tarıhmden 
itibaren tasfiye haline konmuş olmasıııa binaen sözü g:çen ~!.rli~
le tasfiye tal'ihine kadar akdedilmiş olan mukavelelerın ırnmur 
teslimi vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak haklar İşletmemiz 
tarafından devren ve naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh l ka
nunusani 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik ta
lebler için Zonguldakta Mahdud Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İş
letmesi :Müesqesine müracaat edilmesi ilan olunur. No. 155 

EREGLİ HAVZASI KÖMÜRLERİ 
SATIŞ BİRLIGiNDEN: 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/1289? _numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereglı Havzası 
Kömürlerj Satı~ Birliği, ahiren mevkii mer'i~et.~ kor:u~an 38~7. nu
maralı kanun ve 2/14547 .sayılı kararname hukumlerının ~atbıkı ~rn
ticesi olarak l kanunusani 1941 tarihinden itibaren tasfıye halıne 
konmuştur. 

1 1 
· k"' 

Satış Birliğiyle şimdiye kadar akdedilmiş olan mukave e erı!1 o-
mür teslimine müteallik vecföeleri ve işbu vecibelerdı:=n dogacn:~ 
hakları Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafından kabul olunarak ko
miiı· 'teslimatı işbu mukaveleler~ ~ü~-~m-~erin~ göre y~pılacağm~an 
bu husus için alakadarların Ere~l:ı hom':1rlerı 1şl~tmesme ve tasfıye 
tarihinden evvelki muameleler ıçın <la~! r::ıerkezı Zong~l~~_kta b~
lunan. hali tasfiyede Ereğli Havzası Komurleri Satış Bırlıgıne mu-
racaat etmeler· ilan olunur. 17 20 23 26 29 No. 156 

1 
lzmir belediyesinden: 
1 - Halil Rifat paşa caddesinde 

Denizlinin Koc~baş istasyonunda 1319 Değirmendağında 397 ve Yeni gün 
kain kereste fabrı~asının, . Almany'.'1 ahallesi 1310 sanlı sokaklarda Ka-
fabrikaları mamulatından bır adet pı- 1 m. . • . . .. 
ıa.nya makinesi, katrak, turbin pilele-I nalızasyon y~ptır~lması, Fen ışler_ı mu-
riyıle birlikte bütün ak~o~ları satılık-! dürlüğündekı keşıf ve şartnamesı v;ç
tır. Talip olanların Denızhde borsa ko- hiyle açık eksI1tmeye konulmuştur. Ke
miseri bay Esat Kaymakçıya müraca- şif bedeli 2193 lira ~2 kuruş muvakkat 
utları flan olunur. D. 5 teminatı 164 lira 50 kuruştur. Taliple-

- rin teminatı C. M. Bankasına yatıra
GA Y R/ MEN[{Ul,, AÇIK ARTIRlllA rak makbuziariyle ihale tarihi olan 22/ 

1 LANI 1/941 Çarşamba günü saat 16 da En-
Salihli 1 crcı M emurluğıı ııdan: cümene nıürac~atları. 

' 2 - Karantınada 178 sayılı sokak-
Abdullah oğlu Ruhiye ait olup 800 ta kanalizasyon yaptırılması ve mev-

keşif maksadiyle uçuşl:ırı tahmin edil- Diğeı mıntakalarda da Yunan kıta- 1 rniştir. Öğleden sonra Maltaya il~ akm atı memnuniyet veri<:i mücadelelere I 
Yapılmıştır. Birinci akrndH bır çol devam etmekte ye esıl'ler almakta -
tayyareler dalga halinde gelerek pike dır. Son günlerde ele geçfrilmiş olan 1 
hücumlar vapmış. liman ve tayyare İtalyan esirleri, artık 1talyada Yu -
nıeydanlar.u11 bombardırnun etmişler- nan lıarlıi:nden değıil, Aınavudluk 
dir. Hükumete ait bir çok bina hasara harLinden bahsolunduğuııu ve bura
uğramıştır. Yaralananlar varsa da ölıi ya harefoet eden kıtalar arasında 
olduğuna dair bir haber alınmamıştır. ç.ok büyük memnuniyetsizlikler baş-

lzmİır Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 14 1 941 salı günü kapalı zarf usulilc ~ksiltmeye konulan 

(2600) ton buğday öğütmesi ne i,;teklj çıkmadığından olbap
taki kanuna İ<:!vfikan 1~ 2 941 tarihine kad:tr bir ay it:inde 
ı::azarlıkb alıııacaktıı-. 

lira bed:l .m.ukab_ilindc ipotekli b~l.~- cud yolun betonla tamiri fen işleri mü
nan Salıhlını~ ~ııtatp:.tşa mahallesı ıs- dürliığündeki keşif ve şartnamesi veç
tasyon mevkıınde vakı tapunun 8/933 hiyle açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
üırih v.e 3 numarasında kayıtlı maa sif bedeli 2083 Ura 78 kuruş muvakkat 
müştemilat bir b~p hane rehnin pa.r~ya teminatı 156 lira 30•kuruştur. Talip
çevrilmesi yolu ıle 14/2/941 tarıhınc }erin teminaıı Cumhuriyet M:erkez ban
müsadif Cuma günü saat 10-11 ~e iha- kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
le olunmak üzere açık artırma ıle sa- tarihi olan 22.1.941 Çarşamba günü 

l tılığa çıkarılmıştır. saat 16 da encümene müracaatları. 
Tayin edilen zamanda gayri men- · 3 _ Kadifekalede 730 sayılı sokak

kul üç ıdefa bağınldıktan sonra en çok ta i::;tinad duvan ye adi döşeme yapıl
artırana ihale edilir. Yüzde yetmiş be- ma:sı fen isleri müdüdüğündeki keşif 
şi bulmadığı takdirde ihale on gün ve sartna~esi veçhile açık eksiltmeye 
temdid ,~e onuncu güne tesadüf eden kontılmuştur. Keşif bedeli 1654 lira 
24 2 941 tarihinde nyni sa:ı.tte en çok ımıvakkat teminatı 12·1 lira 5 kuruştur. 
artırana ihale edilir. Taliplerin teminatı Cumhuriyet Mer-

Devriye avcılarımız, düşman kuvvetle- gfüıterdiğini söylemişlerdir. . 1 
tine hücum ederek muhakkak surette Dün akşam, içinde 60~3 Italyaıı 
5 _Alman tayyal'\e"i ?Uşürmüşlerdiı · esiri olduğu halde Yunan limanla -
E.1r çok tayyareye de 1sabet_ler .~ay?.e- rındaıı IJiriııe gelen bir vapur rıhtı -
dıl...,· t· B" vcı t·ıyyaremız duşnıu"-s •uış ı~. ıra ~ • . .. , 

0 
,,'n ma yanaşırken esirleı tarafından sa-

, e de pılotu sagdır. Pılo~, .du.~n~~<l-:. hilde toplanan ahaliye karşı .\fusso
:~_veı bir düşman tayyarc~ını duşurdn- !ini alevhinde bağrıı:;malar yapılmış-
gunu söylemiştir. Diğer bır avcı ta~·ya- tır · ,; 

~~1!Jiz de ~~şmüşti~r. On~n d:_\? 1~0;.~ Ke~if müfrezeleri, faaliyet göste- ı 
~<tgdır. Da~ı bat~n: al.a~ı, ~ç ~~j •. ~~ e.. ı·erek düşmandan bazı e~ırler almış
ısabet temm ettıklerını b~lct:ınuşkrse ]ardır. Bunların üzerinde ~>:;ki halyan 1 

d~ bunun aslı )-'O~~ur. lkı.~ıcı akında orduları başkumandanı general 
duşman tayyar~lerı, çok yuksel'-ten uç- Socldu tarafından 10 ikinciteşrinde 
rnuşlardrr. Ke_şıf uçuşu yapmış olmaln- vıel'ilmi8 emirler bulunmuştur. Bu 
rı muhtemeldır. .. . emri vdvmi şimdi Yunaıılılarm elin-

. Üçün~ü ~kın?a duşn~~n tan:ar~lerı~ dedir.' Bund:1 deniliyor k": 
nın denız uzerınde d~ııeler ç.ız<l!klerı ı Siz k·u-sı tam biı- iti,)rndım var
&örülmüştür. Düşen bır ~yyareyı ara- dıı~. V~~ifdmiz, bize gösLrilcn hedef 
rnış olmaları muhtemeldıı · . . . !ere v·ıımaktır Yunan orJmmna ders 
. ~un:a ~eces~. Maltada teh!ıke.:şa~e~= vernıdğc mem~r edilmiş bulunuyo -: 
\erılmıştır. Duşma~1. tnyyaı.eleı • } ·d ruz. Yunanlılar, bizi dinlt.:meğe mec- 1 
~~şm.ışlarsa da sahılı aşmamış ve a a bnıclurlar. Ne olursa olsun faşist or-
uzıerıne bomba atmamışlardır. dusu, zaferi kazanacak \·3 hedefine j 

x ula~acaktu-. Hepimiz, şaı kı söylüye-

Londra h iki rek Yunanistana girec>eğh~.» 
l\1allımdur ki, general Soddunun 

Pasl.f korunnJaya yai. _ i!'tifası, geçen hafta İtalyan 0rdula- 1 
~ rına bildirilmiştir. 

dım etmeg"' e mecburdur. Son zamanda tutulan csirlcrde de 
yeni kumandan gen~ral Kavallero -

2 - 1\Iuhanımeıı bedeli 84500 liradır. 
:~ - KaL'! lcnıinat; 10!)52 Jiı ndır. 
'1 - istekliler pazarlığa iı:;;tir:ık etmek iizcre her gün teminatlal'ile 

birlikte Mani.o:ada a;;keri ::ıalın alma komisyonuna müracaat-
ları. ... 

...,..._.~~......._~ ... ~-~ ... _ ........... --
;;:;;-Levazım Amidiği Satın Alma Kom:syonundan: 
1 Beher kilo~unn tahmin edilen 380 kuruş 15 ton kadar :lan sa

bunlu kü-el~ alınacaktır. 
2 - Pazal'lılda ek,;iltmesi 23 1/!l11 perşembe günü saat 15 te 

Toph.ıırnde İstanbul le\'azım amiı liği satın alma komisyonun
da yapılacaktıı·. 

:1 - İlk teminatı 4100 liradır. 
ı1 - l-tekl:lerin be:li vakitte ko misyoırn gelmeleri. 

~beniZıevazlm satın alma ko
misyonundan: 

1 - 25-12-9'10 tarihinde yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiati gali 
görülen 20,000 kilo yünün 22-kfmunusani-941 çarşamba günü sa
at 14 de ikinci pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. • 

2 - Tahm!n edilen bedeli (24.000) lira ilk teminatı (1800) lira olup 
şartnr.r.ıe::;i her gün koınisyoı elan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin bJli gün ye ::::aatte bsımp:ışa<la lıulunan komisyonüa 
hazır bulunmaları. 12 16 20 75/52 

Ôenii Levazirlı -satnlaimako--

Talip olanlar rüzde yedi bu~uk pey kez banko.sına vatırarak makbuzlariy-
akçesi v.ereceklerdir. le ihale tarihi ~lan 22.1.941 çarşamba 

Dellaliye ve tıeslim masrafları müş- günü saat 16 da enciımene müracaat-
teriye aittir. .. !arı. 8 12 16 20 

İhale bedeli derhal veya verilen !nuh- 20 numaralı belediye arsasının et-
let içinde verilmezse ihale fesholu- raf duvarlarından yük::;ek olanlarının 
narak yeniden yapılacak artırmada ha- yıktırılma~ı ve duvarsız olan kısım
sıl olacak farkı fiyat ve diğer zararlar larmın duvarla çevrilmesi işi, fen işk
lıirinci müşteriye ~ittir. . . ri müdüdüğündeki keşif ve şartname-

Daha fazla malumat almak ıstıye~:- si veçhile ve bedeli müzayedeye çıka
lcrin 941/554 numa·ralı dosyamıza mu- rılacak arsa ile ödenmek şartiyle açık 
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
-------------. 1729 lir~ 13 kuruş muvakkat teminatı 

İzmir S11lh Hulwk mahkemes11ıdmı 130 liradır. Taliplerin teminatı cum-
Satış füim. hurivet merkez bankasına yatırarak 

İsmail, Makbule, Şerafeddin, Hatice makbuzlariyle ihale tarihi olan ~2-1-
ve Seher ve Aı.i7.e ve Zıehranın şayiaıı 941 çarşamba günü saat 16 da encume-

1 . . ne müracaatları. 7 13 17 20 mutasarrıf oldukları zmırde Tepecık-
te Arslaıılar sokağında kain 18 sa~ ılı -------------

hnne mahkemece verilen izaleyi ~uyu T. ı·ş Bankası 
kararma istinad.en 10/2/941 Pazarte-
:-;i günü sa:ıt 15 de İzmir Sulh hukuk Küçük tasarruf 
mahkemesinde satışı yapılacaktır. Bu 
artırmada tahmin olunan bedel 2500 hesapları 
liranın yüzde yetmiş beşi verildiği tak-Londra, 19 (A.A.) - Yangın bom- nun emri elde edilmiştir. Bunda, KilL 

balarına karsı mücadele maksadiyle sorayı çevreleyen tepelerdeki kuv -
Londra halkı.iıın pasif korunmıya yar- vetleı e «Ölmek veya yenmeb emri 
dımda bulunmaları mecburiyeti ihdas verilmektedir. Fakat esirler, son 
edilmiştir. Kadınlar, şimdilik bu mec- kudretlerini sarfettikleıi halde elle
buriyetten istisna edilmektedir. rindeki mevzileri muhafaza edeme-

dirde talibine ihalesi yapılacak aksi } 9· 4 1 • d takdirde satış 10 gün daha. u~atılarak misyonun an: iki~ci artırması 21(2/9~1 Cuma günü Ikraıniye planı 

keşideleri 
. saat 15 de gene daıremızde yapılacak-

Hükumetçe bu hususta verilen emre diklerini, şimdi İtalyan kuvvet!erj a
rnümaneat edecek olanlar, yüz lngiliz rasında büyük bir emniyetsizlık bu
lirası para cezasına ve üç ay hapse lunduğunu söylıemişlerdir. 
mahkunı edileceklerdir. Atina, 19 (A.A.) - 84· numaralı 

1 - Tahmin edicln bedeli (2'1952,25) liı'a olan (15000) kılo sadeya· tır. Daha fazla malumat almak istiyen· 
ğının, 22-2. kanun-941 çarşamba i'Ünü saat 14 de pazarlıkla ek- 1 Ier dairemizin 40/2520 sayılı dosyası-
siltmesi yapılacaktır. l na mfrracaatları lüzumu ilan olunur. 

::! - l!k teminatı 1871 lira 42 kuruş olup şartnamesi her gün komi::;· ı

1 
lngiltere 

Vapurl.:ırının nc~k yüz
de üçün\" kaybehniş 

Lu'unuy-or. 
. Londra, 19 (A.A.) - Deniz tica -

1
et8nczaretinin parlamento müsteşa

r~ll u.ltor; Amerika matbuat mümes
sı erıne Ve d·-. b tt r· ·1·· fcaret n r tgı eyana a, ngı ,z 
ı ' 1 b 0s.~ınun, h:1rbin başlangı -

eme an ugune kadar mecmu tonila
tosunun ancak ,.u .. zd ·· ·· ·· ka,•bnt . b 1 1 _ " c uçunu ,J ~ -

mı§ u u.m ugunu vıe yakında yapa -
cagı yenı va~urlarıa bunu da telafi -
ye kalkı~acagını söylemiş ve: 

- İstıkbale tam bir itimadla ba
ka biliriz.> 

Demiştir. ----o---
I-iava kurumun~ -ı.ıdıc 1. 

Yunan tebliği: yandan alınabilir. A L S A N C A K 
3 - İsteklilerin belli gUn ve &aatte Kasımpaşada bulunan komisyon- ı Muvaffakıyetle netic•:!ll!nen mah

dud mahiyette bazı mevzii hareket
ler olduğu kaydedilmektedir. 

Umumi emniyet nezaretinin teb -
Iiğ·i de. günün sükunetle g-eçtiğini bil
dirmektedir. 

---x---

Triveste 

da hazn· bulunmaları. 19 20 143/281 
·~~~~--~--~--~·~~~~ 

--lzmi~hususi muhasebe mü-
dürlüğünden: 
1 - İdaremize muktezi 51 k:tlem euakı maktuanm kağıt, mukavva 

ve bezleri idareye :ıit ve diğer mal7,emesi müteahhide ait olmak üze-
-Beı·tarafı 1 nci Sa ı·tcd('-- ıe tab'iye imaliyesi münakasay~ c·ıkanlmıstır. 

denizlerine kuvvetler ycrl0.ştirmişler- 2 - Muhanınıen bedeli bin lıraclır. 
dir. Tri_ve!:'teye de Alm:ın kuvvetlerL 3 - 1\1.uvakkal teminatı 75 liracl r. . . .. 
nin ycı lestildcri bir hakikattir. Bu 4 _ Münakasa müddeti 15 gün olup lhalesj 3/2/941 tarıhme mu-
suretle Alm, n cephesi. cenuba doğ- sa elif 1 azarlt:ı.:i günü saat onda 'ilfıyat daimi cncümrniııde yapılacak-
ru genişlcmcğe başbmıştır. Bu, İn - Lır. h .. h 
g:ltcre icin yeni meseleler doğura - Taliplerin numuneleri •e !3artnamcsini görı;rıe_k üzer7 er ~un mu .. ~~ 
caktır. -el>ei hu:-:u<ve müdürlüğüne ve pey ı::ürmek ıstıyenlenn de ıhale gunu 

Fakat İngilizlerin Afrikadakı ile;·i vaktı muayyeninde daimi cııcün ene miiracatları 20 22 (158) 
6 idiş'ni değiştirecek hiç bir şey yok- .. .. l . 

1
.-
1 

• ·-;
1
:-;:fir olt!ukları aw;ı.YIE"I 

tu,r. Ve olamaz. _ I' Bulun zmır ı erın 

Olivier ve şiirekası ~Ankarada: Yeni Şehir Palas: bahçesi karşısında: 
LlMlTED TELEFON 3949 

T .T f Tepebaşında Şehir tiyatrosu 

istasyonu karııamda yeni açılan 

EGE 
I-iususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERA TÖR 

ADIL BiR 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 
3 ildnciteşrin tarihle-

rinde yapılır. 

-1941 ikramiyele1'i -

1 
1 ad<.?t 2000 liralık -- 2000.- lira! 
3 , 1000 > - 8000.- > 

2 > 750 > - 300.- > 

4 > nOO .P - 2000.- > 

8 > !: JO > - 2000.- , 

35 > 100 > - 3500.- :ı 

80 > 60 > -· 4000.- > 

300 20 > - 6 •00.- , 

Tüıkiye iş bnıü.usrn:ı µara ~ııtı 

maklH :>.im P nı. biriktirmiı:ı •·e faiı 
almış olma~. nyr.i z ;ımcnda tıı · ır.:z· rie 
rl nomi olur~ .. uz. 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk hastahklan 

Bursa, 19 (A.A.) - Dün burada 
Tayyare ,..;inemasındn .)apılan bir top
lantıda hava kurumuna yapılan var
dımlar hakkında müteaddid. ~atipler 
tarafından nutuklar söyLenmıştı~. Pur
ti bölge müfottisi ile vali muavıni vi
lü~·et erkanı ve tuccarların buluncluğu 
toplantıda tacirlcrimiz, kuruma muhte
lif t~b4irrülerde buluıımuşla rdı r. 

"'"""''""11 iş Bankası civarında maliye 

vapur acen ası fstunbulda! Yeni Sehir Palas: karşısında ... 
Atn.türk caddeai Reeıı binaaı 
Tel. 2443 

Her ~ubeye aid hastalar kabul ve mü- ttıÜtehassısı 

londra ve Liverpol hıttlAr' için 
Piynı1.1:nnın ihtiyacına ıröre va· 
pm·laırımı:? 1ıe;fer yap cııklsrdır 

_ _, ' •MM 

TELEFON 41300 
Türkjyenin birinci sınıf otellerinin en iyisi ve en konförlüsüdür 

EGELİLER : Dostlarmızı ancak bu otelde bulabilirsiniz 
~~~rmm!!iiifiiiEJımlt\:lmnl'iBm--ues:amw'1r:~~.,..zınız:· 

te'ıassıaları tarafından .tedavi edilir. Hastalcrmı ll,30 dan b!re kııda 

Müessesede hr.ıı.ı: zaınan Beyler sokağında Ahenk ma.tlıaası 
doktor bulunur. Tel 29181,ı:ıa)-·a_m_n_aa_k .... ·:ı_b_uıcıoe_,d_cr_. ---.-ı:ı• 



SAHiFE ( 4 )' 

*' &** ' - ... 
IVATAN ve AŞK 
-
Kanın seni yakalıyorum, 

casussun 
··~ ...... ..,,,, ,'('4..... .~ • .'l./ 1 ~ 

~ 

1 
-- '(ANADOLU) 

Amerika 
Müdafaa prograını 

iııer ıuı gidiyor. 

Günün meselesi 
Amerikanın lngiltereye 

yardım hakkındaki 

teşebbüstür. 

İtalyanlar 
Şimdi müşkül vaziyette 

bulunuyorlar. 

Asıl tehlike 
ı 68 , , _ ___..........=~ Vilki Muarızlar 

Genç Yunnn kadının naşı adım · sında oturmuş, şampanyaları ardı sıra Kendilerine A lmanga-
adım takip edildi. ı yuvarlamağa başlamıştı.~· . . . 0.. b B h • AT J l kt • 

Alman casus wşkfüi.tı; topraklara Başına; ıneler gelecegını bılmıyor- nümüzdeki çarşam a a rıge ıvazırt.nın ver- uan ge ece ır. 
gömülen zavallının naşını elde etmek du.. •• .. l "lt h d• ~ • • h t k dı Londra, 19 (A.A.) - Hava nazı-
için yapılması icap eden bütün feda- O; zengin ve ayni zamanda güzel gunu ngı erege are- ıgı ıza a arşısrn a rı Sinkler, ıevvelki gün Glaskovda 
karlıkları yapmaktan geri kalmadı. genci yakalamış, onunla zevk ve ne~·e ket edecek. söglegecek söz söylediği bir nutukta, Almanyanın 

Gece yarısından bir saat sonra ha- içinde geçireceği mes'ud dakikaları dil- . müttefiki olan İtalyanın şimdi müş-
fifce sızan yağmur altında, zifiri ka- şilnmeğe b~şlamıştı. . Vaşın~n: .19J_A.A.) .. - Beyaz .sa- bulamıyorlar. k~I vaziyct.te bulunduğunu, tehlike-
ranlık içinde mezar kazıldı ve büyük Kabarenın kapanmak zamanı geldı. raydan bıldırildıgıne gore, Ruz,,:elt, V . t 19 (AA ) G.. .. b .. nın daha zıya de Almanvadan oldu -
bir itina ile zavallı kadının naşı çıka- Maamafih iki esrarengiz iişık hala iç- Hariciye nazırı Hull'u davet ederek tü aşıng on, Ot•~fikı' - u;un u- ğunu söylemiş ve demi<ıtir ki: 
rıldı. ml:!ğe devam ediyorlardı. Amerikanın siyasi mlinase}>etleri ile in :1'1d~vzuKu, md 

1 
~11 11

, ere hyar. ı.~ me- - İtalya, boy ölçüş~ekte <levam 
. . . T . k d tt'ğ' ib" A . t' h kk d k d İn seesı ır. or .e u un arıcıse en- t'v· t kd' 1 . .... M_ezarlık bekçısıııe.ufak bır ~e1 n:et k 3~1; ~.enç .. a ı~:~.rzuu\J ı g ı ·~~pava7tıe~ ~ ı~a~a ı_n ~çile- cümenindekibeyanatısi;asibakıından et.gı a ~·d·\tman:~nınFko_rıh~ı-

~şkıl e.d7cek kadar hır para verı .mış- u
0
r ugu ~~ın ~~ınek 1uşukrm1 dş . g! Re~·e. gı ehce o an du:nV~lkirı.y~ ten- ne kadnr mühimse bahrive nazırı rdası1 o!ıu11~u1ru: eyec

1
e tı 1r. aşıst Iı -

tı. Bu ıtıbarla o da yardımını esırge- gece ~ralft.!r a aca ar ı. rın eısıcum ur namze ı ı yı - K k be . • t d' ·k A ·b k d er erı, ıt erın Ita yan arı, Alman-
medi. Ziza; başını kaldıramıyacak dere - vir etmesini rica etmiştir. Hull ve Vil- no sun ~ana ı a as erı a ım an ları kullandığı gilıj kullanacağını 

Bu suretle zavallı kadının cesedi c2de sarhoş olmuştu. ki, bugün görüşeceklerdir. sanmışlardır. Almanlar, makine gi _ 
bekçinin koğuşuna getirildi. Arli:;t Zi- .. Es~arengi.z. terzi. ise ta~. keyifle iş Vilkinin. çarşamba ~ünü tngilter-e- Macarı•standa lıi insanın-ı:dı~, fakat !talyanlar, has-
zoya benzemesi için cesede, ne yapıl- gorebılecek bır vazıyette ıdı. . . ye har~ketı mukarrerdır. . sus ve nıızıktırler. İtalyanlar, bir da-

20 lkincj kanun 1941 Pazartesi 

Son dakika: 

Sigam körfezinde 
Bir deniz harbi vukua 

geldi. 

Siyam donan
ması 

Fransız cüzütamlarını 

mağlup etmiştir. 
B:mkok, 19 (A.A.) - Buraya ge

len haberlere göre, Siyam körfezin
de Siyam donanması, bir deniz mu
h~rebesi netic~inde Fransız cüzü -
tamlarmı mağlüp etmişlerdir. Hu -
duddun gelen haberlerde Siyam kuv
v .. tlerinin muvaffakıyetlerini bildir
mektedir. Siyam şehirlerinde karartma. 
mnri muvakkaten kaldırılmıştır. mak lazımsa yapıldı. Ve cesed büyük Saat; gece yarısını aşmış; ıkı buçu- Vaşıngton, 19 (A.A.) - Yem teş- Trenler kömürsüzlük· va uğrunda çarpışsalar, askeri kıy-

bir itina ve dikkatle mezarlıktan aşı- ğa yaklaşmıştı. kil olunan milli müdafaa konseyinin met itibariyle çok mühim neticeler - -------
rıldı. Beyaz kule kabaresinin, önünde bir başlıca azasından ve mühim fabrika- ten işligemiyor. veriı ler. Fakat şimdi bilivorlar ki •k 

Bu arada esrarengiz terzi beyaz ku- tek taksi duruyordu. törlerden Knud~en~ demokrasilere .Y~r- Almanya onların düşman;dır. Sink : merJ 8 
lenin kabarasında paraları leblebi gi- Casus; Zizayı koluna taktı ve salla- dım kanun proJesı hakkında harıcıye T ·ı ada !er, yangınlara karşı alınan yeni V•e ı ·ı d . . . .., . 
bi dağıtıyordu. Artist Ziza numarası- na sallana kabarede_n çıktı. . epc.ümeninde. beyanatt~ bulunarak .bu raDSJ vany esaslı tedbirler, sarf edilen gayretler- ngı tere en ıstıcar ettıgı 
nı bitirip tepsi ile para toplamağa çı: Bekliyen otomobıle atladılar. Zıza la!,ıhanın d~grudan _dog~r._a Am~rıka Kıtlık baş gösterdi. den ~e ba~setn:ıi~, bu gayretlerin bo- adalarda tesisat yapacak. 
kınca onun dn masasına uğradı. Terzı sordu; mudafaa planının bır cüz u oldugunu şa gıtmedıklerını, Alman bombacı_ 
artistin tepsisine ~r drahmilik yir- - Nereyıe gidiyoruz?. ve mildafaa ;programının tatbiki yolun. Belgrad, 19 (A.A.) - :Macaristan lnrma kaı şı mühim neticeler alındı- .Madrid, 19 (A.A.) - İngiliz müs 
mi beşten fa7ı_la evrakı nakdiye attı. - Oturduğunuz pansiyona!.. d~ jyi yüril~dü~.n.il z~nnettiğini, bir dan gelen haberlere göre, ~Iacaristan- ğını ·öylemiştir. temi eke nezaretinin bildirdiğine gö-

Ziza genç ve yakışlıklı akışın çehre- - Hayır! Hayır! Olmaz!. Orada mılyon 200 hın kış ılık bır ordunun. tanı da yolcu trenlerinin işliyememesinden re. e) lill ı 940 anlaşması dahilinde 
sin,e hayretle baktı. kalamayız!. Pansiyon :>ahibi müt-eas- techizini istihdaf erlen müdafaa prog- bilistifade Alman kıtaatını Romanya- ,,.,,. bO"OmOfl" lııgiliılcre muhtelif yıerlerde üsler 

- Hem güzel genç, hem de çok zen- mptrr. Beni dışarıya atar sonra!.. ramının l!M2 /'!onunda tamamlan~ca- ya nakleden katarlar, son günlerde y 1\ ' ~ rilnıcsi tatbikatı başlamıştır. İngi -
gin.. Tali; casusa gülüyordu. Kadın casu- ğını söylemiştir. Almanyaya iade edilmekte ve hakiki !iz Antillerinde Sent Lüsi adasında 

Diyıerek mırıldandı. sun arzusuna tamamiyle teslim olu- Knudsen, bir m~busun cAmerikanın bir kıtlık geçirmekte bulunan Transil- ALMANLARLA iLK TEMAS· Amerikanlar, derhal tesisat vücuda 
Bundan cesaret alan terzi fırsatı yordu. Artık istediği gibi harekette vereceği malzeme mukabilinde İngil~e- vanyaya yiyıecek gönderilmektedir. LARA BAŞLAOI gctirmeğe başhyacaklardır. Rosnyd 

kaçırmndı !. serbest kalmıştı. ~den teminat olarak iptidai madde ıs. Macaristanda trenler kömürsüzli.ik- • koyunda da bir hava, üssü vücuda 
- Beni tanımadınız mı?. - Bizim çiftliğe kadar gidelim!. temesi muvafık olup olmadığı:. hak- ten işliyem:emektedir. Vişi 19 (A.A.) _Bir ekonomik an- v,etirilecektir. Burada eski kale na-
Diye kendisinden s~rd~.. . Hem J:ı:arp sahnesin~e.n. de uzaktır .. ~i.r kındaki .. suali~e şu <:evab! ~~işti=:. u• d• d laşmn ;ıkdi için Pariste Fransız ve Al- miyle. maruf :rınha!lin kiral!1~masını 
- Aruıa evet -dedı- şı~dı hatırla- kaç gun ı:ahat geçınmz. Sen de ı~tı- - Boyle hır temınat !Yı ~ı·r şeytlır, JD JStan 8 mnn ağır mnden ve -endüstri mümessil- Amerıkalılar ıstemış ve İngılızlcr de 

dım. Siz oturduğum pansıyonda oda rahat e~mış olursun. .. . fakat bu an, ~~ ~es~le uzerınde dura- • • Jeri arasında görüşmelere başlanmış- bt!na d~rhal muvafakat cevabı ver-
aramıştınız, değil mi?. - Bılhassa teşekkur ederım !.. Fa_ cak zaman degıldır. . Havacılık faahyetı tıı-. mışlerdır. 

- Tamam; işte! Aferin hafızam ye- kut çiftlik ~zak mı.? .. Cum~ur.iy~tçi ~ebuslard~n .Kını:- . . . .. . Fransız _ Alman işbirliğinin bu ilk Sent Lüsi .~dası Rüzgar ~dal~rın-
rindedir. Buyurun· bir şampanyamı - Katerınden bıraz otede ! .. Ala- ham, Vılkının encumenoe dınlenmesı- Ye~~d?lh\1.9 (A.A.) - ~ınt hu~u- müsbet tıecrübesi :Mareşal Peten t'lra- dnn başlıca uç adanın en şımalınde 
içiniz!.. ' sonya civarında! ... Maamafih niçin ni istemiş ve mumaileyh, icap ederse t~l-<! ınkın. ~ tHıy~td~ayyarecıler yctış - fından :\Iontv;r' ~nlaşmasında te'.bit bulunandır. 

• • :ı.· • b' ı~kı·~ · d k b t• ·1 · · tal t · t• ırme ıçın ın ı.stanın 10 havacılık . . . · ' .:ı Artıst Zıza U\!IlCı ır uı; lJ.e m~y - soruyorsun? Harp sahnesın en uza ce ren ge ırı mesını ep e mış ır. k !Ub .. d h .. tr 1 1 edılen prensıplerı tarafeyn endüstri!.:- ---x 
dan v.ermedi. Partiyi vuracağı ümidiy- olan kıtal arda bir devir vapamaz Encümen reisi Blum, encümenin şa- bu 1 un et e Bemmkı.}leüblı çda ışmt~l ara rinin müşterek menfaatleri bultınun R 

• J h"d 'h lah' t• 1 d w • • aş anmış ır u u er e a o \'e - umen le derha! rıza gösterdı. . . . . . mıyız? Ne olur sanki!.. Parasız ve 1 ı .ı t~arıEna sa ıye ~o mka ı~nbı.:t,- ler ve bir çok binalar inşa edi,lmiŞtir bütün meselelere şamil bulunmaktadır. 
- Müsaade buyurun; şu ışımı bıtı- w. • 1 emış ır. ncümen müza eresı ı 1 - 38000 1. d . · Bu müzakerelercle siparişlerin te\·- K l 

re'l.~ı·m de gel'ın'm' aç kalacak degılsın ya... ten sonra gazetecilere beyanatta bulu- ' ta ıp arasın an seçılen 6000 ... ·ı . t'd . dd' 1 . ta . . k. ara su arına mayı"n 
J ' ... k' Tk b" d b d h 1 z:ı ışıe ıp ı uı ma eerın nzımı ·o-
Ziza; az sonra yeni aşıkının karşı - - Sonu Var - nan Kinyham demiştir ki: ışı 1 ır namze gl'.u u er a an- nuşulacaktır. d .. k J • 

Çin de 
Komünist hareketi y, p
mak isteyen 4 ncü ordu 

Ordu komutanı 
Yakalanarak derhal 

- Vilkinin, Ruzvelt tarafından mu- tremanlara başlamıştır. O Ü memış. 
Kenedi ::~h~as olar.ak Avrupaya gönderilece-Almanya Italya Alman taggareıeri Bükreş, 19 (A.A.) - D. N. B. a-

gını zannedıyorum. • jan'3ı bildiriyor: 

BEKLENEN SOYLEVINI VERDi o kadar mühimdir. Knoksun, Ameri- İkt d" .. k l . Maltaya bomba atmışlar. Bahriye nezareti müsteşarı, Rumen 
ka Ve mihver devletleri bahriye kUV- lSa 1 muza ere eri . . karasularına mayin döküldüğü hak 

• vetleri hakkında zikrettiği rakamlar, R d b } Berl~.!1! 19 (A.A) :-: D. N. B. Aınnsı kında ecnebi kayna!klardan çıkan 

lngl.ltere Amcrikada büyük hayret uyandırmış- oma a aş ıyor. u t~blıgı ncşrctmıştır. . . haberleri tekzip etmiştir. Müsteşar, 
tır. Muhalifler, buna karşı verecek hiç Roma, 19 (A.A.) - Yanında 35 ki- Pıke yapan tayyarelerımız, bombar- mayin döküldüğü zamanı gelince 

Fransanın inhilalinden bir cevap .bulamıyorl~r. Zira bu mahl- ş!li.k bir he!:_'et olduğu halde Alman el- dıman taJ::ra.~eleriyle birlikte Malta gemilere bildireceğini de bildirmiş
mat, bahrıye ve harbıy~ nazırlıklarına çısı yarın ögleden sonra Berlinden bu- adasındakı duşman tayyare meydanla- tir. 

sonra düştÜg~ Ü vaziyet- gelen kat't haberlere lstinad etmekte- raya gelerek iktısadi konuşmalara baş- rına hücumlar yapmışlardır. Hangar-
harp dıvanına veril- dfr. Iıyacaktır. lar, .meydanıar.a ~esair tesisata bomba- Japon kabı·nesı· 

ten kurtulmuştur. o Konferansta, geniş meseleler tedk!k lar ısabet etmıstır. 

miştir. Vaşington, 19 (A.A.) - Amerika- Almanların korktukları ~~~e~~e:k:rr~zakereler, ~n aşağı 15 ı·ng·ııı·zıer Yarın toplanacak ve 
Çunking, 19 (A.A.) - D. N. B. L d b k b k 1 .. K ed' 1 • .k h• 

ajansı bildiriyor. nın on ra sa ı üyu e çısı en ı, lk" h d h b İ8IU80 tauuarel&rl· H b . l gıt.tt ç.e artan va ,m 
Hlikumct na~ına söz söylemeğe İngiltereye yardım .. rne~l~si etr~fı~da 1 cep e e ar e il C.. eşıstana nası 

selahiyettar bir sözcü, Çinde komü- radyoda ?ek}em:n soylevını vermıştır. mecbur oln1aktır. . k . geçtiler? vazıyetı konuşacaktır. 
nist idaresi kurmağa teşebbüs eden v Ke~edı, şımdıye kadar maruz kaldı- • Is enderıye mıntakH Sl . . . Tokyo, 19 (A.A.) - Domei ajansı-
4 ncü ordunun lağvedildiğini ve ku-ı gı tarızlerden dolayı p~otes~a .b~- J •ı• ) Üzerind t 1 Ka~ı~e, 1~. (A.A.) - Azı~kar ve na göre, gelecek salı günü Diyet mec-
mandanının da divanıharbe sevke - 1~?duktan. sonra, İngılı~. mıll~tının ngı iZ er . e uç u ar. ~cıerıklı fngılız subay ve .erlerı, H.abe- !isinin yapacağı gizli içtimada gittik-
dildiğini bildirmiştir. Bu ordu, ken- yuksek az!m ve ku~etlı ıradesınden B J s· . .J Ka?ıre, 19 (A.A.) - Dahiliye ne- şısta~. hudu?undan 600 kılometre ıçer- çe artan vahim vaziyet karşısında ka-
disine tayin .edilen şimal mıntakası- u~un ~zadıya bahsetmı~, Fra~sanı~ h~ anuan sonra ıcı/gaaa zaretı 17 - 18 son kanun gecesi düşman de mutecavız İtalyanlara karşı Habeş bineye rnpor veı-ilecek ve müzakerece-
na gitmiyerek Ortaçinde harekata ~1.~1etı?d~n .. 8?n~a İn~ı.lterenın duştu- Almanl d h Dhi tayyarelerinin İsloonderiye mıntakası- v~tanperverlerinin mukavemetini tan- reyan edecektir. 
geçmiş ve milli Çin kuvvetleriyle ya- ~u fecı ve umı~ız va.zıy~tten kurtuld~- ara a a m m na yaklaştıkl~rını hasar ve zayiat r.ıl- z~n; etmekte ve Habeş ~:dusuna ye_ni Alakadar makamlar, bu içtimaa bü-
pılan muharebelerde general Ku -Tu gunu ka~detm!ş ve nıhaı ~af~rden emın darbeler indirebile- madığını teblığ ediyor. sılahları kullanmasını ogretmektedır- yClk ehemmiyet atfetmektedir. 
Şung'un kuvvetleri tarafından dağı- bulundu~unu ılave eylemıştır. . • S k ler co 

'tılmıştır. Birinci ordu kıtaatından . K~nedı, nutkunun sonlarında demış- ceklerdır. a arya elek- İlepsi memleketin adetlerini ve ma- A N A o l u 
ı 0,000 kişi bu harekata iştirak et - tır kı: . . halli dilleri pek iyi bilen bu İngilizler, r-. 
miştir. Bunların yapmak istedikleri, - Amerıkanın derhal harbe gırme- . ~ondra, 19 (A.A.) - .. Almanlar f •k f J geç.en temmuz bidayetinde dağ patika- mm:ıı!a~5:~E:!l!lmı:mm.ı-•I 
bir komünist hareketi idi. Bütün 8!}a:aftarı~ın:ı, fakat Amerika, t_eda- Sıcılyada yerleşmekle ıkı . cephede rı san ra 1 !arından geçirilen mühim miktarda Sİ- , 

Cin gazeteleri, bu hareketi takbih fuı bır harbı bıle kabul ıedecek vazıyet- harbe mecbur kalmışlardıı. ~iman - A k 19 ( S k lahlarla beraber Habe,:;istan hududunu ) Sahihi ve Bazır.uharriri 
te değildir Amerika için harbin mana !arın korktukları bu hal İngılizlere n ara, Telefonla) - a arya- · 1 d · " HAYDAR ROŞTO ÖKTEM 

etmektedirler. Yalnız komünist sı, iflas ~e demokrasilerin sonudur~ Almanlara daha mühim 'darbeler in~ nlınkÇt ~kğlayık mevkiinde kur~lacak .olan gİ~ıt?'ee[ ıHr.abeşı'stanın kızgın giı·ı·esı' ı 
Çin-Ku-Ardit Organ Tagor gaze'rcsi D' 1 h . r . . k l d. mek için fırsatlar verecektir e e rı santralı hakkındakı tedkıkler J ' ' • ı '" ı 
bu tedip hareketi sebebiyle hükfıme- ,naena ey ' emnıye ımııı orunıa 1 ır S . · · bitmiştir B t ı A k · . ve hattı i.istuvanın yağmurları altında f Ur.aumt Nct.riyat Mttdflril 
iin

1
• tenkid ederek bu harpte ölen ve silahlanmahyız.• Bundan bahseden tar gazetesının as d '1 ku .san ra' 1: ara ve cı,,:a- dağlık ve ormanlıklarda hafblarca sil İ ... ,..,,. ---x- keri muharriri diyor ki: rınn a e -e trık verecektır. < b" h tten "'onr" hud' d ro' 0- HAMD ..L"4 uZHET ÇANÇAB Çinlilere takdir ve sempatilerini bil- İ . k 1 . ren ır seya a " .. u un o -

d' kted' • • • • ngıliz hava. uvvet erı, Trablusta z• t k• 1 • 800 kilometre ötesinde umumi karar- ı --
ırme ır. Hındıçınıde ttı::ıy.an hava me~da;ıla~ın.a o .kadar ıraa ma ıne erı gaha varrnıştu. Ah 6 Arhöı 800 

Al 1 muhım darbeler ındırmıştır kı, Al - · t ' · · ·ı · One• man ar ,.. ma t 1 . ı·n aı·maıı· Af ·ı"kada Ankara 19 (Telefonla) - Ziraat Dilşmnn aJ Y aıecı erı tarafından ı- . • y ıll ı 1400 kr. F ı • · h -' d h n ayyare erın • "' ı - kA ' - 'il k korkusivle d · h ransız e ÇlSJ, U:ıU a• ki kuvvetlerini kaybetmiş olan Graz- Ve .aletinin Amerikadan satın alaca- ~on. ı:rıed JI oo .t kaıma e~cca~ Yab ncı mamltketlere 27 lirn 
ıtalyanlara ı"tı·mat etmı· - • · d d k t ·ı· 1 k ğı zıraat makineleri hakkındaki mu ıc;erısın e a ş opra larında ılerlı-

.ıı· elerıne nı'h t verı"I yanıye yar ım e ere ngı iZ ere ar- 1 - A fngilizl-er Habeşi l tE -:::ı s aye - şı mühim b" uvaffakıyet kazan - kave e Vekaletle a!Ukadar şirket a- ,}''Cn • • •• '. ( • ere masa geç- ı f r . n 1 L L. yorlar . . . . ala - . ı~ .m kt r Onun . . rasında imza olunmuştur mek gıbı guç ışe başlamışlardır. d reh neı kıoci uey Er ao~a• 
· n1es1nı ıstedJ. ~l rın~ ım a~ Y.0 • u Akde . d ı~'!1 Makineler şubatta rne~leketimizc Bu hey'et vastasiyle Habeşistan hu-

L d ada • t' n:1l~n dayyare erınınt, nızd eh ı gelecek ve martta akded;lecek ziraat dudları dahilinde hazırlanan Habeş or- ~ Gt·ı·nde·ı~k Talrvı"m On r ık• t f d ngı ız onanmasına aarruzu a a · · d h 1 ~ d d t .. ! • ~ 
1 ara arasın a k . ti ht Jd" B b' kongre.si bu makinelerle ziraatımı - usu, nen ... u an a an renman gorcn ! 

1 - 1 IKTAR UV\:e e mu eme ır. unun ır ma . k' . . kt ordudan aJ•rıdır 1359 z·ıh. 21 TAL YA YA MUH M M . nası da Almanların iki cephede har- zın ın ışaf çarelermı arıyaca ır. . ı~ zcce 
DA ALMAN KIT ALARI GEL. Bi~. m:tar~k~ a;dedile- ~~d~·~~~r .g~~n"1P~ı~~;.1t~~b:~~:~ Devlet salnamesi N~;.~0~!~A ~A)KAL~.~~~ ab- s. D~T !. " 

DIGINE iHTiMAL VERiLMiYOR cegın en a so unugor. beri ilk d.ef~ .oluyor kj Alman hava Ankara, 19 (Telefonla) - Bfr devlet l~knsını y~rarak Fr~nsaya erzak gö- ı;; .. bah : 7. 2l) Akıııaın: 17, 11 
.. Bankkok, 19 (A.A.) - Domei ajan- kuvvetlerı, ıkı .cep?ede muharebe salnanıesinin hazırlanması için mat- ttirmek foşebbilsUnde bulunan Fransız <> ..,. 

Lon?ra, l9 (A.A.) - !taly~ya b~- sı bildiriyor: Siyamdaki Fransız elçi- etmek mecburıyetınde bulu~uy~~· buat umum müdilrliiğilnce hazırla- bandıralı Memdoza vapuru, İngiliz Öğle :12, 26 Yatsı: 18,47 
yük ~ıkta.rda Alman kuvvetlerı &:~lm;ş si, Siyam Başvekili ile bir saat süren Ôn ve arka kapıları, yo.klıyan bır duş- nan proje, Başvekaletçe tasdik edil- kontrol gemileri tarafından yakalan- lkladi . 14 57 lmıak : 5 36 
?lduguna ınanılmamaktadır. !:e~uz hır mühim ve gizli bir mülakat yapmıştır. mandan Almanlar daı:rıa. korkm.uş - miştir. mıştır. • ..:_ 

ışgal ordusu mevzuub~hs degıl~;r · Ge: İçtimada görüşUlenl~r. belli. deği~se de ~ar~ır . . Bun.d~n. m.ara~ı b!r ·şekı.~d: ,lllllllllllllllllllfllllllllllll1111111111Ulltl llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUl!ô_ len Alman kıtaları, .?ılhassa. mutehas Fransanın, hudud hadıselerme nıhayet -~.kındı~lerı ıçındır kı, şımdı" muş ~ 
SiS \'e rardımcı clizut.amlarla beralı.er verilmesini istediği söyleniyor. Domei kul vazıyette bulunuyor~.a.~ .. Ne olu~- = = 
Jıav_a. fıloları ve daf! bata~aları :ıe ajansı, şehirde iki taraf arasında bir cı~ olsun Napolyonun. bu?'uk .pre:ıı.sı- := E HAMRA § 
naklıy~ .~ilfre~:tlennden ıbarettır: mütareke akdedileceğine dair şayialar ~ınde olmıyan şey .. }.1mdı .. h~\ a har- ~ (TÜRK SİNEMACILl~ININ EN BUGÜN MATİNELER-) ;:::: 
Bun~ar, S!cılyn ıle Tunus arasındakı dolaştığını bildirmektEdir. ).ind~ vardır. Taktıgın buyuk .~ısmı = (BÜYÜK ZAFERi OLARAK SiNEMASINDA DEN iTiBAREN) a 
genış korıdoru kontro~ ede~e~ler. Vişi, 19 (A.A.) _ Hindiçiniye Si- ~ımdı bun~adır. A~ke~. mane.vı)·a.tın §§ §§ 
Esasen Almanlann 1tal.}anlara ıt.ma- yam kuvvetleri tarafından yapılan ta- rı:alzeme ıle m.uka;:e~ınde. ~:ızıyet. =: S 
dı yoktur. nrruz, kolayca durdurulmuştur. b~re k.tı.rşı Oc !1ısbetınde fngılı.z~er !e- = K HV CI au·· ZEL. == 1-tınedır. Av fılolarımızın kabılıyetın; = ::::: SanFransiskoda bildiğimiz için neticeyi emniyetle s §§ 

Gençler Alman bayra- Tayyare imalatı hekliyebiliriz. · ! 1 
ğını yırttılar. Amerikada gatikçe art- Vapur navlunları ~ Şaheoerler taheoerö .,; ve .,,,,.ı; ıörülmem;, muvaffak>yetlerle ik;nd Zafer haftuma batlad•. § 

San Fransisko, 19 (A.A.) _Bazı k d d" İstanbul, 19 (Telefonla) - De- := REJİSÖRÜ - ERTUGRUL MUHSİN BESTEKAR! - SAADETTiN KAYNAK :::::: 
gençler, Alman konsolosluğu tarafın_ ma ta evam e ıyor. nizyolları idaresi, navlunların harp ;;;;;;; Ba,rollerde - MONOR NUREDDiN - HAZIM - BEHZAT - TALAT - NEZiHE - NEVİN §@ 
dan çekilen gamalı haç taşıyan AI - Vaşington, 19 (A.A.) - Amerika- vaziyetlerine uygun bir tarzda tan- := Seanslar_ Her gün_ 2--4--6--8-10 da Cumarteai ve Pazar 10,30 ve 12 de ilave seansları vardır. :::=: 

b agvı · d' · !er bu h dakı' İngiliz milba ... ·ea komisyonu re- zimi için tetkikata başlamıştır. Tet - :E TINELERIDIR ~-· man ayr nı ın ırmış ve u- J k b' · - DIKKA T _ Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MA . ;.....-: 
susta polis memurlarının bir kaç mü- '~i. ilk kanunda Amerikada 799 tay- kikat bitti ten sonra ır proJe yapı- :E ~ 
dahalesine aebebiy-et vermişlerdir. yare imal edildiğini söylemiştir. lza - Jacak ve bu proje Münakalat Veka- E: Fiatları - Bc'rinci 20 - Balkon 25 - Hueuai Koltuk 30 kuruttur. ~ 
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