
r- ' 
Nüshası her yerde 5 kuruştur 

Paz art?si TELGRAF : ANADOLU - tzMtR 
TELEFON: 2776 

ihracatımız artmakta devam 
ediyor 

27 ADRES : İkinci Beyler sokaimda 
latanbul, 26 (Hususi ) - İhracatımız pnden 

güne artmakta devam ediyor. Baara yoliyle yapıl

makta olan ihracatın inki§afı için yakında tedbirler 

alınacağı ümid edi•!yor. 
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Rodostan bit· görünüı 

Rodosa taarruz lngiltere 

Cenubi Afrika Serbest lrlanda 
Habeşli/erle işbirliği iaşe ve mühimmat na-

yapmıştır zırının beyanatı 

ltalyanlar iri anda 
Habeş!standa da bazı Birkaç ay evvel muhak-

yerleri terkederek her- kak bir islilô. tehlike-
mutad ric'at ettiler sile karşılaşmıştı 

Londra, 26 (A.A.) - Nayrubiden Doblin, 26 (A.A.) - Serbc:->t Ir-
Londrnda salahiyettar makama gelen landa iaşe ve mühimmat nazırı Le
bir t~lgrafa göre. cenubi Afrika hüku- naso gazetecilere demiştir ki: 
metinin zırhlı otomobilleri'. tıın are, _ Bir kaç ay evvel pek yakın bir 
topçu ve piyadeleri Habcşıstan hart..'- istila tehlikesi karşısında bulunuvor. 
kiHında Hnbeş kıtalariyle iş birliği duk. Ben bu tehlikenin geçmemiŞ ol
~·apmışlardır. duğunu qanıyorum . Bir kaç hafta ve-

- -" \* J PO\« 

Adaya, infilak ve yangın Techizata malik olmak 
Elyilre, Elsardun, Elhak mevkileri ya ay sonra buhran ve milletimiz için 

bu harekat neticesinde zaptedjlm.iş ve çok ·büyük tehlike yeniden gelecek -
İtalyanlar ric'ate mecbur edılmışler- tir. 

bombaları atılmıştır şartile denizaltıların dir. İnıiliz tayyareciler\~ 

Habeıııtan harekatı 
Btnıazi cenubunda 

ita/yan tayyarelerinin 
mühim bir kısmı yer
lerde tahrip edilmiştir 

Kahire, 26 (A.A.) - Ortaşark 
İngiliz hnva kuvvetleri umumi ka -
raı gfı.hının tebliği: 

Tayyarelerimiz, Libyacla 21 ldi
nunsanidc Marana tayyare m~ydanı
na hücum etmişlerdir. Bombalar, 
Yerde bulunan düşman tayyareleri 
~rasına düşmüş ve çok büyük hasar 
ıka edilmiş'tir. 

Dernede hava meydanında 8 dü~
~~n tayyaresinin yanmakta olduğu 
f!orUlmüştür. 

Bingazinin 45 mil cenubunda Mağ 
ructa verdeki tayyarelere hilcum edil
tniştir. Dunlardnn bir kısmı tahrip o
lunmuştur. 

!
Muharebe tayyarelerimiz, gen iş ke

ş f uçuşlarında bulunmuşlardır. 
16 JUmunsani tarihli tebliğde kay. 

holduğu bildirilen bir muhnr.:ı be tay
Ynremiz bulunmuştur. 

23-24 Kftnunsani gecesinde Roclos 
:-tdasında l\Iarityn ınyyaıe meydanı
na taarruz edilm iş, infilak ve yan
Rın bombaları atılmıştır. Bazı yan -
JrınJar çıkarılmıştır. Fena hnvn şart
lnrı dolavısivle hasar tesbit edileme
llliştir. · w 

. Şarki Afrikayn hücum eden tayya-
1 elerim iz, Vişiyada bir demiryo!u is. 
t~.s~onunu bombaı.dıman eylemişler, 
'. ışıynda garbinde düşmanın motör
I~ ~uvvetleri tahaşşüdatına hücum 
etrnışlerdir. Fena hava şartlarından 
~olayı ha-ar kat'i olarak tesbit edi
e~cnıiştir. Fakat l.ıüyük ha.-;~ıı· ika 
edıldiği tahmin olunmaktadır. Agor
fatta yerde -:erpili vaziyette duran 
ayareler ve toplu h:ıldeki motörlü 
\'.asıtnlar bombardıman edilmiş, Vi
~1Yadn - Agordat arasında bir demir. 
Yolu köprüsüne pike hücumlar yapıl
rn1 ıştır Bir İtalyan tayyaresi mı>ydan
< a tahrip edilmiştir. Düşman kara
kollarına tam isabetler knvtlolun -
llluş, motörlü kuvvetler bombalan -
l'l'lı tır. 

Keren d e bombardıman edilmiştir. 

l 
Libya.da bir tayyarcmiz müstesna 

0 .mak üzere bu harekatn iştirak eden 
b.utoıı tayyarelerimiz nlimen üsle
rıne dönmüşlerdir. 

---x·---
RDllDUldl olanlar 

Sükun avdet etti. Yeni 
~abinenin, birkaç gün 
l . 
Çtnde kurulamıyacağı 

anlaşılıyor 

HOkOMETÇE ALINAN 
TEDBiRLER 

Yahudi mahallelerinde 
büyük hasarat ve çok 

Ölü. vardır 
. Bü~reş, 26 .. <A.A.) - Milli kabinc

ııı!ı bır~ ~aç gun zarfında teşkil edile
rnıyecegı anl~şılmaktndır. 

~Unkü.' LeJ.YOtı~rlcıre de kabinede yer 
verı.lm!Csı. arz~ edılf!1ck~dir. Onun için 
Yenı kabıneyı teşkıl etmek zorca bir 
tneseledir. Alınan tedbirlcl"e göre si-

• A f 

nemn, tiyatro vesaır umumı Yerler sa-
at 21 d:c kapanacak, saat 22 den sonra 
dışarıda kimseler bulunmıyacnktır . 

Hükumetçe çok mühim tedbirler 
alınmış ve polis kuvvet~ri takviye edil
lniştir. Hududlarda, tayyare meydan

- Dnamı 4 üncil .. hifede -

tehdidine hakim olabilir 

Dünyada 
Amerika derecesinde 
gemi yapabilecek hiç 
bir memleket yo:ı tur 
Londra, 26 (A.A.) - Radyoda 

Sovvetler 
Doğrudan doğruya Ma
caristanla muha berata 

başladı 
Bııdapcşte, 26 (A.A.) - Macar i:;

tanla Sovyetler birliği arasında 21 k~-

Kordel Hull 
Dün Lord Hali/aksla 

bir saat konuştu 

Almanya 
Amcı ika halkına hitaben bir n ut uk 
söyleyen İngiliz deniz ticaret nazırı 
Kost bilhassa demiştir ki: 

- İngiltere teçhizata malik olmak 
şartiyle denizaltıların tehdidine ha
kim olabilir. Fakat Amel'ikanın en
düstriyel müzaheretine ihtiyacı var
dır. Demokrasinin bütün istikbali ge
niş nisbctte ~' iz Ameri kalıların en -
tlüstri yardımına ve i!'lt ihsalimizi a r-

nunusanide doğrudan doğruya .. mülkt lngiltereyi mag"' lup edeme 
muhaberata başlanmıştı r. Bu munase-
l>etle ilk olarak Macar ticaı:et ~ıazırı mekle daha 1940 Hazira
ve Sovyet T. T. P. Halk komıserı ara-
sında t~lgraflar teati olunmuştur. nında harbi kaybetmiştir 

Rus amirallarının 
üniformaları 

ttı makta göstereceğiniz enerjiye 
bnğlıdır. Dünyada Amerikanın ya - MoıJkova, 26 (A.A.) - Sovyet Do-
pabileceği tarzdn ve miktarda gemi nanma gazetesinin yazdığına göre 
yapabilecek hiç bir memleket yok- 21 sonkanunda komiserler hey'etlni~ 
tur. Eğer umumi harp 1919 senesin- bir emriyle amirallann ve sahil mü -
de de devam e'i:miş olsaydı, Ameri _ daf aa generallerinin üniformaları 
kanın gemi inşaatındaki randımanı, değiştirilmiştir. Bir de donanma ami. 
harbin başlangıcına nazaran 20 mis- r ali r ütbesinden bahsedilmiştir ki, 
li :ırtacnk, yani .senede 200 bi!l toni- böyle bir şey şimdiye kadar yokt u. 
lfitodan 4 milyon tonilı1'toya çıkacnk- *---
tı. ·v l k b. · d 

Hemen herkes, geçen harpte deni- 1 ugos c..vya a ıne s:n e 
zaltı tehdidinin fazla harp gemile - Belgrad, 26 (A.A.) - Franko Le
riyl c önüne geçildiğini .sanmnktadır. vet devlet nazırlığına, bir devlet nazı
llallnıki bu tehlikenin önüne Amcri- rı da maar if vekaletine tayin edilmiş
kacla inşa edilen fazla miktarda ti- !erdir. Her iki nazı r Başvekil Zvetko
caret gemileri sayesinde geçilmişi.i. viç huzurunda yemin etmişlerdir. 

Vandel Vilki 
Röyterin Lizbon muha
birine mühim beyanatta 

bulundu 

lngilizler mühim ilerle
melere muvaffak 

oldular 

Teskin siyaseti lne:iliz tayyareleri 
Vilki, bu siyasete aleyh- Düşmanın mitralyöz gu
tar ve lngiltereye yar- va/arını havadan bom-

dıma taraftardır bardıman ettiler 
Lizbon, 26 (A.A.) - lngiltereye Londra, 26 (A.A.) - Naerobiden 

gitmek üzer e buradan geçen Vandel bildirildiğine göre, cenubi Afrikadaki 
Vilki, Röyter ajansına şu beyanatta İngiliz kuvvetleri, Habeşistanda E r ibo 
bulunmuştur : civarında mühim ilerlemeler yapmıo· 

- Mümkün olduğu kadar fazla !ardır. Buradaki hareket, evvelce El
ma!Omat almak ve Amerikan yardı- vak'a yapılan hareket kadar muvaffak 
mının ne suretle f azlalaşabileceğini olmuştur. 
görmek üzere lngHtereye gidiyorum. Düşmanın bu mevkide mühim .kuv
İngilter:ede istihsalitı tetkik edece- \"et~ri bulunmuyordu. Fakat burad& 
ğim. İngiliz sanayi istihsalatı ile siyah gömlek giydirilmiş 500 kadar 
Amerika sanayii istihsalatının hem Banda yani yerli asker vardı. Bu as
ahenk şekle sokulabilmesi imkanla- kerler, harbe iştirak etmişlerdir. t n
rını tetkik edeceğim. Devlet ricaliy- giliz zırhlı ve piyade kuvvetleriyle ha
le ve halk ile görüşeceğim. Halkın va kuvvetleri tam bir işbirliği yaparak 
harp hakkında ne düşündüğünü öğ- ilerlemişlerdir. 18 sonkinunda gözcO
reneceğim. İngiltereye dostluğumu ier, ileri sevkedilmiş, düşman tarafın
göstereceğim.lngilterede 15 gün kala dan bunlara açılan ateşten mitralyöz 
cağım. lngilterede tıdindiğim ma!U.- yuvalarının yerleri tayin edilerek tay
maJtı Amerikaya dönünceye kadar 1 yareler bu yerlere bombalar atmışlar
gizli tutacağım . Dönüşte bunu nutuk- ' dır. Bu bombalardan yalnız ikisi h~de
lar la ve makalelerle bildireceğim.> 1 fe düşmemiştir. Piya~e, ?ınklar.ın a~· 

Kordel Hul Te~kin siyasetine muhalif Ye ta- kasından arızalı arazıde ılerlemış, bır 
Vaşington 26 (A.A.) - Lord Ha- mamiyle topyekt1n lngiltereye yar _ 1 aralık taı:ı~Iar, to~u a~şi~e. meydan 

lifnk.q dün Hariciye nazırı Kordel Hull dım taraftarı olduğunu söyleyen Vil-j vermek ıçın gerı çekılmıştır.. Bu 
ile bir saat sünm ilk görüşmesini yap- ki, muhabirin, Almanyaya gidip git- smıda Bandalar mukabil taarruza kal
tıktım sonra gazetecilere demiştir ki: miyeceği hakkındaki L<>ualine; tebes- kışmış, fakat tanklar tekrar taarruz 

- Umumi vaziyet hakkında fi kirle- sümle : ederek bunlara ağır zayiat verdirmiş-
rimiz b irbirine çok benzemektedir. - Hayır gitmiyeceğim ı tir. 
Hitıer bu harbi, Fransanın mağlubiye. Demiştir. İngiliz kuvv.etleri, Elsadoya girmiş-
tini müteakip İngiltereyi istila etme- Vilki, Lizbonda İngiliz elçisiyle tir. Fakat burası daimi işgal altında 
mekle, 1940 hazi ran ında kaybetmiştir. görüştüğünü söylemiş ve demiqtir ki: tutulmamıstır. Çünkü burada su yok-

Lord H alifaks, Amerikanın muhte- - İngiliz elçisi ile 40 dakikalık tur. Bandalardan 20 ölil sayılmı~tır. 
lif mıntakalarını gezeceğini ve İngilte- muhaverede bulunduk. Bu görüşme- Bunların arasında bir de subay var
reye yardım için ne yapı lmakta oldu- mizde ben Amerika noktai nazarın- dır. Yaralılar da çoktur, gerek yaralı
ğ~nu göreceğini söylemiş ve İngiltere- dan, elçi de İngiltere noktai nazarın. ları, gerek ölenlerden bir kısmını Ban
nın en çabuk ne gibi şeylere ihtiyacı dan fikirl erimizi bildirdik. dalar alıp götürmüşlerdir. Elimize bir 
olduğu sualine şu cevabı vermiştir: Vilki, Portekiz başvekili Salazar çok mitralyöz ve.~air harp mal1..emesi 

Yunan ordusu Son dakika: 
- Büyük endüstri kudretinizin se- ile de görüşmüştür. g€çmiştir. 

ferberliğini görmek, ihtiyacımız olan Nayribi, 26 (A.A.) - Resmi teb-
vapur ve silahların bize verilmesi için !iğ: 

Yeni muvaffakıyetler ka
zanarak yüzden fazla 

es ir aldı. 

Horya Sima 
Nihayet tevkif edildi 

icap edeni yapmak.. Marecal Peten Hududun ötesinde, düşman arazi-
---x y sinde Habeş askerleriyle birlikte derin-

li h t 1 
)emesine devriye faaliyeti olmu~tur. man a'a aarruz arı A "k b- .. k , . . Yerlilerle bir çok mıntakalarda müsa-

merı a uyu eıçısıne demel~r olmuş, esirler alınmıştır. 
Londra, 26 (A.A.) - İngiliz hava • , ~ d• x 

ve dahili emniyet nezaretlerinin tebli- zıya, et ver l 
ğine göre, cumartesiyi pazara bağlı- yeni nizam ıtaıuan tauuareıari Kargaşahklar 

Selaniği bombaladılar ve Köstencede hala d evam 
üç tayyare kaybettiler etınekted ir 

Atina, 26 (A.A.) - 91 numaralı Bükreş, 26 (A.A.) - Röyter bildi· 
Yunan tebliği: riyor: 

l\~u..-affakıyetle tetevvüç eden ha-

yan gece Kornbeli üzerine bombalar 
atılmıştır. HMar, ölü ve 'yaralı çok az
dır. Başka bir düşman hava faaliyeti 
olmamıştır. 

• • 

rekat yapılmış yüzden fazla egir alın- Lejyoner teşkilatının rei:;i Horya 
mıştır. Simanın tevkif edildiği bildiriJmekt.e- K • • 

Hava kuvvetlerimiz cephe üzerin- dir. Hükumet Bükreşte vaziyete hakim UDdUrft f J&tlen 
de muvaffakıyetli harekat ile üç düş- olmakla beraber, söylendiğine göı"t! , 
man ta:yaresi tlüşürmüşlerdir. Kraızana, Pleşti, Kö~tence ve Braşav· Hakikaten, kundura fiatleri ıünün 

Bugün Selaniğe hücum eden clüş- nıevzuu haline ıelmittir. latanbul fi-
man tayyarelerinde'l iiçü de düşürül- da kargaşalıklar hala devam etmekte· at murakabe komiayonu, itin içinde 
müştür. dfr. bir hile .ezmektedir. Bu itı~bula bü-

Tayy:fıtelerimizin hepsi ü~lerine Bükreş. 26 (A.A.) - General Anto- tün alakadarları dinlemeğf' batla-
dönmüşlerdir. nesko, bütün hudud liman tan·are mıttır . 

Atina, 26 (A.A.) - Yunan emni. meydanları ve şimendif-er i~taı:;y~ıtları Vaziyet, aynen lzmirde de mev -
yet nezareti Selfrniğc yapılan hava mıntakalarıncla buluıuın polis idat"t:!~- cuddur .. Lüks ayakkabılarına bir fey 
hücumunun bazı maddi hasarları mıı. rini ciheti askeriyeye d<!\'reden bir dediiimiz yok, parasına güvenen, 
cip olduğunu, ..: ivil halk arasında çok emirname imzalamıştır. Bu yerlerin gider, yirmi, otuz linyı verir ve 
nz ölü ve ~·aralı bulunduğunu bildir- kontrolünü genel kurmay yapacaktır. ayakkabını isterse ayai ma ~eçirir, 
mekte, 3 ltalyan tayyaresinin düşii- -.. isterae. koynunda aaklar. Biz, fa. 
rüldüğünü teyid etmektedir. 1 ak s . .. k l . k ir ve orta halli halkın vaziyetine 

Torhalada kırlar üzerine bomba- r • urıye muza ere erı itaret ediyoruz. 
hır atılmışsa da hasar ve telefat yok- Beyrut. 26 (A.A.) _ Hududun iki Fiatler, atet pahasmadır. Yükae
tur. Ilir düşman 'tayyaresi Ege deni- tarafındaki çayırlara kovun sürüler i- lif gayri tabiidir. Umumi hayat aevi
zinde bir ada üzerinde çok alçaktan İ k · S . . yesine göre, halk, bu kadar parayı 
uçarken bir köydeki evleri mitralyöz nin geçm~si hakkında ra - •.m~e veremez. BüyUkçe aileleri dUıUn•-
ateşine tutmuş, fakat hiç bir netice hükumetleri arasında müzakerelere lim, vasiyeti anlana. 
almamıştır. başlanmıştır. ·- ** 

Avrupada bir takım dik
tatörcükler yarath 

Romaaua hldlseıerı 
Almanların fogaaını 
meydana koymuştur 

Londra, 26 (A.A.) - Enternasyo-
nal işlerde salahiyetli Britanamüs 
diyor ki: 
cRoma~yadaki karışıklıklar, yeni 

Alman nızammın sahUıliğini ortayn 
k?ym~~tur. Yeni nizam, bir çok kilçük 
dı~tat?rcükler ortaya atmıştır. Bunlar 
Hıtlerın birer kuklasından. ibarettir
ler. Kendi milletlerine tabi olacakları
na Hitlerin oyuncağıdırlar. 

Almanlar bu suretle memleketi as-
Mareta-1 Peten kerleriyle dolduruyorlar, her şeye vazi-

Vişi, 26 (A.A.) - Mareşal Peten, yet ediyorlar. Her karışıklığın sonun
dün Amerika büyük elçisi amiral Lihi da bu . memle~~te azam~ Alman askeri 

f . b. ··- ı · . f t· . t· z· yerleşır ve kılıd yerl~rı ele alınır. Bu 
şere ıne ır ~~ e zıya e ı vermış ır. ı- arada milletin birbirlerini boğazlama-
yafette Harıcıye nazırı Flanden ve !arına müsaade edilir. Ancak Rumen 
Bahriye nazın amiral Darlan bulun- petrollerine karoı en ufak bir hareke-
muşlardır. te ~öz yumulmamaktadır. 



SAHiFE ( 1) (AftADOLU) 

o -1 

27 ikinci kanun 1941 Pazartesi 

Tarihten 

içki ve iptilaua çare~. 
Yeşilayın alkollü içkilerle mücadele 

ettiğini hepimiz bilirdik, fakat mücıı· 
dele şekli hakkında bir fikrimiz yoktU: 
Öğ;rendik, ki mücadJleye önümüzdek1 

vaza başlanıyor. Bol bol meyva su)'ll 
dağıtılı.cak. Yani bil<liğimiz şerbet. Re· 
fik Halit «Akşamdan fazla kaçıranlara 
sabahları tavsiye ederim» eliyor. Hi~· 
met Münir de bir fıkrasında bu tedb·· 
rin giizal ve rakı İÇ<ınleri vazgeçirece1' 

Türk mufıarrir, 
san'atkar ve mü
nevveri ve düş

künler yurdu 
A teşspor takımı da güzel bir f~~1~sir bir tedbir oıamıyacağını an· 

ORHAN RAHMi GÖKÇE Tarihi ayyaşlar arasında ne mi~n11er J K S K t k Yar. Fıkraları cilt cilt eser olabileceJc 
lstc.nbulc.laki meslekdaşiar, htan- OYUD a • • • 8 IMID8 kadar z:mgin. 

bul heleJiye•irı'n açmak tasavvurun-
1 4 3 ı• Bir iki inj yazalım: . 

d~ bulunduğu bir (münevver düş - - 28 lp geldi Fatihin sevdiği alimlerinden Melih1 

1 
künlcr yurdu) etrafında epiyce ha- sonradan işrete miipt.ela olmuş, geee 
rnetli no1riyat yaptılar ve yapmak- Diin Alsancak ı:ıahasında havaııın 1 takım da mütekabil hiicumlarla gol pe- gündüz içiyormu1'. Bir gün gene içırıi~, 
tadırlar. Bunu, otomatik ve şiddetli yağ!nuı:ıu 01!.nasına rağmen ikinci <le~·-ı ~ine duştiiler, fakat gol ç.ıkarmağa mı.:- içimiş, sonra da keyif halinde bedeı;ten· 
bir tenkide tabi tutanlar da oltfu, ha. ncnın lık musabakahmna devam edıl- vaff:ık olamadılar. Oyun Alt.wın attı- den geçenlere şarap dökmeğe başlamış. 
zin mahiyetine rağmen yerinde bir di. Tribünlerde sahada; oldukça seyir- ğı y<>ganc golle siyah bPyazlıla-rın lehi- Padişaha haber vermişler. Padişah htJ· 

Bir İngiliz tayyaresi 

Pike tayyareleri teşebbüs şeklinde karşılıyanlar da ci vardı. ne n°ticelenmiş oldu. zuruna çağırtmış ve bir daha ağzın~ 
bulundu.. l\Iaçlara: günün en mühim müsaba- Bu macı; K. S. K. - Ateş müsabaka- şarap !·oymamak üzere yemin etmesifl1 

hı"raf etmek lazımdır ki, münevver kusı Alta'· - GöztEp.e takımlnrmın kar- sı takip etti. emretmiş .Mıelihi kadehi bir daha eli»~ 
"'zlığı içinde çırpınan, bol muharrir şılaşmasiyle başlandı. Bu maçta yağmur dinmiş, fakat ga- almıy:ıcağına yemin .etmiş ve tabii 

Bu tayyarelerin başlıc~ evs fı nedir? Muhtelif ve san'atkar, sayıaı çok edip ve mü- Derhal kaydedelim ki._. hak~m Bay hn çamurdan kurtulmamıştı. Oyun ikinci gün gene zil zurna padişahın hll· 
t~fekkir yeıtiştirmemekliğin ızlı - E;-;at Metder oyunu çok guzel ıda::-<! el.- başlar başlamaz K. S. K. takımı ağır zuruna çıkarmışlar: 

memleketlerdeki pike tayyareleri rabını nefaindP. taşıyan bir cemiyette, ti, bu itibarla mü.abaka baştan başa basmağa başladı. Ve 4 üncü dakikada - De adam sen tövbe etmiştin ya? .. 
Ufki bombardıman tayyareciliği- niyede 150-200 metre süratle alçalır. bu gibi kıymetlerin, nihayet darüla- alfıkn ile takip edildi. kazandığı penaltıdan ilk goliinii kay- - Hen tö\•bemde sabitim cfcndif1l·· 

Bu surat karşısında kan beyinden cezeler ve dütkünler yurdu gibi muh 'rakımlar bugün için çıkarabil~cek- detti. Fakat hu dakikadan sonra tam - Sus .. 
nin muazzam terakki adımlarına çekilir, kulaklarda uğultular peyda telif felaket ve tecellilerı'n kenara leri en kuvvetli kadrolariyle hafif yağ- enerii ile oynamağa baqlıynn Ateşliler, Melihi şarabı fıçıdan ağzma akte.rı· 
rağmen aranı an dam i::;abeb müm- olur, kalb şiddetle çarpar. ,·ücutta fırlattığı zavallı vatanda§lara mah- mur altında sahaya çıktılar. esasen zayıf olan K. S. K. ın miicfafaa- yor ve lini sürmiiyormuş. 
kun olamı ·or. Bilhassa ufak hedefle- bir chypertem;ion> başlar. sus çatılar altında can vermeleri, Oyun, Altayın hücumiyle başladı. sını k, rıştırmağa başladılar. Oyunun • 
re ynpılari' taarruzlarda ufki uçuşla 'l'n) yare hedefine 600 metı c me _ 1 çok acı, çok hazin bir şeydir. Bu fe- Sürat le akan Altaylılar Göztepe kale<::. ilk korneri; 20 inci dakikada A teş:--poı Karaman oğullar;ndan biri bir gece 
atılan bombaları isabet c~tirnıck çok safcde bomba:::.ını salar ve sonra uf- laket kar,ıaında, bağıra bağıra ağla- ne kadar sokuldular. fakat İlya~m lehinde inkişaf etti, fakat. zaman za- işrete sfıir Nizamiyi de davet etmiş ,:e 
guç, adeta imkansızdır. Şu hal<le ne ki vaziyete girer. Yavaş yavaş kan mak lazımdı~=.. . v vole şütünü kaleci 11Jahmud plonjonla man bugün fevkalade bir oyun çıkaran gece kavifle has köylerinden birini ~ı· 
) apmalı ki bombaların i abet ihti - devranı normal vaziyet alır '\'e tay- Yıllarca butun ruh ve dımag kuv- kurtardı. Karşıyakanın kalecisi vazh·eti kuı·~-ır- zamiy<' bağışlamış. 
mali art ın \e m i~abcte doğru yü- yareci yeni baştan vücut ve dimağı- velini bu mem~eketin fikir ve sa1:''~t clr.ysaaı b dşZki -? L DLD dı.. - Nizami sabahleyin muameleyi ~·af>' 
rünsün? na bil.kim olur. hayatına vermıt, eser yaratmak ıçın Göztepenin mukabil hücumu Alta- 30 uncu dakikarla Ate!'l takımı da bir tırmak için gelince Karamanoğlu: . 

Bu fık' ·, bu gay" yeni bir bom- Pik tayyarelerinin av tayy:ırele- ilahi ha~leler yap ... mış. b!r inannları, yın haf hattında kegilcli ve Altaylılar penaltı kazandı ve beraberlik golünü - Gece şarap keyfi ile bir ha!tctr111' 

ba~<lım:m ta)> aresinin m~ydana gel ıiıı{! YC dafi bataryalara karşı bazı her cemıyette oldugu gıbı ba§ka mea- insicamlı \'C seri bir oyunla tıekrar hü- attı. şinı. böyle şey olur mu? 
me,;n imka!l verdi. Y ;1pılacak tay- imtivazları vardır. Av tayyareleriyle !ek aahiplerinden ayırmak la-z:ımdır. cuma geçtiler ve oyunu Göztepe 111:-ııf İki dakika sonra hücuma geç.en K. De~ince, Nizami: . 
~,re oy le ir ah olmalıydı ki için- yap;ları muharebelerde pike tayya- ı Çünkü bu mütefekkir, bu san'at~ar, saha~ma intikal ettirdiler. Onuncu da- S. K. hlar, Ates kalesine kadar indiler - Siz gece değil. mııl şimdi haıtcdı· 
dek' p'Jot makinesi ·le nişan ahın, r~leri apacakları ert pikelerle ha-j cemiyetin büyük ruh ve idrak hına- kikaya kadar Altay iki kornerden isti- Cahiclin ~ütünü kaleci Fikret maharet-
h de c ~ ıkl ıp bomba mı at-;•n ve sımlar·nı atlatırlar. Gerçi av tayyare- s:nı kura? .adamdır. Çünkü. bu kı.Y.- fade ev<le~e~l!: Bu_~r~cla ~?ztep~nin k.~: le k~ı~t.-ıı:dı. . • . . 
te'kı:aı: uzakla ... ın. 1ste bövJece ilk ı · d d 'k t •k k b'lı'yet' \·nr 1 met eıerının ve namütenahı mesaııı- zamlıgı fırıkık kuçük bu tehlık~ bı.e 3,ı ıncı dakıkada ateş lchıne verıkn ,, erın ' e pı e e mc a ı ı "' - • t 1 15 · · 1 k.k ı s · · 
o1arak '1926 ıhnda ikey]e hucum a da div erlerinki gibi büyük zavi- nin mukabilinde aldığı nimet, ruhi .yara m:lc ı: .. ı~.ıcı. <avı ac a aımm bir kornerden gelen topu: sol iç kafıı 
tavyar ciliğ'n:n ilk r.dımları atıldı. yeler da~ilinde değildir. Av tay-ya-' ve deruni hazlardan öteye pek 3z ge. kuv.vetlı ~ı; .şut.u .~lırege ç~r~a~·ak top ile karşıladı ve Ateşin ikinci golüııii 

Y ni ·ıah abucak in ki af ve bir relerinin ötekiler gibi kuvvetli ka _ çen adamdır. g~rı gcl~ı .. ıkmcı şut ta tehlık: sız ~eçlı. kaydetti. Beş dakika sonra gene .AU:g 
çok naznriyel' · alt t.. tt'. 1 panya / natlar 1 malik 0 maması , ü?.Onden O, bir ağaç gibidı'r. Yaprak, çiçek, Altay hakım oyunvumı devam e~ıyor. liJer Feridin ayağından bir şiitla 3 ün-
1 .ırbi pike t::ıyyarel inin tam bir yapac ıklnrı sert clikilişlerc. k·ınatlar açar, meyve verir. Yaradılışında, al- fak.~t çam.u~'<lan agı~l~şan topun Kont-

1 
cii golii kazandılar ve birinci devreyi 

t~crüb aha oldu v güzel n"ticc- daya 1 lmayıp kopabilir. 1 dığı usarelerin ve kendi kuruluıunun rolu her. ıkı takJm ıç~~1 • zor oluvorl~U: 3 - 1 galip vaziyette bitirdiler. 
1 ·elde edildi.1.:te l)ir m'sal: 12 mart Bunun için avcılar pikecileri avla- kanuni bir yaratma icabı vardır. l\taamafıh oyun: eııerJı ıle ~ynıy:ın ıkı !kinci devrede Karşıyaka tak1m1 G 
HJ37 rihinrl htikCıme+çil ~re men - ma k h:ısusunda müşküliitlara uğra _ Dallarının, çiçek ve yapraklarının taraf oyuncularının sarfvttıklerı gay- ıncı dak;kada 4 üncii golü yime:-.ine 

u}'l 11) tayyare, Sarngo e ile Gua- makt dırlar. Dafi bataryalar bü bü- altmcla cemiyetler oturur. Meyvele- ret sahn:-mda zevk ve heyecan uyanrlı- rağmen takımda yaptığı isabetli tadi
daJr.viar nehr· ara ·ındn 20 km. liJ{ Liln zc Juklar çekiyorlar ve ty:ware- rini, inaanlık alemi toplar. O, hiç rıyon~u.. . .. . . !atin daha düzgiin bir oyun çıkarmağa 
b 'r :ıha. ı kap· yan Frankist can kin- nin cnbucak ni an noktasından· ~ili- IHr zaman kendi kendisurn değildir. 32 ı.ncı. ~~k!lrnda: ~oztepe kalesının başladı ve 29 uncu dakikada sağdan 
rıı ı. vnptlkln ·ı t'"arruzlarla tarumar nivernrsi topçu~·u fıtıl bırakıyor Pi- O hiç bir zaman, kendisi için olma- ceza. çızgı~ı ıçıncle Sı~ıme fa\:uı yapıldı. yaptığı bir akın neticesinde sağ içiıı 
etmi:;;le· dir. B • zaf ri müteakip hii- ke aresini, ancak namlusunu ~id mııtır. Mütefekkir, münevver ve san- Verıl<>n P~naltıyı Saım çektı. fnkut to.. lıir şütiyle ikinci golünü kayd<>tti. 
kf.ımctci p') ndeler kollarını allayn cletle aklaşan tayyareye çeviı,;'ıiş atkir, içtimai ve beteri bir mahluk- pu fena bır vuruşla dışarı atnrak bu 35 inci clakikadn ve Atesin bundan 
allaya ·ıerlem:şler ve bozgun'l uğ - olan '" pike istikametinde bulunan tur. Bir memleketin kültür ve san- sayı) 1 ~açr~dı. . . evvel kazandığı korner ~~mere verme-
rnyırn t. nkları gnnnim olarak z!lptct- top 1 vla\ abilir. at tarihini yaratanlar, her ha.ide . Te~lıkeyı atlat.an Göztıepelıler muk~- eli. gene K. S. K. hücuma geçti ve ge1ıe 
mi rdir. 19.jO harbinde !ngilizler, Alman- bunlardan baıkaları değı"ldir?.. bıl hucuma geçt~er, fakat Altay mu- sağ için ayağından 3 fincü golünü ele 

Cin j. pon harbinde d' j.apon t~r- lar v İtalyanlar pike tayyaresinden Onların da fiziki k~nunlar viçinde, dafaasını Y_ar1!1aga .. muvaffak • ola~ıa- kazandı. 9Ytınun lıund~n .so.nra~d kıs-
rnr cilcr du mnn gC'milerıne pıke i tifad etmektedirler. İngilizler artık yoruldukları, dınlenmeac, ae • ı dılar ... 42 mcı d~kıkacla ~ltn~ oı ta- mı K. S. K. takım mm hakımıyetı altm
hiicumlnı y pmışlardır. Fakn+ o z·1- Blacburn cSkua> !arını. Almanla~ rilaıeie, bakılmağa muhtaç oldukl•: 1 c~an hucu~a geçtı. ':fop, solıçe kaç~n İl- ela g çti ve başka gol olmadı. Oyun 4-3 
m:mlar pike tayyareleı işimdi o!duğu junk~.-::; cju 87> l rini ve ltalvan n, yani kendi asıllarına döndüklerı ,)~sın ayagına geçtı ve !Jyas mahıl'anc Ateş ·pur lehine neticelendi. 
Kadar tekimtil etmcmi~ti. llnlbuki !arda Brcda 65> tavyarelerini kul- sa-.n, onlara bir uDütk\inler yur • hır vur~şla oyunu~ yegane ~ayısını Al. Sabahleyin şiddetli yağan yağmurun 
bugiin pikeyle hücum basit bir UCU!'! anıyorlar. Bunlarda~ hepsini ·izle- duıt Dua kapmnı aöatennek, of, müt-

1 
fı;;·. lehıııc. kaycle~tı. Devre 1 - O Altay yüziiııden ikinci takımlar müsabakaları 

kndar günlük bir hatli e ol mu re tar:;ıtmaya çalışacağım: hit bir 1971 •• Fakat fU halde, onu· e lk; n.atıcelendı. .. . yapılamadı ve başka bir zama1ıa bıra-
PolonJ a ve Fransa harplerind~ m ·· - Bla burn Skua: Ekseriyetle ta,. _ kaldınmlar ve mukaclclerleri ile bat .· ;n~ı ?ev~e~e Altay oyun uzerınde- klldı. 
him roller oynamı tır yare grmilerinde kullanılan bir pike bata mı b1rakacajıa? •• Bu ela daha kı h~kı!11ıyetını muhafaza ederek ma- • 
Şimdi p:ke ta;yarelcriııin mu hare- hücum tnyyaı esidir. En çok 55 dere- feci!.. '.~ gırdı. Bunun~a tx:raber 10 un~u d~- Adlıyede : 

yorsumız. 

C'~vabmı vermiş. .. 
Halife Mehdi bir ·;ün şair Akkaşe)i 

huzurı.:na çağırtmış ve şarap hakkı:ı· 
daki b · r bevtini oku) arak: 

- Sen bunda şarabı vasfedcr~ 
onun ,. rcliği neşeyi tarif etmişsin. 131 

insan yapmadığı şeyi bilmez. Dznıe~ 
oluyor ki, sen içiyorsun. İçene ise ceı 
v"rnwk hızım .. 

Şair cevap vermiş: . 
- Olabilir ki benim neşe dcdiğııtl 

şeyin P.sh yoktur. Ya .~iz bunun var ol· 
cluğıın ı nereden bildiniz? .. 

• 
Bekriye: 

f ·,t: - Bugün içtiklerin ahirette 
fitil bt rnundnn gelec.ek .. 

Dedikleri vakit: 
- Yaşadım rlemiş .. Ben de burnıııtl' 

elan g. lenleri doldurur <1oldurur ice' 
rim .. 

N~tice şu: 
Tarih de gfüıteriyor, ki şiddet \. 

iilüm bile içki iptilasına mani oJ:ıf111 

yor. Y<>şilaycılar, bunun aksini y!l~· 
yorlar. Bizden hayır dua... ~ 

be tarzlarından ve ev afından bah- celik bir za\'iye dahilinde pike ya,. Gerçe aan'atkir ve münevver ç~- k~kada .?~a mlid~.fı Muharremı!1 bır 
scdcceğim. Pike tayyaresi süı at!i ol - pabilir. Bu tayyarP.lere Bri:;ıtol .. Per- lışır ve yaratırken, cemiyetin keodı- ı kası yuzunden Gl>Ztepe t.akımı blr fı~
duğu kadar da yüksek manevra ka- eus> •ipinde dokuz ~ilindirli 750 sine ne verec:eğfoi düşünmez. O, do- ~at.yakaladı, fakat kalec~ Şahap rnzı
biliyetini haiz bulunmalıdır. Bu ta)- b .n~ı j ik bir motör yerleştirilm ·~tir.1 ğurmağa mecbur bir kadın gibi san- ) ı::tı ku~.tardı.. B~ı da~ıkadan son.r~ 
v~r .de. aerod'namik faktörl~r biı) ük Bu tajyarenin bir hususiyJti de de- cılanırken, nefainde, sadece ya~at - oyun rnutevazın hır Ş{?kıl aldı. Her ıkı 
bır ıhtımamla he apJanır. Pıkn tay - nizc.> d{\ştüğü zaman :.. üzgeçsiz oldu- ~ak ıztırabını duyar •. Fakat hakıka- -------

Bi~~ ihtilas davası 
yarei'i.nde ·Üratın fazla bU}UillT'Sl:'lı yU }rn}cle batmamasıdır. tın böyle olU§U, cemiyetin Ona kartı 1 }ÜmÜzÜn faaliyetine mani oldu; bunu ~/Ia-nun tahsildar sıkıntıSJl)J defetmek için de\'" 
hedefınc ula madnn evvel katedcce- S >ylediğimiz gibi ekseri - olan vazifelerinde laubalilik yapına· biliyoruz, fakat ufuklar açıldığı gün, ı:. ' 
ği me~~felerd~ .dafi batar):nların \ e y~tlc - tayyare gemileı·inde sına da meaağ. vere~ez .. : .. bu da~~~ın, ce~_iyetten ~~el kendi Jet parasını zimmetine geçirdiğini itiraf etti 
av ta\ J ar~ rınm darbeleı ın dtlçar kullr nıldıgından kanatları katlana- Zarar yok; lfe cDuıkun ınunev- tetekkulumüz ıçınde mukemmelen 
olmaması için elzemdir. bilir. Kanat genişliği 14 metre 08 ve verler yurdu» ile ba,lıyalım .. Fakat batanlabileceğini düıünüp derhal, 1 • v _ . . . A . . 

Devrimizin en modern pike tay _ gö•:cle uzunluğu 12 metre 42 ohm bunu.nla c.emiyetin vazı:feaini yapınıt harekete geçmeliyiz.. 1 Bu~a t~hsıl~arı bulundugu . sır~_c!~ 1.JS 1.ıra 58 ~uruşu ıhtılas suretıyle zı~ 
yar~ler~ 80 ba+fa .82 d:ı:e~elik ~ir tayyar nin sürati saatte 420 ki!omet- oldug':'na veya ~u ayardaki münev- Türkiyede günde kaç gazete, kaç sarraf Refael llencuya~ahs~t.,ıı;ı metıne ge~ı.~mekle maznun ~e mevl< $' 
zavı ;c ıle hedeflerıne dıkılırlı:r. Boy- reye y klaşır. verlerın .•on naaıp ve haklarının da mecmua satılıyor?... Mus~f.a G:ı-rşen hakkındakı. davıı.al' 
b bir tepeden inişin ne kadar süratli Mürettebatı 2 kişiden ibarettir. bundan ıbaret bulunduğuna aala ka-1 Baylar, bu eserler tamamen bizim- şehrımız Agırceza mahkemesmde b 
olacağı her .ı alcle nazarı dikkatinizi Faaliye~ sahası 1000 kilomr!tredir. ni o~.mıyalım.. . 1 dir. Bizim teıekkülümüze de he.r lanmıştır. . r 

. celbedrcektr. Fakat çok büyük zor- Biri sabit diğeri seyyar iki makineli Turk muharrırlerinin, Türk san - aayı batına (10) para veriniz .• Çok v Mahkeme salonu davayı takıp ct~J 
luklara heniiz mukavemet edemiycn tüfeği vaı dır. Tamarniyle madenidir. atkarlarının, diier düJküo münev - değil, 10 para ... Günde 250 lira.. ge gel~~ Bucalılarla dolmuştu. yiJ 
in~an. şüphesiz böyle bir sürat kar- Tekerleklerini içeriye çeker. Ayrıca v~rleri de. kendi kanadları altına ala- Hatta ilan işleri de var.. Günde BUGÜNKÜ PROGRAM sek reısın; . 
. ı~ınd~ l<en.~Jini .k~yb~dec.:ktir. O~rnn denizaltı gemilerine karşı kullanıl - b lecek bı~ t.:~ekkülü vardır: ~lira, ayda 12 bin, yılda 250bin

1 

8.00 program. 8.03 ajans haberleri, - ~nlat bakalım b~ ı~ n~ıl oJdıl 
:ç.ın pık' uratmı ~umkun .ol.nbıldi- dıklar da görülmüştür. Basın bırhgı:. . • l~ra ••••• Hiç bir tetekkülün merhame- 8.18 müzik: hafif program (Pl.), Sualı~e !1'1aznun demış~ır ~ı: . , 
gı kadar. n.zaltmak ı~abetmış1 ır. Bu- junkers cju 87 K> - «Stuka> Şayed~ ~u. bırl~k ~trafmda, .. hakı. - tı:ne, alakaaına muhtaç olmadan, ih- 8.45 9.00 ev kadını - konuşma (gü- .-. . Hadısed~n. evve.ı aı.~ev~ vazod 
nun te!11.ını kanat hucum bordasma (Sturzknmpfflugzeugenin kı:.saltılmı- katen elıbırhk, ~:~dı ve enerJık bır t~yarlığımızda da izzeti nefa ve hay- zellik bilgileri), 12.30 program, mı:Z ~~~ f~~a ıdı. Sef~~ du.ştuk. !~ ·~ 
yerl.eştırılen ~ava frenleri ve pcn·n- sı): Devrin en iyi pike tayyaresi- çalıtma yapılabılırae, bu münevver- aıyetimizin aapaaağlam durduğunu 12.33 miizik: fasıl hey'eti, 12.50 a _ e.clıldıgı gıbı makb.uz uze:ınde ~egı~ 
n:n·n .. reversıble:. olmasiyle müm- dir. İk' kişiliktir. Kanat genişliği 13 ler, kaldırıma da dÜflnez, darülace- hiıııeder, kendi alın terim;zin, kendi jans haberleri, 13.05 müzik: karışık lı~ ):aparak. 1.55 lırayı zı?I~etıme of 
kundur .. Fakat bu tertibatlar da so- metre 82 ve gövde uzunluğu 10 met- zeyeA d~··· • . hakkımızın mükafatını alabiliriz. şarkılar, 13.20 14.00 müzik: karı.'ık çırdıl'1?. B~ ış.ı yapa~ken ıçı~ sızlı?jır 
nunda kıfayet etmez ve tayyare sa- -Devamı 3 ncü aahifede- Hadıaele~ ve a~v.ah~ !'iurau:ı: b.~r Ve, aaıl yapılaeak rt de budur. program.. (Pi.). 18.00 program, du. Bır gun ıdaremıze arazı vergıs, 

1 1 
yumak hai:ne gehıı, hızım teıekku- ORHAN RAHMi GÖKÇE 18.03 muzik: radyo caz orkestrası den ~or~u olan s~r'!°af Refael Bencil~ 

v • (İbrahim Özgür idare:-ıincle), l8.4o ya .ıp~tım .. Kıendı~ıne borcunun vej,il E G L E N c E G'"E c:E s 1 Cihan filimciliğinin buıüne kadar yaratabildiği en muazzam müzik: kadınlar fasıl hcy'eti, 19.15 mesı!1ı, a~~u takdır~e hakkıv~da. de~.lf 
~üzik: potpuriler (Pi.), 1V.30 a _ U:vkıf muze~er~sı kesecegımı sö>~ 

D • G • d san'at mucizesi Jans haberleri, 19.45 miizik: radyo dım. Bunun üzer.ıne borcunun meC ıfl 

eniz ·~z .. nosun a eNT RU ince saz hey'eti, 2015 radyo gazete- tutarı olan 192 lırayı çıkarıp ve 
4 ("~ ı: HI YASI si, 20.45 müzik: a~atör saati _ Ke _ P.~.r.~jı .. alı~ ~!ınaz evi?I ve çocukla~ 

nnn solo, 21.00 miizik: dinleyici ifl- gozumun onune .geldı. Makbuzun ·J. 
Perşembe akşamı saat (8) de başlanacaktır tekleri, 21.30 konuşma, 21.45 müzik koçamna A192 lı~a yazmakhğım J 

Y • •• • TÜRKÇE SÖZLÜ radyo orke trn ·ı (şef: Dr. E. Prao- e~e;~en laalettaym Ahmed namılli 
enı surprızler .. rvıasalar yemeklidir. ' torius)' 22.30 ajans haberleri, 22.45 b~!·ısınd~n 3 lira tahsil•v~ilmiş t; 

İki gün evvelden angaje edilmesi mercudur. Tiyrone Povver - Myrna Loy • George Brent Müzik: dans muziği (Pi.), 23.25/ ş-~sterdı?J. Re~a~le verdıgım maıc.,., 
23.30 yarınki progı·am ve kapanış. ıse 192 lıralık ıdı. Bu paranın 158 Jı; 

~-~~~'l'ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ siyle bütün ihtiyaçlarımı ta~amludı 

ELHAMRA sı·nem,.sın Ja BU HAFTA TU .. RK DONANMASININ Fa~~~t~:kiben şahid sıfatiyle dinJ~Il~ 
ıu Uı T YYA E Muhasebei hususiye tedkik memıJt ~ A R PREVEZE ZAFERİ NETİCESİ rından B. Snhılıeddin hadiseyi iza:tı.ı' 

hadiseden sor ·• !\ef ael Bencuya dıı. 1 f 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

BUGÜN 
AŞK - K1N - BÜYÜK İHTİRAS - EŞSİZ HEYECAN 

Senenin en muazzam Fransız filmi 

FIRTINA 
FRANSIZCA 

Baş rollerde: Annie Ducaux - Arletty Erch Ven 
Stroheim - Dalio - Andre Luguet 

FOX JURNAL'da en son ve en mühim haberler 1 
Seanslar: Her gün; 2-3,30-5,30-7,30 ve 9,30 da 

Dikkat: Haftanın her günü illC seanslar ucuz halk matineleridir. Fiatleri 
20-25-30 Krş. 

SiNEMASINDA Eski Venedig"'i yıpratan siyasi ihtilaflar ye müracaat ederek elindeki maıc11~ 
la vergisini tamamen yatırmış old~~ 

TELEFON : 3646 kadın entrikaları .. Cinayetler .. Kanlı ihtilaller halde kendisinden ikinci bir defa f1r. 
istendiğini söylemiş ve: tıf 

BARBAROS devrinde VENEDİK 
BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ T ARİI-Iİ FİLM 

.. AYRICA 

HERKUL Oynıyanlar: Fernandel - Gaby Morlay - Julles Berry 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

MATİNELER: 2 - 5 - 8,15 Cumartesi Pazar gOnleri 12.30 da ilave seansı 
... ~-ml~EllM&llm .. ~':"Wlı:sl.ıırM'_ .............. .. 

- Bunun üzerine tedkikat yııP r 
dık. Neticede dip koçanında 3 lirli. 1'41 
fael Bencuyanın elindeki makbııl~ 
ise 158 lira yazılı olduğunu gördteJ 
Tabii keyfiyeti müdüriyete bildiJ'B.,.,.. 
hakkında tutulan zabıt varakasını 1 

za ettik. Başka malUmatım yoktıJ~ıll 
Demiştir. Heyeti hakime, ev etil• 

mütalea için Müddeiumumiliğe ~ J>lş· 
nıesine karar vererek muhakeıneY1 

ka bir güne talik etmiştir • 



27 İkinci kanun 1941 Pazartesi 

HiKAYE: 
ÖKSE 

1 Fahri, kalabalık framvayda şöy
e derin ve rahat bir nefes almağa 
~~lışı~ ordu Gözlerinin içine bakan 
kı_r kadınla karşılnştı ve clerh:ıl da-
ıkalardır çektiği azap ve ıztırabı 

~;1 u~.u~~erdi. Kendisi de gayri ihtiya-
t $tulumsedi. 

, 'franwaya binip inenlerle kalaba
k~ dalgalanıyor, kimse yerini bir da
v·.~. muhafaza edemiyordu. Ezile 

UzuJe bir tarafa fırlıvordu. 
s Pabri, gözlerini gi.lzel ve gülüm
. eren kadından a nrmadığı ve hep 
~n.~ doğru yaklaşm:1k i~tediği için bir 
b· Uddct sonra aralarındaki mesafe 
ır kaç adımlık kalmıştı. 

I· Aksiliğe bakın ki tam bu esnada 
pa~ı~ biletçiye işaret etti. İtişe itişe. 
k a .rıye de şöyle bir sürünerek Sir-
ecıde indi. 

l{ Tereddüt edilecek zaman yoktu. 
l'n~d~n, geçerken bir daha gülümse
d ıştı_. Yapılacak iş hemen arkasın -aR ınmekti. Fahri de öyle yaptı. 
F ha.dın durak yerinde idi. Sank' 

a rıyi bekliyordu. 

d
. Fahri pek beceriksizlerden değil
ı. 

\' - Of .. Diye rahat bir nefes aldı 

f et?u vesile ile de ilk ci.imleyi sar -
e tı: 

ın -k Tramvaya binmekten se yürü-
e daha rahat .. 

, Kadın cevap vermedi amma, dahH 
Çok gülüm::edi ve biraz da kırıttı 
}{ - Siz de ne kadar yoruldunÜz 
c e

1
r halde sıkıldığınız i~in inmiş ob-

a \sınız. 

k
- Hayır ... Zaten Sirkecive ine -

ce tim.. • 
k Fahri yaklaşmıştı ve kadın onunla 
0nuşmaktan çekinmiyordu. 

l - Biraz oturmak, dinlenmek is -
er misiniz? 

Saatine baklı: 
- Hiç vaktim yok .. 

11
• - Vah vah ... Yarım saat dinle -

11
1 ı· "~~ baf!ka bir giln için .. Hava da 
e guzel... Eğeı vaktiniz olsa idi.. .. 

b. R:aclın ayni kırıtış ve gülümseyişlr 
ır kapıdan girdi ve girerken de da 

vet .eder gibi başını eğdi. 
Şımdi ne olacaktı? 

1 
Fahri tram,·ayda yaptığı gibi faz

~ tereddi.it etmeden arkasından ice
rı dalıverdi. Bir arkadaşı nefc)' 
~ef ese omuzundan yakaladı. Rec~p 
eın soluyor, hem ele güliiyordu: 
- Gel ı::.öyle ... Nereye? 
Fahri münasebetsiz biı zamand .. 

ı·a. tlıyan arkadaşın:1 kızdı: 

Pike tayyareleri 
- Baştarafı 2 nci sahifede -

r~ 82 olan bu tayyaı enin pratik ağır
tıg~ 4249 kg. dır. Pratik ::ıüra[i saat
t~ 320 kilometre olup 4300 metre ir-
ıfacta 390 kilometreye varır . .Pike 
~snasında sürat 750 kilometreyi bu-
ur. Azami irtifaı 8500 metredır. iki 
t~ne makineli tüf ekle ::ıilahlıdu-. Hı
rı sabit olup pilot ta.rafından kulla
nılır ve sol kanatta bulunur. Diğeri 
ı:ıcl-eyyar olup arkada tel::ıizci tarafın -

an kullanılır. 
'l'ayyarenin paçalı tekerlekleı·i a

ı:b·asıncta 250 kg. veya 500 kg. lık hır 

- Aman çok acele işim var. Baş
ka bir gün .. 

- Dur y:ıhu ... Faka baP.ıyorsun .. 
Fahri fazla dinlemedi. Omuzunu 

aı 1rnclaşının parmaklarından kurtar
dı ve hızla güzel kadının arkasından 
koştu. 
Kadının girdiği kapıyı görmüştü .. 

Kemdi i de arkasından daldı. 
Bura-·ı biı dişçi daire<-i idi. Bek

leme salonunda güzel kadından ma
ada bir müşteri daha vardı. Bes da
kika sonra bu müşteri içeri girmişti. 

Oh, Fahri yalnızdı. 
- Dişinizden mi rahatsızsınız?. 
- Ya ... Bilseniz ne kadar üzi.1 -

yor. 
İçeriden inlemeler duyuluyordu. 
Kadın fenalıklar geçi meğe baş

ladı. 
- Felaket .. Gene siniderim tuta

cak .. Hiç tahammül edemiyorum. 
Fahri onu tese1li etti: 
- Fakat' çok izam ediyorsunuz. 

Hiç de sandığınız kadar.... ~ 
İçerideki müşteri dişine bir tentir

<livod koydurmuş çıkmıştı. 
Doktor güzel kadına l;uyurun der 

gibi işaret etti. Kadın: 
- Hayır, dedi evvela ·Beyefendi .. 
Fahl'i şaşırdı. Kekeledi. Doktor: 
- Buyurun efend!m.. Diyerek 

Fahriyi içeri aldı. Sa!1dalyaya oturt
tu. 

- Şu dişiniz olacak.. ,...ok mu ağ
rıyor .. Vah vah .. İhmal etmişsiniz ... 
Çıkarmak lazım .. ki öbürlerini doldu
ralım. 

İki dakika sonra Fahri dişini eli
ne almıştı. 

Dışarı çıktığı vakit güzel kadının 
verinde arkadaşı Recep oturuyordu. 
Fahriyi görünce kahkahayı bastı. 
Yüksek sesle: 

- Doktor, dedi. Bir ahbabımı ök
~eye düşürdünüz. 

Doktor beyaz göğüslüğüyle dışa-
ı·ı çıkmıştı. Soğukkanlılıkla: 

- Ya. Vah vah .. 
Dedi. . 
Fahri bir şey anfamaınıştı. Recep 

onu ~i.irükleyerek dışarı çıkardı ve 
anlattı: 

- Benim de başıma geldi.. Amn 
bereket versin doktor arkadaşımdı 
ıb kurtuldum .. O kndm doktorun 
met.resi gibi bir şey .. Trnmvaylarda 
dclaı-;ıp ın(.i~teri topluyor. Ne olurdu 
beni dinleseydin. Hakkın da var .. Gö_ 
zün etrafı görmii);ordu ki.. 

Ahmet Reşat 

· Feci b1r kf.'za 
Değirmendere nahiy-esiııin Yeni kö

yünde feci bir kaza olmuştur. Ahmed 
oğlu Musa Kabağın yanında hizmct-

1 kf~rlık ed.en Ayaşlı Ömer oğlu 26 ya
şrn;la I!ali~ odt~.n kesmek için e~el~.e ı 
daga gıtmı~. doncı ken f.l·1 la yağmur
dan bir vadiden akan sul~ra kend!sini 
ve €şeğini kaptırar:ık boğulmuştur. 
Zavallının oesedi. dağda l>ulunmuş·ıır. 

Tayin · 
Torbalı zabıt katiplerinden 1\Tuhar

rem Uvanık harcirahsız İzmir Sulh 
ceza mahkeme:;i zab}t kfıt:pliğine tayin 
edilmiştir. Bir·m:i icra dairıesinde 40 
lira ücretli bir mübr,şirlik ile Torbalı 
m~ıhkcmesinde münhal bulunan 10 lirn 
mı.aşlı birer zabıt katipliği açılm ı~tır. 

omba konur. Gövde altındaki bom
\ıanın hafiflemesi 50 kg. lık kanat 
altı bombalarının' aı tma::ııııı temııı 
eder. Bu tayyarele-r 12 silindirli ve 
~ers v biçimın<le su ile soğutulur bir T. ı·ş Bankası 
JUnkers <jumo» 211 tipinde 1050 
Oeygirlik mo't.örle mücehhezdir. l'i-· 
keye geçipte bombayı atınca perva- Küçük tasarruf 

(ANADOLU) 

ı- A~lk~ırllik. ôşO~ırü 1 
.._.lfljlli~w::.-::...~ ı =-nar....-:: #'+:J•nm:nw cacr.&ll!l:P'iaı:tı~ 

312 19 332 ~ Ve ı·~ 
I':'). 

u 
abaır c P;f 

Yıllık uoklamaga çağrıııuor. 337 liler de ilk gok
ıamaıarını gaptıracaklardır. ilanı okuuunuz ! 
lzm·r yabanc? askerlik şubesi başkanlığından: 
1 - 337 dogumltıl::ı.rın ilk yoklaması ile İzmirdc ikamet eden 312 

ila 332 doğum'lu ihtiyat ve ruhsatlı hariç şubeler mensubinin, (yabancı 
askerlerin) senelik yoklamaları yapılacaktır. 

2 - Yabancı erlerin yoklamaları İzmir yabancı askerlik şubesi bi
nasında yapılacaktır. 

3 - Doğum sıraı:;iyle yoklama günlerini gösterir liste aşağıya çıka
rılmıştır. 

A ) 337 doğumlu yabancı ederin ilk yoklama.::.ı 27-2. kan- pazartesi 
gününden itibar.an tatil v?. merasim günleri hariç, her gün sabahleyin 
saat 8,30 dan öğle ııaat 12 .re kadar devam edecek ve müracaat eden
ler in ilk yoklaması yapılacaktır. Talebe olanların derslerinden kalma
maları için tarzı harek,et okul direktörlüklerine yazıldığından direk
törün talimatına göre muameleye tabi tutulacaklardır. 

B ) 337 doğumlu yabancı erler ilk yoklamaları için bizzat müracaat 
edeceklerdir. Meşru mazeı eti. olanların ana, baba, kardaş gibileri va
sıta olmaları kabul edilecekbr. Bunun için dıe isbat hüviyet etmeleri 
şarttır. 337 doğumlu yabancı her mükellef şubeye gelirken nüfus cüz
daııiyle bel'aber müracaat edecek ve halen ta1ebe olmayıp ta vaktiyle 
talebe olanlar, okuduğu okullardan almış olduğu en son diploma, şa -
hadetname ve tasdiknameyi de beraberlıeıinde getireceklerdir. 

4 - 312 ila 332 doğumlu ı.uhsatlı ve ihtiyat eratın 941 ihtiyat yok
laması yapılacağm<lan şubenııze müı-acaat edecek vabancı erler nü -
fus cüzdanını, askerlik tezkere~ini ve ihtiyata nakledÜdiğine dair ye:;ika 
ile müracaat etmeğe mecburdurlar. Bunlardan meşru mazereti olanlar111 
ana, baba, ve kardeşi müracaat edebilirler. Ancak isbatı hüviyet 
şarttır. . 

5 - Senelik yoklamağa gelen yabancı erlerin kaffesi örneği aşağı
ya çıkarılan cerlvelden ikişer nü ha hanei mahsusaları kendi nüfus cüz
danına göre doldurulmuş olarak behemehal beraberlerinde getirecek
lerdir. 

6 - Türkiye cumhurireti tabaası olan her erkek vatandaş yoklama
sını yaptırmağa mecburdur. 

7 - Resmi, hususi dairelerde çalışanlar müeccel olsa dahi bu yok
lamaya tabidirler. 

8 - Yoklamaya gelmiyenlerle göndermeyen resmi ve hususi daire 
amirleri hakkında kanuni takibat Yapılacaktır. . 

9 - Eski harfli nüfus cüzdanı kalıul edilmiyeceğinden ycni~i ile mü
racaat edilmesi şarttır. 

10 - İhtiyat; ve ruhsatlı erat aşağıda sualanan günlerde öğleden 
sonra saat 14 de müracaat edeceklerdir. İlan olunur. 
ı-:~32 Doğumlu erl,er 27 Kanun Pazartesi günü saat 14 de 
2-:~31 Doğumlu erler 28-29- « Salı carşamba günü saat 14 de 
B-330 Do~umlu erler 30-31 « P'erşembe cuma günü saat 14 de 
4-829 Dogumlu erlct 3-4 Şubat pazartesi s:ılı günü saat 14 de 
5-328 Do~unılu erler 5-6 « çaışamba perşembe günü saat« « 
6-327 Dogumlu erler 7- « Cuma günü ~aat 14 de 
7-326 Doğumlu erler 10-11-12 « pazartesi rnlı çarşamba « « « « 
8-325 Doğumlu erler 13-14-17 « perşembe cuma pazartesi « « « « 
ü-324 Doğumlu erlıer 18-Hl-20 « sah çarşamba perşenbe « « « « 
10-~~23 Doğumlu erler 21-24-25 « Cuma pazartesi salı « « « « 
11-322 Doğumlu erler 26-27-28 « ça1·şanba per>ıenbc cuma « « « « 
12-321 Doğumlu erler 3-1-5 Mart pazartesi sRlı çarşanba ~ « « « 
rn-:320 Doğumlu erler 6-7-10 « perşenbe cuma pazartesi « « « « 
J.1-319 Doğumlu erler 11-12-1:~ « salı çarşanba per~enbe « « « « 
ıu-:ns Doğumlu erler 14-1'1-18 « Cuma pazarle::ıi <.:alı « « « « 
Jfi-317 Doğumlu erler 19-20-21 « carşanba perşenbe cuma « « « « 
J7-:316 Doğumlu erler 24-25-26 « pazartesi salı çarşanba « -r « « 
18 315 Doğtıınlu erler 27-28-~1 « perşenbe cuma pazarte:ıi « « « « 
1 fJ-314 Do!hımlu erler 1-2-3 N:san salı çarşanba perşenbe« « « « 
20-313 Doğumlu erlct· 4-7-8 « cuma pazartesi salı « « « « 
21-;}12 Doğumlu erler n-10-11 « çarşanba pei·şenbe cuma -ı « « « 

Izm"r Yabancı /.\s. Ş. başkanlığından: 
Alsancak 2. Kordon 

AS. Ş. BŞK. 

Aşa~ıda adı ve adresi yazlı erin 194 yoklaması şubemiz 
S/ ve / sırasında yapılmışhr. Künyeı:,'ne de meşruhat 
verilmesini rica ec!erim. 

Yabancı AS. Ş. BŞK. 
YRB. 

Hıfzı Çataltepe 
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~ızmirl' J.evazım Amirliğ · "lania:rı~ . -••• ... 
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zmır Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için on bn adet yem torbası kapalı 

zarfla ck,;iltmeye konulmuştur. 
2 - lşbu torlıaların muhammen fiati 125 kuru~ olup tutarı 12500 

Ye teminatı 937 lil a elli kuruştur. 
3 - ~em torbasının numune ve şartnamesi komisyonda olup istek

lıler her vakit görebilirler. 
4 - Eksiltme 8-2-941 cum:ırtesi günü saat 11 <le Isparta askeri sa-

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 23 27 1 6 
Bornova askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilpı-;u iki kuruştan 1245 ton buğday kırma

sına kapalı! zarfla talip bulunmadığından pazarlık su1·etiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 24.!lOO lira olup ilk teminatı 1867 lira 50 
kurustur. 

3 - İhalesi 1-2-941 cumartesi günü saat J ı de Bornovada komis
yonun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

4 - Şartname ko.misyonda görülebilir. 
6 - İsteklilerin mezkur gün ve saat 10 na kadar teklif mektupla-

rını komisyona vermis bulunmalan 7 12 19 27 67 
İzmir Levazır:-.:ı Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna on dört kuruş tahmin edilen 18000 kilo no

hut ihtiyacı açık eksihme suretiyle ,atın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 7-Şubat-941 cuma gilnü saat on buçukta kışlada iz-

mir levazım amirliği .satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 2520 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası 18!) liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

veı::.ika 6 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
göstermek mecburi \'etindedirler. 

7 - Eksiltme) e j~tirak ·edecekler kanuni vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
mürac antları. 23 27 1 5 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna yirmi üç kuruş tahmin edilen 18000 kilo ku

ru fasulye açık eksiltme suretiyle .satın alınacaktır. 
2 - Ek:siltme 7-Şubat-941 cunrn günü ;:;aat on beşte kışlada izmir 

levazım amfrliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin edilen tuta rı 41'10 liradır. 
4 - Teminat murnkkata akçası 31 O lira elli kuruştur. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticar~t odasrncla kayıtlı olduklarına dair vesika gfö~

termek mec burı.vetin dedirler. 
7 Ek::ıiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat 

muvakkatalariyle birlikte ihale ~aatinden evvel komisyona 
müraca:ıtları. 23 27 1 5 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 10000 kilo pazarlılka ::;adcyağı satın alınacaktır. 
2 - Sadeyağının beher kilosu 170 kunışlan 17000 lira biçilmişlir. 
3 - İhalesi 10-2-n41 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Gelibolu 

askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İ:-.teklileıin ihaleden bir saa evYel teminat akçaları olan 2250 

lira ve ihale kanununun 2.3 maddelerindeki vesaiki ile birlik-
te komisyona müracaatları 27 31 ~ 6 - ..,. Rami tümetı satın alma komisyo:ıu reisliğinden 

Asker ihtiyacı iç.in 34 Ton sadeyağı kapalı zarf usuliyle ve kimyevi 
tahlile tabi tutulmak suretiyle satın alınacaktır. Eksiltme muamelesi 
5 - 2 - 941 tarihine mü~acli.f Çarşamba günü saat 11 de Ramide Tümen 
karargahı :;ıatın alına komisyonu daire..~inde yapılacaktır. 34 ton sade
yağının tahmin rdilen bedeli Elli dört lıin dört ·yüz liradır. İsteklilerin 
şeraiti anlama1< üzere her gün Tiimene miirncaatları ve eksiltmeye iş-
tı .. k ·{n c. c r·unyyen "'' att ·r • ~ l ,,, e i , kadar teklif ve temi-
ıı.tt :ı .. ı, i ·ı,• 1 luııur. 

(355/178) 2 ~ 27 ::ıo 

Çamaltı tuzlası müdürlüğün
den: 

3-1-941 tarihinde ihaleye konan otobi.i~ garajı inşası verilen bedel 
haddi Jayıkın<la görülmediğinden onbeş gün müddetle temdil edilmiş-
tir. 

Keşif bedeli 919 lira 55 kuruş muvakkat teminatı 68 lira 96 kuı uş
tur. Taliplerin ihale günü olan 4-2-941 "lalı günü saal 14 de müdüriye-
timizde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları 173 

Salilıli Belediye Riyasetinden: 
Belediyenin elektrik fabrikasm<la Grankı kırık Peter marka dik silin

dirli bir gaz motörü kasaba dahilinde bulunduğu mahalde aksamı ile bir
likte satılmak üzere kapalı urf ırnuliyle müzayedeye çıkarılmıştır. İha· 
lesi 3-Şubut-941 Pnzartesi günü ::;aat 16 da yapılacaktır. 

Talip oh nları 1 ınoWrıi. ,ö rr 1'. !fü .. rrıf'"1en izahat \'C şeraitini anlamak 
için ihale tarihine kadar Belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

21 23 25 27 177 
ıı.esine çarpmaması ıçin bombayı ge- h 
rı alacak ve öyleee bırakacak hususi esap/arı 1 - Memleketi 
bir tertibatı vaı<lır. Bu tayyarenin 1 9 4 1 ~i;-b~lcdiyesinden: 
~ttığı bomba, 1,50 - 2 metre kalınlı- 2 - Kazası Türk parası kıymetini koruma hak· 

AL SANCAK 
istasyonu karıısında yeni açılan 

&-ıncıa beton ve zırhları parçalar ve lkranıiye planı kındaki 12 numaralı kararnameye ek 
Ueler. Bu tipin hem ufkı hem pike 3 - Nah:yesi olan 20-12-940 tarih ve 2/14854 sayılı 
bombardıman tayyaresi olan daha kesideleri kararname belediye cümle kapısında-
mütekamil' ve yeni bir modeli jun - .. 4 - Mahalle köyü ) ki ilan tahtasına asılmıştır. İlan olu-
~er::; «ju 88 K.)} da çok kullanılmak- 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos, 5 - Hane No. ) sahife No. ( nur. 
adır. 3 ikinciteşrin tarihle- 1 - Kadifekaledeki çamhkla cum-

Breda 65: İki veya bir kişı1ik pi- . 6 - Esas Ş. kütük No. h · t k 1 ~ k 11 k 
.ke hücum tayal'esidir. Ağırlığı 

2900 
rınde yapılır. urıye oru ugunun par yo arı e-

~g. olup 7~0 beygiı.~i~ bir adet 7947 ikramiyeleri_ 7 Esas Ş. icra No. narında mevcud hendeğin döşenme:si 
Cnome ve Rhone 14 upınde veya ~ işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 
l?Oo .Qeygirlik bir adet f~.at A 80 ~i- 1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 8 - Yabancı icra No. şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko-
Pıncte bir motörle mucehhezdır. 3 > 1000 > - 3000.- > nulmuştur. Keşif bedeli 453 lira mu-
<\.., t 9 - Yabancı yoklama No. ~ami sürati 420 kilome re ve aza- 2 > 750 > - 300.- > \'akkat teminatı 34 liradır. Taliplerin 
l'tıı İrtifaı 7500 metre olan bu tayya- 4 > 500 > _ 2000.- > teminatı Cumhuriyet merkez bankası-
t~.l\in kanat genişliği 12 metre lO ve 

8 
> 

250 
> _ 2000.- > 10 _ izm:r :ıc!resi na yatırarak makbuzlariyle ihale tari-

1S"ovue uzuhluğu 9 metre 60 dır. beş 

J
adet :makineli tüfekle silahlıdır. Bun- 85 > 100 > -· 3500.- > _N_O_T_: ------------- _,______________ lıi olan 29-1-941 çarşamba giinü saat 
ardan 2 tanesi ı:;abit olup pervane 80 > 50 > _ 4000.- > 1 16 da encümene müracaatları. 
arasından ateş eder. diğeı 2 tanesi 300 , 

20 
> ~ GOOO.- > 4?~~cm:*PmrJst1a..ırı:z9zı1ız:11.-ı1l!llU•m•11•~!#M•m•111-aıı•mnwan1I1nımı•ctat'il!I wa:e•-.. 2 - Mezbaha restoranının keşfi 

de kanatlarda bulunur ve bu dört ta- F ~ B mucibince yapılacak 641.66 liralık in-
ke1lınakineli tüfek pilot tarafından Türkiye iş bankasına para. yatır- (.)ı. ~ ne O ~ıı f5fült ve tadilat bedeil müstecirine ait 

.u. anılır, 1 tanesi de arkada telsiz- v lt _.# IlM ~,ı il -cının emrinde bulunur. nıakla yalnız para bidhtirmi~ ve faiz ... olmak üzere Uç sene müddetle kiraya 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

Tayyare loo kg. lık 4 bomba veya almış oimaz, ayni zam&nd2. taliinizi d(' l\1akine l,amr·rhanesi verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
15 kg. l~~ ı.2. ~omba taşır. Faaliyet cienemis olunmrıııı şartnamesi veçhil·e açık arttırmaya ko. Her şubeye aid hastalar kahtıl ve mU-
saha. sı. b.11. ~ışılıklerde 1560 kilomet- ------------ nulmuqtur. Muhammen bedeli senelig-i k k ş Jıkl d t I · d t ı· t " • • d' b ~ tchassısları tarafından tedavi edilir. 
re, ı ı ı 1 • er e ı200 kilometredir. Pike ayyareleıini az çok tanıdık- ~: gunün e es ım e n1egı prensıp e ınen ve u· 50 liradan 150 lira muvakkat teınina-
Bu tayyarenın avcı olarak da kulla- tan sonra onlar hakkında hasıl ede- I •1t•h d b" .. d. 11· 9- k rvıüessesed\;; he zaman ... nıldıg~ı görülmüştür. - . . kanaat su 1 b·1· p·ı t mm a 1 1 ar e en ır muessese ır tı 1 ıra -O uruştur. Taliplerin temi-

Bunlardan başka Amerikalıların ~·are~i her zaman için bir yıldırım Kest8ne pazarı demJreUer 8'1 • §9 Telefcn: 8991 natı cumhurıyet merkez bankasına .va- doktor ulun ur. Tel 2918 cegımız c " o a ı ır: ı rn ay- ' · b 
«Northrop» tayyareleri de meşhur_ harbi silahı olarak kalacak Ye sade- _..._. t- füriP<*H#'4'·' - u• tırarak makbuzlariyle ihal-e tarihi olan ----~--------• .. 
dur. Fakat bu tayyareler henüz ce taarruzlarda kullanılacaktır. Bun- IJ'* B"t'· İ . ı·ı . . f' ld ki = pıımı '.?9-1-941 çarşamba günü saat 16 drı en- Doktor Oftcratör 
h ı k Jl 1 dıg~ı · · d h · d h u un zmır ı enn ınıaa ır o u arı •· arp~e u anı ma ırm onlar hak- dan ~onra a a zıya · e em ufki, . . 1 cümene müracaatları. 
kında verimli bir kanaa ·z yoktur. hem pike bombardımana elverişli or- A k d V • Ş h • D l İş Bankası cıvarında malıye 14 18 22 27 Dahi Öke 
Size ::ıadece ufak bir malumat vere- ta çap bombardıman tayyareleri in- n ara a: ı enı e ır .ra as: bahçesi karşısında: 
lim: şa edilecektir. Tıpkı İngilizlerin BriS- TELEFON 3949 oıs TABiBi ----ı 

Northrop A - 17: 750 beygirlik bir tol Blenheim «Mark IV)} ve Bristol 
cPratt ve Whitney» motörü ile mü - ~Beauforb> lan, Almanların junkers 
cehhez olup azami sürati çaatte 340 «.iu 88 K.» ları gibi. Böyle inşa edilen 
kilometredir. 5 tane makineli tüfek- tayyarelerde bomba hacmi daha bü
le ~ilahlandmlmıs olan bu tayyare Yük olacak, binaenaleyh yapılacak 
500 k . bomba ta~ır. Tayyare iki ki- bombardımanlaı daha müessir ola-

l 
Tepebaşında Şehir tiyatrosu 

stanbulda: Yeni Şehir Palas: karşısında 
TELEFON 41300 

TürkjyP.nİn birinci sınıf otellerinin en iyisi ve en konförlüsüdür 

İLER: Dostlarınızı ancak bu otelde bulabilirsiniz 

Cevat Dağlı 
Haetalarmı her gün .sabahtan 

akı,ama kadar İkinci beyler soka
iında 65 numaralı muayenehane -

• n• 30.SS 

İZM1R A~KERİ HASTAHANESi 
KULAK, BURUN ve BOC.AZ 

HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

İkinci Beyler ıokağı No. (80) 

Haata.larım her gün öğleden ıonra 
kabuJ ve tedavi edei'. 
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'G~lm. Alman propagandaSI Adis-Ababada Yunan matbuatı Kahire ANAQOLU'da _.. 
Serlevha/ar arasında 

Vakit - .Mihver arbk sadece Al-
manya demektir. ~ 

- Ona hiç şüphe yok.. Fakat mag
lfıbivetin kabağı patlayınca, mesele 
sadece Almanyanın başına düşmiye
cektir. Şeref ortaklığında yay~ ~a.
lan İtalyanın, hiç olmazsa maglubı
yet ortaklığında nasibini tam alm~ı 
için, İngiltere tarafından bol bol !1'.u
zaheret göreceğine sened verebılı -
rim. 

Vakit - Sinir doktorlarının işi ne-
den arttı? .. 

- Ayol ne var bilmiyecek; sinir 
hem moda oldu, hem de kafa tası -
mızı parçalama ı gittikı;e artan bir 
hastalık.. Bayanlar, bayılıp ayılmak
ta berdevamdırlar.. Analarımız, ni
nelerimiz böyle hastalık bilmezler -
di. Erkekler de, harp sonrasının başa 
aç.tığı gailelerden, aı'tık birer sinir 
hastası olup çıktılar. Harp bitince, 
mevcud hastahanelerin, tamamen ti
marhaneye çevrileceğinden hiç şüp
he etmiyelim .. 

Vatan - Şili sefar.eti katibinin 
kaybolması hakkında .Nizamcddin 
ı .. azif ne diyor? 

- Dostum Nizamın, gazetede 
söylediklerine bakmayın .. O içinde"n 
.her hangi bir yerde, büyük zevk ve 
sefa alemine daldığı farzolunan e
f aret katibinin yanında bulunamadı
ğı için müteessirdir ~e mutlaka; 

- Karadavudun Fatihe tokat at
masından daha enteressan birşey o
lacaktı, 

D<' ~ktedir. 
Yut.ııı - İpek çoraplara veda .. 

- Yalan olduğunu bilirim amma, 
söyle arkadaş, bir daha söyle; çok 
hoşuma gidiyor. 

Tan - Sicilya da işgal edilmeli .. 
- Sicilya ile İtalya ayni vezin ve 

kafiyededirler. Sicilya işgal edilince, 
İtalyayı açıkta bırakmak yazık de
ğil midir? 

Tan - Kilosu 180 kuruşa fındık 
kabuğu .. 

- Bırak azizim, fena mı sanki! .. 
Memleket mahsulüdür, üzümün çö
pü 100, armudun sapı 120 kuruşa 
~atılmazsa canım yanar .. 

Yeni Sabah - Yakalanan iki ih
tikar suçluları .. 

- Biz gazeteciler çok in~afsızız 
vesselfım .. Zavallılar nasıl olsa yaka
lanmışlar, Ceza verecekler, hapse 
girecekler, sürgüne gidecekler. va -
tanclaşlar kaışısında rezil oldular ... 
Onların artık dokunulacak yerleri mi 
kalmıştır ki ... Biz, yakalanamıyan 
ihtikar suçlularını düşünelim: 

Yeni Sabah - Gene evlenmek 
meselesi.. 

- Bekarların kulağına kurşun .. 
Çoluk çocuk sahibi insanlar, bin bir 
kahırla evlfıd yetiştirir, aile me-:uliye
tinin ağırlığı altında ezilirken, be -
karlar eski sultanların refah \'e saa
deti içinde yangelmektedirler .. 

Cumhuriyet - Dilimize çeki, dü
zen verelim .. 

- Hay ben de senin ağzım öpe -
yim .. ~I emlekette, bir bubi! kulesi 
<lili, bir babil kulesi imla ve gremeri 
aldı yürüdü. yahu! .. Bu ne iştir, bu
nun sonu nereye varacaktır? Dilde 
ı lahat mı yapacaktık, yoba? .. 

Cumhuriyet - Trende felsefe .. 
- Oh, oh, bayıldım doğrusu bu -

na!... Tr:ende felsefe, kazan kal ay
larken şiir, kahve döğerken t<!ganni .. 
Buluşuna diyecek yok ... Ayineı dev
ran bu, neJel' gösteriyor değil mi 
Bay Felek!.. 

Son Posta - Bahara doğru .. 
- Ah azizim ah, artık dünyanın 

baharı seyredecek hali mi kaldı? 
Bahar, şfiirlerin dilinden düşüp git
miştir. 

c:Vü lal gene mi kaldı güzel fa!';Iı 
bahara> diyen şair mezarından kal
kıp seyretse, vüslatın bahara değil. 

mezara kaldığını görüı dü. 
Akşam - 98 seneden beri devam 

eden dava .. 
- Aman iki ene daha sabret~in -

lcr, bitirmesinler. Dava hiç olmazsa 
cbir asıriık tarihi dava> kıymetine 
çık""ın .. 

S APAN 
---=~00=----

Güzel bir teşeb
büs 

Haber aldığımıza göre, ~Iaarif 
Vekaleti 1zmiı e bağlı Kemalpaşanın 
Alurca köyü ile Bergamanın Kınık 
nahyiesinde altı ay devam edecek 
seyyar bir kız san'at okulu kursu 
açacaktır. 

Bu kur a bakacak olan öğretmen
ler 1 tanbuldan şehrimize gelmirler
dir. Bu hafta içinde şehrimiz akşam 
kız san'at ok u direktörü Bayan 
Muzaffer ile iki ilk tedıisat müfet
tişi bu köylere giderek okulu aça -
caklnrdır. 

Köylü kızlarımıza pratik şekilde 
ev işlerini göst-Orecek olan bu ktırslar 
şüpl:csiz ki faydadan ftri değildir. 

---x----
Atinada alarm verildi 
Atinn, 26 (A.A.) - Dün Atinada 

snat 11,40 dan 12,20 ye kadar devam 
cd~n bir nlfirm verilmiştir. 

Boyuna yalan haberler 
. uyduruyor 

lngiliz elçisi 
So~yayı terk için emir 
almış ve daha neler!. 

Sofya, 26 (A.A.) - Röyter ajan
sı bildiriyor: 

İngilter.enin Sofya elçiliği, elçiliğin 
kıymetli eşyasının 1stan_bula &'?!l~~e -
rildiği, evrakının Amerıka elçıl:~ın~ 
tevdi edildiği, memurlara da Turkı
yeye gitmek üzer~ Bulg_aristanı ~er~~ 
hazırlanmaları içın talimat verıldıg~ 
hakkında Alman kontrölü altmdakı 
nvrupa matbuatı tarafından neşredi
len şayiaları tekzip etmekte VI! habe_ 
rin tam bir Alman propagandası ol
duğunu kaydeylemektedir. 

---x---

Şimali Italyada 
Mussolini aleghtarl1ğı 

artıyor 

Çok kimseler 
Ylihver harbi kazansa da 
ltalya istifade etmiye

cek, diyorlar 

vaziyet 
Beş hafta evvel Habeş 
hükumet merkezinden 
ayrılan bir yolcunun 

ifadesi 

Habeşler 

1935 h adi selerini unut
madıklarında a. ltalyan .. 
lardan intik am almak 
için saldıracakları za
manı bekliyorlar 

llalyan Faşizminin ya
kında yıkılacağını 

yazıyorlar 

Sinemalarda 

lngiliz karargahının 

resmi tebliği 
Mahsul hekimi 

Kuhire, 26 (A.A.) - Orta şark ln- Müteha s5ıs arkadaşı
giliz kuv\"etleri umumi karargahınıı1 mızdan ı"stı"fade edı"niz 
resmi tebliği : 

Trablusta: Derne civarında clü~maıı- Gazetemiz, okuyucuları için çnJ\ 
la temas halinde bulunan ileri kuv\"et-
lerimiz takviye edilmektedir. 1 faydalı bir sütun açmıştır. Bu sütıııı 

Eritrcde: İngiliz kuvvetleri Biskayı miiteha. sıs bir ziraatçımız tar:ıfıJ1· 
Afrikada kazanılan bü- zaptetmişler ve yeniden 100 esir almış- elan idare .edilecektir. Sütunun adı 

ı ' lardır. Agorclata doğru harekat devam cl\Tahsul hekimi> dir. Okuvuculaıı· 
yük zaferlerin fi m .eri e tmektedir. mız. e\'lerindc, bahçelerind~, luıtt8 

gösteriliyor Habcşistan<la Meremma mıntakasın- tarla ve bağlarında bulunan ağ'M• 
da düşmana karşı tazyik idame ettiril-

Atina, 26 (A.A.) _ Yunan gaze- mektedir. çiçek ve her nevi mahsule arız 011\f. 
teleı i, Tobruk ve Habeşistan zaferle- ftalvaıı somalisin<le: İleri devri~ e- haserat ve hastalıklar hakkında g:ı· 
rine aid yazılarla doludur. Bu gaze- !erimiz düşman arazisinde nüfuz ettik- ze~mizc göndercceklel'İ kı:5a bir 
teler, faşist imparatorluğunun ya - !eri nııntakayı şiddetle g~:mişlctmeğe mektupla bu haşereler \'e hmıtalıl\: 
kında tamamiyle yıkılacağını bildir - clernm eylemektedirler. lar için ne yapmak lazım geldiğiıt' 
mekte ve sitratejik zekasiyle Afrika- kola\,'Ca lıu sütunda görecek ve ög· 
da düşmanı yenen general Vayvel- R d l l 
den takdirle bahsetmektedirler. Bü- Omanya a O an ar reneceklerdir. Hatta okuyucuları· 
tün sinemalarda Sidi Barrani ve Bar_ - Bat tarafı 1 inc:i aahifede - mız isterlerse nümune de göndercbi· 

Londnı, 26 (A.A.) - Röyter ajan- diya zaferleı ine aid fil imler kaiaba- lirler. 1\fektplar kı::ıa olmalıdır. Ce· 
sının Hn 1-<•şistanda Habes vatanper- lık halk tarafından "eyrcdilmekte Jarında, geçid yerlerinde polislıer bu- ·ıı ..v.. ' "' l k ~ ı \'ap verecek mütehassıs, Türkiyenı \·erleri j anındaki muhabiri bildiriyor : ve bu filimlerde İngiliz askerleri, tay lunmakta, ada etten a~aga ça ışan-

cBir İngiliz mühendisi, üç beş Ha- yarelcri görüldükçe halk tarafından lan yakalamaktadır. Umumi emniyet en muktedir ı.iraatçılarından ve nc-
bcş askeriyle bu keşiften döndüm. şiddetle alkışlanmaktadır. erkanı tekrar vazifelerine başlamı~lur- hat hastalıkları mütchassıslarındllll' 
Hiç balta değmemiş fundalıkta, dahile x dır. Yahudi mahallelerinde pek çok za- dır. 
giden ilk 16 kilometrelik yolu çizdik. rar vardır. Bilhassa Vakar.esti ad111- ,::;.;,;.;... ___________ ,,_ 

Burada filler, aslanlar, kaplanlar, Stef ani AJ. ansı daki Yahudi mıntak_asıı_ıda fazla hasa- Merkez gar 
zürefalar dolaşıyordu. Bazan boyumu- • • r~t yapılmıştır. Şehır CI\"arında Yahtı-
zu bir buçuk metre aşan otlaT arasın- Mazıyı unutuyor dıler~en 180 maktul _vardır. Brago.~. -
dan kör gibi yürüvorduk. Öğle !>!cağı . . Klostı, Galas ve İbraılde de buna mu- A 
bizi vakıvordu. Dü.şmana karşı da eli- Atın~,, 26 (~ .A.) - tal~-~? kı.tala- şabih hareketler olmuştur. Hastahane- Basmahane ile lsan-
miz silahların tetiğinde idi. llerideb ı·ı.nınk rıcutlerıı es~at~ındakım:ılbhaılkın !er asi veya asker yaralılatrla doludur. cak arasınJa ı·nşa 

1• k 1 .. d .. k B 1 bir nehir ır ısmını a ıp go urme ve un arı, Bükreş 26 (AA) - syan tenkil Uı yer ı as er er gor u . un ar k ı k k"b ti ~ atmak s e ' · · · 
kenarında yıkanmakta idiler. Hemen e~ ·aran. ı a ! e 7re ugr . ur -~ olunmuş, Lejyonerler muhasematı ter- edilecektir 
dönerek karargftha haber verdik. Bu tıyle tak~_P ettıkler~ . va1hşıyane ~sulu ketmişlerclir. Nizam, yeniden tee:-;:-ıüs 
tel f . k II be kıt-ıları ilk mazur gostermek ıçın talyan pıopa- etmiştir. 

gra ı )azar en, a ş < d St f · · ın Iisanıyle 26 A d . . • · ı· 
defa olarak Habeşistanda bir İtalyan gan ası, e anı ajansın . • Re:;;mi binalaı· ve Başvekalet aıresı Münakalfü, Vekaletince ızmirde ıı 
, ta · • 'd" S€ne evvel Yunan kıtalarının, cenuoı önündeki meydan askerlerle doludur !':ası tasavvur edilen c:Merkez garı' ı\l sını çevırmege gı ıyor. A dl kta f 1 · e haraç toP- · · , .... · · • 

Bu yapılacak 250 kilometrelik yolun rnavu u . . aza vergı v. . Bükreşle, telefon l<!lleri kopan ,prlcr için tedkikler yapılmaktadır. , 
açılması, düşman toprağında bir ka- ladıkla~ın~ ıddıa e~m.ektedır. b ~akat' müstesna her tarafla telefon mu ha ve- Garın yeri tayin edilmiştir. Ba::;111ıı. 
rargah kurmak çok zor olmuştur. Stefnnı ajansı, ~~~hı pek ça .u un~- resi ~krar başlamıştır. . . hane \"e Alsancak istasyonları ara~•~. 

Bir tepeden dünyanın en vahşi or- tuyor._ l 9l4 de ~uyu~ devletlrrın Arn.ı- Postahaneler paket tevzıatına yenı- da vücuda getirilecek olan bu gara M 
Londra, 26 (A.A.) - Şimali ltal- manını seyred.iyorum. Bu ormanın vudluga ter~ttı~lerı topra~ arda h~lk den nor~al şekilde. başlamışlaı:clır. dm ve Afyon hatlarından gelecek trcıı· 

yada l\tu olini aleyhdarlığı günden içinden bir yol açılacaktır ve Habeşis- ıztırap çekmış \ .e bu ıztuap_,, Yun~n Devlet muessese ve tıcaret~anelerıncle11 ı~rin yolcu alıp çıkaracakları merkeP 
gu··ne artmaktadır. t '-T •• ··h· t dı"gwer ı"h- kıtalarının bu toprakları tahlıye ettık- ralışma tekrar normal şekılde devam \'e çok büvük bir gar olacaktır. Bunıırı ana .• ~ ecaşı)e mu ımma ve 1 . • • b .. te . ı· .. t . t 

Bil' çok kimseler, arkadaşlarının, tiyaçlnrı bu \"Oldan gelecektir. $imdi erı ıçın . nş_ gos rmış ır. .. • . etmekl<!dir. Yalnız Yahudi mahallele- planları şimdiden hazırlanacak, inşn~. 
Afrikada ve Arnavudluk cephesinde develerle mÜhimmat, bu yol bitince St.efanı aıa1!sı, Yuna1.1 hukumet.ı !ıt- rindeki dükkanlar kapalıdır. Avrupa harbinin sonunda başlıyacal\ 
esir dliştüklerini işittiklerinde ievini- otomobillerle gelecektir. Yüzlerce zen- rdafbı~?~!lk 2d1 k1a~1unusteandı .19d1~ t~rıh/n- En büyük hasar da buradadır. E) a- tır. Yeni gar inşa edilince ayni zamafl· 
yorlar; hatta, mihver harbi kazansa ci kazmalarla yolu açmağa çalışmakta_ e uyu ev:. ere v ı e ı mış o.an !etlerdeki asiler de tamamen teslim ol- ela antrepolar da yapılacaktır. 
dahi İtalyanın hiç bir istifade göre- dır. Burada askerlerin vazif.esi ele çok ~?.~!1 ~?utabılı1i{· b~ n~~da 1'.'u.n~n muşlardır. , . - x-- -
miyeceğini ve çünk ü her şeyin Al - ağırdır. Yol yapanları, korumak için u u me 1

• en va 1!l1 or u ~.r. 1~!n .. : General Antonesk?'. beyanname ın- K k"" •• •• d p O"' 
nl'·•nvanın elı"ne gereceg· ini söyli.ven- k ·· lt d d · zm...,k'• bulunan halkı t.eskın etmeleı ını buyuk de isyanın sabık D·ıhılıye nazırı ve em- ayas oyunun a l a • ., .. ra an guneş a ın a evrıye ge w ~- 1 1 ti d · d · d . b "ht · · • ' ~ 
ler bile vardıı'. tlirlcr. Ormanda hava. hücumlarına c eve er ~n rıca e ıyor u • .u 1 ara niyet müdürü tarafından çıkarıldıgı- k ·· •• ld 

-=88=-- k . kk t "d f te"ı· ·ah da o zaman kımse kulak vermemış ve Yu- 111 müşkül vazivette kalınca orduyu car oyu O U arşı muva a mu a aa "s k t 1 k"I . .. · • " (1ı 

k • yapılmıştır. Henüz hiç bir düşman nant kı ·ad~rı.nın çe kımmşe:ı llZB('rıt~~li~ yardıma çağırdığını, Romanya!11n mu- Torbalını.~1 .. c:Kayaks»d ~öyt·.ü~1ün. :ir· Kont Tele ı t . · ı · t" H be l r hazır mın a .ı a ısyan çı ı ır. u ' • k·ıdderatı mevzuu bahis oldugunıı w «Pancar» koyu olanı egış ırı mış 
n1n akresdı._ge membeış kırı · akteşd~ ıe' 1.' nılnız Stefani aj ansının, şimdi yüklet- 0 ;.dunun vnzife.ıini yaptığını bilflir- Bu husustaki kurar Dahiliye VekfılJ' 

oara uşmanı eme ır · • k"ted·-· 1· tte y ·t '· - · ' •IJ' B tt b l d ı d 26 (AA ) - Ad d l bil- me ıı; ıgı me.q,u ıye n unnnı~ anı miştir. tinden şehrimizdeki alfıkadarlaı·a J' eyana a U Un U . f.~ r~, · · ~n eı ku rtnrmış olmn~ln kalmaz, aynı za- Aııtonesko, nizamın te!'lisi içi•1 cıı liğ edilmiştir. 
Buda peşte, 26 (A. A.) - Başve- dırB ı) d. be h fü . , 1 Ad" -Ab· b· manda b~ı havalı de an~~k Yunan kıta- siddetli tedbirler alınmış olduğunu, bü-

il=~-kil Kont Teleki, be.vanatta buluna - un an ş a 1 e\ \e ıs '1 
•
1
- !arının nızam ve asa\·ışı ve halkın r-e- ".. R ı · k ı· · l b" l"kte h 

dan ayrılan bir yolcunun ifadesine gö- f h .. ~ . . f.f k l b"l kl tun umen erı ene ısıy e ır ı a- Saı·d Gu·· r beraet etti 
rak ezcümle demiştir ki: re şimdi orada örfi idare ilan. edilmiş ~ .ın; ~.ı:ı~ne. mu va a .. o a ı ece e- reke~ davet ettiğini ilan etmiştir. . 

- Harici siyasetimizde hiç bir de- ol~ası muhte:rıeldir. Bu yolcu diyor rını c e go!'; erır. Bükre~, 26 (A.A.) - Ha~as: . Torbalı, (Hususi) - Kahve~in. J<l' 
ğişiklik olmadığı için bu hususta tek- ki . x Son aı;ı unsurların da temızlenme-;ı- !osunu yüksek fiatle satarak ıhtık~~ 
rar izahat vermeği zaid görüyo - ~ Hükumet merkezinin garnizonu, lstanbul maçları n~ devam edilmektedir. J?ün geceA ş~h- yaptığı id<liasiyle mahkeme~e verilr111: 
rum.> asgari hadde indirilmiştir. İtalyanlar. t . .. rın bazı noktalarında bır kaç hadıse olan kazamızın tanınmış tuccarlarıJ1, 

Başvekil,· müteakiben Macar har- geçenlerde Habeş vatan perverlerinden .. stanbul, 26. (Hususı > .. - Bolge ş~m- olmuş •. poli~ Aaraştırmalar yapmı~. :e dan Said Gür hakkında _kazamız nıııtı. 
biye nazırının Berlin seyahatinden ikisinin kafalarını kesmişler ve şehir- ~dı~lon~, ı:ıaçlaıına bugun de de\ am terkedıl-en sılahları t?pla~ıştır ... Hu~.u- kemesinoo verilen 500 lıra para cczllı 
bnh.:ıelmiş ve bu seyahatin muhtelif de teşhir eylemişlerdi; bu, Habe~ halkı - ı mıştır. . . met. memurla.rı vazıfelerıne donmu.ş- siyle iki sene Ayd.ına sür~ün lrn_rarııı, 
tefsirlere yol açtığını beyan ettik - üzerinde çok fena bir tesir uyandır- Fen~rbah~e ~tadında ılk m_aç, Fe~et- le~·dı_r. Hu:-ıusı sey~?a:ıer yasak P.dıl- t.emyiz ı:ıahkemesı tasd~k et!l1ıycr~~ 
ten sonra: mıştır. Son günlerde Adis-A babacla ı ~a~~e ıle Beyogl~sporun B. takımı .'\ra- mıştır. A9kcr :e ~~kumet. memurl~rı i:ıcle etmış ve muhakemesı yemden gO' 

- Har biye nazırının bu ziyareti, ~ık sık Italyanların meçh ul kimseler sı_n a yapılmış :e ~ - O Fenerbahçe le- seyahate hususı musaade ıle çık:ıhılc- rülmüştür. 
çoktan beri olmalıydı; fakat zaman t f d ··ıd·· ··1d" ~ .. .. ··ı·· . dıı hıne netıcelenmışiır. cekler<lir S·ıı"d cı·ı·ı··u··n kahYcnin kilo~unu fııZ· ·-· d k aıa ın an o uru ugu goru uyor · İk" . .. .. . ·J . , , , . 
müsaade ıetmedıgın en nazır anca Adis-Ababada geceleri mütemadi- Alt ı~c~ musabaka, Suleymanıye 'e Yedek subayların hükumete sathı- la fiatle satmadığı anlaşılarak bernc-
şimdi seyahatini yapabilmiştir. > ·en kamyonlar gidip gelmektedir. Si- , ın t~g dl.akımları .~rasınd~. yap\lrnış katlerini t.eyid için kısım kısım 30 güıı tine kaı·ar verilmiştir. 

Demiştir. vil İtalyanların kaçtıkları zannedilmek- \kea ne ıoe te 2 - 1 Suleymanıye ta omı müddetle silah altına çağırılmasına ka----* t d" . zanmış ır ·ı . t" H'·kA t ·1 . 
e ır. Habeşistaııdn şeker ve benzın o .. .. . b h ·ı B . rar verı mış ır. u ume ' a~ı erı rney- r E ö E iNDE iDEAL U d h b l kalmamıştır. İtalyanlar, çoktan beri ~ 1 çuncu oyun, F.ener a çe ~ e. e~- dana çıkHrmağa karar v.ermiştir. An- Ç N K Yl R 

y urma a er er otomobillercl<! petrol kullanmaktadır- ~g u~p~r arabsıhnda . c.el reh~an e ~ışı \e toneilkonun yeni siya:>i bir yol için bir BiR ÇALIŞMA 
Atina, 24 (A.A.) - Atina ajansı !ar. <> .- • •ener a çenın c ıne ne ıce en- plebisit reklif edeceği ı:;öylenmektedfr. 

bildiriyor: Habeşler, 1935 hadi&elerini unutma- mıştır. Bükreş, 26 (A.A.) - Romanyada Çin eden yazılıyor: 
Bir Ecnebi ajansı, Yunanistanclaki mışlardır; bunlar, İtalyanlara saldır- ;o;ükün teessü:-ı Etmiştir. General Anto- 6 ay önce, valimizin diı"€ki.ifi ''.c 

İngiliz askerlerine daha geniş yardım mak ve intikam almak için müsaid za- nu••nku•• konser nesko, vaziyıete hakimdiı:. Asiler her km·makamımız B. Fuad Olgencrin nı· 
maksn<li-yle maaş verileceği şeklinde mana intizar ediyorlar. tarafta yavaş yavaş teslım olmakta- mayesi altında kurulan Çine köyle( 
bir haber uydurmuştur. Bunu uyrluran ÇOK ZEVKLi VE NEZiH OLDU dır. Lejyonerlerin gazeteleri intişar uirlikleri, köylerin imarı ve köy kaıııı· 
ajans, iki milletin silah arkadaşlığının Ô.. t } • t f" etmemektedir. G<?neral Antoncsknnun nunun tatbikinden çok iyi neticeler n!· 
yüksek mahiyetinden haberdar değil- gre men erın er 1 Kızılay menfaatine dün öğleden veni bir kabine teşkil edeceği ~öy!en- mıştır. Kaza dahilindeki beş birli}(• 
dir. listesi sonra saat 16 da Halkevi salonunda mektedir. programlarını tamamen başarmışhıl"ı 

Ati na, 26 (A.A.) - Ati na ajansı, , . .. y \·erilen konser, çok zevkli olmuştur. Bükreşin Yahudi mahallelerine.le im arada otomobil ve araba geçebilC-
Yunanistandaki l talvan esirlerine fe- Terfı zamanı gelmış olan ogretmen İzmirin kibar ailelerinden mürek - çok mühim hasar vardır. En mühim cek 80 kilometrelik yol açılmış, mP~· 
na muamele yapıldığı, bunların soğuk- !erimiz hakkınd~ Maarif. Y_ekaleti~- kep güzide bir kütle konserde bu - Yahudi ~ahalle~inc~e mağazaların iiç- tepçiliğe ehemmiyet verilmiş, :~ eğıl' 
tan ve açlıktan muztarJp oldukları hak- d~~ ~a~_ı~l-~nan lıst~ ş~hrımız ~aarıf 1 lunmuştur. Konsep için lstanbuldan te biri yngma edılmış veya yakılmıştır. menli okul nı.pılmış ve açılmıştır. Şin1· 
kında İtalyan Pikolo gazetesinin uy- mudur.~ugu~.~ gelmıştır. Bu lı~t~_dej gelen güzide san'atkarlar, son dere- Schir ci\"arıncla öldürülen 180 Yahudi- dive kadar ·kazanın 96 kövünde 9 mel<· 
durma haberini tekzip etmekte, esirle· zam go:eı; ?SP·~tmenler 940 eylu.!u~~- ce muvaffak olmuşlar, sık sık alkış- n!~1 ces~dl_~ri l\l?rga nakled.ilcliği. ~ibi, tep rnrdı. Bu yıl birlikİer progra1111 
rin de itirafı veçhile kendilerinin iyi d~.n ber~ bırıkı:nış olan zamlarını onu-, !anmışlardır. Konser, çok zevkli ve ılıger buyuk ş.ehırlercle da 1'. ahudı ırnt- ile 7 mektep dnha açılacak v.e bazıhıtl 
bakıldıklarını bildirmektedir. muzdekı Hazıranda alacaklardır. nezih olmuştur. liamları olmuştur. tamir edilecek, bu suretle. kaza 12 ıne1' 
----------b--, - ---- -----------------_...:_ _____________ 1 ___ be____ _ tep kazanmış olncaktır. Programlardll· 

- Bu oclıı, yaramaz ana.. 1 _. • nın ça ılitığı yaz kule barında çalı-
1 Dedi. Başka oda istedi, fakat boş, 1r şan bütün garsonlar, bar sahibi, biife- sağlık memurları \'.e ebelikler ihdaS' 

odalanın yoktu j VATAN AŞK cileri, barın müdavim !>eyyar satıcıla ctü makineleri mübayeası, köylerin ıt• 
- Peka!a; ~nun hüviyetini tesbite ve rına varıncaya kadar tahkikat te~mil ğaçlandmlması, fidanlıklar tesisi dC 

neden lüzum görmediniz?. · edildi. Fakat gene bir netice elde edi- vardır. Hilmi Ôzcn 
- Arzettiğim gibi pansiyonda kala- lemedi. Bunun da sebebi; esrarengiz -cağından emin değildim. Nitekim böy- • k 1 terzinin bar aleminde tanınmış bir !';alı- A N A D o L u 

ıe oldu. Karım senı ua a ıgorum casussun siyet olmamasından ileri geliyordu. 
- Meçhul müşteri geldiği zaman ' - Evet -diyorlardı- o gece: çok ya· 

arti:;t Ziza burada mıydı?. -ı 7 ı 1 = w a kışıklı ve çok zengin bir genç geleli. Fa- ımıım•••••••••-•111'1 
- Evet! Hatta koridorda meçhul .. kat ilk defa olarak barımı.za gelmişti. Sahibi •e Baamuharriri 

genç ile selamlaştı bile!. - Görüşümde yanılmadıysam, sa- g~ndüz bile erkek ziyaretçi kabul et- Onunla beraber yidiler, içtiler, hatta HAYDAR ROŞTO OKTEM 
- Ayrıca konuştular mı'?. mimi konuştular! Çünkü güler rehre mıyordu !. 1 sarhoş oldular. Bar kapanacağı :-;ırada 
- Hayır!. Aralarında bir kaç ı:;(iz ile birbirini kar~ılndılar. Pansiyon sah ibi bu ifadesinde yalan kol koln girerek beraber ayrıldılıır. Ga 

teati edildi!. - Bu adam, bundan evvel bir dnha ~öylemiyordu. Hatta artist müteassıp \·et samimi idiler. 
- Nerede?. Koridorda mı, oda için- g.elmiş miydi?. bir kadının bu bittabi emin bir insa-, w Ziza; gence fnzln düşkün göriinü-

Umumi Neşriyat Müdürtı 
HAMDİ N'CtZHET ÇANÇAR 

de mi?. - Hay1r !. İlk ve son olarak yalnız nın yanında ikamet ettiğinden iftihar j"ordu. 
- Koridorda!. o gün gördüm!. ediyordu. Esas itibariyle Ziza; pansi- Genç; gayet fasih Fran~ızca göriiş- ~ ı i 
- ~eler konuştular?. - Ziza her akşam bardan çıktıktnn yonda; çok ciddi bir hayat yaşıyordu, tiiğüııe nnzaran Fransızdı. Abone: ~.İı~: ;4:: Ju. 
- Maalesef duymadım. Çünkü yan- sonra muntazaman geliyor muydu ve ha.rsiy.etini ihlal .edecek hareketlerde Kapıda bir tek otomobil duruyordu. 

larınn gitmedim ki!. ı saat kaçta geliyordu?. bulunmiyordu. Ona bindiler ve siiratle ayrıldılar. Yabımcı memleketlere 27 lira 
- Nasıl olur bu?. - Her gün gece yarısından sonı:a Bu pansiyon, namuslu ailelerin ) u- Otomobil taksi idi. Fa_kat numarası-
- Efendim, müşteri ile beraber geliyor<tu. Esasen sokak kapısının bır vası idi. Artist Ziza; bu namuslu ,vuva na bakmadık. ldarch&neı ikinci Beyler ınk.&lt. 

mcrclivenden çıktık. O; odasının önün- anahtarı vardı, onda duruyordu. Çün- içinde gayet nazik, kibar ve terl)iyeli Böyle acıklı biı· hadise ile karşılaşn-
cıa- duruyordu. Müşteri onu görünce, idi itimad ımı knanmış bir müşterim- duruyordu. cnğımızı tahmin echımezdik ki.. Yokı-ın 
benden ayrıldı. Yanına gitti. Selamlaş- di. Onun jçin kendisini kontrol altın- Ziza; mesleğin<.? aşık bir knclııırlı. Bu- o' omobilin numarasını pekala tesbit 
tılar !. da tutmıyordum. Bu itibarla geldiği nunla berab<ır kaşığa ağız aç~!n!ar<la n e<lebil irdik !. Esasen aralarında şuphc 

.Mülakatları bir kaç saniye bile sür- saati tayin edemedim!. d3ğildi. O, her nası lsa esrarengiz !er- uyaııdıracak bir vaziyet de görmedik! 
mecli. Merdiven başından oda kıpısı- - Gündüz veyahud gece; tanıdığı zinin mühayycl z.ımginliğine \'e genç!i- 1 Filhakika; her gece bardan ayrılan 
nın önüne kaclnr asgari 4,1/ 2, 5 metre ~rk~kle:d~~ her hangi birisiyle geldiği ğine ~apılar:1k_ ga.fil, davranm_ış _ve bu müşreri_Icre. ve):a. artistler~n. binrlikl:ı;i 
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bir mesafe var .. Ayni zamanda bağı- \akı mıdır.. .. . . gafletının agıı cezva.~ı~ı çe~mıştı. 1 otoı:nolıılle~ı ~!'bıt etmek ıçı_n bu vaz~.- S b h 
• 1 - Hayır!. Boyle bır şey vakı ola- Onunla evlenecegını ve aıle hayntınn feyı hususı bır memura tevdı etmek la- a • 

rarak kon~ş~madılar kı ··· . mazdı. Çünkü kendisini derhal pansi- kavuşacağını ümid ediyordu . 1 zım geliyorcluysa, kabare mües~e~e- Ôğle 
- Pekala!. Konuşmalarında samı- yondan çıkartırdım . Esasen bu \'aziye.. Pansiyonda yapılan tahkikat mü;;- si için böyle bir şey imkansızdı. j 'lk d' 

miyet var mıydı?. ti, kendisine bildirmiştim. Bu itibarla bet bir netice vermedikten sonra Ziza-1 - SOXU l' AR -
1 

la 1 
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