
a Ur'll 11-
lltlr 

'Ruzveltin Zaferi 

Yardım kanunu 
l kabul edildi 

rR~zvelte 2eniş 
salihiyetler 

verildi 
lngiltereye borç veya ki
ra suretile her nevi mal
zeme, mühimmat vesaire. 

verilecektir 

Stıtıarııız dlıtıırııt
zı da ııtıııt ta-ardır 
Ruzvelt, harp sonunda 
geni bir dünga kuru
lacafını sögliJgor 

Hind Okyanusunda 

Bir ltalyan kor-
• • 

sangemısı 

babnldı 

lngilterede, ag sonuna 
kadar 480 harp gemisi 

dalıa tamamlanıyor 
Londrıf, 9 (A.A.) - Bahrb e ne

~arctinin tebJiği: 

Dahiliye Vekili 
lstan~dl, 9 ( T~Jonla).,..... Bir 

kaç günde b ri şehrimizde bulıı
"'1111 ~ilı Veli/i F•ilt Öprak 
1'u ün Xnkaraga Tıarefcet etmiştir 

Bir kru•azörde düşmana dafi bataryalarla alet açılırken •• 

117 nıilfmetreJi.k dört topla :nücch
hez ~ok süratli bir İtalyan korsan 
gemisi, Hind Okyanusunda batırıl
mışhr Korsan gemisini Yeni Zelan
da emrindeki Landel kruvazörü batır 
mı.ştır. Ranb1'in ismini taşıyan 3676 
tonluk İtalyan korsan gemisinin sil
rali .saatte 19,5 mildir. Korsan gemi- r------------------,------...... 
si kruvazörilmilz tarafından yakala- B •• •• k M 11 nınca. ticaret b~~ağını taşıyordu. uyu 1• et Mecı· 8 • 
Pur ı.şareti v.enlınce derhal harp } ) 
bayrağı çekilmiş ve kruval!öre ateş 

açılmıştır. Kruvazör beş salvo ile B •• T 1 
~u~a~el.e etmiş ve bayrak derhal in- ugun op anıyor 
dırıJmıı,tır. 11 subay ve 89 neferden 
mürekkep mUretteb:ıt e~ir edilmiştir. 
Bunlardan beşi yaralanmıştır. Ge -
mide bir yangın çıkmış ve 50 dakika 
so.Jll'Jl batmıştır. 

Landel kruvazöründe ne hasar ve 
ae de zayiat vardır. 

LandeJ kruvazörü 7270 tonulktur. 
150 milimetrelik 8 ve diğer mütead
did topları vardır Tayyanelere de 

f DEVAMI 4 NCÖ SAHiFEDE l 

Acı bir kayıp 
Hariciye Vekilimizin 

kardeşi öldü 

Batvekilimizin, Çarşamba Gün·· 
bir·nutuk irad buyurmaları 

kuvvetle muhtemeldir 
Ankara, 9 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi, bugün saat 14 de topla

nacaktır. Bu içtimada yeni sene büdcesinin müzakeresine başlanması 
muhtemeldir. · 

Meclis parti grubu Sah günü toplanacaktır. Bu toplantıda Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu tarafından ROn siyasi vaziyet etrafında iza
hat verilecektir. Başvekilim:zin Çarşnmba günü Bih:ük Millet Meclisinde 
bir nutuk irad eylemeleri de kuvvetle muht.emeldfr. • -.......... iiıiıiıiiiiiiiİİiiıİıİİİıİııiıım ____________ • 

Yeni Yunan 
Zaferleri 

Bir ltalyan gene
rali esir edildi 

B inden / azla eair alın· 
dı, lıarp aaluısı ltalgan 

öliilerile tloldu 



Balkan harekatı 

Selinik Yunan müda
faasının anahtarıdır 

Çok yakında bu mesele günün 
hadisesi olarak ortaya çıkacak 

(ANADOLU) 

Şair Olabilirsin 
Oğl m! 

ORHAN RAHMİ GÖKÇE 
Yavrum, 
Rahat içinde yatsın; de-

den bana - hem de şiir zevkine ermiş 
bir insan olduğu halde - ~1'ir ynzma-1 
ğa kat'iyyen çahşmnmaklığımı söy. Js 
lerdi. O benim, hatta muharrir oldu-
ğumu da İ$temezdi. Neden bilir mi. 
~n? ı 

Çünkü şair, onun zamanının ö1çü-
sü;o;le bir nevi zıpır tipti. Başka mes-
lek sahalarında muvaffak olamamış, 

s 
s 

rşıyakada güreş 
·ı ri yapıldı 

arında Fener Gala
B şiktaş Istanbul-

ğ ô.p ettiler 

10 MART 1941 PAZARTESi 

1 FİKİR. LER 1 -----Mühim bir haber! 
GENÇLERiMiZE: . 

Sizlere, ne kolay anlıyabileceğ1P1ı 
bir gremer kitabı çıktığından, rı_e 
bilginizi arttıracak ucuz ve ilmi b•' 
mecmuanın intqara başladığınd•0• 
ne bir spor kulübü açıldığından .~ 
ne de derslerin günde dört aaate ı.n · 
dirı=idiğinden bahsedecek değili";'• 
hep bunlardan daha çok mühim bı.r 
haberim var, hepiniz değilse de ~o· 
ğunuz bu haberi büyük bir alaka ılt 
öğrenecek ve belki günlerce aranıı• 
da mevzu yapacaksınız. Halli müş · 
kül bir b\:lmece gibi sizi fazla ,..,e· 
rakta bırakmıyarak anlatayım: ,. 

« 1917 senesinde Pariste bir goı 
hekimi ile bir artist kadından do~r 
rak 1937 seneainde b}r aenaryocu ı t yerde alıp gökte y'yen, kelimelerin 

inayeti ile laklaka atan bir insan de-
1 mckti. Riyazive hocaları, edebiyatı 

seven talebf'ye «Beyinsizsin, çür.kü 
riyaziy de yayasın, edebiyata gelin-

evlenmiş olan Darrieux Danielle, Jıo· 
İst,ınbul. :ı l Hu~u,.ı) - Bugun İHtunbul lik maçlarının en har,ıreUisi, caaı Henry Decoinden aynlmış, sine· 

lJa,;ta gıd n 4 kulup ara:sıncl:ı ~ rınıldı. Fenerl>ahçe Galatasar:ıyı 0-2 mağ- macılığa avdet etmiş.» 

';, ce hazırsın» dive düşman olu,.lardı .. 
Up ' · İ ·t.ır.buJ. ·,ınıpl\'Olı J1 ·iktaş ela 0-3 İst:mbulspora galip geldi.. fstanbulda çıkan günlük gazetelt' 

Sulu .f 1J re Lıııiı l)ı iııcili'·l,,, i: '.\lli ·abaka harici kalan güresçilcr a- rin birinin mühim bir yerinde k•1:. 
Ihı 1 Kaı·~ı) akucln Karşı) ,ık:ı ku:ti· ı :ı:oıında on dakikalık bir gösteriş mii- harflerle yazılı bu havadisi okudu.!' B,'r insanı teçhil edecekleri zaman 

~edebivat yapma, palavraya lüzum 
yok» derlerdi.. Bu telr. kkiyc göre, 
bir nevi tufc>li ve serseri olan şair, 
nihayet bi:ı:im topraklarımızın Üs -

biiııün . aloııunda İzmir ~e be ·ı giıreR ı.;alınkası yapılclıktmı sonra fil kilodan tan sonra, bu ıiılerin oldukça cııb•~ 
birincilıkleri ~cra edildi. Fakat ınıuı- finrl 0 knlaıı ~üreşçil~r arasıııcl,ı :;on olan ben de yeni bir §eyler öğrerıııt 
ı ... ~f lıu mii'ı:ıbakıı lan •rörrl'Pk iç'ıı g<.>- f!i.lr,•.şler yapıldı . oldum. d' 

Yunan askerleri tünde de san'at ve dünya içindeki 
1"ılL r p k ı.zdı. J.'azlı _ Hayri güreşi heyecanlı ge<}- Evvelki hafta gene «Anadolu» 

· ,.. · d H · · t'f ki · k sinema, batlıklı bir yazı yazmıştıJ1l 
.. • • 1 kt h mevk:,· ile nnlaşılmıstır. Bir gün 

Balkunl:.lr<la hasıl olan yeni sevkül- çok muhımdır; Arna\•ud u a arp - d 1 • •• san'ata 
.sr; k•'lud<ı: • tı. .... ct.ce e ayrı ıt 1 a a glireş: a-

d bugün ayni mevzua geliyorum. • 
Gür slcre 56 kiloda Recep Tatar • zan 1

'. • E )Adi ki k rk "' 
tevsi \"lZi'-·et doln'-·1~h·le Yunan d emir- nakliyatı Selanik - Florina hattınn e~et~ ~:ara tı ışındds~ndı .~ıırc ve · 1 • " ' " " · ' , • · h · · k go uru,.se, ere u suzce ona sarı a-
\'Olları hakkında tetkikte bulunmak \"\! dayanmaktadır. Selanık şc rının ·ay- b'l' . ğl 
• ı.... . • l A dl kt y . 0 • ı ırsın o um .. 
bundan neticeler çıkarmak zamanı gel. ucdılmcsıy e. rnavu u a una.11 •• ı- Fakat unutmamalısın ki ~iir kuv-
mistir Yunanistanın demir\.·oı ,·a3fı- clu.sunuıı ana vatanla olan bırıcık 11• h ' k"lt'' .. . 'h ' h 

::\Iuzaff er ô1..ıkı::;am arasınd:ı yapılan .!f alıl - Hıf_::ıt a~·asrnd~ cer~y~n ede!ı ihti;a:lıkar~;:ır::c~çe u t~k:;:ç ;dil~ 
müsnbaka 'le başlandı. Geçen sene ya. musab:kn alı~ka ılc t:~kıp. cdıldı .. N.et!- hayatın gençlik çağında eğlenf'l1e . 
pılan Türki~ <' birincilild0 rind • ikiııc:- c ele fo dnkıknlık gureşı; Halı! ıttı- yerden göğe kadar hakkınızdır. t!•. 
!·-· k . n 4 l k·k· el· . k: fakl:ı kazandı. . • ,, ıgı azanan n ecep c n ı .ı ,ı r,ı .· 1. .. 1 . "k' . 1 . ~ .. · yata atılınca Feleğin bir çok ıyı " · " . . . · l h ve ı ır .u urun, ınsan ru ve as-

nın bilhrı.ssa Arnavudluk harekat cep- demıryol ır~ıbntından. t~mamıy c ~a - sasiyetini, san'atkıir tefekkür ve idra-
hesiyle çok ~da kası vardır. Uıı bakım- nı,:t~ ~a.ı:ı~agı ve harbı ıdame eclcmıye- kir.· kafi bir olgunluğa yüluP.ğe 

bini tu;ıla ma<rlfıp etti. ·,.n son gureş; zmır ı ıncı ıgı ıçın ıı· 
b Halı! • Fazlı Arıç arasında yapıldı. kötü cilveleriylP- karşılaşacaksın 

elan da çok mühimdir. oegı a,;ıkardır. fırlatmnsından sonra başlar.. Ecer 
.. . . Göriilü.ror ki Yunan ordusunun .. · , h d b 

Buyuk hal'pten sonra, nakıl \'asıta- A ll ktak ' h b' 1 . tt' bugun bızd n san at nyatın n c e-- _ rn:n-lll u ı ar ı < C\atll e ır- . 1 k d" h ı dl d !arının o kndar çognlma. ına ragmen, . S 1• 'k eh . . Sel. 'k dılcşme c ve en ı u< u arımız an 
. h . k t ' . mesı e anı rmın ve anı - k d " k ti . k demıryolları e emmnet \'C ·ıyme ını F~l ! d . 1 1,, b 1 d aşara unyn ıyme erı arasına a-

l k b . t' · B.. 'lk .. 1 .. d orma emır,·o unun c ue u un u- 1 d t' 1 k z asa ay "tmemıs ır. uyı · o çu e 1 b •·1 d . Sel:- · ~. J·· ·b t rıtma { ana c ın,. Prcn rr P"' a sa, 
kıta \'C harp mnlzemet\İ nakliyatı, de- tr~ !11f:,~nl~ cı:g ~ 11 

• ~lllg! \,l~ e - bunun sebebini, snn'at kültürünün 
miryollariyle \'UJHlmıık mecubdveti ıgdı I ~1 ·cı r · . un~l orc_ usu, • ı;na- kifayttsizliğinden aramalısın.. Bu 
\'ardır. Ordulaı: gittikçe büyildü~ün· \ ' ll u <k~an gcrı çc ·ı mcge nwc rnr kültürün ölçüsü nedi,· diye bana sor-
1 d k il l - h 1 kalaca tır. 1 

1 on ve or lllllln ·u anc ıgı arp mn ze- s~Fnik kı \•bcdilclikten sonı·a Ytı- ma. . . 
mesi g-ittikçe çoğı ldığmdmı clemiryol· ' 1 

1 
1
• lk · t d ~. Eğer ona mnlık olmak yolunu tu-

1:1 rı dune ni betlt> daha fnzla ehemmi· nan ork< u unLl!.11 • mt Kavelmbek e eF~e~ı tarsan, zamanları birFriııe cklive 
• mınta ·a ansa • a a a a - ,pır ki ' w •• ı b' ·· \' •t ,.l' ki\ met kazanmaktadır. . . . .., • . e ıye yanacagm c;a ışmanın, ır gun 

. \I : R . d 600 b' hattı şımalıdır. Selanıkten sonra A- rana artık kafanda onun tesis cttig· i-• mnn~tının oman~a a ııı 1 · ·k · d ··h' ı · " ' · 
k' Tk 1 . l b' .. d t h 't t na ııst. ametın e en mu ım c emır- ni haber vereceğine emin ol . 
·ı,şıbı·ı >ır. orc uyıkı ılr a~· ıçılılı e a !il \'Ol merkezi Laris:ıdır. Hu demiryol E&nsen kültür dar bir tarif 1rnJıbı 
Ne ı mesı, anca e emıryo arı saye. · k . · \' 1 • 't.', 1· b k h · ı · · · 
" d .. k- 1 b'l . t' U • d mer ezı, a o \C n.ı <1 a n şe ır erı- nın "cine de sığmaz. Bir çiçek demc-
:-;ın e mum un on ı mış ır. .u. e- e denıir'-·olu ile bag-lıdır . ..· .. • . . 
miryollarııım harpte gördliğü i•*r hak ıı • . " t: tı, buyuk, rengarenk, zcngın. kokulu, 
k d · b' · Jd' .. Lürı,.,adan onra A ınava uzanan muhtelif iklimi rin muhtelif rn"v-
·ın a n:pyem ır mı a ır. 1 · d · .. ı . ·d . p ı · · d · ' 

v · · t J • t ' .. t' ·I •·- ı Jll' cmıı~ o u Hll ıı. e opone;ı; a n- simlerinden toplanmış bir çiçek bii-
ı unanıı; an cenız ıc.ııe ı~ e ut:S e- ı T 0 · . ı ·ı . "I · ·t' ·· 

ııen bir memlekctlir. Sana\'i \'C top- sı ı;ıu ııkı emır.)do fu ı e kc;e'ı·ı ı·dm~ı; ıı. keti düııün. Öyle b'r büket ki, a:~e-
k 1 ti · • 'b · 1· "-' · denıze ar~ı mü a nası o a'.' il· lerce diyar di•.-ar dola"-tıg~ ın ıçın ra · a tı ~ene erı ı d arıy e .ı uırnnıs- J' k tk'k . k .• " ,.. ' 

f 1.- d' ı b ı ı d ,u ısa te 1 ten soma çı nı.ıca- içindeki çiçekleri hangi mevr.imde tan an:ır ır; rn e epe yo ve e- - t' le ı d . · ' 
. . il . h' d - 'ld'. r gımız 11 ıce r şun ar ır. hııngi toprak parçasından koparıp 

mır) n nı ııı.ı · a ıp cgı 11 • una- ı - Selfınik Dedeag~ aç demiryo- - · · · k"'l ·· d b 
ııistnnın demin•ol ve trenleri değil . - . . ' aldıgını bılnv•zsın .. işte u tur e u. 
. .1 •. k '-' .' 'k ' lu 626 kılometredır: şımalc karşı em- nun gibid'r ve daha doğrusu bu de-
tıcaret gemı erı ço tur. ı un._111 ı ~ı- niyeti hafiftir. Sevkülce\'S kıymeti . • h ' 'd' - ı ' 
:adi varlığının . ı!det merkezı clenız- azdıı· Ç{ı'nku" dn1· mıı1.ta"k,.vn utıl- metın ':1.m,un~ıkl e~ e.tı lır olg um ..• 
1 . ı ı· . . · . t lo · . • ı . ' · ' ""' ·0 Bu sov edı erunı e e a ırsan, ara~ıc.ec ı.ıs \e tıcaıe < "':~ız ".a~ı.a.aı ı- gar. Yun:ı.n hududuna ynkın \ 'C mli- larında ·baban da dahil olduğu ho.1-

fı"l lı iloda: 
İkinci gurC'Ş; 61 kiloda Fnzh A

ri<'. Hü eyin A.,utap arasında yapıldı. 
Fazlı Anç bu ı:eıtC' güreşe başlamı~ ol
m: ,;ına r~ığmen ~ aptığı bütün güre13-
lerde istikbal için ümitl verici bil' var
lık gö ·tereli. Güreşçil0rimiz'n ıı genci 
ol:ın bu spıırl'tı rnkibini 8 inci d:ıldka
da tu i.ı mııi(lfıp et ti. 

Ayni kiloda iki çift d~ıha giir<'. tiler. 
Ha~ ri 'l\ınç~r - II, 1'I Sert lllİ.İsalıaka
::;1 olduk<;a heyecanlı r•cçti. N..tırC'c ~ 
l(nyrı ittifakla giir0 sl kaza•11iı. 

Rifat Ceylfrn. Biıaheddin <'nm gii
ı ... şi: Baha ddinin a~·ağı lıirden bir{' 
kmmp olmasınıl.m netkeleıımrıli. nu 
i ib.ırl.ı Rifat gdip ilan ediJd:. 

7.! kiloda: 
72 kiloda Ziya - l\1uharrl1 m ile gü

restiler. Neticede Ziya ck~l'İy(·tl.: gaw 
lip g"ldi. 

Bu gür"ş!Rn sonra mii..;abaknl::nn 
ikinci el .. ,.ı c~ine baslandı. 

61 kilodn Fazh Arıç - RHat ('e,·Un 
İ)(' kar ılaştı. Fazlı 4 üııdi dakilrn<la 
tu la g. lip g ~lclı. 

.ı\yııi kiloda glir •şen IIU..;p, :ıı-Tfny
ri mii<mbakn. ında H,ıvri bc.~iııc i .hki
k,>rh lusla kazandı. n.ı ınhı. ar eder. Dcnız naklı~ atı, bU-ı \"ızı· l tılunmaktndır d w d "J - hk . 

t .. )' h 'll · d l . ı • ' J " " • e ~u dogma an o mege mi\ um 
un unan &'l ı errn e c evam cuer. 2 - c,-ıı;nik sehl'i vunnn: tamn , 1 d b' 1 •• 1 79 1 ilod· :\Iuh'is. ı·akil>i" lm"'ıig·riıı 

J, k t h "t d ... ··ı ı·· ·ı· l' b .:x:" " • ı · • romancı ar e e ıyatçı ar şaır er ve ' .. • ' · -11 n ' a.ı: .a a gon~ ~ ug 1 ı7:r~: aş- • lcrlç boyunclıın Aclriyatik sahiline san'atknrl~r hakkında da' fikir yürü. el 11 galip i fın edildi. 
lıc~ denm~olu naklı)alı Sel.mık ile kadar cl~vam cd~n şimal hucludları- b·1· · B k ı b 1 
Atrn:ı arasındadır. . . . .. . . . te ı ıraın. ~ş .a arı, u sat.ır !1rın 1 

A . . il k h d d . l h 1 d ııın mucl.ıfnnsı ıçın en mulıım bır lı- altında belkı b. r sey nramnk ıstıye -
~rn~ıc ~~l u u t\~e ~~ •1 ~~ l1. man \'c demiryol istasyonudur. Se- ceklerdir. Fakat bf'n onları, sadece 

cenu un a .l 811 mm a a ag 1 ır • !'inik kaybedildiği glin Yunan ordu- d · · · d 1 

SEFERIHISARD KANLI 
clc'miryol inşa~ınn rn{isait <kğildir. ı · . . . . -. .. .ııana yaz ıın, sr>nın ı~ın Y z ım;· 

) . . . t d . • il _ su Sel.mık -. I?edeagaç arnsındak ı Başkalnrı bunlarda dogruluktan bır 8efeı ihı~arın l>og~ nnbe,· nahiye,;iıı-
un.ınııs an emıı'J 0 arının uzun mınt .. J·acla h0 rbı ka,·bednı• ve garp· b ı... J 1 d f'k ' 1 · · • 

BiR K VGA 
1 - '"'00 k'l t ı· H ··k- .. \• ' •• - '- ' Uf! Zf• ou ur ve on nr a 1 ır erımı 1 n k"" d ·1 t f ugu ''"' ·ı omc rec ır. u um(!t ve ta '-"'nı· ·vlt"osl•l\' '-''l ,.,. Arnavltdltık k - b 1 ..ı l lb k' . k c e )a.)Tnm çnyı m~\' ıın e •' usa a · ket d · .. 11 • d 33" ' ,, " 1 n ~ ' "' ~ ' a u ener erse, e ettP ı sevı:ıme - . w 

ışık~ t'efın6n3~6o .nı.~n .:ı. ce6m6ln~ı . s lıuducllarını boşaltarak Larisıı şinrnli- ten krondimi alamam. 1 rıg-lu Hasan Akc:a ıle l\lahmucl oglu 
0 omo ı ' ın".uı \e • ' e:ı1a ı ne çckilmefre mecbur olur. ORHAN RAHMİ GÖKÇE Mahmud Bekar arnsıııda krıvg!l çık -

vngonu kullnnılmnktııclır. ) olcu ka- n A., dl k k' h b' h t • 
.. 1• . • .,0 30 k ' l , , . . •• - rnavu u ·ta ı ur ın a~ n -- --- - mıs. 1\1 ıhmud tnbancasmı ateş ede -
taı :trı sa.ltte - - .ı ome.rc ~el damıırı Selanik - Florina demiryolu- ı ı\ Ha. :ını dizinden ağır surette. 
s.c.rı ka~:ı.~·lar.~matt~. 4? kılometı:e .s.u- dur. Sclanik kaybcdilclig"i gün., Arna- KIZ KAÇIR A 
ı ltle gıd,.rleı Serı '-Olcu trenler " 1 lla:,, n da bı••akla Mahmuclu kalça ın 

' ..: • J 
1 "a - "tıdluktnkı' ' 'un"n oı·dltSU cıınrıl ve \ ı k " 1 t ) J., L h • 1 .. . s ı· 'k At' .. ~ .ı. . .. • ı " "' • ;, ,.,anca · tıı ,, ana!-: ır ı •el a og u 1 1 , 1 1 h kk d 

rnz .e anı - ma aıa:.ınu:ı \Ç gun-, merkez cepheleı·iyle geri çekilmcğe \ \? H ı·ı , ..• ,d. 11·· . k. 15 can ~arn .ımıştıı'.. uç u ar a ın a 
de bıı· s.etcr olmak uz.ere ışlcr 'fol- . . . a 1 vıg cm, use~ m ızı c.: ı· 'h' l ı · ·ı·Y · 1 ·1 . b . h ti d . ., • f bu dcmıryolunu tnmamıyle tahrıp et- \'asında H atıcc\'İ izdh aç vadit·J, ka- • ~ c·rı ı'iar mue c eıumumı ıg. nra -
cu tren eı ı utu n a ur a ;, sc er- ., b k ı y d • " · · · ' " ı· d ı k ·k ı kt ı 
d f· 1 d .,.1d . ı mege mec ur ·a ır. unan or ~su, çırarak t'\ iııdC' alıkoyduğundan ya- ın .ııı ta 1 ·ı at yapı mn ne ır. 
en. .ız a. egı ıı.. _ . Arnavuuluktaki vaziyet dolayısıl le k ı t . 

1 uııamstan demıryolları ~~o~t blı- 'clfmik - Flori na demiryolunu şima- a anmış ıı_. --x , 
yUk hat.ta .. ayrılır, bu dort bu}. u~ h_at-1 J.e karşı müdafaa etmek mecburi}~ 
tun. uç(~rıuıı. çıkış n.oktası (:Selanık) lindeclir. Ana vatanla irtibatmın ke- ZABJ'J. ADA 
teclır. l:ieJanık şehrıne hakım olun · iJmeme~i için başka bir çare yok
kuvvct, demiryoı nakli)·atının büyiık t • 
k ·eı - - . uı. Çuval çalmış: 
ısmını l ce ugrut~aga f!1UVı~f1~k 4 - Sclanik kaybedildiği takdirde, Keçecikrd Akhisaı lı :-;obıkalı Ah- BUGONKO PROGRAM 

olur . .ı:;~ .scbe~le, :::ıelanı~ bır .. ıstııa Yunan ordu ·u ancak Larisa şimalin- med oglu Ali, Uzum tuccnrı B. <)mer 8.00 pbro rnnı, 8.03 ajans habC'r -
ordu::ıu ıçın mukemm l bır scvkulceyşı de mukavemet edebilir· ikinci mü- Çetinin mağazasından 20 taııı:- bo~ lll'i,~.18 nıüzik: hafif progı,am (Pi) 
hedeftir. L.aten demıryollarını \ e dafa:ı. rnmtaknsı Uıri;a • Kalabakn çu•"'•I , .. ,ılmıs \'e tuttılmtışltır. 8 30 k · t t k · · 8 ·3r: ·· h · · 1 · ... .. . ·orıuı:ma: zıraa a vımı. .. " 
mu ım ıstasyonları e e. gcçıren trıra~, simalindcki arazidir. Burada tutula- Sarhoş kadın: nnizik: programının de\•am ı (Pi.), 
ı~uh:ıkkal< o memle.ketı de ele geçı- cak cephe, Valo • Liirisa - Kalabaka Kerccilerde Hıısan kızı 2G rnsın - 8.4G-9.00 ev kadını - konuşma, 12.30 
rıı·., . . .. . . . clemiryol şebekesine istinad eder. da H:l. riye Çalgı; kL'ndisini • idare program. 12.38 müzik: hafif ı:ark1-

!Selanık, .~cm .buyük .hır h~~rn ve Görülüyor ki, Yunanistunın şimal edemi.} ecek derecede saı ho" o arak lar. ı 2.50 :ıjnns haberleri, 13.05 
hem de ~bu.} u.k bır .demır.};o~. ı.stasyo- hududlarmdaki ~mniyet ve müdafna nara attığından tutulmuş ur. 1 )flizik: ha.:fif şaı·k ılar programının 
lllH~ur. :Selanık, ~\tınaya, furkıye u- tamamiyle Selanik şehrine bağlıdır. Adam dövmütler: 

1 

de\ amı, Hl.20-14.00 miizik: karışık 
zerrnclen Bulgarısuma ve Yugosla\'- Almnn ordusunun Selanik istikame- KeçPcilcrcle Arif kızı 30 ,.a ıııda prog·am (Pi.), 18.00 pıogrnm, 
yu lızerinden merkezi Avrupaya bağ- tinde seri bir harekette bulunması- Habin. Aclem oğlu Ramazan, Abidin 

1
18.03 miızik: radyo caz orkP~trası 

hdır.. . nın ne gibi sevkülceyşi faydalar le- ve Arif kızı 40 yaşında Rebia: (hacı) (lbrahim Özgür idaresinde), 18.40 

Dliıı,:ı c itilıariyle rakibine ııazarıuı Bol eğleniniz, bol gülünüz, fak•t '. 
daha kll\'\'Ctli olan Halil. Fazlının he- bu arada eaaalı vazifelerinizi un°

1 

saplı oyununa ı-;erfenı etti ve dördün- mamalısınız. . et 
cii <lnkikacla Fazlı tuşla galip geldi. Çocukluktan gençliğe reçilıııd, 

Bu mü..,abakaclan sonra tasnif ya- vazifeler başlar, bunların başınd• r 
pıldı ve S('rbest güreş Türkiye birinci derslere çalışmak gelir, bunu aılctl' 
tiklerin~ iştirak cd<!cek olan 1zm;r ta- Jik tak,'p eder ve sonra da hay• r 

atılınca tutulan meslekte gayret 1 
kum meydana çıktı. lir. Kendi memleketini t acl' 

Bu itibarla 56 kiloda, Recep Tatar • a~ımke"J 
birinci .. Muzaffer ikinci. Avrupn seyB;hatlerı yapma , . d' 

61 kiloda: ayri Tunçer birinci. kazancıyla bır çuh.~ palto temın et~ 
Fazlı ikinci, Halil ilçüncii. 6~ kilorln meden aat~~gan ~r.~~ heves etııılil~' 
"'' 1 ı 2 ı ·ı ı • · ı. · • · 'T yumurta pı9lrmesını ogrenmeden L .na ıınuc, 7 o o< a Zıya ııll'llH'ı Aı u- ki . . b' h~bi "' 
h 'k' · '"'O k'I l 1\1 hl· - yeme er pışıren ır aşçı sa 
arrl'mııncı. t<ı ıoca.u ısagır k .. k ....... d'k ··bert 

sıklette ele :\Iehmed Giiııeş birind gel- mad, $ob .. u'!.ukntu .
1
1 rn~sını ~c eıtl~ 

el ·ı<" . me en uyu erzı ere oşma~ 
1 

1
1 

• • P 1. •• b , olunuz ki birer marifet değildir·. 
:mır - naışnıarw nıwm aı·.:ıı.<ıı: 0 .. d ..• · ı k b' k il•I 

Önümüzdeki Cumarte:,,i günii öğle-
1 

ukn!\~ ogren!:te b"~r ço bus~"' 
dC'n ·onra Karşıyaka halkevi .::;alonun- k~~· a~d· e!,hmucıt er, 1

t er_e .d'' • 1 . .. u me enı aya ımızı emın ... ıf 
da, .Kar:;l\•nka. zmı r, gurl'~ tnkımlnrı ht ·ı · h ti ı çıl 

~ 1 .. ·· k l mu erı erın aya arını, nası "" 
arasında . er l<'st gurcş muc;aha ·n :ırı t ki ..• d · t·r•ı' 
· d"I kt" ı arını ogrenme en, zengın .. 1 ıcın e ı ece ır. · · ·· k h ı b"l e" 

f • k 1 l mızın yuce a raman aranı ı m .t 
ştJl'nk edecek ta ·ım ar ~un ınelıi·: k·tı · • • • tı.atler'ı ·ı .. r ·· , , . va ı erınızı sınema ar n •• 
K'fırsıvaka takımı: I• eh mı. Fazlı. .. ti · 1 · k mod.,1' 

ı ·r t ır h z · guze~ erfy e geçv-ıne , -ı 
{ı a .. ıll arrem, , ıvıı. k k~ .. b · · ha1'" 

İzmir t:ı.kımı; ilce:')>, KeMPI, Halil, phe tıııa audrenl u geçdıcıfve d ol"1 
l\r 1 l :.r hl' aya a uy uru masın a ay a 
• n ımuı. ıı u ıs. f'I ' 1 · ı "ld" k ·· .ıı . .. , yan ı ım erıy e o urme gun 

Pazar v.ünu el" g-.?nc :Kqı·şıvak:ı ku- kt 
Hibiiııi.iıı ·.-nlonuııda gen•; yiire.sçileıl'~ veGyazıl ır .. t 'kb 1. · · · •'ze .-

. l 'k .. h k . . enç er, ıs ı a anız ıçın .. ı .i 
mıl. nrmanı ıı tes\'I · musa a ·aı111·1 ıe- d t b h d k hı'tı'n'ze f•1 d'I kt' e a te ece , mu ı 1 1 a c 1 oee ır. verecek, yurdunuza hayırlı olıı' r 

YANGIN BAŞLANGICI 
Kemenle Aydınlı :rn yaşında Bıı . 

F'atma I\:aradcnizin miio.:tecir bulun -
ıluğu Enli! clikkııtsiz.lik ve tedbirsiz
'ik neticesi yangına sebebiyet ver -
miştir. Yangın derhnl sondüriilmi.iş , 
zarar nz ol muştur. Yaııvının sebebi. 
mnngalclaki ateşe yakın bırakılan 
<;uval parçalanııın ate~ alınnı-ından 
~ıkmı ·tır. 

---x---
HIFZISSIHHA MECLlSI 

\'ilfıyet hıfzıssıhha meclisi. lıug-Liıı 
-.aat onda sıhhat ve içtimai muu\·enet 
miidiırliığlinde toplanarak vi!fıyctin 
saglık işleri iizeı·indc mlizakl''"eler
cle l>ulunaçaktır. 

hu~udsuz ~şler .v~rd~r, bu.nla~ı~ ıı;, 
si ·ıster.senız. aı:zı eglendırebıhr, ıf 
gilerini:1:i arlhrabilirken geçic\ t 
şeylerle uğraşmakta ne fayda '°~ııl 
dır? Sinemaya da gidiniz, fakat fıJıl' 
görüp geçiniz, üstünde durf1111 .J 
fayda aramayınız. Bana sora~:if' 
evlidlarım, bugünkü dünya gı 'I. 
tında n; ce hakiki sinema aahneJel' 1 
şahid oluyoruz ki .. Bunlardan Ö'11 

almağa çah,anlara ne mutlu ... A.V 
Rus - Norveç ticaret 

müzakerele~i 
l\to:kova, 9 (A.A.) -Tas: 
7 :\lnrtta bir Norveç ticaret }ıc) 

Mo,;kovnya muva nlnt etmisti~ 
-

Bu hafta en güzel film 
Tayyare Sinemasında 

Gösterilmekte olan 
Deanna Durbin'in 

en son ve en 
güzel filmi 

jILKAŞKI 
Tutkıye hududuna uzanan Şark min edeceği bu izahattan sonra tn- oğlu lb. ahimi döverek yumrukla ya- müzik: radyo ince ~az fa ·Jı, 19.15 1 

demiryolu, Yunan -. Bulgar hududu- mamiyle anİaşılmaktadır. Almnn or- ra la<lıklarından tutulnıuşlarılır. ,;\Jüzik: J\tiba havaları (Pi.), 1fl.:10 1 

na çok ~·a~ın?~r; Ş~malden ~·u~u b~ı- dusu, Yuııanistandnki italyan ordu- Bıçak taşıyanlar: ajans haberleri, 19.45 müzik: tc~ 'e 

Şaheseridir 
Sinemamızın bu zeıı" 
gin programını lzınit 

halkına tavsiye 

Jacak bır ıstılnda ılk hedef ~!anık suna ynrdım .etmek iterse Selanik K;eçecilerde Hasnn Zeybek. 11lbe- müşter~k şarkılar, 20, ı 5 radyo gaze-
-Edirne demiryolunu kesmektir. Bu liman v~ demiryol istnsy~mınu ele yin Hernlka , Nuri Aktan, Ruhi, Ço- lesi, 20.45 müzik: Xilofon soloları 
ı5ebcple dar mm takada ve hududa geçfrmesi ve Selanik _ Flori na de- rnkapıcl.ı Recep, !kiçeşmc:'lLktc Şa- Tarık Bulut, 21.00 muzik: dinl.Pyici 
müvazi olan bir demiryolunun şima- miryolunu kesmesi kafidir. ban, Ahmed 'Pekay, Bedri Bozkuş, istckleı:, 21.30 konusmn, 21.4~ mü -

ederiz le karşı sevkülceyşi kıymeti pek Fakat yaklnşan tehlike karşısın- Şükrü Tunalı ve A !sancakta A bdul- zik: r:ıd) o orkestra ı (Şef: E. Pra -
azdır. da, Yunanlıların ve hiç olmazsn Sc- !ah Atailıi. in lızerlerindc bfrer bıçak elorııı. )' 22.30 ajans haberleri, Bugün o un saatları . ' 

Yugosl:ıvyaya uzanan demiryoUa- lanik ile Selanik - Flori na dcmiryo- bulunmuş. zabıtaca mü:;aderc ıedil- 22.45 miizik: c:ızband (Pi.), 23.25- Y • l I,30 l 3 5 7 .> -' 
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Ph ne sinemasında BUGUN 1 
~ ÇILGINCASINA SEVENLERİN FİLMİ 1 
ı___ B~~~,~:ıı~ı~~~Tıtr eu KAD N. oı·R ı 

\'C :siııem~mın en kudretli erkeği ~ 
- SPENCER TRACY ~ 

§ TURKÇE SÖZLÜ . ~ 
~AYRICA: Dost İngiltere hariciye nnzm f~KSELANS ANTONY BDEN ile imparntcrluk genelkurmay başkanı GENERAL SlR JOH. ~ DİI.1L in Adana ve Ankaı·ay~ı gelişleri ve yapılan muazzam kursılama törenı,~ 
S§ tekmil U!ferruatiyle TÜRKÇE izahlı olarak ~ e FOKS JURNAL da: En son ve en mühim HARP haberleri ve diğer haberler. ~ 
E:"EANSLAR: 2,15-4,30-6,45-9 da. Cumartesi ve Pazar gilnleri 10,30 ve 12 de bnşlıyacaktır. ~ 
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(ANADOLU) 

lımir btlNli11uinderı: Balkanlarda vaziyet 
( a .UlTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) .Akdeniz mahallesindeki 1354 sayılı 
~ sok&kta 14 üncü adanın 126 metre mu 
Bu talepleri kabul için Yunanista- rabbamdaki 11 sayılı ananın satışı ya-

na 24 saat mühlet verilecektir. 7 Al- zı ı~leri mUdürlf1tündeki şartnamesi 
man fırkası techizatı ile birlikte Yu- veçhiw açık arttırmaya konulmuftur. 
nan hqdudunda mevki almaktadır. Sui- Muhammen bedeli 1500 lira olup mu
tefehhümlerin önüne geçmek için Bul- vakkat te-minatı ı 12 lira 60 kuruştur. 
gı.rlar, radyo ile Alman lntalarına yi- Talipforin teminatı ;ı, bankasına yatı
yecek ve y$cak yer verilmesi için rarak makbuzlariyl~ birlikte ihale ta. 
talimat vermektedirler. rihi olan 12-8-941 çarşamba günü saat 

Şa:rk Afrika hareki

r Romanyadan Bulgarfstana geçen 16 da encümene müracaatları. 
bna hız veriliyor 

753 r _________ f_ı_z_ı_ı_: __ l_.~Ş~ı_ı_t_l_Y_a_z_ı_a_n_~ı ~~.~·· ~~~rl•~ ~ 2 6 
w 

Londra, 9 (A.A.) - Deyli Telgraf Doldor Ata Ôzkal t... Anavatanla alakası kesilmiş olan 
&ıalyanlann şarki Afrika müstemle
keleri (Eritre. Habeşistan, Somali ) 
lasıl olsa sukuta makh6m olduğu 
-Cin İngilizlerin buraya çok kuvvet 
t1_tmadan ufak ve mahalli kuvvetler 
"" iti halledecekleri sanılıyoı•du. 
ll'akat son zamanlarda bir taraftan 
1'lotörize İngiliz kuvvetlerinin ltalran .SOmalisinde elde ettikleri milt
cıiı muvaffakıyet, diier taraftan da 
buralarda işleri süratle bitirerek Af. 
lika şimalinde ve ortaşaıtkta müm -
kbUn olduiu kadar .serbest kuvvet-le~ 

beş gün zarfında İtalyan Somalisi -
nin en mühim kısmını ele geçiren bu 
kuvvetler şimal istikametinde ilerli
\'erek Habeşi.stanın ikinci ehri olan 
Keren önlerine kadar gelebilirler. 
Bu esnada şimalden ilerliyen kuvvet
ler de Erit.1eyi ele geçirmiş bulunur
larsa, Habeşistanın öte tarafını Ne
güsün vatanpen1er kıtahrına, Su -
dan, cenubi Afrika, hür Fransa kuv
vetlerine emanet ederek mart ayının 

gazetesinin Belgı·ad muhabiri, cenubı 

şarki A vrupasında Almanların hava 
üstilnJilğilnü temine çalıştığını yaz
makta ve Bulgaristana sevkedilen şey. 
ler iizerinde hava işaretleri bulundu
ğunu ve kamyonlarla diğer vasıtaların 
yeşil renklerle lekelenmiş oliuğunu bil 
dirmektedir. 

Çocuk hastalık-
ları mütehassısı 

Karşıyaka, Bahariye mahallesi, 
Şimendifer caddesi No. 108. • 

Telefon: 6057 

lrtalanndan itibaren muntazam İn- BGtün lzmirlilerin miaafir oldukları ·---~ {iliz kıtalarını buradan çekmek im-
kanı hasıl olacak ve bizzat Habeşis- -'--•a-1-•• v:enı· C'-Jıı·r n lı lı Bankuı civarmda mali7e 
tanın istilası da bundan ımnra bir za- n«a, ' "" z • ~ ra as: .. hçeai kartumda : Ulıundurmak arzusu, İngilizlerin 

._.,kt Afrika harekatını adamakıllı 
hızlandırmıştır. 

man meselesi olacaktır. --------------- TELEFON 3949 

1 
İtalyan şarki Afrika milstemleke

erine karşı yapılan hanekat müte 
lddit istikametlerden ve çok muhte-
t~ kuvvetler tarafından yapılmakla 
ueraber harekatın son inkişafına gö. 
~ asıl can alacak darbeyi vtl'·acak-

ları kuvvetler iki i~tikamettcn ileı .. 
ernektedirler: 

MEMLEKETTE 

Soma ve Dikili 
haberleri 

ı .... 1 - Eritreden ve şimalden cenup Soma, (Hususi) -
16tikametinde, Kaymakam Bay Necm(•ddin, So -

2 - İtalyan somalisindefi "~ ce - manın civar pazarlarla olan müna-
lluptan şimal istikametinde. ~ebetini temin için bozuk olan eöse-

Birinci kuvvet Sudandan Eritreye !erinin ve köy yollarınıa yapılması 
tirdi. Hayli süratle ilerledi, fakal ,;ebepleıini temine çalışmaktarlır. 
d1 atlık ve çok arızalı arazide tutunan Bilha&ıa Bergama ~öse~inin Soma 

/stq.nbqlda: Yeni Şehir Palas: Tepe-:!:!:!!r tiyatroıu 
TELEFON 41300 

TlriıiJ'enin birinci amıf otellerinin en i7iai ve en konförltiılidür 

GELJLER : Doltlarınızı ancak hu otelde klahilirainiz 

Çama tı tuzlası Müdürlüğünden 
4168 lira 67 kuruş keşif bedelli tuzlamız dahili su tesisatının ikinci ek

siltme giinil olan 5-3-941 de talip zuhur etmedikinden tesisat bir ay mild
c~etle p~~a.rlı~~ _ko~muştu~. lstekl.ilerin yüzde 7,5 teminat akçeleriyle bir
lıkte muclürlügilmuzde milteşekkıl komisyona müracaatları. 

10 18 28 903 talyan müdafaa kuvvetleri önünde bölgesinde olan ve giln geçtikçe da-
Guralad1. Bir ayd8f beııi Keren önün- ha ziyade boz~l~n kısı1!1lannı.n he- lznrılf'• Defterdarlığından•. 
de bu müdafaa kuvvetleriyle t>arpış- men yapılması ıçm Manısadakı kay-
1'1aktadır. Garpten bu istikamete i- makamlaıc toplantı .. ında teşebbüsler-
lertfyen bu Hintli kuvvetle bu dağlık de bulunmuştur. Muamele vergisinden muaf bilumum küçük sanat müessel'elerinin na-
ll'azide.ki :müdafaayı \ıaraml\·acak. 1 Köylerin mektep ihtiyaçlarının zarı dikkatine': 
lannı anla}'ınca, l~giİizleı4. ~ Eritre da temini bu seneki çalışma progra- 1- - 3843 sayılı muamele vergisi kanununun 12 inci maddedi mıı-
.. hiline çıkardıklan hür Fransız mı içine alınmıştır. cibince mezkur maddenin A ve R fıkraları haricinde kalıp ta dog-rudan 
~UVVetleıiini de bıu müdafaa ilzerinc l Bu sene Somanın en ufak bir kö - ti - b'l 
Jbııa:lden saldırdılar. Bugilnlerde yünde de cEğitmen> okulu açılma- ogruya \·eya 1 vasıta yalnız bir müşteri hesabına imalat yapmıvan \'e 
ltalyanların şimal ve şark yanlarını ~ı eıuısı kabul edilmiştir. isti~dam ettiği işçi sayısı müessese 1'ahibi de (bizzat çalışsın çalış~asın) 
ltllşatacak olan bu tesir altında Ke-1 Genç kaymakam köylü ile ~~k ya. clahıl olmak Uzere beşi tecavüz etmiyen ve muharrik kuvve kullananlar 
l'endekf mtıdafaanın kınlması, Erit- kından alakadnrdırlar. Jaqe işl eri yo da muharrik kuvveti de iki beygiri g.eçmiyen küçük sanat müesseseleri 
l'edeki kuvvetlerin bu defa da As -1 !undadır. Gaz buhranına hiç bir su- ınıuımel~ \"ergisincl.en muaftır. 
'1ara azerine yüklenerek burayı dil- retle meydan verilmemiştir. 1 rmelel'i beklenebilir. Bu takdirde j Dikili, (Hususi) - Zelzde dola- ( şçi tabirinde usta, kalfa, çımk, fen mf'muru, kimyager, katip, satıcı 

Jyanlartn Erıtredeki en müh!m üs- yı:-:iyle ha:ıabe haline gelen bu kasa- v~l~a~ıı mü~~~:tenin iştigal mevzuu olan işte fikren veya bedenen çalışan 
ri olan Musavva kendiliğinden dü _ ! banın, bir an evvel imarı için yeni ge- bılumum mustahclemler dahildir.) Tuğla ve kiremit imalitı haricindeki 

ltt ve ~eç-en asırdan beri Habeşista- · len kaymakam Ved!Hl Üztleş cok iyi toprak =-anayiine mensup müesseselerin muafiyetten istifade etmeleri 
lll1l istili yolu olarak kullanılan Mu-1 ~al111maktadır. Yapılan plan dahilin- h l8i 
sa.,va • Asmara - Adua - Adis-ababa de önümüzdeki baharda geniş faali- mu ar k kuvvet kullanmamaları ve işçi miktannın müessese sahibi ile 

1.Jirlikte beşi geçmemesiyle meşruttur. 
Cllddesinin baş tarafı ve hiç değilse vet gösterilecektir. 95 bin lira sar - 2 K 
Uçte biri İngilizlerin eline geçer. fiyle vücuda getirilen Kızılay baraka - ilçük snnat müesseselerinin yukarıdaki ,artlar dairesinde ver-

Fakat bu harekattan daha süratli !arının belediyeye devri ve hükümet- gi muafiyetinden istifade edebilmeleri için muamele vergisi kanununun 
Olarak Habeşistanın istilası, cenup - ten maddi yardım yap'1mnsı ~uretiy. mu\'akkat üçüncü maddesi mucibince bu illnı takip eden günden itibaren 
tan yapılacak gibi göl1ilnilyor. Bu - •hı yeni inşaat, kasabayı modern bir !.>ir ııy zarfında varidat .clai°r~sine müracaatla muafiyet karnesi almaları 
rtun Bebebi de cenup istikametind:l hale getirecektir. MebuslaNmız, bil- 'azımc\ır. 
daha az anzalı ve binaenaleyh mo -1 hassa eski Başvekil Celal Bayar, 3 u f' t k · 1 k il k d k 
!Grıu birliklerin harekatına dahn yardım vaidlerinde bulunmu~lardır. - .uua ıye arne.sı a ma · zere yu arı a i müd~t zarfında mü-
11\Usaid olmasıdır. Filhakika gene 1 Jandarma kumandanı ön yüzbaşı rac~ıat etmiyen müc.sseqeler bu karneyi alıncaya kadar muafivetten isti-
l'arpten (Kenyadan) gelen kuvvet-! lsmail Hakkı asayiş m.selesine faz- t'aıl · ed~nı2:dt:r. Karr., siz çalııjıkları anlaşılanların işe başlama· tarihinden 
ler evveli İtalyan Somalisinin merke. la ehemmiyet vermektedir. Çan<lar- ,.;~ ı iyetin m ~dana çıktığı tarihe kadar geçen zamana ait vergileri resen 
Zi ve en büyQk limanı olan M:ıgadi- lı nahiyesinde yeni bir karakol lıina- •akd'r olunaraık tarhedilir. 
Uyıu zeptettikten sonra şimdi de şı- sı yapılmak üzeredir. Dün tem 0 l at- B" t 

1'lale dönerek ltalyan kıtalarını şi - ma işi kaymakam B:ıy Vedad da bu 4 - :mlenaJ.eyh, zmirde bulunan bu gibi (kalaycı, demirci, bakırcı, 
1'lal istikametinde takibe başladık - ı lund'tlğu halde yapılmıştı•. • nıı:slukçu, mücellit. çinkograf, hakkak, saatçı, kuyumcu, tenekeci çilen-
larını İtalyan tebliğleri bildiriyor. Kumandanımız biltün kuzar:1 ba;( ırir, t :-.\ iy:oci, tornacı, marangoz, doğramacı, kutucu, sandıkçı, parmak-

Magadisu, Kenya hududundnn düz lı köylerin telefonlarını tamamlnmak çıö kill'ekçi, kaf K, kornlj, oyuncak gibi ufak tahta işi yapanlar, dokuma
hat üzerinde 600 kilometııe kadal', ve .köy yollarını da düzeltmek içiıı 1 .:ı, çorapçı, konfoksyoncu. terzi, çanta ve sar raciye amilleri, kunduracı, 
Yollar üzerinden 900 kilometre ka- çalı.şmaktadır. 
d l ~--••••••••••- mücc\·herat, ·radyo, elektı-ik, araba, elbise, kundura tamircileriyle bunla-
b
ar içerde olduğu halde ngilizlerin • b 
u hamlede Kismayuyu aldıktan son Malla u7tln,.atmdaa ....... ı ra mümasil ilumum imalathane, atölye v.e tamirhane işleten) küçük sa-

ra diğer bir haml<ede bu kadar me1'a- nat nrbaoının aşağıda nümunesi gösterilmitı olan bir beyanname ve 2 a-
feyi Uç günde aşarak bu büyilk ~h- Omer M•lıarrem det vesika fotografı ile birlikte bir ay zarfında mensup oldukları muame-
l'i ve limanı zaptettiler. Bu harekAtı Çamacır Sabunu le ve istihlak vorgiler; şübesi üthakkuk şefliğine müracaatları lüzumu 
hparken motörlU kuvvetleııine çok ., ilan olunur. 
tUvendiklerini, sağda ve soldaki ltaL T () , TA N it 1 L O S U 
.tan kıtalarına bakmadan ilerl~dikle- K lstrı.d'a nu·· munesı· 
rini ve baş şehri zaptettikten sonra 37 uruştur 
•~1oıdi bu sa0 da ve soldaki ltal'-·an 

• J ~=~=~~~~~=~~~~:! Muamele ve istihlak vergileri şubesi tahakkuk ~fliğine: tuz. t.tıııı teellm aWıklannı anhyu- .. MQesse sahibinin 

( Bu yazının yazıldığı tarihe ha - ata aranıyor 
dar alınan esirlerin 9000 ne balij ol- 0mer Muharrem Saltun Faltrikau 
~Uğu bildiriliyor ki bu tıcıe Afrika için Salnm ke•ici ltir uıtaya ihtiyaç 

Adı: 

Soyadı 

Adresi &\Ötesi için bu kuvvetin çok mühim Yardır. 
Oldutu aşikirdır.) o..-......... loi 
Şimdi bir taraftan gerilerinde mtl 

kernmel bir ils ve liman bulunan, di -
ter taraftan fimale doğru dar bir de 
llllryolu, hare1'ita çok müsait bir va
Jt (~eH nehri vldlsl) elde edilen 
lrtatıiz mothll kavveUeri bu mınta

• 111,.,.,...1 nc.-.lidir. Varsa depo, fUbe, filyil 

:ıtt:daki İtalyan kuvvetlerinin başlı
......... da 1111' abnJt ve lalerinden 
llıahrum bırakmak suretiyle zayıflat
~ olduklarma ıöre bu cenup hare
b tmın çok sOratle inkişafı beklene-
ilir. 

.. Jl .... L_.,S ..... )( ... 1/..-..~--)( .... /(.-. ... ı __ v_~_·a_M_t_ıı.m.a.ta •• q.•1.a.d.ru.ı.er_i ____ ...,.~ __ ...,.. _______ __ 

i akam He )'azı u~ 
lataqoaa ~ ıni açdu 

EGE 
1-itlhai Hastahanesi 

OPERATOR 

BiR 
Salllltlı DOltTOR 

ADı L 

işçi miktarı : 
Motör a dedi : 
Motör kuvveti yekOnu: . . . . 
Muamele verıriai kanunu mucibince veqiden muafiyetime ait karne-

nin verilmeı1ini dilerim. • . 

l::iı ;) ':! 5 1 :! il! 1 
g [; sa ı 

16 kuruşluk pul 
tarih ve imza 

923 
1 

-ı.a ltalyJDJD Habeşistanı istila hare
~tuu hatırb1a•lar, İtalyan kuvvet
lerUıin de hayırlı olarak bu istikamet 
ten ilealediklerini ve o vakit bu mın-
takada kolordu .kumandanı olan B kk il M ed 
Orazi .. bıin afiratli hareketini bu düz a a ara u·· J e 
~e roUaait sahaya medyun bulundu-
iunu her halde unutmamışlardır. 
13irndi ayni yolun üzerinde çok kud- Meşhur pil"1lık Orhanliazi pil'inci 
"etli oldufu anıa,ılan general Canin-
tham dah• cüretli olarak ilerliyebi- K&fi miktarda getirdik 
~· Zira Maıadisu Um. ltalyaya 

~T.;:!a:_~:~~ıac::!.h~a~~eu~: ÇuvaUann üzerinde S-S S Ekstra pilavlık 
lıınan cenubi Afrika ve Hindiatana markasına dikkat 
~ok daha fakm old\lğU için İn.ıJfz 
!unetleri için bafbea üs yapılabilir. il.~ aW ......... 1raW "..a. Kedanenn~•ı 813 eli Sa. No. 24 
ailhuu l>a denizdeki l.qiliz hiki- teM_,len tar.,..._ te4a.! .-.. ,-.-- · 
illiyeti dl.P• yerlerin hepsinden daha -n-.. -d- h - ca~ GONEŞLILER 
tıllin ve* •öttlrmez bir haldedir. .,muessese e er zaman• 'i'V' l INilll 

B h k ~.::::::': doktor bulunur. Tel 2918 ••lill•111• ...... 1ıııı111•.-.. llill11ıı1iiilıllıllim .. 

- Sll!FE: S -

V 
.................................................................................................. -······:. 

A e : 

zmir Levazım Amirliği ilanları~ 
.................. .......... ..... ..... ..... ........ . ............................................. Aa ......... : 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Tahminen beher ki osu 40 kurustan 40,000 kilo ı;ığır eti pszar-

lıkln satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 13-3-941 persembe günü saat 11 dedir. 
3 - Hepsinin tutarı 16.000 liradır. Son teminatı 2.400 liradır. 
4 - İsteklilerin Cannkkale Mst. Mv. satın alma komisyonuna mü-

racaatları. 6 10 

Deniz levazım satın. alma ko
misyonundan: 
1 - Mevcud maııka ve evqafları mucibince tahmin edilen - bedeli 

22443 lira olan 11 kalem bo) a malzemesinin 12-3-941 çarşanba 
günü saat 15 de Kasımpa.sada bulunan deniz levazım satın 
a.lrna komisyonunda ayrı ayrı taliplerine de ihale edilmek üzere 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün is saati dahilinde mezkur komi:syondan be
delsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin verecekleri miktarlara göre kat'i t rninatla: ı ile 
birlikte belli gün ve saatta adı geçen komisyona müracantlan 
ilan olunur. 9 10 909-1700 

As. Fb. lzmir silah fabrikası sa. 
. al. ko. reisHğinden: 

1 - Mevcud şartname, keşif ve vahidi fıat esasına gpre (8188) lira 
(87) kuruş bedelle bir bina ve müştemilatının inşa işi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İnşa işine ait evrak her gün saat' sekizden saat 16 ya kafüır ko
mi yonda görülür. 

3 - Açık eksiltme (17-3-941) pazartesi gtimi saat on dörtte Halka 
pınarda silah fabrikası müdurhiğündc mütesekkil komisyonda :. npıla -
caktır. 

4 - İstekliler (616) liradan ibaret muvakkat güHnmelerini izmir 
mal sandığına yatırarak alacak arı makbuzlaı:iyl birlikte şimdiye ka
daı· yaptıkları inşaat işlerine .dt Ye (2490) sa~ılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddeleri mucibince ica.P eden ve:saiki hamilen belli eftilen gün ve sn-
atta komis.} ona müracaatları 28 5 10 15 790 

Bodrum gümrük Muhafaza ta
buru Satınalma komisyonundan 

Bodrum gümrük muhafaza taburu için (600) altı yüz adet kara çam 
telefon direği s.ltın alınacaktır. Bodrum çiftlik karanlık gener devlet or
manlarından kesilmesi için mezuni)et alınmıştır. Tnhmin edilen bedel 
(1920) liradır. Eksiltmesi 17-3-941 pazartesi günü saat 10 da Bodrum 
taburu satın fılma komisyonunda açık eksiltme sureti) le yapılacaktır. 

)iuvaklrnt teminatı ( 144) J'radır. Bodrum .gümriik muha elıesine yatırı
:ır. Şartnamesi bedelsiz Bodrum ,.e İzmir gümrük taburlarında görülebi
lir. }<;ksiltmeye girebilmek için isteklilerin ticaret odasında kayıdlı ve 
2490 sayılı kanunun ikinci ve üçilncü maddelerinde yazılı şartları haiz 
olduklarına dair belgelerle teminat n.akbuzlarmın komisyona ibrazı mec-
buridir. 1 5 10 15 

T. C. Ziraat bankası 
KUllULUŞ TlllBl ıua 

8erma,.ı 100,00,000 Tllrk llruı Şube Ye ~ adedi -
........ 2'ioarl Her Nm BGftl«J JI~ 

Pata biriktirenlere 28,öOO lira lkramlJe •ereceK 
Ziraat bankamnda kumbara ve ihbanıs tuarraf Mu.plarmda • 

u. 60 llruı balunanıara 1111ede d6rt defa pkileoü lım'a ile Apiıdald 
pl&Daall9iknmtJe~. 

' Mit 1000 Lira1ıt 4,000 .... 
' c IOO c 2,000 c 
' c llO c 1,000 • '° c 100 c 4,000 c 

100 c IO c 6.000 c 
1IO c '° c 4,800 c 
180 c zo c l.200 c 
DlDA!': B .. plarmdaki paralar bir une içiılcle elll llradaıı qali 

~ lkramf1e çıktıiı takdirde Jbde Jirmi fulaab'l8 verilecek· 
llr. Kaı'.ıar ,..te d6rt defa, 1 qltJ. 1 blrincl k&DuD, 1 mart, ve ııı. 
- ............... lktlr. • - 8 ı.. • .J 

Yayaköyde 
Bi.n bir çeşid 
Bakkaliye 

v 
magazası 

ALI ARKAYIN 
Toptan ve perakende bakkaliye, hırdıvat, kırtasiye ve. baskı 1 

itleri de yapılır. 
ariot.en pleeek her haqi bir aiparit mfllt,eriniıı arzuauna dre telllm 

e.dilJnek eartiYle de kabul edWr. 
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Romanga petrolleri 
lngiliz ler petrolleri 
bombalanıanzıslar . . 

Bükrcş, !) (A.A.) - D. N. it 
Brızı İsviçre g:ızeteleri. gecen pa

:zarte~i günü Romany::ı. petıcollerinin 
İngilizler tarnfmd:Vn bombardıman 
edildiği hakkında Amerikan haber
lerini neşretmişlerdir. Ruman~·a ma
kamatı, lnı hab<·rleriıı gii1ünç ve uy
durma olduğunu hey an e) l<'mektc:
c\ir. 

----*----
Bir gemi direğine çar
pen Alman tayyaresi 
Lonclra, !l ( A.A.) - Loııılı·:ıtl.ı \iğ

rcııildiğiııe göl'e, Alımm t:ıyy:ır"lerin
dron biri lskoçyıınııı doğu açıklnrıııdn 
balıkt:ı gembiııiıı dir<.'~iııc:> c:ırpnr:ık 
diişmü:-ıtlir. nu t.ıyyaı·e gl'nıi Ü7..eriııcJe 
biı· k:ıç defa uçmus, :oııra taarruz .. 
geçmek üzere pike ynpmış v~ bu e...:na
ıl:. <lireğ.:> çnrpmıştıl'. Saclemenin ı:id
d<:>tindeıı t:wvnreııin knnadlnrıııdan ı i. 
ı·i kopmu~: 'tayyare tersine döneı·eJ.; 
ci!'nizc \'ll\ :ırlaıımıs W! batmıştır. n° 
kisilik ~iiretteb:ıtı;ıın boğulduğu zr..n 
ne<lil mektedil'. · 

---o----
Eksmort vapuru neden 

gecikiyor ? 

Italyanlara göre Almanlar Yıldırım harbi 
Yunan. cephesinde gapabil8C8kler mi? 

faaıı9et arttı Habeşistanda 
ltal\ ada bir m:ıh:.ıl, U (A.A.) l ·ı A/ G b D İtal~ an Ol'Clt1J:.ı1·1 Utnlllllİ kararffıhınııı ngl fer e, manya a re ara 

Londra üzerine 
bir akın yaplldı 

Katimerini 
gazetesi 

27.'; ııuınar:llı resmi tebliği: karşısında hazırdır d 
Yunnıı cephesinde: Oııbirinci Ol'- zapte ı·ldı· 

du m111taka~md::ı rlii~manm hlicumla- ~-e,·~·oı·J,·, ". (A.ı:\.) - ~'e\T~·oı·k ·r .... ~·- • Çıkan yangınlar sabaha Hitlere bir açık mektııP 
rı, mukabil hlicuml::ıl'tmızla 'tarderlil- ~-. :r ~" .. 

nıiştir. IJii~mmıa mühim znyiat \"Cl'- mi~ gazct<.!Sİ yazıyor: kadar söndürüldü neşretti 
dirilmiştir. llavn ktın~tlelimiz elli:;- «Hitlerin ~on·cç zaforiniıı Uzeriıı- Trablusgarp limanı da L-0ndra, ~ (A.A.) _ Ha\'a Ye ıfahi-
man me\'Zileriııi, hataryalrırıııı, as- den heni.iz bil' SeJH' grçmi~lir. Dtınkel'lc li cınrıiyl't ll('Zıtretleı-iniıı tebliği: M kt h 1 . d. r rı 
hl' kaınpJ:.ırıııı ve a kt•r iecemmÜh'- zaferinin clokuz avlık bit• tarihi \'Hl'· bombalandı J j~ 1 . 1 e up mu arr rı ıuo 
rini boınlııılamış, mitralylız atı~~inc dır. Bnnn ı·ağmen ·ıııKilizler, Yunaııis- . ko<~~\\n~~b~::rı~ u:ı~~1: 1'~cı~ı1~/:~.~~f::·~mı~-tııtnıııstıır. ;\)u"l11·n1 clt"ismaıı u"sl•·riııı_• tnndn muharebe.\·c füıuıd» buluuu.\'uı·- Kahir<',.~~ (füıtl.rn) - Bu aks:ımkı -. l · • ·· '- " t ı 1 - J.ınlıı·. Buınlıalal' :ılılnıı~lıı'. !';i:ırki n-
i.ıabetltır vaki olmuştur. lar. hlciinl:ırn göre Dnnkerk hadisesi- rcsmı f'' l){: . . • • . • h 1 .. imali Afr•kadn: 'I'a.v.nirelPrimiz ııin lngilterc.\'c nihai darl).~'-·i iııdiı·nıc-1 hal~.·a!' ~omalı:mıtle ılerlıyı·~ kt.I\:- giltcrı·de lıiı· Şl' ir uılbtesn:ı, ;aska yer y • t kt•l dÜO' 

~ J ti ır 1 l lln '~ lHılt• ıwk :1'7. h:ı . .;:wı nrncip olnrn~tıır. unanıs an, va 1 e 
lfol'razi ile cli<•e .. n keri hc·deflcl'i ve si 15.zıındı ~tmmrı. lngilizlc·r bugiiıı \'l' ı>ı11,ınız . araı· Y0 .\llH .'1• • ıH·şı - ·~ · 1 " 

" "' " • l t >O ı 1 1 t 1 1 ulu Tclef:ıt azdır. (ı{d..:Yt.' ı ogı•ıt aVı:ı foy. ""· l o·· il' ~irennykı\.1 bit• diişınnıı tayy!lrl' iİS- Iling-azi \"e S •laııikle İ t~diklcrini \".fl- anın - I <ı ome l"C ıt'.~J'~SLIH" ) , - y:mJcrimiz İki ılu-;ıııaıı tnyy:ın·c:;j tliİ• yaya yaşamagl nası b 
sÜtlÜ hombalaını::;lal'<lll' }ll)'Ol'hır. • ı nan .Cab!'C l)arrı Tnl'Vkıın_ı Z.:t\?tei.m~~- ı 

Şarki A frik:.ıtln: Bh: kıta mı:t, l' P- Almaıılrır, lngilizlcri nı.::re<l • gfıriir- lc•nlır. Bn· ı:ı~~ . 1 tal ya il 1" 41 .. ı•ct J l~l l'jt ıı•. ::;[i ı·mii1tii ... . • retmişs e şimdi de naSl 
l 1 Hava tebl ı •-'ı Loıııı r.ı. !J (. \..\.) - 11 a rn \ ~ 1.ılııh ' • • 

ı·ende bir clU~nıaıı k1t:.ısına hlicum et- erse kar~ıln·:ıcaldnrıııı hildirmi'lL'rd:. '!' : . ·· ı k J" \d•"' 1 · l w t Jlıı'·.~ıiıın. · .. n· h.•ıı·ptı· J\lııı.·ııılnı·ııı. ı's"ııııl Ta.yya,n•lerımiz Tı-ab.ltıı;.~arp lıına. cıınııiyet nczare:tlcl'iniıı tcbliğ'i: O me azım ge 1gın 
mış ve < agı nııştır. ). 1\ v ' 'l . 1 ı h • 1 k iti ·m·ı•ı ta, Alınan tayyıır{'lni cHin Lomlra )11111 •• ._ • 

Sonı.ılidc= Ta.\raı·.elcrimiz dibma- b:ılınsı olclukl:ırı \"ll<lırım hm·1ıi d:ılw llllll \'C ı; ) lSJ.r!llp a 1 ( s •..• - taka~ın:ı şil\nctli lıiicumlnrıla htıhlllr ogretecektır 
un motörlii \'::tsıtnlarmı bombarclı - IH' kacl:ır dı'\".ım ~dr'lıilcc~klil''!. y:ıre ~Hydaııl:.mııı h~mb:ılnnıı~ın~ -

l ıltı·. h.t•r<'ndekı ;ıskerı )ı('d"fıPı' dt• ınuil~ .• rılır. JHktım n'k~am üzeri ~iddct Ali na, n (A .. \.) _ Kn{inıeriU 
nrnıı etmiş ereli:.. o 1 1 ı ı a de 

l>ii~man üıyyal'eleri EritredL· l>il' • lıoınbnl:ııımış \'e lıa~arl:ır i":ı ecli - cnmı:;: ve g~Ci' ~aı:ısı~llaı~ soııray. ;~azcte~iıHlc> l:ınııımı~ muharriı!Cı' 
kaı::nb:ı:-:.ı bombal'(lmınn etnıiıı.ler~c Amerikalı la r, Hollanda nıistil'. kndar· d<.!vmn ~tmışlıı-. ıayı:ıt, ~nıı .fa- \·lahos, Adolf Hitl<'r<' bir açık ııır~ 
le. n<' lrıı~ar, ne de zayiat. \'ardll". H 0 :ır!:uzlaı:clan bıraz . rı:zıadıı·. Z'ıyınt. iup lıt'~l'l'tmis'tiı· . 

Alman tayyareleri :\Ialtnrln n~kc- indistanından ayrılıyor Altın sah"le giden rnunfr•rıclc~ıw t•ıkan ıkı yaııgıııd:ııı t\ · :\Itılınrrir, Y:t;ktiylc Ymıarıi.~t:ırı.ı 
ri Ü'-;İs:ıt:ı hiicıım etnıi~lcrctir. Xcvyork, ~ (A.A.J _ As. o~yl'tet 1 ınkuıjt~ır. l>ıgi'~: lıonılıl:ı!al' ıl:ıkynıı.g!lılt:ıı· ltalpdaıı korkma~ı l:t7..ını geldi~t'~~ ---«> Pn•s: l.'.I ·a rıııı~tır. ıaıı~!n :~_rı~.ı c.:sc.~·ı..:ı :ı-1 dair Almnııyaca Yunnn hükunıe \ 

Arnerik:-ıhlnı-. lloll:tıııla Iliıııli.:ı.ırıuıı taggareıer :ıı ı·uz lııtm~ılt.•ıı ~unıl~nılıntı:?t~_ıl'. \ 0 1'İlt•ıı ~iiıii hntırlatt1kt:ın sııJl 
. Yeşilay kongresi 1 tel'k tınckt.cdirler. Amerikalılar tay- 8akıh.~ıı ı~~ ~natl<'rıııdc lıutuıı Y~~ı- -.unları ynzıyoı·: \ 

gınlar ~ıııımu~ lıuluınıyor~lu. . •Fakat, 28 tle~ı·.iıı!c .. ·veld~ !tıll. 
l:ıtaııbul, !J (Telefonla) - Ycş!lay;yare J"c Avusturalpya gilıncktP, hu- (' J b l l it t • f 

1 b • h h ~nu H \'e ceııu 1 ~~ıı· a ııgı l'ı·cı P YuııaıJi,,taııa geee ·'·arısı l.ıi1°11oln \'t 
cemiyeti koııgrcsi bugilıı akteclilmiştir. ıwl:m v:ıpul'l:ırl:ı Ameriknya düııını'k- Yeni ır arp sa ası 1n ı 1 ı 1 1 ı t 1 t 1 t 1 
lfiO "Cll" irki irmemc••e k:ıraı· ven•rek\ tedirl{' I'. ıazı yer ı'n e le )()m ;:ı ar a ı n'lŞ ıı·. rııi~ \'l' unu sıkboğaz ('tınek i:ıtc~ı 

Vaııington. ~ı (A.A.) - llnriciy<' ., "' "' " "' z"hdas edı.[ecek .~ lla~ar c;ok azdır. ti. ·nu vnzivette Yunnni.;;tan ).:ıtl.· 
t . \ "k k lh · · :mn cemiyete azn ka.rd<'clilmisl~rclir. x--- r · 1 nezare ı, ı'.\merı ·a ·ızı aç reı~ı. n. - 0 müracaat etmeli idi? Ek~eıan ııı • 

na bil' tebliğ ııeşredel'ek Praıısaya gi- Vasingloıı, !) (A.A.) - 'l'icareı ııe S ~ d•ı • l mı·: Fakat siz o znnınn Floransıı 
decek Ek~mort \':tpurunun geçiktiril- Balkan lıarekatı lstanbul maçları uıreÜnin lngille11C' iınparatorlnğmıa agır. 1 sız er 1 bulunuyordunuz. ~ 
mec;'ı 'ıı itrılyan talebi iizeriııe vaki ol- verilen tn.,·.rnrC'ler hnkkıııcl~ıki i..;ta- Yunıınistmın nıkubulan bu tcc~ 
ıiuğuııu bildirmi~Lir. İtalya hiikunıeti, - Devamı 2 inci ıahifede - Aııknra, U ( lfusu!li) - Buglin Hl ti~tiğ'i nc~rl•ciilmiştir. Bu istati,.,tiğ-c • • • vüzcle Jngilizler knyıdsız ve ş:1rt 
harp gemilerine talimat verilmek \umı miıd:.ıfaa için t(!dbir alclıklarını :\layıs ,.,:\dın<la futbol mi.isabakılnrıııa göre tayyar.:>leriu üçte biri • .\ltın:mhi- Kongresı, lzmtrle bırleş- ·mdadımıza ko~tular. o gi.indeıı t 
üzere geminin h!u•ek<'tinin tehir !'dil- kabul etmeliyiz. Ana vatan toprak- clc\'am edilmiştir. le gönderiJmi:3tir. Hu vaziyet, 1ngil- •• 

1 
. k J ld 1 ri neler olduğunu siz de biliryor 

mesini istemiştir. lal"l istila tehlikc:::inc maı·uz bulu- İlk maç, Demir:;porln Birlik~por ta- ten'nİn reni bir harp saha<;ı !lıda..; tırı memesı arar aştın 1 llllZ, lıiitlin clün.rn da biliyoı•.» ----* k ·v ı J A ıı kt kımlal'I :ırn:-;ıııcl:• cer·-".•·Pıı etmı·.~. ,.,. 1-5 ı ~ · l ı·ı · ıl 1·t 1 h · b l ·v ... p nur cıı. ı uııan ı nrın rnavmı u · a .. "-"' " , cc cccgınc c e ı say mat\ ne ıı·. 1:-tanbnl, 9 (Telefonla) _ S::ığıı- \'C :\lu arrır, unc an onra. ~ ;.nı:·,~ 
Ruzveltin zaferi \'archklnrı hatta harbe devam etme- Demir:;por takımının lehine bit mi~- ---x dilsizler Ct~miy<>ti: bugün kongresini la~.ıln Almanya :ırasında~ı ,fi~~. 

!erine ihtimal vermek. sc\•klilcev"' n.• tir. S ı• • f h• akcletıni~ rn harnretli miiıı:.ık:ısalnnlaıı ınun:ı.:ebatm normal olduıunu 1' 
( BAŞTARAFI l NCl SAHl F EDE ) askerliğe sığar ~eyler <leğilclir. , . !~inci mnç, nknragUcU ile H:.ırhi~ oma Jlllll et l . onra, timirdcki ct."miyetiyle ı;irle~me- ılcttikten ~oıır~ m~ıkalesin~ devfı!'! 
kümete müdafaaya ait heı· türlü ma- Şimdiden S('lfınik istikametinde muh- ye ıdmanyurclu takımları ara~ınfüı ce- rııcsi kar:ırhıştırılmı!'3tıı·. ıliyo_ı· ki: .. . . • ··tll 
lumat, pliiıı ,.e fotngrafları \"er- temel hiı· istfüı h~ı re keti kaı sısındıı ı·cyan ctıni~tiı·. Hu maç, staclyumu do! ------- Dil:-ıizleı· orkcstr::ısı rakın da An- <<I• akat Jıngun, ~ızm \ uııanı~ 
mek. Yunan ordu:mnun vnzifesi -·- ele-, clun~n binlerce ~cyirci için en heyl'c~n: 200 lVlüttetik a skeri kay• knr:l\"a gitl<>cck ve oı·atla.bir konser ve. işgal~ tc~bbüs ~deceğiniz si)ylC 

Aynnıla yapılan t:ıdiliıt::ı goı·c. reisi- min·oll:ı nn scvkücev.şi va:ıı fl:ırına lı hır knr~ılaşm:ı olmuştur. Her ıkı • rccekt ir. Konsel'i n hasılatiyle ı:::ığır \'<' yor. Biz. bun~ in:ın mıyoruz . A ı ııd~ 
cumhura verilen bu salahiyet ::o ha- göre - iki tnrıd:ı ~lma;;ı icap ec!er:I t~ıkı!'°, gayet g~7:el ?Y~amıstır. Der:ı- bedılerek yapı!ch dils:ı çocuklar için leyli hir nwkt<>p a- ı>rdu:;Lm~rn, c~u~m:ınlflı-ı tar~lfııcı .' 
ziran rnırn de bitecektir. V~rilecck 1 - Yugo~lav,•a • Yunnn _ Bul- berlıkle maçı bıtırmıştir. . .. cılae:-ıktır. lln takclır erlılcn taı·ıh ve nn an 
malzem~ miktarı !:ı2n milyon iııgili7. li- gaı· hududlarmın ·birle. tiği nokta ile l staııbu l, 9 (Hur-;uı-:i) - nugün, .\logadısyo, 9 (A.A.) - Hnytcr mu-ı · 'nkii. ed<'rek kendi:-ini kii<'Ük 1.ııı; 
rası ol~ırak t.uhdid edilmiştir. :\Iiicla- Selanik. :mrkındaki köı-fcz. :-ır:ı:-1111 ;. Dörtler kupası m:ı\ınd:ı ilk oyuııu De- halıiri bildiriyor: licii bir harekete iı:tfrak edeceği 
fa.ava ait malzeme veP-nire \"erilınecleıı cta sarka doğru biı· cephe tutarnk siktai5 ile lstanbul~por takımları oyna. Heniiz re~mi rakamlar nesredilmc· ÇOC kla • • iııanmnk is'temiroruz. 
reiğicumhur müdafaa kumrıııdnıılnı·iy-ı miida.faa. Bu hat ~nrkta :\!erice kn- ınışlarclı r. Her iki takım, gul <;ık:.ırmnk mis olmakla lıerııbcr, llrilanya knv-' U r IÇID Hiz, mi.ithi~ l;ir derecede . .;ilfdıl 
l<> istişarede buluııacııktır. Rcisicum- dar olan mıııtalw.ıı;n müclafaa~ı sev-' azmiyle çok enerjik oyn:ımış , • .:ı nıııı.;. \"etlt'riııin ltalyaıı solllalisiııcl cki hare- 1 mıs n• dünvada yeni hir nizam .1'1 

hm·, kendh;ine verilen salahiyetleri ne kiilcey~ ve talı iye L>:.ıkımıııdnn za- O-:~ Tlesiktnsııı le~inc sona crnıi~tiı'. kiıt ııetice.;;inde zay_iatlaı·ı 1 .>0-~00 ?l~i B. kanun ieklı"f olundu ma'ğ:ı \alı~an 85 milyon hık biİf 
ı;uretle kullanclığı hakkında kongreye yıf v~ tehlikelidir; fcdakiu·lığı gi)ıe lkin~i oyun, Fcn~rbahçe - l.1tlata- :mısmdadır. nu mıklnr, cenulıı Atrı- ır bir de\'lctin, hür riyet uı{nmdıı . 
muntnzamnn m:tll'ımat vel'ı'cektiı'. alarak 0 mınt:ıkada hu<lud oy:ılnm:ı s:ıray takımları nrH:-;ınrla cereynn et- kn, ~ark] Afrika \'c Hind kılalar!yl.:- fshıılml c1 (Tl'lefonh) _ Kırk· milyonluk bir im pn.r nlorlulkn nıU' 

Vaşington,!) (A.A.) - Yardım la- ınuharebeleı•i vedlebif ir. miş ve .h.er !ki. takını 0-0 1wrnb,,ı·lik1e İııgilil~ k ı ~alarıttııı mü~ter:?k zayiatla- l:n~li,mebt;sı~ Fuad Uın~y. 1:; ymımdn de.le eden kiiçlik bir devleti nrk:ı~· 
yihnsımn Paznrtesi veya snlı gUııü ka- 2 - Arnavuclltık cephe. inde ltal- maçı hıtırmışur. l'ı.ıhr . Z::ıyı:ıtın lnı dereci'.' az olma ·ınd:ı. ldi<'iik çocuklnrın .:;;inemn, tiyatro \'i.. 'tıracafrına. i nanmıyoruz .» 
nııniyct keslxıtme"i muhnkknk göri.il- yan onlusunn karşı hafif kuvvetler- x lo ~eb 'P tayynrC', topcu \"C t:ınk l~ııv- elan:-> \"<.'rlerinc rılınmnmnları hnkkmd:l )l uharrb dc\'aml:ı H itlere S\I • 11 

mektepir. Du knnun İııgiltcrc \"J müt- le sevkülceyşi oy:tlama. u Q 1 ,·cı!cı•inin miiştıcrek hrıı·c.'k<:tlcı·ı~fo l biı· kamııı lilvihn'>ı teklif etmistir. ..:ıoı·uyor : 
tefiklerine her (:eşid hnrp mnlz~mesi Şu h:.ılrle Yunan ordusu şarkta n ind kganusunda rlfü~m~ı!ıı ~ınzguna uğralmasıııclnn \'CI · «Eksclfı.ıı~ ! Ac::ı.bn Yununistnn. 
\'Crilmesini temin c_vliyecektir. t!I ele- kun·etli bulunmalıdır. llu m:ıksarl- ( BASTARAFI 1 NCJ SAHiFEDE ) kıtalnl'ln funcl:ılıklnr ar:ı:;ınclaki h:ırp \'acle ve topçu fırkabrı yerine, }l 

mokl'at , ıo cumhuriyetci Ye bil' mi.i~- ıa kuvvetin ~iklet mcrk<:zini :l:trkta maliktir. 9:~a senesinde iııs:ıatı hit _ ı1.ı.1usg~s1·muı.1ı_~.ıt:ı~ı·i.yi talim görm!'leriııd.m ilt~- 1 MatSUOka ducl:.ı kobuz ve bacaksız ka l mıq 
k 'l k ) hı·ıı<le re\' ktıll•1ılllll~ l 1 d l 1 lt 1 1 '( 1 ,- -· 1 t.ıı·n h~rp nı:.ılt"ı Jı""ı rr1"111d••rcC"k olt\1-ta ı nııunun e . • .. - >l1 un urma H 11'. ayan urın -~o_ mi~ \"C ıı~iltcre tarafından Yl'ni '.Ze- ' " ,., ~ " 

]ardır. raya ve diğer ~ahillere bir cık:ırma- J.anda cm:ııiııe veri lmiştir. Moskovaya gidecekmiş •ırtltıl!ırnıız rıe yn.pnc:ıktır? nu ıı~ 
,, "\ sı, İııg-iliz deııiz kuvvetlerinin y.ıı·- 480 ye nL harp gemisi daha yap ılıyor clud mııhafızl:trına. silah Çı'kl'cck 
r clımlan dolayısiyle ,.._arit olam::ı.z. Londr:ı, 9 (A.A.) _ Amirallık lstanbuJda Ncvyol'k, 9 (A.A.) - Alnı:ın rnd- ordu tasa\'\'ur olunabiliıı mi? ı 

V t daş~ Tiütiiıı bu miitrılca . Yugo:-:la\'ya- dairesinin mali ıniiştc~aı·ı \·areııcleı-, .~:olarına göre j:ıpon hariciye ıı:ızırı Bitt~ıhi bu böyle olmıyacnktır. dı 
8 80 • nın bitaraf kalclığmn \·eya i . .;tilı1 e- söylediği bir nutuh."ia, bahriye iıısn:ıtı .\fat:suoka. D(•rlin vü Homadan :-.oıır:ı Yunan ordusu, emir alır:;a , mukıı 1 

k 
' 

dildiğinc göredir. Böyle biı· şey vaki 8~~hasında ~ngi!tercnilı 4a!ıfotmckt<· ıu .. d f d k ~Ioskov~m dn zi\":ıret ed()Ct>k ve ornlla tor:aklarım mU~afaa edeceluir.0f Dikkatle o u.. olıır,,a, Sclanik'hı miidafansı ve Ar- olcluğu azimli gayrC!ti tcbarii?.: dtiı- nıuzaye eye esa arış- bir :ıde~i tec~n .. i.iz inızalıync:ıJ.:tır. ~c yapacak rlıyc ~ormayınız. "( 
ıı:ı\•udluktaki vnzivetin muhafazası mi~ \'C ctcıııi.,tir ki: t l t k"f d 'ld ' da carpı ı?acak. ölce.ek , ımhnsı l<~lt 

YURDDAŞ! 

TürkLye, bu harp 
harp sıkıntısı çeken 
Bunun kıymetini bil . 

I miişkiiJ lıiı· mesele olur. 1'mıan oı·du- _ Uu ny nihayetinden e\'\'CJ, l 2 ifan ar eV l . e l } Ve fakat manevi biiyükliiğii ö]Ç~~t~ 
içLnde, en az . unun ikiye ayrılması tehlikesi \'ar- aylık faaliyetimiz netice~i olarnk bii- isnnoul, ( Hususi) - :\Iuı:tafa Horn Güınrüklerdeki sahipsiz ığm:.ız Yunani:tan, rnktiylc bU .. 

1 k · \'e .~ I ehmecl 'fok>ıııl ,"clıncl,·ı ı'kı" t'ıı·ıııcı, • k h l ıliiıı.,·a.\'a .'·:ısnma°'ı ıın:-;ıl üg~ n)tıı1.~: memle ke ttir. '11'. yii · kii<:iik aı;gari 480 ha?!p g misı - -· " · " . 
nu suretle, lngilizl('riıı ne mak::acl- niıı inşaatı b itirilmi;;; olncaktıı·. Bu ehin sabnh fü;iincü icra clairesinıle bir Q ve er bugün ele na ıl ölmek lflzımgeldıJ, 

Sıkıntıya düşmemek ist.'yorsan, 

bir harp dünyaaı iç inde yaşad ığımı-t 

zı, daima düşün. 
Tasarruflu yaşa. Nerelerde n , na· 

&ıl ve ne kadar tasarruf e d e bilece

iinL daima hesapla. 
Mesela: 
- Önüne yiyebileceğinden fazla 

ekmek alma. Kuruyan ve atılan bir 
lokma ekmeğin bile, bugün h er za
mandan daha büyük bir hara m ol -

duğuna inan . 
- Lokantalarda önüne y~yebile

ceğinden fazla ekmek korlaraA- k i 
daima korlar - hemen g arsonu ça -
ğır, daha küçük bir porsiyon iate. 

- Çayına üç şeker yerine ik i şe-

la ve ncl'cdc Yunanlılara yardım et- miktaı·. bi.iyük in~aata ba::ihmdıV,ı z:ı- miizayecleye Je;;::.ıt karıştırırk~n cürmii öğretecektir. > • 
mesi lfızımgclcliği de ortaya çıkmıs maııctan beri her seııc alınan l'nnclı- meshut halinde yakalanmışlardır. l - l :\luharriı· makalesine clevanıl:ı 
oluvor. m~ıııııı beş mi;;Jic!ir. Duııclaıı baska ~Ia:r.nuıılarılan i\Iu:-;tafa Bom, 6800 T CAR ET VEKALET TARA· cümleleri kaydediyor: .• 

i:ıgilizlcrin hu işte geç kaldıkları- e ki gemiler ele tumir eclilmcktoclir. liralık bir borca mukabil 5 bin liraya f INDAN iTHAL EDiLECEK «Fakat Ek clans. belki şu su:ılı 
na simclilik miislx:t. \'vya menfi hir Bu ta mil' iiyle oluyor ki, beklenmi.\ en satılığa çıkarılan bir tahin fabrikası- racak::ıınız : 
nıalGnıntımız olmndığı için. kat'i bir neticeler vercJiğiııi söyliyt•biliı·im.Y> ııın miiza~·ecfosinc iştirak ccl 'il Anat·- İstanbul. ( Ilu:-.usi) - Cümriikler- - Ya lngilizleı· 11e olncuk'? .. 
hiikiim voremeyiz. Falrnt her halde Bahriye ınfüıtc.;;arı, İ ngiliz deniz giroscl adında birisine yaklamış \'e: de halen 2200 kilo sah ip;;iz kah\'e var- Diz de ~ize cevaben deriz 1' 1 :ır 
Yt•nan r.üiclafna tedbirlerine filen İ-i- kuvvetlerinin fanli\'C'lindeıı cı .. bnh,.; «- :rno Lira verirsen mlizay~clere clır. Sahipsiz malın güm r ük iciaresiıı- - İngilizler kendileli ge l nrncl~ı 
tirak ettik!,,rini kabul etmek rtr•ğ'nı ile clemi~tir ki : • i!?tirak etmem!» Demiştir. ce sat ı lığ'a ç ıkarıldığı malliındur. Güm- ninaeıınl<.'yh biz, zafer güııe$?i cto!1ı" 
ohı J'. Iliı· clestroyerimiz 2/.1 gii 11 n ~ık A ııargi ro;, kabul eder görüıı miiş, :ın rükler ba~miidii rliiğil, bu knhveleriıı cnya kadar onlarla yanyaııa çnı·P 

nu me~ledc olup bilcıı işlerden denizde kalmı$, 62 bin mil yol katet- cak claha evvel miiclcleimmımiliğ'e ha- ele mUzayecleye \lkarı lm:ısına karar cnğız.» 
uznk ve habersiz bulunan lıit:ır:ıf mistiı·. b<!r vererek bir ci.irmii mcşhıııl tertip vermiştir. Lak:in ticaret vekaleti, el- 0 

bir a~k~ri mfü.ıahiclin ileri si.ireı'i!l{t Bir tahte lbahir batırıldı cttirmistir. de mevcucl biı· kararnameye tevfikan K d J tJ 
mifüılealaı· anc;k lıuııl:ır ofabilir. Fa- Lonclra. 9 ( A .A.) - Amira\lılc ela- Aııa;}(iro:'I, ~hıstafıı Boranın ortağı b~u _sah_ip;1.1i;. k:ıh v:!ere el k.?ymak ~~ı- 8 10 çorap 8 
kat r<ık :':tkında bu me~elc, gUniiıı ire~inin tebliği: ~Ichme<I TokR:ıla 100 lira verirken ya- l ahıydını ılerı . snre.r-e~ nıuz:ıycclenın hl:mlıul, 9 (Telefonla ) ~ıı~ 
mecelcsi olarak ortnya. clökülcct!k~ 6 martta bir İtalyan clerıiza!tı:-ı kalanmı~tır. yapılın~mn,.,ını ı:-lcmıştır. cora )!a rı nizamnamesi ıkmı:-tır· 
liı'. O ı:nmaıı ıniit:ı!e:ıhrımızııı kıy- Ege cl~nizinde biıı İngiliz kafile:-ine ·Btmclan :;onr:ı cürmü meşhucl a:ıli- Bugunlcnle \'ap ılnıasına kara r ve-' ·. 1 . ç . 111' 

+- • •· ı · ı • h'" k' · hk . . ·ı - .. 1 ·1 .1 . l' D ı ııızaınnııme, 8 ııı:::ancia merıvet n.ı:> \"e ı:-a .... et. < erecesı :ın .qı mı~ .ı- ucum teşebbü:>i.in<lc buiunmu:Jtır. re s~ ·11.ınci ceza ma ·eınesııw ''erı- rı en muzavec cc en vuzgcçı ınış ır. u k" . kt ' · 
1 ' ,., l 1 f k 1 1 h ·k· 1 ..ı t k'f 1 il" t·. • k·ı t' t · l ·ııne gırcce ır. l H?a.-:ıır. .ull c eniza tı rı' a ·at g-emi erimiz t'n er ı ·ı ~11c u ua ev ı o unmus- !na .. rııı: ıc~ı!"(!ı., \·c ·acı arntınc aıı Nizamname\'(! gör e çorapln r , r:ı" 

lllSAX nr.u.ıx tarafıııclaıı derhal bntırılm ıştır. tul'. ıclhal edıl..occgı mılnşılmald:ıdır. ine~ ve giiııd~lik olnrnk Uzer~ üC: ~~ 
:ıynlıyor. Fi:ıtler, tipe göre tcsbit 
lt·cı•ktir. ı 

ker at. - Te~kklir eder im .. Terziyi sorn- JI • mıw' nünde put gibi duruyonlıı . 

_ Fazla yağlı yemeklerden sa • cnktım .. Bir knç :ıydıı·; knııdisiııi Rlir- 1 VATAN ş -. Rciseııin emirl~rini alır alm az nyrıl-
miyorum. Ziynrctini7.t• gelmiyor. Aca- ve A K ılı \'ı' cloğru k:ıl'cleşi zaııııcıl ilc ıı iki l lll-

kın. mnr:ılı ca~usuıı y:mına gitti. 
Mide, karaciğer, bağırsak, şi.ş- ha il<' oldu~. Ayııi giinclc iki ııumnrnlı t•:.ısus (~o. 

manlık hastalıkları hep , bu fa 'Z la Zozo: kızııı ınR~tınıiycHıw hnyı·:ııı --- -- vclli» ılilhcr :ırtisti beytız kulede bul-

yağlt yemeklerimizde n ı= ı eri gel iyor. oldu. nuııa rnğnı<.'ıı oııuııhı \'nkit gp- Karım sanı· gakalıgorum, casussun ıhı. yamna gitti. kimseye his. ·ltirıfü·-
ınanmaz•an doktora d a b ir sor. çİı'mckten kendini :ılamadı. dcıı (•liııcli:'ll bil' kfıKI<I aldı. 

- .\foı·i -ıleıli- :-;en bu rıtlaııı iı·iıı s.i- 1 97 1 iki mım:ıralı casus, :ıldığı t :.ılimnt 
B l" zumu d a n faz la ~ rr r-ms 1111m • m k h - oş yere ve u n ka~·et t•tmiştiıı hntıı·l ı:-·o ı· musun'! Şinı- üzerine «ll mımnraln> :ır ada ·ın:. sa 

elektrik yakma. di nasıl oldu da hntır soruj"Ol''llll ', ı. · le bir nskeri \'CSikn tedar ik etmekte lıir alakam yoklu . Gelmesinin sebevı; \"aıiyetini h:ıber alch da ondan mı ınii-
- Pabucun de linirse, p ençelet ; \"oksa ~virnr nıtı iılin onu?. :ıncak \'e ancak k(!ndi işini görmek tcessiı- oldu? Hiç zahmet çekmedi. Çünkü c;:thştığı 

k 1 :;\ffri kıp. kırmızı olrlu . Ö blironun anuhtarlnrı ondu duruyordu. sı ı ma. içindi. Bencleıı para kazanıyorclu . Fa- - yle dc:gw il hanımım!. Oııun bu-
- Aman hnımncieııcli !. n en keneli- gnlelicen servisin nezareti altıııdu 

- Elbisen lekelenirııe, le mizle t : k 0
, t hat ı ı·Jıyoı'."Lııı kı·, o "'l'in onu c.·ok nrh k·ıl ı ...:ı \"C\"lhtııl gı'ciı"şı· lJ nı' ul.-ık·ı ·ı b"Jh s ı~ 'kt F' sini evmiş obayclım: her halde nler- " - ., • • , .. • • ' ' - \'Crı ~ıı Ye ı as...:a e aıu . e ransız 

utanma. 
YURDDAŞ! 

Bunlar ve bunla r gibi t asarruf İm 
kanlarını her gün, düşünerek ve 
tatbik e d erek yaşarsan, ne t iced e 
milyonluk kıymetler ziyan o lmak -
tan kurtulur. Hiç sıkıntıya düşme-

y,!z . 

hinde ;;;ikfl\·ettC' bulunmazdım. Hil:i- azaı-lnclım. Snıı:ı yaptığı tecavüz clo~- c!nr etnıcz. Aııc:1k lnıyurduğunuz gi- <ıskArine iltihnk eden gün iillii efradn 
ldl'l!.. nıclaıı cloğnıyn hana tecaYiiz demekti. bi, k(•tıclbini tcsacliifen tanıdım. lhtı·pı nınhsu:- \'t.,·ikalal'dan bil' adedini a~ır

- Kızım: RC\"gİ, insanın ~iil'e~iıul.! Du itibaıla lıu adamı biı· daha bur.ı-,7.l1f!1H11Jllda~ız. Biııaeıı:ıleyh lıi.iyiık hiı·,cıı. u,.,ıılii claiı·>sinde doldurdu. \'eve
ö.vle garip şerait l:-thtıııda doğuyor ya çağırmaclını . fl undnn bir kaı; hafta felaket gec;.:rmiş o\ahileceğiııi clü. liııe-1 !knyı htiro katibinin öniind<' duran ~İ-
ki!.. e\'VCI diikkilııı b:ı~knsınn devrettiğini ıek ,.c insan ohnnk ııoktni ıınwrıııdmı' ğN· ve,.,ikalarm arasıııa koydu . 

E\'cl: b"Iki 0 znman sevmiyoı·- ''c biisbiitüıı Sel:inikteıı a.rrıkhibnı ha- miitces:ıir oldum. Fakat ~imili hakikn-j fo H1Sikalnr; 'makine ile yazılıyor-
duıı !. Fakat seni ~ikayel.e ::evk~<l<'n ber aldım. Şu hnl cl~ hu adanı ya Fran- ti ügrt>niııcc çok ısednclinı. Tc ekkiir clu. nu itibnl'la Almatı c:n~ustı kartı 
hi~sivat ,.,e,·giden doğmadığını kim te- :-ın,,·n yah ud <ln ha~kn lıiı- tarafa kaç- eder im. doldnrmak i\in zahmet çekmediği gibi 
min edebilir?. ını~tır. Onun bir daha da Selirniğe gd- Meri. haııımıııııı enıriııi infaz ıııı' flitur getirmcd~n ve.sjkayn 11 ı11ıı'nn-

- Dllmek ki ı<anıimiyetinıden ~tip- nıiycccği muhnkknktır. lizer" :-;iit·atk sokrrğn çıkl1. ıalı casusun hakiki fotoJ.n-afını da y:ı-
hc <'di,•orsunuz hnnıınefencli !. «Terzi: Berhava edilen cntc.!iccns Fı·ıilnyıı bıı sefer dı• ıı:.mı 'lc·i:,:ııi ıııştırdı. Aynca da defteri' yapıştırıl-

Tücc;ırl:ır. ollt' r indeki sloklill"ı, 
c·nı·et odalarına biltlir<'ccklerdi ı-. 

ANADOLU ... , ................ ~ 
Sahı'W n Ba~mubarriri 

HAYDAR R0ŞT0 OKTEJ' 

Umumt Ne~rlyat MtıdQrG 
ll AMD1 1'ı'1JZIIET ÇANÇAJ 

Ah 6 Aylafı 8<JO 
one:v.naiı liOO IO'· 

Ysbancı ruemlek~tlero 27 Ut• 

idarehane ı İkinci ilerler ·~ 

• Gündelik T akvinı 
7360 SEFER 11 Bir dilim ekmekten ne çıkar, bir 

tekerin, bir katık yağın sozu mü 
olur, diye hovardalık e tme: 

«Damlay~, da mlaya göl olu r. » 
Unutma! · 

- lla\ ıı· !. ör! bir şc~· nklımdan ı;ervb hlir o,.undn telef otnn 3 mınınra- ı;.etin biı· imtihnnn maruz ttıtınu~tıı .. nıak iizerc öbür \C:-ikalarda olclnğu 
geçınccli bile!. ERnscn enciişeyi mucip lı (;C"lst\5ttı. n u ilibarl:ı Zozo hakikaten Fakat z:mıllı )!eri; masum olduğu k3- gilıi ihlw~len ikinci bir fotogr:ıfı cia \"C- s. a"o9 
olacak nokta yoktur. ır anmnfih bu- yalan söylemiyordu. Giinkii terzi, dar ~:ı ftı cin .. Duygularını :<'rhe tola- ~ikanın içinde bırakmıştı. 

6 2 ~ 1 
S?iinkü • ualiıı hiı-az süpht> uynndmıbi- cHin.r:.ı yüzUnii bir dalın gömıemek ii- rak ifade etmişti \'e hu surC'llC' e'l'a- F:~a~n bu gi!ıi \'~.·dkalar imzadan Sabah Akıarn: 9 s9 

EVICAT 
!. D. 

ULUSAL EKONOMi VE 
ARTTIRMA KURUMU 

l . t t s b b' · s" ı· · b'l' ··mı zere Selfrnikten- :ıtrı lmıstı . :t renuiz iı:ılerclcki altıka~11.lı<rını hir ela- çıktıktnn ve or<lu"aht:ın taRclik <'dil- Ôg"~e :12, 25 Yataı: 1 A" ır. . !-1 el' eıı; ~c e mı . oy ı~ e ı 11 ı .. J ~ 0 ,., h j /1 
_ .Minnettar kalırım!. Şimdi he.nele ~r~z olan endi$e ~t~<ltır; ha i~bat eylemişti. .. • .. dikten :;rınra cl<'fLere kaycledilirıH. bdatli : l S 40 lmıak : J• 
- Şu h alde dinle; benim onun in h iç ncalıcı ·dedım. bız m kız bu herı fın lıu Rıraz sonra gnr~on; F ı·olnynın cı. - Deııam cdr.cel,· - • ... ------------~-


