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j Günün Büyük A.damlan 1 ~~//~,·~~"""' 
<;J. Pap~gosun hayatın- Bu Iı~rp çok 

At yarışları çok zevkli a~~ .. ·uJ;kf . 
ve heyecanlı geçti - ..o.r 

dan birkaç sahne uzun ömürlüdür Müsabakaların neticeleri, bir gün evvelki 
ORHAN RAHM i GÖKÇE 

Dnnç ig k oridoru g ibi, a di ve su . tahminlerimizdekl isabeti göstermiştir Yunan başkumand -:ı nının en büyük ~eziyeti, 
Yunan ordusunu politikadan l urtarmak olmuştu r 

da n bir ba h a ne ile ortaya çıkan bu İlklmlwr at rmışlı rının ikincisi eltin '\·eclir. 
e n son dünya harbi, maalesef uzun Bucıı ko u ıılnnıııda güt.el bir hnvıı ve · Mesafeler. 2 boy, 5 boydu. 
ömürlü ola bilmesinin e n uğur uz, fa. kalabalı!~ bir se~ İı'c· kütl si öniinde Hah ·i nıiişt~rekte Ganv.an ~' 40 p)t.:-e. 

Bir kaç :ı,· e\·\·el Aleksanclr Papa· k t k tı · ı 1 ·ı k d. ld J " ""' 
J a e n u vve ı e em a n arı ı e en ı- yapı ı. !er .·ıra~iyle 105 \'C 100 kuruş \'erdi. 

go un admı Yunanistan hnricinde bi- t"ni ~akv~ye et?ti~ bu lunuyor. Mu- . Bu lıııfttı ~:ırı~la.rdıı ,imdi.re kadar ÜÇÜNCÜ J\OŞU: 
len azdı. Ynlnız iki, üç ene evv<'I Gen. ~.ayyılemı~.de . gıttıkçe uz~klaşan m?. ıhmal <lıl"ıı bır ıhtıracın p k mükem. Dört ve claha yukarı va~f.aki hali.. 
Papago,,., Yuıı.rn Genel kurmay rci i Jıno .v . ~ıgfrıd hatlarıA a~eta .Çın n~el olnrnmakla bcra•,er tl'min edildiği. kan Arap at V<' kı rakalara inah~u" biı· 
ıfoth ı-.. m mlckctimizi ziyaret ctfğ: seddı gıbı yarı efsancvı bır mnhı>:et ııı gorduk. A vrııpanm büyük hipod- hendikııptı. 1800 metne mesafesi ve 
z.ıman Ataturk, İ m t lnonü ve Fevzi aldıktan ve Franaanın yıkılması ıle romlarında Hnlk \arı. farı hopnrlör- :~oo lirı ikrnmı·v,.s· 1 b" , • t 
Çak k ·ı. • 0 ·· ·k k ı · · k d k · .. h. h d • 1 1 l t . • ., ~-. ı o an ır \fil ıs ı. • m:ı gıuı uyu as er erımız ·en· emo raa ı e n mu ım ce p e e ayagı- ere m. mı nıh: \" •te kndar t:ıkiJ) Nl<'r Ynrıs bnşlnclıgı· za N · . · 
d .• d k" (ik k h . d h 1 f k k "k I . . • ' . • "' •• • ,, man .ı: ergız grup-

ı ın ı ' cev er ı er a ar- n! topra . ta n eı t. .!e~. sonra, esnacn 

1 

Ank.ır.ı iıpodr mnda da bu t<~"isnt tan ayrılnrıık uzun znman ba...t•ı crı"ttı". 
ketmişlcı· ~·e Yun.ınlı mi ·afirle a:.ke· bunun bır başka turlu olmasına da mC'\·cuddur. Hak m ve bahsi miiste- İkinci gruıltn S ,. . ·v ld '7 "" ':· 
rimeselel;?rhnlfkrndagörü.mel~tede- "mk " kt H b" ı ·k· b ·· k · 1 "h · 1 'C\lnl\Cıı ırım\ıra-

• . ı .. kakn yto uA. a r ı vkerten a~~ l ! du- •,·~· . ~ı . tıı~t' "l" oparlorler!t' hıılk,ı bil- jn kaclar yanyn11a Nergizi takip etti-
rin bir me leki haz duymu,.lnrdı. I y u u up, vrupa ı ası u zer n e c ırılır. f"r \'ı"ı·nı"cla Se .· b t "d T 

v 1 ~ k d b 1 · k d • d d • k ı ı · ~ · '· ' \ ım aş a gı en ~ er-ı una11 vmum uman rım u n a ·a- ?gru an ogr•ya. arşı aşma c ım- Bu hufhı kosu ,.ahamızda bu isC' ilk gize hlıcum ettiği görüldü. Ncrgizi ya-
~ a tıımnmiylc layıktır. Cidden tepe- kanlarını kaybetmış bulunuyorln.r .. ndıı;t utılnrnk ol<lu. Hnlkımız ynrıslnrı ! kalıyarak başa geçen Sevjm rnhatçn 
~n tırmığa kadar tam bir a~kerdir. ı A lmanya da bunu anl~mış ve denız- takıp 'demempk]e beraber, ııeticelnri I yarışı kmmnmış oldu. Kuvvetli bir mii. 
Yıınaııi tandn n kerlerin politikaya lerle hnvalara bakmnga başl rımıştır. hoparlör vnsıuı!';f\'), ii1ir.,ıt mı's t)lcltılnı· "'aclolednı Sô •• N ·• "k" . ~ .. 1 l ı 

• ı.· "d ld · H . dd "" d d .. 1 b"I" · b " • • .,-.. "ı · nı.ı ergız ı ıncı .ı ı < ırmıı karı. mnsı umu mı uır a et o ugıı sı- _ıç tere u etm~ e n. aoy ~ne ı. ~~ Yalnız bu tek hoparlör her \'eri iclart> üçundi oldu. 
radn PapagQs, a kcr oldukça siy:ıset- kı. Almanya., denızlerın soylodıgı cdı.?n emektedir Çnmlıkhki halk bun- 1\füclclet 2 20 d k"k .d. ...., f 1 
l k r. k ı· h "hına m' le1 h,,k"k t t h 1 k t ··k ı · ·r ı · ' · ' a 1 a 1 1• .:;ııesn e eri en açmaJSı ene ı su • .. ı:. 1\ .. ı a e~. oş nnma m 8: . a .... ~ .go • can ıstı ne e etmekten mahrumdur. iki bo~ bir boydu. 
tutmu:;ı \'e politik:ıcılık yilzünden tefri. 1 !erde ing 1.ı.z tayya~elerının gıtt~kçe Aliıka~arların ~rtık kıymeti anlaşılan Bah:i mü.. r~te Ganyan lGS plfl-
kaya uğrıy:m Yunan ordusumı milli bir artan '?otor scalerın~cn as~bıle.ş • bu te,.ı. atı geııışlcterek milteaddid ho- ıscler sıra iylc 115, 225 kı.ıru!; verdi 
ordu haline koymağı drt iş edinmi tir. mektedır. Franııanın şımnl anh ı~~erın. narlörl rle hnlkn daha heyecanlı ~aat-1 DônDO~\'CÜ KOŞU: " · 
Bugün Yunan ordusunun İtalya gibi den karşı~a bakt ıkça_ d a, asıl. d.uşm!1· )eı: geçirtmesini temenni etl11ektl' \'e Oç yaşındaki hnliskan İn iliz erkek 
bii\·uk Lir devletin ilk taarruzlarına nın maddı ve manevı kuvvetının gıt. :stemt>kteviz. I '· dı.ş' · t ·)~ h lGOOg 
Ye. :sonradan yci:- içinde teki-ar ettiği t ikçe arttığını gör mektedir O t:ıkd ir 1 • d. ·ık d . . e 1 n) .ırn ma us metre me-

d .. t d . .1 . : . .. 1 • f · zmır e ı efa ıhdas edılcn ikili s: fer-;i 500 !im ikı-nmi:\·esi olan bir ko-
Lütün 1lğır hilcumlarn mukavemet ede- e, m.u e~n .. ıyen .ı erıye auru f'n, a- '-lahis cok aliıka J.?Örmfistür. Fakat bu 1 şu idi. · · 
bilme inin ırrını, Papago~un usul ve. kat hır turlu tatb ıkat aahaaına fırla- · k; ı h·ı· d "f 1 1 t l . . ... 

r.01c1·(1/ p t 1 b "" ""k t t kt :s:no ını .ın <. n .ı ın az a aş ırılnn Iazırıın ayı .ıçındc Anknrncln Ata-sistem daire:;incLki çalışmaların ela cıpcgmı ı amıyan uyu aarruzu yap ı a n kıs<>Jer gene ıht1'"a k 1 k t ·· k k 
ıırnmak liızımdır. Gen. Papago , bu ga,\ l'etlcr s:ıy<>sindc bugünkii Yunnn ve bittabi kale dıvarlarında parça. t rl . G ·l k <>. ~ı. ·nr~ı ıyamnma ·- ur ~ arışıııı ·oşacak oJan bu taylnrııı 
muka,·emeti sn.n•siııde kendi memleke. ordu:u kısa b:r zaman içind' doıhıbll- lanmıı b ir da lga g ib" gerisin geri e a ıı . .'e ece ~ ne ıcın hıç olı_;rnzo:n 10 yarısı gene en enteressanı oldu. 

m ·ı tı·ı· 1 d"" d ."kt b b" b Yk acled kı c dnlı.ı yapılma. ı clogru olu r . Sulıııtavm ji.ikc,·j &<.."'en h·ıftnkı" lrı-tinin varlığını, emniyetini, istiklfllini · on u e n sonr a eyaz ır avra rı/ P/V('/ KO$l' · , ·. . · ·1" • • • 

kurtnrmakhı kalmamış. İngilterenin l'apago..:, ıkı bir tıılim w tcrlıh· c;cl<İp mağl ubiyetini bild irecek · m i . Ü ' ı d k" ·. tmıııı:ı elti mıycrek startla bernlw.rl 
Şimali Afriknda kuçiık kunetlerle ta- ile ha:tırlttclığı miikemm{'] al<'ti h·j bir dir 7 C ynşın. ı! ·ı r~rlı yanmkan İngiFz guruptnn kendini ayJrdı . Ve böylece 
arruzrı geçm ,.ine zemin .hazı_rhyarak ~uı·ettc kullanm:ığa iktidarı olch.ıj'!unu I Bunu hiç be klc memelicJ:r . Böyle erkt~ ve dı;ı .. ta~·l~~~'l n;ınh~ustu . Biı; hıtr!şın son.~ııa kadar k:şta giderek 
harbin blitilıı ~Ti ü1.eriııclc çok fa). ela Arna\·uclluk harp m .. nlanlarınd:ı b ir za., ve ümidin yanıbaşında df':rin n;e 1 b mk n esı 

5
' ~ ·. 0. lı~n ıkranı•ycsı k urnnın hucuınlarına ragmen yarısı 

d:ılı ve hay ırh bir tesir bırakmıştır. P< k iyi bir sek"Jde iı:ıbnt dmistir ıörli- bir inkisar ve sukut bulunduğundan ° an u os~~ .a a) ~ırdı. , nznnmı~ ~Jdu. 
Ytınanistaıı; ltal.ra gibi bir düşmanl.ı mi tc .. 3kin bir tırl:im olmakla b .. raber 1 d a sü hpe etmemelid ir. t· sr~·tt~\~~ıb~ref l ~aşn g;çen f.lhnn Ruva ıkınci, Yetiş. üçüncü oldu. 
mucmlele ettiği bir :-ırada Almanya kcncliı<inde üvnrilere mah u: ntılgaıı- A lmanya, Br ita nyaya taarruzdnn :l:-;ıc ı~ı 1 

•
0 aza ıga raJ.!men ~o~u- ? M~ddet 1,4 da'k!ka~r. 1\fesafeler 

gibı liir ıliısmanın taarruzuna kar:-;ı lık \·ardll". Fnknt Lu mevillcrine ıx•k evvel, dah a b ir cok safhaları ele a la- :. P ra 
1 
nt~a .. k~~zn~.nıı~ oldu. Heve; ıkın- - bo) 2 boydu. Bıthsı musterekte Gnn

ko) :ıcak bir ıızim ,.e cesarette bulun- İ\ i fren vurnıu \C ftalyı nlnrı Arna- caktır. E"-vela Ba lkanla rda, aonra eı, e çu · u~uıı~u 0 !-1· .rnn 140 pl~ıseler sırMiyle 100 ve 120 
masım en çok onu borçludur. nırlluk C"llUp \ nrkmdan atanık sa- garbi Akdeniz ve Afrikanın gar p sa. 3 tn?1r;n .. l. 8 •. ü dakıka~~r. ~~e ·afeler kunı~ 'c~·clı. , • 

Pnpngos uzun ..;eııelerdcnb ri hep hillcm. cloğru Cirmck hu:-.usuııdaki pi~- hilleri üzeıı· ndc çal ışacak bir çok ' 0~ • m bo." ~lu. Bnh.-sı .musterekte B~ .c;IA C/ R OŞl : · 
,.,ubny j i.'ti., tirmiş uir asker ailcı;!nin ııını bii) Ok bir ihtiytıt \ e tedbiri tat- hazırlıldar yapacaktır. T;arru z on • ~~";·h:~.~~ıee!~~~1rct1t: ırn 1'·lc 115 \'e k D~rt ~~ d~hn )~ıkar~{aştnki halis-
o~luour. ~ ilk teşrin ı 3 tc doğmuR· hik etmi tir. Bu mahirane se\'k ve idn- da n sonra vuku bulacak ve ak:m kal- - , . • · '>an ngı 1.z a ve ı: ra arımı.. ma.hsus 
tur. B:ıba~ı Yunanistanın en iktidarlı re altıııdn Yunan ordusu zorlu~ıı el:,. dığ ı takdirde -ki, ona süphe yoktur. IR/ı\ CI ](0Şll: . ...o.o.o ı;ıetıe .mesafesı :·~ 400 lıra ıkrn-
topçu zabitlerinden biriydi. Yunan top- ranmnk \·e en Ctiretli plaıılnrı t: tbik derhal bu he r tarafı k end i elinde , Ü~ ra!;ınd:tki halı..:kan Arap "rkek llll,\e ı .. olan. lı.u ~oşu ı~ı. .. 
\ ll kıtalnrını moderıı bir hale koymak· tmek hu usunda kim,, nin tahmin .et- ke nd i tesir ve nüfuz u altında kalmış \"• clı. ı faylara mahsustu. 800 •11et re 68 ~ıl? ~~b~. ııgır hır yuk taşıy[lıı 
t:ı çok hizmeti clokunmu~ •. onruclıın ela mcdiği bir l~t!dııt ve knbiliyet gö t.or. Avrupanın l:abuğu icine çekilerek ıne:.ıfe \'C 190 liı·n ikramiye i olan bu Dandı hıç uzulmeclm yarışı knznnmııı 
H:ırbiyc Nazırlığı r:ıı>mıştır. mistfr Bfltlln dilıH"a\'J huvretlc.rde bı- müdnfna ve m ukavem et sistemini ele kosucla "liç tny koştu. Start \·erildi- oldu. 

Alck. nndr Papago narin yapılı bir ı akan Finlnndl} n • a~kerlı°ıden hiç rle alacaktır. A lma n muvaffakıyetleri, ği. znmnn basa h<'men Gülgeç gccti. Taşpına.~· h i .lılr idare ile ikinci \'C 

adım1dır. Omuzlarına ağır mesuliye•- ~eri kalmnclığını herke trıııılik ·'mi . biza• ·ıv tecavüz ve taarrpz sistemin. Vmıjda Tnrznıı kendisini yakaladı Şıpka <la uçunctl o!du. 
ler almnk iti~ adındn olduğu için hay~ı- tir. den doqmuıtur. Bundnn şüphe ed ile- ve basn geçti. Müddet 2,9 dakıkaclır. Mesafeler 3 
tı cin ima ciddi tarnfından göı·mii~ Ur. Ask rlikte k" bir ~z \'nrdıı. IJ r- mc>z. Fakat lng iltere. k endi siııtemini Ynrıs bu ekilde devam ~d rkt~ıı hoy 2 boydu. 
l:özlerinde ciddi, biraz htizüıılü bir mn- 'er ki: i ~.,eıın n ker yoktur. fena znbit kabul ettirince ona boyun ekmekten ~tıırtta çok geri kıılrın Suad Kara 0 :.- Bııhsi müştel'ck Ganyan 11 O plfü~ -
ııa vardır. • vardır. Pnpagos Yunan· zabitini po- b?11ka carr d ,. akla gelem ez. Böyle mnnrn Hecini km•\'<!tli hilcumlariy!e ler · ır:ısiyle 100 ve 600 kuı:uş \'erdi. 

Mektepte olduğu ·ırada :sü\·aril;ğ~ fitikncılıl·tn.n kurtnrma~ln ve h·i bir bır yolun, ~lmanyay~. ı:~n~ n>:n: cık- ~ruba ıı~kulmağa başladı \·e ariveyc Çifte Qahis üçüncü, dörclüncü yarış. 
merak sardırmı" \"C Pl'k mahir hir U· ısker ıfntı) h c:ılıc:maga alı!=ıtırmakla mnza, aynı cukura ırotureceğını l • -~O metı e kain ba ta .giden Tnı'zan boy Jar rırasmdn idi. 2 1 çift b,µI 1 • 27• 
nıri olmuştur. Sonra Belçikn<la t:ıh i- Y~n:uı ordu unu kurtarmı~ ,.e) ükselt. manlnr d a bilirler. Fakat ölüm mev- · ılkerek giizel bir birincilik yapını!; kuruş aldılnr B . . k dan ~ı 0 

Jini tamamlamı tır. m tır. :zuubahs olunca, hastanın, her ı:ztırn- oldu. . . . . · eşıncı oşu a ~apılttn 
Bıılknn Harbinden biraz :sor.:-:ı genç lt:ıh mı orchı::unun on biıvlik tnlis!z- ba rağmen biraz dah a yaşamak is t - Tnrzan ikinci Gülgeç üçüncü oldu. ıkılı b:ıhı.,te de 1 4 kombinezonu 100 

zaLitin hıı\·ntıııda miihim bir hadi-s, liğ-i. Y nan ordusunu Anadolu harbi- me.ei aAvet tabiid ir .. O takdirde. za· Jok~ Muslnfn . t.ırttn geri kalmnsı. kuruşa muknbil 900 kuı·uş vermiş 
ulmu.,tur. ·G nel kurmny mektebiuiıı nin .\ rdiği netice! rle ölçmek ve Ytı· man rolün~ oyn~~ağa başlıvacnktı r. na rağmen iyi idi. Müdd t 58,6 snni- oldu. 

Kahveye dair 
Darı püakülü müdür ; 
Yoksa ölmüt ninemin, 
Kemiklerinin külü müdür; 
İçtiğim~z kahve niyetine!. 

Derle r ki Deve yerm.i.t lapayı; 
Kısmette Eı~ie ayırmış Allah; 
O mübarek arpayı.. ' 
Uzun kulaklı filezof, 
Şimdi bizden mütteki; 

Arpadır ,çünkü 
Toprak toprak kokan 
Rengarenk zarif f mcandaki .. 
Halise yakındır nôhut kahvesi 
D~deye tat gibi oturdu telveşi 
içtikçe aayıklıyorum yahniyi 
Nohudlu..plıivı, çorbayı 
Çocukluğumda kavrulmuı nohucl 

aatan 
Sakallı Derviş babayı, . 
ek tip ayakkabı 

Paydos borusu çalınmalıdır ; 
Kadın ayaklarını sarıp!.. 
Parmnkları, topukları meydaıı• 

çıkanp! 
Moda olan ayakkaplarını; 
Kutulardan, raflardan kaldı~· 

lıdır; 

yedi papellik 
kadın çoraplarını .. 

Başımıza örülen çoraplar 
yetişir bize; 

Tek tip ayakkabı .. 
Tek tip kadın çorabı 
iri, ~ tli, nllrin ayaklar! 
Kaba, hantal, tirin ,ayaklar.: 
Tek çorapta, 
Tek ayakkabında ... 

Artık sıraya girmelidir. 
Hepsini b "zaya getirmelidir •• 
Kıymeti, ayaktan kafaya çı~t 

malıdır! 
ve ayak altmda kalan 

aaadeti kurtarmahdır. 
Yuk:ırıdaki serbest nazmı k:ıı nlıt' 

keı1 , gımc esk i fıir tRrafınıın nytı~ 
alk1.ığını duyd um. F a kat ,-ıı z..qC 

ğım her h angi şiiri11, artık aŞka . b 
hara, denizlere. mehtaba . m eçbli 
\'e muhayyel sevgiliye dair olnıa-=ı 
imkan yoktu •. 

Ma ama konan bir finc:mlık kah' 
dışarıdnki kaldırımda kocaı;ının ~ 
luna bir ;ıepct gibi takı l mış ve as~ 
yirmi bPş liral ı k kundu ı eı:s ı ile ~r~ 
seke g:den moda diişkiiııü kadını ır 
dükten sonra artık onlardan 
mevzu olamazdı .. cKıymeti ayal\! 
kafa ·a çılrormnlıdır mı."raındnn ~ 
halde b~ tU\·aletini anlnm ıyncn~ı 
zı bilirim. Çiinkü ilamnşaallah , b i 
i..,çi kızlar bile nrtık ondülas,·ofl 
diğeri rinde n geriye kalmı:\'Orİ-al1 · 

Hayat ve .. modanın yaptık.laı.,n ı ı 
!nmak i terı:;cn iz. işte ize küçük 
ıp ucu: 

Vnku.\ lo uzun saçlar vardı. 1'tl 
b~zı kurslarma de\ am ettiği ı:.m.ıcla '! n:ıı~ıs::~~ıd.a P:ıp:ıgos a~ıncln bir :ı-.ık<>r Alm~nyn ıae, hak1nı bulun~u~u sa. 
l.ıınbnşı Metıık a. nclıııdn bir mmıllım- \"C'tı~twını \ <' bu a kerın ~on . enPlerıle hala.rı dehşete. z ulme, belkı de va h. 
le tıınışmış \'C çok çnbuk do,: olmus- rnmnn bire ~r ~·,ırattığıııı fark drınc- tetc d~.v~nan bir sistemle d,".rije e d e- Karsıuakada gapılan 

• bisiklet garışıarı 

nır, örillilrd il. Şimdi ic;e, bu sncJJJ(; 

AYDIN ViLAYET M 1 1 haftada, a y d a bir, bilme m n e ksd ECL S pnı-a \'l"ıuli,yoi·. Aııalnrımızm ,,.rızlı' 
tıır. O ı-;ıralarda l.mtün Yunı>ııı"tan m ktir. P. S. rek , butun Avrupay ı kendı hesabı-
Kr:ılcı \ "C Venizelo cu dh·e iki düsman na, kendi mukavemet ve planı n a · MUZAKERELERi BiTTi abunln temizlenirdi .. Şimdi i c: 

kadın çehr i, bir yağlı bo\·a 'pot< 
Aydın, ( Hususi) - Vilavcn umu- ile m üsa.\•idir. w cepheye ayrılmıştı, İki genç zabit, bu ITALYAQA MU~ HIMMAT VE mına .. si~ aürüln! halind e çn!ıs~ ır~ 

gidi in Yunani tan için fehitı•t ol:ıcnğı c~ktır. Bızr harbın uzayncailı fıkl"ı· 
hakkında sık Jk d rtleşnıi~ler l'~ polj- YiYECEK TEDARiKi nı vcrrn, başlıca bu örlinüştür. 

mi meclisi mesaisi ni bitirmiş n 94 ı E ·kiden anal arımız • a ndığm iC1 

M'ııe. i vilfıret büdce ini 940 sı!neı::{ıı. konmuş bir parçn misk'in elbi.~eJ cfl 
den ı:.H>25ıJ lira fnzlasi,·le kabul et. el<' bınıldığı koku ile iktifa ederle tika yüzünden ikiy bölilnmuş bir or-

dunun \•tıtnni bir vazife g0ı·cmiycçe- GÜÇLEŞiYOR 
ğini Yunnni tam büyıil; J"c.lfü;ctleriıJ 

ORHA N RAHM i GÖKÇE 

] . • ·e,) orj\ , 2~ (A.A.) - H!ndiı ta-
bckledigini tekrar etmi adır. mn Jngilt •re fe\•knlfıde komis~ri biı ALBAY DONOAN NUTUK 

VERECEK · Anndolu harbi bu tahminleri doğrv k'iper ta_\~ are i ile bura;> a gelmistir. 
çıkarınca iki genç zabit gal et .sıkı .ka- .ı\yni l ıJ :arf' il • Amerikanın Rrımn 
fadar olmu !ar ve kllt'in en poHUka ata ·c. i Kin>; K H de gelmi tir. Ata. 
ile uğra mumakla l> ·ra1Jer Yu::ıau or- n be) natımJa, ltal.} anın i.,.l"riniıı 
dusunu cin lıu hııstnhktan kurtarmnga 

::\cvyork, 23 (A.A.) - Ruz,·eltin 
ah<:i mümessili olarak Bnlkaıılnrcla 

ve Afrıkada vazife ifa eden vrı \' ı . 
şingtona dönen nlLll\· Donuan rach·o
cla ifn cttıği vazifeden bahi'-'le \,ir 
nutuk iradcyliyecektir. 

ahdetmişlerdir. fcnn gi tikini, fiy .cek \"C nıiih!mm.ıt 
P npagos Anudolu harbinden sonra tedrırikiujn f(ÜçJeştiğiııi ı:.öylemicfü. 

bir süvari liva kumandanı :1ıtatiyfo Fi l ipin adala ı tndP. 
l...arisada vnzifc görmil .. tür. 1933 te 
üvari dııiresi rch3Jiğiııe geçmiştir. Son tedbirler alı nıyor 

ra birinci ve üçüncü kolordulara ku- SAMSUNDA HASTA BAKiCi 
BAYANLAR 

maııdnn olmu~tur. Nevyork, 23 (A.A.) - Cnıi it'd 
1036 ı l\ı k v "d · · Pres muhabiri bildiriyor: .,., c n, ela su., .. ııu.aıı ı ares:a! F 1 djktnt6r .sıfatirle ele ainuık ihtiyacını _i ipin ad~llnr.ıııdı.ıki Amerik:ı :fev-

duyunc.ı e ki sil:ih arkada .111J ç;tğ)f· kalacle kon:ıı~erı, .Yı~·ecek to.klnrı Sam un. 23 (A.A.) _ 'fıms.ın as
mış ve u uali bOrmuştur; vucuda getırılme mı, yollar ~·apıl • kerı ha tuhanesiııdc açılan h-a:tnbn-

- Aleksandr Papago.-ı, bu j t be·' ~il ıııı ve me\'cu?lnrı~ ı~la~ı!u· . h~ - kıcı kuı u nihayete ermiş ve kursa 
nim tnrnfımda m1:;ın? I vı. fJ?Udnfua. ı le ı edılme ını bıldıl'- 1 cl~vam cde11 62. B~) ~na mer~ "imle 

General, politika hakkuıdaki fikrilıi mııştır, dıplomahırı ve;.ılmıştır. 

~~ı~~~m~~~i}~nk nıak .tdiyle şu Ct'\'~ l •••• f ...... B~~·Ü·~···~·~·ti~;j~;·d~'~"''ji'j'b';~~-,~-,-.. -.. -,§-.-.~-.-.-.-.-~-
- Ben hiç bir ıhsın la.r.ıfıudn dt>... .. ............ ,_,,,,,,,, ........ ........ ......................................... ,: 

~;~1~· ben Yuıı:ınistanın tarnfmıJıı. E L H A ·M R A Sinemasında 
- Öyle ise, seninle anla.,.ac·ağı1_ B n 

de o taraftayım. 
• fotaksa , mnksadının politikacılık 

tmek olmadığmı. Yı.ınani:ıtnnı ınırti 
h:t talığıııdan kurtarmak \'(! nıillı uir 
c phe üzerinde birle tirmek mak::ı.. 
diylc i~ b" ma geldiğini e'>ki arkada"ı. 
ua anlııtm~ v kendisini il,na etıneğ" 
muvaf fak olmw;tur. Bunun üzerin, 
Papago, f •tıık:.. ııı HnrlJi,c .Taz:rı 
olmağı knbul etml tir~ 

Buııuıılız rine general. YuırnnL tan
e hakiki bir a kerlik ruhu kurulmr. ı 
hnkkınclnki düşiınc' ,.e hülyalıınm ge
niş ölçüde gcrçekle"tirm"k i•ııkfüıını 
bulmuştur. Gayr-etle çahşmış V\! bcı w 
~abuk neticeler almıştır. Biitün öm
rünce bitaraf kalını olma ının f:ıycla

EŞİ G()R01..MEMIŞ ZENGiN VE MUHTEŞEM P ROGRAM 
- 1 -

Tek.1' ı· gösteı·ii, i · in }l.ljtiin lzmirin i raı la i tccliği 
SEVENLERİN, SEVit.ENLERj~, AŞKI TANPf ANLARIN filimi ,.. 

L E Y L A ile M E C N U N 
Mu iki. 

SAADETTiN KAYNAK 
Şarkılar · Münir NUREDDiN. Müzeyyen SP. 

- 2 -

Yeni • iirler 
VECDİ BiNGÖL 

AR-Cevde t SOYDA NSES 

Güzelliğine doyuJnıaz guzel ulr filim 

KADINLAR OTELi 
Ya ra ta nlar· Linda DA R N E L L. An n SOTHERN 

3-
Jarı derh..ıl görülmüştür. Vcniz{'lo· ta· KOR SA N L A R G E M 1 S l ( R ENKLi 

- 4 -
CANI..l RESiMLER) 

ır.ıJ!b ı zabiti rin affedilmesini \"e or~ 
,·ıu~·n g'i"rıy~ alınma mı ı rarla isk'
ıniş e Kral tarnftnrlnrıııdan bir az
lığın mukavem tine rnğmen fikrini 
· ürütruü tur. Zabitler hey'eti ara ın· 
i:iaki birliği \ "C ahengi bir defö kurun• 

1ca işe snrılmış, çalışmış ve herkesi ge-
•eeli ,gilndilzlil çalı tırmı tır. ı te tıı 

F OKS JURNAL da· en son ve en mühim HAR P h aberleri 
SEA .. ·sı...AR: LeyJiı ile .. !eenun 1,15 5 - 9 <.la 

Kadınlar Oteli 3 - 7 de 
DiKKA T • Haftanın bütün günlerı:nde ilk scnaalarda UCUZ fita la ria 

bu muazzam programı k&milen görmek kabildir. F. 20--25-30 kurut ' . , 
• 

Müsabakayı kazananlara 
hediyeler verildi 

miştir. • lfalhuki şimdi Bayanlara esans 1 
Vihiyd daimi encümen aznlıkları- zımdır, kolonya, a lkol laznttdi 

na avu~al Neşet Akkor, J<Jyyüp Öz. Anaalrımızın el tırnnkları ile t)intd 
K b-aş, Ahmed Bmin Arkayn ve Jsnrnil maniklirlü tırnakları da hesaba 1'' 
aışıyaka Halkcviııin gençler aı·a- Akdenız tekrnı• cçilmiştir. ııız ve düşününüz ki, bunlar doit' 

ıundıı tertip ettiği bisiklet müsabaka. Akşam ırnrticle vaıı· daı·ı·e mu·· dür. d d ~ O 
hırı, dün sabnh Karşl'-'akada 1·~kcle _ an ogru:rn insan cildi ve azası 

J u l<:ri \'e umumi mecı ı.s· azaları R•11·"'fı"ne rindckı· ı"lk t"h"' üld .. 
Uo tanlı '· olu a~.asında .,_·aınlrnış •·e .... ""- ·• "''" u r. 

J • hir ziyHfct verilmiştir. ç J M D f K 
bu~ ük ~\lnka uyandırmıştır. Miisnba. ZABJT.' ADA ~ 
katar , .ı;. ve B grupları olar:ık iki n Eski dostunu yuralaJ 
kısımda \'.:! 25 bi.,jkletçi arasın<.ln ya- ••v=ıa·rzıe:e:.. ( 
pılmıştıı·. A grubunda Tarık ve Vayil Bıçak ta§.ıyanlar : Güzelyalıdn 56 ncı soka kb1 hil' 
K~ı>ı·i birinci, Ercümend ikinci gel- Tepecikte Gaziler caddesinde Dur- rnlamn vaknsı olmuştur. 
mışleı·clır. B grubunda Nevzad Pa •. un oğlu Şnkir. , Çukurçeşmede Ali Huseyin oğlu A h med Akiflş t'~~ 
lııcı birinciliğı, Fikret ikinciliği, Be- oğlu Selaheddin, .Mu t.afa oğlu Sü. ce ber:ıber yaşadığı ve sonra ayrıl 
hıç Bııl°'hıın üçüncülüğü almışlardır. Jeyman Ileytullah oğlu Osman, Akif bulu~duğu Şakir kıZJ 3 1 y a . .)a1'111 

l\lil abakada muvaffakıyet kazanan. oğlu Ahmed Mustafa oğlu S >lfthed _ llahrıyeye tekrar yaşamak için 1' 
laı1,;1 Jfalkc\'i rei i Hüsnü Tonak ta- din, Al .mcakta Şehidler ca<lrlesind" gitmeği teklif etmişse de red c~' 
rafından J~ed.i.>:cı r' ~·erihnişt~r,. Ya - Şevket oğlu fsmailin üzerlerinde bire~ oimı.Jır. 
rışl~rı. e kı bısı~letçılerclen K.:s.K lı bıçak bulunarak zabıtaca 1llınmış. Bunun üz rine hiddetlen n A}ıfl 
H nlıd ıclnı e ctmıştir. tır. A ktıış bıç11ğını çekerek Bahriye)' 

· .- E 1 lrnlılırındnn yaralamış ve fıakJ<lll ~ ararcı ar yakalandı: ( 
A l~ancakta Burnova cacld" inde mrshud suç muamele i :rapıJmıstJ Gelenle r _ Gidenler 

Afyon mebusu Ba) an Mebrure 
Sokeye gitmiş, Salihli muddciumu • 
misi F'azh Öztnn 1zmire gelmi ... tir. 

BUGONKO PROGRAM 
8.00 Program \C Memleket saat 

a~·arı 8.03 Ajan hnberleri, 8.18 Mü
zık: Hafif par~alar (pi.), 8 45 9.00 
l~v k.ıdmı • Konuşma, 12.30 Prpgram, 
12.as Miizik: Hafif ~arkılar, 12.50 
AJnns haberler , 13.05 Hızik: !-inik 
hirkiileri, 13.20 14.00 Muzik: Karışık 
program ( pl.), l 8.00 Program, 18.03 
Muzik: Rndyo cnı orke. tr:ı~ı (İbrnhim 
Özgiır idaresinde), 18.40 fuzik: Su-

1 liet oku) uculıll', Hl.15 Müzik: Film 
musikisi (pi.), 19.30 Ajan. hnbederi. 
l~.4rı Konuşma: Z.irant tıık\'imi, l!l.fiO 
.MUzik: Rad~ o ı;az lıey'eti, 20.15 Rncl
l o gnzetesi, 20.45 Mlızik; Debussy'nin 
Prelü<llerindcn : Çnlaıı: W alrer G ioıw..
king (pi.). 21.00 Müzik: DJnleylcl is
tekleri. 21.30 Konuşma. 21.45 Müzik: 
Radyo orkestrası (Şef: Dr. E. Prae
torius), 22.30 Ajansr haberleri, 22.46 
Müzik: Cnzband (lpl.), 23.25/23.30 
Yarınki program ve kapanış . 

Yu. uf oğlu Hasan Deregözün üzeı:in · s 
de 10 .. antigram ve Çuk~r esm" 1 • rmde ele 7,26 gram esrar buJu ı1 
Zeytulhık oğl u Osman .Yeşil~tin. {i~~. ~:~~~~ı~~ haklarında tahkiknt~ 

lllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf llllllllllllUllltfllllllllllllllftfflflllUllBI~ 
TAYYARE Sinemasında· Teı. 36.J0 

BU HAFTA 
lNGILTERE TARiHiNiN HE1t· 

CANLA DOLU BiR FiLMi 

Boris Karloff 
un §İmdiye kadar 7ar•ttıjı fitirnf' 
e n dehıctlisl 

Londra 
KaleS1 

KralJarın harbi, saltanat hıraı .• Kral -çocuk ve aileleriyle LorcU•r•" 
öldürülme ler i. Kale nin celladı .. Görülmeje cfeier bir ~rclir· 

AYRICA : GAYET G 0 L 0 N C L 0 KOM IK 

ıiıiiiililiıiUliffliı iııiııııliiiiilınıliıttmıiıilııiıüıimılliııftııiııfıiıı\iıiiüıııiil 
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ye 

13 Numaralı Kamara 
l· Arkadaşlar kulak ke ilmiş, nefes 
111le almağa ·Jcorknrak Kazımı d!nli-
0rduk. Kazım: 
-
1 

Evet, acenteye gittiğim zam:ı.n 
anız on üç numaralı kamara tu
~~anuştı. Diye sözüne devam e'tti. 
~ka hiç bir yer yoktu. Demek ki 
~:te ~ıkılamıyordu. Ben ba.tıl itikat
~ ra in~na1ı kim~elerdi. Tabii IJen aL 
"1rıadım. On üç numaralı kıımara-
11~tuttum ve o gün çapkın bir kadın 

•uf fıkırdayan denize açıldık..-
~ita va pe~ fena değildi ama güver
'i-e çıkılamıyordu. Ben batıl itkat
~ a saplanan yol arkadaşlarımı gör
~k için yemek aatinin gelmesini 
t liyordum. Nihayet saat tam ~e -
~~~de hepimiz yemek salonunda bu
~uk. İtiraf .edeyim ki ilk intibaım 
~nhatı:mın çok zevk iz gereceği 
~rkezindevdi.. 

4 l>Uşünün ·bir kere t.am dört gün 
R~ ebi rkara parçası görmeden 

~abat edecektik ve .yol aı kada~Ja
... n arasında hiç değilse gözlerimi 
('•hyacak bir tek güzel kadın yok
u. 

11.Doğru 13 numaralı kamarnmm 
tursuz değil ama kısmetsiz olduğu
~ kanaat getir~cektim. Fakat bir 
~ dakika ~onra Yemek salonunun 
fil( ~ndan giren bir cifti görii ncc bu 
. rırni değiştirdim. Yeni gelenler 

~lt'tni iki yaşlaıında ufak tefek bir 
aciJnla kaç yaşında tahmin cdenıı
~Ceğim iri yarı, kaba sakallı bir a
~ir l!ıdı. Tesadüfün lOtfu olacak bıı 
(it t· geldi hemen önümdeki masaya 
tQ Urdu. Erkeğin bana arkası dönük
~ · Gen~ \'e güzel kadını pek giizel 
~rahatça seyı·edebiliyordum. Doğ
~k u Yemekler değil ama gözlerime 
C ı,ğim ziyafot pek mükemmeldi. 
ti~~el kadının gözleri açık bir kitap 
t ı oku nuyordu. Bir az yaı amazdı 
~~i~a .. Tabii bu beni iizmezcii. BHiı
le . Uınitıendirdi.. Ve üm&t \'eren göz
la tine daha dikkntlı baktım. ~azar
it l'lnda tahammiilsiiz bir da\'f't ma-
•~ı Va?'dı. 

Yemekten sonra salonu çıktığım 
~an kendi kendime dtişiipdüf!l: 
de rlum, dedim, sen her halde bır
lt ll bu kıza kapıldın, yok:a onun göz 
"'l'iııde davet falan yok .. Hem nyaib
. denk al •. Yanında hergi.il gibi bf>k_ 
ili \"ar. 
lfergül? Ama ne hergül? Bir nz 

~~leşmiş bir hergül.. Hnlbuki ak:-i
~k~ kadar güzel ne kndaı· can 

et. 
~Salona geldikleri zaman dikknt 
~rn. konuşmalarına kulak kabart
P. • Her 'halde kat·ı koca değillerdi .. 
~~at erkeğin mütnhakkim bir hali 
lrdı. 

kallir a11a kamarama gitmiştim .. Çı
l'a l'ken onların yanımdaki 12 ı!uma
() lı kamaraya girdikleıini gördüm. 
~ttrıek ki ayni zamanda kamara kom 
çl 8~dak Kendimi bu kaç s.ıat i
t/1de •bu kadına o kadar kaptırmı,;
~ki başka bir şey diişiinemiyor -

lll.\'~kit nerliyordu. Saat onu ?'•'<;. -
iı ~ Salonda bi?ı kısııp yolcular ka

t GYnıyor \'e bir kaç ihtiyar yılan 
e&ne tlönen si ·asi me ... deleri 

la:111fr behMliyeainden : 

l - Otobüs idaresi atölyesine Lir 

~et delko marka akimlatör ı:ıarJ' gu-
~ . 
llbu ı · 1 · .. satın a maması \'azı ış erı mu-

clUrlüğündeki şartna:nesi ,·eçhile 

~ ekliltmeye konulmujtur. Mu -

'llırnen )edeli 1100 lira muvakkat 

'-ırıınatı 82 lira 50 kuruştur. Taliple_ 
t' 
ili teminatı if bankasına l'atırar~ 
:"ltbuzıariyle ihaı;tarlhi ola~ 
~:3-941 pa zartesi günü saat l 6 da 

konuşuyorlardı. Güzel kamara kom
şum da insan azmanı arkadaşının 
ı ,·eya kocasınııı~ karşıı:ııııda mecmua 
okuyordu. nen gözlcrjmj bir tiirlii 
bu gilzel kadından ayıramıyordum. 
J!il' nııa mecmııasını indirdi \'C göz 
g-öze geldik.. Ben galiba tclfışla 4r>a
şum çe,·irdin \'e o da benim bu hali
me güldii. Fakat bir az sonra gözle
rimiz gene 1.rnluştu \'e gözlerde baş
lıyaıı bu anla:ma ~üven<'hin IO:$ bir 
köşe. inde bir kaç kelime ile kaı·ara 
bağlandı. 

- Onu uyuttuktan :sonra ara ka
pıdan geleceğim. 

Kamarnma çekli<lim, .~oyun -
ınndım .. Yatağ.ın ÜZ<.'riıH' oturdum. 
bcklemeğe başladım .. 8:ı:ıt on iki ol
du. biı oldu, gelmedi .. Herhalde cla
ha uyumamıştır, dedim .. Şöyl" dirı:.e
ğinıin üzerine ya:slan.clını Ye bekleme
ğe bad~chm. Biraz bekletti, fakat 
geldi. Üzerinde pcnbc ipekli biı' ge
celik vardı .. Ne kadar da güzeldi.. 
incecik parmaklar~11 kırmızı dudak
hırı üzel"ine koydu ve su mnmı işaret 
etti. Sonra bembeyaz kollnrını boy
nunın doladı: 

- Sus. dedi. Bhı kelim(' bile !::Öylc
me yok a beni bfr dahu göremezsin .. 
Sus ve 'C\' bc·1i.. İki "aat için seni
nim .. 

Hir .-:;Öz öyli,, ecck olduııı .. Ağzınıı 
knpadı: 

- Beni e\'mez \'e yahnt konuş
J!lnk i:itesen, bıığınr uy an ctırıl'ım onu. 
Sonra kendini iilnıiiş bil.. 

l>edi. 
Hu g ft rip bir s~vi~me tnrzıyrlı ama 

ben ::!C\'.:! ı:eve kabul ettim .. 
Yucutlarımı7. k:-rıstı. Artık başka 

bir alemde y.ırıı) "r, taı if edcıniyece
ğim bir zevk duyuyordum. Ne kadar 
zaman böyle ı,ıe\'iştik IJilmiyorıım. 
Fakat her h:ıldc iki s:rniin !'\Onu ·vak-
ıa~ıyordu .. Yalvardım: • 

- Gitme .. Ne olur gitme .. 
1>'1dim .. Ke$ke söylemc•z olaydım. 

Derhal rat:\kt:ın fırladı \'e öyle bir 
t•ığlık bastı ki .. Biraz soııra karşım -
da o in~an ıznrnm cr],eı(i gördüm. 
Suclaı ı dik dik olmustu. Elinde hii
\'Ük bir demir hıtm·ordu .. 

- Demc1 konuŞtu ha! .. dedi .. İ
badet ecl~rk<•ıı geHızeli'k olurmu? n"
uim mabudıı!na ~erkt•s ıl\'ııi hlirmet-
1" tapma ını istc.·im. • 

Ve elindeki demiri kanırha ındirdi. 
l,afnma indirdi.. 

Bu daı·lı" ile kendimden gt>cmP
dim. bayılı,i:ıdını .. Bilfık;.- kı>ııclimc 
geldim, uy. ıK!ım .. Başım hakikatrıı I 
sız'ı;:. oı-du. Fal al k:ıf:ınrn d 'm'r in
diren falan yol·tıı. Gec" 1 ~l numarnlı 
kanıatam:ı çekildikt<'n ~o·ı:"l )'ata -

1 

ğınıııı üz ... 'ı'i H uz.~ıımı~ v0 Ln 1 :l ra
l:nmının halk nr,ı~Jııd:ı J11L'~'tP11 ;ının
ına ı hakkında di.i~iiııc~ \ l' dal mı~ 'C' 

zihnimden 13 r~ ka.mıı'ı~ ·earneti ii
zerine müc:-.si. bir çok Yakalar p-C'Cİ!·
'lliı.;t•m. 1r.tc bu 1 : v~ıJlcr :c-inc1H1<cn 
bir ~ok :·m<;n't~ ıiİ\'Hl:ı.r g· "rdiikreı{ f:< n
rn d:ı ba-;ımı yat~[rımın ı,.,n:l'"ında\i 
demire rarparak unınmıstım .. 

Yatağ-ıma ~.(··:ı! k ;he • ~'>''tlııur
ı~l.ıı clfü.:;iiııcHim ll : 1~ ı-.\k:\nı 11111 sc>:ı 
"c1i ,,., t.l('•r'J aırn dQ{~ı··ı ıı muzlpli
·re inandım. 

MUZ ~FFER ACAR 

ALSANCAK 
lata•~ kartumcla 1eai açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahilriı DOKTOR OPERATÖR 

ADı,L BiR 

~linıene müracaatları. 

~ 1 - llöprQ mevkiindeki parke, Her tube~e aid hutalar kabul ... mG
~je mucibince umumt bala yaptı -
~ 'bas~, yazı i§leri mUdürJüğündeki teha:-18" tarafmclaa tedaYİ eclilir. 

~· \·~ prtnmM.si ,·eçhlle aı;ık ek- Muessesede her zaman 
~~eye konulmuştur. Keşif hedeli d kt bul T 1 2918 
" lira '8 .ku-•11 muvakkat temina· o or unur. e 
tı !il.. • .. ~. • 
"1,.. lira 36 .kuruştur. Tıaliplerin te- ""\ 

~•tı iş •bankasına yatırnrak mak- lngı·ıı·zce ders 
"1r. .. latiyle ile tarihi olan 31-3-941 
ııı~si günü saat 1 6 da encümerıe 
tlrac.atıarı. 16 20 24 29 1028 

'-.. ,, .... _ 
Tecriilteli b lr muallim tarafından 

lnsilizce den verf.lmekted ir. Den 
almak a rsuaunda · bulunanlar her 

Simanız ın güzelliğini artıracak 

1941 aeneıi Bukle li altı aylık 
Ondil lenizi zevkinize uygun 

ve itinalı b'r şekild ~ 

-yaptırmak iıteraeniz -EIVER YALA YSOl 'da 
TECRÜBE EDiNiZ 
lZMlR KEÇEC/Lf."'1:: No. SO 

1'gDG'PON: 2800 

lzmir gümrükleri baş müdürlü-
2-ünden: 

f'ins Kilo 
- ----~ 

Kıymeti 
J,ir:ı Kr. 

Buğday 400 16 00 
A rp:ı 150 ~ 011 
İç .f.'ıııdık 153 • 4i> !)U 

Kuru faı:.ulye 61 !) 15 
Kabuklu Fındık Hl4 29 10 
Yukal'ıdn cin. ve miktarı ) azılı \'e Le\'azım ve satış "'"n•i:si iltın t~ıhl:ı

ımıda gö:ster11en snhipsiz eşyalar ~1 1 941 Perşembe giiııli ,.;ant ı ı,r; da 
:ıçık artıl'ma sul'etiyle satıJara;rından talip olanların kıymetlerinin r, 7.ii 
ııi:;;betincle pey akçelerini -:atış günü Rant 12 y.c kadar Baş .l\Hidiiriyct Ye7..-
n~sinc yatırmnları Ycpey :ıl,ç.e"i ~ ntıı'tnı,yanlarııı müza,\ ed~'Y<.' iştirak et-
tirilmiyt>cekleri ilfm olunur. (99fı) 

As. fb. u. Md. izmır silah Fb. Sa. Al. komisgo. 
nandan: . . 

l . - lzmil' Silah f:ıhr"kası .ihti~ :ıcı iı;in me,·cud ~nrtnnnıesi veçhilc 

2 

(:148~) lira (50) kııruş muhammen bedelli :ışnğıda cins Ye mik
tarı yazılı dol't kalem kö:selc açık ek.-:;iltme ile satın alınacaktır. 
l\liiııaka,.;a 1 l Nisan !'Hl l ('uma güılii aırt On beşte H:ılkapınaı· 

Siliin fabrikıısmda müteşekkil komi:;;yonda yapılacaktır. 
0 - Taliplerin (261) lira (11) kuruşluk ilk teminatlarıııı lzmir :Mal 

~anclığm:ı yatır:ırak alacaklaıı makbuz ve Ticaret odası D40 yılı 
\esika ı rn 21!)0 :sa~ 1lı kanunun 2 ve 3 lincii maddeleri mucibince 
icnı) eden \ c~aiki h::ı.milen belli edilen güıı \'e . aatte komh·oııda 
bıılm;ımaları. 

4 - Şıırtımme her giin saat (8) llcıı (16) y:ı kadar lzmir Silah fob
J'ikası 1\Ii.idiirliiğiiııd•' görülehilir. 

l\rikta n 

J(ıO 

100 
rno 
130 

Kilo :::lnrı rnketc. 
Kilo Siyah \'akete. 
Kilo Siyah ) ağlı kö~eıc. 

Kilo Sarı ..:almıılu kösele. 
2~ 2n 27 4 (1153) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pa'Stahanesi 

Eıe bölaesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 

lsfanbul belediyesinden: 
Beykoz - Akbaba - Anadolu feneri yohrnun inşnntı kapalı zarf u~uıu~ le 
eksiltmı•ye koııulmu..,tuı-. KPşif bedeli 260:~2 lira 5!l kuruş ve ilk temi
natı 1 %2 lira 44 kuruştur. :'\1 uk~l\·ek, eksiltme

1 
Bayındırlık işleri umu-

mi, hususi \'e fenni şartnamale •i. proje keRif hiılaı:ı:ısiyle buna mutefer-
d .• ' ri ıger en ak 130 kuruş mu kabilindJ \'ila~ el nafıııa miıdıirliiğiinden 

verilecektir. İhale 8-4-941 salı giinu ·uat l 5 ele daimi ııcümende ynpı

lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ıhak 1arihin
dcn . .;ekiz giin e\'\'el \Hay et uafıa müdürlüğüne nıüracaatb alacukl:ırı 
fenni ehli) et \ e 941 yılına ait ticaret oda~;ı veRik~ı:.iyle 2490 mı·naralı 
kanunun lıll'ifntı çcrçivesindc hazırlıyacakları teklif mektuplarını ih·ıle 
günü snat 14 de kadar daimi cııciımenc vermelc ri li'ızımdır. 

24 28 :Jı 4 2144-1122 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Lirn < ·,n~i No. 

, 
170 l>iıkkaıı hal binaı-;t 403-426 <'' knfı mıızlıııtndan 
Yukarıdn ) nıılı kiralık dükkan 2J-:1-!l4 ı tıırihiıH' kadar konu!an be

deli mut. ımm ıı üze:· ıcl "il milza) c leye> cıknrılmış i:sc de tıı ip zuhur et
mediğ'indeıı be~ .gilıı milddrtle lcmdicle bırnkılmıştır. lhale:-;i 26-3-941 
çarşanbıı gUınl. :ıııt ondadır. İstekli olımlarııı mezkÖr gUn ve ~matta \'n -
kırlar idnre~ne milrııc:ıatl u·ı ilfuı ohııım·. 

Doktor Operatli- ıUn .. a t 15 den 17 ye kada r Ana· ,ıııııı .. ••• 
dolu matbaaaına müracaat edip ma 

Bütün lzmirlilerin miıafir oldukları ... 

lı Bankıııı civarında maliyel Dibi Öke l(unat alabilirler. Ankarada: Yeni Şehir Palas: bahçesi karııımda: 
Kiralık Ev 'TELEFO N 3949 

Asri konfor u haiz fevkalido güıel J Ş l Tepebaımda Şehir tiyatroıu 
manzaralı, Güzelyalı Nuri Bey sokAğı stanbulda: Yeni ehir Pa as: karııaında 
54 üncü sokakta 6 numa?'alı ev kira- TELEFON 41300 

hkt Türkjyenin b ir inci ıınıf otellerinin en iyiai ve en konförlü.Udür 
ır. 

Her gün öğleden evvel ayn i evin alt GEL/LER : Doatlarınızı ancak bu otelde bulabilininia 

katına müracaat D. 5 'li•••••••----~----------••• 

zm!r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 -- Beher kilosunn yirmi b<.'ş kuruş tahmin edilC'n 85 seksen b<.'ş 

ton sütko tik pnznrlılka sntın :ıhnncaktu·. 
2 - Eksiltmesi 26-l\f art-941 çaı sanba gilnü sa:ıt on beşte izmirde 

kışlada izmir lenızım amirliği :>atın alma komi~yomınd:ı yapı
lacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tut.ırı 21250 yirmi bir bin iki Yiiz elli 
liradır. · 

4 - Tekarrür edecek fiat i.izerinden teminat kafiye almacaktıı·. 
5 - Şartnamesi komi yonda göriilebilir. 
6 - istekliler kanuni Yesikala11 ve teminat kat'i\'eleriyle birlikte 

iha e saatinden evvel komisyona müracaatlaİ1. 20 24 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosuna 45 kuruştan 72 ton sığır eti pazar_ 

lıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen lıedeli 45 kuruştur. Knt'i teminatı 4860 liradır. 
3 - Şnrtname-i komh;yonumuzdan verilmektedir. 
4 - İhale:.iGeıibolu askeri . atın alma .komiı:ıyonunda 27 mart 941 

perşembe giimi aat 14 de ·' apılacağından isteklilerin komis-
yonda bulunn1nlnrı. , 19 24 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Konüayonundan: 
l - Tahminen beher kilo. u 45 kurustan 28 ton ı:ıığır eti pazaı !ık-

la ~atın alınacaktır. 
2 - Muhamen bedeli 45 kurus olup kat'i teminatı 1890 liradır. 
:ı - Sartn:ıme"i komisyonumuzdan verilmektedir. 
4 - fhaJe,i Gelibolu n.kcri sntm alma komisyo•nuncla 27-:J-941 

perı,;c>mbe gunu saat 14 de yapılacağından i. teklilerin belli gün 
\ e saattn komi:syonda bulmımalnrı. 1 !) 24 

lznr.r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tahminen l>ehen kilosu ıt5 kuruştaıı 30 ton sığır eti pazarlıkla 

s:ıtııı alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 45 kuruştur. K:ü'i tC>minatı 2025 liraclır. 
3 - Şartnamesi komisyonda gôriilebiliı. 
1 İhale:si Celilıolu ~ıskeri :.atııı alm.ı komi:syonmıda 27 Mnrt 941 

per embe ,.;ant 14 de yapılacaktır. 
5 - 'isteklilerin komisyonda bulunmaları. 1 fi 24 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

150 atmos:tcr tazyikine miitehammil \eni \'e\·a az kııll:ınılmı.: haslık . . .. 
ve kapaklnriyle lı'rlikte 100-200 adet oksijen tlipii satın alınacaktır. 

Satmak i lİj enlerin satacakları mikfar ve fintmın en g"C'C 30-Maı•t-

94 ı tarihine kadar Askeri fabrikalar umum mudtirliıgiine bildirme-
leri. 22 24 26 1103 

inhisarlar lzn-.ir tütün fabrika
sından: 

' Fabrika dahilindeki ı,.ıldırımların in,a ''<' tanıiratı i e kanaliza yon 
tamiratı eksiltmeye c:ıkilrılmışiır. • Her iki işin keşif bl'deli 7290 lirnclır. 

Şart.ıınm~ ve ke.,;ifler her gün meı;ai saatleri dahilinde Al ... aııc.ıkta 
tütan fabı-ikasıııda goı ülclıilir. 

Eksiltme 27-3-941 perşenbe gliııü suat lG d<> tütün fabrikn ınd:ı 'rnli
teşekkil komisyon huzurunda açık olarak yapılacaktır. 

Muvakkat teminat -546- lir:ı -76- kuruştur. 
. Eksil~mey<.'. gireceklerin en az beş bin liralık bu gibi işleri ) aphkla
rına claır \'esıka ibraz eylcmcleı·i Jazımdır. 

Eksiltmey eiştimk edeceklerin teminaı akçelerini iştirakten Önce 
vezneye yatırmış oJma'an .earttır. 12 16 20 24 954 

lstanbul P. T . T. müdürlüğün
den: 
İdaremiz ihtiync1 it;iıı 12 m tı elik 45, 11 metrelik 6:>.10 metrelik 

615, 9 meh·elik 1275. 8 metrelik l:J90. 7 metrelik 1070, 6 metrelik 
1320, ccnuın 601 O adet kt>stane cinı-.'ndC'n telgraf diı•e>ğiııin alınması 
kapalı zarfla ek~iltnw' e konulmu~tur. 

Eksiltme 28-3-~M 1 t~ı ihinde cuma gtinii saat 15.30 da büyük posta
hane karşı:sıııdn Vaid' hamn ikinci katında id.ıremiz umumi depo mu
lıa ipliği oda. ındn toplanacuk muclurlük alım ve atım komi 'onunda 
yapılacaktır. · 

. Direklerin beherinin muhammen bedeli => liı-a olup nıuhammPn 'IJcdc>I 
yektinu 30050 liradır. Mm :ıkkat teminatı 2253 lira 75 kuruştur. :\Iuka- • 
Yele ve şartname pfojeleri 150 km·us rnukalıilinde verfü'cektir. 

Taliplerin şaı1ırnmelaini görmek ~ve muvakkat teminatlarını yatır -
mak i.izere çalı ma gtiııl<'rinde büYiık po ·tahnne binası birinci katta 
müdiirliık idar'i kalem leYazıın kı~mına Ye cTc iltme gün ve saatinde 
lıir :.:;aat e\'\'el g4Q senesi için muteber ticaret odası vesikası ve teminat 
makbmrn \'e 2490 ~o. hı artırma \'e eksiltme kanununda yazılı vesika
ları' rnuhlevi zaııflaı mı ayni yerde komisyon reisliğine tevdi e~:lemeleri 
ve ek:s;ltme gün ve saatinde de Valde hanı beşinci katta umumi depo 
muhasipliği odasında toplanacak 'komisyona girmeleri. 

12 16 20 24 1790-927 

lt:ıhisarlar umum müdürlüğün
den: 

l - 6-3-941 tarihinde kapalı zarf u:;;uliyle ihnlc olunamıyan 
10.000,000 -adet bira .,isesi kapsiilü yeniden pazarlığa konmuş
tur. 

2 - Pazarlık 7-4-941 pazarte i günü ·ruıt 15 de }{nbataşta le\·azım 
\'e müpaycaat şulıesindeki :ılım komisyonunda yapılacaktır. 

a - Şartm1me ve numune levazım su besinden ve izınir Ankara lıas
müdürlüklcriııden ınıı-a~ız alınabilir. 

4 - 1 teklilerin J)azarlık için ta~ in olunan glin \'e . a.ı.tn tekl'f ede
cekleri fi~ at \'C miktar uzcriııden yuzdc 7,6 gü,·cnmc para,i) 1<! 
U'irlikte mezkur komisyona mi.irac:ıathrı. 

24 27 '30 3 114:1-219 t 

KAŞELERİ . 
ROMATİZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZ LE, SOCUK 

AL~lNLIKLARI, DERMAN kate

leriyle derhal geçer. icabında gün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR ., .......................................... .. 

• 
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1 FiKiRLER 

PARA 
1 ıtaıuan resmi tebliği 

(ANADOLU J _ 24 MART 1941. PAZARTES~ 

İstanbul Maçları . s ··· O N H,~ A :B E ~ L E R 
•• 

Para öyit.> bir nesnedir ki, köpeğe! 
ataan yemez .. ilk insanlar mübadele 
vaııtası olarak çakıl taşlarını kullan· 
mağa başlamışlar, sonraları fil dişi. 
ne kadar muhtelif cisimlere resmi 
~lc;ller vermişler ve nihayet devlet 
otoritele ri teşekkül edince kıymetli 
madt-n olan altını muanen şekiller 
vererek tedavüle çıkarmışlar. 

ltalyanlar şimdi de ha
va zaferlerinden 
bahsediyorlar ! 

Fener 7-7 Beşiktaşcı 
11ıai·lup oldu Universite Rektörü 

Roma, 23 (Radyo) - İ talyan ordu· 1stanbul, .~:l (Hususi}-. Dörtler 
ınrı tımumı kıırargahının 2sn numara_ maçına bug{ın de Şeref stad111dn de· Edı·rne halkevı·nde çok heye-
11 rC':smi tebliği; wım olunmuştur. Snhn baştmı bnşıı 

Yunan cephesinde; topçu fnnliycti dol~rn~tu. 't~edi_ bin ki i tnhmin olunmı 
olmuştur TayymX'lerimiz bir limana seyırcı kafılesı hUZlll'ltnda ilk maçı canlı bı·r konferans ve d. 

Yueoslavya 
.. 

Yunanistanla Tü rkigt" 
nin hattı hareketini 

takip ... etmelidir 
\'C hava ii:ısünc hücum ~tmişlcrdiı;. Li- l::ıtnnbulsporJ:ı CtıJntnsaray oynmnı~ .. r ı 
nırıncln demirli bulunan bir vapur ba· ve. 4: 2. Galntn:;aray knznnmıştır. / fülirnc, 2~1 ( A.A.) - Ünİ\' l'l ~ite ctafii olnrak tnııınan \'C bundan as. füıhire, -2:! (A."") - YugoslS'· 
tııılmıştır. Diğer bir vapurun üst kıs- İkmcı maç, Beşikt.aşla F<'ıwrbnh~ı rPkt<ir!i Cemil Bilse); hugiin Halke· la fcdakfirlık yapmıyan Ti.irkün yük· h likumetinin ekı.:erf'trcti famfındnıt}. 
mı ve limnn t isntı tahrip edilmiştir. n~n~ıııcla ccr<>ynı~ etmış \ 'C Fcnerhnhçe, \'incle, taıızimntııı b:ışnı·:ıınndığı d:l- ~ek \'a~fını tl'hal'iiz ellirmiş VP k<m· mnn taleplerinin k

0

abuHinc kar:ır \'t 

Umumi harpten (1918) evvel me
deniye tleri ilerlemif memleketlerde 
tatınması kolay olsun diye kağıt pa
ralar kullanılırdı, bunların altın kar
ıılıkları devletin reami sıfnh· 
nı veraitV. hankalnrm lcasala-
rında bulundurulurdu. O harp. 
ten sonra hemen her dev· 
let hu usulü tatbike başladı ve yavaş 
yavaş altın ortadan kalktı. Avrupa 
kıtaıında jngilterede çek usulü ca· 
ridir. Alış verişlerde cf'bdı• ~aşınan 

• bir çek defteri, bunun her yaprnğınn 
konulan bir imza para gib i tedavül 
eder. 

Fransızcada çok f!aki v,. muteber 
bir darbımesel vaı-dır: Para ~aadet 
yapnıa2. Parasız saallct olur mu? 
Bu da bir meseledir. Zenginliğin sa· 
adet yftpmadığını Türkçede şöyle 
anlatırlar: Altın tasa kan kusuyor. 
Bu cümleden saadetin başı aıhhattır, 
aıhhatsız servetin kıymeti yoldur 
manaıı çıkıyor. 

Para nasıl kazanılır ? Bunun üç 
yolu vardır: Bir 0 ncisi babadan kalır 
iltincisi çalııılarak alın teriyle ka2a
nılır, iicüncüsü avanta ile e lde edilir. 
Bu üç wkli tahlil edelim: Babadan 
kalan servet, haydan P,clmiştir, hu· 
ya gitmeğe tnahkuındur, iyi terb0 ye, 
iyi tahsil ve iyi idare olmazaa çabu. 
cak erimeğe mahkumdur, bu para· 
nın değerli bir kıymeti yoktur. ikin· 
ciai çok kıymetlicf'r, savin karşıJığı 
ve mükafatıdır, zevkle kazanılır, he· 
.apla ve zekle sarfedilir, bununla if· 
tihar ediJir. OçüncÜ•Ü insanı ı:cY&cm 
eder, çileden çıkarır, aleme karşı ke. 
paze eder, ahlakı bozar ve 11'ahim 
akibetler tevlid eder. 

A\'Cl tıl\'\"arele,rimiz Parati\·n laV\'nre but un gnyretlerm<' rnğmcn 7 - 1 BP· • • 1 1. k f . ft'ranı.:ı ~ıı ~iizlel'le bilirrniştir: rilmesi üzerine istifa eden ilQ n~rı 
mc\•dnn·ıı;n alcaktaıı hül'un; etmi. Jer- şiktaş tnkımmn mnğJQp olmu~tur. 'a me\ 7.U u >ır 'Oll ernııı; vı•ı·mış ' ' e - Bu ;::nurlu nzmin ilk rP.lnZi, l.ıu· hattı hnrt~kı:ti, l ııgiliz mnhfillcrııı 
dir: Yerde bulunan 3 t:ınare y~kıl· x · fanzimatm ilmi bir larifi ile lll['\'l.Un ... ulan uzakta olnııvn ~1 huducllnrınıız. tasvip olunmakta, Yu.coslav milletiıı 
mış, diğerleri ha nrn uğratılnııştır. p d t • gcçr.rck, o clM·_rin belli başlı h:ıLa ı da niibet Leklh·<•ıı 

0

Tlirk ı• J'İllir. < lmm bu han•keti iyi karşılamadıi{ı kn~ 
A vcılnrımııla diisınmı :wcılnrı :ıra. ın· ra V a gaze esı o~rm . ÜplrlJt:.m .. mcderl umınnk) zih- arka:nndıı, hu 'aziz yıırda istikbal i - izhar ı1clilmekteilir. A\'n~ mnhfillcrıJI 
ıla ceıevan eden bir htı\'a harbinde ıııyPtının, Buyuk Kurlarıt'ı Atatrır - çiıı ~nırıiyet veren mtı7.~ffol' 'l'ürk Yugo · tav htlkurnctiniıi, milletin hİ~ 
(:lnsteı: tipinde bir <li.işmmı tn~')'Ul'CSl Mihvercilerin vaziyeti- kün. ~.ıctığı hliylik cidallf' lifi . ıl ona ordusu. omm :ırka~ırıcla fedakar yatını ve ~lyrıca Şll üç noktt•YI dıl fı 
cllı~ılriilrııil tur. Hinbnşı Ostnr l\lolari-1 • .f' rdıı:p11i rınlnttıktn:ı ='oıırn. Loz:ına 'l'iirk anası \'c Tlirk babfüH \'e onlarııı zarı <likknt.e alm:ık mecburiyetinde!;! 
ııo kumnndnsın<lnki filo, ellinci di.is-

1 
nı gayrimüsait buluyor i :;-aı et cLıniş v~: arkasrncla d:ı asil yiirekli Tüıık Mcnr:- ltınduj:{u fikrindedir. 

•nnn trıyyar·"sini ıliiı~Uı·mek ınfl'rini :\lo ·k . 9 ,, {A \ ) p . . l - 1=? te tnnzım:ıim bn~nl':ım:ıılıp-ı cin- leı·i ,.~ nih:ıyct bütün bunlarııı hep· .1 - Kılm ta Türkire Hnriciye \ 
·1 Jnııstıı· 1 . "' 0

' a, -·• .ı · - ( 1 :n c a) vrı burrtlh h·ı5ı·ırıldı ı'iııiıı ii..-tnnde eli.in oldu<•tı "ı''·ı· lJtı••t'in kıli ~iikril .Snr:ıcoU.Ju ı·ı~ E 1 l"n :ırııs1 
' Al . t I . M l l l ~:ızct si, -motür harlıi b!lslığı nltıncta ' O .' r' • · .» .- o u ,., r. -~" ~ 
I r~n l~yy:ıre en l n t~ı ~ atınc n .:nzdığı Lir mnknll'dc, mihver devlet R e~ı.~ ır. " t k'I '} k d<' gururumuz· Vl' iftih:ırınuz olan da \'tıku bulan müliikrıt, bu mülfı r 
J.ıvn11 c . nt ımnnm.ı1, . J~ır1 nc n1 

uduııan leı.inin, rnuarızlnrııın 'nislıetll' nn 11• t e · .~ı-. ~ mtu <'~ ·tı.klc1 :11 ~· ı1~ıll':ı ·:~ - Tiirk nıillctiııin Türk cvlıidı Jsmet Knhirf• il•" Aııknra da tebarnz ct!_İ,, 
gc·m. erı, op mc\·zı ~rrnı JOın )fil' ıın~rı bir vaziyetle buluııclııklnl'llıı tnhlil yı sız' c .._ .ır ~ız ı~ ı · a uHI -ı 'lf' mu - l ııiiııii \' Ht'llır. ~ <h{'i \'<'<;hile Jngiliz ,.~ Türk hük0ıı" 
tmışler, has.~rn ııgr:ıtmışlnrdır. ( I'- edi\'ıW. 1 ri arasındaki tnm görfü; Lirliki ı 

n•ynn eden hm·n ~ann mnlnrında 71 Üu "azetc lıwilt ·ı·r. · ı • A ··k ketnıelidir. da yapılan görjişmeler, Yugoalavya ker.:! <lnha müşnhcdeyc- wsilc olnıUS 
rl ,

1
·k

1 
t · I" ·· " J .. t" ,.,. · 1 ,., l' " 1 t ,, mf'lı ıı - tHTiYAT SUBAYLARI ÇARPlŞ - il~ Macariatan arasındakı' aon ihtı" . 1 11~1·1·., T- k ü b t bOZ..,;, .ı '! ·: Y!1 ıl)_Ynre ı < uşuru muş ur. nın mrırlrn \'C petrol ~tokln·rın:ı daiı· MACA KARAR VERDl lafların hallini mümkün kılacaktır. "' ı:r. - ur. m n:ıse a mı ....... Şrnrnlı Afrıkadn: Alnımı \'e f tnlyaıı ı·aknırıl 

11
• z'kı·"cio ı· ·k b ı. k 1• I i~in, Alman prop.'lg:rndnsı tnr:ıfınılf 

t 1 
· l" k l · · ı • • • 1 " " e · u üı ıın< .ııı Belgrad. 23 (A.A.) - htiyat su· YUGOSLAV VATANPERVERLE. f .ı·ı 1 ,;,r: 

nn:.nre erı l uşmnn ııvvet erını, nıo- mih\·crin g.ıvri mfü.;aiıl \'a7.i\·ette lıll. s:ır euı en ga.yret t11·i akamete l11o 
turlu k_?llnrını .bombalamışlnrdır. ı hınduğuııu knyd~di\•or. · bayları federasyonu, prens Pole aşa- RININ FAALiYETi nııştır. 
Snrkı Akdenızde, tayynre teşckklil- _ _ _ · ğıdak' telgrafı çekmiştir. Belgı-ad, 23 (A.A.) - Öğrenildaği- 2 _ lngiltcrcnin YunanL<;~'ln:l ti 

1<.'rimiz bomba \'e torpillerle ı, : r gemi -·· «Milli şeref ve milli istiklal ile ne ~öre, ba•ka vatanperver teşekkül- ma y 41 pmnkta olduğu ve yapacağı ıı? 
k.ıfile:-ıinc hiıcum ctmi~lcrdiı-. 17 biıı Yuaos/av11a lzeniiz ka- gayri kahili telif anlaşmanın akdi ler d~ ihtiyat subaylarının yaptığı z •me, miihimmnt, hnm ve deniz V 
t ı k ı · · t 'il b t ı t 6 3 arifeain'de bulunduğumuzu ogrcn • teşebbüse müşabih teşebbüsler yap· dımı l'. y ı A l h0 
onu 111· gemı orpı e u ırı mış ır. rar ve'rmedı· k B k , ger ugo. n\'yn man Almnıı tayyareleri de bir gemi ktıfil • di . una arşı protesto makamında mışJardır. Almanyanan Yugoalavya. muııa uğrat·s.1, lngiliılcr<l<'n her : 

S
• h" t · ı o h biz ihtiyat subayları, te .. kilatımızı ya 48 aaat mühlet verdig·ine dair d"- ctırnı u"r"c •· il J'd" · ıne ucum e mış er ,.e ç \'apuru a- ( BAŞT ARAF, I ı NCI SAHiFEDE ) ., ...,.. ,.,o ~ egıne g vcmmc ı ır. 

• Hm uğrntmı lardır. Başka biı· \':ıpur fcıhetmeie karar vercfı!k. Ayni za- laşan şayialar yalandır. ~; - Yugo. Invya, Bnlkanlnrd:ı 1 
tlıı :-ıirıı· ha. ara ug~ rntılmıştır. mektedir. manda istiklalimizi, hükümranlığı - lnc:ık bir h:ıı·bin nsk"r"ı t.nhJı'kele. 

" h d dl • · PRENS POL BAŞVE.KILLE " " Avcı t:ıyynrclcrimiz Giridiıı lı·nki· Alman elçi!;', başvekili ziyaret e. mızı ve u u arımızın tamamıyetı- GÖRÜŞTÜ • Almnnlnrııı da ehemmiyetle t-eW}\1'1 

":l hava mevcl:rnrna hiiClftll tmişlerdı'r. derek bu gecikmenin sebebini sor· ni canımızla müdafaa etmeğe ve mil. tikle-rini: hl'l' h n)dn f,"rk"tmı·C!tif· " .; ı· • ' d il d ··ıh ı Belgrad, 23 (A.A. ) - Naip Prenı '- " "" " l 
Bu nkııuln v rde lıııluıınn IJir tav\',[\l'" mu,tur. Belgrad, karmakarı•ık vazi· 1 anane ve 1 ea er en mu cm 0 •· t<'hlikcler, 1tnlv:mları11 Arn."vudlıl' " • '' " k k l ı k d k k l Pol, bugün saat 11 de başv~kil Svet- .:r •• 1 yHkılmış, dili ·r t.ı.'·.vnıxıler h:ıs:ır:ı· 11,;.. yettedir. Hükumett" t~msil edilen ra ra a ve meme ete aa ı a • \'e Afrikııdn uü-ra<lıkJ..,ı·ı hcıı·met ,., " h b ı d • d b koviçi kabul etmittir. Batvekil, s 'ya- .., " 
t:ıtılmuıtır. , partiden yalnız hırvat çifçi partiai , maga azır u un ugumuzu a e • bllslıiitiin ari.mıııtır. ~ d · si ricalle görüamelerini anlatm•• ve 'l \ 

"'arkA Af' 'k ld '>} •t \" A1man şartlarının lehın" de vazı0y"'t yan f" enz.» y .., Bıı nı·ı·ıAh l ~· 1 " ~ 1 rı : a: - m:ırı. a < uş- '"' istifa etmif olan nazırlar yerine alı- 1 a nzn ar; .ı ugos a\'ya,) 11 .Jı< 
mnn Ker.enin arkıııda yeniden tnnrru. almıthr. Di.ğPr taraftan HırvAt:ala · YUNANISTANA iLTİCA EDEN nacak kimseler ve namzedler hakkın dbiııin ve komşularının m~nfptJV. 
z:ı geçmişse de tnrdolunınuştur. Tııy- na yapılan Alman tekliflerinin de VA TAN PERVER YUGOSLAVLAR da malumat arzetmiştir. . bnkımındmı Yunanistnnln. Türki}' 
y:ırelcrimiz <Hişm:ın me\'zilerini bom- -ıarih surette reddedildiği malümdur. Belgrad, 23 (A.A.) - Hududdan hattı· hnrcl\etini takip edt'.rC'k, ;,ııı: 
b:ırdıman etmişlerdir. Hava çm·pışmn. Bir harp takdirinde Hırvat~ıtanın bü gelen haberlere göre, ikisi binbaşı , HALK VE ORDUNUN · ınmıewa ve tehdidlcrine m<'t:ızıl 
larıncla a l ngiliz :1\'CI tayya re i diişü- yük bir kısmını terketmek lazımge· biri yüzbaşı olmak üzere üç Yugoslav MUKAVEMETi mukm·emctc, sevkctmelidir. 
riilmüştür. lecektir. kurmay subayı kılıçlarını bırakarak Londra, 23 (A.A.) - Taymis ga. Londra, 23 (A.A.) - (Tayınis) 

İki taısy:ırcmiz ns,..iinc :t\'Oct etme· INGILTERE METANET TAVSİYE Yunanistana geçmitlerdir. KılınçJa. zeteıı'nin Belgrad muhabiri yazıyor: zetcsiııirı <liplomatik muhnrrlri > 

Babadan kah!la servetlP- avar.la· 
dan gelen zengınlik alf'mİn gözüne 
batar, alın teriyle, çalışılarak Jrnza· 
nılan p:ra İşe her kesin takdirini ka· 
zandırır. 

· t · EDİYOR - b y 1 l k b k ki b" b Kabinenin son gürültülü ü-timaan • \'O mış ır. rına ag ı o ara ıra tı arı ır e- ..... r: · 
Gllns nunbıkasında Snvello mınla· Kahire, 23 (A.A.) ~ Selahiyettar yannamede, hemen derhal çarpaş • dan sonra hasıl olan vaziyeti, bura· Il clgr:ıcld:tk i siy:ısi mücadt>k', ~ Sa 

k:ı ına girmek tcşebbUsiindc hulun:ın mahfillerde beyan olunduğuna g öre, mak arzuıunda bulunduklarını bil - da İyi haber alan mahfiller fU suret· kim tarafınc!:ın b(iyük bir :ılaJI' Açıkdan servet ıahibi olanlar tt.n· 
bel olurlar, çahşmağa lüzum gör· 
mezler, muhitlerine, yurdlarına ve 
cemiyeti beıeriyeye müfid olamaz. 
lar, daima mağrurdurlar. Halbuki 
alın teriyle para kazananlar, saadet
lerin,! temin için daima daha .fazla 
çaJışırlar ve bu çalıtmalarının seme· 
resinden kendi yuvalarından ba~lı
yarak bütün dünyaya fayda bnh"e
d~rler. 

Kasadaki paralar, hanlar, npart
manlar, pırlantalar bir gün her han
ıi suretle gidebilir, fakat bil tri ve ça
lışmak eaaılı ve köklü sermayeler· 
dir, her zaman ve her yerde k azanc 
getirir. • 

İnsan oğlu bu diinyaya yalnız Lir 
canla geliyor ve nihayet g'deı-ken 
onu da teslim ediyor. Yaşadığı se
neler geçtikçe ömür kıaalıyor "C ha· 
yat çabuk geçiyor. Ömür sürdüğü 
dünyada kıymet verilece k şey p .na 
değildir, kendiaine terettüp e den bir 

• vazife vardır ki bu da yafadığı müd. 
detçe çalıtarak dünyaya ve cemiyeti 
beeeriyeye , hizmeti«> müfid ol
mak, herkeain takdirini, muhabbeti· 
ni kazanarak temiz yürekli olmaktır. 
Para, ancak bu işlere vaaıta olmağa 
yaramalıdır. 

A. E. 

Hava akınları 
1 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
mukavemet gösteren İtatynn a\'cıl:ırııı
dan iki~i düşürUlmüştür. Ev\'elki giin 
~!~ 3 ~üş!ll:.:n avcısının tahrip edildiği 
ogrcnılmıştır. Gondnr bölgesinde h:t
raknlnra taarruz dilmis, yangınlnr çı
karılmıştır. 

bir düşman kolu t:ırdoluıımuştur. Yugoalav hükumetı:nin ekseriyeti ta· cfrmişlerdir. le izah eylemektedirler. Yugoslavya, takip edilmektedir. 
Dlişnuın t:ıyyarel<!ri Dircdnoa, Kc· rafından Alman şartlarının kabulü Diğer bir habere göre de dört Yu· şimdiye kadar takip ett"ği kat'i bita· Türk siyasi mahfill~ri, kcnıl 

ren ve Asmar<ıyn akınlar yapmı)ar- üzerine üç Xugoılav nazırın İ•tifaa1 goalav pilotu, tayyarelerini müttefik raflığı, bir taraftan Balkanlarda· derhal .~vkiilcey" menfaatler teıt1· 
dır. Asmnrncla 2 ülii, !l y:ır:ılı vardır. lngiliz hükumetince takdir edilmek. kuvvetlere vermek füeere üç tayyare ki vaziyet diğer taraftan da ıniycıı IJir itiliifla. Almnnyanın 9 
Hir clii~maıı tnyyaresi düşiirlilmü"tiiı·. te ve iyi kartılandığı izhar olunmak. ile Yunaniıtana gitmişlerdir. coğrafi bakımdan değiştirmeğe mec etmesine gayri luıbil ;ıuczarJ~lc 
ı )jrednonda hir \ııgiliz t.'\~·yrır"si diisii. tadır. Yugoslav hükumeti böyl.e mü.' STOY ADlNOVIÇ lNGILIZLER uur bulunmaktadır. Son jçtiınada mnktndır. Rt1 scbcble, YugoslınT 
rıılmtiştlir. him bir karar verirken milletin h~ui- ELlNDE MEVKUF hariciye nazırı Mark~viç, Almanya bu tarzda. nıkubul:ııı ağır takplerı 

Biitün bavR hareketlerinde diiu ltal- yatanı da nazara almak mecburiye· Kahire, 23 (A.A.) - Resmen bil· tarafından yapılan teklifleri izah et· d.dip 'tıniyeecl{i ve binnctice 
\'tın tnyyareleri cemnn J 1, Alman fay- tindedir. dirildiğine göre, Yugoalavyanın es • mişt"r. Almanlar. Yuroılavyanın üç- 'eııC't falep .etmek üzere müttcf 
~ Hr{!lcı i de 7 di.işmaıı tnyynr~~i <Hi~iir- Yugoalav hükumetinin şu cihe tleri ki başvekil ve hariciye nazırı Stoya. l l!r paktını im~alaması talebinde bu. tliinüp '<iönmiyrocği eni sual görlil 
ınii~lı·ı·diı·. de gözden uzak tutmaması lazımdır. dinoviç, şimdi fngilizlerin elinde bu· lunmamıtsa da, haddizatında yalnız ~cıdi r. 

----··----
Salihlide 

Spor hareketleri 
Salihli, 2:3 (Hususi) - Turgudlu 

knymakım11, n !celiye reisi \'C Parti 
lınşk:ını ile birlikt~ hııgiin Snlihliye gc. 
ll' ıı tJO kişilik bir .k.at'ile. Salihlide ak:-:n. 
ma kHdar k~lmışlnrdır. 

nu tt>m:ıs miina'=ebetiyl~ Giirbtizler 
\ urdu, Tu rgudlu fudbolcul:ırı .nı!nı;ın
dn heyecanlı btr maç yapılmış \'e oyun, 
:~ - 1 Gürbüzler yurdu lehine nctic.:-leıı
mistir. 

lngiltereye 7 milyarlık 
kredi 

1 - Snracoğlu • Ede n arasındaki lunmaktadır. Hükume t, Stoyadinovi- askeri kısmına dair maddeler hariç Ifor haJd~ Tiirkiyc, e~ikidi?n ol 
Kıbrıs mülakatı, Kahir~ ve Ankara· çi iyi bir muhafaza altında bulun- olmak üzere paktı İm:ıaıını i.steıuiş • gilıi bugün de Ymıanistnnn khr.sJ fı 
da tebarüz ettirildiğ! veçhi!~ iki durmak maksadiyle lnKilizlerc te~. ler ve bazı ağır teklifler de ileri sür- hıcnk ohın bir taarruz hnlinde Y 
memleket arasındaki tam görüş bir· l.'ın etmiştir. Kendisi, lngiliz arazi· müflerdir. Bu teklifler arasında Yu. la\'ya ile müıjt<!ı~k bir hal'ek~tteTI 
liğini bir daha müşahedeye vesile sinde ınevkuf bulundurulacaktır. goslavyadan harp levazımı nakline n:ıp etnıiyecektir. 
olmuftur. Bu tenııular, son zamanlar· Mumaileyh mihver taraltarı tema • mÜAaade vcsaı'r şeyler vardır. 
da Türk • fngiliz siyasetini bozmağa yiilleriy)e malum olduğundan bu Ayni zamanda Yugoalavya .;;;tb-;; 
mat,uf Alman propagandasını da a • karar alınmıştır. ahnda aı.lu kontrol talep edilmekte-
kamete uğratmıştır. ALMANLAR ANLAŞMAYI MU • dir. Buna mukabil Yugoalavyll, üçlü 

2 - Yugoalavyanın gözönünde bu. HAKKAK GÖRÜYORLAR paktı imzalanuş d l!vletl.-rin mülki 
lundurmaıı lazım gelen diğer nokta, &erlin, 23 ( A .A . ) - Bir hususi tamamiyetini garantisine nail olacak 1'1 k 8# 
lngilteren;'n Yunaniatana yaptığı ve muhabir bildiriyor: ve harp sonunda da kendisine Ege IY~OS ovaya Vardı. 
daha da yapacağı malzeme, hava, Alman - Yugoalav müzakereleri deni2,'nde arazi vadedilecektir. .. B ı· •d• f 
mühimmat ve deniz yardımındır. sona ermektedir. Belgradın kat'i ka. Kabinede başgösteren buhranın gun er ıne gı ıgO 
Yugoslavya da mukavemet ettiği bulü, bugün için beklenmektedir. birinci derecede ehemmiyeti muhte _ :\Io~ko\'tı, 2.~ (A.A.) - Jaıwı1 

takdirde kendisin.- ayni yardımlar Üçlü paktın iınzaaı, Matsuokanın meldir. Demokrat Sırp nazırları, Al· r;ciye ııazırı D. Mntsuok:ı, bugiiıı 
yapılacağına güvenebilir. Berl'ne gelmesini müteakip olacak • man .. artlarını kabul etmekt~n 1·.... t' j b 1 ı 

3 Y O 
" "" .... .re ıy c ir ikfo l\foskov:ıya yarrll 

- ugoslavya hükumet makam- hr. ç Yugoslav nazırının i&tifası , istifayı tercih etmiflerdir. Teklifler: 
lnrı, Almanyanın Balkanlarda çıka- Berline göre üçlü pakla iltihakı le· kabul edenler hariciye nazırı ve Hır· Yarın akşam Bcrliııe gitme}\ 

Matsuoka 

cak bir harbi ne kadar tehlikeli te. yid etmektedir. Bu üç nazır, Berlin- vat partisi mensuplarıdır. Dikkata yoluna devam edecek olnn B. Mll
1 

VaRİngton, 2:l (A.A.) - A~·mı 1ikki ettiğ'ni anlamıştır. ha1yanın de Alman düşmanı telakki edilmek. !ayan olan nokta batvekil Svet)coviç kn, Sovyct hUküm<>tinin, mis:ı.fİ 
meclisi nrnliye encümeni, lngilterı:ye Arnavudluk ve Afrikadaki hezime t· ti! idi. Bunun için beklenen im:ı::a bir ılt! Sloven parti~~ ve diğer iki nazırın tnhsi ettiği binnda oturacaktır· 
açılan 7 milynr dolarlık kl'ccll\'i tas.. teri bu tehlikeyi büsbütün arttırmış· kaç v.ün sonraya talı'k edilmis gibi lchde veya aleyhde rey vermemi§ ol· l\1o ko\'tt, 23 ( A .A.) _ Japotl ~ 
vip etrnişlt•rclir. Maliye cnc!imcni, hr. <'Örühnektedir. Yalnız naktın mukad malarıdır. Başvekili hu ihtiyatkar 
hundan evvel mezkur pnraııın ynıı- Bu mülahazalar. Yugoslavyayı demesinin imza edilecek metne dahil harekete sevkeden amil, fÜphesiz ki fılleriııdc beyan olmıduğunn ~rı· 

fl inclirilme:>ini istihdnf e<len bir tek- Yunan ve Türk hükumetlerinin hattı olması pek az muhtemeldir. ordu ve halk arasında büyüyen mu· Jıon Il :ı.ı-iciye nnzırı, Berlindcn 5-
:·fi reddctmi.,,tir. • hareketini takdir ile metanete sev - Macar hariciye nazırı ile Almanya. kavemet fikrjdir. ı.:iin<le ::\lo. kovn<lnn ge<:~<>k \'C te 

1 ... ıu ' kuf ecll'~ktİl'. 
Halbuki Frölaynııı c:ı. usa karşı rr bilhassa görlişlerinde alclanmıy:m :\Iatc:uoknnın, 16 nisnndn 2\IO.S 

beslediği nlaka, aşk'tnn ileri gelen VATAN AŞK j<'gfmc hir şnhsiyt!ttir. 
bir his değildi. o ttlfıka \'C. muhabbet.; ve nu seoopleılir ki. rei emiz için de r:ı dönme~i muhtemeldir. 
casusun iş haktmınclnn eöslcrcliği lıir :ın en·<'] bardıın kurtulmak liizu- I I tfl Ç.Cnubi Afrikn birliği tayrari'leri, 

Adıs-Ahnlın • Cibuti hattı ıizerincle 
hareket halinde bulunan biı· trene tam 
isabet kaydetmi.)erdir. Bu :tr •ııin ta
mamen yandığı göriilmü tür. A) ni 
hntta bir trene cluhn ve Habeşistnnın 
diğer bölgelerinde bazı mahallere. bir 
düşman tcccmmiiüne tnnrruz c<lilmis, 
mitrnlyöz nt.:şi açılrnı ·tır. " 

fevkalade liynkati ''" ;;;~ıdnkntinden ™ ~ ı u t~:ı.~ıl olmuştur.Üzerinde topladı-! 8 ft Ç N ASKERf HEY' 
i eri geliyordu. 

1 
gı hhtun şiiphel cri izale dıne5i i~in KALIOJ lt 

Onun içindiı· ki F'rölayn; bu kır· Karım sanı· uaka ıuorum, oasussun y~~iiııe Çfıre yiizbaşı Rene ile cvlı'nım: ADA 'l 
metli L' 1 emanını kaybettiğini haber sıd II tt 1- ı .l ıı . · ır. n .:ı, ıull C\ ' emme ha11iscsi Kalküta, 23 (A.A.) - (iC 
nlıııc:ı. bi!·<lcn hhe eı·scm lesnıiştı. ll•••Iİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil l 05 1 l L J k" ~·ı k .. . - l erııa mev ' ıı 11 e ·onmrtl ıdıı·. Fik- S:ıng-Ç<'nin ril·aı;etiııde bı'r· Ciı: 

l~tahı drı l>ozulmuı:.tu. Günlcı·ce ye_ · t ı b" .. ,J r " lonmek İ"in umumi merkezden ln4 Reise; tcşkilatımız.ı koı·kııııç lJı'ı· ::k1•• ı ·ımcp t'!)c J usu Ytırııı yaµm~ılı \'e ze k~ri h Q:'e'ti Kalklıt~rı.rn aeJmistı 
nıek yiyemedi. Durm~un alkol içmek· ... " ı· · .. ·ı b ld w kd d J " lep ettiğim mlişahecle.\'İ i~tihsnl etmiş betin beklcctitrinı· his et:tı· d" \'"'zı·~·etı' ır 1111 ınu. ... nı u ııgu ta· ir e tered- x:---
lc hfı<lise.vi unutmak isl"di. Faknt bu- "' " " · <IL"t '"İ d ı· · ı· ı t " \•r.ziycttc.vim. Cu mevzu iizerinıle kurtarmak 1'11iı1 l>u 1· şe b.·ış \'tıı·cltı '. . 1 

" mc en e mı vı: ı·me 1 ve >ar< :rn v. / l ıın rafJ.meıı knvhetti){i arkadaşı rıklı- ... "'k'l ı· ı· z unan ı ar 
0 

" nyrı tı)rı miitalcnl:ırınızı dinlr.m<'k Fakat 2 ıı u nı.·ı palı c.'LStıs,· btı fı. ıl· <"' 1 meı< 11" ' ·ıa gcliıll'e hıçku·n hıçkıra nğlndı. S h ı · · ı, k O ı ( BAŞT t lf ... "' 
---x---

i'ltiy<>rllm. tJ!arın ue\•anıııın tıl")'l'··'".t ,..,, 1.mr.·J·ı. .,, u tı ımıze ua ınız, ıı < ürt. ki i- ARAFI 1 NC SAH V 
Bu c.ıstFıın '\'tıkalaıımacıi l e %ozo '" " " ' 1 J'k k 1 d .1. 

( BAŞTA~AFI ı ~~t ~A~IFEDE ) hiç bir korku chİym:ıını.,.tı. Çiiııkii ar. J:u vaziyeti; kuJ"şun:ı dizilen 8 Kısn biı· k:ı.ç sözle \·:ıziyl~ti iz~ıh ~lti. k;ld~.k~s d;g~;·o~;·k~d~ı~l;~~:~~~ ~.~1 1.~ri1~ \'C top ·u faaliyeti olmuştur. Dir., 
m ktcn çok,, <lnhn mucsşırdır.> kada ınrn zekfı~ıııa \'C hilt,aıısa ınf'r<l. numaralı ca usta11 ve miralay Rişn- - Arkact:ı~lar -dccli- hu iş aylar· 1 ,., · .J t.ır esir nldık. i 

MUAZZAM S/!.-.tll!JANJ1A J'finc t~m itim:ıdı v:ırclı. ~~n m
11
niyetinde ç:ılışnn 2 num:ıralı ılaıılıeri rcisimi7. tarafından kararlaş 1~1~ı~ıc~~~~e1i~~~-~11~~~ ;~fz~~~ıe~ii;i~~~~~~1~ Atina, 23 (A.A.) _ Umufll 

Amerikanıtı hazırlığı 

• . A•l>AS!UF! 1 il ii<li~edcıı iiç giin soııra. Alımın en- ,..,.o,·c iden başkası h;Jm~,;ordıı. Ili- tırılnııştır. Umumi merkez bu İŞt: mü • ııı niy€t nezaretinin tebliği: 
\ nş :ngton , _3 (A.A.) - :\lebu nn :.us t<> ·kilfltının idare ıw,·'eti. ecre- na nale.rh idare heyetini teşkil ~den sandc ettikt n soıırn rırtık bize itnat \'n1zifo1 ku1rb:uDıı olarak nramızdan ay. D.üşman h.nrn kuvvetleri dLi!l1 

mccı~~i ).~~l.iy-e enclimeni rei. i Wııdo- , mı eden ha<li:-atı müzn.kere' etmek şahıslar buııu duyunca fıs11claşmağa düşer. Tabii bu tc,.ebLUste de miihim rı mış fil< 
1 ~· emek ki zayintımıı "H· parısyıı şeh?1ıni hombnrdım:ln eıj 

un ~öyli!dıg.ınc göre. bu sene \'C gelecek ii.zere ictimnn lfizunı gö. terdi. b:ı..,lndılaıı: bir sebep \'nrılı. nen l,ir tmnft:ın, re- j ımızın nz ığrna nazn.r:ııı mllthiştiı·. lcrdil'. Hnsar chcmmi\'etsizdif· 
sene Aıncrıkn donnnmn ·ı-hl 1 · - Bizi•n rdsc kol'lmı !. Yak:ı :;mı ı_sPnıiz dı• koca::ı Ren.:ı \'Mnt~'lsi ~·ı" clı'· Bu \'aziyetiıı nazarıdikkntimizi cclbct · t kl K., f dil . . : ' ı ve sı a . nn- dımn: malum . e:>:ı it <l:ıhilin<le nı- .J " mesi Jtızıınclır. l'i:ıncn Za) ı:ı yo ur. or o ·~ 
m:ı Jçııı 2;; mılynr 1 8~~ milyon dolar ay- pıldı. Fnl:nt hu st>fer: en. 1 ltlrı · i- luırt~rrırnk çrırclerinc h:ış \ ' lll'UYOI'!. g_~r hraftnn çalıısırı;:ık bnşımız:ı. 1 baı·dınıaıı ~tlılmi.şcir. Ölü \'C. -~f 
rılncnktır. Bu muazzam ynkfmn 7 m !J. ne inde tn,.;ı\·nn \ ' ('!' altrndnki bü\·iik - Öylo :rn: Entclicens •en•i:.dnc (•okrn •,.,j muhtemel olan feliıketiıı 1Hişıt~ 1~.: r'n!. -ene harbi bitirmc1< için , srdır. Hn"m' pek azdır. Epır>~ 
)'fır dolar tah i nt dahil değildir. o..: r,lonun muhiti {.\'\"eke olduğu ~ibi rr.cn.::up ol:m !.ıir ylizb.ı~ı ile e\"le11· üniin e geçmek imkfınını hazıl'iıvabi- cır. ıı JIJ a1.1rikalnra gidiıl çalışmıl:ırı Girid<lc, KnndiJ·ada b:ızı mıııt~r 

---x h ic; de ııe:.?°l')i dcj!ilcli. Herk•':-; koı·. ın f'k: u dcm "k eleği! midir? .;r \'C ayni ınınn.n<la is lıirlığindc Bu çnlısnınlar:ı })i ı· secl çekmek lazım- rn bomb:ıla" düşmil. tür. Hic bl 
hınc bfr c·nc\i!'lt>nin t~ -ir.i altında icli. - P ... k :ılfı; umumi me rkez: lıtıırn d::ıha fazla mu,·nffnk okıbiJiriz. dır. Tııoii :ılJı·ika lnrn gidip calı~nnlaı·ı ı-nr ve z:wint \'okt\11' . 

Afrikadaki harekat 
( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
mf'helik dağı i gale başlamışlnrdıl'. 

Habeşistan içlerinde impm·ntorluk 
kuvvetleriyle Habeş cengave rl eri 
l>ebr:ı :\Iarkosta halynıılnrı sıkıştır
maktad ırlar. Bunlnr :Adis-Ababnnın 
170 kilonıctrc ~imali ~ırbif'iıı<leılir -
ler. 

Dcbra Markos civarmcln ı:iddC'tli 
bir hllcum e nnsmda dilşmnna zayiat 
\'erdirilmiştir. 

Fclılket heı>sinin ele gözl<'rinlıı önfüı ıwsıl ı1za göst{'tdi?. Uu i: böyle olmakla b" ı aber imha edecek d eğ-iliz. Bizi imhn etmek Atinn, '23 (A..A.) ·- Yun!l'ıı· 
d e IJiiHın deh, ctiylc cıınlnnınıı;; bulıı. - ll l'i.:ı.:ı~in hizmeti inkiıı· Nlihnc· bundan sonı 'l k ..! ııdımizi miim- i~·in is timal C(lilcn \•asıuışı imhn et· daki lngiliz hava ktı\'\'etleri k~ı'· 
nuyordu. celc knd:ır çoktuı-. Bu itibm·ln ,\ iman. küıı ol<lnğıı kııdal' daha fnzla kı,. ın~k \'e <Hi~ınnnı çıkmaza sokmak, hının tehlfği: ~ 

v -
1 

· k 
1 

b" _."<'C<'k kndrır çoktur. Bıı itibal'l:ı :\1 • ruın:~lı<1ımız ltızımg. lir. Çii'lku' 01 ·• , :ı şırtnrnk ve höylec~ mağlfıbiyctiııi Dii,n1.·ııı t!tj•:.·.·ırel"rı· rr,·ıı·l1İ l., 
ı e1·1 ıı m· aç metre c i ırı<le . t'kb 1. 1.. .. k .. 1 1 R!' L' ı: 7.ırlnınak liLzımdıı·. • - " 0 1

' 
bulunan :ılontw 0 anda nrzetriği m:Lııya: ıs ı · a ı c uşuıwre on•ın o - r:ı ııy ışnr, µızzat takibntt:ı im' 11111- r 1 t k . ııisfanıla bulunan b ir lngiliZ JI 
ır. ıuızrıra; hnrp . :drnclerin<lc iiHilcri m<Nine \ 'e yahut büyiik bir tfhlikc ~or. Yepyeni t edbirlt'r :ılmı~ tıl'. F.ı • •nrn 50 ::ı:ızık olan hir. znm:ın· mcydanııııı t:ınrrıız ctmi,Jir .• 
defnetmek için açılan ccsecl kuyula- gcçirın ~ . .,ine razı olınıyo' rlcmektir ! kat bu ani'. knclnr nlmış oldıııj-u lıu tt.: ıl ti.: kollnı ımız adaıı~a~~llı h~glnnm~ş- hafifıir. z-a,·i:ıt \'Oktm·. Diı' el ~' 
mıın nrzettiklerl mn:ıznrn\'t !ı'!lm la- - Su halele ne olacak'!. hu işleri birlere vakıf olm:ık imkfınını elde ede tıı :. . K~dromuz Scl.mııge gurc kafi :ıvc1-;1 diişil;UlmGş, diğer b.f 
tı) ordu. • • l.im idan• edecek?· meclim. Bu :ıclamı hepimiz tanı\•oruz• clegılclır. Oııu 'tnkvıyc t1de<'c>k n<l:rn1. ağır hnııara uğrntılmı tır. ., 

O .. · b I ? B . 'b l .. .w.. .. · ·· !arımız <la yoktur. Jlıı itib:ırla ''atrın At· ?» <AA) D~ m~" 
Frölnyn; ilk mevzu olamk Pvlen· - n.:ı gore :·.:ıb u unmaz mı. 11 ıtı ara onu ıNrdlıgmıuz yer!Prıle \'~ millet namına ı;izi i" Lirlfğine ela- ınn, - 0 

• • - uş 
me mc 'elesini ortaya nttı. - ll nyır ben böyle- cliişlinmcclim. pek fazla ckıla .. manı:ınızı bilh:ı,,sa t:w \ 'l't ediyorum. · yareleıi, cunın giinil öğ-ledcrıt1l 

- Frımsı?ı hiizhaşı 1 Hene il~ e\'· A klımn gelen hnsımn rrelir. del'lr.r. Hi1.·e ederim. ÇUnkU, tnhminlerinde \'(\ - neı·<uı edece'· - Korfo~·a bir eok bombnl:ır :ı tl ( ır;> ., ' ,.., ılır. c"ıl en '' Ynt'fılnnanlnr \'fi 
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