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Bıırsa tütün piyasası atıldı 

Bursa, 23 ( A, A. J - Bursa tütün piyaaaaı 

30 ncu yıl Neşredilmiyen yazılar geri verilmezı--------~--------~--------,-----------------------

Nf), 845 : GÜnü geçmiı nüıh.tlar 25 kuruştur . Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

aÇılmı,tı r. ilk mübayeayı inh iaarlar idaresi yap .. 

mıştır. Fiatlar 25-70 kuru ş arasındadır . Mii•tahsil 
m emnundur .. Bu sene Bursad a r e kolte 2 mı~ lyon ki
lo fa zlas iyle 5 mil yon kilodur. Kalite iyidir. 
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Halkevleri bayramı r Balkanlarv&ziyeli' 

----- - - - - ------

Başvekilimiz bir . söylevle y.e· 
Halkevlerini açt~laf • 

nı 

Dün Halkevlerin
de toplanıldı 

• 

lzmir Halkevinde b ir 
temsil verildi 

1 
.\nknr:ı. ~:: (llu,ıh!J - Gcl<n ha. 

lf·rleı·e g-ürc, ll alkeYlerinin yıldöııli
~il . .nınlıın hı•ı· tıırafındııki Ji1'1kc\"
"'''nıh• Vl' h:ılk oclalal"rnd:ı kutlan -
•nıştır. 

Ankıır:ı flalkcYindc rnpılan tiin'n. 
;ıe ı: u~ iik ;\! i!ll'l ~lecli~i rd-i ,\bdül
~alık ltt·nda, Bn:ın•kil lJr. Refik Sa;--
1,:.ın1, \ .pkj)lpı-, J>aıti genol se-kreteri 
~ ı_kıi •rtizer. gcı.nl'l kurma~- ikinci re
Hı org<•nı:·ra1 .. \ sıtn (;lindiiz. mt:cli:-:. 
ftıliHtaki l grup rei...;i ı\li llana Tar ... 
~;1'.'· mebuslar ve knlalıalık halk küt. 
'" hulunmııstur. 

Başvekilimizin nutku 
·--- ----------.:: ·=~ ·:: 

" Nizamlı b ' r hü rriye t havasınd·ı çalışma İrı: 

kanı n ı bulan Türk ı niiletiııin b~şa rmcık ş ev!, i 

bu odal'lrdan t aş; p s ını r l ara kadar gide cektir,, 
... ·-- - -

Başveki.', yeni teşki!aflarla Halkevlerinin ça
lışma sahalarının genişlediğini söylediler 

.h\z ·z ;.ı·n.ada~laı·un: 
)'ı llöniiınüniı hutlanıakla r.idugu. 

nıuz lıug-ün. yaltıız lf alkL~\'IPl'inin \'P 
llalkndalarının dt•kil. 1'lirk ta'11ia~ı-
111 lıag-ı-ında toplı>·aıı f' . JI. Parıi~iııin 
clt1 küitliı· \'t• tlt•\·1·in1 lı:ı\'ramıchr. Du 
hutıu dakihamızd:ı ,·:ılı~ız l f all..:P\'J,-._ 
l'İlldl' toplannıı:-; ula.il yurdda~laı lll 
d·•l(il. !Jütiiıı Tiiı·k millet inin az'z .\fi\. 
li ~efimi;, Ptl'afıııdn, azin1 ,.l1 in1anla 
lJirİP~mis olnıasıuııı göğü:-; kabart ıtı 
maıızar;ı:-:ıııa d ikkat JtözüylP h:ıkn1a
nızı rira ed~·rinı. Bu l>ünyp~·i yara
(;ııı fınıillPr aı':ısında Hal kc\"lcriniıı 

Bulgaristan da 
yeni hadiseler 
lngiliz tebaası Bulga

ristandan ayrzbyormuş 

SOFYADA GERGiNLiK VAR· 
MIŞ. MÜNAKALAT KESiL· 

MIŞ i MiŞ ! 
B.-rn, 23 ( A .A.) - Sofyad .. n ge

len b" r telgra ft a, ora da ki İ.1g iliz 1 
teba as ı kadınların yaran Sofyayı 
l<'rke decekle ri bildirilmekte ve şe

hird e biiyiik bir g<' rg inlik hükü m 
a ürdü ğ ü , civar la mün~ka lat1 n ke . ı 
• ildi ğ i ilave edilmektedır . 

Loııclra, 2:~ (A.A.) - ~l li.,l:ıkil 

Fransız ajHn!'t bildiriyor~ 
lla!k:ınl:ırda Alman trlıdirii kar-

.~ı>ınıla İııgiJi,.IPriıı ıır rlii~iin•!iikler i 
ırizli tutulnıakt:ıdır Alman'a ııı ni
yctlı•ri, ht'.' \•ti ıınıumiyr itib:ıl'iylt• 
asi k:lrdır lJt1 \'1.1 l':tll t•cll'n hürün ::;a

yiala :ı inannıak doVrtı dt1 V'ildir . 

'{alntl. kat'i filan Lir şcıy \"Hl""!l. o ela 

lıir nıliclclı·ttl'n bHi Bulp;arbtaııa 

hullıl harl·ketinin luı ~lam ı ~ O!ılla'-(ı~ 

dır, Jlıııılıırııı :ılümetlrri ele. Tuna 
ÜZPl iııclt' köprü ku rma hazıl'lıkları 

Bir şehı;n İ nı.~.i l i z tayyareleri tarafından bombardımanı 

lngilter ege 
taarruzu 

hava 

Üç Alman tayya
resi daha düşü

rüldü 

lngiliz tayyarelerinin 
faaliyeti 

Vilhelmshafen 
şiddetle bom
bardıman edildi :\I ernsiıne İ stik ıd ınnr~ı ile lıa~ -

larırnıı:. mlit ·akib~n l~asvckilin1iz Lir 
ıı ~tuk i rııcletnıiş!t•nlir. llal1<evlrri 
~flı.."i Atıf K aıı ... unun l lalkevleriıdn 
laali)·rti hnkkıııc! nk i izahatını mtitt'
<1kip nıill i oyun l :ı.r oynann11~, «Ka -
l'Htı lı ktaıı ı~ığa> JlİY<'~ l tl~ın~il •diln1i:-1, 

ve J lalknda.arıııııı da bulun-iıığ'unu VP J1u1garistanda nskrl'İ rhrn1111iyt>ti 
'iiyl .. ııwklı' lı i ı · hal<ikat ifad•• ctmi~ haiz noktalarda bir çok e\'lere e l 
oluyorunı. 

lngiltereye karşı Alman Almanya ve meşgul ara· 
hücumları kısmen hafif. zi üz.erinde geniş faaliyet 

1 lemiştir. J.;orınıu:-ı olrnak giLi enımnr .. 'll'ı·dir. 
l:ı k cl iı ·J" karşı 1 an m ı st ır. 

ŞEHRiMiZDEKi MERASİM 
llıılkevleı·iniıı kuruluşunun U ııcu 

ı·ıJ<Jtinlimü miina;ebetiyle dün öğle
rlen sonra şehrimiz ll alke\·inde mera. 
~!ın yapılnıı.<tır. T?plantıda. rnli il. 
f, Und Tuks:ıl partı. ınufettısı. !•tan
k~: me ı ı Il. Galıp H htı. ar Gii • 

~l·k i z. yıllık t<'rrühı lt1 l lL tl nya!l:.:ı·ak 
\'l' b011rt'n ihtiyaçlaı· gözöni.indf' tıı- llu f'\'IPrP icabında A.ln1a11 "ttLay -
tula ı ·ak lınzırl:ının1' w ."iik<o1< rli - lnl'l nrlr<tirilccrktir. F aknt ını za
v:ıı~cn tk tasYİl•.••_ı!ilnıiş olan halk\'\ le ıııan:ı kaıİar hakiki bir istila ]ı;,rr-
rıııın \"<'nı tr~kılatı: ealısm:ı .-a'ıala- k ı· 1 1 ,. 

var 
Loııılrn. :z:ı ( (A.A.J - Hava \'C d:ı- Londra, 2:1 (A.A.) - l ngili1 tay-

hili ('mniyet ıı znretlerinin tebP::(: ya releri, cuma gecesi Yilhelmshnfen-
Dün gece biı· düsman bomb:.nl•man elen Hreste k:ıdar Alman ve Alman iş

t:ıyyııresinin clü'iürüldüğü teslıit olun- gali altındaki sahillerin muhtel'f nok
nnıstur. llııgün öğleden sonra ikinci talarına murnffakn·etle taar ruz ctmis-

· - ·. ·t1 ı Jas an1an'ltsdr. 

;·:,ı:. '.ı \:;;;'!ik \ ~:;~r:ı;~~~ı ;ı.~11 ;;:1;:; ~ ~ ~ ~ :; : j ıııııııı ı ı ıı İı 1111111111ıi111111111n111111111!11111111111 
n1t>k, ~·a.ı·n1ak \'C- dı.•rınle=--tırn1t'k ın1- • • 
k""'"" kıı ·11. m ıı ı.ıı ·rJ , ,. . Harıcıye 

Lir ·düşman lıomlıa tny~·:ıre<i de tahrip !erdir. · 
olunnıu~tıır. llugün Kımıl eyaletine bir \ 'ilhelmshafenc büyük çapta bom
knç Lonıba ntıl n1 1 ~.:ı :ı c!n, hn.ı::ıı .. _""\- t' 7.n• bnJn ı~ ntrfm ı ş, miidh i~ b ir ,~.::ıngın ç ı k
.)' iat nz ol n1u tur. mıştır. Bu ~ehr_. y:ıp ı lan 1aa r 1·uz 4a 

'.. ınobu~Jar1mı;1, l~. Kaınil I>ur~un 
:·.~ Saadettin Epiknll'n, lıelt>diye rı'-
1~1 .. D~~. Ilehç-l1 t Lrz . pat'Li rei:-;i avukat 
~luıııı· llir•el, Hıılkevi rei>i Jl•·. llii
~~Yin llulki <'um , mua:Jimleı·. kala-

.\; iz:ını l ı b i r h!irıi\"eli n ha\'a...;ı iriıı-

Başvekil imiz Dr. R efik Sayda m tll~ c:alı.::.;n1rı iınk;'f.nın~ bu! a n ~r tir.k mil- v k"I" • 
Anl~ara. :!:; ( H u~u~i) - J la;ıYPkil )l'llııin lıa:-::armak ~Pvkı bu oda!nrclan e ı ımız (_•(lnuhı ~arkl sah!llerincle dli~rıı:ın Urıcü taarruzdur. ' 

ve bizi1:' Uıyynrelerimiz lıü.'•ük den,i- Hollanda ve Belçikada hava nıey-

:ılık halk Jıuluıımustur. Ankara »acl -v . -
· 1? ,llı erkezındcıı :-'aat on hl1'şt n H~:J.l'P-
~,'len lstik1'il mar~ı YC müt•!ııkiİ1t:n 
1; '.'~'"ekilimiz Ilı·. Rl'l'ik S"ydamın. 
•lli ı ı:ıenel ha~kan ı· kili "fati)·le 

~l nlkcvleı inin !l ncu yıldünümiinü 
I Utlu!a)·nn nutk~ din'eıımis ve :ılkıs. 
aııınıstıı· 

V nundaıı sonra Kız ıruallim mektP-
ı ttılebe.•indrn lıir kı'- Halkcvi ro

Ctıi{u. isimli. nıanzume:ı.·i okum!1stur. 
t Progıamn ı:ıiirc K ız muallim mck
ebi talelıesiıırlen mürekkep koro -

;1u11 :iiylC'diği nıarş ve .... nrkılaı· din -
,(·tı nı i bıınu kız lise . ..;i talebr.ı.,.inin 

~a.n ';" müzik par~ai.an takip <>tnıis
. 1. l\ 1zla1·1mızın g-o~terdıkl"'ri dP -
lıl'!'Jj muv:ıffakın·tlt•r alkı,larla kar-
~ı l aıınıı<tıı·. ' · 

1 ~on olarak rl~ K ız ~nstitüsii ta <'. 
.;:xinin ranlı ta.bl.n_..;u gör üln1ii.-;tlir. 
:ılıJoıln l!alhnnın !I ınesnJo,i trın

·'ıl •·rlilnıisıir. 
. c ,.ce ele lla!kc,i müzik 
'-'' il gin hiı· kon. eri. halkın 
; tJ:ıkas;\ il' k:ır~I:uıını..;tır. 

k'>lunun 
hiiyük 

llr. Refik Sa,nlanı . llalkederiniıı !) 'a~ıp m<')'ıluıılara . kö)·lere, ':ıl"lala
ııcu .'·ılılön(imii miiııasebP!i;·le, lıugüıı ra. sııııt'lara kadar gidecektir . '.\Ta -
Ankara ll nlke\·iııde 'a~:ıi\'ıdaki ııııtku halli '"' milli rnkslaı·, tiirküh'r, )'Pni 
iı ad lııı;urnıu~larclıı'. g-üzel ~:ıı kılar. tHenııümler \'<''!!~ad. 

Sayın ,\"Unlrlaşlarını; la ı<a lıirlr~l'rl'k Türk baslannı il<'r-
llugiin ilk J J Halk<>Yiııi kunluğu- !. ıtWİ(l'. giiniilll'ı'ini bı)·ııaşm:.ı'b ı:ıö-

muz gilniin !l neli nlclönünıiidür. llirecektir. 
Şimdiye kaclar :17:ı I İ alkevi '"' ı ıı Aziz ~rkadaslanm: ' 
lf:ılkodası a<'.n1ı~tık. Bugün \ rııiclL~n Ihı lıii,,·ük birlik Vl1 hil'lik h:ıya:-;ı 
1 !!alkcvi Ye 57 lf alkod:ısı al'ıYorum. i('İııd,• part ~deıı i'trcLkl~ri ı ardımı 
llu ~uretle :1R:ı I l alkcYi \'C i~~ alk~ uürnıelPı ;ııt• rağınen, sırf bir +al·:ım 
ocla~ı. külttil' \'(' so::ıYal ralı~ın:-ı.laı·ın- kürük Ellf!'t•llPl' yüzünden J.><H:;~ ayan 
da Tdrk ,·aıanr!:ı~l;ırııı; k;la ·:ıızlıık l!alkrYI ri \"r oı!aları olduğıır.ıı Ye 
l'det'Pktir ,\yn: zanıanda Ankara ça l'ln,ızhll"·a size hunların i:.:.in1le-ı·i
llalkl'\'f :-;alon:a ı ·ında ~ l alkl'vl:ırimiz ııi h:-ıht"t' \'"'l'{'l'f'J{i nıi geçen :-:enr :-:ôy-
ü .• ı ... !Pri11in istidadlarına \'P h.trn l elt~- ~(·:11i~t~n1. :\lcn1nuniyrde söyliy lıili-
rinı ... h·z \'P' t'll c~. rleı·den mU!· .. kk 1-.p ı·iın ki. g-C'çt~ıı sc'nt• otuzdan fazla nlnn 
l. r d :\111:'\tci: rC!~im \'<' fotoyraf t'r- lıu llalkr\·ll'l'~ ı, ıriı~' üt·c katl~l!' in ... 
g::-..ııi :ı('.tynı-unı. Diriııcisiıti f~et·t•n nıi!"ı·~r. Bunl:ırııı cl.:ı kiit:Lik .\'l~f'IC"l'rl e 
:-;ııııt• :Lt·lıi,.ın11z hu scrg-i , ~ıizı·i ~nn _ olduğunu i::-arl'tl :_, i nılc· ini b·\n:ı ha
atLtrı t:aiı~nıal~ırtnın fuaJi,·etlrı·inin ılıslanıarıızı ı·it~t Pclcırirn. Ünı'.d "de
ha..:ınd:ı ttılan ll:tlkP\'l r!ı~irı re--=inı rinı ii.t hu t:~.lı:->nıa sl'llt':-:'ntle oııı·ır dn 
Ye ı'ntog-raf aha~ınrlaki lıa..:al'tlnrıııı di~<1l' Pl'iı:İn h!z:ısına g-ell'l'~k ye hoş 
gostl'r~n. :ı.yııi zanıaııda g"l'lll' ,.,. ~nn- kalaıı ycı·J r'ni dnldıırnıu:;; ohh:aklar
ntkiı ııa:k >dileı· i~iıı m~dcli ,~ ma- <lıı· 
nC·\·j 1' 1,\}Jlt•t.Ji ~>İr lopl.uluğ"u i1'r.dl' 1 :-)ıra ı rl'ln is:\t..,!l tL•krar i:-;aı·C'I rt -
pdf'n cleı.:rrlı lıır PS rclıı-. -Devamı 2 nci Sa hiffl'd f"-

Kars;\"aka Iİnlke\·iıı.dc rl~ torcn 

~~?.~in~·,;. Kı:: mıı:ılHı~ı ~ekt >hı 1<rıro Şark"ı Akdenı·z-
( ,\ Ptı. \'\.! F.vın nıuzık Kolu ı ~.r:ıf1n-

~ıı ~:kin lıir kon•Cl' \ ı'rı:nıi,-+iı·___ de vaziyet 
Amiral Darlan 

Parise gitti 
lngiltere ma~lup ·. . .... 

edilemez Almanlar Selanıgı ışgal 

Donanma, Avrupanın mu· 
azzam askeri kuvvetini 

yere serecektir 

ederlerse ' 

Sicilya ile Selan\k şar
ka-hakim imiş 

• 
lAıntlra. ~:ı ( .-\.'"\.) -- llür l·"'ı·un:-;ız 

ajansı lı'Jılıriyor: 
ı· Lıındra. z:ı (A.A.J En sal:"ılıi)·et- <rl?neral lJıı\'al .. Jıırı:ıl g-az"tesinr!e 
l dcn:z nıiiteha :-:1slnr1ndn11 binbaşı çıkan biJ' nıaknıc~illd" Sı•lanik ;~~ali
~'tırscy, l ngilkn,nin dcnizkr h:ikimi- nin A)nı:ın).ı için tt>nıiıı 'Cl ·c ği a\'an
ı·"t i ile Avnıpanııı ınu:ızzam Almnıı tıı i·urd:ın hah&·'nıektedil". 
tı.~ke l' İ kuvYctini ~·ere SC'rc-ccğini ynz- G11nt•ral unları )nzn1aktaclır: 
nı~l klrı V<' hiıinı i\in harbi kazluı nla- c:l{on1an,·ada 20 ~\lnıan fırk.t:-:ı \·ar .. 
"' dır T r:ık,·;ıda ktı\Tetli bir Tüı·k nrılu-
.,,,,k ı' nık a· ı ı \ "C ı" h t ı· n1,·ı 1 ı· mevcu ·l <iı'"ı'l- · · · B ı ı ' ' ~ "ı ve bir kaç u ı:ıaı · fırkası yaı·ı ı r . 

Laval ve Almaıılarla tek· 
rar gör üşecekmiş 

•l ir , biz \'nlııı;< hnd>i l••rkedeJ"s~k kıı\·- Sel;'ın'k mtidafaasıııı ;, . 6 Yıın;ııı fır-
k 1 • · I B. Lava! " '( <: ı ·iz, demektNiir. kası temin Plnıeklt>ı ir. 

:.\l u lı arı-i r, ltaly:ıııın \.17.i~·dine rle Almanya ham lıfikimiycti ,:ı,ı·c"iıı- Uı·rn, 1:1 (.\ .A.) - \'isir!Pn ·clın:ııı 
1«ınas ile siivle ıl• •mcktrdir: rle ı.rdıı :ızlıı{ıııı ıriclerdıi!Pcektiı". Sicil- bir h:ıJı,•ı·e J!İ""'• Amiral Daı lrııı lıugür. 

• ltalrn eİinde ılcııizlerin kunıan ıla- v:1<lan kalknl'ak tayy:ırelel'le 'Hiınik- tekmr l'arisc• gidecektir. Amir~ıl bı• 
~ı olnı:ı~lan Akdcnizdc l;ir muhırcbeyi İen kal kucak layyarekrin kombin~ ~"' ahatııııic P: .. ·:ı-tl' bıılunan Fr:.n~ız· 
1danıc ett i mıeğc rahşı.'or. Di~er dli•- hareketleri i~e. ~;ırki Akcleııiz•k lngi- !ar, l.a\'ul w A:ıııaıı kunınnıl:ı'llıin ilt 
~an ı n be gemisi ·'·oktur. P, u cHisnıaıı !iz kıın·rtl.rin cid<li suı•t•tt' tt>hrlirl görü•ndcr 1° hıı:,,nııeaktır. Hıı <cya· 
ti~Uk ,\ •y anın kapulanna karlar rlahi eıklıilir. . , h:ıt, Yi$i ih• Almanya ,ır,ısı' ı'a sıkı 
~Ü •; l nı::iliz topraklnrıııdnıı gene on Ege dt'nizinrlc. J t;ılyanııı tecricl edil- tcıııa'ı 1eıııi.ıı ııı:ı;pflıır. 
ınlt-r<X' kilometre mesnfcdc ve Türk- mi~ ı:ı aclıı<ıııılnn lıarckfıt imhiın<ııh-1 --

l~rin ha.' n·t Ye ha.nııııhğı muclp deı·c- ğı yüziinclrıı l ngill~J"c ıı,ikinırliı'. Al-i cily:ı:lan hal""'"' rdı rck t:l.\"Iürrle r k 
~ılt• tmııdıklan dilnyanın en müşklll mnııiar S<>lıınikten ha reket etti r<•cek-

1 
de •:ırki Akdeııizılekı ku\'\'<'tkri ciddi 

ltıızisi ml~n bi r ind du rncııktır.> ı leri tnyyarelerle h fıkinıiyeti :ılır ve Si- surette tehdid edebili r .> 

Türk - Bulgar anlaşma- )'C fanlıyetıııde buluıımu~lardır. Bır danları ve garbi Rur hanasınd:ı sann-
t!üsman a\'Cl tay_\'aresi düşürül:nüstiir. ,.i lıölgeleri bombnt"dıman edilmi~tir. 

sı hakkında Ulus ' a mü- Londrn. 2:ı (A.A.) - Emtıl\'Ct 11€· Dün de lngiliz tayyarelerin;n faali 
him beyanatla bulundu z:ıretinin t"lıliği: . . »eti fcvkaliı.de hararetli olmu~tur. Diiş-

• Dıişman tayyar.lerı Skoçyaıl:c bır man isgali altındaki arazi istikametin. 
Dördüncü sahifemizde okuyunuz sahilı• bombalar :ıtmıslardır . Tr'efat rle müclhiş infilfıklar rlunılmustur. 

111111111111111!111111111111111111111111 11 1111111111111111 -Devamı 2 nci Sa h ifede- 1 il.erli~.~~ (A.A.) - Bir hu~ıı,j mu. 
ha hır b•ldırıynr: 

\ 

Habeş vatanperve rleri lng ilizler taraf ından talim e ttirilirken 

Ynrı rr,ml Alman mahfillerinde. 
!ng:Jiz tar.rnr ·lt''İnin r\'\'ı>lki g re Kil 
C\ arıncla urtuklnrı lıil<h·i!mekte, bun
lal"ll Alınan sul:ırına mayin rlöktilkle
ri tahmin olıınmaktarlır . ,.. ___ _ 

Yunan cephesinde 
Dün mevzii faaliyet oldu 

At'ıın. 2~ (A.A.) - ll!l ııumarnlı 
Yııııan telıliııi: 

::llıılıdııd rleni;·e \'e topçu fanliyeti 
·ılm·ıştıır. llır k:ıç t·sir aldık. 

Atiıı:ı. 2:l ( A.A.) - Emııivrt nezn-
1' :inin tebliği: · 

lliısman tayyareleri Prc·wzeyi bom
!ıanlımaıı ctmislerdil'. ~ si\·iJ -.·aralaıı
mıstır Znyiat yoktur. Xikop:ıli< Ar-

i 
grolo,ıi nı:~ze<i .rıkılmıştır. ::ll ornnın 
g;ııp sah''ıne rle homlııı atılnıı«a ıla 
ha~ar \'e t('i fnt ~·oktur. 

1 

Eıırni,,·et n~zaretiııin tebliği: 
Atına, 2:l (A. A, ) Enı ıı;,·et ne

, zar tinin t lılii'i: llii~nrnn · ta.\·)·a
, re!Pri bııg-üıı Eı;~ rlenizindt> lıiı· :ı<la)·a 

1 
neticesiz bomba atmışl a rd ı r. Z :ı)·int 
yoktu r . 

Habe~ vat~nper- - .Lik maçlari sona erdi 
verlerı faahyette 
Ş ı ddetli ça rpışm 1larda Altınordu - Göztepe 3-
yüzlerce Italyan öldü- 3 b b 

rüldü r ere kaldılar 
ll al'(um. ~~ (A.A.) Son ır••l<>n 

h<lhPtleı· ı• .\.!Ör~~. <h.i~mun ile Stınımarl~ı 

~iıldeıli lıir mu har~be olmıı~tııl'. ita!- Alt • Alt d "k" • )anl;ıı· ı.;o ölü \'erdi k ten son ra kaç- ay şampıyon, ınor u 1 ıncı, 
nıı~laı ılır. ll ü~nıan kııvvetl<•ri çnk fa. 

ik olarak l ııgiliz \'e Hahe~ rntaııp.,ı·- Go"' ztepede üçüncu·· oldular 
\'l'tl~riııı! ·n mlıtl»l'kkil bir kola hli-
cuııı <'tnıişlel" \'l' Çnı·ııı~m:ı ı:ok siılıl<t ' llıııı Al ... ıııcak "ah .ı»nda Lik maç- r ; rii1.vi11· altında ornıvon \'~ hıın a 
.i nlmu~tur. 1 ~a rının son n1iıs:thak~ ları ~:ıpUtlı. !la· ra}(nı n kinl'i d:tkikacia ~ill .. l bi t· gol 

Gıılabnt mıntnka>tıııla l ngiliz'e!· lıa_l,.3 çok giiZPlıli. Tribünler "'yirı·;ıerclen kaz:ııııııı At.:?şiıı hııcu mide lıa•lac!ı. F a . 
ia ııu~ ·~ıılel'i kmjzlrnv'kle meFg•ıl cl ür-1 dolını•ştu ~ , , . . ka.t ıiizı:-tınıı :ıvnııuıii;le o~·,;ıy:ııı ill'· 
lrr. ~.rıtn \·e dıgl'r ccphelerd~ kayrl<' Altınorrlunıın - - 1 galıb.)etı)!e ne- nııı·,por ı.:ıkımı 6 ıncı clakıkaıla bern
ct im• ,. ·ııı lıil' sey o!mamı.~tır. . 1 tic~lrııcn A O - Güztepe i.k~nc~tnkım- lıcrligi tomin ettiğ; gi1ıi :ıı inci daki -

llıı r tunı, 2:l (A .A.) - Royter•n H ::- kırının ma\ınrlnn "onm ırıncı t•kım- kad:ı ıhı galilıir<•t ı:ıolüııü attı ve bu •u· 
lıeş hurlııdundaki mıı lı :ıhi ri lıildiri)·ol':' !; rın mu,alı:ık.ıl:ırıııa lıa~Janılı. retle d ·vre 2 • ı flemirspor Jeh'nr ne· 

Sadaıı ılışınıl;l yapılaeak har<>kat ,\/~.• • !J,·mir.<por : • 1 tıC'!']('ndi. 
için hazı rlanan Li r S udun talıuru,.ilk. llirinci mtı. ~hakli hıı iki takım :ırrı- i kinci rlcneıle Akş tak ımının rüz· 

-Devamı 3 ncU ıahifede- i sınıla yapıldı. Dtı oyunu n lıi ri nc i dev.I -Dnamı 2 nci sahifede-

• 
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1 
ARADA SIRADA 
·--··------..--- - ------·....-----·-· · · ........ 
Kürtaj rezaleti 

Zaman 
Kürtaj denilen rezalet yüzünden 

adliyeye dü.şen günahki.rlar, son za: 

Lı• k maçları sona erdı• manlarda hayli çoğaldı. Bu nevı ORHAN RAHMi GÖKCE . ıuçlarda bazı Türk doktorlarının 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) kalanla seri paslada Altınorılu kale· alakadar görünmesi, cidden elimdir. 

Bazen tek kılını oynatmak için giırd:ın j;tifacle ederek mağlübiı·etten sini tehdide ba•ladılar. Nüfusunu çoğııtltrnak maksado'yle 
kaoırgaların bile kıyametleri kopar· kurtulacajbııı \'e esasen zayıf ı,;,. kad· Fakat gol fırsatı yakalımıudıklan her fedakarlığı yapan ve bu noktado. 

Yazan: O 
dıkları halde bir şey yapamadıkları rom malik olan rakibini farkl11 ,·ene- gibi 1 !inrü dakikada gene :\!azharııı son <lerece ha .. aa davranan bir mern· 

Husameddin lsel zaman, bazen de kıaa bir üfürükle • cebni ümid <>deııler pek çoktu. ı:·abt ayaj!ıııdaıı erkan hir ~ütla Altmorılu· leket ;çin kaaden çocuk düşürmek 

ESKi BAHRiYE VEKALETi Mu. STEŞARI kNkoca, hantal, ağır, üıtünde asır· rüzgarı hesap ederek oyuna giren De· nun leralıerlik golüne mani olamadı- kadar büyük fenalık tasavvur oluna· 
lar yüklü gövdeıinf mahir bir ca.nbaz mil'sporlu1ar yarı rnüdafaa :-;isft•nıini hır. maz. 

l
·et f'ılO"."llnLın teka'mülü, hurp filosu- gibi iki ayak üıtüne fırlatıp do<:rulu- takip ettil.c.·r. .. , .. ~laamafih rlizg-fırla bcralwr 0)'111.· Diyoı lar ki: Kasden çocuk diişiı · 

1 > 0 ııı'z ticaret "emileı·;, bugiin mo- ·• o ı f ( ı 1 b ı b k 'l ' " · d 1 · • ı tekiimulü ile beraber viırür. n;. vor.. . . . . rta nıut a ıı ernı ın ,.e sol muta- yan Gözteı>eliler ı·aptıkları muka ı (~o>ler, cahil ta a aya mcmup aı e· 
elem harbin zafer fımillerııı en ıırın ııun . d k h. ·k' · · Nesıllerın dılınde sık sık dolaşan fi O\'nn··ııı \fphm din "lİZel m·uoıhrı ı,,·,. ht·1·,.,1 nı ııetı"cesı·ııcle 11 ı"ııcı' d·ıkik-ı- !erdir. Bunu biran için kabul edelirn; 

k d . B' illet· b•ı rini diiTerın en :n·ırma · er ı ısıııı fh · d k' ı· · . ·' · . •. ~ · ' ' · ' ' 
tc·skil etm~ tr ır. ır m 111 

' - '"' t... , kt bu me umla ınsan arastn a 1 ez~ 1 :-;ave.sınd::ı rakıplerıne gol fır....:ııL ,·er- tla :1 i.inci.i goll~rini atarak lekrnr ga- ve. kasden çocuk dü!ıüren\erirı, 
\':.t \'~ ia~ -ini temin eden demirrol- dp felce Uxıatma ır. ~ aşinalığa rağmen o ne tamamen ın- J'i ]' · t · 1"1 memleketimize yaptıkları fenalığın 
laıı na'ıı bir devletin can danıarıııı lngıliz ticaret filosunun (1 O tesri· 1 . d . ' •. 1 de mec ı er. • ıp vazıre e gır< ı er. 

ku\·,·etlcııc\ı'•.nıekte ise deniz tica1·et nie,·vel .910) tarihine kadar kaybet· ~a~. anrımn uırka dedaeınaetrınaımkoenmduı' ''~:tine , Oyun da Odı:ııı rspoı·un 2. 1 11'' ı:ı ... ' - 0.nı.ı dakikalar gt><;tikce Altrnordu· dereçe•ini bilmediklerinden bun3 
tiü-: gcnıi za\•i:ıtı yekünu 2,367,869 ın- a r ~:\"l'' .sona er ı. ·~.. llllll ale~·hinde inkisaf cclcrpği nıan- beis görmediklerini farzedelim; fa-

'g-cmiierİ de. harpte ve ~ulhte, deniz to"nduı·. · bırak~ış~ır. . .tltıno>d." - (,o .. lcpe: . . . . . znrasın, urzediyordu. Huna rağmen 'kat kasden çocuk düşürmek İ::ttiyen 
\'•>ll,·ıı·ı ,.,. z."ı·incle :ı.vni rolü o.\"nanıak- Hepımı erek ferd olarak ge 1 k k d ·ı l b" ' I · t f'l (10 te. z, g • Pu'lnhıc ·ı az ltlr ·la IJ11bırı•ı ta ··p Altıııonlıı ıınısuklukhn kuı·tulmak b"r ka ının meramına a et o an ır 1 1 A man tıcare ı osunun ,,. k b' 'il t b" ük bir inıan . , : .' t k. ·, . . . , ' . 1 ' 

< < ır. 1 k t" rinievvel !).:1Q) t.ırihlne kudnı· kay_ re se ~r mı e e ve w uy_ .
1

_ ec_len hu ık.L :ı ınıın karı::.ılasnı~ı~t •. lı- ga,\'l'e~ini gö~~r·ren1iyordu . . ioktorun, kendini i~sanıyete ma e ... 
Sulht~, milli islihsali meme ·e ın .. · · t k' 1 547 topluluguna olan baglı\ıgımız hay• kın snn h·ıtt·ı,ına tc<-ıduf etmı·sı ıfılrı. <n ınri ıhkık-ııi'ı Allınonlu lıır kor- niş <'iması lazım g.,ıen h'.· adamın: 

lıır !İr'lanındıın cliifeı· bir limanınn n b~ttıg-i ıremı z:ıyıa 1 ye unu • ' yetiyle o uhtelif defalarda kaç · ' 'ı ·. ı k.' l ' ' ' ' ' · · · b'I dl 1 ~lO tondur. nu, m •. 
1 

ıiyl) lıu\·uk Hl' a a ·,ı u~andırrnı~ ı. n.t•r kazandı. (~özttıpe kale~i önlinde ha. "şledıği auçun azaınetı:ıı ı mem"'sı 
yahut memleketten ihrac; e i en mn ı•.ıı nııktarl,·ııı he•· 1·k·ı devletin ti. d_e~a an'nıışız; kaç def.~ onu_n ,e~ır ee· Her iki fal-ıııı; ı·ıkara'ıilecrhkr' •ı vaclan ıliişürüleıı topıı, Adil kafa ilr ,asıl .kabul olunabilir Ve öyle bir 
~arı dünvanın her köşe:'iııe naklPder '- ı ruh d mufekkıremızd ' ı d f b 

C:ıret l!~mı"leı·ı· toııa.ı'ı bnkım ndan ruı umuz?a, • Mazı'• kll\"Vttli.k::ı.dro arını nıuhafnz~1 (l( ~rPk kar~ılaclı \'c• Altınorduııuıı bPr.aLf'rl~k "\dam, bu camia arasın a men ur ır 

' 
' oral •ı·d.an memleketin muhtaç ol· ' duy mu d O bazen d ı J ~ k d k 1 k \lmıııı suz ur ... ' f\'Pl'\ •rır<lılL'I" v) o\·ııı·ı11ı <oıı s'lvı..:ırı k·ıvrlı"!ttı 13.hıs ı enzileaine Üş.m~ttcn na~• il 1 k L r anlaıııı:ı mu :ırc'e e ece· o ıır,a, • 1 d ·· "k f k k k t · ,.: ~ . '. . · ' . · ·•. · '· · Cı ğn n1a arı n1c.m.:? e ın1 . '3\·j·ıtıııın lnailiz Z:t\iatına nazaran namı atın a ~ozu en, a at at 8: (roztepn ruzvarı alp\·h.n ı :ılaral\ hıı nu d<lktkallaıı sonra oyun .ı\Hınol'- ~urtulabiJ~"r? 

·etırir. Cihan dı•\"letlcl'İ arasııula en ·•. • " • hazorlanmış bır dekordur Ona ger•· t· Altı 1 h.. f• ··ıı 1 . 1 • h'k' · t' il 1 · k' Adli ;·e Vekilimiz·, aeçenlerdc mnt· loü\·ük ,ervetc malik olan mill~tlerin İ<' mi.-linclen fazl:ı olduğu trzahur 1 d b k · ı, d<"· •uma J!eC ı. ııorc ıı uc ınıu .ı•ı .e c ııııuıı •ııs" a ·ııııı.,·e ı a 111< a ııı ı- ~ 
•tm •kt • dır' er en, uzaklardan a ınc.a, u l lıl'.stikl~·n .sonra ~nldaıl n1ukalJl:'le •tt·. saf l'tn~:lğ'e lJa:;:.l:ıdı. I·~akal Ua~k;ı gol buat m·~imesaillerinin bu mev:r.u t!'tra 

bu· ,;ervetleri toplamukta deniz ti - ' - · kor b ktekı şu veya k b ı 
d tll "ı·ıı~ı·unin mütte°"klerin\ı tİ<'a· h un ;•u v~ya u ren ..... .' B' d 1 Fakat (;01.t~pe alc,ine kadar <laya- nlmadı. O.n1n da :ı - :ı boral><erliklP ne- >ında iıadettikleri ir sua e t·evap 

c·aı·l'• .,. ıııilcriniıı büyük rolü var ır. ~ • ~ '' u •ekıldekı kısmını goruruz ır en h ı · · k , ı 1 • • k k d k ·' ı eı 1 1 ·et filo-.unun (10 teşrinevvel 940) h" "' _. . bı' · b ka 'Uın hu i.ıcur:n < a netıc!·~ız. :ı.' ı. ti.1.·f'J~.nı.li. \·e . .\~tıno_rc L_ı :\Iilh klime va- ıerır ea, ceza anunumuz a a1'ueı 
Hu~u<.yl' o<nhildıır olan de\· et er •a r 'hine kadar kaybettiği genıi z:ıyi- ~re 0 dekor degış_ır •• ve . ze a, 6 ıııcı clakıkada Altınorduıııııı yap- z:,,·etıııı garnnlılestırdı. . 'ocuk •l üşürenler için kafi ahkarn 
bö\'le bü.-ük \C mühim ticaret filoia- ·ıtı\.ekü nu ı.44 ı.3:ı9 tondur. 1 hır ufk".n, batka hır alemın detayla- t i!ı ııni bir hücum netice,iııde ~!.ızhar l\JlO • ıntl lik nıü,;abakalarıııılu mevcud olduğunu söylem'şler ve 
rı kuııır;k menıl~ketlcl'İni ref:ıh ve . rını verır 1 1 1. ti t k 1. 1 h r 1 1 • 1 ki f' 1 ı baskaca t.-dbir alınmasına ihtiy3Ç cmniv~tte tutııc. I: snntlcri kendi İngiltcreııin muıtefiklerinin elinde 

1 
z ·· b b" h 1 d' B' ınıze ı:r "u ıı a ımına •ır g-o eı ı- rnlüp er · ıı a ''·arı ne ıce er ~un ar-

. ıtıluııan "em'ı ton,•ıı·ı 7.500.000 dir. .. ama."•. ~zen • ır • a • ır. ır '~ etti. Fakat hes d,ıkika ·"ıııra l.iizt '- dır: görülmediğini kaydeylemişlerdi. 
ülkeler!ncle tc,ıılaınayı bir vazıfe te· ~ 1 b k h ı a aolumuza • Btı"iiıı K:ına.d:ıcla on sekiz büılik .. k'? il,. ııı 1 a klsagım z • 

1 
k"h' il' Fııadııı a)ag-İ)le mukabel 0 t>lti ,,, ··-~--- Kasven çocuk düşürmek ıuçunun 

liı 7,~~iJtte~~~:le~~~~~-rika, j a ponynnın t icar;t gemi~İ .. in.şa edilmistiı. At\•u..;-ı a~~.~~==n d~~:r .. a~'::C':~n b~z:ın3~:n~:icı 1 o.' ~~nun . n1uİ~:~\~~~ı~.ı t~min .e\·}(•cli... . . . ~ :.. ]_ O kanunı cezasını ne olursa olsun, arn-
ıleniz ticaret filoları çok lıüyliktllr. ouralrn tezgahlarında ynpılmak a O- b ·ı d b' d ~· 1 O . uncıı c.ı ı ,ıc,1 \P oıun mu,,ı;ı -3, 3 '" "' me vicdanının, hu suçu işleyenler 
~ ~orvt.l('. İ=--ve~. IJ !~ninıarka, llollan - ;,a1_ı1~ 1ônegk,· 115zokh·e~?emtı·iler i·~re~·ıt~a~~\~ l~i~· b~r' ı:a~~ v:ib

1
iz ~=;~f~~::~e~:~·Onnu~, ~~;~;~l'a~\:ı~~'~i~e~f;~~~i eJ~~~~cj;: 1~~~~.i~~ :~ ~ =. E ~ )~ ~ • § 

1

. :;~r~·;~~;e;~~i~!;, hdüokğ~ı;;.::kd:;;; 
da Ye Yuııaııi>t~n gibi küçük millet- , ti k be ıcınd .. ya•arız On- !.<: - tE ~ ~ ::;: · "- · f d <tip) te bli\'ük tic~ret gemile1·inin in.' m.u .a cez 11 

• 'k · ·• ı rikik krıt.anclı. Fııad, topu . he•nplı bır ,.-. - •· va Türk caırlıasının men uru ur. 
!erin muazzam ton:!jdaki ticaret ge- . , 1· 1 t tk"k hakım olmak, şekıl verme ' onu şu ,. ·I· 'ıkı"ııcı· c!ofa la .. k '!' ııını·cl•1 -- -- -----., Bunlar. bu milletin nefret ve iane· 

k ·1 ı· 1 ası i"in liizım ge.eıı p an arı e ı . f d b' k 'ı- ııru~ .ı ,. o .ıa ,, • . 
mileri düm anın tc ·nıı ıman arına ' ' • ıa·· veya bu tara ımız a te& ıt etme ı ai!l:ırınn t:ıktı. Altay 10 8 1 1 :n Hl 271 tinden l,iran bile kurtulamaz ve kur· 
akın edeı. \ ·c bu r1en1lckctlerden ge. L me~gu ur.. . . . . teriz. Fakat o yakalanmaz, avuca .. , -r.. . . ·. ··, ~I --·- tulmamalıdır. 
t ·.·rc\ı"klerı· ·.··oı·,·ct ,.ekt.lııtı lıer ,eı~ı· mü- Xe" ·ork Tıme< gazetesıııııı ,fsn,;ı. • b' 1 k 'k . . . Tekı.1r nı.ıg up \aznete du~en . · ?." '• , ·• • ' . . . t 11gmaz. ır e e trı ceryanı •mış gı· t · 1 1 l· . J n •• b ·ı··· t · f k Altııınrılıı lU 6 ;~ 1 :32 l:l _., 
hinı bir nıiktarıı kdiğ olur. Oeniz ti- na göre Amerıkanın bır ıııı!)·un nnu b' b' . k ld k ld ar ınol( u u .ıı > ı.ı eı 1ırı rnıııı eme 1 

. . .. . . . 1 ı • ,·· d b". t' ·t fito~unun ı ızı a ırır a ırır, yere çarp ir•in nzami ga,·ı·ellf' hiicuma ,ı.r,,cti)('r. 
l«lret gen1ılc1·1 dtın\pa ınedenı_vetıllııl llCH\llZ e en ll ıcaıe .· ve bazt·n ihlifi.ç.la.r ıztıraplftrınuz t .; k t J . k · k' t · J (;(izto)K' 1() i) ,2 ;~ a2 12 221 --- ----. ı · · · G ·ı d ınunh·ı ·11"t.n lngilterenin ihtı\·ac ını ' . r a ·ıı j(O yapn111 ım ·anını enıın P< A_ 

c.1 yent eser crtnı la.~ır . ernı er e en . ~ :-- ' . . . B" .. :k At lcindı111 bulunduğumuz hır ııra.da, 1 d'l,. l) 'Vre ') 1 G"" t ) , }.nhirHlf _ -------------
~. !Iİ icadla.r· gurll'.ek münıkiindi.iı·. ı tı•mı.n etmek ı~ın H.ınt ~·e ıı.ı u . - bahar iilkelen'nd•n kopup gelmiş, 11:•1 .'·eı · ' - - ' 0

' eı l \t 111 :; ., 17 2·l l!l 

KAM! ORAL 

Başvekilimizin nutku 
.\lcdvni tatbikatın nıeklebi vazife~&- 1 lıtntık OkyanU!iU . U7;erınde~ı. nakh. - taze, kokulu bir rüzgir gibi saçları-_ Jlt 1

:. .~ , , • ..., , ••• • • • .- es ., 
. 8 . • h'· d bulamadıg·ıııız ntı d,•ı·uhte etmıstır Bu ıkı dı•nız k k .• I . . f 1 İkım. <k'ı ı!, Gnzteııelıleı Altınnı- ---- ------ ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE) 

nı )ap:tı. ır ~e tı e . . ·.: . . . ·. · f 1 .. , I . mızı o şar, sı ısmıt cıger erımıze e. 1 1 • k o\·ıın 1. · ·t·f· 1 .... ed('· K t; l\ 10 2 7 12 :~~ 11 . . . 
t "kmı·ı nı.d"nt ilıti'"lı<-larını ,·enı bırl ıızerındekı tchlıkelı se ere" ;anız hl b' · l'k · ı unnn ~o~u · .. unı " 11 ı~ ı ·" • I · · · \ ınek "terım kı, llalkevleı ı>Hlt' ,·r "' - "' .; -.; .; ı . . k 1.. ra ı ır genıf ı verır.. •c.k ,.. 1 l . tl:ır n .. t ·c l"tııl·t ---- -----
lıraret ı:~mi.<inde lıulmak ve görmek Amenka gemil<'rı y:ı.pma .. ta .'·e u · Zamandır bu işte .. Kendi kendine 1 

•. !!.''.' ıı)e .' 'ı-· 1 • 1 1!~::"\'.', .
11 

"ı· ı:·= il s, ,. İo 1 1 8 !J ;ıG l:I l!alkııd.ılannda binaltı_ı:ct:ııı v~ biırl-
zevkini, bütün tckemınülü ile, elde 1 zumu olan ?'nlzemey.1 İogılteı ~ he~a- doğup ıtelen ve kanunlarını yer yü- m,ık .u zu.stın,l <us ıı.t 1 • f 

1 < c '1 1 
· · 1~ _ _ __ 1 ccden l \\el asıl muvatlakıyE"l :ımılı-

c·<l~i~ıili~~:~~ztin nıetlcııi .k.abiliyetiııi • ı ~~;~~r;~~e.ı~~ij~:fikr;::~~~k;~~~'.~·~.1;1 .. ~ ~:t.~i.diselerinin hazırladığı bir kuv- Bı· r tramvay bir ot om o bi 1 ı ::~.şh,~1; .. ı"::,;:;nıhee~~e~'.:~;:~:ıı''cı·:.~.~ı·:ı~ 
ınşn. ettıı{ı ticarcL gemı:->ı ıle tercd • :ısatı ton:ı.ıdakı gemıleıe du1'en \ ,ızı- Zaman, en kuvvetli, en sihirli, en ' j l"r zun11.?11 1n ı~ı ele a~ması te<ıkıl l'"' 

dudsüz oıçcbilır:.:mız. Atlantik üze - 'fo bu malzemeyi yalnız ~merikadaıı güzel ve en cazip, en şeytani ve en b• b t 1 eler. Dıı ziiınre ile yanı lıillıa. "' id''." 
roıı<lc dola~:ııı '"" l!!Ulltazam . posta 1 lngıltereye ıı~kletmekt~dıı:: . . iğvakar mahiyeb"ni, bulundu~umuz ve 1 r ara a çarp 1 ş 1 ar r" adanolarıııı: mu'.'llımı_. muhcndı:.:ı. 
su·nsi rap:ın ticaret genıılerıııın to- Alman deııızaltı gemıleı ıııın faalı. noktadan ayrılıp, uzaklarda görü- doktoru. teknl"yenı bulun hay::tları· 
n,ıjı akla hayrtt \'erecek bir deıece· yeti btı mühim tonajı imha ttm('k i- nünce v,,. «iıtikbal• namını alınca -·-- -· - --- nı e"H!'l!'l devletin hizn1etinc ':akfet-
ye \'ükseımi§tir. çin bir i:O:i d~ğil, jl('k çok •eneler Çil· canlandırır .. o, ti. i!PridP, teşekkül Arabacı yaraldndı, tramvay ve otomobil hasara ıni~ vataııdaşlnrımı kas(ecliyonım. 

"l~'ica ret gemHeri, :;ulh zamanında, hsması loizı~ıdır-. . . . etmemiı, rengi ve i.rızaları nleçhul H ulkt. vlerinin bazılarının hiiJ;t 
meıı;up olc!Ukları milleti!l bUtiin dün lngilterenın clınde böyle bU.ntk. lıır bir aatıh üzerinde durur. Cöldeki ugv radı. Zeytinyağı bidonl.ırı parçalandı büclceleıin i tesbit etmc·dikle1·ini g-öı-
_rnda ılmi kabılıyeti hakkmda me • !icarei filosu bulıııım.ı:~aydı fııgıliz. aeraplar gibi hakikilikten uzak, işf· mekll• üzlilmekteyim. Un ;t>l>eıı~" 
deni pl'opagaııdasını yapar. Bır mil- :ıdalarnıa erzak ve dıger m:ıcl<lelerı yakları petmde aürükleyen bir hafif. İnönü caddesinde 1158 ııumanıl kat ı 1 zamanda arabayı lı"ım,·»y Jıalkevleriııde büdce i~lerincl,• hüku-
l'tlll ıçtımaı stvi\'esin ın en güzel bir nakletmek imkanı kalmazdı \'C in· 1ı·kıe ve meçhul bir argononun çaldığı rnıı önünde gürültülü bi:• kaz:ı ol - r,ıy,,,rı ,ızer:ııc deYİrnıiş. 11 sayılı met clairderinıle olduğu gilıi cPkkat. 
ı•cklamıdu-. · 1 ıriltere harbe pek daha çok !ıir .zor- valse ayak uydurmuş gibi, uçucu, mm;tur. ~fi numara!: !aksı ile hmir- trlım\'a)' aı:ıba;ı ela şiddet!~ ı::ıı·pa - li ve liliz davraııılma.ı lazı:ııg-elıli-

Bugün Jııgiltercnin lıu harpte muh lukla devanı etnıek mecbuıirctıııde eaatiri bir rakala ağır ağır yaklaşır, den Cüzelrrılıya g-idcn 11 numarnlı rak hl'nı ıırabayı ha"ıra ~ıifralm.,;, ğiııi hatırlatırım. 
ı:.ç oıduğu madclel<ori gerek koloni-! kalırdı... . . . güler, davet eder ve aonra gen• uzak trıınırny n lnciraltı mı'\·kiiııdcn ge- hen~ d,• tramvay ha<ara ugrnm'~tır. ~!illi Sefimizin \'C Partimizin glı.<-
<ıııden ve gerek d;ger memleketler-1 Bu go,tenr kı, tıcaret gemileri, ıa,ır ve gider .. o. bütün füsununu, len l!Jrahinı l:yanığm. ze.>tiııyağı ı~aza "'nasında arabacı fı,,· .. Jıını tenliği .rnlda yılmadan. yonılnıadaıı 
den naklederek lngıltercnin mııkave. l lıugün bir devletin harp~e. z.areri te- bütün şiirini bu c iatikbaı. oluşu için- bidonları·' üklü arnbası ayni nıaha1 dr l!ı~:ırıı1' da başından .nıralanııı"u~·· ı ~alı~an, vatana ve millete kar.<ı ;r:ı 
met ve zaferini temin edecek bir un- 1 nıin eden un~urlardan bırıdır. Bunu de aaklar.. kıır,ı ktll'öt)·a gelnıı~lerdır. 1 uk arauasıııctakı bıcloıılar yere. clu. ~·dil<cPk lıorçlarııı yalnız bugiiıılilk 
urun da ticaret gemileri olduğu, ihnınl etmek ,do~ru bir hareket ola- Fakat bir ııün gelir, 0 da artık du- lbr'.Lh lm Cyaııık. Lrnnn·n,·a yol şünc.'• patla mi", ı:ıo liı·a .. k.ı.ı·nıetınde hizm.,tlt'l'le i)deııemiyeceifini, fahri 
meydandadır. Alm"nlarııı tehlikeler nıaz. Deniz naklıye va~ıtalarını art- rur ve •hab olur. Bir müddet bizimle , . .,rnııs Ye a: abaı·ı keııcıı·a crk'.Ylis i s~ 1 ZP) ı.nyagı yerlt>ı e do.kulm:ı;<(.ıı·. millet lıoznıetlerine biı çok •aatlel' 
doguran laarruzl:ınna rağmen in_ lltmak ve n~l~kemm~J bır Ş~~ı_ld~ .~u- oyalanır ve bl"zi ileride bırakarak de arkc~<~a:ı gel~!~ ~5 ~ı~nnai·alı t;ıkt;:il A.r~h.;tl1L~.\'e tram\'.~y.1~1 o!l ~ısıı1.'ıı.d.1 a~·ırınak ı.~-ı~.ımgcldiğini ~u~dirlc bu 
gilız ticarec filosu tlcııiz üzerinde ya.1 luııdurmak ıtıraz edılme: bn 1htıı ·•~- mazi• halini alır.. utomolıılıııın •otonı Kazını A~:ıncı hd.><11 hu,ulı· ııelmı~tıı \aralı "'." · ı:gurcla bu tun g:ıyretlerını sarfcı!cn 
zıfeleıini ,·apmakladır. Biı- bucuk se-ıtır. Bir hakikattir. \'e tıcaret ge'!1ı· 1 Tıpkı· güneı v arz arasında da- koraa çalarak acele gı•tmek i-+erıııs- bacı tlt•rha! memleket ha,tahPnesıııo llalke\'.rriııi ve üyelerini huzurunuz-
ııcyr var;n harbin bütün tahribatı l~ri bir memleket için kıymete clegeı imi devi~ler gibi.. e tir. nu ı·iizcleıı tahi. yiik _ ara'ı: sıı.ıa 1 kaldıı·ılnıı~tır. Şoför"" vaıııı:ııı hak. ela saygı vı> şükran cluygul:ıri.'·!e se· 
lngiliz ticaret fi!oHunun ancak yüz-1 lıırer sulh ve harp unsurudur. Bir gün zamanın fethedildiğini cnrpnn~. k"men hn>aı-a ugranıı•. l:·- kıııcla tahkıkat yapılmaktadır. lamlamı•iıı l1ir vazife bilirim 
'1e üçünü inıha e!.ınL~tir. Ingiltere.nin ıöylerlerae, o vakit ıağ olanlarımız - -· il X 

müttefiklerine >it hcaret filosu _i-.e ZABITADA gözlerimizi kapayalım, çünkü küre· ıo •• d ı ı ') Bu 'gar • Yugoslav T 
bu kaybedilen tonajın hemen ıkt, ' .,., rr.izin ıünete dönmesi zamanı eel.. unya a ne er o uyor t' j • 

uç misli kadar fazladır. Bu göot~;ir I Earar bulunduı . . miı olacaktır. • odası konferansı 
kı, lngıllerenın clınde bugun 1939 An:ıfartalar caddesinde Hıısan og-
•enes.·.inden daha fazla tonajda tica- lu Hüseyin Huriyet şüphe üzerine t_u. j ORHAN RAHMi GÖKÇE - Sofyıı, 2;l (A.A.) - Bulgar - Yıı· 

t f 1 d Bı'r adam k o"ldu"'ru"lu"yor? Molyer mezarında gosla\· Ticaret odaları konLraıısı re ı ?su var ıı-. . 1 tutmuş, para çantaın içinde bir ka • aça . 
Sahıl17ri çok ~lan her devletın mu- ğıda •arılı 20 santigram esrar bıılun-j .. ~ Belgradda ac:ılacaktır. 15 ki.-;ilik bi.r 

azzam tıcaıct fılo•u bulunması şart-1 muştur. Suçlu, adliyeye verilmiştiı'. hucuma ugrayor? Bulg~ı· hey'elı, Ticıın·L ııa'."n?ıı~ rı· 
tır. . . j Hıraızlık: 1 BiR ADAM KAÇA ÖLDÜRÜLÜR? mak üzeı·edir. FralhHZ muharriri p;.

1 
yasdıııclo olarak Belg-raclıı gıtmı~tır. 

Asken \'~ mahrem malzemenın Bayındırın Çatal istasvoııu civa • Sezar zmnanıncla muharebelerde, I yer Lt.is en·elce bu şöhret~ hücum et-
na~li .bu ~arh _doğura~ en. birinci 1 rnıda çift dıımındaıı Ah~ed Çıtağııı 11 hnrbin uutün masrafı ölclü~·~leıı :ıs-1 m~:;ti. Şimdi ~yııi iUfüamı ~1.ol'yrr ce- \ l 'l '- d t v 

amıldır. 1eşkıla:ı . harb.ıyenın ~·.~b.a?·: iki öküzü ile ~ir. eşeiiııi çalan İbra· BUGÜNKÜ PR~CRAM kerlerin .u.stüne taksim .c<lılır,;e oliil mıyetı. unıumı .kalıbı. D. P~tıt.de tck-
1 

ngı tCre e ereyag 
cı bır de'.1e.tıı'. cliı~e clu:;m~mco~ ıçın, hını o~lu Hulusı tutulmu~. ad!ı~·eye 8.0-0 Program, 8:~:ı Aınıı- Iı:ıberleri, b:ı.şııuı_ bıı:ım paramızla uç. lırage!ır- 1 rııl' edıror ."e dıyor kı.: :\lolıyer.ın me~- bollaştı 
her ~e~ ı~ızı, kcndı. ~emılerıııız. 'e 1 verilmıştir. 18.18 ~iılzı~; Ha!ıf parçalaı· (pi.), !"'ş: \ :ını . o ':"manlarda bır du~man hur Amphıtryon eseı1111. Corııeılle yaz·, .. , ,, . . 
keı~dı e\l.ıUaıınız.ıle ~apmanız z~-, Bıçak taııyanları . 8.1.3 9.00 lw kııclını. Koııu~ma, 12.30 .olclurmek lıç !ıraya mal olurmuş. Na- 1

1 mı:;lır ve altına ~lolıyerııı ımzasıııı at. Lonılı,ı. 2,, <:o\..A) la.' ııazııı. 
rurıdır. Ak." tukdırde her şey rakıp 1 Bucada Akif oğlu Nazmi, Hulu"ı Progı·:ım. 12.:ı:ı .\llizik: Saz ,enıaileri,I polyon >:amanında lıu bedel 6000 li· mıslır. . ' l '"c"ka ılc lreyag mıktarnıın 11:! ı,rra· 
devletin _elıne h:tzıı· malümat ~eklin- oğlu Bahaeddin Kara, Hü"eyin oğlu ı 12.50 Ajans haberleri, ıa.05 ::l!liıik :

1 

raya, Amerika dahili harplerinde ıo ::lloliı·~riıı kenclı el yazı<ı ile \ıir kac m:ı l.'tk:ırıh~~ağını söylcnıi~tir. Yrnırk 
de geçmış olur. Ha~an Akış, ikiçeşmelikte Eşref paşa Ki.ırı~ık tiirkiilrr. 1~.20 1·1.00 ::llüzik: bin lira~·a, cihan harbind~ .J2 bin li· ;:ıtır .ı azl't buluıımu~tuı·. Bu bir iki yag-ııııla clegışıklık <>lmı.nıraktır. 

Büyük servı< ~apan ticaret gemi- caddesinde izzet oğlu Kemal, Recep Karı~ık program (pi.), 18.00 Pl'og-ranı . . pya çıkmıştır. Bu harpteki ma,raf satırda bir çok imla yanlı~ı ,·ardıı·. j --·-
lcrind<!n harp zamanın?a süra:ler~n: ?ğlu F~hmi v~ Ha.•an oğlu Kadrinin 118.03 ~!Uzik; Radyo ca~ orkı><trası ölü ba~ııu~ 100.000 liradır. . İm hı. ı·aıılı~ı ı:ıııan lı r adam u k~y- 1 asırlarca süren şöhr.cti . ga,;beclilnıek 
<len dolayı akıncı gemıler \'azıfesını!uzerlerınde bırer bıçak bulunmu , (İbrah:m Üzgilr ıdar~sınıl?), 18.10 Adtını oldurmek ıçın sarfcılıl<:'n pa- met!: mnnzum eserl<·rı nasıl .nızar' .. ;uzer,,d:r. Hhkalım muclafaacıları çık:ı· 
ele lıekliyebiliriz. Almanların gerek 1 zabıtaca müsadere edilmi~tir / ~l~z~k: Haclyo ince '"z .hey'eti, 19.15 r:ılar. adam ı·'.'.~atmak için kullanıl- . Corneilie kf'ndi yazma~ isteyip .'~~ı cak mı~ 
uu haıpte ve gerek geçen harpte! Kadın kavcaaı: l\Iuzık: Lys Gnuty plakları, 19.30 1 sııyılı duııyu .nızuncle ne ·harp, ne ele ınıza·ı altında ııeşretmt'gl' çrkıııdıgı SIBERYADA SOCUK 76 DERECE: 
biiyle gemilerden ne kadar büyük lkiçeşmelikte 574 neli so~aktııl Ajans haberl~ri, 19.45 Müzik: Svlo ve harp ;ebelıi kalırdı. şPyl•rin altınıı :\Iotı·erin imzasını baı;- Şimali Asyada ve Avnıpaııın ıı:r 
istifadeleı· etıiğini görüyoruz. İngiliz Nusret kızı 45 yaşında Emine $anh,1ı:ıeraber sarkıi:ır, 20.15 Rad.,·o m.zPte- MOLYER, MEZARINDA mı~tır. Aralamıda lıu nı:ıksaclla ya-! J;"nıııııla müthiş bir 'oguk hüküm ,;Li· 
!erin ise bu gemilerden bu harpte! Hana Özkaya ile kavga etmi~ ve 1 si, 20.45 :\füzik: Paganiııi (pi.), 21.00 HÜCUMA UCRAYOR pıloıııı;, JG.iR senesinde Roııırıı sehriıı-' riiyor. Şimali Rusyaıla sıfırdan asııi! 1 

cknfile n:ıkliyatında> muhafız gemi-· birlıirini döverek yaı.alamışlardır. ı :\lüzik: Dinle.\"İci istekleri, 21.:lO Ko· :\lolyerin şôhreti lı;rdeııh're yık•L el. 'ıir mukavele yapılmış .. :\luli;erin 76 derece soğuk kayd clilmişt!r. 
!er rnzifes~ııde .k.ullan ~a.k suretyilc Eve t":arruz et.,ru.: .. .. nıı~ma, 21.45 :\fiizik: Rad~·o orkestra- ~ • 
t<! ifade ettıklerını. de bı!ıyoruz. .. Tepecıkte Yenı .ma~llede dordu?- sı ($ef: Or. ~;. Praetoı·ı~s), 2~.:ıo 1 

Tıcaret ı,remılerı harp e•na•ındıı, cu sokakta Hüseyın oglu Hasan Gü- 1 Ajans haberler:. 22.45 llfuzık: (at.· 
lıir de\'letin harp filosunun her su- ı ler enelce bir kadın meselesinden a-: baııd (pi.), 2~.25 2:ı.:ıo Yanııki prog-
ı dle yarclımrılarıdır. Bu gemilerde 

1 
ralan açık bulunan Mustafa oğlu ranı ,.e kapanı~. 

calısan ı::en~ler. harp filosunun ihti- Mehmedin e\<ine taarruz etmi~ ve tu. ---·<>----
yatlarını te:kil \'e temin eder. Tica- tulmustur. 

,----------------------------194'ır. ELHAMRA Sinemasında 
11111 ıı ıııı ııtıtı1tt11111t1tlltttltllfllflllltlt 

BUGÜN MATİNELERDEN iTiBAREN 
Dünyanın en kuvvetli, en kudretli, en töhretli iki danaözü 

FRED ASTER - ELEANOR POVVELL 
Bugüne kadar benzerleri araaında en çok para aarfecl'Ierek yüz 

defa d3ha kuvvetle harikulade bir güzellikte olarak doyulmaz 
bir nefasetle yaratılan 

BRODVV AY MELODi 1940 
ŞAHESERLER ŞAHESERiNDE 

FOKS JURNAL'da • en son ve en mühim harp haberleri, V. S. 
SEANSLAR: Her gün l.45 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da 
Cumurte.>i v~ Pazar günleri: 11.30 ve 1.30 da başlar. 
DIKKATt Haftanın her gününde ilk aeanalar UCUZ HALK MATI· 

NELERi dir. Fiatleri . Birinci 20 - Balkan 25 • Koltuk 30 

Ft. ci bir kaza 
Ödemi,te Tosunlar köyünde ( .11.

gın oylu :\Iehmed Teylevli. evde kim. 
se bu!ıııımııclığı "rada çifte t.üf oıfini 
kurrnlııı·keıı atp~ aldırmı~. g6ğ•liıı · 
den \·,Lr:\l:tnarak ölmilştür. 

/ngiltereye hava 
taarruzu 

( BAŞT ARAF! 1 NCİ SAHiFEDE ) 

yoktur. Hasar az olmuştur. Gf'Ce ~ar
ki lngilterede bazı noktalara bonıbıılar 
atılmı~. bir kaç kişi ölmüştür. 

Cumartesi günü öğleclcn sonra cc
ııubı garbide bir şehre atılan bomba
lardan öl<'nlerin ıız olduğu şimdı alı
ntın bir raporla anlaşılmıştır. 

il •• T"llE TA yy ARE Sinemasında 
W TELEFON: 36-46 

• 'M ' L 20 - 2 · 1941 PERŞEMBE gününden itibaren 

'E 1,' M Bugüne kadar gö:~ı~:y!::~ı~!:~e~ir> n en ~: 

1 BİR TÜRKE GÖNÜL VERDİM 1 
TÜRKÇE sözlü • Muıikili - Şarkı ve Danslı 

45 Kişilik saz 27 kişilik koro hey'eti - Milli par. 
çalar - Zengiıt sahneler AYRICA 

SiLAHŞORLAR REVÜSÜ 
VE 

Hususi aurette getirttiğı'miz: En son YAKIN ŞARK HARP HABERLER!.. Sidi Barrani - Sel!urn 
Kapuzze • Bardia'nın karadan, denizden, havadan bombardımanı ve zaptı - 36000 esirin kamplara 
sevki., lngiliz tayyarelerinin MUSA VVA'yı bombardımanı bunların hedeflere İsabetleri veaa.'re ... 
MA Ti NELER: 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7 .30 - 9.30 Cumartesi Pazar günleri 11.30 da hatlar •. 



24 ŞUBAT 1941 PAZARTESİ (ANAD O LU) 

l_!EHİRDEN_,,,~Q_~2~! Aj _ ı 
Mod n itfaiye merke

zinde bir saat 

anc~)h ik. tane olan :!2 m"trelik ot,Jnıo
ti,'- mcrdh,;·~)nli otopon1p ~akiıh·~: .. 

l>iir .• ığır m"topomp .. {\ani mutöde 
, · ;.ı}·,yı \'cl"F ı ın:ıkine) 

İk: 1 l1Hflı h:ıfif' utopon1p .. 
iki tnıı • •on nıoılel Krayzler mnrb 

ldavııı :ıraha~ı .. .ı:.\ltı tane kan1oflt1jlı 
flochizal arabası.. 

B'r tane çok kudrdli üç metre 
mik'abı su alan ,vıkama. sulama. h:ırıı 
~amanınıh gaı temizleme t(•rt ib:ıtıııı 
havi son dcı·cn«lc modern itfa'n· tipi 
a r~tZOZ \'C~:ı i l'(l .... 

Doktor A ta Özkal 

Çocuk hastahk
ları mütehassssı 

l K:.rşıyaka, Bahariye nrnlınllesi, 
Şimendifer ('tıddesi No. 108. 

Telefon: n057 

On sene evvel, burası Izmirde 
esrarkeşler yatağı idi 

lf' Hali• ııc<"7tinyllitndan m=ı 
Ha· llır:ıhim. cı:~tın günlük faali- Omer Muharrem 

Şimdi orada, şehirlilerin iftiharla seyredecekleri 
mütekamil bir ı.ıuessese vardır 

,.<,fl•'riııı• ait hususatı :ınlalıvor. ben de Çam :ışır Sabunu 
"'ılılı•ıı rnl'iıgide biiliin lzm'rlilerin 
iftihar duyacni!;ı T'liiessesenin son d<>re- T O P T A N K 1 L O S U 
rede dishılinli ~,,ıı,uıa 'arzından. ,on 37 Kuruştur 
ıleıec(·ıle :ı<ri tesisatınılmı h~vrnnlık 1 
du.\·a dı1v:r · __ ,·rılr,orunı .. J)ej!~r!i itf:ıi- ~wı:mım•nMii1:11&1••••-
VPCin1i7 T~H .\- 1hrahin1 b..:ı1i _voln kcırlar 

İ:trnir it fa iyecilerinden maskeli b:r 

c fps_,·: ec:i.\';))' \' ~n:ı olurak ~unları ~Ö.\'
lüvor: 

-- l~f Pnclim. nn ;-;en.P evvel bnra~ı 
"Si srKe~](lr yata il• illi .. Ru mü~~seseyi 
1 ııı_criinkü nı0ılern hnlin-e ulaştırnn. onrı 

1 

hııl!iiııl(ii nıodPrtl varlıi!ını yar:ıtmtR 
llaı1 Beled y 1 "<•isimizdir ... 

Terfik P.4.T/S 

Habeş vatan perverleri-
! nin faaliyeti 

ı BASTARAFI 1 NCİ SAHİFEDE ) 
J { 1 ~fa harp ket~ ı~c~ıni~ Ye Ilab~·<.ıi:-:t~n 

1t. .. ı.zi~i!'ldı" :-\ı! nehri üzPrinde ) ;.pnta
a hiivuın ... tn1hıtir. 

Otuzu !t:,Jva;ı olnwk üzere 50 elli•· 
ııaıı iildürlilnıü•. bir çoğu da y:ınılaıı
ıı .. <t ır. ~lu,·affakı,·etle ndireleııen bu 

;rup, kumandan1arı Bay ihrahimle nıu.haı·t~lıt:ı.d(:\ıt sonı'.1 dllşınan nııntaka-
rada -;ınclnki ahcılini'ıı ıııühim bir kı~nıı İn-

i 
llİliz kuvvetlC"rirıin himayc~ine gil'mi~-

H 
.. t • 1 ı >rd i J". opor IJ gapan: Tevfik PARS 1 lluıl. uıl kıtalnl'I şafaktan az cn·e! hü-

Bir 

AL SANCAK 
111t.a!lyonu kartı•ında yeni açılAn 

EGE 
h ususi Ha:,t<.ıh-ınesi 

Sahibi : DO KTOR OPERA TÖR 

A Dı L BİR 

-------..:....::--=------M--------------! ı ·unıa ı.:alkmı~laı', C'tırpışma yar•m ~aat 
h l~lediyemizin ft•hrc yaptı.rı ueğerli ıı ua: yapılıııı~l:r. iirmlisliir. ilk miısaılemecle tla1

1
yan 

•znıetıerindeıı lııri de m"hakkak kı' "'• gol'<ltı"unuz nıa\'J ıcııklı· •·."ıleı·, ııa:lanııda kaıwısalık çıkm1' .ve lal- H 
"' w " " > • l l k er §Ubeye aid hastalar k a bul ve mü· i1Llldern 1tfaiy(l -e._Kilfltt<lır. Du kıymet- , S<.'n111n ~h d('potarıcıır .. \t L>Utun er- . Hn .. :-:uhar arı fiı·ar ('elen yer 1 as .. e~~-
,ı rnüe:-;.;;esenıiziıı teşkiliılı~ daha va- 4 ~r. Lııı depoları şehırde e1.. >er oıaruk ~r ttzL~rıne nt.cş :u:;ar:ık bozgunun onu-. tehassıılar ı tarafından ted a vi f!dilir. 
~ 1 ndan görmek ıçin :;:ukrü Ka~·a bu,. ıııırlcr .. \ e Jıer zaıııaıı erltrı uu harı· Ü :ılmıığıı <'alı mı.•l:ırdır. _ıfo_dıırl kı
'aı·ındaki ~rkez bina.sına gic\;).:ırunı. la.artla .ı.nıtıhaıı ~ucrız .. lsdl .. H.1 ... ede- ta~tt111a nır.n 1.1\> a~k q·lcr buyuk ce:'a-

Müessesed-.: he r zaman 
doktor bulunur. Tel 291 8 l>aha jçeri girerk n sanki .cfaive tnJcct.•hf'"'rı depoJurı ve yaııgın yerine 1" dt• ılöYii,mii;:;tiiı·. 

htoıııobillcriniıı w hir aıunu müf ğ. az z1ınıaıııı:ı ı:ıucuııecek crı ruııar,' Alman muallimler inin 
1 temiz ve göz kan1a~tır1cı bir n1anzn _nr .. n Lıutun .rouarı hatta eıı !<.üçı.ih. • • 

ra arzedt.1n biiyük lra~·aj v.e n1n!<inelcr uıJı;_ ıarı dallı ournda gü~~erılntı~t1r. 1 J.Jemın l 
llazarı dikkatL c~!bedi,,·or. v'.)ııııı oıt• bınanın tıl'.cl"ine .kıJyU.uJ nı~- ı " ( \ ' ) !-'tıı·nı,'t.vtınıl.·ı r .. on, r:ı .. :. - i . .:""\. ,., 

Rüyük k~µıııın henı{'n fi\uğıudn tlu 4 ' ..;Ja lnıra~ı \.ı\ııudutu) Lı.ıı:-~ı<lır. ı ıı;r nutuh ir:ıcl :"ll~tı ~laarif ıuızırı 

Doktor Orern tör 

Öke r-an nöhel oda~ııın giriyorum. Be:ni lıH·) :. ı ııanl.-' <1"nli~tir ki: 
lı açık fakat rc>mi kıyafPllı bir el' kar Ua; ı' r;.hını, r.arşıpka kabartına _ ..\lm:ı ,·,ulak lıfıtiin mualliml<'ı", 

Dahi 
•h.vor; kun1an<lanlurı B:ıy İbrah~m·'"nıır.t .. ı; ... ~uı.ı uıı ... ne gcçıı .. Orada. d~ a.)- •.' c \~n1in elnıeğ_ı n1ethurlluriar. 

ı~ görii ınck istcdigjn1i ~o.rJuyorurr. ılı ııaı:~ı 1 \· lı' s ... oej>u 1 •lrını go:-.tl•r c..:\clol Ili'ler: ..-\1111~111 s.rer.elii!ini ~ -
IZMIR A~'KERI l-IASTAHA NESi 

KULAK, BURUN ve BOCAZ 
HASTALIKLARl MÜTEHASSJSJ - Şimcli i tirahattedit. s~uıt Cü:·ı\ uı .. ı;ı.i.· araııh. llcııızctc o1:ıcıık. yangııı- 111,. ml'f ııren ğr 1Jııda ı;alı~·arak Yl'-: 

Jk"ru gelir; C\!Vahını ,·er:ytr .ırı ~uı.tiurcoılm .... ıerı ?Çın et tız ıtıa~- ı istırc:ıı..: ·ritnrz v ~ n1 'l edi\'oruz. 
Kendimi tanıtı~·orw ' • '~ l<!~!Ulatına ıh ı, a~ oıuıı oımaılıg•nı , "azır. lngil ~n .. ı~ki ınulılP'l'lerin 
- O halde hana ınü ·~:;e~ n:z hak drdu-n1, ön üer~t n~fsıııtt itını:ul mu lnk lı.tı·ri' t' :l Almnu n1•HtBim ... 

ikinci Beyler ıokağı No. (80 ) 

J-iattalarını her aün ii.)rleden •on ra 
(tncla biraz ıahat ,. ·tebi:ır n1i~i11iz-.ı Uı:n l.J_r cmıı~jl·tıe . l •ri ·ır;vuııılak: t· 1.rıtlclnn d<tha lıiiyiJk, ka b ul vr t~dav i edf':r , 

Ilu :-;uuı. ,ı;;anki 1 nd~ dügmcsine bn. ı~ıızum yoktur <.:'"'.eııdiıı, deui, uı4:.l.~"~;r~t~"z:;·~'!,l~·="~··~ıı~ı~<~lt~;,.·r~iı~ı~i ~s~ii~y~l~~':;:~i~~t~iı~··_...:'..:=::===========---· 
~ılır basılnıaz t·ı ır !ık.r ~onu~ma~«l v ı~ı dt uaşarı~oruz .. ::;ahı,l!~ nıotor
Ja"lırıın bir nıa,kin tC' iri ynptı ve ,~r ı~ııyor, ı:ıuı-t1.ın1ıarı h.Hj ı:<ıara lJ n
'nuh · ıı z le ol·ın ,\·an 11 ııı:ara lla . ataLım lıir l.ıaşka sual liizum lıil · ' ırıytH, u. ·' ' b 

~öı·meden ı-:unları ~:ıvıp d<iknıeğ..., baş .\ .•tışiJ oı·ı.ı .. 
«ıd 1 : ' .. Lct.;eıııerde lıir l·~raıı...;ız \'HlJUL'tınua 

it-:- l~ft!lldin1. lzmir hel~diy )~lıı~n ik 11 i<.lll yangını en utaK IJu· z.ırara nı:'y~ 
~ faıye miie:;,..:;e~esi vartiır, birisi :çindP .1aıı lJJr<.ıKnıatiaıı IJLl :.:ekılltc söndur .. 
'Ulunduıhınuz merkez bi.urnı, d'.geri d ,,uk ... 
~ıı_rşıyııkadadır. (Elini ktılclırarnk ıra- ifa; lııı·ahım lıundaıı ~oııra tıir .<uu-
ı:Jdaki o.~on1ohtıl~.rj_ g"(f~t-eriyor) BJıı ı,n.ı. üzer.Hı·, J.JaLa, 

Iş ,.. '): k SA c.. ' {, ' 

Kiiciik Tasarruf Hesapları 
~ 7947 ikramiye .Pianz 

!( , j 'l c: er: A 

t 

Şub .i, 2 l\.1ayıs , 1 Ağuslos, 3 lkin c·
şr n LırihL:r:ı de y~ pılır 

cf·~ da n1uc:;::re enıızın ~tın sıstem ~ö!ı 01 Lcmnıuı gel:e:->i here.stt."cİltr çarşt
R Urn1e vasıtalar1t11r. (Sonrn tnm kar- 2; ıuta \'\J.kua gc~ ıı lıU) uk. yangının 
_ınıızt1a durıııı, crJ ta t>I fc.n . antı-:ılı ,,.1tıra "'' her~cıınııırını amanı: 
'1 nndırnn aletlPri :o;;ıaret e<l~rek) 1,jr ı. aııgın uır kcrc~tı.. dtiı.;..Kanından _..-
.>aııırı 1 1 1 1 1 . çıkıyor .. r~ırhırlerıılc b~rleşık. bulunan 1941 İkramiyeleri 
Al ., .ıı ya a ev ' o.ur. ıa ı" a.evsız .. 
d· evıı oııııı yanıpnlnr, merkez ve Ka- oaha l.ıır suru .1<ereste tluı-.:hanı rnr .. 
lfekale~indc UuJun~n taras:-:;ud ku1~·1<"- 11 .. üzgnr son dt!rc1.:edc ~ıddt:Lıi.. lJuk

~~ turafıncian buray~l oton1atik t<·l .. fnn. ı,anclaki çır.dı tahtaların ;:ıte:-; aıına
ıa ihbar olunur .. Şay '<l yangın aleY:-:iz_ sıvı~ yangın bir aııüa <ıfeı haıin! al
"t, b;na dahilinde 0 ; ıytır~:ı. 0 da va.n- u1~1ş ... ı·~rıcrım ı~tıhka1· hayat ederce
~111 sahibi veyahud vnngını göl'<'~ler. :-ııl·. çaıışıyor, Lu arada bcı1 d~ a!tını
'e:.-ahud zal.ııla tarafı ıdan uize bildi- ııaı<i ı.atııı çoknıc,i,-Je 12 nıetre yır
t:\il'.. ıni :;aııtımtik Lıir ıncsafeden aleş içine 
\·. Ru takd~rd \ yungınuı E'ht'tnmiy<'t<) J uvarıa:11yorun1., U antla Ulüınti. JG.ı
,1: _<lcrc~esıue g~ıre (ı:en ktiçlik ~·ı· uul cim,~ 1..>ulunu,onlıını.. iki kolum 

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 ----

Adet 2000 Liralık 2000.- L'ra 

• 1000 c 3000. « 
(( 750 « 150 0. 

• 500 • 2000.- • 
« 250 « 2000.- • 
« 100 c 3500.- • 
• 50 (( 4000.- « 
• ___ ::2..:0 __ ..:• ___ ~ __ 6.:..c.OOO_.-:.-:. __ « 

Türkiye iş Banka$tna para yatırnıakla yalnız para biriktirmiş ve 

Fa iz a lm1, o lm117 . Ayni z aman d a ta l i in İ 7.İ d e den~mi$ olur&unu z. Lıgn1eyı go:-::terıyor) şu kırmızı dUg- .t\ırıln11ş, J.i.ufa.aı gozün1 yurıımı*, yarı 
~l'e basar, •alarm: zillerini çala- canlı oıanık a,eşter içinde yatıy'Jrnunı. 
/nı .. caliirm '> zillerini rıtlmamla be· ı:ıukutuıı tcsıriyle ayağa Kalkmağa, ,. - Bütün lzm ir lilerin m isafir olduklar ı il\ 
. c:.t,er (knpının uzt>rindc <lura.n kırnıı- ltıı· a<lını utmf!ğa nıuktedır ıııamı.) aca· iş Bankn.ıSı civarında mal iye' 
~1 • nıari re sar. renkli ampü!Lri :sa- gıııı. ani yuruum .. Fal<at bu kere de A nkarada: Yeni .Şehir P alas: bahçesi karşısında: 
n'u'·lı ediyor) ikıııci düğmeye bıısar am- rc,tır ~-le dm atcse "aldırmışlar, lıo- !!-------------------· TELEFO N 3949 

icri yakarını .. Bir anıpullin y•lnma- g:ıcu c.Jnuın ve ;-,l 'p ·· !lrasınd.ın ben: 
~· Yaııgınuı azlıgınu, ıki ,.e üç :ınıpü- kucaklamıslar. kendileri ,;, ,an.arah • • • Tepebaşında Şehir ı'yatrosu 
n yanması ıazlalığıııa deııl.l~t eder .. um: dıs:ırı kaçırnıı ar, ln.n" haptı- /stanbulda: Yenı Şehır Palas: karşısında 

~11arm!• ~ilLrini du~w1 '.rnc (hw' j,,J kazamlıımışlarılı.; · T ELEFON 41300 
1 ~.ıı ı ·ı da\·et ediyor, '·ukarı kattan ga- 1 k f l t:ı " , l ıı· *. • .. t·z, 111 '<· · : I Türkjy C"n İn b irinc i ı ı nıf otelle rinin en iyisi ve f'n on ör il ~üdür 
Jln iciıH· inen kalın d ·111ir si\tunları Son derece( e ır P. ı <t · ,.erıs,nl ~ j 

~Osteri}·or) birbiri arkasına. ~u sütun. b~ılunnn lıinanın diğ ·r kı=--ıınlarını ge- EGEL .. LER ~ Do&tlarınız ı ancak bu otelde bulabilirsiniz. 
«ı·rı,. n ke n d ilerini "s njlı kaptı n rla r. zı ;·oru z : .. .. · - - mıNlli:llllı~LZ'l:!lı;a;;ım!llllııii:~:::>ı 

ı·ı; hemen makin !erdeki mevkilerini Erlerin müzik odası, bulun enslru-
~1•rak otomatikman açılan g:ıraj ka· nııınları ha\ i ... 

1 ları n dun ch~arı fırlarlar .. \·c son de- l~az cıd:ısı. ~on ~istetn gaz ge~mez 
~c~cte iyi ;·etişml~ olan ~rlcrimiz lıü- clbi•e ve diger malzeme ile tıklım tık
·~n bunları\ imıi vedi •ııniye içori>İn· l:m tlo>!ıı ... Bıınl:ırdan mmıda gene lıü

Ynvarlar... tiin eı·alın ordu tipinde (ortanc:ı. süz
llcn ha net ve zevkle lıir <aıı\e Lile Keçi) g .. z maskeleri, numaı alı dolap

~ur_mauan bunları •öy!iycn itfaiye ııe· ';ırıll<la m.,cuıl... 
~~tıııin ~özler:ı·'° kulak \eriyor. on..ı J\:<_gu~Iarı geziyoruz: 
.. ~nliyorclunı .. Hu :-\Iradn benim ge-ldi- 11k K·ıgı.ı,, .:ufür koğusu; ikinci ko· 
1ırni haber almL ~ olan itf~iye kuınan- 'U!".. t.; ko~ ışu ~ üçi.iı1cü ·koguş, Ç:l\'ll~ 
•nı Bay lbrahinı, istirahat santi ol- koğu• ı. Kıırychlar muntazam, ılolap

llla~ına ·rnJ.{n1en hen uz giymi~ r·!cluğu .ar nu :ııara.ı .. İşte: nluntn 1.rıın nıaı;,a
teketiııin düjlmelerini ı.ikli) erek, son ları, '" 1J.11yeleri, hatt;l mükemmel 
~f:'reccde nnıik, . nıh;afiı·p~rv ·rare l1h· radyuı:,ı-iylc mud"rn bir istirahat ~a· 
~\'ırla lıı!ııi karşılıyor v kapısı (ize- loııu .. 

Devlet demiryoUarından: 
2;1 metrP u.Zllnluğ~ında Ve !lnlttl'-e r(;,lİ~};ğindc '!" ~.70 lll 1 ·tre yiıkst•k. 

likinde :ılı<ap lıir çift yeni dubanın in ~as; \'e lııı dıılısl:ırııı lıirLiriııe bağ 
!anması v~ ı ~O günde De\"let Denıir;·ulları llny<Jnrıııı~a !imanıııda tcs. 
!imi kapalı zarf usulile ek;illmE)'C konmuştur. )!uhammen Ledeıi 
c::585~:a liradır. Eksiltme Hayclarpıışada gar lı.na ı dahilinde l.ıiıi:ıci 
i~letnJe i~orrd~vonu t:.ırafıntla.n :ı :l !141 tur hinr mii--adif pazartesi gü
nü ~aatcll> ı~nU:r llı._· İCl"j, cdil~cektir. ı:u i(ilıi deııiz \'t•sn;tini e,·,·elcc 
hüsııü surellı• yaptıklarnıa d;dr Lir ehi Yel \'e•ik:ı ·ı ile lıirlikle teklif 
nı kt;. .. q,Jar !ıl mahrufrıı ı ~ ni ~ün ~n~t ona k:ldar konıi...;,yoıı ıeisli~rine 
,·ern1.·Jp1·i laz:ııı,Jır. Po.'1ta ilv gtiıHh1 rdC'l't!l\ t~·klif'~r l\'İll ııo~taıla \'!\~ 
ki ol:ıb l ·r '!c tı•ehhü>"lı'r kalıul etlilm r.. 

}ltı\'~ıkk::· ttI •. iı:a: .~ü.'<8> l"ra noı kllrıtştur. f•"''.'llllİ ve C\k:-:iJtnte 
~artnatııcierile n1uknvcl nanııı P!>~aslıırı vt• pi1~1ııiul'ı idarcın i zin I!uy
d:tı paşa 1\ııknı·a \'C lzn1ir Vl'Zneltriııtlvn l 80 kurus mi.lkalıiiintle nl!n1r. 

10 11 l~l '.!I . 7;36'4:.lQ 
h~tıtl(• c:oklıtna ve dinlcnnu\;alo~u l7Y- 1 flirt~z llaha ileı·icJ l·rHtın. her l~tra
h'."'ı clurnıı son dcr«cctle ıuıka)·ıı ıleg · fı lıeyaz emay<> ile tezyin eclilmi~. du~ 
11· Nalona alı.v~lr .• l~i·ra ı . ·ı "re oku \ ~ı:tn\o dairelt:r:.. " - -----" · • t 1 ı ll. D. yolla,, s iı11·i ı~!etınc /;unıisyo111ıııdan: 

'' l:t, ve tlinlenn1tl f-.~donu d .. l>u- O:ııın ~·anı,1cla moc1 cın ra:; ~a. 1 111 ~1~ 
ta L k 1 :\Iuhamnl .. tı ·,cllt:;': (:;G250) ;:ra o!Hn lznıir· .. ~Ianis:ı hattu11ln I:n1;r .. 

tlarıııdaki on rle~c de u~ ü z r . 
IIıir ve Kıı.r•ıyakanıı. kabartma har. eiraz ~ınıra mutfağı ı:czivornz .. Ce- ııle·ıı ilt ~!u, .. ~ > •,H;,-.,ııl;ııı ;hzar 'dil eek ( l:itJtlll) ~13. kırma ve tnp':ı-
t.ıfarıvıc ad ta "~hrin hali tnbH<i v n' h r taraf lı 0;-az «nıa.ıderl· tertı•nılz ıı:ı ııı'as i, IL-::-!111 c .r ;.ınıla giinıi aıı•: JG da kapıılı zarf u<tıliyle 
'ltıııri: i hakkında etücl etme salonu biı m-.nz.ır.ı arzed i~ · 'ı" tem :zlir' iıı"a· 1 mir Alsa. c~ktıı ~le mc tııııa •nı.la kvf:' •yoııumıızca ihalesi yapılacaktır. 
~i .. Görüşmdrrimız arnsında ırtizler - ııı·ı yüzüne giilüvorclu... ı:ıu .'il' girrıck .stiyMl,•rln (HJ69) Jlrnlık )!. teminatı ile kanunun tn
IIıin lıu haritalara tıkılıp <lurd·-c,.. mı 
~<ıreıı kumııııdan h ,men ııı;aga kail< T(•krar gar.,ja iniyoruz .. Bura,1 pı· ,·;ıı e•t:ğ: \esika:arı ve teklif mek~uplnrım ayni gün ve aat 15 e kaı!nr 
'ı. harita basına geç· ı •u izah,ltı ver- rıl pı,.ıl 1'lll:ın. her l· ri ç ·k lmyük fe· komlsyon rei•l :;.ne \'ermeleri :azımdır. 
ltııığe b:ışlatlı: , clHkarl~d .. rla :e• in edile; olan ma- şartnnnıc-i (1-32) liıa tr.i.<l<r.tilLcde Ankara, 

- E fendim bu , 1 irin k.ıt.ar1 m. kinelerk defo... T .. k. 
1 

idare wıncicriııde satılır . 15 
ri tasıdır .. \"e kt>ııdi eratımız tara.I 24 bin lira 'kıymetinde ur ıye t e 

Haydarpaşa \'e lzmirde 
18 23 1 574 

SAHİFE: 3 

uo ı ı u • • • uı ıu • • • ı ı ı ı • ıt ı ı o• ı 0 1111 uı ı ı ı ı uu 11 1 1 1 11 111 t u u ı ı ı ı uı ı ıu ı o ı ı , " ' ". ı ı ı u u ıu u " ' " ıuı ı • u ·~ 

l zmir levazım Amiri;ği İlanları! 
"'ı··· · ··:· · ···· ............................................ ····· ....... ······ .................... ~ .....•.••..... : 
zmır Levaz ım Amirliği Satın Alma Kom!&yonu n dan: 

1 - Birlikler ılıtiyucı için -~J ı:;. ton buğday kırdırılıııası k:ıpalı zarf
la .ı-m.ıd ı.ı.ıı P•lznrtcs, ı:ünii saat 16 da eksiltmesi ,·aoılıı 
c~b~ · · 

2 Umum tahmin lutal'ı ·21262- lira 50 kuruş olup ilk teminatı 
-1593. lirad. r. 

:1 ,.,artııamc ht>r giin komisyonda gôrüll'bilir. 
ı isteklilerin 2·Hl0 sayılı k:ıııunuıı 2 ve 3 üncü maddelerindekı \"~

saik ,le lcmiııatı re · ek'.if mcktuıılnrını yukarıda ~·ruıılı giin \'l' 

~ant 1 > ~ \adar Itorno\'acla konı~~yonn vermeleri. 
ı .ı rn 2.1 2s 562 

İzmir Levazım Amirliğ i SatJn A lma Komisyonundan : 
1 - 131 metre ~12:1 de:-:.i ınikA'>ı !<tııresfp heykoz askeri :-iatın aln1a ko .. 

nıis~oııunca !ı.::1-941 pnzart~i-li g'll! u :-::ıat 14 de ıniinnkasn\'a 
konm~.::-tur. ~ 

2 Takarrur eden r:at i.izı:·rinden ~·üzd" 15 ten1inat, alınucaktır. 
:ı !·:,·saf Ye Ş<'r«it heı- gün mezkiı. komis;·oııda görülebilir 

16 20 24 28 

lzmir LP.vaz ım Amirliği Satın A 'ımn Komisyonu n d a n : 
1 :l-~f:ııt-fJ.11. nazartt1si giinu sr..at 15 de virn1i bin kilo gaz }Hl -

z. rlıkla mlibana eılilec ';ıtir • 
.\bhummuı lı~deli 4450 J'radır. .. Kat'ı t nıinatı 668 lirauı· 

4 - fstrklilrrin atlı J!E>C'en giin \'t.; .• 1attH ter..inntlariY~t• )lrıııi-:;ııl:ı 
•l ker) :;atı~ aln1n kumisyo~ tt bdsl\anl gl''"'a. mürncaatlnrı. 

15 20 2·1 1 

Deniz Levazım satın alma ko· 
misyonundan: 

l~ehC'I' niJusunun 
tahmin lıedeli 

:ıoı.::r.o Kılıı Sıgıı· eti 4R.77 Kuruş 
10;;.12:1 l\i o I\:uzu eti Gg.70 Kuruş 
1·18..l l :l Kilo Koyun eti 7ı.:ıs Kuruş 

Yuknrıda tin> \'e miktnr ve L «he,. kılolnrıııııı tahmin edil-'n lıP
deli yazılı iiç kalem <·tin :lG-Şulıat-!141 ı;a•~anlıa glinii snat 1 t 
de kHpah ZMfla eksiltmesi ~ apılarakltr. 

:! lık trm,:1:ıtı cı.ı:s05> lira <2 :1 kuru olup snrtname:-:i hPr gün 
kotııi<; o.•ı!:ııı 1 :ıR:ı kunıs lıedd mııkalı 'ind« alıııalıilir. 

:~ İstl•k_iler11 ~·ıno snyıh ka·ınııu.p i tetliı.( tarzcla lanzi'Y' edecr•k
lcn kıp:ı.ı teklif mekııp •. Hıııı havi kap•lı zarllarıııı en gec bel
li gi.J, YC ~a .ttaı, hir saat eYY~ clinP k ,dar Kn.~1n11ıal3a.da bıılu
n~ıı konıis;ı 011 lıaskanlığıa nınKbuz ın~ıkahjHndc \'C'l'nıelc-ri. 

!l ı t rn 2.ı HO 817 

Deniz Levazım Satınafma ko
misyonundan: 

( .ıı i 

---- ----
71 kur•;,·:~ •aııtim 
6~ kunı~ 70 .aııtinı 

1. kuru ":i nııtin1 

ı~.ooo . ilo koyun eti 
~:1.00o k:Io kuzu eti 

850 kıla ığır eti 
) "uh.ırıd:ı n1i\.t,ıı-. c:n~ \l b('!ı.·r kılo~una tahn1in edih•n l>t..,dellPri 
~ı....Ltl. ıç 1\t !cn1 elin l~-'lnrt f>: I (.":tr~uıın~>u gfiniı ~aat l l flc ka. 
pal ı 7,ıı·fla eh; t e i y,ıpı.:"'.tklır 

2 l~L·ı lil: l<alı.:r Ptın ti.-.. tı"Tl natı ~7~)1 lira 7 kuı'"U!j oli.ııı ~art.1an1esi 
h rgüıı ı• ,, .. ıtleri d.1hıliııd~ k,ını yontl:ııı 2~~ ~ıını~ bedel nıu
kalıiliııd« a ıııalıilir, 

:ı - i.,t .. ldileı-iıı 24!10 s..yılı ,anu ı ~arif alı dahi!,ntle tanzim «lt't·«k-
1 r• kn,•al· < ·kl'.f ıııekt p arı ıh l\'ı kapa' zarflarını rn ır<~ lıl'IJ: 

g-.in \'C ~aaltcn bir saat e\"\''):inP kadnr I~asın1p;1 atla bulunun ko_ 
nıi:~ ı ıı ba~kanlığ"ına mnkhuı nıukttbilındt" 'ernıelcı ~. 

2.1 -l -6--11 702-1:111 

D(n:zli sıiıhat ve içtimai nıuaven et müdür
lüğün den: 

1 - Den zli viiiı;·,.FniJ' samlı kurürıd« ıı;kan dilmiş olan 77 hane
.re verilmc; ..... j karar altına a ıııan 7i>!) n1etrr n1ik'abı gayri ma
n1ul çam a~:ı.cının .Acıı ayanı k~ıza~ı hayriyc ormanından \'e
rilecektir. 

2 - 75~ nıetrl' mik'a•,, ı:~yı·ı mamul ~anı ağacından ,193 metre 

" .. 
.J 

n•ik'auı keı-e,le ~artııamede yazılı eb'ada göre imal edilecek -
tir. 
Kerestenin kat'iye, imaliye, nakliye vesair ücreti olmak üzere 
mamul kerestenin lıeher metre miklilıına 20 lira 62 kuru' he,a-
biyle 10165 lira 66 kuruş tahmini kıymet ('clilmi~tir. · 
Keresteler ~anılı çiftliğ;nde komısyunlö mahsus tarafından te>
lim nlıııHcaktır . 
Kapalı zaıf usuliyle ekgi.lmeye I0-2-~l41 tarihinden itibaren 21 
gün m(ıddctle konmu~tur. 'l'cklif mektupıarı 3-3-941 ııaiartesl 
ıtünü saat ı.ı de kadar llt'n'zli <1'ıhat \'e içtimai muawnet mü· 
dürlüğiiııde toplanarak olaıı komisyona nrilecektir. Teşkil erli· 
len komsiyon i~ bu teklif ınektuplannı saat 15 de açacaktır, 
::il uvakkat t«minat miktarı 762 lira :ı2 kuru~tan ibarettir. 

6 - Şartname H mukavele projelerini görmek istiyenler Denizli 1 

Ankara, lzmir , htanbul, sıhhat müdürlüklerinde okuyabile -
rPkleri ilaıı olunur. 16 2U 2-1 28 10i!6-nHi 

İzmir pamuk mensucatı Türk 
anonim şirketinden: 

Jr:ılkapı ıarda kan fnbrikacııııda 
ıııircisiııe htiyaç rnnlır. 

nin1l çalışn1<ık Ü7.€rc u:4ta h.1lat t:l· 

t~·.rklilcrhı iznıh· panı..ik ni 11~t.ıcatı Tlirk n1ürn· 
6\.17 '.!l 

,----------------------lllmlll---,. 
Yayaköyde 
Bin bir çeşid 
Bakkaliye 

v 

magazası 

ALİ ARKAYIN 

1 
Toptan ve perakende bakkal.n, hırdı\'at, kırtasiye ve baskı 1 

işleri de yapılır. 

Har içten gelectk her hangi bir sip;;'rlŞ müşterinin a rzusuna göre tesl im 
edilmek şartiyle de kabul edi!ir. 



<: •• h ( (ANADOLU) 24 ŞUBAT 1941 PAZARTESi 

1 F i· r< j R L E R 1 Yeni Japon sefiri T rablustaki ıtal-
-5-A-A_D_E_T_ Berlinde yan ordusu 

;~:~~~:'.~;~o~~E~~Ff~;:~:~ Oşima d!~.::~enlrnpla Bu :;~:nh:::ı,::;~~hli- Ulus gazetesinin, Hariciye 
nünden, ecdadımızdan kalma tabir [;, r' n, 2:1 ( A.-\.) 1J ~. iL R v k • ı • • 1 "'11 •• l A k t 
Yh::iebarbic;r~t::s:~ö:~.~~~~rm'Bar;~;:. llarıcin nazırı Rilıcıılrop, ypıı' ./a- 1:~~1:'~c~::1ı~'~;;;iG1wt. ~i~ı~·:~ıiniıı si- e 1 J nıız· e ya ptıgı mu a a 

P<~ Jr,.si 0,;'ma\.'I kabul etmi;tiı. tık nı·t' 'f ·k ı k. it ı \ 
fakat hayatta hiç bir vakit hiç kim- ' 11 ,,' ' .•. ,·,"1 ... 't·ı.- aİ~.'.',',,'.1 •1'1

1 ,·.,1, 1 F",,·~.·.·,' 11 111,1 °1 ~·:;1;',·lilllıılııııı·ı ziyarct.ııi haricirt> nazırına ~·npan ja- ., , ._. .~ ..... ,.:. .. :.. . _ 
sP _saadete ... ka1.:uştu~u_nu, me$.';1d. oJ- pon :{C'firı uzun: \"e san1in1i bir uiiriis- ı r - · · ı · 
dugunu. ıoylememı~tır_ :-'*:. ~oyhye-' mene buıunn1u."tur. .t· t'J[Jl1I ara~tlrl ığını ,.e bu htısl1s1a T.. k. f ki d t 
mi ez, ~a,ımıa bunu kendısı ıçın başka·. l/,.\J.L\T1l/)A Ti('ll('/:,' n .. \l/L/(~/ ~'.~'~1,~~ıj::;\~:~~rcli~i~~e\r'.:!.n;;·~~:~:k~lı:~~ı· " ur ıye itti a arına sa ıktır. Türkiye, emniye . 
arı soy er er. 1 1' J' .,., (A \ ) !" · h · ,. r ~ . . 
di: .. ü~·;; :ı:\~r :~:~~dü: ı:::h:k vo~~r ha~lı:·ırı~~lı;ıı,/li~·~<:' k .. " . '.'' ·.'.'"!'' ıııu- ~~'.:n~,~·~~~~;\':.'. 1~Ş:, b~~t'.~t ~:~· ~:~;~~ ~:ıi:;:ı sahasına yapılacak yabancı hareket ve 
d N 1 h tt "k k b' k f • ı ı nı11< .ıln.ı .11.ıınanwsıııc e, ;c- ıııekteclır kı, şınıalı Alrıkaıla oı«lııııııııJ 
t~~·t.,no~7;10.:::1ı: yhuay•:ta a~ıl'::~k: ııi lılııl~c· !~in tnsıırrufl:ır y:qı~!nııısı Fasa gl'drilm•,-i cllişliııülııwmi.<tlr. Hu. faaıı• yeti la"" kayd kalamaz." 

1 k 
,,.,~ .. \ clılmıstır. ~la;rall:ırın knt ıyyen raılaki ordu h .,. !t'ı'rlı't' toJıl knıl•ıı ıız·ıkl ere 

lan sonra gene norma surette yü se- "' ... ·' 
l•n, çnlı,arnk kazanan, mevki sahi •.rlınlınıınıa;<ı lıildir'lmektedir. Yalnız!"'' kıt\'\'l'tlidir. Ankara, 23 (A.A.) Türk Bul- mülakat vermek ricasında bulunmuş-

.\( !j miidnfnr. l1üdçesi g'f:lnis oJac:,ktır., b 
bi olan bir ki.ms.eyi. nazarı itibara 1 u k ş kt gar e) an namesi hakkında ya,.ın çı-
alalım; böyle bir kim~enin bir çok . za ar a kacak olan (Ulus) gazetesi, eyn nlü-

mektep ve h~yal _arkadaşları vardır., Tokyo mu·· zake- lökatı neşredecektir, 
bunlardan hır çogu etrafa dagılarak hazırlık Bu avın 17 sind,. Bulgar:stanla 
muhtt"lif mıPılt::kl~;re intiaap etrrı'ş. 

1 
• Türkiye arasında imza olunan d~kla. 

ferdir. İçlerinden biri veya bir kaçı re erı Avusluralya kıtaları rasyon etrafındaki muhtelif mütalea 
ilerler, büyük adam, zengin :ıdaın ve tefı;irJeri bir kaç günden beri 
olabilir. Fakat daima bir çoğu orta J apo_n. d_onanmas.ının H_ in., su..· r' aile .. Y. er :erini aldı Ajans haberleri olarak neşrediyoruz. 
veya ortadan dun vaziyette kalırlar, S Bu mütalea ve tef!irlerden bir kısmı, 
bun'.ar pek tabii olarak evvelk.ler« dıçınıden çekılmesı [ .. · ıııg 'JI r. 2" (.\.A.) - ,\,· slııral- bu sulh ve dostluk ve itimad vesika. 

Ç • • .\•t kıtalarının lıa~kunıandaııı ır(•ııı•ral v k d b 
ne meaud adam derler. ünkü böy t d il t- snıın, nıana e ma sa ına azen la 
1 

ıs eo ı ı·ııc·t. hır l:iiyl«l' nıuhalıiriıh· sıınları d ıı· l 
~ gÖri.irlı::r, evleri meşhur bir cad· man1en zı ma yetlP o muştur. 

dede, kapıda ctomobil, içerde aıçı, ::;aıı~ha_\·, ~;; (A.A.) .\lli~lnkil sö,,·J(·n~!.~tir: 
1 

k I (Ulus) i bu münasebetle Türl{ efki. 
- · r.n )(t"· ili" · !W ı ·ı fh \"i bd 'il' b Jk. d dd d b u•ak ve hizmt!tı·ilt!r, Bayanda mütc· Fransız oıı·aıı:-11 bildir;.vor: h ' • • · • • ' rını ve e ı e tere üde üşen ü-

' ' u· tül'lil hallc·ı« k:ır"ı k 1 l addid kürkler, c-ocuklarda nıürebbi ~l'okyo k.onfl'l'aıt~ınd:ıki J•,ran:;ı.z • ~ 0~ nıag-·ı ıazır tün alika<lar arı tenvir ctme~i fay-
yeler vesaire •.. Ötede hayalınt kut-, hl·y'ptJ, japon doııannlH!-i.111111 lliıu.lici- 1 ılııtııhlı:,1 aeavız.l Klı~a.~1ıl :'t1ıı-atı~" ll'ıtp f•tfı•ıı, dal ı buln1uş ve bunun için, do~rudan 
l
• . · ki 1 1 

1• t ._, \\'I' t·~ ıı·ı 1111:-- L'l't ıı· A.Yu~tn d • ı 1 H · · y 1 ·ı· ayemut temın edenlere na:.ı:aran ıu. açı· arınla c urmasını ı1rolL•..:to l'l-' rnl l J· • · • · · - ogruya mu 1 erem arıcıye e tı ı 
bundan başka saadet mi olur? j mı3tir. f·'ran.-ıız h:..•y',,t(, böyl<' tehdit! • ·'·1 1 <ll arlaıt'a )'C'll•eek kül!iyt·tli miz Sükrü Saracoıtluna müracaat 

n1alz:..•me g-Ptirnıislcrdiı" l.\.unı:ıııtl:ını d k ı d. · d 

tur. 
(Ul us) muharrir"nin, Hariciy~ Ve. 

kilimiz Şükrü Saracoğluna sorduğu 
şua ! şu idi: 

- Bulgar • Türk deklarasyonu et
rafındaki neşriyatı takip buyurdu . 
nuz. Bu neşriyat arasında: (Tiirkiye, 
Bulgaristanı lngiliz. po1'tikasına doğ. 
ru götürmüştür) den tutunuz da, 

Bulgaristan, Türkiyeyi mihver po 
litikasına sevkelmi~tı'r » ,,.. kadar 
birbirine aykırı fikir ve mütales.lar 
yürütülmüştüı·. Acaba, bu sırada 
Türk poliıı'kasını lavl:İh eden. bi l" 
kaç söz s~ylt!meği münasip bulmaz .. 
mısınız? ' 

Muharririmizi nezaketle kabul 
eden Hariciye Vekilimiz, k endine 
has ifad~, vuzuh ve samimiyetle .şu Dünyada her ŞPyİn bir ic yüzü ,ıltında nılizak{"r~lt~I'(' dt·\·anı (•ılı·ınİ.\'(\- · t> ere , cen ısın t>n gazetemize bir 

:ıltıııd:ıki kıı\'\'l'ller c.mi.ı·etiıı her ,;ı
vardı ... Toprektan halkolunan ve ceği i bild'ı·nı:stir. -------

nıfından g-iinüllü yazılanlardan nıiir-?h-
topr :... olınağa mahküm olan "nsa - k 

M I• • • nutku ~ptir. ~imdi bııııl:ıı· Aı·u;tııı·~lrnılaıı 
n;n yer yüzünde geçirdiği uzun veya usso ınının taıııanıiyl(' b:ı~ka bir mı·mlekt>ii(' hii-
kısa ömründe güttüğü gaye iyi yaşa-
ınasıdır, bu iyi ya~amak ne rl~mek- yük n1alll'\'l"alaı· yaparak l:dinı g-örü~ 

Istanbul maçları 
tir? Buaa nasıl muvaffak olunabilir? fta/ya sonuna kadar ,ıorlar. 
Bu gayeye eri~enler kimlerdir? İ<te Al ·ı b b SidrıP)', z:ı (A.A.) - Anı,;Lııal\'il- Istanbuldan Beşiktaş, Fener bahçe, Galatasaray ' manya l e era er 11111 insan l'C diğ'2r ka,\·nakl:ırını az:;lllİ 
bunlar öyle suallerdir ki, bunla!"a alı . l t b \ "l\~ k •• • • l 
nacak her ce.-ap ba~kadır, heosi d·· yürüyecek1niş istifade l'rlilir bir sekikle kul!:ınnıak ve s an u spor mı ı umeye gırıyor ar 1 

telakkiye bag·lıdır. Arada muhokkak iiz<>rc lıir hüklım.'t komi,-rnııu kskil ' k ., .. (IJ . . l' 1<1 1 l ... ]~oma, 2;~ (A.A.) Stef:ını aJ:tnsı ~·cliln1h~tir. nu komis.ron h:">.r tal'afı do- '"ıı ·al'a. _,, u-.usı) ,:ıµ-tııı . na nıa('.' :ırıııın :-;onuncııs:ı, bug·iiıı f"'c 
olan bir Şl"y vardır ki o da hilkaten i)iltliriyor: l:ısıp istihs:di :ırtırnırık \·n İRsizlrı·r is :\layı:-; ;-;laclında furlhol nı:ıC'larına ele-' ıı('ı:b:ıhr<.? stadında cere~·:uı l'1tııi~tir. 1 
ve tftb'a11 hat'. 0

S oliln insanlar rıı.ı-asın- \'anı cdilnıh~tir. llk oyun. 1ı'enerb:ıhre takınıi\"I.• 1..: . 
da Bt>n mesudum• diyen yoktur. Duçe bugiiıı '1l!ıl 17 de Fa:;ı<t hücum t ·miıı etmek i~iıı INliıil'I ·r a ..... :ıklır 1 1 . · 1 kıtal:ırınııı (Adil'yatu) tiralrn<unda y · z 1 d ha p ilk mıı~. Ankarnı:ikü ih• ~la.-kı'"il"" " 111 "' "flOI' ar:ı<ıııcla olmtı< ı·' , ı - 1 

Saadeti camialar ve f.-rdler içi,, iki . . enı e an anın I Fı·ı.ll·l'lil"r lehiıw hitmii;lir. 1 
Uır nutuk irad r\·lenıi~tır. .:\lııs . ..:olini :ırasında .\'apı rnı~ \'<1 hC'\'('t·ınlı bir ·~ 

cevabı vermişt'r: 
- Türkiye politikasın.la de~ i~ıııİŞ 

blr şey yoktur. Türkiye, ittifaklarına 
!4adıktır. 

Türkiye bütün devle tlerle bahusu• 
komşulariyle iyi geçinmek kararın

dadır. Türkiye, kendi emn·yel •aha 
sına yapılacak yabancı faaliyetlere 
ve hareketlere asla liıkayd kalamaı. 

Türkiye; toprak bütünlüğüne ve 
ya istikli.line yapılacak her taarru~ 
za si lahla mukabele edecektir. 

Türkiye - Bulgaristan anla~maılı 
ı,,iç bir yerde, h.iç bir taarruz emeli 
llmadıM-ını söyliyen ve su)hii ko • 
,.umak gayesini güden iki komtU 
Jevletin samimiyetle el sıkı4ması ve 
>ÖZlf"şmesidir. TürkiyP, bu tarzda ve 
bu manada uzanacak her eli tt ıkına· 
{a daiına amadedir. 

Son Dakika 

lngiliz tahtelbahirleri
nin muvaffakıgeti 

8 ltalyan iaşe gemisi 
baiırrldt 

ye ayırt t:dersek, tahlilini b'raz da- · • · ' Ikinei nıat, Galat:ı~al'a\· lakınıı Bı·- · 
h k 1 d.-mi-<tir ki: gayretı ı ~ı h · · --·--a ·o aylaştırmı' oluruz. Cam!aları 0 Yllll( nn sonr.n • as ~·:-:por. cı.\·nııu ].O ynğlu~por .arasında cereyan etn1i~ \'" It J }" • d B 
bugünkü nazariyelere göre milletler - Hiz wkiz ııydanlıeri harpte değ'. Weli•ı"loıı ~~ (AA) "" 1· kazanmıştır. '.!.O ı:alatasara.ı· l<'hı·ıı 0 11" •. tı·cc·l 0 1ıııı'.'·'- a yan soma ısın e ra· 

'.iz, altı ;cıwdeııheri hal'pteyiz. Yani :ı Z • : h :. -:~. • : • r <I ı I . c <-
olarak kabul edeceğiz ve mesela de· kitnııııu,mni n::~ tarihiııcleıılıeri harp- ,eLınd.ı lıa~\ekılı, lngılız hm·a ma- kint'i mar, c:eııçlernll'(lll :le llar- til'. llugiiııkümüsnlıakala.rlı~ .~anıpin;. va Jimanı işgal edildi 
vam etme-Jete olan harpten evve1 bü .. t~-'yiz. Fakat hakikatte biz. l\lason \'('~ i'~s:ltlına h~teben vcrdiğ'i bir sii·~·l~\·de '1iy<.•liler İdn1anytırdu ar:ısııHl:t C~l'e .. na nıa(,'ları nıhıı\·etc ernııslır. 
tün dünya, en mesud millet ".>!arak '·' . 

1
. d- k • ı •o; e demısCıı.. ,ı·aıı el mi:; ve her iki lakım wkııik ·lıir Bu '"'ne lstı.ı;ılıuldaıı :\İilli kı"ıııı"ı·:• Loııılrn, 2:1 (R:ıd,-ü) - Amil'nll Jı 

F n.apıtu ı~l unynsa ·nrşı ayak!nndıgı- ·. · . ; · . t.:" ranıızları gösterirdi. Fransız .-nille. ınız 28 tl'~l'inie\'\'(•I !1
22 

larihind<'nberil. . ~-~ 1~ 1 Zcland~~, ~n l('"\lrlı .v:ırdı.nı oyun cıkararak 1 - 1 lw~r:th('rc• kalnııs- gİl't"ı:ek takıtnlar :-;ıınbırdır: · j tebliğ ediyor: 
ti, milli saadete kavuşmuş telakki hıırplcyiz. 

1 
~çın. lıut.uıı ı:rayrelını sal'fr<iPl'ektır . lanlır.· · Hesiklas. Feıı~ı:lıalıce, ı;aJat;"'""". Apolga deııizultı gemimiz lıiri 8 Jıil' 

edilirdi, z"vku sefa memleket: idi, 
3 

Z·ıl<•r• ınvınımı'' ı·"ı·(\ıı· lst:ıııbul, ~:ı (llıı;;ıı,;i) - Saıııııi.rn- vt• lstaıılıulsııor. · ·. diğt•ı·i U<'s lıiıı tonluk iki İtal.ı-:ıı' ia~<' 
h tb k l~'. 9 El'lillüııde hal'biıı arcfe;iııcle " ' • ~ " . · 

a u i bugün hepimiz bütün dünya .. lnılunuyor;luk. Jfarbe t:.ınıamİ.\'l~·~ .. ı.ıava !1lal"C'!$:tlı ~u C'PYalJJ ,·crnlİ-'i gcınıisini batırmıştır. 
nın ve her milletin vaziyetini biliyo h•. , . , ki' ı·k (' .. k" t , "'. Jkt dA bl k 1 , . 1 floder cl~ııizaltı gemimiz bil' l .al.r:ııı 
ruz bu d 1 F .1 .. lZll' OılllHJ.{l t.> J,Y{'lll<'Z( 1 •. , Un ·u H- Jl·· .··k 1, · , . · . . ısa 1 a u a ngıltereye e 1 J l 1 ' . . J ( ' mesu sayı an ranatz mı. rih bizi hoKuzımız<lan lutarak zor\ill·ı- .. u:ı..u J:ıt.ın:ı.a 1:1_1.ıill'itllıtı :ııuka- v r - >,! ı·o Rl•nıısnıı. >a ırmıHtır. 
leti bugün bir avuç kömüre muhtac l ı enıetı lı·ıkık·ı en mukemmc'ltl ı· ı• j . ~cb.<'rs deııı_zaltımız i.smiııin Si,;l. 

. · tı. ta!ı-:ı, nıııazzam düsınan ktl\'\' 0 tie- ' • 1 · ' 1
" A 'k J 1 vazıyette. !'i i ırai·il lıırakmıstıı-. . ~oı·kutnıakla sarsılam:ız. lnıpal'atorlu- merı a 1 ar, Almanya da len tayyareler 1 tlı :\lerıııa olclugu sanılaıı 2.;00 toıılıı 

Ferdler ·çin saadet bahsına gelin · '!Un h('r t ır•ıfı ı l f ı k" ı ki k t hır J!Plllıyı batırn1ıs.·tır. 
k 

J<~ı ansa<lan sonra lJir nnmar:ılı clü:o:· • ' 1 la l'< a ar 1 · ara · a - 6 d kJ v 
ce, o adar itibaridir ki tarif ve tav. . .. laıınıanııı ne d«ı·ec« liizumlıı rıiıluğ-u. ay sonra gı a yo ugu Xt'ı·,·ork 2:: (A. A) T' .. ··t •• Arko; deıı.:zaltı .ı:reminıiz hinıa,-crlı' 
sifi mümkün değildir denilebilir. Ku ... nıaıı kalıyor kı. bu rluşnı.~uuı knr~ı son nu .ı.:övl.: . ..:c.•nı Yeı·idir b l v • d l · · 1 

.. • ıCcll( Jh . ..;e\'l'l•den 8 bın t > 1: k b' · 1t· J •. •• ~ 
ru ekmek ve pey. 1 .• •. • 1 kaıı clamla,;ıııa kııdar mucadele Pd'e«- · · · aş ıyacagı .,anaatın e er z:ırdıııdPn alınan malumata göı'L, ı:ı·-·~e·m-.· · t ·ıı '':"t· ı1ı. f.:'1·

1
'
111 "~'.·1 nrr e omur gec;ıren. • . Iüal Yeni z 'l,·tnıl.·tııııı Jı,•ıı·lıı'ı•. <l"- ·~ -o ·ı . . 1• "ıııı oı·ııı cm ıs ır ~·ı ı e ""mıı 

b 
g-ız .. , ren sf'ne ,, ... mı .ron Lra k1\"n1c·tındcı. . _ . . . . · · ' c-'-· • 

ir yol amelesi ı'çin sıcak bir kap J -1·· . .. \" m · · k. d leıl dmı ıe "Cm 'l 1 k l 1 
Yemek handa 

• y b. t I b •. taJ\·a claınıa çok uzak \'C g'lH' harp- .t 1 ıçın \'a ·ı yaı· ınıını takdi!· t't - ~cv~-cırk, 2:~ (A.ı\.) • .\nlPl'İkalı a5:t! ta\'\·:ıı-t> YC -J5!12 t:L\'\·ar~ n1ntörü 1 ~ I ~I ~ l 1 'r..::a ·ı:-:nıınl an J;t. 
' ya,ı an ır a c e ıcın 1 : . . . mekre v/. lıu dnamlı .ı·ardınLal'lrı k,·ı. ·ı·t . l l Al 1 .. ı 'h ·1=1 . t' n 1 . ·ı ·ı maga "" anus ır. 

bl·r pansı·yonda tem· s ak b. d er<' gımıek m ·clıurı,-et:ııcle kalmı~tır. '' ''nt ~ı ar. nıanrnıı111 atı aı· ıcııı- ı r:ıc l'< ı nıı,; ır. uıı ıır ııırı teı·c w p · t " ·. it 1.-rz ıc ır o a z•ınıl·ı"'lı. z·ıf".,ı"ıı clnı"tn 1 1 . l 1 l ı 1 ·ırl 1 . , . . • ' .. t. "ki . ·ı . . ı"ı\'en ucııızıı ı g.'m·ım'z ı,,·,. 1, .. , ı· 
• ' 1 Ilrıı·l•in ilk dürt ·1\·ınd·ı dü ·m·t>t l "' k .. • ""'"' ~ ... 1 ... ~ ı ı JI!• ı:ırı"'a < e >as.ıca g-11 a nı:u e er:ııın \·ohluıru ınut eiı · erıııe \'('rı 011stıl'. , . .. · . · ·. '. 

J:. r köylü için şehirde hayat, kırkını _. l l 1 .. ıl: · ı·k 'F, .' • .. ' "".· müııeer olac;ıjfına iıı:ınmakt:ı .! ·ı k 1 , r·k . . . 1 ~ 1 T' 1 k 1 ·ı· . . it\(' topla hucum etmıs lıır ~enı·\·c 
geçen bir kız için bir koca, çocukla· H1~u· f<ıtıhr Hl.:·~!'. ıLnlırı·c ı .

1 
·. :ı~ızmın ~-·ch·ı.ıı- ı e ':tl':51 asacagı ı rındedırlcr. ktı- ı...za \ ~aı· · ngı ız hava kıı\·y.:;ıtlel'ı G·· . 1 t tt• . .. ~ ·k~ 

en t Af 'k d 'ad nıütrh:;,,,,Jannd:ııı Frrderik Sta- i<<ıı cliirt. nıolöı-lü ta,'\·arelerin ı!,- mi- ~ı- 'o'ı'ı. 1'"' 1ıok el. ıı:mı~tir. ı:ıuııdan !ıas ·~ 
rl olmtyan bir aİ}e İÇİn bir ev)i_d ba- ( r. p lg'l l ya, ( a,n~a ~.il Til_ll 1.ffi rı a a . • 11 • . .. . j U J ..J - • · •ı • • • ',) Oll l1 lll' l'lSf.1 gCnlJ '1111 )J•ttJ!'Oll"-
ZI Bayanlar için bir kürk mantd, bir s1·!rttt··.ılk nokta ol:ıl'ak telakkı C'cl 1 lnııs- ı~~ un )<'.\'HZ. sa.r~ıyla nııllı nı~ıd:ıf;uı er- ta u uııutıgu_ bıld:ı·ıınu·htt>dıı:- J~u ta,\·- tır. • · :-.. • 
otomobil, bir apartman ..... Ve nı·ha - ll'.> . • • • ltalyan u""sle . bo b l d J,anını tenvıı· H,'1!1 h:ızırlndıı.rı l"H!)OJ'la \":tl'ele!' _\'el'L' ınmeden \'e ,\'t..'llld(•ll hen-

yetsiz, er,.•ilmesi gu'·ç bir c;ok a•zu ve . ~[L·l""Olını ııutkcına tlt'\'am,:ı ılemı~- rı m a an J Arıwrika hükümet'ııe gcl•n mahrem ziıı almadan 10 Lin kilomet ·elik bir 
2

g küııuııda e\'velce lı:ıltıjfı lıilılirl· 
' ' lır h · K ıı· ?n (A ' ) cı k ııwlümat arn~ınıla. bu hu;usla lanı hir . ah:ı.rı kate.,·lem~kt.:"" nıühinı :n ktar 

1
"

11 
Tl'ilon tlı•ıı:zaltı gemimizin batnıw 

hırslar ve nihayet temenniler y:?rine \ · . . . . H il''.'.", ..,.) .• "'\. - 1 ava ·ı:\'\'0t- d:ın. p\·vel t::ıhminen sekiz lıin toıılu~ 
geıdl.kçe m·u·temadı·yen ya . d • Ilalkaııl:ırda son lnı:rılız kal~s· '\. u- ~0ri kaı·ar"ühınııı telıli"i: mutabakat rnl'dll'. ıl:ı l•onılı:ı da l:ı.<ıl'alıilnwktNlir. 1 İ ~nı ogan · t 

1 
\. 1 .

1
. t .. 

1 1
. 

1 
~ . ~ Al 1 1 ·ııı · · i <i tıılyaıı ia.•e gemisini batıı'llıı!ı sinı· 

dilekler .. P. Nerimeı insan saadetin' nan ıs :tll< ı .. ~ ngı tz ın.tran :sınc nn tu yan snm:ılisınclc ve Ilnh~..:isl~tn - nı:ın\·ac a JJ :ıssa et, ,·air ,.<' \'!- M • d ..., li hab(·r alınm1~tır .. 
şöyle tarif etmiştir: «Malik olmak ve rnzgeçm~k ı,;lı;·en Yun:ınI'laıı rılm.uş- da tan·ar(' fa~li,ıeti dernm l'lm'~ti ı'. tanıinli n~adılpl•r ııoksaııclıı:. Bu ı:ıda- ac 3rıstan a tugyan 
arzu etmek, insanın 'ki saadetidir.• t~ı. Iluna kur~ı ~-o~:n1ak lüzunılt~ ıdı. Cenubi 4\frikada h.ı\·a ktı\"\" -~lt.'rin:• :ı~r!ı~ ı!o~saıılı,t!ı ~ske~i.n <.lö~·i.isnH• ka- l~udape~t" :!:~ (A./\..) _ (;t•l··ıı r:ı. Brava zaptedildi 
Pf'k doğru olan bu tarifteki malik \ <' IJU no~.tacla. bu tun nıe~uı a . ..;krrı un- meı~sup bon1l.Jardıman layynl'l'l(•!'İ h:ı- Hl 1:'.~tını ~ız:~Jt:1hılı..~ct'.gı. g-_ıhı haı.'_P .. ~H& porl:.ır;ı gi"ırp Sc,\'liıp nııntak:l..;ında 
olmak ve arzu etmenin hududu ne. surlar nluttehıd hulunmu~tll. Arnn- r('kat ~ahasında askt•l' tflc~nınıü!rrinP nu.~ ı.ı umc.~sıı~.n \'C'rınıını ılL1 du:-;uı·p- ;:~2 t'\" yıkılrnıştır .. \laanıaf'ih asıl Kah;ı·,., 2:; (Iladyo) - K:ıhirf' uııı•ı
dir? ,.~ıd!:ıkbt ftal,\·an nsker)"-rİ nııılıtrş<·n1 \' molürlü n:lklİ.\'t' vasıtcıl:ırııı:ı hiitLl'll c.:·.•ktır. l~ll \·az 1.v"'t ;ıhlttka.r<ı \"ı' ~tokla- sularııı L .... tiltı.sına uğrıyan Sol ka~a _ nıi k:ıı·nrg:lhıııın lııı aksanıki l'r..;nıl 

Bütün bu tahlillerdon sonra varı .. 1 b~r tarzda harckt.1 t ctmi~ler \. rf,nn~\·İI c·tn1i!5i<>rclir. ı rııı .kıs~ı<'n tiik nnıis nlınasın:ı :dft•clil~ IJ~<sınci:ıu hPniiz rapor· gelnıcıni~tir. f(•hliğ'i: . 
lacak netice şudur; en mesud insar 'Jır taı·zda f5<l!: ~:t1 ser.:f sahifel ri y:ız- •. İngiliz bonıbardınıan tayyar::-\ .. ri clı• nıl'kl, ılır. 

1 

fla~al'a uğ'rı,,·an evler 1 . ıoo fi, tl faz.. !,ihyada k 1,\'(f" değc.ır hir .... (',. \ ,ı.. 
muhakkaktır ki en müteki.m!l =n.san· 'lllf:lardır. nutur~ ciun.\'H.\'l . h:ı,,·ran lıır ('r,k tayy:u·e tl11',\'dHnlarına \" \ i:ı..;~·ı l:ıdıı-. D!r çok çiftlik h'.ııuları da .\'I· tur. . 
dır. İnsanın en mütekimiljni tarif Vt' J~rakm1~t!I'. y lll~[lfl za~·ıatı ('Ok de.rolal'ına hüc:unılar ~·apnıı.·dardır. ı· ngı"lterede yenı"den kıln11s \'(.' lıasaı·:ı tq!ramıstır. r:ı :'tredf'. hattı Ü."iİu\':ı Afriku . .;,ı l·"'r:ııl 
tav"f tabii pek güçt··r b d ıgırrlır. \akında ılklıahar ~c!?crk- ll:rerlauada rı,,nıinolu ista"·nııu ,·c 1111oskovanl1l fekzı"bı· <ız kıtalari.ı·I" tııkd,ı·e t'clileıı :ısk .,.ıe· 
kur'anıkerimden ögre~;oru::ru 8 

tir. \-~e mt\·:..ı:n;in i~lct.liJti gilıi ı.riizel k.ı~lalara tam i~ahetlcr k.aycİı..·•lilmi~- askere alınanlar ıv~ · ıinıiz l(ızıldeniz ..... ahill!! ~i nd~ teııuh·1 

•En müt .. kiımil insan, başkalarına .:eyler .ır~lec<>ktır. ieıııdeıı h•:'-. almıs lll'. A\'Ct la.\'.\'lll'c•leri ~[usanwla .n•rrl' }io;koy:ı, 2:ı (A.A.) Ta ai:ııı-ldo~·u ileı;lenl1ek.t"<llir. ~· 
t'n mukayyed olandır.» Kl1\'\'ctım~z mııaz~amdu_-.. lngıl ı:~ kn- bnltınan .ta~·~·nrtılere n1itr:ılyözk' hi.i· l,nndra. 2:~ (A.A.) -1!12L .~ınıfına ~ı: .. tırcn. !OR"esınle k.ıl:tlarınıı1ııı :o-:t. 

Bu başkaları, tabii insanın en ya ~ r~plar~ n~ırdır. J·,~as nıhaı muharehP· cum Ptmı:-:ler \'' lıir petrol d"pn...:tında ı men..;up g ·nc;lerin :ı .... kerlik ka_,·ıtl:.rı ı. ... , İ\'J'l•dt.ı t:ıkan Jl:ızlt•r ?\ahrih - ~·: lı~ı.ral l\'lll hazırlıkl:ırı d. vanı (ıtnır1'· 
kınlarından başlar. Bugün İs• bizirr ·lır. Ingılt 1~1 gnlıp g"t1 1Cnl:!Z. J.lpr n~ \'Hl1~.ın cıkarmı~larclır. tyupıln1ı:;tır. nunlar daha zi_radt' pilot trıı gazett~SI, 'fiirk ~ I~ulgal' clPk'a - .( ·r. . 
en yaktnımız bizim huzurumu·•u te· ıiuı·sa olsun İtıılya :-;onıın:t kadar~.\'- J>un rHl.:man :\Tnltnr:t hiittıın etnı·•k \'n mü~:ıhicl olnıak ı:-::t mişler<l r. Tl!r asyuııunu11 ~O\'t.•ytlt>ı· birlij!in;ıı fH· JlalJ e~ıstanda : lnıriliz ku\'VPfl!'rİ ,·e 
mineden hududlarımızdaki Pvİidla- m~nva ile b~r~hrr yi~.rliyPc.ek ir.-. İ:'tc-r~~i~:.;p de n1u\·affak olnn1<1n11 ... tır. l~ınıf clalıa 'önü~nüzdrki Ut·~ ar zarfln- :1 1iyP1i iL.: :ıktrcl'lcli~ini Y:ızn1 ı~tır 'l;:he.~ \·atanp?r\·rrleri nıa\'İ ~ii üzt'" 
rımızdır, on!ara mukayyed olalım. r,: ~lıtso<.o~ını .1111 eumlr ıle lıurnda Bulun .. han•kiıltan layy:ır~lerinıiz ılı~ alıııacakt11-, Buıılarııı nıcı·cuclu iki Ta' aj;ın,;ı bunun hakikat ~!m.ulı~ıııı ··inde ·Sug;ılt• nwl'kiini isg:ıl ·tnıi~J.>!' 

nutklınu bıt.rmı~t.r. salınıeıı doıımü~lerdir. 1 nıılynııu lıulacaktır "·kz'he mezundur. •lir. Düsıııaıı mukııbil hiieuııuı k:ıl~ 
mı~.<a ela 150 ölü bırakarak karmıştır· 
ZH\'İ:-ıtlOllZ Phemmi~·ctsizciir. . • A . E. 

lngiliz tebliği 
Afrikada 600 Italyan 

daha esir edildi 

F'akat c:avu~ ona t.akılı\·orclu ,.e adı- il • ._ sun y,~ssclanı ~ .. 
mıııı ileriye atmak için ,\·~ptıı(ı her te- 1 VATAN ..... rıu dPdikodulaı-, miiı~·ıknsl:ır: hep 
~cbbü . .;e; mnni oluyordu. AŞK '\runnıı lisanı üzcrincle cerCran cdi-

Ilir clakika kaldı: ve 1 z ' .rnr< 'I .ozo Yunun dilini il'ico bil -
Casus: kapudan cıknıak ıçııı hattiı nwcliğiııden bittnlıi cen,,·aı; <>elen 

çavusa küfür saYurarak ileri atıldı. _. mükiılemt•n:n nıannyı h~;kiki·.:İ!li Hn-
Çavu~ Lckr::ır {'~rarC'ngiz ~~1tıcının Kar . k 1 or I· n 1 

ününe fırlndı \'e asabiyetle onu sacla- ım senı ga a ıg um, casussun .. ~:;~~~~,\'~ı·: iııfili'ık etnıisli. Hunu, 
nndan ı·akalamak i><t<'rli. Fakat Pliıı- --- - ı 87 1 e,;n.«•n daha Rene ile lıcralıol' ik<>n 

Kahıre, ::::ı (A A.ı lngi iz umum rle bir ı~nıka kaldı. Tam '! sırncla . hııbı·r alını tı. Dair« lı"rha\'a edil. 
karargahı <dlliğ' · j bonılıa ar infilak elti ''c casu;, .lairr ile <imaları da oluler meyaıııınl:ı in;i,. ı ,·alet.yit• ordugilha giı mı'ge nııı' af fak misti. o ela malltm : .. 

Trnblusta k:ıydı·dilccck bir hiıdi.<e "'o an\lıı lıulunaıı yazıcılarla !ı~rabı'r Biı· ba~ka;;ı "öze k~rı~tı!. olmıts \'t' orn,;ınt boıııhalamı•l:ıı·!. Fakat netice nL' olmustıı'? 
olmamı tır. t:ritre ve lfabcsislanrla binanın enk:ızı altında kaldı ve t-1,•f - Hayır, ha,ı·ır!. Öyle değil!. Tlcn - Yaııa: Zozo; ıı.•ıH·ercd k:ıı;ndı. Z!lınPn 
harekat lehin111." olarnk inkişaf etm"k- 1 oldu. ·ôimdi or~dnn geliyonım. Fran"zl:ırın - Evet: ·ok yorgundu. ' 

•kclir. 1 ; eni gelinlikleri rl bombalnnnclan bir On lan yakaladılar mı'.'. Kaf:ı.-ı; gillikçp :ıgırlıısn·ordu. Bu· 
ıq Ru' :ıt l~r I! nd !>lel!"lli cliisme- Zozo: müdh s bir heyecanla oc1:1"111- sandık acılmış ve müt .. ha,;,;ıs bir «a- - Bu hu'ltstn maliimaunı yı>k : .. 

1 

;Jfıda gecrc«k lıiı ha;t;;l·ık dc:iilcli'. 
üı ·rinc 600de1 fnzla !":İr :ılıninıs, da dola~ıp duruyordu. O sır:uln hnr:ı· 1 Vll~ onları hurcalark<.·n bonılıalar in.fi- J•'akat, bir a..;.ker \·aknyı anlatırkPn !lirden ·biı·lı ayaya kalktı \t'~ otla 

lıır cok mitıal\ôz. lıir k ıe top ğtin:ım. retiıv lıakmıs ol,;:ıyclı muhakkak sı.1 l;"ık "tmi~.. kulak l'l'nlinı. Ciiy:ı lıir l':l\'IL: Bul- ic:ııd 0 hızlı hızlı dolıısmağa b:"lndı. 
edilnı st.r t·uklığıruıı kırk dt>rr·cıyi huln1u..; oldui O ~ırada bir hnşka:->ı :ı_\·ni 'uka~a garlnrd:ın IJil"i~ini .• nkalanu.~. fakat BP.\'n:; ad .... ta ~u g-ihi kaynıyordu. 

ltnl.}ttn ~t nL. inık~ .Jıılıa ırrrıaıl:ının ~""tıntı yörecekti. i ~irn1i~ ilcrli)·orılu. Küıne hnlinclt' kn- cııııınla nıe~vtıl ikPn bombala1 ;ufiit~k Alnnıa \'t• Plls(• ..... ine hiı':ıL ko.on\'a 
aı-k 1 rı in 1 ı ·kat mer. nuııi.\·et ' '1 Znnıan zanı:ı.n :'ağ' t•lini alnına doıi- nıı~anlaı· onu görüne<', .\'ohınd:ııı crı\'·r~ l'tnıi:). \'""avu* da hinu ill1 h:'rha\'a !-i.lirdii. Snrıı·:ı kapu~·a doj!ru ~•tt! \·p 

l>jr tn,·zda ı \"1nl ('tın kt.et1 ir. • 
1 
rı. KÜtiirliyol'dıı. J·:llPri lıuz k ~ilmi.1ti.I tlil(•l' v~ .-.rırclul:ır: hl'rh:ır:ı oln1u~. giLmi.-ı.. ,~urdu 
Bıırıa rağ'nırn alnı ,\anıyordu. T>:ıya-! ·- Nt>l'<•dcıı g-eliyor:->un~. IT:trl'"t'<l'~JJ ı\l•aba iileıılt'I" <:ok rnıı'.' h:,.·:(rlorcla ayak ..;p:-;J(ll'iıır bı>ıızcıı-

J ıuınıadı \'{'o soguk ha\·nda J>Cll{'.'l·rt·~·:· h:ıh;ırin var nıı'!. Xt'l<'ı- isitt;ıı·>. -. Ellı .. tt 1 ! .. llatlÜ iiliih·r ;ıra-=ııı- hi:4 Jflli'liltü i~itir g-ilıi oldu. l\:apıyı 

l 
ıı~tı, lıaşıııı "'kağ'a <w>i(nı ~ıkanlı. D~\·cı·aıı Pden ~a.dalar ~ı.k ıııulı- ıla im· f'nk riilbeli 'l.ahitlı·r rnrP'ı<' ·iirııtlc açtı. Fııkıct )(PIPn. )!'iıL•ıı ı-nk-

Loncl.-... 2:l (A.,\ J <;el~n lıab·r· Sr·lfrnik halkı; telfı~ içind« idi. Tk- telif. Hiulise hakkında malüınal almak -- c\skol;uıı heril'lı'1·e! .. Krıı'"'·'"". ·u. Kııı·iclor lıomlıo~Lı. lleıin <İtrin 
r<' gon Polun~nlıların merk'zr teh- dıK<.tlular, alup veriyordu. II!'I' kafa- imkıin hııricirnl e .. Den f'litk:•t rn:ıhalli- nıııı ki. lıil' gün g~ftc,·k: ı:• <l:ır'I' · ·«iıı' «ı·kti. !:'ionr:ı kapunun ark:ı>ııı--

Polonyada tehcir 

ı 'ri i i ,urntlcndi iln. <lir. Şimd1<1"ııl rlıııı lıiı· <e,,, her ağızdan birbiıini nak ne kadar gittim. Fakat boınlıalanıı in- frdailerirle lıu sphirıl~ •ıs ıı-tıi- da ki zili rnldı ,.,. twklPnwjfı• lı:ısl:ı-
l'"aıp l)ulon~·n. ı lJoJg(s·n 22 bin ... \ 7.<'d~n uaı-ip haberler çıkıyorciu. filitk C'ltiğ'i yere ,\·anasnıak iınk:inını tıt1 ta~ iJııahnııyac:ıkl:ırdıı·~ diz dt·, dı. · 

a. td('~i claha \' .J .... :-.tirilw ~tir. fln - Almanlar: ta,\·yare il~ geln1i~IC'r bulam:ulını. Şu n1uhakkak ki. !o\lipht•li nıüttL·fiklerimiz dl' dp1·iıı hiı· uvk~;- Ifizn11._•tc:i :\[ ~1ri: hir ka<: sanİ.\"" ~rın_ 
l r J,jtvunyad;,n hicr l eden A mnn '"' Fran; z Ol'rlııg-iihıııı lıonılıalamıs- ı:rördüklı•ri hei·haııgi lıir sahsı rnkııla- ,.,. dalnıı~ız. llcrifl«rclP: ('an. riğ-cr nr nı«rdİ\·pn b:ı~ıııcla giiründll. 
ı rdı Y r 1 Polonya ılar .• rnlı>ız mal hu.o ,·ıp krıclı-s• atıyorl;ır. ,·aı· K01·ku IH'clll' lıilmh·orlar .. Zek;i - Kızını -df'cli. hana ağıl' 1.,., :ız 
\ h< kln,ını l: ği! ('S\alarını b!1P al I - \·ok canım!. - ]{:"uli"'(~ hnk.kıııd:ı n·"lrr ~i.\·lii)·ll'- j,p ortnlı){ı alt i.isı r.tnıL~i!'t· <'alı~ı.'or .. srkPrli ııir kah\·e pi~ir!. 
nıa<lan rerkczi PoJoppya •iil'iilmii.• - Evet, ewt !. Hatt:i işittiir!me gö- lar?. . lal' Bizimkileı· İ"<'. siperl«t«le sinek fü•; dnk ka l!t'~m«ıleıı kalın' geleli. 
ıcr<lır. re, ~rkiırııharp hcy'etinin lıazı milhim - Güyn iki frclai Rulgnr, dil~nri kı- a\'lıyorlaı '·· Allah yardımcımız ol· Devllftl edecek_ 

ltal.rnıı snııınlisincle: Cuba nı:ın~ıı
lJında Rra,·a linıanı i~gnl erliln1işfif 
Biı· miktar bir alııınıı,; \'e harp nı~l· 
7.eml•si ele geridlmi"tir.'Cuha ,arkıııd'' 
harek:it iıık ~af hııliııdeclir. · 

ANADOLU .................... , 
Sahi'lıi Ye Baımuhurirl 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi Neşriyat MtıdtlrO. 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇA:& 

Ah 6 Aylıiı 800 
one:v.ıı.ıı 1400 ırr. 

Yabancı memleketlere 27 ı:ra 

idarehane ı ikinci Beyler ıolralı 

Gündelik Takvim 
7360 Muharrem 26 

EVKAT 
!I. D. !I. " 

6 42 Alc~am: 1 7 53 
Ôğle :12.27 Yat.ı: 192t 
Sabah 
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