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Basn1ı.harrir ve uıı ı urni n~rıyat müdi.lrU 
__ _ HAl{KJ OCAKOCL=U=--- • Vatandaş: 

A B 0 NE !:IEl<AITI 

IJICV AM MUDDE'fl Tüıkıye ıçin Hariç !çın 
St-n• 1ı ~ .... .. 1400 2900 
Altı avlık....... 750 1650 

'lürk Hava kW"umuna yardım etmeli en 
kuıM bir vazife bil.. Bavalanna hildm olını
yan milletlerin ölüme mahkum olduklannı aıı
!a unutma.. 

Gihii gecınis nü:;halar (25) kuruştur .. c JELEtON:2697 ·-------' ın uu ıd. 1 c.ıt : .do.ı , ..!<.:~· tt>nıiz rn~~uHyet kabul etmez · C~ıhuriyeti1' ve Cı1mhuriyet eseTleri"i" bekçisi, aabııhlan çıkar siyast gazetedir 1EN1 ASffi Matbaasında basılmıştır 

Ziraat ., ekilinin tetkikleri 
-----x.,ıı:-------

Vekil dün köy çocukla-· 
ri e konuşt , sabahleyin 

karaya hareket et • 
1 
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Almanyanın 
'\ eni taarru~u 

-·-
Hangi hedeflere 
teuc:h oıunabi!ir? .• 

Şehrimizde btılunon Ziraat Vekili B. 
Muhlis &kmen dün oabab Kaılçulluya 
Riderek KCiy en.titüıünü ziyaret eylenıİ§
tir. V ekn köy çocuklan ve köy kızla
rile ayn ayn göriı,miif, alınan aeticeler
den memnımi)'et beyan eylemiıtir. 

7.iı·aat vekilimiz Köy enstilÜIİİnün bü
tün atelyelerini ıezmiş, Kirlzmııya aiden 
çoculılarla uzun müddet ~müştlir. 

llu ziyaretinden pek mütehaua olan 

BINGAZi 
Ingiliz bomba 
yağmuru al

tında 

80 bin esir, 300 bin 
obus ve milyonlarca 

harp malzemesi 
ele geçti 

Benina ve Berka 
tayyare meydanları 
harabe haline getirildi 

Ziraat Vekilimiz Köy Enatitüsiiniin ha- Kahire, 12 (A.A) - Bard.iyada mü
lıra d~fterine, enotitünün köy inkılabı- him miktarda yiyecek bulunduğu öğre
mızda gayet mühim vl\Zİfeler yapacafı- nilmiştir. 

Arnavutluk harekat cephesinden gelen en IOn lotografları:Uııı ı,;,; 

HAKKI OCAKOCLU 

İtulı .m orduları Lib:vada a~r ••.vinta 
uinınmlardır. Seksen biııi ~n esirle
ıin adt"di ;ı,, virnıi bln tahmin edilen ölü 
ve ;vur.ıh ınjkffan Grat;:ıani ordularının 
Trablu,ı:nrııteki ,·azi~·ctlerini hayli lelı
llkeli bir duruma diisünnüstür. 

na kani btılunduiunu yazmlflır. Garp çölii haıekitı ba~ayıılıdanberl 
Ziraat Vekili dün ıı:ece alqam yemeti- alınan esirlerin miktarı seksen bine baliğ 

ni ailesile birlikte vali, belediye reisi olmuştur. 
ve diğer zevat hazır bulunduğu halde Bardiyada alınan harp ganaiınl ara
Ankarapalasta yemiıtir. Yemekten son- sında alb yüz top, 300,000 obüs, 600 
r3 ve geç vakit vekil Basmahaneye alde- mitralyöz, on bir milyon kurıun var
r•k ::-c:eyi hususi vagonunda geçinni' ve dır. 
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ln~liz 
•••••••••••••••••• 

Ablokası 

YUNAN !Şimal cephesin
ORDUSU de büyük bir 

Ama,,utlııkfa lıava ve münakale ,,....ı. 
laruıın fenalığına rağmen Elen orduları 
Derlemelerine de\'Dın ediyor. 

ltııha her iki cephede de ai:Jr darbe
ler :venıt>kte olmru;n1n ra~men Alınanya
da dcri11 hir ~likfınct ~tiküm ferınadır. 

''azİYt·fin dıs görüııii-:iine hak,Jıı-sa 
Adetn JJitler. ftalxanıt1 Yı1~ıhnasınn !lie
yini k lnıoktadır, 

Hakikat hH;vlr nıidir? 
Hiç zanneiıniyoruz .. Alınan;va, İtalya

nın ınukaddcrulına ~iddctle ııliıka ı:ös· 
tennek nl(l'vkiindedir. İtulvanuı chknıc-si 
IDih\'el"t"ilerin hesleılikleri. hayalleri n·ı. 
tllst edecek 1 •d.r ehemmi:vetli bir hiı-
dlııedir. . 

Su halde AJn1an\adaki ~iikı1nt..·1in nn.ı
nuı ne olabilir? 

Vaziyet, bli)'İ.İk Urtın&ilara t<•(:a\· ii,nt 
eclen ııeasWiie pek benzi. ·or. 1'itekinı 

aııanda nazın Göbels emebı ~azcte· 
toplantısında Almanyanın bii~·iik 

taarruz hazı.rladığım ı.arahatle ifa
.ite eylemiş bu darbenin a•ıriıı:mı tcbu
ıtiz ettinnq, fakat faarnı;un lwdoı; He 
tarihini eöyl-emiııtir. 

Göbelsin söılerl cihan umumi cl'kiırı
,._ korku salmak, fta)Jan heziınctlerin
a.ın teessüre düştüğii ınııhakkak bulu
ııan Alman cfkaruıı yatıştırmak, oulara 
Umit 'erınek l~in •Öylenıuiş olabilir. 

Faknt Almanyanın yeni bir taarruz 
lıazırladığı keyfiyeti de daha büyük bir 
lhfimal dahilindedir. Çiiİıkü Almanya 
ınih,·er cephesinin kırılan prestijini te
lifi etmeğe, İngilterenin 1942, hatta 943 
senelerine ait hazırlıklarını darbelemeii'c 
ıncburdur. 

İntiznrla ııeçen her ciln ingiltercııiıı 
lehlne \'e Almanyarun aleyhine inkisaf
lar ka:vdetmektedir. 

Yalnız bu taarruzun hedefi neresi 
olacaktır? 

4te htıl(ünün en mühim ve ~ok me· 
ralıla iil(renilmesi islenen meselesi hu
dur. 

Hepimiz biliyoruz ki Abnanya geçen 
sonbaharda İngfüz ııdalarına karşı hazır
ladığı istila planını tatbik edemeyince 
bedelini değiştirmiş, Biiyük Britanyayı 
lmparutorlıık vollarından ''ıırmak heve
sine dil. ınüştü. 

ubahleyin AnkMaya hareket etmi,tir. i Kahire, 12 (A.A) - Dün lngiliz ha-
Bingazô - Sonu 2 inci Sahilede ---·- ----- ·~· 

ın~ılız 
•••••••••••••••••• 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Bataryaları 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

usıer meselesinde 
Şimdi Tobruku siddet-• 
le dövnıeğe ba,lamıftır 

•••••••••••••••••••••••• 
Ablokayı yormag-a 
çalışan bazı vapurlar 

tutuldu --·Hür Fransızların otuz 
harp gemisi bu ise 
müzaheret ediyor .. 
Londra, 12 (A.A) - lktmadi harp 

nazırı Dalton söylediği bir nutukta i,gal 
altında bulunmıyan F ran,,..dald çocukla
rn Amerika Kızılıhaçı tarafından iliıç ve 
yiyecek göndermesine ingilterenin mü
gaade etmiş olm:unnı bahis r.ıevzuu ede
rek dP.mİ~tir ki: 

cBu müsaad•nin ablokada hiç bir de
lik açmıyacaiiı muhakkaktn. Kontıolü
müz gevıemem' tir. Son gihılerdc do· 
nanmanuzın. ııbloka~'' yarmai!a teşebbiis 
•den bir miktar vapuru yakalamağa ve 
önlemeğe muvaffak oldui'11nu haber v,.rw 
ınekle belıtjyanm. 

lktiaat h•rbh.l k•r• ve d'eniz kuvvet .. 
!erile ıiddeıJ,_ndirmek için elden geleni 
yapacal:ım. > 

Londra, 12 (A.A) - Hür Fransız de
nız kuvvetl~ri kumandanı Amiral Luse
li~r dün söy)edi~i bir nutukta, hail hazır
dı\ sek!en hür J--'"ransız ticaret gemiıünin 
denizlerde dola~tığını ve otuz harp ge· 
misinin denizdeki hC\rekB.ta i~tirak. ettiği .. 
ni bildirmi•tir. 
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BÜYÜK 
Alman taarruzu 

başlıyor 

Dr. Gobels bu taarru
zun tarihini ıö Y· 

lemi yor 
f"'ebelilttank ''e SÜ\'CY~ kaııaUaruıı Bı· r ltalyan ae- lnaı•ltere 1·1e 

ele A'e~irmek İn~iltereyi Akdenizden ..... ..,. 
U28kJn,tırınak kin Fransanın, İspanya- J • d•• •• · 11Bu taarruz öyle bir 
nın da yardımlariyle İtalyan ve Alman nera 1 esır u~tu Amerika an- ders olacak ki hiç 
ordnlannın yapacai:ı genis harekat ııla- ~ kimse 111111--yacakn 
nı hazırlanıa~a çalışııuştı. G Z j l t ) o.cuua 

Bugün bu plan fiilen suya düşmüş RA YAN ORDUSU TOBRUKU aş 1 ar Madrid, 12 (A.A) - A.N.T. ııue-
bulunuyor. İtalya taarruza geçmek 'iÖY- MOOAFAAYA NiYETLi OEGIL teainin Berlin muhabiri Aın.n propa-
Jc dursun, deniz a"n kmvetlerini mu· ibda nazın Dr. Göbeb tıınıfmdan ecne-

Elhasan önünde 
mühim mevziler 

işı?al etti 
- --

Tepede!enin işgali ga. 
kındır. diuorıar 

Av/on ya ve Berat ta 
tehlike ye düşmüş 

bulunu yor --
Atina, 12 (A.A) - Cepheden 

gelen aon haberlere göre, timal 
cephesinde büyük bir muharebe 
....lamıfbr. KJi .. ura mıntalrum
d::ı Yunan kuvvetleri, zaptetmit 
oldukları mevzilerin tahkimi ile 
mer.guldürler. 

h.ıh•n hava lcuvvdleri, Yunan 
mevzil.,rinin gerilerinde faaliyet 
gösterml~lerdir. 

Atine., 12 (A.A) - Umumi em
niyet nezareti taraiından 11 lkin
cikanun al~~amı netredilen tebliii
de, memleket dahilinde aükiin hü
küm ıürdüifü kaydedHmektedlr. 

Atlna, 12 (A.A) - Yunan resmt teb
lij!I : Mahdut mikdar mevzii temlzleme 
harekıltı yapbk. Yüz esir aldık. Bol harp 
malzemesi ifıtinam ettik. Bu malzeme 
meyanında on havan topu, bir ~k mit
ralyöz, otomatik silah ve tilfenk vardır . 

'sviçre af akında 
ucan tayvareler • -.-
Bunların Al

man oldııklan 
anlaşıldı 

hdder ıcırık.tıerden korumak imkanıa- Sekiz ü• için bir mu- bi ıuetecner ,....r- yapılan ...,., ı.a-
nn.ıan . ınahmm:lu. Binaenaleyh Al- Kahire, 12 (A.A) - Yeni lngillz top k / /d • bnlde Dr. Göbelsin yapılacak Alman Bern, 12 (A.A) _ Dün ııece Ce-
maıırn Inı:iltere\C karsı elde etmek is- bataryaları Tobruk etrafında faaliyete ave e imza edi ı taammmu fU oöılerle izah ettiiini bil- nevre eehrinde beş defa hava tehll-
tcdi~i za(cı· vollarını :veni istikametler• başlamışlardır. Şimdiki faaliyet knrtılık- Veşingt.on, 12 (A.A) .;.... Hariciye na- diriyor: • , ke işareti verilmiştir. BUvlyetl meQ-

de an~ .. ,,ı,ıır. lı top ateşine inhisar etmektedir, Dün zın B. Hull dün akşam yaptıltJ bey&- •Ne ......., ve ne tuilı ~'!- bul tayyareler garp istikametinde 
. Ayrupoda istila edilttek küçiik veya Kahlrede neşredilen lngiliz hava kuv· natta batı yan kUrresinde bulunan İngi- ~ Y!'1- .-a kat'I ~ ~yllyebı- ucmuşlardır. 

büyük mcmlrkrı kalmamıştır, vetlerinln tebliiinde, lngiliz avcı tay- !iz milstemlekelerinde Amerika tarafın- lirim iri Ahmn ......_ ,_. bD" lunaz Bern, 12 (A.A) - Muhtemel ola-
Almany~ın ~a&rnı2. eclebllecejti isd- yarelerlnin pek mukavemet görmeluiziJ> dan inşa edilecek sekiz deniz ve bava bamiıyor. Bu tMnaa 11,le bir den lef- rak sis dolayısiyle yollannı "8Şlr&n 

kametler hıze ırore üçtür Tobruk üzerinde devriye uçuşları yap- üssü hakkındaki müzakerelerin tam 1dJ ecleceldlr ld bana lılç m- -- iki Alman bombardıman tayyaresi 
1 - Balkanlara • ..ı.lırınak.. . bk.ları bildirilmektedir. bir anlaşmaya vardıl!mı biJdirml$tlr. Bu llllJauılı:tw.» topraklarımız ilzerlnde uçmUŞtur. 

, ~ - Fran~aıun ~ etlllme~iş :ı-nızl- Kahire, 12 (A.A) - Hali hazırda muahede 99 senelik olacak ve üs ınahal- Londra, 12 (A.A) - Hava ve da- Biltıhare her ikisi İsvl~ havalarım 
•ıru e~ ıetıre~ek spanya uzerınden Craziyaninin kumandası albnda büyük !eri bedelsiz verilecektir. hilt emniyet nezaretlerinin bu oabahki terketmiştlr. 
Cebelnftar!~a ınınek.. . , • • bir ordu bulunduğu öğrenllınlf ı.., de Londra, 12 (A.A) _ Prinidııs adasın- tebliği: •·--------------

3 - İn,ılız adalannı ıstıla plıinına av- gayri resmi haberlere göre, hu ordu Tob- da Amerikalılara, adanın şimali garbi- - U 
Cet eylemek.. . . . b. , . ruku müdafaa etmiyecektlr, sinde deniz ve hava üsleri kurmak Uu-

Bu muhtemel üç ıstikameffeıı ırıncı Kahire 12 (AA) BI • .d · 11 18 millik iki dan er"-'~ "kin .. ır J , •stedi"' ckilde hi ' - nı;azıye fl - re ve mey v .,.,..v-
ve .' cısı . ıl ~rın .' ı:ı .~ . •. r detli bir hava taarruzu yapılmııbr. Hü- tir. Burada rıhtımlar ve tayyare mey-
:;:ıce alabılnıeııe hıç te musaıt deiiil· ku'."~! binalan üzerine bombalar düı- danları yapılacakbr, 

F"lhak"ka B 1 "st d .. !erde mu~tur. Bır kıamı üzerine tam bir isabet Londra, 12 (A.A) - MüstemlekAt ne-
~ k 1 u garı an a soıı gun hydedildiği sanılmaktadır. zareti Trinidas adasında Amerikalıların 

ye~ı 1 aynb•malj\ivar!11'. d . aks i'obruk üzerine iki hücum daha yapıl- kuracakları deniz ve hava üslerinin yer-
di ll ı:a~ AS\e ". ıı~ıya te an ın n· mı•tır. !eri hakkında İnr,iltere ile Amerika 
u:~e ;•y~n~va ~ılını~. oradan da Ber· Kahir~. l 2 (A.A) _ Siyah gömlekli urasııda bir anlaşma yapıldığını bildiri-

g \ın~~lır. bir general Tobruka dogru ya an ka yor, 
Su dakıkayıı kadar te(siliıtı g'elme· ağa tesebbüs ederke ki Y ç-

nıckle beralıcr dün Bıılgaristan:la harp m · n ya anmışbr. 

lehiı~d" mitingler yapılması da nıukar- -·- Hint Ordusu 
re;t~~r bu harekclle• siyasi nü~iş- /ıtanbu/da ÜÇ YeniDelhl, 12 (A.A) _:Hintordusu 
lerden ibarrt dei;ii.>e Almanya Btılı:aris- umumi karargahının yüksek eubayların-
tan üzerinden Yımanistana saldıracaJ.. eV )landı,, dan biri dün radyoda beyanatta bul11-
Anıavuth .kta nıc<mıl bulunan J;lcıı or· narak 19. 4 ı. senesi zarfında Hint orduıu-
d ı '~ L 'nnbul, 12 (Telefonla) - Bu tabah 00 hin 

u arının A'•risine diişmek <urelile İtnl- , be b, kta K. ·~ da bir nu~ .Yetışmıı ve tam ~eçhiz;atlı 5 
YııYa :vardım elini u,.afac k!ır • aı ş kuçu . UÇt pazar y kiıilik mevcutlu ole.ragını ıoylemlttir. 

Bnlkanla , 1 ° · vnnKın <-'' mış, üç ev yanım.ştır. anııı-
ra •·•orak adımın her şey-: ı - · 1500 lira · · t J 1 tı1"~·-------,..·- -S •. · · S h 'f um ç..,,tıgı ~vın ya sıgn. " 1 0 - ıı·ııııııııı ··mıııııııııııııııııııııınnıııı•ııınııııı 

011'1 •· ıncı a ı ede - 1 dıığu anlaşılnuştır, • 

-*-

'4 Qcii Sahilede - ııııııınmıııııııııııııııııııııınıı111ınmıııııııııııım 

Geç.,. ııecc Loıauq,.,._ ııdila ~- lrir 6U"•"'''f - " 

muharebe 
başladı 

Yunanlılar taarruz 
ve mevzilerini tah

kim ediyorlar 

ITALYAN TAYYARELERi YU· 
NAN MEVZILERlNIN GERı· 

LERINI DÖVDÜ 
Manastır, 12 (AA) - Reylerin M... 

nasbr hududundaki muhabirine göre, El
baoana giden yol üzerinde sevkülceyt ha.
k1mından mühim İtalyan mevzileri Yu· 
nanlılann eline geçmiştir. 

Ayni muhabir, bunu son derece ml
hinı bir muvaffakıyet olarak teliıkki et
mektedir. 

- Sona 4 İİncii Sahifede -
Ht1trmn11111nın111un11u1111111111111nt1ın1111111• 

Ergiri hükü.met konağı önıi11<le Yuncm 
ııakerleri 

Arnavutlukta 
açlık başlacb 

/ayara eden Arnavut 
askerleri dağlara 

çekildi 

T•anh•ar yeniden esil' 
ve harp ganalmi 

elde ettiler. 

GANllM ARASINDA BiR 
HARP BAYRAGI DA VAR 

Atlna, 12 (A.A) - itimada ,ayaa 
menbalardan gelen haberlere gÖTe, AP. 
navutlukta ltalyanlara ka[lı i•yan her .. 
keti ıittikçe büyümektedir. 

Dağlara çekilmlt bulunan aailer m~ 
hlm bir kuvvet tetkil etmektedirler. ı.. 
yanın mühim sebeplerden birinin de .. 
!ık olduğu söylenmektedir. 

Son zamanlarda lıalyanlar, Amuua 
ukerlerinln latcsU... dikkat etmemeltte
idiler, 

,Atlna. 12 (AA) - Yunan naıd 
tebliği: Dün yapılan muvaffaidyetli ba. 
rekit Kliuun.0 

nm iwallne münc:er olt 
muştur. Boı olank bulunan tehlrde y .. 
malar yapılnut. yanamlar ~ 

- s- , inc:i SalıilM. -. . 
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• CELLAT 
A~A ALI 

- ABE -LERI 
Alman yanın 
\eni taarruzu 
Hangi hedeflere 
tevcih olunabilir? .. 

Susuzluk 

Xazan: $cıi!in Alıdııman 

48 

arlık canıma yetti 

De~irmendere- Tütün müstahsili se" İnçte 
d •d } x;y.x - Ba~tarafı 1 inci Sahifede -

e yenı en ze - p· k den e"'·el bir çok ihtilatlar yapması ih-

zele oldu ıya~a, yarın n~ınta a- :;:aı:,,::~~ı!i:.n~~~u:.: 
Ş ıı ,, ğ ı ı a..• a.-•d '"• ·· ·· iG • rırun Bulgaristanı ve Yllllanistanı ele 

:ıc:,.x----

u aua a aç a .. ının tov u uır ·- e go~.. --*-- h .. d ı geçirdiklerini tasavvur eyleınitı olsak 
ınutJafıa bİJ' aJıar S&ı fndundağuna deUiJet eder.. Dün saat 21.56 ık Değirmendere na- nın er yerın e açı ıyor bile böyle bir hareket belki ıuihver 

. . . .. lıiyesinde üç saniye devam eden olduk- prestiji için biraz faydalı olabilir. UJıi:ıı 
Dağclevireıı şiir Bayatiye dik dik ha- B:Y~ti - r1 am~ hız ~yl~ ne tara- ça şidde~i ve ufki bir yer sarsınt!Sl ol- neticeye asla müessir olamaz. 

kanık: fa gı_dfy~':"'· ···. Ta~p ettigımız im Y~- mu.ştur. Insanca ve hayvanca zayiat ""'" Hatta Yunanistanın istilasından sonra 
- Aşk olsun sana Bayati efendi! .. d<"- !un _ilerısınde hiç bır kasaba. vo şe?1ik yoktur. Zelıelenln devamından korkulu- 1940 - 941 mahsul yılı tütün piyasası Mahsul tamamen muayene ve tetkik- Yugoslavyanın da Romanyanın ikibeti-

di ... Sen bizi his ahır sekenesinden mi eserı farkolunmıyor ... Hem şınıal cihe- yor. yarın Ege mıntakasının her yerinde açı- ten geçirilmiş, her partinin kalitesi !es· ne uj\rahlabibnesi derpiş edilm.iıı bulun· 
zannettin? ... Bizim bu yerle bir müna- tine doğru ilerlemekte devam ediyoruz. Valimiz, Dei\irmendcrc ve civarındaki lacak, müstahsilin yetiştirdiği mahsul- bit edilmiştir. Bazı kumpanyaların mü- sa bundan da nihai zafer lehine bir n&-
sebetiıniz yok ... Biz yeniçeri ocağına Leh memleketi buraya pek uzak olma- zelzde işleriyle yakından alakadar ol- !er satışa arzcdilecektir. bayaa memurları dün gece mülhakata tice çıkarmak miimkfaı değildir. 
mensubuz .. Bunu bilmiyorsan, biz sana sa gerek... ınu.stur. Mahalline elli kadar cadır gön- E~e müstahsili rekolte itibariyle k:ı- hareket etmişlerdir. Bu itibarla hemen Bugün İngiltere Avrupadan bir şey 
kolaycacık öğretiriz... Sulh zamanı olsa bunda o kadar mah- derilmesi temi.., ~dilnıistir. Bu, bir ihti- barık olrnıyan, buna mukabil gayet ne- piy'."~ya iştira!_< edecekleri .. m:ıhakkak beklemiyor. O zamanı en büyük mütt&-

- Asıl sana aşk olsun Dağdeviren!.. zur görünmez amma, onlarla savaş yap- yati tedbirde nibarettir. !is bir mahsul senesi idr~ eylemiştir.. ~ıbı~ır. Fıatlern;ı de çok musaıt olaca- fik tanıyor. Deniz hakimiyeti ve Am&-
Senin bana verdiğin bu cevap hiç ar- tığımız böyle nazik bir demde küffarın ---4111- E.~e rekoltesi 32 bin ton, Izmir vilAveti gı s~;>'l~rune_kt~~ır. • . . rikanın geni.· yardlDlJ ile bütün bir Av· 
kadaşlığa sıj!ar mı?... Sizi hiis ahıra eline dilişecek olursak, sonra halimiz ni- HAYIRLI MİSAFiR rekoltesi 13 Un tondur. Hukum~tiınız'? aldıgı tedbırlerle pı~ runaya kar.;ı muzaffer olmak dünya hür· 
mensup addetmek gibi bir hakaret :ı.ih- ce olur?... . . . . . . . Hükümetimiz bu sene tütün piyasası- yasanın ılk günlerde hararetlenmesı riyetini kurtarmak ideali arkasından 
n!mden bir h bile geçmemiş olduğu hal- Yağmurdan kaçarken bu sefer, dolu- lkıçeşrnelikte Sa_Jiliın atle evınde Ha- nın açılmasına hususi bir kıymet ve beklenir. ~füstahsilin, mahsulü;ıü satar- k.;,.uyor. 
de. işte asıl sen onu aklınıa getirdin? .. ya tutulmuş olmaz mıyız?... sar:' kızı _Dilber, _Bı.Jırı kızı Sabahatın ehemmiyet venniştir. Piyasanın açılaca- k~n !eenru ile hareket eylem7SL, mahs~- Fraıısaıwı yere serilmesi nasıl Alman• 
Başıma bu felaketlerin gelmesine doi\'- Bağrıyaruk - Sen ne dersin, Dağde- evıne mısafır gıtmış ve .d~v.arda asılı ğı yarın bilumum kumpanyalar, inhisar- !~ satılm"':;'ası me~~uubahis_ o~a~gı yayı sulha ka,·ustııraınrunış ise Balkan· 

rı•"•n doğruya siz S<'bep oldunuz .. Şi.ın- viren? ... Bayati dendi bu mül'hnzasm- duran mantosu cebınden iki lirasını çal- !ar idaresi ve yerli firmalar piyasaya iş- Tıcar::ı v~file.tı. t~bligınde bıl~ış- !arın muhtemel istilası da IliUerin ha-
d' ~u ıssız yolan ortasında beni bırakıp da isabet eder &"Öi geliyor bana! ... mıştır. --a-- tirak edeceklerdir. lı. Mustahsile ıyı ışler temennı ederız._ yalini asla tahakkuk ettiremez. Nerede 
gi -ek mi istiyorsun?... Dağdeviren - Öyle amma, bundan BİR HJRSIZL!K kaldı ki hu faraziyeler tahakkuk ettiril· 

Bu Ali arka~ığa ve sizin babayiğit baV<a hangi yolu takip edebiliriz? .. Gün •• k •• ı • k ı mesi kolay isler değildir. 
liğinize doğrusu yakıştıramadım!.. doğusuna gidemeyiz ... Cünkü ordumu- Asansörde 182 inci sokakta oturan un u 1 maç arı Balkanlılar nmharip milletlerdir. Kuv· 

Da"deviren _ Carum, efendi .. Blrnana ıun perakende askerleri hep bu yolun Burhanettin Tanyel ve Melih Tekirdağ, vetlerine, arazi şartlarına dayanarak Af. 
" il · d b ı B ı bir kadının C'Vİne girerek bazı eşyalar 1 .... _.. b"I k sözler neye söyleyip durursun, böyle? zerın e u unuyor... a ı ve cenup x'°"x man taarruzl:ınnı dn nrtı.~ıhya ı ece 

s~ni felakete neden biz uğratmış ola- yollan da muhataradan azade sayılamaz. çaldıkları sırada tutulmuslardır. mevkidedirler. 
lır...'. Yasakçılar bizi y.,kalay1p götür- Su halde şimal yolımu tutmaktan ba~- -·-·-- Go··ztepe Ateş berabe e kaldı Fransayı tamamen İŞj!"al ve İspanya 
'·'" - isfodiler. Biz de buna kar<ı muk- ka bizim Hn bir 1."Ul' uluş car<>Si buhın- Tepecikte bir yangın - r üzerinden Cebelü!tanka inmek le ko-
lefn•ıe bulunduk. Hem sen bizim veri- mıvor demektir... Dün saat 15 te Tepecikte 1215 ;ayılı Al d b• )ay kolay nrticeye müessir olamaz. Bi· 
m;· ~,olsaydın, ne yapardın sanla?.. trç arkadaş bazan konuşarak, hazan hamamcı Derviş Taşkının hamamının hnOr Ut Altay ıİyÜk !akis ooyle bir hareket Fransayı tekrar 

konwmıalannı cekrsm .. derecesine var- arka kısmındaki külhanın yanında du- müttefiki İnı:iltercnin yanında yer aJ.. 
Kuzu g.ibi gidip tilfengi hemen herif- dırarak ilerlemekt; devam ediyorlardı .. ran peştemallar ateş alarak yangın çık- f ki } k d ı mağa nıecbur eder. Franııı• doııarnna. 

!erin eline teA1im mi ederdin? Böyle Biraz ötede, akıncı müfrezesinin ha- mış ve tavana sı·ayet etmiştir. İtfaiye 8f ar a azan J ar sı ve Fransanın mü..<teınleke orduları ve 
yantığın takdirde başına neler geleceği- rmdıAı kavak ağaçlarmdan te,;ekkül yangını söndUrmüştür. hava kuvvetleri İnııiltere saflarında yer-
nl hiç dfu;ünmez nılsln? ... Bağrıyanık· eden koruyu farkeden Bağrıyanık ar- --·-- "•" !erini alırlar. 
la ben, canımızdan henüz bezmiş değ'!- kad l bak d dl ki lkinci devre lik maçlarına dUn baş- siz kararlar vemıUte devam etti.. Gol ela kala kal İnıı\lli adalannı · 
llz ... Bizi öyle kolay kolay yakalıyamaz- --as~ak ~nrun\oplu bir hal- ttedineyi ~~çırna~;;..ı landı. DUn bütün taJom1arınıımı maç- atmak üzere olan bir oyuncunun lehin- ın1"J."timali kaımakt.dır. ıs-
lar.·· de görünüşü orada mutlaka bir akar su Meı::nrı:0;;ı:ın Osmang ~::. 

15 
yaşınch lan vardı. Sırasiyle yazıyoruz. de bile olsa oyunu durdurbnanm hakem- HiUer acaba 2eçen sonbaharda teııeb-

k Hem sen bizim peşimize ne diye ta- bulundulmıa delA.let ~er. Susuz~uk ~r: Medine adında bir kızı kaçırmış ve tu- GöZTEPE • ATF.Ş likte yeri yoktur. Eğer o takımın lelıJ:ı- büs edemediği böyle 1ıİl' taarruza ilk· 
ıldın?.. tık canıma yetti ... Sizin d .. bemm gıbı tllı: ~ılaşına:yı bu iki takım yaptı. de bir hllkllm nr ~daha evvel dil: beharda başlamai;ı m& bazırlamyor. 
Veziri azamın .ka«ir blzeL Bu ~ sa- düsilndüi!ünilzil balinlıdPn anlıyorum .. tulmuştur. ikisinin de aynı puvanda ve birinci dev- dük çalması IAzımgelirdL Bunlar blıiııcı Bi:ıce üç ihtimalden bu sommcwıu ea 

na ne teallQku var?·· Biraz daha bulı yürüyüp su kenarına j reyi llçilncü derecede bitirmi§ olmalan sınıf hakem dl.Ye geçin.en hakemlerin kııvvetlisidir. Hatta Balkanlardaki ln· 
Sen Vubasta pekın kıılııhilirdin!. tezee varalım... zmiJo YE!l'H Aslıel'Ulı maça büyük bir ehemmiyet verdirmişti. bilmeleri IAzımgelen ~ez kaideler- mıldamalan İnııiltereye karşı bir şaşırt· 
Bayati - Kırk hin kerre masaaJllah.. Su !Afuu duyan Bayati, takatinin ar- Şubesinden : tklo!n!n de millt kil:ıneye girmekte Omlt.- dir. . .. ma hareketi suretinde mütalaa edebili· 

A.•1<olsun sana.. tık tım14rıılyle tüke~ olmasına rağ- ı - Askerlik ı:ağuıa girmiş olan 337 lerl var. Fakat bugün yenilen hemen Oyun~ bibnesme do~ dakika kala riz. • • . . , . 
Ferasetin. z.eldnm bu d"1"eeesiruı bay- men son bir gayret göstererek adımlan- doğumlu yerli eratın yok:lııınalanııa ma- hemen iiınldini kesecek. Halbu1d maç Ate§ llçilncll n beraherlilt golünll. attı Hadiselerın seyrı kat'ı tabmlııler Y•l'-

nm olma.nıak ka-bl1 mi? ... Behey iz'an- nı hızlandrrdı... hallerine gönderilen tarihlerde ııubede beraberlikle bitti. Ve bqta giden Al- ve oyun bu S-3 berabere netice ile bitti. ınaia hiç müsait bnlımmıyor .• Bununla 
~· ben ~başta ıı.ıwl kalabilirdim' ""-•~-"·1<fa Dağdeviren de azami ve köylerde bulunan erlerin yoklamala- taydan ilç puvan, Altmordudan iki pil• Bu~ şayanı takdir enerjileriyle ~mb: • ~beJs!n ·~~~ tlarbe-

eziri zaten becl yere vurmak ., __ ,,_ ilorlerneğe koyul- rının da mahallinde ve gösterilen tarih· van geriye düşmelerine raj!men bu maç- A~enn Altınordu ve Altay maçla- nın agır~ hiç bır kimse umıtamıya· 
icin ufak bir bahane arıyor ... Sizi ele g... · !erde yapılacağı. tan soma ikisinin de MI! millt kümeye rında da fyf netice' almaları pek milin- caJı:tır• so:mnden Alınan ~~ 
=Tu';,:Uzlhal:':~i:.t" 1::11:'~: ka,· ıçlarının yanına var- 2 - Okulda bulunanlar okur vesikası girmek ümitleri kesi.l.ınişc sayılamaz. Bu- kUndUr, = a:aı~:::w::-~f alacal(l neticesiıd 
husıııı, öfkesini bu fakir •mıla"1ruzın maöa muvaffak olamaclan, muhitin ses- getınn3 elezGielmive~aenlergön~en:'~IeK.ri 183AzımUndırcU. na nazaranecanlı maç ~o~ _çetin ve ekseriya ALTINORDU • DEl\llRSPOR Böy:: b~ taarrnzı'::• mııvaffak olalıil· 
u ..rnıde tatbik · '··-ı... <izliğinl binlenbire vırtruı keskin bir -: . !f ın =· . hey ve gUrültiilil oldu. Maçı, da-,, Her '-·-·•---t..·mda b--•---..+· Al- mesı' ihtimallen' :.a •ok __ ,,.. __ Amma 

z a gır~=u ·· · cdu~ sesi Bayati v~ arkadaslarını bir- maddesi mucıbınce cezaianacaklan ilAn ha oyunun 20 inci dakı'kasmda 0-3 galip tıııördu~yu~ m"-~'' mevlde~~ktan ·L-• zaf~ '. • ....,b L~....::.-bal ta 
Rilseyln pasanın fıuyunu bilirim .. Ga- d bl klf 1 vazı Gö . ah kkak ~~ Almanya nuıaı er ıçm e""""' • 

"et me ..... --etsı· ve '-~ "''-'-Ji brr' m re tev . etmişti... o unur. yete geçen ZtePE'Jll. n m ru sonra ııoııludıı gev.•iyen ve yanın dü- liinl' dene-··'- istene böyle bİJ' lıareketa 
3 · rnaın " ıı;;n.u ~ ,(ceır A d 1... :ıcrJ..r~c::: ::ıcccc:: c: :c::ccc:ı ka .... ~ tahmin edilirk nJ da ~ uıe& 
adamdır. Pençesın.. geçirdi~ bı.nim ıri- yn.ı zımıan a .. orunun ielnden ylr- zana:--' . en •0 ar zinedett aşalı gol yemiyen Demlrspor- Pişmekten ~ da çaresi yo~. 
bl zavallıları cellMa verip öyle tez~ miden fazla adam çı1<arak bir kaç da- Aııkara radyosu h•kemm, kaptanlan müdafi Reşadı oyun !ular bugiln d .. aynı tempoyu tutturmuş Cünkü zaman Almıwl'anın maiJtibiyeti• 

boildıırtmaz b çarelerin kika 2at'fında her ile kaca~n etrafını da harici etmesi üzerine az: kaldı kaybeıll- gidiyorlardı. F.ı}er bir gol çıkarsalar, ni hazırlıyor. 
:d .. lfkene... ı;;.:,.!'!ı...!. ; . ..., ~tt!!k oepçcvre sardılar... yorlardı. !Jevre sonl~rında 0-2 mai!lOp canlanacak ve belki de ümitlenerek bu IİAKKI OCA:.COQLU 
onun ınutadıdn-... - Hele biraz eğlenin bakalun .. Slx B fJ G V N vazly

2 1 
Gö~~ı:;_At~'bb~r gti~l 1atanblttl.k devre oyımlannı ~ettirecekler, bu olma- ;ı;;.---

K·._~_, ...... _ kemikleri L-•-- bir kimsinfz'!' ... Böyle nereden gelip nere- - ~~~ ga.u ıye Ye yınca golltt blri>l:rini ta1d:p ediyor ve 
~"' ....,......., 8.00 Proİ;ram 8.03 Ajans haberleri, 8.18 -• d adamın eaıı arısrndırn bar bar ı....s--... ve gidiyorsunuz?.. Hiç ummadıkları lK!NCt DEVRE oyun bittiği zaman Altınornu bugün e 

...,.u~ '> da k ld kl b Müzik : Hafif program pl 8.45 • 9.00 Ev düzll.nıe I U. ali tir Es ona bir keman sesi kadar ""' plir. .. ir ma maruz a ı arı u çevirme kadın 
1
_ Konuşma 12_30 Program l2.33 0-2 vaziyette oyunu kaybeder görü- yarım go g P . asen 

ölüm ..,._,buk olur bHer. Fakat güz aö.. lıareketi karşısında ne divecel<lerinl sa- nürken bir gol atmaları Ateı takımını lklnd deVl'l!n!n ek..er zamanlannı De-
.-- " Müzik : $arialar 12.50 Ajans haberleri. 1ular 9 '-'·' u,, ---·'- bu re röre etimi. kemikleriınt koparmalan- <ıran Bağrıyanıkle n-r...ı 0vlren büyUk 13_03 Müzik : Sark:ı ve türküler l3.20 ümitlendirmiş ve şayanı takdir bir enet'- mlrspor _... o.Y~ mec • 

na bu zajf vücudumla ben nasıl taham- bir korkuya tutulmuşlardı... 14.00 Müzik : Karısık program pl. 18_00 ji sarfiyle oyuna devam ederek beraber- riyetinde bırakılmışlardı. Hakem Altın-
mül edebil.irim? .. Bu fırtınada g-'-ın' ; .,,_,_ zamanlarda kimse"e so··z so··y- !iği de temin edince bir mUddet Gözte- ordudan da bir kişi çıkarmıştı """" ~ ... ,.. , Program 18.03 Müzik : Radyo caz or· 
kim kurtarmıa işte haki.ld kaptan odur. letmeyiı> sade kendisi anlatan Bayati bi- kestrası (İbrahim ÖzgUr idaresinde) .... ?."":in oy~unu allak bullak ederek çok ALTAY • KARŞIYAKA 

Ben de canımı kurtarmak kay"181yle le ne diyeceğini tayin ederniyerek bir- 18.40 Müzik : Radyo ince saz heyeti 19.15 ın;ntva~ bır oyun çıkarmakta devam et.- Karşıyakalılar da Demirsporlular gl-
peşinize takıJdım ... SWnle yol arkadaş- denbire şaı;ırnıış kalmıstı... Müzik : Piyanist virtüozlar pi. 19.30 mişlerdir. bi az gol farldyi& rakiplerine çok iyi da-
l~ı yapmağa mecbur oldum.·· Fakat diğer arkadaslan arasında kor- Memleket saat ayan ve ajans haberleri. Göztepe taknnında yorgıınluk alAmet- yanırlar ve hatıl llmitvar oynarlar. Son

Beniın bu lştı. bir suçum 1llft- mı?... kudan perl'.'311 olan zihnini tonarlamağa 19.45 Müzik : Kadınlardan fasıl şarkı- !eri belirmişti ki Halit, mükemmel bir ra aradaki fark 0-3 vaziyet! geçti mi işi 
AUah iı;i:n doğrusunu söyle!_ yine ilk önce Bayati muvaffu k oldu.. !arı 20.15 Radyo g.actesi 20.45 Müzik : gol çıkararak Göztepeyl 3-2 galip va:zi· gevşetirler. Netekim bugün de llyle ol· 

DağıL"Viren - Ya senhı kanaatine g3- Hayali kendilerine hitap eden yaşlı San Solo - Azize Duru (Soprano) 21.00 yete getirmiştir. İşte Reşadın lıa1u!2 Y'!- du. Bir, iki gol fark varken rakibinden 
re h~ mi suçlu bulunııyonız? _ """' dönüp: Müzik : Dinleyici istekleri 21.30 Konuş- re ~yundan çıkarılması bu zamana te- Ustun oynıyan Karşıyakalılann ikinci 

Vezirden korktuğun için...,, kaçıruığıı - Biz zararsız ad:ımla?lz, yoldaş... ma 21.45 Müzik : Radyo orkestrası ($ef sadüf eder. Esasen oyunun başlangıcın· devrede aradaki fark dördü geçince 
mecbur oluyorsun da biz ya..akı;tlara dedi .. !ste hamılols ·n, si1.in pibi hem Dr. Praetorius) 22.30 Ajans haberleri, danberi saçma sapan ve isabetsiz karar- oyunlarından hayır kalmadı ve oyun-
hiç mukavemet göstemıeden kendimizi Türk. bem de müslümanız. .. Ziraat esham, tahvilat, kambiyo, nukut lariyle hem oyunun zevkini, Ahengini dan 0-8 mağldp vaziyette çıktılar. 
h ~-"- liy - Böyle olduğunuz belli ... Fakat bu- borsası fiat... 22.45 Müzik : Cazbant pl kaçıran, hem de hOT iki taraf oyuncula-

emen ..,,..;.,. mi etme . dik? ... Sahibi d d '-- 23 25 23 30 Y ki ~ını asabı"yete Mvkeden hakem Must-'a n---i!evletin hm ın.e vardıi?nnızda herif ra a o""""anwn sebebini de anlatma- . • . arın · program ve kapa- ' ~ ın -r 
bb:n hoş gelciin mi diyecekü?... lı<·~"-·· Kıyafetinizden yeniceri züm- nış.. Balöz bundan sonra bütiln bütün isabet- Arnavutlukta 

Beybade ııözlerle .,.,.J"t geçirmiyel.im resinden bulunduih.ınuz anlasılıyor ... 
de yolmnzuda devam etm!'iie bakalım... Kacıncı orta)l'a m•n.supsunuz, yoldaslar• k b .

1 
d 

Varba-;tan ne kadar maklaprsalı: vezi- Bayati - o cl},,,.ıj anlatmak biraz ~ GÖRMİYENLERE MVJDE.. .. açlı a_ş a 1 
rin eline geçmemiz ilıtimali de 0 derece- uzunca sürer .. Hem işte görüyorsunuz, 
de -·~ımı.1 olur... yorgunluktan ayak üzerinde durmda Gökleri delen zafer abideleri ı:ibl semaya yükselen kale 

,-----~ım~~~~;~-~lm,1<ınamma,sizkim- ·GÖNLLLL KAHRAMAN 7ürkçe 
lerd•nsiniz? -· Evv..ıa burasını anlıya-
1.mı •.• 

Kurnaz Bayati kendisini sorguya çe
ken adama karşılık o da sual soro1p mu
hatabını ovalamak ve bu snretle kaza.. 
nacağı val:-ıttan i . .ttfado ile vaziyete gö
re- bir volan uydurmak mııksadını takip 

Bayramda binlerce kişinin yer bulamayıp ta ı:öremediği sene
nin en gü zcl şaheseri .. 

KO~ONlASI 
LALE VE 2'AN SİNEMALARINDA 

3 GÜN DAHA DEVAM EDECEKTİR ... 

Eczacı KE~IAL AKTA$1N 
ŞAHESERLERİNDEN_, 

HILA.L ECZANESj 

,.Ü:Vordu ... 
Şiirin muhıtl>bı olan ) aslı adam onun 

bu hilerlni """ m V"rek · 

LALE SEANSLARI 
12.30--15.45-19-22.15Gönüllü K. 
14.30 - 17.4S - 21 Alev dünyası 1 TAN SEANSLARl 

13.30--16.45-20 Alev dünyası 
U.'15 - 18 - 21.15 Gönüllil Ka. 

J 
.,..,.. ..... ~,.... ... ~_._.,,,., ... "!_rfl __ , ______________ ., 

ı·········ı·······~~~~·~·····~--~~~:··:·~·······~·········~ 
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- Bu, sizin de seyahat hevesinizi ka
bartmış olacak. 

Pertev Güle'll.e sitemle baktı: 
ı • • • ........................................................................... : ......... : - Öyle değil, Gülen! Otomobili ka

zanmanıza sizin hesabınıza tabil mem
nun oldum. Fakat benim seyahat heve
simle bun.un hiç bir alakası yok. Sam
sunda ayrılışımız, biraz, nasıl diyeyim ... 

UmuiILıyan Saadet 
Gülen bu sadık ve uysal arkadaşının 

yanında, heyecan zevkini değilse de hu
zur neşesini duyuyordu. Gülerek fikri. 
ni tamamladı: 

Y A.ZAJf : Oç Yii.DiZ 
-63-

- Biraz ... Sol!uk oldu demek istiyor
Onun için hakkınız var. Teyzem yanı- sunm, dei!il mi? Fakat siz.I bu pk, fakat tehlikeli 

araba içinde yalnız kilometreleı-1 aşıyor 
diye ~k ilzlllmekten.s., her sı;y. 
1-n veya dllşünlilen §"!Ye tahanımiil 
edebilirim. 

- Sb hakikaten iyi bir arkadaşsınız, 
Pertev! Her kes .mu gibi olamıyor. 

Pertev, bu iltifat karsısında memnun 
oln>•kla beraber biraz da üzüldü: 

Her b.in benim gibi olmadığını. ne
reden biliyorsunuz? Ben öyle samyor
d'.lm ki her terbiyeli iruaa benim gibi
dir ve betıim 1'ihl olmıvanları siz h•r 
halrle tanımazsınız. · · 

- Tanısam bile lerbiy..,.;zre bir o 
kete müsaarlt-. chniyeceğim şüphesizdir. 

mızda İmiş gibi buz:ur ve ııUkO.n lle bu - Evet! Hem de ben1m anlayıpızlı-
seyahate devam edebiliriz. ğım, hırçınlığun yüzünden. 

Ve lı:erul.i k"'1dine i!lv., etti: cHuzur - Bak, bunu itiraf etmenizi beğen-
" silkQo ile! ve tam bir can Slkmtısı diın doğrusu. 1nsm kabahatini bilmeli. 
ile. O güzel heyecanlara elveda'• - Ve ben size kar.ıı kabahatimi her 

Pertev. zaman bilirim. Kabahatli ol>tıaı:ıı.ağa da 
- Şimdi zaten bunları kon~manın daima gayret ederim. Gnyret etmeği bir 

sırası değil. Bana anlatılacak ne kadar vazif telakkl ederim. Mesele o &ğil 
çok şeyleriniz var! Hareketinizden heri ya.. Baska türlil de ayrılmış olsaydık, 
bir tek kartpostalın.ızı aldım. O da bana şimdi pek iyi hissediyorum ki bu ayrı
fazla bir şey öf.retmiş olmıyordu. Bilil- lış bana pek uzun ı;ıclecekti. 
lds önce bir liitifenize hüknıettim. Fakat - Bu si.izünüze mer:ü. Demek beni 
•nnra gazetP'• 1 •n ö/!rendim ki •bir oto- böyle çabucak özlediniz? 

··bil ka.,.~ • .,,~ sözleriyle ifade et•iiji- - Ta!>m;n;nizdeu ziyade! Derhal ben 
niz ı;üzel tali cilvesi bir haJ.-Jkatnıi' '• bi n 1 

şündüm. Orada da tAliim varın!§. Buna 
t!liim mi diyeceğim, talisizliğim mi, bil
miyorum.. Çünkü bu mezuniyet benim 
için bir terfile beraber geldi. 

- Terfün bir talisizlik olabileceğini 
ilk defa olarak sizden duyuyorum. 

- Fakat... Bu beni Samsundan ay
rılmağa mecbur edecek. Bankanın baş
ka bir şubesine direktör oldum. Bu me
zuniyet, yeni vazifeye gitmeye tekad
dfun ediyor. 

- İyi ya, direktör oluyorsunuz, mev
kiiniz yükseliyor, pek iyi göremiyorum! 
Neden tiilisi.zlik olsun. 

Pertev ciddi bir tavır takındı: 
_ İnsafsız olmayınız Gülen' Benim 

ne demek istediğimJ pek iyi biliyorsu
nuz. Sb.in yanınızda olmak, .sizi aılı: sık 
görebilmek zevkine, müsaade ederseniz 
tam kelimo.sini .söyliyeyim, saadetine 
çok ı:.ıüdUrlü.kier feda ederim_ Sizi b.ir 
fuı evvel görmek ihtiyacımın bir !<!hebi 
de bu. 
Konuşma tehlikeli bir mecraya gir

miştl GU!en muhavere mevzınınu de
ğiştinneği muvafık gördil: 

- Ne kadar meraksız•nuz. Sizi şöyle 
otomobilinıe a~, kaçırıyorum da ne-a .. 

- Baştaralı 1 inci Sahifede -
Yirmiııi zabit olmak üzere altı yüz ka· 

dar eoir aldık. Bir harp bayYağı, dört 
top. tanklar, birkaç havan topu, birçok 
otomatik oilah ve her nevi malzeme iğ· 
tinam edilmittir. 

Harp meydanında muvaffakıyetli bir 
faaliyet gösteren tayyarelerimiz düıman 
hedeflerini 're ııeri hatlannı bombardı
maa etmifler ve mltral,yöz atefi altına ııJ,. 
mışlardır. Bütün tayy•relerlıniz lblerine 
dönmiişlerclli . 

miyorsunuz. 
- Nereye !.sterseniz.. . Sizinle birlik

te, öyle zannederim ki, dünyanm öbür 
ucuna kadar gidebilirim. 

- Tabi!, teyzem yanımızda olarak hiç 
olınaz.sa manen! 

- Şimdili.k. Fakat bu muhterem hu
zurdan vaz geçmemiz de mllmk!lndllr. 
Eğer isterseniz, Gillen ... 

Gillen muhavereyi dei!iştirecek yerde 
tam üzerine di!fmfl§til. İ§I pıkaya vura
rak: 

- Biliyonını, biliyorınn ... ·Hep o me
sele. Fakat bundan bahsetmek için önU
milzde ne kadar çok zaman var. Şimdi 
bana sorunuz biliynn: Biz n......,.e gi
diyoruz?. 

Pertev, itaatk!r, tekrar etti: 
- Peki amma, biz böyle nereye gidi

yoruz? 
- Bandırmaya, azizim, Bandırnıay" · 

Yalnız ... 
_ Yalnız ne, bir noksanlık In1 var? 
- Hem ne büyük noksanlık! Nerede:· 

gideceğimizi pek bilmiyorum ... 
Pertev kahkahayı bastı: 
- Çok tuhafsınız, Gillen! Hakik&ten 

•ok tuhaf! Kocaman bir otomobilin vo-

BING ZI 
In,iliz bomba 
yağmur•ı al

tında 
- Bt<staralı 1 inci Sahifede -

va kuvv~tleri karargahı tarafından n~ 
redilen bir tebliğe göre lngiliz bombar
dıman tayyareleri per,embe gecesi Be
n!naya şiddetli hücumlarda bulıınm\lf" 
!ardır. Tayyare meydanında yerde bulu
nan tayyareler arMında yaruzm. ve infi
laklara sebebiyet verilmiştir. 

Berkada da yerde bulunan bir çok tay• 
yare tahrip edilmiştir. 

Benina ve Berka, Bingazi civannda 
bulunmaktadır. 

lskenderiye, 12 (A.A) - MIBırcla 
faşizm aleyhtarı hareket gittikçe fazla
laşmaktadır. Bu teşkilatın lokenderiy• 
şubesi reisi Dr. Geatano Protano Roy• 
ter muhabirine demiştir: 

cTeşkilatımızın gayesi fa~hıt yejiminin 
ve ltalyan muahedelerinin ilga.,dır.Muh
telif anti-faşist gruplar, Kahire merkez 
teşkilatının idaresi altında toplanmakta· 
dır. Merkezde birçok yükoek pruiyetler 
de mevcuttur. 

T eşkil!tımız, M,.ırdakı 60.000 ltal
yan arasında propağanda yapmakta ve 
Mısırda ltalyanca yegane gazete o!o.n 
Ciyomale Doryente gazetesinden de mü .. 
zaheret görmektedir. 

ru il.deta kapalı gözle gidiyorsunuz ... 
Uçuyorsunuz ... 

- Neden semti meçhul? Bandırmaya 
gidiyoruz dedlın ya.·· 

_ !yi .:ınmıı., nereden gideceğinizi bil· 
medikten sonra· Bandırma yerine belki 
de Diyarbakıra çıkanz ... 

_ yok, o kadar değil caıımı. Yolun 
bu :Jı:ısınoll biliyorum. :Edremitten gel· 
miştlm. Yine oraya varacağız. Fakat on
dan sonra mutlak bir rehbere ihtlyaenn 
oJ.acak. 

- Onun için üzülmeyiniz. Rehber ya.-
nmızdadır. 

- Nasıl, siz bu yollan tanıyor musu! 
nuz? 

- ümidinizden ziyade! tik memuri
yet senelerimi garlı! Anadnluda vtrdi~i· 
mi unuttunuz mu? 

Gülen bunu sabiden unutm~. Hal· 
buki Pertev, Samsun gezintiylPrinde 
bunu az mı tekrar otmişti! Onun mu
'nvcrelerl kadınları ei):lendirecek, teces
s~e sevkedecek, ağızlarından yarı 
ılançh çığlıklar kopartacak macera yol· 
'3rına dökülmezdi. Memuriyet hayatı• 
run ağır başlı ve ciddi safhalan konıı.ş• 
mnmasmın es.tı:nnı ~şkil ederdi 
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DOK'J'ORUH KÖŞESJ Günün ansiklopedisi 
•••••••••••••••••• 

Lamartin' n 

YAZAN: Dr. G. A. 

Frnnsız §aırı Lamartin'in doğcluğun
danberi yüz elli yıl gcçmiı, onun için 
bu sene bizde de onun bntırnsına tören 
ynpılmak düşüntildüğünü bir gazete ha
ber veriyor. Pek iyi bir düşünce, doğ

•••••••••••••••••• 

rabl S{?arp na
..,ı bir yer, nüfu. 

su ne kadar? 
Yerli ve !talyan nüfusun 
mUıdarı • Arazinin haa 

biliyeti ve varidatı.. -·..,._ 
rusu. Lamartin' in şürlerlni. hikayeleri- A 'rikadaki harp ha.sebile sık sık is
ni okuyan kaç kiıi vnrdır, bilinmezse mi leçen Trablusgnrh, Afrikanın ılma· 
de, resminden dolnyı onu her keş sever. lindc bir ltalyan müıtemlekesidir. ltal
Beyaz sakalı yüzüne hem nurani, hem yanlar burnyn Libya derler. önceleri Os
de kibar bir hal verir. Ondan dolayı manlı saltanatının bir vilayeti idi. 1912 
olacak, Avrupada evlenmek istiyen gene onesinde 18 Birincitcırin Ouchy muahc
lrden bnz lnrının, soylarının kibnrlığın· 1 :ııle hı:Uyaya verildi. ltnlya cihan har-
anlatm:ık üzre. nişnnlılımnıı Lıımnrtin'i ine itir f bukum tlcri tarnfında knrı§-
rC:3mini kendi nmcnlnnnın resmi dıy mıını kıır. r verdıwi vakit Fransa ve ln-
hediyc ettiklerini rivı:ıyet ederler. ilt~rc h ı ıimctl ri h rbin sonunda ita~: 

llfr. Çör~l 

Bi.ıim Lamnrtin'1 sevmemize, şairli- a)•a mü temlckelerde ba.~ı r zı.vc~~; :~ 
öinden ve kibarlığından baıkn sebeple ;rndetmi:ılerdi. Fransa hukumeU sozunu 
de vardu: Memleketinden çıkmıya lü• utmuş olmnk için 1919 da Trablusg r
zum görerek bizim yurdumuza. gcldiw. , ın garp hudutlo.ıında Gndamus.v~ Rhat 
vakit, bumda Boğı:ıziçinden iham alı:> vahalnnnda bir miktar yer vermııtı. 1tal
yalnız ıiir yazmakla kalmıynrak bizim bu tevz.i.nb k ·fi görmediği için iki 
tarihimizi yazmı!I. Ilu kitabın gerçekten lükumet arnsındn yen.den yapılan mti
bir tı:ırih olmadığını iddia edenler varsa :akereler neticesinde Trnblusun cenup 
dn bu iddıa şairin nazikliğini ve kihaT- ıududunda 114.000 kilometre murabbaı 
lığını ı;österir: Lamartin bizim tarihimi- üyüklüğünde arazi !talyay veril.mi~ ve 
zi aramızda misafir olduğu zamand öyl ce Trablu rb milstemlekcsinin 
yazdığı için tarihimizin yalnız cici taraf- mesahnsı 1.014. 000 kilometre murabb -

azanı 

Silahlar modern ol
makla beraber metot
lar ayni kalınaktadır 

.ili 

Mücadele ile geçen 
bir hayatın hikayesi 

!arını seçerek onları yazmıştır. ını bulmu~tur. 

Bu tarihin Jyl bir tnmfı daha vardJr, Şim.nlde Akdeniz üzerinde sahili olan 
bu da onun adı. Lnmnrtin den haşknln- Trablusgarb, garpte Tunw, gnrpte vece
rı bizim tarihimizi yazdıkları zamnn Os- 'lupta Fransız garbi Afrika ve Hattı Os
manlı devleti tarihi dedikleri halde La- tüva Afrikası mibtemlckelerile ve şark
mnrtin bir mmleketin tarihi bir hüküm- ta Sirenark denilen Bingazi ltalyan müs
dar soyu tı:ırihi demek olmadığnı iyice terrl1ekesi~ çevrilir. 500.000 kadar olan 
göstermek üz.ere ldtabınn Türkiye tari- yerli ahalinin beşte dördü oimnlde sahil 
M adını koymuştur. Bu da bizim hoşu- ile dağlar arasındaki dar aaluada toplan-
muza giden bir noktadır. mıştır. Geri kalan yerlerde aeyrek vaha-

YAZAN: ı>OLiTiCUS Lamartin tarihinin ~diye kcdar lar bulunur ve cenupta göçebe kabileler 

S wl ı· d ı t fi • i fırtın lı Tükçeye çevrilmio olmamuını, belki, dola., ... yerlilerin üçte biri Araptır, geri 
ag am e ı ev e se ınesın a b. l i i bi -•- ik 'k ,_ r- ah dll...-..ıı•- Bn 

ve tehlikeli deniıl.cr üzerinde idare eder- ız m ç n .r ~s lı ,ouJ.acaklar vardır. kalanlar Berberiler ve y u av..ı.c. "1• 

k Vinstoıı Cö cff ha tı hakkında Fakat bu csikligln sebebini en iyi anlı- tün müstemlekede yerl~ olan Avru
Tayyare, radyo, motö-rlü t:41ıtalar ~ilen bu kf~p ~k :ınanmda or- vacak Lamartln•in ken~.isl o~cağından pa1.ilann milctan yirml bin\ ancak geçer, 
simali Afrikanın kızrfın kumlan taya çıkmıştır. Başvekilimiz.le muasır bundan dolayı biz~ gucenmış ~lm~- bunlann t 6 blnl ltalyandır. 
ü· Tir.de cereyan eden hıırbın en l il u llT sö r ği leri sa gerektir: Jyi tercume her vakit güç bır • bb 
belli baslı vasıtalarıdır. Fakat çöl oh an1nn;sd_:18 e dı m ,_!_:_.,~~el bil~Y Onn if olduğu halde tecrübe edilecek müellif Trablucarpte ibilyilk zıraat tqe üt-
e! ği mediği gibi harp usulleri de eps ı cnu.:ı:. e e~m ır. . • l.amartin gibi olunca l>u iti Uzrinealabi- lerl, hUSl.L!ile hububat ek1lmes1 muvaffa-

"t'L-..:..,1- d ğ. • ı· lar için Mr. Çörçil zamanımızın en dik- 1 k .. . clb La tle netlcelencek bir it sayılmıyor, 
cBCts ı ı.ua, •Hı.c e ışmemt§ ır. kate ~yan ve J)arlak şahsiyetlerinden ece mut~rcım ette pek az bulunur. ıuye. !Llim b ,, __ , d ğildi Kah· 
Teşebbüs 1:abillyeti, tabiyede veni- b. 'dir B d kı k 1 .. . Lamarün bizim yurdumuzda bulun- çUnkiJ ~ una muazut e r. 

SAf11FE J 

T. C. Ziraat ası 

Ser 

LiRA 

Ziraat bankaSJnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplnnndn en u (50) 
lirası buJunanlare senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli\na göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

f Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
• il ~00 • 2.000 • 
• .. 2~ • 1.000 " 

40 • 1110 • 4.000 • 
100 il 50 " 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 il 

UfKl AT: Hesaplanndaki pııralar bir sene içinde 50 1tradan aşağı dllşml· 
yenlere ıltraınJyc çıktı-ı tnkdirde yll7.de 20 fnzlasiyle venlecektlr. 

ICur'elnr ıen de 11 defa, l E> lQJ, 1 llıriocj lı~nun, 1 l\lart \'C 1 Haziran tarih
lerinde çek·l cekür. 

iz MiR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirk~ti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At. Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarım havi ber nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Avrupanm avni tin mcnsucatına faı1c.tir ... 

TPJefon No. 2211 ve 3097 
1.,~lgraf adresi : Bayrak Jzmir 

lik. baskın ve tahammül Ml8 çô1 ırı · un an r yı oncc sıyasct se- d " d bi...a rlh•-•-• '-- ve ılbl medar memlketlerlne mahsus bü-
masıncla panldıvan yeni bir yıldız ha- ugu ana 

8
• um ta UlllU yazar1UJ, .. '•••&&m•mllll•••••••••••••••••••_.•~ hnrbının neticesini tayin eden 8mil- linde ilk görUldU~ zamandan beri on· bir taraftan da adı hekimlik tarihine gir- yuk zeriyat için de e.razlnin ... azlm mas-

lcrdir. )ar Çörçill hazan bütün lht~miyle par- miştJr. Burada yeni bir ha.talık tethis raflarla sulan~.as~ l!~mgeldıgindcn bu-
İ ı Bazan a k 1m dığı b. .. ilk veya yeni bir ille; kqfettWnden dolayı na da imkln goriilemıyor. 1916 denberl 

nır{!!~'ıal~ ~::l=ğı ~~:!ie vda~~~l~: 1~f;:· uğramış ol~r~ g:rdüler.ır ~~~ değit bol bol aülilk yetiftlrerek 0 zaman- b·'ftuiİ bl~ ltal~~İ d~hacirl gelmlt ve 
tahkeın mevkiler ve beton mevziler bu- taU tnhavvUllcri arnsında o daima azimli da kend.i memleketinde chüküm süren> çı er t etm~ er ır. 
lunm::ıktadır. Bunlann arasında da ara- ve dniına yılmaz bir muharip olarak kal- bir he~~~ nazariyesinin tatbikine hiz- lta\yanlar. sahilde Trabluıgarptan gar-
zive u~ ~n şekilde hazırlarunıs derme dı. MUcndclcnin en kesif yerinde omm met ettıgınden dolayı... ba doiru Zuaraya kadar 120 kilometre. 
çatma mevkiler, taş Y.ıiınlarından, si- ~ı;.zıcı~ ~f~arl.a~ =lıu. Fa- Hastalara aülülc yapJJtırmak usulünü aynen ş · Honsa doğru demiryolları 
perlcrı en ve kum torbalarından yapıl- lara Ye:11 nesı • sıy. n • o unan- icadeden, gene bizim yurdumuzdan ye- yapmı,lardı- Bir diğer bat da Trablu.-
ınıs m vziler vardır. mUstesna. onun mazısine daır pek az .ı. ı- h h '-iml d ...ı diki D tan ı--ı-·e E.llziziy-e -'der. 1 bllirl Onlar i in c··rc:il buh- ~m,,. meş ur em: er en, ,.m - .... ..,,. .ı;• 
Bunların ic~dcn develer Uzerin~e bir ~bir ..!1"«. ileriyo çatılano cazip ._ nizli tar!'Elannda ..ld Laodik,,a .. hJrll Tun- hudud .. ndan Zuaradan geçerek 

J ac odamdan ıharet mahaJlf devrıyeler. heybetli bir almadır Çörçil onlara ira- Temiaon dur. Onan zamanına kadar Trablusa ve oradan Honaa Mısıra ve 
1 ir iki otomobil çapulcuları gözetlerler. d le . . t ssUm tmiş bk şekli. em- hastalardan kan almak usulü yalnız ha- Slrte kadar giden iyi otomobil yollan ya
He~ı elinde bir kısa dalga gönderme ıle~~nı:C:n buıı:.ınlı bir saatind: mu- §11!,a tatbik edili .. rkcn bu heldmln ya yü- .,ılmıfbr. Cenuba doiru da yollar inıa 
radvo tasyonu vardır. k::ıdderat tarafından secilmis bir önder reği .?'ll_fka oldJgundan yahut kan .~!mıik edilmiştir. 

Dost bir kabileye mensup bir adam- ~ibi görünüyor. O yurddaslnruıın ve us~lunu ins."\nlann su aygınndan ogren- Trablwıgarp müstemlekesinin başlı-
dnn isitilen bir söz. kum üzerinde gö- bUtiln dllynadaki bilr insanların kalbi- mıt oldu~lnn hikayesi insanlık onuruna ca varidah, ithalat mallan üzerinden alı
l Ulen bir tekerlek iıi,b.ir devecin~ rUz- nl tehlike arttıkça yükselen sarsılma% ~okun.?~gundan, bıçakla kan almak ye- nan gümrüklerdir. 
P.~.la \ nrı kaybolmuş ızler_! bu g.ozetle- cesaretiyle ferahlatıyor. Sesi eşsiz bir r~.n~. s.uluk ynpı!tırarak hn almak usu- ı. B. 
Y~<'.ılc ı harekete ~cUrmege kMı gele- bel~gatle. bir bora1.a0 gibi her kesi yUk- lunu ıcadetm~!tı. ---------------
l:ılır. . sek ve asil bir vazifeye çağırıyor. Bu usul dunyada her ıey gibi bazı ,, 

BELSAMITOL 
R~dyo ~e en ~akın komutnna .~~ber Genç nesil bu küçük kitapta kalaba- zamnnln~dıı ilerliyerek, bazı zamanlar

'\' nlir verılmez, ınanılmaz bir sur atle hk ve harikulade bir hayatın izlerini da geriliyerek asırlarca müddetle §Öyle 
ıı~.n d.~rece, iri or anize c~ilmi~. "':~ t~UM bulacaktır. Evveli\ Çorçıli genç bir as- böyle giderken, on ~okuzuncu asrın or
g.ormu kıt nlar arbe do ~ru çolun ıçlc- ker olaruk harp mcydanlnnndn ~örUyo- talarında • Lemartln in bulunduğu sıra- f drnr yollan iltihabı, hnd ve mliz. 
r """ hareket d rlcr. rut. Genç yaşında bhret kt:ızanmai!a da - Paristc Brusse adında bir hekimin min bel soğukluğu, idrar zorluklan, 

Manevr.ı Kabiliyeti: 

Buralarda büyük k1taat tn.h~şütleri 
s:öriilmez. Tnmnmilc motorlaıbrılmış bü
lı.iklcr yahut ynnm bölükler gece gün
düz ani bir hücuma ka1'1ı koymak üzere 
heklt-rlcr. Nakil vasıtalan hafif ve aür' -
ntJ'dir. 

\Vhippet tankları, Bren tiifı-\ ]t-rt ~ı
yan motörlü vasıtalar hattu h fH 4 9 pus
luk toplar ve nsker nakil vasıtalan iştim 
\izt"rinde harekete hazır dururlar. Çölün 
h l1reti motörleri dalma aıCl\k tutar. Bü
y k Yürüyüş kollarının kendilerine mah-

K ızıl Haç hnstane otomobilleri var
dır Kı.içük kollarda ise ilk tedavi için 
sade:e edyt",ler bulunur. F.n ehemmiyet
li sı-v manevra kabiliyetidir. 

Yeri tesbit edilen dü~man kıtas1 bü
yühe, en yakındnkl f ngillz tayy re ka
ra~hına gönderiler bir radyo haberi bir 
kaç dakıka içinde itah'Bnlıınn üzerine 
bomba yağdırmaya batlar. 

muvaffak oluwr ve merh le merhale, elinde e tihek derecede rağbet bul- esnne ve prostat iltihnbı ve böbrek 
mUthiş politika •nunak salnrı orta~da. muştu. On , her hastalık iltihaptan h.1~talık1nnnm tedııvi inde tesiri c;n
devlet adamlığı mertebesine yükseli- ibarrttir, riy~inin neticesi olarnk huk '\'C lmfirlir .. Ennnelcrden ısrar. 
yor. Az zaman lcinde hemen hemen bü- her hast .~ a karşı - iltihabı geçirmek la BEl..SAI\tiTOI nrnyınız. 
tiin en yül&ek devlet makamlarını iş- üzere - eülük ynpıobnldığmdan o zaman Umumi Satış yeri : 
~al ediyor. Buna raf,'Incn. hepsinin yUk- bütün Fransada bütün Avrupada yetişti- Anndolu Eczn deposu .. İstanbul 
scj!i olan bir maknm, son zamanlara ka- rilen sülükler Parla haatanelerlnl idare l•••••••••••••
dar onun icin er~1mesi imkfuısız gibi etmeğe yet4emez olmuşlardı. 

örünUyordu. Sonra hayatının en mli

T. him saati çaldı. Hürriyet ve adalet ide- Şairler içi.1, ancak hayal peşinde git
allerinc kUstahca hücum edilip te ne- m:sini bilirler. denilirse de Lamartin 
tice harbe mUncer olunca. bUtün millet §atr genı~ hayalli olmakla beraber, i~ 
insiyak! olarak Çörçilin nlemdar olma- hususunda da pratik bir adam olduğun- Küçük tasaruf 'ıcsaplan 
ını istC'di. dan o zamanki padişahın kendisine he- 1!141 
Mr. Martinin kıtabı mecburi olarak en diye ettiği - yirmi bin hektar genişliğin- İKRAMİYE pı.ANJ 

fazla mazideki hSdisclC'rİ anlatmakla be- de - çiftliğinde aülıik yetiıtirmiye başlı- KEŞIDEl,ER: 
rnber. basvekilimizm hayatını ~özümü- >:~rak .. Paris .hast nelerine buradan sü- 4 Subnt, 2 l\lnyıs, 1 Aihıstos, 3 İkind· 
zUn bnünde canlandırmakta ve dehası- luk gondermıye koyulmuştu. Şair bu iş- teşrin tarihlerinde yapılır. 
nın ve karakterinin inkişaf ederek bu- ten bir yıllık kazı:ıncını otuz beş bin frank , .... 111 1 k .. • ••••••• 
~ olgun mertebeye gelme.c;ini bize 0 ra r.o te-rmiştlr. Bu zamanda o kn- 1941 ikramiyelori 
,..östermektedir. Bu kitapUı onun ulv1 dar Para pek te önemli bir ıev sayıl- t adet 2.000 Li 

1 
k 

2000 
Lira 

<'esaretini, havatiyetini. hnvatn hı: nlılttı- ma . da. o zamanda l 750 albn fran- 3 • 
1000 

• ru ı 
3000 

• 
nı, irısnna şaşkınlık veren ~a!ıq1uın1ılhnı •17; lira ı e~eyce bir ~Y olauk ki. Me- 2 • '1

50 
.. • 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaıtar 

SAC.LAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yen; v1t"hracağınız elbiseler için bu mamulatı terrih 

lflSATIŞ YERilll 
Birinci Kordon da 186 numarada 

SARK HAI.I T. A. s. 

edin 

•D-•-•-.._...D_l_I_~~--.-..._._ ..... -·-·-•--_..-.o_._.~.,_~~._._.., 

İstanbul Belediyesinden : 
l«lğıthan<> mevkiinde yaptmlncak ahşap köprü inşaatı kapalı zarf usuli 

ile ek.tlltm ve konulmustur. Keşif bedeli 12725 lira 11 kuruş ve ilk teminatı 
954 lirıı 38 kuru tur. Mul:a.vele, ehsiltmc, Bayındırlık enel, hlLcrusi ve fen
nt ~Ln mel ri proje ke if h·,ıasnsıyle buna mütcfeni dı•er evrak 64 kuruş 
mukabilinde viluyet nafıa mUdUrli.Jğilnden alınacaktır. İhale 23/1/1941 per
şembe gilnU saat 15 te claimt encfur.ende yap la.caktır Taliplerin ilk teminat 
makbuz vevd mektupları, :hale tarir.ınden 8 gün evvel vilfiyet Nafıa müdtir
lilğüne müracnatle olacakları fennt ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret odası 
vesikalariyl'? 2490 numa:alı knnunuı• tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan tek
lif mektuplarını ihale 'inli saat 14 de kndnr Daimi ~ncümene vermeleri 
ltızımdır. 7 -- 13 -16 - 20 35 (43) 

~ r p .. r. . .. &irlüğünden : 
l - 1571 lira 19 kuru~ heceli kc~ifli Seydiköy P. T. T. binasının tamiratı 

l 1 1941 tnı ıbinden itib~~er ] 5 P:Ün müddetle münaknsayn konulmuştur. 
2 - İhalt>si 15/1/1941 tarihine c: bsadif carşamba günil saat 14.30 da İz

mir P. T. 1'. mUdUrlUk bhıamıda tı«>ekkül edecek komisyon huzurunda açık 
<-ksiltme ile vapılacağından şartnruresi ve buna mUteicrrl evrakı görmek is
tiven taliplerin MUdüri\e+ levazım hlemine mUracaatlcri. 

3 - Eksiıtmeye girebi1mC'l. iç.in 11b lira 6 kuruşluk muwkkat teminat ver· 
mc-Jcri ve lzmir Nafıa müdti:·1üğünden bu işe girebileceklerine dair alınra13 
ehliyet vesıkım ibraz etmc-lı>ri llizmıôır. 1 - 5 - 9 - 13 (9) 5724 

Adi sahra tf'!çhizatlle 1cıt' n1ar derhal 
tnotörlü vasıtalara binerler, tanf.: müret
tebatı starterlerlnin üzerinde dururlar. 
Ve blıden bütün kuvvet son sUr

0 11tle Llb. 
ya ic;lerlne hareket eder. 

(Yalnız yazdığı mnkale ve kıtaolar bU- •ıııl"l'f M rt1m vapur tirketi de Türkiye- 4 " 
500 

~~OO 
'-'Ük bir başarı sayılabilir). memleketi- den rdd c k sülüklerin gemilerde sıaı.k- 8 • 2so : 20: : IZMIR BELEDiYE'" Jl';DEN: CUmhuriyet me.rkt. bankasına yabra-
nc ve İngiliz imparatorlulhtna merbuti- tan ve deniz wyundan korunacak au- 35 • 100 3500 1 

_ OtobUs idaresine , '-'!':\ motörlerl rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 15. 

Otombiller ekseriya sert kumlar ve 
ınnlozlar üzerinden ilerlerler ve müm
lcü,. olduğu kadar yumwınk kumlu sa
lu• l•ud n içtinab df'rler. Saatte kırk mil 
ıriir· at le bu makine devrinin cengaverle
ri lıararet ve kum fırtınalarına kar!!1 ko· 
YaTBk, susuzluk ve yorgunl11~a nldırmı
ya,."k j talvanlam knrıJı giderler. 

Komutanın hafif otomobHi kolun eıı 
Öründe $!ider. Hepsi hır düzüne ~reye 
~nn! kedar nakil vasıtasınilan ibaret o
h hilır. Komutan umumiyetle tecrübeli 

lr adamdır, uzun zaman çölde bulun· 
nı ve kum tabakalanndan mana c;ıkar
nuva alışmıştır 

Çıkardığı keşif kolları ona düşmanla 
ne,.cde karşılaşacağını a411~ı yok.an tah
rnto ettirir. Oraya valc1amiiı zaman Jruv. 
"eti . . ıl k eruu nas ullanaca~ kararlattı-
rır. 

n1 ft.'Çen harpte ingilizler Libya çölleri· 
l el o~ro! etmek üzere zırhlı otomobil~ 
erden nurekkcp bü\·ük bir kuV'7tt vÜ· 

t'U e tirm' } ın .. k· l(el ~ erdL Bu tecrübe bugünkl: 
ııı .. e . ··1 h • ... ı l . .mış Ço T" ...,,.., tf'melini teş 
!nw•tır. 

velini anlıyoruz. Biltün bunlar onu ik- rette nakledilmeleri için ltaptanlanna 80 • 50 • 4008 " iç.in 24_50 kilo emayeli tel "'L'" alırım.ast 1. 941 çarşamba J!ilnU saat 16 da enen-
-ah ettiği diismanı. ma~1Gu ~ttn{? işine, emir vermiştir. .:tOO • ZO : 6000 : yazı. işleri mUdUr1Ut!iinrl•' • ııartnamesi mene mUracaatleri. 
van1 en bUvUk vazıfeye hazırlaın1stır. Şair Lamartin. burada çlftlil;.tnde sU- .................... ,. •• ,................. 3 _ 1337 inci "'"kakta 17 ın· cl adanın 

l"k ,.. Tü' ,_, t_ vechile açık eksiltme"' .. , 1.uimuştur. "70J 

Onun ne kadar şevkli bir gayretle ve lau yeti11tirere1c para lc"zand1Chndan do- 1 r~yc ~bankasına para yatırmakla Muhammen bedeli 24!' !irıı, muvakkat 617,75 metre murabbaındaki 10, 11, U 
-.,:imle bu yazife-vi vaot.ıihnı bütün diin- n tabii, avıplanmar.. O kuanırkcn, ya nız Para biriktirmiş \'e faiz almış ol· teminatı 18 lira 40 Jr.ırustur. Taliplerin ve 13 sayılı arsalarının satışı yazı işleri 
'• bilivor. Mr. Maıtin. basvekilin hava- c:lal t di~indleb çnlı~:nlar, sü

1
lüklerl ta'1)'an- ~:~ıı;nı zamanda taliinizi de denemiş teminatı Ciimhuriyet ME>rket bankasına mUdUrlUğündekl şartnamesi veçhile ka-

tm bu devresini anlatırken. pek isa- r " e . ette' 1teıanmış ar~ı. uz. yatırarak makbuz1ariy1e birlikte ihale palı zarfla arttırmaya konulmuştur. Mu-
• "tli olarak. m·ka pl~na cPkilivor \'e sö- Lamartın, )urdumuz tarıhinl yazar- tarihi olan 15. L 1941 ~ha gUnU sa· hammen bedeli '1413 lira. muvakkat te-
il bizzat Mr. Cörrile bıraklVor ve onun ~·en, yurdumuzun - şimdiki tebirimizle- Dr. 'l'PVfifl Ra$1f UysaJ at 16 da encümene milra atlerl. minatı 556 liradır. 2490 sayılı kanunun 
~vam kamarasında ve radvoda irat et- ı~bsadiyahna da hizmet etmi"tl. demek İf' HA~TAJ.lKLARI 2 - Otobils idaresine 21i adet 32X6.ı tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
·:ğl kudretli ve ilham verici nutuklann-

0 
ur. Giilhane dnlıillye ıeriri;yatı eski nsJs. ebadında le; lastik satın alıtttpası yaz.ı iş- mektuplan ihale tarihi olan 15. ı. 941 

-tan iktibaslaM. bulunuvor. Basvekil G. A. tanlanndan. leri mUdürlüğilndeki şartnanıesi veçhile çarşamba günU azami saat 15.30 a kadar 
1lara\.. ilk aövledii?i tariht nutukta mil- =Rii9iiiiiiiiR•a;;;;;;;.İı-•m1İM ~er 2iln sabahtan akşama kadar Kes- açık eksiltmeye konulmuştur. encfunen riyasetine verilir. İhalesi ayni 
'ı>te şunlan demi•ti: «Si:rr kıın ve eTllf'lc- ,,... as 

2 
KG 22 o 5 ıı 1 1#11'1 tellı caddesi 62 ... Pasfn<'ı fınnı yanında.. MuhammC'n bedeli 960 lira muvakkat gün saat 16.30 dadır. KAttSIYAKA 

ten. S(ÖZ yas] an ve alın terinden haska MÜ' b k s •. n ,Ü Dl ası n d y 11------TE]g;j· ı ... EF.O·N·4·3·60 ___ te·mın·· ··a·t·ı llİ7İİı2 ııiliiiriiiadır_ ... T.aliiiiiiipliieiirin-tiieiıiimii:iniiaiiitı ___ .2.7-·3·1-·8-~1~3-·(2;;589_)._ ... \•adedecek bir şeyim yoktur • Bu kitap • ' , a .t 
intişar ettikten sonra sövledild en son Kurban bayramı serefine muazzam 
'1utııktan bir parca iktibas e<livoruz. İLİM 

aÖnümü7.de uzun ye karanlık azap ve 'rÜRK~E SÖZLÜ 
nihnet ayları var .. Ölilm ve ıstırap vol SERSERİ srn .aL 
-ırkadasımız. meşakkat libasıınız. sebat -.nn. 
\:f şecaat ye~:le !kalkanımız olaca~.. RONALD KOLMAN - FRANS DE 
t:Jirlesmellviz. yılmamalıyız. baş egrne- BASİL RA YTON gibi şöhretli yıl-
Tleliyiz. Meziyetlerimiz ve basarılarıınız ~a~eseri binlerce fiırtiran ve 
o\ vrupanın -wlıneti içinde yanarak ışık Y ca m~a~a 1!1:vdana gelen 

ku ul cmsalsız bır f ılım 
nçmalı. takt bunlnr Avrupa r\ uşu- AYRICA · Knrıncalı Dc>l 

1un hakiki bir mesai esi olsun .. • BUyUk KAHKAHALI KOM.E;/ 
M~vanın. uq_erı işte böyl~ bir ruha 1 SEANSLAR: Bayra.n ~: 12 
ıalıktır. MıHetın bu davete ıca~t ede- 2 _ 4.15 _ 6.30 _ 8 45 
:e~inde asla şüphe edilemez. l · ·· 

DiKKAT 
.. Ciğ ığır etiyle yapılmış pastırma '\'C sucuklan l;yenlerin bağırsaklarında (Abdest bozan) dcdiiimi.z w:unluklan 

dort metreden on metreye kadar şeritler, kurtlar hasıl o1ur. Bunlar ,;ıcudumuzdnki knnlım emerek kansızlık, i talısız
lık .znillik. kusmak, ba, dönmesi ve nihayet ölUmc sebebiyet ''erirler. 

Hu lot•!fardan kurtulmak için en birinci deva 11Tİl\lOFUJ) dur. l{utularm içinde kuUnııı~ tarzı yazılıdır. Sıhhat \'C

lcilctiuin miisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Timofuj Timofuj Timofuj 
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ingUtereye yardım işi.-NAZİLLİ MEKTl/PLARI Yunanlılar za-·-·-················ 
1\azilliye ait bir efsane Senatörler yar- ferler peşinde 

NT ·ıı· b• x.x k h • dıma taraftardır Garvani Yunanlıların 
ıazı ı, ır pamu şe rı /ngiliz gazeteleri yar· eline geçmiıtir 

Antakyada felaketi 

vasfına bihakkın layıktır d·:~:.n~e~!~~:,.7:;1• 
-----~:ıı•x 

teni kaymakamın çalıımaları ·Şehrin elelı
i1ık ihtiyacı. Yeni orta mektep binaıı 

-------x*x:------cAydm Beyi, oğlu Maksut beyi lan üzerinde uğraşıldığı takdbde bu para 
tvıendirmiye karar verince Denizliye, ile epeyce itler görüşüleceği meydanda
Muğ)aya, Sökeye ve diier civar luuaba· dır. 
ı.ra adamlar göndemıit .• Oğlu için dii- Mesela bir elek!Yilı: meselesi var· 
riiıt, namus ehli bir kızcağız aralmıya dır. Elektrik aantrah ihtiyaca cevap ve• 
ba,IAmıı. Bulunan nam:ı:etlerhı hiç biri remediği için elektrik yalnız geceye mün· 
M•kıut heyi alikadar edememiı. Niha· hasırdır. 
yet Nazillinin doiu yakumdaki köy- Nazilli gibi müsait bir şehirde umu· 
!erden birinde Zeynep adında bir kızca· ru beytiyede ve diğer ihtiyaçlarda elek
jı:ı: bulundufu öirenilmiş. triği ihmRI etmek çok mütkül ve faydasız 

Zeynep o zamanın ıövalye askerleri bir i tir. Esaeen Na:ı:illi baama fabıikası
ıibi ata biner, ailib kullamr, gözünün nın elde ettiği elektrik enerjiei ihtiyacı· 
erittiği hedeltekilerinl vump kartı tarafa nın çok fevkindedir. Yeni kaymakam 
bile reçermif. Ciciden ..ıaJı bir kızcağız- fabrika ile bir anlaıma yapamk fabrika· 
mq. Zeynebi Mabut bey için istemiye nın ııehrin elektrik ihtiyacını kaqılama
gelenler tera bir <:e9apla karpbıfmca Ay· aını temin edecektir. Esasen belediye re· 
dm beyi f- balde hiddetlenmlf. Oilu- iai de bu it üzerinde müspet şekilde ça
nu beyenmlyaı ima ııöriinee güzelliği- lışmaktadır. 
ne Ye ....tlijine ba:rran kalımt. Ba vak'· B. Feyzi Akkor daha iki mühim ~in 
adan aonra da lmım otıaduia ,.,... atkuındadır: 
cNu-Eli» adım venniflar». 1 - Nuilliyi tehdit eden bir dere 

var. Her 11ene tahribat yapan bu deTenin 
kenanna beton duvarlar çekilmai ve au 
ba.lgınmın önlenmesi mevzuubabistir. o .. 
vadakl küçük nehir yataklarının da tan· 
:ı:im edilmeai ve ovanın tahribattan kur
tanlması. Pek büyük olmıyan himmet
lerle b"f'lrılacakbr. 

* Na,illide bana anlatılan bu efsanenin 
men4eİ ne oluraa ohun, bu seyahatmı
da Nozilliyi Bliyük Mandreo bölgealnln 
hakikat•n na:ı:lanmıya llyık bir prrlanta 
kasaba., olarak buldum. 

Kısa ıeneler içinde büyük bir pamuk 
..,hri halini iktisap eden Nazilli. bq ae
ne içinde 5000 klşililı: bir nüfus artı,ı 
gÖ•termi9tir. Köylüsü ve ltçiaiyle ve di
ğer halk 11n1flarlle mllreffeh denilecek 
bir hayat ııekli bulan Na:ı:llli, eski ııönük 
vaziyetile mukayeoe edilemiyeiek kadar 
ilordedir. Nazilliye gittiğim gece otelde 
tek odn bulamaYıııım da bunu pek güzel 
ifade <debillr. Yine Nazilli tereyağını İz· 
mird<n bile daha pahab fiatle, yani 160 
kuıu, isıihl&k ettiğine göre, halkın ve 
Nazilli fabrikasında çal1f8nlann istihliık 
kudretlerini pek glizel isbat eder. 

2 - Nazilli, kültür itibarile çok ller· 
de bulunan kazalarımızın en bapndadır . 
Şimdiki orta mektep binası ihtiyaca ce· 
vap veremiyor. Çünkü bazı şubelere ay
rılmıştır. Bir orta mektep binaaı yaptır• 
mak üzere ciddi bir teııebbüıe girişildi
ğini memnuniyetle öğrendim. Bir cemi
yet kurulacak, müspet faaliyet gösteril
mek suretile yeni mektebin temelinin ilk. 
baharda atılacağı muhakakktır. 

Nazilli halkı, daha ıimdiden B. Fey
zi Akkoıun çalışmalarına ümitle bağlan
mıtbr. lyi neticeler alınacağına muhak· 
kak nazariyle bakılıyor. 

Adnan Bilget 
Bir Gelin Odası ıımıııııııııııııııııııııııııııııııııırıımıımınmııııı• 

Bana Nazillide, henüz evlenmek üze
re bulunan bir genç kızın gelin odasını 
gezdirdiler. Cenç kız ve ailesi. evlen
direcekleri kızın çeyizini o kadar büyük 
bir itina ve külfetlerle hazırlamışlar ki 
hayran olmamak kabil değil. Öyle tah· 
min ederim ki. güzel ümitlerle yeni bir 
hayahn eşiğinde bulunan gene; kız ev
lendikten 20 sene sonra dahi, evinin r.n 
büyük ve eeaalı lhtiyaçlanna bu çeyiz co
yosi1e cevap 'Yerecek.tir. 

Yine Ne:ı:illide benüz beliren yeni 
bir adetten haberdar oldum. ilk çocuk
}ayı dünyaya gelen bir aile. çocukları
na doğum hediyesi olmak üzere 10.000 
kavak ağacı ektirmlJler. Bir ba9kası, ba~
h çeşitten ağaçlar cliktirmi,,. Şimdi bu 
ağaç dikme modası umumileşmiş. Her 
çocuk baba<ı ayni şekilde harekete baş
lamı, ... 

Yeni doğan çocuk yirmi yaşında 
aelvi gibi bir delilı:anh veya kı.z olu
verince. kendisini bckliycn bir l'ervete 
kavuşacakbr. Bu ağaçların odunu !abl

.nış olsa birkaç bin lira para eline geçe
bilir. Ayni zamanda civarda yeni orman
lar ne,-viinüma bulur. 

Nazillide Çalıfmalar 

Ben Nazilliye gelhıce yaptığım te· 
ma•larda belediyeden bazı şikayetler 
dinledim. Bu ıikayetler, daha ziyade u
mumi i,lere ve başta elektrik ve yol ih· 
tiyo.çlarına aitti. Bununla beraber halkın 
şimdi büyük ümitlerle bahoeylediği mev· 
zu. Nazillinin yeni ve çok enerjik kay
makamı B. Feyzi Ak.kordur. 

Yeni Nazilli kaymakamını ziyaretle 
çalışmaları hakkında malumat edinmek 
iııedim . Kaymakam, henüz gelerek va· 
zifeye ba9ladığı bu günlerde kazanın 
belli ba,Jı dertleri ve ihtiyaçlarile me,. 
~uldü. 

Şimdiye kadar bulunduğu vazife
lerde daima muvaffak olan B. F eyzİ Ak· 
kor şimdi köy büro•unun islAhı ve köy 
işlerinin tanzimi ile meşguldür. Kayma
kam yeni hir proğram hazırlıyarak köy 
birlik \erini daha salim bir çalıfma haya· 
tına bağlamak üzeredir. Köylünün ha
kjki ve mübrem ihtiyaçlan teabit edil
mektedir. Ona göre çalıtılacaktır. 

Yeni kaymakam henüz belediye iş
lerile rr"~ul olmıya fırsat bulamamıştır, 
Öi(rendiY,ime göre Nazilli belediyesinin 
120.000 liraya baliğ olan oldukça kaba
rık hir hürcesi mevcuttur .. Bütçe rakam-

l 

Siyam ordı-su 
harekatında 

Bir kasaba ifgal ve 
sonra geri ve·rildi 

Bankok, 12 (AA) - Siyam başkuJ 
mandan lığının tebliği: 

Siyam kuvvetleri Cambohdja girmi" .. 
)erdir. Mekong üzerinde hudut boyunca 
evvelki gün başlıyan top ateşi dün de 
devam etmiştir. On bir Siyam bomba 
tayyaresi ! !indi-Çinide Ciyenrogda bir 
akın yapmışlardır. Üç Fransız tayyare<Ji 
düşürülmüş ve diiier birçok tayyare de 
yerde ha.sara uğratılmq veya tahrip edil
miştir. Tayyarelerimiz diğer müteaddit 
yerlere de taanuzlar yapmı:Jbr. 

Dün gece Bankokda \ ~ air vilayet ,e
hirlerinde krartma nan o lunmuştur. 

Tokyo, 12 (AA) - Hanoiden gelen 
haberlere göre Cambodgeya girmiş olan 
Siyamlı kuvvetler, Fran•ız]ar tarafından 
taTdedilmi~tir. 

Tokya, 12 (A.A) - Assahi gazetesi, 
Şanghaydaki Amerikalıların ııehri tama
mile tahliye ettiklerini bildirmektedir. 

---~.---

/ngilizler Vilhelms
hafeni bombardı

man ettil'!r 

Almanlar da Londra 
üzerine bomba 
yağdırdılar .. 
Londra 12 (A.A) - !ngiliz tebliği: 

Diişınan tayyareleTi bu gece Londraya 
taarruz etıruşlerdir. Hücumları hnva ka
rardıktan sonra başlıyıırak üç saat slir
müştilr. Yüksek infilfik bombaları bazı 
hasarlara sebep olmuştur. Bir miktar 
ölü ve yaralı vardır. Çıkarılan yangın
lar hemen söndilrühnüştür. tn~iltere· 
nin cenubımda muhtelif yerler<> bomba
lar düşmW, ve pek az basan mucip ol
mu,ıur. Bir kişi ölmüştür. 

Londra 12 (A.A) _ İngiliz bombar
dıman tayyareleri Vilhebnshafeni ve 
B,....st üs.<ünü bombardıman ebnisleroir. 

ALMANLAR MACARIETANI 
SOVYETLERE BiR KALE 

GiBi MI KULLANACAKLAR? 
Londra, 12 (AA) - Roytedn Vaşing· 

ton muhabiri bildiriyor : 
Senato ilzasının İngiltereye yardım ka

nunu hakkında mütalaaları başka bar 
kadır. Senatör Conson bu kanun layiha· 
sının mtlthi~ biı' şey olduğunu söylcmis• 
tiı'. 

Senatör Teste İngiltereyc yardıına 
mani ola~ak bütün kanunların kaldırıl
masına taraftardır. Senatör Çandcr 
• Reisicünıhuru serbest bırakalım demiş
tir .. • Mumaileyh kaybedilecek vakit ol
madığına kanidir. 

Senatfü Tomasın fikrince kanun l&yi
hası dünya hadiselerinin istilzam ettiği 
şümulü hfilz değildir. Harp malzemesi 
dolu Amerikan gemilerinin durmadan 
İngiltereye gönderilmesi icap eder. 
Vaşington , 12 (AA) - Amerikan ga

zeteleri kongreye verilen kanun 15yiha· 
sı etrahnda tefsirlerde btılunuyorlar. 

N evyork Taymis gazetesi diyor ki : 
•Bu mukaddemeıiin Amerikan umu

mi tasvibinin temhlrini teşkil edeceğini 
gösteren bir cok deliller vardır.• 

Londra, 12. (A.A} - Observe~ gaze· 
teoinde Garvın denı:ıe açılan hır saffı 
harp gemisine berızettlği Ruzveltin nut
kunu tebı:ırii:ı: ettirmektedir. Muharrire 
göre bugiinlı:ll vaziyet, 1917 de Vilso
nun Almanyaya ilAnı harp ettiği zaman
dan daha naziktir. Takip edilecek iki 
yol vardır. 

Biri müttefiklerin galibiyetiyle temin 
edilecek olan adalet ve ıerefi sulhuna, 
diğeri bir intihar sulhwıa müntehi ola· 
bilir. 

Sundcy Taymis gazetesi, elinde han
çer medeniyeti ve insanlığı yaralıyan 
Bitlerin hezimetini tamamlamak için 
Amerikanın derhal harekete ge<;mesı 
lüzumuna işaret etmektedir. 

Bu gazete, cSovyet - Alınan anlaşma
ıında Balkanlara bir telmih yapılmama· 
ın, acaba Balkanların nüfuz mıntakalan
na e.yııhnaaından m1 ileri gelmiştir.> 
Diyo•. 

Sundey Kronıkle başmakalesinde B. 
RuzveltJn; B. Hitleı:in idam hükmünü 
il3n ettiğini ve Ameıikan milletinin sıkı 
suTette Ruzveltin peşinden gittiğini yazı-
yor. 

Gazele eliyor ki: 
• Çorç.il ne kadar kat'iyetle lngiltereyl 

temsil ediyorsa Ru:ı:velt de o nisbette 
kat'iyetle Amerikayı temsil etmektedir.> 

Deyli Niyuz gazetesi A1manyanın is
tikbalde Macaristaru Sovyetler birliğine 
kartı bir kale olarak kullanmak istedi· 
ğini yazmaktadır. 

---~---

ltalgan tebliği 
Roma 12 (A.A) - İtalyan resmi tel>-

liği: • 
Bingazide topçu ve keşif faaliyeti ol

euğunu, lngiliz hava kuvvetleri tarafın
dan Bingaz;deki üslerin bombardıman 
edlldij!iııi bildimıektıedir. Aynı tebliğe 
göre Torinonun bombardımanında ha
sarat ve uıyiat olmuştur. 12 ikinci K!\
nunda fecir vakti iki !talyan torpitosiy· 
le !ngiliz deniz kuvvetleri arasında Si
cilya kanalında vuku bulan bir deniz 
harbında bir İtalyan torpitosunun batll· 
ğı ve bir İngiliz kruvazörüne isabetler 
kaydedildiği bildirilmektedir. --·-Karpatlara 
Doğru Almanlar 
aıker tahsit ~diyor • 

Londra, 12 (A.A)- Müstakil Fran-
sız ajansı Alman hududundan bildiriyor: 
Bohemya himaye idaresi topraklannda 
asker ve malzeme sevltiyatı kesafet pey
da etmiştir. 

Karpatlara doğru Bohemyanın şima
linden g~en hat kamilen askeri sevki
yata tahsis edllmi.ştiı:. 

·-- -·--
DAHİLİYE VEKİLİ 
Ankaraya döndü.. 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bir ltao 

günden beri şehrimizde bulunan dahili
ye vekili B. Faik Öztrak bu akşamki 
ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. 
Vekil istasyonda v-.Ji. belediye reisi mu· 
evini. emniyet müdürü ve dostlan tara· 
fından ul!\ırlanmıstu. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EL HAMRA 
~ ZAFERNAME . . 

ınuilizler, Yunan zafer. 
terini tebrik edigorıar 

Şehir susuz kaldı, ölen
ler olduğu anlaşıldı 

Atina, 12 (AA) - Dahili emniyet 
ll<'zareti teb~inde memleket içinde sü
lnirıet olduğu bildiriliyor. 

Londra. 12 (AA) - Royterin Ar· 
navutluk huoudundaki muhabiri bildiri· 
yor : 

Yunanlılar ~iddetli yağmura rağmen 
$kombi nehri üzerinde Kukuş civarında 
büyiik bir muvaffakıyet kazanarak Gar
vaniyi i~gal etmışlerdir. 

Antakya, 12 (Hususi} - An-1 Antakya fOsesini sular baımıt· 
takyada bir haftadcnberi fasılasız tır. Köprüler yıkılmıttır. Aaı nehri 
surette devam eden yağmurlar bir tafarak Demir köprü civarında bir 
felaket halini alm1't r. Defne 4ela- çok yP-rleri sular basmıttır. 
lelerinin tatması yüzünden 1ehir insanca ve hayvanca t.-lefat var
suyu tahrip edilmittir. Şehir iki dır. Maddi zarar büyüktür. Yağ-
gündenberi a~suz kalmtflır. mur devam etmektedir. 
~~~~~~~~~------------~ ............................ ~~~~----~----

Yunanlılar Mo&kopolis bölge•inde Ho
pari köyünü ele işgal etmişlerdir. 

lstanbulda bir facia 
ltalyanl"r tarafından kanlı surette bas

tırılan İayanda alakadar kimselerin akra
balan dağlara iltica etmişlerdir. Bunlar 
hudut bölgesinde cesareti ve nüfuzile ta
nırunış bir Arnavudun kumandaaında 
mühim bir yektln tqkil etmektedirler. 

Atina, 12 (.AA) - Kiliasuranın zap. 
tı üzerine lrıgili:ı: ukeri heyeti reiai, Ge· 
neral Papanoaa lngiliz ordusu namına 
bir tebTik mesajı göndermiştir. 

Bir ev halkı havagazın
dan zehirlenerek öldü 

General Papagos cevabında, lngill:ı:lc
rin Llbyada devam eden muvaffakıyet· 
lerl münasebetile lngiliz askeri heyetini 
bütün kalbile tebrik e~ini bildirm~tir. 

.r;.. 

lngiliz 
•••••••••••••••••• 

Kuvvetleri 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

!stanbul 12 (Telefonla) - Bugıin şeh
rimizde bütün blı ev halkının havaga
:ıından zehirlenmesiyle nelticeleoen bir 
fAcia olmuştur. Taksimde Fırın soka
ğında 24 numaralı evin alt katında ev 
sahibi Mari, orta katta Mıgırdıç ve ka· 
rısı, ilst katta inhisarlar idattslnde me
mur Osman ve karısı oturmaktadır. Bu
gün saat on bqe doğru Mıgırdıça ah
baplanndan biri misafir gelmiş ve bur
nuna kesil bir havagazı kokusu gelmiş-

tir. Orta kata çıkınca Mıgırdıçla karısını 
yatakta ölü olarak bulmuştur. 

Eve gelen zabıta memurları alt katta 
Mari ile üst katta Osman ve karısını 
baygın bir halde bulmu~lardır. Bunlar 
derhal hastaneye kaldınl~larılll". Nö
betçi müddeiuınwnl.si vah yerinde tah· 
kikata başlamıştır. Mıııırdıç ile kan• 
sının öldükleri anlaşılarak gömülmele
rine müsaade edllmi,<tir. Yapılan mua· 
y<mede havagazı borusunun ~atladığı 
görlilmüştür. 

Habefıatanda Bunahı 
ve Turbiyeyi 
İfgal ettiler 

Lefkoşa 12 (AA) - Resmi tebliğ: Bir 
İtalyan bombardıman tayyaresi Kıbrıs 
adası üzerinde uçmuştur. Kıtaat tayya
reye ateş açmıştır. Hiç bir bomba abl-
1'1amıştır. 

Ankarada iki muhtelit 
takım berabere kaldılar 

Nairobi 12 (A.A) - Burada neşredi
len son resmi tebliğ, Habeşistanın cenup 
hududunda harekatta bulunan İngiliz 
imparatorluk kıtalarının Perşembe günü 
Bunah ve Turbiye girdiklerini, Turbi ci
varındaki tepeleri i5gal ettiğini, fakat 
düsınanla temas olunmadığını bildirmek
tedir. __ .,_ 

Şimal cephe11inde 
büyük bir muharebe 

başladı 
- 8Qftaralı 1 inci Sahifede -

Londra, 12 (AA) - Times gazetesi 
b.aşmakalesinde Yunanlıların Arnavut
luktaki ileri hareketlerini, Trablusgarp
tald lngiliz ileri hareketile mukayese ede
rek Yunan ilerlemcoinin İngiliz hareka-

Ankara 12 (Hususi) - 19 May1s sta· 
dında bugün iki kuvvetli muhtelit ha· 
!inde çarpı§an Ankara talumlan güzel 
bir maç fırsab hazırlamı§lardır. 1ki ta
kım güze 1 bir oyundan sonra üçer golle 
beTabere kallJlJŞhr. 

İstanbul 12 (Huswıi) - Fenerbahçe 
stadında yapılan lstanbulspor - Beyoğlu 
takunlan maçında Beyoğlu'!pOr birinci 
devttyi 2-1 galip bitirmişken ikinci dev-

Makineye 
Verilirken 

B.FILOF 
BulS?aristanın 
takip edeceği 

tı kadar ıür'aıli olamayaışını gayet tabii sı·yaseti ı·zah .ı::..ttı• 
bulmaktadır. Sebebi gayet basittir. ~ 

Arnavutluk arazisi ve iklimi bir kı§ Sofy 12 (A A) 1 t f · · 
ha b . · k ·· · ld • h ld a - • e anı aıansı r ı ıçin ço az musaıt o ugu a c, ' · 
Trablusta vaziyet· tamamile aksidir. seriyor: 

Bu gazete, bütün bu müıkiillere rağ· B~ekil Filof Rusçukta irat ettiği nu-
men. Yunanlılann bütün zorluklan mu- tukta beynelmilel vaziyetin bug-ünkü t;er
vaffak.ıyetle yenmekte olmalarını son de- çevesi dahilinde Revizyorıi~ t Lır menı-

leket olan Bulgaristarun vu.1:.iye:tlni bürece takdire l"Yan bulmaktadır. 
Yük bir .sarahatle tebarüz ettırıniş ! tr . Gazete diyor ki: 

- Yunanlılar öyle bir mevsimde mu- Başvekil, B. Ruzveltin son hcyanM-
vaffakıyetle harbetmektedirler ki hiç mesinin harbi bütün dünyaya yamamok 
kimse böyle bir mevsimde Arnavutluk- tehdidini ihtiva eylediğini kaydettikten 
ta harbi ümit etmemekte idi. Soğuk şid- sonra bugünkU harbin 19 1 4 harbinden 
detlidir. Bugünlerde her ilci taraf için tamamen farklı olduğunu, bu harbin yal
ciddi harekit beklenemez. Bu zorlukla- nız ne yeni arazi fethine, ne hayat sa• 

kk f ha]aTı tamamiyetini. ne de yeni pazar .. ra rağmen taarruz teva u etme-miştir. 
Tepedelenin, Avlonyanm ve Berabn Yu- lar ele geçirilmesini istihdaf eylemedi
nan ordusu tarahndan işgali geçikmiye- ğini bildirmiş, şimdiki harp hayat me· 
cektir. BuTalann zaptında çetin muhare-- mat mücadelesine girmiş iki dünya ara-
beler olacağı gayet tabiidir. 11nda ideolojik bir harptir, demiştir. 

---~ Başvekil sözlerine ,öyle devam ~tmiş-
tir: 

Büyük Alman taar. Bizdezuhuredebilecekihtimallerivc 

b 
yeni esaslara istinat eden yeni dünya-

ru ZU Ş I l )'O r nın değişikliklerini düşünmek mecburi-

- Baftaralı 1 inci Sahifede -
Dü§man tayyareleri cumayı cumarte

siye bağlıyan gece cenubi lngilterede bir 
ııehre hücum ctmitlerdir. Yangınlar çık
m14, fakat vaziyete derhal hakim olun· 
muştur. 

ikametgahlarda ve ticaret evlerinde 
çok büyük basar vukua gelmittir. Bir 
miktar ölü ve yaralı vardır. 

Londra, 12 (AA) - Düşman tay· 
yareleri taYafmdan dün gece hücuma uğ .. 
rayan cenup sahili ıehrinin Portsmuth ol· 
duğu bildirilmektedir. 

yetindeyiz. Bulgar hükümeti evvelce ta
kip ettiı;<i ve semerelerini vermiş olan 
siyaseti aynı sebatla inkişaf ettirmeğe 
devam edecektir Hükilmet bu semere
lere yenilerini ilıİve ebnek ümidindedir. 
Bulgar milleti istikbalde de ananesine 
sadık kalarak hayati menfaatlerinin mü
dafaası için icap eden bütün gayretleri 
yanacaktır. 

Başvekil, Bulgar dış siyasetinin ..,_ 
vlzyonist olduğunu ve böyle kalacaltını 
kayıt ve işaret ettikten sonra Bulgar 
milletinin Neuilly muahedesi haksızlık
lannı hic bir zaman anlıyamıyacaltım ve 

Sinemasında BllGVH 

r..de İstanbulspor çok Mki.ın oynıy.ırak 
oyunu 2-3 galip bitirmiştir. 

Fenerbahçe • Süleymaniye: 
Fenerbahçe birinci devrede3, ikiı:ı.ci 

devrede de 3 gol atarak maçtan n.r, ga· 
lip çıkmıo;tır. 

ŞEREF STADINDA 
Beşiktaş Beykozu 0-3, Galata.saray da 

Topkapıyı 0-6 yenmişlerdir. 

Türk - In~liz 
muahedesi 

Loııdra 12 (A.A) - Royter ajansı bil· 
diriyor: 

Orta şarktaki İngiliz başk ımandanlı· 
gmm milmes.<;illeri olan general l\rlar&
ball ile Oornval bava vis ııuıreşalı Elın
hurt İngiliz - Türk muahedesinin iınza
sındanberi vuku bulmakta olan mu\at 
noktai nazar teatisi için yarın Ankaraya 
muvasalat edeceklerdir. Akdenu filosu 
be§kumandanlığının hususi müıııes.,ill 
olan amiral Sir Hovart Kelly görüşme• 
lerde hazır bulunacakbr. Bu konferans, 
Fransa muharip vaziyetinden çıktıji:ı 
gUndenberi ilk toplantı müstesna olmak 
üzere hususi hiç bir mahiyeti haiz de· 
ğild.ir. Bununla beraber o tarihtenberi 
Türk subaylarının bıgiliz askeri mile!• 
seselerin.i görmek için yapakları ziya
ret esnasında gayri resmi noktai nazar 
toatisine vesile zuhur etmiştir, 

ı taıuanıar bu sene içinde 
Af rikadan çıka"ılacak 
Captown, 12 (AA) - Ba,vekil Smith 

dün söylediği bir nutukta ezcümle demiş
tir ki: 

c 194 1 yılının sonuna kadar Afrika· 
da hiçbir ltalyan kalmıyacaktır. Cenup 
Afrikaııının deruhte ettiği vazife budur. 
Ve bu vazifeyi ifa için bütün kaynakla· 
rıımzı kullanacağız.> 

unutamıyacağını söylemiş, Bulgar re
vizyonizminin Dobrica meselesini iı.,1-
ya ve Almanyanın yardmn ve Roman• 
vanm anlayışı sayesinde hal iınkfuıı bul· 
duğunu ispat eylemiş olduğunu kaydey• 
lemiş, Bulgaristanın komsu ve cli;ter 
devletlerle olan münasebetlerinde son 
ay !ar %al"fında bir deitişiklik koydediJ. 
medWni i!Ave etmlştlr. 

Dahiliye. maliye ve münakalat nıw.r
ları da cliğer şehirlerde nutuklar söyll• 
yerek beynelmilel vaziyetin bugtiııkil 
safhasında Bulgaristanın hakiki menfa
atlerinin neler olduğunu bildirmişler
dir. 

Eşi ıröriilmemiş muvaffakıyetlerle ııös
tcrilmesiııe devam olunan emsalsiz ba

rikulide TÖBK filmi •• ·······················x~~~i'i-~«?i::················ ... 
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Kah,·cri GüzeHnin 
:\la<alı elrafmd .... 
Biitün se~isen kalpler 
Bir~r Pervane oldn .. 

Evvel zaman içinde, kalbur 98man içinde, Deve Tell:il il<cn, Horoz imam iken. Pire Natır iken. bir varmış bir yolmnış 
Allalun kulu ııck çokmuş .. Amma içlerinde sesinin yanıklığına ve g""·ıellijıine doyulmıyan bir 

J{ eloğlan istene der, en kilitli delilde:r 
Hementeeik ~ılır koaUŞUr teker teker •• 
Söyletirim dellj'ci, a~ burun ve kulak, 
Batta i«ne deliği öter hiilbül olarak.. . . . 
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