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(ANADOLU) MATBAASINDA 
' BASILMIŞTIR 

Belediye memurlan 
lstanbul, 30 (Telefonla) - Belediye memurlan

nın da, diğer devlet memurları gibi senede birer ay 
mezuniyet amaları takarrür eylemiftir. Bu huauata 
bir nizamname hazırlanmaktadır. 

30 ncu yıl Neıredilmiyen yazılar geri verilmez•---------------------,--------------------------1 
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G~ etaksas ug··n 
milli meras ·mıe 
gömül ce tir 

Gidilecek yol, onun yoludur. Yeni 
keıbi,ıe dün yemin etmiştir 

S3eycannalm~©Je ©IcenüDüy©tr D<ü 
·~------.::.--------------------------------------------------=-------~~--"Düşman, fvietaksasın Ölümünden yalanla istifadeye çalışmaktadır. Ken-

disine cephede cevap vereceğiz. Bu ölüm, zafer yolunda bizi daha fazla 
birleştirmektedir. Onun son sözü " Zafer ,, oldu., __________ ....;;;.;.;;.~:...--..;.;....;;.;.;;.;.....;..;...;..;;.;....;..;;.;.....;..;.;;..;.;;......;;;;.;..;.;.~~;.;.;;..;.;.:.:... __________ . 

-----· ·---
A~KfRI VAZIYET 
Sıra şimdi Bin-

2'aziye geldi 
Arnavudluk cephesinde 

de vaziyet iyidir 

INGILIZ KRUVAZÖR INŞAATI 
Gelen son bir haber, Dernenin bu

gün sukut ettiğini bildirmektedir. 
Burası, karadan gelecek hücuma 
karşı kuvvetli bir müdafaa hattına 
malik değildi. İçindekiler de, kendi 
muhafızları ile, 16 gün evvel Tobru
ııun dUşmesinden sonra buraya ilti-

-Devamı 3 ncü sahifede--

Bitlerin dün 
verdiği nutuk 

Bir ltalyan grubu, lngfüzler 

Derne 

lngilizlerin eline 
geçti 

tarafından esir edilirken 

Afrikada 

Harp nasıl bir 
'safhadadır? • 

Atinn, 30 (A.A.) - Nazırlar hey- anda ilk düşüncemiz, şeref meydan
tinin Yunan milletine olan mesajın- larında Yunan ismine şanlı bir hale 

da, bilhassa şöyle denilmektedir: ören muharip kuvvetlerimize tev -
h· •Bu elemli anda kralın emriyle cih etmektedir. Yunan milletinin bil-

tün sahalarda Metaksasın siyasetin-
de devam ed. ceği muhakkak sayıl - Demokrasiyi nerede Habeşistan ve Eritrede 
maktadır. l l ltalyanlar her tarafta 

çekilmekte ve mai'lfip 
edilmektedir ükümet müteveffanın büyilk eseri- yilk mukadderatına doğru llzimkii

lle devam etmek gibi ağır bir mirası rane yilrüyilşüne devam edeceğine 

Metaksasın naşi diln öğled·en sonra O ursa O sun mahve- de vaziyet çok iyi 
Atina Katedraline getirilmiştir. Su- d w • d d. . . 

Üzerine almaktadır. Büyilk şefin mil- şilphe yoktur.> ' 
baylar cenazenin başında ihtiram nö- ecegım e ı gıtmektedır 

!etin hayatında açtığı çığır çoktan Atina, 30 (A.A.) - Atina metro
beri Yunan milletinin vicdanına hak- polidi diln saat dokuzda umumi ka
kedilmiş bulunmaktadır. Herkes va- rargiih nezdinc gelerek yeni kabine 
tanın şeref ve hilrriy~tini büyük ölil- azasının kral huzurı1nda yemin etme
llün tahayyül ettiğ igibi anlamakta- !eri merasiminde hazır bulunmuş
dır. Büyük Metaksa.ın naşı önünde tur Merasim kırk dakika devam et
Ve hükümetin onun btiyilk eserine de miştir. Bund:ın sonra hükumet derhal 
Vaın me•uliyet;ni üzerine aldığı şu ictima etmiştir. Yeni hükumetin bil -

beti bekliyeceklerdir. K h · 30 (A A ) o k İ 

ge_ :e~~~.~~~~j,.~~.·r~aat!:~~~~1:~~~dt~~ Amerlkaua çattı Amer·ı- gi!iz ao~~~:ı~rı başk~manda~~~~~ re~: ~:~~:e~e;~e~t~~~ııtaıy::~~~etleri 
zım vazıfelerını yapacaklardır. Yeni ' mı teblıgı. . silratle ricat etmektedirler. Agord&A 
başvekil Koriyis Metaksasın büyük ka harbe aı·rerse Al Trabl~sl!"a!P~· _Dernenın zaptı bu tın tahliye edilmeğe başlanmasından 
bir dostu idi f • sabah bıldırılmıştır. 1talyanların bııradan müfarekata ka-
YUNANLİLARA HiTAP. Eritreden; Agodart ve Barıınto rar verdikleri anlaşılmaktadır. lnıri-
Atina, 30 (A.A.) - Atin'a radyo- manganın harp hedef mıntakasında tece~mU devan, etmek- liz kl!vvetl~rinin burad8: ~aptı~ları 

-Devamı 3 neli sabifed- • tedir. Motörl~ nakl~ye vasıtalar~, ara- çok şı?de~lı .hilcumlar .netıcesınde ıtal-

lerj del"'ltengtı d d' zi müşkülle.rıne ragmen tahaşşüd et- yan rıcatının çok serı yapılmıuıından 

llür Fransızlar 
Fizan mıntakasında 

harekatta dırlar 

BiR YÜKSEK ZABIT OLDO 
G. DôGOL TEBLIG NEŞRETTi 

Londra, 30 (A.A.) - Hür Fransız 

ı~~vvetıeri umumi karargahının teb
'lıi: 
k lkincikanun içinde Çat gölü mınta-
asında general Dolarina kumanda

sında bulunan kıtaata mensup müfre
zeler Trablusgarbın Fizan mıntakası
~a girm!şlerdir. Kıtalıırımız Merzuka 
adar ilerlemişler ve üssü tahrip et

~işlerdir. Bundan başka Gotrum mev 
ıı de zaptedilmiş ve düşmana mühim 

zararlar ika edilmiştir. 
Yarbay Dornn, harekat esnasında 

llıaktul düşmüştür. 
General Dögol harekat kumandanı 

tlnrana kurtuluş nişanının salip rüt
b~sini tevdi dmişt!r. Neşredilen em
rı Y>evmide de şöyle dznilmektedir: 

•Enerjisi ilz şöhret kazanmı~ olan 
Yarbay Doran, bir mevzii işgal ;ç ;u 
kahramanca çarpışan askerl~rinin ba
~tmrla şerefle ve kahramanca ölmüş
Ur., 

rH·ava .. E"a·ır .. ·~·©~·ü·<dJ·ü· ı 
. . 
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Kar yağıyor, trenler 
zorla işliyor 

Afyon treni Karakuyudan iki 
gün gecikerek geldi 

Alınan haberlere göre sahil mıntakaları hariç olmak üzere Anadolu
nun pek çok verlerine bol kar vağmı~tır. Bu vüzd~n Dinarla Karakuyu 
ve Baladızla Keçiborlu istasyonlıırı arasında karın toprak üzerindeki 
kalınlıiı 4-5 metreye yükselm't ve Afyon - Karakuyu - lzmir trenleri 
iki gündiir itleyememittir. Maamafih devlet demiryolları idaresince 

-Devamı 2 nci Sahifede--

L1ndra, 30 (A.A.) - Taymis ga
zet~sinin Kahire muhabiri yazıyor: 
h··Ce nu!ıi Afrikada harekatta bulunan , 

ur Fransız kuHetleri, şimdi L!bya 
-Devamı 3 acil sahifede-

----~~~--~~~~~-

Vilki 

Çok iyi intiba
lar almıştır 

Amerikada çok şeyler 
sÖyliyeceğini bildirdi 

d"Lok~dra, 30 (A.A.) - Vandel Vilki, 

Bir Yunan muhabere müfre zeai cephede faaliydte 

Arnavudlukta 
It<.lyan taarruzu tama

nıen akim kaldı 

G. Veyvel 
Atioada Yunan <!rkanı 

ile temasta 
~n . aUhrn esnasında. sığınakları gez

mıştır. Halk kendisini tanıyınca her 
tarafta dosta.ne karşılanmıştır. Bir sığı 
nakta halk hır Amerikan şarkısı söyle- b b 
ıııiştir. ita/yanlar ol ol kan Italyan malzemesinden 
Alarmı mUteakıp bevanattıı bulunan d••k k '/d 0

[ J k 
Vandel Vilki şunları •Öylemiştir: o Üp çe ı l er Yunanlılara ua verilece 

- İngiliz milleti fevkalAde bir mil- Loııdra, 30 (A.A.) - Matbuat dai- Londra, 30 (A.A.) - General Vey-
lettir. Ben burada maneviyatı bozuk resinin beyanatı: velin Atinayı ı:'yareti, kumandanın 
~k bir kişiye ra~tlamadım. Bu gezin- cYunanhlar, merkez mıntakasında Nil ordusuna karşı beslediği itimadın 
lım ise en şayanı intiba olanıdır. A- ltalyanlarııı iki büyük taarruzunu garantisi olarak telakki edilmektedir. 
llıerikaya gittiğim zaman çok eeylerl geri püskilrtmüşlerdir, Yunan mermi- Veyvel Yunan ba§kumandanlığı ile 
~öy!iyeceğim. !erinin yağmuru altında italyanlar ııe- lngilterenin Yunan kuvvetlerine ya-

Vilki, eıiınaklarda rördüğü intizam ri çekilerek kaçmı§lardır. Dört ita!- pacaiı yardıma aid bazı meseleleri 
Ve h.azırlıklardan hayranlıkla baheet-ı yan tankı tahrip ad.l_lmlet~r. sıörüşmüştür. 'l\ra~lu!;iarp~ harak&t 
llıi~tır. -Devamı 3 ncu Salııfecl- - Devamı 4 üncü aa.hıfecle -

UJ il A' 8 1 ....:;; DA •• .,,, 4 ~ .,,ı.ıH-1'- - -D ...... ı darıllaai ...... - 1 

~~",_ - ITlÜ.l "lt lQı n cc ü o ü ~ ü r n lUı ~ 
Esaslı tedbirlerle daha 

fazla yükseltilebilir. 
ihracatçılığın da takviyesi ve 
teşkilatlandırılması lazımdır 

-2-
Tilrkiye, topraklarının ve ikliminin değişen vaziyetlere uygun bir teşki1At 

hususiyetine binaen iyi tütiln yetişti- kurulmamıştır. Son seneler zar!ında
ren memleketlerin başında gelir. ki vasati istihsalimiz 60,000,000 kilo>-

Türkiye, ayni zamanda toprakla- yu geçmediği halde günün fevkalade 
' rında yetişen ve yetişecek olan tütün- müsaid şartları içinde bile dış pazar

leri mükemmel hazırlıyacak tütün zi- lnrda hazan büyük plasman zorluk
raat ve sanatına vakıf elemanlara da lariyle karşılaşıyoruz. 

B. Hitler 
RADYO GAZETESİNDEN: 

Dün Almanyada nazizmin iktidara ge
çişinin sekizinci yıldönUmü tes'id edil
mişti.r. Nazi parti iktidara geçince 4 se
nelik bir mühlet istemiş ve bu zaman 
zarfında Alman milletin! refaha kavuş
turacağını bildirmişti. Aradan iki dört 
sene geçmiştfr. Naziler, evvelA Alman 
milletini Versay boyunduruğundan 
kurtaracağını vadederken, ortaya bir 
yeni nizam da atmışlardır. Ve bunu 
tatbike girişince Almanyayı ve Av
rupayı harbe sürüklediler. Nazi ikti-

- Devamı 4 üncü sahifede -

....~ " 

1 SAR tT 1.E.R 

Menemende 
bu2day mı yok 
Menemende oturan bir arkadaıı

mız söylüyor: 
«Vı'li.yetin, fiat murakabe komis

yonunun ve toprak ofiıin, buğday it
lerini tanzime çalıştığını biliyoruz. 
Fakat bunda istical göstermek lazım
dır. Meseli. bizim kasabamızda buğ
day yoktur. Halk, buğday ihtiyacını 
kuvvetle hisıetmektedir. Ali.kadar 
makamlar, tetebbüslerde bulunmuf
}ardır, fakat neticesi henüz alınama .. 
mıttır. Bu gibi mevzulara aid karar
lann, süratle tatbiki lazımdır.» 

Dogrusu ya, biz, buğday, un me. 
seleleri halledilmif, her kazanın ih
tiyaç miktarı o mahalle gönderilmit
tir, zannediyorduk .. Buğday bu, un 
ve ekmektir bu; baıka bir şeye ben· 
zemez. Villy.tin nazarı dikkatini 
celbederb. 

** 

maliktir. Bununla beraber, memlek<- Halbuki, tütün yetiştirmeğe salih :ı
timizin tütüncülükten layık olduğu ka- razisinin vus'atına ve tütün istihsali
dar istifade ettiği de iddia olunamaz. ne vakıf "elemanlarının kafi derecede 
Çünkü, istihsal olunan ve olunacak tü- mevcudiyet:ne nazaran her 5ene 
tilnlerimizi ihraç edecek, bunlara 50,000,000 kilo ihracat tütilnü yetişti
müşteriler bulacaık modern usull~rle recek kabiliyette olan memleketimizin 
çalışır teşekküllerimiz kifayetsizdir. \'asati 30,000,000 milyon gibi nisbetsiz 

1!)29 senesinden evvel, Türkiyedc ve kifn,·elsiz bir m:ktar arasında kal
tütiln rekoltesinin 82.000,000 kiloya ması ve bazı ani vakalar muva<:1!hesin
kadar yilkseldoği görülmüştür. Dünya de arz ve fiat buhranları geçirm-:osi, 
istıksad! buhranı o zamanki ihracat keyfiyetin bir devlet meselesi olarak e. 
teşkilatımızı silip süpürmüş ve buh- le alınıp esaslı bir surette tetkik ve ih-
randan sonra beynelmilel pazarlarda! -Devamı 2 nd sahitt.f,. 

lngiliz taggareıeri lngiliz gazetelerinde 
Geniş faaliyette Alman amiralı-

bulundular nın nutku 

Her cepheye uçtular Ne a .. isler bıraktı? 
Kral, hava mareşalı Üçüncü safha acaba 

ile konuştu ne olabilir ? 
Londra, 30 (A.A.) - Bu gece İn- Londra, 30 (A.A.) - Taymis gaze-

giliz bombardıman tayyarelerinin, Al- tesini~ diplomatik muhabiri, amiral 
manyanın şimali garbisi üzerine akın- Rederın nutku hakkında mUtalealar 
ıar yaptıkları bildirilmektedir. Bu hü· oerdetmektedi.r, 
~umlara dair tafsilAt bilahare neşredi- Amiral nutkunda cYeni bir safha-
lecektir. nın başlamak üzere olduğunu> söyle-

Londra, 30 (A.A.) - Kral, refaka- miştir. 
tinde kraliçe de olduğu halde av filo- Dedikten sonra. miltıı.leasına ~öyle 
!arının başkumandanı hava mareşalı devam etmektedir: 
Duglas ile uzun bir mülakat yapmış- cAlman askeri :r:ihniyeti safhalat\-
tır. la dövüşmeği sevmektedir. İngiltere 

Kahire, 30 (A.A.) - Orta şark ha- muharebesi Almanların nihai safha 
va kuvvetleri umumi karargahının teb- dedikleri bir safha ile başladı, fakat 
!iği: biraz sonra Hitler; Franko, Peten, 

27-28 Sonkanun gecesi, İngiliz bom- Mus•olini, Molotofla ve bazı Balkan 
bardıman tayyareleri, N&poli civarın- devletleri nazırlariyle gllrtış1lnee 4lp· 

-Devamı 3 neü aahifacl- -Devamı dörclilncü aah.ifecle -

• 

• 

' 
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- Sahife 2 - (AftADOLU) 31 ikinci kanun 1941 C U M A 

TütÜiı Satışı 30 ilyon 
Y l°1 talebe ? 

Kil ova Kadar ü ksel di rıı!~ı;~~\:o::~~tt::d~:~.pb~b::'! 
~]·(ı·'·md::'ı.ll.l~~t·~;~'..'_; ırEit~ı~ ltalganların saggısızlığı ~:.:~~ı~:;~,~~t=~: ::!:::, 'i.~~~:;:n:öç~~=::;a~oy~:~~. 

"~- ruhunun içinde kendisini orij inal blJ'. .rn"lrlırmıştır. 3 - İngiltereye mahluk diye telakki eden bir ne•• 
Dünya mat Al ve müttefiklerine Bu Hafta Satış eı·tmı·ş Olacaktır Bag"' ı·ıa"'ç modern zıp çıktı diye çekittirirken• buatı lıu :ıcı b- manya, nere- vardım için si'fıh • - ona yakın mektepli tiplerı' de türe · 

yıptan dola~ ı Yı.:- ~e mühimmat \'?-

nan millct,n, ta- ye saldıracak?. rilirken, Ameri- ları da yakında Getirtilecektir di.Batlarında bir yığın saç, dudak!•: 
Zı·,·ct '·-•.·an c•.- kan kara ve ,l~- d D 1 F . b k va'' 

L.I\.. rının Ü3tÜn e ug aa aır an s ktc 'I t k niz kuvvetleri ka- Tütün piyasasında satı•lar 30 milyon kiloya yük- Ticaret Vekaleti, Ö'1Ümüzdeloi yıl üzüm ve incir • me • .U C n sa- T bıyıkla?", yürüyüşleri batka, konUf. 
sın yüksek mezi- B h k mandanhğının nı11 selmiştir. Bu suretle yeni sene rekoltesinden henüz mıntakalarında müatahsillerin ne miktar göztaşı, maları yükseklerde dolaşan bir ne"1 

yet,;.rini <!erce~- a lrda hare ata geç- vafakatini almak. satılmamı• ik; milyon kilo kadar tütün kalmıştır. kü!<ürt ve potaıa ihtiyaçları olacağını mıntaka tica. , 
1 kt d. .... l • 4 - Alınan teri- ' tıp.. d• 
erre. e ır. .ı ;.ı - muhtemeldir: Piyaıanın ilk günlerinde bazı müstahsiller, çok ne- ret müdürlüğünden ıormu§tur. Ticaret müdürlüğü, Vapurda, tramvayda, cadde ' nız 1ta!yaL mat- mesı birlerden kongre- . otobüste hep karşınıza çıkarlar. Bu~: 

b t ·· t n ~·ı· h•berdar "t- fis tütünlerinden bir k1Bmını değer fiat beklemiye- bu hususta tetkikat yaparak vekalete bildirecektır. ki . a• 
ua 1 mus es :..ı.... ... la.-ın, mektepli oldu arına ınanrn ,. 

İtalyan radyobrı v d l 'h k mek. rek derhal sattıklarından şimdi pİ§man olmuşlar- Haber aldığımıza göre zamanında müstahsili 'çin e!II tane muallimin şahadeti I•· 
biıy!ik saygı 0ız. 1. ar ım ayı ası ço Üçüncü k:ıyıd dır. Fakat bu •atışların gerı' alınması veya daha İyi üzen ve zaman zaman müskül vaziyette bırakan kü. zun., İ•tanbulda bu gibilerle müc•· 
!ıkla bu h:ırrı~n az tadilat gördü. la- biraz mahzurlu fiatler verilmesi artık imkansızdır. Bu hafta içinde kürt, göztaşı ve potas meseleleri, erken stoklar te- dele esı' liyor amma, moda, bir sal' 
'Ielaks· •ın ın° J' olmakla beraber, h · d f 1 kt dır 
"'' " c.l. "' ı.; - pİyaıada satılmamış hiç tütün kaln1ıyacaktır. min ed~lerek o.-tadan kaldırılacaktır. Müstahıilleri- ~ın a ın e etra a yayıma a · 
sül olduğunu soy. ponya 1ehdif/eryapıyor Ruzvelt de Ameri- Aman cocuklarımıza dikkat edeliıfl• 
lcntiştir. nu neş- kan harp gentile- HükUmetimizin .zamanında ve yerindf" aldığı miz, zamanında ve ucuz fiatlerle ihtiyaçları olan bu ttaçlar bıyıklar aşağı inmeli, bat' 
riyat, tıu d~rece hazin bir vesile ile ya- .-inin r•·fakatine tar:.ftar olmadığım tedbirlerden müstahsil çok faydalanmıştır, Ve bun- üzüm ve İncir bakım ve kurutma maddelerini temin ltasket geçirmelidir. Çünkü kel bat• 
pı!masaydı, mazur görülebilirdi. hildirmi'ti. Salahiyet mE;;elesin<> ı.ıe- dan dolayı büyük bir memnuniyet içindedir. edebileceklerdir. ;imşir tarak olmaz. Bu millette züp· 

Yeni kabinenin programı neşred.1- lince, v2rilen mühlet kafi görülcJıi(;r. .,e neail yetiştirecek hal yoktur. 
miştir. Yen: kabine )!etaksasın siy:ı- Cumhurrebinin elini kolunu bağlıyan 1 1 u J d • k"' • 

tini takip edeceğini bildirmiştir. kayıd, kumandanların fikrini alm:ıdan -ı K H b 1 1 r a a ıs an Yeni bir muha;rfr, bestekar hoe• 
/,ıgilteı·eyi ist>lri: silah gonderi.lı;ıesi ~e,~lesidi~. :'.II~a- JSa a er er 'lakımh• bir mülakat yapını§ .. Bur•· 
Kolombiyn radyosu, gene İngilttr~- ınafıh Lu tadılat teklıfı umumıyct"ı•,. _ isleri ia acı bir ~(ki.yete tesadüf ettim: 

yi c:.>tila mevzuunu tazelemiş ve lı, zı bariy le mühim değildir. 1 I RUGONKO PROGRAM Münir Nureddin her okuduğu •a" 
ihtimall~r de ileri sürmüştür. Jlihvcr tazyiki: 8.00 program. 8.0~ ajans haberle- in için ·üz lira ve ayrıca satılan her 

Kolombiya radyo.una göre Alman· Anıer~kar.ın yardım kararı tatbik * Bornova da ziraat mektebi tale- Vali muhtelif j şleri tetkik ri, 8.18 müzik: hafif program (Pi.), ,lak b'.şına bir nara alırken, beıte-
ya evvela lngilt<renin istiliio;ına teşci>- ne,·kii, girmek üzere iken, m!hver be«i üç gün ı;ürecek sömestir tatille- 8.45 9.00 ev kadını, 12.30 program, kar, ho~aya, plak başına 6 kuruş "'' 
l;;ls edebilir. Fakat lngilterede 4 mil- c!evU!~ri bu arada japonya vasıta;iy- !İne ba.;lamı~tır . " e tti 12,33 m'izik şarkılar, 12.50 a.ian•,ha- rilirıniş.. ,

1 yon asker hazır olarak beklemektedir. ·~ tazyike başlamı,Jardır. Japon hari- * Aı-dın mebusu Dr. Şakir .,ener Vali B. Fuad Tuksal, Urlada yaıı- lıcrleri, 13.05 müzik: Halk türküle- Suyunun suyunun suyu .. Çorba bı • 
Alman;-a C'elı.lüttarıka tıwrruz ede- cive nazırı, bu siya;etin Amerikayı Al- Söke,,·e. Konya mebusu B. Ali Rıza ı:ııı sahasında iıı~a edilmekte olan ı 00 ri, 1:ı.2n ' 1 .ı .oo müzik: karışık nrog- pişirilmoz bununla .. 

!::lir. Ancak İ;pan>·a ve Fransa bun- ın~nva j» ha.rbe g. ötürürse, japonyanın Türel htanbula, maarif müfettışle- · t' n • ı·,·ım (Pi.), 18.00 program, 18.0R mü. Faka.· bu ı"te, hiç •üphesiz beıte· ' · l · :töçn1en evini tetkik etmış ır. ,u eY,ı:;c. T "§ 

da lJ!ı· engelıfa. Hitler, İspanya \'e Vi- 'la ürlü pakt icabı harbe gireceğini söy rinden B. Ferid Aydına gitmişlere rı. den lıir kısmının inşaatı ikmal ed;lmiş zik: Radyo «Svvin!!• kuarteti (İ. kar ve hanende kadar, hatta onl"~' 
şiniıı 'şbirliğini t'min euememiştir. 'emiş v0 hariciye nazırı kendi görüş!\'- * Vi iayetimizde sığır neslinin .s- "'göçmenler derhal iskan olunmuştur, Özgür ve Ates böcekleri), 18.10 mü- .lan fazla hakkı olan güfte sahipler<· 

,\lmanra Balkanlarda rla taarruza )> o zarı:ın mı!deniyet tehlikeye rlii~~- lahı nıak:;adiyle beş senelik bir prog. Henüz inşaatı bitmemiş olanlar ela sıi- ,;ik: fa'11 hev'eti. 19.00 müzik: se - ,
1
e, şairlere ne kalıyor? 

geçelıilir. BCyll! b:r kşebbüs için Bul· C'ektir, rL'lniştir. Bundan anlaşılıyor ~i ram hazırlanmıştır. Vilfıyel ıslah ko. ratle ikmnl edil•,cektir. Bunun iç!n la- C'ilmis ,arkıl~r. 19.30 ajans hab~rleıi Suyunun suyunun suyundan rn•· 
garıstan YuırosJa,·ya \'C Türkiyeyi ka- Amnik: 'izerir.c tazyôk yapmak vazı- misyonu, bugün saat 16 da vilayette zım gelen tedbirler allnmıştır. Bu in- 19.45, ~ıüzik.: )'eni şarkı ve türküler, mı'.ıl çorl>ayı, uzaktan tema§a etmelı" 
zıınmıık lazımdır. Almanya bu devlet- c•i jn onyaya verilmiştir. vnli B. Fuad Tuk;ıalııı reisliğinde saat save,·indc Urlanın yangın sahası 20.l.5 radyo gazPtesi, 20.45 l em•il , Paradan vazgeçiniz, notalar"• 
lerd0 n hi•· b riııi kazanamamı'tır. Bü- 1oplanarak ve bu programı müzake- · · k · 21.30 konusma (İktısat saati), 21,45 pla"klara, isim bile verilmiyor .. (B. a· ' da imar €dilme tedır. , 
tL~ bwıl~ra rağmen, Almanyanın bir .e edecektir.· \'nli, yol üzerindeki köylıorc uğnya- Müzik: rad\·o salon orkestrası (Vio- na hiç yakışmıyor böyle intizar şııt'' 
taarruza hazırlandığı muhakkaktır. Zelz de * lstanbu! lıelediyeei, toprak ofi• rak ihti,rnçları ve tütün satı~ları hak- loni<c Neciı; Aşkın idaresinde), di) şarkm ile (o kadın ah o kad•~ 

lurııale d' Jt;ı :a da bir makalesind..? tarafından verilen listeyi nazarı dik- l:ıııda maliımat almıôtır. Köylünün eli- 22.30 memleket >aat ayarı, aian• ah 0 kadın ah 0 kadın) şarkısını ı.en 
bunu tas<lik c~tnck ,·e <ö\·:, demP.ktc- Af,·o". ao 1 A.A.) - Dün Af\'onılu 1 te alarak, fırıncıların ekmek nar- I-klerinden yapılması mıimkün !'!an- 1-ınlıer!eri, ziraat. eşçaın - tahvilat , yazdım .. Hem de sokak batında "' 
rlir: flat 3,50 dı- oldukça şicldetli bir yerı'Iıının y.u·l<seltilmesi hakkındaki tek- br, vali İzmire clönüncJ yerin{ gd ri!. kambiyo. nukut borsa<ı (fiat), 22.45 hoca Rakımın ıararı ile .. 

•İtalya· ordu;arıııın muhtelif rep- .arsıntı: ı olmuslur. Hasar yoktu•'. '.iflerini kabul etmemiştir. miştlr. rad)·o salon orkestrası programının 

1 

Bu §aYkıdan Münir Nureddin pa~~ 
he.erd ki ricat!cri stratejik bir hare- ' . • * B?siktaşta Çırağan sarayı önün_ devamı. 2:ı.oo müzik: cazband (Pi.) ve alkış kazandı. Hoca Rakım pla~ 
}.r tir ve nıurnkkattır. Yakında nıifı- Evvcı •i gün •aıct altıda Seferih'snr ele varil nakleden bir motöre lstinye " 23.2f ' 2:l.30 yarın ki program ve ka- başına altı kurut ı'le takdirler !caza~: 
'° r t •ruzu lıas!ıyacaktır. O zam"n k,za,ıncla .ki s:ınire devam «len orta vapuru çarpmı.;, motör devıilmi• ' Şehir meclisi panı'. ' dı .. Ben, avuçlarımı yaladım .. Hatt• 
zaf ·r kinıd,,dir, ar.lasılacaktır.• riddette bir zeJz-lt• olmuştur. Hı<<:ır kaplan Muharrem Gürkan kurtul hoca bile, verdiği mülakatta, benden 

Hu ozler İtalyan ·halkının manevi- yoktur. muş, tıı.dası Ali bogulmuştur . Pazarte!>İye topl~n:>c::ık Tu"tu· n~u· lg"g""u"mu"z 1 bahsetmemiş .. Hoş; ben zaten bu?' 
yatıııı takv;ye irin yazılmı~ olalıilir.. * İngiltereden 15 bin teneke !ev. hıra ehemmiyet vermem ya; prenııP 
Faknt İngı!izkr de bir taarruz b~k!e- ha , 14 lıin otomobil lastiği, mühim 8ehtr meclisi tınümüzd ki pazartesi , [meselesine dokunmak istedim .. Yo~· 

l l lı . k. · I · t· Bun .<,•u·· ı'ıu·· <. ,·ı,·ı•. 16,30 ela su bat devresi toı.ı- 1 nı :ktedırler . ngiliz rndyosu, taarruzun AJt tı J ı n ımyevı ecza ge mış ır. - ' -;>•4••• ~•· 1 .. cı .:>a .. ued<>- ta hoca behset' i de 0 genç muhart' .. 
~ubattıı olnıa<ıııı kuvvetli hır ihtimal- ay 1 !ar ev'" la resmi, sonra hususi ihti - lantılarına ba~lıyacaklır. Encümenler- tiı;aca uygun :;<ıkillerde hallcdılm•)sini veya 

0 
gazetenin tahrir müdürü ıtı~ 

1 k 1. B · b · · J f d'I kt' \ ' k:ımiJ ... n el,> ı'ııılıınan bir "Ok ls.1er intaç edilecei!i .Ja e görme ·tec :r. una gtıre ~u at. •4ı- c• • k l d ~ a~ ara <ar e ı ece ır. e • c ' ıcap ettıcınektcdır . 1 benim ismimi deve yaptılar, orıuı 0 
' · h - d :"" •~ p yoııJu VO Un "' 1 t l 1 k l 1 d "ilıi reisli',in bazı teklifleri de müzak<'-.a ıçcn en mili:a1't arekııt ayı ır. "'<'""' • . " s an ıu .ı çı arı m" ar ıı. ~ ,., Açıkça ıtırat ecıelim ki lıugıiıı tütün meçhul 
Alınanyanın ( "'belüttarıka taarruz 1 . . '·. ··ı · ı· k ,eyog un a ın ıa · a " a. ıhracatçııarım" \Oır ıki mucssese mus-; Bu alem; böyledir; davulu başk~' 

1 * B ·ı d Alt l kk !d R r"' edil rek ye kararH hağlanucak•ır. J 

l·hıı'mall·rı· <le lng'ılız· '-ayn··'·lı.rıncl",n zmır,n ..,A71ta.y _spolrd .. ~l_•_'u_ı_unüıkn tlu- lıil ar,ıaı·tmanının <ahibi, kiraları arı.. ----• t ak.. ) ··ı· .. , 1 H • ' 
'" "" ,, esna oırn· uzere tu un ışını :c arzye çslar, parsayı başkası toplar.. oc b'ı!d,'rı·:,,~kt.•rl.r ''eneral '··a,.,,eı bu ı. uluşunı.nk- dı~C1 ' ı otnum.ulkn h·.ı_.1u·ı t ırdı"ınc!an adli.re»c verilmiştir. İfa - MahkuA mı'yet!er · b " ı 1 ıı 

· " ·. · ". ". '.. · • 1 ı. mak ma ·sa ıv e mar ın ı · a- a- 1 . "ct . ' 1 d .. h. ·ı: halı ne !;ermayeye ne ııgıye \'ene uc nın hakkı var; bir de ı'yi gırt ağını 
Stbepten tehlıkelcn bıle goze alarak d .• .· d b. b 1 t t'· < esın e, ,on zaman ar a mu ım ı a- ıecıkilata mal.Ktırıer. 'l'ütun ihracatçı-' olsaydı, hem yazar, hem bestele'• . ı· .. .. k 1 .. ·- " 1 f?n a fuar gazınosun a ır a o ~r 'ı) . 1 . ld .. . .. 1 ·oı·r T.'' n"ı'f Buca • "h"ı'lrl· ·ı buluı•· 1 11g··ıı <ıı···ıl·ı 1 ' ~arat ı yurume Uzumunu gormuştur. •rl' k•'. Alta\' fudbol takımı l!k'' e er ,; npı ıgını soy e_mı~ ı: " .. , , . "' ·' ''.", . .'u' ·ı . u • sı olaraJ.. piyasada dolaoan tacırlerııı hem de okur ve parayı kendimiz a 
''unku Alman tayyarelerinin Akdenize '" ·.ı· ece k 'ı· ı · '940 1941 .. ) apılmasına karar verılmıştır. zım~etıne 158 !ıra ge_çıı m~k.e maznun kı;mı awmı maait,,.,i dı< pı>·asalarttakı ! lırdık .. 
" 1 ıısaba .ı arı ne a • - scnesı l b 1 b b ı · . t' · tah J 1 " t f G o • ' gcrcşlcrmden \e son vazıyetten dolayı . 1 _ t' 1 t * ;tan u er er er r.emı, e ınııı sı 'ar .><us a a urşonın agırc "': ııuyuk alıcı muesseıxlerın komısyoncu.1 , 
AIİnanyanın C:eLeliitt..ırıka taarruz ııi- ~ıımBpılr~nugAulntu )!aran ıyle a mdı~ ırd. f ~on imtihanına 6 kadın. 8 erk•k J.!İl'· da ccrey,~n e~m~kte ?ıa:ı.muhakeme;' 1 su vaZI"<t:ııe uüsmü•lerdır. l'iıtün ti- 1 Bizim l•aretler; ·sütunu muharr'' 

, .. .. .. .. a o ırın ay m~nsup arın an e - . · ~on·l ~"mı~ h d d ht ı h I nc.lugu J ' 'ıl 1 ' yetı go1"1;11muştur · t rdar ı,: ~Iümtnz Tarhan, Dr. Fikret mıştır. . .la ' , :" .. ". a ı~e. e ı. '.. a.s .. u ,u 
0 

caretıyı.ı ugraşan müesseselerımızııı rine bir hastalık arız olmu,: 
Am~rıkan genel kurmay lıaşkaııı da , ı, .· S •dam dis tabibi Kem·ıl Ha- . * İstanbulda mevcud kahveden '. '. ı~ız.ı'..' dıkkate alın.ı~.ı~ uç ~en ..• , !0 ~ugu uunya pıyasa hareketterıni mun-ı Yok pabuç pahalıdır, yok kurn•'. 

bunu teyid etmi; ve şunları sö\'le· 1. · sııı c"\ . k'k·ı İı" tert'p k;m" •·i lstanbul;ı 250, Ankaraya 100 çuval .ı;, :0.ııuı: haps.ne k~r:u verılmış!ır . , uızaman cakıp cdebııecek vaziyette bi- fiatleri yüksektir, yok kahve bulutı 
miştir: · .mu.'' mu eş~ ı' . ,ır ' ti• . . '"' ayrılmıştır. Ayakkabı fiatlerini tct· * ı:mııı;~t nezar0tındm kaçaıı Ah- te degıluirler. Ecnebi Jısanıııa vakıf 01- 1 mı or yok ihtikar var dı;yerek h• 
-Alınan haberler, Afmanvanın ba- Lskıl ed lmış, fa.ılı; ete geçn ,tıı. k'k etmek için de lıir komi>yon ku. OW\l oglu Alı Bıçakçı aslıye ceza mııh- nn>-anı·•r ı•n dı, pı·ya•alarclııı1 ·ıldıkla-' b' Y ' ' 

. ı knm . . 'J9 .. h hk. n , .. ~ 9 o < < 1 ıre yazıyor .. 
hara 'doğru istila maksadiyle bütün x rulmu~lur. · esıne - gun apse ma um N 1 • n mektupları, şuna buna okuturlı.r ve Doğrusu ya, bu kadarına hak ver-
hazırlıkları yapmakta olduğunu bildir ZABJJADA d çok defa bunları C<Jvaıııandırm:ızlar, miyorum, arkadatımıa tavsiye ede' 
mekt>ıdir. . ~. ·z-r-r H 1 r s .., l ımgıd sepetine atarlar . .ı;u hal tütün ıh- rim; 

kmı'Tika11 yaı-dımı: İhtiyar kurdun yaptığı: av~~ (- ogu u l racatımızın teşkılatlaıımaga muhtnç 1 Pabuç gİymeyiversin, kuma§ ..ı . 
On gtindür hariciye encümenind» Çeşmede nohut alanı köyünde Yu- vıclugunu gostermektedir. masının aırası değildir, torniıtanl• 

tetkik <~dilmekte olan İngiltereye rar- ~uf Kurt, köy kadınlarına sarkıntı - -Baıtarafı ı nci Sahifede-- Hu sebeple kuru üzümde oldugu gibi 1 vakit geçirsin .. Kahve fena §eydir• 
dım layihnsı, nihayet kabul edilmi~ ve ıık ettığınden kadınlar, kendi<ini lazım gelen tedbirler alınmış ve yolda kalan trenin dün aktam Karaku. tütunde de bır kurum vücude getirmek mideyi ihad eder, asabı bozar,, M•' 
~ noktada tııdiiiit teklifiyle umumi h~- uövmek ~ureti;•le yaralamıs,lardır. · zarureti vardır. J<'akat bu ku rum kom-. demlo' ihtikardan şüpheleniyor; aiti 

1 T d ·ı· kl.f yudan İzmir~ gelm~si temin edilmişt ı r. ı .. t yete sevko unmu~tur. a ı ı te · 1 •- \;l) ya0ında olan Yusuf Kurdun >ağ llllltı bir hatdc çalışmalı, yani müstah- veriş yapmasın, yaparaa ııözünü dor 
dilen ma•Meler şunlardır: kolu kırıktır. Kadınlardan suçlu o - Diğer taraftan Uşak • Afyon arasında keıif kar, yolları kapamıştır. ;ılin kredi ihtıyacıııı karşıl ıyatıilecek ı açsın., Matbaaya poıtu serip, dııar•• 

1 - Cumhurreisliğine verilen •alil- !anlar yakalanmı~, udliyeye verilmiş- Fakat kar temizleme makineleriyle bu hat üzerinde seyrüsefer munta- ve onu murabahacıı.arın boyunduruğun\ ya adım bile atmasın .. Kendisinden 
hiyet, 30 haziran 943 senesinde nih:ı- !erdir. ;>:aman temin edilmektedir. Tipi, bazı yerlerde henüz devam etmektedir. dan kurtaracak mahıyette buluıımııJı, I mes'ud bir ı'nsan olmadığını ııörecelı' 
yet bulmalıdır. Neden acaba? Akdeniz ve Marmara denizlerinde kara yel fırtınaaı devam ediyor, tutün aıım ve satımıyle ugnışmakla b2-' tir!! ... 

2 - Amp.rikıı harp gemilerinin, ln- Gazı'·'mı·rde amele Mu 0 tafa og-ıu · d · · · · b rnbcr ııiyasada nazımlık vazıfosinl de 1 \;;: "' Son yağan yaimurlardan Bornova ereıı mecrasını değıftırmış. azı 
gillcreye e~ya nakleden gemilere refa- Hasan Kuçük, am 2le Mustafa Arsla· · gorebiımelıdir . 1 İtalyan imparatorluğunu taafiye.~· 

Yerlerde belediyenin tevvelce inta cttırmit olduğu sedlerı' tehdide başla- d k .. ) il' r "\ ııı bıçakla sağ memesi altından ağır Tülün kurumu aynı zaman a oy ü- haberleri, gazetelerin en mühim s 

A k l•k k surette yaralamıştır. )lüddeiumumi· mıt!ır. Bdediyede buna kar~ı hemen lüzumlu tedbirler alınmış, seddin nün toprağını ıslan için muhtaç oldu· tunlarında ilan edilmeğe başlanrnıl' 
S er ı ve yo lıkçe hadıse tahkikatına el konmuş- yıkılmasının önüne geçilmi~tir. gu parayı da avans edecek bir şekilde tır. Fakat konkordatoyu kiri' 

.ur. Yaı alı hastahaneye kaldırılmll.i, "ti ~alışmaudır. 1'.aııi kurum fonksiyonları idare edecektir, o cihet meçhul.. 

1 d t 
1

1 

su,·lu tutularak adli"e;•e verilmiştir. ıtılıarıyıe istilısalden başlıyarak ihraca Ben, şu zevatı namzed olarak gô•' amaya ave ' ' TELEFO N: 36-46 Bu cuma günü matinelerden itibaren TELEFON :36-46 b 
ııadısenın sebebi, aralarında geçen kadar geçen büttin ışler silsilesini .1· teriyorum: 
oır münakaşadır. ' TAYYARE sı'NEMASINDA şaracaıı: vaziyette olmalıdır. Habetiıtan kralı, Arnavudluk kr•' 

d•ı J Çakı ta§ıyormuı: Ancak bu kurum heı· hangi bir tica- Jı, Şeyh Sunusi, on iki adalardaki I•' e J en er ıumerae umumhane sokağında ""' evi gibı çalışmayıp mıllı ekomonik lam ve Rum cemaatleri mümeuill•' 
İsmaıl oglu Ahmedın üzerinde bir En güzel a§k filiınlerinin büyük yıldızı, esrarengiz tebeısümlü gayelere haaım olacagı için hükumet- ri ... 

Yabancı askerlik §Ubeıindeııı sustalı çakı l:ıulunmuş, zabıtaca alın. MIREİLLE BALININ RAYMOND ROULEAU çe kendisme bazı müzaharetler temın 
1 - 337 doğumluların ilk yok- mıştır. ile yarattı&'• AŞK ve iHTiRAS filmi olunmalıdır, 

lamaları ile 332 dahil 324 doğum· liıçakla yaralamlf: FRANSIZCA SÖZLÜ Muslahsıllerin istihsal, satış ve kre• mekteclir. 
!ular dahil ı"htiyat ve ruhaatlı erle- Kemeraltı mevkiinde Sadullah so• KIN Z fLRI" di ıhtıyaçıarını .karşılamak içın cliger Biz vücude getirilmesini tavsiye ett:' 

kağında • 'ecati oğlu Nüsret, sebep - 1 - AŞ A ı:. raKıp memleketlerde olduğu gibi te~- ğimiz kurumun bir tütün banka<ı C'~ 
rin yoklamaları 18 niıan cuma gli- sız Faik oğlu Ferhatlı sol elinden bı- VE kı:atlanclınlması ve kollektif lıir çalı~- tısı altınıla taazzuv ettirilmesini gete~~ 
nünden sonraya bırakıldığından 18 çakla yaralamış ve tutulmuştur, LUClEN BAROU~' • BETTİ STOKFELDiN ma baz'ı Vücuda getirilmesi lazım ve li ve faydalı addediyoruz. Bu bankatl~., 
ıubat 941 pazarteai gününe kadar Hıraı:ılıklar: zaruri olduğu gilıi, ihraca~ılan~ d~ ııas_ıl kurulma•ı ve ~angi ana -~~ti.ar ~t 
ıubeye müracaat Eoclilmemeı i . Çorakkapıda 1064 ncü ROkakta 1 FRANSIZCA SÖZLÜ ermaye lıakımından takvıyc edılme:ıı zermde çalışması lazım geldıgını 

2 - 323 do·umlu ve aıa&'ı do· .\hmed oğlu Al i Işık; Reeep karısı 1 2 • NEŞELİ SAI1A ve dış pazarlardlJ: rasyonel bir şe~Hde gene bu sütunlara.a ayrı bıt :ı:evzu IJ' 
- ı ı lkg' ·1· h'I b Havriyenin evine girmiş ve komodin 1 J çalışmalarını temın etmek üı.ere lıırlık. l:.rak tetkık ve mutalea edecegız, 
gum u ar evve ı J an veç ı ~ şu e~ · . . 1 ~ d ·ı' J rl t k'l·tı ı . 1 1 ·ht' ., d OLU .. .. . , . uzerinden 12 !ıra çalmıştır Tahkı. MATiNELER: 2-5--8,15 Cumartesı ve pazar 12,.>0 a ı ave aeanı e e. ~ş ı a anı ııı mn arı ı ı).ıcı. a ANAD 
ye gununde gelmelerı ılan olunur, kal yapılmaktadır k.nılısıni her gün daha fazla his<eltır-
~ 111ı11lij11111111il1111111i111111111ı111il111111111111111111111111111111111111il111il1111111111il111111111111111111ı1111111111111111111111111111 11111111111111"''"11111111111ilil1111111111111111111il111111111111111111111111111111111il111111111111il1il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111il11il11111111111 ~ 
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- ELHAMR:A SiNEMASINDA BUGUN I 
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Dün akşam ilk takdim veıileGİyle yüzlerce meraklı İzmirliyi aonauz heyecan ve hayranlıklar içinde bırakan, sinemacılık tarihinin sekizinci harjkaıı - Cihan filim .sanayiinin en muhtl!şem aan'at mucizesi § 

H i N T u y A s 1 "TÜRKÇE,, 1 
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YARATANLAR , ~ 
;:::::; TYRONE POVVER MYRNA LOY GEORGE BRENTE ~ 
:::::; 

YENİ FOKS JURNALDA: Dünyada cereyan eden en son ve en mühim hadiseler ~ 
SEANSLAR: Her gün: 1.45-3.30-5.30--7.30--9.30 da ve cumartesi pazar 11.30 ve 1.30 da başlar.. ~ 

~ ıı 111 i ııı ııı ın m"ı" ~ i i ] ni iiiiinı, ~ "ı, """ "" "" ı il 1ı, "m ıttnıiı , ttıiıln11 iıı i ı nı « ~ı fr ı nı lııtiı"' nı nı 111

1

1" iıWWı tılı Mi i 11lıiıi iı
1

ıilıl 11111 iılıiii" iıııılllıı ;ı,ı,ın iıi1ıı i 11111111111111111111111111111 11111111111 111111 "' 111 ııı , u 11111 ıı 11111ııi"'"111111111111 11 1111111 111111111 111111111 11 11 11 11111111 11111 ııı fıfı 

SAPAN 
-·" --~~-~~~~~~~~-

-
-
~ 

I 



' 

31 ikinci kanun 1941 C U M A 

G. Metaksas milli me- Askeri vaziyet 
-Baa tarafı 1 nci sahifede -l"asimle g"ömülecek.tir 

-Ba, tarafı ı nci aahifede _ ca eden ve daha evvel Sidi Barrani 
ile Sollumdan kaçıp kurtulabilenler_ 

U, Yunan halkına şu hitabede bu - den ibaretti. 
lu~rnuştur: Bu şehrin sukutundan sonra, İn-

• Yunanlılar! giliz kuvvelerine karşı, Bingaziye 
Düşman, M etaksasın ölümünden kadar mühim bir mukavemet imkan 

Yalan ne•riyatla istifade etmeğe ça. ve ihtimali kalmamıştır. Şimdi buru
l ' da serbest kalan İngiliz motörlü bir
ışrnaktadır. Kendisine cephede ce- liklerinin süratle Bingazi istikametin. 
~ap vereceğiz, dilşmanı denize dö - de ilerlemeleri ·çok muhtemeldir. 

unceye kadar harbedeceğiz. Gerçc Tobruktan sonra Bingazi üze-
Yunanlılar ! rine hareket eden motöı·Iü birlikler, 
M:etaksa~ın ölümü. lıizi daha zi- Bingazinin çok yakininde faaliyette 

Yade birleştirmekte ve kuwetlendir- i•eler de, Demeden gelecek olanların 
llıektedir. O, gözlerini kapamadan da iştirakiyle Bingazide neticenin 
hvvel hayatta on gördüğü sahne cep- süratle alınması mümkün olacaktır. 
dede zafer olmuştur. Onun son sözü Derııe, bu sahada Bingazidcn son-

e zafer olmuştur. ra en mühim şehir ve limandır. 30 
Yunanlılar! Eylül 1911 de burası, İtalyan donan-
~1etaksas kısa bir hastalıktan son- masının bahri bir nümayişine sahne 

ta öldü. Yunanis'tanın birinci saftaki olmuştur. Fakat o tarihte buradaki 
a'keri vazife başında öldü Türk makamatı, teslim olmağa muva-
Yunanlılar ! · fakat etmemişler ve ancak İtalyan 

. Biz, onun izi üzerinde en büyük doııanma,ıııııı bombardımanından ve 
'lllanJa mücadcleve devam edelim.> buradaki istihkamlarııı yıkılmasın -

LONDRADA TEESSÜR: dan sonra 12 birinci teşrinde şehir 
Londra, 30 (A.A.) Yunan baş- düşmüştür. Derne civarı, o harpte 

Vekili G. l\fetaksasın ölümü, Londra- Osmanlılarla İtalyanlar arasında 
~a derin bir tee>sürle karşılanmış - :evkalade muharebelere sahne ol -
ır. Mütecavize karşı fevkalade ce- muştur. Deıne, Osmanlı idaresinde 
~a~etle hareket eden l\fetaksasııı, ni- ıken kaymakamlıktı. İtal~·a burasıııı 
d aı zafer gününü göremiyeccğlnden vilayet yapmıştır. 929 i<tatistiklerine 
olayı umumi bir teessür vardır. göre nüfusu 11360 iken son zaman-

b' ~fetabasın ölümü Yunanistan için da bu nüfus çok artmıştır. 
ır Ziya olmakla beraber Yunan miL Arnavudluk. cephesinde: 

~etinin diktatörlüklere karşı ınuzaf- Yunan harekatına gelince, beş 
er olmak azmini kırmamıştır. l\fih- günden beri devam eden İtalyan mu

ye~" Metaksasın ölümünden bir şey kabil taarruzları hiç bir netice ver -
ıstıfade edemiyecektir. Çünkü Yu - memiştir. Yunanlılar her noktada 
n'.1_n, milleti, hiç bir zaman görülme- -nukavemet etmekte ve İtalyanlarn 
~~gı ~ekilde !Jiı· ve müttehittir. Ve a ğır zayiat verdirmektedirler. Yu -
dıç bır Yunanlı sulhü istememekte- ı: an kuvvetleri, Kilisuranın şimal ba-
ır ısında tedrici şekilde ilerlemelerine 

11 Askeri harekata gelince, Yunan- devam etmektedirler. Harbin baş -
1 arın her zaman tıı kdirle kar'11a - 'angıcından şimdiye kadar esir edi
r~n fevkalade sevkülceyiş plani hiç 'en ltalyaııların miktarı 16 bini aş -
~~r değişikliğe maruz kalmı:cacaktır. nıştır. Son zamanlarda İngilizlerin 
'Uhaberatta başgö'1:cren müsküller Yunanlılara getirdikleri harp malze
Yuzünden Yunan ·generalleri, her za- mesi ile kuvvetlenen Yunan 0rdusu
llıan kendi kendilerine kara,. almak un yakında yeniden esaslı harekat 
llıecburiyetinde kalmışlard•r. yapması büyük bir ihtimal dahilin -

Milli Şefin matemine rağmen. Yu- le görülmektedir. 
~a.~ ordusu mukayemet e.dilmez ham. lngiliz deniz teslihatı: 
sıne devam eylıyecckt•r. Radyo gazetesi, dün akşamki neş-
CENERALIN ÖLÜM O: iyatıııda İngiliz deniz teslihatmdan, 
Atina, 30 (A.A.) _ :\fetaksasın ~ ilhassa kruvazör inşaatıııdan bah-

Cen •ile, 'oıı zamanlarda İtalya ve Fran-
aze nıerasiminin cuma günü ya - anın bu gemilerden harp kabiliyet-

~'.lrna.-. muhtemeldir. Cesed bugün IL·ri az, tonajları hafif gemiler yap -
ılısede halka teşhir edilmeğe baş - ıklarını bildirerek su malumatı ver

lanrnıştır. Halk cenaze öniinclen gec- rııistir: 
llıiştir. ltalyanlar 7 bin tonluk :\Ionto Ko-

Gencral Metaksa•. ilk defa olarak ı oli, 8 bin tonluk Garibaldi kruvazö-
17 rünü ,. ,, 7600 tonluk diğer bir kruva-
r sonkanunda kabine içtimaında zörü inşa etmişlerdir. Fransızlar da 
~hat,ızlanmış, ikı gün sonra kendi- ıı aded 15 lik topu bulunan 36 mil -

sıne ınuvaffakiyetle am~İiyat yapıl- iik lıir kruvazör ile 10 aded 15 lik 
llııştır. Bilıihare boğazdan kapılan t op~. bı.ılunan 38 ~illik diğer bir kru-
bır llıikro ba" ırsaklarda e'asen '' azor. ı_n~a .eylemı~lerdı: . .. 
ın p, g • 1 lngılızlerııı Glasko\' tipı kru\'azor 
.~vcud ülseri tahrik etm,ştir. Ve bu ı rinde 12 uded lli lik top \'ardır: 

;uz~en l\fetaksa• fazla kan kaybey- Fakat siiratleri 3:~ mildir. 
l:::ı·~ti~. _K·endisine üç defa .. k~n .. ~ak- Geçen seneden beri 12 tane daha 
d ılnııştır. Son kan salı gunu ogle - kruvazör yapıl mı~ ve btınlM d:ııı lıir 
lt en sonra verilmiştir. )1üteakiben kısmı denize indirilmiştir. Beş tane
g~ına .b~şlamış ve Mctaksııs hayata s.i 8 bin tonluktur. 12 şer aclec\ 15 

Zlerını yummuştur. l•k toııları vardır. 
n Yunan hükümeti Vi.rnnaya bİI' Yu- Yedi tıınesi 5.~00 tonluktur, Onar 
ınan tayyaresi göndererek Ekter is - mled 13 itik t'ıpları vıırdır. Hepsinin 
ınındeki profesörü getirtmek iste - s;irati 33 mildir. 

8 •Şse .. de, profesör ancak :\Ietak.'a - Bunlar. harbin lıa~langıcından lıe· 
yı.n olum ünden 1,5 saat sonra Atına- • i İngilizlerin \·uku bulan 1'ru,·aziir-

a gelmiştir. lrri zayiatını fazla<irle telfıfi ede -
I !Jilir. 

lngiliz tayyareleri 00 

Arnavudluktcı -.Sqtarafı 1 ncı Sahifede--
~a Katolikya tayyare meydanına geniş -baı tllrafı 1 ncı aalıifede -

0
11' .hüc~m yapmışlardır. Bir binad.a l.leyaııat ~öyle devam etmekted.r: 

. UYuk bır yangın çıkmış, meydanın dı- •Arnavucııukta başkumandanııgı 
ıı~r aksamında da yangııılar çıktığı gö- <loruhtc ettıgı günden berı K'avoıe
~.ulrnüştür. Demiryo!Jarı ve iltisak nok- ronun elde eıtigı yegane neııce, bol boı 
alıı.rı tahrip edilmiştir. Diğer tayya- ııaıyıuı kanı döktürmekten ıbaret kal
~ele~ Ratanya meydanına da hücum mıştır .. 
trnışlerdir. Meydandaki havalanma y~ ı.Jıger taraftan Atina radyo;u, Es

ı·ınde bulunan tayyareler tamamiyle tiya gazetesınin aldığı bır telgrafa 
Yakılmıştır. Yapılan bombardımanlar- ıwzaraıı ltal~·anlarııı Arnavucııukta 
da !1J~teaddid ~ angııılar çıkmış, şid- oıı· muvaHakıyet eıue etmek için yap
detlı. ınfilakler duyulmu~tur. tıkları umıdsız teşebbusun tamamen 
v Dı&.er hava kuvvetlerimiz, ileri kuv- aKım kalmış olduğunun resmen be) a· 

1 .~tlerırnizi himaye maksadiyle muhte- nı mumkundür. 

1 ı Yerlerde devriye uçuşları ppmış· Demtktedir. 
darılır, Dcrne _ Darçi araHında ricat e· Atına, ao (A.A.) - 1!5 numaralı 
d~n ~ilşmanı takıp ederek zayiat ve.r· r~;mi tcblığ: 
drnııştır. Bir dıişman tayyare tahrıp cl\1evzıı mahıyette rnahdud hare• 

~ıı~lrniş, diğer bir yerde bulunan 3 kat o.lmuş.tur.> . . 
~are hasara uğratılmıştır. Atına, :30 (A.A.) - Umumı emııı• 
~ij'.'fıVudlııktn: . yet nezaretinin te?liği: .. , 

~ıt y ı•orıı mmtaku,ında clevrıre uçu- «Memleket dahılınde sukunet var• 

!A.1'1A.DOLU) 

lzmir ticaret ve sanayi oda-
sından: <335 > 

Oda meclisinin 24-1-941 tarihli toplantısında 
verilen kararlar 

Madde: 1 

Madde: 2 
Madde: a 

Madde: 4 
Madde: 5 

l\fadde: 6 

Madde: 7 

Madde: 8 

l\ladde: n 

Pamuk, balyaları karışık ve ıslak olarak preselenmiye
cek içerisine islim, çekirdek kırığı atılmıyacaktır. 

- Balyalarda yeni kanaviçe kullanılması mecburidir. 
Balyaların ağırlığı alivre satışlara esas teşkil etmek 
için (200) kilodur. Bu ııisbet azami yüzde 5 aşağı, yu
karı olabilir. 

- Pamuk satışlarında dara tenzil edilmez. 
Her balyanın üzerinde fabrikanın ismi, markası, balya 
numarası ve altıncı maddeye göre taayyün edecek olan 
tipi ~·azılacaktır. 

- Her yıl pamuk mevsimi girmeden borsanın mümeyyiz 
heyeti pamuk tiplerini tesbit ve alakadar fabrikalara 
tebliğ eder. l\1evsime göre mümeyyiz heyet lüzum hasıl 
olursa tiplerde değişiklikler yapar. Mümeyyiz heyetinin 
tesbit edeceği tipler ve bu tiplerde icap ettikçe yapaca
ğı tadiller, borsa tarafından alakadarlara mevsimden ev
vel bildirilir. Ve bu tipler vaki olacak tebliğden sonra 
yörürlüğe girer. 
Beşinci maddede yazılı marka, numara ve isimden ma
tla ara satışlarında balyaların üzerine başka numar:ı, 
marka ve isim konmıyacaktır. Ancak ihracat esnasın
da ihracatçının marka, numarası ve ismi yazılır. 

- Balyaların ebadı esas itibariyle şu suretle tesbit edil
miştir. 

Uzunluğu 110 santim 
Genişliği 85 santim 
Yüksekliği 65 santim 
Çenber adedi 6 adet 

Ancak şimdiki halde faaliyette bulunan fabrikaların 

bu ebadda balya yal'mağa teşkilatı müsait olmadığı i~iıı 
bugünkü vazıyet devam edecek ve tabii hal avdet ettık
ten azami üç yıl sonra fabrikalar yukarıda yazılı ebada 
uygun .prese yapabilec.!k bir hale ifrağ edilmiş olacak
lardır. 

Tabii halin avdetinden sonra yeniden tesis edilecek pre
se f.abrikaları :;ekizinci maddeye uygun olarak kurula
caktır. 

Madde: 10 - Yukarıda yazılı maddelere muhalif hareket edenler o
d.ılar kanununun beşinci maddesine istinaden cezalan
dırılacaktır. Türk ceza kanununun maddei mahsusa•ı
na tevfikan oda tarafından da ay.rıca takibat yapıla-

, caktır. 
llfııl'akkat madde: 1 

l\Iuvakkat madde: 2 

T. C. 
İZMİR 

- Harp dolayısiyle piyasada yeni kanaviçe bıı
lıınmadığı taktirde temiz ve sağlam olmak 
şartiyle eski kanaviçe kullanılır. 

- Bu kararlar, pamuk mıntakamız dahilinde 
alakadar diğer ticaret ve sanayi odaları tara
fından dikkat nazarına alınarak takip olun
ması ve böylelikle matlup menfaat ve netlc~

lerin husul bulması için keyfiyet vekalete a!'
zedilecektir 

Ticaret ve Sanayi Oda"ı 
TAVZiH: 

Bazı l·erlerdeıı sorulan "ııaller üzerine aşağıdaki izahı yapm"
lfl J':ıyrlalı bulduk. 

T'caret ve Sanayi Odaları; nizamnamelerinin 23 üncü maddr
'ine tevfik hareketle devletin kanun ve nizamnamelerine uygun olarak 
ricı.ret ve Sanayi erbabı ve işl~ri hakkında umumi kararlar ittihaz eyle
nı~I< hakkını haizdir. 

Ticaret ve Sanayi Odaları meclislerinin ittihaz eyliyeceği bıı 

kararlar hiç bir merciin tasdikine lüzum göstermeden yörürlüğe gire.r. 
A,akadarlar ancak devlet şurasına müracaat hakkını haizdir. 
:;>imdi bu hükümlere göre lzmir Ticaret ve Sanayi Odası tara. 

fından verilen ve yukarıda yazılı olan ııamuk ambalajı hakkında da la· 
rım gelen izahatı verelim. 

İzmir Ticaret ve Sanayi Odası meclisi, bugüne kadar pamuk 
;,mbabjı hakkında 6 9 925 ve 3/2 ı 936 ve 241l ,' 941 tarihlerinde olmak 
üzere iiç kerre umumi karal'lar ittihaz eylemiştir. 

i;)imdiki kararların 1, 2 inci maddi>leri 9 6 • 925 tarihinden 3, 
4 ve 10 uncu maddeleri de 3 ı 2 936 tarihinden beri mer'i olduğundan 

bunlarda bir değişiklik yoktur. 
Diğer · maddeler yenidir. Ancak bugünkü durum karşısında ti 

ve 9 uncu maddelerin ne vakitten itibaren meriyete girebileceği gene ay· 
ııi matldlerde zikredılmiştir. 1925 ve 1936 yıllarında İzmir ticart ve sana
yi odası tarafından verilen kararları, mıntakanın diğer ticaret ve sanayi 
udaları da aynen kabul etmiş olduklarından bu kararlara muhalif hare· 
ktt edenler hakkında lU uncu maddeye &'Öre derhal takibata &'irişilil', 

T. C. 
1ZMİR 

'l'icaret ve Sanayi Odası 
reBml mübrü 

tayy~~:n tayyarelerimiz, faik düşman dır.> 
hare]),, ~erıııe tesadüf Pderek hava tııu-
bir çoi~ 1},: tutuşıı;uş~ardır. Bp~l:ırı~ 
tlemirvol sara ugra.ılmıştır. Er. tred. 
tahrip ed~\ "~ bir köprü bombalanarak 

lzmir vilayet daimi encümenin
den: 

Hür Fransızlar İzmir • Kemalpaşa yolunun :~"' o:l6 ;ı <. 13G ıncı kilometreleri aı 1\Slll• 

Cenub;' llııştir. 
h.. l A.frik·ı tayyareleri Moyale\'e 

ucum ar Yap • . • b· 1 : 
ınışlardır. B .. rnış, lıır çok bom a ar at-
Diğe.r tayya~fu~ yang~nlar çıkmıştır. 
de keşif u eı ımız, bır çok cepheler
ta . reler~U~ları yapmışlardır. Biltüıı 
nıfı:ı~rdir. ınıız salimen ü"lerine dön-

] 27 8?nkıinun tarihli tebliğde Trab
~8~ ~ır. tayyar~mizin kaybolduğu hil
dırı!mıştı. Pılotu~un Yere indiği w 
hafıf yaralı oldugu anlasılmı•tır. --· -------- - -

Zayi 

-Baı tarafı ı nci ıahifede _ da 700 metı-elik şosenin esaslı tamiri ve 8Uthının katranla kaplanması 
harekatına cenup mıntıı.kasından i~l işi 3453 lira 2 kuruş keşif bedelirle 31-1-941 tl•rihinden itibaren on 
tirak <:tmektedirler. Mülazım Poloto b~ş gün müddetle açık eksiltmeye komılduğuıı<lan i:;teklilerin 2490 sa. 
Durı.ano'nun kumanda~ındaki Hecin ''ılı "asa hükümlerine gör<.' h:ızırlıyacakları teminatlurıyle birlikte 17 
süvari bölüğü, cenup hududunda top'. , ' 
lanmış geca yürüyüp gündüz gizlene· su bat 941 pazaıtesi "aat 11 de vıliıyet daimi encümenine başvurmala -
rek ilerlemiş ve sonkanun ayında Fi- ~ı. 31 6 331 
zıınııı merkezi olan Merzukaya taarruz d • " •• • 
etmiştir. Fransız kuvvetleri burada lzmir vilayet aımı encumenın-
düşmanı tarı! ile bir tayyare meyda-
nını işgal eylemişler, meydanı kulla- den·. 
nılmaz bir hale getirmişler, tayya.rcle-. 
ri yakmışlardır. Fransız mülazımı kı· Ha•tahanenin 1940 ~enesı ıçııı eksiltmeye çıkaıılıp talip çıkmadı-
ta•ı başında düşüp ölmüştür. ğından ihale eclilemiyen 3060 lira kı~ metinde 9000 kilo dana eti açık 
-lzmir asliye ikinci hukuk /ıô.kimli- eksiltmesi 10 gün daha uzatılmıştır. İsteklilerin teİİıinatiy_le birlikle 

§inden: 6-2-941 perşembe günü ıı de vilayet daimi encümenine muracaatları 

-Sahife 3-
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~ı.zmir l.evazım Amirliği ilanları~ . . . . 
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İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beherine yüz seksen beş lira tahmin edilen (100) adet çift 

atlı nakliye arabası pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 3, Şubat. 941 Pazartesi günü 'aut on beşte 1zmirde 

Kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda va
pılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı -18500- liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası -2775- liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir 
6 - fstekliler teminırtlariyle birlikte belli gün ve saatte komisyo-

na müracaatları. 28 31 

İzmir levazım amirliği aatm alma komisyonundan: 
1 - Beherine yüz seksen beş lira tahmin edilen (100) ade.t çift 

atlı nakliye arabası pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 3 Şubat/ 9,H Pazartesi günü •aat on beşte lzmirde 

Kışlada İzmiı Levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı -18500. liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası -2775- liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - [,tekliler teminatlariyle birlikte belli gün ve s~atte komisyona 

milracaatları. 28 31 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom~syonundan: 
1 - Belıerine vüz seksen beş lira tahmin edilen ( 400) adet çift at

lı nakliye ·arabası pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 3 Şubat 941 PazarteRi günü saat on beşte İzmirde 

Ktşlada İzmir Levazım amirliği <atın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Hep.,inin tahmin edilen tutarı -7 4000- liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası -9900. liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir 
6 - İstekliler teminatlariyle birlikte belli gün ve saatte komisyo-

na cüracaatları. 28 31 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beykozda askeri fırın için pişirici ile hamurkiır pazarlıkla ve 

aylık ücretiyle 4-2-941 •alı günü tutulacaktır. 
2 Taliplerin .'ıhhat raporları \'e ehliyet vesikalariyle birlikte 

mezkür günde Beykoz askeri satın alma komisyonuna müra
racaatları. 

3 - Şeraiti mezkur komisyonda her gün öğrenilebilir. 26 31 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom:ayonundan: 
1 - Altı bin beş yüz çift kundura 5-2-941 çarşamba günii saat 14 de 

Beykoz satın alma komisyonunca münakasaya konmuştur. 
2 - Takarrür eden fiat üzerinden yüzde 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkür komisyonda görülebilir. 26 31 

lzınir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 10000 kilo pazarlılka sadeyağı satm aiınacaktır. 
2 - Sadeyağının beher kilosu 170 kuruştan 17000 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 10-2-941 tarihinde pazartesi günü :aat 15 de Gelibolu 

askeri sacın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - lsteklileı in ihaleden bir saa evvel teminat akçaları oian 22_50 

lira ve ihale kanununun 2.3 maddelerindeki \'e•aiki ile birlık-
te komisyona müracaatları 27 31 3 6 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 - Pazarlık suretiyle 11000 adet zencir yular 'apı satın a ınacak. 

tır. 

2 _ Pazarlık 5-Şubat-941 çarşamba ı:ünü saat on beşte İzmirde 
kışlada levazım amirliği 'atı.n alma kombyonunda yapılacktır. 

3 Teminatı tutarı üzerinden a lınacaktır. 
4 - İstekliler ellerindeki nnınunclcriyl • birlikte komisyona müraca

atları. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 10000 kilo yataklık kuru ot satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin l-Şubat-941 cumartesi günü saat on birde kışlada 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

!;.:;-Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 Pazarlık suretiyle (5) adet S€yyar mutbak satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 3-Şubat-941 pazartesi günü saat on beşte kışlada İz

mir levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
Miktarı 

10,000 kilo bulgur 
8,000 Kilo ay aktan sığır eti 
5,000 Kilo Bulgur 
2,190 Kilo pıra'a 
2,064 Kilo lahıı:ı 

3SO Kilo karnabahar 
Yukarıda cıııs ve miktarları yazılı altı kalem erzak ve sebze ayrı ay

rı !Hll.Ut•lıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin l-Şubat-941 cumarte•i günü saat onda kışlada izmir leva

zım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

Bornova tümen ıatın alma komiı yonundan: 
1 - Birliklerin ihtiyacı için ao ton yulaf pazarlık suretiyle alına· 

caktır. 

2 - ihalesi 3-2-941 pazartesi günü saat 16 da Borııovada 
~·onun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

komıs· 

:ı - İsteklilerin mezkur gün ve •aatte komisyona gelmeleri. 833 

T. iş Bankası 
Küçük tasarruf 

hesapları 
1941 

ikramiye planı 

keşideleri 
4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Agustos, 

3 ikinciteşrin tarihle
rinde yapılır. 

7947 ikramiyeleri -

1
--: ad~t 2000 liralık - 2000.- liral 

3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 3•)0.- • 

4 • 500 • - 2000.- • 
s • 250 • - 2000.- • 

35 • 100 • - 3500.-. 
- 4000.- > 

ALSANCAK 
lstıuyonu kar9ıaında yeni açılan 

EG~ 
hususi Ilastah'anesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

A Dı L BİR 

Belediyeye ratır.?ığı.m teminat işin
de kullandığım muhrumü zayi eltim. 
lıu kerre venisini kullanacağımdan 
~Ski zayi olan !"'ührümün kıyr.:-eti ve 
hükmü kalmadığını · ıan eylerin! 

İzmirde Hurşidiye mahallesi 1308 ----
inci sokak 22 No. lu evde oturan Saz- --; . . . / d u Na 'd h 

1 
kab 

1 
il 

bona Nahum tarafından mahkemeye seneden fazla bir müddetten beri ~e ıtıbaren sekız ay zarfın a ,.,ose ·ıı~.;.;.-------------·'I Her şubeye aı asta ar u vem • 
verilen arzuhalde 4-12-939 tar;hind~ doğrudan doğ.ruya ne _de bilvası~a .~ı.ç hu~un hayat ve mematı vı;_ya blulun- tehaaaıaları tarafından tedavi edilir. 

80 • 50 • 
~00 • 20 • - 6000- • 

F,cvxipa~H lıu v11rında 160 :;l'o. 
eski Kere:••ci OsI!lan oğlu 

)Iahmud • ·erman 

vefat eden Ester Nahumun Yeraseti bir haberi alınamadıgından gaıp~•gı- d.ugu yer hakkındakı malumat. arı~ı Tilrkiye iş bankasıııa para yatır· 
babası ~Io"<l Nah um ile anası S3zbo-I ne karar verilmesi istenilmiş oldu_gun- şıfahen :eya tahr:ren mahkeme~e _hı l rııakla yalnız para biriktirm;ş ve faiz Miiessesedı'! her zaman 
naya münhusıı· olup lzmirin Beni İ,;- dan yukarıda adı geçen 1300 dogum-1 dırmele~·ı mc~enı kanunun 3- ın~ almış olmat, ayni zamanda taliinlzi df dolr or bulunur. Tel 2918 
ra 1 ırahallesi hane 390 Cilt 130 sahife! lu l"ak oğlu l\Iose Nahum h~k~ında ~addesı m.u:ıbınce kararı mahke~eye " 
55 de luıyıdlı .ıo., ;'ahumun yirmi malümatı olanlarııı ilan tarıhındenl ı,;tınaden ılan olunur. 3-5 denemiş olurauııuz. 
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-Sahife 4 -

; Sevgiliye açık 
mektup 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Sevııilim! 
Seni ıarkılarımızla, ,iirimiz, müzi

ğimiz, edebiyatımız, felsefemiz, ki -
taplanmız, ruh ve vicdanlarımızla 
arıyoruz. Gözlerine baktığımız za -
man, ruhumuzun içinde doğan bü -
yük aaadet dünyuı, timdi alevler ve 
dumanlarla aarılmıştır. Tebenümle
rinin harikulade ilahiliğini hatırlıya 
hatırlıya içimizi çekiyoruz. Birbu -
çuk tene var ki, artık bizim olmak -
tan çıktın, bizi yalnız ve hasretinle 
baıbaıa bıraktın .. 

Nerede araıak buluruz seni acaba 
sevgi~'? 

Kaf dağının 
Yok, zannettem .. 

arkasında mısın?. 

Bir daha topralc yüzüne ayak bas
mamak Üzere göklere mi uçtun? .. 
Fakat bu da olamaz. Sen, yer yüzü
nün ve inaanJar ileminin bir varlığı-
aın .. 

Diyorlar ki: 
Seni, bir harp ilihı, hür ve mede

ni diyarlann bol ıtıklı bir gününde, 
Çekoslovakya taraflarında yakala -
mıf.. Tutmuı, kaçınp götürmüı ae
ni .. Sana bakarken ııözlerimiz,"n du
manlanmasını bile çok gören bizler, 
harp : 1 Ahı Marsın kızarmıt çelik 
pençe ._ _ "rinde, o ince, narin ve nahif 
vücudun nasıl yanıp kıvrandığını dü .. 
tünüyor da titriyoruz .. 

Kimbilir hangi zındanlarda, ne ka
lın zincirlere vuruldun? .. 

Belki bulunduğun höcreden aana, 
dünyanın tutuımuı ufuklarını göste
recek küçücük bir pençere bile yok -
tur. Fakat, toprak üatünde geçen bu 
müthit boğuşmanın, bu eşaiz yıkıll§ 
ve devriliıin, bu ölüt ve öldürülüşün 
gürültülerini, çığlık ve vaveyli.~1nı 

olrun İşitiyor musun? .. 
Keıke •'titmesen .. Fakat iıitiyor -

aan, eminim ki; 
- Yazık -demekteain 1 ••• İnaan 

oğullarının bu kadar canavar, bu ka
dar vahti birer hortlak olduklarını 
bilmiyordum.. Onlara, kendimi, an
latamadım. Onlara, gdirdiğ'm aaa
detin, verdiğim nimet ve hazların ne 
mukaddea feyler olduğunu hiuett' -
remedim .. insan, her şeyine rağmen, 
nihayet ilk çağdaki büyük ihtirasın
dan hi.li vazgeçmemif .. 

Haklıaın ! Fakat bütün bir insan
lıiı da meaul tutmamak gerek .. Seni 
sevenler, aenin namına, harp d~vinin 
gırtlağına sarılanlar da var. Fakat 
emin ol ki, sevgili, hir gün, hapıed'l
diğin meçhul, uzak dağ hatlarında
ki kalelere doğru tırmandıiunızı du
yacakaın .. 

Milyonlarca İnıan dalgası, ellerin
de çiçeklerle, zeytin dallariyle, artık 
vahıetten aıyrılmıt olarak kaleye 
yaklaıacak, dıvarları yıkacak, seni 
oradan kurtaracaktır. Bize döndüğün 
gün, tarih de gök yüzünden toprağa 
bakacak, fakat gene bir hakikat or
tada kalacaktır : 

Harp, ı'nsanlığın mukadderine ka
rıımıfhr. Seyyaremiz, boşluklar.!an 
kayıp, güneıe kavuıacağı güne ka -
dar, harp görmeğe mahkumdur .. Ve 
ben de tunu ili.ve edeyim ki, harbi 
uzaklattırmak v~ ıeni, emniyetlerin 
mümkün derecesi içinde saklamak 
için, harbe hazır bulunmak lazım. 

Bunda bir fila'r ve felaefe tezadı 
var zannetme .. 

Yok sevgilim; çünkü seni başka 
türlü korumak mümkün değildir. 
Sadece ve .. bedi sulh, dört kitabın 
bahsettiği cennetlerde belki buluna
bilir. Fakat İnsan oğlunun doğup ya
,adığı toprakta, harp, meş'um bir ka
nun halinde .. zeliyet ı'],. ebediyet ara
ıı~da bir uğurıuz zincir kurmu}
tur. sana aelim sevgili! .. 

Seni unulmadığımıza, aeni aradı
ğımıza emin ol.. 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

lngiliz gazetelerinde 

'(ANADOLU) 31 ikinci ki.nun 1941 C U M A 

Türk!ye - Macaristan 
Ticaret müzakereleri bitti, esas Bir lngiliz filosu 
muahede imzalanmak üzeredir Cebelüttarıka muvasa

lat etti 

Milli Şefimiz 
İstanbul, 30 (Telefonla) - !\faca- nin bugünlerde imzalanacağı bildiri!

ristandaki hey'etimizden gelen habe- rnektedir. 
re göre, Türkiye - Macaristan ticaret Muahedeye nazaran; Macaristan
müzakereleri sona ermiş ve bir preıı- dan manifatura alıp, bağırsak ve halı 
sip anlaşmasına varılmıştır. vereceğiz . 

İki taraf arasında e~aslı muahede-

işçi kadınlar 

Erkekler gibi gol pa
rası verecek 

Ankara, 30 (Telefonla) - Veka
letler mümessillerinden mürekkep hu
-> usi komisyon, çalışan kadınlardan da 
rol parası alınmasına karar vermiştir. 
Bu husustaki.layiha, vekaletlerin tet
.ikinden sonra büyük millet meclisine 

·. ·erilecektir. 

Afrikada 
-Baıtarafı 1 nci Sahifed

bazı karışıklıklar husule gelmiştir. 
Çünkü ita!yan kuvvetleri, tahmin edi-

Esirler 
Kısmen lngiltereye ge

tirilip çalıştırılacak 
Londra 30 (A.A.) - Parlamento 

azasından bir zata tahriren verdiği 
cevapta, harbiye nazın Morg•on, 
1ttılyan harp esirl erinden pek büyük 
bir kısmının Mısırda ve Hindistanda 
bulunduğu, bir kısmının de ziraat iş_ 
!erinde çal ıştırılmak üzere İngiltere
ye getirilmesinin düşOnülrnekte oldu
ğunu söylemiştir. 

HARiCİYE VEKiLiMiZiN MA· 
CARISTANA TAZIYETLERI 

Filo 
Yakında bir semti meç

hule hareket edecek 
Madrid, 30 (A.A.) - Bugün bir 

İngiliz filosu Cebelüttarıka gelerek 
demirlemiştir. Filo, bir saffı harp ge
misi, bir tayyare gemisi, beş kruvazör 
ve 10 torpito muhribinden rnilrekkep
tir. 

Harp malzemesi ile dolu iki büyük 
nakliye gemisi de bulunmaktadır. 

Filo, bir semti meçhule gitmek üze
re yakında Cebelüttarıktan hareket e
decektir. 

•• 
Uçlü pakt 

Azami derecede inkişaf 
ettirilecekmiş en mıntakalardan daha gerilere çekil- Ankara, 30 (A.A.) - Macar hari-

mişlerdir. Şarka doğru uzanan yegane ciye nazırı Kont Çakinin ölümü dola- Tokyo, 30 (A.A.) - .Japonyanın 
yoldan sflratle ricat etmekte olan yısiyle hariciye v.ekilimiz Şükrü Sa- yeni Berlin büyük elçisi Oşıma, dün 
1500-2000 kişilik bir kol, çok sıkışık ra~oğlu ile Macar başvekili Kont Te- gazetecilere şu beyanatta bulunmuş
vaziyette bulunmaktadır. Bu kuvvet, !eki ara~ında taziye ve tebrik telgraf- tur: 
\'egane sahil yolundan süratle çekil _ !arı teati edilmiştir. - Üçlü paktın azami inkişafını te-
mekte, fakat tayyareler tarafından x min etmek üzere sarfedilen gayretle-
,aciz edilmektedir. SiYAM . FRANSA re iştirak etmek için Berline gidiyo-

Londra, 30 (A.A.) - Röyterin as- rurn. 
<eri muhabirine nazaran İngiliz ileri Bankof, 30 (A.A.) - Salı günü sa- Japon milleti unutmamalıdır ki, şu 
hareketi Tobrukun işgalinden sonra at onda mütarekenin meriyete girme- anda japonya, Almanya ve italya ara
Kolaylaşrnıştır. Burada büyük miktar- si lazım gelirken, Saylandlılar ile sında işbirliği yapmak, en mühim va

Memleket dahilinde bir tetkik seya 
hati için Ankaradan hareket ettiler 

Ankara, 30 (Telefonla) - Milli Millet Meclisi reisi Abdülhalik Reıı· 
Şefimiz Reisicumhurumuz İsmet 1nö- da, Başvekil doktor Refik Saydatn• 
nü, dün saat 23 de hususi trenleriyle vekiller ve mebuslarla kesif bir halk 
Ankaradan hareket ederek, memleket kütlesi tarafından teşyi edilmişlerdir. 
dahilinde seyahate çıkmışlardır. Reisicumhurumuzun, Erzuruınu 

Milli 'şefimiz, istasyonda Büyük teşrif buyurmaları muhtemeldir. 

Türkiye -Afganistan 
Misafir Iktısad Vekili şerefine 

ziyafet verildi 
Ankara, 30 (Hususi) - Bir ka~ Afgan veziri tarafından da Afgan 

gündür şehrimizde bulunan Afgan sefarethanesinde bir ziyafet verilmiş, 
iktısad veziri Abdülmecid Han şe re- bu ziyafette ticaret ve hariciye vekıl· 
fine, Anadolu kulübünde ticaret veki- lerirn izle mezkur vekaletler erkanı da 
li Mümtaz Ökmen tarafından bir öğle hazır bulunmuşlardır. 
ziyafeti verilmiştir. 

Pasif korunma 
tecrübeleri 

I stanbul, dün gece sabaha kadar karanlıkta 
kaldı. Tecrübeler muvaf fakzyetle başarıldı 

Ja içilecek su bulunmuştur. Mühim Fransızlar arasında muharebeler bü- zifedir.> 
•niktarda petrol stokları elimize geç- tün gün devam etmiştir. r-------------, İstanbul, 30 (Telefonla) - Pasif tikten sonra gazetecilere şu beyanattıı 
'l'listir. 1 ' korunma tecrübeleri, bu sabah saat bulunmuştur: 

İngiliz mahfilleri, Habeşistana yer- H•tl . d" d. v. Ko" glu" ge toprak 10 da yapılmış ve bir buçuk saat sür-ı - Ben de sizin gördüklerinizi gör· 
' eştirilrniş olan 200 bin kadar İtalyan l erın un ver ıgı rnüştür. dürn. Halkın, bu işi lii.yikıyle beniın· 
hakkında endişe izhar etmektedirler. nutuk Tecrübelere başlandığı, canııvar dü-I sediği muhakkaktır. Hakiki bir tehli· 
Vatanperver Habeşlilerin günden gü- 40 k . k d dükleri ile halka bildirilmiş ve evvel- ke vukuunda daha yüksek bir itina ,,e 
ne büyüyen orduları, bu italyanlar' - Bat tarafı ı mci aahifede - omzsgon ya ın a ce bildirilmiş olan talimat dairesinde olgunluk göstereceği şüphesizdir. :E· 
'çin büyilk bir tehdid teşkil etmekte- darının yedinci yıldönilmü ateş içlnde tevziala başlıyor dükkanlar ve mağazalar kapanarak .asen yüksek olan Türk milletinin ıne· 
dir. idrak edi1mişti. Sekizinci yıldönümü herke~ sığınaklara koşmuştur. ziyet ve hasletleri bir defa daha yurd 

İngiliz kuvvetleri Meke11e rnevkiin- de devam eden müdhiş harp içinde Ankara, 30 (Telefonla) - Top• Tramvaylar ve diğer nakil vasıta- müdafaasında her zaman gösterdiği 
rle mühim bir mevzii muhasara etmiş- idrak edilmektedir. rakaız köylüye toprak tevzii için !arı da oldukları yerde kalmışlar ve olgunluk şeklinde tezahür etmiştir.• 
'erdir. Burada kuşatılan kuvvetler, lşte bu münasebetle Hitler, dün Ber teıkil edilen komiayonlar kırka çı- halkı tahliye etmişlerdir. Gece saat 20 de tekrar canavar dil· 
Bardiyadan ricat eden iki fırkanın ba !inde Portpalasta iki saat kadar de- Alarm verildikten beş dakika son- dükleri çalmış ve ikinci tecrübe yapıl: 
kiyesidir. Orduda tank ve zırhlı oto- vam eden bir nutuk irad etmi~tir. karılmııtır. Bu komiayonlar, Eııe ra tayyareler görülmüş, mefruz yan- rnıştır. Canavar düdüklerinin sesini 
mobiller de vardır. Hitler bu nutkunda yeni bir ş.ey söy- ve Karadeniz vilayet merkezlerin- gın ve tahrip bombaları atmağa baş- duyan halk, büyük bir itina ile tali· 

Halen Eritrede Hind fırkaları bu- ıememiştir. Sadece eski nutuklarındaki de faaliyette bulunacaklardır. larnıştır. Mefruz bombaların bir kısmı mata uyarak ışıkları söndürmüş ,-e 
•unduğu ifşa edilmistir. Sidi _ Barra- fikir, müta!ea ve deliller ileri sürül- I l hl Galata köprüsüne, şimendifer istas - şehir, biranda karanlık içinde kalmış• 
:ıiden sonra bu kıtalar Sudana gönde· müştür. ta yan te iğinde ne- yonlarına, su borularına ve bazı mey- t ır. İtfaiye teşkilatı ve mahalle ekip· 
rilrniştir. Bu kıtaların sevkinde elde Bu nutukta iki mühim nokta vardır. ler söyleniyor? danlıklara düşmüştür. !eri, vazifeleri başında bulunmuşlııJ 
' lrnıyan geçikrneler vukubulrnuş, düş- Bunlardan biri demokrasiye şiddetli Vali, örfi idare komutanı, emniyet ve tam bir faaliyet göstermişlerdir. 
man Kassaladan ricat etmiş ve bu ge- hücumudur. Hitler, demokrasi her ne- İtalyada bir mahal, 30 _ lta!yan müdürü ve kaymakamlar, alarm de- Aliikadarların ifadesine ve umumuıı 
dkrne yüzünden kıskaçtan kurtulmuş- .rede ise onu mahvedeceğini, şiddetli orduları başkumandan lığının 237 nu- vam ettiği müddetçe tefti~lerde bu- kanaatine göre; tecrübeler, büyük bir 
tur. bir ifade ile söylemiştir. Hitler, bir za- maralı resmi tebliği: lunrnuşlardır. muvaffakıyetle başarılmıştır. 

Londra, 30 (A.A.) - Tayrnis gaze- manlar komünistlik için kullandığı Yunan cephesinde havanın muhale- Örfi idare komutanı, sığınaklara Karanlık, sabaha kadar devam et· 
tesinin askeri muharriri yazıyor: şiddetli ifadeyi, şimdi demokrasi aley- feti ileri hareketlerimize mani olmuş- giderek halkla konuşmuş ve alarm bit- miştir. 

Piçayadan geçen derniryolunun bu- hine kullanmıştır. tur. BUyük müfreze hareketlerinde e-
l unduğu Agordat rnevkiine yaklaş~ Hitler Arnerikadan da bahsetmiş, A- sirler ve silahlar alınmıştır. 
maktadırlar. Bu yer, Eritrede asri te- rnerikan siyaseti üzerinde müeessir ol- Bingazi vilayetinde hava kuvvetle
sisata malik yegane italyan şehridir. rnak istemiş ve Britanyaya mal götü- rirnizin yardımiy!e topçu ve piyade 

Halifaks 
Habeşistanda da muvaffakıyetler recek her hangi bir vapurun batırılaca- kuvvetlerinin seri harekatı olmuştur. Sumner \T elsle konuştu 

devam etmektedir. Bir çok yerler Ha- ğını bildirmiştir. Şarki Afrikada şimal cephesinde Vaşington, 30 (A.A.) _ Lord Ha-
beş vatanperverler ordusuna terkedil- Hitler: Avusturalyalı askerlerin bir hücumu 

· t' 'k ı. t d lifaks, Sumner Yeis ile görüştükten rnış ır. c- Eğer Arnerı a ,.arbe girerse, o ar edilmiş ve bir kasaba işgal olun- t .1 k b' · t'kb 1 Libyaya gelince, şimdiye kadar Der zaman Alrnanyanın harp hedefleri de muştur. Cenup cephesinde düşmana ~onla ga~: e~ı·~~e, Yt .;n b.1~.~~ 1 R a -
nenin düştüğü haberi verilmemekle değişecektir.> zayiat verdirilmiş v& düşman firara , e rnerı a ~ rne 1 1 e ır ~ e us-
beraber, bunu beklememek için hiç Demiştir. mecbur ettirilmiştir. Tayyarelerimiz :, aya yapı]an ıh.:acat. mese~esıyle rneş-
bir sebep yoktur. Çünkü Dernede ita!- Berlin, 30 (A.A.) - Nasyonal sos· düşman teşekkülleı'ini, zırhlı otomo- gul olaca!!'ını soyl~rnış ve. 
yanların fazla mukavemet gösterern.i- ya!ist partisinin Alrnanyada kurul:ı- billerini bombardıman etmiştir. - İngı~tere bu ıhracatın .Alrnanya-
yecekleri aşikardır. şunun 8 inci yıldönürnü rnünasebetiy- İngilizler bazı hava üslerine ta;vya- ya yapı.ldı.gını zannetrnektedır. 

Burada, Tobruk ve Bardiyada oldu- le Hitler, bu gece saat 19,45 de bir bu- re akınları yapmışlardır. Hasar yok- Dernıştır. 
ğu gibi müdafaa tesisatı da yoktur. çuk saat süren bir nutuk irad eylemiş- tur. Bir düşman tayyaresi düşürül· ---<>---
Derrıe limanı büyilk bir kıymeti haiz tir. Bu nutkunda Hitler; Versay mua- müştUr. 
d;;ğildir. Çünkü burası arn:ak küçtik hedesinden beri geçen hadiselerin bir 
gemilerin barınabilecekleri bir yerdir. hulasasını yapmış, nasyonal sosyalist D ----*·---- Amerika 

Londra, 30 (A.A.) - Deyli Tel- partisinin Alrnanyada yaptığı işleri erne lngilizlerin eline 
geçti 

Deniz ataşeleri 
~raf yazıyor: bir kere daha hatırlattıktan sonra, btt· 

İngiliz imparatorluk kıtaları, Erit günkü harp vaziyetini teşrih ederek, 
redeki seri harekat esnasında, bu ita!- Amerikanın yardımından istihfafla 
yan ınüstemlekesinin hudud noktırnın- bahsetmiş, İngiltereye harp rnalzerne
dan denize kadar olan yolun yarısına si getirecek Amerikan gemilerinin ba
ıı-elmişlerdir. Burada bir generalle tırılacağını, her nereye İngiliz askeri 
1200 esir alınmıştır. Hind alayı w gslirse !lzerine Alman ordusunun yü
meşhur İskoç alayı birlikte yaptıkları rüyeceğini söylemiş ve ilkbaharda mü 
bir hücumda 700 esir almışlardır. him deniz muharebeleri yapılacağını 

Eritrede 35QO kilometre murabbaı kaydeylerniştir. 
bir arazi elimize geçmiştir. Burada ye- Hitler, zafere itimadı olduğunu be-
ni teşkilat yapılmaktadır. yan ederek nutkunu bitirmiştir. 

Vaşington, 30 (A.A.) - Bahriye 
-Baı tarafı 1 nci sahifede - nezareti, Berlinde bulunan Amerika-

rnektedir. nın deniz ataşesi Şrovcrin Vaşingto-
Habeşistanda; Metamma şarkında na dönmek üzere emir aldığını bil_ 

devriye!erimi.in şiddetli keşif hare- dirmiştir. 
katı devam etmiştir. 1 Amerikanın Londra deniz ataşesi 

Somalide; bütün bölgelerde hud11- Kon ter amiral Gorrnlu, üç günden be 
dun öte yanında, Jslah edilmiş yollar- ri Vaşingtondn bulunmaktadır. 
dan rnüzaharet görerek kuvvetlerimi- ! Her iki ataşe Avrupa hadiseleri 
zin faaliyeti mukavemete uğramadan hakkında hükfimete mal O mat vermek 
devam etmektedir. ' için davet edilmiştir. 

Amerika 
lktısacii harbe karar 

verdi 
Vaşington, 30 (A.A.) - Ameri • 

ka, iktı•adi harbe karar vermiştir. 
Bu maksadla bazı mühim tedbirler 
alınmıştır. 

ltalgadan gelen mallar 
Ticaret vekaletinin tebliği 

Ankara, 30 (A.A.) - Ticaret Ve· 
kfıletinden tebliğ edilmiştir: 

1 - 2/ 12669 sayılı kararnameniıı 
2 inci maddesinin tasdikine ait 2 inci 
talimatnamenin bil'inci maddesinde 
yazılı memleketlere italya da ilave 
e dilmiştir. 

:-Bat tarafı 1 .in~i sa?if~de- - Pek ala; bunu kim öldürınüe, ve # • ., bir kadın gibi dilber Zozonun sokak 
lorn~tık safhaya. geçıldı. İkın~ı. saf.ha ne diye öldürmüşler? Her halde onu 1 VATAN AŞK ·ı kapısını çaldı. Daha sonra dilber bir 

2 - 8 Haziran 1940 tarihli ve 4530 
-> ayılı resmi gazetede intişar eden ta· 
iirnatnarnenin muvakkat maddesi nıu 
cibince italyadan gümrüklerirnize gel· 
miş olup da bedelleri cumhuriyet rner· 
kez bankasındaki klering hesabına ya· 
tırılmak suretiyle muamelesi başlıı
mış olan işler, muamelesinin başla· 
dığı tarihte mer'i bulunan hükümler 
dahilinde intaç olunur. 

Keyfiyet, italyadan getirilen malla· 
rın idhali hususunda vekal()timize mü· 
r acnalta bulunan tacirlerimize cevııP 
olmak üzere bildirilir. 

denızaltı n mayın .muharebesının. şıd: öldüren bizim adamlarımız değildir. ve kızın rayihalı vücudünden çıkan ne-
detle devamından ıbaret kaldı. Şımdı . .. . . .. 
de Almanlar üçüncü safhaya geçme- Kendı teşekkullerıne mensup bırısı fis kokularla dolu olan artist Zozonun 
den evvel bir sükünet devresinden de bu işi yapmış olsaydı; evrakı çan- hususi salonun:. girdi. . 

bahsediyorlar. Fakat hadiseler bu sat'- tasından . alacaktı ve onlara ya tama- Karım senı· uakalıuorum' casussun 1 Dilber Zozo, pis kıyafetle çok çir-
hal.ara in.t~bak etmiyor. Alman tahmin men imha veyahud da bizzat o evra«- kin bir manzara arzeden bu kadını 
ler~, İngılız ve Yu.Mn rnuvaffakıye~- tan istifade edecekti. - 1 7 5 1 -· gorünce heyecanla ayağa kalktı. Dil-
lerı karşısında alt-ust olmuştur. be z 

İngiliz tayyarelerinin Alman tn<Jna- - Cinayet hadisesinin tesadüfi ol- nesi gibi iş görüyordu. ı susun girdiği bu evden vücudü ikiye r ozonun parlak gözlerinden sızan 
'ht' ı k 1 bu· ktilmu"ş g'b' 'ht' ' k b ' ışık; kafasında doğan bir endişenin biini bombardıman etmeleri ve İngil- ması ı ıma i yo mu?. Reis ile yaver arasında cereyan eden ı ı, ı ıyar ve an ur bir 

1 
tesiriyle ya .. . 'b' 'd' 

t d k 1 1 k t d b Z t ı M f'h h•d' t · • ·• · · · j k d k rı sonmuş gı 1 ı 1
• ere_ e. arşı aşı an mu avcrne e un - anne mem.. aarna ı " ısa . , rnükalernenın netıcelendıgını hıssedin- a ın çı ıyordu. Ayağında; altı kalın O anda geçirdiği rnüdhiş heyecanın 

d3 arnıl olmuştur. . . . n~rede ise bu esrarengiz cinayetin ka- ce kapının arkasından süratle ayrıldı tahta ile örtülü bir ayakkabı vardı. i penbe yanakları üzerinde belirttiği 
Alman gazetelerı veva hatıplerı ye- 1 k d .. 1 • • • .. k 'k · 

ni safhadan b h d 1 · k b H't ran ı per esını, muhakkak yırtacak ve yaverın odasını temız!ıyorrnuş gıbı Casus Novelli tebdili kıyafette bU- ırmızı ı ı gül manzarası, açıkça göze 
· a se er er eıı, unu ı .- ,·e hakı'kat o a t 11' d kt' ı b' · t tak d "k b' h çarpıyordu. !-erin emriyle "~ prnaktadırlar. Bu •u- • z rnan ece ı e ece ır · ır vazıye ın ı. vu ır rna aret göstermişti · T 1- 1 d , · ı - . . · · ı ·e aş a sor u ; r .;tle Hitlerin ne düşündOğü de an!a- Entelicens servis reisi ile yüzbaşı a- Reis biraz sonra yazıhaneden çıktı. Tılkı yuvasından çıkmadan kafası- _ Ne var?. Vaziyet 

~ılrnışttr. rasında cereyan eden bu mükaleme- Rene de zaten daha evvel ayrılmıştı. nı dışarıya uzatarak sağını solunu na- Söyle, çabuk söyle!. Beni 
na.sil dır?. 
meraktan 

,..____ yi dışarıdan dinliyen birisi vardı . Bu itiba.rla yazıhanede kimse kalma- sıl kontrol ederse casus Novelli de ka- kurtar!.. 
Müttefiklerin mukabil casus teşkila- yınca fırsattan istifade ederek şapka- pıdan kafasını dışarı çıkardı. Sağını MüttefikJer'in Selanikteki Enteli-

tının hususi bürosunda cereyan eden sını başına geçirdi. Yıldırım süratiyle solunu dikkatle kontrol etti ccns şubesinde tam bi~ i.tirnadla ''.ar-G. Veyvel 
h Ük -ı · f k · dırncı ve odacı olarak ıstıhdam edılen 

-Battarafı 1 ne; Sahifede- er rn a erneyı; en u a teferruatını dışarı fırladı. Ve ters yola saparak ka- Yol· bomboştu Canlı· tek bı' r f orrl ama h t k'b ta b' . . . . , · , ~ ve z n zaman ma r.em a ı a ı-

dev~;: ederken :'~yvelin A.tinay~ .g~l- bıle tesbıt eden; esrarengız bır kulak !abalık arasına kahştı, kayboldu gitti. bile yoktu. Müsterih oldu. ı ıe sevkedilen casus Novelli; Alman 
mesı, an~ak bu ıtı~dın hır delılıdır: dışarıdan bunu dinliyordu. O da Al- Süratle Vardar mahallesine vardı ve Acele çıktı ve topallıya topallıya yü- casus teşkilatının en maruf şahsiyeti, 

t 
Yunankıstal nka ltab~yar1 ;. tadyyarBe dafı man casus teşkilatına mensup olup ııı- 1 fakirlerle meskun olan bu mahallenin rümeğe ba§ladı Artist zozonun evine meşhur 2 numaralı memuru idi. 

opu ve ışı e ıse azım ır. unla- t d b . . 1 . . . · Dilber re"ses'ni · 'ht' ı J' ı 
r Af 'kad ·• t' d .1 't 1 ı ay an erı mıra ay Rışarın kapıcısı tenha bır kenarında bulunan pıs bir a-idiyordu ı ı • ı ırarn a se arn a-
ın, rı. a ıg marn e ı en ı a yan . . . . 1 • • • dı ve sualine mukabele etti. 

nıaJzemeııınden t-edarikl düşünülmek- olarak ıstıhdam edılen Novellı namın- eve ınrdı. R . . 1 R' 
ted , d k' h t B d b' tel . k' 1 A d b' Artist ZOf.onun evine gidiyordu. - eıs mıra ay ı§ar .. 

ır. a ı ~a ıs ı. u a arn, ır sız nıa ı- ra an ır çeyrek ıaat a-eçınedi. Ca- Casus Novelli b'iraz sonra dilenci 1 - Devamı edecek _ 

Maltada alarm 
Malta, 30 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Dün Maltada 4 defa alarm verilmiş 

tir. Hiç bir bomba düşmemiştir. sıı.· 
bahleyiıı ve öğleden sonra ada civıı
rında düşman tayyareleri görülmilşl
se ele bunlar sahilleri aşmarnışlardır· 

Grev yasak 
Vaşington, 30 (A.A.) - Bahriye 

komisyonu reisi hazırladığı bir pro· 
jeyi rncbusan meclisine vermiştir. BU 
proje ile inşaat tezgahlarında anıe· 
lenin grevi rnenedilmektedir. 

--=88=--

Geriye çağırıl<ın sefir 
Berlin, 30 (A.A.) - Stefani ajan· 

sından: 

Rornanyanın Berlin sefiri Gr~ciy11' 
no, hükumeti tarafından ıreri ~aa-ırıI
mıştır. 

' 


