
Nüshası her yerde 5 kuruştur 
CUM :\ TELGRAF: ANADOLU - lzMlR 

ıa TELEFON ı 2778 
14 ADRES: ikinci Be~ler aokalında 

Mart ANADOLU r•zete~i idarehuul 

1'ft~] (ANADOLU) MATBAASINDA 
-. ,.. BASILMIŞTIR 

30 DQ 7al Ne,redilmiyen yazılar reri ftl'ilmn -------------------- ---------- - --------------

i Z Mi R· 
Enternasyonal Fuarı 

Mallarınızı lzmir Enternasyonal 
Fuarında bir milyon alıcıya tanıtın 

20 ACUSTOS - 20 EYLOL 

-. N,,. 8469 Günü Jeçmit nüshalar 25 kuruftur. • Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi jlazetedir. 
~------;;..;.;--.....;;._ __ _;:...;......;:.,_ ____________ ..:.,. __ .:..,. ______________ .:..:..:.::~===-=:::=.:::::::;.:....ı:~--------;.... .................. .;... ...... ...;..;... .............................. __________ __;:__ .................. ___________ ~--------------~..:. 

1 

Amerika 
Harp hazırlığı içindedir 

Denizler ötesine kuvvet-
ler ~akli için tedbirler 

alıyor 

üıtra modern teçhizat 
da depo ediliaor 

~l'\')'Ollk. l !'. ('°'A.A. l - l;('}C'n h:ı
lıeı·Jcırc giire . .Amı rik:ı, dt'niz!Pr iit, -
.;irıc.· rnilhiııı kıl\·vetlcır naklcdcıl'<>k 
huıılaı·ı liizLınrnnda clü~ın:rnııı mulrn
\'(:'nll'tiııP. r:ığnıcıı ilırnç cdt>bilecC'k 
h:ılde 1.rnlunchırınak için hnz:rhklnr 
yapıldığını \'C hazırlıkların gittikçe 
ileı·Jpdiğini gö~tercıı deliller nıe\·

Sağda f ngiliz e lçisi kendisini karşı lı yanları :ıelaml"rkrn, Solda Porapa
laa inf ' lakindt! ynrala nan b ir zat hastahanede 

l.'tıcldıır. 
Perapalas h8disesi 

Anıerikadan vapurla gelen b ir tayyare lngiltt>rl•dl· ind irilirk ı•n 

lngiltere Ruzvelt 

~c·\·~ın·k. 13 (A.A.) - \'ılrld Te
l<'gı·:ı m ır:ız ~u. .. ~ Amcl'ikaııın ııoı· • 
tnnl z:ınıaııd:rn fazla miılıim !rn\'\ ct
lcıri clı~ ın ... ·nıll·htl<'rc göndermek h;in 
lıiı · çok <lt•ııiz ıınkliye vnsıtnları inşn
sııı.ı tevr:--:ıil <>ttipini j azıyor. Halen • 
nı~\'Clld A ınel'ik:ın v<>nıil('l"İ 2GO,OOO 
kh:iııiıı ııakliıı<• ıniisnid miktarrladn•. 

Bulgarlara kalırsa, hemen hemen 
Tayyare imalatı arttı 

layyareci yetiştirmekte 
de çok ileri gidiyor 

lngilterege neler 
gönderiyor? X(•\'y11rk Iıey]j • Iiror gazeLl'. i <le, 

• efı•r kıtnlnrı tnrntıııll:rn kullanıl -
mak tıZl'l'C' ültnı model'n tN;hizni 

119 muhrip, 111 kara- depo l't lilllll'l il' olduğunu y.ızr•nktn. 

hiçbir mes' ele yok .. -------A •---
AjKf RI VAZIYH 

<I ıı·. Mussolini 
Şehöt PoDüsDer 
Dün ihtifalle gömüldüler kol gemisi, kruvazörler N,•\',\ oı·k Pi') li Niyuz dn. lııgille 

HER ALMAN TEŞEBBOSO ve mu .. hı·m mat l'C'} e veı ilmek uzeı·e tay.rareıcı için 
mühim hıiktnrdn mnkiıır ynğındnn A dl ld• AKIM l(ALACAKTIR bnska İngilizlerin ;stiyec{>klerı mik- r~avu uğa ge ı, ku-

8 . iLK KAFiLE YOLDAOIR' Yu- rn:c~n. brıızin ,.<' nrnkin<' yağı nrilP- mandanlar gene deg"' işti 
l'egın ı ynznı n kta<lır. 

111 balililltl llklldl NINISTAN DA YARDIM Ruzvelt birkaç gün Fransız donanma.~ı ve 

Sofya, 13 (A.A.) - Evve lki akıam istanbulda Perapalas ote linde 
vukubulan infilak ve ezcümle bombaları hamil çantala nn hususj tre
ne Sofya istasyonunda aefard mensuplarının eıyası arasına kanıtırıl
dıiı hakkında Anadolu Ajansının netriyahna cevaben Bulgar ajansı 
, u malumatı neıretmiıtir : . 

lnıilterenin Sofya elçiliği mensupları tarafından e lçilik binasından 
hareketlerinden e vvel eıyanın istasyona nakli için iki kamyon kiralan
mıt v~ bütün efya, kontrolleri altında istasyona sevkedilmiı ve lngiliz 
elçilik memurları tarafından vagona yerle,t irilmi§, bu sırada her va
aonun önünde de kendilerinden iki komiser bulunmuf tur. 

tllalll llllltlrllildlr Hadyo ga~~~ı~!c~~ · dinlenecek geni lngiliz hava 
' Londra, 13 (A.A. ) - İngiliz tny- Dcmokrnsiler·c vardım kanunu vii- \':ışinf.,'1.0ıı, ı a (.A.A.) - H~Y!ll sn. müdafaası 

Son hudud istasyonu olan Mustafa paıada da bu efya, ayni 4ekilde 1 ~re ima latı, Alman tayyare inşan - rlirlUğc girclikten°lıir kaç :-;ant ~oı;ra raya mensup mahfilleı·clcn b:ldirildı-
1 dan dııha seri bir tempo ile devam Heisicumhur Rlız\·elt ynptığı bcya • ğine gi>re Rlız,•elt, hir kaç glin i:)tira- Ha<lyo gnzctcsincten hifül5:1 : 

11ltnektedir. Amerikanın dn ya!'dımı ıı:'ltta, ilk pnnti olarnk lngiıt.ereye ve hnl etmek lizere :-;ayfiyeye gi·.le<.:ektir. Arnnvudluktn \'aziyeı . l talyanlar ve elçilik memurlarının kontrolle ri alhnda diğPr trene naklolun • 
muıtur. ( DEVAMI 4 NCO SAHİFEDE) lı~ .İngilizlerin hnvn km·vetleri iti - Yun:ıni!;taırn gitmek üzere m{ihim fü·i--icumlıurun, Mebu:.an mecli~inin i~in iyi olmnmah ki ~ _., .. 11 inci ku

l;ı~·lc .. Almanları ya~ın~n geçeceği hnrp mnlzcmesiııin ~·oln çıktığını yeni de\·resi açıldıktan sonı·a hnl'ekcti mnnclnııl:ırıııı dn gene rir>gi~tiımişlcr-
ıinn ao lmektcdir. K hıc bakımın- (DEVAMI 4 NCO SAH1FEDE) muhtemeldir. dir. 
eri ddal'!'t tefe\'\'uk İngiliz tayyare- Son gtinlcrd~ :\hıs ... oı:ııi Arnnvudlu- Bitler 
ına n edır. Jngiliz tayyarEleri, Al _ M t Teşebbüs Yunanlılarda ğıı srelerek cepheyi tef•"s \'e or<tuı>un~ı 
lünn ~ tassarelcrinc tlfiZ:tl'an cok ÜS- anş a teşci ('ttiğj gibi b:r ~:ıyi:ıy:ı ~Ül'C, :\[11. 

dur. Tayyareci ycti~tirmek husu- --·--- rcş.ıl B:ııloğ'liyo dn ccph 'Y' kad:lı' :;t>l- yeni bir n'utuk verdi 
und·1 da L T 

1 
. . . l [ l . k miş ,. • döıımliştlil'. Kum:ıııd:ııı ,ıe~;sti-

ınern' ıgı lZ erın \'azıyctı şaynnı s· Al · ı h ta yan ar ıse ço rilmr~iniıı \' ' im tcrti~lcriıı b'.r lt:ıl\':ill 
Yon nunyettir. İngiltere Ye domin - ır man torpı o mu .. . 
J.,,_.,la.tında Almanlnrııı muvaffnk O· Çena VQZİyeffe unıuıni tn:ırruzunun h:ızırlımctıı'.:'ıııa 
""11''nc ki k J..J k rı"bı" torp1.llend1° J ~ deli'ıldi de muhtemeldir. Ciinkii m:ırt j'·\11n~· n arı şe i ue ı>e · çok 'rny- , 

Büyük Almangadan . 
bahsetti • ~'\;ı '-'et' ü ·ı k•-d· Al ı ortrılarınrl~t bii:ı ll· bil' ta~ıTtızciaıı lınh-

ı·ın h ., ış rı mc ·tA: ır. mnıı n - Londrn, l ~{ (A.A.) - İngiliz hanı · 
nvn hnkimi~·ctı' henüz cı--vnm et- Al 1 k • ~eılili~ orıhı.. Fakat kumanda tC'IY•d- Linz, 13 (A.A.) - Hitler Avus-

llıek• * " • .. • \ı'ieüi c:ınhili emniyet nczaretıer i niıı teu- manga, 0 mıgaca '8UI ı ııa <>cd ır. Fakat e} lilldeki vnziycte ,., 'I <~ili lı.nııuııl:ı :ılfıkaılar olnnı:ız. C'iiııkii turyanın kurtuluşunun yıldönümü 
llı ~aran şimdi mUhim değişiklik \'nr- Düşm:rn tan nrelcri, tam ny ı~ığ'ın- t k 1 dl ( OEV A MI 4 NCO SAH IF F.f>F. > 1,enlikle rine i,tira k için dün ak,am 
li;I Hava hakimiyeti, yakmdn fngi - da ~I crse.y ııehııi kıyı.lnrıııa tanr~·uz B z p B uor - --- -- saat 21 de anaızın buraya gelmiştir. 

ere ge~ceektir. Nmışlerdır. Ftıknt ne ııısaııctı znyınt, G. oo··gol Linz, 13 (A.A. ) - Avusturyanın 

l~t -·--· ne de mnddi hnsar vardır. Hiicıımln- Bcrlin, 13 (A.A.) - Yarı r<'>ım! Almanyaya ilhakının 3 ncü yıldönü-
alyadan bitaraf memle- rın vfüı'atiylc mütenasip olmıyan hn- bir urettc tebliğ edilmi~tir: mü münasebetiyle burada söylediği 

L ı snr nıkua gelmiştir. llnriciyı.! nezaretinde, Alm:rnyanın A k bir nutukta Hitler, bütün Almanların 
~ete geçecek kuvvetler Bazı hususi meskenlerde \'ukubu- Yuıınnlılnrı muhasamatı kc~mıeğe da- ıneri an yardımının birleımeai ve büyük Cermanyllnın 

1 
• hrn hasnr mü~tesnn olmak üzere Al- \'Ct iı·in tekliflerde hulundug· u hakkın J • • • l t sarahate n tahakkuku için Avusturya 

Ve g it " Lesırını an a 111or ·ıh k k ,. b' h ı Id D 1 ere manlar, pek :ız tıetic' :dnbilmi,.;lcrdir. tlaki hnbc.ıdcn :ıd<'mi ınalClnuıt be - 3 1 a ının at 1 ır mer a e o uğunu 
l..ondııı, 13 (A.A.) -Avam lcnma. Diğcl' miınfrricl yel'l<'t de ~e. ~a--ar .:nıı ~dilmektcclir. tebarüz ettirmif , Alman birliğinden 

r_asıııda bir suale cevap veren hnrici- pek nzdır. A\'CJ tnyyaı·eler!mızııı \'C Atıiıa. l 3 (A.A.) - Cepheden Bunun manevi ve maddi ve Alman ordusunun kudretinden 
le tnüste~nn Butlcr, dem istir ki: -fl4"•amı 3 neii aahıffl'df'- -Devllmı 3 n~ü l'ahifede- bahsederek Almany.anın, mukave -
'n~ Aldığım malGmata görr. 'bi- ~~~~---~~-~-~~~~~~~--~~~~~~-~- neticeleri büyük olacak met . kabil~et~in.~üy~k!ü~~nü k~r - B. H~ler 
1 raf dettıkten sonra aozlerını , oyle bıtır- Alma n milletini düt ünüyoru z. İster 
'in memleketlerden her hangi bi- Londra, 13 ( A.A. ) - Genernl I>ö mittir: Şarkta veya garpta , ister aimalde 
ltı~ geç<'cck her hmıgi bir İtalyan gol , dün akşam Londra rady:ısuncla - Biz, bir sınıfa, bir devle te , bir veya cenupta olsun her zama~ paro-
% sı~ın beynelmilel kanunlara ll\'- hiirriy<ıt için açılan mi.lcacle leye '..\'ar - insana hizmet etmiyoruz. Ancak lamız, büyük Almanyadır.» 
1.1 ıı bır tarzda muamele göreceğin· clım eden Hirle!jik Amcriknya tmıek- --------------------
~ilphe etmiyorum kür ettikten .sonrn sğzlerinc !;ijyJe 

Fas valisi 
Darlanın sözlerini 

tekz= p ediyor! 

Fas buğdayları, hep 
Fransaga gitmiştir 

A. l.ondra, 13 (A. 
ı .) - Röyter diP
"~tik muharri-

1 bildiriyor: 

1 
Pransız Fnsı 

~ltıurni valisi Nu. 
la@s' Amiral Dart-
1\:4 t\ın şikAy~tiııi 
la ltıe~n beyanat
l·'Jc bulunmuştur. 
~~ o .dö tanje ga

' , e~ınde çıkan bu 
~Yanatı, Alman D. Amiral Drı7·lon 
. . a. ajansı ya)·mıştır. 
l' Nug<ıs, Fas buğdaylnrınııı Almnıı
~~a gittiğini :r:ılanlıyımı!k demiştir 

~· h-I!lronhırca kental buğday, Fran:ia
ı: tıtmiş ve bttndnn bir santigram bi
t Alnımıyaya gitınE>mistir. Bu lıey:ı
~1l: İneilizlerirl Frnnsnyn buğcfay SC\ '-
1/11 n~neUilt6eri ve Fran:;ız ~ilepleri
r11 batırdıkları hakkında narhın tara
~~an yapılan ~·anatı tekzip etmek

ır. 

hu Şu cihet muhakkaktır ki, Darlan bu 
~~stn arih bir tek misal bile vere-

. 
Sağda düıürülen b:r Alma·n ta yyare ciai yaralı olarak taıınırken , 

Alman paraıütçüıü yakalımdıktan aonra • 

Ingilizler 
Rodosu da şiddetle 

bombaladılar 

MUHTELiF ALMAN ÜSLE
RiNE DE EN AGIR TAAR· 

RUZLAR YA PiLDi 
Londrn, 13 (A.A.) - İngiliz.tay

~ areleri, şimdiye kadar Alman,\'a fi. 
zerine yapılan tnaruzların en chcm
miyc.tlisini yapa1nk Bremen, Ham -
burg ve Herlini bombardmrnn etmiş
lerdir. 

(DEVAMI 4 NCU SAHiFEDE ) 

Yunanistan 
Aziın içinde, muv.ıffakı

yetler kaydetmektedir 

ITALYANLAR BiR HASTAHA· 
NE GEMiSiNi BOMBALADILAR 

FAKAT 200 ESiR DE 
VERDiLER 

Atina, 1!1 (A.A.) - Gazeteler, 
Trak:ı ap. iki nazırla iki müsta<ınnn 
göııdcı•ilmcsi hukkındn hiikumet tn· 
rafından verilen kararın ehemmiye-

(DEV AMI 4 NCU SAHIFEDt: ) 

de\·am etmişti ı : 
Hu kararın manevi ~(imJlii mu

azzamdır. Maddi bakımdan da müt
hi~ neticeleri olacaktır. Bu knrnr, 
Amerikanın açıktan nçığa vnziyet 
ıılnıası demektir. Bu harp bir m~ki
ne harbidir. Şimdi Amer ikan sanayii 
miittefiklerc ht"r giin b i"J<'lZ cl:ı.ha <'Zİ
lcc(•k olan cHlşnrnn ın ni hai ez;ımeden 
kuı·tıı l mnsına :imkfüı bırakml\'fü'n'k 
kndar gemi ve t nyyıtre ve tank ve re
lıilcce k hn idedir ve filen ver ecektir. 

• 

- ............ .,,. '"".ı•w• •• • lnırilizler tarafındarı düşü r ülen b ir Alman 

1 $AR E.T '-'R Loııor:ı, ıa <A. lngı•lterede • A.} - İ ngiliz hıı 
· va Ve mtidafna 

Ç k • d kU\'\'Ctler i. gece 
O yenn e h n c u mınrıııda H ··d f d · 

.. . şimdiye knclrmkiıı_ ava mu a aasın a yenı 
Cenaze le re gond•ilecek çelenk den daha f· 7.1' b• \ •• ? 

bedeller~~~ h.a~a kurumuna, kızıla- nıiktnı:dr; ~~l~~~ ı r usu mu var 
y~ t~berruu 0gıbı h~m 9uurlu, hem de nınıı t:lyy:m•si dii x.---
mıll1 ve yerınde bar hareket bqladı. sUrnH!İ{C' mll\"lf _ Al l • l k 
~n.karada ~~y-:net itleri rc:i~ ile Ha· fak cılmu~ ve 'son tnan ne ICe er ÇO par 
r•cıyc: y~kıhmızln 1tarde1ını1? cena- gece dokuz ta\' _ /aktır. Alman zayiatı · 
zelerı ıçın .bu ku~mlara verılen çe- ynrc diişiiı·mii~ _ ., 
~~~k be~elı 7~ lıra ~~tmu4 .. Çe~e~k, )erdir. agırdır 
oluye bır aevg& ve hurmet eserı ıae, 

f 

tayyaresi 
sicldffili tnarru z. 
lnııını y:ıpmışl:ır 
dır. 

1940 Haziranı. 
nm birinden 1941 
Mmiııım y~di i
ne kadar lngilte
rcı uzerincle sw -
cıt• h licumlarındn 
161 düşman bom_ 
bardıman tayya _ 
re i düşürülmü~tii 
Halbuki maı•tııı 
12 gecesinde afi· 
garj 30 tayyar~ 
cliişüriilm üştur. 

onun parasını böyle milli ve insani Çarşnııl.rnyı pcr
te9ekküllere vermek, 9üphesiz bu şenbey(l bağlıyan 
aaygıyt hem artırmak, hem de o ölü- gece mehtap do
nün mensup bulunduiu millet namı- layısiy l e en aydın 
na faydalandırmak olur. Düğünleri- hk hir gece idi. 

MUKABiL BOYOK ALMAN 
AKINI 

Ru gece Loıı
dua üzerinde ge
ce baraj ateşi 

şimdiye kadar görülmemiş derecede mizde, nit an merasimlerinde bile bu- A \ 'CI' tayyarcl<'rimJz ve dafi batnry~. 
nu yapmalayız . Düiün maaraflaramı- lnrımız ve diğer vasıtnla11 çok mühim 
zın bir kısmını, bu tetekküllerimize faali) et göstermişler \'e toprak ve 
niçin ayırmıyahm! .. Saadet ve zev· d-eniz Uzerinde durmadan dlismanı 
kimiz in böylece daha fazla utaca· ,ıkıştırmışlardır. 
ğından ıüphe edebilir miyiz? Bu esnada İngiliz h:ıva km·,·etleri, ** Berlin • Hamburı ve Brcmcne en 

şiddetli olmuştur. Bu da tayyarelere 
knr. ı gece hiicumlarında ~eni taktik 
kullanıldığını gösterir. Ha\'a tebli -
ğinde ~·<?ni bir tedbir alındıgından 
bnhsedilrnektediı'. Bu da İngiliz alim 

-Devamı 3 ndl .. bife4o-

• 
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Şehjrde ekmek imali 

Berlin d.,. ııiha- 8 ı• olaruk japonları 
yet Amerika ynr- er JD hareket<! gdirf'oo-

Bulgaristan 
harp sahnesi dımının müessir ğini kaydetmnkte-

olacağını itirafa "k d J • dirler. 
başlamı$tır. $im- Amerı an yar ımınuan Amerika<l.t d:ı 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

dive kadar ~fih- f l·~ dü .. f- bu me\•zu ÜZ'i!rin- Çörçil, Bulgaristanda çevrilen in-
\•e.rciler, Amcr"kıtn e uŞa ŞmUŞ ur de du.rulma!.t:ulır. trikleri işaret ettiği günlerde, Bul-
yardımı gelmeden An:ıeı:ıkıuı ga rnt -

1 
gar matbuat ve radyosu, 

harbin netice! n - l~rı, J~ponya, B~r-1 - Yalan! -Diye bağırmı§tı. Bul-
ceğini bildirmek- Mihver huha karşı ne lın muıaker~ler•n-ı gariatanda Alman aakeri yoktur, 
te idiler. tedb.ır alabilir? d n .soıım b:r ha- fÖyle olmıyor, böyle olmıyor. 

Bazı Mih\"r rekete g. <' C<>k Çörçil, Romanyadan Bulgar top-
gnzeteleri, bu yar- olur. n Anı r k nı 1 rağına doğru badaklarmı sallıyan 
dnna rağmen filı H rl 

1 1 
derhal muka 1ıN - Alman tehlikesini, iyi haber almı§, 

t• . d - . . Ja)ll a 8 ge azırının ~·e ha.zır olduğunu ıyı gormüş .. ~~~~~
11

ya:;::~~ ,.,, Amerikan •· ır- Yapılan bu tekzip, Bulgariatanın 
rl p l d"' .. ti d 1 ctım la.} ih.i 1 H • aon hareket tarzında ne dereceye l~~I~~ o~~:ete;i~ 1811111 n an ne er Amerikıının haı·- kadar aamimi olduğunu göstermeğe 

şimd~ bu ~ Hrclımın k bH• '1 be istirnki icin h:ı· kafidir. Tekzip diğer bakımdan bi-
harbın uz.:\mfi"ll ÇI a ır merh111e t.e-ıki! - ze karşı da bir nevi yatı,tırma gay -
gibi bir netice ve- • tiğini yazm.ıJ,t.ı- reti taşıyordu. Biz buna inandık mı; 
receğiı(i ~azmak- x dırlar asla!... Neşredilen Türk - Bulgar 
t d Balkanla daki deklarasyonu, eaas itibariyle Türki-
a ı~.eçon muh:ıre- ALMA'NYA-YUGOSLAVYA ARA vaziy ~tte y~ni ~ir yenin niyet ve ınakaadlarına uygun-
bede mnğlfıbiy•"'t- - E E ER VE inkişaf ) oktıır. <~e luğunu muhafaza ettiği müddetçe, 
!erinin amili olan SINOA MUZAK R l re~ Beı li~ .. ~er~k bizim, ba§ka. m~lletler gi~~·. b~ v~si-
Amerikan ynrclı- KARŞILIKLI TAHŞIDAT Atınad~ı \ t;nar.ı - kayı red ve ınkar etmek\igım1zAe !m-
mrnd:m şimdi tle tana bır :-u.h trk· kan yoktu ve yoktur. Fakat hadıae-
Alm~nların korkmakta oldukları ge- lifi yaı ılclığı halx>rleri ) nlanlaıı~ı~tıı-. ler ve akidlerden her .~~~gi b~ri, ya
len haberlerden anla:ılmaktadır. l>iğel' taraftan Almanya ve '\ nvo,.,- pılan anlaşmanın hukumlerıne su 

Amerikan \"ardımı, harp ba~Jıyalı- a\-ya ı ra:-;ındn mıizak •reler yapıld1ğ-1 yürütünce, ona tek taraflı olarak sa
lıeri Alınan halkının maneviyatı iize- <la teyiıl edilmistir. Bu mlızaker'~e rılmakta da fayda mev~uubahs ola
rincle ilk menfi t~,.,fri yapan hadise, ol- r:n netic ·i merakla ~>ekl.e11ınC>k:cc1 . .-. maz .. Alr~an ~uvvetlerı, hududları
muştur. Şimdi her tarafta ;;orulan su- Yugoslın-ynnın tama~ıyetı v_~ .. •ı~- .mızdan bır~z oted~ bulunduk~a ve 
nl şudur: ali ile yeni nizamı telıf etmeg' ımka 1 o kuvvetlerın de bır B~IRa': ~usaad.e 

cNe yapılacak, na~ıı bil' karar alı- ''Öl"Ülm mekteclir. Yugoslavya, tama ~i il,. oray~ kadar .. geldıklerı hır ~~k.ı-
ııacaktır? miyet w istiklfılinde ı ·~·ar eder •. bu dıı kat . ?ldu'!un1;l gore, BuJ~a.r huku-

Japonya Hariciye ırnzırının Berlin emin lirrs<> harbe gırmcmesı muh- me~11.1ın, h!ç bı.r man!ık. ve. ız an ku~
gt•lme:!inden sonra lıu hususta kanır L •meldir. . . . . . . •. v~tı ıle, hıç _!>ır s.ı;unımı nıkapla, ~ı~ 
alınmaı;ı muhtemel görlilnıektedir. )fe. e!' bu ıkı ~eklın tel!fıdır. Tı.I' hır a.nlatmag.ı; gu.ven~rek artık bızı 

Nazır Mabuokn, dün Tok) odan l·ıraftnn Dulgaristmtcla, ·-' ugo~lmrn tatmın .etmesıne ı!11kan .kalmamı§, 
Mançurya \'C Sibin n yoliyle Bedi ne hududu ıda Alnı: nlnrm, dıg0r tar.1flan demektı~. Bu . planda, fıleJı harp~.e 
har~ket etmiı:lir. Bedine gideı· \e ge- rl:ı Yug-o~la\•nı - ltalya hudu !und.ı o!.an fngıl~erenın har~ket tarzını du
lirken Nazırın iki defa :ı.ıosko\'ayn uii;- ltalyaııl.ırın tnh~id:ıt yaplık 1arı lıaJ.:- ş1;1nmek bıle, B~lgarıst~nın l'.';!lkın.da 
rıy:ıcağı ve Sovyet Devlet adambriyle kında h<1l) rler vıınhr. 1talya~lar.ııı hır h~~n sahneaı o.la.cagını gosterır .. 
görü, •ccği tabiidİJ'. Aııc.ak bunun mu~- tnh. i<l ttikleri kuvvet 60.000 kı-, 1 ıl r. İngılı.z. gazetelerının; • 
bet L:r netice verip \ rmiyeceği ma- Almanyanııı tc.-.iri altıııd:ı haı· ·ket - Nıcın Romanya ve Bulgarıatan-
lum dt.>ğildir. Miisb •t ıwtic, vermeı;i. ttiği zıınııı>dileıı .Macaristanın .na Y\1- da bo~lıarcl.ımnn ba§lamn~ı? . . _ 
l\fo .. J,0vndıı ccr<'yan etmekte olan miı- \!O:-<lan:ı hududunda bazı u,ı. '. 11· _.ıı- Ş~~lındekı s~al ve tenkıdJerı, ~a 
zaker Icriıı n"t ·c "ine bağlıdır. Bu mü- 'ıklarcla bulunduğu h~l>tır \ r.lm! 'c c:ın ~ır harP..ketın başlangıcı 0 aa ge
z:ıker lt>r miisbct ıwtic.: verirSl' japon- de bunu :.\lacarlnr tekııp etın ... ıcrılıı. ·ktı.r .. Belkı de, A~~anlar.ın Yunan 
~O\"\'N snldırnrnzlık paktı iınzn ••dil<'- l\In:ınıafih bu h.ll• ... rlerd n Yugo..,lıt\' arazıaıne. kartı h e._nuz faalıyete g~c-

>kt" · \anın t hd:d edildiği ımııı:ıt-ıı "czil•nrk- memelerınden dogan bu harekctsız-
cc 

11 
• • • • lik kısa ve ömürsüz bir İntikal Japon gazetel<'rı. bu anla mayı muh- tedu. d ' . d 'b t" B lk l d 

1 ·· kt d" l ı) ı· l' evreaın en ı aret ır.. a an ar a t me vorıne · • ır l'r. ~er ın ve .oma 1 1 bb"' .. b k k · t · ı ·ı 
ı·\ nr tlerine geline• burahırdak: gö- _.. -L... teşe . usu ıra m~ ıa emh ıyl eni nkgıl -

nısmelerm netıce ·ııwı ne o acagı er 1 sa a er er be b ı· b ı d k. ~ . . . . l • h 1 K H b 1 1 lerenın ne yapacagı meç u o ma a 
l .k ·1 b ki kt a· J ra er, ma um u unan şu ur ı, t:ırafta a a -:ı ı '-' e nme e ır. R- n 

1 
· h f'f 

1 
k • 

pon rnııtlıuatının bu ln1"tıstaki izah ,. ' -, 1 hu ~a,..ıstan l .. n a ı odadr.a 'agır 
f · 1 • ı·ı ı· , ava taarruz arına namze ır. 

te ~ıı· eıı mutec ı.c ır. B ı k ı t T f. · e N 
ltah'nn gaıetel('l'i i:-<e bu müzak l'<.'l\•- Mani a ve• İzmir ziraat i~leriııi ulgar h~ad.ı lngı ızkaeddı~~n ' «tt. e 

. . . . k"k d z· t v k ı t• umum yapa ım. a ıae f'!r ta • um e I» rin pek bil) ük net Cl"ler 'erec gını ):ız- td ı • en ıra:~ ~ u c ı . . ı . F k k . k d" .. k. -
makta ve Mihvere iltihnkın neticesi müfetti i Bay 8elım, A~ cima gıtmış- dem.ış: a. a~ ra~ ~orıs, e~ .ı hu u 

tir. ·orada da tetkikler y•npacnktır. metır~ın h_adıselerı onleme~ ıçın !11ev-

Gördeste 
Heyelan vaziyeti tetlsik 

edildi 
___ __t._ 

* \'ilayet ·umumi meclisi, bugiiıı cud ~mkanları kullandıgın.ı ısbat 
saat 11 de viliiyet ~alonunda topla - etmege kalksa, muhak~a~ kı ::nuvaf
nacak, · ıciı altı plaj inşaatı hukkın _ fak olamaz. Bulgar hukum:tı. bun~ 
cin hustıl'>İ komisyon tarafından yapı- vapmak~a~ aarfıı:ıazar, ~adıaelerı 
lan tetkikata aiti raporu miızakcre Balkan ıatıkametınde tahrık etmek 
dC'cektir. Vakit kalır. a hnzırlanmış fn(•suiiyct ve dirayetaizliğini tama -

olan ,·eni nl lıiidcesi tizerinrle dl' men ıi:.ıtürıt> almıştır. 
müzakcı·e "cereyan eyliyecc>ktir. Zaman gebedir, bekliyelim. * Yerlere tükiireıı beş kisi, diin ORHAN RAHMi GÖ~ÇE 

sıkı kontrolda 
F evzipaşa bulvarı inşaatı ve kana
lizasyon gayretinin iyi neticeleri 

Giimriik ve Atntürk buh-arı ile Bas- gc başlamıştır 
ınahaneyi en kısa yoldan lıirbirine bağ- )leseıa eskiden :ık sık vuku bulan 
lıynC<'lk olan Fevzipaşa bulrnrı. · .rnkııı- su baskını vak'alnrı :ızalmıştır. • 
da tamamen açılacak ve ımket hısı dö- • 
şeneccktir. Bu maksadl:ı Belediye tn- Belediye. furunlarda daha :;ıkı bir 
ı 11frndan yol bcdcstcııi \'C Kuzu oğlu koııtı ol temin etmiştir. • 
çarı;ı ı mc' kilel'iııcle bulval' i.izerine te- Bugünkü <>kmeklerin, diğer ekmeğ 
:>adüf den dükkfüı, mağaza \'e hanla- nazaran yarım ~mat daha fazla ftırun
rın i:itimh1k muameleleri U:!:sri <'lrln~ek- ela kalması lazımdır. Belediye zabıta 
tedir. İstimlak mııameleleri b itirılen memurları, funınları dolaı.ıarnk bunu 
binalar derhal yıkılmakta \'e bu ~olun temin etmektedirler .... 
~çılına ı, h- r guıı biraz d:ıha kola) Jn'ş- Alınım tedbirler sa) esinde tehacüm 
maktadır. ve izdiham kalknııştıı-. 

Fuaı· mevsimine kadar Fcvzipa;;a I·~kmek h~r tarafta lıolclur. ilk haf-
bııh·:ırı tamamen açılmıs \'e ııaket taşı taJ a ııazarnn şimdi dnha iyi evsafta 
<ltisennıis olacaktır. kmek çıkarılmaktadır. 

Diğer taı aftan Beledi~ <'Ce, şimdiye Topı ak m: hsulleri ofisi İzmir şu-
lrndar kanalizasyon tesisatı J apılma- besi. :htiyacı olan nahiye ve köyler 
mıs ;;okak w mahall<.'lcrdc kıınvlizas- halkına peşin parn ile İzmir dcposun
yrın iıısaatına de\·am olunmaktadır. d. n buğday Ycrmi.Jir ve vermektedir. 

Kanaliza:;~ oıı t .. :sis,ıtıııa iki sen"cleıı 8imdi. kaza im· ihti~ ·ıcı için İzmirden 
lı ı·i ep yce para sarfedilmiş olmakla alınan <'kmek miktaı ı da çok azalmış
bu·aber bunun faydaları da göı·ülme- iır. 

Mah kemeıerde 

15 y~şında genç bir 
kıZın zavallı hayatı 

Bu kız şimdi hamiledir ve başın-
dan geçen hadiseyi anlatıyor 

RandC'\'Üciıliik yapmak ,.c 1;; ya~ın- ben de kabul ( ttim. birlikte ~Iakbule
da llhnn. ac\ıntla bir kızı fuh~a teşvik ıı:n ''in· gittik. Orada peynır, ekmek 
<.>lmekl mnzmın Güzelyalıdn oturan \'e kanın yirnrduk. Makbulenin dostu 
İzmirli :'ılakbulcnin nıuhak<>mesin,.. diin :\1ustafa da e\ de- idi. O sırada Makbu
.\ı:;Jiye Birinci cezada devam eclilmi~t"r. 1 1 nin l<om~ul. rmdan biri şikil.}<:"t et. 
Maznun gelın mişt:, fakat gıJ ahında! mi~ .. Polislu geldi, evde buluııa1ıları 
nıuh:ıkemeyc devam olunmuştur. :'ıftı-ı -Devamı 3 ncü ıuıhifedc-
hnkeme, şayanı dikkat safhalarla do- --·--------·----.,..-

ludur. ş h• d 
8nhid sıfatiyle mahkemede dinle- e ır e 

nf'n ilhan, henüz 15 yaşında, fnkat· ha- A ~ \ d f l' t' 
milC' bir kadındır. i""'gaçı.an ırma da ıye 1 

Ba~ından geçenleri v~ ra~devücfr- Fuar sahası gittikçe güzelleşmekte-
Iü.k~~ .ma:~ı~.ın .. M~kbulenın evıne ıınsıl clir. Boş hiç bir yeri kalmamıştır. Her 
götunllclugunu şo~ln anlnlmış~ır: . tnrnf aguçlandırı1mış ve ~eni parteller 

- Bund.a~ y<!dı :ı.r en·el bıı· falm- yapılmıştır. 
k~cla utesçılık yapan l\Iehmed adı.ııda Sergi sarayı arkasından başlı~ arak 
b~r g~nçl~ tan~şh.m. Karataş semtınde Açık hava ti.} atrosunun etrafını çevi
lıı r nıJrennd~ ı~lıyar annemle hcrııber recek ~ekil de lıeton yol inşautına dc
ott~ruyor ve ıncır mağnzalarmd.ı :ıme- vam dilm...?ktcdir. nu yol, Kültfırpar
lelık ~ apıyordum. M~hme~ La?a: . kın Cumhuriyet kapısına kadar uzatı

- i J:I:ıyatımızı bırlestı.ı~I~n; .. T?er~ .. lucnktır. Bu suretle Fuar sahası toz
.Amele l!kten u~nn~ııştun. 1 eklı!ını k.ı- dan da kurtulacaktır. 

KAZA YA ÇIKRIK GONDE · 
RILECEK 

he-' cHycce para cezasına çarptırıl
mıştır. 

lıul ettım. Ben.ı bır guıı al<lı, Kvarsıya: Şehirde ağaçh,ndırma faaliyeti de
ka~l,ı A.!a.~·be:\ ıncle Ada ~o~agındn~ı ~anı etmektedir. Eşrdpaşada Cumhu
e\ ıne goturchi. Oraya kız g. tı1!' Ye bır riyet koruluğu, mevcud programa gö
ı.~ece zarfında kadın oldum. Bır hafta re yeni ağaç fidanlariyle bezcnmekte
k~dar ora.da kaldıktan ı;onra 1\Ichme- dir. Uu parkta her giiıı hummalı bir 

Hayvan ihracatıı dm anııe:-;_ı taı·afrndan kovuldt~m. J\~eh fanliy<>t sarfedilmekt:€dir. 
met, b~nı aldı •. Karatasta .. a.ı.lec•' .. ·ınde lmar ı:;aha:sında ve ,_·ukarı mahalle-v• ı#t> tt \anlı ha)Tnn ihracatçıları birliği b ı t d 1 a ue e o ' • •• ••V )

0 •J'k u unan aııııemrn yanına go ur u. !erde ağaçlandırılmamış ::;o kak bıra-Gördesten yazılıyor: J ıdan.',h<'yctı dun ogleclen sonm.hıı 1 •• - Benimle <.•vlen.c•ğini söylüyordu. 
1
. 

1 
•• kt· d 

Manisa mebusu na\· Hü:;nu Yanın- Bag'"' cılarııt kükürt, gök- ler bımısıııda luph~nmı~. m~vsıın m.tt- Aradan haftnlar geçli, nihıwet bir giin \l m.ım.. <l ır. 
nın Belediye rinıs .. tin~ gönderdiği bit· nn~t>beti~ le Yunan.sta.n~ ) np.~lmu·;;ı ıı:;.. gel " kalclığımı nnlaclım. Mehmecl, her 
mektuptan; pamuktan iplik yapmağn taşı ihtiyacı t ·nen kuzu .hracatı .ıc:ın mu7..::ık~recle '':ıkil bize geliyor, hattiı geceleri ele kn-
mahsus son 8ekil \C sistem çıkrıkla!'- h . . . 1• bulunmuştur. Yunanı..,laııa kuzu •hra- ln·ordu. E\·lmun mmım"I m!zin ıa-Vilıiyet bağcılarının i tıyacı ıç.n n- ı ·1 k · · T" y k.l · 
dan şimdili.k. lüz~ımu kadar Görde~e zım olun miktarda kükürt Ye goktaşı c~tt ı yap·ı '..lı me · ıçın ·caret . e a .e- 1111, 11 geçtikçe y:ıpılmamnsı ytizunrlPn 
y~llan.ma~ ~çın bır l şebbü yapılrlıgı temin edilmiştir. Tevziata devam edil- tınd n b:ızı kolaylıklar ' · tedb rlt:r ıs- annem b:r gün .!\fehmcdi kovdu, l\foh-

Sağlık işleri 

Vatandaş! 
Sivrisinek sıtma mÜC 

delesine hazırlan!· 
Bahaı la beraber sıtmanın ~9~ 

Jip çattığını bilmiyen hemen hıÇ ~ 
"e Yoktur Sıtma insana ö~ le . . t ıı 
çalmasından, pis sular içmek c 
ya abuı· cubur yemekten gec 
Bir takım ·ivıi sinekler sıtnııılı 

" r lalan ı ırınca kan emer ve nııK 
rı da bernber sömüri.ir, sonra 
,.,ağlam insanları sokunca l.ı 1 

,ukııtiği.ı ile onları da aşılar. 
Bu ·vrisinekler durgun "'o 

,•umurtlar ve hatsiz hesapsız 
er, insanları sıtmaya k:ırŞl koı:ıı 

·çin en güzel çare etrafıncl:ık 1 

... inek! ri mümkün mertebe •1:e 
'11ak, l\ôklerini kı:ıımağa ga~~ 
Hunun cinde: Evlerdeki. diikk8 

daki. dairelerdeki küpler, ka 11 

u fıçı! rı, yangın koYaları. deP 
liımkii n~c her hafta boşaltıp t. 
neli. h:ç olmazsa ağızlarını · 
:apalı lrnlundurmalı. bahÇ 
lO·tanl.ırda, parklıtrdaki hnrLI 
la haf.ada lıiı hehemehal IJJ 
irmi dürt saat kup kuru bırıı~ 
•ölciık l'r bostan kuyularını · 
utup ı• •ne haftada biı: ıililçlıı 
rnhçel1; r tarlalarda, <leğirmenl 

41 
açılmıs hıırklar; etrafına su t!l 
'acak <'kilde derin, sızıntıya 
:ıımıvac·tk tarzda muhkem. Sll 

ıi:ı t"ar. ıta şişirip bekletmi:re.t 
ldfde n \illi bulunmalı . içlerııı 
ustlcriııcl~ saz, ot bitirmemeli \ 
·ma terr iz tululmalıdırlar. 

Çe ·nı ayakları, arteziycn b 
\ alak ö ıleri bP-hemehal kurutlı 
dır. Ku n ocakları, kerpiç, tu.ıı'. 
remit , c esti , .. e bardak imali iC' 
rnk nlıı ·ın sahalar meskun nııılı 
den Jii, kal üç kilomet e uznk 

ilmeli, kazılan çukurlar m1ı~ 
ene in la \"e tesviye edilmelıd 
Apt hnne c;ukurlarrnm ngı 

1 çık bı akmak, bula ık suJaı~· 
a\·a sa'ıvermek a~ln caiz clcı,(1 

·H mc n herkes ne <'dip edip ı: 
ıir çib lik tedar·k etmeli he 
.ırda. nhçelerde ) atarken ır 

· <'ncli~iı i giizı.?lcc mulıafa : ı 
dinmcl"di11. 

Cmu ni mü s~ec:elerle, hı 
nü ·ait ol:rnlar biııalarınm. cı 
ııenceı· · VC' kapılnrııın ince 
ı·afcs t 1 gerili çerçr!veler t.ı 
ıdırlar. 

Kendinde, çoluğuııda ÇlH .. 11 
el<'\' h· fif kırgınlık higsed 11. 

dan ·üpheJ e di.i liimü deı h:t 
nücadell'siııe, hiiklım<'t ve) ıı 
e dol.t ıruna. hastahanc\'1; 
u p derrlinC> çaııc arumalı, al dl 

!arı usul ,.,, ııizamrnn göre ktıll 
!ıdır. 

Şehir, kaaaba ve köylerde 
ivriaineklerin üremelerine Is 
.debilec~k su birikintilerine 
yet vermek yaaaktır. ihtiyar 
'eri ve belediyeler köy, kaaabl 
hir hududları dahilinde bütiifl 
ayaklarına su birikintileri Y~Jı 
:::a.k surette akıntı temin etıne~,. 
kelleftirler. 

Hunları yapmıyanlar 839 ıtll 
kanunu 1 17 inci ınnddesiııc g 
zalandırılır. sıtma da ihbari rt1 
hf!sta:ıklaı meyanında olm~J<J' 
ı.lirmi) enler mahkemC'ye yerıl 
!etin nıec:c•anen dagıtılmak iıZ 
tırdığı ı: ok kinini satnnlardııı 

ogre.~ılmı§tır. . mek~dir. lngiltereyc sipariş edilmiş t necektır. m •d: 
Gordes. halkı~ıı~ \•e lıılh:ıssa kadın- olaıı mühim m•kt~~·da köktaşların x - • ·c yapayını. evfenmek için parnın 

mbli c ·zaJ i nakti alınır, 
Sağlıvmızı korumak ir;ıı 

RUCÜNKO PROGRAM • tik b"r sefk.ıtle t"trc·yPn Jıtı 
8.00 PMgrnm. 8.03 Ajans halıcı leri. .öz dinl<>miyrrek kendi .sıhhd 

8.18 Mi.iz:k: Hafif program (pi.). 8.30 ZPtmiven. konu kor.ı usunu · 
Konuşma: Ziraat takvim~. 8.35 '.:\1iizik k ye du .. urenl ri mucssiı jbl 
programınm devamı, 8.45 9.00 Ev ka- -cak sekilde cE>zalanctıfmağn 

larını_n hıç de bıganc ve ynb~ncı.sı ~1- ynkında geleceği öğrenilmiştir. ZABJTADA yok. Diyordu. Beni :ılclı, lıir gC>ce Gü-
madıgı bu el \'(' ayakla milteharrık Kredi kooperatiflerivle Tarım satı" .. ·-·-·-·---·-·-· • z h ahya götlirdiı, iki kunın \'e biraz 
~ıkr.ıklara hnlkımız derhal alı~ıkhk ve kooperatifleri ortukla;ının ve kükürt y nnkeaicilik: l •ynir aldı. v . 
unsı.ret peyda edece~: e.saıien mens~- \"C göktıışı ihtiyaçları bu kooµerntif- Al ·aneakta Foralı Hıza adında. IJi- -:--: Ru.rnd~ taı~ı.dı~p.m ~ır ev va

1
r
1

: 

cat ve halıfcıthk ~~nar1ı.ı!1.dcl "~~1~.~l~~.ı- Ierin şubeleri tnrafındun temin olun- rinin 3;:; lira:;ıııı \ ankesicilık :ur tıyle Or.ı) a gıdelım, mı,.,nfıı kal.ılım. Dec • 
tının zara e \'e ınce ıgınc ~ uyu· ır Nt çnlıııı Hasan zı;bıtaca tutulmuştur. 1 

18 
1 Şöhrete sahip olan Gördes: bU~·iik bir muş ur. . o #.~ a 

" ) Kız kaçırma: e=;ıı ~ • farkı kaydedecektir. Bu itibarla teştb- 111 gezm.ş öğleden sonra < a yenı ve d U ~ 
büsün muvaffakıyetini temenni ede- müstakbel şehir yerine glder~k bura- Bayınclıııın Kızılkc>çeli körün . e -:. ·-
. sını da baştan başa dolaşmıştır. Bay l\lehm .. 'd oğlu 17 yac:ındn Jii.ısl.'yın UZUM 
rızGÖRDF.SE YARDIM KOLLARI F thi şehrin yeni yi!rini fevkalade gü- Knuar. r.yni .koy den Ömer k zı 17 4 

, UZANIYOR zel bulmuştur. Şehrin nüfus miktariy- yasında H:ıtıce YPrdu ka_ç·rmıs "e 376 Czlit;n Tarım 
Gördes heyelan işleriyle-ve onun bh· le hane adedini resmi rakamlara isti- yakalanmıştır. 118 Esnaf Ban. 
k ·ı J • • k b k k ·u· '"' naden tesbit etmiş ve Kızılay merkezi- ~='vallı Y!"vru: . . . s .l\1. Beşikci co aı e erını açı t:ı ıra ma. gı ı L4: - • G. do ·,.i Mani ·a Kızılav emri- 1 ırede (Tok<; en ırnlılJ e ının .. :ıı ılaı 

cellileri)·le ynkından alakadar olan ıım . or. :-s ı; n. • :s •• • 
1 

d kövLincl bir bogulma vaka ı olmuş-
Ank~r~~ K.ızılay .merk~z hey'eti Ba~: ~e şım~ılı~ bı!1 l.ı~a teberrude bu un u- tur. ?il ·hmecl oğlu Ahmed Kaçar ve n2 
Fethı ısmınde bır me~urunu evvelkı gunu bıl~lırmışt.ı~. . . karısı. köv civarındaki tarlad.ı c·alı- 23780~ 1 2 
J(tin Görde~ &:öndeımış ve bu memur M~n~aıle~·h vıla~:et mak~mı.Jl~ .dete- ırken uc'·v:1~J11dakı ogulları ;'\1f'h - ---
derhal vazıfesme başlam_ıştır. mas ıçın dun Manısaya gıtmıştıı · ;ued, ta:-la kc>narınd:.ki <'a\ ela Lıo 'tıl- 2:18535 1 2 

Bay Fethi bütün heyelan rnrntakası- ASIM K.4SAR t No. 
. . ..................................... , .. ,, .. ,,,,,,.,,,,,,,,,1111111111111,,, •• , . muş ur. 7 
: Ş h · • • b •• •• k · : Bıçak taııyanlar: ••••: e rımızın en uyu sıneQlft 51 : fkiçeşmelik cadde inde Zihni oi(lu 8 ... E ........ L ....... H ........ A ........ M ......... R ........ A ........ ; ... D ...... l ..... D .... ,... Haydnrın üzC>rinde bir bıçak bulun- !) 

mus. mü,.adcrc edilmifrtir. lO 
Eve taarruz: • 11 Bugün en büyiik matiııeleı den itibaren takdim edeceği 

K. s. 
23 
27 

' SÜRPRiZLi PROGRAMI 
- 1-

Güzclliğine doyulmaz bir ~aheser 

Çorakkapıda 1082 nd sokakta INCJRı 
K. s. 

1560 Çu. S. Süley. 8 
~uri oğlu .l\Iustafa. Ahmed kızı Naz 
lnıın rvine tnantz e'tmis, yakalm1mı~
tır. 1068 c B. Yerli Ü. 8 

Bir Balo Gecesi 
Yaratanlar- L U 1 S E R A t N E R - WI L i A M 

-2-
POWELL 

Geçen hafta eısiz muvaffakıyet kazanan misilsiz harika 

Bu Kadın Benimdir 
TÜRKÇE Sözlü VE 1 N G t L t Z C E Sözlü 

Her iki li"aııdaki kopyalarını birden olarak takdim ediyoruz. 
FOK S JURNAL DA En aon ve en mühim haberler 

SEANSLAR: Bir Balo Geceai'- 1.30-5-9- Ja hatlar. 
Bu Kadın Benimdir. Türkçesi 3 de ve lnailizceai 7 de 

Cumartesi ve Pazar günleri l 1 de T Ü R K Ç E filim ile baflar. 1 
O 1 K K A T: Haftanın her gününde ilk aeanalarda ucuz fiatlarla 

her iki filmi de her iki liunda olarak birden aörmek 
kabildir. 

Eararcılık: 
!\limar Kenıaleddin c·adde~iııde 

Ha an oğlu fsına;l. <>srar satnrken 
oıı grnnı esruı;la tutulmuştur. 

Otomobil kazası: 
Birinci kordonda Mehmed oğlu 

şoför Salih; idaresindeki kamyonu. 
Dervis oğlu 60 yaşında l\111stafa 

:~68 c lzzi, A. F. 8 
l 72 c Öztürk 8 50 
115 c Albayrak 8 

87 « Esnaf Ban. 8 
83 c O. Solari 8 
GO c M. H. Naz. 11 50 
30 c S. a. akım. 12 
13 c Y. t. Tnlat 9 

K:.rt'1la çarptırarak sol elinden yara 
anmasına sebelıih•t vermiş ve yaka- 3556 Yekun 
lanmı tır. 133600 Eski yekun 

Ustura ile yaralanııt: 
İkiçe~meliktc Maldeı-.esinde Ah -

med oğlu Gnlip; bir ağız münakaşa
sı vüztinden Recep oğlu Himmeti vü
cudunun muhtelif yerlerniden ustu
ra ·ile yaral'amış, kaçmıştır. Suçlu, 
aranıyor. 

137156 U. yekun 
7.AHIRF.ı 

3031467 kilo Buğdny 
404800 kilo Çavdar 

11 C. Susam 
20 Ç. Bakla 

9 

K. S. 
:J:l 
:30 
24 50 

16 50 
20 50 ,,-" 32 

Yok. 

K. S. 
11 375 
14 50 
ı.ı 50 
rn 
14 50 
12 50 
15 
11 50 
12 
!) 

9 75 
7 25 

28 75 
7 60 

dını - ,yemek listesi, 12.30 P!'ogl'am, irnlacaktır. 

Dr. Pek ıe 
Manisa aıtma mücade 

komisyonu reisi 
VA L 1 

12.33 Müzik: Kemençe tanbur ve ka
ııun tr:o u, 12.50 Ajans haberleri. 
13.01 Müzik: Hafif şarkılar, 13.20 
14.00 :Muzik: Karışık program (pi.), 
18.00 Program, 18.03 Müzik: füıdyo 
cSwıng> Kuarteti, 18.30 Mi.izik: Racl-
\O fasıl he)'eti, 19.30 Ajans haberleri, YENi NEŞRiYAT 
19.45 .Müzik: Solo sal'kılar. 20.15 l!ad- ----...-..-........ .,,....., 
yo ga7.clesi, 20.45 Temsil, 21.30 Ko- '"·-·-·-·-y·-·4:·-A ... ' 
nuşma (İktısad saati), 21.45 Miizik: enı aam ·r 
R·ıdyo salon orkestra ı (Violonist Ne- Memleketin olgun bir fi}{l 
cip Aşkın idaresinde), 

0

22.30 Ajans muası olan Yeni Adam, 324 11
11 haberleri, 22.45 Müzik: Radyo salon ha~ını da Jii.iseyin Rahmiyt• t
11

, 
orkestı-ası programınııı denımı, 23.00 derek cıkarml§tır. A) rıca nıt1' 
Müzik: Cazband {pi.). 23.25 2~.30 yazılara ela yer ayırmıştır. 
Yarınki program. ederiz . 

r 
Buca Alanında 
İlkbahar At Koşuları 

Yarışlar 16-Mar.t-941 Pazar günü aaat on beşte hafhyacaktır'· 
Trenler: Gidiş 12,15, 13,15, 13,30 14,15 

Dönüs 16,SS, 17,10, 18,10. 

Otobüaler: Etrefpa§adan doğruca yarış aahaaına bdar 
otobüa servisleri vardır. 14 15 16 

t TA VY ARE Sinemasında Teı. J6) 
BU HAFTA iKi BÜYÜK FiLM 

1-TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI: llZIL 11AllASf 
2-FERNANDELIN YARATIJ~I: ZORAKİ ASIEI 

Matineler: 2-5--8 de, Cumartesi pazar aünleri İ2,30 da ~ 

• 



14 MART 1941 CUMA ( ANADOL-U) 

lzmir defte~darliğlndan: Hikay e 
• -

iTİRAF 
Kend':sinc Sam Torton diye hitapl - Ölmek üzereyim, C~ymi.:ı. Fakat 

edilen ~dam radyonun düğmesini çe- :seni gor~üğilmdcn dolayı o kadar me
virmiye başladı. ~evyork jstasyonu- sudum kı ! 

25 3 931 tarihine kadar hazineden taksitle me ken, Ziraaüı mahsu:s 
• razi \'e Toprak mahsullerini hazırlıyan, imal ve tasfiye eden veya faa
H) eti toımık m.ıh ulleriyle alfıkalı 'bulunan imalathane, Fabrika v~ müma
ı::ili ga) ri menkul satııı alnnların miitebaki borçları, 3975 numaralı kanun 
ınuc'IJince 9·10 mali sene:.inden itibaren yiı·mi :seneye tecil edilmiştir. 

nu arıyordu. Yalnız memleketten uz~kı Yata.ğ'ın kenar~nda .. - ?:u'.'~l.ış olan 
olan bir kinı:;e vatandan gelen ses111 adamı ışaret e.dcH!k ıl,l\c dtı . . 
ne demek olduğunu bilir! - Heı· seyı yoluna koydum, Ce) -

T t n tam beş . enedenberi Kıma- mis. Bunun için de memnun o~arak 
dad;ry~şıyor ve :N'evyorkn dönmeğe olüyörum. Beni ıev~eı~.e ~ ~adar kor
imkan bulamıyordu. Niha)et asabi bir kutmus olan curmtim~ ıtıraf etme~ 
şekilde dilğme'ı i çe\ iıen parmakları mestıl€si şimdi b_ana o.rl: k.?la~: ~!!~le~ 
.. ·r · · , .. 1 pt.ı ,.,., Tev'-·ork .istasvonu- ki! Valter Morıssonun oldurdugurnı.ı 
'azı esını < "' • ,, " • H k · ··1d ·· 
nu buldu.· Her zaman işittiği bir ses it.i.ı:~r :ttırn. ~r .es onu ren:n .o uı~-
şu iki kelimeyi tekrarladı: Burası dugunu znııııtclı~ oıdu. H .. tta ~n bı-
Nevyork ... Ne' vork ı·adyosu. le böyle zannbedıyotrdun. Habellıu~~ld~~rn 

B" kaç spor ·hfıvadi~inden, bazı rek- ıson kurgunu en ~ı mış, onu n o ur
ı- 1

1
r ·d sonra kısa bir fasıla geçti. miistum. 8en ~Tıfüıdan çıktı~tan son-

san:ıkaı. an · ·-ı·rar duvuldu · cDik- ra ben içeri gırcrck Valt0rın yalnız 
pı erm sesı IA:A ,, • ld ~ - d b' 

kat, dikkat ... Sen Filip hnstahanesin- Y!lralanmış o ugu.~~· .. yaıu.gın ~n. ı-
d "!'' h r de bulunan \'illy Krag raz kan aktıgını goı ~u~1. Hatta ken: 
ke do u?1C ~ mı·s Kı·ag'ı davet ediyor ... dini bile knybetmenııştı. O kadar kı 
ar eşı e)rn b . .. .. "dh'. ı ·. krf". ı· l · 

tekrar ediyoruz: C'eymis Krag hayatı 1 enı gorunce kmu ı· ı~ 1nı .
1 
ı uıB c ,ı ı.ı 

• tehlikede olan kardeşi \lilly'nin bulun-,: avu_rmaktan ,eı1ı~ mtı .a anı Hl ı. ~ 
1 
_ unu

1
n 

cluğu Filip hastahane ine, Nevyorka uzerınr. b.cn asa )iye ıme mag up o -1 
1 · d t cı·ıı·'-·or 1 Jum ve hır tek kurşunla canını cehen-ge mıye ave e ı ,, ... 
Torton bu sozleri işitince heyecan- neme Yu!la~lım. .. . . . . . 

dan tirtir titriyer._>k ve yüzü sapsarı ke ( ') mıs olm<>k uzeı c ol,m karcleşının 
silerek yerinden fırludı. Sanki Al- tizi.ıııe şaşkı~ı .şaşkın baktı.. Sonra 
!ahtan imdad bel,Jer gibi.etrafına şaş- <~r~olaıı111 dıbınde h~~.rek:.ts~z ve •. s:~
kın aşkın bakrndı. Yilly'nin hayatı ~ız <lura!ı adam~. g~.zleı mı Ç('.' ıı dı. 
tehıJcede idi. Villy kendisini çağır1- '"'akat \'ılly kendıısı.!ıe oyle yalvaıan v~ 
Yordu! Ne ~ aprnalıydı? N<!,·yorka n:uhabbet dolu go~lerle b.~k~uştı kı 
gitmek kendisi için büyük bir tehlike ıgız acmaf'a reltenırken sukut_u ~u
arzet kteydi. Belki de hayatına mal hafazn cttı. o zarnnnn ~adar hıç agız 
olab"l~edı' ll"r h•llde Ncvvorkta he- açmamış olan adam nıh: yet odayı 

ı ır · "' ' · 1 · 1 · - · b d nüz \'alt.er Morissonun katli unutul Kap ıyan ~~ssı;r, ıl?ı oz u: . . 
.... tı · - Bu olmek uzeıc olan bır msanın 
uıamış . · f 1 B · k b · t' Polis kendisini uzun müddet aramış, .lır~ ıc ı.r. una ınann!a m~c ~rıye ın 
het· halde el'an da aramakta idi. . 'leyız. C ı;:•~LU!n mahkum .edılmış ol~u-

Polis.in adam tanımakta büytik bir ~un uzu. ~ılı;~orurn, Ct!~·mıs K;·ag. Fa
nıahareti olduğuna şüphe yoktu .• rev- K?t bu 1tıraf o ~~ırarı .ıı>tf~I cdıyor. B_cl
Yorka radyo vasıtasiyle davet edilen kı .ka~l~ ~·~bbuıs curmıyle mahku~ı 
bir Ceymis Krag'ın izini bulmak zor dıle.bılır :ıı~ız. Fak.at . rn~~~eınenın 
bir şey olamazdı. Hatta Torton m~s- ahfıf. e~ı~ı ~ebebl.u:ı goz o~~un~e _b~
~ar namı altında seyahat etse bıje un~lu.rnc •. ıgın.~ ernınım.. C'unku kaı
onu tevkif etmeleri mumkündi.ı. 1'""aknt eşınız. bı~. \ alter l\forı:-;:-onun hayatı 
diğeı· taraftan bu dav<'t çok tesirli idi • çevı~·~ıgı dolaplar . hakkı~a bazı 
Kendisi bir katil, bir firari olmakla ıymetlı ıp uçları vcrdı. 
~raber knrclesini çok "evcıdi. O, ai- Artık Ce; mis kendisini dinlemiyor
le ·i efr;dınclan ;egane hayatta kalan u. Gözlerini kardeşinin gözlerine dik. 
kimse idi. \·illy için bir ker' daha •nis, orada sönmek üzere bulunan ışığı 
havatım tehlike;e atmıya değerdi. i.ıyuk bir keder iç'nde takip ediyordu. 
Zaten hayatınm biricik fe1!alığın~ ~nun (~ \'ili; 'niıı ~i~ayet glinü \'alter Mo
için yapmarnıs mıydı? Kardcşını al- ı ıs.sonun ·\ ılla:sıııclnn ı;ok uzaklarda 
çak bir şantaj~ının elinden kurtarmak ıulurıdugunu pek fllfL biliyordu. \'c at. 
için katil olmamış mı.vdı? . . . ığı iki ktll'şunun kardeşini lekelemi-

Sevgili Villy ! Bu davet polısın bır \C yP!tenmış olan adamı cmısız olarak 
hilesi veya kendisine kurulan bir tu- .:!re sermiş olduğunu da biliyordu. 
zak bile olmuş ol as dı o. gene her şe- Fakat son nefesini veren bu vefakfır 
.Yi göze alacnk ve Sen Filip hastahane- c: cuğun cluclaklarıııdaki nıhat tebes
ııinc gidecekti. Kendisini hiç kimse 'tiim kendi:ine yaptığı hediyeyi kabul 
bundan men~demezdi. tn ek m<>cburi) <'tinde bırakıyordu. 

• Kendisi için hcıJ :ıtıııı fed.ıya hmm·-
Villy'nin soğuk ;.~ za) ıf elini eller· anmış olclugu lıu ~evgili \'Ücud ş'mdi 

aı;asına nldığı ve kanı-ız, ~ararmış ) ';'- mı \'cnidt>n h:ı}·.ıta ve htirrh ete k.ı
Zline gözlerini Jiktigi zaman Ceyrnı~ \·uştl;rmuş bul~İıu) ordu. Demek ki 
l(rag artık kendı. inin sahte ~am. Toı·- ıı.dyo ile yaptırdığı ilan \',' davN hu
ton olduğunu unutmuştu. O şırndı kar- ı .. rn içindi! Hıckırarak kardeşinin ·o
deşlerinin C!i şefkatlbi idi. Vill)' ken ı uyan rncuclu ü~ ine kapandı. Ka
disiııi görünce sevinçle paı·ıldadı ve ııa J,nna hıç!-ırdı. 
sonra avucunu açarnk konu~mağa gay. 
ret etti. Kısık bir sesle: ÇE\'İREN': M arli f,' ıl ô ıı 

~-~~~~- ---
Mahkenzelerde Çocuk bayramı ve haf-

tasına hazır/ık Baştarnfı 2 nci sahifede -
,. . . . . . Ço uk '" bu meynııda beni alıp karal,o'a g~-

'Y ırmmcı yılını clı nk eden . \ türduk•r. Bana, L.ıa .. ka erkek l.:.ıkl;f 
Esirgeme Kurumu Genci merkezı u . tmediler, \ almz geceyi orada geçir -
Yıl Bayrnmın geçen yıllardan dalın ge- c •ktik. · 
niş ve şumullu olma ı için şimdiden. ha- Re+• Sen hamile de J,almı~:- 11. 
zırlıklarda bulunmalarını bir .ta!11ın~le Sim eli ne olacak'! 
bütün Merkez \<' Kollarına bıldırmış- - Bilnwm <'f'ndim. Melmıed bC!nim-
lir. J • c\ !t•ıımiyor. I 

Ankarada ı.Ia Bayram ,.e haftasının Bundan sonra Melımed dinlendi, g<>. 
önemli bir sM<:ilde olm. sına _ve l':!dyo- l't' Jüır~ıyı,ka rn giden son vapuru hı-' 
da Çocuğun ~ıhhi w• iç~iı:1aı durumu, < ırdığı için llhanln birlikte Glizely!lh
çok çocuklu mJ{>lerle .: <' ~~·ı b:ı~ımla Ç~- ya !\1akbulenin <}\'Jile git tikJerin i, or:ı-ı 
cuk yetiştirilmc~i. gurbuz yetışmelerı- da mi. afir kalnııık .ist<!dikl<rini, pc,lis
nin temini, nüfusumuzun ~rtı~ılll~h l 'riıı gelip kendil('rini alıp götiirdük
Çocuğun kı) met \ e . c~eı:ı~11~·~tı, <.;o- !.:rini, bu eve fona maksııclla gitnı dik
cuk vefiyatınm tahdıclı gıbı alım ve ı rini söyledi. 

• mütefıekkirlerimizin ilmi konuşm_al~- .Rei' sordu: 
tiyle halk1mızın Çocuk dava ·ında ılgı- _ Bu kızı kirlettikten 801 t·a hamile 
sinin artımına çalır;ılacağı haber alın- ele bırn]\mışsııı. Kendiı:<iylc ned<>n ev-
mıştıı:. lenmiyor::;un "? 

Manşata 
( BAŞTARAFI 1 NCi SAHİFEDE ) 
dafi batarvalarımızın şid<)etli ateşi 
(lüşmanı pek çok hırı>• larnıstır. 

9 düsrnan tayyaresi dfü;üriilmiiş
tur. Bu gece Bofor tipinde bir hgiliz 
tayyaresinin bir Alman topito muh
tibini batırdığı tesbit edilmiJ?tir. 

- Kabahat kendis:nin .. Bana saılık 
kalmadı. Şimdi param var, onunla ev
lenebilirim. l'akat Ali isminde biri ile 
de bir müddet birlikte yaşadı. Simdi 
onunlu na. ıl evlenirim. 

Reis - Eğer usulü dairesinde şikiı
' et elsevdi o rnkit me&ele b:.şka tli rlü 
~lurdu. Bundan sonra .i\fakb•ıl nin •im;_ 
tu Hasan admda g{mÇ ve yakışıklı biı· 
delikanlı dinlendi: 

1 - Mesken: 
Bir kimsenin ayni kaza dahilinde, l\lnliyedeıı lnksitle aldığı evden 

hnşlrn uhdei tnsal'rufuncla diğer bir evi yoksa l>u satın aldığı C\' mesken 
· dcledilir. \'(' tecilden istifade eder. Bunun için de müşterinin. işbu Ev 
mel'ke1.. kmm cluhilinde kfıin i~e lıekdiye zabıtasından, Nahiyelerde ise Na
hiye mücliirlükleriııden V<' köylerde ise ihtiyar hey'etlerinden kaza ctahi
!"ııd0 uhd.!i tnsanufunda başkaca evi olmndığına dair resmi bir vesika 
ı lıp Deft.erdnrlık l\lilli Emlak :\!iidiirlüğiine tevdi etmesi lflzımdır. 

2 - 7ıiruatı u.ıhsus arazi: 
Meı 1 ez kaza hudlı<lu dahil vey:ı haricinde. olmalarına; Bağ, Bah

e, l\ley\ eli!~ v2ya tarla ıyilıi cins frı ı kınn bakılınak:sızın ziraatn mah;o;us 
mızi~ i satın nlnnlnr hu kanunun leci! hiikmiiı~den istifade ederler. 

Arsalar bu hükiımden müste:'nadır. 
BelC'diye hududu dahilindeki arazi inşaata mahsu:. arsa mahiyetindedir. 

.\ııcak, Lıu gibi arı zinin ar:-:n olma,rıp halen ziraatta kullanılmakta oldu
ğu, müşt ri t:ırafındnn zirm~t miiclürliiğünden alınacak bir \"esika ile te\·
.::ik dilı'l!ği takdirde o nıü~teri 3!175 numaralı kanunun tecile müteallik • • 
hiikrniiııden istifade eder. · 

3 - Toprak mahsullerini hazırlıyaıı, imal \'e taı"fiy(' eden veya faali
\ eti toprak mahsulleriyl.:? alfıkalı bııluııaıı imalfıthane, fabrika ve rnüma
ısil · gayri menkuller: 

Çırçır. <;cltik. fındık, fıstık ve baclem gibi rnnhsulleri ~.ekirdek veya ka
lmklarında ı ayırmak, tohum ve çekirdekten y·ığ istihsal ,·eya bu gibı :.·nğ-
1[ rı·tasfiy(' ('tın k, hulıubatı kırarak wyn iiğüterek un ve emsali madde

re ecvirm k ve ·airc gib' ameliyeleri yapan imalathane, fabrika ve ('ID· 

~ali binnları . atın ulmı~ olanlar cin 3975 mırnarnlı kanuıı hiikmiinden isti-
f ad~ edf'bileceklerdir. • 

ı - Bu husu~ta daha f;.zla izahat almak istiyeıılerin Milli Emlak mü-
dürlüğüne mlirncaat l'tmelcri iliin olunur. (992) 

Buca Belediyesinden: 
A ·kerliğini yapmış ( 10) lira iicrelli lıir memura ihliynl'ımız ''ardır. 
Tnliplcıriıı ı 7-l\rart-94 1 ıınzaru.?si günii Buca beled iyesine miira -

caatları. 14 15 

lzmir Tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden: 
Şirk timiz his:-ednrları Umumi Hey'ethıin 31 mart 1941 tarihine mii

,adif pazarl.<'.si giinli saat 11 rle Şirketin Bahribabaclaki idare merkezinde 
lel:1d eılnr: k içtinıaa claYet edilmekte olduğu ihin olunur. 
Lfı.nk . .1 ~ i mi hiıss l't>nedaıına malik olup içtimada hazır bulunmak aı·

'u.sııııchı olıın h ·" clarların, hamil bulunduklnrı his,;e senetlerini içtima
imı '1-ıir hafta c·n·eı Şirk<>tiıı idat'e merkezine \'cya hi~ Bankaya yntırmış 
'rnluıımal:ırı w hisse ~ nNlıı,tıııııı nizami müddeti zaı fında yatınldığını 

rııiiLC')) iıı biı· kıt'a ilnıü hal ı.>r! hamil buluıımnlan lazımdır. 

Müzake~at Ruznamesi 
1 

4 

.. 
•) 

lciaı·e !\focli i ı nporıı ;1e lı~sabatı tedk:ke memur mü rakip raı1onı

ııun ,•kunrnmn. 
J!J 10 h~s. p ~ılı biliın<;osu ile k:"ır \l' znr:.r hcs:ıbıııııı tesvib \ e ka
ınıli.ı "' idnr<' ın C'l·~dııiıı ibra:-;ı. 
id:ıı·<' nı rlısi :ızalaı ııfclnn h:ızıl:ırıııııı n1emu ı'İ) etlerinin tecdidi 

, . ., irlaı f' nıec j .. i azaları huzur h.ıklarınııı tesbiti. 
_ ınıı sene: i için he ·ıhatı tetkike mt•mur Liı· muraldlıin tayini il{' 

ıur.ılrnb, iicretin:ıı tesbiti. 
Ticar ... ~ J,anununuıı !;2:1 iinciı ımıdde:;iııe te\'fikan ic~bmda ~ir
l""tle ticaı·i ımıamdel~ı·ıle bnlunmalan için idare meclisi azaları-

(fl88) 

inhisarlar lzmir baş müdürlü
ğünden: 
~.1~7 ~a) ılı kanunun oııyPrliııc· maddt>sine gorc Gavurköy, C'ıılemiş. 

Tire. l.ıolgelerin<lc i~ i fide. iyi tutun~ eti~tirc.>ııler ve iyi denk ve f.-•mi fi
dC>cilik ve kurumıa reı i yapanlar aı•a ıııda bir rnüsab:ıka açılacaktır. 

l\lüsalı.ıkadiı kazmınnlarcbn birinci ,.e ikinci gcleıılert! para ve tııkclfr_ 
name liçunciı, dtirdünrü \"e be~iııci gel<>ıılere ynlıuz birer takdirname ve
rilecek ,·a kazaııaı.Iar gazeL !erle ilim etlilecckil·rdir. 

1 - Eıı iyi tıde ve fı.:nni fid~likkr G:ınırköyiiııdc 8-Nisan-!llJ de 
Odcıniş ve Tirede l-Xisan-t111 ele ve mahallerinde. 

2 -- Eıı iyi Hittin ,. fenni kunıtnıa yl'ı'.Pri navurki)ych1 15-llazfran-
94 1 ele Ödtınıiş \'e Tire mıııtalrnlarıııcla 8-ll:ıziran-941 de vr nıa-

• . 
hallerinde. • 

3 - Eni~ i denkler Gavurköyde, Ödemiş ve Tirede 16 ilkle Tin !>4 1 
tarihinde müracaat f'd, ceklel'in kendi 1,ö) leıoindc kflnuııun onyc

edinci maddesindeki hey'etler tarafından görülecektir. 
Müsnbakaya iştirnk etmek istiyenleriıı birer dilekçe ile bildiri
len tarihlerden önce nıah:dli inhi~arlar idarelerine nıüwc:ıatları 
rnzımclır. 

Yukarıd,a bildirilen tarihlerden onra yapılacak müracaatlar ka. 
bul o1unmıyacaktır. • 14 16 938 

Doktor Ata Ôzkal 

Çocuk hastalık-
ALSANCAK 
lıtaayonu karıı•ında yeni açılaa 

Sabaha karşı Frnıısız .sahilleı inden 
infilak se~lrri du) ulmu tur. Fnkai 
~is olduğu için v~ ziyet görülememiş
tir. 

- Bir gee<> Makbule, ben, ,;\lehmed 
w 1Ihan buluştuk, Basmahane ci-

\'arınclaki kahvelerden Lirinde. ~eç ları mu•• tehassısı 
vakte' kadar oturduk, sonra hep bırlık-

EGE 
hususi · Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR --.--* te tramvayla Gü7...elyahra gittik, ~fa~- l 

d bulenin e\ ine vardık, polisler g.:>lıp bı-
lngilte re e zi aldılar. Fakat İlh.1na bir fenalık 

Karşıyaka, Bahariye mahallesi, 
Şimendifer caddesi No. 108. 

Telefon: 5057 
('BAŞTARAFI 1 NÇI SAHiFEDE ) yapmak ni)etimiz yoktu. , 
lerinin aylardan beı i de' anı eden Bazı ~:ıhidler gelmemişti. nıuhakc>- ft"-' *ıi'!ımW _ _ ., 

Çalışmalarının yeni bir n ticc>,,iclir. illi.', bu ~ahicllerin celbi için başkn gii- · Hafü zeytmyatından mamut 
İngiliz avçı tayyareleri, Hariken: ne blr' kılmıştır. Q • M h 

Spitfair, Bov ve diğe:r tayyarelerı -o mer U arrem 
gece düşmann karsı \;ok muvaffakı- ...,..dşebbüs Yunanlılarda Ç S b 
.\etli faaliyet göstermektedirler . .l t; amaşır a unu 

Dün gece İngiliz tayyare.c>!'inin ( BAŞTARAFI 1 NCI S:AHIFEDE ) TOPTAN K 1 L O! U 
Alman~ aya yantıkları hürnm, par. gel ıı haberlere göı·e, Yunanlılar, 

37 
K 

lak mehtapta Herlin, T' en ve te ebbü.ü ellerinde tutmaktadırlar.' UrUŞlUr 1 
llamburga pahalıya mı. ı nuii uı. ::>on zamanda 1talynıılardan ~aptcclil-
Berlin mmtaka ındıı bir çok yangın- mis oaln 1200 metrl' rakımındaki te- -= Z &_Shl'!IQ_. 
lar çıkarılmıştll'. Bre menin endüstri P<' d • dahil olmak iiz<·re pek çok ltal- U. t 
V(' Hamburgun liman nııııtakası ~an mevzii rini ellerinde bulundur- s a aranıyor 
Siddetle hücuma uğramı,,tır. Hı men- makta devam ediyorlar., lta)~·anla~m Ömer Muharrem Sabun Fabrikası 
Qe askeri kışlalara 20 m treden ateş ~on h~cumlarında ve:ıdıkler~ ~ayıat için Sabun keıici bir ustaya Jhtiyaç 
a"ılmıştır Tın, ·ırelerimize mnni ol- uek agırdır. Merkez cephesınm son d 

A 'D 1 L B / R 

H er ıubeye a id butalar kabul H mU'
te ha .. ıaları tarafınd•n tedaYİ edilir. 

v;;·; .. ı~~~;~; ... A;;i;iiii ... iid;L;;;! 
................................................................................................................. 

l:ınnir Levazım AnÜrliii Satın· Alma Komİ•yonundanı 
1 - 500 kilo sodyom benzoat 500 kilo sodyom salı~ııat 300 kilo pa -

tusyom klornl 250 kilo potas~ om permengnuat 250 kilo pıramı
clon sınonım 250 kilo kı.mftı,ı 100 kilo laktoz 200 kilo salıpırm 
alınacaktır. 

2 - Paznrlıkla eksiltme.si 17-3-~ Jl pazartesi günü saat 14.30 da 
lophanccl~ levazım amirliği satın nlma komisyonunda y.ıpıla
c:ıktır. 

3 - Tnhmin bedeli 18875 lira kafi teminatı 2331 lira 25 kuruf;tur. 
İsteklilerin belli saatta komi.syona gelmeleri. • 

lzm'.r Levazım Amirliğ i Satın A lm a Komisyonundan: 
l - 14000 kilo balya ipi numune> ve evsafı me,·cud 2000 adet lata 

2 

4X8 5X9X25 25000 kilo çenber gelecek numuneden beğenile
cek 750 kilo mühür kurşunu gelecek numuneden beğenılecek 
75000 adet çenber tokası gelecek numuneden beğenilecı>k an-
bnlaj rnalzemele:oi alınaıaktır. 

Paznrlıkln eksiltme.: i 17-3-941 pazartesi günü saat 15 de top -
hanede iı;;tanbul le' azım <ımirliği sntııı alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - fsteklilerin teminailariyle belli snatta çenbcr, miihiir kursunu. 
çrnber tokası. numuneleriyle komisyona gelmeleri. 

Askeri fabrikalar lstanbul sa
tın alma ·komisyonundan: 

Tahmin edilc>n bedeli 32500 lira olan 50 Avrupa tutyası 25-::\fart-941 
salı günü snnt 14 de Salı pazal'ı a:sker· fabrikalar satın alma komisyo
nunca pazarlılka ihalt> edilecektir. 

İlk teminatı 2137,50 lira olup şar'tnam<>ı-i l G::! kuruş mukabilinde 
komb) ondan \erilir. İs't klilerin 2 rno sa) ıh kanunun 2 'c 3 ncü madde
lerindeki vesaiki hamil ve bu işle alfikndar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası Yesikn.sı ile o giin \'e saatia komi:.yonda bulunmaları. 

14 18 23 972 

lstanbul Jandarm satın alma 
Komisvonundan: 

Yiiz otuz Bin metre beyaz Ye iki u:n b~s ~üz m{'tre kursuni astarlık Bez 
2!J !ıfart !Jıt 1 Cumartesi giinü :aat 11 de Taksim - Ayaspaşadaki komisyo
numuzda knpnlı z.ırf eksiltmesi) le satın alınacaktır. Be\'az bezin beher 
"lletre:.inin ınuh:ımmen bedeli yirmi altı buçuk Ve kUl'jlıni bezin 3İ kuruş 
olup her iki ne,·in bir iı;tekliye ihale i caiz olduğu gibi beyazın ve kurşuni
nin ayrı :ıyrı h.tt>klilcre ihalesi de caizdir. Şart kfığıdı ve numuneler her 
g·ün komisyonumuzdn görülebilir. Veya şart kağıdı yiiz yetmiş altı kuruş 
mukabilinde alın: bilir. lsteklilerin İ!'\tİy<>cekleri l1l'VC ait Ye muhammen 
!>eclele göre tutarhınııııı yüzde yedi buçuğu nisbetinde ilk teminat :\fol 
~andığı makbuzu \'eya Banka kefalet mektubu ve şurt kılğıclında y;mlı 

":ıi r l>elegeleı i de muhteYi teklif zarfhmnı <>ksiltmc :malından bir snat 
"''eline k:ıdar komiı-;yonumuzda buluııdurm:ılnrı. 

14 ıs 22 2G (lSH> 984) 

Denizli sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüeünden 

l - Hen izli '~h1yctinin Şnmlı J,ö~ iinde İskan <.>diımiş olnıı 77 han<')(· 
\erilmesi k.1?·ar altına alınan Ti!) nı trc mikabı gayri mamul <·nm 
ağacının Acıpa~ am l.nzaı:.ı Ha~ riye Ormanından \·erilecektiı·.' 

2 - 7:19 !\letı·, mikabı gayri mamul çam :ığacındaıı 493 metre mi
kiıl)I kereste artnamede yazılı eb'nd:ı göre imnl edilecektir. 
Kerest nin 'kat" ~y{>, imaliye, nakli) c \ l'sair ücreti olmak iizerc ., 

" 
· mamul kerestenin beheı· nwtre ınikiıbına 20 lira 62 kuruş he~a

bi)1e 1016:-l liıa 66 kuru~ t;ılımiııi kıymet edilmiştir. 
4 - K 1 rcsteleı· Ş:ımlı çiftliğinde komi yonu m.ıhsus turafıııclan tes-

5 
lim alınac. ktır. ' 

- Kapalı zarf ımıl:yle <'ksiltmc>~(' 4 3 94 ~ tarihiııd<:n itibaren Hi 
giin mücl<letlC' konmuştuı. Teklif mektupları 18 :3 ~141 Sa!ı gunü 
sant 11 iliı 15 se kadar D('nizli Sıhhat ve İçtimai :\foavenet rnii· 
diirliığiinde' toph.ıuıcük o'fl't komis) ona \'C'rilcıc<•kt ir. Teşkil çel i-
len J,unisyon i~lıu lck1:f m •klııpl:ırıııı saat lü de açacaktır. l\tıı

\ akkıı• teminat miktarı 762 lira 32 kuı u~t:.n ibarettir. 
Şnrlıı ·nıc ve mnka\c!e t1r0Jelerini görmek istiycnler Denizli, An
J,ara, İz.mir, İstanbul Sıhhat Direktörlükln.ııclc okuynbilecekleri 
;1:ın olunur. 12 11 (926 1793) 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

7 941 ikramiye Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 MayJs, 1 Ağustos, 3 ikinci

teşrin tarihlerinde yapılır 

194 1 İkramiyeleri 
1 Ade t 2000 Liralık 2000.- L"ra 
3 c 1000 c 3000.- « 
2 « 750 « 1500. - « 

4 c 500 c 2000.- c 
8 « 250 « 2000.- c 

35 « 100 c - 3500.- c 
80 c 50 c - 4000.- c 

300 • 20 c - 6000.- c 

' 
Türkiye lı Bankaıana para yatırmakla Y"lnız p are b iriktirmit v e 

lat7 • ' "'' • nlma"I'. •vni YaTna n d a taliinİYİ d .- lf.,.n,,.mİ• nlu r annuz. 

Bakkallara Müjde 
Me$hur pilavlık Orhan1{azi pırınci 

Ki fi miktarda getirdik 
_ Ç~alların üzerinde S S S Ekstra pHavlık 

markasına dikkat 
Kestanepazarı 87 3 cü So. No. 24 

" • • < • • 'dd 1. var ır. 
lltak istiyen bir Me ser Şirnit ,avya- kısmında 'Yunanlılar, şı et ı topçu 11 t Ö M h 
resi düşürlümüştür. - atcşin,den sonra taarruza geçerek i- ıura .. ıa 1 _mer u -~~-

Bütün bu taarruzdan tayyareleri - lerlemiş ve burada pek çok düşman 1 UA ı TIC&l'ethanuidir. 
llıizfn beti avdet etmemişti11d ölüsü bulmuşlardır. 1 -

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

Şemsi GÜNEŞLİLER 
1 



- Sahi fe 4 ... ( AN A O O 1~ U ) 14 MART 1941 CUMA 

l;....,._M_e_m_le_k_e __ tt_e _I Ege denizinde INGİLTERE SON 1-1.A:BE~LE R 
Erzuru?1u~ A kurtul~ş~ .v'! Bir Yunan destroyeri bir 
muhtelıfrvı layetlerımız1n ltalyan tahtelbahirini 

büdceleri 
Ankara. 13 (A.A.) Bugün aldı-

ğımız malümnt:ı göre .. ·nmqun ve 
Kırklareli. Zonguldak, Kwsehir, 
Konya. Denizli, K .. r-, ,.<' Bolu vila -
vetleri umumi meclis C'ri 1 D41 l.nidce
İe~ini hazırlıyarak 'e daimi ene ti -
menler iııtıhabntını yn[>al':lk mrs:ıi
lerine SQn \'eı·mislerdir. (:ene tıu tel
graflara göre Sambıın vilu\'l'tiııin 
1941 blidce.si831 bin liı·ndır. M~.ırif 
300 bin . nafrnya l 40 b;n, ıhhnt i~h·
rine ı 03 bi:l lira n~ rılmıştır. 

Kırklaııeli vilııyeti büdcesi ·1 1028!> 

b'-tırdı 
Atin:ı. ı:: (A.A.) - Yunan b:thri

ye nezareliıı in re ·mi t.eLliğine göre, 
Eg" denizinde bir gemi knfile:;inc re
fakat den P ·ara nclıııcl:ıki Yıınnn 
de ... troyeri, knfileye hiicum etmek i4'ti
yen bir dii..:m:rn deniznltı gemi,.ini b:ı-
ıı-mıstır. 
Psaıa de,.,tı·oyi'ri, 1as0 toıılıık olup, 

ı 932 \'llıııda Yuıı:uı lıiikiinwti he..,al)l
nn ltı~lyııııııı ~C'ııovn h•zgııhlııı·mdıı iıı
ı-ıa edilmi tir. 

llkbalıar taarruz unda 
dalıa geni laygareler # 

kullanacak 
l.onclr:ı, 13 (.J.\.A .. ) - Ha\'a nnzı

rı Sir Arsbal Sinklerin :öylediğine 
göre, lngiıt~·r1.111in ilk baharda ~·apa
cağı uiiyük harn t:ıarruzl:ır.ıııcla 
kullnııılaı:ak hombn;ıtlımaıı ta \':tl't'

Jeri, yeni model t:ıy:ar!'ler ol:~r;, gp. I 
Çl0 ll :ığu<>tost:ı kull:uıılnvlnrd.111 üç ı 
kat fazla hıınıua i~t i:ııı t•ı\ebi!Pl' k 
biı) ükluktC'dir. 

1 Siyam .. Sovget 
mü na sebatı 

Habeşistanda 

ita/yan kuvvetleri her 
noktadan iç taraf /ara 

doğru s,üriilüyor 

ınailizler 

ltalyanlardan yeni esir 
ve mühimmat aldılar 

Alıiıanya 

Balkanlardaki stratejik 
vaziyetini tanzim etmekte 

devam ediyor 

Bulgar gazeteleri 
Diğer Balkan devletle

rine adeta akıl hoca
lığı gapmağa başladılar liı-ndır. 1% Lıiıı lirn mnrırif(•, 67000 A ·k " v • t Mosko,·:ı. 1:1 (A.A.) Sivrııııııı 

lira nafıaya, 2;"; bin lirn ziı·aatn, s erı azıye Berli•ı ckisi, • lolotofo Zi\•flrl't Pde • 
!15000 lira ıhhııt işlPrtne t:ıh..,i c>dil. <DEVAM I 4 NCO SAHIF'EDW::) rck Si.\ anı \'" SıJ\',\ctlt·ı· t:iı·lı'i'rı· .·ıı'•' - ~ofya, l:J (A.A.) - .\ lmnnya, mi~liı'. - r~ 1 • • " • 

1 
. .., " Jl:ırtum, l~ (A.A.) - 1talyırn kıtn- iki hnft:ıclaıı lıC'ri Bnlkanlnrdnki -:t -

z 1
.1 k 

1 
lt:ılyaıılar, Yunan hızyikindC'n toımı·- " 1.1H•.:ı :sı~. a~ı mıiıınse ı:ıt les!siıw .<ln_ir ları her ıı okt:ıdnn H :ıhcş ve iıııp:mıtnr-, r,·t~jik vaziyeti bnzim etmc•ktt• ve 

,.~ongu un . \'i aj'(·li Lüclcl i 'a11"n1.·ını .... kt .... dıı·. r~··lkı' el" lt•ıl)·.·1111.·ıı·, hukuıı.etıııın. notıısı.nı t.e"d.ı •tını~tll'. 1 k k ti . . 'k' l 11 b . 7~450 lira lizeı"nden tanzim etmiş - .. .. •• ı;.., ' • l\t 1 t ı 1 f l f u ·u \'V<:\ erıııııı tnzyı ıy <' ıa ? ·ıs-ı .\ lmnu diplomn ·t.si, Li:rzı l: nlkan 
tir. Km;chir vila> eti hüde si !H 25go :\iman t:1mTuzunuıı başhyrıcnğırıı <Ilı- • .0 <! 0 ; e 51 ş~re ıne >ır zıy~ l'l '.~1·- tan· içler ine ıloğru siirülmekl<'tlir. Int'rkı•z l eriıı d e hiikiirn siir t'll son te
Fra ola.ak tl'sbit cdilmi tir. Biıdce ... tinel'ek, gecligi knpntm.ık içiıı l.umm1- mıstıı·: Elcı, dun ::ıkşrım Be!'lıııı• ılou- ltnly~ıılar 'fo~1 hn gcç.idini .nıiidn- 1 redd üd ym·!ılnmıı bastı rnınğa ç:ılış
den 71000 lira m:-ıal'ife. 101 J,iıı lirn J.m dc·ğhth·mi~leıdir. l•'ak:ıt Lu malı- m~k. ııze .: .! ::\loskovndnıı lınreket et- faayrı Lıl<' tı:~blıus ctmf.mışl<>nh!:· lm- maktadır:. Bt~ f{:ı.rı:1.·!le1·, ~lman y1lfin-
ıınfırıya, rn 4Go liro.ı ıhlı:ıt i ·lı·ı·ine rnl'ludur. llnrp t:ırihiııdP mm•affnk mıştıı·. p:ı raturluk kuv\·etlcri, şi ıı u l i must:ılı- l:ı rnıın hıç bır ıhtılat clogur:rnny:ıca-

1 t ılmuş .ku.m.mdanların g •ri :ılıııdığ'ı va. Hapishaneden kaçlı kem bi1· 1.talyn.n nıe\'zii olnn Aı:o:-nyı g;ına -emi ıı l.ıuhınnn Bul.ga1• mn hfillc-
:ıyrı mış ır. 1 1 I) 111

.zJ' ,, 1·ı: ,.,..t· L'ı \" · - ınıı)O ·id dcğilclil' ve müt~mndi lrnmundnn l · . 1 .. ~ • tehclid e( ıyor ar. nuı·ası halen ku\'\'et- rini siddetle alf1kadaı clmt>kted?r. 
c ' 1 '1·" 

1 1 
<.; sı '1 leğ-istirm(l. daha fazln ınııvfıffnkıyet- st.uı Hıl. 1·• ( T~·lütoııla ) - llapı~- li biı· ltalyan gal'llizonunun .e l iıııleılir. l!ulgar gazeteleri, Yugosla•:yanın 

lira tc bit c><lihniştiı-. Bund:ı•ı 251 ı'zlı'k: ,. ı·"Lı'lı'ı·. Qu"11kt"ı ktın1.nncın11 nı·a- haneılPıı knç.:ın Alı :tdındn meslıur hıı· lJ..,,l>ı"t .'l.·1ı·kos mıııt'ık."."ıııd.·ı C"""'-bın lirn manı ıf, 85452 lir.ı ~.irnat ve " ·• • 1 k 1 ) l '·t l "' • '' • ... , "'".. mihver siyasetine knzaııı l mıs oldu -
V<'leriııf'ıı, 575~i7 lirn sıhlın i·df'rin d. diismaıı v:ıziyeliııi tanımaz .. Man- sn 11 ·n ı. za '1 fü•a nranııuu .. nı 11

•• ynn eden ıuuhnrebedi! 4 top \ 'C bir mik- ğunu tehariiz ettirmektedir. 
ınh is (ldilmistir. Knr..: \'ila\·<'•i lıiıd- n.ıfilı Yuna11i-stnnd:rn gdl'n hrılJl'l'ler, t:ır teclıiznt t.'!de edilmiştir. lJiişnıana (Slh·o ) g azetesi: d c\'letlerh, biri 
Cl";i 5:1554"' liı·adır. 197600 iı-a mn- "ıeı· türlü islihı te~ebbfü~iiır kar~ı ,..o. Ruzve/t ağır z:ıyint w:rdirilmis, bir' çok mı1\'· "".ılh zamnnı diğeri h:ırp znmanı di-
: rife, 42480 lira sıhhat. l 7800 lira mııın kaılar mukrl\'C'mct di!C'ceı!iııi ıiler ve 20 <!sir :dnımıştlr. Asosaya ya- ye iki . .;iyasete m:ılik olamıyacaklnrı-
zir:ı:ıf \'C' \'NC'rin r islt•rinc :n•rı!rnıs- g-östel'm kt<!clir. - Ba• tarafı 1 nci sahi.lede - pılan hlit'lım Sııcl:ındn ıı iki noktadan nı w bazı menılı'ketlerlc siya.,i Ye 
tu-. /IA l'Al~AUJJ~ı: l>eynn etmiştir. Huzn~lt, :ı k&; rı ~f' - yııpılmıştıl'. a ·k<.'ri pnktlar imznhynr:-ık, diğer 

Riz, ,·ilfıyeti biidcc>si 22 rı~~Of) lirn- ln~ilizlcl' Britanyn aclmmıd:ı ewel- beplerle bt·nların mikLarı hakkmcta l •l Şubattn hnrck~t~ gcc•"'ll lıir kol ba:t.ı memleket.lerle de ticn1-ettc de -
dır. =1R727 li•:! n:ıfı:ı.. G5!l7 ı lirn ma- ki gece 8. dün D tnyynre diişiirmii~ler- m:ılüın:ıt \'erenıiyeceğ-ini söyl\'nıi lil'. Tormuğu znpt.:dmi~li. vrım edemiyl'CC'kll'rini )- azmnktad1r. 

'f , ını l' hh t · ı · .. lir. nece hnr<>kfitında l.ıli~·I<' lıir neti- :\f:ı:ımafih lıuııların, Amc-rik~ı ordu i kinci kol Bnu.vavn dog·rı·u ilerlPmek- A.vııi gaz<'te, Yu"oslav.vanın. Ü"IU aı·ı . · ., :r:ı sı n ı~ erme. mu - 1 J " ,. 

tc•Lahi:.i de ,•i!Uyetiıı diğer ilıti\•:ıçla_ c{'rıiı~ ancak ~·:t taarruza geç n ta~:~·a- ,.~ clonannıa-ırın airl harp \'C"•:lİl \·c· tedir. tnly:mlnr, Habeşisttındn geri pakta iltihak edeee~inc b ir knc gün 

Son Dakika 

Yu2oslavya 
Sureti kat'iyede bitaraf 

kalmak istiyor 

ıımanua bir nata da-ı 
vardi 

Belgrad mahfil/eri, bil 
notanın da reddedile' 

ceğini söglüqor 

l~lgı·n<l, ı 3 (A.A.) - Yugoslıı\1 1~ 
11111, iiçlli pakta iltihak e tmcl<t<>nSC ~· 
maııya ile Lir ndem i tecavüz paktı P' 
cletmcsi hnkkındn bu memlek~te Y' 
tığı tl'klifin reddinden sonra AIJJl~ 
) n, Yugoslavynya y<.'ni bir ııot:ı ,·e. 
rek, Y<'IJi Avrupa nizamında kcndi~1 

ayrılan mevkii a labilmesi jçin,. Al~ 
yn)·a faal bir \':tziyctte yardım ctnıe 
lazım ~eJdiğini bildirmeldcdir . 

Alftka<lar nı:ıhafilde, Alma nyn. ~ 
ı'flf ından vuku bulan bu teklifin de 
ckdik-ccği ve ç linkli Yugoslm•yanın ~ 
taraflıkt:ı ısrar edeceği ve hl1 
( Gnyri muh!lrip) bile kalmnk iı.ıteıı' 
,\iği ~öylenmektcdir. rına avnlmıslır. l'Cll'ı·rn çokhıgundan, ) nhud d:ı, mud:ı- malzemesi olduğu mıla . .ılmnktndır. çekilmeğe devam cderl<!rken ıliğeı· tn- cvvel i;;i ıı deıı d nhn ::ız emin ve A1mnn_ 

Boltİ \'ilayeti biidcesi i705Gil lirn fan u~uliiııliıı tekfüniiliiııden il(lri gnlfr. Amcl'ikn hal'p \'c>~ailin<len fngiltl' (•ye raftan lngiliz iş ndnmlnrı , Jlnbc.şistnn- ) :ıııın Ba lknn fa3Jiyetine emniyet i - -----·----------
olarak tc>sbit ·edilmiştir Bunun ısİ Şimdiye kaclar böy~e bir. netice alı- ilk n'rilel'ek ŞC'yler arnsmcla 11 !) tor- dnki t'Ski işlerinin haşına clönmcıktedir- çindc devamını müm kHn kılacnk bir 
bin lirn ı mnarifcı. ı:rn bin lırr.;ı na-ııuı.!11mnı~tı. l>emck kı, lngılt~rc n.a':'n r>~t.o muhribi, ı .~ 1 brnkol .gc~ıi<>i ''.'' ler. n<lcmi focm·ü z }Jnktı imza lamasının 
fıa \'l' 48300 lir:ı 1 ·ıh hat ;!\lrrinl' ı mudafn.a ·ı duı·mad~n tclwmnıul ettır.ıl- Lır kaç k_:u,·nzor var.dır. \ crı}rıı h ı ı· <inha faztn muhtemel ol<lu~mnı ilii-
nvrılmıstıw. m kl<>ılır. Knvuntrı taarruzunda bı le lınh(lM! gul'e bu torpıto muhnpleri . ve ey!<'mcktedir . 

. Eı·zr~m. 13 (A . .A.) - ErZU" ımun <!~~ak_ be~ düşman t:ıyyarcsi <lfü;{irlil- rn~.s ~·e. 1921 se~~leı2 ~ara~ın~a i11ş:ı Edirne peyniri az kaldı --~---

Macaristan 
Askeri hazırlıkları 

l:urtuluımnun 24 neli yıldöniiP1 iiııii, nıu~tu.. . . . e_dılf!lıştll'. Her bırı 3 ı ;ı şer bııı lrıgı- J .k 
diin Erzm·umlulnr pal'lak leznhiırat- <.ece tnnrruzuna l_ngılızler ~arbııı l ız lu·n:-;~ıı:ı mnlolmuş!ur. . . lstnnl.ıul , ( Husu.:;i ) -·nu.-. hnnclcr- amayı te yeni anayasa füıclapcşte, 13 (A.A. ) - Gayri 
la kutlulnmışlm-tıır . .l\f ernsime, kur_ ba.,,lngıcında ~ ehemnuyel. vermış, Al- .!\ ~ıorıkn tara~ından \ uıı:ınısrnn~ ele bulunnn peynirlerin bir kL mı cln- 1 d J . . .. sul menLalar, i\facarist~nda b.'J.ZI 
tuluşu tanziren askerlerin "'chr" giriş: n~anla r d.ı agustos :·c eylul :ıylarnıdn- n1tı h ım~~a~. ve. m; ha~·p m.~ı~emeıc1 ha piyn.sayn çıknrıhmştır. Edirne ve .on }n, 

1 ~ ( A .A.) - ngı~ız m~.5: nıflnrın yeniden silah altına alınd 
ile baslanmıs ve bunu bir .... e,.icl re mi kı Uuıl·ruz hnreke. tınden sonrn bn~la- \'e .motorl.u ,·e:;nıte nıd. muhınımnt civarındaki .kasa ba lard a beyaz pey- tcmlck.tl ~ıu_st~nrı Ha l, .)~m~~ık b!ldirmişlE>rd ir. Gene bu menbalnr. 

• r. "' 1 ı B t k d 1 kt R it b t ft nir kalmamış gibidir. E. asen g(•çen adasının ) enı kanun u esasısını !l\ ·~m zı hudud mıntakalarında asker t::ılı 
takip etmiştir. Halk. milli o~ unlar n!~ :ı~c ı . u "~~ı~·e ·arşı.sın ~· gece verı e:e. ır .. tıZ\'C ' ı.ı nrn nn ~ene siit istihsntatı az olcl11 g~11 'ı•·ı·n lrnnrn:as!nda ~kumuşt:u:. n u. pro.ıe.. d'ld·-· . d kt d 
ve muhtelif eğlencelerle ı:l'C" rnkt.e rrı~ııl:ııansı cn ı~n~hım mes~~e .halm; g~!- ı,~ı. \ ~ıdın_ıın ~ nnı l 1'!1asını.em.reclf'rk.e:ı ... hl u bı k k 1 · ı ıgın ı ~ yayma 3 ır. 
kadar nc.şe içinde bnyramı kutlııla _ :mştır \C h~r ı~ı .tnrıı[. yeııı yeııı rnıı- dıgeı tn raftan lngıltcre) .e .' e. domın- oeynir imalat ı da o nisbettc nz ol - . 

1 
.' sı .. r omısyon ve Jamnyı · va 1

- ı Snlfıhi\'ettnr resmi mah filler. 
mıştır. Gece Hnlkeviııdc kalah:ılıi-: dnfaa tedbırlerı uzerınde durmuştur . .} ~!ılarma ta):y:tre benzırıı ıhrncıııa İ11uştu.H. P eynirlcl'in hemen hepsi ls- :-; ı ~ın n~utaleası a lınarak ~azırlanmış- hahcrler f tekzibe mezundur . 
bir toplantı yapılmıştır. llu taarnızlnl'n kar.: ı başlı~a dafi hı~- nı u :,,nad~ c•tmı.ştir. . . . t1.)·rn~ul 1huz~a~ele:inc göndcl crilmiştir. ~~~~t~1~ı7:uf~~~f~~~·: pro.ıeclc !\il taf-

Sivas. 13 (A.A.) _ Sirns Türk :ıryalan. ışıldaklar, av tayynrelerJ, Amerıka, tayy:ırc benz ı nı hı·~rını OKrll< an uogru.j a man ıraeılık ve 1 B' d · r . t'h ki' 
ha\·a kurumunun 1 n:rn senesi "m ida- balon b:ırajlnrı hatıra gelebilir. F'akat cw.:!lc<- m~netmişti ve hiç hiıı rt~"~ı~c- siit çülük yapan bir iki kişide mev- ,, - ır .:rt>ce 

1
• 

1
.n ı np. şe .. 1• 

tı 4691 lira iken 1940 ""ne~indn bu sastn tayyareye knı·şı en iyi nılidııfaa ket, Amerı kadan tayyar" bcnzmı Hl- cud olan JH~\·nirler kemli diikkanla - .... -- Teşr~ı .me~l ı :'ti~ .g~nı~l~tıl~e: 
""' , . h 1 ..1 kt · ı· ş· d ' ı> it rında nerakcndn olarak .s."tılm". kt." - ı'ı , aza adedının .şırndıkının 1.kı -~ıı:lı-vnridat 19600 lir:wı bulmuı:;for. nu. iilahı. gene tayyaredir .. Avcıların gc- a ~~·e.~ıeme · c J< 1• • ım 1 .. uz,·e • 1' " " ·• " ne rıka rılar k k k bı--

mın 15600 lir:ısıı{ı tl'berrilnt tl'~kiJ ce faali~·etine mnni olan en müh im un- hu hıı~u ı~ıclen 1ng!lt~re ve dominyon- clır .... ' ' :ı en az ı r a ı agı. 
ctmektcclir ~ur ise knranlıktır. Dlişman gözükmez. !a rını ıstısıı :ı -etmıstır. l stikbalcı :ıh! Yeni peynir im a latı ·mm·simi gel- • 

l'şak, 13 (A.A.) _ Hıwn kuru_ Hallı~~i son clilşürülen ~lımm tn~·ya- y :~rdıı:n l nr, d~hn biiyü~ ?1.n,.ak~ır. mişlir. Faknt. bu sene d e irnnlatııı Yunanıstan 
mu Uşak merkezi senelik konı:?rcı~ini relerıııııı, av tnyynrelerı tnrafıııdnn Nıte~~ı:n ~\17.\ elt, mcclı~ reısııı<- gön- geçen seneden ~az~n. olm~yn~a.ğı nn- ( BASTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) 
dün yapmıştır. 9 aylık mtsni raporu düşürülmesi~e b:ıkılırsa, Jngilizler l)'liİ- ~c.nlıgı lıır n~cktupta tecn\'iizca uğ- ~a~ıllnkıl~~t:ıldıı-.1 } nnı ımnlat ıc:ııı ha-ı tini kaydetmekle ve milli hü'dimet 
okunmuş ,.e 1941 büdcesi taıızim e- lnfancln ycrn bır usul bulmuslar de- l IJ an memlekc:tle re yardım. 1 <:.ın zır ı '1 ~:ı Jaş :mm~tu" tarnfmd:ın verilen kararların bütiin 
dilmşitir. Geçen yıl hava kunınıunn mektir. Şunu ilüvc etmelidir ki. nıch- koıı~ı·~rlcn 7 nıılr:ıı· d~ıl~!' üıhsı at ıs. millet tarnfındnn it.tifnkla t:ı•wip e -
dnhi) 5500 azay:ı mukabil bu .;ene rıph geceler ve a\' tnyya~:eıeri miir.e\- t;mı~t:r.t B~ı'.ıun <'ll ~~ 1~1Yt•\ J~H\'~ ta~·- fngı"lı"zler ıliln.1eklC 'old u ğ'unıı teb:lrii:t. cttirmf'k-
l ı 000 az:ı vnı dır. !l n\'Jık val'iclatı tebatının :ırtn ılm:ısı, mudnfnnya e • ~ n.re ' · e n~ ~ nre motoı eı ı 1~11ı<lır 'e . tecl ırlcr. 
<lıı 25000 Jirnclır • \' ·risliılfr.. ıkı mılyar do lardır. ı ,ı; mılynr t p, ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 1 Ati ıı :ı, ta ( .A .A.) - Yunan lwh -

Muğln, 13' (A:A.) - Bu ~:ıbah B~rUn :1fl ıncı defa bomhrırdım:ın I.? milyar ziraal ~n~liisü-isi. 3 ı;oTek Kahire , 13 (A.A.) - l ııgilio: lıa\'a riy" ııez:ıretiniıı bildiıtdiğine göre> , 
hiı· Muğladn. ikisi di.' Milfısta olmak dilmiştir. mıly.n~ d:ı nn!h_telıf 111.şant._ to~. ~ank, kuvvetleri umumi karargahımn t.eb-

1 

hnst:ıhnııc gemisi olduğu ltnly:ın hii. 
()zere Uç z(llz<'le olmustur·. Hasar FRA 'tı.'SIZ /JOXASMA."I : vnıı ınş~atı ı ı.- ı n ta h :-; ı :o;. edıl.mı;;t!l'. . liğ'i: klımetine bildil'ilmiş olan Soh·~t is-
vokhır Fran ız Ilnşvckil muavini Amirnl ~OO mı iyon dol:ır, Bırleşık Am<'rı- Yunnni ·tnndaki boml.ınrdım:m tııy- miıııl ·ki Ynnnn gemi.ıi, heyıır-lmilel 
• · x Darlnn. Fransız ticaret filosnmrn kıı t.(l~gahlnrınd~ı lngiliz genıilt>ı·in!n yarcalerimiz, Roclos iizcriııe ı::ichl<'tli ı kızılh:ıç Lsar etlerini hum il olnrak 

Y 
. Frtın~ız clonaıımnsı t:ırafındnn hima- tamınne ın:ısra t ol:u·:ık aynlmı.;;tıı-. !ı~~· hücum y:ıpnı ışl :ı rdır. Kal:ıtoda yar:ıl ı il~ dolu hulıınduı{u halıl<' ce-

unanıstan yeniden \'C edil •ceğini s(iylcmişlir. :F'ilh:ıkikn ~l{'İSicum~~ıı·. bu!ıu bnşlnngıç o!- duc;man tayyare ml'yd:mı bombnlnn. nuon clogTU seyahat etmekte iken 
asker toplıyor Fr:msızlar, gııl:ı \'(' kliıni.ır lıakımıtHlaıı dugt.ll~ll da ~luve ctmış \'C bı~ndnn son- ıııış. kticiik \'(! lıüyiik olmak ÜZC'll' !I mot<irlii bir Jt:ılyan deniz tayyares1 

... ıkmtıdnclırlaı· .. İngilizler i~e alılukayı 1'.ı _sı l ah .. C'ıJpııııı clemo~r~sıl\re nka - muhıdif y:rngınlar çıkarılnıı:-tır. t:ırafııı(l nn taaı".mza uğramıştır. Cc· 
"evsctmemcktc beri tarnftrın Alman- c:ıgıııı Mylıy~· ek demıstır kı: l\f nritsa ve Knttanı i:ı tuyynre ınc•y - mide bazı hn.s:ır olmu.ı:;tur. Belgrncl, 13 (A.A.) - Yunan har

biye ncZ.'il'Ctinin. 1929 sınıfınn men· 
sup biitiin <'fradı silah altına çağırdığı. 
pı, (Politika) gaz"t<>si ynzmnktnclır. 

- --x---
Perapalas hadisesi 

( BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) 
lng.:liz memurları, Mustafapafa 

iatasyonundan tre n h a re ke t e tmede n 
evvel bağaj adedinin ta m olduğunu, 
Bulgar memurlara bildirmi§ lerdir. 

lngiliz elçiaini VP. elçilik memurla
rını taııyan tre ne Bulgar a razisinden 
geçtiği sırada bir au ikasd yapıldığı 
ha beri de uydurmadır. Tre n Bulgar 
topraklarından geçerken suikasd a 
teJebbüı edildiğ i d P. dogru değildir 

Böyle b ir şey olmuş olaaydı hudu· 
da kada r lng iliz elçisinin ve memur· 
)arının treninde kendilerine refakat 
eden Amerikanın Sofya elçiıi Örl ve 
{katibi, görebilirdi. Halbuki ölrl, 
Sof yaya dönüt ünde seya hatinden 
memnun iyetini bildirmİ§tir. Bütün 
dii er haberle r , uyC:lurmadır. 

1rır,"Fransızlar; deniz 1ınkli~·:ıtınn tcı;- - Bu işte tk:-ıri bir \'asıf ac:lrı claıılnnrı:ı hlicu nılar yapılarak yaıı - Atina, 1 ~ (A.A.> - Yunaıı 'rC'ı:mi 
ıik e\·lem,..kte. donanma himayesini mcvzuııbalı olınamı:-t ı r. gınlnr t·ık:\rılrnıştll'. Arn:wudluktfl t:-lıliği : 
Frnıı~ııdnra tav iye eylemckterlirler.. yiiriiyüş halinde bulunan :ı. kerlere I Hi~mmı gnyrt!tlerinin n hlicum-
~hı ıınklirnt her halde Atlaııtik deniz beliittnrıkt:ı da l ngiltcrcniıı hiiyii~ s:ı- \'e moliirlii koll:ıı a hiicumlnl' \'apıl:ı- 1 larının lıcıı:;i, hııdi:;ine :ığ11· z:ıyint 
·ışırı ohımnz.. Fransa :\fadaga ·karin fı h:ırp gemileri \'ardır.. Fra!l'lızl:ırın r:ık ağır zayiat \·erdirilmMir. \'erdirilerek iaTderlilmi.stir. :\ie~:ud 
emnsa gelem(lz .. Bntı Afrikasınct:ıki Pro,·ens zırhlı ı eski ve ~iiratsizdir. A\•cıl:ırımız. kun·etli bir dlic;mnn netice veren bir ıe rbbiis . onunda 
rııüst('mlc•kt.> ile m~saf" ise 1500 mildir. Str:ızburg zırhlısı i~e yeni olmakla be- :t\'Cı teşekkiiliiııU karşıl:ım ı s \"C :ı ta- dörc\ü su lıay olmnk üzc:ıc 200 esir 

Şu hrıld~ Tunus, Ceznir. Fns mlis- raber toplnı·ı ;1.J liiktiir. Halbuki lnl{i- ne,.;ini dlişilrmüş, nyı'ıca ela bir c<ığ'u- :11dık. Bu hart•ktıt esna-:ında hm·a 
tcmleke ·i kalır .. Esnsen Frnnsız do- !izlerin burncln :ı siiratli sürntli nrnhn- mı aı{ır hnsnra uğratmıstıı·. lrnnetlerimiz, kam klıv,·etler'mizlr. 
,nnmnsınm en hüyiik kıc:mı, bul'ada- r>be gemisi v:mlıı· ''" fopl:ırı da :~~ Biı cliism:ın tayyaresi H alı ~iı.;l~rn- işlıit.41i~i .rnpmışlar<lır. 
hr. Diğer kısımlaı·claki filolnr böyle liktir. ela cllişlirülmüştür. Atin:ı, 13 ( A.A.) - Yunan enmi-

'>ir işı ynpnmazlar.. Binaenaleyh Fraıı ızl:ırııı hunu cHişii Trnlılu:sta bir düş_man rn(lyd:m1n:ı ~et neznretinin tebliği: 
Şimali Afrikaclan hu sek.ilde tic:ıri ncrek hliytik gemileriyle hnreket 1 t111i- \'ap ı laıı hiicum cc:nasında :ı cltiı:;nıaıı DU~maıı tayya r caler i . ıbJr1>:·t0li,\·i 

şya ~vkiyatı :rnpılırsa, C()belüttnrı- yecekleri znnnolunnbilir .. Ayni znm:ın- tayyar~:si tahrip edilmiştir. homhardıman etmislerdir. ln~anc:ı 
'en cltıy:ııınn lngiliz donanması, tıı).r:ıre da hıı gemilerin feda edilmesine ele r:ı- l>{i .. maııın }.l nltn iizerine yaptığı z:ıyiat yoktuı'. Bimılarda cok nz hn-
·e clenizaltılnrı ,·nsıüısiyle )'apacnkları zı olamazhır. Çiinkü buıılnrııı icnhıncl:ı hiirnm eı-nn<;mdıı hil' düşman t.ayya- ı-ıar nıkıı:ı gL•l mistir. 
eşifteıı . oıırn, Fran:ızlal'ın hem hi- lngilizlere, icabında Almnıılarn k3rsı resi dii:;üriilmüş, \'e cliier biri cin talı- Atirnı. 13 CA.A. ) - A~keri k:ıynnk-

rnwc. hem cif' tiı.:aret filol:ırıııa taarruz ·ide tultılm:ısı kendileri için :ıkl:ı gel1.1- l"iıı cdilmiştil'. lar dnn i.iğrenildiğinc giir:!, .\rnavucl 
'de.bilir.. bilir.. Olsa olsa, Frnnsızlar küçük gc. Eiltiin bu hnl'ekı!+tan ta.\ ya,.C'leri- hık cephe~inde lıJ giin zarfıııdn Ylıkua 
Fı·nnsızlnnn şimali Afı'ik:ulak: milerlC' knçak ticaret y:ıpmnğ:ı cnhı;n- mizin heps· salimen ii~l. rine dönmiiR. gel1..•n Riddetıi muharebelerde Uç ltnl-

nuhrip Vl' kruvnıörlerine muknhil, Ce- caklardıı-. !erdir. yan fı rkası tahrip edilmiştir. 

- EHiı• mi, acaba kim ol:ıbi -
lir? .. 

,.. 

Almanlar mal 
istiyorlar 

İstanbul, (Hususi) - Dün 236 
liralık ih racat için ~uamele yapl~ 
tır. Bu mua melele r daha ziyade ?4 
\'C :F ilistine ve Romanya yoliy lc > 
lncak ihracat:ı aittir. 

Pirinç fiatle ri 35 - :J8.u kuruı; 
ısında fnkat gevşektir. T üccar 9 
,·npmak iıstemcdiği için en iy1 1' 
}ıi rinçleri bile sat ılmamıştır. Hubıl 
\'C zahire ~tışlnrı lizeriııde yeni 
değiııiklik ohn:ımı~"ftır. K itre ,.~ 
kılı lizerindc Alman tkarct m üe!!: 
1-t> r i mümcs~ili ile tiiccar lar :41·nS1 

göl'lişmeler de\·nm etmektedir .• .\1 
yny:ı wrilccek elli bin kilo keçi ıol~ 
eıtuz hin liralık kitre için \'erilf11 

olan fiatlel'i iiccarl:ırımız knbul c 
ınekkdir. Almanl:ır da vnziyettcıt 
tifnde etmek için fintl~ri kırmakt~ 
ı:ar etmektedir ler. Der iler uzcrı 
yeni hnreketlcr başl:ımıştı r. Bugiİ~ 
de ihracatn miisande .edileceği n:ı · 
lıyor. ~ 

i pek kozalarına İsviçre talipti!'· 
!osu 330 kuruştur..ı ınm ipek satı~ 
ııormnl olarak devam ediyor. Sto1' · 
p:ınlar ipeği 18.5 - lfl lira ar:ıd 
topluyorlar. 

Istanbula teneke geıJ 
1 

1-tanbul, ( Husu.si) - G(llc!1t' 
nekelcrdeıı petrol şirketleriyle t\ 
Jet fnhrikalaıııırn tevziat yap:ı:ı1 1 

Husuı-i fl\hriknlnrla teneke rnccr, 
rına le\'Zint için bu mOessc,e 
:-on iiç sene içinde teneke ithalle

111 dair ticaret odası ,~eya iktıs.-ıd 
diirliiı(ün d t>n Lirer ve~ika getirf11~. 

. "' vı'yn sacış l arını tevsik etmel <'rı .. ı 
l'tmektedir. Bu suııctlc ten~k<' ~ 
rn<'1>gtıl olmıyanl:ır anlaşılncn1' 
onlar a t.eneke verilmiyec<'ktir. 

Nite kim Röyter ajanıı tarafından 
lıtanbuldan ve rilen haberde de in -
gıilterenin Sofya elçisi ile e lçilik 
menıuplarının aeyahatlarinin nor -
mal geçtii i, ve Bulıar hududundan 
çıkıncaya kadar Bulgar memurları
nın h er yerde kendilerine karın na -
zik h a rek e t e ttikleri bildirilmiştir. 

!>ive mırıldandı ve düşlinmeğe 
'>aşladı. Fakat meı·ak ı çok süı medi. 
fki dakika so'lrn knpı tekrar ıwılclı. 

iki ü•1giilii ne.ferin ortasında el
leri bağlı bir ihtiyar getiril<li. lhti
vaıın üzerinde pis bir l•lbi. e Yardı. 
Kafası kabnktı. Sr:knlları uzun \'€ 

l-ıenıbeynzdı. 

VATAN ve 
t şkilftt:ı meııHup arkac!a~l:ırı aı :ısın_ 
ela 8 numar:.ı. ile nwnıflur. Teşkilatm 
en kun·etli simnl:mııc\ an l ı iridir. Bu 
ı•clnm Frölaynın ~n hynıetli cnsll!m
dn r. II nttn r~i.;c.ııiıı ym·erid ir bilı• !. A N A D Q L 
- ı;-rölaynin haynttn olcluğ-u•m ~üy-

ıarıı sanı uakalıuoru11 , casusıuı liyc>~ı;~\~le~t:ım n:ı?.. ._. ___ _,,, 

lstanbul, 13 (A .A.) - P erapa laa 
infilakı kurbanları 88. Reıad Mut
lugün ve Mahmud Dincin cenazeleri, 
bugün ihtif alle kaldırılmı4tar. Saat 
13,15 d e cenazele r Beyoğlu Zükur 
ha stahanesinden Bcyazıd cam iine 
nakledilmiıtir. Binlerce ha lkan top -
)andığı meyda nda ihtiram vazifesini 
ifa iein polis, j a ndarma v,. itfaiye 
müfreze le ri bulunmak ta id i. Me ra
aimde mıntaka örfi ida r e komutanı 
~eneral .Ali Rıza Artu nkal, val i ve 
belediye reisi Dr. Lütfü Kırdar, va li 
muavini, e mniyfl t müdürü, İngiliz 
konsolosluk ve e mniyet müdürlüğü 
erki•• ı bulunmuılardır. Cena ze mc· 
raairnine muhtelif teıekküller namına 
gönderile n çelenklerin saym ö luza 
yakındı. Namazı müteakip ce nazr.le r , 
meydanı doldura n kalabalık halkın 
önünden ıeçirilmiJ ve şehidliğe g ö -
türiiler , k merasimle defnec1ilmiıtir. 

Esrarcııgiz ihtiyar içeri girt·r g ir· 
mez, etrafa kin \'C hiddetle dolu bir 
nıız:ır fırlattı. Solll'a giizlc·rirıi mirn
!R)' Ri.;~u·u1 uıeriııc clik1i. 

Ne korkunç . ne kinli, m· miithi~ 
bnkışlaı·dı oıılnr! .. 

- Efendim!. 
lliyr. kçkeliycrek hiı· :r~·ler "iiy -

ınek islt di. Fakat miralay, !o.~i t biı· 
!i~:ınla onu liklıta da,·et etti. 

- .'P~ ~us lıaknlım ! .. 
Soıır.ı b.ısını ylizb:> ıy:ı doğTu c:--

' ird i. 
- Ylizbn11;1 -el ·di- bu C';o;rnı·"ng-iz 

.:imnnın kim oldu 'iunn biliy rmu
ı;uıı?. 

T:ınıınn·orum komut:ınım ! .. 
- nıı: biı; Alm!'n casusudur!. 
- ('rı-ıu!'; .nu?. Esir dcmi-ıtiniz ',rn !. 
- Evet!. bize ,jr dii en crısus ... 

bı.ıruıı Tur.ltı:ıdn '<!iın teftiş için gic
miı;tim. Bu h\\rif aqker lerin 'arasın-

••••ıifiiiiiiiiiiiiiiiil 100 1 - Yıılnıı . öyl.:!J-ı •diğini ve bli) )(' =~ ';:~=-.Ô:~ 
rla soku lmuştu. bir şeyler satıyon\u. - lJ ıı., cmıım; sakallar \'e bwık- bir ifnclc ile bizi gııfl t<' ı:iiriikll'ml'k . ' 
Yazi)·eti nazaııı cllkk.ı timi celbetti. lar: seni muhakknl: ki taciz ctmekt<'- i:-ıt m<'dij(ııi kim tc'llİ•ı edc>lıiliı"! · 

lfad<'s! !. -.liphclendim. Derhnl eıı yakııı lınr.l- dirl~r. On laı·ı h~yhudc yere 1n ımnk-
ka lardan hirin<- J(i ;.ıd im \'C ııiihc· lt;i ç:ı. t:ııı~a: cl ahn iyisi mi at onlnrı , e ı7.- n cakt' ~ıtı 'ırtld..' Fl'iilnyn ya~ıyoı dP-1 
,·uşunu ~nğırdım. Lazım cıl:ın f'ıııri tıraptan kuı1tıl ;.. 1 'c(' 
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.ı·m \ k ı· · · ·· ~ 1 · C\' L• • ·ı . 1 1 1 .ı<>u. n :ısı ıı o!ıunc t.ol{ı u <:'>{Tnıfl 
\'CJ"uı 'C ·ene ısını :~uzeı H l' ınmı • . r.ıı.r.nreııgız _ ı ııu~::ıı:ın~ ımı ~ Rl'I- miıka eırf'yi cliklrntlı' clinliyol'ılu.V ıı-
rn ile ku r<ki'•um hı'za<•tı <llisürdliııı. d ı "ıkalı (!" s·ılı " ıclı l ' "Jl"' · <l"\' l r. b ' · ' ' , "• • • • " • • •~· '

0 
• "·: .. cudliııii .: ığ'uk l i · ter kanlnmıı4ı. 

Kafa:-iı g(ir<lliğliıı gibi kel dC'ğildi. ıınmndı. 8ordu; T 11 .. 1 ı 1 · · ı k 
1, el 'ht' l n" ln ı·ı:ı ı • 1 ~ı-r " ı·ı·· N' t< u v._• o·n· ıç ııı" l\'rnmıı 

.u~ın a ı ı~·~ll' p:ıpaz arııı ş;,.,.. l'. • . - • c> c :ı a .. ~ · t~ .casusuıı · ornyn <.htru\·oı·tl\ı. 
benzer t~zun sa"lı bir Pcııııka \':trch. ıle alak:ı ı 11" oln!Jılıı·? Bıı h:tı:se 11 · 

"' 1.: • • •
1 

•· l\liralay : \'::ğn knll.tı. casuctrn \'a-
• •İt(lkim c:.imdi de lİZ.Jl'iııdc ~ördliğlin ~~l~lı:~ralı Alı:ı::>: Cfi!IUSUnu.n. ~;ayntt:t llJIHI yitti \'('. miilay''ll bir liı::nnla cn-
bu kıy~ıfet de lı:\~tan b:ışa gahtedir. \ .,.::unu ıı:-ısıl ıı;p:ıt cdebıl_ır.. . ııı. mı ruhuım ok.,ndı. 

- )lirnl:.y nHlırlci onbaşıc:rnn dH- , : üzbaı;ı He?ı; tr.m yel'ı~dı• bır _ J\'(lrk!Y'.ı. k:-ıtiy<'n korkmn ı. 
n .. rek; u.ıl .:ıç~1ışt ı . __ Işı:. ~.a~u~_la munak .. - .... 'mclilik h:>\ atın tı. l?!ikNlı: değildir. 

- KJoul !. dedi. :rn bındırm.~gı dnşuıımu~ Vı.> nıı kıır- ,li:1. caıı:ıvnı· ch:fri!iz.. llizm\'timizi 
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ldarehwı lldacl Be7ler ~ 
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