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J Perapalas iııfilikı 11 ·Almanya , J Balkan mes~~t;ler~j A~Kf Ri VAZiYfJ 
Sofya elçisinin Japongagı tazgik edigor Yugoslavy~, Al- --. ~----
raporunda neler - manya ile nasıl l~liliZ hava hücumları 

Amerika 
--·---

Donanmasırıı 

arhrıyor 

Amerika 

En büyük esere 
başladı 

bildiriliyor? ır;;;10~;;;y;a v~01,~;,"" anlaşabilir? ve Arnavudluk harekatı 
İnglli:zler, en ağır- gece taaruzları

nı Almanyanın sanayi merkezlerin~, 
Be rfin ve Hanıburga yaprnıilardrr. 
Bir gece evve l Hamburga saat 21 d e 

Çünkü tehlike iyice id .. 
rak edilmiştir 

inşaat için amele 
kaydediliyor Vak' ayı tertip edenler 

Şüp1ıe.lJi bize tevcih 

Türk · lngiJi2 ıniinas c: 
babnıda zehirlemek' 

istedi, fak at .. 
ıçın bombaları eski 
11.irk gazetelerine 

'sarmışlar 

Londra. 14 (A.A.) - Röyterirı 
cliplomatik muhabirinin \'erdiği ma-

11 lümata gör<', İngiltere ile haı·rl halin. 
de olmıynn bazı memleketl t·ı·in arnsı-

1 
nı ~ıçm:ık i•:in Almanyamn gayretleri 
ı.h·\·am etmektedir. Bu gayretler. Al-
manların , i:-ıtikbalclen emin olmııdık. 
laııtnı j:{ü."-tcı·m~k'tc olııı:ı-ıı itiu:(Iiyle 

, miihimclir. 
1 Almany:ı, lrnnun kiıi jupon~· u üze. 

Bulgar Lnşvekili. lngille ren in Sofya 
Fil of Elçisi 

londr~, 14 (A.A.) - Sor:va İngi
liz elçişi Rendele yapılan suikaad 
hakkında Rende! tarafından verilen 
rapor Londraya gelmİ!)t İr. Bu r apor- 1 

da, lngil'.z bağajlarma karı~tırılan 
Loınba çantaları hakkında verHen 
rna&uınatta şöyle denilmektedir: ı 

«Bombaiarm ruunl konulduğunu 
bilmiyorum, Sofyadan ayrılmadan 
\!VVe ) lngiliz elçiliği bağajları altına 
dost olmıyan eller tarafından kuv • · 
ve tli bombaları ihtiva e den bağL>.jlar 1 

konu]ml14lur. ' 
Suikasd ftıi.ller(ni.n, bombalarm 

lrende pathyarak treni uçurmasmı 
hıtihdaf ettikleri ve bil" çok kim.&ele
rin ölümü.ne sebel>iyet vermek İste
dikleri kuvvetle tahmin edilmekte
d: ' r . Bunların Sofyadan hareketten 
evvel gizlice bağajlara karıştaraldığı 
m.uhaklcal<br. Ner-ed e karıştırı l dığ ı 
b.e~U değilse de elçfük binaı:una ge
tırılerek orada bağajların altına 
Yerlıettirilmi.ş o lmalara da muhtemel 
!:'Ötiilmektedir. Elç ilik mf>mm·ları , 
bu yabancı bağaj]arı gör ünce trende 
satı.~plerini aı-amış, fak at bulama · 
ınıtlaa·dır. Çanta lar açıldığı va.kit 
Ü%er~rinde Ç<\ma.şrr bulunan b i?" la
kun pil ve radyo a kkümülator ünden 
ibaret olduklaY'a göriilmü.ıı tür . Şüp.! 
heyi Tlirklere tevcih için bunları ve 
e1bisel~ri esk i TUrk gazete lerine sn.r
lnışlardı. 

J'iııe .taz.rık ~ aµm1~. bıııı:ı ımık:ı!Jil de 
belki Sov\·ctlorlı~ !lı-a:-ıını lnılm:ığı 
temin mai.•s:ıdiyl~ Kremlil ilP ToL 
yoyu nula13tırm:lya çalı~mı:-ılır. 

Alnumlurııı, lranda, Suıiy::ıclt• vcı 
Af~an;.~t:nıdn fanLycttc• btıiuııdukla

( DEVAMI •I NCO SAHlfF.D E ) 

r "' Yugoslavya 
Almanya ile ne şartlarla 

anlaşabilir? 

Almanlar ise üçlü 
paktta ıs7ar ediyor 

Belgrad; 14 (A.A .) - Röyter a -
jansı bild.riyor ! 

Almanya • Yugoala'1ya ara:ımda 

müzakerele re diplomatik yollardan 
devam e dilmektedir. Şu ka d f\r var 

ki Belgrad hükumet" . yavaş ya,•aıf 
Mıkinleş.m~kledir. İvi hı.ıher alan 
mahfiller, Yug-oslavyanın kom~u]a. 
riyle iyi. mün.a&el>utler ida.me~in:i. 

'stediğmi hildi:riyorla r . Fakat Yu -
goslavya, Almanlara karşı tavizleri 
kendi m enfaa tleriyle t~vi.lü çalış

maktaJır. Yugoslavya .şunları ka bul 
ed ecektir. 

1 -- Dostluk ve a demi t ecavüz 
beyannamesi neşri, 

2 - İki memle k e t arasında ik-

iki tarafın mak5adı 

Ortada bir zıd 'oar, 
telif edilemiyor 

Prens PoJ 
RADYO GAZETESİNDEN: 
Ba lka nlarda. vaziy,,.t deiiıımemiş

tir . Yugoslavya hakkanda bir çok ri
vaye tler gelmekte ise de bunlar , te · 
yi<le muhtaç şayialaı·dıın ibarettir. 
En doğru haber, Almanya ile Yug-os
lav ya araşında müzakerele11'n devam 
e tmekte olduğudur. Müzake reler in 
normal diplomasi yoHyle yapıldığı 
ilave edilmektedir . Almanya ,,.e Yu
goslavya, mülki tamamiye t v e is tik
lal nıeselesi ile yeni nizamı telife ça. 

ı l ışmaktad ıtlar. Bu ikı~ zıcldi, t elif, 

ı 
kolay bir şey değil~ir. Darlanın ge
çenki. l>e yaınatma lngiliz iktısadi 
h al"p ne~aretj C<!'Vap Vt>rmİ~ tll'. B~\fl• 
da deniHyor ki: 

Darlan 40 rnityon Fransı.zı besle~ 
m ek m esuliyet.'ni iıiıısedebilir. Fakat 
İngiltere, bu f ransızlaı-ı ve diğer miL 
lc tlt-ri hürriyP,tP. kavu~turmak iç in 
lıa.rhediyor. 

1ng ilterc, Alma nya ya geçmemek 
şartiy le işga l altında ol mı ya n Fran
saya Pnak gönd erecektir. F akat 
f ransanın, Almanya ile işb irl'~i yap
ması karşısmda mesele halledileme. 
tnektedir. 

---x·---

haşlıyan taarruz sabaha karşı saat y ENi PLAN HAZIRLANDI 
dör~tte bitmiş~: .... "'fani bombardıman DERHAL 2 FiLO YAPILACAK \'a~iıırrton, 14 (A.A.) - -.:-a.;;tl ı·nıa-
yedı saat sU.rmuttur. Almanlar, Ham. . .. , ., ,... ..., " 
buı·g linıanı hasaratını itiraf etmek- . V;~'!ıngto:ı'. 1-1_ ~A.A.) -. :'Tlumc:-;- lhw hız VCl'ilm~k üzer'.' hurp malzeme
te fakat bunun mühim olmadığını sıllcı· meclısı ııeiSı, gnzetccıl r re lı~- si inşantı ic:in i.~çi knychna hnşlnnmış
sö~lemektedirler. Halbuki taa.ı-ruz _ ynnatınd~, yedi mily;1r do.la~· tah=-ı- nr. Amerika istihsal v<! imalat ::ı.efle
lu çok müessir olmuttur. Diğer he - :ıntı ct~:n:_Li Nll'~ kanun ~~y.ıh:~~mm l'indeıı Kontsen. Hihn:ın V·~· İ'l umumi 
defle t de ayni suretle bombalanmış- s~.lı ,ırum! ?ıecltse gel~t·,,~ını soy ! ~. - k.ıtihi Bn. Tölin, iŞçiler :ıra'>lllcla çıka
tn-. ingUiz tayyareleri, bombalarına n~~ŞLll'. L~):ıhmıın, aynı gu n kahu ~u- cak ihtilafları halletmek için kurula
ekseriye lle daima hedefe atmışlar _ nun lcmınm_c c!llış~_lmakla~ıı·. R_uz - cali'. komü~yona dair bir ph1n hrızırla
dır .. İng/ltereye karşı vukubulıın Al- \·2.ıt .hu l:ıhsısatı, dun metlısk~ı l'le- mış ve hükumet~ v~rmişlerdir. 
ma n taarruzunda ise, Alman tayya - mı,lı. :\[eclis, Hahriw komi:-1\'0llll reisi 
re lerm in düşürlilmesi artmaktadar. V ~ı~İ'lg-loıı, 1 ·l l A.A. ) _ iT a ı·l,iye \' ilson, Adliyf> .komisyoıuİncb bcy:ı
llk gece 4, sonra s. er t esi gece 9 tay. 1w1.ırı .Slim:cıon vı' bahrin• ııaz11·1 al- natında Hl lO ı>enesinde grev ımullerin
yar-e Jü~ürülmü~tür. Mehtabın da bay Knok~. dün RLL7.\ l'll t.1ra!'!ııdm1 de çalı.-:ıılmış ol~aydt 321) bomba tay. 
t esiri muhakkaktır. Faka t bu vazi - 'kıın.!!~ ıech· ıı isteıı .: ıı ,.ı>Lli mily:tr L\O - Y.al'i"S İ in~a eclilmiı? olac:ıi(ını bildirmiş. 
Yett~, daha z iya.de fng ilizlerin kul • ı ~ l } · ı · 11 ti ·· 1 ı· t · t.ır. 

- O<P-vıtmı 2 inci 1111.hi.fedf! -
- -- ·----

B. M. M. -dün 
toplandı 

ar a JSlS~hl <ı ı(.(C (' ffiUl<l n::ı (' m!~- . I {" rı (A !\.) t' . ·, 
lcnli r. :\Icı·cli:-ı mali.re encümeni .J't-isi ,olll t.l, ' . ·•. · - c.1rc H~ .~.ıre 
\'od ııam lJu htrnusla şuııbrı sCi\'le _ kanuı_nrnun merıy~le ko.mıma1'1 mt~.nn-
mi ·til' · ' - selıetıyl~! b:t!ilıyarı ııe~r.!ynt ve mul:ı-

~ · 1-enlur devam etmektedir. 
- - Yedi mi!ynrlı k tahsisat ordu Devlet n:ızıı·ı G ı·in vud, hu mi.inap..c. 

ihliy!lcı için i:>tenmi.~tir. Vodram, betle beynnnit:i bulunarak demi~tir ki: 
sivrisinek ncvid.:.'nden :rn torp'.LObo - - Bu kanunun knbulii, harb!n ni
tun, tah."isai kn.bul edilince gö:ıderi- hai Mdiselerinden biridir \'e jıeni mil
leceğ;iııi söyl-emi.~tir. Amerika !le>niz him l..ıir le!5ci unsurudur. Dlinyanın en 

Klsa bl·r mu""zaker.eden kuvvetlerl kummıdnnı amiral ~pak bliyi.ik devleti -cıı büylik bir e-;crc baş
ve h~ıvacılık komutanı Pnvl. mecli,; laını~tır. nu e~ri, mıcnk nihai zafN 

SQllra dag.., ıldı CllCÜmenind<.> SÖZ söy}iyerek, iki filo- kazanılclıktmı S0111':1 ikmal etmİR oln-
llllll derhal in15asını hıtemislerdir. caktLr. · 

Ankara, 14 (A.A.) - Büyük Mil- Aml.ral, faa h nhnda yaıdım gccikir~e. 
let Meclisi, bugün Refet Camtezin vaziy'etin Amer ika aleyhine de der -
reisliğinde toplanmıthr. Celsenin hal deği~ebileccğini söylemiş, Alman. 
açılnıaamı müteakip Fethi Okyaruı 1t ] ·apo "'nı 1 1 300 000 ya, :ı ya, ve J n~ .. ı , , 
AdP,"y.e Vekaletinden ilftifas.ına ve tonilfıtohık deniz kuvvetine rnuka. 
Mardin mebusu Hasan Menemenci• bil· Amerikanın 1,800,000 tonilato -
oğlunun yerin" Adliy"' V~kaletine Jule gemisi bu1Lınc1uğ·unu bi lrtirmi:-;; 
tayin edildiğine dair Riyaaeticurn- · ve demişJir ki : 
hur te:ıkerel!İ okunmuş; muvaffakı-
yet temennileri ve alkışlarla knrşı _ - Fransız filoları, Alman, japon 
tunmı~tır. \'e ltalynn tonajına dahi l değildir 

Arzuhal encümeninı'n haftalık ka. A lhay Knok=- da demiştir ki: 
ı. .. ,. li.ı1lcauıin .. ı..uıuuıc>uac:lan ııonra 
toplantı, ça.rşanba g ünllne hıra.kıl -
rnı~tır. 

---ö• 
1 . ş e ınüsteşarhğ·ının ,. 

yeni teşkilah 

Ticaret ofisi kararname
si de yakında çzkacak 

R adyo g:ızetcsindcn: 

- A nı, r ika -t.eh likesi idr ak 0tmok_ 
ted ü·. llu tehlikeyi knrşıl ;ım :>k ıa -
zım<lır. A ksi takdh·dt Amerika hnı
be ı,:-iri! bilir. 

Manmafih albay Knoks, Am~ı·ikan 
donanmasının mevcucl in~aat pı-og -
rnmından fazlnlaştırılmnsına liizum 
olmıyncağını "öy lemiştir 

İn2iltere 
En çok ticaret vapur
larına muhtaçtır 

Londl'a, 14 (A.A.) - İngilh·reniıı 
pek acele muhta~ olduğu, ticaret ge
mileridir . Bunun için, Amcrikaya git
mek Ye lazım gelenlerle konuştuktan 
.:ıonrn, bu ve buna mümasil hnsut\atı 
biran evvel temin .e ~·lemek iizere 
Avam kamnrası müst.eşrırı Salter Va-
şingtonıı g idecek ve oradaki İngiliz 
lC\'ıızını komi~yonu azası bulun:-ıcak
tıı·. 

Salter, Vaşingtonda bL1lundu?.:-u 
mi.irldctçe avam knm:ll'ası mfü~teı-ınr-
lığı ela uhdesinde kalacak'm. · 

lk:nci valizi taşıyan e lçilik m~mu
ru Endhurinin cesare tle çantayı gÖ· 
l\Uoüp boşluğa bırakması şayanı tak
dirdir. Çantada bulunan b a tarya 
şeklindeki bomba tetkik edilince 
İmitrotoreenle dolu kuvve tli b ·r 
bomha olduğu anlaşılmıştır. 

tıs.adi münasebetle rine ream i mahi~ 

P.asaport me,"lU7U o••tdu".' ~Iilll korunma kanununa g·ört· ku-yct verecek reı;mi her hangi. bir ve- " 
ı·utan iaşe mü~te~al"lığı tcıikilatı ha-

sika imzası. İ stanbul, 14 {Telefonla) - Pera- ;~ırlıklnrı ilerlemektedir. 
Almanlar İsP, Yugos l;ıvyayı üç- palas ha disesinde yaralanan pasa -

11.i pnkta girrne si iç in ta:ıyik e tmek- j nort memuru Hüseyin de, hu sabah 

Almanva 

Çok şiddetli ha va taar. 
ruzıarına uğradı 

te dit·. öl müş ve cenaze si bugün kaldırıl -
ww•a w R..-.,; ... 111wrn~...., .. ,....._. ınıştır .. 

1 Alın~n h ::\V .:1 ak•nb.rı 1 

Yeniden 8 tay
yare düşürüldü 

Afrikada 

Har istikaınette mu
vaff akıgetler devamda 

Britanya müdafaasında Evııelki giink!i rakaın Bir lngHiz yardımcı 
ise muvaffakıyetli bh· da giiksel<Jı> Zayiat ge1nisi batmıştır 
sır kendisini gösterdi - fazlacadır IIal'hııı, ı.ı (A.A.) - İngiliz kuv-

Londnı. l ıJ {A.A. ) - Il<tva \l' Da- Yetlcri Knrtnukun 70 ki l omctr~ doğu 
Londra, 14 (A.A. ) - Uütiin g.azete- bili ~mni.rct _ ııe~nıetJ.eı:inin t~bliğ~_: __ 1 cen~ı~rnnct_a, lınlunan A··~osayı hı-ral 

l~r. ç:.ırşııınba.yı p.erŞ€ınbeye baglıy.an Dı..ışman In:gıltm·e ü:.i~ rnıde bu.ruk 
1 
elmı~lerdır. 

hava .akını tafsilfı.tı ile doludur. Gaze- mikya,,,ta lrnvu faaliyetiııdç buluı:muı:ı- : Lcınd;·a, J ·1 (.\.J\.) - H:ıhı<yP ııc-
elcr, bu taarruzun harbin başlang·ıem- 1 tur. , z ; . rctiııin lehlig-i: , 
dan beri Almanyaya yapılan en şiddet.1 Kl.nl :-;alıill.crine kHrşı 15iddctli ih l ııg·iliı tlnnnnmasının yardımcı gc-
li taarruz olduğunu yazmrıkt.::{dırlat'. ! hücum y~ıpllnııştır. Bir çok yangın çrk- milC'rindeıı ;\J r.nisti uatmı:-ı, mlil'et
Gazetelcr, g<!C~ hücumlarm1 .akamete• mıştır. Za) iatımız fazla olmuf!ltn. ln- U·bntt:lll i'ilc>n! C>ri~ C'rı y[lkın akı aba
Uğl'ntmn.k kin Almanya tarafmd~n 1 gifü·ı·en in ıloğ'u .şimalinde d~ lJiı· ~·h ir- J:: rı lı:dn•rdar edilmiştir . 
.ı\lmnny:ıda vı; jşgal mıııt.:lknsında ah.I d~ bir çok y~ng-ıular 1;ıkmışt11-. H:ıı'l um, 1-! (A.A.) - l! alı r. ı: istan
ntm tedbi rlerin beklendiği kndMehcm.I .\t\• r-ı<'.v· ahillt-ı·iııe de• .veııiclen ı;iıl· d:ı. l\:ırınuğ·n 70 kilorııptn.• ıızakta 
ıniyetli ve müessir olmndığı nnlnşıldı.I dctle hüctmı, t.•<lilmi~tir. Avt'.ı tayyar<>- 1 .Uorılontııı zaptındaıı :-ıoııra Jnı;iliı. 
iruıı yazınrıktadırlar. Anupa kılnsmın: )(·?·imiz 8 tlii:-ıınan t,ıyyar<?sini ılii$iiı·-'ı huvyl'ileı·;, :5 İlllcli g-,~ııe Kormuğıın 70 
~·urıS.ınn \'<!.sima! denizlerine kadar tt:'Ş· mii:-:lcrdil". kiloml'trc uzağ'nıcb \' -! ~ al'kında A,;. 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE -, 1 <OEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) ( D EVAMI 4 NCO SAHIFEOt) 

Petrol ofisi teşkili hnkk111cbki ka
t'[tt·nam~ cYrnlcc cıkmıstı. 'l'ica: et 
rıfisi teskili lrnkkınclaki. lrnrarnnme 
de yakıiıda <'ık:ı.cn.ktır Du ~ ·~u·t:'tle 
memleketin liiiumlu maddeleı-!ni te-
mine çıı.lı,::ı.cnk iki mühim m~in.,~cse 
lrn nı l m tıf) ol.'.ıc~1 ktıı·. 

' 
Kız ve erkek 

çocuklar 
Koordinasyon hey'etinin 

bir karan 
İstanbul, 14 (Telefonla ) - Koordi

nmıyon hey'eti, 16 _yaşından yukarı er 
kek çocukların maden işlerinde, 12 ya. 
şından yukarı kıı ve e rkek çocuklnrın 
da mensucat san:ı.yiinde gündüz çalışa
bilmelerini k abul eylemiştir. 

Yunan aıkerlerine sıcak , yemek tevzi ediliyor. 

italyanlar 

5 fırka' daha 
kaybettiler 

Taarruzları durduruldu 

iT AL Y ANL.AR -
Havacılığı ter
cih ediyorlar 
Sivilleri öldürüyorlar 

1"{=f$ ... AR Eı.Ti.E.R . Son gün 240 esir: Yel'de ise durmadan 
daha verdiler harp kaybediyorlar 

Emanetçiler fiat Atin:ı, u (A.A.) - Röyt:A:r ajansı Aliııa, 14 ( A.A.) . - Yunan enıııi-
bildiriyor: yel nezaretin in tebliği: 

YÜkseJttİ)er Askeri rnüşahjdlerc göre, son dört Dli~man tayyarele ri dün Zantnyt , 
bombardıman ~tmişlerdiıı. 

Eskiden lstanbul ile - lzmir ara - giin içinde Arnnvudlukt..a merkez cep. Ayosvi~·on ıçyos kilisc...:i civarında 
sıoda eıntea nakliyatına tavaa.aut hesindc cereyan eden şiddetli muha- bombalar patlamıştır. Siv il ahali a
eden biitUn emanetçiler bu iki fehir ·rebeler neticesinde beş t tnlyan tl\me- rasında az miktarda ölü \•e yaralı 
arasındaki emtea nakliyatını kiloau- ni imha edilmiştir. Artık l tah•an mu- 1 var~ır. ~~a~di hasar miktarı h~nüz 

k k it h b . 1 k b' · . 1 bell ı de&ıklır. nu ır para, a mış para esa ıy e a ıl faarruzları durmuştur. Esır ltal- Atina 6 

14 
(A A y " 

yaparlardı. Haber alayoruz ki b'r b 
1 

M 
1
. . . 

1 
d • • . .} - unan resmı 

müddetten beri bütün emanetçller yan su ay arı • usso ınırıın geçeıı er e tebliği: 
"ralatında uyu• ... ral· bunu ı'kı" kuru•. T it·ana gıeldiğini ve Tepedelen cı>phe· u· 
"' r- • y, • <l ·k· ·· k 11 ~ t · ı ı · ı ü~ınan hücum harekatının bcı::in· 
Yüz paraya çıkarm•.•Ja-.ıır. ı:nn e ı ·ı gun a c ıgını t•yıc et ıyor ar. . .. l . 

..,.. ru ~·ı gunü o an bugiin geni.ş bir cephe 
Rasgelen, raagele her~ey,~ böyle Atina, 14 (A.A.) - Resmi Yunan tlzeriııde bütün gündüz Lir sım şid# 

k endi keyfine, kaprisine göre fiat - sözcüsünün beyanatına nnzııran Yu- dclli hücumlar yapmıştır. Hücumlar 
!andıracak olursa ve buna kimse 

1 nanlılar 2-!0 ltalyı:ı n esir i almışlardır. esııasın<ln düşman kuvveti bir topçu 
müdahale f}tmez:se memlekette ha _ Bunların içinde 2 yarbay ve 12 subn~· ve bir çok tayyare himayesinde ta

( yat aeviyesi alabildiğine yükeielecek vnı·dır. İtalyanlar mukabil hücumları zc pipcle ktı\'VC"i.leı·i kullanrnıslnr • 
ve Türkiye icapsız, haksız yere ya.- 11et iC{'sinde beş karış yer bile ele g-e- dır. ·· 

• ,Sajda lnıiliz tayyareleri , ıolda Mmrdal( lnrifo aı~erleri bir manl!'Vtlldı.ı ., 

• 

~anmaz bir memleket haline gele- fi çi rememişl~r, bilakis haoorı:ıiz bir g€- Kıtal~rımız biHün bll hücumlan 
cektit. ce baskınına kalkan ·lta.lyan lnr çok pii~kürtmüJ \'" dii~mana çok ağır 

Bunların önüne geçmek, bu gibi 1eci bir halde znyin.t vermişlerdir. Mal- znyiat vcrdiı·mi:-jlerdi:.ı. H ava dafi 
şeylerlt> bilhaaaa met1ul oJmak ica- 1 zeme ve i nsancn znv iat pek :ığır ol- bataryalarımız 2 o i\şman t nn·aresi 
beder kanaatindoyiı , mııstur. · ' rlüşUrmnşlerri ir, · 



SAHiFE 2 ANADOLU) 

·~ • • • • ' •• -• • ' ' < • 

. . . . .. ' . ' - ~ ' . . . ····~· ~ : ~: - &OYO. . . .. , E. TES_, R,. ·,~ .,, .·.·, ::' ;. Q:AZ\ ····. ··_ .. · .. ··; ·b 
Şikayetler 

istasyondaki bir köpe- 1 

ğin yaptıkları 

Turistik Yollar 
Bir kısım inşaat ilerlemektedir 

~neli,: guıı Tıı'.. JAPONLAR huzırlıklar ~·apıl- Cluc.ık, (Jlu~U!-Iİ muhabir:m:zdeıı) Karşıyaka - Bayraklı t u r ist ik yolun un inşaatı çok i lerlemiştir. Bay-
yodnn Bcrline ha- n~nktadır. ~f ~me"- :Menemen knzu:sınn bağlı Clucak kö- rakladan Paralıköprüye kadar olan kısım bloka j iize r in e pake t taşı 
rekc:>t eden japon- sıller ınecJıgrnden yiınüıı ~inwııclif't'r i;;tasyonuııcla. i-,tas-1 .. . . . ' . d 
ya harici~ l n·ızırı X ist .. nen ye.di mil- yon şefinin serbest bırakılan kö(){'ği doşenerek ınşa edılccektır. Keşif p r oj esi nafıa ve kalett nde ir. 
'Mnt uokn. :\ \Tll- J J ynrlık t: h;:;. nt da tıen bcklE'm k i~in i;~tn yonn •YC'!eıı Paralıköprü • Bornova yolunu n inşaatı da ile rle mektedir. Bornova 
paya ~nklıı,tıl\(·:ı Sovyet er e an- "\~lı giiııü Mü~1es- koyliılcr , kndınl.ıra , btmıyoıı yanında- b ele d iye reisliğ i , bu yolu Bornova kasabasının şimal müntehasına ka-
i.ıçHi paktııı t rti1ı sıller meclıı;:ınde ki ko\ iru.>klebint> giden çocukl.ırn miı- dar temdit e ttir me k kararındadır. 
ettigi niima\İ el laşacaklar mı? mUznkere Y<' kn- temad\ en .ıldırmaktadır. Şe hidler - Paralıköprü tur"stik yoluna Alsancaktaki d evlet de mir-
on ;;afıı g,;r·nıı • bul edilecektir. . B.~ıııclan ~İr milddet. C\ \'('l l')~ıra~ yolla ra meydanından, stadyumu n Önü nden geçmek Üze re bir kasam 
bulunmakt: clı•·. - Amerikanı ı, bu ko\ und n. l· e\ zullnh oglu Hef t hrk:- . • d ' l k . k d .. . b 1 Herlincl n ' •r:- .• malz·ınenin ııakli n Ye Salih OJ.{lU Ahdullah Koçkaı.ı ı ır_ ılave e ı m c tedır. Bunun p a et tnşı oşcmeıııne af anmışlar. 
len hıılJerlcı. mrı' }cıponya, /VJihver ieın- mc:>.;~feı-i~le yakın- mı . z:n,dlı kcnlulcr c\l.ıdlnrını tcdn- G üzelyala - 1nciıcltı - Ağamemnun ılıcası turistik yolu da yakında 
p;elecek •rüıı'••r \ · 1 dan nliı~ncl[ r oldu- vi etmPk ic;"n fuzuli bir ımısrafa kat- ikmal e d ilece ktir. Bu yolun bir kısmı, yaz me vsiminde toza mani olmak 
A lmnn:n~ 1, b~ı ha- pOSUllll pek ızymzyor ğu lıilclirilmekl - lanmı lnı dır. .. . _ . .=çin asfalt döşenec•ktir. Piyaı::z.da kafi m iktarda nr.falt bulunmamakta-
d:se nl.i!,:ı<. !' x--- ıl'r. Muhtur~n mur:ıc.:uıtııı rngmen ıs- dır. Eğer asfa lt bulunmu:ı olınydı turis6k yolların tamamı asfalta edi-
m kt dir. ı:•iHııı A ıneriknıı ga- tıı yoıı •fı kop gını ne bnglnmış ııe dl' . F k . . .. 
diiıı~ :.~ 1 rt.ır J L ndraga 7.Rteı~ri. bu malze- : ğzın.ı agızlık tnkmıştır. l~cektı . a a t .. rek mcırnlt ı, "'('rek ~arşıvaka turıstak yollarından 
edon lıu \, ... k apon nazırın o m<'nin Aınf'ril~an ~ekizinci i !etme miifottişliğinin ıı:t- bırer kısmı, ya.ı.ıı toz buluthı.rına mana olmak için asfaltlanacaktır. 
kar ısında Yu~o-- • >J gemileri tıtl'nfııı- zaıı d'l·J.;ntiııi ccllx>d riz, memura (m·ı· ·--=ooı---

:~'?,~~1~1pJ:ı;,~;',,~;: ve Vaşıngtona ugraması ~ı·.~i ·;~;~,;k;~~~1.'- ::«::::·i"t.;,ö~.;t,;·~~"~\ .. ,t~r:,~~-,'" Va U a M © cç: O i $ ö n dl © 
mı ·tır. muhtemel m·ı? lar. ~Bunun iciıı 

On gundcnber: 1 Amel'İkamn, J r- Kanlı bı·r du··g"' u··n D .. d ..... h ı·f Almanların lı:.ı 'ne- laııdada iblC'r j,..t -

d~!~ı~!~ıı~ ~~\.~.1.: Anıerikan xyardtmırıın ;~~iJiiıı ı;i~~~~~ şen)ig"' İ Uil e IDU te 1 meVZU• 
a , A vrupn me-.P- m-.ktedir. A meri-

le i. artık m vz:i- Berlin ve Rom 41 daki ka tal'nfından ,·e- Atılan kurşun, genç b ir l •• k ' d•ıd• 
ııi::r:;ı~·~ı :11~ }~·;i.~~~ akisleri :;~f:ı~~ 50 ~~~~~~: kızı öldürdü 11ar muna aşa e ı 1 
dilebilir. im r Almanlar, kendi bil- Ameril,n, lı'landnnın cenup \C garp a- Bıı.' ı 1clırın Bur?aZ köyiinde düf•üıı 
diklcl"i gibi dnha miıhim me""' le ık hillerinde uslc r i:.temekted:r. Ameri- n.ısındıı t:1banca atılma ı yiızünden 
me guldiirler . kn. l ngiltereye yapacağı yardımda de- ftıd bir J aza olmu tur. H useyin Ça- Salı günü müzakereye devam edilecektir 

Cç mih\'er d ., leli arasında ~hıtsuo- ııiı ~ oll.ırıııı emniyete alnıak için bu tı kogl aclında JG vaşındn bir genç. 
k.rnın Herliıı g lnK·,.i, yalnız ltalyaı. üsleri kullmımak j t.cmektedir. lı lan- <hiğuıı nliginde> tabancasını ntC'sc· \'iliı~ et l:mumi mecli~i. dun saat 11 g<inılduğünu. Öclcmişin ~iraz fülhiy -
... ·ızntel"rı· t.·ı ı·afı ııclnıı .r•}ı"nımi~·etlı' ,,0··:- d•ınııı lıit·ırafhtrıııı muhafaz ı et- 1 1 .Jü- .. - 1 1 . . k de viliı) et salonunda \ 'Hli B. Fuad 'T'uk- ·iııde < lrluğu gibi diğer yerlerdek 
e " " .... "- ,, ,, • • • o • Jl,s .un ~. u gun <'gence erını ve O\"- 1 . • I'" • d t 1 . • kt ]"' · ·ı · 
ter iJivor. Almanlar tarafından i:-:~ mu. m ,,.,i A!nı.myn ile milcııdele inde lııgil- <le enılc:r gôriılcn ,manznran : Vl'" d~- :sa 1ll ıe.~.ıgın ' op anm ış, g<!ç 'n .• { • rengılı erııı de muııtaz:ım deft :·Jer· 
tedi l ·lıir lisunla b. h~dili~ ordu. ş 'mdi t.crev<' ıniihim zorluklur çıkarnrnıtı tı7- 1 \l 1 1 . F . 1: r " h kadar muznkel'elcrrlc bulunarak vıla- Lulunduğunu. muayene ve tedavi nlt111 

t b l'IŞ" ·nı· ııııslnı·clı Aı·nl•ıı·mda o··tcd.ııı'ı,,,r1• nııl ~ ımlü~~ <ızı '-' \'.lsınc '1 ~1
1111 "'' ,·~- ) etin 1!)4 1 varidat biidçesini 2 milyon d.ı tutulduklarını bildirmi1'. neticede• A lmaıı gaıct leri de tal~a mat mıtı- • .. .. · ... · • • ... ~ \ acaıı c ~·ıı V<' \Uzun• snpnnnı Hl' 

60
• 3n 4 ı· ü ,,. 

1 
k b 1 t · t'· B A ı· 1~ 1 

ı· h ·h · · 
nın dil ind il kunu nıağa hnshımı~iar- ihtiifıfıar \'ard ı . Fakat , Anı~rika - lr- ser. ı" irnrsullln ;IH'h'ıl ölmliştür T)iı "· il ırn :ı:c;ı ınc en. ·a ~. e nıı-; ıı · , rgnmaıın n ~e ec ı~·e asta anes mı: 
d ır. !anda nılina · batı çok sanı imidir. ('un- ' 1.. 1. \ 1 . • · d" Bu ar:ıdn çok hararetlı muztıkere vı:> Emrazı snri~ c koğu;:;unun le\:il içi 

kll An · ı·ı'kııcl·ı , t•rJnsmis biııleı·ce J ı·- yun l · 1 >'!kı ka!~'.'
1

1 .kmn .~~ 
1
'
1
1

11e\ ~ on- h .ı Un munnkaşıılar da s.reçmiştir. ('else lıizım ' rl n tnh.<ıi atııı Sıhhnt \'rıkfı '<' Dikka te lfı) iktir ki, T okyo gaz>tel . ' . ... " muc; Uı. 1 : ~ ız 1. \ UZllllC E' 1 KHZP.f' 1 l\1 r . ı· . 1 • l· . 1 
rinin lisanı nıuteclihlir . • Japonlar içiıı landalı \"aıdJJ'. Amerikanın te. iı·i) le ölüm~ . '>clıi\ •t \C'ı·en Hü .. ,·in t ı•ul- açıkıtncıı . tec:kıı·r'ııeı"' ıgın ge

4 
mı.; o .111 tııır c ı tem nııi cdilnıe><İ meclİ!'\C k.ı-

btlliin mc:sele, So\,H•tl~ rle bir anla. ma imdi lrlandan111 ela lngiltere)c yar- '1ıu . h il aİıtmı tır. · mc · up \t' 1 er oktınrnUŞLur. rm · .. ı·ılmıştır. 
) :ııuıı ) apmıyacnklandı r. clım •tme i mu htemeldir. Çünkii Ame- TurJ, Hanı kuı·umıı Kemalpa~a şu- Bc·d n tt.orbi) esi için köy budçelel"ıı-

15 MART 1941 CUMARTESİ 

QADYO 
BUGONK O P ROGRAM 

8.00 program. '.03 ajans haberle 
,i, 8.18 muzik: hafif program (Pl.l. 
8.30 konu ma: ziraat tuk\ imi. 8.• 
miizi.k progrnmııııu devamı (Pi.>· 
8.45-9.00 ev kadını - yemek Jibte· 
13.80 program. 1 3.33 müzik : tOrkC 
plilklaı·, 13.GO ajans haberleri, J4.0 
müzik : türkçe pliiklar progr!lmııı11 

ılcrnmı. 14.20 müzik : riya. cticuıı1 hur b:ıııdosu {sef: İhsan Künçer 
15.00 müzik: operet şarkılaı•ı (Pl.l 
15.30 müzik: konser - devlet koıı.:e 
\ atunı ınclnn naklen neşriyat., ıs.O 
progrnm, 18.03 muzik : radyo cıı 
orke trusı (İbrahim Özgiir idur~" 
de) . 18.40 müzik : halk türküleri" 
oyun havaları, l !l.00 konu mn (~(ı 
nim m efeleri), 19.15 müzik : hll 
sa-..kılı " 19.30 ajans haberleri, 19· 
müzik: me~ dan fn h. 20.15 rnd~ 
gaz~tc- i, 20.46 milzik : eğlencoli · 
kılar, 21. 16 konusmıı (kitap c:nnt 
2ı.:rn mi.izik: radyo c;nlon orke;ıtl"' 
{ \"iolo .ist .. r ecip Aşkın idnrc-ıindc 
22.30 Memleket nut ayarı. njıı1 

haberl ri, z iraat, esham. tahvilııt 
knmbi• o _ nukut borsası <fiııt 
22.50 koııuı;;ma (İngilizce - /r.1. 
in n- el ılga po;;tnsiyle), 22.50 m•iıd 
c:ızbnı d (Pi.), aat 23.10 n kn 
yalnız uzun dalga ile) . 23.25-:?" 
yarınki program ve knpnm . 

l~[S_o_ır_s_a....., 
OZOMı 

l 1 J F. Solari 
();{ S. Su!'-') ma. 

177 
1-2 

... ro. 7 
Xo. 8 
.No. 9 . 

o. 10 . 

K.S. 
26 
~o 

J{. 
:14 

J apôn) u için n mbhim mebel<.> b·ı rikad.ı yardım kununu kabul edilince K k H lk · d bt.• i id. re h~) 'eti azalığırıa. :\kel isi d ) ÜZt e bir nisbctinde hıs:>e ayrılın:. 
gvniııuyor ,·e A maııymıın ta\ a ·suttı l rland •. İııgilter ) e tema) ül etmiştir. ar Ştya a a C VIO e j umu mı nıımın.ı B .• ~ııid Prnar . eç:lmis, "l mıı\ · fık güı i.ilmü v.c knzalar<la1 • ' 

ile Sun tl\!rl :ınlaısncagına inanıyor. Gen. erle ) ardım malzcnı •:-ıi nakii Bugıın ogl den :,;onı·a aat J G da Kıu·-ı er; ı· t .. lifler \ C' e\·rak, biidçı.>J i :ılilk:ı- ko~ 't• lıl 1 dı) e i~lcrini görmek içiıı 
... 'o. ] 1 
ZA . REı 

Fakat bir d~ uçliı pakt kar ı ında .J:ı- me:.elc i, Amcrikn ile Mih,·uin ara,.ı- ırnk •. Halk"\ inli Karşn .ıka H ıl'. _ <l:ır •ttiğind"n Lüdce es ciimenine gön- k JJa:ı ·ıcal\: memurlara \'erilt>crk 1ic
pon) anın • ~ n bir rnzi) eti bulıınclugu nı lıüslıilllin açmıslır. Çunkii Alnımı- yf ,ırur ,.,çiJ"ri ile İzmir gü;·e çill'ri •1rnJ deriler k c' \'c liemirdc orada teclkik: ı el il n. ıht lif koy biıdçelcrind~m a) rı. 
ıı .ıuırı dık .at~ :ılınınalıdır. hır, Aıncrikn g mileriyle de ııakledil- ıııda ur. mitı.abakw<ı ) :ıpıl, c- ıktıı·.' ımn af ık gorulmii tüı. F<ıçnda millı lıp \<'I ;r.ı · bu hususun D.ıhiliy" \' -

J apon~a; lngiltere ile harp h alind.• e bunlaıı batıracaklarını oyl mişl r- Yal"ııg\'n•u .. Jerleıısonrıı:-ıyn· ."ııf-lemlfıkcaitvc>utedenberika~makamlık ka1r· ı ceıı tuııcnııi clilmc:>si kaıa•·h 
dc~ilcl r . Hatta jııpony.ı, Mat uoka- <li r. 11 : !er bunu son nutk~ında söylc:di- te :ı) 11 • v •tel . J,ir ıl. nslı çay vnll CC'l\:-ı tarnfıııdan kullanılan binanın 450 Iiı·a tırı!ını• ıı-. 
n ı n .. 'nhatiniıı ditcr mih,·cr ortnklıı- gi gib' Stcfaııi ııjıınsı muharriri~ bu. tir. 

1 
ınuk:ıbilinJ, ~"tın alınma. ı için uüdr 

0 
, , . 

1 " b rnı: ıı. t .. ın, Yergı a ınmıyncag 
ı·ı tarafuıclan iı<tism:ır ~dilmcsi ııc p k na temaı; t>tm iştir. \e t~1hsiımt konulınnsı teklifi ele biid- lıald ıııclu bir k:ımın kabul eclili:ı~"Yt~ 
tnrafüıı· gürüımıiiyor. B nttft l\latsuo- Anlı. ılcl ığına gôr..! Mi hver, nakliynt. ç encümenin göııderiim:ştir. . atar~· . C<'k zamana ail arnzi vergi-
k:ıııııı , Ue rliıı \(' }{onındnn l'iOllra \'n- l:ıki 1.orl uğa g u\•enmektNlirler. ~ Hava sog"' udu Bu mcy.mdn l\1cnıle>ket ve Eşr~fp:>s.ı )( ·in.ıı nh:ılikuk \'e tah ·i) olunrna"I \ 
ing tonu da ziyaret niy tinde o!dugu Digl r tımı ft:ın A merika; \'b; hti- h •• t:ıhmıcleri doktor \'l! memurlnl'ı bıımııı ici budçedc üıkribcn 300.0•· 1 

sö~l.-ıımistir, fakat bu haber, tt->):d kum tinin abluk .. karı;ı ındaki \<iZİ~ - Kar d ·t y rı~m'lkt'-dtr m~a ına zam talebi de> \ ardır. liraiıl lıir,ıridathnsılolacağıhal.kın-
clilnıemi lir. tiyl<.' el ulnkudar olmuktud ır. J ııgiltt>- J>uıı ı\, <I: r Jaz ""tınlerini ~ındır;ın • sm nin Bnrbnros nnhiyesin · bag- da uuckc {TIC•ımeninin ma'lbata ı ı ... -

Filhnkika !\Iut Uonn, garpteıı ani< t 1 e hllkumeti, \'işi hiikumeti tarnfrn- lmhar : \', -.ı, lıirdenbiı e değ:. mi~. S(I· Jı oeı:ı köytiıı, d:ıha ynJ.;ın olduğu için o ı ulilnıi ... tir. 
ederken ) olu h •m Londradaıı, h m daıı ~ :ı ,ııl:ıcak t{•klifler i iyi niyetle kar- . k 1 h 1 . h 1 k Lrla k .. za mn batrlanma 1 hakkmdaki 
\'ııı; ingtoııdnıı rr .. c Ctktiı'. ılanı:ı ia lııızırdıı·. İ ngiltere, isg.ıl :d- ..;'ll (: g:ı 1 C'I t~ı a~rek ( iio;ur ('( b (' 1 e l)P. d· kıka için tatil ed'lm "• 

... ~ J ·ı J • t' D" ı h idnre ~ncumcni nrnzbatası üzt.r!ndc Dig•er bir hı bere gör Almnn.\·n. J·a- tında 1.Julunmı.nuı mıııtnknlara in. c ' \ı c • nsızın J!.t' mı!l ır. un s:ı •:ı . • • • ikiııc, '"• : ... de l!l 11 \:ıridaf bı.ıdçcs! \' 

1 O ton nohut 
l 5G~ ... kilo mazı 

ZABITADA 
...... -....--- -.-...- .... ·- ... 

K. 8. 

.. ' 

Bıçak taşıyormuş: 

lkicı .;melik caddc:>. inde fbr· 
oğlu ~.id in üzerinde bit· bıçaf. 
lunmtı-. zabıtaca ımi~acleı.ı> ed 
tir. 

Esrarcılık: 

1kiç mcliktc Az'zlcr okıır. 
Hnlıd o •lu ... "uriniıı uzerindc ;O 
tigram fi rar bult111•nu tur. 8 ·~ t · 
lire.\ e -. crilmi tir. 

l1mir, cı·\arııı. haf"f t-aı· cıu· "lııt"ı tı'ir uzun müzakereler olmus netıce ıtıbn- ı_ ı. ·ı b t k pon)nntn Amerika~ ı harp hnlind.! acl- madd • •ı i sevkin mani olmumnktachr. " ,. . .. . . . . . ·.: <> ••• • (>'iv:lvı nıııcı) maz a a:sı o unarn, Kız kaçırma: 
detm .. ini i ti) or .. J.ıponların bu hm·p Yalnız. \iman~:. \'e i. gal nltınclal, ~fo:ım. f:ıı clün .rumi marlın hiri ;rli. 1 ı\ le bo~ le bıı 1~·~kın es.ı. en. 1" ko) u m ız: hl e €clilnıiRtir. Esbabı mllcilı( Kur ıyakacla 1849 MCll ~o~ 
il:ııııııı ~ .qmcnklnrı silphelidir. ' rlC'ı·~ •\·kini j,,teın{'mektedirler. Atnl. rımııııı 110zunu ele um tnı:ı:rnı, bulu~:ın Çe ~e. ıçın fenı, n<>tıc:?ler ':c- mnzh.ıt ın.ln büdçedeki 207.000 lir. , alih og-lu .MC>hmC'd: ~lehmed 

J.·ıpoıı \'e veı·lı' ıı g ."'zctel rı· . Anıcı"- lngil e>re için gunün en miihim me- liızınıdır: 1 cegı ı~ni'.ıırı ıtıbare alınmış ve meclıR- nçı:,a ' 700 bin :irnlık esk' bi.ıdçe\ ' 16 d S b ·· • · ı· . ' 
.u '' :.\l t k ı lı kt ı· ]·" ce ncld Tmı·arlastıı ılnıı tır · ) n ın n • a ı ı.} ('\ ı ~nçıı mı,., 

kan Hırdım kanunu miinasebeti\"İt' 0 Je,.i. nakliye gemileridir. Onun için • art apıc an a ırır, -:ı_zm.ı ~u- • " '. .: .. .. rağmen t'llCiimeniıı tah:=ıiliit -..e var•cl:ı • lntac:ı tutulmu tur. 
ı\ m..,rikanı hücum etm ktedirlf'r. Her- Aıncrihı.da, n.ıkliJ·c gemisi iıısa ııı.ı rC'" \ ' 1 1 ~ ır. Ş~ı .hald' m"''" 111• hül•- Ku nda mın 1 ırha koyunun . Sok tı .ı t ıı mnlçtnn b: ska çare bulunnmn-
lin rncly~,;u , Arnpçu ne. rhatınd:ı yar- h ı zlıı lıaı;lnnmı tır. Bir tı,rnftnn d.ıl ıııtıı'u \ r ııe '<'tırıyor. ~azas.~na ba •l.nnm.ı~ı . hnl{kınd~ıkı tf'l, - dır•ını 11. ıaı· ı clikknl<> nlarıık t:ıh ·ıat 
dım kanununu n. )[ ı ıgıın tm·ın lımmıcl:ı mc•\ cud \'e s:ıh ipli J,600.000 tonnj·ı ba- lıf muna, el»tı~~ıc.~cl'ındn t~dkıknt ra- lC'şkilatın\ takviye eden biı· kadro hı· 

" ·ı b k ı 1 pan hey ete ko) luler bu dılektrıı va.t , _ . . bulunduğu diırt kiısil ık Lir Ynhudi çe- ı:ğ olan -85 sı <'fJ, ns a milletler bny- 11 gerıtı'kl• ı·ı·n.· bı" lclı'rcfı'klnı·ı·ncl n "e "·'"".·eıı zıl'laoıl-{ı ,.,, yc.nı yıl .varıdatını. mı.ısr: 
t" in in i i oldu .. uııu bildirmiştir. Bu, n.ğı :ıllıııdcı calı:mtıktadı r. A nı.rikn ı -,--K- ••• ·· b 

1
,,,,.. -,- " " ' """ f 

-
0 H lıu kô.\ lin Ku ·adasrna ~·akın, Sök<'' t a _ıı0a1ı:ını.n m.utfl.•nzııı olnra.k ~ n. ~ıl) on 

B.erlin in usulü.du r .. A lmnnların ho. tını. hüku~ ·tinin km·:ıı·iyle hunl~r nl\11:~- JSa a er er " " GO ~ l d b - 1 
.rıden her . '·' ı nıııı ~t!C'r .nıpar, h cak, lı l' kısmı 1 ııgıltereye ' erılect>k, lııı· _ _ .... ~ ,t ·- __ ,.. _... i-; e~k mrnk olclugu anla!ııldığmdan .. ": " ır:ı. ü!-erı,n .en ~e~ . ıt cttı~p nı . 
,., osa - - - - -- - --- - klit ın kı bul dilmenıesi muvafık gü- cıırılmtklc> ıdı. \alı, \ arıclat buclç ~ı 
g itmiym i de muhtelif z timreler.. kı::.mı ll.ı huklım ... t tarnfınclrın kull:ıııı- 1 1 

k rulmusiiir. ve -;ba JI ıııucibesi iızerinde söz açmı.ı, 
F a kat Roma, Bedinin btl ntiı taleası- laca tır. Heit.:dıyc rt.:ı~i Dr. Behçet t:z. dun n k'Jid, bir ct::.panser Ye biı· mek- B. S ıid Pınar cKi:malpaşa:::. büdç ni~ 

mı ist ir nk ctm ıni t:r. * kültürııark ve hnYagazı fabriknsın - t 1, birrn ı inşası mU\ af ık ol:ıcnğı ,.e h.tb'.kat uııkımındmı noksanlığını :<iy-
Stefnni njım:.ının neşrh atınclıı, her HASANKALENIN KURTULUŞU d.ı t tkıklcr )ctpmıştır. Beledı.}c dai- bıının ıçiıı buclçe\·• tahsi at konulma- ! mi, Jı. k.ya \'{'hali)<' v.ergileı·inin 

ha lde Mih"t er tnraı ınclan vikılacak Hrı. mı l'ncum •ııı, dun ogleden :sonra oc-• H k ı 1 ı ( A A ) 1.. t l d sı h~ık ıd .. naf'. Nıctimeni mnzb~ ta- tnh~il ni betleri tizcrıııde durmuştur. 
tanyaııın m ira rn :ı konmak için bir te- ır ns.I 11

1
·n lf· k ·

1 
· - " .. n1ıa: , ledi.} elle toplaııarak bazı soka dnr 11 ,,ı okttnmus, lıiidçe •nciinıeuine hwa!e H. Ekrem Or:ın, Büdç~ c>ncümeni ıın-

ebbiı mana ı ' ardır. : tefani nJnnsı- • a un ' ı c nın urtu ~" gun'I' ur. Kaıı.ı ıza yon ınşaatını mtiteahh.dlc- . i ın I\ af ık .rörulmlistur. 
um neşriyatı", tce 8 ur içind di r ve şôy- h. urtuluş h\l\ ramı, dü ıı coşkun t~ı:~- re ıhale etmi tir. ~ mına izahat \ermi • Vali B. Fund Tuk-
le deme ktedir: h uratl; kutlulaıımışlır. A ~kcrlcrı m·-ı * ltkb:ılrnr at koşularnıa ynrııı :~2-ıt.> ıı.'ılı knnt.n mucibince munl- :.alı l'I dn beyanatından oıırn \aridnt 

11 M ·t t .h . A ··k t "h ' 1, 1 in ·chre girml'11i.} lc:> belediyeye bn~ - sııat ı 3 ele J{ızılçullu alanında baş- .:mıo hı J' çil'dikk•ri tel'fi müdd t:ne biidç,esi "" sbnbı mucibe mazbata,.1 
'd r b.'tl ü ar ı 1" k ":. \ ' n ktnı ;t ~ rt1k ç ldlmiş, ŞC'h icl A H çaVll.:? alıidp-ı ıaııucnktır Bu cnckı b·ıhnıı koşula- gor<' t ı·fih \e tnnhhtidleri D cedveline ı :ıbul ed'lmistir. 

~~J~ ı A~~~k~ ~f1r~ıtineak~~~; ~·~ ... u~~: ... i ı! l' çel ·nkl~r konm.uş, lı i ı· gerıc! re - rı altı hafta dc;em cdc~ek \ 'C her gör;mu\'afık olaıılaı· için nlnc~kları kıı Dünkü iıı~ikadda 1ııciraltı plitjı ·n
da İ ri \El nmnk istive n ~ıilyonhrd·; ıı mı n IJe l ccl ıye cl e bır to plantı .":ıpıl- pazar guııu yapıl:ıcaJ,tır. Kıym•'tli eL 1.ııı ' 1820 lı!·nıım. J!) ı.ı bt~dçesınclen. t:ı- saatı meselesi hakkında tedkik:ıt ya-. ~ · • · ı m ı~tır ı ) '- ki k h 1 t ı i yer nwnu: 11 \' •rılmt•sın' ımkan olmad~gın: pnn muhtelit encümenin de mazbatası ıniirekkcp milletlere m •ydan okumu. - " · I 1 e " 11 n ? u a.\ "·~11~ 111~ 1. ~ 1 

- cl:ııı bunun be~ ::.. ııeclc ,. beş rnuı;nv .. . . . 
tu r. Bu mill{'t ler, Ruzve~te l?uveniyor- HAF CELSE lcrdl·ıı li.ehrı.mızc g{'t ınl~ıştı;. k t.ı itte 0 lenmC':-;· h.ıkkınclaki m .. :r.uata n:ıu.z.ı~~"re edıle>cektı, fakat nı~~t ço~ ge 
larclı. Ruzvc lttcn bl>y le hı r hızmet bek- ld"d * lı-b.rnka-;ı ,mufettışı J,. Hal~ . ı\: bul edilmistir. c k.ıvınd ·n buııun. ma. raf budçe. J) le 
lend iği ilk defa bildir il mekt di r . m ~ıı~;~:·~,n ~~ ıeb7·lt1ri;;; A '~~;~~;~m~- Ol' zgeNıı ~))dınıı, ıs.oma betDcc!kty~ krcıs ı B • ırada., okmıaıı bir çok ııciınwn bi~·liklt; miızakeı si öniımiizdeki Salı 

. 1 . . ı· ><I) urı .azan Somaya, ı ·ılı ·ay- "tıııtır10 bır tkıl ışt 
.. Be.r!ın radyo~u da ııgılız .Başvekı ı ,·a. ı dün hııfi Uir cebe akcli:deıek tica- mak. mı n. \' l dnd Dikıli\ c gitmişler- ın. zh.ıtnlnnnm, mn raf btidçe·:: nıtizn. "' < m ır. 

Corçı lı n. Amerıka) n \'e Ruzvclte tc- reli b:ıhrire rnıiyctiııi miizakere et- dir • k ır edıliıkeıı :-;,r:ıya konulıııak okun-
şekktir nutkundan bahsederek lııgilte- ın"ştir. · ___ ıı: ı \(' mn raf büdçesini alakadar d- HAVACIUK · GENÇLiK 

Kanıyon kazası: 
lfrın rde l 141 ııci soknkt:ı :-; 1 

man o rlu Zii lfiıkiı ıı . idar<' .iıl~ 
k:ınıvoııu EPLıp kızı G vasmd·ı · ,, . \ 

n<.') carptırnr.ık hnfif surette 
lanmn" na ı. bebh et 'ermi til'· 
hı şoföı., \ akalnnnıı tır. 
Taşla yaralamış: 

B L.\ akada Abbns oğlu Kn' 
ha ·vun mesele inden Ahmed 
Çoban Veliyi tn in ba ından '· 
mı tır. 

Hırsızlık: 
İki<'e melıkte G8J ncü oka1'• 

oğlJ IG ru ında Yı • r. Salinı 
(' n.nlı f'\ iııd< n muhtC'l'f c..;\'• 
mı H tuhılmuıüur. 

Milli Kürne 

Fudbol müsabakala 
M Ilı kume fudbol miı ab:ıh 

Ankara \ e 1zmird n iki r, f .:t 
dan <la ılôrt kulüp iştirak clecc 
lümdur. 

renin, bu n ut ukln bir ndım da ha bUkut BiR ZiYARET A k A v u t ' tık! .ı·indeıı Lôyl~ bir uımliın tntbi'' edıl-
ettiğini bildirmiştir. Berline göre bu .. . . . .. S eri azıye , ııı . nıll\ afık gorulmustur. 
nutuk İngiltere gibi bU)lik bir mille- \ ı ı , 14 ( A.A. ) Cezaırumuını\.ı- · f.nı ,.,~esinde )Ol \er<ri-.i zJlıurnt, 

Ankı ·a, 1 tnnbul \'e 1zmirdr1' 
kullibu temsil eden murahhn:;I 

An'k.ıl'n, 14 {A.A.) - Hnrn gl' - bcd n krhiye i gen 1 direktörH11 
dıkli hazırJnma yuva 111111 urüncü ımvirlerinin önümlızdeki haft!I 

tin Ba.,vekilinc yukışmama,tndır. lhıi Amı r:ıl Abdnl, Bnşv kil mum·ini (DEVAMI 4 NCÜ SAHİFEDE ) tı iı:.kkuk \'l' tahsilfıtındmı dol:ı\l bazı 
Amerilrnnın l ngiltercre yardımı Amiral D:ırl :ııı ile h:wn m ü. teşnn ge- t: h ilclarlnra ,·crilmiı:; olan i:17 lmuıın 

1 k 1 ı . lanmağa başladıkları muhtelif av o ara i k JHırti hıırp m:LlzemC'si \ 'C • :- neral >crjcr .? \'e miinnkalut mii:-t~san • <'"hn· zimeıııiııe gL"'irilmi~ vlm, :-.ıırn 
1·1 · tayyareleri tiplerini dütünmek la - .... liıh yola çıknrılm ıştı r. J a n Bctilo ta ra fıııda ıı lrnbul N ı mış- · ı.ıt'ml•n tnh:sil edilemedigi \C rKııli 

zımdır. Bu tayyareler, bı:rer ve ikı - .,. 
B ir çok harp gerpbi ve r ilme i için tir. k' .1 h:ıJ.:kınd.ı .·d,ıı e , ncüm .. niı d, n gelC'n --- şer ışı ik tek ve çift motörlü tayya· ~ 

:-:_""'ş'"'e""h"'r .. J.'m"'"1:'z"1;'n'"'e"'0"'"b"'u::·y"u'.'.'k"'"5'"1.'0":e·"m""~"S"I""' ' =:_: relerdr. nı:ız ata bıııı nniıınk:ışalnrn ı'bl'lJ <.ıl-
-·--- - ARNA VUDLUK ımı~. nlPclisin. CV\"C'lc,(l bu para un gc-

·•1111"""""""""1"1""1""'"'""1"1'""'""'"'"1"""'"" "". CEPH~SINDE ri .ılııının~ı hııkl,ındnki kararının de-

E L H A M R A t n 1 n ğı!i'İl'llmi~eceği iler: ·iirülnnic;, netiCC'-Bura.da, Muııııolininin de bir nut
dt• t>nciimenin ,. nid n tedkikat \"npmnkunda mevzuubahs ettiği ilk bahar 

B ugün matine leı d en itibaren takd im l'dc ceği 
SÜRPRiZLi PROGRAMI 

en büyii k 

- 1-
Güzelliğine d oyulmaz bir nhc er 

Bir Balo Gecesi 
Yaratanlar- L U J S E R A 1 N ER - Wl L 1 A M 

-2-
POWELL 

Geçen hafta eısiz muvaffakıyet kazanan misilsiz harika 

Bu Kadın Benimdir 
• T 0 R K Ç E Sözlü V E 1 N G 1 L t Z C E Sözlü 

ll cır iki l i><anduki kopyalnrıııı bird e n o la rak ta kdim ccl iyo nı z. 
FOK S JURNAL O A En son ve en mühim haberler 

SEANSLAR: Bir Balo Ceceııi - 1.30--5-9- da hatlar. 
Bu Kadın Benimdir. Türkçesi 3 de ve İngilizcesi 7 de 

Cumartesi ve Pazar günleri 11 de T Ü R K Ç E filim ile baılu. ~ 
D 1 K K A T: Haftanın her gününde ilk sea slarda ucuz f iatlarla 

her iki filmi de her iki IİNnda olarak birden görmek 
kabildir. 

taarruzları hazırlıklarına aid bazı '1 l .ı..- ıı· :ı .tırı'mıştır. 
şiipheler vardır .. Son hücum hareki.- H •• • mncla arn ıra gorU1l· ı Lekc'i 
tını Muaaor ni de buraya kadar gele- lwrnma \ ak'nlnrı mun. )eti it> mu
rek takip etmiş, fakat 48 saatta 10 .ııpl: ı·ı tecrid iç'n a~ılan kogu n t \ 
bin ölü v rilmiştir. Üç fırka artık işe siinc snrfedilmck i.ıwrc \'il,i\'et hüd<'e
yarama z hale getirilmiştir. Yunan - · • ıd n 2000 lir.l H~ı·ilme .. i h:ıkkıncl ı 
lalar ise bir karıt yer vermemi.Jlerdir. knyr~u k. mlıgın ~ ııptıgı tt>klifin kabu
Öyle anlaşılıyor ki, halyanlar, bu Hine ımkan olmadığı uzun miizak('re
cephede Alman müdahalesin=n pres- !erden onra knrarhıştırılmıstır. Hu 
tijleri üzerinde ki tesirlerini düşüne- ırada ı<Öı öyliycıı B. Ekr m Oran 
rek bu taarruzu yapmış, faka t mu • Öcl mi.> Ö<i:>mişin K ir:ız nahi in
v ffak olamamışlardır. Merkez ce p- cie J'ı ıı •ici"n ı!ptı.ll:ıl' bulunclugu ıtı. 
heı:indeki e n şiddetli muharebeleri geç •ıı C'llC Toı balıdfl. fazla "lttnnlılar 
bizznt Muaaolini de takip etm"~tir. r.orülditğiinil ilcl'i urnıiiş, bina na
Tepedelende ki yarma hareketi akim leyh Hergnınnyn bi r ynrdım yapı1ncak 
kalmıştır. Düşman e vvelki gece, son olur a hurnlıırda da koğuşlar veya has
enerjisini sarfetmiı, fakat gene tar- bh.ı11t•ler yaptırılma ı icap .!1 tiğjni bil· 
dcdilmiştir. Maamafih, İtalyanların c1· 1=nıis, biidçe enclimeni namına izahat 
bir iki taarruzu daha beklenmekte - w•rmi,.ti r. 
dir. Fakat bundan aonra hareket ge- Toı>h ntıcla bulunan Sıhhat ve İçti-
ne Yunanlılara aeçecek ve büyük ma i ·Muavenet mtidüril Dr. Cevdet Sa-
muvaffakıyetler doiacakbJtt racoilu, Beriamada tek tük vak'alar 

<levı fi i için hazırlıklara başlu'lmıs - buld.ı bir toplantı yapmaları 111~ 
tıı·. Binlerce gencin, hava kurumu - gi.ırtilmiı!'tur. lzm ·ı in Altay ,. 
ııuıı sulıelerine müracırnt ettikleri ô{r_ ııordu f,ulüpkriııi Lu toplantı~ f 
renilıniştiı'. Okulun, muhtelif ihti aıı eli~ e reis mua\•ini İzmir bölgeı:ı. 
ımbclerine> 15-20 yaş arasında ortrı njnnı B. Suad Yıırdkoru tenı 1

' 

okul mezunları alınncak'l:ır. cektir. 

r 
Buca Alanında 
İlkbahar At Koşuları 

Yarışlar 16-Mart-941 Pazar günü aaat on beşte başlıyacaktır· 
Trenler: Gidiş 12,15, 13,15, 13,30 14,15 

Dönüş 16,55, 17,10, 18,10. 

Otobüsler: Etrefpaşadan doğruca yarış aahasına kadar 
otobüs servisleri vardır. 14 15 16 -------- ' 1 T AVY ARE Sinemasında Teı. 36, 

BU HAFTA iKi BOYOK FiLM 

1-TORKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI: KIZIL RAKKASE 
2-FERNANDELIN YARATI'fCI: ZORAKİ ASKER 

Matineler: 2-5-8 de, Cumartesi pazar aünl~i 12,30 da~ 
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lzmir defterdarheından : 
S;ıtı 

No. su 
Muhammen B. 
Lira Kr. 

465 

46G 

467 

468 

469 

470 

47 1 

472 

1car 
No. sn 

(Birinci Karnta'li )[. RJhilınLa t>oi,ak 619 ııd~ 

(-1 par el ı:;ı :\l. M. 2 kapu numarıılı nr u 
(Birinci Kar.ıtaş M. Ruhibaba sokak GHl :ıcla 

(3 parısel 14:; M. ::.\L ı l kapu numaralı arsa 
(Birinci Knrnt!lŞ l\1. Ruhilıaba ~okak 61!) rıda 

l5 parısel 166 :.\1. M. 4 3 kapu numaralı arsa 
(Dmagaç 1517 ı·o. Köprücti sokak 1417 ada 
(1 parS('I 111 :\1. ::'ıl. 24 kapu. 89 taj No. lu arsa 

3" ,) 

55 

(Kahramanlar 1396 N o. Gü' en caddesi sokak 250 
(1910 adn 20 parsel , 0,50 :'11. l\I. l 1 taj No. lu hane 
(Umurbi') - Şeh'tler caddesi 1520 No. lu toı>- ı 227.i 
(rak sokak 1410 ada 1 pnr~ 2275 M. M. 127 
(yeni 125 taj • ro. ~u ars<ı 
(Darağaç şehitler cadde i okak 1407 ada:; pnr!-iel 85:l 
(855 M. 1\1. ı:.;7 yeni. 135 ta.} No. lu ar~a 
(Umurbey M. 1494 No. Pi~·:,de sokak 1441 ada 105 
(1 par$Cl, 210 M. M. 26 ~eni, 28 1 taj No. lu :ırsn 
(Tepecik mahalle'ii ıı:rn . 'o. lu pirina <:ıkmazı :rnoG 
(sokak 9026.64 mEtre mur, bbm piıfoa fabrika-
.( -;ıııclan mllnknlip d<'ponmı ~ 1 hazine hiss··~i. 

474 l>cHli kô\ undl' flHIO ~1. l\I. bilft • ·o. lu bağ 
475 D('HJi kb):lind • ~3 dönüm bı ı"ı ı"umnrnlı bağ 281 
476 Develi ko.ründe 11947 l\I. m.•ı·abbaı bi!fL No. lu hağ 150 
n7 D<'velı kö) ··nde 13 dunum lı. a ).;o. lu bağ. 80 
478 (0:.maniye sokak Kar. o,,,mnn oğlu ham iist ka-

(tında 26 29 numaralı oda 

00 

00 

00 

Ol) 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
(10 

00 
50 

Yukarıda yı zıh 9 p<1rcn c>mnı!iı mii:kiyellcri ve .; 41>arça enn·alin bir 
~ıınelik icurı pesin p:mı ile 1 3 941 tarihinden itibaren 17 gu ı miiddet
le müzn)c>clt'H kc•nulmuştur. lhalel •ri 17-3-941 tarihine mfü:ıaclif pazar
te:i günii sant 1 J tcdir. TaJ;pJeri°n 'lıuhamnırn bedeli ri iizel'iııden t·üzde 
7.~.· depoz~to akce"'i yn.tmırak yevm: mezkfirda milli emlak miic'ürl :ı~iiııde • 
nıutcS<!l,kıl sıttl4' k•>mı. yonuııa müı •. caatları ilan olunur. ı 15 808 

lzmir defterdarlığından:-
Halil Z<'kİnin Başturak şubesine olan 44 lira 26 kuruş kaz;ınç ver g isi 

borcundan dolayı haciz ed"len Bayraklı Mer sinlisi demiryol unda k a in 
190 lira 20 kuruş kıymetindeki kulesiyle tarlası V ilaye t idal"e h e y'eti 
karariyle 21 g ün m llddetle m üzay-. deye çıkarılmıştır. 

Taliple r in 25/3/941 Sal ı g ünü saat 15 de Vilnyct 1da r t> hey 'et ine 
müracaatları ilan olunur. 3 8 15 (817 ) 

lzmir Defterdarheından: 
Satış 
•'o. ım --

156 

4:>7 

46l 

463 

(Üçlincii kımıtas 1\1. H:JfıJ sol.nJ, G57 A<la ı1 pıır:-ıel 
(34 .\1. :'il. :ıo kar,u halen 722 1 t:ıJ numaralı Ars:ı 
(Sfflhıınc ~I. Yeni Turan ,. • İmam sokak 68!) Ada 

(1 par 0 1 Yrnı Turandırn 8 '·' lm:ım soknğ"ındnn 32 
(No. hı Arsa 212,50 M. ).1. 

(Giızf'h nıı .M. F rnh ~ok.ık !.i l 1 :ula 13 p:ırsP} 

(98,7fi M. ::ı.ı. 24 kaııu 2J 1 t ıi No. hı Ar:.:. 
(Üçiincti l<:arataş giritli nuı hani) e> ı-:okuk 66!1 Atla 
(2 par:1el 171 :'II. ~'ı. Biliı ?' tmaralı Ar a. 
(Karşı~ aka Bo tanlı 1700 \C 180 •• ·o. Yı.:ı ı-.okak 

(1:358 Ada 4 pnr.:-ı 1 2!12 :'il. :\I. 302 No. hı Arsı 
436 (Karsıynka Bostanlı 1700 ' 1788- No. ) alı sol,ak 

( 1324 Ada l parsel 840 ~ıl. .\f. 2 taj ı:"o. !u Aı··;u 
4.37 (lüır:11.rnk.n Do tnnlı 1700 ~u. Yalı c:ıdıl 1si sol.:ık 

(1~~!'i7 Ada :-l paı·::pl 2rn ~ı. .\1. Dl taj No. lu Arım 
438 (Karşı~ nkn Bo. t: nlı 1700 ,. ' 1807 Ynlı \'<' köpı·tı so

(kak ı3:;7 Aı.hı 1 Pnr. e: 100Gö M. M. Bila No . .Arsa 
439 (K:ırşı)ukn Bo,taı lı 1700. ·o. Y:,Jı ıwkak 1:~57 Acl:ı 

(!1 pm· ~I 170 . )l. 8~ t: i . o. lıı Aı·sa ı 

440 ( Knrşı aka Bo:stanh 1700 ', ld09 Şerd ' ' Yalı so
(kal, 1~5:> Adn ı Paı .. el :~r l ~i. l\I. fi2G 'e 17 ta j 
(Nt>. Arsa 

441 (Toraman l\l. :ılakara sok. K 122 Ada 58 ııı. rst.') 
(70 .L .1. 20 üıJ :No. h Jhıı. 

444 (Güzely:ılı 43 Xo. ,:"ref çıJ, nazı sokııl\ ~)20 Adıı 

(4 par 1 6!H metre muralıb.ıı 33 y(>nİ. h:ı!~ıı 3B 
(Tajlı Hane. 

446 (SU!eymaniyc ~I. Hefah · >h~.k 5fı6 .Acln 1 paı·s •I 

Muh.ııııııwıı Il. 
Lira Kr 

10 Oı) 

00 

]!} 60 

17 ıo 

1 fi!,! 00 

11 

f)(J 

, 3 IJO 

~)!!7 

11 

l.iOO 1)(1 

(250 M. l\1. 15 - 17 - 2 t.:ski h:ılen 2 taj ~o. hı .Ar.sn :.:7 50 
Yuknrıdn ~nzılı em\aliıı mnıl\·~eılcrlııe uidn~d('tı talip z·ıhuı: t'lmc

diginclen 10 3 941 ü ril nd n itıL.u ıı 10 gün muddetl' muzn..'cd.-.~c ko
ı.ulmııştur. lhalelcri 21 3 941 tarihine miı adif ('umı "'t ııli s:ı.:ıt 11 dedir. 
Taliplerin )(.'\mi mezkuı da MilJi Emlak .:.\Iii hiriy t"ııde müteşekkil sHtış 
komLyonuna mürac •. tlnrı iifın ol mur. (1001) 

Bodrum gumrük Muhafaza ta
buru Satınalma komisyonundan 

Bodrum giimnık muh[ faza ü.baru ıçın (600) altı ~:iz nd t k:ıra çam 
telefon direği satın alınacaktır. Bodrum çift l:k karanlık geneıvdevlet or
nrn J.l lnr•ndan kesilmesi için m zu•1iyet ulınmıştır. ' l'n1rn1in cıli;cıı bedel 
(1920) liradır. Ek:.iltmcsi 17-3-9.U p:ıznrtesi giinü sant 111 da Bodrum 
t nburu saim alma hom·s)vnunda :.~ık cJ,'>i11me suretiyle yapı lucnklır. 
Muvnkkat teminatı tl 14) liradır. Bodrmn giimnıJ, muhasebesine ;vatırı
lır. Şarbıamesi bedeJıs;z Uodnım 'e İzmir gümrük lalıurlnrıncla göriilebi
liı·. Eksiltme) c girt>lıilmek için isteklile1·in ticar et ocTnsıncla kayıdlı ve 
24!)0 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddeler'nde yazılı şartları haiz 
olduklarnıa dnir belgelerle teminat makbuzlarının komisyona ibrazı mec-
bur idir. l 5 10 l 5 

lzmir vakıflar müdürlüğün
den: 
N'amazgiıh Alaybey caddesinde )fuflu ,.,IJ:ık Ahmet Sait \•akfından 

3~1 ı~: No. hı 1-ir:ılık ı .füıın smclik icaı ı GO lirn üzerinden ıntizaye

dcvc konulmu!'I iı-;e de t •. ı hı nıht r etm ... diğfodeıı on giın müddetle miiza
\"ede:.i temdiı.l dilmisl r. İhal ~·~ 1 '.) !) 11 Cumn giinü .,ant Ondadır. Tn-
J;ıı olnnlaı ın V~ıkıflar id! sine nıuracantl:ıı·ı. (957) 

Nazilli Belediye reisliğ·inden: 
35 Jir.ı • ,ıı m. a:1lı N · li Bel iye \'cteriıı-ı·Jiği n.Lınhalcı:r. Tnl"p 

ılacakların • Icmurin kanunu hukuml<:ı ine tevfikan 31 ~~ !) H tarihine 

(ANADOLU) 

As. Fb. lzmir silah fabrikası sa. 
al. ko. reisliğinden: 
ı - .Mevcud şartname, keşif ve \'ahidi fi:ıt esasına. göre (8188) lir:; 

(87) kuruş bedelle bir bina Vi! müştemilfıtınm inşa işi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - 1n~a işine ait evrak her gün saat sekizden ::.mat Hi ya kadaı· ko
mbyonda görülür. 

:1 - Açık eksiltme ( l 7 ... 3.941) pa zarteı;i giinii saat on dbt·tte Halka 
pmard;:ı silfıh fabrikası müdürliiğiirrde müteşekki l komisyonda ppıla -

cnktır. 
~1 - 1stek1ilet (615) liradan ibaret muvakkat güvenmelerini izmir 

mal sandığına yatırarak alacakları makbuzl nriyle birlikte şimdiye ka
dar :rnptıkJarı inşaat iş1erhıe ait ve (2490) sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddeleri mucibince icap eden vesaiki hamilen· belli e dilen gün ve sa-
nttn komisyona müracaatları 28 5 10 15 790 

Buca Belediyesinden: 
A~kerliğini yapmış (4Ô) lira ücrl)tli bir memura ihtiyacımız vardır. 
Taliplerin 17-:\fart-941 pazartesi günü Buca lıelediye::;ine müra -

c:wüları. · H 15 

Nazilli belediye riyasetinden: 
Nazillide yaptırılacak olan 2061,25 metre murabbnından ibaret beton 

döşemenin bedeli keşfi 4720 lira 26 kuruştan il..ıa retti r. 
l Mart 94 ı tarihinden 21 Mart 941 Cuma giinü saat 15 de ihal~si ya

pılmak ii7A're yirmi giin miiddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-

nulmuştur. . . .. . .• 
Bu hususa ait evrak vesairesi para-;ız olarak Ycrılecektır. Muteahhıtlık 

vsnfım haiz olan istekliler teklif mektuplarını 21 • fart/941 Cuma günü 
. nat 14 de kadar ):azilli Be! diye Riyasetine vermeleri. 

6 9 12 15 (1637/866 ) 

Deniz Levazım satın · alma 
komisyÔnundan: 
1 Tahmin edil ıı bc;dcli « 1:3,000> lira tıl:ın c:ı0.000> metre Era~ yaz

lık elhi. elik kumaşın 1 !) :\fart ~141 Çarş~.mua günli !'aat 14.JO da 
pnzarlıkla ek.:-ıiltmesi );apıl:ıcaktır. . 

2 _ llk teminatı c3223> lira olup !}artnnnıe:si her gün komı::;yonılnıı 
215 kuı uş bedel nrnkabiliııde alınabilir. . . 

:~ _ İ:steklil r'n belli gLin ve saatte t~taııbulda bulunan Komısyoncla 
hazır bulunmaları. 15 16 · U842 987) 

_..---------------------!~ 
eauanıara Tavsiuemiz 
Simanızın güzelliğini 
artıran Bukleli altı 

aylık ondülenizi 

ENVER YALlVSOH'a 
Yaptırınız . Gayet uzun 
ve her arzuya uygun .. 

IKEÇECILER TELEFON: 28 00 

Kemalpaşa icra memurluğundan: 1 
940 519 

)f encmende Jlıfzı i\fcnemenliye 
(il O lirnya burçlu iirenden 1lakka1 
.ı1 ehımcl Alinin bıı borc.; için ipotek 
t'o··tt rmi · olduğ'u tc!'5rin e\'e\'l :~22 
tar:lılı H' lSG-187 numnrnlı topuya 
ıllİ~tcn·ı ur niıı mtikmil me,·kiinde 
..,,:rkaıı l :.le 1 oğhı 'ıfchmed, v~ rbC'll 
\eza ~Jc·lırıH•d, .)malen hacı Ahmed 
oğlu ··• 'C>se,.;i ct>nul..ıC'n alıcı oğlu .\lı
Oll'd h.tğ"larıyH• mahdud içindi! 6 a -
vaç z ) fıı ı yemiş, l zerdali 1 dut 
nğ.ıcİ\ le bir menba su) unu şamil ::>OO 
lira muh.ımmeıı kıymetli beş enel ik 
J dönüm uzum ba~ı \"C eylül 325 ta
rihli ve 82-8;: num:walı tapu) a miis
Lcnit koy rh arınd:ı şarknn hat:p ve
re:-.~si garbcıı kara İbrahim vere:1 -
,;i, ı:ıimalen tarik, ceııubeıı ınllcellit 
hacı Ahmed ile mahdud 85 nar, D 
ceviz 1 yeınis 3 a) ,·a 8 dul ~ çıtlık 
nğ:ıcıııı ıoınınil ıki clöııüm genişliğinde 
500 lira muhammen kıymetli bahçc=-i 
!i:ılllmak tiz re müzayedeye verilmiş.. 

1 
i LAN . 

:Jlil:"ı-;ta şehir kulübii umumi heye
ti ~2 mart ~l4 l cumarte::i gü1ıü saat 
ı;; de kulüp binasında toplanacaktır. 
Ruzname aşağıda gösterilmişdr. 

ı Alt ı aylık hesabatın planço-
su. 

2 - Dahili nizamn:ımen!n tas -
diki. 

:: - Yeni sene büdceı;i 
•1 - Yeni idare hC>y'cti intihabı. 
5 - İki mürakıp intihabı 9!17 

Zayi 
ı :)2!> se>ııesinde Antalyaınıı .Ma -

navgnt lrnz:ı,.;1 ilk okulundan flö4 se
ne:sindt.• Koıı.) a gedikli ihzari mektc
b;nden almış olclugum şahacletıı:ıme
leri z~ıyi (>ttim. II cıı iki şa hacl<'tııame_ 
~ i yeniden alncağımcl.ın c:kjlcrinin 
lıiikmu olmadıKıııı ilfııı ederim. 

İzmir de ri ve tenasül muaye n e ve 
t e davi evi sıhhiye me mur u 

Alae ddin Yıldırımer 

---- . -------
İzmir be le diyesinden: 

tir. 5- l-D41 cumarteı;i gtinu saat 11-
12 ele K emalpnşa icra daire inde ya
pılncak birinci aı tırmasındn teklif c. 
dilecek bedel muhammen kıymetin -
,·üzd(> \'ctmi~ be ·ini buldugu takdir
de ihale edilecektir. Nok an bir bt'
ch>: teklifi halinde mijşterin"n taah -
hüdu uaki kalmak artiyJ,1 artırma 
oıı giin uzatılarak 15-4-941 ırnh giinii 
:t) ııi. aattn yapılacnk ikinci artırma

1:~:~1, 1.335, l:~GJ. 13G2, ı:rn!1, 1:366. 
1?.68, !HG!l. 1370, 1371 ve mi~ .:;ayı. 

it ..:ok.ıklarla . 'eC'ati'> y eadd sinin 
bir kı ... nında m H ıd molozl:lrın kaL 
clırılm:ısı ve ) N·in t...- viyesi Y<' hu yol
l:,rm 1ki tarnfııın yrııiılcıı :J22'2 rnPt
re kesme kordon çel,ilml'si i<ıi. fen 
h:Jl't'İ miidıır liğ'ünd k: kt>sif \"(' şart
P:rnte>~i nrn(:bince !.:-palı zarflı Pk
ı-.ıltmeye koııulmuı;tLtr. 

... ında teklif edilecek en . oıı ve e>n 
fazla bt'dcl mukabil inde ihale oluna
caktır. 

Alm'.lk i.th·en lcrin muhnmm •n 
kıymc>t, µ-ör('.yiizde yedi buçuk depo 
nkçası ny;ı milli ve mutebt>ı· bir 
bankn mektul.HI ile ihale v:ıkitlerin
de ic •• ı ı.laire-;iııd hazır bulunm~lla- l<.•:-ıif lırdcli 11142 lira 17 ku:•uş, 

ınu,·akkn tcmiııntı 836 liradır. 1şin 
rı ve fa1.ln i?,ahat i tiyenlerin bu giin 
den it:ırn 1 en ncık 'rnlunan !;artname- hede li. nrtırm:ty:ı çıknrılacak arsa 
, i ı:?örüp tetkik etmeleri ve bu miilk- ımı.k: ~ilinde tediyl ed.ilece~.tiı:: İha
lrr tize.i:ıclc bir guna hnk ve alncnk 1 :.ı l ı-3-941 pazarte..:ı gunu 'aat 
· ddimmıd.ı IJulun:ınlnrm 15 gün için-, 16,30 clnd~r. 2 190 :-nyılı kanunun t~
de ' s"kaları il<' birlikte mürucnt et. ıifatı cl:ıhıl inde h,azırlaıım ı ş tcklıf 
meleri al.~i t.ı!.dfrdc hakları tapu si- mektuplurı ih nl<' giinU saat 15.30 
cilince sabit olmıyanlnrın payla. mu- kaı.Juı· cncllınen riya::;etine veı·il!1 "~ 
dan ha:.iç tutu lacakları ilan olunur. 28 3 S 15 180 

" "' Fehmi Bencaıı 
Makine Tamir hanesi 

I~i ~ ününde tesliın etmeği prensip edinen ve bu· 
ııunla iftihar eden bir müessesedir 
x.tw puan 4-mlrelllw il · • Telefon: ı-. kada r Nazillt Belediye ine müracaatları. 1 

15 17 19 21 (1835/!)85) '~----------------------

SAHİFE 3 
. .......................................................................................................... , ... _ 

llzmir L~ı azm. Amirliği İlô.nlarıl 
"' ' ' ........................................................... _. ................................................ . 

lzrn!r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Bnndırına ve Balıkesirde öğiltü.mek şartiyle beher kilosuna 4 

kurus elli ~nntim fiat tahmin edilen 2-4 bin ton buğdny öğütü· 
lecektir. 

2 - Kapalı zanla ihalesi 31.mart-941 pazartesi günü saat 16 da 
Çanakkale As. satın alnın komisyonunda yapılacaktır. 

a tık teminatı ı 0250 liradır. 
4 - Şn:-tnnmesi her gün komLyonda görülebilir. 
f> - Talip olanlnl'ın icabeden ve ikalnrı ve teminat mcktuplariylc 

birlikte teklif zarflarını ihale saatinden bir snat ev\·eline kn-
dnr komisyona vermeleri. 9 15 21 27 

h~ir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l Bnnd'ırma ve Balıkesirde öğütülmek şartiyle beher kilol'ıına 4 

kuruş 50 snntim fiat tahmin edilen 2-4 bin ton buğday öğiltii
lecektir. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 31-Mart,...941 pazautesi günü saat 16 da 
Çanakkale askıeri .satın alma komis)•onunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 10250 Jiradır. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
;ı - Talip olanların icap eden vesikaları ve teminat makbuzlnriyle 

birlikte tek1if zarflarını ih, le saatinden bir saat evveline ka-
dar .komisyona gelmeleri. !l 15 21 27 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Erzak ve c.ya nakliyesi ~1-3-!141 cuma günli saat 11 de kapah 

zarfla ihıılesi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı (l !JOO) liradır. 
3 - Şarnamesi hergün SelimiyPde Tümen ~atın alma komisyonunda 

görülebilir. 
4 - f steklilerin belli saatından bir saat evveline kadar kanuni ~kil

deki teklif mektuplarım komisyona vermiş olmaları şarttır. 
7. 11. 15. 19 

Izrnir Levazım Amirliği Satın Alma Kom~yonundan: 
1 - 70 Ton kuru Ot Beykoz parkı karşısında satın alma komis-

yonuca l 7 3 941 günü saat 14 de münakasaya konmuı:tur. 
2 - Takarrür eden fiat üzeıinden « de 15 teminat alınacaktır. 
3 Evsaf \'e ş rait her gün komisyonda görülebilir. 11 15 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Balıkesir Merkez hastahanesi ihtiync1 için 200 adet dem;r kar_ 

yola paznıılıkla 19 3 ~41 Çarşamba günii saat l.J de ihalcc;i ya
pılacaktır. 

2 - :Nümuneı;;'ni görmek lstiyenler her giin ve ihaleye L~tira!~ ede
ceklerin mezkur günde komis~·om1muzun bulunduğu Hnlıke. ir satın al-

ma komisyonuna müracaatları. 11 1.> 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - İzmirdeki haYa şehitliği ihata clıvnrları ile sair noksan1nrmın 

2 
ikmal ve inşası kapah zarf uc;ulııl(> eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 22-:\Iart-941 cumartesi güı1ii snat on birde kıslarla 1z. 
mir levzını amirliği satın alma koı:pisyonunda yapılacaktır. 

3 Kesif bedcl iı 6187 lira kırk yedi kurustur. 
4 - Teminat mU\'/lkkate akçası ~65 _Iiı~adıı·. . . 
5 - Şarnanıe keşifname ve resmı kom1~yonda gorulelıılır. 
6 - 1:-tekJiicr kanuni vesikalarilc t(>minat teklif me.kttıplarını ıhalt'.' 

:aatındrın en az bir saat en·el komi-;yona vermiş bulnnnc:-ıklar-
dır. 7. 11. l:i. 19 

•• lzmir vilayet daimi 
ninden: 

encume-

Kapalı Ekbiltm(·ye 
.rnnulnıı i~. 

İzmir - l\lanısa yolunun 24 !lOO - 28 750 nci ki
lometreleri arasındaki şosmıııı esrıslı tamfratiylc 
mai ima!iıt :nşa. ı .. 

Knş'f Bcdl'li :W271 lira 95 kuruş. 
Ek iltm<.\\ c n ·ı k -.if: I\:.ıp:ıh Ek.~..iltme .ı:nrtnam i. muka\ ele projc.~i ke
• ı.: 'rakı "': irc l' f .,il,..iıei fiat cc.twdi. fenni ve hususi şartnam". 
Ekt.illmeniıı ~·apı- : İzmir \'ihh et J>nimi Encümeninde 3 4 1941 Per
,nc:ığ'ı mahal, tnrih ~embc gün~ sual ( 11) de lrnp:ılı eksiltme ppıl:ı
re ~muti. 
Teminatı l\luvak· 
l.nte> mikt:ı rı 

caklır. 

2795 lira (40) kuruştur. 

Bu i~c a:t 'l' yu
karıda ) azılı l.(.'şi f 

İzmir. Ankara, 1st:m\Jul .Nafia Z\liidürliiklerinde tt>t
Kik cıiilebilir. 

n rakı. 
'l'alipL·rin yukarıda dördiihcii fıkradn yazılı muayyen :mate kadar 24!l0 

F ıvılı k:ıııuıı hilkumlerine gör<' lınzırlıyncakl:ırı temint, Phliyet \'e Ticaret 
ıclası 'e. ik~1laı·i) le t klifnameleri h:ı' i zarfl.trını Encümen r~isliğine mnk

buz mukabilind t vdi • ylemeleri. 
Po. tacln v:.1 i gecikmeler kabul edilmez. • 15 23 (!'.>91) 

Deniz Levazım Satın alma ko
misvonundan: 

Beher kilosunu tahm in bedeli 
Kuruş Santin1 

201.360 kilo Sığır Eti ~8 00 
105.123 .kilo K uzu Eti :.ı7 00 
148.442 kilo K ovun Eti 46 70 
ı - 26 Subat 541 ta ıihindcıki znrf <'k iltmesinde teklif edilen fiat -

lrırı ~ali goriilen.)•ukarıda cins V(' miktarları yazılı üç kalem etin 
ıs mart 941 <;aJı giinii sant ı t,30 da ırnzarlıkla <'ksiltmesi yapı -
lacnktır. 

2 ~ Beher kilolarının tahmin h<>.Efellc:r: yukarıda hizalarında gö ... teı'il 
mi:s olup şartnam<'~i her gtin komiı-;) ondan !)21 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

3 - llk teminatı 10486 liıa 74 kuruş olup i.stcklilC'rin İı:ıtn"lrnlda 
bulunan komisyonda belli giln ve s:rntta hazır 1rnlunmn!arı. 

Bagındır tecim ve endüstri odasından: 
82 Sn).,lı B:ıyınchr Merkez T. K. Koopenıtif: yönetim kurulu Baş

kanı Hüsnü Öz, A:,:l:ıaşkanı Mustafa Telci, iıyeci Srıiih Al,man. :\Tuha.sibi 
Seyfi Siııneriıı Kooıx>r:ıtif muameliıtında imzaya salithk ·t aı· olcluJ,!arıııa 

dair imza siı kiiJLır! ... ri sicilli t:crıretin 1 ::>G .ı:ayı-;ınn J..:,yıt V<' te:.cil 
eclild:ği, 

453 Sayılı C'aniı köyiı T. K. Kooperntifi yonctim kurulu b~~kanı 
~lchnıet Sezg'C'll, asbnşk:mı Ahmet 1nc" iıyes: HLi n~ iıı Tuna. muhasibi 
lsmnil Hakkı \'iclin·in Koopcr:ı.tif muameliıtıııda imzaya salfLhiyettıır ol
duklnrın:t dair imza :sirkiilerler.: sicilli ticaı etin 157 :sayısıııa kn~ ıt ve tcs
<"il . dildiği, 

444 Sayılı FaınJ,a köyii T . .K. Kooperatifi ) önetim kurulu B:...şknm 
Tahir Akıncı, Asbaşkanı Hakl-ı Otuzb"r, ii~ e8i Durmuş Doğu, .Muhasibi 
Zeki Erişen'in Kooperatif ınunmeliitıncl:ı imzaya salfıhiyettar olcluklnrınn 
dair iınza sirkilleri~ le sicilli ticaretin 1.J8 sayı ınn ka) ıt ,.~ tescil 
('(li!diği. 

Bn} ındırdıı l\lnnifaturacılnr çnışı mda 6 No. lu diikkfındn (Manifn
turacı Ali Rızıı Kalyon·un ıo<icilli ticar ·tin 159 . ayı. ına k:ı) ıt , e tescil edil
dikleri ;ıfııı olunur. 

Bayındırda Bvvelce Mustafa Adamı· ve Ali-Hıza Kalyon unvaniyle 
hu:;usi Şirket halinde l\1anifoturn ticareti yapmakta ve sicilli ticaretin 
89 sayısında kayıtlı iken bu kerre aralarında h ususi şirketi f eshederek 
ayrıldıkları ilan olunur. 



Sı\HİFF. 4 

Bir deniz harbi 
Yazan: 

( A NA D OLU) 15 MART l 941 CUMARTESi 

Almanya, Japonyayı taz-
yik ediyor Q.,,.,., cl-"< f • 

ı 

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

< BAŞTARAt-·ı 1 NCl SAHiFEDE ) -- -- tr , Yuaosıavua Baıvekı·ıı· Y .. A R ı N AMERl.KA rı, f.ıkat muvafıukıyctli lıir netice =.· - -= y • 
Hüsaınettin Ü/sel lıım:ıclıkl:ırı <ln gorülmüştur. Yugos- lrlandada u··sı 

Eı-i Bahriua müstetarı ~·~~tı~~~~eı~nıi))~~1a~~ı. ta~~~:;a,~rıi~~l~ 15 yaşında ana Viyana ~e;~hatini ne- l sta11bulda paraşütle 
y ıı.;nıarmİ :ıceıc gıizdcn geçirme <>ri- I> k d d b" d h. "? allama tecru""b•lerı· kuruyor 10 kanunusani 9 n de lngil:z Ak- ni ic. beltirmektedir. ün ·ü :.ıyı a, 15 yaşın a gene ır en te ır eth . ~ 

İngiliz • Türk ınünn-ebatında da kızın. randevü C\'leri, muaşnknlar ve- _ l I deniz filo unun bazı parçaları ark 
sularına giden buyuk bir (Convay) a 
r-0fakat ediyordu. Bu kafile ort:ı Ak
dcniz ula!llnda il.en liUyük bir Al· 
man ha\'a filo~unuu taarruzuna u~
raclı. En Yt ni İngiliz tan nı·e gcmiıııt 
\'e Taranto korf czindckı, ltalynn fi. 
!osuna büyük felükctler veren bu 
mühim filonmı en miıhim gemilerini 
kı men felce, kısmen hnrnbi) e uğra
tnıı llluc;trius» in)} nrc gemi i de bu 
kafilrnin heraberindc idi. Alm.•n \'C 

ltnlynn h. v filo u bu gemiden inti
k.ım almak için buhin kmHti~lc uu 
gemi uz!'rine hGcumlarmı tl'k if <'t
tiler. 

Biltiln laı ktı\'\'t:ili lim a filo:.u; ı.,c. 

JC'k torpitoları ve gC'rek c bombala
rı ile bu tayyare gemi ,ini tnhı·ip ct
meğe V<" yalnız intik.ım avleti\ le bu 
p,-C'miyi Akdenizin ~uları altın·ı ı..,öm 

meğe azmetmi!; idi. 

Yecli . aat dev:ın1 edruı bu cehen-
nemi ıanrruz knrşısında du~mnnın 

bUtiiıı emellerine rağmen, cntlise iz 
bir . uı·ettc mCic:1dele eden Lıı gemi, 
kencl"ni kırk el.i tny,:. arcnin GOO ki
lo! .n 1 •lfiketler y:ığdırnıı bombnlnrı. 
na k:ırşı miidafaa ve mu haf aza eelc.>
rek, aldığı ya.ınlnrn rnğıncn, t'll ya
kın Akdeniz İngiliz limmıına v'rmf.'· 
ğ" muvaffak olmuştur. 

Geminin sancak Ye i~kele tarafla
rına ve denize düşen bu milthis bom-

fümdeıt· :. npıhm suikn din bu mü na- sair~ içinde geçip de bugün kendisine gapı ıyor Bu suretle ngiltere 
ı:batı zehMC'mC'k İ.:)tC'diği :ınlasıl - cemiyd içinde koca iZ hamile \'azıye- Türkigenin melin f..,tanbul, 14 (Te)efonhı) - Ünü- emniyetle sevkıyat 
mı tır. tiıı diişürcıı hayntını okudum. hattı hareketi m(izdnki paz:ır g(inll Snrıyerde t>nrn-

Hu hu:su tfl diğcı· dc·lil de Frmısız yapılabı"lecek licnrd gcmileıinc dl' harp gemileri Bugünkü tdakkiye gijrc lf> yas, h • :-.tltl · :ı.tlnm:ı tc.>crLibC'lcri ynpıl:ıc:ı.k-
tt•rfiki kin Vi i lıUkum tini tnz~ ik et- nüz bir tuhsil, bir çocukluk çağıdır.. YUGOSLAVYA A MUKAVE tır. P. raş'{ıtçlilcr, iluhlı olnrnk ırn - _ ·cvyork, 14 (A.A.) - Ne 
rıesıdiı'. Almnnlar düşünüyorlar ki, Kızlar, i'rkeklc bu ytışta Orta mekt<>- Y · raşiitlcrlc :ıllıync:ıklardır. Ycrdı•ki Dcyli Niyuz, Amerikanın, Irlııll 
narları, bunu tatLik eder · hadise IJin son smıflnrındn bulunurlar .. Son- MET CESARETiNi VEREBlLIR t skil:lt mensuplnrı bmıla~ı dC'rhal ki üslerden istifade için Irlan 
<'ıkması mii!l1kundlır. Fı an~ıı. donan_ ra d:ıhn bü\·iirfor, Lise dt•\'r<.'sini geçi.. . zr.ı·fırsız hnle koyacaklardır. P.unun Amerikn nrnsında milznker<>lcriII 
ınası, ü lerınden ('ıkınca ;\iman de- .. 

1 
. f> • ••• A k" d ,·. . . Lond rn, 14 (A.A.) - (Taymıs) in irin 200 ki~i ı•:ılış!lcnktır ladığmı yazmaktadır. 

ııiznltı gemilc.>ri için h.ıdıse cık:w - 1 ır Pı •· .. mıu muı.t.·r~ •ı> e } ıı m1 ı ) aşı- Belgrad muha biri yazıyor: Doblin hükumeti tarafından 
mnk kolny olncnktn·. Fnlrnt doıım1. nın etr, fınıl:ı, lırıtta yukarısıııl a yük- . . • J•izli surette Amcrikadmı is~nileO 
rnnıım çtkma ı, mut.ırı-ke sart.larına t>k talı:>il gt•lir .. Bimıen:ıleyh, 15 yn- Y~goalavyaf"! Alman .Polatıkıuının Profesör rnil}on dol!ırlık yardımın, hsrP 

k . ı· Is a ··n\'" crnlın'"' .. c\n 1 b" k b l . l lkA • ı.· a le t. ya pacak bar paktın ımza lanmaaa m ı"nı"ıı emnh ntle ln"ı·ı•-re"·e .ı) U ı J( l. p n., •. •• ~" ' .. - " " ŞllH fi il' ızın ll ıazın 1 ·uve:;ı, ull l"hf a l" k - h~ll 1 S l ı. -.J"-' "' ~ J 

\11' nc-r gib" idi Fakat lı d ·flc.>rr karşı . · . • · · ım 1
' aı erı ma n er e ırp a r 1 p J • • bakımından \"erilmesi mu\'!lfık 1 ! .k·ı ı· , 'k ld v. yavrunun h.ımılc olnmsı gıbı ırı nncln arasında gittikçe a rtan bir vuzuhıuz. o egrım d d ekt d" koj nrnk ı tı a ili(' rnvı · o U!(unu . . ~ kcekini e kay etm · e ır. 

ı bat et nıi~tir. . ş:.ışırt .. 11 hır t ır .l apıyor.. lu\ doııurmaktabdır. k"l' · ı h . . Klippc-r tayyare.siyle yakında 

Al h k l E\· ·t. Liıim anne} rimi?. ır; yaşınd.'.t ugoa avya aşve 1 • 1 e .arıcıye t·ikayu gelecek ol:ın lrlnnda nıll 
man ava a ın arı I"" . . . b l 1 d nazırı, doatluk muahedeıi ımzala- Son alınan esirler ıınzmııa bu husust.ıki Amcrlkall 

( BAŞT ARAFI l NCI SA HiF EDE ) t mıy.ı C\'lll<' g ı:mış u. unuyor nr ı .. mak üzere henüz Viya na ya gitmiş l"fi bildiril<'cektir. 

Lo 1 14 (AA) ıl . Da 12 yaşında evlenıp <le lJJr seııc ı;onra deöillerdir Vakıa bu huıuata hazır. arasındadır · ••-ııc rn . . - a\ n \'e • • .. · • Bundan hakiki gaye, bıl\•ası..-
hilı i'mnh;et nezaretlerinin t.ebliği: yavrusunu kundakh.ran ı'.1ınel!'r~en de lık yapılmı!aa da nazı~~ar.' ~n da~i- Atiıın. 14 (A.A.) - .ltalyanlardan nevra ile lngilt~~e hesab~n:l b 

Münferid dilşman t:ıyynrclcri f:·mn. balı~clerlcr. F:ıknt ııC'sıllere :ut hu- kalarda p~anlarım . d.~'! ,_tırmışleı:dır. son alınan <'"ir subavlnr :ırasında F:ı- nı kullanmak dc.>gıl, Amerıknn nJe 
ıı lskoç,ladn bir yere bombalar atmış- kümlf'r znm.ınla dcğişmekt c\ir. E!iki- Seyahatın . ~e~ırın• .. ıc~p ~thrc:n sist şcfleı·inden Nnpoli ünlv~rsitesi terini korumaktır. Bunun için de 
1 rdıı. lıı "'nc·ı "'ı~·ı"ııt olı'\.'1011 ·tır. d k• d • k . d h' . aebeplerden bırınm, Turkıyenın nı . d l\[ . "k b" ı "mJ.nk.n•ı~r" te cı • .. • .... J • ~ıı .ı uı. n~ 'apm:ı nn o ı:.. ı I ti . d . T "" k" H . • y profC' örii Pot ~ğrini <le \'ar ır. umnı- ı ı nyn, yn .'.4nc ~,.; " .... ı .. ı.c .,, 

Londra 14 (AA ) - Dün g<'CC dü- • · · A ' • ye erme aır ur ıye arıc ye e- d ı - j 1 1 d" si" l ı"•mdır .. .. 
1 1' 'At ·t · . 1 h k clu~ manan. on:ı ımkıın bulmadan aıla k ilinin nutkunda n bazı şeyler öğre- )P) lı, binba~ı rntbe:.in c o up, :.gır ya- r :ılH a •• u. \:r ~'"' · 

ı-uru en ~ mnn nyynrcsıııc en aş n h 1 1 el · d" • · · . k · . • · rnh bulunduğundan hn tnhaneye yatı- __ ...... ,__ _ _ 
~: Alm. 11 t.n nıre.;;i daha cHisünilmiiş- ay:ıtm:ı t .ı ar ı. ~ıın ı ıse, ızd,,·n" nıln:ıe ar~usudur. fılhak.ıka, fürkı- . . Almanıııa çok ~ı· J 
tür. • çaıiınn kac!nı· w1ccli t':ı:1.lnl:ı5aıı kıhndn yenan me tan hattı hareket ı, Yugoalav ı ılınıslıı · ~ v- aı 

Londın, 14 (A.A.) - Bu gec<' lngiliz rın cic ğini bol bol toııhynnlnr ı,:ôru- yaya Hitler in ta lepler"nden f'n teh- ı ____ .._ _____ ~ hava taarruzlarıtt' 
nvcı tnyyareleıinin lngiltcrc iiZ"rinde \"Ol"UZ.. l~k~lilerin~ .kartı muka vemet cesare- Resm·ı tebıı· ;;,)er 
8 dlismnn t:wrnrcsi clüı;ünlü{:ü bildi- . . .. 1 t ını vere1>1lır. ı. uiradı 
·ilmckt clir. . • E ki delikanlı ,kalm~hancnin unur.- Doatluk mua hedesi im;'aıa7.r-i;°: 

l\fnltn, 14 (A.A.) - Re mi tebliğ : den g çerken başını knldırmaz, ba:..a- zalanmaz, Hitlerin, Yuıoslavya Grdu- Nayrobi, 14 (S. 21.10 Londr:ı r:ıd- ( BAŞTARAFI l NCl,SAHIF 
Dun gf'oo b;r dH!>mnn tnyyarcsi l\fol- sını. mu:ıllimiııi görlincC' topar!nnırdı. sunun te rhiain: i• temeai ih timali, aa- yosundan) - T.e?J.iğ: . ~ mil edilen İngiliz hava akınl ti~ 

ta üzerinde uçmuş ve bombalar utınış- Şim,ii, b:ıb:ılnrı ile b<>rubcr kadeh to· keri tefleri teli.,a düşürmekte ve İtalyan . omnlı!>an~e~ı h_ar~kat, nlnız beş t~yyare dönmemiş. 
tır. Bu bombalar denize cHişmüştiir. kustm·an g<:'cc \'fil"HH ailrev!ııc.. ır.ı ,,.a- muka vemet hiaaini kuvve tlendirmek .! ı.ı.on .ttnl:;:ıoı1 ~uvvetle.lllnm teslımı ve man tebliği ise, bu zayiatı bır 

. . . " .• ' : . " ted ir . t~mızlenmcsıylc yakında sona t>re • büyütmektedir. 
lcrını ve~·ıyor. . . şında tbrfal cttıkl<>rı kızlarl:ı gelenler Gerek ordunun ve ıerek halkın ı.;cktir. İsgal rıltına alınan ycı•J, .. rdcl<i lngiliz gazeteleri, İngiltere . 

Alt kopıııude buhmnn gcmının ku- vnr.. s"nir lerin in ger ilmesi, Almanları hid - \'nziret, tnbii şekle girmektedir. taarruz etmek istiyen Alman 1>. 
:nandaııı kaptan (Deni Boyd) pipo- Arkn. ınd:rn da snhip~iz bir ~ :ı\ l'll} u detlendı'.rmekte ve Yugoslavyanın, Londrn, 14 (S. 21,10 radyosun- na karşı alınan tedbirlerden 81 

1•. k bı·~ bahsetmektedirler. Son iki baların hnsıl ettiği dnlgalşr gemıyı unu çekiyor ve «tekmil a ker harp bnğrında dolaştıran zavaJhltır tiirer- ya üç u P•. h ~z~la~aaını ve.y~hud dnıı~ - nahriye r:c~~reti te ıgi; giltcrc üzerine gelen tayyare) 
bir fırtınanın vücuda getirdiği dal - me\'kileritıe» kumnndasıııı tekrarlı- mis: o <la başka... 1 bu nun nehcele~ını yukl~n?'eınnı " - Ilır balıkçı ~emısmm, kendisı!1~ fetmck mes<!lesine dair şöyle 
. ı "b" • 1 • d"l '"rü • ı 1 · · d •. ı d.. . . rarla ta lep ettırmektedır. 1 tanrruz eden bu· Almıın tayynre..:ını 

g.ı ar gı ı ) a pa) n t şu j or< u. ·or .• mtann gırmez en c~\ e usma. p kıd<>n gcnr bır kıza takılmak g n" T • t . . A . h 1 ... d" • 0 t 1 · 1 dirJ.er : 
t . . . · . . . • Y • • Y aymıs gazto eaanın ltna mu a- < uşur ug a lmın o unuyor. la ~ 

( llustrıus} un müthı.~ föryatları nın torp ıto ntan tayyarelerının snh- hir kndm:ı yan bakmak, kolay koln~· biri de ; Gemiden ateş açılınca tayy'lrenin cTayynre dafi batarya rım 
gittikce artan toplıırınm tazyiki knrı. verdiği torpitolnrdan gemisini kur - kimseye nasip olmazdı . Faknt simdi Alma n gaze te lerinin Yuna nistan j ınotöıclcrinden biri alevlere s:ınlmış şi ve iki motörlU yeni Bov avcı 

. f d .. · ı relerimizle diğer vasıtalanmızıJI şısında mukavemet gösteren11yen tnrmnk i<'in tezyidi s(irat mane\·na- bu hal, tabiileşmiş, ildet olmuştur. hakk1nda !İmdi da ha tatlı bir lisan ol~ı·ak m~rcttebat ~nra ın an g~ıriı - yeti çok mükemmeldirler . Gece 
tayyareler (İllustrius) a karsı haşin- sını yapıyor V<' kurtnrıj or. Nazarı dikkat; celbeden gen" biı· kullanmağa baıladıklarını, Yuna· m~ı~. ve bı~y ~a~ snnıye. so_nr~. sıS'tcn relerine karşı bir takım çareler 
dıklan taarruzları terk ederek bütün 1' 1 l knd . k ··hı k . ·I d"~. .. k d k"'nd" . niata ndak i Alma n ma hfillerin:n de, ı:örunml'Clıgı su nrla bır ınfılak dn - ıntışttır. Bu ,.a~ıer, h-1,kında h op arın rn .. aı ço mu mma- ız. C\ en ıgı gune n ar .. ~ ısı ne. ( K t " · ") t • • H "t l h " 1 t " ·~ iU\ 
"ddetl · J n un dibe krm nzör k d ı. • ımerın ı caze eaının 1 er e •· \'ll muş ur. d 1 ızı biz tnfsilit ve 

şı eny e. 1 ~n ':ı r tı nereden bulduğunn hnyrctteyim. so ·akta, trnmvny :ı, \'apıırda. otoufü::. taben yazdığı açık m ektubu takdir · · Lonelrn, 14 (S. 21,10 rndyosun- ~~~~~~ Uıb~idi/ Aksi takdirdi 
Ve hnııp gemılerınc tc\'cıh V(l ta rruz Kendi ini batırmak istiyen Ymıkers- t:e, sinemad:ı, toplantı yerlerin«• knç le karııladıklarını yazmakta ve 4İm- I dan) _ Kahiredc bugün oğlC' üzt>ri mana bir sır verilmiş olurdu. 
ettiler. lC>rin burunlnrına tıııktığı bu c phn. tipte, kaç yaşlarda, knç kişi•ıiıı, ı e d i, bir çok . feyleri':':, Yugoalavyahın ıı srcclilen hava teblii'~i: Deyli Telgraf gaze~si diyor 

Bomb:ı babetindeki hntalnrın ne- ııcler daima :re1iştirilmckte ve toplnı şekilde harfend:ızlık ettiğini ~ qbit~ alacağı vu.,·ye te mutevakkıf bulun -ı lng~liz ~a.yya.'r.clerinden b!:ı gı·up lsbnt ettiğimiz gibi biz, Al 
. . 1 k ·ı . h 1 1 1 kt ' lk . O U U k k l d ui unu. bu hususta alınan ra porla · ı d"" A dl kd T d le mın ı.- •..ıı..ıı- ,ı1- f tıcesı o ar:ı gemı erın emen 'nn n- muntazam ça ışmn a. 1<a S.'l, nRan v z n ızartı:ır. :ı n b" '-" . d ld i b 1 un rtı:wu u a epe e n - :ırruzuna -r§l şıuue ~ ve 

·~ . . • rın. aruırıne :r.ı o u unu. u n u na . . . k b 1 d b"I k · tte 
rına dü"en bombaların çtknrdavı bü- Ölüm snçmı bu miithi · bomhnl:ır bır kollekı:ııron hnzırhrnbilir.. beraber, Yunan orduaunun kazandı· taknsı tizermdc de\'r1ye gezerken el- mu ·n e c ~ c ı ece vazıyc "! 
yUk ~u slitunhm yüksek irtifo!nr.ı kn_ verniye i!:ınbct etmemek şartiyle ge- «İmanım, ne kayın. ·sın? ter i- ğı son muvaffakıyetlerin memnuni. liden fazln n\'CI tayyare. i refakatin- de Berlinden, Nor\-eç ve n 

kadar geniş bir sahada taarr 
dnr ~nrmakta \'C atleta birf'r rhıvnr minin C'trnfrna ti<'krnr <lü,.mC'kte. binden bn~lıynrnk, cNc knd:ır gLizcl ye t uyandırdı ğını ilave eylemekted ir. ıl · ucnn diişman lıombnrdımaıı tay. pılmış ve bütün tayyarek!rimiS. 
eklinde gemileri snrmnkta idi. Uüş- Alman tnyy.u1 !eri gcmbe hLicum olcluğumız:.ı hilseıfz, kendi k ıı<l!niz x ynrclcri filo. una rastl:ı.mışlarNr. A- teredeki üslerinden knlkmışla 

man tnyynl1<'1erinin attığı torpitolar, ederken gemid<:'n yükselmiş olnn tay- Sf'\'Crdini~» vcyn «Ruhumun huzurunu G h•• 1 dcclçe az olmnlarına r~1ğme11 İngiliz Knhire, J4 (A.A.) - Orta: 
geminin kuv\'etli mnnevra kab"li.\ eti ynr<'ler de düşmnn)il çnrpışnrnk on iki dn alıp götüriiyor:.ıunuz, birr..z in nf ece ucum arı tayynrt>lcri. deıh:ıl diişınnn tn}ya • giliz hava kuvvetleri umumi kn 
yiizündcn, hedefleı-ini bulnmıvordu. Jiismnn tnyynı-;;sini cllişlirmeğC' mu- ediniz:ı> ,.eklinde kibarca hnı·feııdııziı- lngı·ıı·zler buna -'a r~lcrine t:ıarruz ctmislcr ve bunlar· nm !cvkalAdc tebliği: .ı4' 

uı Tayyarelerimiz diln g~ Ro'1":. 
Geminin seyir hnJindc \'C mnIH'\Tnyn ,·,ıffrık oldu. ğn kacllır neler öyl<>nmiyor? ... F·1k:ıt dnn 14 tanesini dllşürmil.şıerdir. Bir :-andaki düşman tayyare maydl 
sürntle muvaffak olması trınrr ızclan Biraz sonr:t knranhk bastı. \'c> ge- a ıl mesel', hu küçük yaşta.kil '"İn cl:s. çare buldular 1 kı mının da hn :ıra· uğradığı rnhmin ·iddetle hilcum etmişlerdir. 
masuniyetini temin ediyordu. mi cehennem yolund:ın felaketsiz g<'ç- Wkleri nkibcttir . Lonclı:ı, l·t (A.A) 1Hitii•1 grıze- cdilmckt.cdir. bombalar hedef ittihaz oollell 

Bu iznhatı men up olduğu miıe _ ti. Snlimen limana geldik. Bombaların Tekin yere Faruk Nafiz «Ayşet ad- leler, dUn gece llerlin, Bremen \'C H:ırekatta hiç bir Ilritanya ınyya- kalara düşmilştür. . 
sese~·e ,._.aznn Amerikan (Associnted rnphğı h:ı~nrı temizlcnıt>klc \'C y:mıl:ı- lı şiirind(', sc\'diği çobnnla ornıanrlu llnmburg üzerine ~·apılan hiicuml:ı • .ıC'si knvbedilmcmistir. Berli~~ 14 (A.A:> - Berhrıt; 

J el ra dair tafsilf,tl:ı doludur. · .. .. • ... ı lan lngılız h:ıvn hücumlarınd& 
Pre.c;s) in muhabiri y!lzısınn ııı u. rı kapıyarak denize nçılmağı temin et- buluşup dn hamile kalını kıza ~öyle e- Gece hücumlarını :ıkametc uğrat- Çnrşanba gunu Avlonya }pnanmn ölmilş ve 36 kişi yaralanmıştır· 
r<'tle devnm ediyor: meklc mC'şgulüz. On iki nat sonrıı miyor; mak için Almnnlrıı1 tarafından nh- \"e civarındaki ndaya taarruz edil· Londra, 14 ( A.A.) _Dün 

«Ben öğle ycmeğjli almnk uzcre zarar gören yerleri gezerken «0 nr, l1irdrnbirr /..'"(lnmızda ııan tedbirlerin, beklendiği clcrf•ccdc miştir. f{ilİZ bomo rdıma.n myya 
yemek salonuna geldim. Saat 011 ikiyi kendi kamaramın d:ı y andığını sold1111» mlie ir olmadığını, bütün gazeteler Garbi l.ibyadn Tr:ıbhb limnnına Jlamburga muvaffakıyetli bir 

Otuz dakı.ka ge"i.vorclu. Gemideki gördüm. Pns:ıportum ynnmı~. Hnyntt:ı cBfr mıda lıoMldrn: biı (lnda lcbnrüı. ettirmektedirler. H:ılbuki . iddetlc tnarruz cdilmis ve pek ağır ynpt.ıkları öğrenilmiştir. 
Y doldun» lngiliz!er tnrnfınd:m alınan mukabil Londra, 14 (A.:A.) - mw:ı 

(borazan) ın ke~kin bonı c;eJac;ını Jlcluğuma memnunum. ıcılbirlerin. hiiyiı k bir memnuniyet ;.ayin.ta sebcbiy<?t \"Cı-ilmi~tir. Rıh ... tinin tebliği: 
işittim. Bu çılgın scdn , bir clii ... mnn Limnnda cin dilşmnn gemiyi bnt.ır- •Daha dim çocuk/a:ıı "'' a mı ver cck derecede olduğu k:\\ dedili - um boyunca dü en bombalar, miitc- Tayyarelerimiz Almanlarıo 
hücumunun başladığına işaretli. O rnnk için mlitcadclid tnnrruzlnr yaptı. nldım~ ~or. !ngilizlcr, gece hlicu.mlaı'lna acldid ynngınlnr çıkarmıştır. Askeri altında bulunan Kale tayyare 
anda geminin muhtelif mevkilerine Fakat geminin t ·km il topl:m onlnrn ıc l'mım-ım kalc-1 in bmıdmısa karsı bir takım yeni çareler lnılmuş- binalara da bombalaı• iı;abet c>ttiıil- mm bombardım:ın etmişlerdlf· 

ki 'k r it 1 el .·lyşr» larclır. Bununln beraber, bu çart>lcr baların meydanda bulunan W· 
yerleştirilmiş olan ŞCS } tik: eltici tılet ıteş :ıçm:ı n geçı ·m<.'C ı. n yan o- hakkıııda şimdilik tııfsilat verilme- miştir. nrasına dUştUğil görülmüştür. 
Jorin ağızla'ltndan şu emir iırlaclı. nanmasına Akdeniz sulnrını meznr ya- ÇİMDiK mesi ))C'k tnbii telflkki edilmektedir. Eritredc Britanya ve cenubi Afri- Londra, 14 (A.A.} _ Ha\•B S 

cHerkcs harp mevkilerine> [lan tayyar" gemis·, hlitiin düşman A ~ •k d ka tnn·nreleri ilerlemekte olan Dri- tinin istibb:ırat bürosu, 12 - l 
Ben bir cankurtarnn yeleğini nln- tayyarelerjnin öldürlicii ve kahr dici I Tl a a dn t!tf. iHit gelmemistir. tnn~·:ı kuvvetlerine mühim yardım· gecesi Almanya üzerine yapı~tı 

rak derhal kır asansörüne ,koştum ve ı.aarruzlarınn karşı gelmi)c hnzır bu- ( BAŞTARAFI l NCI SAHiFEDE) N:ıyrobi, 14 (A.A.) - Ilnbe~ va- lnr yapmışlaır. dUşmnn m.evzilerini lar hakkında aşağıdaki tafsı 
:ı- k l · 1 ı:;osayı işgal etmişlerdir. Kormuk, Su- t:ıııııcrverlerinin H:ıbesistan<ln Mc- ıniştir · 

oradan kaptan köprüsüne fırladım. luncl1ığunu gösteriyor ve A «~nız su a. dan \'C cenup Afrikası kuvvetlcıi ta- gnunu şimnlinde bulunan YavC'lloyu ve lecC'mmülerini bombalam1şlnrdır. Hilc~m karanlık basarken 
Kaptan köprüsüne geldiğim L.aman rının kendine meznr olmly:ıcağını bn- rafındnn salı günii i~gal edilmisti. isgal ettikleri r<' mf'n bilclirilmektt"· Uütlin bu harekatta hiç bir Bri - mış \'C ~fakla nihayet bul 
bir Alman bombası gemiye isn~et et. ~ırnn topları ile söyliiyordu. Hu rnuhnrebelcrin tC>fC'rruntl hakkın- dil". tanya t:ıyy:ıreı:ıi knyhedilmemiştir. Hamburg, Bremen ve Berlin! 
ti. Müthiş \'C tahripkar biı• } ılJlırımı Jamıya giden müdhiş filo içı 
andıran bir darbe .. Ve onu ta kip Cnsuı;; miralayın ümid verici söz- Benimle ~en o kadar meşgul dcrn ve bUyUk bombardıman 

d b. 1 .. 1 . k.. 1 1 . l..:rine ilimnd ederek f rahlnndı. VATAN AŞK oluyorsunuz, anlamıyorum. Zahmeti- lerinde~ ~ir kaçı da ''!l~dı. ~~A 
e en ır a ev, goz crı ·ur ('{ .:n JIT Miralny clernm etti. . ve , nizc yanıyorum. Çünkü cürmüm(i iti- Jıır tngıhz tayya~e_rm;~ şıınu 
alev gemiyi sarmalcta.. - Şimdi,. doğrusunu . öyle b:ıka- . 

1 
dar Almany,aya ındırdıgı dtı 

Ölümden kurtulmus bir z:ıbit: ıım: Frölayn yaşıyor mu?. raf. edı~·~rum .. \ e h~rp .k~n~ınunu~ en şiddetlisi olmuştur. 
cŞimdiye kadar görm('diğim müthiş C.rısus derin bir nefis :ılıh. emırkrını yerme getırmtnızı rıcn edı- Tayynrelerimizden jJki 
ve mahuf bir a.e) • Uirdenbire ağzını açıp CC'Vap ••erme. ıarıı ıııı n•aıııırıı, oaıuuıı ~·Ol~Um. rille saat 22/30 da \'armış W 

" di ve bu suretle mir.ıln} ı tekrnı· sor· ı~I dım:ın saatlerce sürmüştür. 
Tıpkı cehennem kadar ynkıcı bir mağn icbar etti, -ı 1 Ol 1 T kilüttaki vıızifomi öğrenmek is- • ~slerine d?nme~ olan pil~ 

ateş .. Bunu başka tü11U trırif milm • - Cevap vermiyorsun baki\ orum !. . . t• DU 1 k" 1 ı F h 1 k w tcrseııı·z futlır an.tı"rmeden korkm"- Jınm muhtelıf kısımlarında ,,. 
- Affedersiniz!. J."'nknt hnua sunl ~~ ışen ~~ '· ~man arım ş:ış :'11 1• '~ı?ı mu nl .o .~ra men up oldugu "'" • .. 

kün değil.J> dedi. ,. 1 ctm"d· ı·z k"' gımdan ıstıfade ~tmek yolunu lıılmc - . teşkılat onun yuzuuden ynka}ı eJc ver. l ö r bT · k' b S r 'kt \'tmgmlar çıktığını \'C bu ya O 
Zabit ve kumandnnlnr 'nzifeleri r .. c '"' 11 ı. ı... d'l ilk k ı k k k fkl b'l k ~an. s_ Y 1ı~·e 

1 ıdrım 
1
1

; en, e ~tnı k"ç 
0

160 kilometred<>n göıilkUığlıtı 
Miııılny tebessüm etti: } er ... şaş ın ı: ve .or ıı g~ ı. en hC ı e: Alman ~sus t~ş. il.atına r.ııcn- cr.ıı rnn ı)el e en Aman <·asus eş ı- \ermislerdir. 

başında. Sıhhiye bölükleri, elli m. n _ Froln\'n hnyaUn olup olmadığı- \C he)eca~ın ıztır.ıbı zaıl olduktan s~ıı- 1 up şahısların kontrohı ıçm aynı şe- liltınm ıcıı korkunç, en çetin azasıyım Brernenoo d.e büyük basar"-
.ıtesinin siddeti altında y:ıralılnrı tc. rıı; nz C'\'\'el .Henden soı mı IX'ıı eleği! mi- .ra artı.k :ıgıımı _knp~tarak muk:ıcldcı !l- b~·keye mensup olan Almnn cnsus te~- iki ~nc<fonberi 14 numaralı Frolnynin mikynsta yangınlar mUşahedo? 
davi mevkilerin" nakletmek! meş - l im? ta tabı olmakhgım ~ca~ eder. . , ·• kkillalı mürak:ıbe h~y:eti tarafmda_n ya. mnivetinde çalışıyorum. l\lilletim olan tir. ~ 

1 (• . . .. k t f) - E\et ·, .\'fi"l'"OI'!. lfovattndır \'{' 1 ArkadhaRk)akrıkmtın: oıntık:ı~ı!111 ~11·.ıcak a aııacaktı \' haını vntnn suçu il" r.n • . .. . .. Jlamburaun bombnlnn-ası gu · ıemının on, ar ·a, ynıı :ırn arı- ·ı" " arı mu a a ır nuıı ç n on nrın " " Al l t tt d "" .. ,. • 
.. ıhh:ıttadır. Bnsımızda r<!i tfr o!. • ' · 1 1 f • •t it d ··ıd" ili k · manya 1~ 11 uzerıme ere ,up c en "dd tl' ı tu A k "~ na mut(!madi~·en bomba yağmuru snğ knlması ve faaliyetlerine d"vnm ecı şer:ıı n 111 a 0 ur ece tı. · · d r b" "b' · Rı e 1 1) muş r . " en de 

'nğnıakt:ı. Düsmnn tekmil mlidafna Casu un ffacl si: nncak bundan ibn- etmeleri liızımdır. İiıı itibarla ben ~diin.. Almnn cıısu ·}arının biitliıı hu rekatı- \'n~ıfeyı. ·?. :ıkat 1 ~.r m~mur gı 1 .!fa lotlarımız tam isabetler lmY 
retti. Fnzln tnf:;iliıt \erm tri gururu· d l"k k 1. . 1 Ç'" k" f k f t k 1 k" ettım. Bu ıtıbnrl:ı musterıh olnrak ole- dir J..ti 

'a ıtnlnrının gösterdiği ft>\ k.ılad Ji. "a '"clı"r"mı·~·orcltı. yn an :ı a :ımı . esme ıyını .. uıı u ııı Nı u n. te crrun ına ·n( ar ta ıp ..,Y• ı ş· . . k d· . ı.~ h . . p. ·ı ll· . "f• d . ır"'L 
• J" ıınsıl ol sn imdıcl"n ölmfü~ bııhınııwı- f'd" t k·ı • t k 1 . c gım .. ımdı\ c n .11 ~r nrn cdılen ı o .u ınnzın ı .~ csıne d"b ,, ı· "n1,..... ıı'ıkn Y"Onl"kta de\·•ım " • " ...ıı ı a o ·nt nr csraren ı \' . . k . 1 . 120 kil t m"'"nft': .. 

• ~, rn " •• ·• • ' "" A~,1i znm:ındn öyle diıı;iınliyordu. rum. tn " . .· , . • clcpolaı•ı bız uçurdu . Aynı znJllaııda gı~ "! ome re """ 
r1'vor. Dakikalar asırlar k:ıda. uz ııı. L'ı·o··ı·ı\ il' , .... knlnndt"ln11 "Okt·ııı c· b d"' .. d h ki ·a· nhrem idı kı Zozo bıle onlnıdnn t.ck "ft"h 1 . ı· b"I" . k" ~~1· ., muştlir 

- r • • • • •• , " ... " • c:..:~'-~~Jı: şıuı kı~ı~~ılıcı·ral<;,,. :Rı ı·!n1rıııı. ocl"- bir kişiyi olsun tanımworelu. ıl : fnl':L. s~yhı~ (' ıt ırhı}~lb ·hı;. l ·~ a~ılK ; ........ · --------~~ llu mıithis tn .• rrnzlnr nltınd ı p,em: haber :ılrnıştır. Şimdi ele r.chın ndım ta- ~·~r , ·' .. ,, ,, .. ,, .or ezını un 1 n ~. n ır erımız e 
~olunu ,Mıı·mıynn azimk:'lr \'e müca. kiı' edil" yorum\'<' luıttft bc>ııi tnkip <>de- cı~ı !"ovelli ke~.ni :ıdamları idi. \'~ c.e- Şu halde y:ıkalnnan en u iç"n kur- muha:;ar:ı ettirmeğ<' muvaffak oldum 
d 1 ci bir km•vC't halinde limunn doğ ni d~ bili~ oru.~. Bina nal yh mc.ns~ıp r •ynn edcn munakaşaları, muhnkk:tk tul us ~ok demekti. Derhal knı nrıııı , d d' 

1
• 1 . b" k , 

oldugum t ~kılatı QR!\lan bn a b:ldır· ~olunu bularak diııliyordu Ilu itibar· • 1· V •· d"lw. • k ) - \ a e 1 ma um O mı~an ır CO \:tpur-
rtı gidiyor. Zaman z:ıman uçu ~il - b"I ı.~· · · · k t 1 kt . · • · . . \ere ı. e gor t gu ış ·ence C'r{' r gnı ı . . 1 t d . . h d h w em ı c ucnım ıçın ur u uş ) o uı. la agzını açar açmaz: kuvvctlı bır ze- • . A •• , • ı mızı >a ır ım \C ) a u asara ug-
' C'rte inden siynh dumanlar nik~eli· o zıımaıı cl:ıha müdhis \'<' dah:ı kor- kaya malik olan bu nrkadası, derhal ngzmı açıp bnşka bır laf so~. rı ılı. r: ttım. 
J or. Knptaıı köprii üniın btitiın cam- kunç bir i kcncc :ıltındn can \erece- t~biı· alacnktı. Nitekim, ct:v:ını harp öniındt bir 
lnrı unlmış . Ü t köpriicle karagöz- ğim !. Teşkilatın esas blirosıınu yarım saat h:ıfta süren muhnkemesi e~nn ındn Ynkalnndıgım gün; mir:ılay Ri~rı 
lü amir:d (Corc Li t r), Uzerine ynğ O şc~ tan kad~nıı~ ~-ı.!·tıcı tırnrıkl_:ı- içinde. başka bi( ta~a.fn taşıt~ıracnktı. gördüğü a.ğır taZ\' iklere r:ığm<.'n ih- tnkip ediyordum. Onun için oralara 
ı 1 Al k . 1. t"f k t '· rından kurtulm:ıga ımkan mı \•ar kı !. Frölayn da kını bılır. hangı kalıp ve barda b 1 ..ıı k d k 11 l\l k d . -
cm !ln man mıı ıne 1 u en • n eşı- Tumbada yakalrındığım sır:ıdn, derhal kıyafete girecekti. Jki numnrah ca- ' . ~ un~nııı. . " .. a ar ~o u < u1?. n ~a ım • dog.ru-
rıi liika~·ıt &eyreden mücerrep bir mahallinde tnhkikat icra edilmiş ol- su ta ga.}et tnhii derhal ort:ıdan kny- Nıha)ct ııgzını nçtı, fök:ıt cürmunu d:ın dngruya mırnlayı Jmha etmektı. 
remici ruhiyle :ırkadaşlnnna emir- ~a) dı \'aziyet değişirdi. Fal<nt şimdi bolacaktı. .. itiraf etmekten başka bir iş göremedi; - Devam edecek -

1 


