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Nüslıası her yerde 5 kuruştur 
PEr~embe i~~~; ~~::'oLu - tzMtR 

ıstanbul limanından ihracat 
Istan bul, 5 ( Telefonla ) - lstan

bul limanından bugün ihraç edi
len muhtelif malların kıymeti 450 

bin liradır 

6 ADRE.5ı ikinci Beyler aokafmda 
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1941 

ANADOLU ıazeteıl idarebanul 
( A NADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

30 nca yıl 
N,,. 8461 

Neıredilmiyen yazılar r~ri Terilmez•------------------------------- - ------------
-Günü-. seçmit nüshalar 2s kuruıtur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Kıllç elde! . . 
MAHMUD ESAD BOZKURT 

d··IUrk • Bulgnr beyannamesini gör-
lll[ •• 

L._ Saracoğlu ile Menemencioğlunun 
uu beyanname hakktndaki umud ve. 
tici sözle rini okuduk .. 
1' ~onra, lngilte re hariciye nazırı 
"-<lenle , gene l kurmay başknnı Dili 
.\nkaraya ge]~! ler. 

Cüzel konuşn1alar oldu. 
lürk v~ lng iliz mille tler jnin bü

)\lk rnümessilleri birb irinin ellerini 
•ıktıiar. 

Aradaki itt ifakı teyid ettiler. 
Şinıdi de, Hitlerin, Türk Cumh ur

l'fıiaine göndeı-diği mesaj ı haber ah· 
)oruz. 

\'Almanya b üyük elçisinin H ariciye 
ek.· linıizin hu zuruyla Cumhurreisi 

liazr<!tlerine sunduğu b u mesajın 
l>ıuhtf'vası nıalumumuz değ ildir. 
d Gazete ler in verdikleri mall'ımattan 

l hir fey çıkarmak imkana yoktur. 
d" Acaba bu mesajın mtıhtevası ne-
ır " e ne olabilir?! 

l'·~esaja da ir e limizde ola n mllliıın; 
d~~k Cumlnır-re iıinin J.f tle r in güıter. 
~~ıcı dikkat ve neznkete tt?şekkürti
qUr. 

~ l-litlerin gösterdiği dikkat vt-> ne
ıtket nedir? 
a~n şüyle düşünüyor\lm: 

1 • liitler ıneaajında dcrniş o la bilir 
ili• 

MAHMUD ESAD BOZKURT 

Almanya Antonesko r "\ SovyetJer birJiğinin ta-
Bqvekilimiz kındığı vaziyet 

Eden 
Yıınan istanı tehdit 

ediyor 

ıngilizlere göre, bu va. 
zigot itina ve Ankarada 

konuşulmuştur 

Hitlerin, şefimize mesajı 
Londrada nasıl 
karşılandı ? 

Birdenbire Viya
na ya 2itti · 

Mareşal G_öringle bil
hassa askeri meseleler 

konuşuldu 

Ruınen diktatörü bunu 
müteakip derhal döndü 

Bir nutuk iradederek 
harici vaziyeti izah 

edecekler 
Ankara, 5 (Telefonla) - Hl4 l sc 

nesi biidçesinin Büyük Millet ~focli
sine verilmesi mlinnsebctiyle Bnşv'7 
kilimiı Doktor Refik Saydam, bi 
nutuk irnded<'rek, lıugl\nkii hnr ici 
vnziyeti iznh edecektir. 

Balkanlarda Almanlar 
ve Yugoslavya vaziyeti 

Trablus ve ı2 adalarda 
Alman taguareıeri var 

Berlinde soğuk 
iz bıraktı 

Ati na elçimizle konuştu 

Halk Eden lehine 
zahiirai yaptı 

---o---• 
lngiliz elçisi 

it?-

Heniiz Sof yayı ier
ketınedi 

Bulgar hükumeti 
POLONYA, HOLLANDA. BEL· 
CIKA VE NORVEÇ SEFiRLERi· 

NE DE PASAPORT VERDi 

Hadise kadın yüzünden 
doğmuş ve iki kişi ölmüştür 
Ödemişin Birg i nahiyesinde Kurucaova köyünde iki kişinin ölümü 

ve iki kişin(n de yaralanmaaiyle neticelenen bir cinayet olmuştur. 
Ayni köyden Ara p Ali oğlu 27 yaşında lbrahim Özkan tabanca kur

şunu ile Arap Ali oğlu 26 yaşında lamaili öldürmü~tür. Kavgaya karı
fan Osman oğlu 23 yatında hmail Özdemir de bıçakla lbrah im Özkanı 
yaralamıştır. İbrahim Özka n yaralı va ziyette evine g,

0

d erken lamail 
Özdemirin kardeşi Mehmed Yılmazın evi önünden geçmiş, o sırada 
elinde bir balta olduğu halde evden dışarıya fırlıyan Mehmed Yılmaz, 
balta ile İbrahim Özkam başını iki parçaya ayırmak auret iyle öld ür -
müt tür. Kavgaya karıtanlarclan köy k ahvecisi H üsey.·n oğlu Mehmed de 

i •ı• k 1 sol elinden yaralanmıştır. Suçlula r tutulmuş ve bu müthit cinayet tah-
Dgl iZ ra 1 kikatuıa müddeiumumilikçe el konmuştur. Cinayetin bir kadın meae-

leainden çıktJğı söylenmektedir. 
Bazı ziyaretler kabul etti --------- ----- --, -----

jo~0ıtn~ı~n <:~~~g~ ~~~~;;0~~ Bir Amerikan amiralı IDDiliz donanıısı 
hilr Fransız şefi genernl Dögolii kn- Yeni büyük zırhlılar)a 
bul etmiştir. ( •ı •ı 

Genera l Dögol şimdiye kadar m ü - DQ'I tere yenı - takvjye olunuyor 
teaddid defalar Kra lla görüşmilşse 

de, r esm<'n ilk defa kabul edilmekte- miyecek, diyor yeni gemiler 
d ir. 

Kra l, başveki l Çörçil ile Ruzveltin Bu sene sonundan evvel 
h ususi mümessili Albay Danuam dn 
kabuı etmişlerdir. Ancak, Almanyanın Bri- donanmaya iltihak J nıilizlıer taraf fodan iıe !e'li keJilen İtalyan .askerleri 

Arnavudluk cephesinde Hava ve denizlerde _.........,._.. uuu«»• • 

lngilizler Yunanlılar 
Epeyce esir ve mühim- Yea1i baskınh .. r v t. rdıler, 

mat daha aldılar Norv~ ç ~ de gittiler 

Kahve meselesi 
Haydar ç.:nak nammda bir karii

miz, kahve mevzuu üzerindeki net· 
riyatunızı mevzuu baha ile diyor ki: 

Atiııa 5 ( A.A.) - Yunan Emnb·"t Londrn.:; (A.A.J ~ Re:-mi tcb?iğ : - Bundaki hasaaaiyet/ niz yerinde-
neznl'eti;ıin tebliği : Miıhim bir filo, :Kolonyny:ı hi.icum dir. Kahve halka, enfiye gibi kokla-
Gcııc La~·isa ~ehrini bomb:.ırdıman et- etmiştir. Hedef ş!cld<'tlc bomhalnnmış. tılmııtır. Binaenaleyh kahveyi, fU ve 

ml.!ğe gelen ~s diişm:ın tayyaresinin tır. l~ur, nol\·irı, O:st:uıcl vesair • bum- bu tüccarın, fU ve bu mutavasaıtın 
beşi cte diişii~·ülmüŞtiil'. IJiişmı.ııım bnrdım:ın <!dilcı~ hedefler aı·:.~ı:ld:ı id i. eline .zcrmek arlık kat'İyyen doğru 
Prevczc. Liksu r i üzerine yaptığı :ıkın- Burnlardn cin bır çok hasar muşahcde olamaz. 
Jar hiç bir hnsara :sebebiyet \'ermemiş. edilnıi!.tir. 11,i ta~ yarcmiı. k~wiptir. Binaenaleyh kahveyi başka bir el 
tir. Londrn, 5 (A.A.) - Amir:ıllık dai- tev:ıi etmelidir. lnhı:sarlar idueai de 

Atinn, ;, (A.A.) - 12fl mımnrnlı lX!5hıiıı tebliği: bu i~i KÖrebilir. 
Yunnn resmi tebliği : Dün ~abah deniz cüziitambnmız- ANADOLU - lnhiaarlar idaresi 

l\h•s'ud nelioo ,·er.:;ıı merkez cephe- dnn miıı·ckkcp biı· filo. Nor\'eç sahil- olmuı, Ziraat bankaaı olmuı, fark 
sindeki mahaJli harekat sonun~la dliş- )(!r inde Lnkotcyn :ıdalnrmdaki Alman yoktur. Mesele, bizim de ev.elce 
mnnın bir t:ıngı tahrip edilmiş, iki fank tesisatına mll\·affakıy tli bil' hilcum yazdığımız gibi, kahveyi bir ihtikar 
iğtinam olu11muşt11r. Beşi subay 160 ı yapmışlardır. Hu husustaki tafsfüit, mevzuu olmaktan kurtarmaktır. 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) tnm rnporlnr alınınca ne§redilecektir . tt 

tanyaya bir miktar as- edecektir 
ker çıkarabileceğini Londrn, 5 (A.A.) - İngiliz nçık 

deı1iz fil osun ıı yeniden büyii k zırhlı, 
söylüyor 4 tnyyarc gemi. i, beş kruvazör v.e 

l\C\"-·ork 5 (A.A.) _Nen· rk Ta ._ lido !';rnıfından 1 O kru\'azör ~u .sene 
. ,,, '. \ . • 0 . ~ sonundan .evvel donanmanL "ıllıhak 

n11s g:ız~tcsı, .ı mıral Vudvelde vazıyet e 1 k ı ..,..1. ha P f'l • k 
k ı k. "t 1 c eııe · n,,ı ız r ı o.sunun ·uv. 

hak ·ıncıa ı mu :ı casını sormuş. o da ı· · 19 zırhlı ı·ıc ~ek· t b · t · \'C mı . , ız a \•yare ge-
şu CC\~~ .; ;·er~ış 1 ırt): . . b·-ı-· k , misine ve 75 kruvazöre ç{karacak -

- . ı ncr C\'. e erı~1? u un ·uv- tır. Bundan başka liy.en .sınıfından 
,·et~erıylc ~:ı~abılrn~~ ıçın rnu?~aç ol- 4 zırhlı inşa edilmektedir. Bu gemi
dugumuz fı.oJ·u vucuda getırıncey<' Jcr 40 biner ton hacmindedir 
kfülar lııgilteı-c bizim ilk mlidafna hnt-1,- • · · 
tımızı teşkil edecektir. Ben İngiltere- ı ""\ 
nin mücadelede mağlOp olacağına 
inanmıyorum. Çünkii İngiliz filo u de. 
nizlcrcie hakimdir. Bununla beraber 

Yarın 
Almanların Bı·it:anya sahillerine bir Mebu~umuz Mahmud Eqad Boz
~!k!a r asker cıkarabilcceklerini kabul kurdun. r Dcjjcrli Kitcıı,lm· ) başlığı 
ed~orum. 1 alt d"k 0 ı k 1 · · 1 • 

K f ·ı 1 · h. · · 1 .1 ın .. ı >aşma n eınnı oı.u) unuı. a ı e erı ımaye ıçın ngı tereye 
daha fazla muhrip vermemiz· icap cdi- ---------------~ 
yorsa, filomuzu ehernmiy~fü bir su- eski model muhrip Yerebileceğimizi 
rett~ zafa uğratmndnn (50) kadar zannediyorum. 



(ANADOLU) 

1 HALK D~ORKI ] 
Ör ek köyiinde 

et sabflan 
lhtiJ9r he;'-e · cevap 

• 

iyi pişirilmiy n e 
kazalara gönder· · 
Belediye gerek buna, gerekse diğer buStUata 

karşı bazı 1edbirler ittihaz etti 

• son eaerı 

K 
Aynca zengin ili. 

veler: 
01an -tlan: 
2-Ş,30-5,30-7,30-

9.30 
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İ'zmir gümrük muhafaza satın 
alma komisyonundan: 
C 1 N S l 

Mikturı 
Kilo 

11k teminatı 
Lira Ku. 

--
Tuhrnini tutnrı 

Lira Ku. 

Piriııı.; 1000 28 50 380 
Hulgıır 1500 26 50 :352 50 
Xohııt :>00 u ;;o 70 
S:ıdey:ığı tH)O 71 30 !J48 
l'<>kirdek:-iı: Pziinı 400 Hl GO 1 10 
Toz şek0r .JOO l ı :>O 152 
, ığır eti ka\'llı ma:-ı 900 54 720 
l\J nka rnıı 400 !I GO 12·1 
Sirkt' :WO 2 l6 
Palate..; :;ooo 18 240 
Kuru ~oğ':ııı • 00 4 O() fl6 
Limon tuzıı 10 ı 50 18 50 
Kırmızı bib<>r 50 ı 50 1~ 
Salça üOO 7 50 100 
Kuru banw:ı 200 lK 2·10 
Tahan heİ\'a~ı 200 7 8 
Sabun 500 17 225 

Cebelüttarık kumandanı, diğer ask..-: ri erkanla müdafaa İ§ler:ni tetkik 
ederken 

Alman\·anın 1 ' kadar, her halde 
F'ı·antm \'C lspan- ASKERLiK BAHiSLERi boş hırakmıyaca-
Ya üzerinden (C - ğı 1500 kilomet -
beıuttarık) boğa- Cebelüttarıkı kesmek ve reyi a an cemau 
zını kesmeğe bu yalnız garn ve 
suretle lngilter yi İngiltereyi istila etmek şnrkt~ 5.ooo ki -
Akdenizle muva- lometr~:ri geçen 
aılndan mahrum kabil mi? bir cephede kuv-
~tmeğe çalı ması v.etleri liizumun 
ıhtimali: A R [rem aan fazın c1:ığı1 -

Böyle lıiı ih- 1 1 mış bulunmakta_ 
tima ı, 1talya ile beraber Sicilya ada- dır. Sonra bu ct>phele.ı in gerisinde 
sı ile Tunus ara ındaki 150 kilomel- i gal sahnlarıııdnki e:>ir milldleriıı 
relik boğazı da keserek lngilizleJiİll lıPr hangi bir muknlıil h:ırel•eti Vl' 
batı Akdeniz filosunu va orada mah-
ııuı; kalmağa veya ora.dun çıkıp git_ i:sJ an ihtimali kım.ıı:sıı:da . ornlnrcla 
ıneğe mecbur edecek bir hareketle bulundurmak mecbmıyet.ıırlc oldu -
birlikte mtitalea edilebilir. 1 ~u km·, C'lı<'r de lıic az olnıasa 1~ rek-

Fakat böyle bir harekete g;rişe - tiı. 
~}~mek, her ~~y?e~ ~:~e.l İspa.nya \ e İsgal edilmemiş olan Fran~ız cep-
. ı ansaııın fıh ışbı:rlıgın_ı ~emme \'e- hesi lıu hesaptan hariçtir. 

) a bunların Romanyn gıbı Almanya- _ 1!)40 sonbaharında te"ebbü, 
Y~ tesliı:ıiye~ arzetmel~rine baŞ-1~ C>dip başaramadığı bu harek~ri bir 
hır keyfıyettır.. Hakıkaten bu ıkı dt ha ,·apar mı? Diye bir ,,ual soru -
devlet, Almanya ile işbirliğini kabu l,ıbiliı:. · 
e~erler veya Alman ordusunun ken- 1 1940 . onbnhamıda vaptığı i,;tilfl 
~ı ~oprak_I_arın~ (u ) yapmasına. tes- 1

1 

t ebbtısiı, Çörçilin son ·nutkunda da 
h~ıyet !J'?sterırlers~ ;_ bu . takdırd<', dPdiği gibi, az çok irtic:ılcıı ynpıl -
~ıhver lçı_n, ~em .sıcılya ıle -rum.ı-s mıs bir hareketti.. Çüııkli Fransa 
l'a~md~kı .~o.O _kılometııcden ıbarer teslim o,d t1 ğu zaman İngilterenin dC> 

denız kopruı1unu g~_çmek kol~ylaş - ı;ok .,ürmedeıı tı'slim olacağı ınnııı, 
ınış; hem de Cebeluttarık bogazm.ı adeta lıil' kan ant halinde idi .. O te -
~em. şimalden ~e~ cenuptan ~a~ırruz scbbuse ele bu zan V(' kanaat altında 
•mkanı elde edılmış olur. Bu ~kı mu- geçilmişti.. 
V~zi hareket, muvaffak oldugu tal.-ı - 1941 ilklıahaıındn muhtemel 
dırde: . . . goriilen istilii te.şcbbii:sii ise. hu gün 

a) Bır taraftan lngılız donsnma:sı kış uğrunda hazırlanmış bir te:-ebhiis 
~1atı Akdenizi boşnltmak mecburiye- 1 olalıilir .. 

ne dllşer. 1 . 
ın ~) ~iğer .. tara_fta~ .lngilter_e 'c Bu te.şebbu ctc en. mühim rol gent> 

1 
üttefıklerının -ımdı Lıbyadnkı or- h:.vn kuv' etlerin" di.isccektir. 

< tılaıını da oııa:ya bağlar. Almanynnın çıkarabileceği ta.ryn
t c). Yalnız bağlamakla kalmaz, re adedi hakkında tahminl..!r<lc bulu 
akvıyeye de mecbur eyler .. Çünkü nan ni:sbcten selfıhi) etli ,;ayılan 

1<.ttısır) ?a (S~veyş) de yeniden teh- «~uııday Times gnzete:inin havncı-
1 

1
eye düşebilırler.. Jık muhabirinin \'Crcliğ'i r:ıkamlarn 
Şte bu sebep ve mak:sadlarla ola- göre: 

cak ki, Almanya , lspanya ve Fran- A Jmanyanm ıo.uou katl:ır tay,:are
sa ih• bu işbirliği mücadele:.ıne ıs - ·i ,.aı dır. J:umm ancak 18.t)OO clı·n 
ı-ıırla devam etmektedir. J.ıha azı haı·p tnn•aresidir 

Fakat, ne geçirdiği dahilı harp- Filhakika, Almanyanın: fı lı:n·:ı 
ler) üzünden harap olmuş bir mem- ordu<:u bulunduğuıı:ı, ol'clu, kolordu. 
Je~et, geçim eviyesi düşmiıc; bir tümen. :ıla~ tabur, oolilk teşkilfüı <la 
rn ıllet olarak henüz yaralaıı;ıı sar- iıçerli olduğuna gore: G ordunun 
makla rneı:.gul İspanyanın; ne de he- ta))ar mevcudu 17A96 ede!' l,i, hu 
rncıı h men ondan çok daha kô'ü va- raJ,am harncılık muhabirinin \'erdi
ziycte d~nnis olan Frnnsanın, bil - ği rak.ımı teyit eder mahinttPclir. 
has--a İngiltere \'e müttefik.erinin Hu l 8.000 haı p tayy:ır~sinden , 
bugün kil üsttin \ az·yetleri k::ır;:ı ·ın- yalnız yarı;:ı istC>ııilcliği nnda mu ha
da mih\'erle fili ve askeri bir isbirli- rebe lıarekiıtında bulunabileceğine 
Mini kabul edebilecek, knbuJ tseler (bir ta) yareyi daima h:l\·:ıdn tuta -
bile yapabilecek ve Fransız mü-;tem_ bilmek için en az )'el'de de bir t:ıyya
Jekelerirıe ) aptırnbilecek vaziyette re, e hnttiL '..!tayyare daha lııı!unma
'ı'e ruhta olmadıkları m ydarıdndıı. Jıdır. Ölçüsü nıalunı.) güre, ancak 
htimal onun içindir ki Alm·rnJ n, lng-iltc>re üzerine 9.000 tayyare ill• 

bu iki devlete kar~ı. arzusuna rfun hücum cdelıi'ecı.:ği tahmin eclilınek 
için bil ·bUthn zor ve cebire nıiirn - tedir. nu da. bütiin kabili i"rih<lam 
caat etmiyor .. İs el"an mücacl·•le şaf- , e istifade harıı tayyarcleı ini İngil -
ha ındadır. tereye karşı toplıynbilnll'sine, Polon_ 

ya. ha!ya \'C Roınanya:ra yo11adığı 
ta) yareleri dC' geri çekme:.ine bağlı 
gör ilmekledir. Bunları çekemediği 
takdirde jlllCak 6.000 tayyarenin bu 
"stilil te <'l>bü:;üııe i tirak edc:lıilece
ği ·ıeri ~n;rülmektedir. E-a ·en bugii
ne kadar Almanyanın biı gün ic!nde 
yaptığı harekata iştirak ettirebildiği 
tayyarPlerin yekunu 2500 ii 1::-''Çmcdi
ğilti de hatmia tutmalıd ı r: • 

A lmanltırın İngiltere ad asım yeıı i. 
den istila teşcbbü:sleri ihtimali: 

Bu ihtimal, bundan ev\ e'ki ihti -
nıallere ni betle muvaffak olduğ'u 
takdirde kat'i netic n1dedPlı:l0n bit 
ihtimaldir. Bu sebeple harbi ı;:al>uk 
bitirmek mecburiyetinde h•ılunan 
Alnrnm,-:ı için, mU\ affak ol:lcağııııı 
iııandığı takdirde, bundan evvelki 
ihtimallerden dah müessir bir hare
ket olur. 

l<uvvetini clnhn fazla dagıtmadan,, 
karşısına ) eni diışmaıı.aı dikmeden .. 
lktı.sadi alış\ eri etmekt o!dııgu 
llalkan de\ letlC'riııin durumunu ken
eli 111eyhine de sarımrndnn .. Yanabile
ce~i hareketlerin en ehvenidir. 

lngiltere kendi ana yuı dun da ye
nilmedikçe, A lmanyanııı bugünkü 
vaziyetini değiştirici, işgal sahnları
ııı genişletici olarak ~ a pac ağı hare
ketler: kuvvctlerüıi kat'i ?ıetke za
rarına olarak dağıtmaktan .. Ve o 
ni. bette her yerde daha zayıf clüs -
rnekten ... Karşı ına yeni düşmanlar 
<;ıknrmftktan... 1ktısadi sıkıntısını 
kendi eliytc daha ziyade kötlilcı:ıtir -
nıekten ... V e gen kendi eliyle harbi 
U:latmaktan .... Oteve gc<,. "k bir ne
tice veremez. 

Esa!\en bundan 6nee de öylediği
nıiz gibi, ~Non•eç) simn1inde (N'ar
Vik) ten Fransa _ 1 panya hududun -
da (lrun) a kadar 3500 kilometreyi 
nşan; (Baltık) tan (Tuna) a~zına 

INGIL TEREDE SAAT 

İstilfı teşelıbü ünün :N'orveden , 
F'ıansanııı şimali garbt miintelın nok_ 
tası olan (nresl) e kadnr o lan geni~ 
qaha üzerindl•ıı. hem ha\·adan. hem 
denizden. ve .nlıil toplarının <la i:
tiraki\ le bü\'lık ku~atıcı lıir haı eket 
h:ılinclC> basİaması muhtemeldır. 

Fa kat, lııgiltere adasında ki yazi-
·et de. a. la, 1940 sonlrnharınchki nı 

ziyete benzemez .. 3 milyonluk orga
nize cclilmis, yeti tiri'mi.:$ mükemmel 
bir mm azzaf ordu .. 2 milyonl.ık ~ene 
orgar.ize edil mi . ~ etistirilmiş \'t' 

memleketin her tarafında havadan 
gelebilecek parnşiit ve deııizrlcn ge
lebilPcek hlıcumlarn karşı koy:nnğa 
hazırlanmış müstnhf az rliğer IJiı or
du. Almanlarıı hiç olmazs!l , hasımla 
ıının da kendileri gilıi uyumnclığını 
kabul etmeleri lazımdır. Binacnnleyh 
Almnnyanın bu seferki istili\ teı:ıeb
bü~finüıı de ımıvaffakıyetsizliğc uğ
rama -ı ihtimali hiç olmazsa yüzde 
90 dır. 

VIŞIDE BiR ZiYARET 

Gaz yağı 5000 75 985 
1 - Yukarıda cin:; \'C miktnn yazılı on sekiz kalem yiyecek madde-

leri pazarlıkla satın alınacaktır. İlk teminat \'e tahmini tut.arlan hizaln
nn<lıı gii ·terilmiştir. Bu maddelerden sade yağı tahlile tabidir. 

~ - 7 :\lnrt 941 Cuma günü saat 15 den itibaren ayrı ayn pazar
lıklıırı komi yonumuzcla yapılacağından ist.eklilerin 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçiincü madclelerinde yazılı vc..-,ikalarla muvakkat teminat mak
buzu veya Bnnka mektupları ve \'creeekleri maddelerin nümuneleriyle 
birlikte H) ni ~aatte müracaatları. 

Mıntaka ticaret müdürlüğünden: 
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçılarının dik
kat nazarına: 

Çekirdek:-;iz kuru uwm ihr:ıcatmın mürakabesine dair nizamname
nin 14 \'e l:l inci m::ıcldelcrinde yazılı ıı:.ıtürel e\•safa uygun bir şekilde ha
zırlanmış olan iiziimlercle (SO ) bulunup bulunmadığının tE>sbiti için ana 

2 

hatlnn :ışnğıcta anlatılan metodla muayene yapılmasıııa Ticaret Vekare
tince knr:u· verilmiştir. Bu husu~ta fazla malumat almak istiyenler İzmir 
İhrncat Başkontrolörlüğüne müracaat edebilirler. 

cÇekircteksiz kuru Uziimlerrle (SO ) bulunup bulunmadığının aran-
2 

ma~ı iciıı tatbik edilerek olan metod.> 
' ( 5o gram üziım 200 - 250 cc. bir Erlcnmarer veya tercihan ayni ha-

cimde uzunca boğazlı bir balon içine konup üzerine 100 cc. 1 5 saf sülfü
rik ::ısi<I mahlülii ilfm~ edilerek ısıtılır. Muhte\'iyatı kaynamağa ba~lıyan 
b:ılonun ağzına, potas~ um iyoda tın sudaki r, 5 mahlUlü ile matlıuh nişa 
mahliilü eınıtirilmek suı-etiyle hazırl:.ıııınıl1 beyaz bfr mesami kağıd, ratıp 
hrıldc. tutularak ı·engiıı<le bir değişme olup olmadığı tetkik edilir. Üzlim 
SO yi h:t\'i ise kfığıcl 'azih .. ~tırdte mavileşir. Aksi takdirde bey:ız rengini 

•) .. 
muhafaza ede!'. Renk tahav\'iilü görilliir görülmt?z kağıd, balonun ağzın-
dan \.ekilir. · · 

Bu nwtod, ı,olayca hazırla111laıı ,.e tabii şeraitte uzun zaman muhafn
.. n ı mliınki.in olan eczalı bir kağıdla ufak hir cam balon ve bir miktar sulu 
--iilflirik a. itten ibaı et pek mahclud malzeme ile, üzümle maşgııl her ke:; 
l:ırnfındnn iki dakikalık bir mUcld t içinde, her yerde tatbik edilebilir.) 

<7. lYRl MENKl'L .l!ALL4.lUX 
6 AÇIK AllTIRMA /LASI 
/zmiı· J:il'iııci lcıa. Meınıııluğıııı-

d"ıı: n. Xo. MJ9 .>9.'JS 

. \çık :ıl'lıı nrn ile paraya çevrilecek 
gayrl meııkulüıı lll' olıluğu: Bir hane 
gnyri m nkuliin l>uhımluğu me\'~ii. 
nıahallesi. ı;okağı nunıara~ı: Kar*ı
yal,a Bııhariye mahalle 'i Y emi:?çi pa
..:a "ok:ığııı<ln pafta 44, ada 167. p:ır

scl 15 de kayıtlı hane. :N'o. 62, 64. 
Takdir olunaıı J,ıymet: Evin tama

mı 800 lira değerindedir. 
Artırmanın yapılacağı yer, giin, sa

at: 7 Ni. an ~l.Jl Pazaflte:-: i günü :-;aat 
11 de İzmir Birinci İcra oda)';ın<la :1a

tılacnktır. 
1 - l şbıı gayri menkuliin artıı·ma 

(868) 
-----------------

AL SANCAK 
lataıyonu kar91amda yeni açıla11 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

ş:ırtıınmes i 10 31941 t:.ırihinden 
itibaren u~ıaa No. ile ı inci İcra 
clail"esiııiıı muayyen numarasmda 
her kc.sin görebilmesi için açık
tır. İlanda yrızılı olanlardan faz-

> la malumat nlmak istiyenler, iş- Her tubeye aid haıtalar kabul ve mü 
bu şartnameye ve 939 5933 dos- tehauııları tarafından tedavi edilir 
ya nunuırasiyle memuriyctimize M •• d h 
miiracaat etmelidir. uessese e er zaman 

2 -Artırmaya iş~irak_ için yuk~rıda doktor Lulunur. Tel 291f 
yazılı kıymetın yuzde 75 nısl>e-
t:nde pey veya Milli bir banka- --------------
11111 teminat mektubu te,•di edile- tırnrnda, !>...<><leli satı~ istiycnin 
cektir. (124) nlacnğınn ı·üchanı olan diğer ala-

8 - lpotek sahibi alacaklılarla diğer cnklıların 0 gayri menkul ile 
alakadarlarııı ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul Uze-

temin eclilmiı; alacakları mec-

rindcki haklarını hususiylt' foiz muuııdan ve paraya c;, \'irme ve 
,.e nıası·afa dair olan iddialarını paylnstıı ma masraflarııııla'1 faz-
işlııı ilan tarihinden itibaren oıı laya çıkmak şartiyl.c, en çol< ar-
beş gUıı içinde C\ rakı mü.,;bitcle- lmrn.ı ihale ed!li r. D(iyle bir l>c-
riyle birlikte memuriyetimize bil_ del elde e<lilmezst• ihale yı.pıla-
dirmeleri ic.'lp eder. Aksi halde . .. 
hakları tapu icilliyle sabit ol- maz ''e satış talebı clu~er. 
madık<;a satış bedelinin paylaş- G - fıayri menkul kendisine ihale 
masından hariç kalırlar. olunan kimse derhal veya veri-

4 - Gösterilen günde artırmnyn jşti- len müddet içinde parayı ,·er-
rak ed •nler artırma şartname::1ini mez~ ihale kararı fe.sholunarak 
okumuş v~ lüzumlu malumat al- kendisinden C\'\·~ı en yüksek tek-
mış ve bunları tamamen kabul lifw bulunan kimse ahze:mlş ol-
etmiş ad \'C itibar olunurlar. cluğu bedelle almnğa razı olur-

5 -Ta) in edilen zamanda gayri men- a ona, razı olmaz veya bulun-
kul iiç defa buğırıldıktan :;oııra mazsa hemen 7 giln müddetle 
en çok artırana ihale edilir. An- arlırmayn çıkarılıp en çok ar-
cak artırma bedeli muhammen hrana ihale -edilir. İki ihal~ arn-
kıymetin yüzde )1~tmiş beşini sındaki fark ve geçen gtinler 
bulmaz \'eya satış istiyenin ala- kin yüzde 5 den hesap olunarak 
cağına rüchanı olan diğer nla- faiz ve diğer zararlar ayrıca hük-
caklılar 1.ıulunup da bedel bun- me hacet kalmaksızın m"murl-
ların o gayri menkul ile temin yetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
edilmiş alacakların mecmuundan Madde (133) 
,.e paraya çevirlll€ \'e paylnştır- Bir ev - Yukarıda gösterilen 7 
ma masraflarından fazlaya çık- 4 941 tarihinde 1 inci İcra Me-
maz a en çok artıranın taahhü- murluğu odasında işbu ilan ve 

- SAHlFE: 3 -

SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikciları Müessesesi 
Kayseri Bez Fabrikası 

Yatncak yerleri ve elbi.:cJeri fol.ıl'iknmızn ait olmnk iizcre 3;> lira 
Ucretle 9 itfniyc eri alınacaktır. 

1tfni·ye işlel'inde çalışmış 40 - ~O y.ışl,mncla taliplerin en g-eç 
10 3 941 tarihine kadar iyi huy k:'.iğıdı, bonservis, nüfus cüzdanı 
w sıhhat raporu ile Siimer Hnnk K yseri B<'z Fnbrikasına tahriren 
mürncmıtları. 

v;;·;··ı~~~·;·;;···A~·;;ıiti ... iid;·;;;;ı 
.................................................................................................................... : 

zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
J.- Beher kilo~uııa on dört l>uçuk kurıı~ tahmin edilC>n 216000 kilo 

ekmek ihtiyarı kapalı zarf u:suliylc ) apılan eksiltme4inde talip 
clkmadığınclan pazarlıkla satın alınacaklır. 

2 Pazarlık 8-ı\Iart-fl41 cumaı-tesi gLinii saat onda kışlada izmir l<'-
vazım amirliği satın :ılma :wmisyonuııda )'apılacaktır. 

:l Hepsinin tahmin edilen tutarı :~l 320 liradır. 
4 - Tıemiııat muvakkata nkça"ı 2:J4!) liradııo 
5 - Şartname i komisyonda görülebiliı·. · 
6 - İsteklilerin kanuni vesikalarını '""' teminat muvakkntnlari\ le 

birlikte ihale gününden en·e! komi:yona müracaatları. · 

f zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Tahminen beher kilosu 40 kurustan 40,000 kilo ,_ığır eti n::ızar-

lıkla ~atın alınacaktır. 
2 - İhalesi J.3-3-941 perşembe günü saat 11 dedir. 
3 - Hıepsiııin tutarı 16,000 liradır. Son teminatı 2.400 liradır. 
4 - 1 teklile_4 in Cnnakkale Mst. 1\IY. :;atın alma komisyonuna mü-

racaatları. 6 10 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan ı 
l - Reher kilosunn yüz elli kuruş tahmin C'dilen 6000 ki ıo sa

deyağı l<:ıJlalı zarfla yapılan eksiltmc~incle talip çıkmadırrııı -
dan pıı.zrırlıkla yapılacaktır. 

0 

2 - Pazarlık 8-"!\Iart-941 cumartesi günü saat onbuçukta kıslada 
izmiı· levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

:~ - Hepsinin tahmin edilen tutarı 3900 liradır. 
4 - Temiıınt muvakkata akçası 6!)7 lira elli kuruştur. 
5 - Şartname i komisyonda görülebilir. 
6 · fstekliler kanuni ve iknları ve teminat muvakkatalarivl<' bir -

likte ihale "aatinden evvel komis~·ona miirncaatları. • 

Jznir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Onbeş günde teslim ve yirmi toncla11 aşağı olmamak iizere ayrı a~rı 

da ihale edilebilmek üzere 100 ton sabun alınacaktır. Pazarlıkla ~k.,ilt
nıesi 8-:\farl-941 cumartesi günü saat 11,30 da tophanede İst. Lv. amir
liği satın alma kombyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedC'li 42.000 lira olup krıt'i teminatı 6300 liradır. Taliple
rin belli vnkitto komisyona miiracaatları. 

İzmir vakıflar m·üdürlüğünden: 
Namazgiıh alnybe.r caddesinde kfıin mülhak ve müftü esbak Ahmed 

Sait rnkfıııdaıı 3!H-43 numaralı dükkanın sene.ik icarı 60 liradır ... Tcs
lim tarihinden itibaren 31-5-941 tarihine kadar kfr:ıya verileceğinden 
müzayedeye koııulmuştuı. İhalesi 10-3-941 p:ızartesi giiııii saat onda-
dır. Talip olaıılaıııı ''akıflar idare ine müracaatlRrJ. 81 O 

lzmir Nafia müdürlüğünden: 
İzmir hükumet konağı tamiratı 17172 lira 36 kuruş keşif bedeli ile 

28-2-941 tarihinden itibaren 20 gun müddetle kapalı ek ·iltmev.e konul
mu§'i.ur. ·.,. 1 a • 

hıtekliler, 2 rno sayılı yasa hiiklimleı ine göre hazırlıyacakları 127'"' 
lira 93 kuı·u§ tutarmdaki muvakkat teminat ve on bin liralık, yapı ta
mirat işini muvaffakıyetle başnrdıklanna dair ibraz edecekleri re;;mi 
vesaiki mu hte,·i tek lif mektupiarını 21-~I nrt-!}41 nı ma günü :'aat 11 ele 
izmir nnfıa miidlirliığiinde miitc~ekkil komis~ on rei.sliğine tarihi mez
kıiı de muayyen saatten lıir saat en•cl tevdi edip makbuz alacaklardır. 

Postada \'ıtki gecikmeler kabul edilmez. 28 6 791 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonundan: 
l:ehcr kilosunun tahmin bedeli Cin i 

7 ı kuruş 38 santim 48,000 kilo koyun eti 
68 kuruş 70 santim 23.500 kilo kuzu eti 
48 kııruş 77 santim 850 kilo sığır eti 
1 - Yukarıda miktar, cins ve beher kilosuna tahmin ıedilen bedelleri 

yazılı üç kalem etin 12-.Mart-941 Çarşamba günü sna't 14 de ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - işbu üç kalc:m etin ilk tem:natı 3791 lira 7 kuruş olup şartnnmesi 
h-ergiin iş saatleri gahilinde konıı ·yonclnn 255 kuruş bedel mu
kabilinde alınabilir. 

-:J - lsteklilerin 2490 sayılı kanun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını havi kapah zarflarını en gı>ç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka ımpaşada bulunan ko. 
misyon ba~kanhğına makbuz mukabilinde vermeleı i. 

24-1-6-11 702-l~·j4 

Nazilli belediye riyasetinden: 
N:ızillide yaptırılacak ohm 2061,25 metre muralıbamd:ın ibaret beton 

dbşemeııiıı lıedeli 'keşfi 4720 !im 2li kuruştan ibnrcttir. 
l :ııal"l !l 11 tarihinden 21 :\fart 911 Cuma gunu saat 15 de ih:ı!ı>.:i yn

pılınnk ilrA'rc yirmi giin miıddetle k- palı zarf u::;uliylc k~iltrnC>\'t' kv-
1ulmustu r. 

Hu huınısa uil e\·rak ve..;air si p:ırıısız ol: r:ık verilecektir. l\hitealıhitlik 
\':.nfını huiz olan istekliler t klif mektuplarını 21 l\Iart flH Cuma giiııii 

-n:ıt 14 de karlar Nazilli Bet diJ e Riyn etine 'C'rmderi. 
6 ~ 12 15 (1637 RGG) 

lzmir veteriner müdürlüğünden: 
İzmir İlkbahnı· At yarışlaı'ı lG Mart fl l1 tarihinde ba~tıyacaktır. Ko

şulara iştirak ettirilecek hayvanların lrn) cima \ etcr'nC'r iüdürliifli d~.i
re ·imle 8 Mart fl41 Cumartesi gtinii lıa"J,m:ıc:ık ı:3 • lul't 941 Per~mLe 
gilııli !':aat 16 da kapmıncaklır. 

Handikap yarışına girecek hayvaıılafın kaydı 
zartesi giinü sant 16 da kapanacağı ilan olunur. 

isC' lO Mart !JU P:ı-
6 7 8 (856) 

T .rfc. Ziraat bankası İzmir şu
besinden: 

Vişi, 5 (A.A.) - Birleşik Amerika 
Londra, 5 (A.A.) - DabiU) e nazı. milletleri Bü) ük el~isi Vis Amiral 

Tl Moriaon, normal saatin üç mayıstan Lihi, dün Mare~al Peteni ziyaret et
itlbareıı ileri ahnacatını bildirmi§tir. mittir. 

dü baki kalmak üzere artırma gösterilen artırma şartnaınel!i 
on gQn daha temdid ve onuncu dairesinde satılacaiı ilin olu-

Bankamız uhdesinde bulunan Manisada Çobaııi a kö) ünde 7352 met
re murabbaı bağıtl' nısıf hissesi pazarlıkla satılacağından talip olanların 
ıubemiı.e müracaatları. (861) ,UnU ayni aaatte yapılacak ar- nur. 



• 

- Salıife 4 - ( ANAO~LU) 6 MART 194 l PERŞEMBE 

!Denizlerde lngi- Şarki Afrikada lngilterenin 
Bel2rad elçisi 
Atina_ya giderek Edenle 

konuştu · 

liz zayiatı İtalyanlardan alınan top-
Alman iddiaları hayali rakların idaresi 
oıarak tavsif ediliyor General Kaningam 
Londı ıı, ::i (A.A.) Aıııir .. l!•k hil- D.. h /k b. b 

liı·ijor: un a a ır eganna-

Koordinasyon Hey' etinden Çıka
cak Yeni Bazı Kararlar 

23 21 şubatta niha.}ct bul,\11 hafta fi• 
içinde ö8.834 tonilfıto hacm:ııch.' l :'. me neşre l Bügük elçi Hritan\'a \(' 70!14 toııiliLlo hacminde Lırndrn, il (A.A.) - Şarki Afri. 
bir nuİttcfik olmnk iizere cem'mı GO knıla ltnlyaıılardnıı nhıımış buluırnn 
lıin 8G toniliitoltık 14 g-Nni knvbedil- toprnklnr. !rnrki A fı ika birlikleri 
miştir. başkumandanı general Kaniııgnmııı 

Linit madeni ile deniz nakil vasıtalan 
BELGRADA DÖNER DÖNMEZ 
YUGOSLAVYA BAŞVEKiLiN · nu mH.taı·. Almıııılarm \'t> ltnly:rn- idqre ... i rıHına g('çmişlir. 

ı.ıl'ın n) ni hııftn içinde idılin ettikleri Cenl'ra~ Kaııingam, bugiiıı il(' rPt-
hakkındaki hükümler değişiyor . 

Aııknrn. ü (lltı . ıısi) - Krıordinn~- kil \'a!'\ıt:ılıırıııın ücretleri ve eyrisc- !indedir. Ve gemilerin cins \'C şekille:; 
vorı he,·'elinin reni iki kararnamesi ferleri genis tarzda tesbit oiunmakta- ile hacmi istiabilerine göre tebcddl.I 
;.:ıkrnd; mer'iy~te girecektir. lJunlnr- dır. Bu knr:~rname mucibince 150 ton- etmek.t.e~1ir ... Bu tedbirle ~akli~·at ;~: 

• DEN MOLAKAT iSTEDi 7öf>28 ton gemiden nok.ınnılır. Hnf • tiği bir emirnamede diyo1• ki: 
talık znyin\tnn bu miktnr hir:ız fnzln- · cBu topraklar, meYcud kmıunlnr-

Belgrad, 5 (A.A.) H:wa .... ajan- dır. Bitlerin hayal mahsulü olan r:ı- in ftdat \'e hukuka tam riayet edil<'-
. ı bildiriyor: ' kamları bu tebliğ içincl!'dir. rek idare olunacaktır. As~n işi ihlii.1 1 b . · d l ı· · · ı · k.l 1 k 1 k. ı· 1 .. +.. '~k retlcrının luzum:mz yiikseluderıne can ırı mn eıı er ( ıgerı ı eııız 1ıa ı can yu nrı o nn ma ·ıne ı m.un v.: -- ni olunacaktır. · 

1ng.Mtereııin Yugo::;lınya l'lçi-;i, Lonclrada su cihet tebarüz ettiril- edc.mıe~. i)liinı ce~aı--ma çarptırıla. 
Edenle konuşmak ilzl're gitmi~ ohhı mektC'dir ki, Almnn de\·let ıX'i~i nleıı<:n cnktır. Kaııuıılaı·n 'tam ı·iayet gi.iste

böyle bir iddiadn buhınurısn, Propn- reııl('r, hiç lıir surı:tle ve hiç bit· l:im-

va,.,ıtalHrı h:ıkkınctnclır. nelel'in m('m!eket dahil ve haricine 'J'RA VERSLERlN llfRACINA 
i\(acleııler lıakkıııdnki karnnınme, :sevk \'C seferleri huı:;u i bir komiqyonln :MÜSAADE FiD!LDl . 

maden istih. alimizi fazlnlaştırmafra idare edilecektir. Nakliyat yaptırmak Ruglin Ticaret Vekaletince neşred1• ğu Atinndnn cliin !\\'d('t etm
1 

i!:tidr. rrnndn nazırı Göbolsin diğer iddiaları- se t:mıfından ı·alrntsız .cdilmiyrcek-
Londra, 5 (A.A . ) - Be grn dan na ne dert:'ce iııaıııhılıileet-ği . orulnc:ık tir. 

gelen hnlıerlerc göre, Alinadan dö- .bir sualdir. 
nen 1ngilterenin bliyiık elçisi, Yugos. Ceııe Bnhri~~e ne7.tırdiııin lıir lt•bli
lavya ba.,.vekili SYetkoviç ile harici- ~,ine gıir". vaktiyle lfl gemilik uir kn

Amerika 
matuf olup, Linit madeni sahiplt>rinin ic;ti)en <'sha: bu komisyonn mlirnc:ıat .en hir tebliğde \'aktiylc hnzırlnnnı~ş 
te,..nlıüp hakkındaki .C\ rakı :ılnwılftn 2 'deceklerdir. 150 tondan yukarı gem!- ılup ihrncı menedilen \'C devletçe rııır 
lıin toııdırn fnzln i:.:tilısal ynııalJilecek- ye s:ıhip olanlar Türk nrmatörlC'r bir· IJay:ıa cdilmiyeceği :mlnşılan t~:ı· 
!erine nit tir. JiğinC' giı'<.'ce.klerclir. Kiimiir se\'kiyntı •ersi erin ih racıııa miisan<lc cclilnıistır· 

Deniz nakil \'a~ıt:ıları k:ır:ımnmili>i, eski farifc ile ynpılncaJdır. Diğel' eş- Bu hu:;us1n hazıı·lanacak \'esaikle bit· 
Milli korunma kmnınuının 36 ıncı mnd. yalnr icin yeni bit· fiat listesi teslıit liktc on gün zurfıııdn Ticaret Veklile
<lesinC' rlnr:ınnınktadır. Ru ::;uretlc mı-' C'dilnıMil' ... ·akliye ücreti yevmiye şek- tine miiracant olunmnsı lazımdır . ......,,,,. 

ye nazırı Çinçar Markovic::i derhal fileye yapılnn hüc.umdn y.cdi_g~mı _1w:- Deniz askeri kuvvetle· 
ziyaret etmek jgtcdiğini k~ndilerine mıştır., Al.mnnl~ır ı"e 14 g('mı lrntu dık- rini arttırıyor 

Hollandada 

bildirmiştir. tarını ıdrlın edıyorlardı. 

Macarl•standa \'a ington, 5 (A.A.) - :\Ilimcs~il- Balkan vazı·yetı• 
ler ııt.:clisi, bahriye altıncı rt•ic;i Vin-

Karışıklıklar oldu 
u :son. Amcrikn Birleşik devletleri lıah-BAZI CASUSLARIN M . . riyc a keri nıiktarınm tlerhnl ~~_)~ bi-

HAKEMESI ııe çıkal'ılnı::uıı \'C milli müclnfııa için 
200 lıin tonibtoluk mmwin g~mi al-

Londra. 5 (A.A.) - Rö~·U?r ajan- B d ~h r: (A " ) 11 ·' • m."l: ı· 1·1'11 ı·cı's,, seı.r.ııı"''"'t \' lv.·.·1111"~; sının Londradaki Hollnnd:ı m[ıhnfilin- u nııe._h:, ·> •• ~. - 1 m ı.:s • •• • " ... • ,J ... , ..,...,,. .. ~ r~· .. h ft Dürt Rumen ile bir kn<: kiı:;iııin hakkında rliııı lıir knnuıı proj, ,..i t<·v-
den ogrenc ıgıne gorc, geçen a a ~ rıbancı bir devlete casusluk ~uçuyln di ctrni~ti~'. Du proje ayni z~ınancln 
kargacıalıklar çı'knn Amstcrdam ve dC'v~rnı <'d ıı muhnkemelcri nctic0 len-, rd:;e istc<liğ-i zaman bahri) c a~lrnri 
Lml<ı 1 Re1ıirleri bcledi)C reiı:;leri. fcv- miştil'. Humeıılerden biri mücubl'.'d ı•1iktnmıı (:JOOJ lıiııc çık:ırmnk -ıaHi
k:ılıhh• komiser S:ıys lnkuaı el •ara fın-
<lan vazifelerinden nzledilmislcrdir. kiıreğ-e, diğ-er dokuz kişi de 3-15 :seni' 1 hieytiııi de vcmırkteıllr. 

Rerlin, ı; (A.A.) - Holl:rnrltı komi- h~aisycst'.l~ırız:ııı.;:;QrV1ıta1rıl~Uı?lrarUc\mıı·. U 1 ı·naı•ıtare ve abluka 
seri s~ws Inkunrdın istifa edeceği lııı- n.ı .,. flj n.ı U 
beri, Iİnriciye nezaretince kat'i t.•kil- bı-ıdcesı· 
clt> tekzilı Nlilmistir. 

Loııcli:'n, o (A.A.) - .ı\rnm k:ıma
rasıııcla; Almnn i. gali ultındnki nıem 

~:ıy:-;cl'İ, f> (A.A.) Hava kuru- leketlcrc yiyecek giitüriilme.sinn mii-

Siyaset çerçevesinden 
çıkarak askerlerin 

eline geçti 

Londra 
Yugoslavyayı bitaraf 

kalmak için iknaa 
çalışıyor ıtalyan tebliği mııının Kııyseri ~\\besinin hı yıln ;an<IL· Nlilip l'llilmiyeceği :mnlinc· tP-

aid 9 aylLk hiiclcesi 14 hin lirn ikcıı. vap vcreıı iktısrıdi harp nazırı J>al ~ Bımı. ı; (A.A.) - Londrada hiı-

İngiliz matbuatı 
Sovgetlerin Bulgarista
na yaptığı tekdir hak
kında mii.talealarda 

bıılunugor 

inailizlerın inandıkları 
Stalinin, kendi maksad· 
larına ermek için hare

ket edeceğidir 
ltalyada bir m:ıhal, 5 (A.A.) vuku bulan ıclıcrı iilcrlc 24 bin 488 ton: kim oları iııtib:rn gör(', Yugoshn·yar:ı 

ltalyan umu!11i ka.ı:.~rgfıhının :!7 l mı- liraya çıkını tır. lngiliz hUkfunetinin bu hu~u • t.anlllık eden meseleler hariç, artık I.ondra, 5 (A.A.) - Sovyctlcrin 
rnn~alı re. mı teb.lıgı: 1 taki Sİ\ nscti rleğiı:;mcmistiı·. » Hıdknn vaziyeti, si.rn~et çerrnvegin- Bulgaı·i tana yapını oldukları tek. 

) unaıı cephc::ıınde bombar<lımaıı R At bl• "'J ıı Demiı:;tir · den çıkarak askerlerin eliıı.! g'Pçmiş- dir hakkında İngiliz matbuatında çı-
tnyynrelcrimiz dil~manın trdaföı eSmJ e Jı[ er ~ : ___ x tir. Edenin seyahati el"' gen~ askeri },an makaleleıı, l.nı ııota manasının 
mevzilerini, n. ker topluluklnrını bom- 1 bakıınclaıı mütale:.ı olunmalıdır. Çiin- tamamen sarih olmadığına dclfLle'L 
bardı~~n ~.tmiştir. . Londra, 5 (A.A.) - lfo\',ı ,." lJ,ı. ıorıel! adalarında kii Ed('n, her ihtimale .kar ı :;on ha- etmektedir. 

Denı~. cuzd~anılnrımız .Ar!ı:\ ud - hili Emniyet nezaretlerinin :eblıği: Y zıı hklnrı tamnmlamaktndır. Stnndnrd h-ning gn~desi diyor ki: 
hık sahılınde ~ unal'! m~vzılerını b~m Çok hafif hn\'a faııli.reti olmmıtur. Alman tesisatı muvaf- Yugosl:wymun vaziyeti çok nazik. cRu yanın harlıin yakın şarka si-
lıurdımaı~ ctmışlerdır. },~ ~ırada d(tş. Boml.ıa atılclığıııa dair h:ıbPt' yokt.ur. tir. Çünkü, muhariplerden her iki 'ta- rayetini :ırzu etmediği aşikardır. 
manı~ hır hava t~şe~k~lu ta~ırruza Kahire, 5 (A.A.) - )!ısır Dahiliye "akıgetle bombalandı raf cln onu kaza!ımağa çalışmakta. Stnliıı, notasının 'l'lirki:•e.ri harbe 
ge~ışse de gemılerımızclen "Çılan I 

1 
d ·v ı k ~ · · · .-okabilecek ve bu suretle Bo~azlar 

t 
•1 .:d h ı" . 1 nezaretinin bir tebliğine görı", düşman Londı··· r., (A A ) _ .\m·ıı·allık daı·- ır . . ı ugoı; nvyanın ns ·en vazıyı•tının 

a eş ve tı\'cı arımızın mu n a sı\· e . .. . "• • · · • ..,, • k il k··ı l<l ~ k b 1 a·ı kt mukauılerntını aliikadar cdcbilPcek 
tan t d d·ı 'şt' I>"ş tn . tnyyarelerı dun gece S.h'<·Y' kanalı re~inin neşıX.ttiği resmi tebliğe göre ço m ş ıı o ugu a u e ı me e- olan bü.\·ük mik.vasfa bir sefere giri!:-

rı1•uz. b~r. e k1•1mıd ır. 1 
. u m.ıı 11~ f ~ • mıntnka ına bir kaç ~hınıba atmışlar- ln.gı'lı·z donanm'ı"'ı d.ün ab"h Nor•·r.~ clir. Ve Londra Yugosln\·ynyı bitaraf 

vare erı ızım ı er en Hr mıs ı az- · '., • • • " n:.,.. k ı ~ ·k 1 k ı memesi için Hitlere bir \'~sile temin 

ııınız tauuaraıırı 
Himara açıklarında 

ltalyan donanmasına 
saldırdılar 

·Sa vaı naticaaindı 
9 ltalgan tagqaresi 

düşürülmüştür 
Krılıiı•e, 5 (Radyo) - Ortn Ş!ll'k f~: 

giliz ha\'a ktı\'vctlcri umumi karanı" 
lıınııı tebliğinde deniliyor ki: 

0 «Homlınr<lıman tayyarc-le'rimizdt 
bir teşekkül, Arnnvudluğmı Hirn~r' 
nçıklarmda cliişman harp geınilcrıll 
hlicum ctmL·lerdir. RE>fokat indeki harP 
uıy:y:ırcleri düşmanın dokl\~ tayyare" 
.-ini düşürmüştür. Diğerlerine ele hll' 
,.,,ar ikn edil.miştir. · . d 

Başka hır bombardıman f,losu ~t 
Avloııya açıklarında düşmanın diiv' 
harp gemilerine bir t:ı:ırruıda )Juluır 
muştur. . 

Bombm.'dıman ve nvcı fay\ nrcıer• 
miz, Afrikada 1ınr~katta bulÜnan Jel 
tnlarırn:za .t.'lm mUznhcr.et~ bulur.· 
muşlardır. la olduğu halde bunlardan nltı · ı dii- dır. Ha arr.:olmamıştır. ! açıklarında Lofotin adalarındaki Al- a maga ı ·nna ça ısma tac ıı· . edeceği ümidinde ol:\ bilir. Bu müda-

şürülmüştür. İki taj'ynremi?. ii:c:{ine B.:1:lin, i) (A.A.) - Ahnnn resmi mnn tcsi. atını muvaffnkıyetle hom- Almanyaya ha)(•llİll m:ııırıı.;ı, ac:ıba So\•yetler bil'- ru··rk T. kurumtJ 
dönmem istir. tehlıgı: . b:wdımaıı ctmiştiı·. liğinin 'l'ürkiy<!nin riyaseti :dtıncln 

$imali Afrikada Alman bomlıardı- Alnın.~ kıtal~rınıı! llul~m·ı&.landn x .h na.lkanlarda Almanyaya mukave, -
man tayyareleri \'e Şutukn ta~yarc-- t.ecemml~ ?nrekatı sısl':~rntık bıl' su- Almanya, Yunanistanı 1 racat met edecek umumi bir harekete mii-
leri Agadebya civnrında diic;maıı ıette ceı elan e~n_-ıek"tecln. . . • v b zaheret edeceğimidir? Yoksa Ça -
motörlü vasıtalaı•Jlll, asker toptuluk •. , l )[a~',lt~l İngıhz ~arp.g~mılC:J': ~Ot'· tehdit ediyor AllŞ gemi, almUtnll Ve nakkalenin harpten masun k:tlncağı 

CumaPtesi glJnü 
toplanacak 

)arını ve bir ha\'a meydanmı 'rnm - Hçt~. ~ud,ıfaasız bır nda) •' bas~ın tc- k J • • • • iimidh·J Türkh-ey· sadece hududln 
bardımnn etmhılerdir. şebbusuncle bulunmuşlardır ... Dır knç ( BAŞTARAFI t NCI SAHiFEDE ) uzu· uerısı ıstenıgor rını h{ütlafaa ile iktiİ'~ya iknaa çnlı; 

·~ Ankarn, 5 (A.A.) - Türk t:ır!. 
kurumunun ayJık toplantılarının 1

0 
kincisi, önümüzdeki cumartesi gii~. 
saat 15 de vapılacak ve bu topJıuı 
nın mevzut;, Anadolu Bnkırçwı il~ 
Ifüleriıı antrcpolojik tetkik leri tcsl<1 

C'Y liyf'C c kt İl'. 

Sarki Afrikadaki Keren mıntaka- balıkçı kayığı ba~mıştır. Jngılızl.Pr Al- lcre uymazsa her şeyin önüne geçilebi. 1st.anbul, 5 (T.clefonla) - ihracat mnk mıdır? 
, mda müfreze faaliyeti olmustur. ~a_n \:e .. Nor.\•eçlı .~alıkçıla_rı ~ ır ol~- !~~k, aks! ta~dirde .bir çarpışmanın birli~i me,·zuat~ ~aricinde bulunan ~uş Niyuz lvning g:ızete;:ine göre, dliıı 

Tnvvarelerimiz Giridde Suda kör- ıak goturmlı~l.erdıı. . !\[~ıknbıl tedbı~ onune geçılemıyecekbr. yemı, k'ızu derısı ve balmumu ~\'zuı.tı ,·adaki bazı siyaset adamları notayı 
f ezin·c· hiicum il,.. gemileri ve linlml almadaı~ İngı.lız gemılerı Lu ycrl~rı ~ura~a ~u cih~t teba.rüz ettirilmck-l içiıı bugiln Ticaret miidiirl~ğiindc bir ;l'ilı k lcrin zımni bir surette 'tt.'l'Viki 
te. i ·atını bombardıman etmi Jnrcli". terketmışlerd~r. tedır kı, böyle bır vazıyet karşısında, toplantı yapılmıştır. Tnnzm1 olunan şeklinde telakki ~deceklerdir. Gıızete 

A iman mütemmim mallı mata giıre. . Stuk.a \'-O dığer muharebe t~yyarelc. Ankara ve Atinadn her i'htimal C\'\
0 el-1 tevziat liste i, Ticaret V<?kaJetine giin- 1 vaziyeti şöyle izah ;ediyor: 

26!) n·urnaralı tebliğde A1lant!kı,.. 20 rı Afrıkn<la Agadaby.ıcl.t bır hava den <liişünillmüş bulunmaktadır. l derilmiştir. Bize, ynni lngilizlerc gelince, en 
lıin ton gemi batırdı~ı hilclirilen ~e~·danıı ~· .kıta~tı v~ zırhlı kn\'wtıe- Tii~kiye Reisicumhuru_tsme! 1niinii- Pa.s~~ adındn~i ~l.man t!carct mii- çok inmıncağınnz şey, Stalinin ken-
Kun·et kaptan Alhel'kO Curnniııin 1 .nı bomb.ıl.ımışl.lr!hı. . . . ne Hıtler tarafından gonderılen \'C messılı, ıhracat bırlıgıne ınlıracnat et- di mak adlarına Cl'mek için hnr"ket Sona erdi 

itina mozıkırııarı 
kumanrla~mdaki denizaltı gemi<ıinin ~uhare.bc tayyarclerımız d:ııı gcc · muhakkak ki emniyet vcrmeği istih - ıniş \'C istenilen bu maddelerin l.ıirmı edeceğidir. Diğer biltlin yel'lerde ol- , ti 
iki ,·apur daha batırdığı anlnc;ııJm 1c;. fngılterenın cen~bun~a :ı~kerı he~ef- daf eden bu mesaj o kndar s:ıftır ki. C\'\·21 göndcrilmesiı~i rica eyJemiştiı·. 'tluğu gilıi Dalkanlurcla da ancnk sağ A1inn, 5 (A.A.) - .Edenle Genreıı· 
tır. le.r.e taarruz e.tmışlerd.ır. Bılhas;;ıı Kar- hnreketinde serbest kalmak ''e sonra SITMA MUCAOELES) ' kolumuzun kuvvetine •ru,·eııelıiliriz.» Sir Con Dill'in, Yunan Başvekili A 

1 f L d 1 t h[l 1 ., ·nııclıı- Koridis il· '.'apbkları konuş~ 
• • 

t ı , on ra ıman esısatına cum nr iş görmek huımsundnki Alman al'zusu- ır 
•• y:.ıpılmıştıl'. nun y.eni bir delili olmaktan başkn lıir ).Iuğlıı, v (A.A.) - Sıtmn lic miien- lm· sonn ermiştir. Röyter njnnsırı~ 

O 1 U•• m İngiliz tayyareleri ne gece ııc ele şey addolunaniaz. dele tcşkiffıtı vilayetimiz dııhilindflki Al nl Atiıın muhnbirine göre hu konuşJll· 
giin<lüz Almaııvn üzcı·iııe nkm yapına- Tiirk ı:ıalıihiyctt.'lr mnknmatı, .Aııka. batnklıklımlan Karnbiiğiiı dı·ıı Karıı. ma ar lnr, memnuniyet verici bir ş<'kilde el' 
mıslardır. rada t~sbit .edilen \'e ,knrnrlnştırılan gi>J \'C Göko\•a bataklıklarının kurutul- B l 1 • reyml eylemiştir . Diyanet işleri reisi 

vefat etti 
Ankara, 5 (A.A.) - Ankara 

diyanet itleri reisi Rifat Börek
çi, bı'r hastalık neticesi bu ak
ıam saat 19,10 da vefat etmiş-
tir. 

Reisicumhur ismet İnönü, mer 
humun vefatını öirenince, baş

yaverleri Celal Oneri göndere -
rek ailesine taziyetlerini bildir
.._:tlerdir. 

Askeri Vaziyet 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
düşmek pekala miimklindür. 

AL.l!AN llıl l'.4 FA.ALll'ETI 
Son zam:ınlardn Alınnnlnr Akdeniz. 

de bilhassa Sicilyadan, ikincisi Trnlı
lustnn, fü;1incüsü 12 adalardan olmak 
üzere faali.rette bulunmaktadırlnr. Vn
ziyete g(;re. Almanlar, İngilizlerin Lib
ya cephesinde daha fazla ilerlemeleri
ne mani olmak için Trablusgarba da 
bir kısım ha\'n birlikleri getirmişler
dir. 

Keza 12 adadan kalkan Aimnn tay
ynreleri, !'on günlerde İngiliz nnkliyn
tına mani olmak için Sii\'eyş iizerine 
harekat ı bulunmuş, fakat mu\'nffak 
olamamı~lardır. Bundan ·onrn muvaf 
fak olmaları ihtim:ıli de çoktzayıftır. 

Arnavudluk cephesinde 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
er olmak üzNe esir :.ılclık Kül!b etli 
ham malz~mc. i, otomatik silahlar, 3 
tank daf i topu. üç faJ yare d:ıf: topu 
ve mühimmat iğtinnm eyledik. 

Atina, 5 (A.A.) - Emniyet nnare
tinin tebliği: 

Memleket clahilincle glikunC't hiikiim 
aürmüetüı". 

• 

Kahire. 5 (A.A.) - Orla ~nrk 1n-, siyasetin rlcğişmiyect-ğini U'min etm!'k- ma ınn karnr \'Cınıistil'. İşe bnşlnn- u gar arı angarıyeye G. Veygand 
~iliz kll\'\Cfü•ri umumi kal':ll'~fLhllllll teclirlr>I'. mak iİZCl'C biitıin t ılbirl('r alınmıştır. sevke başladılar 
tebliği : 1 1 . M . f .. d .. .. 

Lilmı. Eritrc "~ ltah-:111 somalisiıı- I ·r I . . zmır aarı mu uru Hcrlin,;, (A.A.) - D. N. n. Vişige dönüyor 
de k:ı)·d-. değer bir hadİ e olmamıstıl'. ngı JZ e ÇlSt A11kar:ı, 5 (1'elefoı'1:ı) - İzmir :M.ı-1 İngiliz propagandnsı, Bulgar aha- Vişi, 5 (A.A.) _ Bir müddette~ 

Hnl>e,.i:stmıdn: Gojnm eyal..,tindc ( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) arif müdiırii Halid 7,iya ile :\lnnrif ve- lic:inin angaryalarda kullanılmak üze- beri Fra11sanın Afrikadaki mustesıY 
Jla}J{!ş vatanperverleri Gorye mevkiini fngiliz sefiri, bas\'ekil Filofa \'CI' •

1 
kfıleti neşriyat miidüı·ii Faik Hc>şid, re seferber edildiğini Mdin ~\'!emek- lekelerinde askerj t.eftişlerd..-ı bul~ 

işgal etmişler \·e Del.ıra ::\Iarko...;::ı çeki-

1 
diğ'i ııolada. mlina ebetlerin kesilme- tnlim \'C tel'biye azıılığma tayin celil- tccl~ı" . . . . . makta olan general Veygand, ınıı ..1. 

len 1talynıı kollarının haıekfLtıııı gliç- ı:iııi şu iki sebebe i.,tinaıl ettirmekte- ınish>rdiı·. Lu, lııgılızlerın Balknnları bılıncdı- sal Pctene :ıtaporunu vermek uzeı· 
le.,.tirnıislerdir. 1500 Jla 1)CŞ ile diğer,· clir: Halk tipi çorap ve fanila ğ·ine bir delildir. I:ulg:ırist:rn, 920 de, ~·nrın (bugün) t:rvyar(' ile Vi~ivc gt' 
200 )erli a kcr ftnlyanlıırdaıı kaç:ırnk 1 - Iıull{ariglaıım iirW pakta ilti- mecburi hizmet kilııunuııu kabul et-. iccektir. · · ~ 
. 'lıihlnriyle birlikte \'atnııp..:J'\'('l'lerc lınkı. 1 ·ümlıul, 5 (Tclcfoııln) - Ilnlk ti- mistir. · D h"l" V k•t• 
iltihak ylemişlerdil'. Coryc, Adis-Ab:ı. ı 2 - İnıdliz elçilik mcmurlarıııdnıı l>i çornpla f:ınilii imnli için lfLzımgclen Mih\·erin miişlcr\!k da\'nsı uğrunda a 1 ıye e 1 1 . 
banın 250 kilometre ~imnli gaıbisin- Grinoriçiıı, lstanlrnln giclerk ·n Hnl- t-ertibnt alınmıştıı·. H:wırlmı:rn fipleı· Bulgarist~ınııı milli kuv\ıeflN·iııi J)(>-'J.. Jı:;tanbul, 5 (Telefonla) _Dahi~~ 
dedir. 1 garistancla kaçırılmış olması. \'ekfılcte gcinclerilmiştir. <1la sct't:rher <>debilecc)('i şiiphesiıclir. Vekili Paik Oztrak, bugün EmP~ 

mliclürlilğüne gitmiş ve orada nk.Ş1i 
- Cnğır g~lsiıı !.. r 
iki zabit yalnız kaldıktan :oı1ra mi-

ralay Rışar yı\Yeri Reneden 8ordu ; VATAN -
AŞK 

artık fahammiilü knlmamışhr. kadar meşgul olmuştur. 
- Şu hnlde ynrdımımıza ihtiyacınız •------------v 

knlınamış demektir. Komutanım beni A N A D Q L 
affctsiııler, ve cepheye gilm~k!igim<' 
miisıwıle lıuyur.ıınnlar ! .. 

- infilak knçia olchı '!. Snııti te.~hit 
.. ttiniz mi?. 

ve 
- Tam !l.38 <le!.. 

dir-?. iptidai fahkik:ıtın nercesi ne- larım Sili UBkBllUDrUIR, CBSUSSUQ 
- O saııtte fiıcia y~rincle bulunan- ll•••İiiiiiiiiiiiiiiiiliil 96 1 

Yüzlıası Rc•ne; Jhmal edilmez bir 
Frnnı-ız \ atanpcr\•cri idi. Gerek l~nte
lic •ns ser·d inde, gerekse cephede ih
th :ır eitiKi fedakarlık şayanı tnkdird:. 
O, ı~erıc, gU7..el ve merıl bir zahitti. Ay-

... ..................... ~, 
Salu"W .. Batmüarrlrl 
HAYDAR ROSTO OK'flll 

ların hepsi paranıparç:ı oldulur !. 
Artılarından hiç olmazsa biı· ki~i 

kurtulmuş olsaydı; bizi olclukçn ten
vir edebilirdi. Fakat munle. ef kimc:t' 
kurtıılma<lı !. 

- Bombayı :ıtanlal' tesb'.t (>ılildi mi? 
Yakalnnılılnr nn '!. 

- Onlnl' da oluler m~ranıl'd:ıdır. 
Bombayı at:ııı cc:nscn bir kişi idi. 

- Yn? .. 
- E\et, h~·mde ihtiy:ıı· Sırplı kııdın 

ltıynfctirlc gelip zatıfılinizl' ~;igara ıı1-
mak i. ti.ren cnsustıı !. 

- Hüviyetini tes1ıit e1tiniz mi?. 
- E\·ci?. Almandı! .. 
- Alman ha! .. 
- Ev<'t l\lirala~ ım; Alman en ll!'lt 

idi! .. 
- Yiizbaşı. yüzba-.ıı !. Öyle ise sui

knscl doğrudı.ın doğruya bnna ynpılıror 
demekti. Y nni, Almnıı casusu. beni or
tadan kaldırmak istiyordu. Kntilin re-

ganc mnksndı hu idi. Fııkat ş:ms y:ır-ı dır ve bu kndın, ben ölmediğim için ni z:ımmıda nsılzndı.ı idi Ye üıhsili yiik
ı;ekli. Ililhn sa bildiği ~cnelıi li nnlar 

clım etti. simdi miidhis bir ıztırap içinde ki\·- tiz rindeki nşınalığı fevkalade idi. nu 
-· Evet mirall.vım !.. r:mmaktaclır. ·ı·b ı · l R. ··zb' sın1 k ı ı ar a mıra ny ışar; yu ·'-ı n ·a. 
- Öyleya !. ntirocla dnha lıeş <laki- - lluyret!. l\ln:ımafih bu nızi~ et dm mevzuunılnki zn:ıf1 bildiği halde 

ka kalmış olsaydım çoktan mezarlığı beni de düşüııcliirmcğı"' bnşlanııııtır. Bu- onu kolay ktılay feda Nlemruli. 
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Yabancı memleketlere 2'1 Ur• 
hoylnmış olacaktım. ~a r:ığmcıı şiiph l0 rim zail olmus dc-ı - llayır yiizba ·ı -dedi- oııu dcmc>k 

Bir:ız. cltişiinclü ·c ilıh·c etti; gildir. · temh onım. Bu i~i bir kaç ko!d:m t:ı-
- Ylizbaşı; bu suikasdin aleyhim· - Ne gibi?. kip eclersek mu\·affakıycti <laha ca- ldanhaaeı ikinci a.;.,ı. --" 

de neden ynpılclığıııı biliyor musun?. - Frolnl·n:n hny:ıtt:ı ol:ıbilecc r'ııe bnk ~ide edebiliriz. _,,,,,,,,,,,,,. 
- Neden komutanım'?. lam kanaat getir<'mi~·onım.. ı ~ Tcşekkiir ecterim konıut:mın1 !. 
- Çiinkli Frölaynm cilmt•cliğini ve - Sebclıi 7. 

~l':tıı hayatta olduğunu iddia eden bcm- - Gayet ba ·il mirnlnyım: ?' ıil.ı'' ı --Dcv:ımı \'nr-
Gündelik Takvim 

1360 SEFER 7 den başka kimse yoktur. Bu itibarin iildliy~e; teşkilat imha edilmi:ı clcg-il-
Frölayn hu endişemi haber almış ve dir ycı ! .. Onun ~·erine bnşka:-. ı g çmiş PETENIN REFIKASI PARISTE EnAT • O 
bu gurctle beni imha ctınekt<'.n başka ve Frölayniıı bıraktığı \ nzifeyc bnş- S. D. ~ 
bir çare bulnmamıı;ı demektir. l:ımııstır. Zcktı. kllrnnzlık, liynkat, F'rti. Pal'i . .,, !i (A.A.) - '.Mnreşal Pelenin Saltah . 6 29 Al. .... m: t 8 O! 

- .Miralayım: netice itibariy'c hıı !aynin inhiırnrınrla değildir ~ a ~.. refikı. ı diiıı Parise gelmiştir. Bayan 1 • · ...- 9 3., 
. uikıısdi tertip (.den Frölnyndir. ele- - Gene Jtiraz ediyorsun!. Fakat Peten gnzctecilcrin suallerine ce\'abeıı le :12, 26 Yatm: 1 
mek istiyorsunuz değil mi?. bu sefer bizzat hıırekete gekccğim.!şahsi işlerini hal için Pari e geldiğini • 15 33 ı .... k : ~ 

- E\'et; bu işi tertip ed<'n Frölayn- Bizznt tnkibata gil'işeceğim. Bu iı;in llylemiştir. C:::..:.·~~~_:=::.;__.;ltl' 
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