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ANADOLU sazeteai idarehaneal 
(ANADOLU) MATBAASINDA 

BA.SILMIŞTIR 

Çifte tedrisat usulü kalkıyor 

Anknrn, 8 (Telefonla) - Maarjf Vekaleti, okul
lnrda çifte t.edriısnt usulOnu kaldırmağn karar ver-

miştir. Bu hus\tstıı yakında Maarif miıdUrlilklerine 
tebliğ'nt ynpılncnkhr. 

30 aca yıl Neıredilmiyen yazılar •eri nrilmezı------------------~=--------------------------
No. 8464 CUnü seçmit nüahalar 25 kuruıtur. Hergün sabahları (lzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
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Belgradda 

Bir deklarasyon 
neşredildi 

Rivayetler muhteliftir 

ltalya, YugoslavıJadan 
toprak istemiyecek 

Fakat Almanua, Yunanis
tanda üsler talebinde 

bulunacaktır 
Helgrncl, 8 (A.A.) - YugosJ:ı,• hi.i

kumctinin. de\"letin istiklfılini ve tn
llıamiyetini göz önUu<le tulacaf,'1 hnk
kınd;ı ııcşı·et tiği dekl:mısyon, son 48 
snat zarfında artan cliplom::ıHk f::ınli
Yctlcr hnkkında birbirine zıd çok şa
Yialnrrn rlolastığı Yugoslnv hiikilmct 
tnerkczin<le <:Ok İ)"İ karsılnmnışlır. 

• ... 

Belgraddan bir manzara 

Yugoslavya 

Bitarafhğını ilan 
ediyor 

Rnzı cmmnrclerc bakılır~::ı fü;lü pak
ta girmeğe niyeti olmıy:rn Yugoslnv
Yada belki ynkında mih,·erc \"!:' Sovyet~ 
l~re karşı ayrı ayrı biıcr dostluk dek
larnsyonu imzalama ı ist.enecektiı·. nu. 
zıd hnbcrJer ar:ısındn tl'\'İcl olunml\'an 
bir habere gör<', Ytıgo:-.lnvyayn, Yt;nn
ııL tanla ltab a nrn ·mda mutavassıt Karar çıkmak üzeredir 
ı·oUinü oynnması tekfif edileceği göy
lenmektcdir. YUGOSLAVYANIN ITAL YA, , 

YUNAN MÜTAREKE~INE 
TAVASSUTU BEKLENiYOR 

Bnşkaca söy1~ndiğine göre, Alman
ların, ileri sürdiiğü şnrtlnr nrnsında 
İtalyanın, nrnzi talepler-inden \'aı geç
ınesi, fnkat Almanyaya &?liinikt<! ve 
P:&trnstn iisler istenmesi mc,·cuddur. 

:\lnnevrn için silah altına nlınan Yu- , Loııdr:ı: 8 (A:A:>. - 1'fiistnkil 
Roslav :ı.<U<er1eri, şimnlde tahaşşUd et- 1• raıısız :ı.ınnsı uıldıruy?r: 
ınektcdir. Almn.n1arm Bulgı:u·ıgt:ındaki A•-
Bunların miktarı, muhtemel olnrak ma.n_ kı~alnrıııııı Heri. harckcLinı t:ıcil 

\•arını milvonu ım~mcmekt.edir. ettık}c:rndcn ve ) ugosla,·yaya da 

ıuu•111m1111111111111111111111111u1111111111111 I~;1~·i~ 1 g~~~~~~~ ~ !l~~:ı ~ ~~1 :~m ~>,~~ ~~ ~7.~'\~l 
AMERiKA ncldklcrin :> bakılırsa Yugo,,Jn\'ya 

bitarnfüğ-ını Han , fnknt Almanya ile 
dostluğunu da tak\·iye edccl'.'l.."iir. 

Vugoslavyada 
tesir yapıyor 

Deyli Telgraf gazetesi. Brlgrndın 
mihverle dostluğunu 24 . nnttc ilfm 

<DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE > 

Türkiye, Yuna- A • • 

A~KERI VAZIYET nistan teslim )'"' 

' olmıyacaklar Italya impara-
I 

Bir gazeteye 
.. torluğu temiz-gore 

Boğazlar ve Tiirk top- lenivor 
raklarının neticesi belli RADYO GAZETESiNDEN: 

ı\ Uı\'ll l' lJ DUJ K C/ı:Pll ESiN DE: 

lng"liz tayyareleri 'ngl·ıı·z "uvvetı• ise Balkan :Merkez lıölgesincle Yunanlılnr mU-1 • him hnrekfıt yapnrnk 1050 esir ve mli-

1 d f ·ı 1 k himnıat nlmışlardır. Aln1anlar Havalarda ar a ga 1 a V anmıuaca Anlnşılnrı Yunanlılar. muhtemel ye-
• • ni hfidi~lerin cephclcrd<'ki vaziyeti 
~c,·york. 8 (A.A .) - 1\cvyol'k nazarı dikkat<:> :ılnrnk Al"Iln\'lıdluktn ----

Post gazetesi, ne Yunnnistnn, ııc kendi Jelılcrindc lınzı 'tnktikkrle meş: Bazı h h 
Tüı kiyPnin korkuya k:ıpılmıy:ıcnkla- guldlirler. ava are- lngiliz muvaf

f akıyetleri rıııı. A lmuıılarm Bıdk:ınlnrdıı mü - AFnlKADA: 
hinı ~U\"\'<'ilel'iniıı inş0:si ı{ib; bir mc- 1ngiliılcr, impnratorluğun her köşe- ketleri yaptılar 
:sele• ılc knl'~ılııi;nr.:ıklnrmı yazı\·oı· \'<' siııde vukuu muhtemel hadiselere kar-
cli_;oı· ki: . . . şı tedbir alırlYc!n, şarki Afrikada lln-

« Coktfın bc:.'IJ devam cc!eıı -ılah Şa- be. !erle bcrnber Jtah•nn impnrntor- B "f M // 5 günde 53, 28 günde 
kıı·tı~nn "~ giik gUrültlileri Tiir~ire iuğunun tasfiyesine devamdadırlnr. Ti anya ve Q "ayı 
''<' 't ıınaııısl:ını korkutamıyol'. t.,.tm- Somnlide l\logadisyonun ı:;imulinde bombaladılar, hasarat 338 diişman tayyaresi 
ki! füılknnlurdaki .A.lm!ııı . ilerle~·~~i bir Jrn-ınbn ~laha nlmı~l:ırdır ~·c yakın- . d"• •• •• • .. m ıl~\'~I.. l:U\'\'('tlcrınııı ~:eııılm.ezlıı{ı <ln. Somali hududunu geçerek cenubi ve telefat var uşurutdu 
tc1:ını ı~lı:ıta y~rnmnz. : ~manıstaııa, Halı<:şi t:ııııln iccriye girmeleri bekle- ı d. g (AA ) _ ı ·1· ı , . Kahire 8 (A.A.) - İngiliz avcı tn'-'-
1;og-:ızlnr '''-' 1'1111), :ınızısıne \"fl]Hlan ı ·ı· '.o!ı ın,. · · ~g~ ız ıa\a \C •• • .. • . " ı } d"cHeı·· 

1 
ndıu· , nraca v ne Jı ır. dahılı cmnırct nezaretlermın teblıği · yn.rcleIJ, hcş gun ıçmdc Arnnvuclluk 

• •hı 1• dıı~l 11 ereycF k'· t · ·v • . ·t· gı Orta. Bnbeşistnnda T~ıın gölü ccnu- Cuma gUnü düşman, İngiltere üz~ cephc>ıin<le 53 1talynn tayynr<!si dü-
t:ı mm <' L Pmez. :1 a L mınnı~ nn bundnkı lhbcşlcr :\dıs Ababa,·n 13 · · .. .. l d' B ildd f d t ,.r TUrkh e knt'in•cn korknınmnktn- . . ,. .. ~ _ . • . - · t · rınde milnferid hava fn.alıyctindc bu- ş~ı~muş e.r ır: ,u m et z.nr m ~ n-
d . . . r (. . ki ·d . y kol ıl~ ) Ullhnektcdırleı. Bunlar, tal- lunmuştur. 1skoçyanın şımnli saı·kisin- gılız zayıatı 3 M,ryarcden :barcttır. 

11 ı'ıe .tf'". 101d.cdı mı,\:ı~ha· ~ 1k 11 :. tul - ynnlardnn 380 ~sir, 2 motörlü nnkliJ~ de bir nokt:wn bombalar atıl;;mısa da Şubnt ayının 28 günü içinde 3~8 
nnıı ı nı • ı;;ım ı en mı 'eı U\ \ e e- \'nsıta~ı 4 sahra knm\• n1 ı · \'e hir · • "'t 1" t · · · d J'> 1 
rinin \' C11ilm..:>zliği hurafelerini :ı·en - clO>ım·~~1' tn .... ,· <11: ~.mı .. ]1 ~d. tesıri. pek az olmmıtur . .Merkezi ngil- <f uşlmnnl_ ayymt·csı. ynnı. güd~ ~ .. -, '~n 

· 
1 

··ct· 'l'" ·k' '" · "h, .· "", . ).} :ı.ıe.-;ı . ~ışurmuş er ır. terenın bir yerinde bir çok ki~i ölmüş az n c uşmnn :ın·nresı usuru mbş-
mıs eı ır. uı I.} nııı, mı 'eı ın ar - 1· ı·ıtrcdc Kcn1nın cenubunda bu b' ı ~ tür zulnrınn ımıknvcnıct göstermesine h··· . . . . . . . '' ve ına ar hnsara ugramıştır. · r .

1 
.· b"t- il .. uı·ı .· şc ıın cenup ı::;tıkametı ıle murnsaln- Şark sahili boyunca düşnuın tavya- Londra, 8 (A.A.) - Ha,·n n<'zarc-

ge ılncc ıkrnztıl cı. ı~ u unı r, r~ ~ı .cı ıne smı kesecek şekilde ilerliY.en Hür releri müte·ıddid hücumlar vapmış· lar tinin tebliği: 
ve uıı·e e eırnı pc>çc eme. ıs.eme- (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) ' " - T l ,,. . H il d h'l' 
!erine rağmen muk:ıvemct edeceği • dır. Bu hücumlnrın hiç biri şiddetli ol- nyyaı"e e~ımı~, o. un n sa ı ı 
nıuhnkknktır. Bitler, en miihim mc- ·• mam1ştır. İnsanca zayiat azdır. nçıklarındn hır. düşm~n ın~e \"apurunu 
sclt' ile-. lfalknnl:ırdaki 15 fırkanın i:ı- 8 n • Maltn, 8 (A.A.) - Resmi tebliğ: bntırmı~!ır. ~üşman .ışgnlı altında bu-
ş~si meselesiyle karşı karşıyadır . u e garıp mu- l\liite:ıcldid düşm:ın bomba tayyare- lmınn dıger bı_r h_av~ meydanı ds ~on:ı-
HunılHn \J!işkn Y:ıkınşarktn bir tnnr- • • !eri, Malta üzerinde taarruzlarda bu- b.rırdımn.n .. edı~mıştı!" ~.ay,yaı·clcrımı-
l'llZ takcliriııdc lngiliz ~m·v.etlcrini ahede ımış? IL~nm:ışlardır. Hilkumcte ai~.bi~~~lnrcla ~ın hcpsı uslcrı~~. dö.n~uştllr. 
kaı·şısıııda bul!lcnktıı·. Hıtleı ın elin. hıç bır hasar olmamıştır. Dun ogler!en ıle çarpışırken ıkıncı bır tanrruz dalın 
de artık bir t~nrruz Siilflhı yoktur. sonra avcılarımız bir düşman fi)')SU olmuştur. 

<DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE > Japon Hariciye nazırı 
r ""\ Berline niçin gidiyor? 

Bir tekzip 
Amerikadan ln
giltereye yapıla
cak sevkıyat 

• 

S. Rusy~ 
Romanyadan Karade
nizde üsler istemedi 
Moıkova, 8 (A.A.) - Tas ajan

sı aşağıdaki tekzibi neşretmekle -
dir : 
Yabancı matbuat, Sovyetler Bir -

liğinin Romanyadan Karade n"z4e 
bahri üsler vermesini istediği hak -
kında şayialar yaymıştır. Tas ajan
sı, bu haberlE'ri yalanlamağa me· 
zu:ıdur. 

• 

ğı %aman .. 

icabında Amerikan harp 
aımllıri himauesinde 

gapılacak 
Vaşington, 8 (A.A.) - Aynn mcc 

!isi 28 muhalife karşı 62 ı;eylc de -
nıokrnsilere yardım kanun projesi -
nin ~'lrp nısıf küre inden yapılacak 
h:ıl'J> mnlzenıcsi sevkivuunda Amr
riknıı harı> gcmileriııfıı knfilelcre 
rcfakrıt ~tmcsine m:ıni ol:ın tndıl tek_ 
lifini reddetmiştir. 

\'aşiıısrtoıı, 8 (A.A.) - İngiliz hü
kümeU, Amerikadan .Fransaya gön
derilmek i~tenen yiyecek maddeleri-

Yunan askerleri, bombardı 
aileye yardım ederken, sol 

; 
askerlere 

Arnavudluk cephesinde 

ha alıamıştır 
ioaan, bu kadar karmakarışık ha-

berleri dinlerken gayri ihtiyari, Atiıı:ı, g (A.A.) - Yunan hiikihnc-
- Kime inanmah? ti .sözcfü;Uniiıı radyodı~ki beynnntınn 
Diye soruyor, cevabı gayet basit- göre, dün biltiiıı gUıı Yun:ın topçusu, 

B. Ruzvelt 
nin g~çmcsi için ablukayı gevşetmeyi 
reddetmiştir. 

mandan evleri hasara uğramış bir 
da cepheye gelen mektuplar 
dağıtılırken 

Romanın itirafı 

lngiltere, bazı Yunan 
cephelerini himaye 

edecek . :t.'r: fnaliyette bulunmuş \'t! bir ~ok düşman 
- Kendi seıimize, kendi radyomu- b:ıtnrynl:ırıııı susturınuştur. Düşman Homn. 8 (A.A.) - Yunnnistnll· 

za, kendi nefriyat vaııtalarımıza ina· mc\'zilerinc büyilk znırar verilmiştir. ln 1talyu arasında bir mütm·eke yapı." 
nacağız .. Ve her hadiseyi, her habe- Fenn hnrn şartları, ileri harekata mn· lacnğı Romad:ı k:ıt'i . urette yalanlan· 
ri, evve li. bizimkine inandıktan son- ııi olmuştur. Diişmnn, mukabil bir ta- maktadır. 

bu, birinci tarthr. parça edilmesi Ozerinc bu taarruz hn- 1 nskerinin ve bir tek Yunan topunun 

Bir tnriliz tayyare ıemiıincle tana,. le• 

ra, onu eaaı tutarak mütalea edece- nrruzn başlmnnk Ü7.ere iken 1ta1ynn 1 Yunan cephesinden gelen haberler, 
iiz. Sinir har~"nde mukavemet için, 

1 

hatlnrındun çıknn bir tangın parça 
1 
Arnavudluk ~phe. incle bir t.ek Yunan 

** (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 1 (DEVAMI 4 NçO SNflFEDE) 



- Sahife ! ~ ------..·· ....... -- .. " (ANADOLU) 

RADYO GAZ.E·JE$F . . . . •.. . 

Ankara, 8 (A.A.) - Haber aldı-' 

lG - 60 '-'.'lŞ aı·oL Bir Millette t . . rtu uşu Bu hnft.ı bOırnn-•y ) ., "r v n 
d~ düny.i ~j~·n ... et~-! ugos avya aca sıııda çucıığu ol- s k t 1:. 
0111 nrzettıgı \'n"Zı- mıynn kadınlar U U A t · 8 ( A. A. ) " l . 1.1 b k~ hakkında sivil se- r vın, • .• . ·- ·"'r vın 1 ('r, r ' y~t toµlucn .. öyle- a ne yapaca r . . . .· . ORHAN RAHMl GÖKÇE dun Artviniıı 20 inci kurtuluş yıldö- • A • 

dır: fmeıı!Setııl·.lık ~man'ı.ıSçlııklh- Ciltleı· dolus!', v~k'alnra .• da.yan- nümü.nü hcr .. yılda.n. daha coşkun ve Nazıkane bır hareket 
Balkanlardaki ş r l ~I k mış 'ISOsyal al mın tarıhı sey- N\;~lı tezahurat ıçınde kutlamışlar-

vnziyet. dünya M d h l 1 ·kı eme ~y c k mar :- rindcki misal ve tecrübelerle dır. Resmi cl:ıirelcı·. mağazn ve nh'S-
mııtbuat \'C rndyo- Ü a a e er, tazyı er, talaıınn Bnpu a.~~- kıymetlendirilmi§ bir etüd bile bu kenler, milli renkleıle ve ye i.likleı--
larını aliiknlaı'- rivayetler ve gÜrÜnÜŞ 111 aımı ul~nı~~- mühim ve müdil mes'eleyi zor çözer, le slislenmışti.Artvin \e civarı halkının ğımıza göre Afgan elçiai Feyyaz 
clıran en ehemmi- tan._ t~~P1 vnz~re. ı- biliyoruz. Fakat küçük bnzı anahtar. ioplmıdığı mı.:yd:ında llalkc,·i Lan- Muhammet Han, dün tedfin mera-
.retli IDC\'Z!.l halin- 11.e ııı 1 a e mış- lnrla açılacak kapılar, b"zi derin ve do muzikıı ının çaldığı marşla m ı n. r'mi yapılan diyanet itleri reisi Bay 
de devam ccti:,·c.r. J H ıı • tır. k 

1 
uzun dclhizlerdcn geçirerek hakika- ·ime bac;Jıınmı!'l. askeı i mekte1' ve 

,, f 0 1 apon arıcıge nazırı H ·s"m n ı Rifat Börekçinin cenazesine gönde-nir tnra tan vu · , hu ~'l- :'ı.ı • .: tın bulunduğu noktaya ynklaştıraLi- tı.>şC'kküller, bir geçici resmi ynpmı~-
garistnnm isgali ıı.rn .aocı er~. ~?k lir. !ardır. Ynli ve mevki komutnnı ile receği çelenk bedeli olan 100 lira-
devnm eclerk<·n di- Berıı·ne nı·ç·ın aı·dı"gor? r~. Mı~ver., huyu 1 - Köyle modern şehir arasında- maiyetleri erkanı b('lC'clİ\· daire~·ne )'l hava kurumuna tcberrü etmiş-
ğer t:ır:ıfta l .l\Iih- 1 ~:l~l~y~c;J~·ın~}e~~· ki moral telakkisinin birleşip milli gidc·ı·ek haJkııı nUl'illlU ... · bnvrnmım tir. 
\'erin, Yugo l:n"- tırın~te~· .a eıl/' karakte:· ve an'anenin çökmegc baş- kutlnnıı~lardır. ı··-----=----
ya ile ciddi ur~t-' ~ me . 11A· ·~ . - ladığı gün, 1Ialke\ i ve be>IC'diy<' meytlıı ı 1 arın- Ed• d 
U! meşgul olduğu Sovyetlerin Asya niza· bn~a·ntıe~mı ı~t~h- 2 Kadının doğurmaktan çekin- ela topb nan halk, milli o)·unlar oy - ırne e 
her tnraftan fl'Plen •• •• •• .ıın aJ~ın. 1• • ~n- dij?-' gün, r:ımı . ncse iç;ııcle vakit geçirmislcr-
hnberlerde11 mıla- mını kabulıı mumkun ponya Harıcırı - 3 Ehliyetaizlcrin hak ve mev- 1 dir. \'a imiz, dikiş , .. biolc ) urdu - GÜZEL BiR MÜSAMERE 
sılmaktadır. l\lih- müdür? mızır~ kMa

1
tsut1 ki .sahibi oldukları; kudret ve ihti- nun Balkevind(' hazıı·laclıgı ::;ı-•rıiyi 

ver nüfuzu altın- rın ~al ınc_ı.ı . ~·ı ıas sahiplerinin ise cemiyetin ihma- 1ve hnlk<>d tarnfındnn nçılan -:~rg"yi Edirn<', 8 (A.A.) - Edirne kız 
ılnki gazeteler, Yu 11 ~: gekteced·g.ını Bı - line uğradıkları gün, açmıştır GecP ııarti tarafınd.ın hal- en titüsu talebe~i. ilk san'at mfü~a -
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Bir Gezinti 
Vapura bindim. Karşımda tanı· 

madığım bir genç kadınla bir erke1' 
vardı. Hafif tertip, münakaşa ediyor· 
lardı. 

Genç kadın ; . 
- Olamaz -~iyordu. ben çocuk ıs

temiyorum .. 
Erkek de aksine olarak, hem de 

sert sert; 
- Bu hususta lakırdı dinlemenı· 
Cevabını veriyordu. Kadına şöyle 

baktım; galiba da hamile idi. 
Eyvah -diye titredim- kavan°· 

za bir çocuk daha gidecek.. 
Peyami Safa, «Kavanoz» u ciddtı1 

çok iyi bulmuş. Doğduktan sonr11 

ölen yavrulara, güneşler,imizin al· 
tındaki topraklarda bir karış yer 
veriyoruz. Fakat bir annenin vicdaıı· 
sızlığına, bir doktorun canavarlığıoll 
kurban verdiğimiz yavrunun mez•~1' 
ekseriya ya bir lağım, yahud da b·f 
kavanoz oluyor .. ~osla\')'a tor>rakl:ı- AMERiKA VE YARDIM c 11 me c ıı.. u- 4 - Ferdi menfaat namınıı va- J.-e\ i Ralonunda hir balo verilmiştir. rne:"lelerini. velileri ve seçkiıı bir halk 

rıncla bir t:.ı...1<ım mm sebcblerı şun- tanda~lar tarafından hakikatlerin H •• k. kurtulu-ı bayramı muııasebetiy- l.ütl~i önünd(' cuma güııii akşamı • • 
1 
• 

gizli tA•şebbüsler- MESELESi ht/:~: kt . ~öylenmecliği, fikir ve kalem sahibi- le Millı Şcfr snrsılmaz bağlılığım muvaffakı.}·etJE' vermiştir. Şiir ve tem Boyalı dudakları, insanı adeta 15 

.. 

den bnhsetmekt-e-
1 

GÜ pa. ~!1 1~~~P- nin sustuğu, riyakarlık ve dalkavuk- ,.e kahramnn ordumuza inanıııı bil_ illerden ibaret. olan progı1am, çok racakmış gibi duran genç bir kadııt 
dirleı·. Bu rivayet- arı \'~ ış ır ıg.\n-1 luğun artıp, iltima!I ve gammazlığın di· mic:tir. ?..engindi. A vrıca talebe tarafındmı geçiyordu. Gelen bakh, geçen balc•1

• 

ler; .Nor~·eç, Hornnnya v~ Bulgaris~n- den .doğan ıı;ticeler mü~nkere. ed!. e-. moda olduğu giin, ]lıırçka, 8 (A.A.) _ Burçkn hal _ yapılan zarif elbise ve şapkalar, da- Çünkü güzel bir kadındı bu... . 
nın ışgalı sırnlarmda çıkarılan şayıa- ccktır. Amerıkan kaynakları, bır mud-ı 5 _ Askerlik korkusunun ve ra- kı. , irminri kurtul us nldönlimünü \·etlilel'e teshir edilmiştir. Ayrıca bir Ansızın durdu. Kar§ıdan gelen birı· 
!ara çok benzedigi. i.çin . Alman~arın, dct~eııberi. bu .seyahatten .. ba~setm~k- hat dii~künlüğünün arttığı gün, kutlulamıshırdır. S~at 

0

on bire b(' ele ec:yn ergisi :ıçılmıştır. ne e•ini uzattl. Seri işaretlerle konllf' 
Yugoslavyayı lngıhzlerın ellerıncleıı tctlırln. Amerıkalılara gore Jnı:~n~.a.I 6 Modanm bir Mlgın halinde kala niılaıı topln a::;keı-Jeriıııiz iç kıı- ERZINCANOA KIZILAY mağa batladılar. 
kurtanmık için teşebbüsleri diye tclak- Mihver paktından mem~rnn. tlegıld 1" I ccmiy f n bünyesini kapladıcı gi.in, L<' meclhnlincl n yüriivfüıe bac;lnmı<ı, Y pnımdaki dost; .. 
ki edilebilir. 1\lncar radyosu, Yugo..:- Çiinkiı pakt, japonyn z~vıy~.:-ıınden Al- 7 _ Tarihe, hakikate; büyüğe 'nli, bcl('diye rr>bi ve' h;lk tarnfın _ 1 KQNGRES 1 - Yazık -dedi- d:Jsizmiş. Bu gıl' 
IHyanııı, iiçlü pakta iltihakını artık manya ve İtalyanın Jehıneclır. sl\ygı hissinin iflas ettiği gün, dnıı i-tikbai edilmislerdir. Askerleri- zel dudakların hiç bir şey konuşıt' 
bir gün gibi göstermektedir. Bu raci- Japonya tarafından bu sebeb~~ p~k- s -- Mektepte ailede cemiyette miz sokakları dolduran h,ılk a· a~m- ~ .. ~ . maması ne fena ! 
yo, Yugosln\'yıı menf:ıatirıin. iıçHi pak. tııı t:ıdili !stcniyor. ,Japonra.n!n uze~·ı~- terbiyenin bir tuba ağacı' gibi kökü- dnn gcnerE'k Cumhuriyet alnııına git- k .E~zııı~aı'., 8 (~.Aİ~k k ~!...rz~ntcan Halbuki benim nazarımda, bu 1'11 

tn girmekte olduğunu Yugo~lav mille- de dunlugu me~el~~~r?en hın ve şıka- nü göltlP.re kaldıl'arak her türlü mh•tir. So) len 'n nutuk lan m{iknkip 1 .ızı n~ .~1 um~ ~!1 ~. 1 
• oıı~ı esı!ikoı~- dın asıl güzelliğini §İmdi bulmuştu·. 

tine anlatmağa çalışmaktadır. yeti So\·~·etler bırlıgıdır, Sovyetler, ~\'-müeyyideden mahrum kaldığı gün, lıir g.!çicl resmi yapılmı,.;hr. Halk, .'.ınm~ş, ~ areA e)"e ının "k ~:n: · ı-'~ O cazip duda1clar, kendisine 511i 
Crl!ne :.Ylacar gıııetelerine göre Birlt> .. rupnch~ kurul~ın nizama karşı tasnp: 9 _ Hiirriyetin anrtrşi haline gel- Jrnrtu!u~ lrnyrnmını kutlularken bas 1 ~1.>J°1 ~" '?, b~~~ç~. uh te~,k~· . ~· -~sc.'. hip olnn erkeğe iki tatlı sözün P.~~

şik Anı rika, Yugo. hwlnrı ;.ı lü pakta k~'ir clnvrandıgı hnlde Uzak şnrktakı diği ve vatan toprağında zümre ta • 1 iTli Şef olmak üzere büyükleri -ı r 
1
1 1111 

• :. eııı 1 aı e • e~ f' 1 ıse ,ımı .} ,ı. sıra bir yığın zehir gibi lakırdı s0 > 
girmek~en alıkoymağa çalı. m~ktadır. nizama seyirci Ynziy.etted1r· \'c gene namü hesabına asıl millet hak ve ınize bağlı ıklarını en içten dunrular_ pı mıc:tır. _ .. leyip, ona kendilerini ikrah ettir; 
R.u.Z\'Cl~ın Yugoslavy:ıya, ~aktıy~t' ln- So":..}:etı.cr: Uzak şa~kta. Çı~e aç~kta~ menfaatler'nin .c:iğnendiği g~n~ la bir kere daha teYid etmi~ti;ı. KIZILAYIN GQROESE cek olduktan sonra,böyle masuın ·ııı 
gılızlerın Ronwnyaya ve) unnnıstan:ı açıg.ı ~aıdım etınektedırleı..~.AHtıJM ıo _ Gençlık namına, cınsı tcza- liıNTAKYAOA PASiF MUDAFAA mütebessim bir tablo parçası gı 
verdiği teminnt :::eklinde teminat ver- nizamını zın:ınen kabul ettıgı halde hürlerin sosyal nizamı ve insan utan- M · YARDIMLARI kalmaları elbette daha iyi idi. 
di~inı yazuıaktadırlar. Alman gaz;~- Uz?k şark.nızummı tanı~ı~·~n Sovyet. ma ve sıkılmasını kemirmeğc- başla-ı .1\nlnkya, 8 (A.A.) - l>iiıı ı;ehri- • A t 
lerı de bundan hah.ederek Amerika- lerın, bu nızamı da kabulu .ıçın Alman- dıgı f!'Ün; tcreddüdsüzce hükmede- ınızdc hm a taarı-uzlnrına karşı pasif Aıık.•,,:t, 8 (A.A.) Kızılay umu. Bir araba geçti. Erkek sola otıı. 
ıı ın Ualkan işlerine miiclahale ettiğini lnrıı1 tazyikini i temektedır}or. bilirsiı · z ki, 0 millette sukut başla- ),()ı un ma tecrii b )eri yn pılmıştır. 7 :> mi mcı k ..,zinden: m'ı1§• kadın ıağa .. Şöyle "b:r baktııt'l : 
~azmakta \'e Ruzvelte hücumlarda bu- Japunya, bundnn e.v~·el Sovyetlel'le mış veya başlamak \izeredir.. ı clakika süren t;.ıcrü b('dr> <'kipler \'fl Kon\ anın I<;rmeııak kazasında Kadının çorap lastikleri, hatta b' 
lunmaktadırlnr. l\lruımafih Lonclra. bu bir mı'aşma yapmak ıç.ın t~mn a geç- Fransa, böyle yıkılmıştır; Fransa- gençlik tc>şkilııtı vazifclt>rini mll\af- .Mahir köyi.ınde çıknıı yangmclaıı ev- cak kısmı meydnnda.. . dt 
haberlerin Almnnlar tarafından uydu- mişti. Bu temas, mUsbct n~tıce versey- nın inhizamındaki hakikatler, inkı- fnl-ı~ e h gormuşlerdir. 11.ılk. ala: m !eri yaııanlara 3000 lira, Gordes kn- Sinirlerim, omuzlarımın üzerı~111 rulduğumı \'C Almanların, cvvelfı nü- di, Hnriciye nazırı Matsuoka )losko- labı kC'biri takip eden 7.amanla baş- ,. !"İlince :ii kun ve iııtizam içintlf' sı- znsıııda heyclfiııdmı evleri zarar gii- şiddetle tepinmeğe başladı, geçti~ 
fuz altında bulunun .. 1acnr gazeteleri- \'ay~ ~idecektl. 1'.ak~t böyle bir anlaş- lam ıştır. Eski.sini yıktıktan sonra, ye. ğınakl. r:l gırmiştir. • rPıı er~ 1000 lira gönderilmiştir. Tramvay durak mahalline p.elrfJ

0
, 

rıc istediklerini yazdırarak sonra ge- nm ıç.n ortada hıç hır emmare yoktur. n: cemiyet ve ferdin ruh ve ahlakını tim. Yolcular arasında, kadınlar ·~ 
ne kendilerinin bunlara cevap verdik- Sovye~e~in Cini kendi ~nli!1e ~er- üstün" oturtacağı bir kaide kuramı- 1 1 l:B nı- -iniyordu .. Biraz evvel oturmasını b1

• 

lerini bildirmektediı•. ketmel"rı lazımdır. Halbukı, Çı~ı lıde- yan Fran&a, nihayet işte bu hnle gel- 1 K .,,....:-- • A • ....._ ,..._., ..-. - ~ miyen kadın gı'bi, bunlar da era1" 
Yugoslawanın, bu tazyik knrş:sm- ri son beyanatında Sovyetlerın ve miıılir. Her millet Fransa ile kendi- ısa Haber ı er 1 ~ dan İnmesini öğrenememişlerdi. ue~ 

d.ı nasıl ha;-ekct edeceği hakkınd 1 hlç Amerikanın yardımımı güvendiğini sin~i tık sık muka~eseye me<;burdur. -- • sinin de eteklerinden iç çamaşırlıt 
haber "erilmemektedir .. Muhtelif y(~r- söylemiştir. -, • .., 'w ... 1 sırıtıyordu .. 
lerden ulınnn haberler Yugoolavyndn· .Japonyanın, Siynm ve Fransız Hin· ORHAN RAHMİ GÖKÇE llUGONKO PROGRAM Böylelerine aiz olun da kızma>'1 

ki ka,·ırnsmalnrdan bahsetmektedir. diçiııiı-i nrasındaki ihtilafta hakemlik __ , --- !\Iaııısa :ıı ebu~u Bııy Osmaıı Erçin !1.00 Program, !.l.03 Ajan" halıerleri. bakayım: • ., 
Yugosİ:ıvv~dnki muhalefet liderleri ettiği malfimclur. Şimdi her iki hükfı- Ankaraclaıı şehrimiz eg 'imiş. Kacta- n 1 'I . 'k l\1 1 h r·r insanın sırtına binmesini becer1 

bir bcynnnamc neşretmis, Yugoslav- metten de imtiynıln~· iste~i~i .anlnşı ı- ı;;;; ~ moııu meLu.-nı n. Rıza Saltug ,.c Ay- hır (pl.). ~)Afi I0.00 E,· kaclıııı _ Ye- Jer, tramvaydan inmeğ,\ bilmeze '
11 

~ 1 

1 
1 ;ı, •' uzı : ars ar Ye a ı pnrça 1 r· 

,·nmıı i tiklftl \'e hududlarmın korun- yor. Jnponya, kcndı tahrrkatıyle baş- IQ) Q lf'~ <§} dın mebu:su Bay Nuri Coktepe An_ m!'k Ji,tesi. 12.:10 Program, l2.33 )lii- Arabaya binmekten hoşlanır, •~11 inasını istemişlerdir. lıyan ihtiJ;;fı halletmek için hakemlik knrn~ a. 1 uııisn sıtmrı miic:ıdc!e re- :dk: N ş'eli fa ılhır. l2.50 Ajnns ha- ra erkeği.n. sağına geçerek, bir ~:ıı 
.luhnlefet liderlori, vaziy.etten ha- U~reti ol~r~ık iki hükumetin~~ k'2ndi- OZUMı isi l>r. ltıfat Jı('k ~f:ıııi,aya gitmiş- Jwrlcri. 13.tıi> :\Hizik: ~eş'eli fasıllar kumaşı gıbı b?ca~ların_ı ~ça aç~'···· 

berdar edilmediklerini de bildirmişler· ı-;ıne _tc ~ım!ne k:ıda~". taleplerını vardı- K. S. K. S. !erdir. programının de\ ımu, 13.25 14.30 1\Iii. rurlar .. Ne dıyeylm bılmem kı · 
dir. Yugosln\' hükumetinin hattı hare- rac411~1• il~~~ eclı~e~ıhr. _ 55 Hilmi U.' ar l ' 91 * ı) ı l" · · l) I' l l' zik · R· dyo s•ıloıı orkestraı:sı (Vfolonist ÇIMDP' 

1 \ ısı hukumetınm bu meselede te - r -.c Cl 1) c rcısı r. )e ıçct z. · · " ' • ·· 
keti hakkında alımın haber er. lmrar- . ' . . . . .. - 3!'1 K TaılC'r :!O :;o 27 ;; ı tli.ın ha •agazı fabıııkasında ve kül- Xecip Aşkın idaresinılc). 18.00 Prog- ----------------
l'>lZlık içinde bulunduğunu gösterme],. limıyetınden Amerıka Bırl~şık hukfı- ----- turparktn tetkiki r yapmıstır. Kiil- mm. 18.03 ~Hizik: R'.~dyo .cnz o:ke-.t- ŞEHiR MECLiSi TOPLANTI' 

d" metlel'i birliği, memnun ka mrımıştır. 94 tlırparka yeni r:d:rnl:ır clikilınektedir. ıa'l~ ( lu.n.ıhım> Özgur ıdaresıııcl.e), OQ 
te ır. Hu sebeble Huzveltin, ayan meclisinde 23G7 - ı 2 .. r. • .. • • • 18.aO .\'lüzık: l eşrevler: Saz semaıle- LARI 1 NiSANDA BAŞLIY P 

Kral naibi pren. Polun ga)esi, gc- uzun miiznkcrc mevzuu olan demokra- " . * \ 1lc1~ t~~ fı.ıt muıakabe komı:s - ri. ve şnrkılı oyun havaları, 19.30 
lccck eyhiede Kral Piyerin 18 yaşına s:ı~r~ ynrd~m Jayihasını;ı sn!·a~k: inta- 236, 79j 2 :ı.~n.u, cl~n ·'ogled;,n e.vvel ~e!e~~;:ede A ians haberleri. 19.4; Mi.ııik: Eski Şehir mecl~ i, Nisan devresi t~pl~ 
girip krallık h, kkını istimale bnşln- cı ıçın Lekhftc bulundugu bılclırılmek- ~o. \,ılı, B.ıj 1 uad 1 uk~aıın ıeı~lıgıı~clc K:lğıthanede yarım saat, 20.15 ::'llüzik: tılurrna l ,, ~ı anda başhyacaktıı. 
\'tncnya kadar stntükoyu muhafnın et- ediRr. it b .. l ·ı•·~ b' te 7 lG :>O t?pdanmı~. ekkmcllı,; \'i ubn rıe\·z~ıu re Hande! \ c Debussy _ ~onatlnr, 'W.45 lediye reisliği tarafından hazırln~ 
· k Jel~ k'ld y ı uz,·e • ugun ngı IA:rey{? ır m- ı. ~I) :;o rııı <' muza ·ere ere 1' u unmuş, u - .~Jıızik: Solist ukuyuculnr, 21.15 Ko- yeni yıl lıiidçesi, Daimi cnctin.ıc Lt 
me. ve a ıgı şe. ı e ugo a\'yayı po dnhilindc yapılan vardımın, bu ge- ~J 2;; 1 zµnılu kar.ırlar almıştııı. mı. nuı, 21.30 T~m il: DevlE't Kon!ıer- miizak re edilmektedir. Bu senekı b 
Krala dcnetmcktir. Fakat bugiinlc ge- ciknıc 'Lizünden i. tikbale tesiri olaca- 10 11 rd· " :~2 * \·ıl:iyet veteriner miidürii Bay vatuarı tivntro ı:ubesi tnlebelcri tara- çe, vnriclat itibariyle geçen yı a , 
lecek eylul arasında ko kocn bir yaz Ji;ını söylemiştir. Üçüncü hnftııdır ha- ıı Yok. Kaz1111 Uygur IJikilıyc> gitmiştir. Orn fırıdan. Rejisciı·: Kari 1-:bcrt. ~2.:10 yüksektir \'e şehrin imarı, bilhassıı1 ·,. 
vardır. Binaenaleyh o güne kadar la lüyihanın müzakere.siyle fıyaıı mec- lNCtR, da haj \':ınlnrcl:ı gorülen hnstnlık !\1emleket saat nynrı, Ajans hnberl~ri, ve kanaliıa ·yon inşaatına, p~rk ~ 
statiikoyu nıuhııfaza edeceği şüpheli- lisi m gul.<lür. . t d K. S. K. .. ·. i.ızerinde tetkikler yapacaktır. ve Ajans spor serd i, 22.nO )Hizik: 

1 

şehrin giizelleştirilmesine \~ ten~11r. 
d . :\1aamafıh Huzvcltın bcyaıın ın an 37 ( ı 13 J. Fırn 7 ı 1 50i x 1)•111.s rnu··zı"ö-ı" 'pi.), 23.2!> 2:t:~o .Ya- işlerine gc"en \.·ıllara nazaran t·~ 

il'. sonra lfl'-·ihanın bu akanın ay:ından çı- • - . . . • . < o \ " k 11 

B k ki } Y J v-• 131GO:: E ki. e un ZABJT' ADA rrnki program. fazla para tah9isi mumkün olncaıw/ azı a) na .nra gore, A. ~aı~ya! u- kucağını biı· fıyan azası beyan etmi~tir. rı __....., 
goslavy:uıııı .1ıh\'erc, yanı uçlu pnktn ,. h l"fl . 1. "h 1 k h f }"'>!)- T' k' ··-·-·-;.er·-·-·-..; 
girmesini değil Yugosl:ıvyanın mih- • .,.ıu n ı er ıse ayı anın, ge ece a - .:>-· ı:J \..· ~ e un Bıçak taşıyormuş: 
ver dostluğunu bir beyanname ile fürn tadan evvel miiınkeresinin bitmiyece- Kcç. cılerde :\1 usta fa oğlu 1 brahi-
etme~ini istiyt?cektir. Yugoslavya bunu ğini soylem:şlerdir. Kız kaçıranlar min üzerinde bir bıçak buluıımııştur. 
yapınc~ Al!llanya. , .... ~taıya da .Yugo ·ı Almanların Bulgariı:;t:andn ynptık- Sahtekarlık mı? • 
ıa:ya üzerınde h.ıç lıır em~llerı olma-1 hm hazırlıklara mukabil, Yunanistmı- iKİ VAK'A DAHA OLDU KcÇl'Cİlcrde İzmir ve Üdcnfr~ otc.-
clıgı hakkı~dn bırer beyanname neş- cin buytik sükunet hiiküm sürmektedir. !inde Halil oğlu Hasan Zeylıck, lla-

de,..ekl "' Kenı:ılı>mm kuı:ı~ınııı Sehidler kb- 1 ı K t 1 S ı ~ ı re v eruır. B .. k. tte k · · · .an og u :;a ara, ü cyman og u 
Hundan sonra Yunanistan ve ltal- u :ıu unc ' ararım vermış ın- yünde Al.ıdi oğlu Ahmecl Kalmaz; lb· Ali Asım ve lWştü oğlu Faruk Eray-

ya anı ıııcla Yugoslavya tavassut ede- :sanlnrın haletiruhiyesi vardır. rahim kızı 13 ya ·ıncla Giilsi.ımii evlen· dın, sahte hüvivet vaı·akası \•e •·e ·mi 
C\!ktir. Bir habere göre, İtalya, Yunn- mek n•aksadiylc kaçırmış \"e yakalan- muhür kullann,;ak suçlnrınclaıı tutul-
ni ·tan üıorindcki metalebatından vaı- mı1ştır.. . 

1
, 

1 
k"" .. 

1 
A _ 1 muşlardıı·. Tahkikata devnm edilmek 

geçec ·k, Almanynya Patras ve Sela- ltalyan iddialarına ln- zmırrn )a çova ·oyuııc ~ sngı ma- tedh 
nikte üsler verileeektiı·. Fakat bu ha. 'l . b haileci otur.ın Baki oğlu Ali de O. mnn 1 E .' taar u . 
ber, h~m İtalya ve hem de Yunnnistaıı gı terenın ceva 1 kı~ı .ı;; yaşırrtla Mukadderi kuçımıış- lki~esmcrik~~ Dündnr qok.ığıncla 
tara(ından tekzip edilmiştir. Yunan Lonclrn, (A.A.) - Akdcnizdc tıı. füıçlu aranmaktadır. Hulfı i Bilgici \'e 11:\san kızı Mediha 
gaıetelcri, mihvere teslim olmak de- Lir destroyer ve diğer İngiliz gemile. x Bilgici, çocuk yüzünden nralrmııda 

mek olan böyl bir teklifi asin knbul rinin hasara uğratıldıkları hakkın- ViLAYET SIHHAT iŞLERi C'ıkan:m~naknsn ~onu~ıc!a lbn h!m k.n 
etmiyece.klerini, nihni zafere kncl:ır da dün ltalynnlaı. tarnfından verilen ı ı ı:-sı ( emıle \ e Zekerıya kızı Kndrı-
mücndelcye devam edeceklerini bildir. haberleri tcyid edecek hiç bir mallı- Vfüıret Umumi Hıfzıssıhha meclisi, y nin cvlcriııc taarruz ettiklerinden 
mektedirler. mat nlınnınamıştır. Mnamafih !tal- yamı sant onda Sıhhnt müdiirlüfrfüıdt> 

1 
tutulmuşlardır. 

Diğer tamftan Bulgaristnfı yeni va- ynnların, kendi zayiatını haber \'er - toplanacak, \'il ayet S\hhat işlerini ko· Ölümle tehd"d: 
ziyete uymağa çalışmaktadır. Devlet mek için her vakit yapbkları ihbar nu acaktıı-. İkiçeşmelikte Kahrnmnn mescid 

Bu hafta en güzel film 
Tayyare Sinemasında 

Gösterilmekte oları 
Deanna Durbin'in 

en son ve en 
"'güzel filmi 

ILKAŞKI 
Şaheseridir 

Sinemamızın bu zeıı
gin prograınını lzınİJ' 

halkına tavsiye 
ederiz 

clemir.rolları memurları 16 marttan eklinde efkarı umumiyeyi znyintn Si\'l'isinokler çıknıağa başladığın- mevkiinde Salih oğlu Siilcyman; Ah- Bugün Oyun saatları · 
11 30 1 

., 
5 7 

!) 
itibaren seferlnrliğe tabi tutulncaklnr- hazırlamak i:.tediklcrini hatırlnt- dan Sıtm:ı nıe\'ZUU üzerinde bazı kn- med kızı 22 ya~ında Fntm:ıyı oliilllı(' • ' ., . ; 

cıır. 1İıinlılıılliıilltl11ttlıln"1Ui'oolı1ıllıılrl11mıiıl11lllliıltÜliii11111m11111111111111111111111nııııliffi'lttiiıliı11lttlııllıliiiiııııın11111111111111nııııııııılıittrll"ııttHlfilillittlıııl'ılılılmlıttıilıWı'i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111iııııııııııııııııııı111nııııııııııııııııııııı! - .. ::::;::: ;;;;; ELHAMRA idaresinde milli kütüphane sinemasında BUGUN · I 
- ~ 

~ ÇILGINCASINA SEVENLERİN FİLMİ ~ 

5 B~r:~i:~,~~~~!'trr BU KAD N BEN-ıMoı·R ı 
ve inemarıın en kudretli erkeği :::::::::: S SPENCER TRACY ~ 

§ TÜRKÇE SÖZLÜ . ~ 
§§AYRICA: Do. t lııgiltcre hariciye 1ıazııı EKSELANS ANTONY EDEN' ile imparatorluk genelkurmay başkanı GENERAL S1R JOHN DİLL in Adana ve Ankaraya gelişleri ve yapılan muazznm knrsılnmn törenıı~ = o ~ E: tekmil teferruati.} le T RKÇE izahlı olarak ~ 
S: FOKS JURNAL dn: En son ve en mühim HARP haberleri ve diğer haberler. ~ - ~ E 'EANSLAR: 2.15-4,30-6,45-9 da. (\ımnrlesi ve Pazar glinleri 10,30 ve 12 de başhyncaktır. ~ 
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llikaye 
~ -

Tam rahata kavuşacakken •• 
Pnra. ekseriya saadeti temin et - ve tm rında biıvük bir nsnbiyct vardı. 

'nez d erler; ne doğrudur. Ya va ·çncık y~{nıma ) aklaşnrnk : 
Size nn latac:ığım hikııye, bu iddia - Ne.o? .. Şinasi bey, el ·elim, hay-

hn1k kında e~nsh bir fikir vert.'cektir. rola ! .. 

1 
ki eııe evveldi. Bir gün beni te- Ga) el miıtecssir biı· tm·ırla cc\'ap 

t>foıı :ı çağı rdılar. \'Cııdi: 
1 • Ahizeyi kulağıma götü . Apartman yükseliyor. Lfıkin, 

t~ı. götürmez derhal ŞinDJ i bey:n e- bugun bir ~eye canım ><lkıldı. 1\lü -
ını tanıdım. Akşam l.izPri vine uğ- hendis olacak .şu adam, yüz numara
ra.mamı rica ediyordu. yı alafranga yapmış ... Hem de ban
f - Pekal fı, gelirim: diyerek tele- yo oda ma. Bizim bildiğimiz, Yüz mı-
oııu kapattım. mara ayrı olur. Hu işin böyle olaca-

! Şina i bey, bir baba dostu idi. Sene. ğrnı Lilmiş oh.aydım ... Emin ol; giriş. 
erce, dev let demiryollarmın grafik nH'Zclim. 

1 ~ı·visiııde çalıştıktnn sonra kırk beş Şinasi beye, mühendisin bu iste 
•rn asli maaş üzerinden tekaüt edil- kabahati olmadığını anlatabilmek i

ltıı : ve krndisine 'U:sulü dairesinde çin ne kadar uğrnşlıy. anı fayda et -
~ntırı sayılır bir ikramiye verilmişti. mccli. Fakat, zamanla kendi kendine 
'l.damcağız, böylece köşe ine çekilip ister i temez anlamak mecburiyetin-
tubuğunu tüttürecekti. ele kalacaktı. 
Şina i bey. böyle bir i tirahatı: Bu bir şey değil.. İşin feci tarafı-

llıuhtaçtı. I~lli beş ·yaşında idi. Hayat. na bakın... Apartmaııın son katmı 
~a.; usanmadan, gayet faal bir me~ai meydana ge·ti~ebilmek için 1500 lira 

1 
e~r0si geçirmiş; vclha ıl... son 5;ene- fazla paraya ihtiyaç hasıl olmuştu. 

kerıni, asude ve rahat gcçirmeğe hak İşte, n' olduy:-a o gün oldu: Şinasi 
nzaumı tı. • beye hafif bir inme indı. Tey::::e ... 
Vakıa, elli beş yaşında bir adam Yııktinde yeti"en doktorlar kan al

ıhtiyar sayılamazdı. Lakin, grafik bü- mışlar; ve adam iki üç a~ yattıktan 1 
~~ u şefi olmnk da, kolay bir şey de- onra ) avaş yavaş ba tonla gezin -
f{ıldir. mcge başlamıştı. Hatta bir m·alık ya-
k Şinasi bey, Haydarpaşadan hare- pı yerinde bile gözliknıüştli . 
~t -edeıı-. :36 tı-eniı.in dakika ve saat Gel zaman, git zaman .. Bir gün, 

ı~ıbaı ile bulundukl:lrı mevkileri gra- apartmanın kap usu takıldı; v~ Şina~ı 
fıktc tcsbit ederdi. Sabah, dokuzda beyin hem lodo-tan alır; hem poy -
hareket edenToro · ckspııesini 9 saat rnzdan ... Deyişinden ilham alarak 
. ı.ınra ncı de bulunabıleceği .soruldu. 

1 
kap unun iızerine c.Şifa» apartmam 

t:u vakit o, küçük bir t"bes iirnle fn yazılı bin levha astırdım. 
lı\nca istasyonun şu kadaı· saat yakı- r:rcesi gün mühendis; ka,fa. maraıı
?1ııda ve ynhud falanca koprünün oı·- 1 goz u ·ta~ı, demirci, sn·ac·ı. betoncu. 
•aıu~ıda cliye cevap verirdi. ı r.ençoerler t?plandık. A~a~tarlan ~es 
Şınasi beyin vazifesi aynı zaman- Jım edecektık.Ustalar, Iacıvert elbıse 

da gayet mes uliyetli bir işti. Tek 1 !erini giymişler, rençberler de yeme
hatıarda trenlerin çaı mşmadan ge.1 niıeriııi bo) amışlardı. l\1 ti hendi;; de 

bilmeleri için mtitcaddid istasyon- 1 anuhtal'ları gümüş zincire takmıştı. 
l, tdan kalkan trenlerin hareket saat- Paralarını tamamen almış olmaları-
! riııi de o ta~ in ederdi. ı na rağmen bir ziyafet istıyorlarclı. 
. O, bu işi tam otuz senede öğrene- . Şeh __ ~rnde_başında otomobilden_ in -

hılmişti. ~ina i be~·e neden ihtiyar dık. ~okaga saı>ar sapmaz, .~agclan 
lıaznrile bakılabileceğini işte ;;ize kı- 1 ~olclaıı: 

(ANADO L U) 

Florya plaj ve gazinosu n\\-işte
milatile kiraya veriliyor 

Is tan bul belediyesinden : • 
Teslim t:1rihinden itibal'en 944 senesi Martının 15 inci gününe kadar 

devam edecek müddi.!t için kira bedel muhammini 69.000 lira olan Florya 
pliijları gazino ve müştemilatı kiraya \'erilmek üzere kapalı zarf usulile 
nrtırmaya konulmuştıır. llk teminat ıııiktan 4,700 liradır. Şartname 173 
kuruş mukalıilinrle Belediye Emlfık ::\Uiıliirliiğündcn \'erilcccktir. İhnle 12/ 
l\Tart 941 Çarşı1mbn glinü sant l5 de Daimi encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve imznlı şartnameleriyle 

2490 numaralı kanuna göre hazırJıyacakları teklif mektuplarını ihale günü 
saat 14 de kadar Daimi cnc:ümene vermeleri lazımdır. 

Not: 25 Şulıat 941 tarihinde neşredilen işbu ilandaki teminat miktarı 
4700 lira yerinı;; sehven 12QO linı denmiştir. Düzeltiriz. 

25 28 5 9 (743) 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

Oksijen tesisatı alınacak 
Elıııde çulı~ır bir vaziyette oksijen te!si"'atı olup ta salmak istiyenlel'İn 

e\·saf ve satış şartlarını bildirir tekliflerini tetkik ectilmek üzere en kısa 
bir zamanda askeri fabrikalar umum müdürJüğiine göndermeleri. 

7 9 11 13 873 

Nazilli belediye riyasetinden: 
.N nzill icle yaptırılaeak olan 206 I ,25 metre muralılıaınclaıı ilın ı·et beton 

döşemenin l>ecleli l~e~fi .4720 lir:ı 2G kuruştan ibarettir. 
J Mart 941 tarihinden 21 )fart ~41 Cuma günii saat 15 de ihalesi ya

pılmak üwre yirmi giin .müclrlelle kapalı znrf usuliyle eksiltmeye ko· 
'lulmuştur . 

Hu husmrn n"t evr:ık ve;;aite:-i parasız olarak verilecektir. Müteahhitlik 
.vsafıııı haiz olun istekliler teklif mektuplarını 21 Mart !)11 Cuma günii 
~.ıat ı J de kadar N:ızilli Dclediyt· Riyasetine Yermcleri. • • 6 9 12 15 (1 G37 /86G) 

lzmir ve mülhakatında tek tip un sa tış fiatı 
hakkında ikinci ilan 

Fiat mürakabe komisyonun
dan: 

aca anlattım. • j - A<lanıc.ağızı.~ı öl~nniııe bunlar 
. Akşam üzeri, $inasi be) e gittim. sebep oldu clıye ;oylenıp duruyorlar- 1 - Tek liı> unun ikinci ne,•i :ti bar edilmesi hasebiyle 9.3.}!)41 Pn-
Zaten, ou baba dostu, muhteı em zatı dı. zar günUnd"n bıışl:ımak \"C İzmir me-rkez \'C mülhakına şıımil olmak iizerc 
Çoktan beri ziyaret etmemiştim. Her Ha \'retler içinde kaim ıstık. Bir dP 1.ıuğcla:_\ 1\oı uma vergisin~ tabi değırmenlcr mamulatınclnn C\':;:ıfı İzmir Ee
ı1Ynretimde kendi~inden veni bir sl'y- ne gorelim? ... Adamın e\•inden bir l~cliyc:;ince mazbut mezklır tek tip unun 72 kiloluk beher çurnlına ( Çuvnl
ıır öğre;ıdiğim için vaktimi bo - tı:lrnt çıktı. İşte, o zaman Şinasi be- ia brraher) bundan e\\clki lrnr.mmızdaıı (Hl) kuru,. tcnziliyle on lira yet-
_ıı geçirmiyeccğimdcn emin~lim. Di- ~ ın o g~ı~cl apartımnmnın. U~~~n:ı1Ian. mış kııru15 fiat t.es!Jit edilıni:)tir. • 
~er taraftan beni niçin çagırdığmı clıgıııı ışıtcmedeıı oHıp gıttıgını mı~ 
<la öğrenecektim. Jnd~k. . . 2 - Bu fint; İzmir merkez:nde lıuııd.rn e\'\'el olılu~u gibi furıınlnr-
Şehzadebf,sında ikamet eden miı- C eııaze mern ımıııden sonra, a - da 'e ımilhnknta nit satışlarda i:-:c fabrikalarda v{'ya satış mağHzıılarıııda 
kait grafik'" şefinin evine gıtliğim nahtarları, felftket habe!·i . iizeri~ıe te ·!im hltidir. 
a.kit, adamcağız beni bü) ük bir il- lı!sraclan gelen rahmetlınm kızı ılc 3 - ~8.2.1 !)41 tarihli gazetel •rlo tek tip mı hakkındn yapılan birin-

t fa.tıa ka\"şıladıktan ·oııra yer gö - damadına teslim ... .:ttik. Zaten ada mm 
erdi. Kahve ve sigmıa ikram etti: Ve ha ka mirascı:-;ı da yoktu. "i :J :"ınııı (~~). ( ~) ve (5) inci maddeleri hükmü aynen cnridiL·. 
~ze şöyle başladı: .~-Inzıı·. :~part.m.ana konı rı . claınnd. l - l\<>\fİY t iliın olunur. 
. ~ \ 'aktivle biriktirmiş oldu~un1 n1uhendısııı elıııı ::::ıktıktan sonr:ı bn- ~Mıiı1~·ı1~ı·~ı ~~~ıı~ll~1~li~ıı~k~u~k~I~lı~lk~i~n~ıl~i~~i~ı1~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hır kaç par~m var Bu sefer bir mik- na döıı('rek: ılen .. ~·cı .· n ı ı !', 'l'cı·nke tn d · b ' \' h \' h [) ı· Q" • l h •' " c " Ha li• zeytinyafmdan mamu) .. r a ikramive aldım· ir apartman. -- a .. a .. l'C ı; .~ızı c e, ra -
cı.k Yapmak i'Stiyorum: enin mtihen. metli bo u bo ·una yormtı'> .. Bodrum 20 2 !J ı l t.ır:lıiıırl, öll'n ve teı·ekcsi Omer Muharrem 
dı . aı•kadaşların ,·ardır; şöyle ! .. inin katıııı ... \z: kir:tlı~ a~~ıknıış .. : .zden tahrir edilmiş olan ~'nlihlıııin Karaoğ
ehlı olnn birini bulalım ela bize clog- •ok para ı:;t('mıyeccgız; 12 !ıra ve- !anlı kuyiinclen Al: kızı Esma Kirazın Çamaşır Sabunu 

- SA1IJFE: 8 -

tı~;·;; .. ı;·~·~·;~ ......... A ...... ;;ı·=i·: ..... }d;t .... ;;ı 
t1•••••••••••••••••••11111111aııııııııı•••••••••ıııııcıııı••••••••••• ••ııı••••••••••••••••••••• ııııııııııaı•ıı: 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Elli bin aclel bez. veya jut un çuvalı alınacaktır . 
2 - Pazarlıkla C'ksiltme. i 11-3-911 salı giinü saat 14 de 'loph:mede 

i'tanbul !evazım amirliği sntııı alma koınisyomında yapıla -
caktır. , 

:{ - İlk tenıinntı 2850 liradır. Numunesi kom syoııdn goriılür. 
4 - isteklilerin beli isnatta komisyona gelmeleri. 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komi6yonundan: 
l Beherine 76 kuruş tahmni edilen elli bin bez un cuvalı miite

ahhid nanıı hesabına alınncaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltme~i 1 l-3-941 nh giinü ·aa't 14 ,30 datllpha

ııecl <> istaııbul levazım nmırliği satın alma komi"' onunda ~ apı
lacaktıı. 

• ~ - f Ik teminatı 2850 liradır. , rumune~i komisyonda gorüliir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

İ-;mfr Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Handırhrn ve Balıkesirde öğiitülmek şartiyle beher kilo Jna 4 

kuruş elli ~antim fiat tahmin edilen 2-4 bin ton buğday öğiitu
lccektir. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 31-mart-!}41 pazartesi gunu aat lG da 
Çanakkale As. satın alma komisyonunda ~ a1>ılncaktır. 

3 ilk teminatı 10250 firadır. 
4 - Şa:-tnamesi her gün komi<:.yoııda göl'ülelıilir. 
15 - Talip olanların icabeden 'c.<ikaları ve teminat mek'tupl:ıriylC' 

birlikte tıek lif zarflarını ihale saatinden bir -ıaat evveline ka-
dar komi ·yona vermeleri. 9 15 21 27 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 Bandırma ,.c Bahkesirde ogutulmek Hnrtiyle bl'her kiio ... una 4 

kuruş 50 antim fiat tahmin ed;Jen 2-4 bin ton buğday öğiitii
lel!ektir. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 31-l\lart-941 paznırte"i giınii saat 16 da 
Çanakkale a keri satın almn ~omisyonunda Y•lJ>Jlacaktır . 

:~ - llk teminatı 10250 liradır. • 
4 - Şartnanwsi komisyonda görülebilir. 
5 - Talip olanların icap eden Yesikaları ve teminat makbuzlari\ Tc· 

birlikte teklif zarflarını ihnl aatind('n bil' saat e\ veli ne ka-
dar komi.-yona gelm"leri. ~ı 15 21 27 

Deniz· levazım satın alma ko
misyonundan: 

l - :.\le\'cud mmıka ve l'v ... afları mucibince tahmin edilen bedelı 
22443 lira olan 11 kalpm bo) a malzenwsmin 12-3-941 çarş:mbn 
giinu saat 15 de Ka ımpa ada bulunan deniz levazım satın 
alma komi.) onunda ayrı ayrı talıplerine de ihal edilmek üzere 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır . 

2 - Şartnamesi her gün i., saati dahilinde mezklır komisyondan be
delsiz alınabilit·. 

3 - İsteklilerin verecekleri miktarlara gör<' kat'i tıeminatl.ııı ilC' 
birlikte belli gi.in ve saatta adı gfçen komis~ ona miiracaatları 
ilan olunur. 9 10 fJOD-1700 

T. C. ziraat bcfnkası Izmir şubesinden: 
Ölü M uslafa R:ı::ıitcı ait birinci Süle) maniye mahallesinde) irmi altı par

ça arsa gerek toptan ve gerek ayn ayrı pe:)in b->delle sntılmak üzere müza

) edeye çıkanlmıştır. 
Talip olnnlarrn 10 4/941 tarih!ne.kadar şubemize müracnatları. (910) -
Baganıara Tavsigemiz 
Simanızın güzelliğini 
artıran Bukleli altı 

aylık ondülenizi 

ENVER YALAVSON'a ı-u dürüst bir plfm yapsın; bu i~i ba- ı·iniz.. • nıiı rı ... çılal'l lıelli olnu.dığınrlan Medeni T O p T A N K 1 L O ! U 
arnlım. Senı· beyhude .vere koşturu- - Te'>l'kkür ,derim. ıledinı; <'ok • y t G ·' k.·ıııııııtıı1 ;;:ı ı üııcu madclc>.;i nıucibın- 37 K ap ırınız ayet uzun 

Cak d~l'rilim ,· ben sag· kaldıkça, bod- 'iihıfkiınpııız. Tlcın ~:ulec İyil.k yatı- ·.1v uruştur 1 ' • 
I' o tt· mezlııır<' E-;maıım mira;o;çılarınlll ' 
b
Utn krttında bedava otuuıp rahatına mnJ\ istNlim. Ve her arzu a nkarsın !.. J·:ğcr Atilrnli) e yolunuz clti.,f·ı·..ıt• ... Hıi, tarihinılc>n "t:lıareıı iiç ay iç:ndc - y uygun .. 

·r k ::;.ılihli Sulh hukuk mahkemeısindc :sı- ~~~~=~~~~~~~!!!~~~ ı TELEFON 2 - Llitfunuza teşekkür ederim, Şi- raım n) i...ta,.yonıındnn b:r ·ac met ı• KEÇECİLER • 8 QO 
11asi bey; dedim. Ben izden hiç bir . Ötlcll· pcnhe boy: lı. k ıyu kırmız· f:ıtlarını bey:ın tm •!er; ve bıı tereke- Usta aranıyor 1 • 

; 

!Sey istemem; ve elimden geldiği kn- KiremitlerlP döseli k"içtik: \'!.' va.:Pt ilen ~l.arnk ~·e. b~ıcu ol~t~larıı\ta bun- Ömer Muharrem Sa bun Fabrikası 
dar size ~·.ardım ıetmeiri bir z.e\'k sa- şi· ·n bir apartrn?ncık görecek-iniz. ı:ı·ı. ır ay. ı~ı~H e mcz ·ur ma cmc~C r 

0 'l. l1ıld ı mcl"rı ıl·ııı oluııLıı· (i'O") iç in Sabun kesici bir u staya ihtiyaç ~-. 
IZMIR 

MENSUCAT 
.!arım. Lıikin, ben; hayatta tiç katlı ,aıınedcrısem ismini cleğ">tirıııiş1 .•r. 1 ı · " ' · ., <> 

apartman değil... Bir kulilbe bile Ü -t kııtta merhumun kızı ile ko - ~-------- vardır. 
pıı>tırmış adam olmadığım için bıı iş. ·a · ı ohıı ,, •)!'. Oı-ta kat d:ı Y('llİ tULul- ZA Yi Mu" racaat· Ömer Muharre m 
,~:dC'ıı kat'iySen malumatım j oktur. muş. I'.ııyıııtlır Zinı.ıt · l!aııkası ajaıı=-ın- ı Ticarethane3idir. 
"•gı:r iş, müh.endis bulmağa kaldı) - Hnyal:ınde hfılit ıdral Lir garsoııyer dan ~~·rn numaralı h ~abımcla kullan- _____________ __. 
8.ı., Kolay. Birisini buluruz. ola· nk ya!;attığım bodrum katı ela makta olduğum nuihrümii znyi etti- İ zmir Belediyer/nden : 

Asıl işin tuhaf tarafı apaıtmanı 10 lira aylıkla CiLayct memuru İma- giınclcıı hükmiı kalmadığını ilfuı ede- l0.3.l>41 tarihinden itibaren Tek 
Atikalide yapacaktık. deddin efendiye kiralanmıH. rim. tiı> ekmeğin beher kilosunun azami On 

- Aman Şinasi 'bey, dedim; gel Para, insana hem dost, hem df' düş- füıyıııdırnı ('ıplcıl.; kliyiaıden iki buçuk kunışa satılma~ı, Belediye 
hiecıdiye köyünde asri bir villa ku- mandır. Cevut Tevfik Enson Recep oülıt Ahmet 1"tıııııtn gııciimenince kararlaştınlmıştır. Kcy. 
ralım !.. (918) fiy t ilfin olunur. 
Adamı bfr türlü kandıramadım. Doktor Or eratör 
Şinasi bey: 
- A·man efendim, diyordu Atik-

01ide merhum biraderden intikal c
~eıı aı·.sa dururken ne diye Mecidiye 
li.OYunde para ile toprak alayım'( .. 
J cnı de Atikali deyip geçme ... Hem 
Oı.J.o tnn alır; hem de poyrazdan , 
.Yazın da püfü~ püftir esçr mübarek. 
L· llir kaç kişiden mcthiııi i.,ittiğim 

r mlihcndis, hakikaten işten anlı -
aıı bir adamdı. Kendi ifadesine gö

Dahi Öke 
IZMlR AfK ER t HASTAHANESi 
KULAK, B URU N ve BOCAZ 

HASTALIKLAR I MÜTEHASSISJ 

ikinci Beyle r aokaiı No. ( 80 ) 

Haatalarmı her eün öğleden aonra 
kabul ve ted avi eder. 

lle, şimdiye kadar doksan yedi apart. -
htan 116 ev ve 18 han ve müştemi- A L S A N C A K 
1cit İ>lfım çi~miş; A tika lideki arsayı 
{'ııiııc boyuna bir ölçtükten sonra 
} ltziinü lıuruştur.arak: 

EveJallah, dedi. Burada üç katlı 
~~Odrum katı dahil - bir apart.m:ın eli 
"'eriz. 

Bir kaç gün on a, projeler hazır-
1~ndı; ve yapı iı1i de mühendisin tav
. ~·e ettiği bir kalfaya verildi. MUhen-
11.s apartmanm yedi bin liraya malo-
acağını kestirdi. I<nlfa da dört ay 
~oııra aııahtarl~ırı U>slim edcbilece
~ini ilave etti. 
Artık, akşarr. işimden doğruca ya

rı Yerine gidi;•oı·dum. Bana ka1ırsa .. 
f~u zamanda yirmi bin kişilik mermi 

<labııikasın.a nezaret etmek, yapı işin 
en daha kolaydır. Hiç değilse ... 

() kocaman fabrikanın bir kapısı 
"ardır; giı:cni çıkanı be'! olur. Ya -
lltda öyle değil ki, rcnçbt!fe sorar-
ın: 

- Sıvacı nerede 't 
- Gitti, efendim. 
- Yah u, imdi burada idi. 
- Yapının arka tarafından iske -

1 de11 indi; görmediniz mi?. Maran
~oı. da çivi almağa gitti. Biz de harç 
azır lıyoru z. 
. Aradan bir ay geçmişti. Bir gün , 

~ınasi bey daireye geldi. Adamın hal 

lataayonu karf11ında ven i 11.ç1lao 

EGE 
1-iususi 1-lastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BİR 

H er ıubeye a id ha.talar kabul H mU
teha1111ları tarafmdan tedavi edilir. 

Müe ssesecİ~ her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

lzm~r Yün Me suca ı 
.J 

T. A. şirketinin Halkapınar kunıaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayu;iyle Yeni çıkardığı kumaşlar 

SAGLAM ZARİF 
V E U C U Z D U R 

y en.: yaptıracağınız e lbiseler için bu mamulatı t ercih ed in 

YERİ-SATIŞ 
Bir inci kordondn J 86 N umarnda 

1 

ŞARK HALI T. A. 

T. iş Bankası 
ş. 

Küçük Tasarruf Hesapları 
1941 ikramiye Plô.nı 

Keşideler : 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci
teşrin' tarihlerinde yapılır 

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

194 1 İkramiyeleri 
Adet 

c 
« 
« 
c 
« 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

50 
20 

Liralık - 2000.- Lira 

« 
c 

c 

c 

==. 3000.
= 1500.
- 2000.-
- 2000.-
- 3500.-
- 4000.-
- 6000.-

« 
c 
c 
c 
« 
« 

Türkiye İt Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmit .,. 
faiz almıt olmaz, ayni zamanda talünizi de denemit ol ununu. 

PAMUK 
Türk Anoninz Şirketi 

Şirket in merkez ve fabrikası: iz mirde Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan a t, tay yare, köpekba§, değirmen, geyik ve leylek 
markalarını havi her nevi kabot bezi imal eylemekt e olup malları 

Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir .... 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Telgraf adresi : Bayrak , lzmir 

Yayaköyde 
Bin bir çeşid 
Bakkaliye 

.., 
magazası 

ALİ ARKAYIN 

1 
Toptan ve perakende bakkaliye, hırdıvat, kırt-asiye ve baskı ~ 

işleri de yapılır. 
Har içten gelecek her hangi bir sipariş muşterinin arzu una göre tesli 

edilmek şartiyle de knbul edilir. 

Ba J e 
Meşhur pilavlık Orhan!Jazi pirinci 

Kafi mikta rda getirdik 
Çuvalların üzerinde S S S ·Ekstra pilavlık 

markasına dikkat 
Kestanepazarı 873 cü So. No. 24 

Şemsi GÜNEŞLİLER 

' 



- Sahife 4 -

1 SPOR 1 
İnönü koşusu 
ve böl~eler 
temasları 

Program hazırlandı 
ı -·Türkiye kır koşusu birinciliği 

bu yıl l nönfi koşusu namı altı!lda 30 
mart ~41 pazar giinii !'\llat 15 d~ izmir
dc 7500 metrelik bir mesafe uzeriııdr 
yapılacaktır. 

2-Bu koşuya kır ko~usu mev ... imi es 
nasında programımızın tathikind 
gayret gfü.,tcrıniş ve bölge lıirincilik
lerini yapmış olan bölgelerin b!rinci 
katagori tem ili takımları istirak eda
ceklerdir. 

~ - Ilölg<'l<'r dörder ki.)lik ~akım
larla İ.(~msil edileceklerdir. 

Lüks eşya 
G ümrük res mi 

arttırılacak 
l>;t.ilıbul, 8 ('l'dcfoıılrı) lluku-

m( t, bazı maddelerin g-iitın·iı k !·esmi
nin ıırttırılm:ısı lı:ıkkında l>ir kanun 
h1vilıao.;ı hazıl'lamnktachr. l:u layiha 
hı~zırlı11111· hazırlan mıız. Ve ki 1 le:· he
,·etince tetkik ,.e mlite:ıkilıen )fecli
~ le\'Cli cclilecektir. Lüks eşya icin 
alınan re:-inı. bilhagsa arttırılacaktır. 

Reddedildi 
Vaşington, ., (A.A.) - Ayan n1ec.: 

li:>i, demokrat Reyno uıı Sovyctleı· 
birliğine her türlii y:ırclınıı ynsak 
edı'n t klifiııi 35 muhalifi' karşı !i6 
reyle reddetmiştir. 

---o---
Bu ne garip muahede 

imiş? 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAH İFEDE) 

hildiriyor: 
Almaıı hiikurlıetiniıı da\·cti iizerine 

( ANADOLU ) 9 MART 1941 . PAZ AR ~ 
__ ..:._;.:_:;,.;_;_~----~------------------~----------------------------------

Japonya - Hollanda 
müzakereleri 

Tokyo, S (A.A.) - :Jrqıon hilklı
m<'ti siizcli li., japnııya ilcı Hollandn 
il iıı<li~t:tııı :11·asınclnki iktı :1dı mu -
zak<'ı.clel'e öııiinıiizdeki hnftn tPkı-:ır 
b:ıııl :ı ıı ne :ığ-ııı ı hile! irm i.:;t i ı·. 

Karo1, Amerikaya 
gidecek 

:-.:t•vyork, 8 (A.A.) - l>iiıı ,Liz -
bonda söyl<>ııdiğinc göre, c-:ki Ro -
mıınya kralı Karol ile ~fndnm Liipe,.;
ko, AmC"rik:ı.nı gitmek ııiyetindPdir
leı•. 

---x·---
Altın yükseliyor 

lstmıbul. 8 (Telefonla} - Altm, 
tekrnr y{iks<'lmeğe ba~lnmıstır. Bu -
giinkii piyasa 2•1 liı':Hlıl'. 

----· ----
Tiirkiye, Yunanistan 
teslinı olmıyacaklar 

( BAŞTARAF I 1 NCt SAHİFEDE ) 

·so :·N l-l.Al3E~LER 

Başvekilimiz ldhalitçılarla konuşt~ 
ldhalatç.ılar, bütün dileklerini söylemişler ve Baf 

vekilimizin kıymetli direktiflerini almışlardır 
Aıılwra. ~ (A.A.) - I~.a~~·ekili.miz hal<lt 1aeil'lc.ri, buglin saat 11 ıle Baş- B:~şv~~ilimiz Dı~ .. Refik .SnY~;. 

Doktoı· Refık Saydam. Buyuk :\Iıllrt \'ekilin ı~i~liı!i altıııcla \'e Tic:ıret Ve- bug-unku şart11laı· ıçındc tacll'lcrı b 
.\fccli:>inde 7 kfınuııu~nııi t:ırihiııcle \<\. kili ile Ticıwet \'ekfüeti nıii.-tesarınııı den h kledikleri hizmetleri ifadd\ 
ki hcrnnatların<l:ı i~nret ettikleri idha- • . _ .. . . ". yurduktaıı sonr!l, her grubun . 1 

Jfıt tacirleriyle ~iiriişmclcrini lıııgiiıı nl:ık:H!:ıı· ~laıı-e mudu~·lcl'ıı:ııı \'C. lstan· ı ı('riııi diııleıni~ler ve klymct.li clıt1 
Ticnı et \'ekfüetiııdc yapmışlardır. nul bulla Izmırdeıı gf'len ıdhnlat \'C ıhracnt tiflcır ,·ermi.şlerdir. Miltcakıbctı t 
mnk. ndlıı b:ı. lır:ı idhalfıt gl'uplal'Jnl birliklı>ri umumi kfıtipll'riniıı lıuzuriy_I cnret \'ekili. tncirlcri Şehir )Dk8 tl 
te\'kil dme.k. lizcrc ,tıı,·et ı>clilcn id- le fopl:ıııını~lardır. 1 sında yPmC'ğc !tlıkoymuştuı·. ~ 

Ruzve lt in mün1essi li 
' Dahlinde 

, l>abliıı, 8 (A .. \.) - Ruzvcltiıı mu· 
messili ı\llıa\· l>oııo\'::l.n. lıu ;.;:ıbah Loııd
r:ıdaıı lnır:ı)·:ı gcln;i · \'<' Hariciye mı
zıı·ı tarafıııdaıı karı-;ılaıımıştır. 

Almanyaya yapılacak 
ihracat 4 - Birden fazla takımla ko':ud.ı 

temsil edilmek i::ıtiyecek bölg-elı>r lıu 
takımlnrın mnsrafını bölgece ö<lerleı. 
Ancak takım onunculuğa kad.ıı· ( tn
kım taımifine) clnhil olabilecek kudre
ti gösterdiği takdirde bu takımın da 
uım masrafı genel diı~ktürliikçe öd<>
ııceektir. 

5 - 'l'iil'kiyc hıöııU koşu~uııa fer 
den iştirnk etmek i:,;tiyecek her ko~ucu 
kendi masrafını \'ermek sur<>tiyle bu 
müsabakaya dnhil ol:ıbileceklir. Hı 1 
riç bölgelerden 1ımiı·e gelmi;; \'C lıu 
şekilde koşmuş atlet birincidm 12 ci
Jiğc kııdar d<•rece nldığı tnkdfrd,, mns
rafı' genel direktörHiklen öd~nrc"k

japon llnriciye nazırı :\fa( ·uoka, ya- X:ır\'ik ve IJuııkcrkte göl'illen silfıh
kıncla Berliııe gelecektir. :'>1:ıbuoka. lar nrtık görülmediği gibi TiiıJg.ızi \'e 
burad.ı tiçHı paktın icaplnrı hakkrnda ~arki ltaly:ııı Afrika-:ıntln :'al>it ol -
görii.,melerdc Luluııduktmı sııııı·a füı- mıı~tuı· ki :ınık tı• ·cblıiis, lııgili:.-:ıe -

l>oııoyaıı, i)ğle yenıef;iııi Bn:-:,·ekil Dii 
vnler:ı ile lJirliklC' y;.•mistiı'. 

Orduda kan nakli 

lzmir; 575 bin liralık yağlı tohumlar, 375 bi~ 
lirabk darı ve 50 bin liralık kuşyemi vereceklV 
lstaııLul, g (Tl'lefoııln) - Almany:ı-' lık bnkln \'C ııohucl \'C lıir buçu1' ıf. 

,\ u, üç milyon liı·alık ihracat Jistcs.i ha-: yon liralık tiftik Almanyay:ı iJır.ıC 
İstanbul, 8 (Telefonl:1) - Ordu- zırlmını!ş ~e t.a clik .. ediln~ek. ii~..erc Ti·ı ıcc~ktir. 

---o,---
m:ıy:ı cin gidecektir. riıı <'linclecliı. 

tir. 

Denizlerde 
( BAŞTARAFl 1 NCl SAHlF EDE ) 
hık Agriya, 5490 tonluk $a\'oya, 
574 t tonluk Ermenya :.\lardeııya, 
;ı597 tonluk M:mon Ye 7515 tonluk 
M:ı!'d:ı Da\•inci i:ımindeki \'a:nırl:ır-ti - ::\IiisnLnkn i500 melrl' olduğu 

cih t: • birinciclcıı 7 dakika ~rn .-..ani~ c• dır. .. . . l' 

sonra koşuyu hitirenlcr hiç hir fa . Ayrıc~ 4 cluşhrnn \ aınıııu <1.1 1 ıs -
nifö dahil <.'dilmiy<'ceklerclir. m:ıyer lı~.a!ıında tı~~~ılmu tur: Bı.ıı~-

7 _Takım tasnifi rlilrdcr ki!.ilik t:ı l~rdaıı h ı rı ~ı oh.~ıı ı.,., l tonluk M.u. 
kım itibarivle rnpılır. nu tak;mı tes- gıra vnpuru. murettcbatı t~rufmdan 
kil edenlerfn i:İimlcri 29 mnrt nkşnmı b~tırı.lmıştır. Alma~ların ~ıc~rct g~-
1 · f .. ·ı·- · 1 ·ı mılerı de hu harekatta mııhım 7.rıvı-zmırde edcrasyon nnıın~ssı ıg-rnC' H - l .. . .. ·t" . ,., ı ·> ı t ı" ı1· 
tlirilir Her takımın varıs \'l'I'İne gC'lr- n goı m.uş m. ' .. oıı l ~ 
cek iiç. bil'inci koşucl;sun~ı~ :.ın ·:ekfı- Al~nıı F!çermark Y:lJHll'U _ l\lo-

k · · k gadı .,.o lımanınd:rn çıkmagn te. 
ııu ahnacn , €11 az sayı ynpan ta ım l l :- t . f· k"l , .. k· \" 
b' · · T ı kt şe 'JUS e mı~. .t " .ı a .. ıı -
ır8ıııcı Tı ukıı o

1
unahca: kır.tl .· . "S 'mıştır. Bunun iizerine mliret ebntı 

, - n ·ım ar aı:e e eı ıııı - m:ııt .. 1 t ~ t ·ebbü~ ctmisrr 
1941 Cuma ııkşamı Yeya 2!) m'lr fi ıı gyemk~ylı >a n·~ag~ b:r rom~ ·k~rle li~ 
C ·t· .... ' ··hl ·. 1. 11 .. a.ıanan\apuı, ı ı 
umnı esı guııu . aua ı zmıı < )U .. - 'T' ·· 1 ·· ke \ b::ı.tmıstı. 

nacaklıırına göre hesanlıyacak~archr .. ~u~ıOrn!)OJJtO u,r ukuA.' n ·tıc 
1
•
1
• ',, lmn"n1,·.rl'>lll'U 

BÖLGELERDE INÖNO KOŞULARI •> • on u •1 
.. ~ • ı 

ı 23 111 ~ 11 .... t 'T' da karava oturmu~tur. 
ı ··ı -ı d -600·0·, ırnz~.r g~ıııu tı .. un Loncl;a, 8 (A.A.) - tııgili;~ a•ni. 
)ô ge er e metre uzerıııc" no.ıııı rallık dairesi·ıin bir tebliğinc!P dcni-

kosusu ~·apılacnktır. ı· k' 
2 H b"l b k · t ıvor 1 : 

- . ~r .o ş:e ~ oş~ya nz1mı n ·, · l>iııı Şimnl denizinde ticaret gemi. 
Jet adedı ılc ıştırakı t.cmıııc çalı·.acııJ.:. lerinclen mlirekkep bir kafilemize 
!ardır. l . .. . 1 taar:1tız eden bir Alman Hankel tay-

3 - _zmır bolges~ııd~ huluı!~n ~t- rnresi. bir hnrp g:)mimiz tarnfmdan 
let.l.cı:. dogrudan <1.ogruya ':" 1 tıl'kıyc ~çılan ateslc düşü riilmüstllr. Gemile
tnonu ko~.us~m1• ~~ıx:.ceklerclıı·. . . . 1 rimizde ve harp gemimizde h:ı.saı 
·-~ - Tu~kıye İn.onu koşusu ~11·p1cı- ve in. anca znyiat olmamıştır. Dü. i.i

lı!?ı aşnı glln .• lzmırdc yapılnr .. '\~ı ııdnn rii lt'ıı Han kel ta vynrc:-i mıiı·ctt0 bn -
bolg~ge temsılı üıkınılnrı :n ı·ı\'('tcn tuHlnıı birisi paıınşiitln ntlamıfl \'e 
1z~ırde k~şa~aklardır. . . e~ir edilmi.cıtir. 

" - l nön~ ~oşusuıula fcıclı, tn~ı~ı Londra, 8 (A.A.) _ fngiliz lrnhri-
ve grup ta~n~fı yapıl~cak \'~ hr r bıı · \' ~ nezaretinin tebliği: 
ne ayrı mukafat ''erılecektır. · IJunkerk torpito muhribi bntmış-

6 :-:- K~ş~culnrın yarış sı.r:.ı ·1/~rri~ tır. Ölen!eriı.ı y~ık.ııı akra~nlal'llıa 
tı~s!1~fl te~kıl eder. Takımlc11 ~Ol dcı malumat \'el"Ilmıştır. nu torpıto mııh
kısılık olacaktır. Yarış hr~ilıııı ılk g~- "ibi 19!~2 de denize iııdirilmic: olup 
Ç"n 3 koşucunun sayı yekunu. ::ıın~c<ı' 1875 tonilfıto hacmind<' idi. Santta 
ve .en :ız sayı ,\'~~an. t11kı~. bırıncı n<i 36 mil sürati vardı . .Mıirctlehatı 1'15 
cf?lunncaktır. Hımıcıden ıtıurıı·cıı G ctıı ki id~ 11 J1liirckkcpti. 
kıka zarfın~a en çok atletle raı·ı~ h •. ~~ 1talyadn bir mahal, S (A.A. \ -
tı~.ı ~eçmege muvaf~a~ .olan te,ekkıı. tt:ılyan orduları umumi karar~fıhı
fnonu koşusunun gahbı Jhııı olunarnl\- nın 274 numaralı resmi tclıliği: 
hr. Yunan ccphasiııde hnva kuvvetle-
BÖLGf:~ER ~RASi TEMASL~R rimiz düşmrınııı tednfüi mevz!lerini. 
1 - Bolgelerıı~. ~.~ maı·ttn l:d'l.l·<lc a~keı· kamplarnı ve teccmmtilrrini 

yapılacak olan lnoııu kosusuna hazıı- boınbalamıslnı•. mitr:tlvöz ntec:i ~tı-
laııacııklnrını temin etmek iız, 1' • P na ulmı.,.lardır. · 
grupta ve •12 bölge ntlctk~ri arawıcl.ı $inı:ıli Afrik:ıd:ı diisınaııııı Cnrııhu. 
!l mnrt. l'az~r ~üı~ü için lJil' kı 1• k<ı~u- be kar.şı yaptığı :eni bir lıiirum kırıl
. u tertıp edılmıstır. mış ve clüsma11 tardedilmiştir. Tny • 

2 - Eu grupların m rkezlcı·i \·e i ·· yarelcırimiz Bing::ı.:t.i limnııını , .... bir 
tirak edt•cek hiilgeler ~unlaı:ch.1·: hnvn il~c:iinli, düşmanın bir ınrıtiirlii 

Uurclurda: Antalya, l>cmzlı. l ·pw·. kolunu bombalnmışlnrdır. 
ta. 8aııki Afrikada Eritrcnin bazı ma-

I~di~ııed:: Kıı:klnreli. Tek.i11\lııı{. hnllel'ine dCişrııa-l ta~ yareleri tara -
b. kış.chırde: Afyon, I3ılccıı<, nuı"a fınc\nıı havn akınları vnpılmıst•r. lln-

Konya, Kocneli, Kiitnh~ n. snr \'oktur. • 
Hatnydn: Gazi::ı.ntep, leci. :\fara1 Aİman avcı ta\'\'areleri Mnltnda 

Seyhan: Urfa. . düşmanın bir Hııİ·iİrnyıı \'e bir Ulnn-
Mnnısttdn: Aydın, Enlıke ır. Ç:ınnl ha vm tıwv:u·esini dii ·ürmüşlcr<liı. 

kııw, lzmir, :\!uğln. Biı: Smıcln;·ıarnin tnyyal'esi cin yakıl-
Snmsunda: Amns.nı, Çoı·um, Cm- mı tır ş . 

sun, Orclu, Sinop. Akdenizde orta Lüyliklıiktc bir 
Sıvnstu: Kııyseri, ::-.:iğde, Kırş hi•· hnrp gemimiz, bilinmeyen ebPJ>ler-

Toknt, Yozgat. l k J le batmıştır. Miirette Jat ·urtaı ı mış. 
Zongnlclakta: Bolu, Çnnkıı". Knı:ı tır . 

tnmonu. 

clrı k:ın ıı:ıkli için husu;,.i bir teşekkül rarct \ ekaletıııe gonderılmı~tır. lh11 --- lı' !' 1 k ~ı t h ml!lt lkl. lialgan -'eniz üssü li;.;te.rc nazamıı, !Jiı· mil.rnıı 850 bin li- . 0 rn. 111 ır[ı 1 • yng.ı .0 u. •
1
,'. ~ u~ kııruluyoı·. Hunun içiıı her ~ıhha't ı 1 1 k 1 il 1 J I" 

l'alık ,\'rti•Jı tohum, ;100 }Jin liralık ku >111 ıra ı <arı \°C c ı rıın ır:l 

- --o...__ _ _ 

l ·z · f • z · t • mlil'.--·eRe ·i ayrıca tıwzif l'dilee<'ktiı·. ~ 1 ngı iZ erın e ıne geç l vemi, li50 hin lir:ılık dnrı, :~:>O biıı lira. yemi tzmirdt~n V"rileccktir. 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) Ç x ç• t t 1 
muzun gl'R\'a \'C :\logaclisyo;:a hü- İVİ geldi ımen o sa ış arı 
t•ıımlnn ırnsııı:ı tes:ıdii f .edt·r. Bu f-;tmı bul, S (Telefon] a) - Al mnıı-
bom ba rclııııa ıı lar 0 k:ıda ... ~idd ·tli ol- yadan hugiiıı 110 ton çivi ılah~ı gel- lk d v k" ı t• • t bl• ._ • 
nu~tuı· ki ~ıihayet .ln~ sehirlerin "tıku. mi!'\til-\. tısa e a e ının e ıgı 

tu ıle netıcel<'nnıı~tıl'. 22 ... ub:ıtt:ı 
Bra,·:ınııı bonıh:mlımaııında · :ıskeri Şarki Afrika /ta/yan- ~\ıık:ırn. 8 CA.A.) - lktı:ad \'eka·ı biı: toııclm:. . . ııı 
binahu·a mühim i ahetler temin olun- letınılcn: .~ - Tıcaret maks:ıdıj le :ıJ 
muştur. Ağaç d:ıllariylc sC"tr;ıdilmiş /ardan temizlenmekte -· ı ~ ;~ooa n.un.ıaralı kanunun ~·erdi- yukarıda tesbit c~ilen _fiat.e ~bc\i1i 
olan ltalyan mevzileri, don:mma RAFI 1 NCt 5 H lF EDE gı ~:ııahıycte. ı. tııınden m~mleke. !11n· !erce cn:cıce te~bıt e<lıJcn .ıO ~ 
toplnl'ı taral'ındnn bombnrdınınıı t>- ( BAŞTA • A . > ınulatındnn c;nnentoların fıatı f:ı1mka- zam yerıne ınagaza, d~po \'e ıı:ı 
dilmi:. nğır ztn-i:ıt ,·erdirmis Ye ltnl- harcbeler Keren"~ Orta ll~ıl>eı;ı. tnncl:ı )arda ıı:ıkil \'asıtnları iizerin<le Port- m::ı.:sr:ı.fı üzerine azami yiizdt~ beSt' 
\'an kuvvetleri.ni bu me\•zilcrindeıı cez:.c.rıın. etı~ıekteclır. Keren ceııubunı:ı iane! nıark:ı tonu 17 lira, Siiper Sinıaıı betinde mm;raf ilftve eclebikceklt' 
k:ıC'ırtını~tır. Sekiz pu:sluk toplılrı bu dognı ~lel'lıyeıı kollumnız, ltalyanla- tonu 20 lira olarak tesbit edilıni~tiı·. .ı - 'fatbik:ıt tefenuı:ıtına ve 5~ 
!un.an Sl~rts:ıpel' huvazikiiniin atı:'- rın ye~aııc muvıı~a~a h:ıtlar!nı kesmek Fahrikalarca el/adı tcshit cdill'ıı tor- iM için :ılınan tedbirlere dair \'~~ 
ları bilhassa mlie~ir olmuştur. 6000 tızeredırlcr. Ce~rnbı llabcşı:-:tan?a 20 balar miişteri tarafından gönderilecek Jerc ve . Iıntnka tic~rct müciürl!i 
fonluk Pcnsikaıl\'a petrol ~~misi, zırhlı arabn. hır ~ok. t?P ve yıj~k olur~a hu fiatten Uc:er lim tenzil celi- ne tclıliğat yapılmı.~tır. .,ıı 
l\1oga<lis\'oda z:ıpteclilmistir. YHpılaıı malzeme cıltl~ ~dılmı!5tır. l~a\yanlul' lecektir. :> - Yukarnl!ıki kararlar J . · 
bombarcİımanl:ırd:ı İngiliz do'lan - 1'.u!·ye.?e!.1 çekılclıktc~ı: oııra S!ılı ~ece- 2 - A:gal'i toptan s:ıtı~ miktm·laı ı üırihiııclen muteberdir. 
mrısıııdn hi<: bir ha~ar ''C iıı,;ancn za- sı.nı bu_yuk .. hey.ec~ıı ıç~.nc.le ~;çırmı~l~.r- ' 
~·iat kn,\'cl"clilmem;$i1 n :\Iogac\Ly~ ~ır. Çt\.nku. t::ıl~ .ın ~:ı~:ı~~~ıhı .. ~utun A k A V • t N•k J d• • bV 
ve Drnva limanlarının, dlişman kor- gece ~.ı.ıbe~ \,'.t.ı~ıpe~\.c_ılcıı. t.ııtıfıı~- s erı azıye 1 o o tSID 
S "' 1\ gen1ı'leı·ı'ı11' b· .. ~)nvı•n 'kı' lı'ma11 ol - dan j cl}l!)aıı b.tskınl,ıı l.ı hıı palanmı:,-

cl ... ,_.J._ 
1 

• • l•' ·t · b h k .. ti .· · h" (DEVAMI 4 NCO SAHlFEDı;-) k 1 • duğu an\asılmıstır. lhıı·ada meykut tıı · .t Cısı sa a U\\C eı ı~ız ll~ll: . • . . --t ma a esı 
ticaret gc;lilel'lıniz miircttchatrnııı 1 n!n .k:ıl.k~ış .ve lt~ılyaıı~aı', ı·ıc:~ıtl~ı·ıııı ~·.r~ns.ız ve İngılız. ku~·\·ellel'ııı'.~ı t~7:
tamnmcıı kul'tarılmac:ı cHişmmıın, tcmın ıçın şıddetlı topçu nteşı nçmı~- ~ !kı, j nkın~la ~urası;ıı .robruk \ R.u
l\I ogadisvonı keneli kcırırnıı gemileri !ardır. 1 talyaıı.lar~ bur~dn yalnız bır <lıy:ınııı akıbetıne ugral.'ıcaktır. , 
içiıı bir Ü • olarak kullaııdıklnrmı fa- ı tayyııre l\Çlll'alıılını:-;lerclır. //AV .. H ... ı\IU).4 :. 
bat tmekiedir :nuh.:ırcbe clev:ım edel'keıı lt:ılyaıı- Almnnların fngıltereyc tarırruıları 

· lamı bir Kaproni ta,·yarc~i cliişiirlil- ihtimali hor zaman beklenmektedir. 

Metaksas, ltalya se 
rine elini vermemiş11 

Romanın itirafı 
nıüştiir. Bu tayyarenin, İtalyan km·- ~itekim son günlerde Almanlar. ık :-;ık 
''etlerinin elinde huluıı:ııı yegane tay- tııgiltcrcııiıı ~Iaıış sahillerini bonıbar-
yare olnuısı muhtemeldir. dıman etmekteclirlt.~r. Ancak, bu tnaı·- Atinn, 8 (AA.) - «N~on }\t• 

( BASTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) Tnna göliinlin şimalinde bir çok Ha. ruzun ynkm olnp olmaclıi{ını göstert'· mecmuası, matbuat nazırı ~iJ:t\ 
cepheden ~t>kilnwmi~ olıhığııııu te,\·id !)eş \'ntanperverlcri Cicika istikanıcliıı- cck cmııınre yoktur. HfLdiscler sacler". sin bir nwk:ılcsiııi ııesrctmektedif 
etmektedir. deki kuwctleriınizc iltihak etmi.,,leı'clir. Almanların ı:-arp hahillerinde lıı~iliz zır, bu makale inde diyor ki: 

Pek milnıkiin olarnk Atina, lııgiliz- Bu kuvvetim. GnllnLattnn Gondal'a gi. nakliyatına nıa11i olmak icin uzmı 4!28 teşrinie\'\'el gece~i ~rıat 3 oc:ı. 
lenl;:ıı Yuırnııi:-;t:rnın muhtemel ceı)h~- ılen yol i. tilrnmetinıle ilel'i harekete geç memdlli tnyyarder \·c tahtelbahirlcır- rıı• 
!erinin himrwe.·dni Londranııı denıhclc mişlerdir. llabcs k:ıhilcleri, hu ku\'\'et- le faaliyette bulıındnkla.rını, diğer tay. ra telefon çaldı, mikrofonu eli 
ettiği hakkı~da teminat ve gar:ıııtileı· 1 re vardım etnıektedirlel'. yarcl2rle :ıda iizerine normal taarruz- dııu, karşı tnrafüın şu . özler kt1l· 
almıştır. Kıihiıı<', 8 (ı\ .. ) - l;cçcn hnfta lnr yaptıklarını göstcrın<>ktetlfr. Bu geldi: 

iı;iııcle Sonıalidt' Şibcli nehrini geçen ikinci nkınlar ın!iııfoı·icl mahiyetleclir. - flcıı Daş,·cJ,iJ :\olctnksa~. fuıl) 
Ar na vudluk cephesinde lngiliz ve cenubi Afrika ktıV\'t•tleriniıı CHiııdüzlcri bilhns~n tayyan• mey- firi Cracı, b!zc bir notn ver<H. pe 

elcl-e ett.ikleri .am~i, lngili7: ıı~lalal'llım daıılrırıııı homlıardınıann t::ılı~nınkt:ı. givin \'e haıı:l gel!~ 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) m<•snhaı sathıy<!sıııc muadıldır. 1 dıl'lar. ·., b kt· l'· . k'J' k· rSI' 
rekctinden \'az geçilmigtir. Cephe ho- Yıldırım giLi ilcrliyeıı ktı\'\'t>tl0ri- Fakat Alın:uılnr Akdcııizclc lıilhns- . .'> l!çu •1 >.IS\C ı ın . ·~ ~t 
yuncn harekat, muvaffakıyetle tele\'· miz, 262 bin kilonwtl'e mur:ılılıalık bir sn .:\laltaya \'<' Lilıyayn kar~ı tnnnuz- ıdım. h\·dc h<'ı· kes U\'ktıdn ıdı. 
vilç etmiş, me:ı' ud ııclic<:ler vermiştir. s:ıhayı t'llı!ı·ine geçinnişlı'nlil'. ~1000 lnrıııı :ırtırını~lal'dır. :\l:ık~:ı<ı, <lı·niz si, birnz <'\'Ve! ltalya . cfiriııi ktıb 

Alınan e. irleı', ltalyaıı zayintının den fazla esir alınını~. ıHişmmı.ı afrır \'e hava hilkimiyctiııi alnınktır. tiği gece clbiS<"-ıiyrc aynkta aoW 
ağırl~ğını teyid etmişlı'r<!ir. • z~yi:ıt verclil'ilmiştir. ~im~li kuvwtle-: F':ıknt,. lngi!izler. ltnlynn ıloııanı~a: du. Snkin \'C fakat çok mntcr~· 

Atına, 8 ( A.A.) - 'ı un:ııı resını l'lmızle ltnlyıııı ku\'\'etlerı nrıısıwla . ıııı katı ~ckılde hırpaladıkları gıl>ı Yaııına \ aklasıncn. 
tebliği: . y:ıl~ız ~av:ı irtibatı varclır. • . 1 ltalyaııl:mı karşı hm·a hakimiyetini '_ Al~ ~kt; ı· · · 

C'ephcnııı merkez kı~mın~a mın::ıf. ı~ahıre, 8 (.~.A.) .- Şarkı Afr!knda de cebren almışlnı·~ır. AJı:n~nl~r. ~~· Dedi \'e bir kaç. nni\·e. onrn d· 
f:ık1y.ctlı> neticelenen harı;k:ıt nctıce- bulunan c.enubı Afrıkıı ktı\'VCtlen ara. dcc · hn\'n kuv\·ctıerıyle bu ıkı hakınu- \'e etti. · 
sinrle di.lşnıan, tal,ii bir nıtidafaa hnt- 8mılnki H.öyt.er muhabiri bilıliriyor: ,YPti binlcıı :ıl:ımuzlaı· .. Nitekim iki :ıy. _ 'l;nbii rcdclettinı Ve dedifll ~ 
tı t • kil eden \'e fenni bakımdan tnlı- Şarki Afriknd:ıki ltnlyan kuvvetle- daıılı<.ıı·i de,•am ed.~n l\laltn t:ınrruzlıı- _ ı;ö\•le bir h::ı.rckl't h:.ırp clC 
kim edilen mevkilel'iııılen attık .• \ra- ı·iııin muk:ı,·emctiııi kırmak için çnlısıl rınııı netice:'izliği de bunu gö ~rmek- tir> ' · • • 
larındn. bir çok :~h~y .olduğu hnl.c!<' mnktadır. Sııla~_iyett~~ı: bir .~ngiliz ~t.1- tedir. . . _ ~fctak~:ı;;, müteakiben KrrıJ:ı, \ 
l_ü50 es11· ~Idık. Kullıyetlı ma.lzt:1ııe ıg- bayının bana soylı:_dıgıne g?rc .tıwılız Alm:ınf·a ~ı.cılyrıya (uOO) k:ıcl:ır ta~· biye, bahı·iyc \'C hımı nazırlarirte 
tıııam ettık. Hav.ı k~vvetlerım.ız mu- top~usunun harekatta fa:ılı~~tı çok y~trt.! S!et_ırclıgı halde, l\talta h.n\·a~ın:ı ya vesair ordu kumaildaıılnrıı1\ 
h:ırcLe meydıınıııdakı hcdef\erı bom- genış olmuştur. bıle h:ıkım olanınmıştır .. Denız bakı- fonla vrızh·eti bildirdi \'e mntrll 
bardımaıı oeclel'ck kara kuvvetlerimi- Oı'lob:ı nehri mıntakus111cla toplar miyetinc gelince, 1,5 ı;m1clik harp gö-:- b'.lll; c1Önerek. 
zin hı:ırek~tı.na mm·ııffokıyetle miiza- 6~?.ki}om?trelik b~!· ·nhaıln 1 clefr. yer t-0ı·m~şt!r ~~ ~:ı\'a ktı\'n:tleriyle deniz- '_· Ric~'l <>cl~rim, gazetecileri 1~ 
herct elmı~tır. degıştırmı~ v' clu~m:ıııa ateş :ıı•mış- !er hakırnı~'Clı nlınnm:ız. d·ıı· ediniz ,.e ecnebi matbuat 111 

.. Tn~~ynı·el~riıniziıı hepsi ü. leı·iu • tır. . . . O takılirt~e lıı~ilizleriıı :Jt.aıı~ deni- slllerinc ele ma\Umnt v~riniz: . , 
donnıuşlerdı!'. Natal topçu Jıvn:ınclan hır ktı\'\'Cl de. zıncleıı gcmı g:!ÇJl'.ememelcrı lazımdı. S·ıb·ıh snnt 7 d" n::ı.zırlar mcclı-' 

Atiııa, 8 (A.A.) - Yuıınn Emni\·et lııgiliz \'e cenubi Afrika ku\'\'et!erine Halbuki İngiliz kafileleri buradun ge- knı:t'dc. bi·ı: içtim~ nkded"ccktiı'·' 
nezaretinin tebli.~i: rt;iihim yal'dıml.~rdıı b~ıh~nmuş, fcvlrn- çerC'k Hrit:ınynnııı .şark snhilin<leki li- ' lJedi. ' • ı.: , 

Memlekettt> gukun \'tmlır. laıle y:ırarlık gostel'mı .. iıı'. maıılarıı gıtıncktedırlcıı·. ~letaksa.~. a~Tılırk"n tt:ıJy:ı • 

3 - Koşu bölgelerin 4 kişilik tem
sili tnkımları arasınrla olacaktır. 1. ti· 
yen bölgeler masrafları kendilerine nit 
olmnk iizere fazla takımla iştirnk ede

- Öyle değil mi canım?. Siz bir ta- r 
raftan, ben de bir taraftan takibata VATAN AŞK 
giri cck \'C c}e)c verecek olursak bir ve 

numaralı cnsus Vt. ih1 .rı te<lal'ik cde
Cl•kti. 

Bu it.ibarla seki.ı numaralı casusu 
Frnn ız kliçiik z:ıbiti kiynfctıle yo
lunu bulacak ve mühimmat depoları 
ınuhnfnzn kıtnlnrı komutanı ile ah -
lınp olacaktı, ondan sonı·ası kolaydı. 

ne elini \'cmıemişti. 
Ba~wekil, hemen yanımdnı~ · jı1 

\'C biraz sonra giyinmiş olchısr~ıı~ 
salona n\'det etti. Yilzümc b.'lktı 

hilet'eklcırcli r. 
4 - Müsabaka neticesin ne ferd v' 

takım tmınifi yapılncnktır. Her takını 
2 ki'3i ohtrak yarışa haşlıyacnk v• 
'rnşuyu önele bitirecek üç birinci koş11-
c.1mın puan mecmuıı alınacnk, en nı 
mıan nlan Uıkım birinci olncnktır 
f<'ercli ta::ınif birinciden sommcu,·a kq. 
nar olan yarı sırasıdır. Birinciden f, 

cl:ıkikn v.eya claha sonra kosu~ı.ı bitire
c0k nlnıılar hiç bir ta~ııife dahicf otamı
''araklardır. 

Yugoslavya bitaraflığı
nı ilan ediyor 

( BAST ARAFI 1 NCI SAHi FEDE ) 
edeceğini ynzıyo ~. 

Alnrnnya \·e ltalynnın ayni zanrnn
da bir beyanname neş ı·~del'ek Bel -
Jm clın dostluğunu istemelN·i ve lıe k-
1enıc·'eri muhtemeldir. ll:ıüft Yugos
lavyanııı İtalya - Yunani. tnn :ırasın
da bir tıwn&ıutn sevki muht"meldir. 
İtalyan clileklerinin iptııli. lıun.ı mu
kabil Almanya~·ıı Sclfmik ve Pntrns
t.Ol ii lcr \'erilmesi de mevzuubnhstir. 

ku\'vetli takip kolu daha kazanmış 
olunız ki hcı halde fııyrlnlı bir i:ı . 
olacaktır. ;;m;:;;:;m:=================,:;;:;;;;;-

1918 Sen.esinin :\fart ~onlarında 
idi. Tnbinl küı-miiş, .... iynhl:ışan çeh
resini kll\ vetli bir soğukln gHstermi ti. 

Hava rutubetl i idi. A~ n: zamanda 
hafif kar ynğıyor<lu. 

Zozo sobnsının oııüııd ' uturnuq, 
tam bir zevk ııl'ş'e iç:ndrı unımııi me!· 
kezden :ılımş olclufu mckrıı!Jlı "kıı
yordu. 

t;mumi merkez: n•ı..ııı l~ı>ıı. · iiı 
C\'leıınıcsiııe mUsand • c.liyJrdı.. A/
ni zamanda Fransız yiizba~ısı ile t>V
lcndikt en so•ıra tnkip edeceği hattı 
ha:ıcket hakkında cin nyrıcn rlircıktif 
vcı·iyorcl 11 

Fakat Zozonun; bu clirckt.iflere 
pek ihtiyacı yoktu. O umumi merkez 
den evvel pl'ogrnnııııı çizmişti halta 
çizmiş olduğu pro~rnnı, verilen di
rektiflcrclt>n daha kuvvetli idi. 

Zoz<1; iki num:.ıralı c:ısmıun <r:En
t.el ic n: Servi intle odacı Xovelli~ 
berhava edilecek mlihimmnt depo-

İki numn:·nlı c:ıı;:usu derhal çağır
nıak icap elti. 

Karım seni gakalıuorum, casussuo 
--..iiiıiiiiiiiiıiiiiiiiiiill 96 liiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-... 

Hizmctçb'. l\Icr! 3ili uuyar duymaz 
zabitlerden birisiyle dostluk ı1cydn JroşaraJ, gddi. ları için hnzırfodığı pliını Ye projeyi 

de aldı \'c okudu. Aı tıl~ hazırlık bit
mişti. Faaliyete geçmek için zemin 
hnzu·Jnnrnk lfızımclı. 

:\Hihimm:ıt llı.!poları: u hil' k:u; 
gUıı içinde ınuh:ıkkak bcrhm·:ı dil
meli idi. 

Dcpolnrı : m u lı:tfaz:ı eden karakol 
hırda C>loktril: tc~is~ıiı yoktıı. Bu 
itibarin ınuv:ıffak olı:t!ık için olduk
ça müşkiilfıt ka:ı ısınd~ kalmnları ilı. 
timali mevcuttu. 

Ru itibarin Zozo, tam "'alim kafa 
ile vazı nıas:ı~ının önliııc oturdu E
liııcl 2ki plfina g(i:t"! takip edilecek 
hatlı lıarehtin projesini hazırın -
mnğn başlndı. 

Bu mühim işi J>liriiz. üz hnşnrabil
mck icin evvela ornc1a nıtthafnza lrn. 
rnkol kumnndnnhğını gören k!içUk 

etml'k llizunıu lınsıl oluyordu. _ Meri -eledi- tcı·zilı:ıney0 kadar 
Fnkat bu clo~tluk l':ıhıtaları nasıl git. Bir kumaş sipariş etmiştim. Orn-

te i-; Nlill'c kti?. 'u götliriip hırakac:ıklal'dı. Anl:ı bn. 
Buııuıı i<;iıı tcşkiliıt1•1 l':saı:: eleman- l.nlım !. G •t'rmcı!!l<'l'~t" ı.raı-soıı l:urıı

larındnn birini fod:ı etmek lfızımdı yn ı·:Hlnr gelı;in. 
Oı.bir ııumm·:tlı cn~us aklına geldi. 1 - Er1rede1·. ini~ lıamm~'feııdi !. 

nu l'a'!US: şimali F'r:ıns:ıcla 'C'ncleY- Ytılnı:r. ,,.ir.ıcli :ıklıına bir .-:('y geldi. 
cc ohıı·nıu~. Frmı · z li..;aıııııı biı· 'Fraıı .\1 iisa:ıdt• l!deı·seniz !. 
sız gibi konn::nı:!f,a alı~mı tı. 1nJriliz- ı - N~clir o? Sciyle b:~k:-ı~·ım ! .. 
cı~. i km•yctJi idi. J'aknl Sİ\'C'..:i ~İl :iZ iılcrak 1tiM hn:~ınıefendi !., 
bozuktu. Mamafih Jrn Ji,.;:ıııı ılu lı · - ~c gibi?. 
Frnıısız gibi k:mıı. uyordu. - So:ınıak ayıp değil ya! .• \ffeder 

. u halde? siniz! .. 
Ona bir Fı·:-nı-ı1z ask ·ı·i ,·e~ika::n tc- Frulayıı: kızın sormak i. tccliğiııi 

clru·ik etmt"'k lİl:-!ım geliyordu. ll<'rlrnl knYrndı \'e telıcs.siiml": 
Bunuıı kol:ıyıııı z:ıhınet çc!rn1erlen - Serbe ·t.·konuş kızını -eledi. bo-

bııldu. nim gizli kaıwklı işinı yoktııı. nıı 
Entelieer..tı • eı'\ l;tc i 'ovelii namı itibarla kat'iyen sıkılma! .. 

rr.üı;ıtenrı ile odncı olnrnk çnlışnn 2 -Dcvnmı vnr-

eli ki: rıi' 
- St'ıı de bilirsin, Allah d:ı bJc-ıı 

bir harbe nıani olmak için elı~1ı; len her şeyi y:ıptım. Şimdi nr- ~~ 
pı~acağız. (\'nahı hnk yardımcııı 
sun .. » , 

Kendigine .. u sözleri söylcdif11;0ı 
- Reisim, All::ı.h lıizim ~:ıı ~~ 

mızclır. Zafer :dayınızı hir sruıı 
lıyacağ'ımızd:ın ı~ıninim.~ rıılt' .. 

nir glin, bel ki <ic sulh konfc
1
,1etl 

riy:ı,.,et ,-.ı1:c 0ğiııi muhakkak flC ıı 
ıniz hu cesur devlet adam1111ı1: i 1 
giiııleri idr:ık etmeden ölec{'~11~1 ıı 
rıına getirnıemi:jlim .. Şimdi, 0~ııf.ı 
ri iizeri nele metanet le yii riiY1l 1 

y:ısatncağız .. ~ 

Ve_y_g-an_d.....ı~~-a-n-c-~\ftlP 

istiyorlar 
• ( • IJ .• 

Parı s, 8 A.A.) - D. • · 
Si bildİl'İj'Or: r • 

Cazeteciler; gi'nı'r:ll \ t:~ğ 
ynnhş haöerlt'rc ce\'np verrı1 

vet etm('ktcrlil'lcr. 


