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Neıredllmiyen paılar pri ftl'ilmesı------------------------------------------

Ankara, 1 (Hususi ) - Büyük Mil
let Meclisinin kış tatili 10 Martta 
bitecektir. Meclis içtimalarına baş
lıyacaktır. 

GGnli seçmif nllabalar 21 lamqtur. 

Tiirk -lngiliz ittifakı 
Eden, H. Vekilimize telgraf çekti 

Büyük Britanya, Türkiyeyi kendi dostu ve 
müttefiki bilmekle iftihar duyar 

Türk· lngiliz görüş mutabakatı hakiki bir tesanüdün tezahürüdür 

[ E.ki hesaplar ı ,......... ------

Uzak Şark sularına 
gitmigecek 

iataqoauacla milli marıunıaı dinler ken, IOlda erkinı harbiyei um1111Ü7e 
.... eı{rAm laarltİ1• nlai Sir Coa Dnle lf.r aradt 

ASKf Rİ VAZİYfT Q i 10 f 1 ~ulgarist~ 

Eski iptili 
Vilayet umumi mecllainde, huauei 

muhuebe tetkillb koautaluyordu. 
Bir aza arkaclaı, 71 lira Gcntle, aa
sari orta mektep mesualanam tah
silat iflerincle istihdamı filoı!nde iMi· 
lunclu. 

Pakbn imzasın- Dün Üçler paktı
dan sonra neler nı imzalamış 

söyledi ? bulunuyor 

ıuııarııtaıın Von· Rlbantrop dadı ki: 
sulbpırıarllii ! .. Bunu Bulgaristan arzu 

etmiştir. Hadiseyi se
vinçle karşılıyoruz 

Sofra. 1 (A.A.) - D. N. B: Bul
gar baş\'ekili Filof, Almanyanın Sof
ya elçisi Rihtof •n, harici) eden Şi~ma
nof \'<' m:ıbeyn katibi l\faran ile bir
likte o\'iyana~ a hareket "tmişlerdir. 
-De•amı 4 ncii aahifetl., -

--X•---

Molotof 
Bugünlerde Rusyanın sİ· 
yaseti.ıi izah edecekf r 

Hal, 1 (A.A.) - Basler Nahrihtrıı 
gnzet(•sinin Bndıtpe .. ~ nıuhabiriıw gö
r!'.', lııgı:lterenin Mo~'kovad&ki biı~ ük 
clcbi KriJ>Min Edene mülaki olmak ü
zeı·<' ) <ıptığı seyahat Balkan rnemle
ketl<'.i.-İnde biiyü k bir sansasyon u~ an 
dırmıstır. Ayni muhabire göre Molotof 
b klenen nutkunu yakın bir ?.amanda 
\"ı> ihtimal Kripsin avdetind<>Tt sonrn 
:iÖ)'liyecektir. 

---x:---

Romanya 

Son sistem lnıiliz tayyareleri 

-ngilizler - :ıtalyanlar 
Arnavudluk cephesinde 

otuz İtalyan tayyaresi 
düşürüldü 

Vaziyetin vahim olduğu
nu gizliyemiyorlar 

Dinleyic~r arauacla orta-~- Buna mukabil hıç· zayiat 
tep talebe• ele .....ta. Arkamızda Wr 
fıaılb koptu. Çocuklar \u ite 1aayı1 - vermediler 

Fakat bunu da teoil 
ediyorlar 

IDlft Bir ortamektep Yeaİkul ile 75 . . . Roma, 1 (A.~.) · Tas: A 

Vra Gcretli Wr ite daha clojruau me- .\ı.ıııa, l (A.A.) - 28 şubat tarıhlı Popolo d'İtalıa, Afrika harekatı· 
muriyete bw...;i .. parlak bir key- v! 125 numaralı Yunan resmi tebli- na ait bir makalesinde şunları yaz-
f"ıyet telikki ebnitlercli.. Memur ol - ii : maktadır: ı 
mak iptillaa, cliialdi cemiJ'ette de Meımd bir mevzii faaliyet netice- İngilizler mihver taarruzundan kork 
vardı busünldincle ele •. Herke .. ko- sinde, dU~man, mevziler inden tard~ tukları için, Habeşistandaki kıtaı8n-
1aym~ kaçıyor Bir orta mektep ve- dildi. Esir aldık. Düşmanın tanklarla na ne bahasına olur8a olsun hareket
sikaaı arkaaıncİan ela haydi memuri- vaki bir huekatı hmledilmlş, bir tank lerini tacil emrini ve11mişlerdir. Bu 
yet •• Lise tahsili tile zaicl söriililyor. tahrip olunmuştur. lııgiliz ta~ yaıele- taarruz, mühim İngiliz kuvvetleri, A
lleri tarafta.. hir vatanclat, taer han· riyle cereyan eden bir hava harbinde vusturalya, Yeni Zelinda, Hindistan, 
" i bir itin, kuncluracıhk, dojramacı· zayi~tsız .ola~n~ :m italyan tayyaresi Malezya ve Fransız kuvvetleri tara-
lak. demircilik, yapıcılık, fU veya IMa tahnı> E'<lı lmıştır. . fmdan yaP,ılmaktadır. 
aan'abn sahihi olmak için. yıllarca Atina, 1 (A.A.) - F.mnıy(.'t neza- Ôoğu Afrika.•nnda vaziyetimiz çok 
çal111yor. Çoculdanmascla, mutlaka retinin tebliği: . . vahimdir. Zira burada'ki kıtalarırnız 
memur olmak anu •• l dealini il- Düşman tayyarelerı Prevezeyı bom. her cihetten hücuma karşı kO\ makta· 
clürmeliJis. Memviyet kapılarını bard~man et'!1işl~dir. Bir kaç sivil dır. Bazr bölgelerde vaziyet 

0

istikrar 
da kolayca açmamallyis ki, herkes ve bır kaç esır İtalyan yaralanmıştır. k&lzanmıştır. 1''akat diğer bölgelerde 
ar.aya c1aı ........ " clii•r it balümleri Korfu ve Flori na bölgelerine bomba- öyle zorluklar vardır ki, buralarda, 
llot kalmaam. lar dilflllüpe de hasar ve zayiat yok- mukavemet göstermek hemen hemen 

tt (DIVAJll 4 NCO SAHiFEDE) imk&naizdır. _. 



S hife 2 - (ANADOLU) .! .l1a rt 1!14 1 Pa::a ,. 

RADYO GA l ETESi r M. E. Bozkurt'! Istanbuldan getirilmiş 
olan sadeyağlar Sinemaya dair Dün çok alakalı ve çok 

heyecanlı bir konfe
rans verdi Bunlar lzmirde satılmıyor, fakat 

kazal~rda vaziyet ne olacak ? 

Dostum A. E. , aralarında ben de 
bulunduğum halde, bazı sineın• 
düşmanlarının ifrat dereceye çıkrnıf 
diye gösterdiii fikirlerine cevap ve• 
riyor. Sinemanın faydalarından d• 
bahsediyor. 

Esasta ben de dostumla berabe • 
rim.. Çocuk için hazırlanmıf bir 
fi\"mde, çocuğun kafa ve ruhuna ya· 
rıyacak b.ir çok İyi, faydalı bilgiler 
hulunur. Çocuk, bunları seyretmek· 
le dağarcığını zenginleşt/rir . Yavru· 
nun görüt ve düşünüt dünyasında 
ufuklar genişler •. Hepsi doğnı ve k•· 
bul.. Fakat bir de çocuklar haricin· 
de olanları dütünelim: Genç mek • 
tepliler, kızlar, erkekler, evli, fakat 
marazi ve müvazene.,: bozuk kadın· 
lar.. Bunları ne yapacağız, bunları 
nasıl tutacağız? 

o 
( BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) 1 

Bulg ır "'tanın dı,.. siya •ti, dai
ma l~ulgarlnrın kom ·uhırıJ'l~ bnı ıs 

ZAEJ1AD ... 1 
· ·r·s·-.. ·-

halin<! :. a amak. ~ i muna ebetler t • '91'!o•z-o·m-.----------- Zavallı yavru: 

d
m n kn. • mu hem olmu~tur. nu sebeple- K. S. K. s. k ö1dcmk~ n Kdiraz nai).i) e:-.in ·n Do -
ır ı, umumı harbin ağır neticeleri- 14.l üzlim tarım 20 ·n 50 ız ar IJ~ un e Mehnıecl oğlu Bah-

ne tahanımul edi miştfr. Bugün de 235684 l-2 r.nin bır a.\ lık kızı Nuriye Tok, an -
butun i teklerinin sulh yoliyle halli u- ___ nesi tarafından ısalıncakta ::-:ıllanır-
m 'd ) 1 bu abıı gostermektedir. 23:)827 l-2 K('ll beşikten tırlumı:;; VI.' ocaktn ) a-

Mih,·er dev etlerinin hakemliği ile No. 7 !G 50 n:ııı at , n :çinc düşmliştlir . .za, .dlı 
halledilen Dobrica ihtilafı buııu gi.is· No. 8 20 50 k.ıdın. ~ .ıvn ~unu. derh:ıl nteşler 
termiştir. Bu elıeple mihver< ve onun No. !) 25 ir;inden kurturnıı", fakat yavrucuk 
büyük scflcri Adolf Hitlerle, Benito No. ı o 32 olmüştuı•. 
.Mu:ssolinive Bulgar milletinin minnet No 11 yok Hırsızlıklar: 
borç El"! 'ardıı. Müttefik dev!~tler, iNCIR. EHclki gfüı lim:ınd.ı Aziz oğlu 
llulgar mili •tinin cıı ı-ıamimi minnet· K. s. K. Fı. üı:ıasan ~ 1l<hoııyurl vapurunn .} üklenmek 
t, ı lıgmı .kazanmı~lardır. 163 ç. A. Krıııa k-0 7 12 zere ., e mc oglu Hayri tarafın -

Bul · ri tan 1 u tarihi vakaya i~·i- 124 c. H. Lahoğlu g g d:ıı~ hnzırlnnııı1 bir top dokuma be-ı 
n. el c k, mill tere nuelsiz ;nkisaf 4"' ç .1. ç·ı · 7 '>- ... ,. n5 ı z ııı çalmı \ e tutu mustur. e 1 •• "\. 1 •ngır O. -U t:. 1 

11 ı ı t ·z.\ id imkanım ver- i Bakıl. r c:ı rsıs111da ~lahmU\.I oglu 
' fli ı, rışı zaman altını alma- :~!l4 . ~kun Öm r, H ıl"l oğlu . .Hehmede .:id b"r 

İsta?.bul b~le:diye memurları koop erat° finin satmak için İzmir piyaıa· 
ııına f'Onderdıgı aadeya{;lardan ::2 tenekesinin daha mahlut olduğu ya
pılan tı-hrI net:cc inde t :ıbit dilmiş ve bu yağlar mezbaha soğuk 
havn dcpoıurıa gönderilmiştir. Müsaderesi veya iadesi hususunda bir 
kr.rnr ' ~'!ec ittir. Bel<>diy l~ buratuarı tarafından şimdiye kadar bu 
koope:atıfı ":! • ı~rı hnkk nda hic bir müabet tahlil raporu ver"lmedi
K! hald koop ra.tıf yağla ı için müsbet rapor verildiği hakkında rek
lamlar ya ıld , <la an1 aşı'r aldadır ŞimdiyP. kadar yapılan bütün tah
lillerJcs yağl ' t r! il-"nde yÜ:.:de 20 d~n yüzdP 30 a kadar su bulun
dugu ~e r ı dd;:ısinin d kar "ık olduğu sabit olmuştur. Koopera-
tif, yağlarını · "ldiye kadar Ankara, lstanbul ve Buna. vilayetlerinde 
snlrnağıı t ebbü. f!trni sı• d vapılan tahliller neticesinde mahalli bele
d.iyel i, hu ·aglar • kt-nd: s,..Jı ·r VP. kasabalarında satıaını menetmiş
tır. Bund n dolavı alal o.efor kco eratifin vağlarını köv pazarlarına 
gönd r<.ırc k ::atma a bkşlnmıJia dır. Maamafih bu pazarlarda da 
l<ontroJ yanılması m vzuubahatir. 

faaliyet 
Aza adedi çoğalıyor. Faydalı konferanslar 

ve zengin konserler de hazırlandı 

Rüyalarında, sinemada gördükle· 
ri uzun boylu, şu veya bu renkteki 
artisti tahayyül eden ve hayatta rast· 
~eldikleri kendi erkeklerini daim• 
onlarla mukayeaelendirerek heJI\ 
kendilerinin, hem de batkalarının 
hayat ve saadetin,! zehirleyenlere ne 
Jemeli? 

Tanrının bütün günü, ayna kart•: 
sında pır dönerek ve aç midesin• 
bastırarak, aaçlal'mı filin artiste 
benzetmek, onun gibi jestler yapmak 
iatiyen fakir mektepliyi ne yapaca • 
ğız? 

Daha geçenlerde kendi kulakla • 
rımla, kalabalık bir genç kafiles:ni 
dinlemi.1 tim. Bunlar, hangi artistle· 
tin, ne şekilde ÖpÜftüklerini anlatı· 
yor, sanki busenin estetik izahın• 
yapıyor' ardı. Film onlar iç.:n ikinci 
plandadır. Filmin aan'at kıymeti 
artistin yaratma v" temsil kudreti, 
hep en ı:onraya geliyor: 

Evvela güzellik, jest. mimikler, 
tuvalet, kalıp kıyafet görünüşü me'\'· 
zuubah&tir. Kaldırımlarda avanalı 
kazlar ~bi boyunlarını uzatarak do
latan tiplen"n çoğunun kafaları da 
boştur, mideleri de .. 

Fakat onlara, şu veya bu artisten 
bahsediniz; kafidir: 

Epeyce şi~detli geçti ve 
tesirleri görüldü 

• 
Yeni ekmek 
Biraz esmer, fakat 

lezzetlidir 

Size o artistin sicil varakasını, pa• 
pağan kuşu gibi okurlar .. Kaç yaşııı• 

1 ~adır, nerede doğmuştur, evvelce n• 
1 iş yapmıştır, nasıl yer, nasıl :çer, n•: 

::ııl güler, nasıl omuz kaldırır, hanı• 
filimde, hangi kadın veya erkekl• 
rol almış, onunla nasıl sevişmitlİt• 
kaç defa evlcnmit, niçin ayrılmıştır, 
botanme. kararları hangi mahkeıne· 
de hang\ hakim tarafından verilmİf• 

Dlıı ~ 1hrimizdeki biitüıı fırınlarda hatta hrng: zabıt · katibi tarafındall 
tc.k tip ekmek cıkarılmış ve kilosu 13 kaleme alınmıştır. 
kuruştan satılmıştır. T<:k tip ekmek. Hepsinin de kafasında bir kaç ar• 
\ üzde ı:; nbbetinde çavdarı ihtiva e~ tist var. Onlar gibi olamadıkları içi1l• 

En iki gcc İzm 'rde siddetlice bir tiginclen "imdi ve kadar çıkarılnn t>k- daima ızhrao çekiyorlar.. OnlarıP 
kt ~ırga b .. go:;termiı;ıtir. Kasırga, C\- ırn:ge ıı:ı ,. rmı ~ ml.'rdir. fakat 1e7.'l. tli- hastaaı .;e ea:ridirler. Beyaz perde· 
\ d,ı Hidd tlı fırtına seklinde ~tklilHffi u.I llı"r. 

1 
deki saadete imrenerek kendi müte• 

z ı i ~c1qhımıs, g ce ~ an~ın<~ d~~ru ~~el- B ledb e, fırınların piskin 't: ·~·i ek- vaz" aile hayatlarını artık beğenme" 
CI l_ n.ı ~ ı ttırmı , bazı <'\ lerın _r>. r~mı~-ı m •k çıkııı·ma~ı için sıkı bir kontrol olan aile kadınları da caba!. .• 
il r ııı uc.;urmu • ng<lçları devırm.ş, 1.-ı t.ıtbil. tın°ktedir. illetin sebebi nedir: 
manda ulııııan körfez vapurları ve Bence şudur: Kafanın boşluğu .. 
~ lkE>nlil l', demiı· laı·amağa başlamış, Kah ve ve otomobil SAPAN 

idcldli f rtınadan kurtulmak için Ko- --
mık \<ıpur iı;;kPlc:-;i cİ\'ıtl"Jlm gelerek o- la~tig"'·j icJhalatı • .. 
r.ıda ıgıımuşlanlır. . R it h ,,,... Karsı.\fıka vapurları da işli)cmc- 11..mirdt.'l<i idhahi.t birlikleri, idhalat uzve in USUSI 
n :-. lıir çok yolcu ar ;ı:ıkelelerc!E> kal- syn ·ı iht:)ncını temin hususunda fa
n tır. Bu eh ple saat 21,30 da Bas- ali) et goı.;tcrmekiedirler. lzmir ve hin
m. hant- -.t,ı .ı onundan Karşıvaknyn terlandı kahve ihtiyacını temin içın 
b.ır k t cd n tı rn fnzla kalnbalıktl.. lüzumlu tedbirler alınmıştır. Bundan 

Du ı lııniı- g"I cek v<.purlnrn tel- ·onra İstanbuln getirilecek kahveler
~izl · fır mu , ka ırga haber ,·eril- den yüzd · otuz kaclurı İzmirc getirile
nıİ~, bulunduklaı ı ) crlE>rd~ k.ılmaları r k tüccar arasında tevzi olunacıık ve 
lıılclirih ıi tir. satı~ı çıknrılacuktır. Bu hafta İzmire 

F ııtına, nlıahn karşı hafiflem·ş \'e 5000 ('tı\:ıl çekirdek kahve getirile-
lun ortalın. siikuıwt bulmuştur. ('ektir. 

----- Pek ~ nkıncla idhnlat birlikle .. ; İzmi· 

lstanbulda bir ih ~;kar 
hadisesi 

Suçlu, bir ızmirli tica
rethaneden bahsedigOr 

ı e bin tan • kamyon ve otonıob:I Ui.sti
g gct irtcccklerdir. 

---·~---

KASDEN YANGIN 

mümessili 
ispanyada ne yapacak? 

Madde!, 1 (A.A.) - Ruzvelt:n hll 
su '.i miimes:;ili albay Donovanın bıt 
ki glin c :\'el Madride gelmesi etrıa· 
fında kt>tumi.}et muhafaza ed'lmekte
clir. Dnhn e\\'Cl Balkanları 'dol~ı~a.ı 
Doııov:ın, İngilU:renin Madrid ~efır 
Sir Samuel Hoar ile görüşmüştür. DO
novanm ne yapacağı hu.susund·t sarill 
bir şey bilinmemektedir. Albay ı>onO" 
'anı istediği y<'re götürmek üzer" ).• 
merika sefnre~i ataşesinin tvn are~ 
hazırdır. 

~--------------·-ÖL Ü M 
gı ı ih 1 f ed •n 1 ı siyasi birliğ~ gir- I.W568 ewelkı , t>kı.iıı cift a\, kalını r: lmış \l ~ •• k. l:ıı 
meğ '. ·ar \Crmiıo;tir. Buigarist:ın bu m•stır. ı t g,ı\' i u<;lü pakta girmiştir. ı ~0902 l". ~ eklııı Çanta He vurmuı: la_ııb~ıl •. 10 (Husu~i) _ Bahç.ekı~-

B ıl~:ır·,.,lan, k m:sularivle ol::ın do:st- ZAHff<l:.ı K m rde "plik fnbrik.ısınd:t Mu p~ıd htıkar yapı~n hır maguza sahı-

Toı·b:ılıdn Şehidler köyünde Ha .. 
lime Dl;'nizin evine e\'\'elki gece hır
sız girmis, :andıktnki eşyasını ,iki ya
tnğım odanın orta:ıına çekmiş ve ateş 
\t:'rmiştir. Yangını kasden çılrnrdığı 
aıılasılaıı Ali oğlu Aptullah Karadeniz 
tutulmus, tıclli\·ey.e verilmi~ir. Yan
gından miitcvellicl 7.arar 100 liradır. 

Sengelli ibrahim patanın hafi• 
desi ve Kavala İmareti hayriye 
nazırı esbak Bay Mehmed Hüt
re•in gelini Bayan Senı"ye Tatö:ı, 
müptela olduiu hastalıktan k.ar• 
tulamıyarak vefat etmİ.ftir. K.
derdide ai.lHine, oğlu DahiliY• 
Vekaleti nüfus umum müdUrlüi'J 
4 ncü şube memurlarından 8•1 
Rami. Tatöze bat sağhgı dileri:a-

1 ık llll ah 1 'rİn sadık kalmaktadır. K. s. K. s. .:ıf. ı oğl1u !\,! ustaf,. iş me,.ele:-."nclen ~~ng~:ı;:ın~~iUi lak~~~1~~L·ıb~11~~ıst;:~ 
llu,g:ıri tan, Lm uk komsu ·u Sov\·ct- 200 ('. fasub.a ~1 ıt o og u Ş rafettiııi çantn ıl bn ı- • , ·• l • ' · '. r • 

~ n'nne\'l cıo~tluk münn-=P'rtİ ri- 4f);; r. M. dnıı 8 23 H ı:ı \Ur.ırak'· r lamıstır. "lal .ıyı İzm ıdC'n fazla fıatle aldıgın-
i ink' •• f k.ırarındadıı·. 183 ('. sus;ını 29 50 Ayıp fey:. tl:ı_n ~uk~l:'k. fi~tle __ at~ıgını. iddia c~l·-

Bulgari tnn, mill\erin sadık nzar.tı 56 C'. bakin 7 İkiçr melikt Kiremitçi so~.ıı•ııı _ mışı r. ~ll ıddın uzc.rınc .rıa~ nı~ıı·nka-
:ıfııtiyle mtiUefiklerini selam!~r. 1 fl2 h pamuk GG n u·L Musa o[du Hıı ıııı; ,. !dan g(•ç 3 • ko~11. \·o_nu. İ7;m.ırdekı. b_ır_ ~ıtar.('~-

•

--··- -----------------------.. , Nufiz oğlıı J 4 \'aşııı<h Cavide h .. nC'tııı~ el !tel'lerıııın tetkıkın.ı ı"temı~ 
ELHAMRA Sinema.çında ................................................ 

BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 
(iıızı·ll",..inC', Nefa tine. Harikuhıdeligine asla do) 11 maı. 

Yaıatnnl:ır 

İKi ŞAHESER FiLiM BiRDEN 
-J-

EL VEDA GENÇLİK 

Robert 
F ANSIZCA SÖZLÜ 

Donat 

-2-

B l L L UR KÖŞK 
TABU RE. 'KLI 

Grccr Gaısı:m 

Yaratanlar_ Judy GARLAND - Frank MORGAN - Jack HALEY 
Fok"' jum.ılda en on ve en mühim harp hııuerlerı 

• 

ıaanııar. BtLLuR KöşK - 3.:10-1.30- da başıar 
0& 9 • ELVEDA GENÇLiK - 1.30-5.30-9.30 da 

Cumart aı ve pa~ar günleri 11.30 da ilave aeanaı 
I>lKKAT 11 .. r g m "Ik seanıda ·da u .. uz fiııtla iki !ilim. 

~ kınt lık etmi H' t ıtulmu. tur. -ve lzmır fı:ıt murakabe komı vonumı 

1 F~;;sada "'"'""'~=;~~tere 
Nazırh.r nıecl:s·nin fev

kalade toplanbsı 

---x--
Bir destroyer" kaybetti 

Londra, 1 (A.A.) - Amira!lık dai-
\'ışi, 1 (A.A.) - lhırnı;: re inin teblıgi: 
~azırlar m clisi ımat l 7 de toplan- Salı gecesi toı pil kşırnn Alman 

mış, l.ıu içtiman fevkalade olarak bü- hücumpotlaı·ı şimal el nizindc gemi 
tun devlet . ekreterleri de iştirak et- kafile! rimizcl n birııı hücum yııpmak 
mı !erdir. içtimada, Fiindiçini-Tay- tesebbu ünde lıululımuslardır. Hucum 
la ıl miizal,ereleri etrafında mu1.ake- piıskürtulmüş, fakat Eksmur destro
relerdc bulunulmuş ve Frans:ının hat- yeri batmıstır. Ölenlerin yakın akraba 
tı harekdi t: ~in edi miştir. !arı haberdar edilmiştir. 

Londr1ı1, 1 (A.A.) - Harbi~e ve 
bahri~e nezaretlerinin müşterek teb
li~i: PARTi TEFTiŞLERi 

Parti mufettişirniz İstanbul mebusu 
Ba~ Galip Rahtiyar Göker evvelk! gi.ın 
Menemeııc giderek parti işlerin: tef
tiş etmiıtir. 

Salı glinu M is adasına ihraç edi
l n 1 ııgiliz kuvvetleri kendilerine ve
rilen vazifeyi ifa eyledikten sonra ha
len adadan çekilmişlerdir. 

GORDES HEYELANI 
~hınh;a, (Husuı:ıi) - Val: y.·\lik Tü

ıt•I, parti müfettişi Giı·esun mebu 11 

doktor Ya ·ıf Som:viirt>k ve l\Iaıı;0a me
bt su Fııik Klll'doglu Gördeı.;tcki h"re
laıı hi eli · n i mahallinde tetkik ecle
ı ,k •hrim Z<' dondiiler. Parti müfct

. ,.,j ·ı Faik Kurrloğ'lu 'arııı ht-ıııbula 
ricleceklerdir . 

Tayyare Sineması Tel. 3646 _ 
Gördügü rağbet ve takdirlere kartı büyük fedaklrlıklarla b~ük 
progt"amlar tertip etmektedir: Bu haftaki programda iki filim de 
birb:rinden mükemmeldir. Tarihin ve cihanın l.&m lmıt büyük 
bestekarı 

. VERDININ AŞKL.ARl 
Hayatı ve bu meyanda Aydala Traviata - Risoletto gibi ölme• 
eserlerini gösteren büyük film. 

Oynayanlar: GABY MORLAY-BENJAMINO GIGLI 
MARİA CEBOTARl 

ikinci ilm 

KİM ÖLECEK KiM DÖNECEK 
Oynıyanlar: Cheater Morria • Lucil Boll 

Tarafından Oyn&DllUf macera ve aerSÜHft filmi 
Bugün Pazar; oyun saatleri 12,30-3,30--a,IO 8,41 VERDi 

2 5 8,15 Kim ölecek- Kim dönecek 
Bu mükemmel amı her halde öriia 



j Mm t 1941 Pa;ar 

HiKAY E: 

TEHLİKELİ BİR OYUN 
ahatın ~elma. cocukluk ve me'k- - Kolııy .. Zaten bunu )ıapm;ık için 

11 arkad:l'n ;diler. Evlendikten çok söz! sml•dik mi'! Yarm kocanı takip 
~Ud ı t ı.· 1 t k ı: et, buna gclcc<!k .. ( e ~011!"8 ull' ca) ( n e nır gv-

ıu tiıler. Kucaklaştılar. t>pi.lştfiler Ye: ~elma bir mı duşündi.i. )lclfıhntııı. 
- ıı ·· ·· ı· ı· ,,k gi\z.leriniıı icine baktı ve: 

1. f'• znm:ın goruse ım .. c n·cr.. 'l d 1 d · ı. , ,..ı 
'·tibı' ı ·. • d 1 . . ı·ı Ko ·' em u 1 a vana ':ıı 111 ranııevu r erme a n·· erım '\ere ı er.. - d'? · 
ılnrını dn bi>'ibirlerme tanıştll'ınış- 1 \Cl' '· r ,., Ra ıdc ·u mu \ercı· V:w 

<ıt1dı. ::\Ielaluıtın koc:ısı l\fo~rluh ile h -. - ı.; ·.. 1 
\ 

1
• ' · 

eınn k · I' 1·1 h• e .. h .un va) .. ıım o~,ı ı \UC ı ı < e ~m n .. - ı - Xeden hayret ediyor:Sun .. Hem 
il oluvel'ını-ı erdı. · Ah h 
ııeı~h 1 S 1 'k' . . .·· ... _ bana komplımanlar vaptı. a-
h a at C' • e n'H, ı ıncı goı u~uş umcfendi. sizi ilk gördüğüm andan 
. ep hay:!tlarırıdnn ~ . bıı hayl.ı de 'tibaren din sözt> başladı. Tabii 

\. C,\)a:rındn bahsettıl~r. Mcılahnt · . , • . ı K 
"leııd h S 1 . K d . · .. ı ·· y 1 ırnlaklarım Lır ı;ıe) du) mı) orc u. en-
ız hu u, ' e m._l . a rı) 1 0' c ll: . a - dimi güçlükle zaptediyordum. 
· er kad·•ı gıbı 0_nların ~la ıcnıde ::\lelahat hiddetlendi: 
~~,ı~~-~ .'·ardı. Şüphelt>nıyorlardı. _ JI~r hal~e o kndar, değ~I. rledi. 

- A .ı '.k 1 • b' 1 t . t .Ben s.-?nın \'i'rınde ol avdını bır tokat 
merı n,_ a \'Clll ll' a C ı<·a 1 ct' I' · b'ld' ' •!' 

·ırni clivorlar lrı .rn!n ne dii ün- urur., ın c ı~ı 1 .~ 1 u
1 

·c ım .. t'k 
iPt"ı• •· k·. . d'-. ı. • ı 1 h - 'fak at o\·le . oy emenıış ı .. 
"' •lU mıı "e\' ı<rı uu a Pl e c - • • · l<l' e • • " l\lehıhat kcnd111e ge ı. 
n rn~ydaı;ı:.ı çıkıyornıus · _ l>oğru .. dedi.. ~imdi ne .yapa-

r·..._ I<ım bılır buı:•\"ı kaç ı:;en son- • ? " 

alİ'~:lir. O \'nkit biz .iht'yarlamı.., ola- 'agız \raııahi bilmem .. iş giiçle.şti. Biri 

lk;· · miz ra11dC'\'U\1u baska giinl! hıra-
ı arkadac:m konusmaları çok en-

1 
• " 

/'~:an .. şckild • ıı ticelendi. ~ocalar_ı- ~n~Ö rnkit .şüphelenir. 
a}· e~ı·ubc c?eccklcrdı. M:lnhat bır İkisi d~' hızlı hızlı . olu) ar·ık do-

~, i \erecektı. Dan ta Melahat Kac~l- ·a~wor ve~ hndi kendilerine söyleni-
~ • elrnn da Mrmcluhu rnndcnıya •1 d 

\·et d kt' ·or ar ı. 
İki e keccl ı. 

1 
• 1 kt 1 - Ben onun haddini l;ıildir.:ccğim 

c·ıkıar fi{ aş c ~rrı u ,u . aln aı·\·rı ıBn_ı- -i :rin namuso;;uz. Yiiziin'" gözline ... 
• arına ,-er~ ın ''?'! "' • <. ı. ır 

ı·ırıu mesh ut hı ~ırlrı\ :ıc.lklar \'e bu • • 
ı- !k sb\'ledikleri öz: 

• kocal:ıı ının bir daha capkııılık ı _ .~lçnk namussuz ol<lu. 
:.ırıaıarııı 1 imkf111 bırnkmı•·ac. ki l)pvam cttilcı: 

ilde ııct;r lcnccekti. ı · u R ·ı L,)~ ı - Haııı.. tunm:ız. ı•z ı .. ı:. a e-
rı ıiıı kalbg-,ııı:ı giiz lrn.nır. r·rnrlevula. 

gec l\L.lfıh~'. koc • ..:ııı· : 
a c:ığınr·ın h:ı .. 

Memduh c' •di. S!'n:ı biı' "il' ve- -·Hangi kaltak . ııedcn Lahsedi-
ı:e~inı ama .\il. h :ıskııı:ı ı,c>·ıim lrn-

1 
.ır~un k:ınrığım Allah a ·kma .. 

l'l'J ıçin kimsc.r<' sö) l<'ın .. ı -Sus .. halıi ii:stc cıkmak istiyorsun 
- ~f' mi.in~ı" ·l>C't, Hl' 'loyhnıirmi ,, le mi?. Bc.>n hc1ı..;'ni biliyorum .. 
" Faka, ne Memcluhun, ıı • de Kad

\:;:· l\l ~·lahnt, .. ı·kacl:u:ıııın ıhaııet 1 :nin bir şcıydeıı h~beri ):okt_u. :'liel~ı-
C<rek ,. rdil< eri k 1: ,u·ı kı,ca,.ma · atlc Selma, kendı kendıl('J'rne 2"ehn 

' IC>di v.: iive,· olmuşlardı. Kocalaı ının ~özle-
.._ Am:ın. dedi nkm bir coc klıık 'ne inanmadılar. Tehlikeli biı oyun
l~aHnı. el{ me .. Fcl k<'t olur. lan kendilerini gi.ıç kurt:ırclıklarmı 
Caı·iıı değil mi, 8Plnıa dn arkaclaı:;ı- .. ıılıyorlardı \'C' bir clnhn iki çocııkluk 

~ •han et etmis. dnyauarnıyaı ak ko- mPkteı5 :>rk:ıd:ı~ı ölünceye kadar 
ına v,•rdi~l .. ri kararı anla 1111..;: J ouuşm:ıdıl:ır. ~okuktn hiribirlerinc 

ca-k Mc>lah:ıt :ına tekliftC' b~lun~- asladıkları 'akit başlarını cevirdi-
"• ı·azı olur"~~ıı m:ıh,·o!uruz .. RPzıl · •r. Yalnız bu tc>hlikeli onm. her iki 
-ıuz, dC'di. ; i)('ııin d~ "nııcletini ku~\'(•tlendirdi. 
l\adri: 1 "\telalıntlc Scılm:~. kol·:ılaı·ına daha 

b ......_ Pf•ki ) a\'rum, dedi .ımn ııt>clen l cık b.ığlaııtlılnı· ve sevdiler. 
1 ıt lüzum gö· diıııiız? 1 Ahme t Reşat 

Oldu· işte.. • . 
~~Çıt~ gpce:s•ıım ·. alıahında ~Iela -

le Selma çok s.'lkindiler. Karsı 
t-,ıya geldikl~ri \akit iki..;i'lin de 
?.ti gülüyordu. Yalnız ,öze hnc:Jn

.fıkta tereddüt Pt1.ikleri belli ic:li. En 

1 -~'et :\1 lnh•lt. damdan rlfü;er 

Amerikanın Londra 
s efiri l.:izbond l 

Lizbon, 1 (A.A.) - Ameı•ikanııı 
T ondıa Ref:ri Y ilenci Klip~ t:ın·arc
~ ·\"I~ L:zbon:ı Sfelınistir. Sefil' -:iiratl? 
l · ndr~n a harek~t •dcceğini övl2mi~. 

q
11
- Razı oldu. dı>di. ) arın Hi.i_;iik- .\ardım' proje~i hal· kında ır.üt• !• rı he

\ rl'\·e gidl'ccğiz Relma lıJ~ ııindC>n ',111 Nle.miyeceğini bil<lirn~>;.ir. Yar-, 
r ılnıuı-:a dondii: ı'ım lfn .hn~ınııı {n·:rn m cı·:s.nde n~ 

1 -~A. cıık, div, h: ykırclı. P.eıı za'tl'n 

1 

Hlnr 1\111.ıcafo h11kkı:1dı~ J,ir ::sun!ı> de, 
~rlaı.ı ~liplıcleni) ornm. \h u·~· :ıık:ı f!ı· ı<ll <: \':~bı n~·~nı~tır. . .. 

... nbıJ em - Bu '>enım t? ·~ıl, ayaıı111 ı~ıdır. 
::--.;..:,--.: - . ·- -· ----·---· Bütün lzmirlilerin misaf ir oldukları .. 

4 . . İş Bankaııı civarın da. maliy"I 
n.karada: Yenı Şehzr Palas: b a hçPl\i kar.şııı"ıd r.: 

T ELEFON 3949 

Tepcbaşında Şeh i r t'yatrosu 
8tanbulda: Y eni Şehir Pulas: karşısında 

T ELEFON 41300 
l"ü rk;yenin b ir inci sınıf otellerinin en iyiıi v~ P.n konf ö rl üsii.lür 

GEL/LER : Dostlarını71 anca k bu ote ldf! bulabilirllİni~ 
~İiiiiiiiıiiiiiiii .. a. ... mt3~--

lzmir Yün Mensuc ıtı 
7: A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısiylc yeni çıkard ığ ı kumaşlar 

SAGLAM ZARİF 
VE UC UZDUR 

\'en' yapllracağınız elbiaeler için bu mamulat'ı te rcih e din 

' - - ss;~; !d~n~J$6 N! .. ~. R i ---=--
ŞARK HAl~I T. A. ş. - ..... '.DEll' ..... 

IZ MiR 

i>AMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : iz mirde Halkapınardlldı r. 
'Yerli pamuğundan at, tayyar e, köpekbaş, değirmen, geyik ve leyle k 
lrlarkalarını h avi her nevi kabot bezi imal eylemekte o lup malları 

Avrupanın ayni t ip mensucatına faikt ir .. ., 

· Telefon No. 2211 ve 3097 
Telgraf adresi : Bayrak b.mir 

Fehmi Bencaıı 
Makine rramirhanesi 

--~ 

I~i ~Or.Cnde teslim etmeği prensip edine~ v ~ 
nunla iftihar eden bir müessesedir 
&..cana puan d•mtnller 8' - il Telefoa: 1191 

( ANADOLU ) 

··············································································································· 
~zmir Levazım Amirliği İlônlarıl 
... l ,;;;i;: l ;::;,;;:;;·~;~; i r/~'ğ/·;~ı;;;··~ı1;;;;· /:~·~~ i;~~~~;;;cl<t~·.:· ············ ·· .. ·· .. ····· .. ·· 

1 - İki bin nltı yüz adet bnkır bn kl'aç, iki bin elli <ıdet bakır kar:ını
na, yuz udet bak1r ke\•gir. yi.iz ndet bakır k~pçe, yüz :ıdet lıüyi.ik 
:silzırt:ç, ikj yüz adet IJakır .:aplı ta:", ,\ iiz ndet bakır y:ığ tm·füıı, 
}J:tzıırlıkla ı-;atın alııı:ıcaktır. 

!! - Pıızul'lık fi-nınrt-!J4 1 J'{·ı·şenıbe giinii saat on beşte kışlnda hmir 
l ~·vaıım ıfımil'liği satrn alma konıisyuııuııcla yapı lııtnktıı-. 

:ı - Hepsinin tahmin eılileıı tutarı -:rn:>OO- otuz ılokuz bin he~ yüz 
liradır. 

- Şartn.ımesi komby<ıııda görülebilir. 
ü - Talrnı'l'ür t•ıLc"I' fint iizeri11clen yiizde on be~ teminnt katİ,\'e alı

nac:ıktı r . 
G -;- İstekliler kanuni v ·sika1an \'C tenıinntlariyİe birlikte belli gün 

v~ ,.,aatte komi.~yoııa miiracnnthırı. 

l::mfr l< razım limfrli!}i satm alma konıisyommdan: 
ı - }Jeher adedine 30 lira t~lhmin edilen nümunesi veçhiJe demir sa

raciyc kısmı hariç olmak ti?..ere l 2 metre uzunluğundn ve 3-f\. 
santim kalınlığında -400- adet tn\•ln hnlntı 5-3-941 çaar~amba 
giinll saat un beşte paznrlıkla sntın almacaktır. 

2 - Kufi teminatı 1800- li l':ıdır. Tah:ıkkuk ve şnrtname~i her gün 
komisyonda gürülebilir. 

:ı - isteklilerin mezkur giin · tnrih<le temiııatlariyle birlikte ça-
ııakkale askeri satın nlma komisyonuna müracaatları. 22 27 2 

p~--~-------------------------------------~--~-------Ber 2ama tütün müstahsilleri 
kooperatifinden: 
1 - İdare hey'eti ve murakabe raporlarının okunma ı. 
2 - Bliuıçonuıı t~vdiki vı> idare lıey'etinin ibrnsı. 
:~ - Murakabe ücretinin tayini. 
4 nüclC<.>Ilİll Las<likİ. 

5 - İıiare hey'eti karal'iyle getirileıı bir azanın ta ·diki ve kıdem sı-
ra:ıiylc çıkacak olan iiç azanın ~·erine ~·<'ni seçim yapılması. 

6 - .:\ l unıkabP h~~· ·etiııiıı ·intihabı. 
7 - Ortaklık cvsafım kaybetmiş olanların nrtnklıklıın ihracı . 

Bergama tütüıı ıııiistahsilleri kooperatifinin 1!140 scncs.inc ait hey'eti 
lmtımiye tüplantısı :n-m:ırt-!l41 pazartesi giinii s:ınt 1G de şirket •nerke
ıinrl2 toplanarak yukarıda yazılı ruzname) j müznkerC' edeceğinden yov
mi mezkurd:ı ortnklnrın asnlet{'n 'ey:ı vekaleten hazır bulunmaiarı ilan 
)lllllllr. 816 

Akseki Ticaret bankası Türk 
anonim şirketinden 
Rnıık:ınm:ııı Ul40 yılı hi·sed:ırlar unnınıi hey'cti :n-.i\far1-!l41 tarihi

ne rnstl ıynn paz:ırt('ı:;İ giinü saat 10,30 dn lznıirdl' l\f imar Kenı.ılettiıı 
cad de:-ıirıdcki lıanka biıın..;ıııcln a ... ağıclaki hn~us:ıtın müzıık-eresi için 
nlelftrlt> toplaııncnğıııdun it:tim:ıd:ı hazır lıuluııacak hi~scdarl nrııı 

21i-.Mart-!l4 1 ak .. aınına kadar hi-:::sc ı<Pııcıtlt:·riııi IJilllka merkezine f{ibte
rert'k duhuliye almaları \'C \'ekil sıf:ıtiyl-e- isti ı·ak edecek zc•vatııı da his
't'Cl:u lard:uı bulunm:ıı-:ı nH"'ı:rut oldu ,;u ilfııı olunur. 

Akseki T icare t Bankası 
id :ı r e nıe dis i reisi 

H. S erter 

Ruznamei müzakerat : 
-- id:ll'l.' ııwcl':-i \ <: ınilrak:p raporla~ rnııı ul,ıınm:ı.-ı. 

2 - ınitıı~·ııııuıı tetkik \'<• ta'ltikiylt' rl.ırc llll'C!isiıı 'ıı ibnı •ı 
Tcmct1.iiiiıı "\ll'eti L!\ 7.İİ hakkıııda kaı ar ittihazı .. .. 

·1 

5 

.\liiıl<t."!l!eri 1ı:t(•l1 idarp ııwc Iİ·İ :ız:ılarn111ı )'t'l'iııe \ cıı:ıleıı :ız:ı 
iıı~ilwlıı ,.l' yeniden lıa!do huzur!arınııı La,\ ini 

- l\Hıdcll'tlt-ri Liten ıniirak•pL•ı n \'l'l';llı' ~ l'llİılrn nıtıı·:ıkip indluı-
i.J°ylC' iicn•tlel'in!n ta) iııi . 28 ~ t 

lzmir Defterdarhğından : 
. dim Sanı:ınııı Yen: :\lali)<> 15ıılıesiııc olnn 105W.2 linı % kuruş harp 

knz·ıııcı \'t•ı·giıo;i boı cundan doln) ı hac:z edilen Karsıyı ka Alaylx-y Ayatir
)'aua 17-18-JD :-;ayılı \'e 120 lira kıymdinrleki bahçe gediği \'ilayet :dare 
!1<'y'cii karnriyle 21 ı.,rüıı nıiiddctlt> nıllz:ı~edc:-e çıkarılmı~tır. Taliplerin 
i>-:1-n4 I ~arı;.amba glinii :aat 15 de \'iliıret :ıl:ırc lı<f('tine nıi.lrn<'..antları 
i!iuı ıılumır. ı ı ıs 2:i 2 489 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

l - Ş:ıl'tnıım \'{' niimuncsi mucilıiıwc 10,000.000 adet bira ~işmıi 
kap. iılu l\:ıp:ılı zarf u:rnliylc ek!\:ltnw~ C' J,onnıu,tıır. 

2 - ~hıhnmmcıı lı<!clP!i 37.000 lirn muvnldrnt t~miııntı 2ii.3 liradır. 
:_; -- I·:l\siltm< G-:1-!141 !H'l'~<.'mh~ gi.ınü ..:a:ıt 1:; de K.,bılfa . t.ı le\'azım . 

\'c miibnye,ıt ~;ıbesiııcl ld :ılım kom is) ı nuıul.ı \ upıl:.c:ıkt ır. 
8:ırtmmt> \~ ııümmıc ı:-iizü W'Çcn lr\:zım ıjlllx..,i \'c•z•ıcsindeıı ,.c 
Arıl,nr:. lznı r b~c:ımicl irliik'l.rincLn J~;) l:ııru~·ı :,'m:ıh:lir. 

,ı :\liınaka:;a,, :ı g:r ·cı klcı nıiihur?ii tPldif mcktuplnrmı kııııur.i \'(:
:-:.iklc ,viizd • 7,:-. gL,·cnınc p:ıı :ı:;ı ııı:ıi.lıuzu \'C'\"t h ı:' 1 :ı tenı:ııı.t 

ııı('ktıııı!nrını ihıi'. :· c· l.•tC'k k:ıp:ı'ı z:.ı fi:.rıııı :hal ~ciiriı "k. "llm' 
:-:ıı tıııı.: ... •ıı lı'r s:ı:.t e,·,·cl!ıw kaıiıır :lıe Hıı· ı. mi-.~ Jl: b:.~l\anlı;1:ı

ıı.ı nı:ıl,l>l'Z ım J,::bl'.ind • \'cı·nı. lt ı i ltızımrlır. 

18 22 26 n ll 10, :;~3 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 ikramiye Pltını 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci

teşrin tarjblerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Ade t 2000 Liralık 2000.- L~ra 
3 c 1000 c - 3000.- « 
2 « 750 « 1500. « 
4 c 500 c 2000.- c 
8 « 250 « :: 2000.- c. 

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

300 « 20 c - 6000.- « 

Türkiye lı Bankasına p ara yabrmalda yalnız para biriktirmit ve 

faia alm1t olmaz, ayni zamanda taliiDiai de denemiı olursunuz. 

Aklıi aı icra men,ıırluğundaıı · 
941 450 

Adem Bııkırlı) n 1!H lira 35 k:ıı u~a 
blırçhı Kuru. on) ndaıı Aydınlı oğlu ö 
Jü ..Mehmed varisleı·i Gülsüm ve • Ie-1 
:;ut \'~snirenin işlJu borçlarından do
layı ka) makam zcıdt> l\Iustafo ve oııun 1 
ölüıniyle rnrisleri evlfıtlnrı Şaban ve 
Hiirınüs Miirü\'<!t ve N'erimun ve ka-j 
rısı Emiııeye ait Mmıisa bağcılar baıı
kasındn rnevcud 17 adet 1l25 lira iti
barı kıymette hisse enetlerinin 27-2-
941 tarihinde ihalesi mukarrer bulun
muş \'e birinci arttırmada hiç bir is
tekli çıkmamıgtJl'. Borçlulardan :\fo
sut \'e ı:·eriman namlarına çıkarıln 

ilan varakalarına adreslerinin malCim İ 
bulunmamasmdnn doln)"l tebligat yn
pılamamıştır. İkinci arttırma 6-3-941 
perşembe günii saat 11 de icra dair'
sinde yapılacağından ~ Teriman ve M€
sudun lıu sayışa bir diyecekler: var~a 
icrn dairesine bildirmeleri teblignt ma 
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

814 

D oktor 

Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını 11,30 dan bire kada 

Beyler sokağında Ahenk 

yanında kabul eder. 

.. .......... a-..B-~'>::!tln .,. .. 

H a lis zeytinyoı mdan aml! 

Omer Muharrem 
Çaınaşır Sabunu 

TOPTA N KiLOSU 

' 37 Kuruştur _I 
Doktor Ata Özkal. 

Çocuk hastahk- ! 
ıları mütehassısı 

1 
Karşıyaka, Bahariye mnhallesi, 

Şimendifer caddesi No. 108. 
Telefon : 5057 

Yayaköyde 
Bin bir çeşid 
Bakkaliye 

"' magazası 

ALİ ARKAYIN 

- ~AH1FR· ., 

ALSANCAK 
istasyonu karfı111nda yeni açılan 

GE 
-ıususi Hastahanesi 

Sahihi· DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BİR 

Her şubeye aid hastalar kabul ve mü

tehasaısları tarafından tedavi edilir. 

Müessesede her zan1an 
dôktor bulunur. Tel 2918 
------

J .11 • lıt ', d'ycs ızdcn: 
Akdeniz mnhalle-;indeki l 354 ııy ılı 

ol r k u 1 1 u ıcu , clunın 12:> metre mu 
rablı daki 11 ·nyılı ar.sanın ·:ıtıc:;ı ya
zı ı· ı, mudürlti ündeki şartname:;: 

ın min. t ·. bnııka~ıına yı.>iı· 

maki.uz ar \ 1 b;rt ikt<> ihr. •I' f:ı-
r'hi < :ı l 12" 911 <: · mba giırıiı s: .• t 

lfi 1 t ııruırenC' 11 i r· c:a.tt'n ·ı. 
:!G 2 ti ıo 7!):~ 

Saçlarınızı 
Dökrlm kt n ve k peklerden 

kurtarmak, rilc!in'ze tabii ta• 

ravet!ni iade etmek istiyorsanız 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacaksınız 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 1 

T. C. Zira~t bankası 
KURULUŞ TRIBl 1888 

Serma,yeai 100,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi ~ 
Btraf ııı Ticari Her Nevi Ba:nka Muameleleri 

P&l'& bıriktireıuere ~l:S,öOO l'ra ıkr.ımtye verecek 
Zir aat. bankasında kumbara ve ıbbarsız ta ıı.rruf hesaplarıncıa Pn 

aı &O liraaı bulunanlara senede dôrt defo çekilecek kur'a ile· aşagıd...ıo 
plauagöre ikramiye dağıtılacaktır. , 

4 Adet 1000 Lmılık 4,000 lira 
' c 600 c 2.000 c 
' c 250 c 1,0(1() c 

40 c lOO c 4,0)0 c 
100 c 50 t 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160. c 20 < s.200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki p ralar bir sene i~ind elli lıradan ıışaA"t 

4tlfmiyenlere ikramiye çıktığı takdıNie yüzde irmı f lln iyle ı ilE'<'e .... *· .Kur'alar senede dört defa, 1 eyltll, l bırıncl kimın, 1 nıart, ve lha
.... arlbltr!Dde cetDtcekt!r. 
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Siyasetimiz 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Müzakeresi, aylarca evvel başladı
iına göre, her halde, Türkiyenin : t 
t.'f aklarını ve taahhütlerini ihla l e t
memekle beraber sadece iki komşu 
devlet araıındaki mütekabil i timadı 
tarıin ettiği muhakkak bulunan aon 
Türk • Bulgar deklarasyonu, m ih
ver ve onun peyklerinde hızla ve pa
tırtılı bı"r istismar faaliyetine vesile 
oldu •. 

Bi:z~, yeni niuının eli kolu, dili v e 
fuuru bağla efradı arasında görmek 
galat ve gafletine kadar ile ri giden 
bu gayret, muhtelif merkezlerden 
havaya bir çok balon salıverdi. Fa 
kat bu balonlar, bir müddet boşluk
ta aağa sola yalpaladıktan sonra bi
rer birer patJamağa başladılar. Tür
kiye gibi, ah/ dleri üzerinde titiz ve 
haysiyetli, ayni :zamanda siyasi veç
hesini tayin etmif büyük çapta bir 
devletin • hem de he r yoldan vaki 
muhtelif tecrübelere rağmen - mİh· 
verle beraber müşterek bir d ünya 
görüıü, müşterek bir nizam tel&kki
a.· yapamıyacağını bilmiyen knlmış
aa o da Hariciye Vekilimizin «Ulus» 
gazetesine yaptığı beyanatla hnkika. 
te ayaklarını değişti" rmittir. Ke lime 
oyunundan, tercddüd, za'f, ltarar
sızhk gibi biçare unsurlardan tama
men uzak olan Türk siyaset', muay
yen bir istikamette, hiç şafmadnn, 
aaia ~ola hiç sapmadan inkişaf e t • 
mektedir. En kuvvetli temelini, dü • 
rilstlük ve ciddiyete dnyıynn bu s i • 
yaaet, Balkan ve Avrupa sahııaını 
da ,amil olmak üzere, ağır kıymetli 
b:r dünya mütaleasına ıahiptir. Bu 
mütaleanın ve onun taşıdığı bütün 
ölçülerin, mihver prensipleri ile her 
aahada, her bakımdan müvazi gitme
diğini anlamak için, insan kafat mda 
fazla akıl ve muhakeme bulunması
na da aıla ihtiyaç yoktur .. 

Türkiye, Avrupada, adedleri çok 
azalan, fakat bili.hare tekrar !"azla
laşacaiında ,üphe caiz olmıyan de
mokrat devletlerden biridir. Bu dev
let, millet ve beşer hürriyetini esas 
tutan bir ideolojiye sahiptir. Bu dev
let, milletleri, küçük ve büyük, hi • 
kim ve er1'r şeklindf' hiç bir tasnife 
tabi tutmaz, bilakis millet mefhumu
nun mutlaka kalabalıklarla değil, 
tarihin mirası olan topraklarda , -kü
çük de olsa • bütün camiaların hür 
ı.-e müstakil yaşamak arzuları il<' te
easüı ettiğini kabul eyler . 

Türkiye, jktısadi sahada da her 
milletin bir istiklal sahibi olması 
taraftarıdır. Ve bütün bunlar, Tür
kiyenin evveli. kendi kendisini tam 
bir millet olarak dinlemesinden v e 
bu dinleyişten muayyen ve ka t'i bir 
takım neticeler çıkarmasından ileri 
gelmiştir .. Bütün bu fikir ve idt a ller 
ise, mihverin çuvalına sığmıy.:ı.n mız. 
raklara benzerler. a·naenaleyh ; bi
zim, mihverle ne bugün, ne de varın, 
bUyUk ve umumi meselelerde hir ya. 
kınlık ve benzerlik ve dolayıaiyle ~ si
yasi, iktaaadi, ideolojik her hang i bir 
itbir1iği tesia etmekrğimiz~ hiç bir 
ıuretle imkan :yoktur. Hakikatle rin 
if adeai bu iken, şu veya bu anlnşma· 
yı istismara kalkanlar, ancak kendi· 
lerini aldatmış olurlar. Şayed bun -
dan makaad, b ' r sinir harbi ilı.• dün. 
ya efkarını heyecana getirmek ise, 
gök kubbenin ahında artık ıoiyıı. a; 
entrik çevirecek yerler v~ ~halar 
kalmamııtır. Taraflar te4ekki.il v~ 
taayyün etmittir. Mihver, bir iki ve
ni nizamcı daha belki bulabit=r .. fa . 
kat onlar da, bugünkü harbin tuttu
iu iıtikaıneti değqtiremezler .. Mih· 
vercilere düşen iş, diğer bütün yol· 
lar kapandığına &Örf', artık durma
dan harp vermekten ibarettir. Siya · 
set. son rollerini de oynamıştır v~ 
harpte, iki tarafa getirebileceği kuv· 
vet ve faydaları da getirmiştir. Şim· 
di ıö:ı. ıilahlarındır. 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 
o 

Türk-Macar ticaret~işleri 
İstanbu l , 1 (Huflusi) - Peştede 

hey'et imizle :\facar murahhasları a
rasında devam etmekte ola n ticari nıü
znkereler sona ermiştir. Anlaşma bu
giinlerde im1.a edilecektir. T!caret 
hey' e timiz Pc ... teden ayrıldıktıın sonra 
Sofynya geeecek ve Bulgar _ 'I'ürk ti
caret rnlizakerelerine başhyacaktır. 

Arnavudluk cephesinde 
( BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

me uğraşmaktadırlar. l>üşnıan lut\'n 
hnrekfı tı eı-nnsındn d:ıfi toı>larımız 4 
1talyan hombarclımnn tayyaresine i:-a
het knydetmişlerdi r. Bunlardan ikisi 
nlevler i"inde dü ... müştiir. Di~c·r iki ; 
:ığır ha. ra uğnım1ştır. 

Yunan tnyyıır<•leı-i miih'.im italyan 
mevzileri ile tecemmii ııoktnlarma hii
cumlar yapmışlar z:ıyiat \'t"'rdirm · l0 r
cHı·. 

Londra, l (A.A.) - Niyuz gaze
tesi, Yunani!"ltanın bir Alman taar -
ruzurıa rağmen h a r be dl•vanı cdecc
i(int"' dair müttefik l eı-in<> tPmiııat v~r 
diğini :rnzmaktaclı r. 

Amnvudluk dağlarrndn haı ek ete 
ueçen Almanlar Yunani•tnnın hu 
nzimkar hareketini nasıl sarsamamış
sa, a leni bir müda h a le de değil1tir • 
m ryecektir. 

Mihver tayyarele ri Hükômetimiz , .. T : • ·" ' ~ '• • o ' o . -... )· S · .. o ;,N ·.· ··1;-1 .:A. ~ B . E ~ L E ~ 
Jlll .. l ·- ·!·ı ... . 

Maltada hasarat gaptı
ıar, Londra civarına l 

da akın ettiler 
Malt:ı. l (A.A.) - Cuma ak!uımı 

ncşredfüm resmi teuliğ: 

AVUSTURAL YADAN OTOMO· 
BiL LASTIGI VE DEMiR 

lngıltere 

IOHAL EDECEK ı Gfıya Bulgaristana 
l"t:ınhul, ı (Telefonlu> - .\vu:;-ı

1 

· ·ıt · t . · 
b ir 

turalya ile ticıın mlinıı~·el.ıctleı·inıiz u ıma o.n vermJ ş 
inki~nf halinde bu l unmaktadır Bu 
itibarla A vustural mel an bin nd(lt 
otomobi l lfürtiği i lt~ miilıinı mikl:ırd:ı 
demir alınması için hiıkum<>tımizcc 
tf'nrnsl, ı·a bm~lnıım1ştıı'. 

Buna ınuknlıil A\•usturah'il\" Zü\'· 

tiııyngı, kuru m<'yn ',. paİaı~ıut lıd
lfısrısı VC'rilt>t:f'ktir. 

Londra mahfilleri 
ltalyan ajansının ver
diği bu haberin asılsız 
olduğ·unu bildir(lJor 

( 

Büdcede 
Milli müdafaa 

tahsisatı 
-· 

l\1ühiın miktarda 
arttırılnıışhr 

DUJı .Maltaya milliyeti tanılanııynn 
tayyareler hücum <'tmişlcrdir. Bir 
miktar bom ha atan ta)~ arelcrden bir 
.nnC'sinl' isabet vaki olduğu v-0 nğır 
ha nrn uğradığı gfü>iihmişhir. Hususi 
binalarda hasar çoktur. Bir miktar ö
Hi ve yaralı vardır. 200 kişi evsiz kal
mıştır. iki kiJic;(l, bir mannstır hnsnra 
~ığramıstır. 

lstanb lda t k k k 1 ı~ukrı.·ş. ı (A.A.) ı:-;ıcf:ıııi: 
~ e e me Öğrcnılıliğirı(l görı.•, Sof.\ adak· l ıwi- Ankar. , 1 (HususiJ - Dün Mec-

f;;t:mbul, l ( flu:-;u~i) - Tek tiı> ek- !iz .e!C'i~i. Rtıl'raı· hilkfııııetiıl • bir iilti-
Lonclra, 1 (A.A.) - i fa \ :ı nL·zar~

tinin tRbl!ği: 
ı n lise ve rilen yeni ı.cne büdce, İnde 

mek pi~·asay:ı ç1kanlın ıştır: Finli 1)11 1ı1atım ı ,.l'i'<'lf'k 1 ngilt.erc tııı·.ı fıııdan 

Diin güce duşman hına km \'ctlcı·i
niıı lngiltl•r(' üzeri11Mki hava faali
yeti çok hafif olınucı \C s•ccC> ~arısın
'lnıı ev\ ı•I nihn.} de emustir. Lonclrn 
.;ivarındnki kontlukhmı \'e şarki ln
giltcl'crle bazı noktıılarıı lıoınbalar H· 

üç kuru. on Jı:ıl'adır. ileri stiriill•ll sartları rC'ddl.'ttigj takdir- mill i müdafaaya ayrılan tahsisat 
--- x dP Britnn~ .ı huklıınetin:n kcndi~iııi mühiın miktarda arttırılmış bulun • 

Uzun n1eıı z i ll i Alman topu Kulgnristanla lıar1) lı.ılindC' :ıdcfoclero- maktadır. Büdce hazırlanırken, d "-
ğini Lildirnıistiı·. ğcr Vckilc tl •rin en .!11übrem aıtiyaç-

l>tl\ r, 1 (A.A) - L zun ın..,nzilli 
bir Alnrnn topu, lJu sabah Pad(.ıknlc 
ÜZ(ll'İlld(ln l ııgilteı·e\ l' atı~~ :ıc;mı tır. 
ı:unuıı wııi 't>l'Lstirilmi~ bir Almqn 
topunu t<'cı·iilıc> H; ı n yapılclıı.n -:anı1-
nınl,t:ıdıı·. 

Loııdr:ı. l (A.J .) Loııdr.ı l'l ~mi ları gözönünde tutularak bunlar 
mnhfilleri: l11giltl'ı'C'J1in . 'ol~ a elçi-ıi-

ılınıstıı·. Hir kııç ölli \'l' yar:ılı Y:ırd1r. 
dit· kaç (l\' hn:ara uğrnmı t ı r. 

nin, lıu 8:ılıah Bulgar lıi.ikiı ıııetine lıiı· karşılanmİştır. Hastahaneler ve köy 
ti itimat nı \ e>rdigi Jıakkıııd:ıki ital- enstitüle ri binaları hariç olmak üze. 
\'an njaıı-.ı tar~fınılan YC'l'İlf'n habe- re, hiç bir Vekaletçe yeni bina inşa 
riıı asılsız olduğunu biklirın<>kteclir.1 edilmesine n1üsaade olunmamakla -

Bulgaristan dün üçler 
paktını imzalamış 

bulunuyor 
( BAŞTARAFI 1 NCİ SAHİFEDE ) 

Sofya, 1 (A.A.) - D. N. B: 

---o---
Ame rika kor soloslukları 
Homıı. 1 ( .ı \ .A. ı - i'ıh•\ t< 1 Pı·es 

hildiı·:.' or: · 
S:ıpoli \ f 'ulcnnorl:ıki ı\m~rık:m 

kon. nlnsluklaı·ı it:ıly:ı lıilkiımt-liııir ta
l(lhi t17.C'ı-İ1l(l kapanını tır. 

Sobr:ıııya reisi, Sobrıınyayı Pazar 
glinli saat IG da f(l\·kalfidC' toj))uııtıya, E k• ho \ 
<ln\•et etmiştir. 1 s 1 es 1 p ar 

Sofra, l (A.A.) - l>üıı .B~lgnr p~r: ( BAŞTARAFI J NCf SAHiFEDE ) 
lı~m~ntosunun yarım .saat su ren gızlı dnlıilı Jı aı lıiııch• Fl':ınko~:. • unları 

Amerika 
lngilterege 500 nzilgon 
dolarlık harp nuılze

mesi gönderiyor 

Yeni tip taggareıer 
rııı· ıçt~1~ın~ mU~akıp 1'.ulgnr n. ızıı·- \'ermiştir : 
ı:tr he) etı bır toplantı. .}. av~~ r' <'. ?u Biı- çok deniznlu gemi i, ! !J!J4 • 
~~,p~~ntı :~nundn b~~' ckı1 ~ 1 ·?~ .~ 1 aı sah ra wını . ı o. b i.ıı _ otonıatik ~uaıı. F ennın bir harikası olup 
ı.oı ı~ taı .ıfıml nn k.rnul ;eh mı~tı ı . lJir cok ııortatil :-.ı lahl ar ve m:wzel'-
. ~e}~rad, 1 <~·~·> - hul~nr he.~'~: Jcr. İHi6R motiirhi v:t ·ıtn; 4264 kam- Hitleri şaşırtacak 

kıh I• ılof.ve l!arıcıye ıınz!rı l opof, clun yon. 1!14 :;c•r i tnıık, biı miktar rad- d d ·d. 
la} yan•. ıle s.ofyadnn Vıyanayıı h:we- yo lu ıt l'aba. radyolar. katırlar, mü- erece e lf· 
ket etmışlerdır. ~ . tıim mikt:ırda -petr ol. 764 rn;n are, Loııdr:ı. l ( A.A. ) - Ameıikn 
. ~~rlin, 1 (A:~·> ;--: hulgar ?a8~·e.~~- 14!'!4 tayynr(l motörü, .on lıiu • ton matburıt miimcssifledııdcn g tan, 1n

lı F ılofun bugu n \ ı~aııadn l .. ııırr.u ıs: bombndır . .Bu ar:ıtfa bıı· miktar kii- giltere~ c y:\r<lım projesinin aynn 
tanın ii~lli. paktıı ilt~hııkı hakkındakı elik hnrp gcm ilcıri hediye olnrn!c fa. meclisince tn vibini müteakip jJkba-
protdkolu ı.~zahyacngı .snnılmnktııclıı·. turada yer rılnınmıştır. har taarruzu için fngiltcreye göud ı•:O 
Alı~an hıtrıcıye ~czaretı, bunu~ rcsm~ıı 1 ita!) a harici) e ııczareti, fatura rilecek tnyy:ıre ve air harp 'Llfıt \'C 

tR..rıd. e<~.cce~ vazıyettn •:lm ncl ı gıııı bıl- ıııuhtcvi.r:ıiıııııı 2·1 aylık taksitle ü. levaz ımatının beş yiiz nıilyoıı dola r 
clırmı~tır. fakat haben yalanl:ı•-.ıiı- ıleııeceği iimidini izhar eyli'm:,.; \'f' kı} metinde bu lunduğunu, uzun mc
mnktadır. l..:pnnya harici ticaretinin inkis: fının .afclcr kateden :;on Histenı tavvure -

nnrn, 1 ,< A.A.) - Bur:l~·a gl'1eıı na~arn a l ııı:ıcağı111 bi l dirmi~ti:. !e rden matla ,\'eni ınitı alyrizl~r d C' 
h~beı !ere gore •. Alman hnrıcn-e nıızırı bpnnyol hariciye lH'Zf!rl'.'ti mahfil- giindcrilmek iizerC' olduğunu ve yu
Rıbentrop ve Japonyanın Almmıy:ı !erinde bu fatura muhteviYatı hakkın kmda gemi ynrdınmıa da h:1-;lunaca-
biiyiik rlçisi gen<'~nl üş.ima diin \ ';:. a- da sun l :ır ..:(iy lmı ı nl.'ktf'diı:. gmı h aber vel'l1ikten sonra ı livor ki: 
nnyı! h arE'k€'t etmısl<'rdır. . . - lta lyn J sı ırın.rnııın :. ardınıına «Aıııcı·ilrncla hini ' t·lc sililh. faL l'i-

Vıyana .• ı (A.~.) - 1talya fl:mcı: ·koşmussa buııuıı C'bc>bi fııgilt •·edt•n kn ı he>mcn hemC'n İngiltere içın ça-
,.(l nazırı Kont Cınno im sabah huc;usı korkmu. o lmasıcl ır. lışmaktachı·. Hu fabrikal:ırııı i-tih.n-
trenle \'iyan:ıya ge lmiş \ 'e l ttılyıır.-Al- hifı. tıt•k y:ıkıııd :ı lııgilic!ı·l'.\·e :ık:ı -
man bn\Taklariy)(l ~u lenmi:< olun is- 0 c:ıktır. Fakat, hütiiıı buıılnrdan ba~-
las)ond;ı Almaiı hariciye nazırı R • /ngilizler ka ıı ıl Bitler şa~ırtac:lk Kaliforııi 
:>entl'op tı ı rafırnl aıı k:ırşılanmı.~lır. Jki .• a falırikalnrında inwl l dilnıcktc 
ıazır birlik~ Koııt; Cianonun ikamet ( BAŞTARAFI 1 NCf SAHİFEDE ) olan yeni tip ta)y:ırelerdiı·. Bu tay -
•dece~i Grand otele hareket ('tm! ·lpr- tur. yarelc·ı-. lll:an k:ılelcrdl'n iiç def:ı l>ii-
lir. Aci ıı n, 1 ( Il:ıdyo) - Yuııaıı.,.,uııı- ,dik oluıı, .Nc,·.rorkt:tıt BN·line lrndar 

\·iyrıııa, ı (.A.A., IJ. N. U: tlaki l ııgil ız lııwn bı\'\' tll'ı'i k:ır!irg:i- gidip g-ı•lelıilir. 
Bulgari:;taıım \içlü pakta iltihakına hıııııı fc\•kaludc tPl>liği: Huııdan brışka Sc•r:-;Leı·len tipindeki 

ıit \'('sika, bugün \'iy:rnada Bek~ der lııı1ıarato:hık h:wa l,U\'Hllu iıı<' tnyynrelcrde, hnrp feııniııin Lir hari
;araymd~. yani !\ l :ıcaristmıııı ı•aktı ı·10ıı~uıı ll arikt•yıı \'(' Cinci~ a tor t:ıy- ktHıclı l'. Uu tnyya l'eleı· dört motlir ta
mzalaclıgı ~·erde, mcnısimle imznhı- \':ıı·eleı·inden miirekkep lıir ıınılı:ırc•- şır ,.e kırk ton :ığı l'lığıııcladır. Bunla-
onıştır. I){' fo,..cJ<kiilii, cephen:n cenup mıntaka- rın her biri, taarruz. krıbili.retine ma-

t mza mcrnsimincle Alman hariciye :mıcla denire lrl'ZPr]erken kendilerin Jik bıışlı başına bir k:ıledir . .\lm :ınln
ıazırı Fon Ribentrop, ltnlyn hal·iciy" den ndcdt·e ı.:ok iıistiin İtalyan avcı ı·ın cııdi. e:<iııi :ırttmıcak olan lıu ta\·· 
ıazırı Kont Ciaııo, japonyaııın Ber- •ayyaı·eleriylC' ve bunlarm arka ·mcla y:ırclcırin mlihim bir kı~mı h:ılC>n hiz-
iıı sC'firi Ül'!İma, .Macaristan elci~i Ştu. ı{en.? tı\'cıl:ır hiına_;e inde lt:ılyan mcte girmek iizPr(l bulunnrnktadır. 
t.ny, Romanya m:ı. lalıatgiizaı·ı Hıo- Uomlı.w dınıa n t:ıy,\ <ıı·elcriıı" 1·:1:-;tl:ı-
"ntziya, Slornkyu '-'IQisi ~0rmo•1 \ ,, guı 'l1ışlardır. Şiddetli nıulıar •be nc·ıic(l
~nr ba.yekili Filof h:mr bıılıınımıc;- .;inde 2G diişın!•n tnyy:ıresinin dii,.u-
arclır. rliluiığii lcsbit edilmiş, di~er dokuz 

1 Almaıı h:ıricive nazırı Fon Hilı ııt- dıişmnıı trı.\yat'<' i d(• tislcrine dl)ne
·op bir nutuk iı:ad C'derek Bulgar im~- 111iyecel, .dert ccdl' [.ğ'ır h:ısaı·a llf'ı n -
;ekiliııi ı;:cliinılndıktnn sonr:ı. Hulga- .tılmı.ştır. 

- --o-

lngiliz tayyare!e ri 

Muhtelif cephelerde 
faaligette ·i. tnnın Oç t:ırnfü paktn iltihrık :ırzu-. l! oınbaı·dıııı:ııı fay_,·-:lrC'l rimiz Ytt 

unu izhnr (, :ediğin5 bildiı mi , C' el<'- nan cırchı sunıı müznlıcrC't (ldc: l'k, Te-
n ·ı,tir ki: · ııedcleniıı doğu:mıd:ı l~r n krri kiJ-

1 
Kahiıc, ~ (A .• ~) - lııgil.z havrı 

- Bugiin. Bulgarir.;tanın üc-lii 1wk- ve t:ıarı ırz etnıı ler. agır lıomhalar km·vetlermın. te!ılıg!: . 
n iltihakıııı merasimle tescil için bu- ·ıtmışlarclır. , Tay,rnrclerımız Kerenın ceııubuıı
·:ıda dördüııcii dda toplanın 1., ol m·o- B nre kı1t.a işLir!'I k eden ta~·rare l '- dnki diismaıı mevzilerinde çok bliyü k 
·uz. Şiın<liyc ka<lar manen mih\' ;rlc i.~ııizi!.ı h cp~i dr snlimPn n .. !eı-iııe hasar vukua. getirmişl<>rdir. Ken'n -
eraber olnn Bulgnristanın ~imdi ara- rlonmuşll'rdı!'. , A ~ma.ra. dl'mıryolu da boınlı:ı!'dımmı 
nızda bulunma-;mı SC'\'İnçle karşılıyo- --·· edılm1ştır. 
·uz. kilini telırik etmislerclir. ı Lond ı·a. l (A.A. ) l>iin gece lıı-

Üç taraflı pakt akidlcri, Bulgnl'i:.- Vı~ aıı·ı . l (A.A.) - U. N. r;: g-iliz. ha\'H kuvvetleri ııe mensup lıom-
ıan tarafından j](lri süriilen resmen Bulgııı· lıaşv~kili Filof, 'l.ıugiiıı salll bal'clıman tayyareleri \'ilhelm-ıhnfeıı 
iltihnk talebini kabule karar wrmiş- 12 ~O da tun a r2 ile Virnnaya ınuvr.- iiz .. riııc ve Alnımıymrnı ~imali garbi 
ıcrdir. ~aİnt <•tmisÜ;·. ll a\':ı ınc;·danİııda I:Lıl- nııntHkns111cl:ıki diğer hedr.fl •n• şicl-

Miiteakil>en munbedeııin mclııi ı,.. vnr 'l.ıasvekili Alman hııriciye .nazırı clt;tli hlicumlardn lıulumnuşlaf-clır. 
kunmuştur. Fon Hibcntrop ümı fıııclan seliımhrn- Hlogıı iı;tilfı limanına ela lıiicnm c<lil-

l mza merasim:nden sonra Bulgal' ı r ııc;tıl'. F i!_of, ihtiram kıt.as ım il•fl:ş- miştir. 
basnkili Filof, Bulgar ht!kfımC'tiııiıı ten' sonra U ri:st:<ın olelinc i nmiştir. Knlıirı.•, l <A.A.) Paz:ırtt:si ~e
hir {leklal'a.) onunu okuınuşttıı'. of) a , l ( A.A:) - ~obran:;n ınec- ce:.i 'l'rablusgarb ..,.elıri iizeı·inck bir 

A;mnn hariciye nazırı Fon Rılırnt- li"i. paznr giiııii (bugtin) fovk.lliide k 'Şif uçuşu esnasında 12ehrin kktriJ, 
rop tekraı· söz alarak, Bnlgarisl:.ııı bir tonlnnt ı ~·ıı davet ı•dilmiştir. Baş- s:mtt·:ıllaı·ından lıiriııe niı lıiitiın lıi
milıver .ıza ı olm·ak elfımlnmı~tır. \ekil F'ilofuıı lı u toplantıda be.} rınnt- naların t.ıl ı l'İp c<lilnıi$ oldıwu yörlil-

Üçlü pakt fıkidleri, Bulgar ba ... \'t ~ta b ul unm a ı ht'klcnmekt dir. nıüştiır. 

Evinden çıktı \'<' Novelliniıı 2 - •••m•ım••mm••••~ 

numaralı ca:n~» ck:s ı·ba geıiııdiği 1 VATAN AŞK 1 
yollal'l tnkip ecl('l <'k lıcy:ız ktıl(l gazi- ve 
no:-una g-cldi. Fakat iki tek rakı İl"' u-
fak tefek mC'Zeden lw~ka bir şey :ıhı- iiiiiiiiMiir==================:.--.;::=;;; 
nııtılı. K . k lıgo Re\ nz kul el.> bir. ~nnt kadar imi- arım senı ga a rum f casussun 

dır. Yeni büdceye nazaran varidatta 
müh im bı'r fazlalık görülmE-ktedir. 

Ankara, 1 ( A.A. ) - Yeniyıl büd
ccai, Başvekaletçc tetkikat ikmal 
edilerek bugün Büyük Millec Mec
lisine verilmiştir. 

Afrikada harp 
/ngilizler Borberagı 

zaptetliler 

ltalyanlar 
9 bin esir ve kıymetli 

harp malzemesi 
bıraktılar 

Kahiıe. 1 {A . .A. ) - C'ulı:ı nehri 
hülgesimle harekatta lııı]ııııan Cf'nu p 
Afrikac:;ı kıtnl:ırı simdiyc kachır iiç 
bin esil' almışlardır. 

I<ııhiı'<', 1 ( R:-ıclyo) - Oı·tasark 
1ngiliz ot"duları umumi kar:ırgfılıı -
nın hu nk:;:ımk i telıl iği: 

İ l:ıl.\ mı ~omalisirıde : Kıtaatımızın 
ınıırnffakıyetli ilcrle.risi de\•nm et -
m •ktccliı·. Cutrn ne hri üzNindp \"e 
.,,uhildeıı ~;;I) kilı..ımctıc iln cl C' nıi.ı h im 
bir m. Yki oları Beı·hcm zıııHedil -
mi~t ir. :\1 ogadi!'tyocla alı ıı mı!ar d n 
d:ıhil olnrak somaliclcki C' ... irlerin 
ıııikt:ırı dokuz hini lıu l mu~hı r. 

Trablu~. Habeşistan \'C E ritrc cep 
lıl'le>ı·inde k:ıyd<· ch•ğ'('r bir s(I~ ~ok -
tll I'. 
N.lC'rolı·. 1 (Hadyo) Rf',..'"llİ teb 

ıi~: 
::\f og-:ıdi:-;yoda. içinde ı aılyo nıaki

ııelrl'i. lıinleı n~ tüfc•ıık, yü:dcrc" ıııa. 
kiuE>Ji •, c diğer malzeme dolu ı,:ı· cle
oo meydnırn çıka ı·ılııııstır. H ava ınc•/
ılanınrla it ah :ııı l ar cok kn·metti ha
\ ' 3 teçhizatı ·terketm işlercli.r. 

Kahire, 1 ( Rrıdyo ) - Orta ·ark 
İngiliz ha\'a kU \'\'<'tl ı·ri umumi ka • 
.. argiilııııın tt>bliği: 

Eı·ilı e \'C H :ı beşi!~ta n da t:r:-";:l rı:de
rimi z lrnr:ı<la harekiı t yapan kıtaıa. 
ımıza milznlı ,·rette lıulunnnı-ı!nrdır. 

KPrenin <'ı.mubu garbi:-indn ve \ ı:; -
mnra mıntaka~rndn hedeflere '"ta:ır. 
•·uz P llilıni 'lir. 1' rablu. J!:arpta iıir Al. 
nrnn bonılıa: dı~a ıı tayynt·e.;i, Eritre· 
de de bir ltah·ıın :wrı tan·nre~ı dii. 
-ıii rii 1 n ı iişt ii I'. • • 

Ta •• ·ynreleı·im'iz i ıı l1<•p:-;i .;ıılimcn 
ii::.l rine döıımii,lerdir. 

---.x---
ihracatımız artıuor 

Almanyaya gönderi
len mallar 

İs t :ııılıul, ( llH 'itısi) ...ı... A l ınan~·rıyv 
ilıraı: Nlilet·ek ı;oo hin liı':ılık .;11. 

snm. ket 'il 'tohumu, kum darı ve ku~ 
ye.minin, lıuhııhat bakliyat \'C ynğl ı 
tohumhır lıirliği az:!sıııa t ıı k~ i nıi y a 
pılnu~tır. lluırnn :150 bin l ira lığı 1'11· 

snm \'ı• keten tohum u, liJO biıı lirn
l ığ- ı k u ııı. darı. ıoo hin liralığı kuq 
\ emidil' . .Se, kiynta yakınd:ı h:ı slmw. 
caktıı·. 

.Alnuıııyadan mul>nl,ili j:l"CJi ı · ge l· 
nwz bır buçuk mil~·on lirRlık yağlı 
tohumların da le\ ziatı yapıl ncaktıı. 

gız \ er('l r·ğinıiz knrn ı·:ı gi;ı·c 

ır 'CC' içtiınan davet ederiz. 
Zoıo: o gect ç:ılı.,lığı ha ı ·dııki vazi

fesine gitmiş. fnk:ıt uyk usuzluktan baş 
ağrı,,ı dııymu~. \ 'e bu suretle \'aktin
drn ı;ok e\ VPI kırılan rty ı~ ılm:ı ğ:ı mec
lnu· k.ılmı,tı. 

dıküı;l ı:.onr:ı. uombnlarııı iııfilnl~ •tti- 1 Q 1 
ği ordugah bina:.rnın ,trnfındııki :o- - .- !. ~· llfl:2:; - Ren : Lard:ı idi , . .e se\·gili:1iy!1.' be 

Bulgaristanda vazigat 
Alman askerleri Tuna!/' 
bir çok noktalardan ge
çerek Bulgar arazisine 

gir1nişler 

Bulgar halkı 
Muhtemel hava bombar· 
::fımanlarına karşı alına11 
tedbirleri görerek endişe 

ediyor 
Sııf~a . ı (A .A .) - H:wa~ bildir 

~or: ~ 
Alman kıtularının Bulgaristan~ g~· 

nıis o ldukları re.;men bild i ı:i lme:nı\~· 
masınn rağmen Al nımı a.~kcrlcrın ı s 
mil olnn tı"Cnlcr. Sofyn 1~ta~yo11uıır 
~elmi~ti r. Ahali, bir mticlcletteıı bC . 
lı!J gil>i lıi r ih linı:ı l c hazırl:mmış olrl~ 
ğundan, h iç bir hayr et €Seri ırö,.tc~ 
nwnıistir. Hııııunla ber aber h a lk . rnll 
tcmrl lıava lıombardımaıı lııı1 11' 
kar~ı nlıııaıı tedbi rlerden dol11yı .. 
,ok <'Hdise hissetmektedir. . ~ 

Sofy:ı, 1 ( A.A ,) Riiyt r :tJ:lJl 
1-;iJdiri~ or : 
Ba~n·kil r'ilof un \'i\·an:ırn ıınre1'ı 

· indc•ı; sonra, şeh ird~ ı;ir ç~k ş:ıYi.al·, 
lolaşmnğa l.ıaş lamışhr. Şeh rin bb> 11 

.:addelerindC'n geçı.:ıı Bulgar kıtfL)ıır1
1 

-enetnıck üzere nhnli sokrıklnrı l . 
ch;rm uştu r. Halk. ca<lde lrrcl ı: ırı 1 

.7arkılar. ö~ ]emekte idi. . 1 
Hiitii ıı gün Sofya :ıe Kııraclenız 

ırıanı obn \ ' arııa :ırasınıla tC'lPf oıı fl1 
luwe ı·el<·ri kesilmiştir. 

Biit!irı memleket te hakiki hir ctı ı· 
luk havası hiiküm sü rmektedir. ır 

Vi:i. 1 ( A.A.) - Sofyadan gt? 
haber lere g(;rc. B ulgnr bnş\•ckil.i / 
)of, Bulgnristanın iidü p akta gır f 
hakkınchıki pnkt ı \'iyannd:ı im za cdt 
keıı. Almaııl:lr. Tuna nehrin i b ir ~ 
noktn~rdmı g('Çerek Bulgar nrazi~1 

girmişler Ye Alın:m l ıombarclı!l~· 
ta.\ ynrelcri, durmnd:ı n Sôfyn n..:rr ı 
uçmuşlardır. ____ * ___ _ 

ıstanbul şoförleri 
Orduya bir tayyare 

hediye edecekler 
1 stıııı1Jlll , (Hususi ) - Şoförler ~ 

miycti ~nelik toplantısını dün He)' 
hı h alkedndc ya1m11ştır. Faaliyet r 
poru okunduktan ıionra şoför)~~ 
lıazı ları ,öz nlmışlar bu nmd:ı bı l . 
-.;a ) i'ılck ı>:m;a ve malzem e işi iizt'rı 
el .., clıınnuşl:ırdır. 

:$ofih'lc rdcn bi r i demiştir k i: 
«- Uzun müddet 10 li r~lık hir ~ 

ç:ıyı :!5 liraya :'!Id ık. Ru işl<>rdc :;il rı 
bi r ih tikar ynpılnrnkt:ıdı r. lhti~01 
iinlenme."i içi ıı bir çok tedbirler ~~ 
h iiklımctc biz de bir iktısadi te~c1' 
klll'arnk ya rdım cdelim.:b •

11 Diğer bir şoför de plfıkn rcsn11 
indirilmesinden dolayı hükumete, ıı;. 
t:~·<' ti'sekkii r etmisti r. Fakat hiikUil. 
ti°il çiftçiye ve kö);IUyc yaptığı g~ı. 
pliıka l'Csminden baki.re borclnrın.~ 
.:itlere bağlmıması için teşebhi1 '" 
~eçilme:;iııi is temiştir. .

11 Aznclan b1rinin şoförler cemiyct\1r 
hava kurumuna fili \'ar<l ınıını :ırt . 
rn ası ~·ohındaki teklfri ~ iclcletli .tı\~cı 
!arla karsıl:ı n ını~. otomobil sııhıP . 
ııin l u er 

0

lira. ~oföl'lerin :i er Ji r:ı ' ~~ 
mek suretiyle bfr ta~·yrıre ahııJ11 
·çi ıı derhal fa:ıliyew gPçi lmcsi kıtı'11 
'aştırılmışt ı r. 

---==00 

~~Hitler Viyanada 
1 

l BAST ARAFI t NCI SAHIFEDf: 
Fon llilw.ntrop Sl• lfıml:ımıştı r. ı.ı ıı 

Vir:ına, 1 (A • .A.) . - llitJcr • . 11 
i{ ii ıı öğleden . onr:ı ItaJyan hılr1\ 
rla'l.ll'l kont C'iyrııwyu kn lıul ctr\ 
tir. l!u mülfık:1 l'ta . Al ma ııy :ı Jı 111r1~ Yı.' ıı az ı rı \'oıı Hib<>ntrop d a h tl l 

mustur. . 

................... ~ 
Sahıai • e Ba,muharrirl 
HAYDAR ROSTO OKTIJ' 

Umumı Ne11riyat MtıdGr0 
HAMDI NÜZHET ÇANÇA.J 

Ah • 6 A:rhtı 800 one. v111ıı. ı..OO ""'· 
Vahancı memleketlere 27 ıtr" 

k.ıkl:ırdnn ynyaıı olar:ık geze W'7 C ırcc- lıimm:ıt clc•pı>lıtrı iııiııll • de ınu\':ıffa-; l~·n «ıkınr:ı tebdil: kı.raf<>th· r..tı1ğrm:.ı ınlır ı · bir k:ıC' bi ı a ic ti. Fnkrıt Zmw r:ı -
ti ve <>viııe antet etti. Gen" nınk~ıdınn kl\'clsizlik }uı!'lıl ohır::ıa !.. Fröluynın ynnıııa gitti. ıi.I ;;ız olduğunu ~ü~ 1 •ıli. :ıyrılnı:ık için 1 
ıınil olrımnmıştı. 

0

]Jil!!1.ııce~i F ı·(,Jarıı ı :ı-;abil -.tir:)"ll'· Fııkat Zoıo: dü~iiııc('lcrini :ırkad. 1 nii. ... ıad i:.tedi. 1 

IJ 
idarehane ı ik inci Beyler ~ 

Zozonıııı talihi: iki gliııden ~lcı · lrnp ıhı. . ~ıııa lıihlirnıedi. Çıinklı kı•ııı!i-1;ıı ~ H fıl: i t:raz tıncıdi. F:ık:ıt ~L\'gi!i- ı 
kam ol.ırıık doğuyor, her t '1 •hlıü"il n- - Cfıl:Lrı son g-iinl ·ı·imi ~ fhl\'oı·um ı·ip lıil' .,·h:ım :;arm•;.;tı. ..ııin l.nı lı al'ck<'ti k .. ııctisini şiiphell'n-
kim kıılı~orclu. N<>rC')" el -.nrdfı~ ·e o- ]>iye dıişunclü ve knfrıw;;ını koı- O; yalnız. arkncl:ışıııı dinlur ·I. · ik d·rnıisti. B:ınl:ı bulunan :ııkad·ıg!nnn~ 
msmı kıı nıtuyordu. kıııw hi ı · {'\'h anı ı-ıırılı. tifıı etti. l\I a:ını :ıfilı t•ı t(•si µuıı içıııj elan bil'ine ~iiz isarNi) le takip e m rini 

Zozonuıı kımadları ~cııe ctfü:mii~. - F'aknt. hıcyıı ! .. Jlnyıı· ! .. llC'l" bu randr\'u \'ermekten kc·ııdiııi :ıJ •• rrn dı. \·~l'di. 
keyfi bozulmuş, ze\'k ve nt'~' i kalma- uğur:suzluk üzerimden zrıil o):-;ıın dn - Bugün <.l gil !. Y.ırın i<.'t!ı J,onu- Fnk.ıl hnk:kntt(l :ırti~tiıı o gcc,: 
ını~t ı . ~oıı ra d nşliniirliz !.. ı-;ulacuk bazı ınlıhim iı--ılel' \'ardıl'. Oııuıı Laı dnıı ıı.,·ı· ı lı,.ındfl hiç bir ınaksnd 

E\ 1 'nmek te ... ebLü:;(i d' :ık im ka-: Zozo; içt inuı ııı tdıiriııe kar:ır ver- iç;ıı öğle) e doğru l>i r fı ı-:snt hulup bu- :\oktu. ~ itckim doğ'rwn, ,'\İtı P gitti.. 
lır a !.. mişti. rnya kndar gelmenizi ric.ı C'dİ\ orum.1 Y ntrtl-ı odasına girdi. 

- Berhava ~tmek tediğim mti'-1 2 numıı ralı caım Novelli nk.nm i~- I:vvP)fı ikimiz hususi olarak konuşncn Deı·am edrcr/; --
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