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BAS\LMIŞTIR 

lzmire 400 çuval kahve geliyor . 

İstanbul, 3 (Teldonla) - •Gümrüklerdeki 1600 

çuval kahvenin çıkarılması için alakadar makamlarla 

İngiliz ticaret mümessilliti arasında mutabakat ha
j(ıl olmuştur. Bu kahvenin dört yüz çuvalı tzm'r mın
tnkasınrı gönderilecektir. 

IODC9p 
Na. 8459 

NetretliJmi,en7asdaraerlftlrilmesı---~~~~--~~------~--------,.--~----------------------------------~-----

CUnG seçmif nGlhalar 21 Jmnıttar. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Türkiye, ittifak ve taahhütlerine sadılitır 
Türk Milleti Şefinin etrafında bir 

kale gibi dUruyor 
Son · euıgarnstan . vazlye~I 
Hür Fransızlara göre: 

Sofya - Berlin 
anlaşması 

Yeni değil, eskidir ve 
her iki taraf, Rusyayı 

düşünmüşlerdir 

1111111, •ııı bldılı 
•rı ıı-ıııt? 

Londra. 3 (A.A.) - Müstakil Fran-
sı.ı ajansı bildiriyor: 1 

Şimdi.elde edilen delill~re gQıe, Bul
ra.ristanın mihvere iltihakının bir se
ne evvel karn.r\aştığı ımlaşılmaktndır. 
Roı\ıanyamn alacağı vaziyet ve ltal
.nın _ Yun:ın harbinin geçirec-eği saf
haların tayininden evvel Sof ya•- Ber
lin anla.şma.qı akdedilmiş bulunuyor· 
du. Gecen S<'neoin bidayetindenberi 
Bulgariltanda Alman ~ileri ve usta
ları ça111tıiı malümdu. Bulgnristancla 
ınuttefildere sempati duyanların nü
fuzuna karşı koymak için efltitn umu
llliye cereynnını :mlamak güç oldu
da ,SofyaveBeftm,Btdpr~tan-

Harbi bir adım daha . 

bi~e yaklaştırmıştır 

Türk milleti uyanık, Şefinin em
rine müheyya vaziyette hadise
lerin inkişafını beklemektedir 

bir So\'yetler birliği taraftarları 1 
~~~bnkıP,~ 1 ~vcdudi~·~ir~ )şa~!!~I Müttefikimiz lnıilterenin Hariciye nazırı Ankarada Batvekilimizle 
. ı .uumı..,.ar ır. .. a u ı konu ıurken 
~~r ~ taraftar~rının nufu7Iau .:ı7:d~~- .\nkımı radyo:-ıu ı.,pik(.'~ i dün akımın, ikiııci . n.hifemizde bulacnf~ınız 
llu era lwum~t~ ~en~n. ~~k ~~f 1~~~ • giinün si~ asi icmnlini ,\ aparkPıı, Bul~aı·i .. tandaki \'nzi~·cti izı~h ctıniş 
ıtıadce~yan, • t' • 09 orn)a 1 c 1 

•• H nihn~et, bu h~di.~Pııiıı 'l'üı·ıü).: ile olan alfika~ıııı şöy <'cfl :mlatmı.,tıı· : 
B "ere~mış ır1. . . . . . ,, . Bulsariatanın harp ıahaıı olması, muharebeyi biz~ bir adım daha 
.una ragm~n ıı~ıl.ız sı; a •. vd, Bul· getirmit tir . Türk milleti bu hadiseyi sükun ve vekarla karşılamıtbr. 

~~rrtu;tal nn takıp. ~ttı~ı t bu. stı?·ase1tte~ TUrkiye ittifaklarına v,. taahhütlerİnP sadık ola ra k durmaktadır. 
uma ~.aresını gOR ermış ır. ngı- yu k ·ıı . l b 't 1 k k M'll. Şef' · t fındP. bir liı Ri. t • · d 'T ç-· T R l ur mı e h o an ı en ere arıı uyanı , ı ı nnn e ra . 

Rar' ~~kr.~utı: '°~-- ~'1 1
• okrçı lm y U - kale sibi toplu v"' onun emr ine mUhevya va:rı"yett,. hadiaelerin inki••· 

umC ıne ıuırşı nçı O P.n ı;on f • f tm kt d' 
nutku ve Türk - Bulgar di>klarnc.ıyonu- .ana an ızar e e. e ır.» ----------------
nu tas\'ibi olmuştur. 

Almanlar, Balkanlarda vnziyetr de
tiştirmel'Jl(lk teminatından ı;onra Bul-
8'arlstana girmişleı·dir. Bu giriş, reni 
hUcum ba.ı:;..'l.mağı temini ilt.' alakadar
dır. 

llaJ<im olan fikr göre, Almanlar 
k~ndileri bil~ şimdi önJ.el'inc çıkan ilk 
hedeflerden hangisine giderekleri hak. 
kında tam fikre ~ahip değildirler. ---x--

Yunanlılar 

ltalyan topçusunu 
susturdular 

Balkanlarda· Almanya 

Son tekzipler ve Türkiyeye teca
görülen hakikat vüz niyetinde 

değilmiş! 

---------· ·-----
ASKER I VAZIYET 

Afrika harekatı ve 
havalarda harp 

l ,'byada iki koldan Trabluaa giren 
Ye iki koldan ilerliyen ve Fransız 
kuvvetlerinin aai kolu. 3 ha ftada 
muhasaradan sonra Kufrayı 3000 
esirle zaptetmiftir. Buradaki garni· 
zonun vaziyeti eaaaen nazikti. Çiin· 
kil Kuf r adan ıimale çıkan yollardan 
bir,.nin ucundaki Kitre kHrfezi lnc i
lizlerin eline dlltmllftil. Diier yol da 
çöldür. Şimdi Franaazlann. Kitre ce
nubundaki Jnıiliz kuvvetleriyle bir
le4meleri beklenmektedir. Arada 
750-800 kilometre meaafe vardır. 

Hava harekatı: 
Son zamanlarda lna =tiz ve Yunan 

tayyareleri Arnavudlukta takdire 
fayan muvaffakıyetler kazanmıtlar, 
dUtmanın UıtGn kuvvetJeri,le d«S
VÜflllilt lerdir. ltalyanla r, anav&tana 
yakın oldukları halde, A.rnavudlukta 
bile mevzii mahiyette ol.un, bir U.. 
tiinlük alamamaktadırlar. Böyle bir 
vazf yet 3 sehebe atfedilebilir: 

1 - Efradın iyi _yetifmemİf olma
f DEVAMI 41 NCU SAHiFEDE l 

uzak Şarkta 

Fransa 

Japonyaya baş 
eidi 

~rtık sili.bil bir ihtilafın 
yaklaşhfı anlaıılıyor 

Alman 

Kralda 

Vaziyeti. vahim 
görüyor 

lngiliz elçisi raporuna 
cevap bekliyor 

askerler i 

iki Hedef 

1 - Yunanistan! 
2 -- Yakın Şark! 

ilkbaharda tahribat 
büyük olacak ! 

Bulgar muhalif mebus- Mukabil lngiliz tedbir-
/arına söz söglet ilmedi leri bekleniyor 

Sofya, !l (A.A.) - Rö,rter: Nev~ork, 3 (A.A.) - Nevyork Tny. 
Krnl Boris, İ\}gilterenin Sofyn sefi- mis başmakcılesinde diyor ki: 

d Randf.'Ji dan gece kabul Ptm·şttr. '-Bulgarist:rnın iRgaJi iki gave,·e mn-
Mülaknttan sonra beyanatta bulunul- tuftur. · · w 

.ıruımıstır. Rn.n<lel, Londrnya ~ndcr- ı - Yunnnisl.'l.nı korkutmak, 
diii ~\l.fu.ul rapöi'!fl cevabını belde- 2 - Yikın sarka Il~rletrK'k üzere 
mektıeair. burada üs hazııılamak 

Kral Rori , İngiliz elçisinden . onra Demokratlar şimdi 'mukavemete ha-
·~lmnn ~efiri Rihtofeni knbu! elmhı· zırdırlar. İlkbaharda, Uıhribatırı müd-
tır. hiş oturağı aşikardır.> 

~ofyn, ~~ (A.A.) - Rö) ter: Nevyork Herald Tribun gazetesi de, 
Iloı·i..; - Randel göı-ü~mesinde iki Halknnlnrdn İngilizlerin mu}\abi! ted

rnuhntnp, vnıi~<'tin vnhııme1i hnkkm- birl<'rjnc inti?.ar <'dildiğini bil<lirmck-
<DEVAM1 4 NCU SAHiFEDE l te<lir. 

Italyanlar 

Hiçbir vicdan azabı 
duymıyorlar mı? 

Zelzele.felaketzedeleri
ne karşı katliam I 

Yunanistanda 
lngiliz hava kuvvetleri

nin kahramanlığı 

Mareşal 26 tayyare 
düşüren havacıları 

takdir etti 
Atina, 3 (A.A .) Atina ajanaı Atina, 3 ( A.A.) - Ortaaark in -

l:ı 'ldiriyor: 1 giliz hava kuvve tleri kumandanı Via 
ı--.;~~ri.n yarıaını yakan Uriaaa zel- mare,al Sir Artur Lans mut , Yuna -

F.VAMI 4 NCO SAHiFEDE) 1 l DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l 

Ken1a cephesinde tanareci ler 7emek eanaıanda 

Kolonya lngilizler 

üzeredirler 

ıuı ra bin ıtaıuaa aıırı 
Ha tııllı ıJdU 



- Sablfe 2 ---

Bulgar lfa~-.·<>ki
li Filof Viyanndn 
Cçlcr pak!.rn.a im
za,..rnı atarkcll, lhı 
m:myada tılplan:ın 
Alman kıtnfarı da 
Tunayı g~rck ce 
mıba, Bulgnr:Sı.;t:ı
nm içine doğru 
akın etmi<;lerc!il'. 
f'ilof döndülffi za
man i~. Sofyn i -
gal ultınd't bulu
nuyordu. 

Bulgar Basveki
li Filof, ;:öy'cdifd 
ııutul<ta, Bulgarj ·
tanın kom ubı ·r
ıe iyj müna:sebe -
k>rini ckvam ~rzu
sunu t~krnrlnmı.s. 
tır. 

Bu ızahların 

.. . ..... .. .... 
(ANADOLU) 4 MART 1941 SALI 

Yeni ek~eğin ·.mal ve ı-Fi Ki R LE R -ı 
f at meseleler· ·ö R NE K 

T kz
• t • t milletler ve Balkan Şimdi ne olacak - Bclt•diyccile»iı1ıizl -e iP, emına memleketleri için ORHAN RAHMi GÖKÇE A ı . . Ankaradan: 

felaketli olacaktır. 1 0 aşıldıgv 108 nazaran fiatte 20 Af.alarımızııı büyük sözleı·indı:11 

ve sonra İşgal Bunu bildiklerin- Harbin Balkanlara g.eleceği csa- lıiri rte: cÜzüm iiziime baka bakıı 1'11' 
• d 'lldir ki sulh için sen mallımdu. Evvelce Almanyamn, 1 k t ·ı At olabı·ıı·r rarır» dır. Bı,ı me.ıel kötilleşen iyi hııY· 

---ıı>---- uzun zaman çalış- Balkanları harbe sürüklemesine im- para J eOZJ 8 lu insanlar içindir. 

B ık l h b k 
tılar. Faknt Mih- kan olmadığını söylü}enler ve bu 1 • insanim· do"~uşlarmda ka"a su.vıı S'' a an arı ar e SO an- ver Balkanları da fikri bir takım iktısadi mülahaznlnr- Ki o,,u 1 ~ kuruştan aiılnn tC>k tip düşmtişttir. Bu itibarla maliyece alın- bi saf ' , tcmı"zlSdı'ı·ler, n"sıl k".ı· bu suJııt• 

h b k l b t t ··k ı ı · · d <.•kmek, bazı fırınlar tarnfınduıı ha- makta olan muamele \"ergi inin ikin- " rl ra at ıra mamış- a azı s ra eJı notta. ara ıstına et. h ı· d lı 1 sonra rlizgarların g"tı"ı·dı"kleı·ı· k_·i iliı lar 
' 

mihvercilerdir ____ * ___ _ 
Bulgar toprakları harp 

sahn'esi olacaktır 

t H t t' 1 · d" ld d ki ·· ·· ınuı· n.ın c. azı~ rında i ·c µi.,kin ci nevi uıı üzerinden alınma:;ı Jilzım- v 1 ır. arp en en ren er, şım ı a an ı nrını goru - k ·· b" tozlar \'C aktıkları '~eı·Ieı·ı"ı1 te...,ız. 1 · d t 0 ı H Jb k" t k d ı· h 'e ço · ııc>t 1 ~ ır tarzdn lnrnl ed!lmek- gelmektedir. Diı•inci ne\·i undnn 146 ,J "' zıya e mu azarrır Y r ar.. a u ı, e rar e e ım, ar- ı· I' ı d' k"I ve pisliklerine go··ı·,~ temı"z "e:,•n kı.r. 
1 k B ık bın. 0 a, gele e~ · ı· d tPc ır. •' l' ıye teş .ı atı, bütiııı fırııı- Jruruı;, ikinci neviden i e ı 00 kuruş " • 0 

,, o ca · ver a 'fln- r l n c gı ma um u: k lı" k olurlar. a, ı·n.,anlaı· d 0 "V\'eı:: ,,,,,ıerı•· 
1 d 

• Al "h · k ı .. f !arı ı ·ı ır ontrol altında ırnlun- muamele vergi ı· alınnıak ı"cabetmek. u. " ç " .., " nr ır. manya, mı verın ırı an .ara ı- dekı', onı·a yasadıklaı·ı muhı"tlerdCI' 
t tt ~ ı kt B b' , dtıJ'nıaktadır. 'I'ek tip eknıeğ'C' fazl:t- teclfr. lstaıılıulda oiıluğu gibi bu mü- .• 

Balku,1larduki nı İku. u~'!1aıga ~lat ı§ndca ı. u l ırB. l c..ı miktarda çm·dar karı tıı ılclııh i- him mrıvzu iizerinde fzmir beledı"ve- \'y gorliştukleri kimselerdeki nhliik '~ 
harekilt harbin u- ıncısı, ngı ere en evve a - • tabı'atl"r"" u~·aı·ak degvı·şebı'lı"ı·Jeı·. B~ı ' k ı ı k Af 'k Akd • c:iı ate..,~ muk. vcıneti fazlad1;·. nu - si de clurmu~tur. Bu hususta Def_ ·"" -
mum! "'İdi:: ve ne- an ar yer eşere ' . rı a., enız b"J b f 1 k 1 k :11inıl"r huvu11 ı}oö-u.cta, kaı1d•t oiduğtld' 

0 • 
1 

v y k kt t it h ı nu ı 'lll~ en .. ;:ı ırıııcı arın, P ·mc- terdar ı ııezdinde Jiizını <re!Pn te _ "' ,J ' b " • • 
ticcsi üzerine bi.i- e a ınşar a ngı ereyı ırpa a - · t ı h • "' ııu, ahl,:ık "" tabı"at· ı"n ır"''ı olclufrunu · 

Ml•bver ıngı·ııırege sal mağa ecbu du H tt... h u· gı, ·ım.ınıeıı tı ı~c en. atta ha!lnır cbbii ·te bulunulacaktır. Ç:wdaı- ka- ··~ .., ~ I r 

' 

• yük ölçüd\! mü ı-- B "t m d r . a a vv\ ak·~' ha ind fırıı dan <;ıkardıklaı-ı anlaı:ıl- rı ... tırılan lıuğclay unundan ikinci ne- iddia edeı·ler ve bunu bir çok misnl e 
sir olamaz. Hu va- rı n~ya a asına ya~a.cagı ar4! a - ın· kt.ıclıı· ('a,·cl.·ıı· tııı ı k•ıı·ıstıı·ılı11ı . .. . le isbata da çahşırlar, belkı' do<rrudı.ıdr "" ta b k ku t. B Jk ı • n un uzerınden muamele vergL ~ alın 6 

dlramadlgl l·çı·n Bal"BR- ziyet her şeyden ~;ırn::nıısı~0v uvv~ nı a an ~ı:_a ı•'r.n .:·mek fazla miktarda ~u kHbul ma:-;ı muvnfık göriilclüğil ta'·clirde fakHt kisbi şeklin de tesiri inkfır e 
' eV\"el şunu i:;bat n hgr k~ tmnmnsınİ ~ltg- t•iği idn 72 kiloluk hir çuval t•n - tek tiı.ı ekmek fiatin<len dnha \'İrmi !emiyor. 

1 t 
• etmektedir k!, :\'lih me~,bge~e ob. are had na:;ıına ~gı e- dan ı:ı..:k"· "ııp ııi lıl'tl!' imdi cl.ıh·ı faz- paralık tenzilat yapmak mli1;1ki.in Hazıeti. Aliye, tanımadığı bir :td. 

arı a e'e Verlgor ver doğrudan dog- ~:;: i:g§ af tır s~ nzt a n deaa~dı. aBu - J.ı c kmel, l'ld, edilnwkteclir. ı~unıın ülac<1ktır. Bu hususta deficrdarlıgvın mın ahlakını sôrmuşlar, kimlerle ~ 
ru"·rt lngii"Ar")"e e .~ eme ı ırarın a 1 1· u ı· e.t · d • · h ı·u··ştt""ıgvl·,·nu·· so··,·leı·,,enı·z mütalea-ı b 

,, • v.: ~ h r a nıa ır e tes,·· e ecegj üp e~iz - nasıl bir hattıhareket tavin edece- ,, "' "' 
O hu··cun1,·ı ce . .:aret sa a .. ı&e,. . d' J)" ı · ı l d ı ~ · dı"ı·ebı"lı"ı·ı·m, clemı·ş. --- - ·' ş h k B lk ı Akd . 'l{ ı· >'r nwı;;c <' < e un rn a ı - gi henüz kat'i surette mallinı değil-

uz .. AK r-. ARKTA Ki VAZIYET eck-miyor. Çünki.i . up esız ı, a an ar ve. e - ırnn mu• m h• \ ergısidil'. Buğclnya diı·, fakat mesele halk lehine bur:ıda Eski do:stum Haydar Hüştü öktcıı, 
·" Mihver burada ne- nızden bnş~a yer ol~maz. Bınaen - c,,\ dar un·ı kw. ıştıı·nr.·1k tın \·,ıı>•ldı- } 11 1 ·1 · k 1 İzmir Beledi ve reisi Doktoı· Beh"et ı • . v . • v. . aleyh har hın, kundagını Balknnlara rn ecıı emıyece · o ura Maliye Ve- ., ~ t ıı 

Ilnlkı:mı.ar sulhu ~cin büyük endise gös- tıc"' allıcngmdan eın!n ~egıldır. ~]saydı sokması, beklenmek icabederdi.. ğından <k~drmenlerde .·imdi elde ecli- h'lleti nezdinde tcı:;ehbüs'te bu 1 umıla- içiıı A11nclolu ga:wtcsinin baş sü ll 
tt'nnıı;tı. Halbukı Balkanlara haı·p ge- b?şka ,\erlere harbı ·mtyet et•ırmez- Sjmdi ne olacak? im unun kail ı>si. birinciden "kincin! caktır. !arımı 1 ir yazı yazmış, bu yazıyı b€ 

Her tutar tarafı 
olmadığını şöyl -
meğe bile lüzum 
yok.tur. • IJihver. 

tiren l\lihYerdir. Harp baslıralı bir dı.. . ~ . . • Evet, bütün dünyanın da bu dak'- de okudum, halis muhli bir Tiirl< (~ 
buçuk sene oluyor. Hnrp çıktığı za- •.~n.lbukı ~n~kı A;kden_ız ve .. ~ım. a!ı kada rnrduğu sual budur. Çünkü Al- ı •• •• cuğu olnn Behçetin bu suretle de tıı .. 

l R B 1 
. t d Afı ıknda hndıselerı gösterrnı tıı kı, man kuvvetlerinin Bulgaristandan nonu koşuları Maıı·yed~ <}ir edil liğini görünCP. pek ho~unltl gı 

man aı· omam n ve u garıs an a b .. 1 . d 1· ·ıte · f t fi ti . · . . uıa aıı a ngı renın zn~ ı ara a- geçerek Yunan hududlarına kadar · dnhıl, Balkan de\'letlerı harbın Hal- rı değildir . . 1 B lk 1 k k h ) "" Doktor Behçet İzmir Beleclivet:iıı 
. • · • ınmış o ması, a an ar ve ya ınşar &Zir ıgt b t 11 

kanlara sirayet ctnıeme~ini istiyorlar- uZA /\ .$ARKTA:: . . aleminde, yepyeni, girift bir çok ha- aı::ıırn ~eçtiği zaman. zmir sehri 
dı. Alnıaııyn Polonya ile me:-;gul \'€ Cz:tk :u:kta vazı~· et gene gergın bı-:: diselerin ba,langıcıdır. Bu başlan - Def tordar An karadan rap ve cok bakımsızdı, ufak "tefek (! 

garpte haı~kette iken İngiltereyi Bnl- safhayn gJrrnektcı .• Iı 1:· Jı_ıpo~~·n~·ı e!1 gıç, Bulgar be§vckilinin, zannının ı T h 3 enerjisi gö tcri~siz olan bu zattan fıı 
"Ok mnı:;mıl eden h •dl"'"' Hmdl"IIll Sı k . 1 k B 1 1 ari o Mart olarak ld. la lıir g«l\.'r<.'t U"klenmı"\.•ordu. Se0 siz. 

kanlarda kundakçı olarak göc:terdi. y " o~ .. ·= " - - tamamen a sıne o ara a kan arın ue 1 J ,-., yam ihtilfıfıdır. Siyam Uzak .şarkt<ı bir kı.mında mevcud s~lhü ·tehd:d tesbı't edı"ldı' dasız, nı.}gara ı1. çahşmağa bnşlı~·· Ralkmılıları u~·amk buluı1n1.ag-"' d.01 vet · 1 t" · ı· d d" A , ...... nı· ı·,..· ' lcl k k b' tn ~ 
,J .. " J.~pon~:<.t~ın a. e ı ,·nzıy_e. ın_ ~ ır .• me- etm.ekle başlıynrak, geniş ölçüde as- ·'"' 'h o u ·çn ıRn ır zamane" 

t•Ui. Balkanlar sulh unu bozmnktu men- ı ıka \• ışu e .ınµon ~klıflcrı. karı;:ısm- kerı hareketler doğuracaktır. Türkiye Kro~kontl'i birincili'dcrinin iki hnftadanlıcri Ankar:ıda bulunan cüml(' il(', bir harabeyi bir ın~urı11 

fanti olmadığını söyledi. Bu doğru mu da mukavemet tav:sıye etmıs, fakat Me~eleyi şöyle mütalca etmek la_ 30 martta 1zmfrcl~ yapılma~ı k:mır- \"e İzmir )foliye i17lel'i üzerinde Maliye yaptı. ' 
idi'! Belki 

0 
ı.aman için doğnı idL Çün- Vh~i hııyli clüştindilkten :sonra bu tek- :ı:ım; hştırılmıştır. E\·Yelc. 23 mart o!arnk Veki'tletiyle temaslar yapan Defterdar Kem.,lılt, kem füiıt ile olmaz cıerl 

kü iihver fn~ilteı-e"·i "'ttrpte ve Ak- lifleri pren;:;ip itibariyle kabul etmiş- Almanya, Bulgaristanın cenup ve t süit {'etilen t<ırih, <leğiştirilmi-.tir. B. l\Himtaz Tarhan Ş{'hrimize dönmüş- faknt a'atın -kem olmıvanlarını bulJll 
J 0 tir. Bu suretle Vişi, Mihverin bir or- garp hududlarına varınca, ilerley'şi- Tiil'k\·('nin muhtelif vilfn tl"rinclen tiir. Defterdarımız, bilhassa İzmir ıuarif tin c~asırlır. · 

denizde mağlup deceğini ~anıyordu. tağı kı rşıl)ında boyun eğmiştir. Bili- ni durduracak mıdır? Şüphesiz ki clorrler kic:ilik tnl ımlar hali nele 250 • 1illi Eml:tk i. }erinin fa;:fh· si hak- Hfümüni)·etle, memleket sc\'1'. 
Eğ" •r böyıe olsaydı, Balkanhu· kendili- nen bir sey \'ardır ki, Hindiçini toprnk- hnyır!. .. Birinci iş olarak, Yunanis _ k:ıcl,ır ııt et" fzmire g lecek ve 7500 kıncl.a \'~kiUet~~ mal~~.at. ~cı:mi:;ti.r. ile \e program dahilinde çatı~rrıa~ 
ğiııden 1\lihveriıı kucağına düşecekti. Jarınclan hir kıı-;mını Siyanın !"rkede-- tanı tn:ıyik altına alarak İtalyan _ metr uzl'rinclen kosu 'apncnklnrchr. ~fe~mu!11Y~tl' og~·endıgımıze gvre Mıl- neler ~ · Qılabileceğine bu giiııkü tzıı 
llıılbuki aksi 1.>..

1
:;; gösterine\! evvela Al- cekth-. Siyam müvhim strat~jik bir ta- Yunan harbin", mihver lehine bir ne- 1nönii kosusu> adı verilen lıu mühim lı I~mlak ıdnre:;ınd~ mev~ud. .32000 sehri o kadar baı iz bir mi:saldir ~ 

ınan)n Roınnnvnya ayak bastı. Arkn- arr~ır,d:ı b~luı~dugmıdan hududlnrınııı ticeye bağlamak istiyecektir. Bu i~in, ko un n y ri t l)'t <'<lilmi Ur. Atl::>t· dosya tamam 11 ta8fıy~ edılmı;:t•r .. El- lzmiı·. bugiin Türkiyemizin mtıh!l 
t •• . ~enıı1lcmesı Jnponnının m ·nfnatinc siyasi tehdidlerle bir hal :ckline 1 r. Halke\ ! ön mı den hareket <'clPcek, d~ ~alan ve ınmı~..>lesı 11?rmal şekılde kak ki n güzel \' bilha. sa en t .f( 

sındıın tal;ra )'unanıstana kar~ı hak- uygund•ır. • bağlanması imkanı yoktur. Yunanis- Koru n. G:ızilnılvnrı. Ba mahane, KUi- yur~ly<'n .. dı~ı:;l~ mıktal'I ~ı~ı kndardır. sehricliı'. fzmfr. Balkanlarda mi,:;lı 
ız bir _h.trp açtı. Yunani tan mukıwe- .Inıponyanın Siyam \'e Hifüliçiniyı tan, daha dün harbe devam kararı- Wınark. Doktor :\iust.tıfn bey. '"" \"o- F.ıı muhım ış.le~·den bırı ~le borçlaı~- mıyım hir parka. parkın etrnfıııcl:1 

met. cdıncc hnrp bnşladı. İngilteı 2ye karsı giri.seceği mücadele- nı ilan ederken Almanyanın muhte- ros'lof bulvaı·lımnı tak"ben Al ancağa ma mu~melelerıclır .. Muhacır, mübadıl niş ve <riizel bir mahalleye. nıuntıı · 
Anla ılıyor ki Mihver, İngilterey~ de kullanmak i:->tediği anlasılnıakia- mel hareketlerini de hesapladığını '1 ceklerclir \'C harıkz delere aıt bor('lanma mua- ve kanalizas~ onlu cnddel~re. iıı,$ 

~eni istikametlerden darbeler indirme- dır. · l>ild=rm~tir. Bu karar ise, şüphesiz, · 0 m~I •ler·~in lıl'"lfiye:ıi ) akında ikmal zevk ,. ren bir kordona, hoş ,·akit 
ğe çalışmaktadır. Ye bu yüzden .harp -----. fngilterenin yapncağı muavcn,.te da. -eclıl cektır. çirehil cPği temiz havalı \'C güzel 1'11 
ateşinin içine ma:suın milletleri atmak- z· ABJT ADA 1 yanmaktadır. Şimdi ikinci bir 11ual Tren kazası Bunl:ır:ı ııit muntazam defterler ha- Zaralı ı,ır kahvelerine, rahat otob 
t.ı da bir mahzur gönnemcktedir "' ı rt daha varid oluyor: zırlnnmıştıı·. Bunlarda tahsilılt ıçın lere, boJ ·haYagnzına, küme ktim" ~·t. 

Bulgaristmmı kom._ulariyle iyi ge- "WS: ·emm-s-ww: fngiltcre, bu Alman harekefne na- 81. arabacı g raıandı ı it olclu'klıırı dairelere devredilecektir. likleı , zengin 1.ıir hnn·anat kollek~1 

çinmek emelinde bulunduğu doğru oln- Hırsızlıklar: sıl mukabele edecektir? Tn f"vc işinden sonra İzmiı· l\Iilli nuna n aliktir, .rabancılar \'C bii\·Uı; 
bilir. F:ıkat, to rakl:ırıııın harekı:.:t üs- Bil'inci kordonda Halil oğlu 13 Bunun cevabı, hadiselerin kendi-1 • . • . . . 

1 
Emlılk mlldürlüğii, kiiçük lıir ka<lro l"imizdc-n bu . ehri zb•aret edeııl~ 

sU olarak kullamhıu.ık üzere terkeclil- ya<.md:ı 1\Iehmed; muhtelif tarih lpr- sinde mündemiçtir. İngiltere, Afri _ Hılaldn tren geçıdınde lııı· ":ıza ol- ile kalacak V.(' ~Iilli Emlfik :şleriııin ferah dll\ duklnrı Ye Belediye re•· 
dii,ıi de meydandadır. Bulgarlar, m('m- de Ömer oğlu kahveci Ahmedin ka hareki.tından sonra esasen mih- muşluı·. ıwnmıl St>kilcle te<lvil'in-e ılı•\•::tnı eclı - Uıkılir l'ttikleri göri\ldükçe her şl'~ 
lcketlerinin harp ~ahası olmasına ıın- diıkkılnıııdaıı 15 tabak vç fmcnn çrıl- veri, Balkanlarda kar§ılamağa ka _I . Ali _oğlu. makiııi.-t İsmail Baturt~n ~.ektir. ınizin bt:'lediy<! ine • lıir Ölllek ol 
.. ıı mani olabilirler. İngiliz, Almnnlat· dığı İt'-,bit eclil<>rek yakalanmı"tır. rar vermİf görünmektedir. Binaen .1 ıclarc-;ınrl kı Bo~·norn krıt·m. ~ecıd içten :ftihar duyuluyor. { 
BulgarLcıt:ına girince Alman k:ıtaları- Sili.h taşıyanlar: aleyh, Jngiliz kuvvetlerinin Yunani&-I nrn.halle ra~]a ·tıgı !'ırada yol~m hır ta- 'I' •miz ve çok çulışmak, mtı\'flf 
nl, şimendiforleri, yolları köprüleri Kcr cilerdc Tuzla sokağında l\foh tana çıkmalarını beklemek icabeder. raiıııdan dıger tnrnfa gecmege cnlı:-:nn A/mangadan g·e/t!cek olmak "çin bazılnrının iddiaları ( 
bombardıman cdec!!kleriı~ bi!dirmi~- med oı!lu Ri.istem, Kemerde Ahm d Fakat ne vakit, nereden ve nasıl; R cep oglu Ha. anın yük arabn ına / zeııgin blidçeyt', bol mevcud pııt· 
!erdi. Şimdi Romanya petrollerini bom- oğlu Ahmed, ikiçeşmelikte .:\tusta.fa işte burası meçhul.. ç.ıtpmıs, :ır:ıbn parçalanmı , hayvan 11lUQ ece ihtiyaç olmadığını, bunları buluı> ıt1 
bardıman etmek için de İngilizlere ;rol oğlu l\lehmcdin üzerlerinde birer Bunu tak;ben diğer bazı sualler telef olmu-ı \e nrnhncı Hasan on .snğ Almanyadan mcmleketimiZ<! getil'il- dtınn çıkarmanın bir hüner 01<1··1~

1 

açılmış b4lumı) or. Almanlar Bulgn- bıçak bulunmuş, znbıtaca miis:ıd de ortaya çıkmaktadır: dizinc1°n \ t' yiiziiııden nğır sur tt" ya- mck Uzere , ola çıkarılan iic rnilvon li-. Dehç.et Uzun bu~iin semeresini gl.if 
rist:ın iizcrinden b<ışkn yerde hnrekfitn tdilmiı;.tir. Harp Balkanlarda Almanya, Yu- rrılaııınıstu-. :\Tnkinist hakk111dn k~zn- ra kıynwti;1cle eczayı tıbhİ,re, • 'l'uııa i,riimüz eri pek aliı gösterir. 
girişme:.?l"r bile, isgali altında bulu- Kansını dövmü~: nanistnn , ltalya ve İngiltere arasın- ya s.ebeh \ erm ·k snçunılnn tahkılrnt nehrind.: .buzlar sökülunq' geleccktiı'. . H"'r !Jı-lediyecimi~i~ı h7r fır.satt~ıl 
nan toprakları harekiıt snhnsı olmnk- Çoı-akkapula 1271 nd sokak~a lb- da kal bilir mi? .. ihtilat tehlikesi rnpılnrnktadır. Yaralı, İzmir .\lbmle- Bunlarııı aı·asıııda mühim miktarrln tıf.ıd0 1derek. fzmırı zıyaretle o~ 
tan zor kurtulur. Harp, Balkanlı rahim oğ!u Kerim, işret yfüainden çok değil midir? Türkiye ve Yugos- ket hu~tnhnncs'ne nakledilnıiı:;tir. lwr türlü müstnhzerlPr ,.c aspirin \':ıır- alnıa-.1111 t:wsıye ederken bu dl'}: 

VEREM MÜCADELEDE 
\'erenı mficad--le cemiyetinin kon

!:'resine nit müuıkt!ratın bakıvesi kon
grenin 5/3, 9·.11 ~arşamba gÜnU .sant 
l 7 de Beyfor sokağındaki ccmiyN bi
nasında ak<ledec"ği ikinci celse de ta
mamlanacaktır. 

1 

lrnrıht F<!himeyi trkme ile döYerek lavya, Bulgar hududlarını da a§acak .o dır. ırencin \'e arkndasııı claha bir ço1' 
muhtelif yerlerinden yaralam•cıtır. olan bir hareketi nasıl karşılıyacak- Birlikler toplantıları ğe.rli e~erlerini göreceğimize ı.aıt 

Mü~teri kavgası: lardır?.. jLISE VE QRTAQK R mlz varclır. Karşıynkada Ankara pazarında Görülüyor ki, Balkanlarda mÜ§a - Ze) tinyaı(ı. "hracntçılar birliği idare ULLA KA · Bu kıymetli belediyccimizi 
:vı:u:.tafa oğlu Ahmed, miişteri me ·e- hede edilen bugünkü ba§langıç, ~r he) ':ti. ~ngilter~ye satılan 5000 ton NAAT YQKLAMALARI takdfr hepimizin borru<lur. 
lc:inden Mehmed oğlu nalıncı Hı·ırı takım çet.in ve mühim ıafhalarla çok 1.eytm)ngının ıhracatçılar arasında A. fl. 
tekme ile rlövmiişHu. yakından alakadardır. tevziine ait listeyi hazırlamış ve tasdik Ortn okullıırln Liselerde ikinci dcv-

Rezalet: Bize öyle geliyor ki, harbin neti- için Ticaıet Yekfıletiııe göndermiştir. re kanaat yoklamalnrınn başlanmıştır. 
Yesil. urd mahnll~~indP İ<:m. 1 cesi üzerine kat'i bir tesir yapsın Kuru mey\·a ihracatçılar birliği Yoklamalar 10 :Hartta sona ereeek \'C 

GiDENLER 
- 1 
lzmir mebusu B. Hahmi Kokeıı.,. oğlu Hüseyin, • ·eşet oğlu 20 rıısınd:ı veya )apmasın; Balkanlar, büyük idare hcy'eti de diin öğleden so,1ra bir- talebeye knrneleri verilecektir. Geçen 

1 
İhsan:ı ;tı na muamelede bulu:1mu hadiselerin nrifesinde bulunmakta- lıkler binasında toplanmış, Almanya- sene olduğu gibi Ortn okul ve li eler-

(f; Z>l ~ IPS a l ''e zabıtaca tahk~ata lıa5lanmıo;tır. dır. Tarihı"n tesbit edeceği hakikat ya ~~vkedilecek kuru incirlerin tliccar de tnlebeleıe bu yıl <la 10 - 26 mart 
'WI U· ,,. ise şudur: · arn,;ında tevziine ait li:ıteyi hazırln- :mtsındn dinlenme miiddeti verilecek-

~O!!'!Z~U!'!IM_ı _________ 1 VIL ·YET ME Si Yeni Balkanlar feliiketinin mesu- mıstır. tir. A Cll lü, Bulgaristandır. x Xi. an ayında da ilk okunarda tale-

ni a Emniyet miidUrü B. Ca\ id 1'1 

·a) a gitmişlerdil". 

ltD•vS 
674 iızum tarım 

2nr> 21 ı-2 

2~· S. 3~· S. \'iliı)i't Umumi macli:;i, bugün saat Altay galip be için bir haftalık dinlenme müddeti 114 de Y:ıliyet nlonunda toplanacak ve ORHAN RAHMİ GÖKÇE kabul edilecektir. BUGONKO PROGRAM f 
\'ilayetin 938 senesi kat'i he. ap mıız- Altay B. Takımı. paznr gunü Mani- ---~--
bat~ın uzeriııde miizakerecle bulund·- ÔGRET YIENLER SANDIGI · a~·a giderek l\fonisa sporcula•·ından 

8.00 program, 8.03 ajans h \bt 
ıi, 8.18 mii1.ik: hafif p:ırçalnr ~! 
8.45-9.00 ev kadını - yemek lı. ~ 
12.:30 program, 12.3~ miip.ik: t!l~ 
plfıklar, 12.50 ajans ha hederi. 1 '1r. 
müzik: hirkçe plaklar progı nıı1 ... 
dem mı , 13.20-14 .00 milzik: 1•'11c 
program (Pi.), 18.00 progrant. 1• 
~Iüzik: cnzband (Pi.), 18.30 le~ 
ma ( çiffçinin saati), 18.45 nı0~ 
çiftçinin saati - köy sazı, 19,001<ii' 
zık: piano resitali - fund •flit ı 
19.30 ajans haberleri, 19.45 !1

111 

rad:o fn ıl lıry'eti. 20.15 rnd''01 
zetr. i, 19.45 müzik: radyo saıo1 1 
ke tras• {violoni·t ,. reciµ Aşkııı ~ 
ı·c inde), 21,30 J onuşnıa (hıt1<11 11 

236501 1-2 
Xo. 7 
ı'o. 
No. 
. ·o. 
Xo. 

!J 
10 
11 

::aktır. mürekkep fudbol takımiyle bir mü;a-
16 50 İzmir Öğretmenler yardım s~ndığı bnka yapmıştır .• \!tay takımı, nıiısıı-
20 öO 8. KEMAL YASA 8(' ıelik h"'y'eti umumi:,e topluntısı. ek- bakayı ;) - O golle kazımmıştır .• \!ani-
~~- :\1 h ·b •· h · . k" t h· 1 k k "eri) et temin edilemediğinden g.cçen salılar. Altaylılara fe\·kaliidc misafir-
.::ı • u f~ eJ u~usı)eK es 1

1 
~ ••1 < ,~1 • Cumartesi gtinü yapılamnmıştır. Önü- Pflr\•crlik göstermişlerdir. 

yok ~emt ur_ndr~.n1 .~_n_ rıyh ebnıa ~asa .r:,ı-1 miizdoki cumartesi günü snat 15 de DERi IDHALA. Ti 
ı .. n mu ur ugu mu as• 0 munu.vyız- K 1. · 1 d t ı 

Nasıl öldüler? 
Tire kaıasında Akçaşehir köylincle 

22 yaşında Diiriye adında bil' kadın, 
evinde ölll bulunmuştur. 

Söylendiğine göre koca:-;iyle arası 
açıkmış. 

·100-00 kilo 
ZAHIHl:.ı 

Zeytinyağı 

H 

KS. 

44 1•1- • .. • ı·ı · t" · · ız ı c ·ı sa onun a op nnacaktır. 
vıne ..:- rııı e< ı mış ır. 

MÜTEKAiTLER MAAŞI AT YARIŞLARI 
K. s. 

* Kemalpaşa kazasının Ilelgecliği 
Avusturnlyadan iclhnl edil 0 cek mü- mahalle. inde oturan yapıcı Ömer us

hinı miktardrı <leri için Ticaret Vekiile- ta da bağında ölü bulunmuştur. 
ti 75.000 İngiliz liralık akroditif aç- Ölümlerin sebebleri, mahalli miid
mıştır. Ayrıca lngiltereden idhal edi- dciumuıniliklcrince tahkik edilmek
le k tcıınkeler için ıle 60.000 liralık tedir. 

2!) ~un:ıl usn.m 
15 D. pamuk 

2!'.i 50 
6!) 

1 G .Mart Pazar gliııli başlıyacuk \"e 
• tütclmid, yetim \ e dullnrıı :lit )faı t altı hafta de\ am edecek İlkbahar at 

iiç aJiık maaslaıı, tevzi ccUlmi~tir. y:ırıı;Jnı·ı için şimdiden İzmir" bir ı;ok 

ELHAMRA Sinemasında ................................................ 
BUGÜN MA Ti NELERDEN iTiBAREN 

Guzelliı;inc, Nefasetine, Harikulfideliğiııc usl~ı 
iKi ŞAHESER FİLiM BlRDEN 

•-ı-

doyu nı;tz 

ELVEDA GENÇLİK 
F ANSIZCA SÖZLÜ 

Yanı.tanl~r ltober-t l>oııat Grcer Gaısım 

-2- ' -
BİLLUR KÖŞK 

TABU RENIUJ 
Yaratanlar • Judy CARLAND - Frank MORCAN - Jack HALEY 

.Foks jurualdn en son 'c en mühim hm·p haberleri 

Saantlar. BİLLUR KÖŞK - 3.30-7.30- ela başlar 
y • EL VEDA GENÇLİK - 1 .30-5.30-9.3-0 da 

Cumarteai ve pazar &iinleri 11.30 da ilave seanaı 
D1KKAT - Her gün ilk seanslarda ucuz f iatla iki filim. 

kıymetli at 'e kısraklar getirilpıi~tir. akroclitif \ erilnıiştir. 

Tirede Halkevi tarafından m,"lli kostümlü zengin bir balo verilmiş, 
şehrin ileri gelen aileleri, münevverler ve güzide bir grup bulunmuş
tur. Balo reç vakt~ kadar ne~ih ve rüzel eilencelerle devam etmittir. 

---x.---
MAHKOMIYET' 

Torb lıda eı;ı ,tr kaçakçılığı ynpan mini vı_ı~ ma ku.•umu adına Siil a~· 
' rar kullnnan Jln;:an oğlu Abdul- Faik O· lrnn: cicra kanunu k~·11, 
1 .hın T-0ı balı A. liy' cx>za nınhkem - d \ \•11taı1dn ııı vazıfc'-li>, 21.ı:ı ) ~ 
sinde cel'eyan et.len muhak mes! n f- z k: rad.\ o kumc he) 'eti <kor0crlı' 
ce iıı<le iki a~ lıap:sc, üç lira ağıı· p~tra ik nrogr: m. 2".30 aJans bab f 
' zasıııx \ • :ıltı ny miicldetle bir has- 22.4., nıuzik: c1nns müziği le~ 
t ha etle tedaviye nıalıkfını •t!ilmi · 23.2& ~a 30 ~ ~.nııki progrııın ' 

ti: 11~a•ımm1•ıeı"lli•••a•••111•anıam•m1arn•n11ı•ş•. ••••••llil••-" 
Güzellik prensesi ve ses kıraliçc~i 

Dcanna Durbinin en son ve en güzel filmi 

İLK AŞKI [FIRSTLOVE] 
(Son Premer Amour ) . ,Je 

Yarınki çar§anba günü akşam saat 21 de büyük gala müsaınerc'1> 

1 Say•n ı!~Y.~~~~na~!.~:T~m~;~~~m~• h•1~ 
Bu galaya müsameresine davetlidir. .. ..................................... .,. 
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4 MART 1941 SAU 

Kızı/haçın Yuna'nistana YENi NEŞRiYAT 
yardımı p·-·--·-·-·-·-·4 

Londra, 3 (A.A.) İngiliz Kızıl-
haçı Sencon teşkilatı, Yu:uanb•tancla
ki felftkC'tzedeler icin üratle ilfiç ,.~ 
c;rrahi malzeme goqdermek.tedir. 
): unan kızılhnçınn ynrdıtn içın de 
bir telgrııf çekilmi tir. 

Alman elçisi Zağrepte 
Belgrnd. 3 (A.A.) - Alman clçi-

1 lleren, btıgiln sabahleyin Znğrelıi 
re men ziyaret etmiştir. Elçi, bura -
da iki gün kalacak ve Hırrnt <le,•let 
arlnmlariylf' görü~ecektiı. 

---x---
Balkanlarda 

( 

0

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
tını gösteren tarihi bir ve:sika olmak 
ii~re bunu dercediyoruz: 

,.;İng)lterenin harbi Balkanlara si
rayet ettirmek niyetlerine mani olmak 

cVARLIK» mecmuasının 183 üncü 
suyı::.ı zengin münderecatln intişar· et
miştir. ta •siye ederiz. 

Ortaokul 
Değerli muallim arkada~lar tara

fından çıkarılmakta ol:m (Ortaokul) 
ını>cmuasının 4 neli sayısı intiş·ır .et
ıniştiı Tah'lıekre tavsiye e deriz. 

Doktor Ata Özkal 

Çocuk hastallk
ları mütehassısı 

Karşıyaka, Bahariye mahallesi, 
Şimandifcr caddesi No. J 08. 

Telefon: !1057 

Zayı 
\'e bunu önlemek ve ayni zamanda Bul 926 senesinde Ankarn a!';keri hev'eti 
gar menfaatıerin_ı himaye e~m:k i~hı ıhhin~:.inden aldığım ihraç raoo.rum 1 
Alman ktı\'\'etlerı, Bulgar hukumetır- • r . , , . • . .. - . ~ _ 
le mutabık kalarak Rulgnr hududunu zn~ ı <~ln~q.şt_uı. Ycnıs~nı çıkaı,lc.ıgım 
Re<;ml::tir. dan e kısının kıymelı olmadıQ:ı ilan 

---o---
Uzak Şarkta 

olunur. 
Kayseri - Mancısın köyü Molla 
Halil oğu !arından Hliscyin oğlu 

Abdurrahman 
( BAST ARAFI l NCI SAHiFEDE ) 
lardn, Fraıı. aıı ııı H iııd içi ııi mesPle~in
rle daha 'azimli davranacağı sarıı!ıyor- ·-------------·• 
du. Halbuki Frano.;a hattı hareketinde Doktor OJleratör 
azimli olmamıştır. Ve Fran~a tarafın
dan verilen karar, yeni. miihim bir saf 
ha açmıştır. 

Japonya bu tcklif!C'rin knbuliınü na
zara alıp da harek w geçerse, Uzak 
~arkta artık silahlı bir ihtilaf önünP 
l!'{'Cilmez bir hnl alacaktır. Amedka w 
İngiltere, bu silahlı ihtilafın kendiler: 
'cin mü.said bir zamanda olmnsım is
t<'mektcdirler. Tnbii bu zaman bir .sır

Dahi Öke 
IZMlR A~"KERl HASTAHANESi 
KULAK, BURUN ve BOCAZ 

HAST ALlKLARI MÜTEHASSISI 

İkinci Beyler aokağı No. (80) 

dır. Fakat umumi ''nzh·ct hakkında 
Vasington ile Londra arn. mda odeYnm_ 

11111111 

lı ııoktai nnzar teati! ri cereyan Ptmek A L S A N C A K 

Haatalarmı her gün öileden aonra 
kabul ve tedavi ed er. 

teclir. 
Yakın şarkta olduğu gibi. nskeı 1 

tectförler diplomasi faaliyetleriniı. 
oniinde )~riimektedir. 
··~ Japom•a. Britmıyanm niyetlerin' 
rıgrenmek için Uzak şark ihtilafı hnl
linin neticelerinin tanmmasım 1ııgi1-
!ereden istiye~ktir. Fakat gı>neral 
Oögol. Htir Frmı:.ızlnr fi olarak inı· 
Daratorluktnn \'apılacak toprak feda
karlıklarrnı kabul etmemi&tir. Bu i~€'. 
"F'rnnsa imparntorluğmnın akibetini 
t keffü! eden İııgitlereyi mü ·kül vazi
Vete sokacaktır. 

Vasington ve Londra, t.Jzak şarkta 
rlaima beraber har k t edeceklet'Clir. 
Hritanyanm japony< nl karşı ~u ii"
Unliiğii vardır ki. Britanyn bekEyeb!-

lPcektir. Halbuki jaılonya, ort:ıkları
ııın hareketlerinden 'stifnrle etmek 
için ileri atıhnağa mecburcluı:. 

Şanghay, 3 (A.A.) - Müstakil 
F'ransız ııjansı bildiriyor: 

Fransız cevalH sefir tarafından 
~lntsoukaya tm·di edildikten sonra, .va
rı resmi bir japon kaynağından u he
l'nnat verilmiştir: 
. - Hindiçiııi ile Sivam ara;;ındaki 
ıhtilafın h allinde japom a başlıca rolli 
0Ynadığından bunun büyük' netireler 
\'ermesi beklenebilir. J apom·anın gn~·
ı·eli, her şeyden vvel A yada W'ni n:
Znnıın te ·isine ı;arfedilecektir. ---· Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastnlarını 11.30 dan bire kadar 

Beyler sokağında Ahenk matbaa~ı 

,_ Yanmda kabul eder. 

lataayonu kartısında yeni açılan 

EGE 
hususi H astahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPE~AT?R 
ADıL BiR 

Her şubeye aid hastalar kabul ve rıiü'. 

tehauııları tarafından tedavi edilir. 

Müessesede her zaman 
1 

doktor bulunur. Tel 2918 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, dlc!inize t abii la· 

ravetini iade etmek iıtiyoraan12 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacakaını2 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Efzahanesi ı 
Kem~rallı - İzmir 

~;mıll:!ml~D!mllC'I 

SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesi 
Kayseri Bez Fabrikası 

Yatacak ;\erleri \C dbiseleıl fabrikamıza ait olmak lizere a:) lira 
ücretle 9 itfni~ <' c>ri nlınacakhr. 

İtfaiye işlerinde çalışmış 40 - 60 yaşlarında taliplerin n · ~eç ' 
ıo 3 941 tarihine kadar iyi huy kağıdı, bonsen·i , nüfus cüzdanı 
\'C sıhhat raporu il Siimer Bani, Kny!ıeri Dez Fnbrikaı;ııın tahr!r~'n 

miirncaatları. 

ş Bak s 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 lj.ra1niye Planı 
l<eşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkinc'

teşrin tarihlerinde yapılır 

19Ll.1 İl<ramiyeleri · 
1 Adet 2000 Liralık 2000.- L

0

ra 
3 « 1000 c - 3000.- « 

2 " 750 « - 1500. « 

4 « 500 « 2000.- c 

8 « 250 « - . 2000.- « 
35 « 100 < = 3500.- c 

80 c 50 « - 4000.- « 

300 c 20 c - 6000.- • 
Türkiye it Bankaıına para yatırmakla yalnız para biriktimıit ve 

faiz almq olmaz, ayni.zamanda taliini.zi de denemit olunuını~. 

(ANADOLU) 

li~·;;;i; .. L~~;;~; .. ·A~i;/iii .. "'iid;ı;;~! 
1••·· •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

ı . L • ••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••···· 
zmır evazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 

1 - 120 ton askeı·"i ev·~nfda bulgur her taksidi otuz bin olu•l dört 
!aksit!e almnıak suretiyle 5-3-941 çarşamba glinü ~aat 

1

16 da 
ıhnlesı yapılmak iizere kapalı zarf usulUyle eksiltmeye kon _ 
muştur. 

2 - :.\Iuhammeıı bedeli 27600 liradır 
3 - :Muvakkat teminatı 2070 lirndır.' 
4 - isteklilerin _ş~rtnameyi görmek lizcJ.ı' her gün \'e eksiltme işti

rak etmek ıçın kanunen muayyen \'esaik ile birlikte en nz ek
silt!l1e~·i açn~u saatin~eıı bir saat ~\'\'eline kadar teklif mektup
larıyle Manısa nskerı satııı alma komisyonu başkanlığına mü-
racaatları. 18 21 25 4 

iz mir Levazım Amil'liği Satın Alnıa Komisyonundan: 
1 - geher kilosuıın ~rno kuruş tahmin edilen 15 ton kadar ~arı sa

bunlu kô.sde alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 6-:~-941 perşembe günü saat 15-30 da 

tophanede le\•azım amirliği satırı alma komisyoııuııc!a \'apıla -
cııktır. · 

:~ - tık teminatı :rnoo liradır. t ·teklilcrin belli gün Ye ımatta komi!'_ 
yona gelnıelerL 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
l (32557) Ilın yetmiş -ekiz kurnş bedel kesifl:i bina Jnşnsı 

2~-Şubat-~M 1 tarihi12dc kapalı zarf tısuliyle yapılan cksiltnıe
ı-ıııHle talip cıl~madıgındıın ııazarlılka yaııtıı-ılncaktır. 

2 Pazarlık 7-~Iarl-941 cumn gilnii :PClt 15 de kıslada izmir Jc
\'azım amirliği satııı alma komisyonunda yapıhı~aktır 

3 - !eminat muvı!kkate akçası 244 ı lira seksen iiç .kuruŞtur. 
•1 r-- ~artname kt"şıfname ve rP~mi vüz altmı~ iiç kuı·uş ımıkahiliııde 

komi:-;yondan alınabilir. · 
!l - İstekliler kanuni ,·e:.iknlaı ı Ye teminat mu,·akknt:ıl.ıri.rk bi~

likte ihnl<' :aatiııden e\'\'ei komi.:>yonn miiracantlnrı. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: • 
1 - Beher kilosuna yirmi sekiz kuruş tahmin edilen 2lfi00 ki!o k<'

silmi~ '-ığır eti pazııl'iıkla satın nlınncııktır. 
2 - Pazarlık 1 O-.:\lart-941 pazaıiesi giiııü ~aat on beşte kislada iz-

mir levazım amirliği satın nlma komiı;yoııuncla vapılncakcır. 
a Hepsinin tahmirı edilen -tutarı 6048 liradır. • 
4 - Teminat kat'iyesi 903 lirndır. 
il - İsteklih•r kanuni \'esikaları \'e t~minatlarh·le hfrliJ,te belli g'liıı 

\'~ :-1aatta koıni-;rona miiracaatlnn. · •l ~ 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher kilo una 150 kuruş tahmin edilen 20.000 kHo ,.,adeyağı 

ihtiyncına talip çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlık 8-Mnrt-~l4J cumnrte:-:i glinii !il.aat oncla'kışladn izmi,. le 

vazım amirliği ı-ıatın. alnın komsiyonuncla yapılacaktır. 
!1 Hcpı;inin tnhmiıı edılen tutnrı ::ıo,ooo liradıı. 
4 - Teminat murnkkata 1 2250 liradır. 
3 - Şartnamesi koıni::yonda görülebilir. 
fı - htekliler kanuni ,·e;-;ikaları \"'e teminatlaride lıirlikLt.' ihnlt> a. 

atından e\·vcl komi:;yona ınUrnc:ıatları. · 

İzmir Levazım Amirliği Satın Almo Komisyonundan: 
1 - Yiiz adet küçük bakır ka%aıı . yiııni adet lıiiriik lnıkır lrnzmı , 

dört ,riiz elli ndct bakır knrnvan:t pazarlıkla satın alınacaktır. 
Kazanların ynnlnrına ait bakırlarla karavananın bnkırları ciheti 
askerivcdeıı l'erilecektir. 

2 - J>aznı=lık li-l\I al't-041 pcrşE.mbl• giiııiı saat onbeş buçukta Jos_ 
lada izmir le,·azım amirliği <:atın alma komisyonunda nıpılrı
cakbr. 

:1 - • 'nrtnnıııe. i komisyonda göriilebilir. 
'1 - Hepsinin tahmin cdilPn tutarı :->561i lıcs bin beo; \'ÜZ altmıs be 

liradır " · 
n - Tekarı:iir .('clecl•k fiat [İ%ı>riııcl ıı ylizcle on lıe~ teminat 

katiyesi alınacahiır. 
6 - 1stekliler kanuni \'esik:ıları ve temiııatlar:iyle birlikte ihale 

saatinden e:. vvel komi-.yoııa miiracaaU:ırı. 

lzmir Levazım Amirligi Satın Alma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Beh~r kilo !;Unun üıhmiıı lıeclPli Teminat 

mu\•akkatası 

Kilo Li. Kr. s. Li. Krş. 

6000 
4000 
4000 
<1000 
.ıooo 

.1000 
. 6000 

Nııhut 
Sabun 
Pirine 
Kuru · fa su iye· 
.\1 akarna 
Bulgur 
Patate~ 

Ek. iltmc şekli 
1) 

15 67 50 
40 121) 00 
:J6 ıos 00 
28 !lG 00 
2!) 7 00 
22 66 00 
O!:ı 27 00 

İhale tarih ,.e gtiıı :-::ıntı 

. 
7 Mm-t 941 C uma gün ü saat 1 O 'PAZARLIK 

PAZARLIK 
PAZARLIK 
PA/',ARLIK 
.PAZARLIK 
PAZARLIK 
PAZARLIK 

7 l\lart !H l Cuma g·ünü saaı J 0,30 
7 l\Jart 941 Cuma güni.i saat 11 1 
7 !ılart 941 Cuma giinii .!':nat 11,30 
7 l\Jart 9 ıı Cuma günü aa:: 1 ıi 
7 Mart 941 ('uma giinii sant 14,30 
7 :\l:ı: l !Hl Cunrn gqııü l'aat lfı 

-- -«>----
1 - Yukarıda cin \'e miktarıları Ye heher kilosunun tahmin fintln

'arı ;\azılı yedi kalem erzak ihtiyacı n)"1 ayrı ·artıınmelerle ve 
açık eksiltsne suretiyle ynpılan münaka~n.:ında talip çılcmaclı
ğıııclan pazarlıkla ·ahn alıııacaktıı'. 

2 - Pazcırlık hizalarıııcln yazılı tarih giiıı ~aatlanla kıslndn :.,mil' 
lc\·azıın amirliği ~atın alma komisyoııunc.ln yapılacaktır. 

a. - Tl•minnthırı hizalarında J·azılıdır. 
4 - l:stekliler kanunj \'e ijrnlan ve teminatlari~·L biı likte 

sn:ıtindcn c\'vel komi yona müracaatları. ,,. 

ihulc 

·M, M. V. Deniz. levazım satın 
alma komisyonundan: 

15,000 .1etrc crnt is başılık kumaşı 
5,000 :M elre erat iş başılık kummıı 
5.000 M ctre errıt i ... bnşılık kıımn~ı 

Tnhmiıı bPdc·li 
l4ira Kr. 

21760.00 
7250,00 
7250,00 

llk tt>miırnt 
Lirn. Kr. 

163 1 ,25 
~M3,75 
:lM~.75 

25.000 36250,00 2718, 7 5 
l - Yukarıdn cins \'e miktarı ili.! tahmin edilen bedeli \'C ilk temi -

natları yazılı ilç kalemde c. m':ın 25.000 metre l•rnt iş l.rnşılık 
k:.ım:ı~ın 5 .1:ırt 941 çarşanl..ı:'t gtlııii s:.nt 11,30 dn paz:ırlık-

1 • l:ı ek iltme:-i y:qıılacukl11'. 
:! - ~:ırtıınnwsiııi gfü nwk 'c nlnı~ık ı'id,,-ı•ıılı•l'in her giiıı Vt' paz:ıı·

Jığa i~tirnk (decekleriıı <le belli J'Üıı Ye saatta yukarıclıı h.zu
larıııcla f!Öl'l ı·ilen ilk teminat makbuz veya m~klupJariy!e ka
nunun ish·diği cliğı'r veı-ikrılarla birlikte komis~ ona milrncaat-
l:ın 1546 srn 

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

1 z mir öğretmenleri yardım şan-
. dığı başkanhğından: 

Sandık )~l:;nsıııın 10 uncu mrıcldl'si mucilıiııce sandığımızın Yıllık 
ıımumi toplantısı 1 l\hrt l!'l 11 taı ihinde Kız lisesinde yapılmak ü1,er~ g<-
nel kurul iiyeleri çağrılmışsa da ekseriyet tamamlanmamış olduğundan 
2 nci toplantı 8 Mart 1941 Cumartesi günü saat 15 de yine Kız lisesi k'on
f~rans salonunda yapılacaktır. Sayın üye arkadaşlann gelmeleri rica 

olunur, (826) 

• 

Meşhur pilavlık OrhanHazi pirinci 

rda getirdik Kaf· • 
mı 

Çuvalların üzerinde ·S S S "Ekstra pilavlık 
• markasına dikkat 

Kestanepazarı 87 3 cü So. No. 24 

Şemsi ÜNEŞLİLER 

incir Türk anonim şirketinden: 
Şirketin Hisseclaı-lar Umumi hey'eti senelik adi içtimaı 26 .Mart 941 

Çar~amba günii aat 10 da İzmirde l\les vd<'r gümrüğü sokağında 3 mı
marada Şirketin idare.merkezinde yapılacnktır. Toplnntıya iştirak etmek 
isti.ren hb:.cdarların toplantı gününden en a.ağı on gUn C\ veli ne kadar 
hi.'selerini şirket m rkezine tfl•rli enerl'k mulrnlıilinde duhuliye kartı al
mahırı lazımdır. 

Konuşulaca işler: 
l - İdare Mecll:ıi raporu ile miirakip raporunun tetkiki ve taı:;vibi. 
•> -- Hl 10 Birinci kilmın ayı nihayetinde biten hesap senesine ait 

blfmço ve ki'ır ve znrnr he nbı ile m vcudat li~te::ı'nin okunması 
ve idnı·e hey'etinin ibra ı, 

3 İdare .1eclisi azaları huzur haklariyle mürakip ücr<>tinin tn~ ini, 
4 - )Hirakip intihabı, • 
;> - İdare Meclisi azalnrıııııı şil'ketl<' rnunmclede buluıımağn ve .ııirket 

mevzuun:ı giren mmımeliHı yapmagu mezun kılınmaları husu-
sunda biı· kHrar\·erilme :, (825) 

T. c: Ziraat ba kası lzmir 
şubesinden: 
Bnıı~amız uhdesinde buhınnn Çeşmedt Ilıca Yaygın mcvkiinde Jnlin 

41 parça arsa pnzarlıkla satılacağından talip olanlnrın Şubemize mii-
racaatları. (821) 

Çamaltı tuzlası üdürlüğünden 
K~if bedeli 4168.67 lirn ve murnkkat t{'miııatı 312 lir:ı 65 kuruş olan 

'J'uzlamız dahili su k:)isatı eksiltmesi talibi zuhur etmediğinden 15 gün 
müddetle ternclid ecl.lmiştir. K('şif, sartnnme ve projesi her gün l\lüılürlü
ğümü;ı:d \'e İzmir Ba. .:.\liicHirliığunde göriilebilir. İsteklilerin ihale gi.inii 
olan ;> 3 941 Çar~am~a günu snat 14 te Mü<liırHığiımüzde milteşekkil ko-
misyonda hazır bulunmaları. 25 1 4 (726) 

Akseki Ticaret bankası Türk
anonim şirketinden 
Bankamızın Hl10 yılı )'ıis::;ednrlar umumi he,(eti :H-l\tart-941 tnrihi

nc ra:stlıyan pazarte~i günli saat 10,30 da lzmircle finun' Kemalettin 
caddesindeki banka binaı-unda a ·ağıdaki hlt usatın müzakerc~i için 
:ılolade toplanacnğından içtimadn hazır bulunacak hissednrlann 
25-:Maı1.-911 akşarnırıa kadnr hi:;ge enctleı ini banka merkezine göste
rerek duhuliye nlmaları ve vekil sıfatiylc iştirak edecek zevatın da his
sedaı lrırdnn bulunma ı me,.rut. olduğu ih111 olunur. 

Akseki Ticaret Bankası 
idare meclisi reisi 

H. Serter 

Ruznamei müzakerat : 
- İdare mecli"i ve mürakip raporlaıınm okunmn..,ı. 

2 - Bilançonun tetkik ve tastikiyle idare meclisinin ibrası 
3 Temettüıin sureti te,·zii hakkmda karar ittihazı 
4 - Müddetleri biten idare mec li-.i azalarının yerine yeniden :1za 

intihabı \'e yeniden hakkı huzuı·lnrınm 'tayini 
5 - l\Iüddetleri lıiten mtirakiplerin yl'rinc ) eniclen miirakip intiha-

hiyle iicretlerinin tayini . 28 2 4 

lzmir Hususi muhasebe 
dürlü2ünden: 

•• mu-

2 nci Kordonda muhterik 81 snyılı Akk:ış h, 111 il Bedesten içinde 
ınuhterik Vezir hanı içinde 34 \ e 3 snyılı magnzal:.ır m al.arımı ait olup 
muhteYiyatı cem'an 4760 lira 2 ı kuru tan ibaret bulunan ' ... İzmh· Bele
li) esinoo İdnrci husu i;\·ei ·iliıyd namına tanzim Ye iln olunan 1'3 '!)38 
tarihli v.e 597 - 598 - 599 snyılı c3> kıb bononun yenisi alınacağındı:ın e~-

• kilerinin hükmü olmadığı ilan olunur. (832) 

lzmir Telef on müdürlüğünden: 
1: Kağıt, karton v.e bil'umum mal~mcs. müteahhide ait olmak iizerc 

(3500} üç bin beR yüz adet tel<>fon rehh rmiıı tah \'t' teclicli, çık ek-. Jtmrr<' 
rıknrılmıştır. 

2: l\tuhamnıf'~ bedeli (15;>0) Bin b ş yuz elli lirn. nıuvnkkat teminatı 
lllG.25) Yüz o.ıı altı lira yirmı beş kuru::; olup eksiamc:-;i 21 Mart Hl41 
Cuma günü saat 15 de İzmir Telcıon :Müdür!tigli hinn;.ıı da• nıiı 1 şt>kkil 
~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3: Tııliplerin muvakkat teminat makbuz 'eya Banh.ı mektubu \'\.' ka-
mııı"i ,·esaikle mezkur ı,'11n \ anttl' Kumis.\on:ı nnirac:ıatları. 

4: Parnsız olan şartnn·mel,•ı· n her gun İzmir T<>l fon Miıdurtfü•uncle 
görü'eceği ilan olunur. 4 J 6 ( 31) 

Kültürpark ten ~s kulü-1 
bündetı: 

KuHibümüzün l5enclik adi topl.ıntısı 
8 :\fort 1941 Cumartesi giinü n:.t 16 
dn kulüp binasmda yapwacagından 

azamızlıı t.eşl'İfleri ricn olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare hey'eti ile mürııkip ra

porl:lrının okunma§'ı 

2 - !)40 senesi hesaplarının ted
kil< \ 'C tasvibi ile idure he)'<'tinin ib-

rası. 

3 - Ana yasanın tadili 
4 - 941 senesi büdçesinin tasdiki. 

(827) 

Hal'• ze tiny ındllD mamul 

Omer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

37 ruştur 

·=---- DIS TABiBi-

ev at Dağlı 
Hastalarını her gün u.bahtan 

ak,ama kad r ikinci beyler aoka
iında 65 numaralı muayenehane -
ıinde kabul eder. Telefon: 3058 



• 
_ Snhile 4 ( ANA O OLU ) 4 MART 1941 SALI 

-----------------------------------------------------------------------------~------------------------------~------._.. ______________________________ ......, ______ .....,.;.... __ .-.~-----..... --ıt~~-
MÜZİK: ınontereue gardım Eden 

Pazar aOnkO konser 
Pa:z.ar günü sant 17 de Hnlkevi 

salonunda tertip edilmiş olan kon -

Gün geçtikçe artmaktadı; Yunan ricalile konuşma
larına devam ediyor Konferans 

\ SON DAKiKA: 

ser bize kıymetli iki genç Türk ses Amerı·kalılar 
aan'atk&rınt tanıttı. Ank rn opera M •• k 1 mektebi talebesinden ~ayan. Ayh~n uza ere er 
Aydan ve Bayan Vasfıye ; bızc gu - B •• ld " k d h • 
zel sesle riyle meşhur opera p r çala- ugun o ugu a ar lÇ 
rını di~lettiler. Ayhanın Puçininin bir vakit birleşmemiştir ,Evvelki gece geç vakte Tokyo,:~ (A.A.) - Ba.,vckil Prens la Boheme ve Madame Butterf!y 
opcralarmd~nA SÖyled iğ,' 

0
P llrÇalar kadar sürmüştür 

bıze bu hakıkı Soprano esın kudrc- Londrn, 3 (A.A.) - Amc ·ikımm Erzurum 
Koııo~·t>nirı neıdiııd •, hüküm<>tlc or
ıhı \·e clonanına erkanı ı1rnsıııd.ı bir 
kont t>rnııs :ıkdt>c1ihn iştir. 1\ r,uferaıı-tini layikiyle tanıttı. Çolc tem iz ve reni Londra bt'h ük clçi-i, 1ııgiltercye 

teknik dcılu bir uı.lup bütün parça - ynpılnn yardım;ıı gıin geçtikçe art
larda göze çarpıyordu. En yüksek mnktn oldul:runu bildimıi tir . Gnzc -
notlara kada r gnyc t k ol ylıkln cı - tecil er ) :ırdmun geç kaldığı hakkın
kan ses istikbal için bı'ze çok büyük daki Almnn itldin lnrının , hadi:;elerlc 
ümidler v«:rınekledi~. «Go~noa t> n'!n tekzip edilip cdilmiycc~gini soı niu~
«Ave Marıa» aı da ıfadelı ve Mntı - lardır. Bii\·Uk elçi: 

Atina, 3 ( A.A.) - Büyük Britan
ya H a riciye nazırı Eden, resmi öğl 
ziyafetinden çıkarkPn, halk kcndis·
n i İngiliz ve Yunan milli mar4!arı 
söyliyerek büyük tezahüratlıt k rşı
lam1'lır. 
Öi{renildiğinc göre , Edenin görüş

meleri, dün g~cc yarısına kadar d e . 
vam etmiştir. Görüşnleler, bugün 
öğleden sonra tekr.ilr batlamış ve 
genelkunnay başkanı general Sir 
Con Dil de hu görüşmelerde hazır 
bulunmuştur. 

~n ll m bi) e. Balıriyt•. IlıLriciye \C IJ:ı. 

Bu sayede modern b ina- hilhı• nazırl:ıı·ı i~til'nk e1mislcrdir. 

l .. Ordu g<>nclkıu·mrı\' b~ .. kmıı \'t> Ami 
lar a suslene cek 1 l·nllık ikinci lıask;ııı d.ı lı'nzır huluıı-

J taıı~ul. :: (1\•I fonla) - E: zıı-) mu~lnnhr. Konfcn ııs iki 'ıırıt ı;iir
ı•tmıdn ı ·ia:-1yondan li lıl'c kııdnr olnn mli.,Uir. !lrıhili , e lıar:ci hudi .. clcrle 
mc n_f~dc _.:eni \'<' modern b!n.nl:ır in- şıırtlıırırı <'ll on mıh.eti tedkik edil-

mantal b!r ekilde aöylenmi~tir. ~ · - Üyl~ olduğunu znnn('(\iyonım. 
yan Vasfıyc Mezzo Soprano seaıyl e Amcrikaılnki Lutin ele\ letlcır. Amcri 
Yerdinin Ayda'sıııdan bir paı·ça ve kmıııı lııgiltere\'l' 'ardım f;iyn~eıini 
Schubert'in M!renadiyle, «Cl ıop in» in • a~\ ip 't uivorlnr. · 

şnı:ıı ıcm bır )'ftJJI koopcratıı ı kurul- '" 
muştur. Kocq>Pr.ıtifi 11.'şkil ~·ılnıı ~ lİ7. miştir. 

bir e tUdü üzer ine y pılm1§ olar Am rıknhl.aı ııı, tarihte• simdi}" 
«Chnn~.on» u bize d inle tti. Ve k~ru1l~· kadar goı·ülmerniş dereced<' bugfüı 
cak Turk operasında değerlı bı. müttehid olduklarım zannediyorum. 
Kantah ·• olabileceğini iabat e tti D mistİı' . 

Atina, 3 ( A .A. ) - İpg:lt~rc Ha
riciye na~ırı Antoni Eden, Atinada 
bir kaç g ün ka lacakhr. Ede n, Başve. 
kil Kor izis ile görüşmüştür. Basve• 
k il kendiıine bugün bi .. öğll" 2iyl'lfe ti 
vermişt'r. Akş:ım d a İng i ltere sct'iri 
tarafından e lçilikte bir ziya fet veril
ıni~ti r. 

"ili orink :ırn::;ında ::\Iill! . cfimiz Is_,._ ___ ....,. __________ , 
met iııuıHi, mehuslnr \'e bir cok tnc
ı:nrlur 'nl'dı?t. .Türkiye 

Her ilci genç san' atk" r d nhi dinleyi 
cilerin co kun alkı~ t ezahür tiyl<' 
kartılandı ve takdir edildi. 

Konscl'İn Jnstruınental kısmında, 
Faik Onural , piyanoda Seı · ııcttin 
Cöktepc l'\'n refakatiyle «Beetho -
ven» in uMenuet» i ile Predln'nın 
(Kubt!lik sercnadc) nı kemani le· 
miz bir §ekilde bize dinletti. Bilhas
sa aSerenadc» çok güzeldi. 1c r:ı gÜC· 
lükler iyle dolu olan bu eıerd f'\ Faik 
çolc muva(fnk oldu. 

v ;. lonsel aolo olarak p'y.ano re
fakatiyle Nefi Puyan, Gabriel Fa -
ure'nin Anrea un reve isimli eser·yle 
«Grieg» in cSolveig arkısı» nı çal 
dı. Bunu aantimantal bir şekilce b ize 
dinletti. Ye yerinde takdirler kazan· 
dı. 

Az zaman içinde üçüncü konserin : 
veren Selahettin Göktepe «Uatııı iı· 
6 ncı rapaadir/ni yüksek teknik kud 
retiyle ve canlı bir ifade ile <;:nll\ral 
dinleyicilerin kendisine karşı ola!· 
takdirlerini bir kal daha fazı~ taştır 
mattır. Ayrıca cŞopen ııı den ç ldığ 
c Etüdı& de escrı!n huausi karakterin' 
tebarüz ettirmiş ve muvaffak olmu 
tur. Halkevinin bu konseri 11alon\.' 
dolduran müzik meraklılarını hak 
kiyle tatmin etmiş ve genç aan'A tkar 
lar her parçada sürekli nlkışln rlu 
takdir edilmiştir. 

Böyle güzel konserlerin her :ı. mar 
tert,'p edilerek memleketimi:zdelc' 
müzik hareketlerinin canland ırılma 
aını temenni eder, ve konser verenle. 
l'İ ve Halkevini tebrik ederiz. 

Nihat Mumcu 

---o---
---o---
ltalyanlar 

( BAŞT ARAFI 1 NCl SAHİFEDE ) 
zelesinden hemen 24 aant aonrıı ~a -
dırlarll yerleşmit halk üzerine bom. 
balar avuraran İtalyan tayy re leri, 
şehrin tahribini ve halkın katliamını 
kolayca tamamlamak iatemişlerdir. 
C'h a n fkarıumumiyesi bunları ilhanı 
altında bulunduracaktır: Ordumuz 
bunıın intik..,nını alacaktır. Bu cina· 
yctleri yapnnlann ve emir ve renlerin 

Münasebat kesildi mi? 'ı Gafil avlanmıyacaktır 

ıngiliz ateş emiliteri 1 Edenin segaha ti ___ ... __ _ 
B. VALDER 

Lızboıı, ~~ (A.ı\.) İ;;p:ıny:ıuııı 

memleketimize gelınek 
üzere Sofyadan ayrıldı Tam zamanında olmuştuı 

Londra, ~ (A.A.) - Röytcr .nj:ııısı
nın diplomatik muhabiri vnzı,·or : Londrn elçi i Vnldl.•r 1.izbonn gel.

mistir. Bıırnd:rn .\lndı·id<.' gid,.cc·ktil'. Bu haberi 
subay ve er apoleti taşıyan fena 
adam lar olduklarını bi)Jirmek ve 
kendilerini cihana tanıtmak iat'yo • 

F.deniiı Ortn ~arkta t.nn; znmnnında 
hu l uıımnsı. kendiı:;inc son hadiscler<leu 
tevellil<l .eden nmsnlel ri Ü~llkike fırsat 

Asker"ı Vazı·yet lt l · · \ermiştil'. a yan Q]ansz verıgor Ankar:ı miiznk\; l'derinclen gonra 

ru:ı: . 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) Sofyn, 3 ( A.A.) - Stcfaııi ajnıı- 'J'Urkiycnin ııeşrettii{i resmi tclılii,r. 

Atina, 3 ( A.A.) - talyan tayya
releri, zelzeleden muztarip olan Li· 
wiaaa §ehri ahali&ini bugün tcknr 
'>ombardımnn etmişl«!rd·r. 

sı. s1 bildiriyor: bilhMsa eht'mmi\'(~ti lıniz<.lir. 
2 - Tayyarelerf n malzeme ve ev He r ııc kadar rc~mi 1.eynııat yok- Roğazlnr:ı nm}:in dökülmesi \'C Tlirk 

saf dütüklüğü. :-;n d a. İ ngiltere ile Rulgm•ista:ı nrn - filosunun Çanakkaleye mu\•aı;:nlütı, 
3 - Tayyarecilerin ceaur ve <\zim· ~ıııda ki d iplomnti k miinıı~clıctler Tiiı-kiy.eniıı, her Hiı·lü ihtimallere kaı. 

kir olmaması.. ke:-;ilmi~ nddediliyor. ' şı huzır olduğunu \ 'C gafil ııvl.anmıyrı-
---o Harpten önce ltalyan hava kuv -: E lçilik erkanından bazıları \'e bu cağım göstennekw<lir. 
/ngi/iz/er 1 vetlerinin talim ve terbiyesinin iyi- arnda ntcşcmilitcr Albay Ruz, Tiir-1 x---

liğinden bahaediliyordu. Filimlen: 1 k iyeye gitmek iizım.• Sofytıdnn n.rrıl- Amerı·ka Ja ecnebı· 
BAŞTARAFI 1 NCİ SAHiFEDE ) Q"Öst~rilrhişti ve bunlar, ispanya har- ı mı c; J ar<l ır. Uj 

pabilecck mühim lıir me,·kie yerleş· binde tecrübelı1r de edinmişlerdi. Yuna n ch:ilik erkıinıııdan lınzılnı·ı mevc/uat 
miş oldukların ı . öyJcmhıtir. Halbuki bu harpte muvaffak olıırna- cln Sof~ ayı terkctmi~l<ırdiı. 
Hnhcşistn nda Gondnr üzerine doğ- mıslarrlır. Binaenaleyh sebep bu d e · ---x-- -

ru yapılan iler i ha reket nrnzinin dnğ- j ildir. Malzeme ve evsaf mc~l~ıı· de 
!ık olması yCızünd~n yııvnşlamıştır. mcv;,r.uubaha olamaz. Çünkü İngilht- ltalyanlar 

Loııdrn , ~ (A.A.) - Hür Frnn~ız ler, Harikcn tayyarelerini ArnRvud
kuvvetleri knrargahındrııı nlınnn bir lu~a yeni getirm;şlerdir. Şu ha lde 
tebliğde, r,enubi Libyadn miliıim bir sebep, İtalyan tayyarecilerinin ma- MEISTE HARPTEN BAH· 
vah n ol:m Kufrnnın bil' mar t!n Hür neviyatının sağlam olmaması ve azim 
Fran ·ız k uvveti rine teslim olduğu lerin'n taarruzları ileriye götiireme· lı SEOl Y ORLAR 
b ildirilmektedir . mcridir. ft l 1 ı.· h ı ., \ A ) 
Blıı l tnlnın esir nlı nmı \e mılhim Nitekim Alman bombardıman tav- r· la ~:ıı ıı lJI!: kmn a ·.

1
·• (ı :,,:,

1 
-

'kt d h. 1 · ·~d· d'I ı · M 1 t 1 d 'lk 1 ta rarı umunıı arnrga 1111111 _.,. rnı
m ışhl'. f'. a ya nıı: a yan avcı armııı ıı - • . . . 

\'nşiııgton, ,ı <A.A.) - l ııgi!iz me'
dıı:ı.tı ı l n rlah il hiltiln N:nelJi m('vdua
tınm bloke <:!dilmesi lı:ıkkrnda lıir ka
ı·ar \' 1rİIC('('ği bildil'ilrıwkt(!•IİI'. 

Ruz\'dtin, Bulgıır ııw\'duatı hak
kıu<la ayrı bir emir verrneJ ip ynkıııdrı 
umumi !Jir l'miı· YCl'mMi rııuhtı.~rn(>J-
di ı·. • 

m! ~r a nrp mn zcme~ı ıg~ın. m c ı .

1 
ydarfe erı,1 atlat y

1
a aarruz

1 
arın a ı'· m:n:.ılı resmi tbliği : 

K h . · A 1 ·1· • · d 't • f ı · 1 1 '\ mıan r ı•phc,;11ııle tay,·aıdcrmıız 
V. / d a lf'C, :J ( .A:J. - ııgı ıı uınııınıl m:ıves~ e stı mı4 •• aza zayıa Vt!r· 1 dü nuııı il le ı·i ııe, nl C'\'Zil t;riıw \ 'P as-n.ra a vaziyeti vahim knrnrgahının teblwı · mış1erdır Halhuk• tııarruzlarını $0· k " t .. 1 . l . t . I 

t '.' • • 1' ·k. 1 . . .. .. · it 1 1 ı:ı· l'Cmınu cı·ııH~ 1ucum e mıı- er-
r,rıtı'ctl ..: şı ma ele ·ı kU\'\'et nrımız nuna goturmıyen ayan avcı arı az d' .. 

\'a~iııı<ton, 3 (A.A. ) - Hnricir• 
nez.ıreti, . \ lmnn lmrıllırınırı Bulgari . 
tann girme.si nıiin<lseb(•tiyle !lulgar 
ınntlubntınm bloke eclilmec:ini lıazinr
dı•ıı ist\•mi,tir. 

---+----
görüyor ' d ı · · l d' B 11 

• Keı:eı~ civaı·ınn. hilkiJ? olnn m ühim bir 1 a o .. sa ~ayıat vermem ş er. ır. u • 1 A lmnıı ÜI\ \'tırl'll'ri Malin ~eıııaln _ 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) geçıclı zapt~tmıJerdı.~·· !fnheşist~ndn nun uze.ruı~ Almanlar, kenJı avcıJa- rıııda b ir h:~ı:ikrı:n İngiliz tan nr,;i 

Arnavudluk cephesinde 
( BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

<la mutabık kn lınışlardır. 1\Iti!Akatm Goıı~nra gıdeıı ,Y0 1. 11.zer1ıııcle ·enı t.-•- rın~ .~etı~m~ş ve 
1 
ta~ı-ru~ar~ i o7ları dii~iiı·mii~!e,·diı·. man tayyaı·eıi düşürülmüş, hundan 

dostane oldul:ru soylenmekte ,.,. rnkrn- ~a~kıler kayc~edılm ışlır .. taly:ııı .:-?m~- ter 1 a a~ amı~ ar ·~·. anı · ta yan inınl j ,\ frik:ıda Al nı nn la\'\'arP- başka 9 dütman tayyare!İ de cok ağır 
dn b ir ka rarın tılı nac.ığı bikli,·'lmek- l ısınclc ha rekat memnum.ret \'erıcı bır tayyarelerı, vazıfelennı ~u ~ebeple lc.·ı·i Tohı uk u . .-. .. üne ' ı' Agfd\·ada ha.ara uğratılmıttır. 
t 1. ta ı·z<lu <l" \'nın etmekt"dı' ı· ba.. aramamakladırlar. Nıtekım cu - <l" t" 1·· k il l 1 • 1 Atı'n-., 3 (A.A.) - Burada du"ıı cc ır. •• . w " • "' • •• • • • u~ nı an nı o uı· u o nl'ınııı nı.UıH ll- ... 

İngiltere - Bulgristan müıuı .. cbatı- . ~ahııe, :: (A.A.). - Ül't~ ~nrk 111- ma .gunu, .lngılı~ler Arnavudluk r.e p- ğu kapma h ücu m et mhleı·dir. ('nra- aaat 16,30 da bir alarm işareti veril. 
n ın salı günunden CV\'el kesilcc ••l gay- ~ı l~z h n\'n kuvvetlen knr:ırgahlnırı k·b- lıeıınde hıç 2~Yı .~t .. ve~~ed~n ~6. İtııl- Luba •;nkl:\,.nn düşman tankları tnl'- mİl}tİr. Alarm 16,55 de nihayet~ er. 

· ht l .... 1 1 .ı,-d. lı •tJ • van tayyareaı duıurduklerı gıbı, dn· I 1.1 ·. t• ' ı•· d " . ı · t' 
rı mu eme goru mc>J<.v.: ır. ,.., · b' H 'k • d c çı ı ınış ı r .ı r a) an ucrı muııasn- rn .. ır. 

Sof.rn. ~ {A.A. ) - Röyter: K ren. civarında cHisman nl•'nl'cri- ha sonr'!-w. ır arı en tayyaresı. e rn nltınclu lıulunan kiu;ilk Kufrn x---
Başveki l Pilof mchu:-ı lnrn Alman as ne hiicum ~dilm işti r. Des:ieye - As· "~.stgeldıgı ~es .. tt.~ı~.an .. ~~yy~re.sı~e 1 gnrn izonıımuz, kat kat faik ıliisnıa11 A t k k d fft 

ker ler inin Sofyn,·n gelmelerinin hü- ma rn liz.cr inde iki duşmaıı t~ıvyaı'<!si hucun~ etmış, uc:;un~ dua.u~mus. ~ı - kun·etlerinin hiicum u kar. ı!\tn<lu Q ones 0 azan I, ! 
1 k ümctlc vapıJnn "anhrşmnya mutnbı1 tahrip edilm iştir. Bunclnn bn~ka Ul)- ğPrlerı hn~o ~a~neaı har. cıne dog ru llnha fazln ınukHcmet t:Clc.;memi5', 

olcluğunn· ılai l' yaptığı bcynnnttnn ,on ,·arele_rim~z .bi r çok <lü şmaıı n~k--ri t~· savuşup gıtmıştır. bunlarda ıı l.J ir kı m ı <lüşmaıı mııha-
r n muh nlcfct grubuna men. up lP. me· cemmulerını bombaln?u. laı:dn·: B ı r l .:ara hntt ıı\ı ym nrnk hntlarımıza ı.:·c. 

Bük ı·eş, :l ( A.A. ) - Antoııc~ko -
ııuıı :iynsclin in tas\•ip edilip ntlilnw
diid hnkkındn yapılan p)chi:stiıı bi
riiıl' i günii neticesi şudur : 

b us söz sörl"mek istemişlerdir. P,ı hnva meyclanıncl~l. "~ hır şehır cmırı~- Almanya 1 l cbil ınişlerdir. 
tale p reddedilmiştir. ?ıtecli., liçli.i pak da d üş~1ıa~ı !11°t orlfı vnsı tnlnmrn h ır- 1 • Kastalla ı-iya ( ~l cis J civnrında 
tın imzn. mı lı Okumetçi mebusların :ıl cum .~~ı lmıştır. • . . <. BASTA.RA~I 1 NCI SAHIFEDI:: ) torpidol:mmızln dü mnn <leııiz km·-
kışları ve muhaliflerin d prot " olar ~fotun .. ha~ekul~.nn .. tnyy?rd<>umız rılrhektcd.ır. f aknt bunun der.hal mı, \'etleri nı·n~ında ateş teati ı.:dilmi tir. 

ı 1 G3 15 !ı !'€')' le hte, 1500 rı•\' nleyh. 
le. " 

:ıraı;ın<ln tasvip etmiştir. sahnıen usler ı!-ıe cloıımu lerdır. y~)ksn At~na ':e Belgradda vak ı olnc&k Şiddet li ak8ü l iınwtJc 1«1ğmcn '>i r tor. 
Cen up Afrıkasın:ı mensup tnyya. dıplom:ıtık bır 1.:ıarnızdan ~onra m ı Ilidomuz bir h ücumbotumuz. iki dUs

rele r l\legellis i )·enidcn bombalamış- yapı lacağı hususunda fikir le r muhte- mnn gcmisin'e 1.orpil i. abct eUirmi;-

---x- --
RUZVEL TIN MÜMESSiLi Yunanistallda 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
nistandaki lngilii hava kuvvetler' 
kumandanı Vis mare§al Dnlbi Ynkn· 
ya şu telgrafı göndermiftir. 
«Kumandanız altındatç: İngiliz w 

bay ve erlerini .xiyaret ettim. Bunla· 
nn dağlık mıntakalar ve fena hava 
lara rağm~n kazandıkları muvaffa 
kiyeti, sular içindeki meydanlardar 
tayyarelerini nasıl kaldırdıkların 
gördükten aonra duyduğum iftihar 
size birdirmeği vazife addeyledim 
28 şubattaki 26 tayyarenin düştirül. 
meıi ile netı'celenen zaferiniz bir re· 
kor olacaktır. 

Jardır. Motör!U vesaitle dolu 1>ir par- lifti r. tir. Ka r aya ~ ı k ınağa nı u\·aff:ık olan Lizbon. 3 ( A.A.) - H.uznltin 
ka tnm i:-ab tler kaydcdilmiştit-. Ber lin . 3 (A.A. ) - Bir hu:-.usi mu- düı:.ınana ateş n~ı lmı~ ve ınlidnhnle husu'!i müm e:-sili Albav Dnnuaıı 
Kahiı-e, 3 (Rudyo ) - B u akşnm h:ıbir IJildiriyor : eden tayyareleı imiLd ıı birisi bir dii. h:tş\•ckil Sa hı) nrı ziyaretle bir nat 

ne!lredilcn umumi knrnrgahın resmi Al man propagnnda ııezım:ıtiııin şefi ; man c ii z lilamına i nhet kayrtc~ le - gifrii~ıniiş Ye hur:ı ct nn doğruca tay-
'"ebliği: Almanyanın Tiirkiyeye bir hlicumu mişt iı·. Cüzütamlarımız .;alim1>n (b- yan• meydanına gideı·<'k hava \'oli) -

JJihyıı, ET'itre. ve Hnbcşi. t:md:ı rle- düşiinmecl iği ıı i, çUnkli Alına ııyanm l:o r ine clöıımüş!erd ir. Gcmilcrımizin h' l\Iadride clönmiiştiir. 
"isiklik yoktur . Tilrkiye ile iyi m ürwsebet ler icl:ıme f•t~ mürettehn'tı a ra ııHl:ı iilli ''" ,·nrnlı . ---- ------·------

İtalyan somalisinde Heri harekata liğiııi !'löylem i.. ve : hır \'n rd ır. Atlaııtikte ktıptan Alb<.'rto Co\:ani 
le\'am <?elen imparntorlttk kU\'\'etlerj, - Türkiyeııin takip otljği 11i,,·nseti f;nrki Afrikada kıırşılıklı trıpı:u \'C niıı kumandasındaki biı· tnhtelbnhi· 
'loj?'adiısyonun 130 k ilometre şimalin- tasvip veya ndt!mi t aıs\·ip Almnnyayn miifrPzc fflaliycti olmuştu: .• \ kde •

1 

rimiz ceman 20 bin tonluk iiç cl(iş -
ie tlhoeo Duka lJeyli köyünü znptet- clilsmez. nizd e torp 'dolarımız iki <lfümrnn mnrı ticaret vapurunu tor pillc:ycrek 
·nişlcrdir. l' Demişt i r. tnhtelbnhirini lıatırmışlardıı·. lııı.tırnııştır. .......................... 

- Hiç ne olabili r ?. /# •• eo+Wd" •• ;ı - Tnbii !. Şinıdi sndadıın ıza gelE>· 

tehlik' var id olnbilir !. Ve pelerin ct('klf-rinde m vcud ıııUhimmnt . Red ce\·nbiyle knrşıla tığınız t.'1k-

Alnian kıt'alar• 
.. t 

Yunan hududunda dor 
mevkie gelmiş bulu

nuyorlar 

HedeJ şimdi Yuaosıavıı 
Bu memleket üçlü pak· 

ta girerse, Alman kıt'a· 
/arı Vardar , üzerinde~ 
Yıınanistana inecektir ......... ~~ 

Londra, 3 ( A.A.) - ını.ı 
Fransız ajansı bildirı'.yor: ıJı~ 

Bulgf\t"istandaki Alman kıt ıtf' 
hakkında Londraya gelen habe~ 
eöre, ba:u Alman müfreze leri Y fııl 
hududunda dört m .vki~ .. gelnııJ ti~ 
lunuyor. Bu mevkiler, , ZlatoJ 
Menlik, Tregrad ve Muataf ~ .P;t
dır. Bunlnruı en ehemmiyetlısı a,oi' 
liktir. Çünkü bu mevki, Ropel ~~ 
:unda bulunmftlcta olup, Yunaıı .. ; 
dudlarınft geçen en az fena yol 11

111 
rindedir. Sof yadan geçen kıt• le' 
buraya tevci h olunmaktadır. fi~~ 
bu mevıimde yollar çok fenn ? 
iundan ve eriyen karlar yüslil' 
çamur deryaaı halinde bulu._n~"·V. 
dan, Almanlar, Yunanistanı ıstıl•;J 
evvel bu memlekette infi.sah hU 1• 
getirme\< üzere korkutma siya•tJ 
teı~bbüa edecekler ve ayni :ıarfl11 fi 
Yugoale.vya üzerinde de tazyik f 
makta devam eyliyecekJercl'r, ~ 

Nazik ve tecrid edilmiş_ bir '~ 
yette bulunan Yugoalavya da lf 
pakta girerse, o vak=t Alnıta~,1 
Yunaniıtana daha mUaaid ola11 
dar vadisinden ineceklerdir. 

00 

Yunan Başvekili 

Galip geleceğiz, diU' 
Atinn, ~ (.\ .A.) - lHin AtiTl1\ 

~ o'llntın Amerika hjr}eHik de,·• 
ne doğru glindelik enıiss oıılnrı ıı • 
Ras\'t'kil Korizis dcmi sti ı· ki : d 

-- ırn .. ·ük mi.lttcfik imizin ,·:ır 1 

le \'C el ;1izlt't' öte inde bü\·lİk <lt" 
r:ı,.iııiıı 3Cınpatisi ile g:ılip. geltC' 

Beş liraya ayakkab• 
İ3t,anbul, a (Tcle:fonlrt) - !:'. 

fi rma, ı ıılirakaht• komi. yonuıı\ı"
r:ıc:ırıt ederc·k, hnlk için b<'s 1

• 

ayakbbı imal edeceğini bildir1 
~I urnk ·be kcımi ... ,·onu im tekli 1 

kik <>tınektcdir. ~ 

İhracatımız 
Rekor bu sene bizde 

l stıınbul, 3 (Tel"fonla) - JJ 
f staııbu lclan ih raç olunnn mnll!!(~ 
yüz <!ili bin lira kı.rmetincleclil'· ~ 
hnfta znrfmcln vuku bulan ihr:lc ' 
buçuk milymı Jirıı kıyrnetiııdedi~·i 
m~mlek timiz i~iu bir rekor teS 
m ktedir. 

- -x-- -
Nafıa vekilimiz 

lstanbulda 
İstanb u l , 3 (T~leionla) - :r: 

Vekili Genera l A li F uad ceıır~ 
bugiin Aiıkaradan şehrimize gc, 
tiı· . \ ·ekil, buradn bir knç gii n J\ll 
ve· tcdkikatta bnlunncaktır. 

·~ 
Yugoslavya seferber~' 

ilan etmem:ş 
Hchrrad, 3 ı A.A.) - ~iY.·"<;ı·b~ 

filler, Yugo!llın-ynnuı sefcı ,JI' 
ila n ettiği hLı kkırıda İugiliı k~p 
lnrıncl ırn c.>ı kan hnbcrleri t<'k l 1 

nı~d~ AD O ıV Böyle fedakar İn5anlarımız bulun· 
dukça istikbale emniyetle bakabilir 
ve nihai :zaferi emniyetle bekliyebi
liriz. 

- Tnkırı'ı1cağın vaziyete g<)r" h.-.1' 1 VATAN AŞK liın !. Kiı~~ kiiyünUn şimnliııdt ki tı:. 

dırde lıc ) apacnksıııız !. · depolarını bcırlınva etmek ınmaııı gel-
- Ne mi yııpacnğım, oıuı knr~ı faı- - - - ·- mi . .tir. Bugun ttıhtdbnhirlerim:z k-

1 -•••••••••1111111',... 
in ciddi olacağım \'(• yavn .. y:ıv.ış ken- -K-arımr-sanı· uakalıuorum, oa-sussun tleııizde ihraz ettikleri mtı\'l1ffıık ıyct-' Sahiiıi ·~ Bumuhanirl _ .. 

ıı di. i ile nliiknmı keS{lceğim !. 11 terci en ıwnra miltt<>fiklerin vapu rları HAYDAR ROSTO ()lef,,... 
/(ı / ..- Faknt 0 tnkclirde <le • i:i ""•\" 11 - --1 9 ı 1 ntk _ ><crbe.:tçc s ya hat e<l mez o)musl:ı ı·<lıı. · o onya bu n ılanı :ılcyhinizc <lonecc•k !.. .. - ••• • ... .-4 

1 j O 'h · · c k b · '.\hihim miktarda milhimmn1 huhııınn Umumt Neoırfyat MGCSU6-.ııı ( BAŞ TARAFI l NC SAH FEDE ) - cı etten emınım !. un ii cııı izi ·'·aknlntlırdıgw 1 aiın Be'-':tZ bıl dı.; _ Dogw r u !. ~ .,. 
Ü t(i Ş h · .:ı·· t · t k k d · k. r r. "' bu dc·ı>ohırı berhnvıı etmekle dü ınnn-ı HAMDJ N""z~ Ç •·N!JP m ş r. e rın e1ıuus rı mm a ·ası- o ıı ar scvı\'Or ı ... 1 1 l'k bT 1 0 . h' h Ş h ld 1 u u.:..1 n 

ııa bllyilk mikyn. ta yangın Ye infilak - Anlnmndını ?. (k J-. erkekl<'ı ,·:ıı· >ern )ere ı ; 1 ıyorsuıı ·· gun ıç a - ' u a c <ne işcyi mucip noktnlnr l:trınıı:.rn t:ımiri pek kolay olmıyacHk 
hombalnrı nh lmıştır. lngiliz pilotları ki muhalefetle kal' ıla13t\klıll'ı zmıınn lll'lmclaıı çıkmaz; ç hı·em r ·nkten ren- rok demektir. J;ina nrıle~ h, diic:irnclii- \C onlrırı o!dukç:ı rhişü ııd(iı·ec{\k hi ı' Ab tJ AJ'lıtı !C)O 
sehri te r kedcrken, , eh i rıle })[i\•lik .\'Rll· k.:nuill'rİne hakim ol:ım:ızla '.. !"lh.ı - ge girmi ·t i. l! irclenLire tı"'ab:l ştim. ğiım Hh.llm tcJdifini knbul edPC('i"rj. d ı,_ 1 one• .,_. . b' ~ tırvı: iııclirmis olacıığız: Bu i~i b.1R: ~ • YıUıta 1400 ~· 
gın <lerr:ısı mCisahe<le ctmi~lerclir. . a ask ) tıllarıııdn !. Fı lilnyn htıymn :ııJeta isya nkfır ır ne ec:a~ itibnl'iyl·' kmıııat lıı.~ıl etm;,.. 1 ·~• · ı v ı d ı "" r.ıbiler k km \etli bir amele t.- kımıntt '-'abarıcı meml•ketle- Z'1 lı> Lon lra, 3 (A.A.) - Ham. ıı znr - Rene; nnıik, temiz ruhl u lıir r,('nç- \':tzı.,·et n mıştı . .1 ımmcıı ur, m:H ını. bulunuyorum. Faknt ti ·diğinız gibi ı. .... 
tfoi n tebliği : tir. Kndına knrşı nıccllılıiyeti ink;ır Soğuk hir R -l~m \'"l'dim ''e :ı. rı!dık. fıırzı muhal olnr.ık teklifim' k.ıbııl et· ihti~ acımız \'ardı . Elimizde me\'CI. d w 

Hollanda ' Alnmnyn s.ıhillcıJ'nd ediTcmez. Ji'akat . ana kal'>:t Lıe !Pdigi Hene : ~1ptal biı- ııdnm değilcliı'. Va- rneı \'t~ benci• lrndınlıgınııı k, pılnrnk (ıl:rn ııpa;; kııV\'eti kitfi gPlir mi? f I . # 
t - h " tt k 'f t k · löl ı· kht - ' f ·· tid'k k ·zn k ' h k t l 1 '·I Arul•.ıı·ıııd.·t klı\vctl ı' l•' t''lll"IZC." , ln - <fa~hlıneı kıaelBeırle~rF/ :ınrruz ı ma ıy .e ·eşı uçuşu )':l ı - e\·gı \'e !u·zu ' ) • >il' a ı e .! ugrar- zı c:;ını m rı , ·u r naz \'e :l\'nı • ona arı;ıı mcıı ı ı are e ere c u ı uııur- .. • 0 

" - ~ 

ları sırada , sah il muhnfazn scrvi~i nl:' sa buguıı kli :ışkını ıı onu intikam nl- mn ıııln bilgili biı- znbit:tir. Bu itibnrltı; .1111, emini m ki. füme; ıtene p -;imcl ı giliZC.! \'C.rn Rumca b~lenler var nn? 1 ' 
memmp tnyyarelerimiz Bodmm, Hnm nrnk hevesine sıirüklemlyec"frini J,irn o gliri bana knrşı uhrnaklığındnn nınğ- nyrılmı)'ac:ık. b ·ııd n intikam n . h - ltnl)aııcıı hiloıı bir kaç kisi tn nı. ı Gündelik Tak~ir1'5 tnicl \'c Hnrbhıyeııdcki Alman \'C ta) - l ·min edebi)fr?. IUp olınu · değildir. Hilükis rışk; .göz: gibi bir harckC"ttt• bulunmı~ ,ıc" h ı ı ı orunı. 1 7, ~6ıO SEF'ER 
yare meydanlarını bomhnlamışlnrdır. - Affeder.siniz!. Sl>zlinuzlı kc~ı:ıi\'o- !erini o kndnr karartmıştı ki bakıkııtı O cihettmı Reııc)e tnın tımıt !mı - l tsıl.':ın rolhlı.• i· hns:ırm:ık lılrnı 1 J 
Ta~ nrel r imizin h iç lJiri ka. bolmn- rum !. Faknt ftimndla öylh eb!lirinı görmek ten :ıcizdi. Yokc;a, birclcııbil'c \'nrdır. Hu itibarin lı.m:ı ıl. . 'ıe de muşkiildiir. / EVKA T 
mıştır. ki; Hene için böyle bir vaziyet mevzuu manrıviytıh bozul!flUŞ olan bir kadı1nm fmalık gelmiyccckti ı·. ~ Sc>bebi ?. s. o. 

Y(!ni gelen rnporlnr , Kolyn üzoriırn bahsolamnz. O : benden lniikrım :ıl ma- o a rnta yaptığı gnyri t:ılıii haı"t"']:ct er; - :\Iudemki ~iz onunla cvlen:ncgi - Cnyet ba. ittir!. Şimdiye J~adar 
yapılan hücumun çok büyUk bir mu- ğa kalkı.,amaz! . Çünkıi gururlu bir. nazarı dikkatini celb2debilirdi. mü nasip göriiyorsumız buna diyece- yakalanmış olnn casu hı rrn kısmı kiil- Sabah 6 32 
vnffokıyetlc başarıldığını tcyid etmek- ııclanıclır. Ben defalarca yüz çevirdim; Lanlettfiyin bi r ihtimal üzerhıc ğiı' hir şey yoktur. Allnh yardımcınız iM İtnlyan ki \'esi nltıncln iş gfü·mü~- ğle :12, 26 
tedir. Bu hareket esnn ındn 3 tayyare. fakat bir gUıı oh>un bana fena uir göz- • Iuizle bernber ~ni de ynkalntnbi- olsun!. :\I aanııı fih umumi merk ezin tUr d'• ondmı.. ı 1,__._cli •• l S 

56 miz kaybolmuştur. le bııklığını hl setmcdim !. H nttii .. hı- lirdi. cevabım be'klcmc>k zaruretinde~inlz !. - SO':'.'U l' R - um 
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