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ALMANYA 
SELANIK VE 
PATRASTA 
ÜS ISTIYECEKM iŞ -----

Belgrad, ( a.a ) - Royter 
bildiriyor: 48 saat zarfında 
artan diplomatik faaliyet 
rahatlık tevlid etmiştir. Yu
goslav devlet ve milleti 
yüksek tamamiyetlerini mu
hafaza etmeği karar ver
mişlerdir. 

Almanya Yugos1avyadan 
ltalya ile Yunaniatan ara
sında mutavas11t rolü oyna· 
masını ve ltalyanın her 
türlü toprak hakkından vaz 
geçeceğini ancak Almanya ya 
Selinik ve Patrasta üs ve· 
rilmesini iıtiyecekmiı. 

Yugoslavya ıilih al-
tına asker almağa devam 
ed.Iecek ve bu askerlerin 
miktarı yarım milyonu geç· 
miyecektir. 

--o--
,,Mailôp Italya 
Hala Romada dururken 
muzaf ı er bir memleket 
merkezini değiştirmesi 
nadan icap etsin ? " 

Atinı, ( a . a ) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

ltaJyan propagandası Yu· 
n•n hükümetinin Giride 
yerleımeğe hazırlandığı hak
kında ıayialar tekrarlamakla 

meşguldür. Bu manasız ha· 
beri yalınlamığa bile lüzumsuz 

addediyoruz. Filhakika mağ· 

liıp İtalyan hükumeti bili 
Romada dururken muzaffer 

bir memleket hlikfımetinin 
merkeıini deiiıllrmesl ne
de• ic•p etıia? 

INGILIZ TA YY AREL ERi 

INGILIZ TAY- KIZILÖR U
YARELERINI NUN NAŞiRi 
Gören ıtaıuan gemi- EFKARI 

ıeri kaçtılar KasnagaSvezdaDiuorki: 
Londra (a.a)-ltalyan harp 

gemileri avcı tayyarelerinin 
himayesinde dün Arnavut
luk sahil ne e.~e~ ettikleri 
esnade İngiliz tayyareleri 
derhal yetişmiılerdir. lagiliz 
tayyarelerioi gören İtalyan 
gemileri koçmışlardır. 

lngiliz avcı ve bomardı
man tayyareleri refakat tay
yarelerine hücum ederek bir 
kısa muharebeden ıonra 7 
İtalyan avcısı düşürülmüştür. 

-----Moskova (a.a)-Kasnaya 
gazetesi ilk defa olarak 
Bulgaristanın Alman işgali 

altına girmt>si dolayiıiyle 
1 doğrudan doğruya mütalea

sını neşrederek diyor ki: 
-Bulgaristanın üçlü pak

ta iltihakını müteakip der· 
hal kıtalarının Balgarislana 
girmesi Sofyada Bulgarista
nın sulh davaıına en büyük 
yardımı diye tııvsif edilen 
bir Mart hadisenin hakiki 
manası pek güzel gösteril
mektedir. 

--o---
"Düşmanı bek

Norveç adala- lemediği yer
rına yapılan de vuracaiız" 

Gemiler korkularıodıın o 
kadar süratle kaçmışlardır ki 
onlartn nereye sokuldukları 
tespit edilememiştir. 

---o---

Londra, ( a. ) - Dcyli 
Meyi gazetesi yazıyor: Düş
manı, bir akın beklemediii 
yerde vurabilecek iktidara 
malik bulunmaktayız ve ona 
ba oyuaları oynamakta de· 
vam edebiliriz. 

baskın 
Londra (a.a)-Bugün öğ

renildiğine göre Tofder h -

rekatı esna ında lskol V r
de tahrip edilen bir fabri· 

, kadan başka Vest Veaguı 
Istanıunda ikinci bir fabri-

ka da şağı yukarı tahrip 
edilmiştir. 

Gemiler ada açıklarına 
vırıuca kuvvetli hoparlör
lerle yerli halka hitaben 

mesajlar neşredilerek dost
larının yakınlarda bulundu-

ğu ve sıra Norveç kuvvet· 
terine iltihak etmek üzere 

ingiltereye gitmek iıtiyenle· 
rin gemilere gelmeleri bil-

Bulgaristan da 
Seferberlik 
Sofya, (a.a) - Resmi ga· 

z te beş Mart • tarihinden 
itibaren Bulgar demiryolları 
ve Jimanlan idaresine men
sup bütün memurların sefer

berliğini ilin eden bir ka· 
rarname neşretmiştir. 

SON 

DAKiKA 

u 
Dün de 

ANLILAR 
taıuanıardan 

birçok za it olmak 
üzero 1050 esir aldılar 

At! ıa (Londra radyo,su s. 
8 5)-Resmi tebliğ: 

Butü cephelerde düşman 
tar.rruzlnn rüskürtülmüştilr. 
Kuvveti ıimiz düşmana her 
z tr n ve her yerde bakim 
bulunme. ·tadır. Dün düş• 
mandan bir sürü zabit ol· 
mak üzere 1050 esir alın· 
mıştır. 

Alınan ganaim çok faıla 
olduğundan 1&yılamamııtır. 

Hava kuvvetlerimiz dlltm•· 
uın askeri hedeflerini mu· 
yaffakiyetle bombalanmııtlr. 
Tayyarelerimizin hepsi sali
men üslerine dönmüşlerdir. 

HARiCiYE 
VEKI iMiZ 

Ankara,~ 8 ( Hususi ) -1 
Hariciye vekilimiz Şükr& 
Saracoğlu parti grubunda 
11 Martta harici vaziyet 
hakkında beyanatla bulu· 
nacağı haber alıamııtır. 

Törkler her za
man uyanıktır 

·- o--

dirilmiştir. Bunun üzerine 
binlerce genç hemen •~bil· 

den evlerine koımuş, yav
rularını alarak ıremiler1 gel
miılerdir. 

Mıllipiyan2oda 
Kazanan numaralar 41 

Londra (a.a) - Gazeteler 
Bulgaristandaki ilerleme in
kişafını gözden geçirmekte, 
lngiliz - Yunan azmini ve 
Türkiyenin uyanıklığını te· 
barüz ettirerek Yunaniıta
nın dağlık (hududunun h&
camdau ziyade müdafaaya 
elveri,H olduğunu, lagillıle· 
rin mümkün olan her yar

dımı yapacağını yazmakta 
ve Yunanlilara bllcum pll
nınıa Mareşal Liı tin Bulıa
riıtanda yapbğı ziyaretler-

l.:n~~ ,:a~S~zded•r! den ıonra bilha11a tHrt edll
diiine iıaret etmektedir. 



S&HIF! 2 

Bu sene sıtmaya karşı 
ı iddetli mücadele 

yapılacak 
: Bu tene baYaların çok yağışlı gitmesin
'den dolayı bir çok yerlerde sular birik-

fmiıtir. 
Viliyet bu ciheti nazarı dikkate alarak 

laa ıene sıtma hastalığını şimdiden önle
mek için bütila tertibatı almıı ve 11hhi
J• vekiletiaden kifi mikdarda kinin ve 
diier lüzumlu maddeler istemiştir. 

Ayni zamanda köylerdt.ki su birikintileri 
de ılr'atle kurutulacaktır. ____ ._ __ _ 
BUGDAY TEVZii 
Toprak mahsülleri ofisi tarafından ihti

yacı olan köylülere oa beşer günlük ve 
peıin para ile martın bidayetinden beri 
hatday ve çavdar verilmeğe başlanmış ve 
verilecek mahsüller ofiı tarafından kyölere 
kadar g5nderilmektedir. ı Valimiz buğday 

ifile çok yakından alikadar olmak
tadır. 

--411 .. ~---

SPOR HABERLERi 
T&rkiye kır koşuıu birinciliği bu yıl 

ln8nU koıusu namı altında 30 mart>941 pa
•ar giinli saat 15 te lzmirde 7500 metrelik 
hir mesafe llzerinde yapılac1.ktır. 

Bu koıaya bölge birinciliklerini yapmıı 
olan bölgelerin birinci katagori dörder ki· 
ıilik temıil takımları iıtirik edecekler· 
dir. 

Güzelyalı - Inciraltı 
yolu asfaltlanacak 
G&zelyafı ile lnciraltı yolunun asfalt dö· 

ıeameaini viliyetçe karar verilmiıtir. Bu· 
rada İf bittikten sonra Karşıyaka yoluna 
ıeçilecektir. 

_DOi TORUN KÖŞESi_ 

Yemek hıfzıssıh
hası hakkında 

Bir çok vatandaşlar görüyoruz ki yemek 
laıfa111ıbhasıaa llzım olduğu gibi riayet 

etmiyorlar. Meseli aabah kahvaltı .. yapmı· 
forlar, bir çay ile veyahud bir kıhve ile 

••yabud bu derece lıafif ıeylerle iktifa 
ederek itlerinin bışına koşuyorlar. Öğle 

r•meklerini de çarşılarda veyabud Jokan· 
talarda pek geniı ve muntazam bir ıekilde 

r•pm11arak bütila kuvveti akıam yemek
lerine teksif etmektedirler. Bu çok yanlış 
!tir yeldur. 

Sabah kahvaltılara ile öğle yemekleri 
;ok iyi ve kuvvetli gıdalcrdcın mürekkep 

:tluak bol bol yenmelidir. Akşam yemek

eri ise miimkila olduğu kadar hafif yap· 
Dalıdır. Pekili bilirsiniz ki bir lokomotifi 

praja çekecekleri zaman o lokomotife 
c6m&r atılmaz. Lokomot•f ancak faaliyette 
•laadağu m6ddetçe bol bol kömür veri· 

lr. Biz ise bunun tamamen akıiui yapıya 
111 ki aıla döjru değildir. Faaliyet zamın-
)nmıada gıdalarımız az oluyor, iıtirahate 
eldJdijimiı zaman bol bol yemek yiyoruz. 
,. akabinde de bir iki saat geçer geçmez 

taja yatıyoruz. Bu yanlış hareketin her· 
• tarafından tadili ve dcğiıtirilmeai 

mdır. Buaua ıebeplerini daha vaaib 
~k tekrar aalatacajlı. 

(HALKIN SESi) 

~Şehir Haberleri_ 

v. u. Meclisi 
-----~----.. ımıııı----------------

Viliyet umumi meclisi dün olduğu gibi haziran, ağus-
vali B: Fuad Tuksahn reis· tos, teşrinisani ve şubat ay-
liğindc toplanmıştır. Meclise larında, arazi vergisinin de 
gelen evrak arasında bulu- ağustos ve kanunuevvel ay-
nan Maliye vekaletinin bir larında tahsili muvafık gö· 
tahriratı okunmuştur. rülmüştür. 

Vekilet bina veriğisi tak- Keyfiyet Maliye vekaletine 
ıit müddetleri Maliye veki- hemen bildirilecektir. 
letince tayin ve tebhğ edil- İlk okul öğretmenleri ma· 
mek üzere umumi meclisin aşları hakkıodn Maarif mü-
bu husustaki mütaleasınnı dürlüğüaün bir tezkeresi 
müstacelen bildirilmesini is· okunmuş v bütçe oncüme· 
tiyordu. cine havale edilmiştir. 

Bu iş müzakere edilerek Meclis Sah günü tekrar 
bina vergisinin geçen sene toplanacaktır. 

---------- 111111111111 ----

Halkevinde 
idare heyeti 

seçimleri 
Halkevinde yeni idare he· 

yelleri seçimlerine bugün 

başlanacaktır. Toplantıların 
gün, ve tarihleri şöyledir : 

Bugün saat 15 te müze 
ve tarih şubesi umumi he-

yeti, yarın saat 15 te tem

sil ıubesi, 10 mart 18.30 
da dil ve edebiyat şubesi, 

11 mart saat 18.30 da köy
cüler şubesi, 12 mart saat 

18.30 da halk dershaneleri 
şubesi, 13 mart saat 18.30 
da spor şubesi, 14 mart sa
at 18.30 da kitap saray ve 

yayın şubesi, 15 mart saat 
18,30 da sosyal yardım şu· 

besi ve 16 maıt pazar günü 
saat 18.30 güzel ıanatlar 

şubesi umumi heyeti topla
nacaktır. 

--o-_._._ 

BORSA 
20-33 kuruştan 78 çuval 

üzüm. 7,50-11.50 kuruştan 
84 çuval incir, 44.75 kuruş
tan 5000 kilo zevtinyağı sa· 
tılmışhr. , 

•• 
Ozürü kabaha-
tinden büyük 
Manda eti dana dige 

baürıımaz 
Balcılar içerisinde bir 

kasap dükkanında çalışan 

çırakların mındayı dana di

yerek bağırarak bazı kim

seleri aldattığı yetmiyormuş 

gibi geçeu kadınlara da llf 

attıkları şiknyet ediliyor.Ehem· 

miyetle alikadarların nazarı 
dikkatim celbedeı-iz. 

---o---
Belediye 
Reisimiz 

Belediye reisimiz doktor 

Behçet Uz bug&n sabehleyin 
şehir dahilinde umumi bir 

teftiş yapmıı ve bilhassa 

belediye inşıatiyle bazı fı· 

rınları gözden geçirmiıtir. 

Önüne yiyebileceğinden 
fazla ekmek alma. Kuruyan 

ve atılan bir lokma ekmeğin 
bile bugün her zamandan 

daha büyük bir haram ol
duğuna inan. 

lzmir veteriner müdürlüğün
den: 

lzmir ilkbahar at yarışları 16 - Mart • 941 tarihinde 
baılıyacaktır. Koıulara iştirak ettirilecek hayvanların kay
dına Veterine'r müdürlüğü dajresinde 8 - Mart - 9,41 
Cumartesi güuii başlanacak 13 · Mart - 941 Perşembe 
günü saat 16 da kapanacaktır. 

Handikap yarışına girecek hayvanların 
10 .. Mart - 941 Pazartesi günü saat 16 da 
illa olunur. 6 7 8 - -

kaydı ise 
kapanacağı 

(856) 

------&AYIN IZMIR HALKI ____ _ 

i işitmedik Demeyiniz : 
ı 

ı Bu httfta en mühim sinema hidisesi ı 
ı DEANNA DURBININ SON FiLMi ı 

i iLK ASKI i 
i Tayyare Sinemasında l 
: Göıteriliysr ve g6renler -ekrar görliyor. Siz de görünüz ı 

ı Buıln OJUD saatleri: 12 30 · 2 • 3.30 - 5,30 - 7,30 - 9,45 ı 

• 

CASUSLAR 
AMERIKAD 

(88) Yazan: Halil Zeki 

- Canım dedim ya, onun iyi adalll 
doğundan bahsedildiğini işittim de ... 

- Rosberg hakkında ne biliyorıuo 
Biz bu adamın ne olduğunulbiliyorus, fı 
bildiklerinizi c\e dinlemek isteriz. 

- Rosbergio asıl ismi Oılanderdir. 
rikaya gelinct>, bilmediğim bir sebeP 
dolıyı adını değiştirdi. Bir fabrikada 
nistir. Karısı da iaşecidir. O mütbiı ve 
likeli bir nazidir. O.aun casusluğa dök 
mesi para içi ı değil Hitleria şahsına 0 

bağlılığı ndanchr. . 
- Sizin G~ıtapodaki başlıca vaııf• 

ne idi? 
Herman ba71nı eğdi cevap vermedi. 

Turru devam etti: . . . ıd 
- Canım ı>izin orada bır vazıfenız o 

ğunu biliyoruz. Sıfatınız nedir? 
- Hayır hiç bir sıfatım yoktur. 
- Evvelce ( Astra ) denilen meıbur 

man tayyareçisi Antoni adlı kızı kaçır 
için emir aldı oız değil mi ? 

- Bu rivayet yalandır. 
- Ya siz bana Ribsora raporlar •• 

ğinizi söylemiştiniz. 
- Hayır söylememiştim. 
- Bana biraz da Erik KubatskideD 

sediniz. t"' 
- Bundan da hiçbir malumatım yok 

Rusberg bağırdı: 
"Bunlar hep yalaOı 

hep uydurma 
şeyler ••• '' ' 

1....- ~~ 
Bundan sonra Ruıberg getirildi. ili 

Rusberge dediki: ,fi- "' 
- Soracaklarıma tam cevap verdi '1t 

Zira ben herşeyi Hermandan öğrendılll- '1~ 
Ruıberg gözlerini hiddetle açarak: .al 
- Oaun dedikleri hep yaltndır, 

gürledi. ~ 
Turru herm•nın ifadesin bir kaç fı 

sını okudu. 
Rusberg tekrar cevap verdı: -' 
- Boalar da yalan, bunlar da uyd11' 

feyler .. Hermand bunları söylememişti; 
- Bizi aldattığını mı zannediyorsa• ti 
Diyerek Hermandın getirilmesia! ' 

etti. 

- Sonu var -



ku um a 
l 

tuk es· y e r i d • r • • • 
ielerı ;rg~rııe Kurumunun pek güzel bir şekilde elin
ktadır r •nıı ifa ettiğini görmekle cidden s vincimiz 

haYırJ; k 
~ ber b uruaı 11

bilgiyle bakım çocuğun sıbbatını te-
. lltıuıun ~r bakım zahmetini de yarıya indirir. 
•le &drea· ~ç yaşında olduğunu ve altı kuruşluk posta 
0tıderiri ıoııi, bize bildirirseniz size b kım öğütlerin· 
~le) d ı~. dıyor. 

tgal mi ? 

HAL 1 SESi 
ittı d k• li)t a ık Si En z birli 

ebat! asına ha-
\tere d Oslo üniversitesinden iki 

lltd a am profesör, zehirli oebatları 
t b, k '>11~ .. tına otomobil tet ik etmek için gittikleri 

l 'Rıt a cenubi Afrikadan eöncrek ' bi,. lirette yar • 
· •d .. - elde ettikleri şu neticeyi 

' 1ıle,. .. qıı h ataneye 
~ · ilin etmişlerdir: 

11 keıniğ' E unlar şimdiye kad r ne· 
tıllıiı 

1
1 

fena halde batat ilimlerinin bilmedikleri 
'" o an , 1 <ıııcuıu1r; ve seyyar bir nebatta çok şiddetli bir 
1"1rt-.ıın Yapan baata- zehir bulmuşl rdır. 
kl,>'ttt•sından doktor Bu zehir etrikninden beş 
d' ~ u 'd ~ ı. ttıı lerini kes- misli kuvvetlidir. Neb tın 
~-l 
' t t ttlodetn q"'İk tab betin 
ltk h larııı nıür caat 

•ta •-
u Utlarılmış-

lat 1 '•t •l•on . 

' 

' iyi(.. • ısmindekl 
b· "flp • ırat evıne git-

t" sonr t k 
ıt Ret· e rar 

r, b,,t ırifnıfşlir.Fak t 

ı!~~•bet' ~lduğu için 
. ~ ~ıı lab ııo:ıet tmek 
ı· ı,.·, •bete b' t 

~ tı, 8 ızme 

~ktıktu adanı b ıta-
llı tl 8 e 'ı of onr saat 

L '1,~lk ınuatur. Çünkil 
"'de llsı d ._. 

't i6r •ts:ıkasına 
dat ttlekte · · 

•ı. 4(lorı ıo:ıış. Ru-
"•ı'- ''ı b 

boyu bir kaç s ntimetredir. 
Kimyevi nebatta milimetre 
mik"bında, balık sırtı putla-

rına benzer 200 - 300 k dar 
pul vardır. Bu pullar, neb tta 
zebirin ta kendisidir. 

-o-

Teneke kutu 
posta ı 

Polinezyada, Tacga ada
larına sene ancak bir defa 
posta gelirdi. 

Oraya ait mektuplar bir 
kutuya konulur ve da y -
kınlarınd denize atıhr. Yer
liler, sand il rl gidip kutu
yu denizden lırlar • 

(HALKIN SESi ) 

a aş 

Pa muk gibi elleri 
Incecikdir belleri 
Pek tathdır dilleri 
Tamaşahk dilberi 

ı 
- Bd mazdiken'e ilh f -

Güzelleri n mlıdır 
lzmirde pek şanlıdır 
Sözleri de canlıdır 
Tameşahk dilberi 

G ilzelleri sevimlidir 
Bülbül gibi dillidir 
Hem lzmirli yerlidir 
Temaşalık dilberi 

Güzelleri sefalıdır 
Fakat bir z cefalıdar 
Aşkına vefalıdır 
Tam şalık dilberi 

' 
Hergüa kalede gezerler 
Boncuk, merc n diz.erler 
Seveni birden everler 
Tamaş hk dilberleri 

ile 

• 1 ' • Hollanda tery ğc • ve pey
niri bol olan bir memleket
tir. Hollandad inek fazla
dır. Fakct bunl rı beslemek 
için lıi:ıım gelen maddeler 
hariçten getitirilir. 

Şimdi Holland ablok 1· 
tında bulunduğundan inek
lerine hariçten yiyecek geti
remiyor. Bu sebeple inekler 
aç kaim k tehlikesine ma
ruz bulunuyorlar. 

inekleri açlıktan kurt r· 
mak için bir çare bulunmuş· 
tur: Bunlara çiçek soğanlara 
yediriyorlar!.. 

Hollanda lale memleketi
dir. Her tar fında lile tar
lalıırı v rdır. Bu sebeple ·lile 
soğanı vardır. Şimdi inek
lere yedirdikleri bu soğ nlar· 
dır. 

Osman T ştekin 

·~ •• u uzuv arın 
dı i ınsan a 

eklenmesi 
Kremnits üniversitesinde 

profesör Şmit h yret verici 
bir keşifte bulunmuş, uzun 
tecrübelerden sonra, ölü in
s ol rın uzuvl rıııı diri in
sanlara eki mekte muvaff k 
olmuştur. 

Profesör ilk tecrübelerini 
hayv nl r üzerinde y parak 
iyi neticeler aldıktan sonr 
ilk tecrübesini bir kadın 
üzerinde yapmıştır. Bu ka-
dın zehir içtiğinden böbrek
leri har p olmuştu. Profesör 
acele kadına meliyat yap
mıı, böbreğinin bir kısmını 
keserek yerine, taze ölen 
bir kadının böbreğinden 
aldığı parçayı eklemiştir. 
Büyük cesareti yapıl n bu 
cerrahi ameliy t tam bir 
muvaffakıyetle neticelenmiş
tir. 

8 Mart 1941 

Çocuk • 
sırge· 

e' -~rlHJ>.UDUD 

·n ıhabatı 
• 

Çocuk esirgeme koruma 
bmir merkezinin topl nma 

umumi içtimaına idare bey· 
eti ve mur kıp r porlar1 

okun rak tasvip ve lidare 
heyeti ibra edilmiş ve yeni 

sene bütçesi de tasdik eidle· 
rek yeni id re heyeti zala-

rının intih batına geçilmiş

tir. 

Seçimde İş bankası müdü
rü H kki Erel, Emlak b n
kası müdürü Sedat Dikmen, 

Ticaret lisesi müdürü Nail 
Esio, diş doktoru Ali Halim 

Bayer, vuk t Zebra Tegin, 
Dr. Ali Rıza Ünlen, Celil 

Yarkın, tüccardan Ahmet 
Üzümcü, Reşat Leblebicioğlu 
id re heyetine ve tücc rdan 
Sadi iplikçi, Muzaffer Uraş, 

MustnfaBuldanh, Merkez ban· 
kası müdürü Nazif inan ve 

kız muallim okula yar direk
törü bayan Kerime Soylunun 

yedek azahklara intihap ve 
t yin olunmuşlardır. 

.. .o .................... .. 

K ymetli bir 
san'a 

MUşterllerE her yerd 
arar ve bulur 

A a ı 

Büyük meh ret ve müş· 
teriıeriae karşı gösterdiği 
nazikane muameleleri ile 

herkesi memnun eden Av· 
rupa terzilik mektepleıin-
den diplomalı terzi B. Ki
zım Şangüder terzibaueai 

Kemeraltında Meserret oteli 
k rşııında (67) numaralı da
ireye nakletmiştir. 

işinden memnun kalan 
müşterilerinin onu yeni atel· 

yesinde de bulacaklın mu· 
h kkakbr. 

._, ~ tt u barik -
""ırı.ı itle& 1.. . 

'~- \{eh 
6 e uzum gö ıııt .... tak· r-

1 b'tıtt.iıı ı ha ta şim
tıhın.. ttltıhterem . 

Evvelce senede ancak -o- J • T•• t •• •ı t 
300 mektup gönderilirken Cırcı böcekle- .• z~ır ~ ~u 1 

•• 
mizlenmiş 

Anonim 
~ "'>'or. mı- ~:~!~ş~~r.bu rak m 3000 e • a 

0
o. er Fumıge ıncır T 

rı D ş• k • d 
Bunun eebebi ise adad Cırcır böueklerioin yalnız lr etID en : 

~ s• nüfusun rtma ı vey hud erkekleri öterler. Ötmeleri, lzmirde Tüts& ile temizlenmi "Fümige., incir Tfirk Ano· 
' lt!'llra mehtuplaşma ibtiy çlarının k natlarinı birbirine vurm k nim şirketi biısedarl rı eneli umumi topl ntısı 25 mart 
lç~lll çoğ iması değil, pul kollek- suretile çıkardıkları sesten 941 s lı günü s ııt 15 te lzmirde L\t türk c ddeıi 2 numa· 

~~-d, er siyonu m~raklıl rının day ib rettir. r da kain şirket y zıhanesinde ktedilecek ve zirdeki ruı-
> 11· '" 

81 
yazıl n mektupl rd ki pul- u mede yaıılı mev d müzakere edilecektir. Toplantıya iı-

bt,, 1lıdlilerd· sigara larn kıymet vermeleridir. Dr J k tirik ile reylerioi i tim 1 etmek istiyen hissedarlar malik 
t "'l>I, "'n.f1'· Vas ti Çünkü bu pull r lizerine : • b t 1 oldukları hisse senetlerini topl ntıd n yedi gün evveline 

1 "'" lzmlr Memleket 11 aneıı I~ 1tQıi u başın D'.. 11 d J k R tk üt h ı kad r şirkete tevdi ederek duhuliye kartı alm l rı lizım· 
t~t ltı a· ıger pu ar n yrı 0 ara Rontke:n v~0 E~lıt~1:11;edavlal dır. 

tdi,, •gar İl!a· "teneke kutu postası,, dam- r•pıhr. ikinci Soyier Sokak 
~ ~ gası vurulmaktadır. - 2 No TE\.~FON. 7542 Ruz ame : 
ı~"l A...... 1 - idare heyeti ve mür Lip raporlarının okunması ve 
~ltl ~ '"'I iaaresinde Milli Kütüphane ıinem sın da bugün tasvibi, 
~htt '•ılt I .. Ç 1 L G I N C A S 1 NA S EVE N LE R 1 N F I L MI 2 - 31 Birinci kanun 940 da kapatıl u bil nço ve kir 
\ .U'{ 0 

dugu ilôbi bir güzellik z rcr hesabiyle mevcud t cetvelinin tetkik ve t sdiki ve 
' ''tıe~ L A id re bQyetinlıı ibr sı. 
~ tıı11 W en k d r · 3 - idare heyeti az l rıadnn müddntl ri hitam bula lar 
~ .l n u ret 1 art.stı için yeniden intihap y pılmuı. 
t''"l)•l ~~ •• k s·· .. Sit ltıRilt ra 'Y ur ç o .. u 4 - Mürakip i tihap ve t yini. 
~~~l:tli~Q nrn,.b ricly D Ziri eksel DS Antoni Eden ile imparat rluk kurmay b şkant 5 - idare heyeti 1 1 rının h kkı huzurlariylc mllrakip 

~l: i~ıı,1 ltf~t •n Ad na ve Aok raya gelişleri ve y pılan muazzzm k rşıl m töreni ücretinin tayini. 
'1 ft:t: 2 1rs_ı4u3ı Türkçe izahlı olar k Fokı Jur ld en son b rp haberleri 6 - idare h yeti oz larınd n her hangi birinin şirkete 

llıtı. be · ~ 6.45·9 da. Cumarte i ve Paz r günleri 10.30-12 de bııl r bizzat ve bilvanıta muamelede bulunm 1 rına ve şirketin 
~ r gunündc ilk se nsl r ucuz b lk malin !eridi. Fiatlar 20-25-30 kurü işti2 1 mevzuu ol n i,lerlc meşgul ol bilmelerine izin veril-
~!!lıııll;;-~--======--===-=--=---=-===-========================-~L.mLsL' ~~~ 566 



[ SAHiFE 4 J 

RADYO 

GAZETESIND EN 
· A.lman asker

.eri Yunan hu-
1duduna akın 

etmektedir 
Balkanlar vaziyeti hakkın

daki ıon haberla şöyle hü
üıa edilebilir: 

Alman askerleri Yunan 
hududuna doğrn akın et· 
mektedir. Bu vaziyet Yur.ı -

alıtanda ıü kü :ıetle karşılaş· 
mııtır. Yuuaniıtau Alman 
tazyiki kar11sında teslim ol· 
mak niyetinde bulunmadığı 

ıaıaeteler tarafından tebarüz 
ettirilmiştir. 

Fiihakika Atmınlar henüz 

[AALRIN s~~] 

Milli Piyango 
Çeki dı 

----ııııııım--

IHükômetin bu 
ı asil hattıhare
keti . in e2iş

t i ilmesini 
Ankara - Milli piyango · 228899 230223 230618 245069 -- --

dün Sergi evinde çekilmiştir. \247681 251914 258026 262478 Düşünebilen bir tek Yu. 
Kazaaan numaraları aşlilğıda 263042 266854 276586 292656 I d h• b I 
bildiriyornm: 294508 298791 299306 nan 1 a 1 u unamaz 

15 bin lira ka:ı:anan1ar J KAZANAN DIGER 

42077 06720 NUMARALAR Atina, (a.a) - Aşağıdaki 
Son dört rak mı 3226' hususah kat'i surette tekrar 130235 17 5648 4626, 4805 ile nihayetlenen 

90 numara beş yüzer lira, 

195644 260679 yine son dört rakamı 0597, 
0829, 1991, 9495 ile nih yet-

5 bio lir kazananlar leneo 120 bilete: 200 zer 
f 34533 100855 164747 172884 lira kaz omışla rdır. 
194579 238384 Sonian 003 ile biten 300 

2 bin lira kıızaniinlur 
4726 28943 79317 107394 numara yüıer lir , sonları 

134037 149885 263214 269811 198 ile biten 300 numara 

ediyoruz: 

Biner lira kazananlar ellişer lira, sonları 76 ile 

( 8 Mart 1914 

MATBUA1 
H ülasall!,~ 

ULUS: 

SOVYETL 
BIRLIÖINlr' 

TEBLIÖI 

680 10223 16457 29107 biten 3000 numa a onar li · 
Yunanistanı tazyik etmemiş· 47487 47530 51989 70000 ra, sonları l ve 4 ile biten 
lirdir. Fakat Alman kıtala- 7505'2 76729 76896 83433 60000 numara üçer lira ka-

1 - Koriıin riyasetindeki 
hükumet yalnız ber zaman
kinden daha ziyade hüküm
darın itimadını malik olarak 
k lmamakta, fakat milli si
yasetinde Y unan milletinin 
ve Yunan eı ferinin mutlak, 
tom ve münakaşa kabul 
etmez birliği tarafından da 
tam milıaheret görmektedir. 
Hük ümet miJfetin bu mutlak 

Falih Rıfkı Abay 

Sovyetlet birliği tebli" 
büyilk ehemmiyeti, Bul 
tanın harbi Balkaal 
genişletmekten meıul t 
duğudur. Bulgaristan Al 
işgaline karşı muk•'' 
etmiş olsaydı, Tuna bO 
rında toplanan ordular ı:1I 
lelıetlc?iue mi avdet 
ceklerdi? Şüphesiz b• 
Binaenaleyh bu itbıOI 
sarih olarak, Sovyetler 
iiğiuin harbin Balkauf , 
genişlemesini sulh siyaseti 
ve menfaalioe muvafık 
madığı, zımni olarak 
Alman hareketinin prot 
edilmekte olduğu m• 
çıkarmakla, makalemisl• 
şındaki t ahlil prensibi•' 
yanet etmiş olmayız. 

rının Yunan hududunda ta· 85126 93799 94581 95094 zanmışlıtrdır. 
ha11üdü baılıca tazyiktir. 

müıaheretinin derin surette 
heyecan verici ve tarihi 
mahiyetli buhranlarını her 
dakika almaktadır. Yaıoslavyaya gelince ef· 

kirı umumiycnin teliıı bıı· 
Yeldi Svetkoviçin beyanatın-

dan anlaıılmıştır. Pıenı Pol 
köıküaden Belgrada gelmiı, 
baıvekili kabul etmiıtir. 

Yuıoılavyanın Sofya elçisi 
de Belgrada gelmiştir. Bir 

kaç ı&a evvel Alman elçisi 
Hırvat partisi reiıi Maçekle 

temas için Zıgrebe gitmişti. 
Btltlln bu gidiı ıeliıler bir 

fe•kalldeliğe delilet etmek
tedir. 

Bir habere göre mihver 
Yuıoılavyadan ehven şart
larla BçilzlO pakta iltihakını 
iıtemiıtir. Bu ıırtlar şunlar
dır. 

98j92 99237 101684 102375 On beş bio lira kazanın 
109689 118278 124622 127262 numaralarfa beş bin lira ka· 
128570 128897 131974 136434 zanan numarala benzeyipte 
136738 138'506 143267 145925 yalnız bir rakamı benzemi-
165172 166522 174569 179515 yen blltün Dumaralır 400· 
187107 192824 193123 195932 8000 lira arasında teselli 
195940 208424 214995 223572

1 mükafatı kazanmışlardır. 
--------------------------

Yunan veliahtı 8. M. MECLiSi 
cepheden Ati- Pazartesi günü 
naya döndü toplanıyor 
Atina (Londra radyosu Ankara - Büyük Millet 

8,15) - Resmi tebliğ: Meclisi Pazartesi günü yeni 
Yunan veliahdı Pıeoı Pol içtima devresine başlıyacık· 

cephedeki kıtaatı teftiş et- tar. 
tikten sonra paytahta avdet Meclis bu devresinde mü· 
etmiştir. Veliahd cephede him kanun projelerini, yeni 
iken askerlere krallarının 
selimlarını getirdiğini ıöy- bütçeyi müzakere edecektir. 

2 - Bu siyaset, tamamile 
mağlUp edilmeden evvel 
kendisile ne mütareke, ne 
de sulh yapılacak olan ltal· 
yan mütecavize karşı zaferin 
tam olarak alınmasını bütün 
kuvretile iıtibdaf etmekten 
bir dakika fariğ olmamıştır 
ve olmıyacaktır. 

3 - Bütnn tehditlere ve 
ihtilitlara rağmen bu siya· 
sette en uf ak bir dej'işiklik 
dahi bıhiı mevzuu olamaz 
ve hükumetin bu asil battı 
hareketinin değiştirilmesini 
düşünebilen biı tek Yunanlı 
dahi bulunamaz. 

--o----

Tebliğin, tazyık al~ 
olduğu söylenen iki•'.1 

nup Slavlığı devletinİD • 1 
lil taraftarlarını cea•'.'! 
dirmek gibi bir teıır' 
mihverin cenup·ıark it 
pasındaki taarruzu ile 
inkişaflarının, mihverle 
yeller birliği arasında 
şılıcak olan müretteP 
hareket plinının bat1•

1 olduğu hakkındaki t•Y 
tekzip etmek gibi, 
ehemmiyetçe hepıiad•• 
tün bir kıymeti vardır· 

ıemiıtir. --o--- Malta üzerinde Diyanet 
1-Yugoılavya gıda mad- 1 BELEGRADA 

. deıeri istihsalini arttıracak- • ---.:-- 16 düşman tay- reisinin ceO 
tır. ~ iaşe musteşar OL TIMA TOM • d.. ·· ··ıd·· • i 
2-Yugoılavya matbuatı • ı•.., • areSI UŞUrU U ZeSI mer&S 

mihver lehıne neşriyat yapa· muavın ıgı VERiLMEDi Londra - Kahire tebliği: 1 k ld ıdı 
cıktır. Yeni teşkil olunan iaşe Malta adasına düşmnn 100 e 8 Jfl 

Ü t 1 .. • ı·- · Londra (Radyo S. 2L10) D' 
3 Y 1 d d m a eşar ıgının muavın ıgıne tayyareden ibaret havza kuv- A k ( ) - 1 

- ugos avya a üşmın ı ılt • y ı n ara a a 
Samsun vali muavini B.Edip - og erenın ugos avya· vetlerile taarruz etmiıııtir • l . . .' R.'f t Börtls 

t propaganJaınna nihayet ver· . . b' ili . t dow. y • ıı erı reııı ı a 
k Kutayın tayını tekarrur et· ya ır tıma om ver ıgı Yedisi Britanya avcıları ve . . buoOO 

1 ilece tir. miştir h kk d Al k ki cenaze merasımı ,, 
· ı ın a man ayna a- dokuzu dafi batuyalar tara- pılmııtır. Cenaze aıer• 

Bir çok Yugoslavlar bu- --11!1111-- rından çıkarılan şayialar fmdan olmak üzere 16 düı· de Bilyük Millet ~ 
• , na yem borusu saymakta· .~ovyetlerl Ro• resmi bir tebliğle tekzip mın tayyaresi düiürülmüş· reun Abdillhalik it 

1 dırlar. Her halde Yuguılav- ., d'I · f S 
• "ki ı· e 1 mış ar. tür. Başvekil Dr. Refik • 

, l ya ııtı i ıni ve memleketi- manyadan de tisi • Z A 8 J T A --•-- Vekiller, C. H. Par pi ı ain tımamlığını muhafıza • T r 
k d d nı·z u··sıerı· Saadet Ki~esı sekreteri Fikri nıe t (etme arzusun a ır. ~ müst kil grup reisi

11 
ALMANYADAKI istemedi Hanege Taarruz Bir vatandaşı daha Tarhac, Mebuılar, d!~ 

Alma:ı:.~~~l~~~e yeni- Moskova (a.a)-TH ajan· Dündar sokağında Hulüıi saadete kavueturdu ::~~"::;~n Ş~~;~~ ,'J. 
aı aş a g" ıdaki tekzibi neşre- bilgici ve Bedia bilgici ço· Y A k I" e o ~ 

iden iı vermektedirler. Ya- Bir amele bef saatte n ara va ııı v .J~'· 
diyor : cuk yüzünden aralarındM b Ik b 1 oıt•' 

h d. 1 ht 1 ğ ·ı J d' .. · zengin oldu acın a u unaı . I : u ı a ey ar ı ınıo ı er e ıgı k k d y ~ 
Yabancı matbuat Sovyet- çı an müna aşa sonun a yaseticumhur umuOJ1 ··~• ıamaalarda yabudiler kendi.. C 1 K d • 1 Dün öğleden sonra saat C•I"' 

ılerine mahsus mahallelere ler birliğinin Romanyadan emi e ve a riyeoın eve- 14 de Saadet kişe1inden Kemal ile başy.av~r ~· 
k Karadenizde bahri!üıler ver- rine taarruz ettiklerinde ya· 164747 numaralı bileti alan cenaze meraıımıoe ..ı 

i çe iJmiılerdi. · i · t d ' "'" h kk d k 1 1 d ' r mesın ıs e ıgı a ın a a anmış ar ır. Gaziemirde bir inşaatta eylemişlerdir. Cen•I ,pJf,J 
1 Bıraen Çıytunia ıöre iş şayialar yaymıştır. Taı ajan· -o çalışın amele Halil beş saat Hcıcıbıyramda kıh0 '*""" 
: laalmak İçin İŞ ofise müra• Si manasız uydurmalar olan 

0 
.. ıomıe zarfında beş bin Jira kazan• tabut elfer fizeriadt ~~ 

icaat ederek iş bulan yahu- bu haberleri yalanlamağa TBhdlt mııtır. sarayına kadar g• , 
...1·1 • 'kd 'tt"k t ıalihiyettardır. ti 
aı erın mı arı gı ı çe ar • --o Ikiçeımelik kahraman mu· Her keşidesindc bir kaç burada cenaze • fi ·,1 

Jmaktadır. Yahudi aleyhtar- çitte Salih oğlu Süleyman vatandaşı servet ve 11ade,e şebidliğe götiirülaıBf~~ 
hfına rafmen Almanya ken· 8. N. Göktepe Ahmet kızı Fatmayı ölümle kıvuıturan bu uğurlu kişe nedilmiıtir. Bir mil! ,l'J 
f dl idareıi altındaki her ferd- Aydın mebusu bay Nuri tehdit ve hakarette bulundu· sahibi bay Hasan l Tahıin ile ve bit kıta J' ,,. 
.tea aıaml iıtifadeye çalıı· Gnltepe dOn Sökeden ıeh- ğu şiklyeti tızeriae ıuçlu Önderi ve talili işçimizi teb· cenaze meraıimtod• 
maktadır. rimize gelmi~tir. yakalanmııtır. rlk ederiz. bulunmuıtur. 

1 MILLJ PiYANGO BiL TL RINJZI (SA D T) Klfealnden alınız.. Çorakkıpı Pollı Merk•sl e e e brtııı No, 864 Haıa• Talaıl• ONDER Telefo.: 


