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HAKKI OCAKOOLU 

TELBPON:ll9'1 

Td ftAl'I 

• 
1 llABT •AS 

Ankara 1 (Telefonla) - Zonguldalctan 
bildiriliyor: 
Komda incir huinanı maden ocaiında 

mtieuifblr bza neticesinde iki amele CSl
mfit, bir amele de .P surette Jaral.n-
llQfbr. ..J ·------YENi ASIR Matba•ımcla .............. 

Eden'in Saraçoğlu'na Bir Telgrafı 
c 'B 1:; k. • k d. Bul2aristan üçlü ritanya, ur ıyeyı en ı paktın yedinci . 

dostu ve müttefiki hisset- izas~.oıdu 

mekle iftihar duyar,, 
tnaa merasiminde Hlt• 
ıer,Rlbbentrop,Clano 

ve Bulgar nazırları 
bulundular-

.._____-----~------~~~ 

8ut~aristan 
lllukadderatını 
Mihverle birleş· 
tiriyor ? 

--c>--

SEVKET BİLGİN 

&ış lbevsiminl bazırbk yapmakla P· C:n Abnanıarm Baharda yeni kur
lar •nnealdanndan (Ok babsedil

-.ı.tir. 
8u kurbanlar kim olacak? 
~ lland bedbaht memleket irad~ 
..ı-~ sayan zorba bir kuvvetin keneli &
·•fit! çullandıfuu rörecelrtir? 

$hndilik idi tehlikenin Balbnlanla 
~rkiiz ettiii iddia ediliyor. Gerçi ba
~r birbirini tutmamaktadır. Alman
..... bakarsanız 'ba endişe havası yeniz
~ (!) Bulpristana karşı bir hareket 
.... llıewtıubahis d~dir (!). 

EKSELANS EDEN 

SONUNA 
ı:ADAR •• 

8aıbukl Bulpristanda olup bitenleri 
hkindan takip edeeek mevkide olan ln- 0 

~ SoQa eldsl Rendel vaziyeti o EJ d 
.~·:~ukü:.~~:=~ en or ıtsunLn 
1ıtJ..; ihtarlarda bulanmaia libum ıör· t.ucl 
.......... • • ... .... ............. ---~ tir 
du ~ Mnleee A.......-~ ~-· 
llln sevkül~yS ehemmiyeti biiz nokta- --«>--

~.:~~~a ele ıe(irmek istiyccek· ITALYANLAR, MEVZILER'N· 
İngiliz ıazeteleri daha ileri ı:id~rek DEN DIŞARI AT,LilllAR 

Alman taraftan Bulgar ıenerallennın 
hir Alman hareketini tasvip ettiklerini, 
llul,ar hilkiimetinin hareket serbestisi

--0-

lli kaybetmiş oldulunu, Bulgar matbua- Yunan kuvvetleri yılma-
bnın mihver lehinde!d ~araretli ~~~- dan harbe devam 
Yatlyle efkin umumıyeyı Alman ıstila-
llna hazırlamala ~alıştıklannı. Bul,aris- ecllyorlar-
tanın harbe silrUklenmesi ihtimalinden 
büYGk endişeler duyan mülp parti li- .Nevyork 1 ~A.A) - c~ternaşinaJ 
clerlerind f bazı şahsiyetlerin ise Nıyuu Yunanistanm Bulganstan Uz~ 
Bulnrist::. ~:: harici tutabilmek i~in ri~en gelecek bir Alman tecavilzüne 
laeVJnidane ~vretler sarfettiklerini ha· r2gmen sonuna kadar milcadeleye de
ber Vttmektedir1er. vam hususunda dost devletlere teminat 

\'ine b d ~ ün en mühim. hat- verdiitini yazmaktadır. Arnavutluk dağ-
ti en sa~::n:ı h:disesl vukubulmurı- 1arında faaliyete geçen Alman milfreze
~- Bttl(ar ·başvekili B. Filof refakatin feri ~unanlılann bu azimklr hattı ba-
de Bul~ristanın Berlin ekisi Sişmanof kehni sarsamamıştır. 
bt.htndultı halde VfyanaYa t"İtmiştir. Al Atina, 1 (A.A) - 28 $ubat alt .. mı r•n hariciye nann Von Ribbentrop 1eşrolun2n 125 numaralı Yunan re;mt 
Jta1Yan haridve nazın Kont Ciano YC' •ebliği: Mesut mevzi! bir faaliyet nf'ti
\111Donyanm Berlin bilvük ekisi Oşhrın ,.sinde dilsmanı mevzil,.rinden bırdet-
ıy.nada bulunmaktad11lar. Bu hazır· 'ik. E&r ıaldık. ttalyanlann tanklarla 

tık Bull?aristanm ftrii~Ul nakta iltihal< vaptığı bir hart"ket tardedilmiş ve bir 
edecefine stiphe bırakmamwştı. •ıınk mhrip olunmuştur. 
• halbuki Bul1?ari~tan 17 subatta An İngiliz tavyarelerl kuvvf"tll blr dUs-
d 11 rada ha.,, hariri kalmak arzalunıı -nan fitoc:;ivle muharebe edı>rek kf'ndf-
Uny~a nan .den bir deklirasyon im· !eri hiç bir 7.avlata u~amadıın ~o ttal-

la ebnistir. vıın tayyare!linl tahrip ..t:mJo:lerdir. 
h~otnsu memleketin mukadderahnıt Atlna 1 ( A.A) - Yunan PTnnfy~ 
.. "' olan sevahn bu kadar 82 zaman· umumlve n .. 7.aretfntn h~l-ıltltf• l)füıman 
ua fikfr•__. • d-ıc.: ti k b -zı- kadar · ltilı: n:nnı q;ı!I rere O..;ouıe tayyarelerl Pre.eze bombardıman etmfl' 
~ıa 6net kinde ol• vatanlanna harp lnrdlr Bir klH; stvll •• bir kar esit ftııl-

•ltf!tfnl •awt etmeleri akıl ve mantı · 1 rfu h. •lanın it hl dfr Bulnrfthı van ubrl yara anm1~r. K n •• FJ~ 
IC'fbltl ,..:: .mı~!:..;... Almanv: -tna b<Sl~lerine bnmbalar dU'1JlU.-e de 
..,. k ._.leatl Ramanyamn ~ .. ,.vhıt ve haMT yoktur. 
• !'nbab .................. '1111 takdlnh- Atfna 1 (A.A) - Atfna radyosu dOn 
l.mlt•renin natnl Mr ...S:tet ihtiyar ... hareklt hakkında mşıtlmıt n~zatttfnhı 
~ B. Rendelin ~tma ~ 'lfr t•b1tlfu!f neşntmbtlr. 
ifade edllmistlr. Bu tPblfMf! ncllmle şUyle denthnekte 

fqe blffln bu ~bepler ridnden But idi: • 
hrhtanm hAkild vaziyeti nedir. saa1i dtalyanlann Arnavutluk cepbfıifntn 
.ı tf'har !IOnnata lhtiy8( VM'dır. l,ir kmnmda J@ee yaotıl>-'"" lıUcum alır 

Bulnrfstan. demokra!ilerin zaferlnr .. ayiatJa tamedtlmllJt:lr. tkf ftlllyan ~ 
lrıllhan bir &lemin kendiııinden bekledi- ltı, tank dafi toplannın isabetli at~ylE' 
il '11111' eserini ,.;mermek suretiyle va tahrip edilmiştir. Dilfman lıarp alın~ 

( SOTtu 2. ci Sahifede ] sinde blr çok Cllf1 ve yanlı bırakm!'rtır. 
[ Sonu 4. ril SaMfftf e 1 

Ankara 1 (A.A) - Bilyük Brit;ınya 
hariciye nazın Ekselans Antony Eden 
Türkiyeyi terkederken hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğluna aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

--cı---

Viyana, 1 (A.A) - O. N. B. ajanıı 
bildiriyor: 

Bulgaristanın üçlü pakta iltihakına 
ait vesika bugün Belveder sarayında ya
ni birkaç ay evve.l Macariatanın üçlü 

Mihver paktının ima menısiminden bw mtiba Ekselans Şükril Saraçıoğlu, 
Hariciye vekili 

ANKARA pakta iltihak ettiği yerde meruimle im- Mihver paktının imza SOFYA za edilmiotir. merasimi esnasında 
cTürkiyeden ayrılırken, §3hsen utı- Almanya hariciye Nazın Fon Ribben-

--- O>--- ---o---Alinize ve sizin tavassutunuzla Ti.lrkiye trop, İtalyan Hariciye Nazın Kont Cia-
{ıeisicilmhuruna, Tilrk hlikilmetine ve no, Japonya büyük elçiıi O,ima. Maca- FILOF Politikasını cim-
Türk milktine gerek Sir Con Dill ve rlıtanın Berlin büyük elçisi Ştozap, Ro- "C' 
~erek bana karşı gösterilmiş olan ve manya mulahatgüzan Bradezya"Yo, Slo- d• A e· • 
TUrk ve İngiliz milletlerini birbirine vakya elçial Leren ve Bulgaristan bqve-

0 1 V8,.Jh8n tayın 
bağlıyan derin dostluğu bu kadar mU- kili Fllof imaza meraaimlnde bun bu- E t b• ., 
heyyiç bir tarzda meydana koyan hUsnU lunmutlardır. D resan ır DU• • • 
kabulden dolayı en hararftll teşekkür- F Ribbe tr P aöyJediil k..a bir etmıctJ r 
lerirrıizi ar7Mmek isterim on n ° t k •• J • t• ~ y • y- kİ ed ardü::.:&- h nutukla haZIT bulunan nazırJan ve ~- u soy emış ır 

em • ur. Y. e 1 •. ~u"S: er firleri Kllmladıktan sonra. Bulpr hu-
feY, benım üzerimde büyük bll' te- kümetinin üç taraflı pakta iltihak etmek -o-- • 

ıir bırakmıtt;rsonu 2. cl Sahifede 1 arzusunu ızıc ;:!~.~d=~ f• BULGARiSTAN KOMŞULARILE ınaııterenın Oltllilatııı 
--<110---

itiraf ettıuorıar 
---co·~--

ltal:vanlar: Afri· 
kada vaziyeti
miz e-ok vahim-

"" 
dir, divorlar 

lngilizler Keren miJ· 

SOHDAKIKA 
•••••••••••• 

Alman aRkeri 
dolu trenler 

Sofyaya ~eldi 
--<llQ 

HALK SOKAKLARDA MiLLi 
ŞARKILAR SOYLIYOR 

DOSTLUKLARINA SADIK 
KALIYORMUS 

Viyana. 1 (A.A) - D. N. 8. ajansı 
bildiriyor: 

taıotue, keacllsbd 
Balgarlstanla harp 
halinde addecllyor-

Bay Filofun Bulgar hülcümetl namına Roma, 1 (A.A) _ Stefani ajansı ı,u.. 
yaptığı beyanahnın metni tudurı diriyor: Bükreşten öğrenildi~e tt<Sre, 
·~ dıt alJMell L-~ Sofya İnıQliz elçisi bu sabah Bulgar b&o 

Balpr mOl.tinin bmpıluı,..ı. ~ - lrliırietıne bir iiltimatom vererek İngil. 

~'.:: · . .::;- . . ' .... ~d= =· = 
itte Balpr. mDletl .__ -dır ki renin kendisini bu memleketle harp ba-
pçm ı..ı..n bant mmhede.lnfn -ta' linde addedece~ni b1Jdirmi$tir. 
prt)arma ... bu fld'llara baih olan~ Sofya, 1 (A.A) - DUn BulRU ııerla;. 
netice)~ aaburla tabamnrill etmfıtir. mentosunun yanm saat süren Jdzll ~ 
Ve buciin de hüaızlddarm meaallmet lctimaını rniltealdp Bulgar nazırlar be
yoliyle tamir edileblleceii &midiyle yeti bir toplantı yapmış ve bu toplanta 

[ Sonu 4. CÜ Sahifede ] [ Sonu 4. cii Sahifede l 

HITLER 
---oı----

Pişman olacak 

(BiR INGILIZ MEBUSU 
BOYLE SOYLIYOR) 

Massollnlyl kurtarmak 

lnı,.iliz 
•••••••••••••••••• 

Tay)areleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vılhelmıhafenle diğer 

bazı hedel leri bom

bardıman etti 
---C,O>---

için gireşeceeı yeni Alman topları da Pa Dl 
harp çok ınilşktlldör.. Kale üzerinden atet 
Londra. 1 (A.A) - Parlamento aÇtdar-

nzasından Vemon Barvet dün radyoda Lo d 1 (AA) Amirallık dairelılıo 
Balkan vaziyetini tahlil ederken dernit- nin t~b~ Salı Recesl. torpil tQıyaa 
tir ki: . Alman hilcumbotlan şimal denizhıde ~ 

Son flcı ay içinde lngiltere hareket mi kafilelerimizden birine hUcum ya~ 
teşebbüsünü Hitlerin elinden almqbr. mak teşebbUsUnde buJunmuı}ardJr • .JIO. 
General Vavel ve mUteveffa seneral cum ı>UskUrtillmUe fakat Ebrilur .._.. 
MetaklU Hitleri Ballıanlarc:la bir aefer royeri betmııtır. ' 
te,ebbO"ilnde hulumnağa mec:'bur etmlt- İ.on~ ı (A.A) - DUn AeCe tn.IJla 
lerdlr. Bir kac; ay evvel Hitler lnmc:lan bava kuvvetlerine men8U1> bombanha 
fctlnap ecle'blleceilnl ku.vetle &mit et. man taYY*e!eri Vllhelnishafen i1zenne clalaa hatlarına ka· 

dar geldiler 
mekte ldt. Vakıa Httler Sel&nlle tau- ve Almmyanm slmall ıarbl mmt.ık.....,. 

Alman laa++etlerl Tana• ruz etmek hdyorda. Fakat banan için deki eli_. Were eiddetll hU~ 
w. da 118Çer"• !!::!IU eTYel emirde '61 neticeden birinin • • bulunmuılardır. Bulonyö btilA Jbnmmıi 
"• wa .._. hakkukundan emin olmak ı.ttyordaı da hUcmn edllmı.ttr. 

BURADAKi ITALYANLAR 
TAMAMEN ESiR OLACAK 

81'azlslne .......... 1 - ... petroDanM ... Hlndlatanm Londra. 1 CA.Al - Bava r 7 Ntlıi4a 
Vl..ı ............. b~ teblili: Dün ll9ce ..... haft ...... 
•.,. 1 (A.A) - ~adan ıelcn ha- [ Son• 4. el Sdifeda ] lminln tn.lltere Uurindekl bava fuJlı. 

~erlere göre Bul~ llçJU pakta O- [ Soau 4. ri Sdf1H. ] 
tihakını imza ettllf sırada Alman bıv-

Kahlre, 1 (A.A) - Sudandan tıfth. vttlert Tuna nehrini bir çok noktalardan 
)'en ln~Jiz ve Fransız kuvvetleri Eri~ geçerek Bulgar aruishıe glrmlJlerdir. 
rede Keren istikametinde 0 kadar sü- Alman bombardunan tayyareleri bugUn 
ratle UerlemJşJerdir ki Kerende d~- durmadan Sofya Uzerinde uçmuşlardır. 
nı siddetli takibe başlamqlardır. Sehrln Sofya ı (A.A) - Havu bildiriyor: 
~hindeki kuvvetler de mevkilerini tak· Alınan kıtalannın Bulgaristana pr-
viyeye muvaffak olmuşlardır. miş olduklan resmen bildirilmemesine 
Habeşistanda harekAt yapan Habe$ rağmen Alman askerini Mmil olan tren

tanper_verleri cilretkArane yilri.iyüşlerin- ler Sofya is~onuna gelmiştir. 
de Adıs Ababanın batı şima1indeki God· Ahali bir mtiddettenberi bu gibi bir 
cam vilayetinde İtalyanlan ellerindeki ihtimale hazırlanmış olduğundan hiç bir 
askeri mevzileri derhal tahliyeye mec· hayret eseri göstermemiştir. Bununla 
bur etmektedir1er. beraber halk muhtemel bava bombardı-

Moskova, 1 (A.A) - Tas ajansı Ro- rrıanlarına karsı alman tedbirlerden do
madan .istihbar ediyor: •Pooolo Ditalya• layı az çok endişe göstermektedir. 
gazet~~ şunla~ -yazmaktadır: Sofya ı (A.A) - Royter bildiriyor: 

İngılızler mıhver memleketlerinin ta- Başvekil Filofun Viyanaya hareketin-
arruzundan korktuklan iein, Habeşista- den sonra şehirde bir çok pyialar do
na karsı harekAtta bulunan kıtalarma lıt§ınağa başlamı~r. Şehrin )>llytik cad
bu harekAtı her ne bahasına olursa ol- delerinden ıeçen Bulgar )tıtalanıu aey-
sun. tıcil etmelerini emretrnişlerdir. Ha- ( Sona 3 cıı Sah.ifea ] 
besistana taarruz mllhlm İnJd)Jz. Avus- _.._ _.......,._._ ___ • ........ .,.._.,_._ .. 
turalya. Yeni Zelanda. Cenubi Afrika ~OOc:ııJccacı::ıaa~ 

Soa el .UJ -



rnıASIR 

• ŞEHİR HABERLERİ 
- IKIHCI KISIM •• Yazan : Şahin AJıduman 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Al tayın 
Yıldönümilnde 

Bul~aristan 
mukadderablll 
Mihverle birlef 

Halkevlne yazı- tiriyor ? 

ı ı 1 d 
[ BCl§tarcıfı l. cı Soln~ 

-- Ya define tılsımı ise? an aza ar ~o•a 1 ~~ ~n üphclerl orwdd ---(())--- ~ e Yoksa mukaddc.rııtını ınih\·erlo 
x•x ---------x•x--------- tirince biisbütUn karanbklara 

Zifiri lıaranlıfı içinde define ,.,..yorıardı... Dağ Altınordu va Alt&g toka- Izmı·rdekı· Halkevler·ı bu mevsı·m- nu? Deıllren biraz endqeliydl.. _ bu~!:1!kı:~w;ı0:r~~tın 
Aynı znmanda, Mestan bey, bugiln tlyas efendi bu~ilnleri hiç boı geçirme- "ti 1 k 1 kt miz Bulpr koınşu.larınm.ın her 

ele g~rilmcsl fmkiru tamamfyle mev- misti .. Bu milddot ı.arfında yanan ko- u er arıı aıacı ır de çok verimli icler başaracaktır C\'\C] kendi hiirriyet ve saadctltri 
cut olan bir defineyi size haber verme- nağın arsası etrafına çarçabuk bir tahta 9 Y "( nn tamir kabul etmez mcşwn 
fte d .. beni memur etti. M"rhum son ne- havale! çevirtmişti.. --o- x•x otmaktıın sukuunalandır. 
fesini tec:Jim et cd n biraz evvı>) bunu Bunun ikmalinden sonra bir glin Ba- Halkcvlerinb yıldönümü günü Sayan 1 4 Mart enlı geceııi hnlkevinde cnzilcr Bulı:arlar Balkan yarımndnsıtll 
bana bildirdi. Ve kızmın bu servetten ~tiye dedi ki: ' Altay kulübilniln yıldönümU mUnase- B ekil Dr. Refik Saydamın verdikte- ocağının bir temsili ardrr. 6 mart cu cehennemine lmlbCtmeklc kan'!~ 
dil,,di~ r.ibi io;tifade etmesini tavsive et- • - Bu gece hazır oL Arkadac:lann betiyle 8 mart cumnrtc~i aksamı verile- ri direktif ü~eıinc, hftlii haU.~vleri kad- mntesi günü saat 17.30 siyasal bilgiler Janndan '\iC esaret acılanndnn ~ 
ti... Bagnvanık ile ·Da~dcvirene de hnber cck hnlo hnzırlıklan bir hnvli ilerlemiş· rosunda vazıfe almamış munevvcrler, okul medcnt hukuk profesör vekili B ~Y temin edemezler. Bu. keJitneP 
Şimdl bu sırra, burnda bulunan dör- \'er .. Yatsıdan sonra, hep birlikte defi- tır. Serefli bir maziye malik olan bu meslek damlan, doktorlar ve bilhassa Bülent Nurinin charbın mcdent hukuk kiki mannsiylc bir ~ıh:mlık 

dOmUzden maada hiç bir fert vaktf bu- l'levl aranı.a a çıkacağız. j mundar klUbilmüziln yıl:!" ntimüni1 por öğretm~nler vazife kabulüne b lnmış- üzerirıcle tesirle-ri> mev;ulu bir konfe- olur. Her kes bilir ki Bul2'aristaJll 
lunmıyor .. Gerek ben ve l?"rek bu vör- Kadı Bayatiye kazma ve kürek gece sahasında kutlamak üzere mart ayının lnrdır. Son hafta içinde 250 kişi lzmir r n , ayni günün gecesi halk.evi man· inrıilten• fohdit cdi):or ne de yakıt' 
dOl'i'finUz B:ı~nyamkla Dai?rlPViren Mes- vakmak irin meo;ale hazırlamastnı da ay- <;<>n hnftnsında Alc:nncak stadında mera· hnlkevine kaydedilmiştir. dollnato tıık.ımının bir ko~ti vardır. ulan.. 
tan ~den T>('k r.ok iyilik gördllk .. Onun .,rı:ı tenbih etnıiım.. ~m yaoılnenktır. lzmir parti te kilatımızm izmirdeki . Şu halde milı\'crlc mukadderatd' 
sav-'nde HlUmcl"n yakamızı lmrtarmır O gece yatsıdan sonra Kadı yanın., O giln Altav takımı, celtilmcn rakibi halkevlerinl kabil oldui:"U kadar zinde 9 mn~tta halk~vi mandolinatc;- ta~ı- lcştinnektcn Bul,ı:nristan ne k 
boJ 1n ıvoruz .. Bunun fçtn bu fld a'l"lcn- "qayntrvl ve Da~devirenle Baih'ıynn•;:. Altınordu fle bir maç yapacak ve bu tutacak ve faaliyetlerini tıınzim edecek mının bır konserı, 24 martta dıl, tnrıh br? l\tih\l~rin muuıffcr otne.ı~ıpl 
da•m., l". ben, beynimizde ahdettik Mı>S- 'lldı. Dört nrkadaş hiç kimseye sMdir- mnç amiknl bir mnhiy~.t tm;ıyat'nktır O surette tedbirler almıştır. ve coğrafya fakültesi düçenti B. Su ut .. .nncdiyorlar? 
tan h<>ytn kımuı elimb:den J1Pldll?f mer- 'T!edı>n ortalıj!ı kanhvsn 2 ifirl bir knran- '!Un iki ulübUn tckatit takımları da 1 O Mart tarihinde hnlkevlcrinin umu- Kemal Yetkinin, csanat kültürü• mev Her y, hlidiseler 
tebed., her tilrlil yardımlarda bulun- lık nrnsında işe bas1adılar. knrsılasacnktır. Bilhassa tekaüUer macı. mi seçim toplanhları yapılacak ve on zuulu bir konferansı, 25 mart tarihinde l'd"C<?k mahiyettedir. 
malı-tan ırerl ka1mıvaca~. ""ah•-,__ 1 _.:ı • • .-:...J:ı.... bu J..."Ulünlerin tarihlerinde şöhret ka bes gün devam eclccelctir. saat 17.30 da siyasal bilgiler okulu in- ltnlya mallup cdilm"stiı·. A 

So,._ n~at'ı d-hınA hak,_nda ..... hat .ı.; .... 14-tva euen ıCMıyc jlöln.uıuen son. .. .. nınış fut'--, vıldızlnrının ""ki hatır,.. B h k k ' b"lt"" ··kı· k d' u""zcrı"nc olar~ ·~a ..._,, !!"lı .- rı;ı -.. .,.. uoı .. '"''"' ... u gece al evinde güzide sanrıt ·iir- gil!zce profesörü B. Nurettin Sevinin l un yu ~ 1 ·en 1 ı 
vererek bu servetin Moırtan bt"Vtn eJlne ra havuzun ha~ vnrdtlar. K .. n~ı'.: lun tazelemelerine vesile teşkil edecek- lar tarafından bir şan konseri verllecek- cmodern tiyatro> mevzuulu bir konfe- ııcticelcndinncirc çalı ıyor. Fakat 
ııastl gertll'Hni ve derebevtnln ·de om• 0 •• kadar kesif buJunuvordu ki goz go-:· tir. tir. ransı vardır. "Öriiyor ki miisnit fırsnt1ar kaçırt 
nereve vizledt~lnl nyas e!endiyl' bUtiln .,,.,.,,,ek kahn olmıvordu... --------- Belki bu sebeple harp felake~ 
tar~1~+1v1,.. bildirdi... Bu vaziyette defin!"Jlln medh~1inf bı•1 ızmı·"ın kahve ihtı•gacı dutlannt ~eni lctcrek içinden 

"11ak kabil olamıyaca~t pnf"tın Kadı Ba. MahluA t ya n)a" r meselesı· bir ''nziyct ynrntmai!a uj!rasma '* vatlye dönOp yan' bir salfl': ~ Bulı:nristan Abnnn isülisına • ..A 
Şimdiye kadar cok fena bir yolda gl- B a 1 ,_ k .t..L temin adı·ıı~ror ----- x \"emetten korkuyorsa, bt memlcJP' den vadyet, aradan bir kaç nUn tteçml!'- - ura a me!l8 e yaıı;ma muvnry x.,. -----~-

.. '" olmaz, dedi. Belki dısandıın ~!:Srllrler >nnn tazyiklerine boyun er,ıteie 
alnl mnteakto, hiı-dmbtre dUıelmc-~e Vakat bastı~ımtz yeri bile fArltedemivo Beledı·ye du·· n yen1· ~en 5Lr den sey lm korku ise tes1iıniyet 
y{l7 tııtar tn'b1 olmustu... İzmir ithatılt birlikleri ·son sdlnlcrde ~ ristanı ne haru sahnesi olmaktan 

Gill-dam "Mık e~lrlsf nJlli sı,_ stk .... ruz.. Vakıa dPtınenin burada saklı bu- k 
'"" .. .. '" ıı.: .... bUvUk bir fnaliyet güstenncj?e baslamış. rnenk. ne de harap ol11U1 tnn.. 

yıklamıyordu. Kızm da1om1•&t vakta hl\. lundu,aunu biliyoruz amma, oraya gir- tardır. İzmt.rln ve hinterlandının kahve k d En dolnı hareket felaketi 
Jl devam E'tmekte ise de nı-lrıının ahta- -ne-le icin lnmnn mı>ıThnllnl bulmak 1:: ihtivacını temin hususunda Jcaı> eden tene e yag"' musa ere ett• •ncktir. Bunun iein de Bul1?&r ko 
lan bir dereceye bdu dn7:elml~. Her 'Zım.. tedbirler alınmıştır. Bwıdan sonra fs- J .. ıınızın bUyiik dostlanna Bul 
g(ln eve ~elen ve Glllendamı muavenP Bayati efendi.. Mestan bev sana ~e- tanbula ı:tetirllecek kahvelerden takrf.. lınrp sahnesi obnamaia, istiklal "' 
eden hekim tebliltenin yan yanya nal- ~nenin m~halinin nerede oldui'hınu an- ben y{lzde otum fzmire J?ctlıiTerek bu- S4X ket serhestisini her ne pahasına 
..... ha,..;kında _..t n.__,. .__.__t ·--- !atmadı mı!.. :1 tü J d t--1 -:1•1---ktir f ı feda t ~ karar ""' 91 rı; ~u JTl""Vç ,..,..,,um """"- nıoa ccnt ar ar:ısın a t:nı COU\..'Q! lstanoul kooperatifine alt mahlut yap A.idi 4 em. ( 100 gram için aarf olu ""1 ıı e mem......... • 
mfcıti... - Hayll"_ Anlatmadı, efendi hazret- Simdilik fzmirde halis kahve bulmaJr lar f4i haU:mcla beledlyec:.e tetkiklere ,arı normal kaleTI cm. 3 miktan) Lef .,cyan etmeleri kii•ir. Londra. 

Yalnız af(ır bir uykuvu andıran bu terl •. Defin~ burada, l>u bavtmm altm- ;mkunsızdır. Plvac;ada mevcut dm!UlmUs devam olunmaktadır. Belediye hukuk man derecesi 2,7S, rutuhetl ve su mik- qunimi bir iest mevcut o~dl 
&1..,mltlt 1'•11 1rmn n.,mnd~ bir tllrln rla gidi bulunmakta imiş'. Merhumun kahw:Jeıre ecnebi nuı&Jeler lcanstınl- müşavirliği ha :fJe alt dosyayı tetkik ey- tan 16, 1 O gram bulunmuttur. ""',;f:ınu ntfkbir sebeoler iddia 
un olmıyordu.. Bunun fcln hekim hana verdiii tMlömat yalnı:ı bundan ... ,.L.&...L- Bu L-fta t-ıre ,...,., ___ ._ -- L '-'I ""x.: ''C Almanyanın SU" ortnJ:.. 

··-Knıurr. na ...... ... .. ~ ....... - leınektedlr. f.tanbul ueıedt-eııioden &O- H-1'- " ila __ .;ı_ ' -~ d ~· "" ,.. hastanın suuru bozulduğu hak'ktndP~~ =bı1ret!... lrtrdek k h 1erl ..ı asada biraz •3 ADii .ut tereya rmaa LAınnan e- ~iienıckten kurtulamıyaeaiı 
Kad k cll k cll k glbf . " ve e v•Y l!'efl1'- ralan bazı .uallero henüz beklenilen ce· ---Z 26 dan -ıt. olam--•ıt.. malA-' dedı.r" . f(lnhcstnl hAlA muhafaU\ edivn..(lu_ 'Ri,. ı en en ne onuşuyor •ık hisaediW"ektlr. 

1 1 
. ti C 

1
. l ~ -w-•• ·ı-ıs• ,ı,ıu.-

pce, ,.ıaa nmYuınndan 9Dftl'll f1ya9 efPft.. .,öylenerek: Yine ithallt blrlllderinln tesebbUsOv- vap ar ge me~ış r. evap ~e_ ıncc sta~· dur. Ralkanlan fclabtien kurtara~ 
il v~ .Ot nfne rıtıtendamsn oda.ımıda bn- - Allah, Allah.. Gel simdJ avık1a pi. le- pek yakında tnnire bin atlet otomobil ~u) belediyeaınlr. mahlut yag~r _fonnu· Alakndarlann kıınaatleri ıudur k ı>k1t S{'limin ntlP~idir. Bu en~ 
lunuvorlardı .. Bu son J!(lnl~rin sretirdi- -incin tasını- Mnsallı:ırda sövlf>dlkler' veı kam t!st:la: -.Jecekttt lil Oe sıhhat vekaletinin formulu karıı- süt yağına nebati yağlar. kaymak altı on huhranh dPkikı!lprda Bu•-riil., 

yon ~· ''"' • laşhr.lacnknr. il felAlcı>tJer karsrsmda bif"hl1"1Prfn"' yalc- .,ihi tılsımlı olnw.nn sakm 1:ıu define'.. süt ve sair aL- .... kecelc maddeler katılı- hali buna hnMl\·ebiliriz. 
d d 1 Dün yeniden görülen ınzıııu üurine ~.. ..... ..Ev-~T at• 

la!r\Tlak lllzumunu uvan R'ı:ı 1 1 p 'FatmP Dal!devfren, Kadının latife tarnnda Borsa belediyece s~ teneke lcoopentif yağı yor ve su da ili.ve edilince bir mahlu .. ft. ....... ~ 
bdm. lnmı hamldmtı ~·ft- ,."'lanndP ~öylı>rH!H bu slttlerl rerc•'k !laMralc: mn..dere eclilmif Ye mezbahada muha- meydanıı. geliyor. -
7avııs bir ...ı lconmmıa\iııı ldOtt_. - Heı- defillE'nin bir bek,.icıf olmak l!\- faza altına alınmıttır. Şu halde tzmlrde işte lzmir belediyesinin bu bahla üze- B • Eden ın te/grofı 

Birdenbire lcten ff•1• dorln bir ah iP- "'im ..• dedi. Bunun da mutlıı'ka lıtr ko- CZOM penıkendecı1er ve toptancılar elinde t..- rinde gösterdiği hassasiyet bu noktalar ,Jtl 
.. duyan sOt nine sörllnO vanm bınt- '"'Uy\ICUSU bulunaeak. E~ .. l" d~n..:terh· 143 Uzem Tanra 20 S3 50 tanhul ~1ediye koopentiflne alt yni dan araştmlmalıdır. Bu kabil yağlann Tu .. _ı_ mr ı"ll~e"t"m:"m:af rb!ırl~~ahif 
bnık bananm yııhttlna dn5n.ı ltoctıı.. \.ılr ""klannda oldu ... • .. rı,f bunun dıı -R-• •-t..a k '-- ld 1 ·· ri d ~ --• "' -o.,. O dakikada duvdniru Rvin~ kPTidlıri- .... ~ ll;Y -= ~ 1 ,.:.ıuu yekan •.unanuttır. • m ,. er uze n e yapacaö• tca&r mey uil durumu, Ankaranm 
111 tutmah m~s-ffalt o1Pn-ın,,._lr 1teskTT- tılsımı yedi ba~lı bfr ejderha f,?, fştP ~~~ i Umum! yeJdbı y .ı\ö FORMOLO dandadır. 

"' vııman henfmfz de hapı vutanz... No. 7 16 51' haı güzellı1deri ve bithuta · 
Wr 4=J51tlc kop.n'h ve f!lrıtMnd,. de: Bavnti. Dn~tt..m .. ~.. rPVtın vererek Kooperatif yailannsn tenekesi ii:ı:e- _____ ,____ ku ki I b-t-

111 - MOlde .• ef PndL. MiHdP diye hay- -ledJ ki: No. g 20 50 rind .. bir formül yazıhdır. Bu formtn rma a m~ıgu u un • _M 
,___,. aL '- ..zıt-r- .._,_ ,..,,, No. 9 25 ıa .. ,d A k d fedakarlık hisleri bu meyan~J 
~1 .. l'UI cnıt "llKUI' TRnnıma ••• \.P 

1 ım- - Yanlıs söyledin ... Bi:dm ha13t yut- No. lG 32 1 ,... ur: il ara ra vosu um artık kendine ,Wivor. "'1'\atnlU. va.kıt brrnkm:ırlnn Ptder'ha lte- tNcta Süt yağu Yüzde ıs. Atatürkiln derin dlişUncel~ 
Kadı, lhtlvarlıfına nim~ vertn.:f PT' ..,en btzt vutar de-:,.ydin. dAha d°"'' 113 A. Kanıka 'İ 12 Oleuterin: yüzde 40. --------- cumhur lnönUnlin Uhamkllr lda 

fırlayıp yat,.&m yanına ızpMI_ Ve GUl- JivlPml-ı ~lurdnn Ynha.. Sen b°'·lp 124 H. Lahoaıu 8 8 Susam yai1: yüzde 30. ti c:ahada semereler vermektedir. lJ 
d - l rl 1 ,_ dit.......ı b 1r • 47 "-n.... :=.n--:- O • ., "ıı:: 

7 25 
Pamuk ya:;,· ..,.-;,de 1 S B 11 Q H Britanyn TUrkiueyi kendi dostu ~ en amın t!oz f> nı ııcıl> rr-rı \;."PnP a • ..,artavallarn h!\lLl lnantvor muc:tm" ~· ..... ..,..~ , ~ .... ., - • " 

tıPını bird<>nbire e1'1"'f"1\ 11vas efent1i dıo Vere ıtömülPn hir naranın hamta bekef 334 Yek<ln Koopaatifin formülü bo olduğuna ---<>- tcfiki hissetmek) iftihar duya;;,f1 
"t nine vfbt ~nrhı;ıen suıno kalnı '~oruyucu bıralmıal!a ne lOznm 'V'l!'? 13C5t.S Eski vek!tn C?Öre. tenekeler içindeki yağların tahli-
Cül,.ndamm duıfa'klan vavaş yavP.. "lnun lcornvucnsu. U~ilne örttUlrlo~ 130902 Umumt vek<\n tinde avni neticenin alınması icaı> eder. 

lontrdtıınmA~8 h-:t<ıJmnıcrtı .. Kı7 mutlRk~ '·:ılın topTıık fah:ıkac:ınd"n tlı?'f"At. n .. r ZAHİRE Halbuki lzmirde belediye kimvahane-
bir <:"V anlatmalt i!ltivorrtu. FRkrıt c:..... ~ir ~re'l"e mıra "i\mPVim (Jo rrel sen on•· 200 cuvnl Fnsulva 21 '1nde yapılan tahlillerin her üçünde baş-
o kı>ıfar 'kuvvPfsiz. ::ralf cılttvorifo ld T<ı> .,rıyarnk bul l:ı::1kalım .. Yıllarca arasan 465 cuval M. Dan 8 25 9 ka b~ııkn neticeler alınmıştır. 
aı fle sUt nine onun ne !:nvlf"rlı;ı;: .. ; ·ine hlr !;f>V hulamazsm... 1F3 cuvaJ StL-:am 29 5() 1 cRııfine yemde ya~ formlil 2 cyazıh 

flk önep hı .. tiirlil ıınhvPmPnılar .. Yrı 56 cuva] Bakla 7 bir teneke tahlil edı]diği zaman fU ne-
vas vavoc: GiilPnrhrnın ı::,.çt blnız dtıh· - Aman Bavrıti ef .. nrli.. Bovhude llH- ti 1 
canlamn,..&a. vOruh n<'"'•na Pt,.., ... ;ı;,. yil· .. rlıı vakıt v~irmfvPlim.. Zam<>n colr 92 balva Pamuk 66 73 ce o. ınmıştır 
tuttu. SUt nin .. vt tanıdılhnı 2ö~erlr hi• "'tt!k .. Su I~ hitir,.lirn de buTPdan hi'" 
aurette ona bn~rın ve bu sınıda hafifr· ·n l"VVel ıhdelim .. Si1ln vmıını7da. mı>c:a
gUlUm~ ... en Gülendam: '<>den hac:kn mum, yahut fener gibi bir 

- Ah .. vine cok korkunç bir rih•r "V yok mu? 
J?ördilm.. dive uıif bir se"lo mmldanc!• Kndmın ıımallne Bnmyanık cevap ve-
Bu fklnt'f rilva. birinelc:lndPTı daha mfit -ip: 
hicı ... 'F'ı:ık:ıt Ali nerede? Onu buran~ - Ben de yamıma kada-r yanmış bir 
gö .... mivorum ..• 

'K'adı ile Fatma kadın. ln7ın ne demP1 

fn<>rli!Yini. ht'l' fki51 birdm ~rih bir SU· 

rette an1ıtmıslardı. tlvac: pfonrli sfit ninP 
ııln knlA~na vavact!a dPdi kf: 

c:oermecit mumu var.. ~0nl.. Belki lft
·mı olur dive ynnımn aldım .. 
Kadı "meımnun olıfoeunn gösterir bir 

urette genis bir nefes a1dı: 
- İşte ınU...tr:nl~tın yıınsınt şimdi at

"tmıs olduk. Cabuk, cakr'ıaih ça'ktJ' fi. 
ili t11tustunınuz da onunla bu mumu 
·ıılralım .• 

ELHAMRA Sinemasında 
Bu2ün matinelerden itibaren 

Güzelliğine, Nefasetine, Harflnıfadeliğine asln doyulmaz iki şnheser film 
BtRDEN 

1- EL \.,EDA G[NÇLİK 
FR! "'5IZCA SOZLU 

Yaratanlar. ROı:t'F.RT DONA,.. - GREER GARSON 
- Kız rllva eXrdilıtflnO zannedlvor 

Sakın ona al'-7,ndan btr sev kıırırnvrrr 
dPme.. Bırakalım, aradan ~ıımıın gre
llln .. Sonra vava yawıc; onu al~ıra a]ıc 
tıJ"R kna hepsini anJatınz. 

2·- BİLLUR KÖŞK Etwvce u~stiktan sonra mumu ya
· :ı"fMiler ... Ravuzı.ın etrafını muııyen... 1 

·ttikleri sırnda. kamPrlvl"Ve cln&nı ı:r:. 1 TABU hENKL. v~ ,.. .. n"'"dam 'konumumnda devam 
ederek: ~ .. n yolun lcenannda o%ert demir .ka- 1 Yaratanlar: Judy Garland • Franck Morgan - Jack Haley. 

akla artnlO bir mfmfe:ıe · rnstfa.:fılsr l FOKS JURNAL'dıı en son ve en mUhim harp haberleri - Ona haber ftrln, diyordu. AJiyi 
liSnnek f!rtivorum ..• '(Rpa~ın füf'rlnde, E'"lrill~inden dolav· Seanslar: Elveda Gençlik 1.30 - 5.30 - 9.30 da 

..,eT tarafı pas tutmu~ kOCBman bir ldln 1 Billur Köşk: 3.30 - T.30 da başlar. -4-
HA VUZUN ALTT?..TOA N ÇIKARILAN 

DEFtNE 
~ulunma~ teli. Bl'!vatt bnnn f'Örerek 1 Cumartesl ve P":ıar 11.30 da 11Ave seansı vardır. 
iedl ki: 1 DtKKAT: Her gUn ilk seanslarda ucuz fiatlerle 2 film. 

Aradan bir kae ı:rfln daha ~i Kad• -< Bitmedi >-

··········:·································································~···· .. ···: i ~ BUYUK IllKA YE ~ ~ . . . . ....................................................................................... 

Bir cinayet işledinı 
---------------s••-----~---~~ 

-5 
BiJtlln gece odamda dolastım. Bckle

C11m ki Haluk ~lsln. bana izahat ver
.tn. Fakat eelm~dl. Ve N rlmnnın kO
çük san otomobili sabaha kadar par
m,. klıl?ın 8!"0nde kaldı. Bir daha da ba
nket etmedL 

---to!lf •·' o'h. heyeeanlanmı vatı~ır
mak için hararetle e111tsmak tlıt!vl!Mn• 
d11vdum. Baht"f'VP fndfm ve ~et>ldm11 
an.~na karu:m~ nlqn oflıın 'kop.,..-nl'l~:ı 
he"'lad1m. Bu strada Neriman lrom"lu 
evin ~cıl•ıt.n11 r•\.tı. Jl'TI•rf l'rnstncfa bft
teP!f va,.dı. Orada Jf,_hwffı mRcıJıcıın• 
Jrnn:Ju. Zuff hfr oro~la9 .vP bJteıtt" <n>. 

1'1lm1J :nıtvl bir ~"' vardı a .. \.. l1" 

birdenbire n bdmlılı fazOeU cosrnus. 

YAZAN : IJÇ YILDIZ -
t.nbarm~! G&lerl gözl"Time tesadilf 
edince, inadına bana arkasını çevirdi, 
-.onra muhabbetli bir Psle cal!trdı: 

- H: lök! Kahvnltı hazır. haydi gel 
canım! 

O, ağır adımlarla çıktı. Kederli ve 
vormın bir tavn vardı. Fakat benim ta
rafıma bakmadı. 

Sevdfğ;nlz adamın yanıbasmda olup 
to onun ba"'kn bir kPrltnla bnandt~ın• 
'-0Prelc ve eorP.rPk hiç vaqaınız mt! 
OnJaMn J?ell' ,ı:rirlic:lerlnl tarassut f'ftfniz. 
'~mbalıınnın bntnn aKcam yıınrl•ihnı ••• 
nnra -'~"'fmHt,,n aördilnflz mü• 'Ruhu

"lttZU vaknn. kııvuran 1ahneJm hayAlen 
~öz önllne getirdinlz ml? 

1 
,J2 o o & muauuaw•• ..... .1 uuasmus 

Neriman daima kocasının Ilstnne clü- ağacın ::ıltındıı oturduğum koltukta, 
sen sadık zevce rolllnO ovnıVOT. frsıluk'u bana doğru muzafferane bir J!ÖZ atıyor
hir saniye vnlntz htrakmıyordu. Sabnh- du. Bana L<ıf1rap vermı>k kE>ndi yarac:ını 
latı. otomohlle kadar onu vrrlrivor. ak- ~ıınkl yatlstınvordu. Necmt iyice bili
<mmlan beklivoT', ona lmrenil"'cek ye- vorum, onun borclıınnı öd~ml'~" mec
mı>~l0r hazırlıvordu... bur kalmamak fcin ktu:mıc; ve hiç bir 

B 0 lki vUz dP{a, onlıtnn evine dnlm ad'"P<; hmıkmodan çekı11o ı.?ftmfsti 
haykırmak istedim: ~Haluk benl!T'dir! Nihayet bir aksaın. Haluk eve döndi1-
~ n onu istemPdin. ona ıst11·ap ce'ktir- ~U vakıt. Nerfmıın eski Meti veçhilP yi
.:Un. O hana f?l']di. O benimdir. Onu sa- ne dıcııırıda idi. C..enc adam. itiyat edln
ııa bınıkmıyerP~Y""'• 'liql f!ibi. benim tanıfıma haktnadPn evl-

SUl"hı>cfz. btll! «korısı• dedim kadın• nin ınerdivenine do!nJ ilerledi. Kendi
vanında tuttulhına ı;ıöre. bec; dPltfka icin 'Sini e;.~ıı-dım: 
"ıiilm eve aelm~i iınlrnncıızdı. Fnknt ha· - Hnluk! Neriman evde detll. Gel de 
na yı:ızabilir, sehlrda rsndPvü verchllir biraz konuşalım. 
hiç olma7sa hann horclu oMııl!u bnhatl Yavnsca, istemiye fstl'miye parmalcJı
"Prebilirdl. Ona blitUn sövlı-iHklPriml ~a vaklaştı. Onu bu kndttr yakınımclıı 
"klımda evirin eevlrivordıım: Ncrimanı ,.xrUnrı> k11lbim verlnden fırltyncak gibi 
~nybett;~i um~n bAna ı?Pl:nic;ti. hendr oldu. GC>?l"'t'l, Nerimanın kPndi~in1 bı
+nnımoo•~hm, hiJ,... .. d;ıHm hfr acık lhtlrıı- ,.rkıo Mtti7'l v:-ılnfk\ mbl idi. Tc:tıraplı. 
c:ı uvıındınnıstt. Ve ~imdi karıc:ını. fısı· kkMıceli J?özlerdi. Fakat su halde. ma
\:ı artık onu istemndHfi için. tekrar yu- nam ki bu kadar «"ile ceklyordu, ne diye 
vııcı111a pl ... or VP h<>nl. Mc mevMıt c1•&;1. boşan""'•vordu. Sofuk·bft' e~J .. sordnm: 
TT:fc:lm ri"t. ıırtık hPbrl:ımıvordu. Avnı - Nivetlnin ne olduğunu bana söy
acılnn cPkml-ı olan hu erlıım. nac:ı1 nlu- ler misin? 
yor da bu ka~ıtr 7ııltm nl:ıhilivordu" 1 Acınar k bir 1'aldP cevap verdi: 

Onu l>ahrPnln parınaklınında karafa- - Ne yanablJirtm? 
dıitl vakıt. f-~0riman kocasının hovn•ma - DitP.T bir erkek onu tcrketti~l içbı 
Asılıyor, dudakJannı öpüyor ve büy{lk sen tekrar aldm. 

9,00 program, 9,03 ajnns haberleri, -··---
9.18 müzik: şnrktlar ve hafif parçalar KASDEN YA MJŞ,1 
(pl.) 9.4S 10 0(' ev kac?ını, 12.30 pro· Torbalının Sr>hHier kövilnden l 
gram, 12.33 müzik:. kadın seııll'ri (bera Denizl'1 cvıne cv,velki ı?ece ~irc.-n bit 
ber şarkı ve türküler) 12,50 ajan:ı he -.ız, sandıl.'1ak.i eS\" ivle ıki takırO~lf 
berleri, 13.0S müzik: oyun hnvnlnn ve ğ,nı oda ortac;ına vıgnrak ateş vcrt""" 
düctün türküleri, 13,25 14.30 müzik vnkmıstır. 
radyo .. ,Jon orkestrası ( violonl.ııt Necip Bu isi Ali o_glu Abdullah Ka 
Aşkın idaresinde) 18. 00 pro~ram, 18,03 zin vnPhl!l onln.şılm~ ve tutul:ırıll' 
müzik: radyo fasıl heyeti. 19,30 mem- 'H' c verılmistir Zarar 100 liradır· 
leket saat ayan ve ajans haberleri. Jt.~!' yavru ateşte y 
19,45 müzik: radyo fasıl heyeti pro- Ö b Jlt 
grammın devamı. 20. I 5 müıik: za demisin Kiraz nahivesine a 

ra kutlar kövUnden Mehmet oğlu 
leander, pola negrl ve Marlcnc Dietrich c;i 
(pl.) 20.45 müzik·. tek ... r•- ve •~ksim bir avlık kızı Nuriye Tok. annE' fi 

.,.. ~ "' - fmdan salıncakta sallanınnkta ıke 
Jer, 21, 15 kon utma. 21. 30 müzik: R. lıncaktan fırlıvnrak atesin üzerin• 
Koruıkof - Şchrazad (pl.) 22.30 ajans milstür. Zavallı kadın hemen ya 
haherleri ve ajanı apor servisL 22.50 nu b:ıfu-ına basarak her tUrlü ih 
müzik: dans müziği (pl) 23.25 23,30 ~östenniş ise de kücUk Nurlye 
kapanlf. cözlerlni vummustur. 

Billur Sesli Dilber 

DEA·t~NA DURBİPl'in 
En Son oe Emsal sız 

• iLK 
Sadece: 
- Elimde buna ait bir deli1 yok! de

di. Naimenin evinde knM•~ım ve sadece 
ge:tip eelendi~ini iddia ediyor. 

- Sen de buna innmvorııun 1'a!H 
- Bnşka ne yapabilirlm? Bo~amnk 

mt? Beni tcrkettil:!ini dU Undtlliüm va. 
kıt hal bac:ka idi. Fakat şimdi ttıkrar 
~elmistir. Kendini başından savmnmnm 
irin yalvarıyor. Dü~Hn bir kerre, bE'Tldl'n 
iki misli genrtir!. Onu himave ctmeği 
kabul ettim. Mesu1;veilm vardır. 

- Ona karşı çok merhıımeUn var! 
Ya ben? BPn ne yaoacağtm? 

Raşınt eitPrek sük<\t ediyordu. IDd
detle balhrdım: 

- Benim he~nta yerim yolt, dPmek! 
Bana bir tek kP1ime yn~mab bil lü
zum g5rmedln! "R0 n havatıT1"1t h•r nl'Pıı
ma koymmrtum. Memnun. gp1n!"~ım• On 
b,... sene e?.iyetten sont"I' kPn~I kmdimP 
tı>krar kavu~ucıtum. ~ .. n tuttun. ~
nim mPVC'lıdfvı>tim~ efr~tn KPrııllni ha
na !leVdirdın: JTie bnmpf'llHm ihtirn.c;lan 
bende uyl'ndırdın. Slmcll bntOn hıınla
nn ~~ d .. fmfv~1t st"VlPt' olnıı~u 
mu 7".l'!nnf"d~m? B,. .. ., 1rars1 'h,,,,.,,,., 
tı>ahhMtln vok dly~ ahl1'1r1 ve Vicdan! 
bir teahhOdiln de vok mudur? 

AŞKI 
Yonnın bir sesle: 
- Evet. dedi, hakkın var. sana 

lık ettim. Bunu tamir etmek için 
vermeğc hazırım. S nln neler c _! 
dilsünerek, buna bir Çar'(' rıyarıv 
ta doli oluvord\ım ..• 
Kırık Sı>ı:>i. soluk yüzU kFllbirni ıP 

vordu. Faknl kE>ndi celcti~im az b 
tırnsivJc: 

- ·Yalnız bir çare var! dedirtı • 
konm boc:ıvııc.-a)l.ını bl1ivor vP "·ıırl 
ı>vlerıec('i'iimi7.f ıırnuvorclıım. ~ırl11 tJI 
rına karı11 ''1l:>ifı>1erin cı .. nl t.,.,..kl"tt 
Hlrrı~ıın itilıal't'n. zatl olmu~ur. ~ 

Mil+hls biT' yo~!"1"\1a fısılcl• 
- 'Rilmivonrrrı ... 'Rllmivorutt1

1 

Birrl .. nhire ye'lttrt bir ııtrın~ 
kaolarlı Ri7i o k.ıuhr c:aıu1..t• tr . - ,ı. 
'T'IU!l olan o hantt"f'+lı pek h,_lrv.-' 
hnvle ~o~k h-nM•l.ola. sert1:1r~~· 
,,.,n.,,,.\M" •tm"''lc mO'"lri'n ff'U ~tffl: 

Pa,....,.1.,n.,,ıc: b11" St><"1° "•"1r'1 flk 
- Ralttlc, oemek arlık bt'ııf 

mhmrsun? 
Bana. a7:ın i~"~""'' nıhuntJ 

vuran 'ht,. brılc1c1~ bP1rtı: 
- ~ ... ni ır•vmP'k' S 0 nl tlıoh.

ğim, fakat öyle sanıyor"'"' 1rf .~ r"" 
-es~· 



.... . ...,,....., .,.....,,,,,.. 
ü;;;İ;~;;;k· fikri Asya-

dan doğn. uştur 

n .. •••• 
Almaıı a.clkeri 
dolu trenler 

Sofyaya ııeldi 
-o--

f BaF4ra/ı l. ci Sa.hıjecle ] 

•••••••••••••• 

Kahve tiryakileriyle gö
görüşmek istiyorum 

........ ' 
Bulttaristan iiçlü 
pakbn yedinci 

azası oldu 
----4:0<>----

"•" l rctmek üzere- ahali sokaldrm ıloldur-
tOrl, • A{o I medenı yetine aıt tay ,,are er muştur. 

..... .... ......... lllt
leıı, Rlbbentrop, Clano 
ve Bulgar nazırı ... ........... _ C& ge d "Eb b ·ı Balk caddelerde milli şarhlar söyle- Aziz t4,ryakiler. buıriinlerde elJerinm. iakelea! daha vardar. Kahve buradan 

Ebrehe nı"n ordusunu mahve en a ı " mckte idi, BUti.iQ gün Sofya ile Karadc- deki fincanlann köpüklll ve koyu kah-ıvapurlara yükletlldlii jçfl\ Avıupada '' b , niz limanı olan Vama arasında teltfon velerinden biç te memnun olmadığınızı kahvenin iakeleai olan Muhaya tlrtifatea [ &Jtanıf\ 1. ci Sahifede) 
l1e "S lar hakılıattl! nedır ace a. . muhavereleri kc<ıilmL-ıtir. BUUln, mem- biliyorum. Arpa ve nohut ile kan'1k. Muka derler. Bardacık nud bmlr ha- man hariciye nazın sözlerine ı8>'1e de-

ıccun,, lckette hakikt bi·· casusluk havası hO- hatta doğrudan doğruya kahvesiz nohut, valisinde inci. demek• Anupada da Yam etndftirt 
--------x•x 

1 
ktiın sürmektedir. vanıiw lşrnek bizleri pek yadırgabnaua• Muka, kahve demektir. • • 

<Mo d ) verecek Ve bftka ım oe suret d. a ıizi hi"' hotnut etmly-~i --L tabii· Kabv--'1-• irlnde (L-feln) denilen crBu8'n :renı bll' de.lelin Sçl8 
4b ___ nıolfiye) biradmerln içi saman ~vran ek? · Loodra ı (A.A) - Alınanların Bul- ~ v-.. ....,.. ııımuı ... - pak •1 h k 
~ı. doldurulmuş balonlan. ~aya 1 göatettJC • gaıistana gimıq olduklarına ciaır Vışide dir. bir cevhet' vardll', ~ kahveye kaqa ta ı ti a ına msuimle tesc:il 
le tes7!~ zam~, ~nlar ilzer~~e İnaan oğlu: kendin" bilir bilmez, g~~- neşredilen haber şimdiye kadar Londra- OzümU yede bağını sorma ıözünü tiryakiliği yapdıran hudur. Kafein. ite- için dörüdüncü dafa olarak top. 
lbedi . ıl etmışür •.. O devre y üş.-

1 
.. h alan: dikmekte haksız degil- da teeyyut etınemi.ştir. ıııittkfn ve uyuşuk insanlar söylemisler- ten helvası stiht lif lif parlak ve acı bir Janmıt bulunyonız Ba dafa pak. 

tıak· ğ(:12 için, bunu bUmivoı;ızH• ~~-1 e~ını0:.:ek Jd (uz) ın merkezinde na- dir. Kahvenin tiryakisi olup ta kahveyi maddedir. Eczacılıkta asaht teslcin ediş- ta iltihak eden d' I t" 
41.ır.L. yYare) denilen Aletin ıcat dı • mııı'b· ıbe vara senıaııın mavi taba- ıllcrini önüne kahyor. (Kab•) yi yık- tanımamak naStl olur. Hep bilirl:E mü- te, kalb üzerinde tesir yapışta kullanıhr, d • b' • fev e ın manen 

6 1W işittiğimiz v muvaffakıyetle e 9 ır caz · ' "b lik · 11 k irin. r.,1Pkke}e '!!elivor. Fakat tam barek Brezilvada, Yemende ve Ameıi- kafeinin çok kullanılırsa erkeklik kud- aıma ızım tara ımızda olan ve 
~ğunu .. M. e bU Uk bir kaları da başka bir cazı eye ına mış. T 
"i,;et k gôrdu~ilz gün Y V günün birinde dt. insan oğullannın ~ hre gireceği zamnn. (Ebabil) denilen kada Martinikte çıkar. Kahve ağacını retini de azalttığı Tivayetl vardır. ir• 'fİrndi ~lü pakta ilhnalra karar 

- t~-- apılarak: tlım' bacalan, göklere erecekmiş. Birkaç hafta ku11lar zuhur ediyorlar. Bu ku~lann hep- g~reniniz pek R7. ol~." }!:e~ek ben gördüm yakilerin nazan dikkatini ~bederim. veren Bulgaristan olmasını bil. 
~ f ~n oğlu, kuş misali oldu. Y l .. d"'"üm (esk Türklerde uçmak !!.inin ağzında - veyahut pençcleıinde· runlerce aylerca golgesınde oturdum. Bu bakımdan nohutlu kahvenin rnuha.- h • I k I 
e~n, ne büyük bir harika ya~tt~··· ,_ fi~v~ .~0;;ıbüsleri) bapığı altında ya ( slcctn) denilen birer tas parçası var. Kahve ağacı kiraz ağacı büyüklüw•Ün- .senahnı kabul etmek gerekti,, ·Yine söz a~sa sevınç e arın ıyorum. Pak· 

iyi {et d
1
erin derin dUşündüğümilzil çoro zı~lf olan ilmt ve kıymetli bir yazıda, Kuşlar. Ebre1' ordusunun üzerinde- dadir. Ve ...,...,t1~• l ... '""'rn r1 Peteklerin- sizlerin aziz tiJ"Y,llkiler. h ımza etmis olan Uç devlet !'el-

a ır arız bir fı'' d L bugünkü tayyare filoları gibi - küme kü- de cıkar. Meyv~ı ofan kahve zeytin - men hu talebin kabul edilmesine Ta rv · . .. irildi~I- çok dikkate şayan ıua var ı. o~-
lri d~-Y~ere mıtralyoz bye~m~ 'ne drada açılan Çin san' at sergiainde. me dolaıuvorlar. AP:ızlıır1ındab - ~eyahut Ş<"klinde, kira büvkükdli'.~ünde ve kiraz •ımaı.l"ı ,, İISll"ftl &.1fl8D karar vermislerdir.» 
kadaı- ~>!:Umuz Fakman,b a7 kulla- (Türk - Mogol) medeniyetine ait bir oençelerinde - k: siccin eTİ tr11Kl}'OTlar ~ibi kıpkırmız ren te ır. Jt n u"I . Bur!d sonra BulwariıttanıD pakta 
1Ulacak a ol mışt ~~t. h;a 1':1rde kufi tayyare tr~lıir edilmiş ... ~emek ki. baş- Bu taş paçalan, Ebrrhe ordusundan her Onu ilk görenler kiraz zan ederler. p 1 11 iltih11kına dair olan protokol okunmq. 
derecede :u~ Sl 1 ın, ol~ıyaca!ma ka rnil11"tlerc ve Laska dınl••P(" mensup kime isobet ederse öldürüyor. Ordunun Mayısta kızaran kahve ha7Jranda rengi- o anua 1 ar tur. Bunu mÜtt"akio Bav Filof bazı ız .. 
cı.., her~; in~ Ut· Ophe vardt .. insanlar. göklere dair efsanel r met- bii\•iık hır h•mı. böylı-cr helak olarak ni koyu kırmızıya çevirir. Kahve mütla- hat vermiş ve hükümeti 9'amma Mr de Ju.aaan le ıç /~ ~~dfsat bu süA- gul olurlarken bi:tim mübarek ecdadı- yeıc :st :Hı:ı-or. Ebrehe mağlı"ip oluyoT. ka sis ister ve sisli yerlerde yetişir. Londra 1 (A.A) - Romanyada ent- deklarasvon okwnu,tur. Fon Ribhen-
hu:ı ile d:~~~mr:il~ir oMuİunu pek mız. i.letl~r icat etmişler ve havacılık (Kabe) yl tahribe muvaffok olamadan. Haziranda sis kahvenin kırmızt et ıene edilen Polonya askerlerinin Alman- tTop tekrar eöı: alarak Bulpdstam \id& 
~1' rnlsaHerle •-t etti. Ve o l.aıman tecrübelerıne giritmişlet'. .. ricate mecbur kalıyor. kısmını karartır ve soldurur. Kahve fara verilmesi meselesi ha.lckında harici- pakbn yeni azası 11fatlyle eelamlam,. ,,. 
dl biz: "'.!""" Halbuki Avrupada ıık fçma tecrube- {Kuranı knim) de bir (ayet) ile te- ~mmuzda pörsilr ve kararmı~ olur. O ye müsteşarı Butler tarafından avam bu paktın prensiJ>lerlnl IJk kere dalııa 

k LJ l..) ) yı"t edilmis olan bu Tivayet, bütün tarih- l ı k h · k kamarasında yapılan ı.~anat üzerine .._.__ -ı...ı - 1nsan oğlu ne yamaıı mahl11 ... si, on oeşmc.ı asıraa, l ont operon . . zaman top ar ar ve a ver·., t>I ısmı, ~, • u:::l[1'1lr eu.....,ur. 
8u gidisle g(hıUn birinde semavata ısmınde bır zat taraııncıan yapılmıştır. lere geçınıftır. Buna binaen. bu rivayete yani kirazın yenen kısmına nuadil ta- resmt Polonya ajanMnın ~dt~ne 86- Bu beyanattan sonra m&tteftk mem-
~lf>r yağdıracak... Londra sergısın_ae te;:.nu edılco ~ de bir deane nazarile bakıı:> geçmek rRh güne~te kurutularak değirmen tat- re bu Leh subay ve erleriyle bir miktar kketleı- müme91'itleri Balsu bapeldlial 

Ded11t.... ı i\rk tayyareunın .ıcaaııe bu zalın tecru- doğru değildir. BilAkis. tahlile değer Jannda e~lip çekirdeği aynlır. sivil şiddetli protestolanna rağmen Al- tebrik ~r. 
'Llkln içimizde bir şUphe vardı beı&ı arasında be.t asırdan fazla bir za- bir 8keyfiyett~::. , • Kullandığımız kahve işte bu çaldrdek- man:vaya g5nd~ı:1mlş bulunmaktadır. --------------...-
- Acaba. o srlhıil j?ôrebilir mivtz?... man vardır. azı tefsırlerc nazaran (E.babıl), . Bunlar o zaman Polonyanın mUttefiki 
l>iyorduk ... Bu sualin cevab1nt ~ • (Kırlan~ç) clediilmiz küçük kuıttur. tır.Yemende (Benl - Matar ve Şerez) olan Romanyaya iltica etmiş 2009 kadar ._ 

-.tt tein ~mlye hile va'klt bl..,,a- Bu kadar kür.ük bir kuşun, gagasında cknllen yerlerin kahveleri bütün Yemen Polonya subay ve eridir. y E N )• DE 
..... Otııa ._. eınel. ~k CJYU1.lıf8kla- Muhakkak olan hir şey vana, ilk (ha- v~yai~tbiayaklannda tattyabilkeced it ml- kahvelerinin arasında en makbulüdür. Bu hal beynelmilel hukukla telif edi-
.... -.hrMa .-lfftle handa~ w ,,._ valanmakl fikri, Asyadan d~cw. Ve nım nı r taş parçannın ·ne a ar vük- y enin ilkelesi Hüdf')'denin cenubun- lemiyeceii gbi 07Ji insani bir hldi8e-
lt """-k Batan (t.,yal'l!'l, Mr tdev dlnf itikatlara kadar nüfuz edivor. A.- wk.ten dü"ene ~iifeün ·bir adamı öldür- d~m Adene yakın (Muha) denilen bir dir. __ S_tL_mA---.---=-,l-1(--:-cmtR--LEY---
1' ~lttl batini aldL Su 1)1r ~ ~" yan'" en bnyük mabut1anTtdan CVi,no) mesi, kolayca ınanılacak hir ~ey de~il- stDNEY 1 1 TEMPLE 
t::nda da, lr«ftunr Y"Ul,aMe s;t!\h- yan kuş Ye yan imar. şeklinde bulunan dir ... Su lualde, bundr .. başlca bi1' sebep • nrFı • 

aa adlan hbıMma. ~• lsbnler sı- bir TUlta. ile uçarken tasvir edilmiştir. aramalıdır. Ve şu iki suale cevap bul- l Joe MPCr": r : ~~ 
~ -kesif _,..,...ı;rt- •9C1 tay. Cenabı Hak ile ln18nlar arasında vurta- ma1ıd.m T s· t • 
....... • ~tdımn tayyaresi... lık eden (melek: lerlr heı>&l beovaz ka- 1 - (Ebabil' nedir) Acaba hekika- ay ya re ıneması Ti: 3646 : b. ~ i M 
&anıann ~ sekti: mttralv8z ta- natla1• rualiktb. (Hut-eti ,Aoninel, pey- ten (ltırlanaıc) mıdw) Yok'lll, o devir- G i S : 

"'- tMnlz uv,arehımdn btt1•tndu- gamberimtz (Hazreti Mubam~edli dl'! fcat f"dtlmt, btr ,..-ma Aleti midir) Giinliliö nlbet ve tü•lre bl'tl Bib'tik ~ Mlytlk prop..., o 1 O~ i 
t.u llrendlltmtz ama. ktlqllk bir dünyaya eetirirken büyiik bit (Akkut)- 2 - Sicein. al•Ade blr taş pa,-.;a'" Ju tertip t"tm.ıdedlr. 1 HlRP : A 
'-edı.tttt trecJrdlt: un celdliinden ve kuvvetle arkasını ıı· mıdır} Yok.. o devirde icat f"~ilmiı> Bu haftaki p~ıaındald iki filim •t blrMrlnien mllkemmeldlr.. 1 1 i 

_Acaba• vadıimdan bahsediyor (Resulü Ek- Qİan bir nevi tahrip mermisi ıntclir) Tarihiıa ve ~ihama tllalldl8' hestekAn.. 1
1 

1 HABER : V 
!>edık .... (Aeaba) m1'. Bu tftddUt rem)efendimlzin (Miı-aç) menkıbesin- Kamus. ikinci suale, çok dikltate p- · 1 A 1 • J 

-1tne yeni ı!!lnnnm adamlan. tkf de, (BurakJ isminde kanatlı bir kabr, van bir cevap veriyoT (Siccin)ln (ee- Bafatı "!bulJmeradaf RiJ:,.'9.tiLlı.'!viataA_ !.uK0LıılbAI i~Jm•W j' H :.• LERI ! ı lbU~' Icat ffe ceft1> vP!'dnı>r. Vf""; naühim bir mevki .:ım.,br. Fakat bütün hen.-ıem ate~nde pl,irllerek tq 1ıalinr 1::. .... : 
lene evvel tek mftı-aly8z1a h":ıtn n,.,11- rinyetler arasında en dikkate pyan (Ayeti kertme' de nldn al1de (tat) 1 ! F ! 
~ ba!ııtanna ateş va~d,nn hııl"T' otan bir feY' vana o da, (Ebabtt) deni- 11:etMJmit kerplc) oldu&unu ıöy)Uyor rtisteren büytlk RUa.. 1 A : : 
iki harp ejclft'I c1aha dlzdfJer: - 1tt'&D Tarihe geçen kuvvetli rinyetlel'e na- aecmiş olan {sicctn) den bahsedilmiş- a---· Morl.nt. a••H. MCll'la CEBOTAld R i i 
~relerinin -'si hfu~na. "mdt len kuslardır. denf1mem1şte, lnBBn elite ametivatar O Y N 1 Y A N L A R : \ • O • K 
Qle)er. haft drltııotu... zaran. Arabistanın (Cahiliyet) devrin- tir? WNll,7 _,,, tJd:ıd FlLhı · İ X :

1
• 

(Acaba!) suali. gözlerimizin önün- de. (Yemen) hükümdarı (Ebrehe). E!!ki asırlann parlayıp sönen mede- ,. ' L : • U 
de, flmdl .daha kuvvetli bir ittifhBlT" halkm (Mekke) ye ıriıferek. (KAbe) yi niyetlerini kabul ediyoruz. Bu medeni- Ki• M.2 .. LECEK KJ• M DÖNEC~K A • 'UR • 
f:tanti lıcft'lnyor. Fakat b\ı dt"fa t~- ziya-ret etmelerini çekemiyor. Kendisi. yetin milhlm k lf ve Jca ~ I•: ~lOI• ,= ş --. ..... ~ BJll••...... . ........ V~:.mMt.J'ııltaıMıt:ıaJ;~ ........... ..JAellliiıifm' ts.,..ı' ..... _............. fi ~mi 
W tec~. aMdl diıt.~ ~...._ ~ ""HiBri. ~~ ]rlMne .. bu ..,~~nı da b'1fvonız. ~u halde. Ebrehf" Buda Pmr oyun -tlerl: lZ.31 - 3-9 - 1.39 - 9AS VBBD1. m---=:::-:-:::::::::--=-:------...;;..-.. 
rur. _ w mabe~in ziyaretf~e teı1Vik edlvor. Fa- ordusunun üzerine (siccin) yıııYdmnRk Z- 5 - 8.11 KDt ÖLECEK...--ı... SEANSLAR : 

- Acaba daha neler goreceğiz) kat kımse dınlemıyor. Ebrehe, fena hal- :~ı., 11ıırF•rHl•r_.k 7ıtmanı. rok pr:rmeme- Bu mükemmel p~amı her halde ~Uz... UU - 2 - 5.30 - 9 da.-
Bu 1Ualln cevabını, ancak ( ıwln~: ~ ... k•nvor. Ordusunu topluyor. l<orkıınr ' '"" 7:1 ,,, c-·ı.;,. Cumartesi. P.ar .9.JO da-

• 

T. Is Baılkası 
Kıtf;tifı Tasarruf hesaı>ları 1941 llıraml e planı 
KEŞİDELER: 4 Şubat. 2 Mayıs. 1 -'~stos. 3 ikinrift""l"İD tarihlerinde yapt'tır 

1941 JKRAMJ•FLERİ 
1 1Mlet 2880 1irabk - %000 Lira 
3 adet tffftfl lirahk - 3noo Lira 
2 adet '150 liralık - J!'iOO l.ira 
4 adet 5M lirahk - 2M8 Lira 
8 adet !51 liralık - 2808 Lira 

35 adet 100 Hraldl - 35ftl Lira 
88 adet Si Unhk - 4000 Lira 

3MI 8Clet !8 lirahk - MfMt Ura 
Ttiddft I~ BANKA!ill'na 11111111 .-atnmalda yalnnc 1tlll'a hiriktinniş n fais f 
lllımq 4llma. ~ amamh taliitli.,i de denemis olursunuz.. 

tZJdR DEFTERDARLIOIHDAJJ: 

,SODA-BERK En i vi Jngiliz 
Karbonatıdır 

(428) ~ 

' izmfp VUl!yetl Daimi Encümeninden : 
. 1/3/1941 tarihi"?en itibaren yirmi gün müddetle kapalı .zar{ wulüyle ek
sıltmeye çıkarılan ıs : Efes w Selcuk - Arapc;ı yolunwı 2 + 400 _ 12 + 500 
kilometresi arasındaki parça ile harabeye~ 400 metrelik şubeden mürek 
kep birinci kısnun. toprak tesviyesi, şose ve sınai imallt ~dır. 

2 - Tahmini keşif bedeli 134685 llra 66 kuruştur. 
3 - Keelf evrakı Turistik yollar Mıntaka müdürlüiilnde mevcut olup 1&-

GA YRt l\IENJnTL MALLARIN AÇIK Bh'fnd ımnf mitfeltll9SIS Doktor tiyenler uaı·asız olarak suretlerini alabilirler. 
AR'ITllUfA tLANI: Madde t~ Demfp Afi B'AMCJOO!ıV 4 - Eksiltme 20 mart 1941 tarihlnde perşembe aUnil saat 11 de lmıir ft.. 

tzMtR -4:ltNCl İCRA MEMURLU· Cilt ve Tl'nasül hasteJ,kları ve lAveti Daimi encllmen1 odasında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 
... TTND ·..N 5 - Muvakkat teminat mikdan '1984 lira 28 kuruştan tbarettlr. 
' • : ET.EKTRIK TEDAVİLEJU 6 - İstkeliler bu i$e 2irebilmek icin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel 

, 

İzmir sulh hukuk mahkemesinin ka· Birinci Beyler Sokam No. 55 ... İzmir Turistik yollar Mıntaka mOdürlüıtüne miiracaatle ebilbne sartnamesinde 
rarı .ile şuyuunun izalesi için açık arttır· • Fl1uuara Sinema• arkasında sahahtaa yazılı ehlivet vesikasıruatac.aldardır. 

8e1iıtn Semanm Yeni Mattw 111ıbuıne olen 105132 lil'll ~ 'lrunıe R811> b · ma ıle paraya çevrilecek R&yri menku-~ Jcadar hactalernu kabuJ eder. 1 - İstekliler 2490 sayıh kanunun hUktlmlerine uygun bir sekllde tanzim 
tane ~m.t borcundan dolavı Nk.··f'dileon Kal'91Y1lka Alavbev Avatirvad. lün ne olduğ·t: Piyaloğlu hanı ve ınUt- TELEFON: 3479 (469\ edecekleri 7.arllanm ihale ırtinUnde .saat ona kadar Vilbet Makamma tevdi 
17 • 18 - ttf wvılt w 12ft tm Ja~ındeki bahee l!editi vl1Avet idare heveti temilatı. ederek mukabilin& makbuz almaları 1izımdır. 2 - 4 80I (516) 
bran.19 11 90n mUMetJe m(bavf!deye ~kanlmıstt1'. Taliı>Werin 5'311M1 Gayri merıkulUn bulunduğu m~ld. kul Uç defa ba~mlı:hktan sonra en çok 
•rsw11t.a tdlltG sat 15 ._ .. vtı~ idllI'e hevettne mOracutleori tün olunur. rr.ahallesl, sokağı numarası: GU•Jyalı arttırana ihale edilir. Ancak .arttırma KOJ1U•UUCA g fr•LEB: 

n - ıa - 25 - 2 489 fM2) mahallesinin Kemeralta mkatmda 250 bedeli muhammen kıymetin yUzde yet- 9 'r 
.. ,., .. ,,.....,...,...,lllllHllllllllnllllHUUUIH,lllıt11111ttı111nı ... ınınM"'ı .. 11n111._...1111..-ı numara tajlı. miş beşini bulmu veya !\afl§ istiymin 1 - İdare meclill NllOl'U ile müraklp raporunun tetkiki w ~ 

BGDCI Klll'Ullla fzınfp ŞalH!Slndell: Takdir olunan kıymet: Heyeti lJIDtuni- elacatına riiehanı olan di<Yer a1acc.1ds- Z - 1948 birinci klnun ayı nthayetlnde biten hesap aenesine 8it b11nco w 
Cümhuri:vet Mevdanmda Huhlsi bev eaddeslyle ikinci kordon arastndaki yesf 21.000 lira. tar bulunup t.a bedel bunların o ııa,,rt ~ ve1.b-zararrası. hesabı fte meftUdat IW.esln1ıı cıbıımam ft idare beye. 

1 numanıh adada lrurumumu.za ait 701 metre murabbaındakl arsa be8me Arttırmanın yapılaca~ yer, g'.ln. saat menkul n.,. temin edilmis alaca'klarının 
Jnetre.i 25 ••- h-·bivle ve bede1ı' ile ----..le dört' m"----' ıa'-...:tJe :u~-L 28 Mart 1941 c gU ll d tz- mecmuundan ve parava ~virme ve oay- 3 - İdare meclist halan buur baldariylıt mOrakip Dcret1nlıa tatinl-
tlzere l8'2nM1 ~ itibaren cın be' ~Uddetle v':"'kaoab zarf~ mir birlnc:t ttta u~resi~~e~t e Iaştmna masrafürından f:ı?Java cıkma?.- 4 - Müraklp Jntiha'bl.. 
•lbıweden eıkanlmıstar. 1 _ İşbu gayri menkulUn arttınna • en çolc arttıranın taahhüdO baki bl- 5 - İdare mecllsl lzalanmn şirketle muame1ecle bulunmala ve ~etme?-

lhaıeli SJ3ıl94J aanamm ırilnll saat JT de Mbnar K~m addnincle- şartııameai 7 .... _941 tarihinden itibaren mak üzere arttırma on -gün daha temdit zuuna ıtren muame1ltı yaınnala mezun kılınmalan hususunda bir 

likJ_ısu~ ~Azlnde vamJacakur. Ve muvakkat teminatı da 1314 liradır. Ta- 21039 No. ile .birinci icra .l-•-..J-ln mu- 9e onuncu l!ilnO aynı saatte yapılacak karar verllmesL 8<» (514) 
Plernl suuı: meritedne ınüncaatle seraiti ~öl'f'l'lf"leri ilan olunur. u.oun:au• bil arttırmada, ~deli F~h• isttvenin alaca- ---------------·--------------~ 

23 - 2 ft59 (482) ayyen numarasında her cesiıı göre . - 'lına rllchPnı olan dP~~r a1sa,.,.1ı:lılımn o tzmlP vııayeıı Daimi Enc:.Dıaeldnclen : 
""1Hmffftnt11ımmıttmmnnmnmmmnmttt111111111n1111111111111ııımııımnııııı11111rııı111111111mr mesi için • ~ıktır. 1İinda yanlı olaıılardan .. ayri menkul ile temin edilmis alacak-

L-.ı 1.11. 1 ı..'- 11111941 tarihinden itibaren yirmi ·•"n milddetle kapalı zan....ı"-Je e 
uıua ma umat 1l mak istiYenler ~ı:.ıu !arı mecmuundan ve parava cevinne ve ,,... u.:r ~ _...__ 2 · ' sil siltmeye cıkarılan is: Efes - Selçuk. Arapca 1--olwtu 12 .+-500 - ZG+.460 

19-lı 
r ~- .. --meıre Ye 1039 ..ı-a ntm'.,.~ ;? ~.L.-t...- ... --flarından fa~l~ eı'k- k"--"--'--' 

i t . · -~ ,..u.. j --~·~ .. , .......... ...,... uum~ arasındaki ikinci ıc..nın tGPl'llk ....,., .... llD&e "mna1 imaW 

1 
memur ye ımıze miiracaat etmel~. mak ~artile en cok arttırana ihale erli- insaabmr. 

2 - Arttırmaya ~ k irin yukarıda lir. BÖ,le bir bednl elde f'llilnrne?.Se iha- 2 _ Talnnini ketJ}f bedeli te:MIST ıtra 9 kur.uttm. 

K 
vazıh kıymetin yllzde 7,5 nlnetincle pey )p yapdl"8z ve satıs talebi dü~r. 3 _Kesif ewa1cı Turistik ,.,nar Mıntaka mMdilrliliÜnde mevcut olup 9' O LOKY ı~sı veya millt bir bankanın teminat uıektu- 6 - Gayri menkul kendic;lne ihale ttvi!nler oarasız olarak emederinl .ı.bllirler. 
bu tevdi edilecektir. (124) olunan kimse derhal veya vPri1"n mUh- 4 - Eksiltme 21 ınart 1941 tarihinde ııereembe JdlnU saat 11 de fDDir ri-

F.aaa K~AL Alt'Tl".SIM 3 - İpotek sahibi alaealdtlarla dtğer let lcinde t'arayı verm~zse ihıole ka~rı Mvetl Daim! eneümeni oclasuada 'kaoah zarf usulilyle ~. 
Saitu21n otı \'r:ıetıni takdır eden Ba

Yalılan.., Adet ınmantannda seve se-
SARRSER1 t:atNor ı_ al~kadarların ve irtifa1' hakltı sahipleri- f P~ohırıı>rak kf'ndishıılen evvel en yUk- 5 - MuYakbt teminat ınlkdan 8195 liradır. 

RRAL E:CS'.ftESj nin gayrl ~tmkul iiı:erindeki 'haklarını cıpk te-klift• bulunan kimi!!<> arzetml~ ol- 1-1etkelfler hu i~ ıtrebllmek icln ihale tarihinden ea az sekiz~ en9I 
.._ ______ ...... _ ... ___ ,,,,. hususı1e faiz ve masrafa .dair olan Iddi- dujh1 bedelle alnııı<fa razı olursa ona, ra- Turistik vo1lar Jıtıntalat mtıc!ürtö.tune müracaatle eksiltme ~ 

a1annı işbu ilan tan"hinden itibattn on z1 olmn 'V'!"Va buhınma7.S8 hC>tn"n J'E'di yazılı ehlivet vesik811Ulıahıc.ıdardır. 
"e kullanacatı mikropsuz. utak. vu- " 
ınuaıı w sıbh, en birinci mahrem 
tuvalet bezleridu. En ince elbiseler n OK T O il 
ahuıda bile belli nlmaz. FAiK fRR.4 RIM OKTE 

IPENll. YE llAGI En:ine'tllllla ievdı •ıe. ......... 1üta 
' .__ nede kadm berber,mnde mın11 hinaen aw-det etın'-lr. 

ve tuvalet nw.bı.alannda bulunur. Ilriin<il R«-vh•r ~k.iında 18 numM"a-
da dnktor Abdi Mnhtn muayf'ftetıaMo 

------------;;:;~=:. ~ ~nm ka1m1 "tec.tnf._ "-'· i L A. lf • • • la...trr. cmt 
-~ idares'i ambar memurluh tile (413/941) ealı 1fÜDÜ imtihan için 
'illi "' Taliplerir orta mektrp talı- id,Teye mUracaatlan illn o1unm. 

Ye ••liiiul yap~ obnalan pt"e (SU> 

beş giln içinde evrakı mUsbitelerile bir- "llu mUddetle arttıM"'lıtva f"1ksa,...1ıp erı T - İstekliler 2490 sanlı bnumın hnkilınlerine UY1ZUD bir eeldlde tanzim 
lıkte ınemuriwttmize bildirmeleri icap <'<>k Jlrth'rana ihale edilir tki ihale .aTA- edecekleri arf1111'lnı ihale ~nUnde saat ona kadar Villyet Makamına tevdi 
eder. Aksi halde haklan taou .ıc;lile sa- ~ınıfa1.ct fa-rk vı> eeN"Jl ı:rflnler i<-i9' vil?.de ederek mukablUnde l'Nlkbm alma!a" ll7.1111dır. Z - C 805 ~15) 

5 t h 1 k f-ı d"~ llUllltffH'l.,.1 '
1
'' llHIUlt1HlllUmlMtllltQHIUHllll""""'lhltllllll•l ...... llnm .... t '"'._ 

blt olmadıla;a sabs bedelhıin paylaşma· "n e!ll!ll> o n•uıca cnZ -ve ı or ı:a- YAWPflf ~ARK •j'l'l JI • .,.... ..... ., .a ~lf._. •JR• 
rRrlar avrı~a hUkl'"e hııcet Jrı:ılnı?lc"ızm a 11.f' & .,,~ .. ~_..Aft" AR ., 

!!mdan hflriÇ hlırlar. memuriyetimit:ce alıcıdan t"ı. .. n ol ırııır .,..,,..,un.,lf .• 
4 - Oö!b!rilPTt l.'{tnde arltırm8"1 !ctt- Madı1 .. (1~3' -...:.& nua 

rak edenler arttırma şartnameshıt oku- Gsavrt rnonkı1ln11 vukPT'1r1a e~cıtar!JPn S11"kettn ~r1ar \tmmn! hnetf lll!llf'111c idi fC"ftmaı 27 mart 1941 ~ 
muş ve ltlmmlu ınaldmatı ahNf ve bun- 2ft Mart 941 tarihint1 .. 1-''°'Bci k-r me- sembe ırtınt:ı saat ın da İ7.mtrc'e A~ eaddHi (]32) numarada slrkettn lda
lan tamamemı kabul etmiş ad .e itibar murltı&u oda!;tntla Jc:bıı tllln VP ar.9fı>rt- re merlc:eziade vaoılacaktır. Toplantıya lıııtirak etmek lstiyen hleedarl&nD 
olunurlar. len art+•"Tıa c:",.+namesi daim "'8e ııı•tt- toplantı Jeilnünden en aıııalh on t!Un evveıine kadar lıisselerinl llrket mer• 

5 - Tayin ed11ea ymandı ~"1 meıı· lacaiı llln Qlunur. 115 1113) U. tav& aılare1c 11uılııel.\tlNe '1uf:ıul>ae kartı •lınalan Jlzımd1r. 
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SAHiFE f rENI AS'IR 
~MART PAZAR 

SiY ASI VAZIYE!' 
----.ro,>---- Asuri ıazlget 

----co~•~-~ Sof~·a mih' ere 
2irdikten sonra Harikanlann 

A k 
0
-.- t. _J•Jı Yunan harbında n ara, vazıye ı aı • 

Y u~oslav ~enel ANKARADA 

kL.rmayı f ev kal- Almanl~nn Se-

ide tedbir- ıaniı{e inn .. eıeri- Yeni biitçenıiz dün Millet 
ler aldı ne mini olacak M ı· • t kd• d•Jd' 

0 t d .... 1 1 d ec ısıne a ım e ı ı 
800.000 lıfşililı bir 1ıu1111eı c uır er a ın 1 x.:r:------

kat ve itina ile oynadı'1 rol 
takip edıyor 

--<>--
İtalya, Bulgaristanın 
hareketinden azami 
derecede memnun 
görünüyor .. 

G~nlerde Yunanistana Harikanla
rm geldiğinden bahsetmiştik. Sekiz ma
kineli tüfenkle mücehhez olan bu tay
yareler mükemmeliyetlerini ispat et
mişlerdir. 

Libya harekatında İtalyan hava kuv· 
vetlerine ııöz açtırmamak suretile Bri
tanva ordusu harekatının tam bir mu
v:ıffakıvetle neticelenmesine müessır 
olmuslardır. , 

&ilah altına alındı.. 
Nevyork, 1 (A.A) - Balkanlardan 

gelen ve gazeteler tarafından ne"edilen 
i.ıtberler Ncvyork matbuatının Avruıın 
run cenubu şarkisinde vaziyetin inkişafı 
etrafında gösterdikleri alakanın yerinıie 
oldui:unu ispat edecek mahiyettedir. 

Londra 1 (A.A) - Türk - İngiliz gö
rüş mutabakatı hakkında neşredilen 
resmt tebliğ hakiki bir tesanüdün teza
hürü olarak telrutld edilmiştir. 

Bu tebliğ Türk - İngiliz ittifakının 
çürüklüğü hakkındaki düşman propa
l!:ındasını bozmakla kalmıyarak İngiliz 
davası için dostlarına cesaret verecek 
ma hivettedir. 

~ .. er vekaletin bütçesinde şayanJ 
dikkat artışlar vardır 

Radyo gazetesine göre hafta sonunda 
dünyanın arzettiği vaziyet şu suretle 
hülasa edilebilir: 

Bulgaristanm üçlü pakta ilti'ıak ettiği 
bugün resmen bildirilmiştir. Macaris
tan, Romanya ve Slovakyanın iltihakı 
ıtibi merasinı Viyanada yapılmış, Hitler 
ve Rihbentrop, Ciano ve Oşinıa hazır 
bulunmuşlardır. 

Harikanlar iki l(tin evvel Avlonya ta
arruzlarında dokuz İtalyan tayyare•İ 
diişürmüslerdir. Dün de radyotörlerl~ 
~evriye yaparlarken büvük mikdarıb 
Italyan avcı ve bombardıman tayyare· 
lerivlc kar.sıla~ıslardır ve hiç zayia• 
vermeden 26 İtalyan tayyaresi düşür
müsler, dokuz İtalyan tayyaresini de sa· 
katlamıslardır. 

•Nevyork Post• gazetesi Asosyeted 
Pres a ian'lnm Bükresten aldı it bir ha
beri büyük baslıklarla neşretmiştir. 

Bu habere ııöre siyasi mahfiller Sov
vetler birliği, Almanların Bulııaristan
dan ırccerek Yunanistana ilerlemeleri 
ihtimaline karşı ehemmiyetli itirazlar 
\crdetmei(e başlamışlardır. 

Ankarada alınan kararlann gizli tu
tulması icap ediyorsa da, Almanlann 
Solaniğe inmelerine mani olacak tedbir
ler alındığını gizlc:nekte fayda yoktur. 

Ankara, 1 (Muhabirimizden - Tele- umwniyeye 13 milyon, Nafıaya 9 ıııil' 
fonla) - Hükümetçe tetkikatı bitirile- yon 700 bin lira, Sıhhat bütçesine 3 ırıil' 
rek tamamiyle hazırlanan 1941 mali yılı yon 700 bin lira, maarif bütçesine bil' 
devlet bütçesi bugün Büyük Millet Mec- buçuk milyon lira, iktısat vekA!eti bilYd 
!isine verilmiştir. ~'esine iki milyon lira, Ziraat vekAl• 

1941 yılı bütçesine, 1940 bütçesine bütçesine de 400 bin lira zam yapılııı,
nisbetle maliyeye iki milyon, düyunu teklif ediJ.rnistir. 

Bu hareket, aynı zamanda Türklerin 
de hayati menfaatlerini ihl&I edecektir. 

~~~~~~~~~~~--~~_.::..~~~~~~~_.,.. 

İmzadan sonra Alınan hariciye nazırı 
ve Bulgar basvekili Filof nutuk söyle
mişlrrdir. Bulgar basvekili Bulgarista
nın kornşularile sulh içinde yaşıyacağı
ru v,. bilhassa Sovyet Rusya ile ananevi 
do.thıı<una devam edeceğini bildirıruş
tlr. 

İki .ııünde 35 tayyarevi kat'i ve doku>. 
tayyareyi de muhtemel olarak düsüre:ı 
İnııiliz tavvareleri muvaffakıvetlerinP 
ayni tempo ile devam ederlerse burad• 
da Almanların İtalvanlara bava vardım· 
yapmak mecburiyetinde kalmaları mulı 
temeldir. •Ankara radyo gazetesinden• 

Ayni ajansın Belgraddan iştihbar etti
'{ine göre Yugoslavya genel kurma;1ı 
milli müdafaa tedbirlerini !Acile karat 
vermiştir. Romanyada bulunan Alınan 
'ırkalarının Bulııaristandan değil, Yu
'!oslavvadan gecerek Yunanjstana hü
cum etmelerinden korkulmaktadır. 

Bu mevzu üzerinde gazeteler mütalea 
yürüterek boi(azlann nazik vaziyetinde 
ittifak ediyorlar. 

Amerikada vaziuet 
_.__.,O>----

Bulıı:aristanın mihvere iltihakı vazı
yeti ne derece değistirecektir? 

Bunu anlamak için mihvere iltihakın 
tahmil ettilii vazife ve mesuliyetlerin 
mahivetini bilmek lhımdır. 

Üclü pakt Avrupada ve Asyada yeni 
nizam kurulaca~ bildirmektedir. 

Bu nizamın kurulması için bir devlet 
harbe mrerse diğerleri birbirine yardı
mı taahhüt etmektedirler. 

Ba•lıca Uç ortaktan sonra pakta iştı
rak eden kücük devletler:.n avni taahhü
dü kabulle beraber pakt çerçivesinde 
vaziyetlerinin aykın olduğu meydanda
dır. Zira onlar nizaır. kuracak memle
ketler değil, kurulacak nizamm mevzu
unu tf"skil eden devletlerdir. Böyle<:<' 
Almanva, İtalya ve laoonyanm liderli
ltini kahul etmektedirler. 
VAZİYET SARİH DECİL 
Bu izahata göre Uclü pakta girenlerin 

vaziyetleri sarih değildir. Zira Japonya 
Uçlü ııaktın başlıca i\zası olduğu halde 
İngiltere ile harbe ıı:irmemistir. Alman . 
J'Q. İtalya - Yunan harbine henüz karıs
mamıştır. Macaristan yalnız Romanya
J'B J(iden ordulara ııeçtt vermlstlr. 

Romanya, Alman kıtalarırun toprakla. 
rmda toplanmasına muvafakat e~tir. 
Bulgarlstanın ne yapacai(ı malfun değıl· 
dir. 

Bu memleketin Uçüz)ü pakla iltihakı 
Balkan memleketleri için arzu edilir bir 
fl!Y değildi. Gönül arzu ederdi ki Bul
ıaristıın da harbin başından beri takıp 
ettiği siyasetten ynlmasın. 

ANKARA PAKTINA GÖRE 
Bulgaristanm pakta iştirald 17 ~bat 

Ankara dekl&.rasyonu ile ne derece ka· 
bili teliftir? 

Bulıı:ar başvekili Viyana nutkunda bu 
rnale aşaği yukarı cevap vermiştir. Fil
bakika üçlü pakta J(irmis olmasına ra.:t 
men Bulgaristanın komsulariyle suJr 
siyasetine devam etmesi de mümk!in
dUr. Türk milleti vaziyeti dikkatle ta
kip etmektedir. 

SOVYETLER VE ALMANYA 
Boston radyo•una göre Almanların 

Bulııaristan üzerinden ııecerek ilerleme
leri ihtimaline karsı Sovvetler birlii!inin 
itirazlar serdetti$ bildirilivorsa da bunu 
tEvit edecek malOmat yoktur. 

·Kral Borisin Berlini ziyaretinden son
ra Sovvetlerin bövle bir harekette bu
lunduklan malOmdur. Her seve rağinen 
Sovvetlerin ihtiraz politikasından aynl
mak istedikleri şüpheli görülmeUedır. 
İTALYA MEMNUN 
Bulııaristanın mihvere iltihakı en cok 

İtalvada memnuniyet uyandırmıştır. 
İtalvan efkAn umumivesi büvük YftİS 
!cinde idi. Faşist gazeteleri. İtalyan ma
nevivatını vüceltmek icin bu hıldiseden 
hami surette istifade ediyorlar. 

İtalvanlara ııöre artık harbin siklet 
merkezini Akdeniz ve Afrika teşkil 
edecektir. 

Halbuki Almanlar Akdenizde ve Afri. 
lı:aıfaki harbi tAli mahiyette saymakta
dırlar. 

Telıırafo Razetesi Libyava bir Alman 
kolordusunun eeldifüni vazmışsa da bu 
haber teevyüt etmemistir. 

İnııilizler. İtalvanların bu haberi yay
makla İtalvan maneviyatını takviyeye 
çalı.tığım bildirivorlar. 
İtalvada Trablusııarbln de İnl(ilizler 

tarafından işııalinden korkulmaktadır. 

Hitler pi,man olacak 
[ Ba.«tnmh 1 rl Snhilbl!~ l 

2 - Sark! Akd~nizden lnııllizlerin 
kontrolünü kaldırmak. 

U1tln iki ümidin tahak_lc:ulcuna doiru 
ortada hic bir emare görülmüyor. Muı
aolini, Yunanistann haTp açmakla 
lnıriltereye Almanlann S..lliniğ; i,gal et
melerıne mani olmak için mükemmel 
üsler t"min etmi§lir. General Vavel iıe 
orta 'arkta ltalyanlardan adet ve tecrü
be bakrmından daha kuvvetli bir ordu
ya nıa1iktir. 

Bu kadar ceıaretle harp eden Yunan 
mjJletinin ~azilere karşı daha az cesa
retle harp t dt'ce~ini dü,ünmek için hi<" 
bir ıeb~o v1tktur. Türkivenin de, zamanı 
glince, daha cesaretle döviioı~ce~ini pÖcr
teren bir a13m~t yoktur. Edenin Tiirki
yede rördiiğii hüsnü kabul Türkl~l"in 
müttf"fiklf"te kaf"$ı sempatilerinin baTi7 
bir d•lilidir. 

Bay Barnet sözlerini şöyle bitirmiş
tir! 

Hitler Mu•ıoliniyİ kurtarmak ıçın 
öyle bir harbe girmt'k Üzf"rf"dir ki bun
dan hi1ahara son derece pisman olRcak
tır. 

~-~~..,._. ___ _ 
Eski defterler karışıgor 

l\.ussolini 2'ene
ral Frar.~oya bir 
fatura 2'Önderdi 

Nevvork. 1 (A.A) - Asosyeted Pr<'S 
aian~ının Budapesteden istihbanna go
re bu sehirde bulunmakta olan Yugos 
lavva hariciye naZ11'l.n1n Macar payitatı
lından ansızın avrılma~ı şehirde heve
''an uyandırmıştır. Diplomatik mahfiller 
bu hareketin vakında vukuu beklenen 
ve mihver devletleriyle Yul(oslavyavı 
~ISkadar eden mühim hftdiselerle münd
'ebettar olduğu kan•ntindedir. 

* Ankara radyo ga?.etesine göre. Bulga .. 
•istanın ücüzlü pakta iltihak keyfive!i 
Yuı:ıoslavvada iyi karşılanmamıstır. Yu· 
~os1avva hariciye nazırı bu haberi Bu
<iaoostede almıs ve zivareti kısa kese
"ek Belf!"l"ada dönıııüstür. 

----<>-- Yuııo•lavva ırenel kurmayı fevkalAde 
İspanyol dahili harbin· .. üdafaa tedbirleri almaiia lüzum ııör
de gönderilen esli .. anın -.,üstür Yedi sekiz yüz bin asker silii.'ı 

ır .. ıhna ahnmısbr. 

Lon~~r1af !~ İStİJ,~~:i ita!- ==_~==- 'ııı1111111ıı;ıgıııı:'ı't"e" 'r"'e""'a"'~'ı"n"'a1111111ııır._-==:§=;: 
yan ordusunun muvaffakıyetsizliğini iL IJı 
izah iç.in daha evvel havanın fenalığın-
dan, İtalyan hazırlıksızlığından bahset-

mitti. Şimdi general Frankoya Jspanyol ====_Hazırlanan 500==-=_ dahili harp eanaoında lıalyan tarafm-
dan yapılan yardımlann faturuını gön-

::!;~::~:;:~; :aa.ı~;rı:'.."h~!i!~a=~~ -~=_~-::~· mizl yeomnel'P.ıyk0m18al-=~===-~ 
tığını anlatmak için neşredilmiştir. _ 

Hakiki kıymeti 83 milyon !n.,iliz lira
sı o]an harp malzemesinin tenzi18tlı kıy-
meti 61 milyon sterlin olup şöylece tas- = l'tı1. = 
nif edilmektedir: ~ .... g.ıyor ~ 

1935 ıahra topu, 1 O bin otomatik - -
silah. 2745 portatif silah, 210 bin tüf•k § Otuz ton bomba § 
6000 motörlü va11la, 1 34 seri tank, 1 1 o § taşıyan ve 3500 ~ 
katır, 763 tayyare, 1414 tayyare motö- = kilometre kateden = 
rü, 16 bin ton bomba. - -

Ayni fatura 1 talya tarafvıdan verilen § tayyareler § 
küçük harp gemfleri hatıra olarak kay- § Londra 1 (A.A) - Deyli Ekçeyn- ~ 
dedilmiş ve bunların hediye oldukları § cm Nevyork muhabiri bildiriyor: ~ 
kaydedilmiştir. : !ngiltereye yardım kanununun:; 

Şimdi bu 6 1 milyon lngiliz lirasının § kanuniyet kesbetmesinden sonra:; 
24 taksitte öcıenmesi bek1enmekt~dir. :: derhal yola çıkarılmak üzere hazır-: 

Ştefaninin diplomatik muhabiri bu [§ lanmış olan malzeme 500 milyon[§ 
liste münasebetiyle şun]arı ilave ediyor~ ~sterlin kıymetindedir. Muazzam bir E: 

-cltalyanın ispanyanın yardımına : Çiğ teşkil edecek olan bu harp mal-[§ 
l<oşmasının sebebi İngiltered~n kork- [§ zemesi Hitlerin sinirlerini bozarak[§ 
muı olmasıdı:-.> :: kadar ehemmiyetlidir. Uzun menzil- E: 

_____ ...........,.., ~ ti toplardan tayyarelere ve h_er nevi ~ 

Sof Ya Polı'tı"kasını : harp malzemesine kadar hazırlan-: 
§ mıştır. Bütün bunlar ilk bahar taar- § 

sİmdı tayin etmİstır f§ ruzu icin yapılan Amerikan yardı-§ 
.- .- : mının ilk kısmıdır. E: 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] § 60 bin fabrika geceli gündüzlü § 
sonunda basvekil Filo! kral Boris tara· :harp malzemesi hazırlamak icin ca-: 
fından kabul edilmiştir. §!ışıyor. Blltiln bunlar tngiltereye § 

Belıırad, 1 (A.A) - Bulgar başvekılı § okoca',tır. § 
profesör Filo! ve refakatinde Bulgaru.- : KaHrornivada Santa Monika tay-: 
tanın Berlin büyük elcisi Şişmanof v~ § vare fahri kası yeni model bir tavya- § 
saray nazırı ve hariciye nazın Poı><tf : rt"nin terrübPlPrini va1')m111\t1r. Uran :. 
olduğu halde dün tayyare ile Sofyadan [§kaleden ilç dofa biiv"ük olan bu tav- § 
Vivanaya hareket etmişlerdir. § vare Novyorktan Berline kodar 30 § 

Berlin, 1 (A.A) - Bulııar başvekıli : ton bomha ta<ıvacaktır. Gidi< grH<: 
B Filofun bu.l((in Viyanada Bulgarist.ı- § m••afeyi btettikt•n sonra do ha 500 [§ 
run üçlü pakta iltihakı hakkındaki pro- [§kilometrelik mP<afcyi kat' için ben-[§ 
tokolu imzalıvacağı •anılmaktadır. :zini bulunacaktır. : 

Alman hariciye nezareti. bunu res- § Hizmete yeni ~iren s, . .ı Sterlin~ :: 
men tevit edecek vaziyette olmadığun : adı verilen tayyar~ler iHinvAnın en : 
bildirmistir. Fakat haberi yalanlama· [§büyük askeri tavvaresidir. · Bunlara f§ 
maktadır. § uça_n transatlantikll'r ismi verilmek- § 

Viyana, 1 (A.A) - İtalyan baricıye : tedır. : 
nazın Kont Ciano bu sabah hususi hır § 40 ton sıkletindedir. Renz!n harir E 
trenle Viyanaya gelmiş ve İtalvan. Aı- § bes ton yük taşırlar. Bir oeyahatte [§ 
man bayraklariyle süslenmiş olan istas- ;: 3500 k'1ometre me.,,fe lı:atederler. : 
vonda Alman hariciye nazın fon Rib- § Süratlerl çolı: fazladır. § 
bentrop tarafından karşılanmıştır. : A lmcnların endise.•ini arttıracak : 

İki nazın askeri bir kıtayı teftişten §yeni btlyük t•vyareler hizmete gir- [§ 
'!Onra birlikte Kont Cianonun ikamtt : mel!'e ftmadodir. E 
crleceti Grand otele hareket ebnişleı·· --: '''''''''''''''"'ıtnııının1111nıııınuın111nnnı
dir .. 

Sofya, 1 (A.A) - Sobranya meclisi 
vannkl •Bugünkü• pazar ıı:Unü saat 1r. 
d~ fevkalAde mühim bir toplantıya da· 
vet edilmistir. Ba<vekilin Viyana dön~ · 
<iinde Sobranvada mühim beyanatı.. 
bulunması bekleniyor. 

Bern, 1 (A.A) - Buraya gelen ha
berlere göre Alman hariciye nazırı fon 
fübbentrop ve J aponyarun Alman va biı
vük elcisi general Osima dün Viyanaya 
hareket etmislerdir. 

Vivana. 1 (AA) - D. N. B. ajan'' 
hildirivor: B. Hitl?r •aat 12 de Viyann· 
va '!elmi..-tir. Kendio::::ine bac;1':umanda• 
mare•al Kavrıel refakat etmekte~ir.. B 
llitler ııardA. hariC'ivc na7..1n fnn Ribben 
lron t:lraf1nflan c;ııol~...,lannııstır. 

26 ltalvan tav
varesi dii şürüldü 

Kahire 1 (Radyo) - Akşam hava 
tebliği: 

Arnavutluk cephesinde 26 ttalvan 
+-"vyaresinin fmha~:vle netirelenen ·ha
•ek~t hakkında a~ağ,daki tafsi!At veril
........ l(tedir: 

Devriye 11cusu yal)an tnITTliz Hati.ken 
·.,vytlr .. l"ri """ml--::-ırdıman ve avrılanlnrı 
.,.,ilrrol(kr-n elli düo::::m~n tavvarec;ine te
·c;rliif rtmio::::lnrrHr. nuc:nı~,,,,:, hava kuv
vrti hi7i""t.ilerin iki mi~Ii idi. 

rAa:ta 'da f 1zı'e~ htsa
rat vardır 

Malta, i (AA) - Cuma akfBJtlı 
nt-cı:"edilf'n resmi tebliğ: 

Dün Maltaya milleti tandamıyan tay
yareler hücum etmişlerdir. Bir miktar 
bomba atan tayyarelerden bir tanesine 
iıııabet vakı olduğu ve ağır hasara uğra
dığı görülmüştür. Hususi binalarda ha-
~ar çoktur. • 

Bir miktar ölü ve yaralı vardır. iki ki
lhıe ve bir mana!itır hasara uğramıt ve 
200 kişi evıiz kalmııtır. 

~---........ ----
Mihver paktının ;mzo 
meras;mi esnasında 

r "l••tn••fı 1 ,.; ~nhifeı!e l 
sahur etrnektdir. Bu limidin yerinde 
oldı•~nu Dobrice hakkında Romanya 
ve Bulııaristan arasında yapılan anlq
ma eöstennittir. 

Bulvaristanm bundan dolayı mihver 
devl~tlerine, bu hal !etebbiUünü yapan 
ve Romanya ile Bulgaristan arasındaki 
eski doıt]uğun tekrar tesisine imkin ve
ren büvük •eflere, Adof Hitler ve Be 
nito Mus90Jinive kanı minnet borcu 
vardır. Onlar Bul~ristanm en samimi 
ve en derin m.İnnettar]ıiını hak ehnifler
di1'. 

Bu devletler. Milletler arasında yeni 
yeni bir anlayıf ve işbirliii devrinin 
11çılma!'1 kararivle üeler paktı yapm14-
1Mdır. Bu tarihi vesikayaistinat edettk 
Bul.,.aristan da Almanya. İtalya ve Ja
pon,a ara11ndaki akıtte milletlere en
..,elsiz inkişaf ve refahlarını temin im
k8.nlannın ve"8f"k ve hakiki himaye al
tına almağa istilJd.,.f eden bu ıiyeıtetin 

ifa~"?sini P'Önnektedir .. 
Ru yüksei( gayaye erişilmek için, İf 

loıirJiO.i vapmak arzusundan mulhem ola
rak B"l"ari•tan üçlü pakta iltih~k et.. 
m_.kt*"dir. 

B1ılooaristan komtularivle doıtluk mu
•he<lelerine sadık k•lmak Sovyetler bir-
1;~y)e ananevi dostluk münasebetlerini 
"'--vl'm ve inlôoıaf ettinnek k11ranndadır. 
e .. ı .... ristan Ü<'lü paktın sadık bir azası 
~ıfativle gftYretlerini Avnmada mü,ta
kor bir barı, vusul ııavretleriyle bir
leıtirebilmek ümidindedir.» ____ , ___ _ 

Sonuna kadar 
[ Ba.<tarafı 1. ci Sahifede 1 

Muhtelif noktalarda Yunan dl!'Vriye 
hl'reketJ,..ri muvaffak1yetli neticeler ver
mMir. Yunan topçusu ttalyan mev7.ile
rini fasılasız bir sekilde bombardıman 
.. ~,,.,..,..k ha~arR seb""ebiyet vPrmislerdir 

ttalyanlar fena hava dolavısivle sü
ı,..r.ndnn ic:tifade ederek müdafa~ mev
•ilerini tahkime ul!ra•maktadırlar. Mer
kE"z cenh!"'sin~,.. d\icmıanın hava harp\.R,t1 
esn,.ında dafi toplanınız dört !talyan 
bombardıman tayyaresine isabet kayd
Ptoıic;lerdir. 

Bunlardan iltisi alevler içinde düşmüs
tUr. Diğer ikisi al!ır hasara ui(ramı<tır. 
Yunan tayyareleri mühim İtalyan m""V
•ileri ile tecemmü noktalanna hüeum
lor yapmışla? ve zayiat verdirmişler
dir. 

Atina 1 (A.A) - Estianın hususi mu
hbiri eeph•ilPn ııönderdiği bir telgraf
tıı <Unlan bildiriyor: 

Bütiln cephede hava fenadır. Arna
vutluk dalllormda yaimıur ve kar fıriı
nalan merkez ve cenun cephelerinde 
l:sTPkAt yapılmasına manidir. 

Rüyet ~rtlarmm fenalıltı hasebiyle 
ileri müfreze]eriınl% az faaliyette bulun
muşlardır. 

f Ra.toraft , ci Sahifede l 
veti cok hafif olmus ve gece yarısmdıll' 
evvel nihavete ermi.stir. 
Lon~ra civanndaki kontluklara ve 

•ark! İnııiltere<le bazı noktalara bomba
'ar at 1lmıst1r. Bir kac ölil ve varalı var
~ır. Bit' kac ev hasara uğ"ramıstır. 

T..ondra. 1 IA.A) - Duvrdan bildiril
~il?:ine ızöre u.,.un men7.illi bir Alman to
ou bu <ahah Pa Dö Kale üzerinden ates 
n('TYlı'<!ır. Simdive kadar ha<ar ve zaviat 
knvrlrdilmemistir. Almanların Fransı.,. 
'"'ahiline verlcstirilen veni bir topu tec
rübe ettikler! zannenHmektedir. ---

SİVASTA KAR 

Bulgar ba•vekili bav Filof saat 12.3C 
da tavvare ile Vivanava muvasalat et~ 
mi'<!ir. Bufoar basvekili hava meyd~· 
nında haricive na7trı fon :libbcntrop ta 
rr!fınNan ll\el5mlantı'nc;tır. İhtiram mera 
!'İmini ifa eden kıtavı c:e13.mlad•ktar 
<onra B. Filof Brjstol of PlinP ıtitmistir 

Vuku bu1an rarn1c;mada on c;Plci7.i avrı 
ve sekizi bomh~rdım~n ol.,.,~k UzerP 2f; 
~iic::nı:ın tavyaresi di.isürjilTTtüs. di'!er 
1 rılruz f!lvYAre Uslerine avdet erlem;ve
•ok kadar harap odilmi'<!ir. D';•ürülen 
.. :•vvat'Plnr ft-.1v~nl~r1n en mod 0 rn tav-
"1re-1eri~ir. Bizim tayyar,,.lerimiz sali

nen üslerine dönmüşlerdir. 

Sivas 1 (Hu-<usl) - lki gündenberi 
,,anan yağmurdan sonra şehtimize kar 
yağmağa başlaını§tır. 

Fabrikalarda sa
botaja karşı ted

birler alındı 
V aşlngton, 1 (A.A) - Grevlerin meı:

ine dair kanun layihasını tetkik eden 
mebusan meclisi. fabrikalarda sabotaj 
hareketlerine karşı çok siddetli tcdbır
ler alınmasını istemektedir. 

Vaşinl(ton, 1 (A.A) - Ruzveltin hu
susi mümessili Donavan bir, ilti gün ev
vel Cebel!ittarıka ııelmiştir. Burada İn· 
ıı:ilterenin Madrid büyük elcisi Samoel 
Horla görüşmüştür. · 

Donavanm tasavvurları hakkında sa
rih bir şey bilinmemektedir. Amerikan 
hava ataşesinin tayyaresi Ruzveltır> 
mümessilini istediği zaman istediği yerP 
götürmeğe hazırdır. 

Lizbon, 1 (A.A) - Amerikanın yen; 
Londra büyü kel çisi bir Klipper tayya · 
resiyle buraya gelmiştir. 

Elçi derhal İnıı:iltereye hareket ede
ce~ söylemiştir. Demokrasilere yar 
dun kanununun banda ne kadar za
manda kabul edileceği hakkındaki su
ale: 

- •Bu beninı değil, ıiyanm işidir• ce· 
'rabını vermiştir .. 

~-~~ ....... ---~ 
Italvanlardan 

9COO esir alındı 
Kahire, 1 (Radyo) - Tebliit : İtalyan 

"Omalisinde Barberanın işl(alinden sonra 
kıtaatımız temizleme hareketine devam 
edivor. 

Moji(adiçyonun zaptiyle neticelenen 
ileri hareketinin ilk safhasında düşman
dan dokuz bin esir alınmıştır .. Binlerce 
tüfenk, yüzlerce makineli tilfenk, top· 
!ar, mühim mikdarda harp malzemesi iğ
tinam edilmiştir. 

Her l(tin bir cok düşman askerler; 
ahn akın teslim olmaktadırlar. 

-~~-..,._.~~~~ 

itiraf en igorı~r 
f Rn••n.nf • ri Sahifede l 

Rodezya, Nijerya ve Fransız kuvvetleı i 
tarafından yapılmaktadır. 
Doğu Afrikamızda vaziyet cok va 

himdir. Zira orada her cihetten tevcih 
edilen hücumlara 'karşı koymak mecbı-
rıyetindeyiz. Gerçi, bazı harp böll(el« 
rinde vaziyet istikrar kazanmıştır. Fa 
kat öyle bölgeler vardır ki oralarda mti 
codelemiz muazzam zorluklarla karşı 
!asmaktadır. 

Radvo gazetesinden: 
Eritrede İnııiliz hava kuvvetler'.-:..n ha 

rekatı muvaffakıyetle inkişaf ediyor. İn 
ıtilizler Keren şehrinin dış müdafaa bat 
tına vaklaşmışlardır. Burada çarpışma· 
lar başlamıştır. Keren - Asmara hatf 
İngiliz kuvvetleri tarafından kesilmişfu 
Kerendeki büvük İtalyan kuvvetleri ir
tibatlan ke•ildiğinden müsk!il durum'· 
düşmüslerdir. Bu kuvvetler süratle çc 
kilmezlerse tamamen esir düşmeleri cok 
muhtemeldir. 

Eritrede kat'! neticeli muharebeler ya
pılırken İtalyan Somalisinde de Britan 
va ordusunun harekatı büyilk inkişaf· 
lur arzediyor. 

Bul2'aristan bar-
ba • 

2ırerse 
Nevyork, 1 (Radyo) - Hariciye na

zırı Kordel Hul yaptığı beyanatta Ame
rika hariciye nezaretinin Balkanlar va
ziyetini büyilk bir dikkatle takip ettı-
2ini ve Alman kıtaatı Bulgaristan& J(ire• 
girmez Amerikadaki bütün Bulgar he
saplarının bloke edilece~ söylemiştir .. 

=· 11111111111111111ilil1111111il11111111111111ilil111111 "'' 1 TORK YARDIMI ~ 
§Mosko'va 1 (A.A) - Kızılordu-~ 
§nun organı olan Krasnonya ga-~ 
§zetesi halen dünya dikkat ve~ 
[§alakasının Edenin Ankara ziya-~ 
§retine çewildi~ini yazmakta-§ 
[§dır. Gazete, Ankara görü,me-[§ 
§!erinin ehemmiyetini kaydet-§ 
§mekte ve lnsı-ilterenin Türk yar-§ 
§dımına güvenebileceğini bil-[§ 
i§dirmektedir. [§ 
Smı 11111111111111ııınıııı1111111111111111111111111111111 c 

Makineye 
Verilirken 

Son hadiseler 
hakltında İn2'İ'" 
liız gazeteleri· 
ııin mütaleaları 

---•o>----
Londra. 1 (A.A) - İngiliz gazeteletİ 

dikkatlerinı Ankara görüşmeleri, FraJI' 
sanın Siyam - Hiudicini ibtilMiarındaııi 
sağlam hattı hareketi ve İngilizlerin ttal
van somalisindeki muvaffakıyetleri ü1' 
rinde teksif eylemektedir. 
Tinıes gazetesinin muhabiri yuıyot'o 

Gelen bütün telgraflar Türkler tarafıO' 
dan İn~liz hariciye nazırına gösteril,
lrn bulün ne kadar hararetli olduğuııd 
tavsif etmektedir. İnııiliz ve Türk nıit' 
messilleri arasındaki görüşmeler lılf 
şüphesiz bu saatten daha iyi bir 188tll 
vukubulamazdı. Bu devre Balkanl~ 
en büyilk buhran saatidir. Sinir bar'" 
şimdi zirin noktasına varmıştır. :Mütt' 
fiklerin sevk!ilceyş, müzakere '11 
Mdiseler hakkında en sahib bir fildi 
elde edilmesi icin de Ankaradan kuvv~ 
li, Ankaradan daha iyi bir yer se~iir 
mezdi. Mukavemet fikrinin en bar" 
ve en kuvvetli olduğu yer şüphesiz /\#' 
kara ve Atinadır. Tali hakild harpte ,}' 
ıluğu ~bi sinir harbinde de mütebavvıl• 
dir. Gecen hafta Almanlar Yunanist"' 
müstesna olmak üzere Balkanların bet 
tarafında istedikleri J(ibi hareket edr 
bilecekler l(ibi ııörünüı;orlardı. Yugof' 
lavyanın muvafakat ettiği ve bizzat wk 
Bulgar anlaşmasının kendileri için di~ 
lomatik bir zafer oldu~unu iddia edi• 
vorlıırdı. Bu hafta sinir harbi bazı sr 
bcplerden dolayı hafif bir sükOnet gör 
krmiı,1.ir. İnı(iliz heyetinin AnkaraY'• 
muvasRlfitiyle Almanların vak'alara nı"' 
halif olaı·ak Bulgar topraklarından ~ef" 
mek niyetinde olmadıklarını Ansızın ilôJI 
etmeleri arasında asiklir bir münaseıı-' 
vardır. Almanlar gecen hafta Bulgarir 
tanı işl(al etmis olsaydılar Türklerin İn' 
.;!izlerle olan ı;ıörüşmeleri bugün scıl 
bir tehlikenin tesiri altında vuku bulr 
·clctı.. Öyle görünüyor ki A!manı.f 
-;irkleri tehlikenin yakın olmadıi!Jıı' 

İnl(ilizlerle daha sıkı münasebetlel' 
•i,ine lüzum bulunmadığına ikna i<;ld 
ıvri mahirane teşebbüslerde buluı>' 

..,~ktodırlar. Yugoslav hükümeti Mac.r 
,,fanla bir dostluk ~uahedesi imza el' 
· Almanlar hiç sünhesiz bunu kendilr 
., icin veni bir diplomatik zafer olar,~ 
lan etmektedirler. Fakat bu dost!"" 
nuahedesinin Almanvarun tazyiki altıı:J 
la im:za edildiğini ııösteren biç bir del 
oıevcut değildir. Yul(oslavlar Almam' 
1ın Macaristan üzerindeki hllkimivetiniJI 
ne dereceye kadar kuvvetli olduğun~ 
',ilmekte ve hiç şüphesiz Macarların "/": 
-ıo•lavvava muhasim bir harekete isıı; 
nk etmeleri için her hani(! bir teınill' 
'de etmek istemektedirler. 
Mancester Gardiyan gazetesinin dil" 

'omatik muharriri yazıyor : Berlin "' 
Roma cok meşııuller. Almanlar plAnlat" 
nı sill\h patlatmadan başaracak!arınd-" 
emindiler. Fakat İngiliz - Türk Jör'I' 
-nelerinden sonra bu hususta artık ~~ 
uımankinden daha az emindirler. P 

man pltını Balkanlarda seri bir hAdise~ 
tarifesini derpiş etmekte idi. Simdi ~" 
tarifenin deltismesi ve biç süııhem le"' 
ri icap eden Bulııaristandaki askm " 
zırlık vaziyetinden sonra Alrnanl•1 
Bulgar topraklarından kıtaatı ııeeirrı' __.. 
tasavvurunu tekzip ve protesto eyle"'j 
'eri l(arip bir şeydir. Almanların sİl"..11 
'>eklemeiii tercih etmekte olmaları <?'"' 
mümkündür. 
Yueoslavyanın mümessilleri tıır.tı' 

dan Berştesgadene yapılan ziyaret . ~ 
nasında Almanların nevazlşleri önlill _. 
lxıvun ejtdikleri haberleri vAkıalar ~ 
•:ınlamoktadır. Bilfil<:is Yuıııoslavv8 ;.,ı 
~a Ttlrkive l(ibi havatt menfaatl~\~ 
... ıüdrik olduğu malOmdur. E~er but.,. 
3alkan memleketleri mevkilerinin J<U ı4 
vetini anlar ve Yunanistan gibi ıı•l'J,,. 
muktedir olduklanru i"!>ata hazır b~elr' 
rıurlarsa Almanların Balkanlardakı 
didi sönüp l(itmekte l(ecikmiyecekıif· 

EKMEK FİATİ d1' 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Yeni 0,.,ıf 

ekmek bul(tinden itibaren on üç !< 'fıl" 
on parava satılmai!a baslannu..tır. atJ 
rübelerden sonra ekmek fiati daJı:,~ıJ" 
Para ucuzlatılacak ve 13 kuru~ · 
caktır. 
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