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~ TELEFON:H9'7 -,..., IJir, miinderecabndan meauliyet kabul eclilmea 

'f iirkiye barba 
Mecbur edilirse 
:aıe,. rül'Jı milletini 
lllfbalıta zorlıılı 

~eJırnıyecelıtir .. 

HAKKI OCAKOliLU 

fe:alkanıarda sulhun muhafazası, harp 
li ~etinin cenubu şarki Avrupasma v~ 
)'~ an Yarımadasına sirayetinin men'• 
tık Unda sarfedilen bütün ıayretler ar-

scrnercsiz kalmış far.ıolunabilir. 
~ul~arların üçlü pakta iltihakla~• ve 
Je.i hn askerlerinin Bulgaristana gırme
~ arp tehlikesini emniyet sahamız· 
el hudnthırımn: vakmlnnna ıetinniş 
~l'l'lektir. 

bnli suhatta Ankarada bir deklarasyon 
... ı.a edt•rek her türlü tecaviiz fikirle
e'~den uzak kalnulk. sulhu muhafaza 
'' enıC'k 'olunda taahhiide ıirişen Bnl
~.hii~tiıneti, iki hafta içinde fikr!ı~ de 
it: •rı·nıs ve ansmn iiclii paktn ıUıhak 

:'lrıırıııı 'ermiştir. 
l' ku uni tahavvülü icap ettiren esbap 
" ;n amili heniiz bilmiyoruz. 

.\l8ut~arlann ne ıihi tazyikler altında 
4~nlara teslim olmak kararını ver
~ır_.~rine dair heniiz malumat mevcut 
~ldir. 

Ritincn bir hakikat 'ardır ki o da 2e· 
~ "•ırnnrtesi ~nii .~u11?Br ba .nkili 
•I 1jfıın tııvyare ile \ ıyana:ra gıderek 
I e acele mutad dekor içinde üçlü pakta 

Yugo.slau Jcmt naibi Prens Pot BM"line 
yaptığı aeyahatte Alman ricaliyle 

konU§UTken 

Bulghrlstanın son va. 
zigeti ıe Yuaosıavga 

Bul2'arların üç
üzlü pakta i!"İrişi 
Belırradda süku
netle karşılandı 

hil.ınJ h • • ' 1 d v d . e\annamesını ımza a ıgı ır. y 1 Ü _. d 
fr,.1ii nalda iltihakın mana ını daha ugos Clll)Ja zer•n e 

~V\ l'I hu rıakfa iltihak etmiş milletlerin uçan Alınan tayyare· 
\>Qi.veti açıkça ifade eylemektedir. ıe ... -e aıeı a .. dd ... 

~ılhakika Bıılear başvekili irnı.a me· rNı ,. 
r~nıiııi miiteakjp Bulıar ıazett-cilcrini Berlin 2 (A.A) - D.N.B. ajansı U~ 

a.,ul ederek Bulgariıtanın idil bir ni- ü:ı:lü paktın Yugoslavyada yaptığı akis-
~ ıırzush•le pakta iltihak e,yledij'iini. !eri şöyle anlatıyor: Belgradın salfthı
g 0ını.uJariyle sulh iç.inde kalacağını \ e yctli mahfilleri Bulgarların pakta JJti

.nvyet Rusya ile dostane miinascbctle· hakmı silk\tnetle karşılamışlardır. Pro
~- ldanı($fn.- dt-va111 f'Ylh·«c~ini sö~ .. fesör Filofwı komşu memleketlerle dos
~iştho. tane mLnascbetlerln muhafaza edilece-
. "«"er Bul~aristnn l alıu7. üçlii pakta il- qi hakkındaki beyanatı memnuniyetle 

tiliııı~ eylemekle kalmış, topraklarım ec- knrcılanm~tır. Zagrep siyasi mahfill~ 
~ orduların ~n masun tutnbi1• ri ic:<> hu iltihakı hMiselE.'rin tnbil bir in
-ı. olsaydı lM'JJd btt ııöıJcrin hir kıvme- ki~ ~ - ' ı '"l'lekteoir. 
11 olablUrdi. . INGtUZ - BULGAR 

•BaJcıaistan Alman .zaferim jnanmı1t MON~ fWeN 
Mr mem ..... llr. n.. ..,utllswm mllne-
rc istinat ettlnn~ bulunmak f(in iltihak INKIT AJNA ı:>OôRU 
brannı venni tir .. • Denebilirdi.. Hatta Zagrep lngili7 konıoloıu iktiaadi 
tldii paktın Akitlerinden biri olan Ja- müşavi,.Znin lmJiltere ile Bulgariı
Ponya ~bi Bulgarisfanın bitaraflık J>O· tan mün sebetlerinin inlntaa uğn. 
:!!ı~~smda de\-nm edecel!i tlmit edilebi- vace"'ı hakkındaki beyanatı burada 

Fakat maalesef Bulgartann rnziyeti büyiik tesir yapmıJtır. 
lıi( te böyle delildir. Viyanada hnzn ALMAN TAYYARELERtNtN 
lbe.rasimi yapılırken Alman askerleri de TECA VüZüNE MUKABELE 
'l'una:\'1 ~eçmele baş]amı lardır. Bclgrnt 2 (A.A) - Cumartesi gUnü 
MWıtelif menbalardan ~elen haberler iki Alman ı.ombardunan tayyaresi 'Os-

41ofru ise Sofya ve Vanıa Alman ordu- küp il:ı:erir uçmuştur. Tayyarelerden 
lal1nın fsı!a1i alhnn f!irmi bulunmakta- biri Yugoslav avcı tayyareleri tarafın-
dır. da.n yere inme~e mecbur edilmiştir. 

ıa· ı b ı · t k .. t Tumu Severin karsısında Tuna Uze-L ınaena ey Bu garıstan ar ı mus a-
ıdl bir dev1ct olmaktan c;ı1anı hr. [ Sonu 2. cl Sahifede ] 

.Sulh veya harp kararı vermek Bulgur 
~~kümctinin de1'11, Alman devlet rei i 
• 11tlerin iki dudai!ı arasmdadır. 

Büyük bir zelzele ----" nu itibarla Bulırnr basvekiliııin imza· 

1 nn onraki sulh teminatı. bir kıymet Yunanı·standa 
t11de e1lh·cbilmckten ı:ok uzaktadır. 

llrofesör ı~ilof lırlki hu ctimlclcrc imi 
lı'Yer~nları yahştırıc1 bir 'nzife yiiklc· 
ı:.c~ istemiş hnlıınahilir. Fakat .artık bu 
~ bıJ teminat: Ralkanlnrrln mnnncak 

ınse kalmamı tır. 

Larissa şehri 
harap oldu Alınan ordu u Sof.) ayu tenezzüh içm 

aeJınis dc;!ildir. Balkanlara do~tru sar
hn \•c ilcrliven ınih,•er ordularının mu
\l':Vcn hl'defleri vardır. Cok l?Ccıncden Evlerin 31üzde lıırfıı 

11 hedrflcr e-öriilcC'ektir. 1. Jd j "i 
Alınan politikasının ~imdiye kadar ~IHI '- nsanca za., a• 

~rıiirnfüc crdP"•i misaller istikbali ay- tın da IJÜ)'Üfı Olduğu 
"1nlatınnb kfıfi

1 

ı?elecck mahi;\·cttedir. bildiriliyor .. 
llepimiz hiJi;roruz ki Roman3·aya ılk Atina 2 (A.A) - Dün saat 6 da La-

tl<'ra Alman askerleri Rumen ordusunun rissada çok ıiddetli bir zehele olmut
t.lirn ve terbiyesiyle ui!raşmak iizere tur. Bilyilk hasar vukua gelmiştir. tn
''hni$1erdi. Fakat aradan ~ok geçme· sanca mühim uyiat vardır. tçtimal mu-
41en hn ktn"\·etlcr Bu1Kar hududundaki 1 
lbevlrilerini n vMifelerini aldılar. Ro- avenet nazın yardım 1§ erini bizzat lda-
bıanvadaki Alman tah idatı yalnız Ro· re etmek üzere Larl.Yaya hareket etmlş
lnanyavı niifuıJnn altında tubnakla kal- tir. Atinaya gelen yolcuların verdiği 
aıadı. Bn km'\·ctlcr Rul~arlan da boyun malfunata göre evlerin yüzde kırkı ha
~e~e mecbur kıldı. rap olmuştur. 28 bin ki~ olan tehir nU-

$lındi dost ve müttefik bir toprağa Ki- fusunun bUyilk bir kımıı yurlsU% b, 
ter ıt"ihi ı:iirünen Alınan ordulannm ya- mıştır. Şehirle telefon muhaberatı dur
hrı Rıılırnr idaresini tamnmen niifudan muştur. 
ıltına nldıktan onra hu defa da tehdit- Atina rasathanesi zelz.elenln merke
leıinl Yunanistan Yu,,oslavyaya ~e bel- zinin Larissıının thnall garblsfnd. bu
lr.i de Tiirl-i\'c\'c tcwilı t'Yli~·er<'klt•rinde lunduğunu bildirmektedir. 
•iinhe yoktur. B. RVZVELrlN 

Yu~o~ıa, ~anın ne l Hl>acnğını hilmi- Mii sifi 1.1 .._nd 
Jon17~ Gerci Yugosla"' a hariciye nazı· mes Zuv a 
l'ı Pestcı!cn dcrlınl B~l~rndn dönmiiş Lizbon, 2 (A.A) - Ruzveltln phs! 
·~ bu memlekette de milli miidaf:ıa ted· mümessili Donavan Madrldden buraya 

•rleri nrUmlmı tır. gelmiştir. Yakında tekrar Madride dö-
. 'Yalnız knfi:rctlc öyli ·cbileceğimiz neceğj bildirilmektedir. 

bır nokta vardı~ ki 0 da Afman tehdidi- ııııııııı~ıııııııııı.1111111111111111111111111111111111111111111 
ııtn Yunan· ta T" ki . d h' çckmıycccktır. 
bir t • l!'i n ve ur ye Uzerm e ıç Ti' kiye bütün dikkat ve teyakkuz • 
lt-k e ır ~apanuyacnğıdır. Bu iki mcm· ır . d • u 

etten biri uıtcn mihvcriıı h' k 1 •1 nu Bulı?nrıstan a cereyan eden hadıse-
~arp halindedir. Tiirkiyc ise ç~'..ta~ ':n~~ lerc tevcih eylemiştir. Harp tehlikesi 

afan lcarnnnı vcrmi milli m"d r çok yakınımızdadır. 
"-11~!rlcrini tnmamlam'ıştır. u a an Kendimizi bliyiik kararlar almak w 
..Jtır~ A ınırlanna ,·aklaşanlar bebeme· büyUk isler başarmak arefesinc1e kabul 
l'lh sılihla mukabele göreceklerdir. edebiliriz. 
lenk ınilleti harpten kaçınmak için elin- Tilrk milletinin gözleri Ankaraya (eV· 
~Relen her şeyi yapmıştır. Fakat harp rilmlştir. Oradan verilecek karan bek· 
lltll onu 'buluraıı zafer de çok iyi tanı- liyor .. 

'hık •11eum wmnta SOl'luk HAKKI QCA.K__OfLU 
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Cilmhuriyetfn t)e Cümhuriyet ueTlcrinin bekçbi 8Rbahlan r.ıkar fl?ıalli arııl'tPr1iT 

B. Edenin segRhatı ve 
Bulgar" stanın emri v"kii 

Bal-lni{iltere 
kanda • vazı· 

yeti tesadüfe 
bırakmış de~il 

Bulgaristan Mihv~

rin suç ortağıdır ... 

lnM.liz sefiri S?e
celeyin Bul-
ı?ar ralı ile 
~örüştü 

Almanlar Sof yada ge 

cit resmi vaatılar 
• ----·-

İngiltere Jıendisile müt• Dfin 2SO Alman tayyare· 
tefilılerının mıılıadde· ı Sofya üzerin!Je uçtu... 
Patını müdafaa etmesini Hava meydanları da 

lllldiğlni göstereceJı Almanların elinde- . 
Londra, 2 (A.A) - Sunday Taymis Sofya 2 (A.A) - lngı1terenm 

gazetesi ·Dostlarımız ve düşmanlarımız• Sofya elçisi Rencleil dün gece geç 
başlığı altında neşrettiği bir makalede vakıt kral Boria ile bir görüıme yap
Britanya hUkümetinin hattı hareketin- mı,tır Görii,menin nerede vukue 
den aitayişkh bir lisanla bahsetmekte ld'W·. )"' d .... ldir 
ve bu hattı hareketin umumun noktai ge ıgı ma um egı · 

[ Sonu 4. cü Sahifede ] GöSTERDfKLERI SEBEBE 
BAKINIZI 

Mihverciler karşıaında eğilmiyen Y1l· 
:nanistana :zafeTler temin eden bnşku

mmıdan general Pcmagos 

Arnavutlukta vaziuet 
Harp tekrar 
şiddetlendi 

Güz.ide bir /tal van 

Sofya 2 (A.A) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

lngilterenin harbı balkanlara ~i
rayet ettirmesine mani olmak ve bu
nu önlemek ve Bulgaristanı himaye 
etmek için Alman kıtaları Bulgar 
hükümetinin muvafakati ile Bulgar 
hududunu geçmişlerdir. 

ALMAN TAYYARELERi 
SOFYADA 
Belgrat 2 (A.A) - Royter bil

diriyor: iyi haber alan kaynaklar
dan öğTenildiğine göre dün giindU7 
250 Almap tayyaresi müternadiven 
Sofya üzeWııde ucnnqtur. Bu tay
varelerin0 ~ ~ t.na· . 

Buraya ıelen haberlere lfire ce
nubi Bu1garistanda bulunan tayya
re meydanlan Atmanlann fı,gali al
tındadır. Ve bir miktar Ştuka pike 
bombardıman tayyaresi timdiden 
bu tayyare meydanlannda bulun
maktadır. Alman lota)annın Sofya
ya girer girmez Alman elçiliği önün
de bir reımi geçit yaphklan IÖylen" 
mektedir. 
BİR ALMAN NAKUYE 
TAYYARESİ YOIJUNU ŞAŞIRDI 
Belgrad, 2 (A.A) - Bulgaristan& git-

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

A frikadaki har" 

lneiliz ileri hare
keti devam 

ediyor 
-·-

Kerene yalılcqddı. 
HalJeşlstanda 
ltalyanlar çıenlJerden 
fıUPtuJamaddar-
x.ıure, 2 (A.A) - DUn akşam Cuba 

Londra, 2 (A.A) - Royterin ArflJk- ~rmağuun 150 mil garbinde Barderanın 
vutluktald hu.u.t muhabiri bildiriyor : tfgal edilmiş olduğu bildirilmektedir. 

İnıiliz - Yunan tayyareleri Arnavut- R~MI TEBUÖ 

taburu mahvoldu 

YUNANLILAR BAZI MOHIM 
MEVKiLERi ZAPTETTILER 

hıtmı '1mal eepheslnde İtalyan tayyare- Londra, 2 (Radyo S. 21.10) - Kahire 
lerlyle çupışmalar yapmışlardır. yunan Orta earlt orduları karargAhmm tebliti: 
1nctUz bombardıman tayyare ~ Erttrenin fimalinde harekAtta bulunan 
ltalyan mevzilerine, nakliye ..... taıarma kuvvetlerlmbı Keren civarında mUhlm 

[ Sonu 4. cU Sahifede ] bit ıeçicll uptetmişlerdir. Habetistanda 
[ Sonu 4. cU Sahifede l 

Sivas a kavakçılık 
Siv;:,s, ~ Cllmm-.i) - \' ' : '.~imiz k:ı~ akc;ı1aı 

~İIBl {"in karlı :mntakalrrında ı·alı!imalarma 
devam ediyorlar. Erzurum 1 ur unda yetişen 
elitnıcnler he,·eskirlara 1 .ı, akçıhk iiğretmelı.
tedirll·r. Köylillerimiz krl\ nk sporuna vakm 
alllm 2'İİ~teriyorlar. • 

·-------' YENl ASIR Matbaasmda basılllllfbr. 

== ti 

Alman işgaline manı% kalan BulgaT şehiTlerinden: BuT"gaz lima1't 

B. f ilol'un beyanatı Son hava hücumlan 

Dostluk misak
ları hic bozul~ 
mıvormuş 

Bulgar fıraJı 11e Soll
ranya meclisi 
llıquelıllin uerdlfl 

ln~lizler bir 
çok yere ateş 

saçblar 
Almanyada w Alman 
lfgall altında IJalunan 

ı mühim hedefler 
lzallaıı dinledL IJombalandı.. 
Londra, 2 (A.A) - Bulgar haşveki- Londra, 2 (A.A) - lncllb .,....,__ 

il profesör Filof Vlyanadan Sofyaya danan tayyareleri dün l'ece Ren ........ 
dönmüştür. kumdaki hedellere hücumlar yap ..... 

Kont Ciano Romaya gitmittir. Al- lardır. 

rnan hariciye naz.ın Fon Ribbentrop ta Londra, 2 (A.A) - lnalliz hava 
hususi trenle Viyanadan aynlmııtır. lcavvetleri diln gece Rur mıntakuında 

HARARETLE UöURL.AMJŞLAR ukeri hedeflere hücum etmltlerdir. 
Berlin, 2 (A.A) - D. N. B. ajansı Londra, 2 (A.A) - Hava nezared-

Bulgar baJVeldlinin Viyanadan aynlıtı nln Cumarteal günü neıredilen tcbliğh 
münasebetiyle veda meraalmlnin hara- Cuma günü hava karardıktan ıonra 
retli olduğunu, Alman hariciye nazın bombardıman tayyarelerimiz Br~toğn
F'.on Ribbcntrobun Bulgar başveldllnl daki Kui.scrom yanın adasına ve Hol· 
tayyare meydanına kadar giderek uiur. landa aahillcrlndclci askeri hedeflere 
ladığmı bildiriyor. taarruz. etmiılerdir. Bu taanu:z.dan bll-

SOBRANY A DON TOPLANDI t6n tayyarelerimiz "alimen dönmüşler. 
Sol,a. 2 (A.A) - D. 8. N. aJanaa dlr. 

bildiriyor: BuaUn fçln toplan_. karar- Bu gece tllHruJ: edilen f!S&a hedef 
lqtınlmıt iken sonradan ealıya bıralu- Vilhdmahafen olmu~tur. Hasann tetld. 
lan mebuaan medal fevkallde top1anh· kine fena hava mani olmuştur. Yalnm 
'llnı bugün ıaat 18 de yapmııtır. hedef mıntalcaıına çok büyüle çapta bir 

BULCAR BASVEKfLINfN kaç bombanın düıtüğii görülmüştür. 
BEY ANA 11 • Baalca tayyareler Emden limanı ile 
Sofya, 2 (A.A) - D. B. N. l>lldir1.. Almanyanın batı ıimalini bombardıman 

yor: Bulgar baıveklll Fllof Sobranyada [ Sonu 2. ci Sahif edl' ] 
[ Sonu 4. cU Sa'l&ffede J 

Kua bir milddet içınde birbirine zıd 
<tiyaaette,- takip eden Bulgar haricive 

na.zın B. Popof 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Bul~aristana 
eiriş hakkında 
Alman resmi 

tebliii 
Berlln 2 (A.A) - Alman orduları baş 

kumandanhlı bu akpm ·~tıdald te blt
itl neşre~ 

lngiltere - Amerika 

Yardın. kanu-
nu ne zaman 
kat'ileşecek? 

-·-Kanunun gelecelı 
llafta 15 Jıişililı bir 
efıseriyetle JıafJul 
edileceği söylenlyoP 
Londra, 2 (A.A) - Maruf Fran-

sız muhlllTiri Pertinakım Vatinaton
dan verdiği malumata göre yardan 
kanun layihası hakkında aenatoda 
cereyan eden münakaplar tabnaln
lere tamamen uygun değildir. Bu hal 
liyihanm tehlikede olduğu manasına 
tazammun ebniyor. Gelecek lıııafta 

aihai brann 14 - ıı ldtilik Mr -
Mİ'lyetle •erilecefl tahmin edOmek
...W. ·- -·----···-· ---·-·I~ 

Amerikanın ye

ni sefiri Lon· 
draya ~eldi 

---.. ~---
lngUlz tarihinde gör
Piilrnernlş hadise: Se· 
f iri lıraı da Jıapşıladı 

Alman ordulan tefekkUllerl Bulgarlı· 
tan htlkUmetlyle mutabık olarak lngiUr.
lerln eenubu şarki AVnıpasındald ha-
ber alman tedbirlerine karşı koymak ,.e Londra, z (A.A) - Amerikanın yeni 
banlan önlemek tizere 2 Marttan itibn- Londra bUyilk elçi'>i Con Vincnt dün 
ren Bulgaristana girmektedir. Alman kı- tnyyare ile I..ondraya gelmiştir •. Büyük 
talan Bulgar halkı tarahndan hararetle elçi Koydun tayyare meydamnda ingi 
karşılanıyor. liz kralı tarafından karşılanmıştır .. Kral 

Londradaki Bulgar Amerikan miimessiline samimi sure«• 
hoş geldiniz demiştir. 

e/ÇİIİ iatif Q effİ Bir İngiliz kralının yabancı bir hilyilk 
elçiyi karşılaması İngiltere tarihinde ilk 

Lonıdro 2 (A.A) - Bulgaristanın. defa olarak vukua gelmektedir . 
Londra bUyUk elçisi Monçllof Bulgaris- Hatırlardadır ki Lord Halifaks Ame
tanm mihvere iltihakı üzerine i9tlfa et.. rikaya vardığı zaman RuZ\ elt tarafından 
nli§tir. karşılanmıştır. Kral dün sefiri kralıçe 
;ca;ö'Qccı'DocıÖc0"'~~-7 ve kendlsi ile beraber çay içmek üzere 
-·w•- - - --- --- Bukinabam ura:vm1 davet etm.Uıtir. 
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Bu ne muhteşem bir servetti! 
~~~~~--~---:x~x 

Mestan beyin definesi llulrınm~, b~ta Bayati 
olc!uta halde her Jıe.ıin gözü ııamaşmıştı .. 

- Bereket veıslıı. yanımıza kazma fak oldular_ 
aldık. Yoksa bu kl1ld.I açmalı: mOınkiln Kapı o kadar ilnt bir surette ııcıldı k • 
olmazdı. Hadi bakalım, Dağdevlrm hl- Dalldevlrenle Bağnyanık kendilerin· 
rader .. G&ter kendini.. Kuma Ue bir zaptedemlym>k ikisi blrd n yere yuvnr 
vuruşta senin bu kllid' 't·np pa..-ralıy .. landılar .. O dakikada şAir B3vllti ku•> 
cn~n:ı emlnhn... vetll bir kahkah:ı kopararnk c!C<!i ki: 
Dağdevlttn kazmasını kaldırdı. Kolu· - Aman arkad tar. ln.<aallah bir •a-

nun bOtiln kuvvetiyle lcilıdfn OstOnP bl:- katlık olır.adı ya• .. Meğı:nıe bu defirı' 
darbe yerleştirdi .. Bu darbeııhı tA!slrlv· nln tılsımı Dağdevltenle Bai!rıyanık 
le kilit yamyassı bir hale gelınlş•.L .. Onu ış!.. Onlarm dll!'IDeslni milt aktp tıl· 
ll!..ti~ halkadan kolaylıkla çıkard•lctan "'m lx>Z':Mu nclinenfa k P" ı açıl
sonra delilin llstfuıU llrtcıı demir kapa- dı. 
ğı kaldırdiliır n dellğin lçlnd tq bir B ğrıyanık yattığı yerden homurda-
merdiven bulunduğunu. b ...... maklarmın narak: 
aşaf(ıva doğra uzanıp g! ~ini ııördül"T - Dağdevirenle ben olm:ısaydım. Je. 

B.ıvatl kafasını deliğc uzatıp bir mUd- dı ... Sen bu demir kapıvı zor açardın 
det d .J.'lin !Çnl !Ptkll, ..ttiktm son..,, Düşenler ayağa kalktılar. Bayati Plin-
do~rul rak: de mesaleyl tuttut;ı hald• önd dı<!M-

- Yahu ... Bunun bir kuyudan farkı im onun peşinde, birer birer kapıdaı 
yok .. dedi.. Bunun içi çok dmn •.. ~" ı;~p taştnn örUlm" ve ta,.,.nı bllSllt- bi• 
mumu tuttujtum halde. dibini bir tilri·' mohzene ifnhil uldular .. 
göremiyor• m.. M~rdivl'tl sağlam gı">T Mahzenin hütiln davnrlannı. \·orııur 
görllnfiyor.. MOs:ıad edtt iz llJ< bir adamın yilzllnd.,k1 ter dan" lafo,, ı:ıı 
olarnk ac:'1ll}~a ben ineyim bi. rU•l1b"1 izleri. kcr~nk ~11 K-...harr1k 

tlva• .-f,.ndl: l<rı kaplamıştı .. 
_: Fena olıı:ıaz, Bayati efen.U... eliyi'- M~lonin :ıl a..ı =h:z.enln !cini ta· 

rek ş!ıirı tıuovip etti .• Meııaleyl de birlik- mnmlvle nvdmla!mı~ oldul!ııncfon i~•ri· 
te al. A..<ağıda mumun alevine tutup onu ye ıı\renleor, ~önliikleri manwranm t•· 
ıla yakarsın.. O zaman hep birlikte biz "1riyfo biiyük bir hayı-efe clilşm<>l<l<'n 
de ınttdl""1ldf'TI lnh> ıısııl'ıda ı::m3 lm- k<'!ıclilerinl lrurtar::mıamı~larclı: 
VUl!Utuz... :\testaıı bey-in .ro.ıdı ellerine geçen 

Bayati delik.Len içeriye &i.rdi. Taş ıncr- f('rvctin h""nsi.ı:." '• 1 ' l'l·~ i 1·fn-.. ,.t~-
dlvenln basıımMiarına bOyllk bir ihli- m1'1ardı .. 
yatla ya~ yavaş basarttk a<.•lhvn d~- O cl·•vlnle padi,,.Jılu.-. ıı~~u.,Ju vcztr-
ru lmn•~ baıılaJı.. l~r ~i\ılı>rine ke.."1irdikfod adamları~ 

Kuyunun bııroıda duranlar başlarını .,,~namı• dPrbal ınU""cl""' <'<li:vorlanl• 
delitın lçlıw aHıııara1ı: Bayatinlıı mer-- Bundan ihtiraz edl'lt Sereı: d~,...bf,y)pr' 
divenılen lnı.ln! ta'Mp •1. -~e knvulclu- k<'ntlilerin"' ait büt\\n mUc<>vh.,rleri. ıı1 
!ar... tın klilçelerl:vle para1Iannı h;p hu -n

1
ab. 

Bayati ou dakik~.ri ~ktA! d~- zenin icinılekl bölı"" ~re vcrıe$llrmi• •r 
vmn ettii!I hald., el'an kuyunun zemini. dl .. Du~ar boyunc:ı bir ~ok r•flıır ve hi•' 
M Yarmala nnnaffak olaınuruştı_ n:••l!'r bulunmakta idi.. 

Beıyatlnin elinde tuıtutu muınun ak- R.aflann üstüne bi,. ı;ok rnc.ııı t·>l·lı«
TI, o &.'8jtıya indikçe. Ritıriıfo kU<'lll- br yııtılmı5lı.- Bülmeler ise, cinsine l{Ö
~ devam ediyordu... re avrı ayn yerlere kı..nulonış kıynı~t· 
Yukarıdan babnlar, flmd.i bıı lŞı~. li taslarla elmas tufar, <il<'kind,, lri1' 

ateş böceğinin ne~rettlti pparıltı ~!in- daklı zümriitler. yakutlar. sırasivl" ı• 
et. ve ufak bir zertt halmde pÖTÜ;>ı>r- ben:et ve fü11zPl•r b\ılunmakta ve ıne 
lar n neden sonra kuyunun dibinden ... tenin ılyasiyle karşıla.can bu mUce•·· 
yUbelen boğuk bir .ses ılı.rvul<h. Aoa- herlPl'in hepsi d~. d•ırdukları yercl,•n •I· 
ğıda ~an Bayati: ._f.ı lçıu:ıkh1 t.i,.. tı:ıır11'1 ntı~f·l'l~'lr' iıli 

- Kuywnm. dibine indim .. diy• ses- ler. 
leniyordu. $imdi meşaleyl ykka•~!hm- Bunlardan inliFl<lr eden ""rıllıloTı~ le 
Siz de durm:idan !ı.men. a""lhya ininiz . >irivle ıt1ht..,.ı k>ms<Jlll lhvaı; 11 , 

Ve bir • oonra aşatıda. kuyunun 1çl- rf•ndive iledi ki: 
nl birdenbire aydınlatan l<...,ı,;.., hiT m<:'- Aman p(~dinı.. r.Icb, rse \t .. " 
ple parıltısı belirdi.. bey ne blh"1k l>ir servete. ne hiiruk h • 

nyu efmdi 8ı:ıde, Dağdevirenle &f· harlnPye m:.>lik bultı:l'nakta imi~ !c. 
rıyantk nnıın pe,l .,,.,, ,y~tı'..tm lceriye tanbıılda, To;,kom samvındakl ıın-iha'• 
..ı....ı:jJ hnrln'·•İ bil<" l,·,.,ıhn daha ıe<>vln oh 
5~~ er •. 

Meşalenin zlya." 1..-uyunun kini lyİCP 
aydınlatmı1 oldai!U !cin bastıklan yor! 
gl!ren Kadı ile arkadaı;lan blrblrlmne 
tutunarak bir çok zorluklar Çt>ktlkteıı 
v .. t..!ıll\:e1"1' savuşturduktan sonra, ni
hayet Bayatinin vımına varmağa mu
vaf'-e~ olrlu'l'r flu;.!lf f'f:!"nrlivi cr;;rPn 
Bavati: 

- Buraya kad r indik amnıa hcnı17 
zorlukların hepsini yenemedik .. dedi 
Simdi bu cı..mır kapıyı da a~ak la-
%llll .. 

Filhakika kuyunun dibini teşkıl ed•n 
ba dar yerin bir kii~inde d~rnhdon ı:a
yttt mı.tin bir kayıı bulımmakta !dl 

Burada da Dağdevlren kazmasını kul-
lanma mecbur oldu •• Demir kupmın 
il5tline a!!tr kamıa n .. lmvvetll hir kıı 
darbe savurdu .. 

Fakat ne mllmkUn, Dağdevi.renln 
kondurduğu kazma darbel•rl demir kq. 

pın"ı "l!la ''"' kar><lS ı, tr5l lı kal
mıştı ... 

Bunu geren Bağrıyanık ta eline d~,,. !r 
bir manlveU alıp arkadaşın3 yardı"' 
etm~ koyuldu .• Biri ka7.mayı. 6 ~i do 
manivel"yı kapının aralı~ına .91lttrurdı

maz 
Su iri zUmrUt t:ac:la.tn hf\kın. Btm 1t:T ... 

her birinin bir Mısır hazitı.,.ln~ m•!a;/' 
kıymeti h"lz <ıl-lr"unu •ö'°l!'t"lem. bı 

- lPTl'e;ı; -
--------

Aııkara radvos 
BUGllN 

lar ve her ikisi birlikte d~yanarak var 
kuvvetleriyle zorlamak netl°"lnde ka
pınm kOidini verinden Mkmett~ fl"ttv11f. r.ıs.. 
,.::.:::.:: .. :::.~-..:-: •• ::.,:-:.::-.,::,:::,,::,:::,::.,:-:.:: .. :-:,::,.::,:: .. ::.= •• ::.=.::, .. = .. ,.,,:: .. ,.,.~ .. "'.=··"'·"' .. "'•"'•"' .. "'•"'""''"'""''"'"='·~·····'.: •••••••• ~ 

8.00 program ve memleket saat aya
rı, 8.03 aja.,. haberlr.ri. !\, 18 müzik: 
{pi.) 8,45 9.00 ev kadını • konufm• 
<BAL). 12.JO prol'irctn ve meml•h 
Hat ayan. 12.33 müzik: h~Af ııarkı!ar. 
12.50 afaM haberleri. 13.05 müzlk: 
hlk tUrküleri, 13,20 14.00 müzlk:(pl) 
1 fi 00 provam ve memleht ıaat ayan 
18,03 mGzilı:: radyo caz ork.,.ıruı. 
18.40 müzik: kadın fa.ıl heveti. 19,15 
müzik: akordeon orlı:enıası (pi). 19,30 
m'!mlı-Steıt aat ayan ve ajans hahCTlerl. 
19 45 müıik: radyo ince "'' hevetl 
20. lS radyo gazeteol. l0,45 müzik: 
( pl), 21,00 mUzik: dinleyici l•tekleri. 
11,30 konuşma, 21.45 mGzlk: radyo or
ketıtrası. 22,30 meml~ket ıutat ayarı. 
bonalar fiatleri, 22,4-5 mÜLik: (pl.), 
23.25 23 30 l'•rın1 1 program ve keoa. 

. . . . 
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Bir cınayet işledin .. 
YAZAN : ve YJLDIZ 

-6 -
Gt>len bir oto obilln sesini duyduk. tll\i , f,kat knvıı:,a.mıyacaf:ım evllttı, 
H luk, nevmirlane mın.ldan •: ı'ostuın, yoldaşımdı. Bana la ifşa eden 
- iste N<'riman J'ellyor! Allaha ısmar- erkekti. Simdi hayatım bomboş kalmış-

ladık1 tı. Bundan sonra, YJt"'Ya~ım •Pneleri 
Ve onu k-ar•ılama"a gitti, Öil•Onmck bile beni korkutuyordu. 
Ncri oan hana kindar bir bakış f1'1ot- Kf'ndimi yok mu edecektim? Alqam-

tı ve kocasma d~. 0r~k. yapmacık bir lan, karanlık nt.:hir kenarında bunu dü
n~ ile: •·lr:!ü~üm almıyor <!eril Fakat beni tu

- H.ıyırlı alqaınlar, ı;cvgilimı Hav 1 t•:. bir dü•iince vardı: Haluk! Onun ar-
beni öpn•nlı: kin ne •klıy>rrun ya' •ık Nerlmanı sev,..,edi~jnl i'·udi biliyor. 

Onun bu ıretll" l,!r y,mı:r.m U%erlne dıım. Yalnız v:ız.le ht.s! onu karmna 
tı;7 idi~ H..ıl ı ııliyorclu. P nimi1 ba<lıyordu. Bu vicclansı% ve bevLnsiz 
b!livon:luk. Y ını bı...e ile o'ksadı. kadın onu cvv<!'ki g'lıl istismar eıl cc'.<, 

Bilt•"n b ·r " •ıl lı !•<."ekti" Ommb n~ro.-ını çekPcek, b•1<>ilnn baloya. gazl
gl!rii "1D h' bir trı<'Seleyi halletme- nodan vazlnoya •lirükliycc0 k, n!?ınyet 
m il Hiç olmazsa hlı ll beni <evdı'ilir yeni bir kaprisn dü•Unre ıırlamcı ~azı hir 
si!yliveI?k bana acı b r vımn!<ti' acavn gibi tekrar terked ...,e'<ıi~ O vıı-

Kabı.ıslu haf l r bunu takip etti. Ba- kıt onun ta..,.'ın&n dalma aldatıldığını 
Ç1' ) g!ftikl~rtııı. b:wın ve k nru kendini aldott·· .. ' n!ı)·ac:ık

ıp aksam geç valı:ı t ~· kat cok l{•c kalaeıl<tı' Madam ki 
k Hık! ı rür'l7ord Jm o 'nlamıyor. 11dam ki ino! ediyordu. 

Ytımnıkl ı sı' k evhn le •• ,,ı •ı kurta a1t bana c' ••1vordu. 
sola deli v· t y':. ıvordwn. Yavaş ~avır Yalnız bir ~are variı. Şahlanmış olan 
kendime ' im '• n l'o ba•l~clım. "1Unavyelem hunu bana mOmkün olan 
Hal:Ilı: - r \at il ~ıe lıiricik necat yolu olarak gö,teriyordu. 
gc lla.sr u.r..ı k- Uykusuz ııeçen gecelerim, yıılıu:ı: ııeı:en 
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ŞEHİR HABERLERİ 
Dünkü spor 
hareketleri 

Yeni kısa vadeli ıkrazlar 

Kır Jıoşusunun neticesi 
Altay • Demiffspo,. 
eJızersfzL 
Halk.evi ıpor kulübu ıarafındaR ter

tip edilen 7500 metrelik kır koşuıu ka
labalık atlet gurubunun iştir~kiyle dUn 
>'llpılmı~tır. Halkevinden hareket eden 
oıletleT Atatürk caddesini takiben !ıfa
iY<"nin 6nil den geçerek Rumahaneye 
gitmişler ve Fuarın Lozan kapı~ı önün· 
denGündoğduyn çıkaraTa doğruca Al
s:lncak sahasına g tmlşler ve 3 tur yo.p. 
tıkt:ın sonra yarışı bitirmişlerdir. 

Ziraat Bankası köylüye 
borç para verecek 

Hl.san ortaında ııırazata bQflanması muhtemel 
Haber aldığımıza göre Ziraat bankası, :ı:eriyat mevaiminin geldiğini 

ı;:ö:ı: önüne alarak çiftçiye yapılacak kısa vadeli ilrazlar için faaliyete 
ı;:eçmiştir. Bankanın, bu sen elci ikrazlar için giriştiği hazırlığı Mart ayı 
içinde bitireceği ve nihayet Nisan ortalarına doğru ikrazata başlanaca
ğı anlaşılmaktadır. 

lnönü koşusu Türkiye birincilik mü
sa.bakasıoln yapılı.cağı yolun Üzerinde 
kra edilen bu yarı ta 2R,22. 7, I O Rasim 
Cetin birinci. flanul ikinci. Yakup üçün· 
cÜ ve Recep dördüncü gelmişlerdir. 

Derece atın Rtcletlf'rf! mfik8.fat1ar ve· 
riJmİ5ıtİr. 

1nönü rürkıye birincilik koşusu iç n 
~•letler çalıtm~lanna h11la de,..am et• 

nıt-:lctedirlrr 

Altay • DcrrutMpor ara!ındu dün e-k
zersiz mahiyetinde karf1laşma }'apılmış 
ve Altayın lt:hinc neticelenmietir. 
:=cccc ==~=ccccacocaa====ocac 

Martta do~an
lann talih ve 

seciyeleri 
Bu ayda doğanla,. nasd 
bir insan oluffltlf'! .. 
Martta rıün"' ~Hameb blhcündedir. 

Gilneş bu bün;t• iken, yani martta do
~anla.rm hlHl•ıM~·et ve tabiatlcri 1unlar
dır: 

ERKEKLER - S..rt, çalışkan. belli( 
v" ilim tahsiline pek heveııkirdırlar. 

Ayni zamanda çok hiddetli. yalancı 
vo 9"hat.ız olurlar. Hıızuzab nehanlye
lerinc dü!lkün v~ sefihti.rlf'r. An.nzın 
;>lürler. 

KADING\R - Zinde, çalı1kan, bid
rletli, yalancı ve pisboğaz olurlar. 

Martta doğan kadınlardan dortte Uçü
niin boy•ları kısaüır, yilzleri de ııüzel de. 
;.ildir. Eğer vaktinde iyi bir teTbiye ıı6-
rürler•e nakhıelf'rint ıf.lnh t-derclc. iyi bir 
hdın olab:lirlor 

Sunu aııutnıııınak lazımdır ki yukarıda
ki hükümler, ULUn tecrübelerden ıonTB 
varılmı~ uınumf neticelerdir. Yoksa 
maTtta doimt14 olan her etlct-iln ve ka
dının tatlf edilen ha1lette olmalan mut
i ka lazım gelm~. Keldı ki tahsil. ter-
1-,}ye. muhit ve nihayet doğum egnuın
rla vuku bulan tOO.-d<lülatı cevviye ile 
ynsadıkm ııörUlen Mdisel...,.in in.<an talıl
atlnde. aeciyeainde ve hatta talihinde 
delil.Jklikler yaphğı hlr ~miri vakidir. 

t BI ----------
DOGUM 

Glen kumpanyası u.<ıtabaşılanndan 
hay Fcyıi A lpşnnın hir kız çocuğu diin
,.n','a ı:~lmi<tlr. Yavruya uzun 8m0r
ıer dilerken nna ve haha•ını, dedelil< 
•ercfini ihraz eden iilare memurumuz 
1-uy Kadri Aıuırı tebrik ..dr.rlz. 

Tren •e vrüsefer/eri 

hakkında yeni bazı 

kararlar verildi 

Devlet deıniryo]ları idaresi, görülen 
lüzum üzerine bazı yolcu trenlerinin 
itiner~rlerinde değ!şıklikler yapnıı,ıır. 
6 mart 194 1 tarihinde-n itibaren n1eri
vete girec("k. olan yeni vakti hareket 
cctvt:llerine ~öre ı\'\o-rupa hattında 7 /8 
numnrah katatlann itiner1eri lstanbul.. 
Edirne • lstanbul araıında. ana hlltta 6 
nwnaralı katarların itinctetleri lstan
bul • F:dlme - arasında, 4 numaralı fı:a. 
tann itinereri Haydarpata • Pendik ara
'ın<la dci[işlirilmif vo Haydarpaşa • 
Adapa.zan ara..ında itliyen 1 O, Ulukış. 
la • Kayııeri • Uluh•la anısında işliyen 
609 /6 I O uumarnlı katarlar oefcrden 
kalchnlaruk yerlerllle 1O1 O, 6009/601 O 
nuınar~lı yeni katarlar ihd.. ~dilmlt
tlr. 

Bunlardan bMl<a F enipnşa - Narh • 
F evzipaşa ara•ında 3 mart 1941 günün
den itibaTen l 020/ I 021 ııunıaralı yol· 
cu trenleri ııeferi konm114tur. Bu katar
lar F'evzipapda 520/SZ l numaralı lı:a.. 
tarlarla buluşarak Narlı - Merııln aruın· 
da mütekabil doğru hir mUnuehet teala 
ed<'Uklerdlr. 

Cenubi Amerilıa fahri 
Jıonsolosfıığumuz 
Cenubi Amerikanın muhtelif ..,hır

lerinde bulunan yu.rttqlanmu:ın itleri
ne bakmalı:. ve oralardalı:! tlcart lnkitafı 
takip etmek üreTe Montevideo' da bir 
fohri konııoloslulı: ihdatı karar]aftınl
mıt Te bu vazifeye Dr Albert Clılarlno 
tayin olanmu,ıur. Bu zat. Monterideo
da ilmi ve mali mll.,..eaelerde T11Zife 
görmekte ve matl(lp fftrtlan haiz bulun
maktadır. 

on Hava HOcur.ııarı 
[ Bcuıt41rtf 1. ci Solılfede ] 

etın!tlerdlr. Yalnız hlr tııyyaremiz diln
ınemLıt!r. 

BF.Ş ALMAN TA YY ARF-'11 
DOSOROLDO 
Londra, 2 (A.A) - Hava nezATeıi· 

nin bir tebliğine göre bir lnıı!liz avcı 
rrurubu ıimaH Fransa iizerine yaplliı 
bir akında dört Alman ıayyareılnl dll
şürmliştür. Bili.hara bfr keşif uçug;u es
nasında da bir Alman hombordıman 
l4\yyareai denize düşürülmUştür. 

Gece lngiliz hava kuvvetleri Kale 
üzerine muvaffakıyetli bir hücum yap
mıtlardır. 

---------------------------------
Bil/tir Se•li Dilber 

DEAt NA DURBİP 'in 
En Son ve Emsalsiz Eseri 

iLK. AŞKI 
· 5aa1ırr ı~:iiıde içime dolan acılarım · im- toda n hii! doğru inen sarp ve kayalık 
di bir fikri s:ıbit halinde t<>k.i.ıü! ~diyor- uçurumdnn yolu ancak alçak bir par
du. Yapılacak bir ı, tasarlamıık. l!ntım- maklık aymyordu. Bir gOn, beni cMa. 
de bir heN'ket mevcut oldulhınu hb:oet- vi ku,a. sUrUklemiş olan Hamdi ile bir
mel< bana kudurmu~ı kuvvet ve- lıktıe oradan ~"rkeın. kayalıklar llre
rlvordu. ıi-'lde Parçalanan bir otomobilin paslan· 

· Zahlr-n sil kulumu muhafazo. etmekle ~ enkaıuıı uçurumun dibim!,. ı:ıönnll 
beraber, Nerlmanın ıriın, ı:ıel1$leıinl her ve içindekilerin bu kazada öldllklerln: 
zamand:ın zlyadto ıııöıetlemeğe ba•I•- öit"""1111Jtiın_ 
dıın. Bil!ıa.-. ııtındllrl!!'rl ne yapacal\ı- Fikri aabit beynimi kemirlyoniu. 
nı öğrmmeğe ~11lı•ıvordum. Bundan hııııka hiç bir şey bilmiyor. gör. 

Bir b~t, Holuk1a şunlan 9';yledik- mlyOT ve anlamıvordum. KöriikiMlne 
ler!nl duydum: .öyl.,nlyordum! Biricik care bu! Bun-

- BugUıı ı;ğl~n sonra Movikup claıı !.aşka care yok! Olomobile sürat 
I!' lnosunda Naime Ue bulıı.şaca!!ız!. verdim ve NP?imana daha zlynde yakbş-

Mavi kuş ııazlnosu, yirmi yirmi beş tırn. Onun Önünde bir ayna v:ırdı. Fakat 
~Uomctre uzakta, orman !cinde bir yer- değiştirdiğim kıyafet altında ve bir kira 
ili. Oraya, nehrin kıyılarmdan geçen lvl- otomobili lelnde beni hiç ıiJphesl:z tanı-
rnclı yolLırdan gidiliyordu. ramıyncalttı. 

Sabahleyin, kendi otomobilimi ganıj. Tam dönemece yakla<rtıı:ı sırada bir 
da bırakarak !l<'hre 1 dim ve bir r,lln için knt daha hız verdimve fla'.<S<>nu:na has. 
bir kira otomo W t:l mn. Evlll!ln ya- tım. Neri!nan dehşetle bolıırdı. Ben 
nında l,t•lııııduröıım ve beklPdlm. !eri- merbametolzee, o•omobilime bir kat hız 
man, H lu'lc'n alclrm•1ı vPni rönar ar- verdim Aklı ba"1nd~n ğldnek. volanı 
rınıteyl ırtına alanık küı;rk '11rı oto- •iddetl~ cevirdi. Küçı1k ~an otmnohlliıı 
mobi17.ııe bindıa vakıl. ben d.,. seneler- oarnıaklık !lzerlnd"'1 boşlu~n yuvarlan
denberl riymedljiim eski bir ı:nantova dığını "Ö~ünı ve kırılmış V.1ıta eıcırtı
•<"ele l<lrtuna ıı:e..-!rclim, Ba.'llma kaim lannı duydum. 
vuıılrtli bir h<Te kovdum ve kim otJ>. Benim otomobilôm de tehlikeli bir ft>
n obilinln volanına ııtttlm. Yolıı iyi ta- kildP yatmıştı. Fakat fttn ynmna~:1 ve 
nıyordnm. Ve Nerlm:uı.• ko"bvea ula,._ sonra dönmPl!e muvnfhk oldımı. s~nki 
tım. Fakat mah.orus yava.<lıyarak, onun cytanın ta keniltm beni !aldt> ~lyor
arıımızdakt trn'safeyl arttırmasına mOsa- m•.15 gibi son aUratle dönilyoıı!um. 
ade ettim. Hafta içinde idik ve yollard:ı Nerlmanm tiz ve korkunç feryadı hı
pelı: M: otomobil vardı. j J,klanmda çmlıvordu. Onu ölil hıılivle 

cMavl kuş> tan on kilometre lı:adar ıı!irOyordum. Vileudu kayalıklar Uttrin
lıeride tA!hlLkcli bir vlrııf vardı, Bu nok- de kmı.Jara bıılannı.ış, sarışın bukleleri 

Dantel•iz 1 kuru,. 
lulrlar Niıanda pi-

• ya•adan kaldırılı yor 

Maliye V lı:Aleti, piyasaya klfı mik
tarda d~ntelli biT kı.aru'1uk çılı:.arılıntf ol· 
duğu için dantelsiz kuru;lulı:ların 3 1 
mart 1941 tarihinden itı'baTen tedavül
den kaldırılmasını kararlqtırmıştır. 

Dantet.iz bir kunııluklar 1 nloan 
1941 tarihinden itibaren artık ıedavül 
etnıiyect:k ve bu tarihtt"o sonra ancak 
bir oene müddetle yalnu. mal sandılı:.la
riylo CümhurJyct merkez bunka., ıube
lerince ve merkez bankabJ .oubed bulun ... 
mıyan yerlerde Ziraat hnnkn.. vuhele. 
rince kabul edilebilecektir. Maliye Ve
kileti, elinde dantelsiz bh kuruşluk bu
lunanlaruı bu paralan ııaydığunız ıube
L-.re yatırmalnn için l&:am ı:denlore teb
lien.t yapnu~tıı. 

Egeden Çafıarovaya 
Pamufı tohumu 
gönderlUyor .. 
Bir kaç ay evvel Ankara<la toplınımı 

pamuk kongresinin muakarn:rab ciim
leainden olarak Çulturon.da Abla cin• 
ııl pamuk xlraatlnln Inldıaf ettirileceği. 
bu yı) ııenlt milı:yaata mezlttü elnA to.. 
hum elı:Ueeeiif ve tecrübe mahiyetinde 
olaralı: ııJrlf{len bu t°'°bbO.ten alıııacalı: 
neticeye cöuı geleeelc yıllardalcl elı:!m 
tipinin daha lı:ati olarak teoblt ~dıJ.,,,.,ii 
malUnıdur. 

Bu yıl Ege bölsesinden Çukurovaya 
1 SO ton pamuk tohumu gönderilmeoi 
karatlaftırılmış ve bu tohumlar kısmen 
gönderllml,tir. Mütebalr.lıd de az zaman
da ikmal olunacalr.tır. 

Ziraat Veklletl ptımulı: illeri müdü
rll B. Necati Turgay, Akala pamuk to
humunun Çul:nrovada nerelerda elı:U
mesl milnaslp olacaiı hakkında tetkik
lerde bulunmak llzere Adanaya ıı!t· 
nıişnı. 

Diğer taraftan öirendiğimize 1'Öre 
Ziraat Vekaleti pamukçuların daha 
fenni prtlar altmda çalııırp daha iyi 
randıman alabilmelerini ternln etmek 
maksadiyle kendilerine mibzer dağıtmı· 
ya devam etmel<tedir. Pek yakında Çu. 
kı..rovaya 200 adet mibzer gönderilecek 
ve hunlar maliyet bedelleri ıizerinden 
çi(tc;ilcre satılacaktır. 

Me"er :uluaristana hüs
nü nil etle girmlşter! 

[ BaştaTafı 1. ci Sahifede ] 
melde olan bir Almım nakliye tayyare
si dün öğleden sonra Yugoslavyanın Üs
küp tayyare meydanına mecburi bir iniş 
yaprnıttır. Tayyarede pilottan maada ı;o::
kiz ~ik mürettebat vurdır. Pilot yo
lunu şa<ırdığını he:van etmiştir. 
YENİMACAR·SLOVAK 
AHLAŞMASl 

Budaııeşte, 2 (A.A) - 28 "1batta bi
ten anl~a yerine yeni bir anlasma im
:ı:.ısı için l\focarMan ve Slovakya ara
sında cereyan eden ıı:örilşıneler biterek 
hazırlanan itlliifnamf' cuma l({lnU ııara
fı:a p~flmidil". 

'<an pıhtııariyJ., şakaklarııia . YaPt~ıŞ 
olarnk hayali gözUmiln önüne geliyor
fo. 

Ancak bir kaç dakika aonra bir oto
-nobile t"58d0! ettim. Kalbim çatlıyn~ak 
'iDi çarpıyordu. Fakat otoınobll siikO
'etle ııec;tL Kiıns.! bir ~ farkında ol
namıştı. 

Otomob!li kira ganıjma götOrllp bı· 
raktım. F.sasen OT'ava .ahte bir l•lm v...-
ml•tlm. Eve döndUm. 

O ak~ Raluk elm!'di. Biltitn g@et' 
bekledim. Sonrıı bOffin ertesi ıı'ln Ak
şama dol\nı gelrlii!lni g1SrdUm. Vava~ ya. 
va•. lht!ynr bir adam ('.ibl yUrOyordu. 
Kallrtnn ve parmaklı~ yakla!hm. Dur
du. Yilzil, kül rentıinl andıracak derece
de solmıış, sarıırmı!tt Bana sordu• 

- Haber aldın mı? 
Menfi bir işareti .. lıa;unı salladım. 

Ah, hıı mUthlş :valnn' 
- Neriman dUn öl!ll'den sonra, cMa

vl kııs> ta arkad "1 Natm~ ile bnlusma
lıa giderken bir otomobil k:ızıısına ııtıra.. 
dı. 

Kaynhklar Ozerln1> :vuvsrl:ındı Yol
tıen get"enler onu bulun hastolıaneve 
kaldcrdılnr. Yr vn~a't. fakat hfitfin hr
v:ıtmca sokat ~acaktır. 

Bir k11 sanlve sustu. sonra' 
- Ar.ınıızda hlc geçim kal'Tlrunıstı. 

Yanh, yola saptığımı ı:m1 mı•!·m. Biz 
bir'l:ıirlmize uygun do '!1d.i1<. R'.at'i suret
te avnlmanun tal"P etmek üzere idim. 
tkunlz için ele • üçümilz lçind~ • b&?!e 
d~ha ivl olacaktı. 

Tarif ernlyeceğim bir tavırla iür.ve 

Bulgarist~nın so vazi· 
geti ve Yuoosıavua 

-<.• 
[ B~!l\rafı J. '" SıılııJ•ı! 

fUl<« <le yedi Alman tayyaresi y:.§ 
Lw toprnklatıua tecavüz etnı4'ir 1ı1' 
yarelerc mitı:alyöz tıteşi a~ılmış ve it~ 
yattler Rumm toprakJan113 d~ # 
dönmeğe mecbur edilnıişt!r. Tay)'J 
rin hasara uğradığı sôyknilm 
Yugoılavyada Tunada sevku11 

bakımından ehemmiyeti olan 1" ._,ı. 
re tayyare dafi toplan yerle111'" 
mektedir. 

* ~ Bel.graı 2 (A.A) - Yu:;cıslav hJll .. 
ye naz·.rı Markovi• Budapc !ed•!!_:ıı; 
mfiştür. Nll7.ll' kral ı::albl Pren9 r:"ıJ~ 
r.ı!ından kabul edilmiş ve uzun ınUııu 
Prensin yanında laılmıştır 

Okurlarımızın Mektupları: 

. G~~~;~;i-i. d~ .Konaııtaı' 
lıaJhan tl'amvay •• 

.,_ 1 
Bir lcnr1mlz ı:önderdil:i rfıekıupb 

"rhl• " 
•Artık bahar \eyu geldi dcnJ1ebt:' 

Cuıuo.rtesi ve Pazar günü geceleri :: 
meğe, eğ! r.ccye gidenler çoğ lnı 11' 
Ru &eb•ple Konaktan geceleri saat 1>,_. 
de Gü7elyalıya kallı:an tek tramvay •; 
b!lAı k&fi gelmiyor. Hem yolcular. h 
biletd eziyeti çekiyorlar. _.ı,ı 

K1' mevsiminden evvel olduğu gv- f 

Cumartui ve Pazar ııünü geceleri fi' 
birde Konaktuıı hareket edecek ırall' (.: 
)'in iki arabah olnıuı zamanı gelrrı~ 

Bunu hatır1atııu•nızı rica ederim. 
Nazarı dikkati celbederlz. 

.\l 
.'lılcmleket haııtaneoi arkasında o·~ 

ba.~ı cıkmazındaki hava ş:azı lflnı'bıl d' 
•lcktril !"-""atı ic;in .Oktürülmüt ol )W 
ğunda.n çıltmh.z tımamen karanlık 
haldedft-. ~ 

Yakın bir Lamanda iı~l1n yapı u 
maaını ve bu ı.ıretl~ mezkUr eo :'t 
kaTanlıktan ıüratle kurtanlmatını .,... 
di~e T~ialii{inden •aYI" ile dilerir. .Jr 

Memleke~ baataneııl Dtlftb.fı fi'" 
._.. halkmdan 

* repecift fırınlarındtdf 
$ilıiiyet_ ~ 
Tepecilı: karilcrimU<len bazılaıı d,> 

akşam matbnaın.ıza müracaat ed~ 
saat •ekl:ı oulımnda o .. mı fırınlar t# 
elı:melı: bulamadıklarını ve fm,J. ti 
önünde yenid•n ekmek çılı:.arılrool 
bekletip durduklannı bildirıni•ler~ir.11 Böyle bir va.rlyetin makul sehebı O~ 
maz. Fmncılann ihtiyaç niııbctlnde 
mek çıkannalan Te bulund 
için nazan dikkati celhederlz. 

KlSACA 
•••••••• 

Unutııanıııı 

Ya.zan: ECZACI KEMAL KA~ 
Unutkan in.an neler yapabilir. fi 

ı:örmU' va Qitmlşsinizdir. • .it' 
Size unutmanın bir sııhe9erinden .,... 

....Oerei:im. 
Evinden alclacel cıkıp istasyona V 

"11"1ık bilet alırken nereve gidece 
unutan insan gördünüz mU! .. Ben -,,,r 
dilm.. 

Karısının ~dını unutanı, Nasrettin ~ 
ea, ııecitımei?e gönlü olmıvanlar arıııı' 
ds bulmak milmkilndilr1 divor .. 
işine ıı:clmivenl unutan akıllı unt~ 
!ara bavılırıın.. .• 

Unutmak bnzan cok dejterli bir t"' 
hnsletidir. Maziyi unutmak, ınıutup f.,f' 
mek bir eok husustu ruh:; devndır b"~ 

Tarih mill~tin ııııızisi olduğu lein oO 

hu bahisten dışarıda bulunduracal:'lll';'.J 
Tarihini unutan milletler be~~ 
kaybctmİ$ oluyorlar. Bunun bıırlcill..r 
unutmak, dı:d: 'iinı ıtihl bir cok b~.~I 
ta ruha gıdadır. Unutkıınlara cıiVlıı' 
edin, ltıka)-t inmnlardır. Hesnpsızlılc. ~ 
tizaın.mlık belki bu ııihileri bı;;,..ıs~ 
unutkanlık onları bir hayli yorar _,fi' 
sarsar nmmn, unutmak hasleti yorı:~,, 
ltığu ela, sarsıntıyı da unutturur.. IJ 

'" ;,.;"' VP't!lıınn ;ın1Tfnı111tlt- ~İVPM'~in1. 

eıt tf 
- tiıı.a.ıu .ı.~Ul U~üL .J ..stikbal ~JI 

hayyül ediyordum, Mürüvvet. Sb!Jj 
artık her f ·y bitti. Öyle bir haldedit 
onu terketıuekli~im bir alcaklık ol~~ 

Hayııtlarmın hayali g8zfüniin ııo ,.r 
r!Jyordu A111, asabi, ve her daldkıı ~ 

h)'an Neriman. Hayatının lıl'r anını ı,,. 
tahsis eden Haluk. An k o vakıt il' 
rum caniyane dt>lill,~iınin 1'eptmW ne 
~kete ıUriıkledı~i anladım. .,ot'_ 

Bana, unut11lm b'r < le b ki, c' 
du. ~er hakikati b l ?Vd. 011 balc'.Şl 
kadar rl•ğlşecektl' Yava~ea: ııdl' 

- Allaha ısınarladılc Mürilvv t' d f' 

Onu •on d '< olıtrak ı:örm!i ol ~ 
du.ın. Daha o l(t!ce ben do hareket etJ, 

Evimi sattım '"" İ>tar.bula gitme'.< Jıl!. 
re ~ehri terkettiro .. Orada havatıJı1l ıil' 
f3!1elerclekl hastalara. ımkatlal'll ve ~ı.ııl 
lert! tt>h<is c'tirn ve ekserivn cin.~#' 
!firaf etmek. kendimi adaletin elııı~ i11" 
lim ederek cezamı ~clon!'k ıırzusıl ~ 
de knbarı:vordu. Fnkat bundan Hal .,ı!JI" 
ne kadar ı~t,,.ap duvaca!Eım d~ ~$' 
ce susmal1a devam edivordum. OD' ~ 
vııttnn kalan ne varsa onu r'la z~hırl"'fı:ıı' 
T'l'Vc \'arardı• Ynlnı7. bedb:ıhtlar 1<1"1" 
~'t!SlVtı:rek kf'ndi et"7.nm1 Jrpnf'lfn't 
l!e 11oel!QVnMurı._ ~ 

f .,.. 
F-kı:~rlya ~cct'lerı, Nerimnnlfl ,..ıft'' 

kulaklanmd:ı cınl•V11rak u~"'VJn~"'° 
Onu solul<. asaht. ı•cce ırnnclilz Ifa Jl~ 
itina<ı nlhnd~ hayalen ı:örü~~,:ı;..ıt 
d~ bunu ben k<>rır'llm. kendı " 
hıı>:ırladım ı 

-SON-

• 
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~ r 1 ıkmış, Diyor ••• 
r, .. L~dını henüz .. d' d .•• Eski Yunnn fılozofu Alsıfron, Musa-
ı....~•&11 •• gorme ımso e go eki d.w. h k'ki be ~ Yolc aoltinc inanın malt için bir ıeı- nın söylemekten ç n ıgı n ı . se • 
~tn • Bu Bene cemre fırtınası bne za• hı açıkea mlı:ıtmıştı: Marul da ın..-anı 
lftçtifda hüknıünii göatenndtten vaz uyandırmak ha;;saııı bulunduğundiln onu 
~ ıne bakılırsa b ar bulk gele- cünbüıı gccelennde yemek dabn muna
~ i görünüyo;, Sonra : hıunurauz alp olur> d"misti. Bu filozof Venus ~an-
~ Yakın olaa g ekti Billraini ki nçenin kıvırcık marulu im ıreık olmı31.a"!· 
~ hayramınd:r la~il oğullan lannn tercih ettiğinı bile il:ıve etmıştı. 
~ Uz ekmekle körpe kuzu eti yerler- Eski Romalılar Yunanlılar kadar açık 
h.Jd 90&.da arul bulunm f rttır. Şu sözlü olmamakla b;rabc~, şıılr Horas, 
~d4? lnaruiun da. İsrıdl oğullannm fU marul şerefin~ ya~dı.gı kasıde de. . rnbm 
bete k hin Yıldanberi gösterdikleri rnğ- tesirinden l"pıyce uıtıfacle ctm~~ ıç~n ye-

llr11IıJc. ıneydann çıkmakta biraz mekten sonra marul. yemek munl\slp ol-
4.t c taaccüp edilemez. duğunu haber vcmıı ti. . 

<ıld~ en aehzelerin meninılere bağlı Yedığimiz yemeklerde vıta_.mınler v~ 
~)lan krüdesi artık hlr mruıal olmuş madenler m~ydan.n çıkıırıldıgında~bcrı 
tilltdetlc, hütün nl yetiştirmek mulü- marul sevgısındekı hıkmet daha ıyı an
llll \,~· Ostc bllhçıvanlar her sebzeyi. laşılmıştır. Marulda bol h~ bdlunbn ~
i• bu Yorlar, daha u tn olanlar, topra. tnminler insanı uy~ndırdı.tın ı:ın ·a 
h... ' IG~rn ·· ed k" 1 onun terkibind(' yı ·de O 50 n ıh mm 
'"1ıfa b gorm en, came an n • d 1 ı ıı~ lr au 1 .. clnko m::ıdent var ır nsan ne ının c;o· 
""itllc.ın l" o ugu içeri.sine nebatın ye- - l i ı' bu maden en luzunuu y 
r11~ c uzumI d 1 d k • ga mllsı ç n 
lcb h,r tncv 1 du ~n - en .. er .. en koya o)du--u gİbi marulun terkibindeki çinko 
~ k a m c turlu turlu çlçe ve k b' 'k d d 

liııd Çı anyorlar. Bu yıl hlzim mıında· nısbcti hatın s:ıyılaca ır mı ·tar n ır 
ııı 1er~n her yıldan daha dcvamb ol· Vakm zamanl~rda ince ~imya t. h-

ttilc b~de de nebatat mütdı8.S91!1annın lillerivle iz h edılen bu tesıre ~utu.r. 
Çc daha uı•- ld kl delı1dir. insnnlar a ırl rdanheri kanant getırmıq 

... o u nrına l b' o· b k 1 A l'ıııda lÇlrı. .. b tka memleketlerin bazıla- oldukları ha de. ~n n aı a ıı ı ~-
da rrı oldugu gibi. bizde de kış ortılsın- tius ht-kiın - plşmı~ a"n su kat r ~ıbı -
~ ı.ın.ıı -Ve h'!Vftr çıkmasını bekltvebilf- maruldn. lurimı .uyutucu ha!ll:cı hulmu 

1\1 ve ondan t1onr bır çok hek mle• bu h 
il, hrul &anıece lsraı. oğullarından de- sayı tnsdik etmu~lerclı. Onhıı so ı kim

lll~ er devirde her yerde rağbet gör. yagerlcr dt" ise karı ... rak maruldnn. U)' 

~ t • takt Yun nlılar ve eski Roma- ku ilncı olarak. ttir ü ttirliı hu)aqalar çı
tl::_ •• bit- "o'· t"'- d b k b ka t- ı·· karmı,lardı. Üym amı:ı. an cocukll\ra m.ı· 
."""IU d· ır "' 94"'r e aş a ıış ur u k ·h · 1 d ftNL~ ukleri Lu rulu kt rul §Uruhu, uy u uz ı tıyar .:ıro ıı rne 
~ suuac ma acvıne e 1 • 1 d • . ·1· d etrnj }erdir y ) } _,3 ef nt ruJ hü H!lll nrın Dn IÇlrl iT 1. 

l . unan ı aruan n r~, B "h .1• L 1 f l ı " A · ~ Çİn heldınlerl de hiç sevmlyen .u ı ti ım m1.S1 ~etme ır ym nıa-
Oztıa), n-L bil rul ın nı hP-m uyandırsın. h,.m uvırtsun 

ti\._ ; coatat Mimi Plin amca e 1 1 ~IJ sev di. H • y nlılıır nası o ur~ 
Un cinsl:mı tta una ~,;11: Marulun terkıbındcki çinko madeni 

bbaha b :;:ce ayırt ctm erı nüfru,.un ço~;.ılmaı.1nr lıi:zntet <'der, fn. 
t u uttu. . kııt nüfusu çoğalım!} ... i"tidadı olaulnnr 

&c1rprahtde o udu ~uvvetli vücudundl\, mı.rol yi.) ende o isttdnı bu-
hebi acaba ne olabilir) lunmnzsn çinko mndPnİ tt!Sin:iz kalır 

el.. PfıYRamber unuz bayramın· O:ıvut peygamberin ihtiyarlığındn, ıı.ı-
'-lt :Yemeyi bir ferlat kaid i oln- ğındn ve solundan birer genç kıı: bulun· 

~t~rdiği zaman marul yapraklan- du~"\J halde mışıl mı .. ıl uvuduğunu bilir
ıgllldaı. dolnyı hrail oğullanrun ııiniz. fki ırcnc; kız nüfusun çoğnlmasıne 

tt~t{Lı. : de bile eski Mısuda maruldan dah ziyade hizmet cdc:-cck-
~ c2iy tleri hnurlaınalnn lüzu- leri hulde orl lıırıncln yntnıı ihtiynr olun-

l>el d ileriye aünnilJtü. Fakat ınarul ca ... 
et- .__, acı olmadıktan ıbaşka, on ın M.ı urı tesirı de .)'1\!!a :....t;re: çocuk· 
ba;_:_~ ıı mindc gelen hamursuz lnn ve il.ıı)arl n uyutur. Musa peyr.am· 
1>2:"~ yemek taV1lyc edildii:rine her, hıırnursuz bnyrnmındn ııı. ı ul y~ rnr· 
)' e. ~nu:: bayramında marul yi- yi ııö.>•lediği vakit genç ya tn bulundu. 

o c:esbnbı muclbe:tye inonmasn· ğu şüphe,.iıdir. 
Rercktlr. 

l.zmlr Nafıa Müdürlüğünden : 
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791 (521) 

as 

~ Bankamızı 1940 yılı hissedarlar umumi heveti 31 mart 1941 tarlhmc rastlı
k!\~artesi gilnU saat 10.30 da İzmırdc Mimar Kemalettin <.'ndde indeki Bnn· 

ınasınd::ı aşağıdaki hımısnbn müzakeresi kin rılelftde toplnnaea~ından içt, 
~ hazır bulunacak hissedarların 25 Mart 941 aksamına k::ıdar hisse senet 

i B::ınkn merkezine ~östererek duhulive almalan ,.e vel ıl sıf tivle iştlnık 
zevatın d hl$edarlardan bulunması meşrut olduinı i1An o1unur. 

Akseki Ticaret Bankası 
idare mectısi reisi 

1-J. Serter 
• •• z a eı m z er 

~ - 1darc mecltsı ve mürakiP raı><>rlnnnın okunması .. 
3 

- BlAnconun tetkik ve tnsdikivle idare meclic:inin ibrası. 

4 
- TemettüUn sureti tevzii hakkmd <ı karar ittihnı.L 
- Mtıddetleri biten idnrc meclisi 5zalarmın verine yeniden Uza intihabı w 

5 
Yeniden hakkı huzurlannın tnvini .. 

- Müddetleri biten mUrakiplcrln \erine veniden mUrnkip intihnbivle Uc-
t ı retlerinin tnyint 1 - 3 - 5 782 (504l 
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VDKSEK 
VERlMLô 

GAYET 
ZARiF' VE 
S A G L A M ı!ijlJ!ı\.\'~ııı~.-

e 
1 : A. ZİYA Kal YC'lo!lu .. Gazi Bulvan No. G!.. İZl\ılB.. 

Telefon: 2942 

ıf lar • • 
Nam~ .Alnybey cndde!>inde kMn ınülhıık Milftü sbak Ahmet S. lt vnk 

fındnn 391/43 numaralı dUkkftnın nelik icnn GO liradır. Teslim tarıhindcn 
itibaren 31 511941 tarihin k dar kir"~a .. critece .ndcn ınilı:.ıycd~c l onul· 
muştur. ihalesi 10 3/1941 pawrlı c;ı giuıli onclnclır T.ılip olanlnruı Vn-
kıflıır id ı ınc- muracaatlerJ 3 !) 810 (520) 

Halil Zekinin Başturnk 1 lı:rn 2fi kııruı- kazaııc; vcıgıı ho,.. 
cundan dola~, lı:ıC':7.cdilcn B.>yr.' lı Mu·dıılı D i olund kliin 190 lira 
20 kuru kı~mctindckı kul -·~k t .. ~ a~ı Vıl.i i ·o.ıı<' hey tı karnriy1t 21 
~ün miidc.letl" mfü.a• de~c ~ıknrılmı t • 

Taliplerin 25id 1941 salı ~ inü ı 15 te Vil ıH1 idar<' he}'etinc mill'aca-
atleri ilfın olunur. 3 - 8 l!'ı 817 (522) -·-..... "-·-.,,-·--·-J-·----q-1 - • ......~~~~---·""--·-·---·-- -~__.._.. • • 

~eı;me. ınız 
• p e 

Ve em. Broıı ·ı 7..ıı'ii"l'Ce. Grin. nezleden gelir" 
GO!~EN AL 

iz 
Abd• ıh nan oğlu Mehmet Rasiınin Ba. turak ubesiııc olan 452 linı 

:\, ti Eıııl"k « tı~ bedclı lx'rctı"ld, n dol::ıvı hccze<lil n birincı Knrataş postacı 
A ll.ı ı oku md:1 kam eski 31 yl'ni 3"> ı sayılı \ c 865 lira kıymetindeki evi 
ile d ' 1d<Llnı vılav< t idaı c hcH tı k r. riyle knt'i iha' ınin icrru 1 için on gUn 
mtidd ti\." ınu1.av<'<le\:c cıkarılın~lıı 

Tulinlcrin 13 ~ 19-11 p ll>l. ı lx· 
ıncnatlcri ilan oh \Ur. 

t 15 t vıl.ı\ ı ıd r hey tiı mil-
818 (519) 

"ı.ıımııımıııın ıııınımııınımJJ 

ı 'lthubı. 1 nd ' t so,..uklugu. irlrnr ı.orluklan, m - § 
§ 'ne ' l'r ~ tat iltih hı ve )>{Y.,, ~ ~ ı -.tc hklarııun tcda\ i.c:inde tec;iri eabuk E 
§ 'lie kııl·ıdiı . &zand ıtlen ı ı.ırl.ı lfüLS .ıiroı. r. vınız.. E 
:mııııuıııııııı Uııı• ni <;atıs \: crı · Amıde;l ı F.t"W deposu .. İSTANBUT .. mııııııııııııııE 
_.._....--~- -..--~_.......--~ ...... --·- -- _._ .. _.,_,_..-....-.: ___ , __ _ 

ER DA • • 
Snt.ıı;ı 
No.su 

Muhaııun"·n B 
l ı Kr 

435 Km~ynb Bo taıı1 ı 1700 ve 1808 No. Ynh cuddcsi sokak 1358 
.Adn. 4 parsel 232 M. M. 502 tttjlı nrsn 

436 Karşıvaka Bostanlı 1700 ve 1788 No. Ynlı cad. Soknk 1:i24 
Adn 1 parsc.1 340 M. M. 2 No.lu nr.->a 

117 Kuı'Şl}nkn Bostanlı 1700 No. Yalı c.:.d Sokak 1?.57 Adn 5 
ı><ın;p] 219 M. M 91 tajlı Arrn 

.J38 Kıırş:ı\·nka Bostanlı 1700 -.... 1807 No. Yalı \'C ki.\prU soknk 
1357 ada 1 paı"Scl 103G5 M. M. hilii ~o . .Arsa 

439 J{nn;ıyaka Bost.auh 1700 • ro. Ynh sıok~k 1357 rufo 9 parsel 
l 70 M. M. 83 tajlı al'Stı 

440 Kan;ıynka Bostanlı 1700 ve 1809 .No. Serci 'c Yuh sokak 1355 
nda 1 parsel 3151 M. M. 526 \ e 17 No lu arsa 

441 Sü\: aı i M. M..-.knra sokak 422 nd:ı .i8 parst>l 70 M. M. 20 taj 
ev .. 

442 SUvari M. Maknr& sokak 403 aıla ı J pnrsc•l 128.50 M. M. 23 
tnj ev 

4~3 İm1ctpn:jo<'l M. Kiremithane okak 4 1 nda 7 pnrscl 3S M. M. 
718 knpu 8 19 ttıjh Arsa 

144 Güzel~ n1ı M. ·43 No. Scrcf çıkmazı bt•kRk 920 adn 4 parsel 691 
M. M. 8 knpu 53 tai No.lu hane 

446 SUlevmanivc M. Refah sokak 500 adıı 4 p::ırsel 250 M. M. 2 
tnjlı Arsa 

448 Üc kuvular M. 2 No. soknk lSGO Adn 1 pa "11129 h-npu 8 tajlı 
ev 

449 Giizcly~ılı .1'.'l. 26 No. mctestcpc roknk !124 ada 6 parsel 370 M. 
M. 28 kaıru 6/2 tnjlı nrsa 

450 CüZC'lvah M. 26 No. Ml>trestepc zeytinlik sokak 925 ada 4 
parsel 12ô8 M. M. Sfl tnjlı oscarı havi arsa 

451 l'°c kuvular 9 '\"C 12 No. soknk 1871 ad 2 unrsel 50 kapu 10 
taj ev .. 

452 Üç kuvular 11 No. sokak 1870 nda 8 parsel 168 M. M. 31 kapu 
4 tnt Arım .. 

453 \'re kuyulaı- 11 No. sok•ık 1870 adn 7 ımr:ıel 147 M. M. Zemini\ 
82 kapu 2 t ıh hane. 

454 Köprü M Mısırlı caddesi 381 • 383 • 385 kapu No. 1737 nda 
65 parsel savılı 512 M M arsa 

455 i.'r- kuvular M. 10 No. sokak 1869 ~da 6 parsel lı8 kopu G tnflı 
198 75 M. M. arsa 

45(; Ücüncl.i Koratas M Hiüıl soknk 657 ndn 9 parsel 30 kapu 22/l 
tailı 35 M. M. Aı sa 

457 Sulhnnc M. Yeni 'l\mm iman rokn G89 ada 1 narscl 8 ve 32 
kapu No. 212.50 M. M. Arsa 

458 Üctincü Karat::ıs M. En\·cnyc sokak 649 da 2 pnrscl 46 No. 
119.50 M. M Arsa 

459 ~alhanc M. Şct:ıret ve Seüım t sokak 695 ndn 2 paı'SC'l 493 M. 
M. 36 kımu No. lu orsa 

460 Giizelyolı M. Bozkır sokak 920 ada 3 parsel 1628 M. M. 2 
tajh cşcnn havi Arsa 

461 GUzelvnlı M Ferah sokok 921 ada ıs parsel 98,75 M M. 
24 11 taj No.lu nrsa 

462 Gi.i7E>1vnlı M 26 No. Metıe tepe sokak 914 nda 1J)3l'SC1141.25 
M M. 1/6 kapu 4 tnjlı arsa 

463 Üc-Unril Kn~tas M Ciridi Burhaniye So. 669 ada 2 par.sel 
171 M. M. Bila No. Ars::ı 

192 00 

255 00 

87 lt 

1554 

85 00 

937 75 

150 o 

l25 00 

40 00 

1500 00 

:n so 
148 00 

92 50 

315 00 

60 

l6 80 

65 00 

76 80 

20 00 

10 00 

25 00 

12 00 

49 30 

247 20 

19 60 

35 00 

ı1 ıo 

464 Salhane> M. F.nvcriv<' .okak 690 oda 5 o::ırsel 99 kapu 97/1 
tnjlı orsa. • 21 20 

Yukanda va7.ılt emvnlln rnUlkivetleri nesin nara vevn ikinci tertip tıısfive 
ve-c;iknc:i ·l,. N-dr-tl ri ()denmek 07.ere ;>? '2 '1~1 tarihinden itibaren 16 Jrlin 
milddc-•1<' rnU•nv<'dt>vc konulmustur. fhn1E'1r>rl 10/311941 tarihine mUsadif 
pa7.m1MI qünü ssı:ıt 14 tedir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüz
de 7 5 c1Pn<-7ıtn pkr<>~ vatırarnk yevmi rn zkfı .. da Milli Emlak müdürlü Unde 
tnUte t>kldl snt !) komisvonuna mUrncnntleri iltuı olunur. 708 (518) 

Birinci sınıf mUtehnssıs Doktor 

Cilt ,.c Tennsiil kıstalıldnrı ve 
ELEKTRİK TlDA vlLER1 

Birinci Bc~ler Sokn!,'1 No. 55 ... fzmir 
FJhnmrn ~incması arknstnda ımbaht 
nkşamn lrndnr ha tnlanm kabul eder. 

TELEFO r: 3479 (4G9l 

• nr ya 

YA.Ki 

SU-ketin bis:;c.darl r u .u i h yeti nt-lık tidı l~tima.ı 27 mart 1941 per
şembe gllnü at 10 da 1.ı.mirdc Atntür1t cadde.c;i (132) nwn da ~rkctiıı hin· 
t'«:' meıkczindc vapılacnktır Toplnntın1 iştirak etmek i tiy~ hissedarlann 
toplantı glinfiudcn en ~;, on Riln evvehn kt\dar htss leıinı *ket meTke
zinC' 1t>vdı <>OPı-ck ımık.ibılinde duhulıv,,. kartı alınalan luzımdır 

KO U LAC İ LE : . 
1 İd re ıneclisı raporu ile- müraklp ı-aponınun tetkiki ve tasvibı. 
2 H.140 hhincl kanun ayı nihayetinde l>iten hesap scnesınc nlt blünQO ve 

i\r ''e znrar hesnl ı il me>VCudat li<desinin okunma!'il ve idare heye-
tinin ibrnsı. . 

3 - • idare meclisi Jiuı arı huzur h lariyle rnilrnkip Ucrotinin tnyinl. 
4 - Mürakip intihabı.. ' 
5 - idare meclisi Aznlnrının sirkctle muanıclede bulunma ve şirket m -

zuunn Jdren muamell\tı 'npma~a mezun kılmmnlnn hususun bir 
karnr vcrılm si.. 809 (514) 

- En i vi /ngiliz 
arbonatıdır 

(428) 
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Lise ue O ta oııuııar a ım s ım lıom s onu 
ğından: 

Bö~e snn t okulu :atılı talcbcsı ıçu1 yaptırılacak 200 takını ış e.lb açık 
eksiltmeye konulmustur. Elb senin beher takınunm muluıınmcn bedeli 450 
kurustur. Nümunc ve snrtn.nmesi her gün okul ı U1 bflir. İsteklilerin 67 
lira 50 kuruşluk mU\•akkat t minat makbuzlan ıle Esnaf birlikleri veyn Ti
caret odası vesikalarını hamilen ihale gUnU olan 11 mart 1941 lı Rilnü saat 
15 l<' Gnzi Buharında okullar mu~ bc.'Ciliğindc toplanacak olan komisyo-
numu?~'1 gelmeleri illin olunur 21 - 26 - 3 - 8 660 (450) 

DE TERDARLI JN N: 
Osman oğlu Maksudun Bıı turak şubesine olun 299 llrn 49 kuruş kazanç ver

.isi borcundan doh~yı haciz edilen ikinci Knratnş 150 sayılı Sakıilı sokağında 
" kapı No.\u ve GO Hrn kıymetindeki Furun vilayet idare heyeti k rarlle 21 

Un müddetle mtiuıyedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 5 Mart 941 Çarşamba C{lnU 
c;ant 15 tc vilı'.\~'ct idare heyetine mn.:-acaatlnn flAn olunur. 

12-19-2S-3 524 (861) 
ııııııımınıınmıımımıııımıumıuııtuıunmmm 1111111111111ıuııı111111111111111111 1111111111111111111 u 

iZ.MiR DEFTERDARLIOINDAH : 
Haver ve Ccvdetin murune-1 ve lstllılUk vergileri !:!!besine olan 1056 lira 8S 

kuru:.; l<rtihlflk Yergisi. borcundnn dolayı haciz edilen o:ı;Akdcnh: mahallc.stnln MI· 
ınnr KernnletUn caddesinde knin 82-84 sn~tılı '1.-C 960 llrn kıymetindeki ma!a
r.anın borçlularn nit olan 8 hissooe 2 hi~l vll yet idare hevetl brarile !t 
mUddctlc mUnı.cyedeye çlknrılmıştır. Taliplerln 5 Mart 1 Çarpmbıı gUn 
15 tc viH\yct idnre h~yctine mUraca:ıtları ilAn olunur. 

12-19-2~ 526) (36<1) 
ııummımmııııuıııınmıınmmnım 111111111111 mıııımııııımnımı11111111111111111111111111111 um• 

T. C. Ziraat Bankası 
Se 

KUPUJıq tCll'IJı : 1888 
ayesi : 100.000. Türk lira 
Sube ve ajan adedi ; 2'2 

Zl1'11f ve ticaı1 her nevi kam e1el4 

PARA em TİRENLERE 28. 
tKRAMlYE VE CEK 

Ziraat nda kumbnralı ve ihbarsız tasarruf hesap\armda 
lirasJ buJıınanlara senede 4 d r. teldlecelr ~ il apğıdald 
nı.ınJye dajıblacaktı.r : 

.. Adet 

• • 
40 

100 
120 
160 

• 
• 
• 
• 
• 

LOOO Llrablc t.000 L1ı11 - . . 
250 • • 

100 • "' • 
50. ooo • 

• 41'00 • 
• 3.200 • 

DİKKAT: Rcsaplanndakl paralnr btr ene içinde 50 Unıdnn aşağı dllşml
yenlerc ikramlye çıktıJb takdirde yOzde 20 f zla yle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. l EylOJ. l Birinci kanun, ı l\tnrt ve ı Haziran tarih
lcrind ç kilect>.ktir. 

KAT 

----ODY Si ID hı a 
Sar t'!ıft ac eril eriyle Eczacı Kemal • katş'ın 

Sanat ve ze\'kl U(Uşmnldndır. 

Hilal Eczanesinin nu esen. tzmire semboı olmuş ve bütün Türkiyen.in :r:cvkinı kokusundan topta-

mıs bir sanat bnriknsıdır. (330) 



Ar,..,.,,., la.61 B. ti Y ... i ,_,,,, laiJcarnlan B•rtıtaı lllZll 
B•rlltlı~ mi RH lnclltereYe Al- •Hı ... ma Avlonya,Berat 
.... .,,,. .!.:::" .;:_ ':ı!.. man taam.·za Sovyet eaze- ve Tepedelen 
4n'.Guetedt,orkl:Şlmdl1'11km-.... hafif aeçti bombalandı e ::..~: =n:-:ı: 

0
... teleri Alman 

0 

~unu iddia edespes. 1 iZ R 1 s. r..temn orta..-..,,, e• • llG L LER El VE RUR iınalini yaz- TEPEDELEIDE 5 TILYll 
ik•a:;w~:,. .. .._,um- lllTAllLIBINI YENiDEN ._, TAYYIRESllDEI 3 0 DOŞTO, 
elan aörlterek ................ ..,.... BOIBALIDILIR maclılar 2 Si KIÇTI 
rin ,...._ ır;t•• emini, diieri de • •-
bu ........... ld cimi Ye mtittefilc Londra 2 (Radyo S. 21,10) - Hava ve BuJflaP gazetelel'I Londra. 2 (Radyo - S. 21, I O) - Ar-
deT ....... ........, bnıda ft •n- dahil! emniyet nezaretlerinin tebliii: lıo,,.,...,..,... tefldlt navdtlukta Yunan ordusuna müzaharet-
da alineak tecllirler "''"-da daha l)llpMn"! sUndCbGn yapı]mı bugUnldl edllntedlfl lddlaıncla te devam eden hava kuvvetlerimiz Av-
"..L -1-e.ee'- ...._~idir· ... _.__..._ bava faaliyeti hafif olmllftur. Bazı Al- lonyada blr mUhimmat depoeunu, ulr.e-
17.- ___....... - • ~ ma 1;omberdımaa ~ f81'k a- LOndra, 2 (A.A) - Sovyet radyosu rf barakaları bomb.Jem.,ı.rclll'. Berat, 
Mi.ter Ed-in nw•r olılaiwa W.- biUnde ~ir -ı.- ı.rruz ~'-'erdir. Bulgaristanm üçiizlü pakta iltihakı- Te--..ıelen Buzzi mmtakuıma taarruz 
nil bhal Te Tlıkl7e CR11thwi,eti Bir kaç ev t;.';.. ulı'amı§tır~nca nı bildiren haberi tefııiniz vermlştlr. ec:1ii:i.ur. Bir avcı tayyaremlz Teped• 
hütrilmetlnin Wtı harelleli emaret zayiat azdır. Gece yapılan taarruzda ts- Sovyet gazeteleri Alman 1atalarmm len üzerinde bet ltalyan avcmna rut 

• • .. 1 T.W- a,le Wr koçya ahUl açıklarında bir Alman tay- Bul~ bulunduluna dair hiç gelmit. bunlardan Uçünü dü.UnnUt. iki-
Yel'ICI O 3 ,,.,. ....m ---ı ı-'-- edllmlstlr. bir haber neşretmemiş1erd -1-ı' de L-,.•rm1tbr. 

lfÇilerin siv:ortaiılı 
•• 

Hükümetçe bir kan 
liyihası hazırlanıyo 

------~S.JC<-------''" .............................. ......... •• .,, ......... aıacaıı.. 
Ankara, 2 (Yeni Amr) - İktisat vekAletf. blltmwn it yerlerinde 

ft mtıstahdemlerin sigorta edilmeleri ve bu 1'in Devlet tarafından 
idare edtJme.i için ifÇi sicortalan idart teşkilAtma dair b kanun ~ 
~. Bu ilin tedviri bir devlet idare sine tevdi edllmektedtr. 

tdarenin imli itei sigortaları devlet ki arest olacaktır. 

Yeni vergi projeler 
miMeltir ili .... h> hr w pnlı iNatLiZırocuMLAm SOFYA ~ ıwıM!HVFRcJLERIN HAVA 
Alm I c t • ..,.,..w ...... Londra 2 (Radyo S. 21,18) - tstlhba- NF.ŞıdYATJ HOCUMl..ARI -------o.;..s•--------
nail dmaıl drr. 1'lrWer de lnsilis- rat nezaretl bilıdlriyor: Benin dahili il- Sofya, 2 (A.A) - Havu ajansı bil- Atina, 2 (A.A) - Umumi emniyet Ankara, 2 (Yenl Amr) - HUldlmet gelecek hafta Büyilk Millet•• 
Is Ye A .................. m 1111.etH manlanndan Kolonya tehrine tekrar ta- dfrlyor: Gazeteler Bu1prlstanın nezaretinin 1 mart alqan. resmi tebJiii: nl versl bn\Bl proje]ertnl tevdi edece ittir •. 
hüküm .,...,. men-....la. amız edilmlf&r. Taarrm açık bir bava- ilçUzlü pakta iJtibakmı 1mace yazı- Dütman tayyarele'ri Prevezeyi bombar· -

0
-~.-------..-----·------.---... 

Tiitldeda w ..... d.ld ...... da yapJlnuftu'. Aakeıt ve amal hed~ere yar. Yalmz Viyana merasimi baklnn- donan etndtlene de telefat ve huara u·· n Ankara ve sta 
I.-! I>. 1 • om L.-: apdaıı isabetli bombardımanlula çıkan da tafsilat veriyorlar. z.ora pzetesi Y"ktur. Dfitman tayyate1-rl Filorlnaya-
aıııırn !r Dl 1 t _.. ,. ...... bUyilk y•nımlardan 1911\1ly& y{lkselen diyor ki : bomba atnu•lai>dll'. iki kadın ve bir ço-
lz m.n. in • a• hm 'ifa- alevler ve clumanlerla ortahk t&rlllmez Balpristan l~zlil pdta ._....... cuk yaralanmıttn. Garbi Mora mmtaka- d ı ı 
....... ~· ..... ,.. .. , .... olmUfh!r. nm teWlt ~ ...... ba paldl ,... ınna dfitman hava kuvvederlnln tecaTI- bul a yapı an ft'1ıaç a 
..-,..ı ....... .. ,. falılrıir ._.., Garbi Almanyanın Rur mmtakasmdıt P 'rm Avna...... Mil Wr ..._ zü neticesiz kalımtbr. &A!' 
m. Ba1pr 1n1an ........... demirJoDan Rotterdam ve Buloln ll- kuraealdarma hwMhil ~ Prmi!· YUNANIST ANIN VERDlôl 
11itanf bbı• icin wfettiii py-~~an ed~ tir. ZAYiAT s•x 
__..,_ ..a.-- ... -..:-.. Bu'-- H'Oa,anCUM 'ftT ... "''COSU Utro gazetesi diyor ki : Sala ve da- Atina, 2 (A.A) - 29 klnunueani-~ ...... N ............ galip • ......... 
._..., ......... ..._,...,. •• run.n raclk hudutları olan bütün milletler den 29 .-ıbata kadar seçen harpta düş- -r 
..... "'C ...... metldine ditür- Londn 2 (A.A) - Almanyaya ve Al- U~ pUtı tasvip ediyorlar. Bulp- man tayyarelerinin taarruzlan ytiziln- feJlll Beflld"fll ..... yetle•8&ı 
....... man işgali altmdakl araziye hava akın- ristan da Adil yeni bir nJzam istiyor den eivil ahaliden 8lenlerin ve yuala- s•x:----

Sundey Taymil mebhiui fU lan 28 Şubatta biten hafta içinde hava- 11
••• • • • - • • • • • •• • • • nanlann ipka edilen haııarat berveçhl Ankara 2 lHususl) - Bugiln 19 Ma-ı lSTANBULDA 

auretle hitllb•: nm muhJ)efeti dola7ıs1yle nisbeten hafjf e. Fden ve ne- atıdır: ,... adında ltdncı devre lik m•çlarma ••nbul 2 <Ha.et>_ 
..a. ·..:..L ı t.: -. .obavlw Turrua ...._ beflaoa hedefe ~ 1 i erkek. 3.of il bcluı ve mfltebaldal AnkaragUcU - Blrlikspor ve Demirspore nihayetlenen latanlaal ....... . ..,., ..... _...,.., ..,_,_ ıer9~ ~...-. clcık1ar çocuk olmak &z.e 82 kiti &lmtittilr. Maskespor arasında devam edllmt th'. anıda hiç mailfıp o'rs• 

... ~- 78111 •• lilrCA gemi inşaat atelveferl cburalan!a van- neral Dill Ati- 58 zi erkek. 28 zi kadm Ye 15 .. çocuk tık kuplapnayı ,AnkaragücU - Bir- olan Betiktat t~ w.t.cl 
~ deYledn lwoeliJıle iM ....... tal- gm)ar ve lnfUWar görUlmilftiln K~ olmak Uzere 1O1 kiti yaralan•tPr· Bbpor yaptdar. AnbragUçlUler birinci calenndan tepk"lt .._ 
.... ı '1.111 olar•ıNDa .a.ede lonyada depolar, fabrikalar ve diğet sa- Şehir ,. kaeahalarda 101 n •e bir denede Uç ve lklncl c1eweiıln onuncu kımla kaqıl....,,... • 
.. , 1 :riLY::•ı..... .... • ... ~!_i.~~~~.:.~~~dldi': 150B~~nda~ı naya qjttiler ha.tane haaara ulnnutbr. daJrtbmnda y~ bir golle oyunu Ctlnfin bu mllaln mepndnı " = .... :::: .• -· 'hın-. - y.uı.-.. .> mHe enıı: - -- - M kuanddar. F CeJa B: ta 
--.a.L._ .. • I yy:y• , , .........__ JJ..on. dart akm yap~ıştı1'. Burada o Jlalf~ 11edoe81s 1klncl bridafma Demil'llpor - Muke- ~ -Fenerid:''f-0· •. ::::;,. 
~ 14 -L -- • • .-- bir kruwdr bulmunakta idi. Bul~ .. ..__ ... ....._ -•- -.r- ıııpor arasında yap.ınu.tu'. Daha ilk An- ....... , --ceiiz. üt, Kale if, Flesiq IJd hücuma uira- & wn ,..,... ...... --.-•• iNiN .............. Janfan itibaren gUzel bir mücadele ,ek- Mat'buat takımb-Je hiabm 

;:.41 .............. ._..,jle ~-- ,,.,,.. ~ lla1ta. 2 (A.A) - ._. teblil : C• l1nl alan bu maç oyunun sonlarma kadar llnclald mac; ta heraheilHi 
J,cıva.w1tfı ~ •nlar ıap~r Avcı ,...,.... Jı .... eıd IDlll1ell aüntl ~ taY.Juelerl Malta blylece devam etmif ve 43 UneG daki- Betlktat - MUhtelft 

_,..._._ ve bom~ tayyhelni ve ~e , u.rinde ~...- ve lılllbaıe Aftl tQ- Irada oyunouJuuı .abiyetl yUdnden kelli Slidl Teıean idare 
._-..ıı1ıo11-...;,,._. ~ .. difılaizinde ~ mlz- Atma 2 A..A.) lnsi&a huici- ymıelertnin refakatinde ola .,.,,.., ~ Birinci devrede ıı.r 11d ta- tlktafhler d•a illt.raM aı .... b-ltmr 

[ Jieı .. ıifa J it~] Jilftiiftkitf)'811iı~. Biittln 1N ~ B.( ~...1- ile_, Dil bombaNlma "1J•ellll muhtıelf yer- bnm.çelıP-ma ra1men 1110l olmam11- tuyib pçmlf\er ._ >'••d 
' 1J tqyuemiz danmeınlftir. 79 DUlft a;.-. ___.. len bombaı.r ....... 8-r o1mae tll'. Bu de'9rede I>eminporluler oyun Şereften alcWı bir pas ...... 

• ., ... =--.._ avem tahrip edilmiştir ~e maiyetlerinin Atiaaya selecelde- DUff,ır. Salmala paayen iJd kili ,_.. a......- ......_ Mldm k111er. J>embı. .,_tal *4b•·-Bll .... 
• mt lalm lııilJialıı.&iim•• .... Jenımetuo. .,..tuıar lklnd c1nnn1n ~ c1a1Q. dp1n ..-bir~ .tPll!nlil 
............. remti .......... yaptl- amncla 18 pu ~ dahllfNle ................ hakem ·.aıiiılt alliiıılıi•ı ......... Hollanda h•r cbk1an b1r ftrftdkten ilk gollerini Y• ~ v.vm .,_ • .-
Misa~ iiledm 11a11n tanme • fe 1 • auşlardJr. Al. l4ml'll Oıbuıdmı aelen li1- ll'lfdr. Muhtelit taka .._. an .ı Wr ......... ......., 1bnıhbn aonra açı)mafa ., ....... .,. 

.,.. a F.dta
0 fnsilis ~ elci • )erinden ceza mı bir futa tahvil ~ ve ldncl defa 10 Cl daldlredit ...Oakk .. ... 

w baptı1P1i B. g.m. tanfm- olerak toou Mnbenor a11arma t1ı1mut- 1n11111 da u wıua F1kNt _...._ 
..ı..._ !.,a,. .. ı_, -..1!'--:.aı.. tir ~ ....... sollerlili ..... -•Kam• .,......,.. al orıar • pılleıdsn ..... ..,Nle _.. ~ t1c•• ... •h'rmıa.' ... 

/Alqam da lnıila harici1e nazın- iV Maskesporlular oyunu Demirspor kalesi lip vaziyetten Uç iki znai16p 
da..&la w mise mm mubafuuı ol- t .ı kral ~ kal.al etodttir· n , inlerine na1detmlş1er w bu tazyikleri .- Betiktat -..W ...... 

=:.d..,_ ebaiftir. Almam SiYAM • H MltÇllll ~ULnal 1 B. Eden T ..... :pıe-jı .... , SDEP·. IAZI aı•ıLARll netioe&bıdıe bandıldarı bir jtrl1dkten elkmelD!t. t3 dl da)tlra& ~ 
.... rflllMlll n...ı--=-tan -iL eİ- o L aa _. "--~ JI ............. tik 9DIJerlDl rapıatprı.. raberJ1k ..- yaplmlllr --....-- ~ ...... MOllUI M ? ~ .... ,_ ... WWMllfMln ... _. OLDOR ... IESI! •. o,un ı.r ld •u• •1ıwt1ne nt- ... '* .-.. ~ -'6ç ~ 
J'Mltine lrm't1 olan aladı ~le- •• .... , · UL. men 1-2 Demlrsporun p]tbiyettvle neti- tiT. ikinci demıcle her ikı a.ba 
""'8 malQlr lıiçhir taleDte........ Tokyo. 2 '(A.A) - Japon hükiiıneı.. Laııdra, 2 (A.A) - Buraya gelen ha- celenmiştir. pamatmt n ~n berabere 

~~-:: .... ~..;;: =::-;r:~~~=nT::ıMa.-e,,al Petenin =.ıe:w=:.:zı.,._~U:::: ·-·-o·-·-=-·-·E~a·rum· , 'c1a zelzele o 
_. .. • rif:iye nuırı. Matsuobyı zıyaret ederek ne RoDandadald Alman 1'181 ıMbmJ.-
otibl dwtlul muaheclelennı Ye •J'- Siyamla Hindiçlnl araSmda Japonyanıu L • tk n 6' '8hre bGy{lk pma ceaJ.n ır-mt- ••:m-----
ai umanda kolDfUIDm Tlı+.f,e suDa .,,.._ıuna Fraıısanın cevabmı ulr BU U ttr. Amaten1mn .-.ı lkl mllycın 11ra, Erzurum. 2 (A.A) _ BuaOn (])On) l!!nurumda mt 7.10 da orta 
ile ıeçende imza edilen Ye Bal- tevw1l elmı.tlr Fransız notasınm muhte- Hilversun 250 bJn llra. diler bir eahD' = sUren bir mı.re ~ Basar= 
.. hiiklmetinin ..... .iyuetini :.:. ~ ~ ~~~ ,...,.,..,. deuld ...... - '15 bin lira verecektir. ... nHll118111HIRlllaRllll---IHÔUUıH IHI ılllllliaıı•llHll----1111 

:!.~--.::!8-.. .:. ..-..1oz1aa&llomllllilr. ...=:re::=:... l"••ntııtil11nazllll Tr:c'::nn v~ 1 8~ı:sı:,.1!ı:;• -;. '= ::::.· ......... ...._ Sovyetlerin ye- vıp 2 <.u.~:--~ c ıı.,.....f, ı ... s.ı.ıtoü ı m e ".. enm ıtir er 
..ı.t söz Wnde ~- eonre_~- • verilen bir yemekte Mareıal Peten -aı- ~eaadatda-.,erler ~t,T~ Trabzon 2 (Husus!) - Vıllyet um!- meclld vallnlıı ..h.uetlndıt - to 
pr hlldlmeti memle&etimlzln v, auue- 01• bu•• tçesı ıf1ar mdald Ucadel 1..a.. nl- _...., J _. -- -·.r 
llmtzln ~m•k hülanm •ormnalc .e n araa m. . .. eye ne 'i™ ve Tepeclelenln etrefmdldd mevziler mi meclisi valinin riyasetinde toplan- unı ~· Adt w fekftJMe 

-

.......__.__ etmek .--ı-Je ,,. Almanya hayet veırmek lstedı&mı ızah .ederek de- ~--- nıış yeni aene bütçesini 519.418 lira ola- l 377 064 lira '-~ bbu1 
·--- -- ---c>-ı -- mlftlr ki· ~- ' 01a4:-

lle Bulprt.tan ananda mncut doetlu JIQli ,,.,.,,,,,_ tallllbldl _ Habwık devam ettikçe içtimai İtalyan tayyareleri Florina, Görice ve ~kabul etmlf, daim! encllmen azasmı Valinin blr nutku ile m-w 
la eazım ltihara aleıak ve 8ulsar dev- md'v huzur olnuyacaktır. Hakikatte muflar Moskopolisl bombardıman etmJş1erdir. intihap ederek ~ llOll vermlftlr. vlllyet ve beİediye mecJlll -..ı 
~· awnut .._ w alzemm maha 70 ~ ,.. -~·· arumda i mUeadeleyi izale etmek için Hava mubarelM!lerinde müteaddit ta.J· BUREADA ne Çeliltpalasta bir akfmn y.ı!Mll 
im ...,,... Ye ...,_tlerlne riayet ~ ~ tecrit edilmı, bwunan Fransız tşçlstnbı yareler d~. -~J~/ntiiiim~:Uu;:nm:: ı~illtll·--------
eluMceiı teminabnl alcbbm ...... Al- llo9lroYe, 2 (A.A) ~bir- va yetınin salah bulması ve lfçfnln oe- MUBARDELl:R TEKRAR 
... Wddlmetf,." t-

1-"''"'' \,.fmlf" karaT 1111 yObak Sovyet ... tatil clevıemne maat arumda IAyılı: oldultu bayat prt- BASLADL Makineye 1 Hür F 
wııfıııhtf" . meda 1M1 ~ ..ıtk etmlltlr larmı ve hrtklnlarmı temin Rıne'k IA- SWdetll br ........._ 1Wut• ıılnw 

Bulpr biiJdimet. keneli be8abı- &;de mWl mGclafaa,a Qnlan teaı.'. zmıdır. eden •lrtnet deneslnten IOma lt8ttln V ri&r• k L•b d K 
- .... ı.eyan etmeli bir YUife aisat '10 milyar 900 milyon nabJeclir_ Bu Jlarepl Petaı işçi ve patronlara hitap ::-:W.7"111 

_..,::... ...... ....:= e en 1 •• a 
bilir ki Bu'-ariatancla Ahn la- mltdar llC8D lleneJd bCl~ 13 mil- ederek memleketin ikhsadt ve lçtimat ~ rmre .;........... ......~ 

• an 900 •on fvWv 1r.allanmuı lıÇln kendi huırladıiı plAn- .---. 
bilannın mncudiyeti Btdsarlata- 181' awTJ.&a 1ara mOzaheret etmelerini ve hayallere ~ lllllllla ....... De~ .. - ..... 
nm sulh si1uetini hiç Wr wcJale .., bpiJmıyank delmlOklann tahriklerle ca ana ~ _,. ---nle 
~ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • ne kulak umamalannı lstemlftlr. -hıılıııtlr ............... ~ 
sfrl~il ..... whk w. rat1,.oya ~~·.:; 9!i,:t= 
....- Ve ,.lmrld _. hatb ........ ......_. Alrilirllalıi laarp .... ..._ t.nmu ,..... ..... 
• .........: •• ı•VZ r•la w...... Avn1111m barp ~heri Blr- a _..:"!!• ....._. ....,...., •· --•--L L __ .......... ___ ... ;,,,_ 1-lk Ameıibda ndJoJa ar. nlbet . [ ltılffaNf1 ı. et Baltfl• 1 n'ALYAN 'l'ABlJRU 

ltalyanlar Ha
beşistandan 
çeldli~·orl ........ ~11'11-· 

va 

-"'7• ..... _... ~ W eeJrWntn bir be mlsUnl bulm8'lur. Av- Gondu WlaametbMle lata1armmm ti- llAllVOLDU 
... )laap ...... •11• ..... rusıa w Afrika hlrp sahnelerinden il- nlddll cleftm ebalttlr. Gocam .,. Atim, 1 (A.A) - Atma raciyollU ba- ......... 1111' ........ ~ aı.. 
Wadit edeltilectılE hı lltll ......_ Dil ldlDUne haber ve fotıolraf a1amıym. tllMle Burye a.ıwmda Ba\111 vatan- rekat balrkmda fU haberleri vermltUr. Kahire 2 (A.A) - ı-... umumi -. ele -1ıl Mftlüm i*' a-•· .... ,. .• ,._.._ .... , !:. :O'i::.ı.~~k! ==.. ~..:' :::t ... c.:.-:=. ı::ı=..=-..:;:. ~ :.-.:::..-=: S: :::...• -. .... ~ ~:*'---
•· a. lrann tah•ı• ........ yu1m...ıarcm. ujraınqlarthr. Somalide bOtön hueklt harim ....,. ... 1-llllllen mab1ıı11 Wr ti& •ptolunmuttur. 1000 İtalyan eatr aJwme w .._.. •••la ............ llıa- Bu 7lsclm ~~raci- IQ8D1 memnuniyet bir tanda inkişaf hlnman MtlNll ..._.. IPa ,._ Ba._.standa Gondua .W- harp • 
........................ yo 11tu7onlan uuna,, ~ ea· etmektedir. .. ........ ...,.. ••• ... ..... r1 banketi devam~ tir 
..... ..lha f7i Wr tanda 1a1z- lqmaldacbrlar. Budn \tlrle@k Amerl.- Bbt $DdR-TOPA TUTVU>U J# 11' tılıWOı 'ıtlr ....... T• Babq • 

• • Uda wbatta bulunan 'ı.ı1n merkat· Landra, 2 (Blıdyo s. 2L10) - Nalıo- - ıh na•......._ ..-..ı .... .avm ve ptyadelerla 
._.. ettlli ..._.__ • .-. 1er1n1n •vm tam dart J1WGr · Bu diri bide~ rmn1 teblli: lıfedon-.. - •••* :ı: "" w WcD•'t'ırA. Ta- tinde bulumnak ...._ A A • r. 

Balsar Yit .............. tanılta yOa tmsyon bir dakika bile dunw1lll rl denmlen bambudımaD ~. ~ l9'la ı..ı,.. ..... r • -- -"Y-
bice enhpls t ... ..... .m.tl ,..ıı ~ Diiibatta ~ Braft 1lmantndlln leklz Jdknnetre i~· ... • 1ılr laıinım ...,...... brimllll- =. ~ ... 1 •••• .,. yal .. • 
llı~~-~Hır-~ 1:· chr. &ı b(lyUk AmeribN7oal~ de oJduAu halde donanmanın atefl di1t- ........ tt.J,.. ... &idlaQ kw .. 1arımn da oeJd]ece1derine ....... nt 

UQ'Wt ~M&L -v-- • ı.rmdan Columbia ve a on an mevkilerine dır hasarat ya~ Dl de llller uamda41ar. alAmet1er -ı:-aat-L6-.llı.. 
...... ".._beli_..... ile llınlp eoıtiu memur ve mUstahdemlerinin BAVA llOcuMLAltJ Y1JNAN Jtl:Sld TEBLIC1 ı &V"'ff9'-™· LGndra, 2 (M.)'~~_.. 
w bhal el'biıll[ll adet1ala1 'bir misli arttannqlar ve bun- Londra, 2 (Radyo S. 21.10) - Kabl- Atma. 2 (:A.A.) - Yunan teldfll: Za- mm=zHLslnde ~ '* ıöre ı...egla 
----------- Jara munzam mesai tazminatı vermele Orta Şark hilft lanv lerlnba tebll- mD .... ~ ketlf w iDPCa memmmlyet yaptılı yardnnJ.la mllll Olıaıllllll 
l'!!M'----.,...~.,.....,.......,_. bas1emıtlartbr. re .__,ı-+1 -'-- tarzda lnki'8f eıtmeldedtr. ediyorlar İki t • ._ .. ,., 

O O O 11 By)OJ 940 tarihinden itibaren Birleşik ji: Bombardıman fUolanmu: Keren civa- ~.7"'.:. umıuştm. __. .WJd . ~ 11'" •" 
Deri fa inden bay ııw.- Amerika dahilinde radYo makineleri 18• rmda dilşman mevzilertnl bombardıman US uJALY~ lfAYYAaam a mtlnMe1letleıt ! ı ....., 

met Jt~gOn'tın bir erkek 40- tıeı akıDara banet verece e art- ==;,,::~ ~.X =~} _ BurMa 1ıOdlrl1dl- 8eneNI ft ••rı&ıs • k!z.C,!• slyuetia 

~ ·= ı::= ~~ ... oımu.- ha edJlnı4ılr. ftelyan ~ - ........ ı.cıu. ı-. lt.....ılod y_. .......,,..,,.. -· -~ ı-.ı bir -~ da- ıar.m ahvalin lltll7.am ettir- halinde olan ltaJYan ıwvv.tJeııtne mu-..._ "1Jlla -..vflzBn biclQatlnden Madrtd. 2 (A.A} - ~ •6"'411U sine AJiMnlar tanıfmll 
mM" ;&Y:!; haber aldık. Arka di• .;.._,,.._ setısJ yaın]amamak· vaffalayetli taarruzlar ya~- C. Mil Araa~uk ualal Uwinde 7's cm 1ılr ook ~ ,. ,...... rltbell ...-Mir. ~ Meinll 
pmız m:lnm ~ ~ ile •- tadır. Radyo dakikası dalrilcaınna nubl Babetlstnd• Negellide İtalyan mo- 1Mıt dfltmlm tanaıwt ........,Ur M m.yJ.ıia lraW .. ,,,...,.. S.....ıdl. All mentolu ......,.. ..ı11111-.~ 
Pi :re &nerter cm.m. w ,.._ havadis alan baJk ......ım. olnuMmak- t8rlU kuvnt1er1l1d11D a.-- alır ~ .,...... .. ..... ....... •>"-~ w ,_ ..U..vtılld .. * tahkik_. •.,.Bl. 'mrıf.. •lııllıılııt •• ... lll!i"MI 

. ..-...... mm lar. • hiri-W... t tlıır. ..... aubt• d&o ı1 Pl\llJ *8 .,_ ~ 


