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lmtiyu sahıbJ : SEVKET BİLGİN 
Basrnı.harru ve umum! neşriyat mOdilrO : 

HAKKI OCAKO(°;LU 

_ABONE SEK&lTl 

~EV AM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
.\1 nelık....... 1400 2900 

b avlık........ 150 1650 C::-""" Reçmiş nOshalar (25) kuruotur-
J E L E F O N : %697 

...., ttirı ll'IÜnderccatmdan meıuliyet kabul edilmez 

~~._ -·-.-.d- - - -..---.... - .... .,_.,.._.._. ·-· 

MECLiSTE 
Baş;ekil ah~al hakkın
da bir nutuk söy"iiyecek 

ti ctrt~Pcuorteai günü Başvekil Dr. Relik Saydamın Mecliste umumi 
l'Oai vaziyetle memeleketimizin bugünkü durumu hakkında bir 
~k i~at edeceği habe_r verilmektedir: Ba.ıvekilin bu tarihten ~v
~~nı mevz.ular üz.erınde radyoda bır hıtabede bufonmaları ıh

ı de ileri aiirülmektedir. 
1•tonbı.ıl, 5 (Telefonla) - Milli Müdafaa Vekaletinin ihtiyat 

'!'~Ylorın sivil hayatla bulunurken askeri rütbelerinin yükseltilme 
:: lemin maluadiyle bir kanun proje8i hazırlamakta olduğu An-. 

odan bildiriliyor. ı 
ti Aynj habere göre ihtiyat subayı hakkını haiz olan lise mezunla
'ltıf.le iili mektep mezunları arasında bir terli /arkı bulunacaktır. 
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So-..-yetler 
8irli~i ve 
8atkan sulhu 

--·---
SEVKET BİLGİN 

i }dillctlcr, tecrübelerini derinlc,Ştirnıc
~arı)an ,.-ckayiin ifade ettiği hakikat.....;n uyanıklık dersleri almağa mec
ed urlar. Bu hakikatleri kasten tahr\C 
~~e.k ihtiraslannın gerçekleşmesine 
~ zenıini baz.ırlamağa çalışan mü· 
"- iifalkiT teminatına kolaylıkla 
~ veya ç.abUk yılımlıia düşen ntiı
llia ~ cünün UJID fırtınalarına gö

. _ gerebilecek zinde, sağlam bir siya-
- takibine imkan yoktur. 

~~=-~~ ..t;:!'~ 
llDatsızlık mikrobu bir çok küçük millet-

B. Antomı Edc1ı 

YARI RESMi NOTA 

lerin başlarını yemiş, felaketlerini mu
eip olmuştur. Bilakis bu hastalıkla ma· 
161 olnuyanlar, imanlı bir mukavemet 
l.avası içinde hür ve müstakil yaşamak 
levkia.iıi verdiği payansız kudretle yıkıl· 
~tan, ızelil ve sefil olmaktan masun 
-.ab~lerdir. 
~arastan, maalesef elle tutulan bu Berlin, Y ı- nanis-
~u anlamak kudretini göstereme-
ı....._:· ~ • Alman istilılsına boyun ei:'llıekle tan n • t. 
~i varlığını baltalamış hem de 1 vazıye ın-
)ı•ı_ sulhuna en bii ·ük fenalığı ' 

1
ac bile yapmıştır. d 

ti llUgün artık geri alınanııyacak bir cın- en memnuıı 
~iki karşısındayız. Bu emri vakiin işı-
Cİ)~ ·~ vehametini mulıtemel nctayi. de \J •ı lir. roz önünde tutmağa mecburuz. ~I •• • 
abur her şeye rağmen şuna kaniiz ki _ • _ 
Iİlbdi harbi de,·am etmektedir. Almanya, 
~ .Ye kadar pençesine düşümıek is'ti h1cnılcketlere karşı milli ınukıı· 
~t ruhunu öldürmeğe çalışan bir 
~ hınna siyaseti takip etmiştir. Böy
lıit ~aarruza karar verdiği anlarda bile 
~ıu.u kadar masum görünmeğe ça
-. ~ tecavüz niyeti beslemediğinden 
tJ)aQ 1 bahsederek teminatlar vermiştir. 
it.na ık milletler bu teminatlara arttk 
~t Vermiyorlar. Zira biliyorlar ki 
Nlı Ya teahhiitlerinc sadakatsızbğı 
a..ı~na) Sosyalizmin değişmez ananesi 
ıı.auııa koymuştur. Milletler arasındaki 
~ 5ebetlerde bundan daha feci bir 
~~~ ~nur edilemez. Nasyorwl 
te ~ a 12nıin taptığı akideleer göre gaye
~tte al'bıak için herşey mubahtır. Siya
~ çıplak kuwetten başka hakim ta
·~ an, ahlak ve fazilet telakkilerine 
~ .. ~~ Venniyen bu zihniyetin kanlı 
la.ı kurt lheydandadır. Sayısı dokuzu bu· 
.... da l'~?lar kafilesine şimdi Bulgari."· 
-~ind ıltihak etmiştir. Bulgar köylüsii 
Patin· e Rusyaya karşı beslenen sem
~-1f1 derinliği düşünülerek bu jeste 
hrist •~la bir mana verdirmek için dul-
~ anın Alnıan ordusuna kapılarını 
İddia 1~. 1'1oskovanın hoş gördüğü bile 
ötecıene ıl?1iştir. Alman propagandası 
~ek ~rı Alnıanlaran Balkanlarda her 
tiiste e ın: So\)•ctler Birliğini miizahir 
b,ki 7egc alışmıştır. Hadiselerin seri 
lttiie~·•nda bu düzme propagandanın 
ltına kr ol~uğu anla ılıyor. Alman nüfu
•dnnıı cndılerini kaptıran Bulgar devlet 
'tar -nı~~~ t.n~ip c_ttikleri politikanın Bul
'" tısand tıııın \'ıcdanında isyan duygu
~ete t r ır~nasmdan endi~ ederek mıh-
1,llnu ~:rnıl'etlcrini gıiya Balkanlar sul
)'etle,.· rumayı istihda( eden ve Sov-

1_ ın tnsv'b' d Şelllind •.. 1 ıne ayannn bir hareket 
ll'rj hil~ gostennisle_rdir. Bulgar gazete· 
l:ırdır ~ssa bu nokta üzerinde durmuş . 
f('rtipİ . crcj Almanların Balkanlara ait 
tl'n " erı.nde $4wyetlcri alakadar göste
tt .. ,.1i eşr~yat yeni değildir. B. Mploto(un 

" ?.ıv:n t • • ·· __ ,_ • · • c mı mutCUAıp, 1"a<"ar v~ı 
f Smm 2. ci Snhif<>ıie l 

B. Eden Atinada dün 
de alkıf topladı 

Londra, 5 (A.A) - Berlinde neşre
dilen yan resmi bir notada Yunaniata
nın İngilizler tarahndan bir konak yeri 
olarak _kullanmasından Almanların 
memnun olmadığı kaydedilmiştir. Lon· 
drada hakim olan fikre göre, bu nota 
ile Almanlar Yunanistanın, lngiltereye 
U)'rnadığı takdirde Almanya ile bir har
bın önüne geçebileceğini, abi takdirde 
muhallak hi:- çarpıJma vuku bulacağı
nı hatırlatmak istemişlerdir. Fakat bu 
tazyikin her türlü tecavüze mukavemet 
hususunda Yunanlıların sarsılmaz azmi
ni sarsamıyacağı ve her ihtimalin Anka. 
ra ve Atinada evvelden düoünüldüğü 
kati bir lisanlı. ıöylenebilir. 

Hitlerin ismet lnönüne gönderdiği 
f Sonu .~ <'ii SahilPdP l 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıı 

Siyasal BUl!ller Okulu Hu· 
kak Profesör vekili 

Cumartesi günü saat 17.30 da Halkevi salo
nwıda (Darbın Me41eni HukUk üzerinde tesir
leri) mevzulu bir konferans verecektir. Bu kıy
metli konferansçınm vereceği konferansa büyük 
bir alaka gösterilmektedir. ~ 

Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eaeTlcrinin bekçiai aııbahlan ~ıkar &iya.si gazeudi-r YENi ASIR Matbaumda bual!Dlfhr. 

SAHiLE 
Almanlar bir 
miktar asker 
çıkarabilir 

lngilizler her 

feye rafmen harbı lıa
zanacaklardır 

~·------

lngili:: haua erkanı harbiyesi mihveri her yerde darbeliyen planlaTındaa birini 1uızır1ıyor 

Buna Amerikab 
amiral Woodvirde 
söyliyor 

Yu~o~lav bükün eti 
--·-

sınıf asker· 
ita a ına da
vet etmiştir 
-·-

HERKESE MÜRETTEP OLDUK· 
LARI YER BlLDIRILIYOR 

Vişi 5 (A.A) - Havas ajansı Belgrad
dan io:tihbar ediyor: 

Seferberlik lıalindC' her kesin kehdisi
ne tayin edilen yeri bilmesi için 1~91 
dm 1!)19 senesine kndar doi:,'l.ımlu ihtivat 
o;ınıfları bugiindt'n itibaren askeTJik ~u
belerinc müracn::ıtc davet edilmişlerdir. 
Bu husustaki tebliğ Be1grad dıvarlnrına 
"~pı~ırılan i1anlarfa halka bik1irilmi.c;
tir. 
Bu bir seferberlik tedbiri değildir Bu

nunla beraber memleketin her tarafında 
muhtelif ihtiyat pfradının kısa bir talim 
miiddcti için silah altına alındtitlan dof•
rudur. 

}fytı-,---;;;aıum ytn ;:6f.1rgtoaddan aldığı 
bir telgrafa na7A,rım tngilterenin Yugos
favya ele.isi B. Edenle görii§tn ğe nittiği 
Atinadan dün B elgrnda dönmüştür~ Bcl
«raddaki İngiliz konsolosluğu tn~iliz t.e
b0alanna gönderdiği bir taınimdf' müs
tacel işler dolayısiln Yugoslavyada kal
mahın mutlak surette zaruri olmıvan 
İngiliz tebaalarının bu memlekettrn 'ay
rılmalannı tavsiye etmiştir. 

---------
LONDRA 
Bul~ar toprak
larını Alman ha-

reket •• •• ussu 
sayıyor 

--·~-

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

Sovyetle e f'~vap 

Almanva tahdi
de tabi olan.az -·-

Nevyork 5 (A.A) - Nevyork Timea 
gazetesi, Amiral Voodvirde vaz.iyet hak. 
kındaki mütalaasını sormuş, o da ~ ce
vabı vermiştir: 

c )filıvcr devletlerinin bütün ikuvvet
lerilc çarpi.,.c;abihnck için muhtaç olduğu.. 
muz. filoyu vUcuda getirinceye kadar tn. 
giltere biz.im ilk rnUdafaa hattımızı te§
kil edecektir. Ben lngilterenin mücade
lede mağlQp olacağına inanmıyoruın. 
Çünkü İngiliz filosu denizlerde hlldm
dir ve bu hakimiyeti .muhafazaya rnuk
tOOirdir. 

Souyet IJeyanatı 
Berllnde gayet sotaıa 
lılll'fdannt•• [ Sonu 3. cil Sahifede 1 

..,. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Berlin 5 (A.A) - Bir husus! muhabir 

bildiriyor: 
c Sovyetle.r birlilf hariciye komiser 

muavininin beyanatı Berlinde bir ~ 
ğukluk tevlit etmiş Te yabancı gazeteci
ler üzerinde derin bir tesir husule ge.. 
tinniş"tir. 

Resrm Alman mahfilleri, doğrudan 
doğruya bu beyanat hakkında mütalAa 
beyan etmemekte, fakat yalnız §U cihe
ti kayıt ile iktifa eylemektedir: 

Balkanlarda Alman siyaseti iki pren
sipten mülhemdir ve bu prensipler Av
nıpanm cenubu şarkisinde yelli nizam 
ve lngiltereye karşı hamın verdiği mec
buriycllerdir. 

Sovyetler BirJiii bu aehepleri an
ilıııi • • JflF.,... .. ~ .. 1111iılıııli-4iilll~· -· 1rı 1· ..ide 

eerte.ttir. Alman mtweti h~ -
tahdide tibi olamu!ıt 

tnyiliz K rali~esi yaralılar ee tuker 
arasında hatır 8oruyor 

Harp gemileri 
Norveç sahili açık
larında bazı hare

kat yaptı 
~·-

Berlin 5 (A.A) -Yan resmi bir men
badan bildiriliyor: 

Siyasi mahfillerde söylendiğine göre, 
Almanya ta.rafmdan Avrupaıım cenubu 
şarkisinde alınan tedbirler ba§Jıca iki 

[ Sotıu 3. cü SaMf ede ] 
~-~-~~-~-

Afrika Harbında 

iki ayda Ital
yanlar 133 bin 

Londra, 5 (AA) - İngiliz amiral- • d•ı 
lık dairesi bu sabah apğıdaki tebliği esır ver ı er 
neırctmiştir: • • • 

Dün sabah Norveç açıklarında Nor- TEMAYOZ EDEN INGI ı 
ten adalanndaki Alman tesiaabna karşı l Z 
harp gemileri tarafından muvaffakıyet. 1 1 
1i bir hücum yapılmııhr. Diğer tafsilat GENERALLER NE N ŞAN 

Ağır bir !ta.lyan yaralıyı bir YuMn?ı 
ıefkatle naklediyor 

La risa O zır inde 

Bombardımana· 

~elen filonun 
d •• u-tamamı 

şürüldü -·-alınır alınmaz derhal neıredilecektir. Y---•-• 
Bulgaristandakl l..ondra, 5 (AA) - Resmi tebliğ: VERiLDi .......... aı= yeniden 
el .. ller -e bil Mühim bir filo Kolonyaya hücum esir Ve •anaim ele 

3" ..,. eeDe er · · Londra 5 (" •) - Yakın -?'-ta mu- 9 
etmiştir. Hedef ıiddetle bombalanmış- 4-A :ır-'A 

ayrılıyorlar tır. Ruhr, Boulogne, O.tand bombardı- harip aervislerin şefleri, muvaffakıyetle Reçlrdller 
Londra 5 (A.A) - 1ngiltere ve Bul- man edilen hedefler arasında idi. fetevvüC eden son barekAttaki büyük Atina 5 (A.A) - 129 sayılı Yunan 

garistan arasında siyast müna~bt"l.lcrin Buralarda bir çok hasar müphede ~etlerinden dolayı takdir edilmişler- resmi tebliği: 
kesildiği hakkında Londrada nrşrcdilen edilmiştir. lki tayyaremiz kayıpbr. dir. Orta prk ordulan baş kumandanı Mesut neticeler veren merkez muıta. 
resmi tebliğden sonra, Sofya orta elçisi l..ondra, 5 (AA) - Hava 'Ye dahili general Vavel, Amiral Kuningham, 1ıa- kasındaki mahalll harekat sonunda kıta. 
bay Rendelin henüz Bulgar pay1tahtını emniyet nezaretlerinin tebliği: va :ınareşalı Londmure ve general O'Co- atımız düşmanın bir tankını :tahrip ve 
tcrketmedii!i burada bildirilmek iledir. Çok hafif hava faaliyeti olmuştur. nıı~'a . h~vacılık ni§anının bilyük salibi iki tankını iğtinam etmişlerdir. Beşi SU• 

Sofya 5 (A.A) - Bulgar harici- Bomba ahldıiına dair haber yoktuT. verilmiştir. bay olmak Uzere 160 esir aldık ve killli-
ye nezareti bu sabah Belçika ve Po- ~------------- Kahire 5 (A.A) - Altını§ gUn süren yetli harp malı.emesi iğtinam ettik. Bun-
lonya elçilerine ve Holanda masla·, Ubya harbinde Britanya ordusunun ların arasında otomatik silahlar tank 
hatgiizanna Bu)gariıtandaki vazife- ttaly~ 133,295 eıri.r aldılrlan. v_e tahribine mahsus üç top, 3 tayya~ dafi 
'- l _.0 ._ DA_. • .,• 1200 1op ığtinarn ettikleri :remıen bildi- topu ve bir çok mühimmat bulunmakta-ıerİnin nihayet bu duğunu ye son -. " ~aaa rihni§tir. dır . 

[ Sonu 3. cii Sahifede ] • • ••••••• • • • HAFI'ANIN BLANÇOS.l! • Atina 5 (A.A) _ Yunan umumi eIJJı-

Habeşler bir 
kale zaptettiler 

=--·-
l..ond1"4. 5 (A.A) - Orta prk İngi

liz ordulan karargahıom tebliji: 
T rabluagarpta, Eritrede ve Som.alide 

itar edilecek ehemmiyetli bir hareket 
0lınamıııbr. Habeşista.nda Codcamda 
Habeş vatanperverleri mühim bir kale 
olan Buryeyj i~gal etmişlerdir. ltalyan 
çetelerinden 15 00 yerli asker silahlarile 
Habeş vatanperverlerine iltihak etmit
lerdir. 

l..ondra, 5 (Radyo) - tebliğ: 
Sornalide I~ - Baidoba harekatında 

200 esir aldık. 
Harbiye nezaretinin bir tebliğine gö

re farki Afrikada son on beş gÜnde alı
n~ll esirlerin miktan 16 bini bulmuıtur. 
Lıhyada eair edilenler 140 bini bulmuı-

Londra 5 (A.A) - tngilız Amırallık [ S 
3 

·· S h •t d ] 
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-- Kızım, vaz~eç bu sevdadan! 
~~~~~~~~~-x*x~~~~~~~~-

Onlarla görüşüp ne ya 
yabancı erkeklerle görü 

<ı CcUad Kara Ali • tcfrikamı.::ın 
dun çıkan kısmında oir silsile unn
lıglıijı olmuş ve ba::ı kısımlar noksan 
~"rrcdilm~<ıtir. ô.:ilr dileyerek yan
lı§ çı1:an 'kısmı yl'nidl'n a11rıen t't'-
riuoru ..... 

* Bugün bwlUn yerine, b~ka bir emel 
seziyorum.. Bilsen silt nine şimdi duy
dul'Wn bu his ne kadar tallı!.. Ali ile 
yanyana oturduğumuz zaman duyduğum 
tatlı raşeleri şimdi bana. yalnız bu duy
(!U tattırıyor .. 

Bugün bütün varlığıma, bütün dü
.f'Üncclerime haklın olan şey, beni bu ha
Jc koyarak hayalımı berbat eden o k .. rrı 
)."Üzlü herif ten öç almak arzusudur. 

Fatma kadın Gülcndanun siiilerinc 
bu no'ktad itiraz ederek dedi ki: 

- Kadı efendi vaka gecesinden sonra 
onu her yerde arattırdı, durdu. Onun 
anası f'alcı kansının çerkcsnc de :ıdam
lur gönderdi. Ne Kara Aliyi. ne de ba
basilc- annsını bir türlü ele geçireme
diler. 
Kadı hfilll onları takip eUirjyor. Yapı

lan bunca ar~tırmalara rağmen buluna
mıyıın ve ne.re)'e gittikleri de anl~ıla
mıynn bu serseri çingeneleri ı;cn ll'h. ba
şına nasıl bulacaksın? 

GUlcn.dam büyük bir aunc d<>k'\let 
<.acn kuvvetli bir ifade ile cevnp verdi: 

- Yerin altın:ı gir.scler, iğnenin dcli
f,ıinc saklansa1nr blle, nr:ımoktan yorul
mıyarak günün birinde muhakkak onla
rı de geçireceğim.. Sen insan nuninin 
ö.ağlıırı devirmeğe bile muktc.-dir oldu
ğunu bilmez 'misin'! 

Onları bu kasabanın sınırları dahilin
de nramaktan ne çıkar? İlyas efendinin 
bu hususta çckU~i emelder b"ybude
dir. 

Knra Ali bu kadar marifetler icra et. 
t.ı1::ten sonra arlık hiç bu kasabada kalır 
mı! Canavarın hu dakikada buradan 
çok uzaklarda bulunduf,runa ve kendisi
ni tamnmilc emin bir vaziyette gördüifü
ne eminim .. Acaba o nereye gidebi1ir? 

Gillendam biraz duşUndükten sonrn 
tekrar sörllne devam ederek: 

- Mel'un herif, her halde kendisini 
sa'klnmağa müsait, bUyük ve kalabalık 
bir yere gitmlş olmalı? 

Ve y[izde doksan do'kuz onun !stanbu
la gitUWni kabul etmek ID.zımgeliyor 
Artık biz de bu kasnbad!ı kalmnmnlı

yız silt nine .. Burada yapılac:ık ufak 'te
fek bazı işlerim var ... Onlan bitirdikten 
sonra buradan ayrılıp tstanbula gitnıeli
yh ... 
Kadıya söylerim. Onu da ikna ederek 

bir;imlc birlikte tstanbula götürmek is
tiyorum .. 

Senden bir ricada bulunnca 1ım sUt 
nineci im_ Babamın yanından gelen 
ndamlarla görllşmek istiyorum. Kendi
lerile görUsmek istediğimi onlara haber 
verirsin değil mi? 

- Onlarla görUşüp ne yapacaksın? · 

acaksın. Ge ç 
esi hiç yakı 

Genç bir kızın yabancı erkeklerle gö
rüşmesi hiç j•akışık ı:ılır mı? Hem on
lıırdan babanın akıhet.i hakhndı:ı ncıkL 
bir takım malumat alarak kendini büs
bütün üzmüş olacak ın. Kızım vaz geç 
bu sevdadan ... 
Gulendamın yiizünde, bu hususta duy

dugu arzunun kat'i oldugunu ankıtan 
sert ve gergin çizgiler belinnisti: 

- Yoo... Süt nine ... Artık bcniınfo 
eski Gülendama hitap eder gibi senli 
benli konuşmamalısın. Şimdi senin kar
şında dur:ın Mest.'.ın beyin kızı dcı;ildir. 
Benim erkeklik ve di~ilik gibi insan 
cinslerini tarif eden "·nsıflarla arlık hiç 
bir • lakam kalm:ıdı. Ben ccnç ku.lık 
hüvi)·etini, kirli bir gömlek çıkarır •ibi 
sırlımdan artık lamamilc atmış bulu
nuyorum. 

Bu dakikada st!nin karsında ournn 
Gülendam değil, faknt gene kız şeklinde 
~örüncn mücessem bir intihnm timsnli
dir. 

Süt nine bu dakikada bırdrnbire o ka
d:ır şaşırın~ ve koı·kmu.ştu ki hiç bir 
söz .söyliyemedı ve aldığı emre itaat ede
ceğini anlatan bir t~ limiyel gösterc>rek 
başını göksünc doğı u er~ ll ·1c mecbur 
oldu. 

* Kadı llyns efendi, havuzun altında 
bulunan mahzendeki gizli clcfıneyi ora
dnn çıkarUımuş, alhn dolu kc.c;clerlc 
.mücevheratı eve naklcll.irınişti. 

-c Bitmedi •-
~~~-..._...--~------

ölge serbest güreş 
birincilikleri 

lzmir serbest güre birincilikleri pa
zar günü Karşıyak.ı jimn til: alonundn 
yapılncnktır. 

Bu müsnbaklarn her genç 4tiriıktc 
serbesttir. 

Müsabakalarda kaz.ananlardan tefrik 
edilecek bölge güreş t kımı nisan ortc -
lannda Adanadn yapılacak olan Türki
ye serbest g\ireş birlncllil: müsabakala
rın iştirak edecektir. 

Son aeneler zarfında şehrimizde ama
tör güreşçi çoğnldı~ı cihetle bu müsaba
kalara bir çok gençlerimizin iştirak ede
ceği ve temsili takrma girmek gayesile 
çarpışmaların heyecanlı olacağı muhak
kaktır. 

Yağlı güreş yapmakta olan kaza ve 
köy cençleri de ayni usulde olan bu 
müsabakalarn i~tirak edeceklerdir. 

Almnnlara satılım üç bın ton incirin 
tüccarlar arasında tevv.iatı ynpıl rak allı
kadnrlara tebliğ edilmistir. Hnbcr aldı
ğımıza göre Almanlarla zeytinyağı sa
tışı için konuşmalar vnpılmakladır Mu
zakerelerc devam edilmektedir. 

Tayyare • ınema ı Ti: 3646 

Bugün Büyük ve muhteşem Program 

Ses aliçesi DİL~~~ 

Deanna Durbinin 
SON ESER! 

LK 
Ayrıca zengin ilaveler 

Oyun saatleri: 2-3.30-5,30-7,30-9,30 

Koc mı rdım! 

YAZAN : 4JÇ YU.DIZ 
-3-

bu gnrip hallerinden diğer art~ arka
daslanmıı şikftvet ediyerdum. Onlar do. 
halime acır gibi, yanaklarımı o~crarlnrdı. 

Bir seneyi mütecaviz bir zamandan
beri. bUtün Ti.iı-kiyede seynh:ıt ediyor
duk. 1stirahatsiz uzun sey<lhntler. ·seyir
ci bulamadıf'ıınız. hosılat ~·apmndıfıımı1 
akşamlnr, süfli otel odalan artık nhstı
'rım şeyler olmuştu. Bunun yanında. 
bUtün bu ş"ylerl şakn mev7.UU yapan 
snm\mt bir ncse, sana le hakiki bir ba~lı
lık ve ansızın kazanılan muvaffakıyetle,. 
vardı ki biz<' d~vam eE'saretini veriyor
du. 

Tevfik. gillikçe bana \•erdiği nunıara
ları nrttırmağa başladı. Halk beni sevi
yordu. Genç ve t.ıze idim. Güzel bir se-

sim vardı. cYavru• şimdi bütün afişlerde 
bUyük harflerle yer buluyor ve kum
nanyanın mÜcşteri çeken numaraların
dan biri oluyordu. Bundnn sermest oln
cak yerde, benden çok evvelden beri 
cYeşil değirmen> tiyatrosuna mensup 
oldukları halde hfı.lfı. figUı-ant kalan ar
kadaşlarımın hnyal kırıklığını oüşUnU
yor ve onlara karşı, muvaff akıyetiml 
nezaket ve uysallığımla ödemeğe çalışı
yordum. 

Çok iyi arkadaşfarım vardı. Fakat sa
ır.imi hiç bir dostum yoktu. Azarcı ve 
babacan Tevfik her güelükte bana yar
dım ediyordu. Fakat hakik1 olarak ona 
açılnmıyordum.Knlıramanla kalpten knl
ht- r,örüşmek isterdim. Fakııt bir nkşam 

ŞEBİ 

şe 
---c•---

adros bu 
afta ehli~ 

e ilece 
İstanbul \ 'C İznıirde faaliyete geçe· 

CC'k olan ia._<:c tcşkiltıtları kadl"OSU Anka
rada hazırl:ınmışt:ır. İstanbul kadrosuna 
tayin edilen memurfar mahalline tebliğ 
cdiLuiştir. Bu hafta sonuna kndar İzmir 
kadrosu da tebliğ edilerek hemen faali
yete gccirilcec:ktir. 

İzmir .mıntaka tictıret miidüı·ü B.Mch
mct Ali Eten Vekaletin claveli üzc-rine 
Ankarnya gitınistir. Dün de haber ver
diğimiz gibi B. Mchnıet Ali ia..,c;c t~kilu
tma ha~lı olarnl: kurulan İstanbul ticaret 
ofisi komiscrliı;ine 400 lira ücretle tayin 
edil niş 'c la)·İn C'ınrı dün gelınistk. 

Va inin tetkikleri 
Vnli B. Funt Tuba! Gnzi bulvnnnda

ki Akşam kız snnnt okulunu .ı.iyaret ey
lemiş ve verilen bir çnyda bulunmuıdur. 
Valimiz bu okulun ihtiyaçlnn ve çı:ılı<ı· 
malariyle yakınclnn alakadar olmu,tur. 

Valimiz dün Bayındıra ;;itmiş ve c1k· 
şam a\·det eylemiştir. 

--C:li>IP---

Belediye reisinin 

•• 
demiş feci bir 
c ~na yet oldu 

Bir ~e ci taba ca ile öldüren a
t• i satırla yara ayıp öldürd .. ler 

ödemi:ıin Birsi "lltıhiyesinin Kurucaova köyünde eski kan davalarını hntırla
tan müthiş bir cinayet olınu~ ve iki kişi ölmü§tÜr. Bir Kİ inin de yaralandığı 
haber verilmektedir. 

Hadise hakkında tafsilat henüz alınamamıştır. Verilen ilk malumata göre 
köy kah" esinde bn~ıyan bir rnünakap sırasında Arap Ali oğlu lbrahim Öz· 
kan Arap Ali oğlu i mail ndındn 25 ya_ında bir delikanlıyı tabanca kurfuniyle 
öldürmü~tür. 

Bu ~nvgaya karışan Osman oğlu fsmail Özdcmir de fbrahim öz.kanı yarnla
mı . fakat İbrahim hadise yerinden firaretmiştir. 

lsmail Özdemirin ik rdeşi Mehmet Yılmaz, e\•inin önünden geçmekte olan 
ıbrnhim öz.knnı görünce hemen baltasını alarak sokağa Fırlamış ''e ibrahim Öz
knnı öldürmüştür. 

Ayni köyde knhvebanesi bulıınnn 11 üseyin oğlu Mehmet te ol elinden ha
fif bir :)'nn:ı almıştır. 

l liidise tahkikatına ödemiş z,,bıtası ve adliyesi el ko) muştur. 
ı ıt u 11111111um111111111m1111m11111111111111111ıım1111111ıı1111111111111111111111ıı11111111111ıı1111111111ıı11111 ıı ı ı 

F rınla·rdaki izdiham! .. 
-----~---:x*x---------

Kazalara ekmek kaçınlıyor 
tetkikleri . d h 
Belediye cr~-i Ik Behçet Uz dbn be· I 8 8 fazla ekmek 

ve 
sarfediliyor 

kdi)·cnin hnwıgazı fabrikasınn gidere!~ 
tetkiklerde bulunmustur. Havagazı ~'bo
neleri bin beş yüzü bulmu tur. 

----c---
zmire gelenler 

Sivns Nafıa müdürü Naci 'l'unalı An· 
karadan, Mani.<>.'l sıtma mücadele rcbi 
Dr. Rifol Gck Mnni'rudan geldiler. 

.... -·-
BERGA ftDA BiR Kô ÜR· 

DEPOSU YANDI 
Bergama kazasının TurabC'y ınahnlle

sinde ot-..ıran kömürcü ismail Öcalın si
corlnsız komlir deposunda yangın çık
m~ ve söndürülmüştür. Depo yanmıştır. 
Yangının b~ giin evvel kömür ocnğın
dan dükkana getirilen sönmemiş kömür
lerden çıkuğt anlaşılmıştır. 

----n--
DİKİLİD ZELZELE 
Evvelki gece saat 2.2S te Dikili ka

zasında a1tı saniye devam eden ortn 
idd'ette bir zelzele işitilmiştir. Zayiat 

yoktur. 
---«>-

----~~---~:x*x~~~----~ 
Dün öğleye doğru \"e nkşam üzeri. ilerin d h.a fazla ckm.ek tedarik cımele

~hrimizdeki bazı semt fırınlarında göze ridir. 
çarpan bir izdiham vardı. Bunun aebe- Halbuki ihtiyat ekmek bulundurma
bi üzerinde meşgul olarak alakadar ma- ğa, ekmek kurutmağa ve saklamağa ma
kamlardan malumat rica ettik. kul bir sebep yoktur. İzmirde kaFi dere-

Bize verilen malumata göre tek tip cede un stoku mevcuttur. Hiç bir surct
dmıek usulü ihdas edildiği günclcnberi le teli;ı ve cnditcnin manası yoktur. 

Fınnlann ihtiyaca cevap vermek içln 
İz.mirdeki lmnlann hepsine lıiakal :rüz- her gün daha fazla ekmek çıkarmak üze-
dc yirmi nisbctinde dnha fazla un veril- re tedbir almışlardır. Köylere ve yakm 
mektedk. Buna mukabil istihlakta göze kaz.alımı da ekmek götürülmektedir. Ne_ 
çarpaçalC kadar bnrlz bir artma vardır. tekim Kemalpıışaya çuvall r içinde gö
Fınnlar mütemadiyen çnlı~hklan halde türülmekte olan 300 kilo ekmek. zabıta 
ihtiyaca cevap '\"cremcmektcdirlcr. memurları tarafından müsadere edilmiş-

Bunun sebeplerinden biri yeni tip cJc- tir. Bu ekmekler formülüne uygun ol
mcğin daha çok sarfolmnsı ve bazı aile· m dığındıın imhn edilmiftir. 
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ahlôt yağ meslesi 
Sıhhat Vekaleti de bu işi 

ehe mi etle e ki e 
bügOk 

şlamı tır 
bir 

F c~ bir ö "m 
, .. s anbul belediyes· de sorulan ual!e 

Urln kazasının 'ı erlicc mevkııncle -=-•·~ Ö "im • ti 
gelen 

Cökiık köyü halkından uyan oğlu Ha-. Cevap ar 3r.nunncsr g r emış r 
li1 öztürk b1ndıği hnyvnndnn dü,müş 1 İstanbul kooperatifinin piyasamızda Bu koopcrntif adına piyasaya mahlut 
sc de yaihm özengıden kurtarnmamııı.

1
1 s::ıtlırIDitk i.o;tediği mahlut yağlar mcsc- yağlar çıkaran satıcılar sıhhat müdürlü

bir mriddct sürüklrndikten sonra ağır lesi şimdi dııhn yeni ve şayanı dikkat ğü vasıtasiylc yaptıklan rnüracnatta bu 
surette ynıralnnıp ölmüştür. safhalar geçirmektedir. ynğların sıhhate muzır olup olmadığını~ 

120 Milyon Amerikalının en çok beğcndiğ-i artist 

TR CY 
Seu~ııin en kuvvetli, en büyük Aşk ve Güzellik tilıni 

E~r. İR 
!'ilRK ESÖZLU 

Eınsnlsiz bnriknlnr şaheseri, bu akşam sant 9 da .. 

sı.hhnte muzir değilse satışına mani 
olunmaması icap ettiğini ileri sürmüş
lerdir. 

Halbuki İzmir belediyesi, sıhhat veka
letinin tayin eylediği evsaf ta olmıyan ve 
formülüne uygun olmıynn bütün yağla-
rı piyasadan kaldırmakta ve satışını men 
etmektedir. Esasen hıhıssıbha kanunu 
bunu funirdir ve belediyemiz bu rnUda
halcyi pek haklı surette yapmaktadır. 

Belediye halen bu yağların satlşmı 
men eylemiştir. Müsadere edilen yeni 
parti yağlar da mezbahnd muhafaza al. 
tma alınmıştır. lstanbul belediyesinden 
tzmir belediyesinin sordu!:ru suallere ce-
vap gelmişse de bu cevap tatminkar de
ğildir. Çünkü sonılnn en mUhim nokta-

Sinem da ' lanı cevap alınamamıştır. Bu meyanda 
1 su meselesi, pamuk yağı kullanılmış bu-

lunması gibi çok milhimscnen no'ktalar 
vardır. S~ym İzmir llalkına ilk olnrak ~dim cdilcccktir

DIKKAT : Locnlnnn lütfen cv1tclden Jrnpattınlınası .. 
DİKKAT: Bu~ün gündüz scnASl:ıt-ı l ve 5 te Elveda genç'llk. 

l Billur K~şk cösterileocktir. 

Diğer taraftan sıhhat vckuteti lstanhul 
3 ve 9 dıı ~ooperntifi yağları işiyle çok yakındnn, 

clıcmmiyetle alakadnr olmuştur. Tetki
kat yapılmaktadır. 

beni hafif ve nahif bir çocuk gibi koruıı
sa, bütün bir hafta adeta dehşet içinde 
bırnkırdı. 

Bazan, kuru ve ynkıcı bakışının üzC'
rime dikildiğini birden bire fark eder
dim. Bk gti.ı_ı küçük bir şehirde dolaşı
yorduk. Temsi.le dahn bir kaç szı.at var
dı. Ona, çekingen bir tavirJn sordum: 

- Kahraman, ncclcn bana böyle garip 
bir şekilde muamele ediyorsun? Hnlbu
ki ben seni memnun etmek icin elimden 
gelen her şeyi yapıyorum! Eğer, senin 
hoşuna gilmiyen bir şey varsa, bana 
açıkçn söyleyiver! 

J(ıpkırmızı oldu ve gen.iş bir bakışla 
benı süzerek: 

- Bu kadar da yavrumusun? aedi. 
Ben, inildiyen bir sesle: 
- Neden ~·avru oluyor muşum? bana 

iznh et, rica edcıim ! 
J)Lo;leri orasından homurdandı: 
- ·Mürnklin değil, hayır. Bir kadının 

bu de.rece aptal olması mümkiin değil
dir! 

Ve birden bire bana arkasını cevirc
rck tanımadığım bu yolun orlasmdrı be
ni \'<ıpyalnıE bıraktı. 

O günden itibaren onu yalnız tcnısil 
esnn!=>ında görebiliyordum. Benimle bir 

yabancı gibi konuşu_yordu. Ancak o va
kit, bu bir kaç hnftalık korkunç yalnız
lık esnasında, onun refakatinde benim 
için haiz olduğu mnnnyı anladım. Bü
tün giln adeta onun basretile yaşıyor ve 
sahnenin ışıktnn altında onun yanında 
~rkı söyliycce~im ve dans edeceğim anı 
tehnssürle bekliyordum. Sahnede beni 
kollan arasına aldığı vakit, bir hararet 
dalgnsı vücudumu kaplıyordu. Fakat 
karşılıklı bir rol e<masmdn bana vcrme
ğe mecbur kaldığı öpil bk ben1.ctiştm 
ibaretti. Kendi kendime oüşUndüi'.,tfun 
cluyordu: cAh, bu opU gerçek olsa!> 

O vakit Kahramana aşık olduğumu 
:ınlndım. 

Bir mektepli ıloz gibi 1.ilriyerek onun 
her hareketini tarassut altında tutuyor
dum. Sahne üzerindeki bu muaşaka ro
lü hakiki bir azap oluyordu. Bir fikir 
beynimi kurcalıyordu: « Mutlak bana 
karşı bir hıncı var, beni sevmiyor, onun 
ho!:una gitmiyorum! ~er hoşuna ı:rit
scydim, onun kodar ~crlibt'li \"e sevilen 
bir ndam çoktan ht'ri bunu bana ihsas 
edecekti!• 
O sırada, Karadeniz sahillcrind~ temsil

ler veriyomuk. Mevsim soğuktu. Titre
yorduk. KüçUk şehirlerin temsil salon· 

!arı ekseriya pek istirahatsizdi. Her şeyi 
tevekkülle karşılrunağn alışmış olduğu
muz halde, homurdanmaktan kendimizi 
alamıyorduk. Her kes asabileşti. Şehir
ler :ırasında pis knphknctılarla seyahat 
hakiki bir kllbus oluyordu. Bir defasın
da trende idik. Kahrnmnn, tabii, ben
den bnşka bir kompartimana geçmiştL 
Her istasyonda büfeye koşup bir iki ra
kı atl~ını azap verici bir hisle görüyor
dum. 
Vardığunız şehrin tiyntro salont,t, in

tiz:ı.rımız hilfifına olarnlt, temizce ve 
mazbut bir yer cıktı. Tevfik bnruı, yalnız 
bl'nim için, kolislcrde bir loca verdi. 
Temsile başlamak için bir saat kndar va
kit vardı. Ben yorgunluktan ölil gibi 
minderin üwine uzanarak derhal u~rtık
layıverdim. 

Beni okşıyan ellerin tcmnsile uyan
dım. Birisi beni öpliyor. öpillerl nlttnda 
adeta boğuyordu. Gözlerimi actım ve 
Kılbramanın ateş gibi yanan gözlerimin 
kendi gözlerime daldığını gördüm. Kalk.: 
mnğa tcşebbUs ettim, fakat beni ezeree
sine sıktı. Nefesinden içmiş olduğunu 
anlıyordum. Dehşetle onu ilmeğe çnlış
tım. 

-< Bitmedi >-

• • 
So~:·yetler 

Birliği ve 
alkan sulhu 

;;.VKETD~ 
[ Başta.Talı 1. ci Sahifede] 

Hulgar gazeteleri ayni merkezden i 
edildikleri hi ini \'eren neşriyntb 
Halknnlnr 'c Uoğazlar hakkında . 
y. 'c So\'yeller Birliği arnsında bir 
laşnıa ınc\•cnt olduğunu ıniikcr. 
ya7.tnı!ilardır. Ualtikattc ise böyle bır 
laşma hiç bir :ıam:ın mc\7.tmbalıS ol 
mıştır. 

Sovyetlcr Birliği souwın kadar 
harbin clışmda kalmak ~iynselinin 
icahı olarak Almanya ile dostıınc 111 
scbctlcrc bii:riik clmnıniyct ,·crnt 
beraber Balkan1nrı saran tclıf 
Kremlinin derin rahalo;ızlık da 
muhakkaktır. Zulcn Avrupada bit 
maıı ııiznmı kurmak istiycn iiçü:&lü 
fa iltihaklar miinasebciİ) le do Sol 
](•rrc.~ taki11 edilen siyasetin şayanı d 
bazı tezahiirah görülmüştiir. BttO 
Jmdar yapılan tekziplerin hiç birinde 
tcvl>ih manası mevcut olmndıi:'l l 
llulg:ıristann Alınnıı nskcrlcrinin 
münasebetiyle Bulgar hükümetinİJI 
ligntınn So\·yetlcrin CC\'nhım teşkil 
Tas ajansının tebliğinde sarih bir 
manası ,·ardır. l\loskovn bu JıBd 
Halkanhır sullmnu mnıyocak bir 
ket şeklinde gösteten Bulgar hti1'. 
tinin göı·ii lcrinc hiç iştirak ctıued 
lıilakis hu lıutnlı hareketle harp sn 
nın gcnistcmcsinc ve Ilulgarisfanın 
be süritklenmcsinc sebebiyet ,·erild 
açkıça bildirmiştir. 

SO\'}'Ct tchliğiıün ikinci fıkrnsı t 
hin ~icletini nı-ttırruı bir mahiyet. 
maktadır. Zira So\')'Cilcr bu > • 
Bulgaristnnın yarın ntrır fclakc 
lmrşılaşncağım şimdiden tahmin c 
tc \"C böyle bir ' 'nziyct tchnddüs c 
kendisinden lıiç lıir müz:lhcrct 
miyeceğini açıkça beyan etmdd 
lcr. rn;ylcce Almanyanm Balkanlııt 
lloğaunr bakkmWı Sovyctlc.rle 
ınış bulunduğu ınns:ılı da nrtık kJ 
liııi kaybetmiş bulunmaktadır. B 
Şudur ki So\'}"ctlcrin bayati menfnıı 
nlllkndnr eden bu bölgeye harbin b 
bnlmnnıası hususunda Alınan - So 
noktai ıınzarlnn nrnsıuda bir n) 
hatta zıddiyet ıne\•cuttur. Bu nı~ 
ltfıdisclerin müsflıkbcl inkişafında 
miyetli bir rol oynamaktan hali 
yncakhr .. 

---n.---
ALTAY ALOSU 
8 Mart gecesi verileceği evvelce 

dirilen Altay kuliihünün balosu 22 
tarihine t('hir edilmiştir. ---- ----
Hdz ssıhha meclisi 
Vilayet umumi hıfzıssıhha P1 

pazartesi giinü aylık mütııt toplan 
ynparnk vilayetin sağLk durumunu 
elen geçirecektir. 

ö nekköyidare 
heye ·nin bir mektu1' 
Knrşıyakanır. Örnek köy idare lı 

etinden dört imr.a ile aldığımız bir 111 
tupta deniliyor ki: 

Bostanlı. Ömckköyünün bir mah 
sidir. Knrşıyakadaki kasap dükknnlıt 
elan temiz ve muntazam dükkiinforı 
dır. Eskiden Dedebaşı diye anılan. 
yümüzde t 3 yılclanbcri bir çok tef d 
görmüş ve gazetenizde yıllarca tak 
bııhsedilmiıı bir mezbaha ve pazarı 
dır. 

Mezbahamızın müteh ssıs bir ~e 
neri vardır. Bu mezhnhada kesilen 
ri 13 senedir bütün Karşıyaka ve k3 
müı: halkı memnuniyetle yemekted 
ve bugüne knSar hiçbir hnstnlık g3 
memişlir. 

KA VGASI 
Bozyakada Salih kızı 1 (ı yaşındı> 

ahat ve Recep kansı Mukaddes b 
riyle kavga ederek dövüşmüıılerdir· 

---n•---
Sakarya okulundaki 
~akir talebeler için 
Sakarya okulu himaye heyeti tar• 

dnn. Sakarya okulundaki fakir tal 
re yardım etmek üzere cumarte!ll g 
Ankara palasta bir eğlenti t~rtip 
mi tir. 

Bu eğlenti çok parlak olacaktır. 
---o-

Urla a amele sıkın 
Bu sene Urla kazasında bağcılar 

le sıkıntı ı ile karşılaşmışlardır. f-{• 
ten Urlaya gelen nmeleler 1 30 ]cıJ 
kndnr yevmiye olmaktadırlar. 

e 

e ız 

..»a ·nosunds 
Perşembe ti1ı$aıtı' 

EÖLE Cg 
Gecesidir 

Masala 11emeııııt11ı~-ıııı qün evvel anotı , 
edilmesi rica oııındt 
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-Af rila barbında YEll TARZDA İllll 1 
l11Al TISIVVUBLIRI? [ B~• '=-~i SaJıiJede] 

Larisa üzerinde 
--0-

[ Baştarafı I. ci Sahifede ] 

londra Bulgar top
raklarını Alman ha-

MINTAKA TİCARET MVDVRLUCUNDEN 
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçılarının 

kat nazarına: 
!'il 1 • dairesinin haftalık tcbligı: 

23 _ 24 Şubat gecesi nihay7t bulan 

Inı;tter;ye ha
\'adan 250 bin 

hafta zarfında lngiliz tic::ırct fılo~~nu:' 
· l 53854 ton hacminde 13 1ngılız lı-

zayıa ı . d b' 
aret gemLc:;i ile 70:14 ton hacnım c ır 

niyet nezareti dün akşam atideki tC'bli
gi neşretmiştir: 

Memleket dahilinde süktınct vardır. 
Atina 5 (A.A) - Yunan emniyet nc

:zaı·ctinin tchliği: 

reket üssü sayıyor 
-0-

[ BaştaraJı 1. c-i Sahifede ] 

günlerde tehaddüs eden vaziyet do
layısile Bulgaristanı terke hazırlan
maları lüzumunu bildinniıtir. 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatmm mürakabl'sine dair nizamnamenin H 
ve 15 inci ınaddelC'rinde yazılı natürel evsafa uygun bir şekilde haz.ırlanmq 
olan 'Üzümlerde (S'o 2) bulunup bulunmadığının tcsbiti için ana hatları aşa
ğıda anlatılan metodla muarcne yapılmasına Ti~r<'t.vcknletinçe karar veril· 
miştir. Bu hususta fa7Ja malumat nlınnk istiycnler Izınir ihracat bn.,c;kontro-
lörlüi;tünc müracaat edebilirler. • 

asker indire
ceklermiş! -·-Yazan: HAZIM ERCöKEN 

~Arnciudan gelen bir haberde, Al
\er ların bir uçuşta iki yüz elli bin ~s-
1nı·ıta~ıyacak on sekiz bin tayyare ı_le 
d~ terenin işgaline haz.ırlnndıklnn bıl-

j ıncktcdir. 
lcJt ngUterede ve ingiltcrcyc dost mem
~ etlerde kötü bir hava yaratmağn se
d p olan hu haber, B. Hitlerin nutkun
ı 'nı sonra günün mevzuu olarak kıymet
en ror, 

~Ur. olarak şum ... söylemeliyiz ki Al
b 0 Ya, hu maksatla kullanmağa mec
tn~ 0~acağı her biri ki, iiç motör~ü ol-
0 ıcabeden nakliye ta)•yarelcrınden 
rı n sekiz bin tanesine, harp çerçevele: 
,. en devre içinde malik olabilecek malı 
.: teknik bir kudrette değildir. Alman 
l\e:i'cti Ve c.ndüatdsi bir bir ~u~~k ~
~ c on sek.iz bin tayyare, elli dort hın "1.:. 600 - 1000 beygirlik motör yapa-

c . ·a· müttefik ticaret gcınısı ır. 
lL-ılbuki Almanlıır ve ital~anlar bu 

hafta :zarfında 75500 l?n gc~~. ~?brdık: 
lannı iddia ctınişlerdır. Gorüluyor kı 

"balag·a mutaddan çok clahıı azdır. 
mu d 'k' .. d Bizzat HiUcr nutkun a ı -~ .gun c ce-

215 ı...in tonilato hacmındc vapur 
man P • ll'U · 'ddia bııtırıldığını bildirıni.tı.~. ı erın ı • 
ettiği bu hayal m?lısulu ~n~·ıplar m<!," • 
zuu bahis cttiğimız hafta ıçınd,. ol~uş
tur. Eğer bir devlet reisi al~?en ~oyl: 
bir iddiada bulunursa, Dr. c.obelsın dı
ğcr iddialarına ne derece itimat etmek 
lüzım geldiği kohıylıkla anlaşılır 

-r 

Sov,1et1Pr•:. Cevan 
---o-

( Baştarafı 1. d Salıif ede ] 

prensipten ınUllıcmdir. 
Birincisi bu mıntakada daim> bir su1h 

ve müstak~ bir niz:ım tesisi hususunda
ki kat'i arzudur. 

ikincisi de İngiltereye karşı yapılmak
ta o)nn harbı kazanmak ga\·esidir. 

Almanya 1ngiltcre ile nerede karş-ı
lasırsa karsılaşsın; mücadele edecektir. 
Almanya~ kendisinin iktısadi sal!a~ı~a 

dahil nddctli~i yerlere harbı t<.>şınıl ıçın 
tngiltcrcnin yaptığı gayretlcı c karşt ko
yacaktır.Almanya tarafından alınan tro
birlcrin <'hemmiyetlcri ve znmnnları b:ı
kımından 1anyyün <'den pr .. ·nsiplcr ayni 
prensiplerdir. 

--«>--

Yine Larisa schriııi bombardıman r.t
ıneğc gelen beş düşman tayarcsintn be~i 
de düşi.irülınü~lür. Düşm<:nın Prcvezc 
ve Liksuri iizerine yaptığı akınlar hiç 
bir lınsarn r,ebcbiyct vermemiştir. 

---o--
YARI RESMİ NOTA 

-o--
[ B!lııtarafı 1. ci Salııfcclc l 

Vi<ıi 5 (A.A) - Havas ajnnsı Belgrad 
mah;eçli bir telgrafında ~u mallımatı 
vermektedir: 

Bulgaristandn Almanlar turafmdan 
isgal edilen mıntakalardan bir çok mül
teciler bu memleketi k'rkc hazu·lanmak
tadırlar. Bulgaristnnda bulunmakta olan 
bir çok eski Polonyalı ve Çek diplomnt-
1 rile Belçikalı, Holruıdalı ve Norveçli
ler Yunanistan veya Türkiycyc hareket 
için bu menıkk;tleri? mümessi~lerind~ 
müsaade istcm!!;lerdır. Bulganstnndakı 
İngiliz ve be.yaz Ruslar da Sclanik veya 
1stnnbula gitmeğc hazırlanıyorlar. 

* 

mesaja gelince, emniyet verıne) i Ltih
daf eden bu mcsnj da o kadar gafilane 
bir teşcbbüııtür ki, Balkanlarda bir ınu
ktwr-mc-t deklarnsyonuna mani olmak 
'c Alınonl rın cenuba doğru tecavüzle
rinden a .. ğrıri mahzurla. aznmi istifade 
teminine mııtuf olan Alman arzusunun 
yeni bir dl'lilinden baska bir şey telakki 
edilt"mez. SONUNCU MERHALE 

Türk mahfılleri Ankar.ı siynsNinin Rad.ro gazetesine göre, Bulgar lıükü-
Bay Eden ve geııeral Dille yapılan ko- meli Alman askerlerinin Bulgaristana 
nuşmalnrda teyit edildiği ve de~işmiye- girmelerini Bnlkmıl:ıı· sulhunu korumak 
ceğiııi temin ediyorlar. maksadın. ntfotınişti. c.Bnlkanlan tnbi-

EDENIN TEMASLARI rindcn Bulg.ır hükümetinin tabiri c.Bul-
Atinn. 5 (AA) - tngiliz hariciye garislan> ols~ gerektir. Zira Mihver 

nazırı B. Edeni selumlamak için kı-nun t'.:rafmdnn hnrp Bulkanlarn çoktanbeıi 
esaııi mrydanınd::ı toplanmış olan halk ~elirilıııi~ir. 
Graııdc - Bretagne oteline gitmekte Bulgar hükümcti, Bulg:ıristanın bu 
olan T urkıye büyük elçisini hı:ı.raretlı hale gürt' harpten masun kalacağını ümit 
'>lirette nlkı"lamı~tır. ccichilır. Pli.kat bu ümitlerin de bo~ 

Tür~iyc büyiik elçisi otelde 1ngıltcre çıktığı bu sabah sant S,30 da anlaşılml§· 
hariciye na7ıriyle uzun ve samimi bir 

d b 1 
lır. 

~örU.ıme c u unmuştur. 7.ira bu saatte lngillcreııin Sofya elçisi 

ııÇckirdeksiz kuru üzümlerde (So 2) bulunup bulunmadığının aranma.s 
için tatbik edilecek olan metod. • • 
(50 gram üzüm 200-250 cc. bir Erlcnınaycr \'e)a tercihan ayni hacimde uzun
ca boğazlı bir balon içine konup iizcrine 100 cc. H2 s::ı{ sülfürik asid mah
lulü iltıvc edilerek ısıtılır. Muhteviyntı kayııamağa haşlıyan ha1onun ağzına, 
potasyum iyodatın sudaki yüzde 5 mahlulü ile nuıtbuh nişa ınahlulü cmdiriJ
ınck S\M"Ctilc haz.ırlnnnuş beyaz bir nıesaıni k~il1t, rabp halde, tutularak ren
ginde bir değişme olup olmadığı tetkik edilir. Uzüın So 2 yi havi ise kağıt \'a
zih surette mavilcŞr. Aksi takdirde kilğıt, balonun ağzından çekilir. 

Bu ınetod, kolayca hazırlanılan ve tnbii şeraitte uzun zaman muhııfazast 
mümkün olan eczalı bir küğıUa ufak hir cam balon \'c bir miktar sulu sül
fürik asitten ibaret pek mahdut malzeme ile, üzUmlc meşgul her kes tara
fından iki dakikalık bir müddet içinde, h~r yerde tatbil- edilebilir.) 

863 (548) 

Denizli iktısat bankası Türk anonim şirketin• 
den: 
Bankamızın 1940 senesi alelade hisscdaran h<'yeti uınumiycsi 28 Mart 941 

tarihine tesa~üf eden Cuma günü sant 14 fo Denizli Ticaret odası salonunda 
toplanacaktır. En az 40 hisseyi hamil olanların içtima gUnilnden on gün cvvcl 
hisse senetlerini banknmızın Denizli merkezine depo <'dcrek mukabilinde 
alacakları duhuliye varakasilc içlimtın gelmeleri ilan olunur. 
RUZNAMEİ MÜZAKERAT : 
1 - Meclisi idare ve ınürakıp raporlarının okunması, 
2 - Plfı.ııçonun tetkik ve tasdiki ve meclisi idarenin ibrası ve teıncttü hak-

kında meclisi idare teklifinin tasdik \'eya tadili, 
3 - ic;lifn eden ıneclisi idarenin yeniden inlıhnbı, 
4 - Meclisi idare hakkı huzurlarının tayini, 
5 - 1941 SC'nesi için mürakıp seçilmesi ve ücretinin tayini. 

862 (547) 

T.C. Ziraat bankası İzmir şubesinden 
Bankamız uhtcsindc bulunan Manisada Çobanisa köyünde 7352 metre mu

rabbaı bağın nısıf lıisscsi pazarlıkla satılacağından talip olnııların şubemize 

~ununla beraber farzedelim ki ~ol
t 1• kabul etmeyen ve baştan başa 
b 0lınaiları tahakkuk ettirerek• yapılan 
)h~_harpte bu imkansızlığı Almanya ?'~n
....,, On sekiz bin nakliye tayyarcsı ınti gibi bir plAm da tahakkuk etti~it 
b unsun. V c bu on sekiz bin tyyare ile 
l>ı:un içinde yer alacak 250 bin hava 

SabUe Jtmıfu''r hir mi~
tar asker çıKarabilir 

Atinu, 5 (AA) - Diin bütün gün lngillc.rc ile Bulgııristan arasında siyasi 
Atinalılar.büyük klit1elc·r halinde kanun ıni.inascbetlcri kesmiştir. SiyaSı ınünase
esasi meydnnıı~do lngili.z clç~liği kar. betlerin kesilmesi, harba doğru giden 
şısınclıı heklemıı ve 1l. l'..clcn ıle general 1 .. • d sonuncu merhaledir ınUrncnntları. 861 (551) 
...::· J h ()'il' h · · k d , yo un uı:crın e , • 
~>ır o n ı ı er gırış ve çı ·ışın a nı- . } "k" ti Bul nristanla si 
kışl.\mışlardır. 1ngıltere ıu ·um.e. g -

t •dcııi el altında olsu:ı. i~ bunlarla bi
er nı.i) At. 5 ( A A \ _ [)·· ı 1· ·ı· '-asi münasebetlcrmı keserken Bulgar 

ınn, . ( un c e nı:ıt ız .; Al k rl · · 
-o-- hnıici) e nazıriylc kurmay başkanına wprtıklnrınn nrtık ınan a~ e erild~n ... 

.. Bu iıgalde hava piyadesi kullarulaca
~ göre böyle bir teıehbUsü başarm~k 

[ u ... I 1 · S 1 f de ] h ,_ l "ssu" nnzarile baktıt1ını b ır-ua~.aro ı . cı ~ a u e Atinalılar §C"k \'<' heyewm tezahürleri- arel\.e u .. 0 k 
Bununla bernbcr Almanların Britanya ne devam etmişlerdir.Saat l 3deElen hü- ı miştir. Bunun manası lngıliz hdaa ..;:v-

~ Oft aekiz bin büyük tayyareye 1ngıl
~.ede meydanlar, arızasız ~üz~~kler 
~·le lazımgelir. Halbuki lngılizler 
~n tayyarelerinin muhtemel bu gi
~relcetlerine ka~ı, tan·are meydn-
1 ve muayyen bir genişlik ve uzun
. ulttaki bütün araz.iyi. tarlalan tayyreler 
~lıı İnilmez bir hale çoktan koymuş 

sahillerinc bir miktar asker çıkarabile- kümeti bir öğle :ziyafeti vermiştir. Ba~-,1 vcllerinin Bulgar. t.opraklannı m-
ceklerini kabul ediyorum. vekil, lngiliz e1çiıi Ye diğar şahsiyetler bardıınon edcccğıdır-, 

Kafileleri himaye için lngilteı·cyc da- bu zi.yaf.e~te hazır .bu)un~uşl~rdır. Alc- j Bu su:c.tlc Bu}garıstruun h~rp~en sa
ha fazla muhrip vermemiz icap <.'derse.-. şam lngılız sefaretınde bır dıne veril-, kınmak ıçın at.lıgı adım kendisini at~ 
filomuzu ehemmiyetli bir surette 7.aafo miştir. almış olacakt.ır. 

ulunrnaktadırlar. 
d Fakat bir ar. için bu meydanların ve 
~lül<lerin de inilebilecek bir halde 

0 duiunu kabul edelim. Acaba bu on 
ielr.ire bin tayyarenin ayni mıntakada, 
•>-ni harekat ıahaamda ~afletle serbest 
:tr•lcılmıı bu kadar çok düzlüğü bula-

Ubtrııtinadan elli kadar eski model muh- -
rip verebileceğimizi 7.annediyorum » 

1•••••••••••••1• 
Vaşington 5 (A.A) - Mümt>ssiller 

meclisi bahriye encümeni reisi Vinson 
ICAftŞIY AKA 

Amerika birleşik dcvıctıt!ri bahriye as- Mf ... ,f ... k si nf-'nıa~ı nda 
keri miktarının derhal 232 bine çıkanl-

__ ...,._ 

ması ve milli müdafaa icin 200.000 toni- · Madam ve şoförü 
llitoluk. muavin gemi almak Ü7erc reise N .. . ~ • , • 
salahi)·et vc-rilmcsi hakkında dün bir ka- N l\1unıessıller K(_l~S~A1.'S BENt::Tf 
nun projesi tevdi ctmiıııC-ir. Dıger fılnı 

Bu proje ayni zamanda reisioomhura StJltGt)NLER 
istediği zamnn bahriye nskcri miktannı l\1iiıncss.ili Pilcston Kostcl 
üç yüz bine çıkarmak salahiyetini de 
vermektedir. SeansJ::ır: ~ - G - 9 

Cumartesi, Pauır: 12 de matine 

Aııkara radyosu 
B l1 G ıt N 

8,00 Program. 8,03 Ajans habcdc.ri. 
8,18 Müzik: (Pl). 8,45/9,00 Ev kadını -
l(onusma (Balık yemekleri). 

12,30 Progr:ım. 12,33 Müzik: Fasıl he
yeti. 12,50 Ajans hnberlerl. 13,05 Müzik: 
Fıısıl heyeti programının devamı. 13,20/ 
14,00 Müzik: Kanşık program (Pl). 

ilrnbine ihtimal ve imltan var mıdır) 
_ On sekiz bln tayyareyi kullanacak 
.ctn aekiz bin tayyareclnln, hiç bir yan
~ ve kanşıltlıia. yerde ve havada 
~ya sebep olmadan kendilerine tah
:ıa edilen dnılüklerl eliyle koymut aibi 
oalmw ,,.. ......,,en ,,..katta o_,,a tnt. ALBAY OOftAUAN 

18,00 Program. 18,03 Müzik: Radyo 
caz orkestrası. 18,40 Müzik: Beraber ve 
tc-k prkılnr. 19,15 Konuşma. 19.30 Mem-

•·---------------•: leket saat ayan ve ajans haberleri. 19,45 
yapabilmesi kabil mtdir? 

* On sekiz bin tayynrenin böyle bir ini· 
ıi harpsız. gürültüsüz. patırtısız yani im
ltansız bir ~rt nlbndıı ynpacakln kabul 
edilse bile, mahdut bir mıntakada dahi 
~er hazırlığı olmayan, tanınmam~ bir 
aıa~iye bu kadar çok tayyarenin selll
'tnetle inebileceği katlyen düşünülemez. 
d ~n mükemmel tedbirlerin alınmıı ol-

Ugu sulh devresinde bir kaç yüz tayya
renin inişi bile oiddi kazalara sebep ol
~lak i~dadını gösteriyor. H?~ tazyi~i 
lt. hnda kendi meydanlarına ınıo dahı, 
ta..._ Zamanda yapılmak mecburiyetüe 
h. }'yarecillk için hava harplerinden da
~ büytik bir tehlike olmaktan geri kal-

or, 
CI Bu ıslak mevsimde. Fransa. HoUan
..:..::.. Belçilı:ada on se'kiz bin tayyareye , 

"' YENi DE,, 
---

Londra, 5 (A.A) - Ruzvcltin şahsi 
mümeaali albay Donavan kral tarafın
dan kabul edilmiştir. 

-o-

General Veygand 
Vişi, 5 (A.A) - General Veygand, 

mareşal Pctene raporunu vermek üzere 
yarın Vişiye gelecektir. 

havalanmak imkanını verecek müs::ıit 
meydan ve nrnzi bulunması ihtimali de 
l'yrıca dikknte alınack bir vziyettir. 

lngilizlcrin tanıdığı, her havada uçul
mağa müsait. beton kalkı,, yollarına mn
lik meydanlar, ne bu kadar tayyareyi 
buralarda toplamağa ve barındırmağa 
jmkun vardır. A1manlann, ağırlıklnn 
dokuz on tonu geçen bu layyntcler için 
bir takım düzlüklerden bL kııı mevsimin
de ve onu takıp edecek yağışlı ilkbahar 
günlerinde istifade etmelerint" de ihti
mal yoktur. 

Görülüyor ki esasen bır ccıddi ol
man olan inig mesdesi gibi, kalkış da 
• hiç olmnzsa ıslak mevsim dediğimiz 
yağışlı devrcl~rdt.. -v_ko~ayca kabul edi-

T lecek bir imkftn degıldır. 
'İirJ~,.C' : ~ tık defa • 

--
k- - i El G D Orta tek bir ihtimal kalıyor: At-

G 
=:. • manlann bu iki yüz cUi bin kişilik or-

E. J' LJ.. duyu tamamen ha.,.<adan p::rra~üt1erle 
A • • lnırihereye indirmelerH 
~ _ _ : :.·. Z N Bu ordunun bu tan:de bir iniş için 

U ihtiyaç hasıl edeceği 250 bin paraşütü 
: değil Almanya veya Avrupa, bütün dün 

1.J L y ya elbirliği yapın bir kaç sene içinde 
11 meydana getirmek kudretinde dd~ildir. 

Z · Acaba bu ordunun ne ka<1arlık bir 

\
r l A 1asm1 paraşütlerle indirilirse. işgal ga-

yesini tahakkuk ettirilebilir) 

E 
111111111 Biz böyle bir hes:ıpl6 uğrafmanın 

E 
• YEN! mnntıksızlJihna kaniiz; çünkü çoluk çdo-. -.. F cuğuyla silahlanmış, köv köv harbe e-

. rek ölmeği göze almıs bir halkı bol mo-

c l O 
törlü vasıtaya malik dört milyonluk bir 
ordu seferber etmi'- denizlerle çevril
miş, üstelik denizlere de hilkim bir mcm 

I
• K leket taarruz edilebilece~ini bizim aklı-

" mız bir türlü alamamaktadır. Ve bun· 
f 

1 
:. s dan dolayıdır ld Amerikadan gelen ha-

l beri ve bunun gibi diğer taarruz haber-
~ : l'( en k .1 i }erini ciddi saymamakta devam ediyo 
~<;<! : M 1 K İ Jurnal ruz. Böyle bir hareket mutla'k surette 

IZMtR 4 NCO iCRA MEMURLU
ôUNDAN: 
Kahramanlar mnhnllesinin Nukret 

sokağında 28 sayılı 300 lira kıymeti mu
hnmnıiyesi bir bap hanenin mülkiyeti 
peşin para ile antılıi{n çıkarılmıştır. Bi
rinci artırma 2 3/3 ' 941 perşembe günü 
saat on beşi otuzdan on altıya kadar 4 
ncü icrada yapılucnktır. Bu artınnn dn 
tahmin olunan kıymetin yüzde yetmi!'I 
beşini bulmn:ua müşterinın taahhüdü 
bakı knlmak ~artile sntış on gün uz.atılc
rak ikinci nrtırmaaı 8 4/941 salı günü 
ayni mAhcıl ve sııatta yapılacak ve bu 
-ırtırmnda satış bedeli ne olursa olsun 
kıymt'tİne bnkılmıyarnk en çok artıranın 
üzerinde bırakılacaktır. ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakadarların bu eaY
ri menkul üzerinde haklarını hususu ile 
faiz ve masraflara dair olan iddialarını 
evrak müsbeteleri ile i>irlikte t S gün 
zarfında bildirmeleri lazımdır. Aksi hal
de hakları tapu siciliğince mnlum olma
dıkça paylaşmndan har.iç kalırlar. % iki 
huQUk clellaliye resmi müşteriye aıi'ttir. 
Şartname 15 /3 /941 tarihinden itiba· 
ren her kese açık bulunacaktır. Taliple
rin kıymeti muho.mmenenin % 7,5 .niıı
betinde pey akçesi veya milli bir han· 
kadan itiba.r mektubunu hamilen 39 / 
35 38 numaralı dosyaya müracaatları 
ilan olunur. 

864 (550) 

SATR.IKEV 
lkiçeşmclik civan ismet paşa mahal. 

lesinde birinci yüksek sokağında 1 8 nu· 
maralı 8 odalı bir dönüm bahçeyi ve 
Halkapınar suyunu havi bir ev satılıktır. 

Görmek ve görüşmek istlycnlerin 
Damlacık Mahmut ağa so'kağında 82 
numac-oda Cafer Bulgana müracaathm . 

J • 3 ('554) 

Daktilo aranıyor .. 
En az orta mektl"p mezunu ve sürat

lı yazar bir daktilo alınacaktır. ikinci 
Noter dairesine müracaat. 

1 - 3 (535) 

Birinci sınıf mütehassıs Doktor 

Mlizik: R.ıdyo ince saz heyeti. 20.15 Rad-
yo gazetesi. 20,45 Milzik: Akordeon so!o
\nr. 21,00 Mi.iz.ik: Dinleyici istekleri. 21,30 
Konuşma. 21,45 Müzik Radyo orkestrası. 
22,30 Ajans haberleri. 22.45 Müzik: 
Cazband (pl). 23,25/23,30 kapanı~ 

IZMIR 4 NCO iCRA MEMURLU
CUNDAN: 
Kemeıde Pski çıkmaz sokağında ve 

renı 1 1 5 O inci sokağında 24 taj numa
ralı be"' yüz lirn kıymeti muhammiyesi 
hant"nin mülkiyeti peşin pnra ile aatılı
ia çıkanlmıştır. Birinci artırma 2 7 /3~ 
941 peşembe günü saat on beşten onbeşı 
otuza kadar yapılacaktır.Bu artırmada 
tahmin olunan kıymetin r~ yetmiş beşini 
bulmazsa müşterinin taahhüdü bakı kal
mak tartile satı:J daha on • gün uz.a
tılarak ikinci artırması 6/4/941 salı gü
nü aynl mahal ve ayni snatta yapılacak 
ve bu artırmada da satış bedeli ne olur. 
sa olsun kıymete bakılmıyarak en çok 
artıranın üzerinde bırakılacaktır. lpote1< 
§llhi ve alacaklJarla diğer alnkadarlann 
bu geyri menkul üzerindeki haklannı 
hususu ile faiz masraflara dair olan id
dialarını evrak müabiteleri ile birlikte 
on beş gün zarfında bildirmeleri l&zım
dır. Aksi halde haklan tapu sicilliğince 
malum olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. % 2,5 tellaliye müşteriye ait
tir. Şartname 15/3/941 tarihinden iti
haTen her kese açıktır. Taliplerin kıyme
ti ınuhammesinin yüzde yedi buçuk pe
ııin pey akçesi veya milli bir bankadan 
itibar mektubu hamilen 39 / l 20 dosya 
numara ile müracaatları ilan olunur. 

865 (549) 

AltınRuya 

S~!'\S· 9 - -ıı bir cinayet, balıklarla azraile iı çıkar-
. ,

3o · 11 • ı,3o ... 4 ... 6•
30 

maktan ibaret olan neticesiyle bir clna-
...___ ~ ve 9· da... vet olacaktır. 

Demir Ali KAMCJOGLV 
Cilt ''e TenasUl ha~ıkları ,·e 
ELEKTRİK TEDAVİLERİ 

Birinci Beyler Sokaiı No. 55.- iznıir: ~-------------------=======------------------------------------~ 
TANDA Telefon: 4248 

1 - Am<!.rlkanın en meşhur iki yıldızı 
FRED ASTAffiE CİNGER ROCERS altın filmi 

Ul!AN VALSLAR iZMİRDE iLK DEFA 

CASUSAV ·ABI 
T'tm.Kl'F. EN YENt H 

BUyUk Casus filmi 

RP HABERi.ERİ 

Elhamra Sinemaııı arkasında -snhahtnn 
nkşnma kndar hnstnlannı kabul eder. t) 

TELEl•'ON: 34'19 (46 tzmirin bu m~hur 
Hifal eczahanesinden alacak11n1z. 

D OK TOR Çünkü eczacı Kemal K. Aktq ya-
F AİK İBRARIM öK2'E par. 

Erzinc:ında tevdi edilen vazifesinin hita- Türkiyenin bütün zevkini kendi-
mı!!a binaen avdet etmiştir. ıinde toplamıt bir §8heserclir. Takli-

Uçüncü Be~·ler sokaluıda 18 numara· di yoktur Çünkn yapılamamakta-
da doktor Abdi Muhtar muayenehane- dır · 
sinde hastalannı bbw ve tedaviye baş· • un •L ECZAHANESI 
lamıştır. (4zt) Uu..ft 

İzmir Veteriner müdürlüiünden: 
İzmir ilkbahar at yarışları lG Mart 941 tarihinde başlıyacaktır. Koşulara 

iştirak cltltilccek hnyvanlarm kaydına Vet~rin~r müdUrlüğU dairesinde 8 
Mart 941 Cumartesi gUnU başlanacak 13 Mart 941 P*Şembe günü saat 16 da 
kapanacaktır. 

Hcndiknp yarışma girecek hayvnnlarm kaydı ise l O Mart 941 Pazartesi g\l-
nü saat 16 da kapanacağı ilfuı olunur. G-'1-8 856 (553) 

\'OKSEt( 
VERiMLi 

CG AVET 
ZARiF VE 
SAGl.AM 

ııa· 

c 

1941 modeli gelmiştir 
İzmir acentesi: A. ZİYA Kalaycıoi:hı.. Gazi Bulvan No. .fejef~Z 

Böbreklerden idrar torbasma katlar yollardaki hastalıkların miluoplanm 116' 
künden temizJemek için HELMOBLÖ kullan.um 

Böbreklerin (alışmak kudretini arthnr- Kadın. erkek idrar zorluklarını., eski 
\'e yeni belsoğ'ııkluj!unu, mesane iltihabını, bel ağrısını. sık sık idrar bozmak ft 
bozarken '\'anmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder_ 

idrarda knmlıtnn. mesanede taşlnnn tcşckkitlUne mani olur .. 
UİKKAT : HELMOHLÖ idrannm temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat \'ekiletlnio ruhsatını haizdir- IU."'R ECZANEDE BULUNUR 
1eaaaacaaccrxıacaccca~..co·aaccccccacccccc'caaaacaaaaaaaıa 

SODA-BERK En iyi Jngiliz 
Karbon atıdır 

(428) 

IZMIR SiCiL TiCARET MEMUR
LUôUNDAN: 
(Nuri Rodop) yaprak tütün ve tica

ret evi ticaret unvanile lzmirde Kurtu· 
luı 865 nci sokaltta 33 No. da yaprak 
tütün ve her türlD toprak mahsulleri 

alım satım komisyon ve ihracatiyle işti.. 
gal eden Nuri Rodopun iş1>u ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümlerine gö" 
sicilin 2954 numarasına kayıt ve teadl 
edildiği ilan olunur. 

8S 1 .(SS2) 



SARfl'E • 

SiYASi VAZIYET ASKERi VAZIYET 
---:r>-- -o---

Bnl~ar hariciye Yu~oslavya na-
nazırı istifa sıl bir taktikle 
mı etti? muvaffak 

-0-

Alman ve Bulgar as

kerleri arasında 

müsadem~ler 
Radyo gazetesindCT1: Berlindc neşredi

len bir i1.ahnartıeye göre, Almanlar Bul
garistanı iş_gnl ebnekle bu bölgede yeni 
nizamı kurmak, saniyen tngiltereyc kar
şı harbı kazanmak gayesile hareket et
mektedirler. 

En doğru sebep ikincisidir. Yani Al
manya lngilterenin zayi! taraflarını ara
maktadır. 

Çünkü Britanya adalarına doğrudan 
doğruya hücum edecek c~sareti göstere
memektedirler. 

MOHiM BtR HABER 

Dün Londra radyosu tarafından ve
rilen bir habere göre Bulgar hariciye 
naz.ın Popof istifasını vermiştir. E.c;asen 
Popof h3Sf.alığını bahane ederek üçüzlü 
paktı imzalamağa gitmemişti. 

Diğer' taraftan Bulgarlarla Alman as
kerleri arasında bazı müsademeJerden 
bahsediliyor, Bu haberlerin ne dC"rece 
Ôoğru olduğu malOm değilse de, Bulgar 
h:ılkmın Alman ~galini memnuniyctıe 
kabul etmediği Wunin edilebilir. 

Bir taraftan Sovyet tebliği ve diğer 

tarnitruıRus taraftarlanndan cesaret ala
cak olan Bulgarların Almanlara büyük 
müşkülat çıkarmaları mümkündür. 

ALMANLARJN HEDEFt • Almanyanın Balkanlarda atacağı ikin-
cl adımın hedefi az çok tavazzuh etmi<
gibidir. Berlinde neşredile;ı yarı resmi 
bir notaya göre Yunnnistanın İngiltere 
tarafından bir üs olarak kul1anılması 
.Almanvnca hoş göriilmcmcktedir. 

Bu bir ihtardır. Alınaİılar demek isti
yorlar ki eğer Yunanistan İngiltere ile 
münasebetlerini kesmiyecek olursa Al
manya Yunani.ııtana taarruz edecektir. 

AMERJKA AY ANJNDA 

lngiltereye yardım kanunu layıhasının 
Amerika ayanında müzakeresinin ilçün
cli haftası cumartesi günü tamamlanmıŞ
lır. 

Ayan azaBı 96 kişidir. Bu mevcudun 
elli ikisi kanun lehinde rey v~recekleri
ni bildirmişlerdir. Akalliyet Jüzumsuz 
yere müzakereyi uzatmaktadır. Müza-

• kerenin temini için iki sülüs ek.,,.,.,.·. 
lhımdır. 
Bazı muhalif ayan azalan gazete],.. ı 

~e kitaplarını ellerine alarak kürsiyc J,!e
lttcklerini ve oratia gazete okuyacakhı
nnı bildirm~lerdir, 

Kanunun milstacel müzakeresi için iki 
sülüs ekseriyet lazımdır. Kanunu mec
listen geçirmek vazif esile milkellef olan
lar bazı tadiller teklif etm~lerse de mu
halefet obüstrüksiyon'da israr ediyor. 
Buna rağmen kanunun hafta sonunda 
meclisten geçeceği Umit olunuyor. 

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

Alman iş~alin.
deki yerlere yi-. 
yecek maddesi 

ı[idemez 
--0--

Malta, 5 (A.A) -- Mecburi askerli
ie dahil kura erlerinin silMı altına çağ
rııinası başlamıştır. İlk.kayıt bugün Bir
kirkarada başlamıştır. Burası Napolyo
na karşı İngiliz bayrağını ilk çeken ka
sabadır. 

Londra, 5 (A.A) - Avam kamara
ımda ikbaadi harp nazın Dalton düt
man iıgali albndald yerlere yiyecek gön
derilmesi hakkında sorulan suallere ce
nben demiıtir ki: 

clngiliz hükümetinin bu husustaki 
siyaseti değişmemiştir. ~ar, esa

retleri altına aldıklan bütün memleket
leri beııliyecek kadar yiyeceğe malik 
oldultlanm sık aık" aöylemiılerdir.> 

Londra, 5 (A.A) - Dahiliye nazın 
Morison a,·am kamarasındaki beyana
bnda normal saatın üç mayıstan 9 ağus
tosa kadar ileri alınacağını bildirmiıtir. 

olabilir? 
-o-

Yugoslavların arazi 
teclakarlığını kabul 
ederek YunanWarla 
müsterek bir cephe 
kurması zaruridir 
Radyo gazetesine göre Almanları•ı 

Balknnlardn muhtemel harekat j.stika· 
metleri nrasmcla ' dün Vardar istikame
tinden de bahsetmiş ve bu istikamet;n 
en kısa ve en kolay surette Almanları 
ilk hedefleri olan Selaniğe ulaştıracağı
nı söylemiştik. 

Va7.iveti bu şekilde tesbitten sonra 
kendi "toprnklarında bulunan Vardaı 
vadisiyle Yugoslavynnın askeri durumu
nu incelemek faydalı olacaktır. 
Yugos1nvyanın askeri durumu bilyUk 

nezaket kesbetmiştir. 
Yugoslavya İtalya ile Odina - Fiyomn 

bölgesinde karada. · Adriyatikte denizdz 
ve Arnavutlukta tekrar karada milşte
rek hudutlara maliktir. 
Şimalde ve şimal doğusunda Avus· 

turya ve .Macaristan vasıtasiyle, doğu
da Romanya ve Bulgaristan dolayısiy!e 
Almanya ile hemhuduttur. Almanya 
Selnniği zaptettiği takdirde ise BeJgr:ıt • 
Üsküp - Selfınik yolu ke.silerek Yugos · 
lavya t..-ımnmiylc mihverin çcnberine gi
recektir. · 

Havas ajansının verdiği habe:-e göre 
Yugoslavya 28 sınıfnı silah.altına almak 
için hazırlık yapmaktadır. 

Yugoslav erkfır.ıharhiye .. inin bu kara-
rını alkışl:ımamnk mümkün değildir. 
Yugoslav erkanıharbiyesinin bu askeri 
kararı tatbik mevkiine koyacak tertiba 
tı alacağı da şüphesizdir. 

Yugoslav ordusunun kuvayi kii1liyc
sıyle Morava vadisi ve cenubi Sırbistan
drı toplanarak bir Alman taarruzun•J 
karşılıyacak surette tertiplenmesi lf. 
?Jmdır. Bu sırada Avusturyadan Alman 
ve Odinyadan bir İtalyan. taarruzun~ 
maruz kalmalan muhtemeldir. Fakal 
arazi fedakfırlığını kabul ederek Yunan
lılarla müşterek bir cephe kurabilirler 
ve geriden saldırarak Arnavutluk işir·j 
hir an evvel tasfiye ederler. 

HAV Al.ARDA 
En milhim Alman hava birlikleri Si

cilya adasındadır. Mal taya buradan ta· 
nrruz ediyorlar. Almanlann ikinci dere
'"Of' ehemmiyet verdikleri mıntaka 

· · arptır. Bura)a bir kJSJm hava 
ııderi gönderdikleri muhakkaktu. 

Ştukalar Agadebya ve Tobruğu ikinci 
defo bombardıman etmişlerdir. Ştukalar 
Akdenizde İngiliz harp gemilerim· knrsı 

kUllanılınış ise de büyük zayiat vennis 
olacaklar ki buradan çeki1crck şimdı 
Libyaya karşı kullanılmaktadır. 
Diğer yerlerde olduğu gibi Libyada 

da muvaffak olamıyarak harekat saha
sından çekilmeleri muhtemeldir. 

12 adada bulunan Alman tayyareleri 
arada sırada Süveyş kanalını bombar
dıman etmektedirler. Bir iki gece evvel 
Süvcyş kanalına bir taarruz yapılmıştır. 
Almanların bu taarruilarla Süveyş ka
nalını tahribe çalıştıkları a_<tlkardır. Şim
diye kadar muvaffak olamadıkları bu 
teşebbüste bundan sonra da muvaffak 
olmaları ihtimali pek zaiftir. 

-------......---------
Bulgar halkı angarya 

İflarde kullanılıyor 
--«>--

Berlin 5 (A.A) - D.N.B. ajansı bil
diriyor: İngiliz propagandası Almanlann 
emri üzerine Bulgaristan ahalisinin an
garya işleri için seferber edildiğini iddia 
etmektedir. Salahiyettar Alman mahfil
leri bu iddianın, İngilizlerin Balkanlar
daki vaziyeti bilmediklerini ispat eden 
yeni bir delil telakki etmektedir. Bu da 
İngiliz propagandasının karakteristik b•r 
noktasıdır. 

Bu]garistanda 8.rnme işleri için mez~ 
huri hizmet usulünün 1920 senesinden
beri mevcut olduğu hatırlatılmaktadır. 
Alman mahflleri üçlil pakta dahil bulu
nan bütün milletler gibi, müşterek da
valarını, yani yeni nizamı tesis için Bul
gar millt kuvvetlerinin de pek ala sefer
ber edilebileceği mütaleasındadırlar. 

--( DiKKA T )--
Dost ve müttefik ingilfere Jlarici~·e nazırı 

Ekselans Antoni Eden 
ile imparatorluk Genci kurmav haşkanı 

C eneral Sir ~f ohn Dili 
Ve maiJ·etlerinin Adana \ 'e ANKARA'YA gelislcri. ~·apılnn mu

azzam karsılama töreni tekmil f<'fcrrüath·le 
BUG:C-N matindcrden Hihnren • 

~LHAMRA Sinemasında 
Programlarına ilive olarak gösterilmektedir .• 

rE'lflUJR 

GORING 
--<>--

Viyanada Ru
men başvekili 
ile neler ko

nuştu? 
-0-

Bu mülakata /.ü yük 

bir ehemmiyet 

veriliyor 

. 
Edenin Atinadatı te. 
masıarı neticelendi 

---<r>-----

Türk hududun
da Alman as
keri yoktur 

Yugoslavyanın 
vaziyeti hakkında 
İngiliz gazetelerinin 
neşriyatı 
Atina 5 (A.A) - İngiliz hariciye na

zın B. F..den ve gcneTal Sir Con Di1l'in 
--o-- Yunan başvekili Koridisle konuşmaları 

Berlin 5 (A.A) - D. N. B . Ajansı Vi-· bitmiştir. 
yanadan bildiriyor: Alman hava nazırı Royter ajansına göre konuşmalar çok 
l'viareşal Göring bugün saat 11 de Viya- verimli ve memnuniyet verici olmuş
naya gelmiş ve doğruca tayyare meyda- tur. 
nına giderek saat 11.20 de Bükreşten BALKANLAR ASKERLER 
tayyare ile gelen Romanya devlet reisi ELlNDE 
general An1oneskoyu k~ılamı~tır. Bem 5 (A.A) - İngiliz hükümet mer-

öğleyin Mareşal Göring ve genCTal kezindeki intiba şudur ki - Yugoslavya 
Antonesko arasında Belveder şatosunda hariç - Balkanlar meselesi siyaset çerçi
bir konferans aktedilmiştir. Mareşal Gö- \'esinden çıkarak askerler eline geçmİ§
rjngle general Antoneskonun miilfıkatı tir. 
hak.kında Bertin yan resmi mahfillerin- İngiliz hariciye nazın B. Edenin 'le-
den şu malumat verilme-ktedir: maslar1 dahi bu mahiyettedir. B. Eden 

Alman siynsi mahfillerinin kanaatine son hazırlıkları tamamlamaktadır. 
göre MarPs:ıl Göringlc Rumen devlet re- Gazet Dö Lozan diyor ki: 
isi general Antonesko arasında bugün « Yugoslavyanın vaziyeti çok ruızik-
Viyanada yapılmış olan mUJfı.kat esna- tir. Her iki muharip ta.raf onu kazaruna
sında siyari ve iktı.sadi me!;elelerden zi- ğa calışmakta<lır. İngilizlerin bütün gay
yade nskni mc-scleler iizeTindc konu'.::ul- retJc.'ri Yu,ı?osJavyanın bitaraf kalmasını 
mustur. Mahdut sa!ıc-ivetlcrin istirakilc lt>minden ibart>ttir.> 
l'apılan hu göı iisr1eyc Almanyanın Biik- Be im-adda çıkan· Politika gazetesine 
res hava nta~esi genemi KCTscnber~Pn göre. Sofyadaki İngiliz elçisi, elçilik me
İc;tirak etmic;tir. General Antoneskomın murlarının pasaportlarını istemiştir. 
'Tlaiyeti arasında Romanya iktısat müş- Muameleleri biter bitmez Bulgaristan-
t<'sarı ile p.en"ralin hlL'iusi kalem müdü- dan avrılac:ıklardır. • 
rü Albay Flcteresko bulunmakta idi. B. Rnndelin Bulgar hükilmetine tevdi 
Haber alındığımı göre general Antones- ettiği notada İngiliz - Bulgar münase
ko Bükreşe avd'"'t etmek i.izere saat lfi betlerinin kesilmesine sebep olarak aşa-
cia tayyareye binecektir. i';ıdaki iki nokta zikredilmiştir: 

----- 1 - Bulı::aristanın liçlü pakta iltihaltı. 

Tagmis ~azınor 
--«>--

Türkler askeri 
meselelerde bi-
zimle mutabık 

kaldılar 
-0--

Londra 5 (A.A) - Timcs gazeesi bir 
ımıkrıl<'~inde şöyle diyor: 

Hariciye nazın Antony Eden ve im
paratorluk kurmay başkanı Sir Con Dili, 
Tiirk askeri şefleriyle tamamen muta
bık kaldıktan .sonra Ankaradan ayrıl
m1ş.lar ve Yunanistan:ı gitmişlerdir. 

Hitler, Çoktan beri beklenen emirleri 
cumartesi giinii vermiştir. Bulgaristan 
Başvekili Filof iiçlü paktın protokolu
nu imzalam~, Bulgaristan da istil5ya 
uğnyan memleketlerden biri olmuc;iur. 
ltalyanların sulhla muvaffak olmadıkları 
bir yerde Almanlar tehditle muvaffak 
olncnklannı hesap etmişlerdir. 

Almanlar burulan sonra bombardı
manlaı-a haslıyacaklar ve Ege denizinde 
hava faaliyeti göstCTeccklerdir. 

Resmi Türk ricali, başlıca meselenin 
Yunanistan· için olduğu kadar Türkiye 
için de mühim olan Ege denizi sahilleri
ne karşı yapılan tehdide müttefiklerin 
ne suretle mukabele edeceğini öğrenmek 
olduğunu .c:öylcmektedir. 

Türkler kendi emniyet sahalarına 
karşı yapılacak bir tehdit karşısında la
kayıt kalnmıyacaklarını alenen söyle
mektedirlcr. 

Salı günü Ege denizine karşı yapılan 
tehdit, henüz ya~smış bulunduğu sıra
da Tiir.kler bütün aske.ri meseleler üze
rinde mutabık kalmışlardır. Bu mutaba
kat, henilz tafsi15t alınamamış olmakla 
beraber, her halde Yunani!rtanla işbirliği 
icin milttefikler tarafından te.c;bit edilen 
.reni bir esas mahiyetindedir. 

--------------
Hollandada 

--o--

2 - Elçilik mC'murlarından B. Grnno
\'i"in !stanbuln giderken Bulgar toprak
Iı.rında kaçırılmış olması ... 

Bclgrad 5 ( A.A) - Havas ajansı bil
diriyor: 

İngiliz elçiliğinin kadın memurları 
Yugoslnvyadan harekete hazırlanmakta
dırlar. 

NtHA1 SAFHA 
Londra 5 ( A.A) - İngiliz matbuatının 

neşriyatı Balkanlarda nihai ~fhanın 
vıoklnsmakta olduğu intibamı veriyor .. 
Simdilik mafuu.at. Almanvanın diploma
tk harC'ket1C'Tile meşguldür. 

B. Hitlerin Türkiyeyi uyuşturmak 
hnrt'k C'ti «rarip bir lıarekeb olarak tav
sif ~iHvor. 

Ga., t !"r Türk knbine>qnin toplantJ
sı, B. Hitlerin mesajı ve Almanlann 
Rusv:ıya kendi i lerine kanşmamafarı 
ctrnfmdn wıntıkl:ırı ihtar etrafın<la tef
sirlerle doludı.rr. 

Deyli Telgrafa göre Yugoslavların A1-
mnn akidelerinden nefret etmeleri için 
esaslı sebepler vardır. 
Rusyanın Bulq:ıris•anı takbih eden 

sözleri bütün Slav aleminin kulakların
da cınl:ımıştır. 

Rusya Naziliğin balkanlarda kendisi 
için nasıl bir tehlike teski1 ettiğini geç 
tnlamıştır. Fakat nihayet bunu anlamış 
olması çok mühimdir. Çünkü Türkiye
nin elleri serbesttir. 

B . HiUerin Türk.iye cümhurreisine 
alelncele gönderdiği mesaj vaziyet hak
kında endic:e]er duyquğunu gösterm0 k1e
dir. 

TO'RK HUDUDU AÇIKTR 
Londra 5 (A.A) - Sovyetler birliği 

tarafından neşredilen tebliğin heyecanlı 
tc-zahiirler göstereceği hakkında Belgra
dın mülahazaları a1Akayla takip edilmek
te<lir. 

Deyli Telgra{ın Belgrad muhabiri di
yor ki: 

Alman - Bulgar kıtalan Yunan hudu
dunda mevzi almışlardır. Türk huduclur:
da Bulgar Jntasından başka kuvvet yok
tur. Almanlar Tür:klere emniyette ol
dukları hissi vererek onlan uyutmaj!a 
ç:ılı~ıyorlar, 

Bitler mesajile Türkleri kaüyen em
niyette olduklarına inandırmak istemiş
tir. Fakat Rusyaya ayni intibaı veremi
yorlar. 

Suna emin olmak icap eder ki Rusya 
Bulgaristanın hattı hareketini takbih 
için her halde ciddi sebeplere maliktir. - --------''---

GENERAL DE GAULE 

o ' MART PERSEMBE = 

SON HABE~ 

Hükümet kararları 
~--------------~x*x:~-------------

Linyİ t İşletmeleri ''e deniz nak-
liyatı mürakabe alhna alındı 

Ankara, 5 (Hususi) - Tamaml::..x, tayin ve tnrifeJerini tanzim sdahiye(.,I 
lıınmış bir kaç mühim koordinasyon vermektedir. 
heyctei kararının yakında meriyete gi- Hükümet buna istinaden, Türk 1 
receği haber alınmıştır. rağını taşıyan gemilerin seferlerini ~ 

Bu kararların birisi Linyit istihsaline dide. tabi ~tmuş~ur. ~eni karar • il' 
aittir. Linyit madeni bulanlar, kendi- seferı ve tarıfelerı tanzım hususunda. 
lerine ihale yapılıncaya kadar 2000 ha geniş hükümleri ihtiva etmekted•;. 
tondan fazla linyit çıkaramazlar. Milli Hakiki ve hükmü şahıslara ait, o ~ 
korunma kanununda, icabında bunlara 15 O ve 15 O tondan faz.la hacimdeki flJ': 
daha fazla linyit çıkarmak selahiyetinin kineli tekneler be hükümlere tfıbidi'-
verilebileceği hakkında bir madde mev- Gerek devlet daireleri ve gerek _. 
cuttur. ka müesseselerle eşhas, nakliyat ya~ 

Koordinatyon heyetinin k~rariyle, mak istedikleri zam.an bu i§i ta"nziın J.ı 
muayyen prtlar dahilinde iktısat veka. teşekkül eden komi.yona müracaat eo"'." 
leti 2000 tondan fazla linyit İ.9tihsaline ceklerdir. _J, 

müsaade edecektir. Kömürden başka bilumum ham ~ 
ikinci mühim karar deniz nakil vaaı- de nakliyatı için navlon Ücretleri t~_ .. 

talannı alikadar etmektedir. Milli ko- edilmiştir. Bu suretle hüküınet •. ~~ 
runma kanununun 32 nc.i maddesi hükü- nakliye ücretlerinin lüzumsuz y{i&P
mele nakil vesıtalannın seyrü seferlerini ıine mani olan bir karar almııtır. _ _. 
1111111il1111111111111111il11H11111111111111111111il1111il11111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 tıllll"' 

lsta11bulda yeni bir elektrik fabrikası 
------:x*x · ~ 

İstanbul 5 (Telefonla) - Nafia VekAleti, her sene tstanbulda artmakta o 
elektrik istihlrutlni karşılamak üzere yeni bir fabrika inşası için teiltlkler Y!' 
tırmaktadır. Salahiyetli mühendisler etüdlerc başlam~lardır. Tetkikler n~ 
sinde hazırlanacak rapor Nafıa vekAleüne gönderilecektir. _... 
mı 1111u1111111111ıı1111111ıııııııı1111111111111ıı111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

lngiliz donanması Makineye 
> 

Yeni cüzütam
larla iki misli 
kuvvet buldu 

Verilirken 

Bul~aristanda 

ALMANLAR öiica HAL~N~ 
YUNAN HUDUDUNA DOGRu 

Londra 5 (~A) - Dünyanın en kuv- iLERLiYORLAR 
vetli donanmasına malik olan İngiltere- --o-
nin açık deniz filosunu takviye eden ye- Belgrat 5 (A.A) - Royter bildiri~~ 
ni'harp gemileri hakkında bugün ifşıat- Aimnn kıtaları tren, kamyon, otoDI"" 
tu bulunulmuştur. ve tayyarelerle dalga halinde Bulg~ 

Bu filoya beşinci kral Corç sınıfından uma girerek Yunan hududuna d~lf__;. 
beş .zırhlı, fııüstrüis tayyare gemisi sını- ,ilerlemekte bcidevamdır. Cenuba gıCJP:" 
fından dört tayyare gemisi, en seri ve başlıca üç Bulgar yolunun kilometre~ 
modern on beş kruvazör iltihak etmiş- tulda makineli malzeme ile örtu!U ~ 
tir. duğu bildirilıncldedir. Tunanın öte 

Bu suretle İngiliz doııanına.sı 19 .zırhlı, yısında hazır bulunan fırkadan en az :ı 
8 tayyare gemisi ve JS kruvazörden te. şi şimdi Bulgaristana girmiş bulunın 
şekkUl etmektedir. lngiliz' donanması tadır. Yunkers 52 tayyareleri müte~ 
i<:in Line sınıfından kırk biner tonluk yen cenuba doğru malzeme taşıma1' 
dört zırhlı daha inşa edilmektedir. 16 Messer ~mit 110 lar da cenup Bulg~ 
pusl~ ~~Jarla müce~ez o)~n bu zır?h· tanmdaki yeni ilslerine :yerleşmek~ 
lan~ ıkısı 1944 senesınde hızmete gıre- le. Bulga siyasetini takbi? ede-? ~"l,, 
cektir. • beyanatı Sofyada neşrcdilmeıniştir • .ı!• 

Gelecek sene iki tayyare gemisi daha kat Bulgar komünistler bu beyanıw" 
donanmaya .iltihak edecektir. metnini ihtiva eden kağıtları süraıle ıe"' 
Amerikanın inşa edilmekte olan ve in- zi etmektedirler. Hadiseler zuh~ 

şası mutasavver bulunan zırhlılarının çıkmak üzere hafta tatilinde bir çok 9'0' 
sAyısı 17 den aşağı değildir. Bazılannm münistler hapse atılmışlardır. Sofya b" 
hacmi 52 bin tonilato olacaktır. pishaneleri şimdi hıncahınç doludıd° 

, , ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· Bulgaristanı kateden Alman kamyo~ 
Diyanet ·-

iŞLERi REiSi AKŞAM 
VEFAT ETTi -·-

Ankara 5 (A.A) - Ankara diya
net işleri reisi B. Rüat Börekçi bu 
akşam saat 19,10 da vefat etmiştir. 
Reisicümhurumuz İsmet İnönü mer
humun vefat haberini alınca yaver
leri B. Celal Üneri müteveffanın ai
lesi nezdine göndererek teessürle 
taziyetlerini bildirmişlerdir. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-· 1 ••• 

ınailizlerin Şarki Af ri
ka idaresi 

Londra 5 (A.A) - İngiltere tarafın
dan kazanılan muzafferiyetlerle İngiliz
ler eline g~en şarki Afrika arazisi bir 
emirname ile şarki Afrika kuvvet\eri 
başkumandanı general Kuningharnın 
idaresine konmuştur. 

n hava hücwnlarına karşı ~~ 
miştir. Köy halkı sakit bir halde ~ 
kıtalarının girişine bakıyorlar. köy)lV"'"' 
Alman kıtalarının mevcudiyetiyle ;yJ~ 
ceklerinin azalacağını ve harp tehllkr 
nin çoğalacağını anlamaktadırlar.-~~ 
lekette olan yeis İngilterenin m~. 
betlerini katetmesiyle daha ziyade a1j: 
cnktır. Vilayet şehirlerine yerleşen 'f 
man polis memurları cenuba do~ ~.ıl 
rüseferi tanzim etmektedirler. cıes;ı
merkezini Sofyada kurmuştur. Dün dl' 
gr:ıda hareket ettiği zaman Alman 
miryolu memurları Sofya garında ~~ 
lanarak geziniyorlardı. Sofyadaki 
binaların etrafına kum torbalarının~ 
nulmasına başlandığını gördüm. ~ 
halli Bulgar Alman işgaline ne .1 

bakmakta ve Alman propagandası 1'a
disine bir şey ifade ebnemektcdir. ~ 
nedildiğine göre · Sovyet beyana ..N 

metnini ihtiva eden kağıtların tevzii~:;, 
çük bir mikyasta mümkiln ola~~ 
Zira komünistlerin ekserisi tevkif, •·"' 
miştir. Bir çok yabancılar BulgarıSI" 
dan ayrılmak teşebbüsündedirler. 

-----------------
SİYAM MESELESİ Londra, 5 (A.A) - Geçen hafta 

karga,alıklara sebebiyet veren Ameter
dam ve Zeranda.ı HoUanda ıehirlerinin 
belediye reiıılcri azledilmiştir. Hollan
dadaki Alman yüksek komiseri Seisıı 
lnguardın azeledildiği tekzip edilmi~ 
tir. 

General Kuninghaın bir emirname 
neşretmiştir. Bunda deniliyor ki: 

Londr~, 5 (A.A) - Hür Franaız •Bu topraklarda mevcut kanunlara, 
ku~etlerı başkumandanı general Degol Adetlere ve mallara tamamiyle riayet 
Bokıngam sarayında km1 tarafından ka- edilecektir. Ahali verdiğim emirleri ye
bu1 ediJmiştir. Kral bir kaç ay evvt-1 rine getirdiği müddetçe hiç bir suretle 
b~.r .!eft!? ~snasınd~ ge~eral De.gol ile rahatsız edilmiyecektir. Halkın korkma
goruşmuş ıse de ıımdı resmen ılk dafa sına hiç bir sebep yoktur.ıı 

Tokyo 5 (A.A) - D.N.B., bildiri~ 
gibi hariciye nazırı B. Mat.moka Fr ~,. 
sefirinden nihayet Perşembe gününe f,,tJ 
dar Siyam meselesi hakkında ce~ 
vermesini istemiştir. Bu demarse ,1 
sa yeniden ihtiraz.! kayıtlar derıne)' ~ 
ettiği mütareke müddeti ise Cmn~ 
nil nihayet bulacab'l için lüzum g ti' 
müştür. Bununla beraber japon guze ıY 
leri ve Toltyo siyasi mahfilleri Paris Jll il' 
ahedesinin derpiş edilen tarihte irnı11 
nacağına kani bulunmaktadırlar. 

FRANSADA VAZIYET 
Viıi, 5 (A.A) - Birleşik Amerika 

devletleri büyük elçisi vis amiral Lcahy 
dün mareşal Peteni ziyaret etmittir, 

olarak kendisini kabul etmiştir. ------- ------

Paris, 5 (A.A) - Mareşal Petenin 
refikası dün Pariae gelmiştir. Bn. Peten 
gazetecilerin suallerine cevaben şahsi 
işlerini hal için Parise geldiğini söyle
miştir. 

BUGÜN 

Belgratta mühim bir 
mülakat talebi 

Belgrad, 5 (A.A) - Atinadan dö
nen lngiliz büyük elçisi Yugoslav başve
kili ve hariciye nazırı ile derhal görüş
mek talebinde bulunmuştur. 

J~AL ·DE 

ı ... CİNAYET SAATİ EDWARD G. ROBİNSONUN 

2···HmSIZKİM 
En son şaheseri 

Kovboylar kralı JORJ OBIREN 

.~ ••• Türkce 1'aramunt Jurnalda en veni 
Haro haberleri . 

BİR İNGİLİZ FİLOSU 
---->--

Dokuz ltall·an -C«>--
.. İngiliz büyük elçisi 

tayyaresi Moskovada 
1
1· 

Moskova 5 (A.A) - Dün taya~~ ilk 
dÜşÜrdÜ İstanbuldan hareke teden İngiliz bt•)'t<IY' 

elçisi Sir Staffer Kripsin bugün ?.10~ f· 
Londra, 5 (AA) -- Yunanistandaki vaya muv:ısalnt ettiği bildiri!ınel<' / 

lngiliz karargahının tebliği: ~ 
JngiJi,. hava kuvvetleri Haymara . . 

açıklarında ftalyan harp gemilerine hü- EKMEK 1$1 Jcı11e" 
cum etmişlerdir. Harikenler ve gladi_ Ankara, 5 (Hususi) - Yeni tiP e ,,., 
yatörlerden mürekkep bir hava filomuz ğin knlite ve iiat bakımından d~tC 
Avlonya açık1 ~···..-r!a düşman harp geml- rimli bir şekle bağlanmak için h :gıaııd' 
]erine tanrrı · iş ve düşmanın kuv- bazı tetkikler yaptırmaktadır .. ~ 
vetJi bir hav< ı .. >'>Una rastgelerek do- mısır unu karıştırılması ihtiınal1 , 

kuz tayyaresini düşiirmUŞ, bir çok tay- Bu hususta yakında bir karara 
yareleri tahrip etmiştir. caktır. 


