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IZMIR 
BN'rEBNASYONAL 

FUARINA HAZIRLANJNJZ 

Cümhuriyetin yapıcı ve yaratıcı hamlelerine 
örnekler ilAve eden İzmir Enternasyonal Fuarı 
bUtUn gtbelliğiyle bu sene de açılacaktır. ' 

Hazırlamrm ... 
ZO A(;USTOS - ZO EYLtiL 1 

"'ts U&n tniinderecabndan meıuliyet kabul edilmez .. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserleritıia belcçiai 8Gbahlan raJcar •ivat .-.ı.dir YENi ASIR Matbaasmda budlDlfbr. 

'9itı11 lııyiliz hariciııe nazırı B. Eden bir konuşma esıuısmda f: 1111111111111ililil11111111111iı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111 

knıek Meselesi GENERAL DJll YUNAN 
\'aıeıııı içinde yolılıdı 
fefırneıı, flallra ıstırap 
::"ıneıı esef edilecelı 

" hadisedir •• 

-·-IlAKKJOCAKOGLU 

-.,_ 'rürkiye kendi ilıtiyacınm çok üstün
Ut hububat istihsal eden bir memleket· 
... \' ~ln zamanlara kadar arpa ve bu~
a.!_• ıhracat maddelerimiz arasında yer 
~ordu. Beynelmilel vaziyetin gün geç. 
-çe a~lrlaşması, harp tehlikelerinin 
~ admı yaklnsması üzerine ihracat 
........ lledil<li. 
~una rağmen memlekette ekmek sı-

t_Jsı lt'Ü'le c;arpmaktadır. a...!1lhassa iki günden beri fırınlar 
~de görülen kalabalık, halkın saat
~ itiŞe kakışa bİI.' kilo ekmek tedari
~. ~hur kabp hayretimizi mucitı 
-~ kurtulamamfŞhr. ...... ~ ,....,...1ar, fırınlara ihtiya<;m 

UMUMİ KARARGAHINDA 
---«O>·---

Cenhbi Afrika 
başvekili Eden 
ile 2örümeie 

~eliyor 
---lt~D---

Yunan Jıralı ue İngiliz 
Genel lıUPlnlly reisi 
uaziyeti tetlıUı ettUe• 
Atina, 6 (AA) - General Dili Yu

nan umumi karargahını ziyaret etmiştir. 
YWlan kralı Jorj burada general Dill'e 
ınüliki olmuştur. 

B. mEN VE GENERAL IÜLL'E 
HEDİYELER 
Atina, 6 (A.A) - Atina valisi eski 

( Sonu 2. cl Sahifede ] 
~~e un wrihliğini, tek ekmek halk 
~dan çok beğenildiğinden istih1a
'Jk ~ balkın ihtiyat ekmek tedn-

~~~ ~"~-~-~A~ ..... ~ 
lanın sebeplerini izaha· ~alışıyorlar. 

Bn izahın bir kısmı \•arit, diler bir 
~ da gayri varittir. 

Der şeyden evvel şurasmı kaydeylc- z f k 1 
inek mecburiyetindeyiz ki ekmek buhra- a er azanı -
!ltauı tek sebebi teşkilit bozuk1uğudur. 
~ Toprak ofisin buğday tevziatını d 
~ edememesidir. ma an ,ayret-
...::Piıniz biliyoruz ki hlikümet mem-

---"·-0)---

ATINA .. 
GÖRÜŞMESİ 

Resmi bir teb
li~ neşrolundu 

Habeş imparatoru !ngiliz kumandanla· 
riyle göriişiiTken 

Afrika Harbı 
--«o»---

dahilinde her hangi bir iaşe buh- J • • • 
....._ meydan vermemek için, miUi ko- erımızı 2ev-
~ kanununun bahşettiği salahiyet- HABEŞ VATA'\;PERVER-
...._ dayanarak bazı kararlar atmakta- !lii:etmı· yeceaiz ft 
~.Bu meyanda Toprak ofis te buğday ıy ~ -

---·O>---

Almanlar da in-
~lizlerin yap
tıiı hasaratı 

muterif 
------11ıı.-> --~Ql)l tanzimi için bazı salihiyetlcr ta- <>- LEHi ADISABIBAY A 

llhı eyienüş ve bir kararname iJc bu sa- İngiliz hariciye nazırı Bir Alman kqe merlıezi 
-:-::::. ~:';!!~:eb;;~~1;:~ş1:~ı Iiati Yunan lıaflraınanlığı· YAllA'IJORLAR tafarlp edUdl ·Alman 
...... YJen nuntakalara göre tesbit olun· na hayran.. y flücaınu hafif .. 

SOF A ---(), __ _ 
GÖRÜŞÜ İLE 

---40>---

Türk -· Alman 
münasebatı iyi 

-..b eşhas elindeki stoklar satın alm- Atina, 6 (A.A) _ Eden Yunan mille- -«>- Berlin, 6 (AA) - Avcılann hima-
~ . . . . tine şu hitabede bulunmuştur: Hahıldanm merlıesl· yesinde lngiliz bombardıman tayyare- Tepedelen mıntakuındtıki Yunan a.akerleri iatinıhat .ıatnanlcın-.J- ·--·-1-,-k ..... 

lıit ye sabm f1a~cr~nm tayın ve t~- _Unutulmaz bir saatte Yunanistamn ki leri alçak bulutlara gizlenerek yeniden ncwı - ...... au .. ,. 

~~~~~~~~~-mi~~~~~~~--~~~~ ~h~b~~~~-------------~--------------
'tti(!n bil' inhisar~ vermektedır.. hulden derin bir heyecan içindeyiz. Yu- IHlflangıeına gellndl dir. Evlere bombalar düımüı ve sivil Tlrkluanın ıazıvıtı 18 f 

.., ~lar .bu vazıyet ~rşıs!nda bug- nan milletinin vahşiyane bir hilemna Londra 6 (A.A) - Burye mUstah- halk için ehemmiyetli olan iate merke-
~areti ya~ nnkinlarınd~n karşı gösterdiği kahramanca mukave- kem mevkilni tahliye eden ttalyanlar zi hasara uiramıtbr. Alman dafi batar- s t 
-..;alisin durlar. ~~la Urf_a ve Mardm meti biz bütün İngilizler aylardan beri Debra. Markos istikametinde ricat ha- Yalan taarnızun daha teairli olmaaına 1118 prltlltllU 
~ 1e ~zanu. fiat yedı kuruş otuz takdirle takip ettik. Şefleriniz tarafın- ~edlı;ler. Sudanda talim görerek ye- ~ani olmuı ve düşman guruplanm da
~· znurde ıse. dokuz .kuruş otdauı dan hazırlanan ve ordunuz, donımmanız ~~n. bır Habeş taburu çete harbm?a Kltnuttır. Bir tngiliz tayyareai dü,ürül

a01f DAKjKA 
•••••••••••• 

.._n_ -· Toprak ofıs demıryolların •• tarafmdan mühim rol oynamaktaduo Bir çok düş- müft\ir 
~nı nısıf ilcretle nakleylemekte· ve hava ~vve.tlerum . ~- rnan firarileri Habe va~ rverlerine . 
~· 'l'iı~f!arlar ise tam tarifeye tabidir. retl~ tatbik. edile~ parlak menkibeyı ":· iltihak etmektedirle: pe ALMAN HA VA HUCUMU 
ı.-. ~l'ait altında hiç bir tüccar hariçten halillde ~P ettik •• 2300 ~evvel Ati- Hartwn 6 (A.A) - Bugün gelen ha- PEK HAFtF 
._;: buğday getirip tayin edilmiş fiat n~dat, t:~yo::.u ki ~ ~ ı.:· berlere göre Habeş vatanpervetleri l..ondra, 6 (A.A) - Hava ve dahili 
ş den satış yapamaz. rı.~yüke" urrıye uı:nb. ~. 0 

Debra Markosun 13 kilometre şarkında emniyet nezaretinin tebliği: 
-~ baıde buğday, arpa ve çavdarın h~ ~ye.yem il' -J• v • L Mansqka köyilnü işgal etıİU§lerdir. Dün gee lngiltere üzerinde dÜfmanm .. -. raası ve satışı toprak ofisin inhi ~ız inıll!:!~r ~ yanlan etmek :u· ADtSABABAYA DOORU c;olı:. hafif faaliyeti obnut[lıılr. Han ka-
ftlllQla denıektir. üyazma İs. 0 °!:; :.~..:; Londra 6 (A.A) - DUnki1 teb1iide rardıktan az eonra cenup eahillerinde 
k::..~ rağmen Toprak ofıs biitün Tür· )'"U~O~lnn tik:' .ıer· ~ 

99 
ismi geçen Burye Dlt!'91di AdisabalJOm bir ;,ere bir kaç liomba ablml§lla da ha-

~~ büyük ve kiiçilk şehirlerinde eınm 0 uz. • ... • [ Soa" 2. el Sa1aifd J •r olmamıttır. 
~~ karşılıyauk stoklan tesis et- vel gayretlenmm gevşetmiy~ 111111111111n11111111111tıftt11tnıntnı111111nıllffllHll ıt111111111111111111111n1111H11tllllllllllllllllllllltHIHlll 
llltb\ halkın ekmek ve un ihtiyacını te-

lt eyJeınek mevkündedir. 
kfıir.~an başka fiat tesbitinde kiiçük 
ili ~deki mütavassıtlara masrafiar<
b.daıı hyacak kar hissesi bırakılmadı
~li bu işin doğrudan doğruya Ofis 
LiRıı tı iarafuıdan tedviri zarureti de 

İşt olmaktadır. . . 
l' O(is böyle bir teşkilata sahip bu· 
te.._, d,ailndan ekmek buhranı baş gös-

. ••uştır. 

da~~ ~i.ilgesi kendisini bcsliyecek buğ 
lar ~ııtih"al edememektedir. Müta,•assıt
~k 'h~dolu içlerinden buğday celbedl'
h~ 1 .~ıyacı karsılaınakta idiler. Bugiiıı 
ise \'"~vassıtlar mevcut değildir. Ofis 
haL-"t 181 hasaramamaktadır. İzmir mül-

'8 •nda k"" ı k lbelı: sık oy ere \•nnncaya kudar e · 
B ıntısı vardır. 

ftıı.. ~~!atda Toprak ofisin teşkilah yok
a.. 

1
.. ıs an~ak İzmir şehrinin ihtiyacı· 

day ore belki biraz da fazlasiyle bui· 
,....,..;erınekte, fakat bu buidaylardan 
~n un \'C ekmekler muhtelif vası-

l( ..,itlhftkata sızmaktadır. 
llZalarUaaı gelip çuvallarla ekmek sa 

---coı---

Amerikada Ye
niden nikbin

lik basladı 

lngiliz hazırlıfı 
---co,>---

Almanya Bal
kanda weya Af· 

rikada barba 
Amel'llı ......... elı•et'I· 
yetı ··~ mecbur edilecek ......... ,,.......... >--
-~ _......... Londra, 8 (A.A) - Deyli Telgraf ga-
....,._. ~..--.. • zetesinin diplomatik muharriri bildiri-
"!'•t~ 6 (A.A) --: ~ yor: Eden ile general Dili Ankara, Ati· 

IOD inldpfbir ve Ymwpjtlan• macade- ö ·· le · d Şar 
lede nihayetine kadar mukavemet ka· na g ruşme rın en sonra orta kta 
._.. Ameribda ,enidea nikbinlik..,..._ yakında beklen~n. ~iman_ ~eketlerine .1-- Bilbuaa Tilrldy • d ... karşı kuvvetlenmızın en ıyı şekilde na
;;k:; ...,_eti .......,..i:.ı:":: sıl kiıD?mJabileceğini kararlaştıracakta'l' 
imi .bu njkhinliii lmvvetleadirmiftir. hvetbe~-~eAfrik~anyayı Balkanlarda, ya
So'VYetl~ protestom bir çok mütalea- u Şllntlll . ada dövilşmeğe mecbur 
lara yol aÇDPtbr Scnyetlerin hattı ha- edeceklerdir. · 
relreti hakkmcla ~ fikirler var- . Muharrir devamla Y unanlılann Sela
dD" Ekseriyet Sovyederin samimiyetin- nığin tabil müdafaa hatlarını takviye 
d~ fiipbe etmekle beraber 'bam muhar- etmek maksadiyle kuvvetlerini yeniden 
rirl• boğu1ann kontrolü meaeleainden tanzim ve tahşit etmekte buJunduklan
clolaya AJmanJann So.,-etlerle arasa açı.. m bildirmektedir. 
lacajl kanaatindedirler. İngiliz elçisinin Belgraddaki faaliye-

-o--- tinden bahseden muharrir Belgradda 
Yunanistanla TUrltiyenin faaliyetini te

tngllizJerln Bulgarlarla bari1z ettirmekte ve her taraftan mih-

1 
il yapmaları yasak.. ,-erciler tarafından sarılmış huıunman-

Londra 6 (A.A) _ lngiliz ticaret ne- na raimeD Yugoslavların Romanyalı
zareti Buİgaristanın düşman toprağı ol- lardan ve. Bulgarlardan çok cesur o).. 

l dulunu llAn ettiiinden hu mıem)ebde duJdarım ilAve eylemektedir. 
il yapmak bnunl eesalan Jsti]um ede- ~ - - ~-;.~ - ~~---... -~-~-
~- ------ ___ ...... ....._. __ 
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ş.:uia DABl:RLBRİ 
Bir aylık iiıra- tahsilatı Vergi . . 

ıcın 
t 

Yarldt i~indfl ~·ııı..ıı 
,eııme1', hllJJuı ,_,,.,,., 
vermelı esef ed ilecell 
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- cat 5,5 milyon Yeni kararların tatbi- ........... c.::E:~:'.;::1~.ı 
-- Ah kızım, ne diyeyim?.. liraya yakın k b f fd ı~~a~aku.u~~r•npaJ•pnk•a~· 

x~x ı·ne aş anı 1 1'nliii miilhnknhn ihtiyacı tatınıJI 
Kac:b İl~s efendi. Gülendamın İstonlnıla git• ---<>- p~l'dU.•ce iz.mir sclırine tahsis o 

G~ ıa.lıcdta ltangi ~kdarlarla '1uhraıu ömemek nı .. melı teJılili fıarşısında diifiid~da -r-·"' x*x 4eiHdir. 
Şimdi evin icinde, ev sahiplerinin bu- Bu semz muhitten başka bir !.' rde ,,,,.ddeleıtden ne Jıadar t'AHAKKVK ŞllBEJ;,ERi NERK.Bli •i• flattu bu #U~cle ilıliw WC\'lUU 

radan nyrılacat:11nı go teren hummalı geçireceğim günlerin bir t km gı.irul- ··~edildi?•• BİNADA TOPLANACAK.. ı w;ı}dan da k~tulaıuı~acaktır. 
bir hart'kC'l hazırlırıı bac:;lrımıc:; bulunu- 1ii ve rahatsızlıklar tevlit etme inden Emirlerle ıbuhranı öuleuıcğe 
vordu. cekiniyorum .. Burada bulduğum si.t1tCıw Ş~t .ayı içinde lzmirdcn muhtelif Vilayet uımımi mecllsmin kararı mu- ~u i nnı}ı ebe müdfu·ü B. Adil ,Sayann mak !lkuıtı~a ~Ül~ ç_clqıırk <>l}P'• 
· Gülendam 1 tanbula gitmek niyet ndc neti baka yerde 'ide edt'mcm diye ıi'ıti- memleketlere yapılan ihracat hakkınaa cibince hususi muh~ebe tahakkuk ~u- ınezareti a1tmda ilaha kolay yijriiyec4w tı~jl görm.elc, :ihtiyacın ıc 
oldu •unu bir smtsını ~etirı:-r k Kadıya t·az tm ktt-yim . bir istatistik haurlanın.l§tır. Bwıa naza- bele.tinin ıslahına doğru kuvvetli bir (tir. tyi Uıkip ve feragatlı bir _çalıŞQıa ile ~erine getirmek, J>)eseleleri bıal~l'Mllll'l 
~mı tı: Acab en e mi t l:ı\'- .ran geçen ay Y pılan !ihracat 13•663•120 .adım alıl~tır. Tahakkuk şubeleri ta- lbu ene tah Hatın asgari ~·üz4e 2.Ş n~- nıc.uiıı tek ~ oludur. 

d k k_..:ı ı· d ., kilo •ıdığuıdadU' ve kıymeti 5,404,370 kl b b -'- · ıı.. d d , __ .;ı!_ • l" 1 . hı -'· ı, 
1 

.... __ ıı;-_1 • ..t - FJen i baba ... Bir ço ·~-uc:-r ı vn- \'ur e ı)orsun. .. k 08 mamen ka1dırılmamn a cra er şı:.urın JJJCtin e nrtncağı 'i.inıit c i ıneKtuuu-. Sa alıiyct er~» hu" ""o a)uu. ,..~ 
kalarm cereyan ettiği bu yerde bun lan Gillend m hit; rnkıt he- liradır. Bundan başka lLOG9 'liralı· /;. n.uhtclif semtlerindeki tahakkuk ~ube-- Memurin <'"SS kadro una dokunulmı- sııliılıi)dJcri j~i tkull~ıak biraı 
böyle kalmak islemiyorum. men cevap ,. rdi: ba5 hayvan da ihraç edilmiştir. leri merkezi bir binada toplnnma'k üze- · c tır W k t ,memuıJar si.siemli bir dur. 'J'oprak ı0fisiıı teşkilatım lmrııılll91111 

h b b b M •!\ 11- b la Ah .r .2: b thrac.atm 3,116,797 liralığJ ılillün. d ;ı ı._ f 1 · . • Burada Jtörü~üm er ~ey ana a a- - w u.t&ın u ... • • n.u a- redir. t;rılışma ha\ ı isin e ~aı"' aza )ııı sı- l»aşaraıuı~a<·ağı bır işi üz.erıne 
:rm , e uıvalh y -;,enim Aliyi habrlatıyOT ibacı ı . Bıl iniz, bu hri hiç r- l ,269,GSO 1i l 1 ü~ü 000926 1 r;.ıhğı Eu suretle j ler toplu lbir şekilde. hu- .Jrnnmya ealJ acakhm:Iır. bugijıı balkıuuza rnrhk kinde f 
Ve bunları hatırladıkça gönlümun de- ırr.edı 'Jm halde onu ne ikadur s viyo- incir, u;ırn ~J f ~1 pnlruı ot, 70557 3i- 111ıııııııırır111111111m11rn11111mıı11111mHt11UU1ttlfl 11111mumııııı11111111ııım11111ıuımııııııııııııııııı Jı.hraJJlarııu çektirmektedir. JJ,euüı: 
rin bir ınatem hn\•a..c;ile doldugunu sezer a·um. Şimdiye k dar onun "Ü?. llı ini ralı~ı p.ata t hul~ı, 8' 933 lh'alıi:ı POLİSrE IJ<.' girmiş dc~iliz. Hatta cfcrbcrlik 'Y 
glbi olu~ orum. Haftalar, aylar t'E"Çi or. tt.ırJf d n bir c k 'zlcr dirJ din. bakla, 27690 l 1ı '1 m ~· 21525 li- ~uş cWğiJiz. rorıual bir ~a)at içiwle 

J B ·1 b · h · • r. .1 ralı •ı da kum Cl.ırıdır. • • • • • • • • eodimı üzüntüden, kederden b r tür ann '-'erı en u ıza at 5ayesınc." .ı:ıe- b ikilu ebıek i~in ıı.at~~arı boğ 
sıyırıp kwUıramı}orum. a onu cörmil$ ıbi şimdı 1sıanb•ılu ta- --n- Sinema filimlerinde görüldüğü gi i 4rnıak, yoktan buıu-anıar ~ara 

Zıl\'nilı babmn hny.ata gözlerini yum- nıyorum... Ye ı· tramvay x*x tUıe.uıJekcte küüilük etmektir. 
Cluğu sıra& .line üiz.i dmıünel'e'k. hepi- Yedi tepe üstüne kurulmıı~ hüy'•k bir r ) Ekmek nıcsclcsj ı:1_c)ip gc&miycliın. tr 
mize ycıtttek kndar büyük bir haziru. sclıir ... Ycsilliklc·rin icinde adeta ccn- Ik. t b · ı h.. ı·ınlnr önündeki ıizdihaww, ılWHJC)'i0 
bmrldı. Bu servet yalnız bana ait ele· net gibi gö°"rünümıü.,c; .. ~V'e ma?ıri r nkli arabalan ya- 1 a anca l e ev sa 1• ~nrsnıaktaki dıcmmiyctli rolii ~Ü-df 
ğil .•. Siz babamdan .sonra bt:onim .ikinci bıiyük sular. biç durınndan, müt"n1ncli- iiy~dcıı MZak wtula.,ıaz. ~,ugün ~ 
pederim sayılırsınız. Şimdi benim \'elill" yen onun etek'lerfai 'öpüyorlarmış. ıne oin)oruz? .flnha imdiden mi? ~ 
ve "'asim bulunuyorsunuz. Bu büJiik sulara galiba deniz diy r- pılıvor bı•n ı• korkutan hı .. aız ,,irbirinc sormaktndır. Nihayet c . 

'Bu servet benim kadar .sizi de alaka- k.r. Halbuki lbrn imdiye kadar de tizin • ti3 ıncsclcsi hayat da\'asıııııı başında ge~lif· 
öar eder. Onu fay&llı ıi$lc.wrae kullanabn- yiızünü gonnüş. onu tanıınıs dC'ğilim.... --o-- F.ski dbise giycbiliriı. Pir çok 
mekllr;im ancak sizin ir~aımz sayesin- ~üphesiz o glirülme,ğc deı.;er. cok tuhaf lı xfc'x ~açlar~~· fcr{lgat göstCl'ebWl'iz. 
a~ 1rnbı1 o.1a'bilir. bir şey o1ınri'11! - Y.ap ... n bir l'OnlOr l'e _ .._ .... _. ~-d _., • uJ ~ k k · r 

1 
n·ıh1" 

Bu vazi.r~ıle henı yalnız bını'kma'k Sonra dört, nltı. iki minnrc>li camıler.. bir motorı·se "enı·lerı· 'Dfğet' ıifıf • ...,....._, ""'a•-• an ·~~ey_uı soy P • . t c me ~ ns a 0 arnayu. 1 ;_ " •on fi.,... ıa..a-.a- ıff6..ır.ag. Jtc if halk tabakaları için bu ihtiy~ _... istem'iyect'.ğınizc rminiın... Bunlar o büyük t-ubbclcriyle ad a k'lS- d e .... edUebiJeeelJ tH,.... ,.,-- •Hrıucn • ..._.. • ha ~ok ~iddetlidi/. &~ oDlar ..,.... 
Siz Üc arlı1c çok yaşlı bulunuyor.su- kocaman lir .daw gibi gör!üofüler.mi~ V<' lznıit· 1ranl\'ny şirketi ate1yeSinı1e, Na- ~zmir .zabıtas.ı ..ınerıd:lı ıbir iıttaızlık kalı 18 t"il!Pnda Cemil 'yisoy ol~uiunu ycrle.r. !c!11ck onlar için ikinci de~ 

nuz. Bu ~ycttc 'kaza iSle.ri}li!e ur<rnş- kandil, Ramazan, ba.rram gecelerinde, fıa \'Ckltletinin tensibi ,.~ müsa.adesiyle '\'a'k'a.ıwn faillerini &)·.dana çdcann.ğa :mey:d..,. ~~r. f'libt ~~r Ele bır ılıhyaçtır. Bu ~bd~. h~ P 
ma'k siii pclc zzy.acle Fornr... bütün rninarcforj ısıklw domıtı:lnr- ··-'l~~- . ___ , _;:1:,4_ ~ "''"'- f ,._ _j1 ıll-- d h b . . ,_ .. el·ı..uı .bu 1.-.:1 ... • .... '--'ılık ile ıd_.. life o1ur'? _ Tekaüt olsanız da birbi- mış!. trmavay ~ljılr.ı . .ı~ qıwue,ge "-:> .ınu:ı."il fa11. ~ımuştv. ,.,.,.,ın an sonuna genç ırslZ u 111 yaptı .. tan sonra otur- .,..ı o _. _ _. _ _ _.. . 111' 
rillüzaeı hi_ç ~1mas.ık ... Ve birL1ctc Ancak peri ına allarmda hikaye ellik- hınmıstır. Bu ~·~nı tramvay arabaları kadar gayet enteresan afhahlr geçiren duğu olele u~rranwnıJtlr. ~·~ ~alluşdmw.;ı «:ok .esef edılt>cek 
b:kıp bura!an l>a.ska bir yere gitsek.. leri ıbu biıı bir :J..iidü ~üzclUkl.crr. sahne Avrupadan go}ırılen ara:ba1nrdan !nrk- büiee ıjı.ldw: Ce~ m ~ ~iii 1\1'~ ev- ~·~Wş~if. 

-"-- k •- ' ~ı-.ııır ,., cı. •• t4~ .... m.>4.-..ı:ı-.. ..:ı-~ A...:L- 11., _____ .._._ :i1l.-L-'-ar •a''-•kıa•'- 1 J velld gece saat t f sıralann.da Sadıkbey .Al~ll~ ın~nı~m hq .. ıu.esele_T.e~ Efendi b'1Udcığun .. !3u 'birici Kızt:ıızm olan lstaDbula ıcidecelc olursam oraAa ,., QI "' .ua .'\od .......... ...,'WI~' 6'1CWoU nı..uı~g ·-1111 ... !il. ,. u. uelı: 
gım1üu'ii Jıos ebne'k i~ oruın hu dı1e- çarça"buk yi oıscağımı, kafamı saran Vr i!sSfü"üı:. s.yilı !C.Vde o~ jlD-1.Gl miik!kNdiQClen mevkünde bir tabanca ıesı duyulrn';l'- ~ el'mek .bu~pnını onliy , 
Gin'i her :ııaiac b~ul 'buyurmafo:m17_ .. takıı:n.atiy.ab~üııcclerdcn kendimi kur- Evvelce haber "erdiğimiz gibi şimdi- ,.&y Cıa.Yit ~ f ~ tarlla'la4~ p.- tur. Tabanca.-~ it~ memurlar ıld ve cczr} tedbırlerı ~\ı\yalarqıa 
Size "Ço'ıt ya'lvanr, !bu Ticnmın n·dllo1un- tarn~mı .se74yonıa. ki halde bir lotk w buna il~eten bir ~.a ~a ~v.W. ~d~uou Jdginin karanlık sokaklara daldığmı, fa- ,·;ırclır. Pu tedbiri~ ~li vo iflti1 ~ 
ınanıasuu clileriın, e.foncli i>nbnr~J""l . Fa'knt } ine siz 'bitirsin iz .. Eğer btırn- motoris it :il · ~. 1J P\Ulara ile ~ ~r. ~ atsa Ua41~ ~c kat ü~üncü bir ıahauı deniz kenarına ~yguıı o~lldır ki pıüsbet neticelei' 

Gülenc!am Xa6ıyı yoıa yat-r:m.k icin da kaJnlım diye rar ıederscniz bu emw çaLş.'lcak ohın ·omo..rk bu hn!tn içinde kendiai ~ ıs~ ~ lbirdeta sonra do~ ~.!"r•~ uhtlde ~ize (lı.d.jı- t<1i~Yi>;: Bu. dp ~cak 1ihPJ:a?J' ~ d_ 
genç bi1arm l'l1 büyilk ,,ir -silaln <''hın ri.Wze itaat .eı.~ a!jka .ne ~~b,i- Gijzt<;ı>e Jwtu1d, seCe:;rlere ~yarak- ~nc4ta'ki ~atw..dıaneıllcn ~Alar.ık nı c~erdiı. de buyti.k: iur şekilde tatmım •e 1'!I!!! 
ta.111 b1r nraae e ve ııraaa bir ;gülÜ.'llSİ- 1irim'?.. 1ır. .f..tref ıadmdilki arka4ati.Y..k ~,U)e ,__~.. DerMJ denile .-tlay:an pir poU. me- tı{I kwvv~lcndirUnıesi ile müınldbi-
l'aro'k .ihfiyarm mtika:vemet tcuvvclirü Ciileodam b'1raz soluk ıılmak ·ere t1eı.'le eni ~k ·.c motor!sler 4e ~~iic. d_uruıbu.,.beıbnizAl.etf'ak•~.we de- HAK.llla&A•OOJll 
~bneğe ve ono 'kanllı~ 'kovul- .:ıurmuşkı.. yapıl~. ıBu ı4:90Nla ev.ln kapWIUD astk oJu,tu oizdep ç.ikarmı"11'. Diiç,kM edlbn«e ku--
mtıitU-- Gükndamm tsianbıı.la d.<it yıj1'.ığı ev sabihl ay ıCav.it ~taıila a&ad .. nun ıaı:aoan ıCe.mil lyitıoy ol4\liu ~n1~ı1- ~----
. l'bru :Jen~ kafasını öni.lne e~?relt Clc- :.a&ı.'!ll'lc.r Kadıntn kafasında .Ynt.uı .cSki S p O R -: B. :E,refin ın~n ~derini ~~ ınııtu. bjllltdne ... _..,,,,.. 

rm c1enn C!li§'ümxu;ğe baŞlaaı. Her n~ b.at.ıralar.1Dl '.birdcnblı:c uy.anduııw,ştı.. tk. er ~kiai de e.ve *1~rdir. ~ ..,_ Meğer Cemil İyisoyun cebinde alt.m fı I ,.. 
lka&r .sao ıgüıder!e cereyan t'den !ıisID: tb"u .efe.neli i:eD.(;li~ J':ÜJ']( ·.ar1ı.i1uun Ok ~ı raCl11, merdiven altına ~ dldu,iu para1,.r \bul\lıı~iun.u ~.r t&n MI>••- O Uyor Gf' •• 
se1er X~m "bu 1k:asabcy11 .. ~ _-se:r.ı 1~ meaabcsiılde .elan tbu bilyük şehir- Ut: ar ftratll ~n l>ir phıt 'IQeyCle.na çcJt.ok w Ll~r. ~u hırs~ soymak ~ ~~· ~rlln, 6 (A.A) - Ar)a!\tin lim~ 
bağlarını bir.az kuvvetteu duşurm!2Ş ııse rle D.C 'kadar .tatlı .z.arnan1ar g~iştı. c:ı'linae u~ iki tabaı:aç.ay,ı bu 1kl ~- j~ijfl~. C.C>Ete.J>ey,e ac;IM takip .ce.t- r.ında demirli b\.llınıanıAJman ve İ~ 
ae,, yme o Serezden ayl"l'imnk. :01iincf'l'e Kndı o 2alllall ~bul :ıncc1rese1er'lı>-' le L-"I ~m ye te.vclh ıetwk ve~ mı,ıer. ~lla ~ralan ~de etme1' ıçın Yavurlarımı .el konulmasına karar ;,,t', 
bam bara8.a ;yaşamü azm'inde idi... den hirlııdc ile.um talebe lnılunuyorclu.. VO y.uu y- • - Elltlr nıbn ... Heqıc,I} üat bta gece Jaruı t::ile .ia~ ctmillew· rU{liği takdird<; Ar)antin hükümetb#. 
Kum ıımai 'ke.nfüsine 1111'ki ~an te'klıfı V.e o.nun ,genç hir .softa ,.nz.iycli.odc 1bu- çıkın. Scs1enir veya bir yanlı!! adım atar- d ırabazk_,,1 M ~YI~ ~li e,el taua Alman.Y.a \'C l~roı~ m\.kP~te J. 
__ n ~-'a "---! ..,__w _')_ ,_, • ı ..., "",__ cı· ,_ w e en sa ı ıut ustanı zrnır ve s n· b ı ,1 ~ l k .1 Aı · +;... .a n.ll<lmm e!lKI en ven ~masmua mnn u7 lwıduğu :bu d -.re.de ()smanlı :taht.ı P'•yon ugu sanız :y:~run, ıye :a;ıaı;ırml§tır. b u Ah "l f''- t ,_ 1 ur ı<> ma~ıQı 1a ın\!a ~anıru g~P: 

, __ b ,____ , ___ b 1 ... • t :D: • d ,_ .. 1 S 1 :ı. r • . ,,,_ b l 11... u u met og u o.re te ya~ayı c e leı·u' ıı·n n"st·ı·u-.tı ii·zcı•ın' e n-r·IY!on :.la~~:~ oıaıı u ~rına ay.ıucı u unm ....... a KH. lizerın e ıKanunı .su tan ü cyman otu- ,,,..ens; ır aım{lya ma~ u unan ~u.u . 
1

_ .ı· -ut.:._ ..... :ıı: .. 
1

• t .. H .' .... ~ uc ""' ~ ~ 
Fakat llyas elenöi, 'Serezllen -ayrilınn'k ruyorau... -n- .ı\m~rikanvaıl ~ter nkliai MI~ ".ermıı~~u: .• .,..~ \lÇU 't" .. n """~ye es- böy1e ~r hııreketin en vrthim ,neti~ 
seıaBaam.a ıdiipijji ıiçin lba: ~k er- · di Kanuni 0 muh em kı~ n[m,iy- hcman ıiJ.lni ı:b..itirerck ııo'"kağa 1fol~ ve lımB etlmı~htık ak' d k doğuracağını yazmıŞır. -""' 
•me'Jden & 10 "'•\'ikada ::b!Diı1anı ~a- le, o he.' beili, o ~.akur simnSile «tözünün IJıinci Lise ~fllttPİ"Oll gecenin knranlığıntla kaybolmuttur. u ..ı_ırsız . v ~~d·~~01 .. ~~Y dali~akçt - -
·..:ı. ·' "" ~ " V 1 b ·r d •· · b mnsın~ nını,yet mu. ur µgu e ısım 
U1... _ •• • .. eldi.... tiltan 'Si.Ueymanı, Mu- eldu Heıtflllol .fft~WI eri en u ı a e uzerıne za ıta me. .. B S Erk b" "k h' t' .. 
ıOyle l'B .. Bumda .8cırc1~u tLm :Y· haç fedndl!ll d<.indii;;ü rtün, 'n!lıtlak bir .. -Y ımırları c.vdc tnharriyat ve tetkikat kra r~1181 .. ' .. 11".rı ' anın uyu ımme 1 go-

l Gül- ::ı __ .,_ .. ,..., ~ ...... '\.:il .,_ ,., b ~-· 1zmirde dört aydır devam cdecrelmek- ·'- b b' ru mustur 
er. .t:ll(Jamm .-u:u.a- '""": ... ~· .ı1;Jza ala} ın ortasında !Edirne'kapısındnn g çe- "' etmişler, hıra12ın bir r,ı<;.at el ise ve ır ~ · 

hf3t ~it :babası Mestan 'b ı 'M• lla1J- .,.e'k win sokakl na il aldıı"u sı- te olan :\Ol(') bol mnçlnrJ so.na erer.ek pardcsu alarak y içinde giyd\ğini, ken- 4*-
h ..__, ta k "'b ikincı erkc-k lisesi :ı.2 pavanla vclle~~1 Balçovada •ı·r .. ırsızldı yar ~·e auı:.ıa ca ... . .. .. ~ d bi di eak1 rl'lhiselerini evde bıraktığını an- u n •• 

'a'!1·,mmı~~-baSka d'birbulde Alinink' ~ y li kın .,C,.~anus.t.g~,:ını· "s e aralın nnıııa rr, ~m nyno- şnmpb onu olmuştur. Birinci lise ikin- lamıı:lardır. Yine bu hırsızın ayni evden Bnlçuvanın bahse arası me,•kijnde 
lULllJ ı.D u ~ ... ~ ciliği, ıdrattt U e i -.de üçiineiiliiğü dde d f dil H 1 wl ö ö .. · .. ,,,·'-" ...,., aGül dnm:r~,,~~ dinuna~ ·· 1 u 

5
.: ·m · d"wü a, · di l ı1e hü- ctını fır. bir cüz an içinde muhn aza c ·en on u u!.İ ~g u met zgure alt g~nın 

rc:.ı.ıe en , 1IUW1 me~ 0 1an l:o-j .. ,ln'1.oı..::.. b .. h · · ] .. bir :adet altın mark. iki altın lira, bir çey- kapısı kırılmak suretile içeriye giren bir 
nül ağrılarından bir 1.'irl'i 'k "l lamıya 1:Il .P~~ 'e 'd un ı l şatru) e "'o- lfüNDBOL MAÇLARI rck lira ve ,iki tabanca çnldıi:-ı da anla- hırsız tarafından yedi kilo köylü sigara-
cak... zunun un e ~ en can annu t.ı... Okullar arası .i!:It'Ildbol maçları bu şılmıştır. 

811 4 kilo :ha1k sigarası :ve on kilo lütün-
'Sonra Kafu kendi üz CJ.ladı gibi sev- Ş ka d ğil .. Sultan '8ülC'~ man. Muhac hafta stadyumda 'başlnmış, çok alakalı Zabıta, clele elti~ Jp ucuyle bu ,tnh- le iki kilo sucuk çalınını§tır. Zabıtaca 

rujil bu 
1 

lcızdan ınasıl ayrılabilir?.. me) dan muh. sini 'knz nmak ~ ·c- \·e he~ ecanlı olarak d~vnm etmiştir. sın lzmirde Selçı.ik otelinde oturan .sabı- tahkikata başlanmı§lır. 
'Babası .şehit o1dulctan sonra Gülen- inBe pek mühim n ticeler elde .etmi ·.. l\fa~ onunda ikinci rris ziraat ıliscsine mıııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııımııı lllllHlllllltHIHllllllHttum1111111111m11111m111111111 

<Umu artık 'biisbüliiD beniınsemeğe 'ha!;- Bu s..ıycde 'Türk öed linin hududu Av· do'kuzn karşı bir .i.le ~a1ip gclmijlir. 
Jtyan !lyas ~enai §iııulilkız&n n)Tilmak :rupanın 'ta gö1>egine, :Viyana y.nk.ırilnrı- Mrıc1ar her ~nfta fPaurtesi "Ve Çar- Çocuk 
vaziy.dti 'kBr§lSlD& 'knlmCJl ona bu lıaJ na 'kad r uzamıs uluyorfuı .. Koskoca samba günfori stadywn& saat beşte 
rdhun beClendcn ~~ 'kabilinden bir Macar krallı~ını ortadan krudırmrn ba~amaktq, istiycıiler ôuhuliyesiz gire

sİMeıne ku· 
rumunda jntibahat g~gt mü.~ül bir nıcsolc .gihi (;öriinmü_ş- ve .Nazlı diye ad taktığımız ,güzcl Budin rEik 'Seyreacbilı:nektcdir. 

('ü... ~e1ırini elimize gc>c;iımiş bti1unmalda .PA7..aR GÜ.NÜ 

D~irmendered 

yine zelzele olckı 
Birbirine zıd iki sevyjnin •1inlünde idik.. ~AP.ILAC K MAÇL:AR --o-....- ~ 

mücadele etmeğe başladıklannı sezen 'Kanuninin ka7.anfüğı bu ..zdfer, .ehem- ,Pazar ,günU ~·qpılacak olan (B) taw Çocult esirgeme urumu 1zmir ıner- Evvelki gece sant 21.'03 tc Dcğinnen-
ihtiyar Kadı mü_şkül bir vaziyet kal'Şl- mirw<!fi fübariyle !.be~ <le Fn~ihin ıtcmin kımlnrı 1ik m~ları: Saat 14 te Atc,g - "keWıin rtoplaııan umumi heyelincle ida· dere mahiye merkezinde 0dört saniye de 
sırula kaldı ... İşte y,a diyardan yahut '.ta ettigı 1stnn1ml fcthme mı.ıadıl bulunu- Cözttwe. Hakem Osmruı .Ercngin, sa~~ re haycli ve milrakıp cxopo,tlaı:ı okuna-ı vanı ~en ôldıikça şiddetti bir zelzele 
yardan ayr1lmak !iz.un celiyorda.. yordu.. .. .. .. lG da .rutay - .Knr§ıyaka. Hakem .:Atıf. rak tasv.ü> e idare he3'[eU ibra edi~, olınuştur. Ua.sar y6ktut. 
Şimdi il~as efendi kıza ne ce\•ap ver· Ve bunu gaz or.~de ~utan 'İstanbul Kutluojlu. yeni -sene l>ütge.si ..Qe a.sdik edilerek y~ c:>-

sin?.. -ıhalisi, gazadan dönen Süley.'rnanı bil- ·- ni jdnre:lleyeü intiluw edilmŞir. •--- • 
Kadı uzun boylu düsündükten sonra yük bir heyecan içinde karşılamıstı. Mu- :tş ~ı nıüfüirU ,Hrud ~1. ~mWcı ..il. ıAtlf......, .gidi».Ol'-

Gülendama dedt1ci: bas zalcrini !kazanan as'ketin 1ırtan'bUhı Lihva ~e Orta bankası müdürü Sedat ~ikmnn, a.'icatc~ T~ccar bh:~eri umumi ~A.tibi B. 
- ıMı kızını. . .ıBu te1'lliine :karşı bil- ~irişini seyreden 1lyas dendiye, o gün !1' . lisesi müdürü Nail &in, diş .D,r. Ali .Ha- ~tıf inan ~ug~n An~a~ya Kl~ece~ v~ 

rnem ki ne cevap vereyim? .. !Eu kasn'ba- bu vaziyet :büyük bir nehrin alq~ı gibi liın :Sayar, avukat .Zehra l'eğin, .Dr. f.61i !~car~t okaletı1le bıtliklere aıt rııler 
nm toprnklarından hiç aynlmamağa ka- ~elmi§ii .. Aaeta. II'una nehrinin akısı gi- Şarkta ln_ailiz ruw :Onlen, Cklal :Yankın, -tüccardan uzaintle temaslarda bulunacaktır. 
:rar v.ermiştim.. ömrümden art11 .ıkabm b! bitmek tükenmek bilmiycn, sonsuz . .liJı J).}ımel fizünıcü, fRe§a.t .Leblebicioğlu. o-
bir 'kaç günümü oe burada geçırme1t bır cereyan... ,. idare heyl!füie ve tüccanlan Sadi tpllk-
istiyorum.. ~ BitmeBi >- zauıatı az çi, Muzaffer U~. Mustafa Buldanlı, 

7 merkez bnrlkası müdürü Nazif Jnan ve 

GmRI _ flJ Til1Alt 
lJMDMI IAIAGAHlfllJl 

• Brn tarafı J. ci Sa1dfeile J 
il'ıtinalıdcti fizcrine mister Eden ve gene
ral Sir Con Dill'e :Yunan milletinin şük
ran nışmıcsi olarnk bazı hetliyeler tak
diın etmiştir. 

EClcne bir cBizans tablosu, 1821 ihtita~ 
imden krıJ.an 2 tabanca, bir albüm 'lw:C 

Roaos işi mclcri takdim edilm~'?tir. 
General Sir Con D.ill'e Aynyorıfü ı 

temsil eden bir .Bizans tablosu, ~ınıan 
ihtilaline ait bir kılınç, Yunan manzarn
lıırını ihü\"n eden bir albüm takdim 
cdilmi lir. 

Mister Anteny Eden ve genernl Sir 
Con Dili bu hcdiveleri bü.yilk minn tlc 
kabul e.tilklcrini, -bunların milli ve ar
tistik koileksiyonlnr arasına l~onu1maS1-
m temin maksadiyle Londrac1a teşebbü
&atta btllunacnUlaı:ını söylem' lerdir. 

Londra, 6 (AlA) - Kaptan bildirili
yor: Ba~ ekil general Smuts İngiliz ha
riciye nazırı B. Eden ve .:.imparatorluk 
~enel kurmay başkam general Sir Con 
Dill ile görüşecektir. General Smuts bu 
maksatla dün Nairobiye gelmiştir. 

Ahika Harhı 
[ B~mJ1 1. :d Sa7ıijede ] 

250 kilometre kadar s-imali garbisinde 
ve Tana gölünün -de 200 Jdlomet.re ka8ar 
cemfüunda müstahkem bir ta1yan mttW· 

küfür. Buıyenin SuC:lan-Habeş hu8uclu
na en ·yakın m<'şiIE>si 250 !kilomeb-etıir. 
E>ebm Mafkos iııc BuryeBen Ad~ababa 
istlknmt'lindc 65 'kilometre lrndar dnha 
iı·<'ciBcdir. Afüsnbabayn gielen ve kuru 
havalard.< otomobil nakliyatına ço'k mli
sait olan ya1un ha ]angıç nOktasıdır. 

GENERAL DEGOJ.rt)N 
rrEBR.tKLERt 

Londra 6 (~) - General .D.cgol 
Libyada Kufra :vahasını zanteden hür 
Fransız kuvvetleri kumandnnı albay 
Lcklerk'c bir tebrik mesajı J!Öndermis
tir. Genorol rnesajınna Cliyor ki: 

Bütün IJ"rammtlar ,.e Fimnsızlnrm kdl
bi sızinle :ve ku,wellerinizle berabcr<Hr. 
Kufruda k:ızandıliınlz Parlak mm·affa
kıvetten dolıu-ı sizi hiıtün F ransıı.:lnr 
namına tebrik ederim. Cad'daki muzaf
fer hiir Fransız kıtaatı ,:<' kumandanl;ırı 
znfer yolundadır. 

438 i maktul olarak 
ancak ll'4 ldıiden 
iltar.eL 

Londra, '6 (A.A) -gfagflbg blcm 
Londra, 6 ( .Radyo • S . .21, O ) ; 

lncillı: lrarbiye nezaretine c~e Libya ve. 
orta l'trk harekatında 11 şubata kadar 
İngilizlerin .zayiab 438 i maktul olmak 
üzme 1 l 7A kişidir. 

Bingaz.inin teslim Qlmasiyle 15 O bin 
kişilik ıtalyan ordusunun imhası tamam. 
lanmıştrr. 

---4~-

At..an inal or-
-·-·mantla

mS.fyada 
-0--

Sofya, 6 (A.A) - D. N. B. bildiri
yor: Bulgaristanclnki Alman kıtalan bas 
kumandanı Lb, bugün kısa bir müddet 
kalmak üzere Sofyaya gelmiş, kuı1ı, 
baş\'ekili, harbiye ve hariciye nnzmnı 
ziyaret etmİ!ltir. 

kız muallim okulu ynrdireklörü bayan 
Kqrirne SoyJun yedek azalığa intihap 
Olunnrn .. -Oardır. 

. 
wer.eınıe Mücadele 
Cend~eti fı~si lffttl 
.Müzakerelerin bakiyesini ikinci iç.ı 

tlınnn talik etmiş olan Veremle mücaw 
dele cemiyeti kongre.si, parti müfettişi
miz Calip Bahtiyar Cökerin reisliğinde 
toplanarak mcsai.sil\e nihayet ,·ennW.. 
tir. Nizıu1rnamcye göre idare heyetei kL 
milen istifa etmiş ise de senc:lik çalışma 
neticeleri kongre heyetince takdir edll
mis bulunan idare heyeti yeniden inti
hap edilmiştir. CtlÇn seneki murakip B. 
Ali E.mre ve B. Esatlın da yeniden mu
mkip olarak vaai!eye de\ anıları kongre-
ce tasvip edilmiştir. · 

Senelerdenberi mmraffakıyetle çalışan 
idare heyetini takdir etlcrek cemiyete 
mu,·af fokıyPt t«:"menni ederiz. 

-«>.---

~s..w• .. ,..,. .......... 
Veteriner ınUdürü B. Nazım Uygur 

Sefc:rihi.s3ra gitmi!';tir. Haber verilen bir 
hay...an hastalığını mahallinde tetkik 
edecektir. 

Sdenla, 11Jdetııer 
KaataınQlllİ mebusu B. Jw Saltuk. 

eıhhat vekaleti müfetwşlerindcn .D.r . .F Jt

ik. milli emlak müf ctt.ıfi B. Şeref Belin 
İstanbuldan gelmişlerdir. Sıva.s mebusu 
B. Mitat Şükrü Blcda Jslanbula gitmiş
tir. 

, Bıdsraristan 
çok pişman 
olaeakbr'' 

--o--

~~.eınüde· 
............. &mn •• 
.....,,ille ...... 

Londra, 6 (A.A) - Royter bilidiri
yor: Avam kamarasında bir suale ~vap 
veren hariciye müşteaarı Batler lngiliz 
diplomatik heyetiniı. Sofyadan geri çe
kilmesi sebeplerini hulasaten anlatmış 
ve Bulgnristanın bu hareketinden dola
yı çok pişman olacağından .şüphe edilw 
memesini söylemiştir. Diğer bir suale 
cevaben de Edenin vazifesini mükem
melen ifadan sonra Londraya döneceğiw 
nl cevabını verrniıtir. 

~ "•llAIMI :ira 
Konsol.si~-: . 

Bu il5nla lran tabaolarına bildidli' 
ki onlardan biri pasaportunu kayıp .ed' 
se keyfiyeti "e pasaportunun ne eu,.t' 
le zuyi olduğunu üç gün zarfında :kendl' 
sinin tabi bulundugu konsolosluğa -6 
en yakın poli dairesine hııber ve.rıneli' 
dir. 

Bulunduğu yerde konaolo~hane b"' 
lunma<lığı takdirde derhal emniyet ~ 
dürlüyüne müraoaatla mUkeU"ftir. ~'-

Pasaportunu bulmai;a muvaffak CU" 

madığı takdirde otuz gün .zarfın<Lı pO" 
lis tasdikile bitlikte ,keyfiyeti en Yral!I' 
İran devleti ŞnhenşahiAi miimeuillljMI' 
Lildirip pasaportunun tccdidini iş~ 
lidir. 

Aksi takdirde onların y,eni Ra.MPqll 
hakkındaki dilekleri kabul olunm.,.-
caktır. No: 634 (S63) 

··-····· 
aiR OH& EKMEK 

Ya.."an: ECZACI KEMAL K.AK~ 

Memleketin baıılıca merkezleri~ 
bir cins -ekm~k yenmeğe baslandı, ttf 
kadar doğru bir iş. 

Ekmek. Anadolu köylüsünün yedi.,. 
ve 11embol olarak kullandığı hir .kclUll"' 
dir. Biz eczacılar, bazı il~çlarm yem~ 
ten evvel, bn21lannın da yemekten ş11tr" 
~a ı:ılınmaSJnı tarif ederken, elcsedfa ~ 
cı nasıl kullanncaklarını öyle tekr~ 
dıklnrına .şahit oluruz. J)c:mek bu.ıı
ckm1.. kten sonm içilecek, bunlar da ~"' 
mc.kten e\'vel dedik1erini bifüiz. ..k 

Anadolll içinde ekmek hala ye~ 
ve yemek sofrası nıanatına gelmekte.d!!; 

Abaülhamit devrinde !stanbulda bCW 
başlı dört beş cins ekmek çıkardı, b~ 
WHl içinde h..ırcialem okka1ık ektn~ 
forle askerin <>smer renkH, kilelik Y~ 
lı tayın ekmekleri marul idi. Pek ç ~ 
askerler bu tayınları satarlar, hnttJl t 
mck konturatçıları bu isi yaparlardı.ktt" 

Semt semt muhtelif ekmekler çı dl 
ğını bilirim. Fatih, Edirne kapı civarırt 
esmer \'e uc;uz. Nisant.ası. Şişlide fr~~~ 
la ayarı ekmekler şöhret salardı. rı 

11 Balıkpnzarında bir fırın vurdı, ıtde 
fı ancola ekmek gibi Çlkanrdı. .,, 

'Francola kelimesi pek 'l'ürkçeye 1JC .. 
zemiyor. Kelimede bile bir aristokfB 
lık var. ~ 

Bilmem francola şimdi bir cins ektıı ~ 
karşısında yerini muhafaza edebilcC 

mn . °' 
Ekmek hakikaten nimettir, Onu .~ 

başa koymak .kadirşinaslığın en bli ~ 
olur. Allah ekailc.liğini gö~terf'l1 
amin. 
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DenİZlle lllgilil ıe 
'• l&flf11k 
· . fo:.·----

On Alman ve bir 
ltalyan ı(emisi 

batırıldı 
.. >--
,0"11eç adalarına 31•P•· 
Q11 akında 21J Alman 
4 da esir edildi.. 

'nd;a, 6 (AA) - Britanya oohriye 
trı.ıı.:f:.,Je Norveç hükümeti Narvik 
~ e Lııfoten adalarına yapılan 
llıi;ı.,~,halı:kında aşağıdaki taL,iJ51ı ver~ 

'!' ""' • 
ıııı.u ~ ~ili'ık madde! rinde kulla· 
llö t ~. rıniıı iıııaline yarıyan balık
~ esisatını imha için yaptlmı.ştır. B.ı 
~ rastlanan düşman gemileri ba
lrıarıa . · Adalardaki Almanlar ve düş
'ııioJ hizmet eden Norveçliler esir edil
'rdır · Dokunı Almanlara ait ohna}ı 
lllıı- on Sl'ki:ı:. bin too hacminde on va
t>rı. bibatırı.lmıştır, Bu ,,.purlardan biri 
~ k 

1
° tonluktur. Norveç ve Britanya 

er eri k clıkl ~ b· araya ~ıkanl an zaman 
hit ~-ln;>kaVenıet görmüşlerdir. Biri za. 

::-..... üzere Almanlardan seki:z ölü 
~- 215 Almau esir edilmiştir. Hare
t.ll'iar~ İngiliz hafif gemileri hiç bir 
Lrlı:eıı a uııramarnı,.Jarclır. Buradan ayrı-

adalar halknıa yiyecek, sigara ,.,. 

:~~~=VAl'URU 
~tiwı, 6 (A.A) - Yun.an t>Wiy" 
-.ı._:: 0lirıin tebliği: 23 şubatta bir deni
~-- Adiıyatik c1elıilind& iki İtalyan 
~~eri hlmayesüııJe gitmekte olan 
lıe.~~indea birini torpilliyerel< 

Arnaoatlak Harbı 

ltalyanİ~nn mit 
ralyöz n..evzi

leri tahrip 
olundu 

Eski Romanya Krah 
ve fetresi ispanya· 

dan kaçtılar 
--<>-

Madrid,. 6 (A.Aı - Sabık Romanya 
kralı Karolle bayan Lupesko kendileri
ni nezaret altında tınan İ.:;paılyol p00'4-
ni aldatarak Sevildm Purtekize kaçın> 
ğa muvaffak olmuşlardır. Sabık krai 
'"' madam Lupesko beş aydan h<'ri ika· 
met etmekle oldukları Andaluza palas
bn çıkarak lrunrctli bir otomobille 
uı.akl::ışınışlardır. Bodocas civarında ~
kiz silindirli bir otomobil bulunmuştuı. 
Ka•olun buradan başka bir otomobile 
hindiği aalru;ılıu.~ktadır. 
Sabık krala Ye metresine sahte pasa 

portları bir yabancı ha:zırlaıııı ;tır. Gaze
tdcr bu hatliseyi husıı>i ııüshahula bil 
dirmişlercl.i.r. Kad ,.c Lupcsk<>, Ro.z..1 
dö La Fanterada huclud u g.,_mi~crdir
Olomobilde SOl\ günleı·de iopan,..ıra ge
len bir kaç kişi \'ardı. Kal'QI otelde dört 
tüyük köpek bırakı=;tır. ----. ..,..,....-~-~ 

Fransız Fasııı

da Alman 
askerleri 

---o"'---

Kazaplanfıada A lman 
aslıeri ı.ıar amma 
mifıtarı bilinmiyor 
Loncira, 6 (A.A) - Fransrz Fasında 

Kazablankada Alman btalannm bulun
mam hakkında avam kamarasında soru
lan suale cevaben haricdye müsteşan 
Butler !fun1a11 söylem~tir: 

- Alman mütareke kcN.llİ3yOnwıa 
mensup zabitlıeı, erOa .. ar v~ eı-~ hiT 
kaç aydanb~ri Ka:ıablankadaclır. Komis
yona bir c;:ok müte-has~uslar dalııildir. 
Sayıları haklındalti tahminler dcğ.i~ik.
tir. 
F~LANDIY ADAKl tNGILIZLER 
B11tlı:r r..lea F'ıa!aucliyada lrıWliz aö

nüllülerindcn 1 30 k~ kaldığnı Fin 
hülcümetinc bunların ia~eleri temin edil
dip.i. vu!Julerioia iyi olıdup... bu 
gönülli1erin yegilne serbest yol olan 
Sovyet R usyadan 111twlekete dönnleleTi 
için '°ld>biialer 7apJdı(iını, Heloenl<i 
İngiliz elçisinin gönüllülerin ehemmi· 
vetli OUiett.e meşıı..I ..ı.luğ " ıöırle ... ;.
Iİ'f'. 

Atma Gö,..a,melt'1·i · 
[ B<l§f<rnıft 1. d Sahifede J [ Ba.'Jf.a.ra.f .&. '" S<ıhıf•d.e 1 

· · • Yuımı ı.şvekili Kftizis te Y• 
çok teairli lıir •tct a~ "O Yu- nanistanın hiç bir suretle sebebivet ver-

ı.ı.- .~areleri o;eplıe ıerisinde k.ıtaat _.ı...._,_ 1· ,_.._ • ,..,aıı ___,,..... ._ .. fmafıadaa 111•ıa kal.ılı-
~ atanı. ve uütraly~ mevxi!eriai ğı. tecavii:& ıoeticeaİlıde b11 tlevlete kar.!ı 

"' dıınan etmitlerdir. göst.,. · t ..-.,....,ıı..ıe in,c;u .;.. y,.. 

\'\JtııJ.M RESMi TEBUct oaaistau P Pbb.. kış:ı-Ui ~n 
ılelayı Yunan hiilri' lini• ıre mil.leli-

'"'~tina.. 6 (AA) - Yunan ıesmi teb- niııt ıierin .. nlımm ane6rıiştiı. iki 
~ ICeşü muhaıebcleri ve topçu faall- hükiiıııet Bıılb.ıar nzfyt>l:İW i!ioah lıir 

lJ 0lnııu.,-ııır tetkiloe tabi wtmu.Jar.ı.. O llal.kanlıu· 
i::~r nıurnı em.niyet nezaretinin tebliğine W. ki bütün fayretlerini harbin ıteııiı;le
ı.ot;• meınlekette sükun hüküm ıünnek- mesini önl.-ği istihdaf riıaekte dnam 

{ eylemektıedlı. V niyetin bütıiin vecıhclo-
\•:' TutıLAN ITALYAN rinde tam hm aüt:ıbekat b:aliade buJun,. 
A~lJRLARJ ... ~.ı.r. 

l.i!d".ı~· 6 (A.A)' - Atlna. ndyoııoı ~İİİİİmİİİİİİİİİİiiiii-mmmİİİİİİİİİİ;;i~ 1•CJor: il 
~~yuılukta ele geçiri!eıo ltalyan KAftŞtYAKA 
n•ı.ı e>ırlerine göre daii avcı kıtaatuu 
·~den 'Vapur torpillenerek batınld.aı Melr k ~i Of>maı;;ı nda 
~~ 15 00 ltalyan daii avcısı boiiul-

'V • lıalyan esirleri ayni zamanda Madam ye şolörii 
!ereli •Puron daha batınldığını bildirıniş-

-Bulgar Hazırlığı 
---<Oı>----

Almanya ile fi
len de iş bir
li~ine hazır

lanıyorlar 
--o---

[ Ba.ıtı.ırafı 1. ci Sahif..Ue ] 

Salih_ıy f't li kaynaklardan ögrcnildiı7:inc 
göre In~iTtC'renin Sofya elçi · R~odell ,;. 
ya ... t ınünaschl'tlc:>rin kat'ı ınlinast·bc-tiylt.: 
l~ulg,.-.ri'>tan hüki.irn('1ine tevdi etti~i nC'~ 
lada :ış.~ı;.daki hususatr bHdlrnıL,tir : 
Bulgcıri starnn ii~iizlü pakta girtn('\.;. 

it·i rı )t:ıpl1ğı miizak.ercler sırasında Aı· 
rnau kıtafarıuın Eulga.ri'itana girmesi ta 
k·binın i" of rdjlrnesi üzerine basvcki ı 
l'ilnf bu fwrcketin hedefi Balkanl<>rdo 
sun1 ve ükıinun tnuhafaıas ı oJaca.'iını 
hUdirn1i. tır. fn~liz hüI,Un1l"tinin hUJ,~ 
l·ır şey Yardır. Bu da bu sulh \'"e süklı 
ııun üçlü pakta dahil olmıyan hiç bir 
memleket tarafından ihlal edilmediğjcfır 
lııgiltcrc lıu vesileyi mutat Alman tN:a. 
vUz pliın!arının bir t<-krarı addeder. AT 
nuın a. .. ~eL·l('rİni.o Bulgarist.:ına girıncll· 
rinin hakiki schcbi Yunanisl<:u11 tchci•r 
,.e ical:Hnda bu I"rt."""ın1ekete taarnlz l"t 
ıneklir. Bulgar hükü"ıne-ti de geoi!5 bi. 
,_f.,..b.,rlik _-.ıpmak suretiyle bu ihtilat 
ta Alınan;a ile lş- birliğİne hazır?aıunt 
bulunuyor. Bulgaristan İngiltcrt'nin 
müt te!iki olan Polouya, Be~ika ve Hol 
kıxla ile> de münasebetlerini k""ıııi tır 
BuJ,:r,.. lı ükünıetinin hakiki veya ham!' 
be- tehlike}·e ka~ı alnıağı liizuırılu glir 
'üğü tc'Cibirltt İnı;ilwreyi alfıka< af ~t 
ın~.a. ~ İngilt..,.e Alınanya u., halı' 
haliııcledir. Bulgarifitana Alman nskc; 
lt. rirtin girınesi: Eol~r hükti.~tiuin be 
ııa "'"t"''"'"" Ineiliz el~iliğiıun Sofy 
hılunıııasiylc telif kabul etmez. 

SİVİL SJ:n:tıBULİl!i 
Sofya, 6 (A.A) - Doktor, hasta ba

kıcı ve eczacrhrmı sivil seferberliği bu. 
gün başlamıştır. Mali.Y'l nezaretine ym: 
hazin., tahvilleri ihracı için mczuni)•et 
vcriluı~tir. 

~AR ;\JALIARI MtlSADERB 
EDiLECEK .. 
Lcın<i-a. & !A.A) - İngiliz il..-tısadi 

harp nezaretinin tebliği, hükümctin Bul
r.aristan• dil~ işgnli alımda telakki 
ctıne,i hasebiyle- Bulgar mahreçli veya 
Bulgarlara ait mallanıı. müsadere cdile
Cl>ğini bildirmektedir. 

iZMiR TiCARET MA HKEMF..SiN
DEN: 
İalanbul limanına baiilı kayar motöırü 

kaptanı Ziya Cözneye illafetle vekili 
avukat !t.emzl OuyaT tarafından verilen 
arzuhalde : 

.l\.1üvckkilin.in. k a ptam hulundui u 
Ka)ia r motörünün 4000 torba çlm~o 
harnulesile 1 /3/941 tarihinde Danca li
manından lzınire hareket ederek Sivt1ce 
limanının üç mil açıklarında motörün 
makinesinde hasıl olan arıza üzerhıe 
mezkur lımana iltica etmek zaruretfode 
kalmış ve bu yÜzden 750 torba çimen. 
tonun denize atılmasına mecburiyet ha
sıl olduğundan bahisle verilen deniz ra
porunun okunması için mahkemece 8 / 

3 /941 cumartesı günü saat 11 olnl.ak 
lizere gün tayin edildiği cihetle grıni ve 
hamulesi.lc al.ikalı bulunanların rapor 
alınJrk"n cel'ied..:. hazır hulunabi1ecekle
rf deniz ticaret kanununun t065 inci 
maddesi hükmüne tevfikan il.in olunur. 

679 (5S9) 

rıio ~ ~u vapurlardan biri katır ve !na- Jı.liimeı;sillCI' KONSTA'.IS B~'E'fİ 
ilı~e .' asının 67 inci alayına teçhizat, Diğer !i.lat SATILJK EV 
~ rıl de Toskana kurtlan ismini ta~ı- S'ÖRGÖNLER ikiı;.eşmdilc. ci'llan İsmet pa.,a ..,abal-
.... 1_8 .•Ya top nakletmekte idi. Yine lesinde birinci yüksek solc.•mnda 16 au· 
-« ·rın bild :Müınessili Pilcston Kostel al 6 d ~-"• k irdlğine göre müttefik ha- mar ı o alı bir dönüm bahçeyi "e 
'inde Uf etlerinin yapı.ğı akınlar netice- Scaıı.slar. 3 - 6 - 9 Halkapınar suyunu havi bir ev sanlıktır. 
"'-la talyanlar çok zayiat vermişler ve Cumartesi, Pazox: 12 de matine Cöcmclc. ve görü\'lllek istişenledo. 
~a kargaşalıklar çıkmıştır. ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~Damlactk Mahmut ağa ıol.:.ığmcl& 62 I' ııuınarac!a Cam Bu)gana müracaatlaz~ 

ı::.. baktilo aranıyor.. ı - 3 (S54> 
ı. ~ •~ orta mektep mezuna ve sürat- D İ K K A 2' 

Birin<i smd mütehassıs Dekw Noter';! .bir_ daktilo alınaca!ttır. ikinci 
aıreaıne müracaat. Yıldız Diki$ Atölyesi Demir Ali KAMCIOGLV 

Cilt ve Tenasül hast:İİıklan ve ......___ l - 3 (535) Saime Özgören 
llEKTR TEDA'VİLERİ 
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3 üncü fteyler 8Sl Sokak n No.ya 
naklettiğini sayın müşterilerine bil· 

dirir.. 1 - 5 (565) 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... izınir 
Elhamra Sinenıası arkasında sabahtan 
akşama kadar hastalannı kabul eder. 

TELEFON: 3479 {469) 

KAYIP ARANJYOR 
Eskiden izmiriıı Beyler sokağında ve 

)·a Arap fuını ciıvaTında oturan polis 
kooojı;er tekaütlerinden Elmalııun Nuh· 
kır mahallesiMe kayıtlı Bekir oğlu Ha
cı Naim evlatlar mualliJn Mdımet NıL
ri ve LAıwa ve Mübebcea bileD. ve tanı
yan r.ona defterdarlık tahailat mümey
vizi Kılzım Tulaya insaniyet namına ha
ber vermeleri rica olunuT . 

(564) 

1941 
KOLO~~ASI 
Ecza<ı KEMAL AK:ı:Ası , 

SAl'JESERl..ERİNDP'l ••• 
Hi L .ECZ~lfESİ 

İZMİR TELEFON MtiDüRLÜGÜNDEN: 
1 - Kilğ1t, kamın ve bilumttrn maliwl"JlCSi müt:eahhide ait olmak üzere 3500 

adet telefon rehberinin tab ve tcclidi açık dcsiltıneye çıkarılmıshr. 
2 - Muhammen bedeli 1550 lira, muvakk~t teminatı 116.25 ·lira olup ek· 

siltmesi 21 mart 1941 cuma· günü saat 15 ti! Izmir T.,lcfon müdürlüğü bina· 
smda müteşekkil salın alma koınisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muvakkat llemfnat makbuz veya Banka mektubu ve kanuni 
vesaikle mezgCir l!ÜO ve saattıe ""'1iiıyoııa müracaatleıi .. 

4 - Parasız olan şaı:lnamelerin her g(in İzmir Telefon müdürlüğünde gö· 
rülee<!ği ilan olunur. 7 - 14 831 (555) 

, 

• - --Aııaı~r• petrol ve ben
zin depolarında yan-~ 

gırt çıktı 
-0---

Londra. 6 (AA) - Mü.tak.il Bel
çika ajansının hildirildiğhte göre AJmım 
İsgali altındaki Anorstaki petrol ve ben
zin d.e-pol.arında. büyük yaneınla.r çtk
ını~ttT. 

Aııkara radyosu 
BVGIİH 

8.00 prograın ve nıcınll~ket saat ayarı, 
~ 03 ajans haberleri, 8.15 müzik: (Pl.), 
S.45-9.00 e' kadını - Yemek listesi, 12. 
·ı~ program \'c memlckot saat ayan, 12. 
't3 111üzik: BL~rnber k•rışık ş~kı1ar, 12. 
\O ajans haberleri 13.05 müzik: Karışık 
· 1rkılar, ı:l.20-14.00 müzik (PL), 18.00 

'>TOb'ram ve memleket saat ayarı, 18.03 
nüı.i.k: Radyo cSwi~ kuarteti, 1&.30 
uüzik: Radyo ı:ucydan faslı, 19.30 mem
'.ekct saat ayarı \'e ajans haberll!li, 19. 
~3 müzik: Solo eserler (karı~ık prog
•m). 29.15 radyo gazetesi, 20.45 temsil. 
~UO konıışına (ikt~"'t saati), 21.45 mü-
ik: Radyo salon orkestrası, 22.30 mem

'0kct '3at oyan. ajans haberleri, bors:ı
'a r fiatlcri. 22.45 müzik: Radyo salon 
,~cstraSl progmmının de\""amı. !?3.0.0 

iizi1::- (Pl..), :?~.23-2'.1.!1C:t yann'ki prog
'"am ,.f' kapanı . 

·-er///..,,cııııı:sıcı:ı: .,C...,.: "'c oc ı:ı:ı:cı:ı· cıc cıcıeo:.... : : : • 

Borsa 
OZOM 

100 S. S~rmanoviç 
6P. Kl""'k 

106 Yekun 
"!:JGl'.011 D~ü yekun 
.,~n1un u. Yekfın 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

tMCIR 
440 Çu. A.M. Atamm 
14~ Y. f. Talat 
35 H. Levi 

517 Yektm 
13IJ902 E!ıki yekün 

26 50 34 
23 27 

16 5() 
20 50 
25 
32 
yok 

8 25 11 50 
8 ıı 
8 !f 

Riza ihracat Türk 
Şirketinden: 

Anonim 

Şirketin hissedar!~ umumi heyeti sendik i\di içtiınaı 29 mart 1941 cumar
tesi giinü saat 10 da Jzmirde Cüaıhuriyet Buh"arl (S) numarada sirkeli& !da· 
re nıerkez.inde yaplacaktır. ToJ>lanbya ( irak etmek irti:ren hı..sedarlaım 
toplantı gününden en a~ağı on gün ev\-eline kadar hisselerini sirket merk&
zine tevdi ederek mulı:abiliııde duhuliye karlı almaları U.zııııdır • 

KONUIJULACAK i~LER: . 
1 - jdcıre Mee1i.<;J: raporu ile ınUrakip raporunun tetkiki \·c tasvibi.. 
2 - 1~40 blı·inei kanun ayı nilıay1'tind.! biten hes:ıp scnesiı:ıe ait blanço ve 

kar ve nrar hc~bı ile nıeYct1dat \i$\esinin okuruna.q ,.e idaı:re heye-
tinin ibrası.. · 

3 - İdare Meclisi az~ları huzur lıaklariyle miirakıp fıc:retinin .-çcn sene 
i1e gelecek sene için tct\·ini. 

4 Mürakip inlihahl.. 
5 - İdare meclisi [ızalarıııın ~irketle muamelede bulunmai:a ve ~irket mev

zuuna giren muamc1.1tı yapJnağa meıun kılınmalıln hususunda btr 
korar verilmes:L 

6 - Temettüün sureti lc\'zii hakkında karar ittihazı .. 
7 - Şirketin tesis ve loazzu\• ma.'ı!'aflarının kabulü hakkında bir karar 

wrihnesi.. 878 (557) 

lzmir Çivi Fabrikası Türk Ano· 
nim şirketinden: 

Şirketimizin hissedarlar umumi heyeti s~ndik 5di topl tısmm 26 mart 
941 çarşamba günü saat 15 te şirk~timizin Izmirdc 1456 ır.cı sokak 4 No.I• 
binada JGlin merkezinde yapılacaktır. 
Toplantıda hazır bulunmak is!iyen hi,scdarlarm malik oldukları hisse se

neUcrini toplantı g"unrmdcn bir hafta eweline kadar ~irket merkezinde idare 
meclisi reisliğine \'t')'ll mahalll bir bruıknya t~\"(fi ederek mukabilinde duhu
liye kartı almaları icap eder. 

TOPLANTIDA KONUSULACAK İSLER: , ~ 

1 - İdare meclisi raporunun okunması ve- tasvibi-
2 - Blanço. kar ,.e zarar hc,...bı ve mevcudat defteıinia ve mür;ıkip nı

porunun okwmıası ve taS<!iki ve idarr azalarının tbraSl ve karın su
reti (t'\'Zİİ hakkında karar ittiha21. 

3 - Y cniclcn seçilmesi icap eden hir l'llt'Clisi idarP azalı~ içia inlihllı 
yapıl.ma.sı.. 

4 - Mürnkip intihabı.. 
5 - İdare meclisi azalarına verilecek hakkı hu:ıur ile ıııııiirabbia ee1ecek 

şcnelrl ücretinin tayini .. 
6 - idare meclisi azalarından her hang; lıiıriniıı şı.ket1e "" 'ei tiıeariY'O' 

de lmlunma..<1 hu<11Sunda idare Bıedisirıe ~t yew'Jır • 

an t5Gll> 

MINTAKA TtCARE'l' MÜDtmr.üGÜNDEll 
Çekirdeksiz kara üzüm illracatÇll l'llba 

kat nazuana: 

, 

.. 
T3'151! U. Yclt:Un 

ZAffillE 
UZ B. Pamuk 51 72 

Çekirdeksiz hıru ÜZÜlll ilır.ıııo:ıtmc mürakabe..lne ~ n jzamz "'nin U 
Te 1~. ~ ınadıielerinde" yımh naiürel ew.fa 11,Jgıın bir p i!,ie hazırlımmıf 
alan uzümlerde (So) lıohıımp bulumnadığınım teııbiti için ana l:ıat1arı ... 

2 t 
ğıda aıılatdan n>e'Coclla nııt:ı) :r.ıpılmasına Ticaret vekü>ti.nce bar vsil• Hl ~ P. Çekirdeği 

25 ç. K"1)ek ' 4 

IZMlR BELEDiYESiNDEN: 

Bdediyerniz zalntaa bdroaunda 
münhal bulunan zabıta memurlukı..
müsabaka imtihanile memur alınacak
tır. O r snelct~p veya muadili dcTeee
d c tahail görmüış. Ta a.k.aTliğini. yapmq 
ol mal: a.rth.r. Taliplerin talı.il ve a.
kc rlikt.en terhis v eaika!ariy le birlikte 
l l /3/941 günü yapılacak müsabaka 
imtihanına iştira.le etmek Uzerc zabıta 
müd~üne müracaatlarL 

5 7 10 647 (540) 

Kazım Özalp bulvannın Alsancak ta
rafında döşenmemiş 1614 metre rou
rabaaı kısmı ile Kültürpark arkasında 
Cumhuriyet ve 2 6 Ağustos kapı~n ara-

Jniştir. Ba. lıusıafa fazla malinmıt alııoııJı: isli,Jcoier İzmir ihoacaf b ' h • 
lörliifiiııe ınüneaat edebilirler. • 

•Çeltii-deksiz lrwu iizümlerde (So) bulwmp bulıuımedığmın armma-
2 

iı;in tMbik ~ilecek om metıod.> • 
(50 IDDl iizüm. 200-2!)() cc. bir Ecleıı ma~ ve,1a. tercihan aYııi hacimde u.mıı. 
ca boi!azlı bir bebt içiDe konup ü:aeııifıe 100 cc. 1/5 saf sülfürik asid mıaboo 
lulii ilave edilerek ısıtılır. fe>viyatı lı:aynamağa baJlıyaıı balonım apma, 
p:ıtasyum iyodatm sudaki %c 5 roahtulü ile matbuh nişa mahliılü. emdirlL 
mek •urct.ile ~ beyzt bor m-1 li&ıt, raiJp halde. tutularak nn
giade bir <i<tİ§nı" cılup eı....ııcs tetki1c eclilir. Uzüm (Sa ı yt havi İıie kAiiıt v"' 

2 
:ıih scetl<? mavileşir. Aka takdirde beyaz renııizıi muhafaza eder. fteıık ta. 
baTViilü görülür göriilmez kağıt, balonım ağzından çekilir. 

Bu metod, kolayca ftMJrlaın'an ve tabii şeraitte uzun :mm.an. m.ı•hal'azw 
~ün olan_ eczalı bir kAğıtla ufak bir c;nıı balon ve bir miktar sulu siil
t.Irik asitten ibaret pek .....rulut malzeme ile, üzümle mesgul her kes tara
fından iki dakikalık bir müddet i(inde, her yerde tatbik ~lehilir.) 

863 (548) 

•ındaki. yolun 500 metre murabbaı kıs- Vilayet Daimi Enciimellinden ; 
mınm belediyece verile-e.elc kesme ta~ 
larile yonidcn döşeıtirilmesi i~i Fen it- İzınirde Hatay caddesinde Araphasan ~eşın"5i mevldiru:le kılin natamam. 
leri müdürlüğündeki keşif ve şartname- mektep binasında bulunan muhtelif ebatta ve cesamette 4.~92 lira mulıanunea 
•İ vec;hile açık ekseiltmeye konulmu,tnr bedelli 21900,86 kilo demir potrellıı satışı 7/3/19H tarihinden itibaren teın
keşif bedeli 3l 3 7 lira 70 kuruş muvalı:- dıden on gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
'<at teminatı 235 lira 35 kuruştur. Ta- T:Jiplcrin ihale tarihi olan 17~/U)41 pazartesi ı:ünü saat 11 de yüzde 7,5 
liplerin teminatı iş banlcıwna yatırarak teırunat makbuz veya mektuplanyle birlikte encümene ruUraca.atleri. 
makbuzlarile ihale tarihi olan 21/3 / 850 (556) 
941 Cuma günü saat 16 da encümene ı-----------------------------.....:. _ _ _ 
rnüracaatlan . . iz.mir Veteriner müdürlüğünden: "°" 

7-11-15-19 665(562) Iznıir illtbahar at yarıı;lan 16 Mart 941 tarihinde başhyacaktır. K~ 
Yola kalbedilmek üzere istimlak edi· ~ ettirilecek iıay\-anlarm kaydına Veteriner müdürlüğü dairesinde 8 

len Çivicilerde 695 sayılı sokakta 340 Mart 941 Cumartesi günü başlanacak 13 Mart 941 Perşembe ciinii saat 16 da 
adanın 11 pa"'elinde 30 nomanlı ma- kapanacaktır. 
iazanm yıktırılması alana ait olmak Hendikap yarışma girecek hayvanların kayüı ise 10 ~ 941 Pazartesi &il-
üzere enkazının satışı Fen i leri müdür- nü saat 16 da kapanacağı ilin olımur. 6-7-8 856 (553) 
lliğündcki ketif ve ıartaamesi veçhile 
açık artırmaya konulınuştur. Keşif be-
deli 56 lira 65 kuruı muvakkat temi
natt 4 1ira 41 kuruşhır. Tal iplerin te. 
ıninatı iş bankasına yatırarak makbuz
larile ihale tarihi olan 21 /3/941 cuma 
tıünü saat 16 da encümene müracaaüan 

7.11-15-19 884(561) 
. Belediyemiz fen işlerinde ayda 65 

Üra Ücretli bir kontrolörlilk ile 5 O lira 
Ücretli bir takip memurluğu münhaldir. 
Aşağıda gösterilen şeraiti haiz isteklf
lerin 12/3/941saat9,3Q da müsaba
~~ İştirak etmek Üzere vesaikleriyfe 
bırlikte kayıılanrun yapılma11 için cl&
ha evvel fe1t işleri müdürlüğüne müraca .. 
atlan 

1 - Türk tabiiyetinde olmak 
2 - Orta veya lise mezunu bulun

mak 
3 - Asket1ik fili hizmetini bitirmiş 

olmak 
4 - Hüsnühal ve sıhhat raporu ib

raz etmek. 
7 - 9 683 (560) 

:soDA-BERK 
i 

Bu Hakikati Herkes 

En iyi /ngiliz 
Karbonahdır 

(428) 

• BlOGENİNE; en birinci kon, kuvvet, iştiha yaratan \•e teı>irini derhal gösteren lıalumnaz iı: devadır .. 
Grip, nezle. enfloeııza, sıtma gibi hastalıklara tutulm:ınıak için sağlığuım Bi<>GmdNE lıan ve derman baplariyle 

sigortalayınız., 
BiOGENİNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek her türlil mikroplan öldil

rür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sailaml hnr, zekayı yliGeltir.. Bel ~ ve ademi iktida
rın en birinci dernsıdır .. 

BIOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların deiişmcsiııden müteessir olm07lar ••• 
Ç ünkü vücudu her :ıaman genç ve dinç bulundurur \'C bu sayed müthiş akibetlerlc neticelenen GRtl', nezle, eflo
enza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalılılardan korunmak için bilyükler sahalı. öğle, ~ birer, seldıı 
yaşu..Jan üstün ~ yalım sabah, akşanı birer BiOGENİNE almalıdır. Hasta ol:ınlarm kurtulması. için de bu bir 
mikdar arttmlınalıdır. HER ECZANEDE BULUNUR .. 



SAHiFE 1 

" SİYASI V AZİYEr 
----co•·----

Evveli Yu~os
lavya, sonra Yu

nanistan mı? ---··--

Son aıkeri vaziyet 
... _ 

Almanların eme 
li bilhassa (· iri

di almak! 

1 

YENi ASIR 

BALKAHLARDA ALMAN 
HEDEFi NE OLABiLiR? 

----•o>----

ln~iltere Türki
ye ve Yunanis-

• 
Amerikada hazırlık 

Donanma ~örül
memi~ bir had
de çıkarılıyor 

? MART CUMA 

Yüz çuval kahve bir gün yetmedi! 
~~~~~~~~~~x*x:-~~~~~~~~ 

Yugoslavların muJıave· Fakat Yunan adala
meti ihtimali faz!a • Ge. tana asker Kongre yeniden 6,5 

milyar dolarlık tah
sisat kabul etti 

Istanhula çıkarılan kah 
veler kapışıldı Vcsgand niçin Vi~iye rını ve Morayı almak 

cörıdül' • Trab!us garpte . . . . verebilecek -------x*x---~--
mo~C::-Iii Alman lııtaları! ımkô:nsız gıbıdır --o-- Kimseye 250 gramdan fazla lıahve verilmedı 

750 çuval kahve daha ithal olunacalı •• --o--
R l!r·11 -azctes:ne r,: öre lngilterc hari

ciye nazırı Ldcnl • general Sir Con Dillin 
Atin.a.yı ziyareti, Alman askerlerinin 
Bul,.,.ari111tan1 işgali ve nihayet İngihcre
nin fi'1lg-aristanln münasebetlerini kes
mesi) le Balk.an poliükasının bir safhası 
daha knpanmıştır. Şimdi dıkkat ve ala
ita, bunu takip edecek sarhalar üzcrin
dt" toplanmı~tır. 

Sofya haberlerine ııöre lngiliz elçisi 
Rendcl Bulgaristanla siyui münasebeL 
!erin katine dair İngiliz notasını takdim 
ederken Bulgar batvekili profesör Filof 
AIMan zaferlerinden emin oldujjuna da
·r bazı sözler söylemiıtir. Rende! fU ce
vab! vermiştir: 

cMuuolini de ıizin gibi Alman zafer
lerinden emin bulunuyordu.» 

Bu son millik.atın pek te samimi ol
madığı anlaşılmaktadır. lngiliz elçiai bir 
kaç güne kadar lstanbula gelecektir. 

Atin:ı müzakereleri etrafında nCfre
dilen tebliğten sonra dünya efkan umu
miyesi yeni baılıyacak safhayı aliıka ile 
beklemektedir. Alman aske.leri Yunan 
hudutl~rmda toplanmaktadırlar . Her 
halde Almanya ıiyasi ve askeri yeni bir 
harekete geçmeden evvel Bulgaristanda 
sağlamca yerlqecektir. Bundan sonra 
Yugoslavyayı tazyik etmesi beklenir. 
Yugoslavyada mihvere tavizatta bulun• 
mağa imade zümreler varsa da muka
Temet tarattarlan daha kuvvetlidir. 
Mihverin Bulgariafana ve Macarutana 
Yugoslavyadan toprak vadettikleri söy
lenmektedir. Yucoılavya devlet adam. 
lan topraklarmm parçalanmasına ıid
detle aleyhtardırlar. Orduda mukave
met azmi gittikçe lruv...etlenmektedir. 
Yugoslavya uysallık göllerine Çekoslo
Takyanın vaziyetine dÖfeeeiinden kor
kulmaktadır. 

Moskovanın Bulgaristanın batb hare
ketini takbih eden tebliği Belgndda iyi 
brıılanm!fbr. Bu tebliğin Bulgarislan
da l\e1rinİn mennedilmit olma11 da na
an dikkati celbetmiıtir. 

Belki bunun içindir ki üç gÜndenbeTi 
Moskova Tadyoıu Sovyetlerin tebliğini 
okumaktadır. Salahiyetli mahfillere gö. 
re A1manya ancak Yugoslavya işini hal 
ettikten sonTa Yunan işiyle me~gul ola
eakhr. Bununla beraber Almanların Yu
ııaniıttanla propaganda sahasında meş
gul olmağa baıladıklan da görülmekte
dir. Bunun bir örneği Alman kontrolü 
altındaki Bükreş Tadyoaunun Yunan li
.aniyle neşriyata başlama.siyle sabittir. 
Bu ne,riyatın gaye!li Yunan birli~ini kır
maktır. 

VEYGAND VIŞiDE 

Vişi bir müddettenberi beynelmilel 
politika safhasının arka plinına geçmiş
tir. Birinci teşrindenberi şimali Afrika
Cla bulunan general Veygandın ansızın 
1Vişiye dönmesi nazan dikkati celbetmi~ 
bulunmaktadır. Veygand ilk dafa ola. 
ralc Vişiye dönmÜ'}tÜr. Mareşal Pctene 
raporunu vermek İçin geldiği eöyleni· 
yor.!la da bu seyahatin daha şumullu 
maksatlarla yapıldığını tahmin edenler 
vardır. 

TRABLUSGARPTA 

Trablusgarba motörlii Alman kıtaları 
reldijlinden bahsedilmektedir. Bu kıta
lann İngiliz donarımasınınCenovayı bom 
bardıman esnasında geçtikleri zan edili
yor. Bir tahmine göre İtalyan halkının 
mane.nyabru takviye için gönderilınİf 
olan bu kıtalar küçük müfnelerden iba
rettir. Diğer bir tahmine göre ise fngi
lizlerle temasa cesaret ettiklerine balo
lırsa o kadar küçük miifn:eler değildir. 
Bunlann maksatlan tunlardır: 

1 - Hakikaten artık bozgun halini 
alan ltalyan askerlerinin maneviyatını 
talrviye. 

2 - İngilizleri bu cepheden batka sa
halara ku,,.,et ayırmaktan men etmek. -HincUstandaki İtalyan 
esirleri otuz bin! 
Yeni DPlhi, 6 (A.A) - Hindistanda 

bulunan İtalyan esirleri 1 martta otuz 
bine varmıştır. Bunlar arasında 21 ge
neral ve bir Amiral vardır. 

~-0--

BULGARISTANOA ALf~AN İŞ· 
GALiNiN FAYDA VE ZARARI 

Ta,Ymiis, icabında Afr?· 
hadan aslıer getirilebi· 
leceğini sö,Yliyor •• 

--0---

Radyo ga,etesine göre iki günden be- Londra, G ( A.A) - Ta~·mis gazetesi ya
ri Almanlanın Yunanistan ve Yugos· zıyor: Gö:rünii~c nazaran Alman başku 
lav) aya taarruz in1k5n ve ihtimallerin- rnandanlıf.'1 )n a)·ni ı.anıanda ,·eya bir
den balu:ettik. Bugün de Almanyanın birini takiben üç hareket yapabilir. Bu 
bu yolla.rd~n geçnıek istemek1e ne gibi hareketler Yugosla\')·aya, Yunanistana 
,ırat >jik gayeler takip edeceğini tetkik ,.e Türkiycyc karşıdır. Alman hariciye 
e:deliın. Almanyayı, ev\'ela Yunanistana nazırı Fon Rihbcntropun Viyanadaki 
ve dolayısiylc Yugoslavyaya taarru;·a beyanatına bakılna Almanlann üçüzlü 
snkeden sebepler şunlar olabilir : pakta girmemiş olan Yugoslavyaya kar-

ı - Yunanistan küçük bir devlettir. sı sinir harbi yapıııalan ihtimal dalıilirı· 
Ordusu seferber olmasına ve maneviy•- dedir. Yugoslavya halkının mihvere il
tı yüksek olmasına rağmen Arnavutluk· tihak fikrine •empafüi yoktur, Ordu 
ta İtalyanlarla meşguldür. muka\·emet ruhunu taşunaktadır. 

2 - Bu küçük ordu serbest bırakılır- Genci kıımıay hiikümete sadıktır. 
sa kış dolayısiyle duraklıyan ~;.ırckhl Bulgar i~~alindcn !-ionrn ikinci hede{ Yu. 
baharda siiratle. inkişaf e~lere~. ı.~aly~~ nanistandır. SeJi'uıiğe giden en iyi yol 
ordusunun belkı d~ dcnıze dokulrnc·,; Yııgoslavyadan geccr. Eğer Almanlar 
yeya imhru:iyle neticelenecektir.. B': da 11'l'gosla\')'a~·1 tazyik etmek istemezlerse 
Italyanın yeni bir hezimeti \'C belk~ de· Yunnnistan~ kar~ı ilerleyişi İstroma va
lı'a.şiz1nin yıkıln1asını ta~rik cdecektır. disin<frn ,·eya Ttakyad<!n yapmaları IU-

3 - Alman taarruzu italyan ordusiy- zın1dır. }'akat hu yerler şimali Framn 
1~ iş beraberliği çC'rt:ivesinde cercyai.l 'C)"<l f'"'J::ınderde olduğu gibi motör1ü 
edeceğinden kazanıln1ası ümit edilen za~ kuv,·ctlerin harek5tına miisait değildir. 
ferden İtalyaya da hisse ayrılacağ1 ümi · Üçü.neli bede{ Ti:rlti~:edir. Ayni za. 
diyle İtalyan ordusunun maıte\'iyat! manda Yunan dflvası Tiirk divasıdır .. 
Yükseltilecektir. Almanlar Yunanistanı Bu iki miJfctin dJ,·ası hirden İngiliz da
tamaıniyle istilaya karar verdilerse ~öy \•asiyle beraberdir. Biiyük Britanya, 
le bir stratejik gaye takip etmeleri mun· nıısır iislerinc kar.;ı hiç bir tclılike kal
tcmcldir: madıj;'lııdan Hitlcrin Yunanistan ve Tiir· 

Yunanist nı taman1en istil3ya rnuvaf- kiye)·e )·apmak i~tediği taarruzlara kar
fak oldukları takdirde yalnız İtal~an or· sı koyacak haldedir. 
c!usundan değil, ayni zamanda Italyan Almanların şimdilik bütün faaliyetle
c!onanma•ından da istifade edebilirler .. rini ve ortaya attıkları bir cok propa
İtalyan donanması Yunan adalarınd~. ganda haberlerinden maksatları lngil
Pelaponczde toplanarak Girit adasını tereıtln hakiki maksadını anlamaktır . 
İngilizlerin elinden istirdat etmek te· Alman propagandası yanlış kapu çai
~ebbüsünde bulunabilir. Böyle bir pla- maktadır. Bu derece basit hilelerle eldı• 
nın tahakkuku halinde Karadeniz il~ etmek istediği malUmatı alamıyacaktır. 
Akdenizin muvasalilsı Boğazlar yerin• Hitler İngilt<>renin neye karar verdiğini 
12 ada, Cirit ve Merada kesilecektı• B. Eden ve general Sir Con Dill'in Ati
Sovyet Rusya bu suretle tecrit oluna· na ziyaretinde ne gibi kararlar ittiha' 
calrtır. Ege denizi sahillerinde ve Yu- olundui:'llnu ancak hiidiselerle öğrene
nan adalarında tesis edilecek hava ilir cektir. 
leri vasıtasiyle Almanlar ~ark! Akderıiz
deki İngiliz üslerine akınlar yapacak
lıırdır. Böylelikle garbi Anadolu ihata 
edilerek Türkiye üzerinde daha büyük 
Lir siyasi tazyik yapmağı da düsünebi
lirler. Bu pliinın tatbikatta bir çok mü~· 

---·-·---
Hindistanda askerlik 
Yeni Delhi, 6 (A.A) '-Hindistan or

dusu kayıt esasının tevsiine dair olan 
karar sureli Devlet Şılrası tarafından 
ittifakla kabul edilmiştir. 

--o--

INGİL TEREYE YARDIM LAYI· 
HASINDA YAPILAN TADiL 
Ncvyork, 6 (AA) - Bir Amerikan 

mecmuası kongrenin harp gemileri inşası 
için 6 milyar .S 00 milyon dolarlık bir 
tahsisat kabul .ettiğini yazmaktadır. 9 
eylül 1940 da 4 milyar dolarlık tahsi
satla 2 00 harı: gemisi şiparis edilmişti. 
7 saf harp gemisi, 115 muhrip, 43 de
nizaltı, 2 7 kruvazör ve 8 tayyare gemi
si inşasını tazammün eden büyük bahri
ye programı devlet ve hususi bahriye in
şaat tezgahlarında tatbik edilmektedir. 

Vaşington, 6 (AA) - Ruzveltin 
riyasetinde bugün akdedilen mühim bir 
toplantıda fabrike.]arda grevleri önleme
ğc matuf kati tedbirlerin görü,ülmüş ol
ması muhtemeldir. 

Vaşington, 6 (AA) - Ayanda de
mokrasilere yardım kanununda bir ta. 
dil yapılmıştır. Bu tadile göre harbiye 
ve bahriye nazırh•rı ve diğer nazırlar 
ingilteriye devredilecek mevcut teçhi
zatın kıymetini takdir edebileeklerdir. 

--- ---
ALMAN MAKSATLARIN

DAN ~iRi DAHA 
----<·o·->----

Türk ordusunu ha-

rc.·k.etsiz b1rakn1ak 

ve bozgunculuk 
propagandası! 

Londra, 6 (A.A) - Balkan vaziye
tiyle B. Edenin Atinayaı ziyareti lngiliz 
matbuahn1n iki mühim meşgalesini tet
kil etmekı..dir. T aymisin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

B. Antony Edenin ve general Sir Con 
Dillin Atinadaki temasları sarasında her 
ile.isinin faaliyetini daha geniş sahada ve 
daha açık tetkik etmek kabil olabilir. 
Şimali Afrikada, şarki Afrikada ve ce
nubt Balk.anlardiı. üç mühim merkez külata uğrıyacağı tahmin edilebilir. Yu· 

go~lavya mukavemete karar verdiği talı
dirde Alman1ann ne derece muazzam 
müşkülata uğrıyacaklarını dün izah et· 

1 
mantıki bir sıraile ziyaret edilmiştir. 

----------------:: Şimali Afrikada lngiliz ordusundan bir 

Yuaoslaı. ya kısmmın diğeı cephelerde istihdamı ka-

nıiştik. Almanlar bu işin müşkülatını 
anlıyarak daha büyük kuvvetlerle ha
rekete karar verirlerse bu kuvvetlerin 
tahşidi için icap eden zaman zarfında 
nıi.ittcfik1er de müvazi tedbirleri alm3-
ğa vakit bulac&klardır. 

Netice itibariyle şuna kaniiz ki en az 
Ege denizi adaları w Mora Yunanlılar 
dinde kalacak \'C bu ke~·fiyct tc Alman 
pliinını akim bırakacaktır. 

Bulgaristandaki hava ıneyc!anların•n 
bgalinin fayda ve mahzurlarmı tetkık 
edelim: 

1 - Bu meydanların işgali tabiye ba 
bmından kara ordusiyle iş birliğini tc · 
111in eder. 

2 - Bulgaristanın can alacak nokta· 
!arını avcı tayyareleriyle müdafaa et
meği mümkün kılar. 

3 - Alman bombardıman tayyarele 
rinin tesir sahalarını genişleterek Bo· 
ğazları ve Ege denizinin ıimal kLJmını 
,.e Sel8nik bölgesini bu tayyarelerin 
menzili içine sokar. 

Mahzurlara gelince: 
1 - Romanyadaki petrol bölgesinin 

İngiliz tayyarelerine açılmış olması la 
nm ı:elir. Şimdiye kadar bu bölgeyi ko 
ruyan bir bitaraflık perdesi vardı.. Bu 
perde de ortadan kalknııştır. İngilizler 
i•tedikleri zaman Romanyayı Almanya 
ya bağlıyan demiryollarıru ve petrol 
menbalannı bombardıman edebilirler. 

2 - Bulgaristandan geçecek olan Al 
man ordusu İngiliz tayyarelerinin en 
kuvvetli tesiri altındadır. Almanlar il<• 
bitaraf memleket arasında kaldıkların· 
dan yanlan emin değildir. Binaenaleyh 
iki yanları bitaraflarla "" cepheleri düş. 
manla muhat bir torba içine girmişler-

... - bil olup olmıyacağı Kahirede tetkik 
edilmiş ve netice]er aldıktan sonra An-

hakklnda m :;_ karaya gidilmiştir. Türklere lngiliz plun-
..W. larının neden ibaret olduğu ve kendile-

him bir tekzip 

Kral Naibi Alman ve 
İtalyan hariciye nazı
rı ile mülahat etmedi 
Belgrad, 6 (A.A) - Havas Ajansı 

bildiriyor: Yugoslav kral naibi pren; 
Pol ile Alman hariciye nazırı Fon 
Ribbcntropun Slovenyada mülaki 
oldukları doğru değildir. Prens Pol 
ile İtalyan hariciye nazırı Kont Cia
no arasında bir miilakat vukubuldu
ğu da asıl.sızdır. Resml mahfiller Na
ip Prensin Boınodaki şatosunda iki 
gün geçirdiğini fakat kimseyi kabul 
etmediğini bildirmektedir. 

Madritte bir mülakat 
Madrid, 6 (A.A) - İspaynol hariciy• 

nazırı Serana Suner İspanyanın Londrn 
büyük elçisi Dük Dalbe ile uzun müJ
det görüşmüştür. 

dir. Şüphesiz Bulgaristandan kullanıla· 
cak hava kuvvetlerinin tesiri bu kuvvet
lerin büyüklüğüyle mütenasip olacaktır. 
Bulgar hava meydanları buna imkAn ve
recek halde dej;'İlse o vakit Alman tay
vareleri Romanyııdaki meydanlardan 
kalkacaklardır. Bu şekilde Bulgarista
run temin ettiği fayda zail olacaktır. 

.. ---

r.ine yapabileceğimiz müzaheretin vüıs
&tı hakkında sarih izahat verilmiştir. 

Böylece Türkler kendi kuvvetlerini 
ölçecekler ve bir taanuz halinde vaziyet 
!erinin ne olacağını tasrih edebilecekler
dir. Eden ve Sir Con Dillin Atinay1 ziya
retlerinde Yunan1ılar yeni tehlikeler kar
şı,ında lngilterenin müttefiki olaTak 
kaldıklarını teyit ettiler. Omit olunabi
lir ki büyük Britanya ve müttefikleri ve 
onlara yardım edenler Yunanistana yar
dım hususunda hiç bir kıskançlık göster
miyeceklerdir. 

Nazi pli.nlarına gelince: Naziler garp
ta Yugoslavyayı çembeT1emiş1er
dir. Şarkta Karadeniz limanlarını işgal 
etmekle Sovyetler karşısinda yeT almış
lardır. Bir gayeleri de Türk ordusunu 
hareketsiz bırakmak ve Türkler arasın
da bozgunluk propagandası yapmaktır. 
Bu propagandanın şimdiye kadar en 
küçük bir tctiri olmadığı meydandadır. 
Nazile1in yeni usu11etle Ypnanlıları ltor .. 
kutmağa çahşmaları ihtimal dahilinde
dir. 

GENERAL VEYGANT 
ViŞiDE .. 
Londra, 6 (A.A) - Vişi haberlerine 

göre general Veygant dün Vi.şiye gelmiş. 
Mareşal Peten' ve general Hutsingerlc 
gorüsmüştür. 

iden Kahireye döndü 
Kahire 6 (A.A) - B. Eden ve ge

neral Sir Con Dill Ankara ve Atina zi
yaretlerinden Kahireye dönmüştür. 

- -

İstanbul 6 (Yeni Asır) - Giimrüklcre 
gelmiş olan kahvelerden iki yüz çuvalı
nın çıkarılmasına müsaade edilmiş, bu
nun yüz çuva1ı şehrimizin ihtiyaeına 
tahsis olunmuştur. Bu yüz çuval kahve 
piyasaya çıkarılınca, hiç kimseye iki 
yüz elli gramdan fazla satılmamasına 
rağmen, halkın tehacümü karşısında 

yarını gün içinde satılıvermiştir. . , 
Bir müddet evvel gümrüklerimize • 

tirilmiş olan yedi yüz elli çuval kaı::. 
nin de it.haline müsaade olurunası Ji~ 
hükümetimize müracaat edilmiştir. B_, 
farın da önümüzdeki hafta ithalin• 111 
SMde edilip piyasaya çıkarılrnıı.sı be 
lenilmeldedir. 

lsveçlilerle yeni ticari müzakereler 
Ankara 6 (Yeni Asır) - Yeni bir ticaret anlaşması akdi için lsveçlil.t~ 

burada müzake:relere başlanılmıştır. Yeni anlaşma esaslarının bir hafta içifl' 
hazırlanacağı tahmin olunmaktadır. 

Muğlada o.l:uyan kadın ve erkekler 
Muğlıı, 6 (Hususi) - Vilayetimiz dahilinde 221 halk darsanesi açılmıŞlıf· 
Bu dersanelere 2493 erkek, 2325 kad,n devam etmektedir. Ayrıca 52 Eğİll1'4 

okulunda 746 erkek, 649 kadın okumaktadır. 

Gazi Antepde yeni bütçe 
Gaziantep, 6 (Hususi) - Umumi medis bugün son toplantısını yaparak ~ot 

çeyi kabul etmiş ve dainrl encümen aza !arını seçtikten sonra valinin nutl<lıJ! 
içtimalanna son vermiştir. Bütçe 470 bin lira olarak kabul edilmiştir. :Maıır".'. 
180 bin, Nafıaya 89 bin, Sıhhat işlerine 54 bin Ziraat işlerine on bin lira # 
edilmistir. ...ı 
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Makineye YUHAtlLILAR NiHAi 
Verilirken ZAFERDEN EMiN 
Avam kamaraıında 

ln2iliz Harbiye 
nazırı Mari?es

sonun beyanatı 
Londra 6 (AA) - Bugün Avam 

kamarasında harbiye nazırı Margesson 
ordu bütçesini parlamentoya arzı dola
yıeile bir nutuk söylemi§ ve demi§tir 
ki: 

Ordunun eon on ilciaylık tarihi ha
rekatlarla doludur. Bu harelı:&.tın bir 
çoğu muvaffakıyetsizlikle geçmiştir. 

Fakat bir çoğu da aakeri ve idari za
ferler teşkil eylemektedir . . Llbyada ha
rekatın başlamasından itibaren sekiz 
haftaya kadar bir zaman zarfında gene
ral Vavel tarafından bütün modern 
harp malzemuile ınücehhez on ilA on 
bir fırka düşman kuvvetlerirıe karıı 
kuş bakışı 720 kilometreden fazla bir 
ilerleyiş yapmıştır. Bingazinin nihai 
teslimini Llbyanır_ şarkında bulunan ve 
l 5 O bin kişiden fazla tahmin edilen bü
tün italyan ordusunun esir alınmaıını 
veyahut tahrik edilmesini ikmal eyle
miştir. Bu harekatta ve şarki Afrika da 
dahil olmak üzere bütün orta şark sah
neıi harek8tındaki kayıplanmız otuz 
te~rini eaniden on bir ıubata kadar 4 38 
ölü ve 1249 yaralı ve 8 7 kayıp olmak 
üzere ceman l 7 7 4 tür. Şarki Afrikada 
muvaffakıyetlerimiz mühim olmuştur. 
Fakat bütün bu harekat birinci düşma
nımızla daha büyük mücadelelerin baı
langıçlarıdır. Şimdi her ner de olursa 
olsun verilecek nihai kara muharebesin .. 
de kendisini gösterecek, yani kıta
lann ve tqekk.ülerin vaziyetinden ve 
taliminden bahsetmek isterim. Bay 
Marg~ son nutkunun burasında kıta
larını husuıi talimlerini ve F ranaadaki 
muazzam malzeme kayıpların açtığı 
gediklerinin doldurmasını mümkün kı.. 
lan tedbirleri anlatmış alkışlar arasın
da kahraman müttefikimiz Yunaniata
nı tebcil etmiş ve demiştir ki: Nihayet 
Yunanlılar ilk Blkı duranlar olmuılar
dır-. Yunanlılar İtalyanların insan, mal .. 
zemece ezici faik.iyetlerinden korkma .. 
mi§ ve bir çoklarının tahmin ettiği gibi 
bir ayda ezilecek yerde hücuma hücum
la mukabele etmiştir. Yunanlılar bir 
kene daha talihini kahraman]anı yaver 
olduğunu !.bat etıni~lerdir. Yunanlılar 
büyük bir cesaretle mütehalli bir küçük 
memleketin neler yapmağa kadir oldu. 
ğunu kom,u1ann..., göstermişlerdir. Mar
,.esson bundan sonra istiJi tehdidinden 

- -

----<O•>----

Harba devam edece' 

ğiz, düşmanı mutla· 

ku denize dök ece· 
ğiz diyorlaı· 

Atina 6 (A.A) - Estia gazetesi yvı' 
yor: Cephede bulunan muhabirhnlı J>-1' 
kanlarda inkişaf eden vaziyet üzer# 
Arnavutluktaki askerlerimizin ne dil' 
şündükleriıtl bize bildirmiştir. Bu Jı~ 
ramanlar vazifemizi sonuna kadar yarı' 
cağız diyorlar. Ordumuz bütün Yıın" 
nistanın yolunu çizmiştir. Sekiz mi!yoıı' 
luk küçük Yunanistan 60 milyonluk bll 
imparatorluğu devirmiş, 25 düşman fıJ" 
kasını imha etmiş, dünyaya nıeyd~ 
okuyan bir diktatörü gülünç bir vııt'! 
yete sokmuştur. Ordumuzun ne zırJilı 
fırkaları, ne gök yüzünü kapıyacak I<" 
dar tayyareleri vardı. • 
Düşman buna ~lik olduğu halde Y.~ 

nilmiştir. Biz Allahm yarduniyle, hiif 
cihanın manevi müzaheretiyle Maratot' 
ve Tennopil'dc zırhlanmış ruhlarıını!' 
güvenerek küçük Yunanbrtanın hal< i(iJI 
mücadelesine imanla sarıldık. Artık ~ 
rın küçük telakki edilmemek hakk1 

"kazanacağız. 

Vardili diyor ki: Yunanistan harp i9' 
tememiştir. Fakat düşmanları onun hr 
rimine taarruz edince bir dakika ter<" 
düt etmeden mücadeleye atı!mı~tıf· 
Düşmanı denize dökmeyinee rahat eV 
miyecektir. Biz kimseye meyilim o~~ 
mıyoruz. Savaşımıza devam ederek ılill 
manı denize dökeceğiz. 
--~~------~-.../ 
bahsetmiş ve demiştir ki: lstiliiı ıehll 
keti çok hakikidir. Düşmanın yapın~ 
imkan dahilinde olan her şey ıetl< il' 
edilmiştir. ıon manevraların temini 1J1 ~ 
him muvaffakıyetler elde etmit tel&l< e' 
edilen müstevliye karşı yapılacak ha• 
kat teşkil eylemiştir. Bu tahmina r•~ 
men ıivil, askeri. bahri, hava müclaf•1 teşekkülleri bu imtihanı büyük muv• 
fakıyetle ve şerefle geçirmiştir. Boş dd; 
mıyoruz. Her gün rnüdafaalarımızı r 
ha iyi bir hale sokuyoruz. Bugünkii 0 

du hürriyet için ve haklı bildiği .~ 
şey için mücadele etmek üzere &l 

altına çağırılınıı vatanda4lar orduj~ 
dur. Hiç kimse önümüzdeki sene jcıf!' 
de ordunun ne gibi ittihazlarla lı:•rt" 
!aşacağını ıöy!iyemez. Fakat ben I~~ 
dan eminim ki bu ordu mükemnıel ~ 
Ve mazinin '8-al: ananele1ini ku"V"V1 l 

idame edecektir. 
-

ELHAMRA İdaresindeM İLLi Kür UPH AN E SİNEMASJNDA B VG İİ N 

Bütün İzmirin aşık oldağu 

İLAHİ BİR GÜZELLlK 

LAMARR 
Ve Sinemamn en kudretli artisti 
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Bu kadın benimdir 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

AYRICA : Dost İngiltere Hariciye nazm EKSELANS ANTONY EDEN ile İmparatorluk Genel kumıay başkanı GENERAL SİK JOHN DİLL'in Adana 11e Ankaraya gelişleri ve yapdall .._. 

azzam karşılama töreni tekmil tcferriiatiyle TÜRKÇE İZAHLI olarak FOKS JURNAL'da en son HARP haberleri. .•• 

·- SEANSLAR : 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9.00 DA.. Cumartesi ve Pazar giiuleri 10.30 - 12 DE ... BAŞLAR •• 

D İ K K A T : Haftanın her ıüaünde ilk seanslar UCUZ HALK ~tineleridir ... FİATLEft : 20 - 25 - 30 KURUŞ-


