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lmtivaı sahibi : SEVJU."T BİLGİN 

Basmuharrir ve umumJ nesriyat mUdürO 
HAKKI OCAKOlaLU 

ABONE Sl!:KAlTI 

IZMIR 
ENTERNASYONAL 

FUARINA HAZIRLANlNIZ 

~EVAM MÜDDETi Türkiye için Hariç için 
AteJik ..... _ 1400 2900 

b aylık .... _. 750 1650 
~Unn geçmiş nüshalar (25) kuruştur_ 

lzmirin benliğini gösteren güzel fuar bu sene 
yine bütün dilnyaya mevzu olacak, yüz binler
ce vatandaş bu sene de fuara koşacaktır.. Siz 
de hazırlanınız .. 

...._ T E L E F O N : !697 20 Ai'xUSTOS - 20 EYL"ÜL 1 
tıarı .. d ...., rnun erecahndan mesuliyet kabul edilmez Cüm1ıuriyetin ve Cüm1ıuTiyet eserlcri7ıin bekçisi sabahlan çıkaT siycısi gazetedir YENt ASIR Matbaaımda bualımtbr • 

Yııao la .• b 1 ·z 1 . Al 1ı . . . l b' .. • a nşı-e n i ı·e ar !:1.'!JP 111r:ırı. man arıcıyc nazıny c ır nıuza-

111111111 kere esnasında 8 lıtııııııııııııııııı ! 111111111!11111111111111111ııı1 
alkanlar Belsrradı tehdit 

l:li' rriyetin 
ikinci kalesi 
Olabilir •. 

---<t~--

SEVKET BİLGİN 

ediyorlar __ .... , __ _ 
EGER ÜÇÜZLÜ PAKTA 
GiRMEZSE iMiŞ BAŞINA 

~'ransanın teslim olduğu giindcn beri GELECEK VAfiMIŞ! 
~ ı. ay geçmi tir. Bu sekiz ay içinde --<>-
"-Er aıı) a hiç bir noktada askeri mu-
.. ,~kıyct . kaydcdcmcınic;tir. Kıtalar Yugoslau bquelıilf ue: 
l'1a •ilde. lngiliz çenhcrini kırmak, par- ril ıı b.a'ı.a' .. 'ı 
.... hlak. İcin asabi ihtilaçlar gösterdiği ece U .. n Hlll'ar ar• •i de, ) ıne lıic: bir noktada kat'i neticeli da Yugoslau blitlinliiğü· 
-.:ı::a~rU7a cesaret edememiştir .. !Juna ftÜn göz önünde tutula• 
lta hı) Anupada ~u mahut nızamı • 
""'trı~~k. hahanesiylc Şarka doğru geniş- cağını söyledi.. 
ltıı.ae;:~ ı lihda( eden progrnınım bir ta- Belgrnd, 7 (A.A) - Kral Naibi prens 
~ .s1.Yaset mnne,•ralan ve tedhiş usul- Pol başvekil ve hariciye nazın ile uzun 
~ ıle merhale merhale tatbik mc\·kii- müddet görüşmüstiir. Hariciye nazın bu 
'-1 koymuştur. Romanya \'e Rulgaris- ıniilakattan evvel Sofyadan haber ve _ 
'- A!ın_an askeri üssü haline koyarak !""k için Bclgrada .:elen Yucoslav ı ·T • 

~ •z. ıkı ~phede dö,,iişmeii İcaJ> etti- h ·ano\içle &iirüşmüştü. Görüşme~ 
bır VB'Zıyct yaratmışiır. başvekil nrnavini Maçek te hazar buJun

mu!ifur. 
Fransanın İnhidanımdan ı>onra roller Be. l_grad, 7 (A.A. ) _ Stcfaııi Aı'ansı 

.... im edHmicti: bfld '( ı ırıyor: BaŞ\·ekil s,·etkoviç ve başve-
~4lnuuıyn, İngiltereyi ndalannda \'ura- kil muavini l\'laçck Yugoslav gazetecile-
~anuslarda tehdit edecekti. rini kabul ederek heyceanh haı.erlu 
~ ise İngiliz donanmasını Akdf'· ha•Jcmda beyanatta 1JulU11111U1Jlanffr. 
~ en ko,'lllak vazifesini yüklenmi Her iki nazır Yugoslavyanın hadisele-
~n~Yordu. ri dikkatle takip ettiğini, bütiin karar-
liirıl P1Yen mütarekesinin imzalandıjrı larmda dcdetin ve milletin mcnfaatleri
~iııder~e .nıihverdlcr zafer sarho luğu ni 'e Yııgo Javyanın tamamlığını ~i:i
old ~ ıdıler. Vaziyete famamen hlıkiın zctmcği dii'liincccklerini söylemişlerdir. 
~,\_~nı, İngiliz imparatorluğunu bil' 
r •14llta icinde \'lkncaklannı mağrura· 

li'i) ''Jil-:<>rlardı. w 

.. iisa~kikn \'aziyet en kötü ihtimallere 
"- ı ıt. tcl:ıkki edilecek kadar karanlık· 
'ıu,?tıl!crenin cidden bir muka\'cmct 
ih ıı~~ giistermcsi icap ediyordu. Ta· 

-.11 ~. ~ranlık günleri hiirriyet sav:ışı-
rıır d" .. ~· onum noktac;ı olarak kaydcde-
ır. 

lt:e~b?'i nıihvcreilcrin tahayyül cttik-
tı!~ 1 çıkmadı. 

lıatıl.Q;:tere Yere serilmek şöyle dursun. 
~rd er olmak azmini krunçılıyan dar
"- rn en daha zinde, daha kuvvetli, da· 
t. o) Uhteşenı olarak çıktı. Türkiye ba"· 
....._ inak u"zn h" . d" "'--.aı, b" .... re. urrıyet avasına sar· 
"'-tta ır ımanla bağlı olan en ,·efakar 
'-ferck11ı ke~1di yanında görmekle nihai 
''-' dn ~mın olarak nıiicadefcsinc dc-

Londra, 7 (A.A} - Deyli Telgraf ga
lete~i başmnknlesindl! diyor ki : Alınan 
ve Italya gazeteleri üçlü pakta girmc
clil,ri takdirde Yugoslavyanın başma ne
ler geleceğini ileriye sürerek bu mcm· 
leketi tehdit hususunda birbirlerile re· 
kabet etmektedirler. 

[ Sonu 2. ci Sahi/ede ] 

Alnıanlar Fransadan 

ınenınun değil 
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Royterin aslıeri mııha· 
biri tahtelbalılrlerin 

'J'ürhiyeye lıarşı taarruu 
zi bir tarzda istimali ih· 
timalinden bahsediyor •• 

Londra, 7 (A.A) - Royterin aske
ri muhabiri yazıyor: 

Aı<lceri bakımdan günün alaknsı Al
man kıtalarının Bu]f~aristana girmesi ne
ticesınde yakın Balkan seferi üzerinde 
'topl~nmaktadır. 

Karardeniz Jimanlannın Almanlar 
tarafından İşl!ali denizaltıların Türklere 
kartı taarruzi bir tanda istimaline ala
met olabileceği gibi Rus seyrü sefainine 
karfı da tehdit olabilir. Bulgar orduıu 
seferber edilmekt" V(.; pek muhtemel 
olarak Türle hududuna doğru yürümek. 
tedir. Edimeder. Karadenize kadar 150 
kilometrelik hududun tamamen tehdit 
edilip edilmediği henüz sarih değildir. 

[ S'ontt 3. cii S'ahif PNl' ] 

Alman işgalini protesto etmesi Bulgar
lan hayrete dii§iiTen S01nJet RU$!1anı11 

icra komitesi ?'eisi ve hariciye 
komiseri B. Mowtof 

1ngiliz kral ve kraliçesi bir geçit t"esmini takip ederken 
ıııııııuııııııııııııııııttııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Bizden hiç bir fey Yugoslavyayı tazyilr, 

iıtemiyorlarmıf ! 
---cc .. >--

Türk - Bul~ar 
dostluk devresi 

başlamış 

Ati nayı tehdit! 
---c> .. --

Almanlar harp
sız kazanç 
umuyorlar 

Bunları bir Bulgar gaze· Sovyetler Almanya Ue 
tesl iddia edi~o,. • Bul· haPp etmeJı niyetinde 

garlara Jıarşı Souyet dejU • MUli Şefimize 
infiali esaslı.. gönderilen mesaj 

Sofya 7 (A.A) - Hükümetin naşiri Londra, '1 (A.A) - Gazetelerin ali-
efkan olan Veçer gazetesi Türk - Bul- kası Bal.kanlann vaziyeti ve Edenin se
gar münasebetleri hakkında tanınmış yahati üzerinde toplaıunıştır. Taymisin 
Bµlgar ııı~rrlrlerindeu Spikarevskinin diplomatik muhabiri diyor ki : 

mdlı-msM ır&JNtrilfJHI'. lll\lluintr ~ ~ ....... u1ma 
iki memleket arasındaki münasebetler- geçmiştir. İngiltere ve müttefiklerine 
den bahsederek diyor ki: Türkiyeye karşı harekatta üs olarak lruUanılauk
karşı hattı hareketimiz değişmemiş ola- tır. Bu vaziyette Bulgarlstnnla dostnne 
rak kalmaktadır. Bu hattı hareket şu- münasebetlerin 7.ahircn bile olsa idnme
dur: Son deklarasyonun teyit ettiği dni- sine çalışmak hem tehlikeli hem haysi
mi dostluk muahedesi çerçevesi dahili~- yet kırıcı olurdu. Elçi Rendel Kral Bo
de daimi sulh ve dostane komşuluk mu- risi resmen son defa olarak ziyaret et-

[ Sonu 4. cii Sahifede ] miştir. Kral hfi.diselerin tekaddüm etti-

Piyango 
dün çekildi 

--.-c>-

Kazanan numa
ralann tamaa.ı 

ğini söylemekle iktifa etmiştir.. Kralın 
vaziyet karşısında bir nevi müşahitlik 
muhafaza ettiği zannedilmektedir. Bul
gar nazırları Alınan işgalini kabul et
mekle iktifa etmiycrck bunu tasvip et

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

ltalyan bezi meti 

devam ediyor ... 
--...ıu .. --

Alman hücum
ları zararsız 

> 

llGIL TEREDE YALNIZ &IR 
ŞEHiRDE BlllLAR HA

SARA UGRADI 
ınsanca zayiat az, ı.ır 
Alınan tayyaresi diifii· 
l'iildü • Maltaya yapdan 
müteaddit haua alımları 
tamamen tesirsiz JıaJdı.. 

Londra 7 (A.A) - 1ngiliz hava ve 
dahili emniyet nezaretinin tebliği: Ek
serisi lngilterenin şark ve cenubu şar· 
lcisine olmak üzere bugün İngiltereye 
ayrı ayrı bazı hava t.ıar.ruzlnrı olmuş
tur. Stanlcy sahilinde bir şehirde bina
lar hasara uğramıştır. Başka yerde ha
sar yoktur. İnsanca zayiat azdır. 
Manşta bir düşman bombardıman 

tayyaresi avcılanmız tarnfmdan dü5il
rülmüştür. 

MALTAYA BOŞ HOCUMLAR 
Malta 7 (A.A) - Perşembe günü mü

teaddit düşman tayyareleri Maltaya 
yaklaşmışlarsa da hava dafi bataryala
nrun ateşine uğramışlardır. Öğleden 
sonra küçük bir teşekkül ada üzerinde 
uçuş yapmışhr. Kaydedilecek başka bir 
ı;ey yoktur. 

Londra, 7 (Radyo S. 21.10) - Kahire 
tebliği: Malta adasına çarşamba günü 
düşman 100 tayyareden ibaret hava 
kuvvetleriyle taarruz etmiştir. Yedisi 
Britanya avcılan ve dokuzu dafi batar
yalar tarafından olmak üzere 16 düşman 
tayyaresi düşUrülmüştür. Bundan maa
da bir çok düşman tayyareleri üslerine 
dönemiyecek kadar ağır sakatlanınışlar
dır. Düşınan tayyareler,inin oombaların
dan bir mikd3r bina hasara uğramıştır. 

ltalyan esirleri Yunanlılardan y~mek 
almağa gidiyorlar 

Yunan • ltalyan harbı 
---C>>--

l!u ç ehıleceğini ıınladı. 
~i ~~?n sonrn c;ok se )erin esasuıdan 

lı'taıgıni gördiik. 
h, it nsa~ı. arkıısmdan hançerliyen ital
lltr ~ndısıne \"erilen rolü göremedi. 
~ 

0
f; ~ağmen Akdenizin biricik hit""'rna llJ:lınu ispat eden İngiliz do

~ sı İtalyan donanmasının bakiyye
tııı .... _Yuır funu inlerinde hapsetti. Ubya 

PETEN GE~ERAL VEY
GANDA iTiMAT EDiYOR SON DAKİKA 

•••••••••••• 

Ankara, 7 (Hususi) - Milli piyango
nun beşinci tertip ikinci keşidesi bugün 
Sergi evinde icra edilıniştir. Çekilişe sa-

8. Lavaı ıııtidar meuıııı- Tu··rkı·ye uyanık at 
1
1 de başlanmıştır. • t Kazanan numaralar şunlardır: 

ne gelmedikçe Vı.şi • 15 BİN LİRA KAZANANLAR 

SOMALIDE BiR MEVKi 
DAHA iŞGAL OLUNDU 

Italyan topçusu 
8::S' A:',::;::;::,e:i Susturuldu ve 

ti.--... er 8 •t 
tr•t rı an~·a ordulannın eline geç· 

!itai ~k~de, SomaJide bozgunlar birbi
~ •\'ti ıp etti. Habeşistanda İtalyanlar 
~u~1 ?abes vatanperveri karşısında 
~ ~t ka~arak kaÇ11\ağa başladılar. Bel-
~ taha~ 8.~ i~.inde şarki Afrikada lta1-
=""'lta h" kulhunün kötii hatıra)anndan 
~~is:: Şey kalnuyacaktır. Libyada 
~ ın·ı nda. Eritrede ve Somalide ya
'" 

1 
Yon)uk knskoca bir italyan or· 

~L tın tanınnı 1 "d•v• .. "1 llltir. en nası erı ıgı goru e-

"11ıııı111111 [ Sonu 3 cü Sahifede ] 
tııııı111ıı11111111111iı111111111111111111111111 

hülıüınetine asla Ina Jt y ınanınazlaPfflq ._ l ere ve u- 420'77 06720 130235 175648 
V.işi 7 (A.A) - Havas ajansı 8ildiri- nanı•stan zafer 195644 260679 

yor: Mareşal Peten general Veygandla 5 BİN LİRA KAZANANLAR 
görüşmelerinde kendisine karşı itimadı- 34533 100855 164747 172884 194579 
nı teyit etmiştir. Pariste bulunan amiral • d 238384 
Darlarun bugün Vişiye dönmesi bekle- azının e 2 BİN LİRA KAZANANLAR 
niyor. Gneral Veygand amiraJJe ~elir -<>-- 4726 28943 79317 107394 134037 149885 
gelmez görüşecektir. 263214 269811 

ALMANLAR MEMNUN DEôtL lngllfzler Yunanlstana [ Sonu 3. cü Sahifede l 
Berlin 7 (A.A) - Yarı resmi bir men- hep yaPdımda ıııı1111111111111111ımrıııııı1111111ıımmımıı1111111111 

hadan bildiriliyor: Vic;ide-ki siyasi inki-
şaf hakkında ihtiraz kayıtları serdedü- bulunacaJtlar .. 
mektedir. Amiral Darlanm Pariste La- Londra 7 (A.A) - Gazeteler Alrnan
valle görüştüğü hakkındaki haber pek k.rın Bulgaristandaki ilerleme inkişafı-

f Sonu 3. cii. Sahifede ] nı gözden geçirmekte, lngiliz - Yunan 
azmini ve Türkiyenin uyanıklılfını te
barüz ettirerek Yunanistanın dağlık hu
dudunun hücumdan zivade müdafaaya 
elverişli olduğunu, 1ngiİizlerin miimkün 
olan her yardımı yapacaklarını yazmak
ta ve Yunanlılara hücum plfinının Mn
re§nl Liçtin BulrAristand, yaptıl'ıı ziya
retlerden sonra b'lhassa tc ri edilcr ,,ı 1 

~t etmektedirler. 

Yugoılav yada bir sui
kast keşfedildi 

--«>-
Zagrep 7 (A.A) - Polis Adriyatik sa

hilindeki yabancı emlakine karşı bir 
suikast keşfetmiş ve alakalı sekiz Yu
goslav tebaasını te-vkif etmiştir. 
-··-·- -~ -~.._..,.. _______ _ 

en Jıuuuetıı Jıatta • t ld 
yalılaştdar.. eerı a 1 1 

Kahire, 7 (A.A) - Orta prk lngi
liz umumi karargahının tebliği: 

Ageilanin garbinda bir zırhlı otomo
bil müfrezesi tart edilmiştir. İtalyan ao
malinainde Herber ifgal edilmiftir. Şiın
diye kadar alınan esirlerin sayısı on bini 
apmştır. 

işgal edilen bu mevki ftalyan ıoma· 
( Sonu 3. cii Sahifede ] 

--0-

reşelJIJös JıaJılmlyetl 
Yunanlılarda • Selanlğe 
,,,,. Kanad afıPJıasımn 
ihraç dildiği yalan.. 

Atina 7 (A.A) - Yunan resmi tel 
liği: Cephelerde muvaffakıyetle neolic.., 
lencn topçu faaliyeti olmuştur. 

Emniyet nezaretinin tebliği: Memle 
kette sükön vardır. 

YENtYUNAN 
MUV AFF AKIYETLERt 
Atina 7 (A.A) - Basın nezareti u.., 

rafından radyoda verilen izahata na ur. 
ran Yunnnlılar Arnavutluk cephesindı 
muvaffakıyetli keşif hareketlerinde vf: 
ilerley~lerde bulunmuşlardır. Yunaıt 
topçusunun atesi tesirli olmuştur. ltaJı. 
yan topları susturulmuştur. Diğer baz,_ 
lan daha geriye çekilmeğe mecbur ediJ. 
miştir. Meırkez mıntakasında mevzii bi! 
<'arpışma düşmnnın müstahkem mevzi.• 
!erinin işgaline müncer olmu tur. Te
sebbüs kudreti Yunanlıların elindedir·. 
Yunan askerinin maneviyatı mükem
meldir. Ordu hn ihtimali karşılamağı; 
amadedir. 
SELJu~tôE KANADA 
ASKERt GELMEDt 

Mareşal Pcten çalışırken ve Mare§alin e§i bir törenden çık4rkeıı ~~~~.r-~:r.:o:ı~ ........ -- .... ._... -- ......_ -------- .... Adi.tababcıJIG JlcıkUıfan Habeı vatanpen.ıerleri bir hazıt"lak 

Atina 7 {A.A) - Atina ajansı St'lani
ğe bir Kanada fırkasının ihraç edildiği
ne dair bir İtalyan gazetesinde neşrolu
nan haberi te-kz.ip etmektedir. 
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Istanbtila s:ideceklerdi 

Kadı razı olmuştu. Gülendama uSana uymaktan 
baş'lıa ne yapabilirim1-n Diyordu.. 

Aradan uzun saatler mürur etmesine eşyasını karıştırdığı sırada eline bit'd .. n
r&ğmen, Edirnektıpısmdan geçen aske- bire eski bir sarık tiilt'nhecli gr-emic:ti.. 
rln gerisini teşkil eden en son saflarına Bu tülbent onun rahmetli kocnsına ait 
bir türlü Slra gelmiyordu... bulunuyordu .. 

Büyük hır nehrin coşkun sulan J?il'.1 Bu ftnda gcnçlı inde gedrdifü s;ıüzc1 
asker saflan, birbırinin peşi .sıra ~hrc ,.ünleri hatırlıy n Fatma kadın derin bir 
doğru yürümekte, akmakta devam edi- teessiirc kapılarak S::t.inlünde keskin hir 
yorlardı... BütUn nskerlt'rin kıyn!etleri c:ızı doydu. K rpıkl rinin ar:ısınd:m sı
ne kadar düzgün ve silClhlan ne k:ıdar ?.an bir knc damla yaşı pannak1arınm 
temiz ve ınükemmPl ... Gilnem Y.iyalnrı uciyle .,.ildikten ronrn vine söylenme ·n
µbancalnnn. tüfenklerin gümUş gibi de devn!ll ederek dedi ki: 
~embeyaz görünm ruımlulanm•. kun- - Nur içinde :\'alsın Allah gani gan· 
daklarına vurdukça, etrafta göz k.lm'\ş- ınhmet eylesin .. Merhum kocam. ne ya-
tıran parıltılar belirmekte idi... ~1 1klı, ne temiz yürekli bir arl:ırrdı 

Kepukulu askerleri: önce l'eniçeriler.. Kadı bir:ız yaşlı olmasa, hemm ona b n
Bunun arkasından sipahiler, bo!l:ıncı 2 reli diye_im g livor .. 
bölükleri. birer birer Edime-kanısından Onunla ne safalı gilnlC'r, fıdnt o" ıl 
geçtiler. Nihayet et.rafı peykle~ ve so- balı tntlı:'rında ne lezzetli .,::ıntl"r v .,_ 
la.klarla sarılmış bir vaziyette muJ•te- 'Tiı<:tık .. Şimdi kocam bir nvuç to;r t;: 
şem SUleyman (1) birdenbire uzaktan tan ibaret oldu"•u gibi onunla blrlikf 
görürunliştü. Ve görünm<>siyle birlikte qecirrliMmiz uzun senE"lerrı n bugün or 
müthicı bir alkış ve dua ka ırgası bo~Ju- tad:ı kalan ~ey de, aneak kupkuru bh 
ğu altüst etmişti... lr c hatıra!.. 

Silleyman al bir atın Ustilne binmiş. Bu acı düşünr-E'lt"rin lE'siri altınrl:-ı ka-
kaftanı ve kavuğu pırlantalar, indlı>r fon süt nine. bird nbire C.ült>n1lamı~ 
içinde parıl parıl yanıyordu .. Onun bir -sevoilisi Alivi hntırlamıstı .. Ve yenıdP• 
az gerL~nde. yine at iistUnde, Kanuni- konu<anasında c1cvnm ederek: 
den sonra o devrin en milhim bir ~ıihsl- - lste biz.im Ali d bövfo dı>ğil mi? 
yeU olan sadrazam Makbu1 İbrahim pa- Daha düne kadar nrnmızda bulunuyor 
şa yUr<ımekte idi... du... Gül endamla birbirlc.rini ne 1cndır-
Kadı göniUğil bu parlak, bu emsalsiz derin bir muhnbbelle seviyorlardı. Ali 

manzaranm teslıi altında kalarak. med- nin :lşık Keremden, kıun da Aslıden hic
resed~ld odasında, bir ~ytin ya~ kan- !arklan yoktu .. Ah Gülendam Cle<llkl"f' 
dilhıin uif lJliı karşısında, o gece gil- vanık Kermı gibi o~lan ba!nnıfan dı-
%e1 btr manzume karalamıcıtı.. • ı;arıya nteşler pü kürilr dururdu ... 

O manzumeyi yıllardan .sonra, Tnhta- Şimdi GUlPndamın bağn yanma1·t 
kalede ilk açılan Türk kahvesinde dev- devam ediyor .. Alinin afov saran <:öf'Jr 
rin en şöhret sahibi ş5.irlerinden biri ise. bugün kara topraklnnn altında bd
olan meşhur (Deli_B}ra<'.e~) P gnstermicr ki de tamamiyle C!'imi..cı, bo2ulmucıtur. 
tL (2) Ah kahpe dünvn ah. senin biitiin gös 

Deli birader onu pek z.i;·ade beğ nmicı tcrdiğin o gUncsli r,ilnforin hepsi d< 
ve tlyu efendiye-~ m"Alılamnı kul- yalan ... 
lanmasını tavsiye etmelrJe beraber şür Tevekkeli dememişler: 
yazmakta -devam <?tmesi için ona şevk Fani diifl.1/(( hMt1&r tımmıı akıbet met•' 
ve heves verici, bOyUk blr iltifat manacı1 olmasr 
taşıyan s8zler de söylemişti... Aman, nereden habnmn geldi bunla• 
Şimdi GUlendamın tstanbuldan bahs- Yine o melun herifin kapkara suratı gö

etmesl, hayatına tad ve lez:.>:P!t veren bu zümün önUne geldi. .• 
hatıralann hepsini nyas efMldinin zih- Kadı bu camwar herifin p~ine biı 
ninde birdenbire canlandırdı... çok adamlar saldı ... Ye2idi bir türlU ek 

Ve bunların tesiri altında knlmakla geçiremediler .. 
lieraber aynt zamanda kızın mhht vut
yetlnl de K6z ~nUnde tutan ihtiyar Ka
dı, Gnlendama muvafakat cevabı ver
mekte gecikmedi .. Dalınn d;iıru.,ı.-eli bir 
vaziyette dedi ki: 

- Pek gQzel olur, Gülendam.. Ma
dam ki sen oraya gidilmesini istiyorsun .• 
Ben sana uymaktan ~cıka nf!' yapabllJ
rlm?. 

Evet.. Hakkın var .• Sana çok korkunç 
bir maziyi daima hatırlataca1c olan bu 
kMabadan artık uz.ak1asmalıyız ... 

tstanbulda sen daha iyi ve daha 
ei{lenceli bir hayat geçfrirsln.. BugUn
aen itıöaren hazırlanma va başlı yalım.. 

Ve iste Gü1endnm ile Kadı arasmda 
CE.'TE'yan eden bu konuıı;:manın nt-tiresin
oedir ld evin içinde hummalı bir hare
ket haz.ırlığt ba'}lamıc: bulunuvordu ... 

-5-
öLEN ALt ACABA DtRrLMlŞ Mt? 

Snt nine odasında, birlikte alıp tstan
bula gii Urect-~ ~yavı ha7..trlnma~a u~
.raınyordu .. 

Bir taraftan bu eşyayı S"t"ıp boht"..aln
rın içine koyarken, öte taraftı>!'\ da ih
tiyar kadın çenesini tutamıynrak kendi 
kendiorlne söylenmeı?e koyubıu'jttı: 

- GaUba geçirdrni hnstalıf\' n ve cek
t:m korkulnnn tesiriv1e olat"ak, GUlen
ôam burUnlerde ic;i bUsbütUn azıttı .. 
Simdi de onun önlUnde yeni bir heves 

-c Bitmedi >--

(1} Avnıpa tarih 1teri Süleyırıar: 
muhteşem kelime.Wım Fnınst::ca m111ra
bili olan. m.ııgnific1ue lc'lkabi~fte anaT'faT 

(2} Asıl mni Gaza1id~r. Onuncu am
da şöhret kazana" şairlerdendir. Ga .. .,1 

nern;liğinse zevk ue eğlC"rı.cMJe ço~ d:i!: 
kiln idi. Sonm töube ctm~ ve m<'O!l.'. 

<#ip orada ô1mii ıar .. 
Mecnun ki bela deştin.i ke1t etti scrıısn 
Gamhaneme geleli dedi derdin ne 

birader 
Beytini ihtiva eden bir şiir 1ıa- nnsı 

üzerine muasırlan kcrıc!isine (Deli B~ 
-rader) diye ad taJ...""ml§la-rdır. 

Belgradı tehdit 
ediyorlar 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
Yugoslavynda bir b~incl kol yarat

mak için mutat usullere müracmıt edil
mektedir. Yugoslnvyaya tabnkküm Yu
nanistana karşı yapılncak bir Almnn ta
arruzunun maruz kafobileceği bazı 7.0r
luklan izale edcocktir. Fakat Yugosinv
lar Alman militarizminden ve Alman 
ırkçılığından baldı olarnk nefret etmek
tedirler. 

uyandı .• tllf\ tstanbuJa ridelim diye ısrnr -·-· • -· ,_,,.,..,_,_,_, 

1 

edip duruyor. Nihavet bizim bunak Ka- YURDDAŞ! 
ôıyı kandırma!& da muvaffak: oHu .. 
Onu da pe~lne alıp birlikte sürükl1re- Her şeyden 
cek.. tasarruf et-
Kadı memuriyetinden falan bensin- YURDDAŞ! 

den vaz Recti .. Pinpon herifi bu kad:ır Türkiye, bu hnrp içinde en az harp 
teshir etmnk icfo kıı one ne yaptı, bll- ~ıkınbsı çeken memlekettir. Bunun 
mem'. Acaba kız Kadıya büvU mil yal)- kıymetini bil 
tırdı? .. tlyns efendi Kadılıktan lcrtüa Sıkıntıya düşmemek istiyorsan, bir 
edecek derecede i5f ileriye götilrdU. harp dllnyası içinde yaşadığımızı da-
GUlen.dam kendi öz kızı ol!&, ihtiyar he- ima dUşUn .. 
rif {")TIU bundan fazla sP.VemP7.di.. Tasarruflu yaşıı .. Nerelerden, nasıl 

Gillendamın bir dedi~ iki ol"nıvor.. ve ne kadar tasarruf edebileceğini 
Snt nine burada lD.ktrdıyı ke!fJ .. ~ dnimn he-;apla .. 

laptan c;ırkarıp bohçaya koyl)"lak Uzere c- •• ""• , -·•••••·-·-·-·- -·-

SAYIN İZMCR HALKI 
İşitmedik Demeyiniz 

Bu hafta en milhiın sinema hadisesi 

Deanna Durbinin 
SON FlLMI 

iLK AŞKI 
Ta u g a r e Sineması da 

Gösten'1iyor ve girenler tekrar 
görfbor_ Siz de görünllz.. 

Bugilıı oyun saatleri : 12.30 - 2 
3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.45 tir .. 

...... u .. 

ŞEHİR HABERLERİ 
Bina ve arazi 
vE.r~ilerinin 

alınma zamanı 
---<>-

VUciyet umumi meclisi 
dün IJu ifl harara 
bağladı.. 
Vilayet umumi meclisi dün saat 14 te 

\•ali B. Fuad Tuksalın rei.Sliğindc top
lanmıştır. Dünkü inikatta, meclise gelen 
evrak arasında bulunan maliye V ekale
tinin bir fabrir. tı okunmuştur. Vekillet, 
bina vergisi taksit müddetleri Mnliye 
vekaletince tayin ve tebhğ edilmek üze
re umumi meclic;in bu husu.cıtnki mUta
leasının mıi lacelen bildirilmesini isti
yordu. 

Bu iş mu.zak re edileıek hiruı veıgisi
nin geç n srnc olduğu gibi Haziran. 
!'\ ,ust.o • Te~rinisani ve Şubat ayların
la, arazi v rgı.ı;ınin de AğlL~OS ve Kl\-
r,unuevvel ayl..ırmda tahs~li muvnfık 
~ortlln iı tor Keyfıy t m liyc Vekiıleti
...... t- m n b"!dıril cektir. 

Yine m el c el n evrak nrnsınd . 
:Jk okul ı;~r tm(nlrri mnac;l, nnın 3G:>S 
c; yılı kanuna intıbnk cttiı ı1mesine tıil 
L'tvclin taksimi hakkında Maaı if m:.i
'"irlüğünen bir tl"Lkeresi okunmuş ve 

'-titcc <'ncumeıtine havale eclilıniştir. 
Meclis Sdı günü tekrar toplanacıık

tır. 

--c~--

I~ · lkevind~ idare 
lu~}1eti st•çiıu leri 

---c•--
Halltc\ inde yeni idare heyetleri se

<:iınlerine bugün bac:lnnacakhr. Toplan
tıların gün ve tarihleri şöyledir: 
Bu~ saat ıs te mil:te ve tarih şube

ri umumi heyeti, yarın saat 15 te temsil 
cıubesi, 10 .Mart s:ıat 18 30 da dil ve ede
biyat şube i, 11 Mart saat 18.30 da köv-
iiler şubesi, 12 1\fart sant 18 30 da Pnlk 

dershaneleri şubesi, 13 Mart sa~t 18.30-
la spor şubesi, 14 Mart Cuma günü sa
nt 18.30 da kitap saray ve yayın subeı;i, 
15 Maı t Cumartesi günü sant 18,30 da 
·osyal yardım şubesi ve 16 Mart Pazar 
;Unü sant 18,30 da güzel sanatler şubesi 
umumi heyeti toplanacaktır. 

Bu sene yapilacak se imlere daha bll
vük bil" ehemmiyet verilmektedir. Yeni 
heyetler, halkevine ilti'hak eden münev
ver ve calı~knn zevatıa iştirakiyle tak
·iyc edilecektir. 

---en--

Valinin Bn;vındırda 
~aptığl tetfdlıat-
vau B. Fuad Tuksal Bayındırdan 

ehrirnlze nvdE't eylemiştir. Valimiz Bn
nndırda hükümct dairelerinde tetkikat 
yapmış \·c bu arada belediye~i ve Hal
kevini yJyaret ederek halkın dileklerini 
dinlemiş ve hasbihalde bulunmuştur. 
Bilhassa ı-.ıtma mevzuu üzerinde eheın

miyetfo durulmuştur. 
---<>--

Süratle halledilmesi lazım g~len mesele 

Dün de fırınlarııl önünde 
hayli izdiham vardı 

---~~-~~x*x~~~~---

Vallmiz buğday 11e un meselesile bizzat meşgul 
Şe.'1rimiz fırınlan önünde dün de iz- tcs.lim edilmektedir. 

diham devam etmiıtlr. Fınnlar mütadın Vilayet. buğday ve çavdarların !:
fevkinde un temin ederek ekmek çıkar· mirde ofis depolarından nuıl alınarak 
dıklın hnldc katşılaıılan bu izdihnmın köylere kadar nasıl dağıhlacağıru eYVel-
sebcbi nliikadnrlarca anlaşılmamak· ce tanzim ettiği bir talimatname ile bü-
tndır. tün mülhakata bilditmiıtir. Sahı koope-

Ynlnız bir nokta nıızan dikkati cel. ratifleri olan yerlerde bu tqkilit, bu. 
betmistir: Söylendiğine göre ba7.ı fırın- lunmıyan yerlerde iac kTedi kooperatif. 
c:ılar, ucuz fiat1e temin ettikleri unları lcri ve bunlımn da teşkilatı mevcut ol
tnmamen ekmek yapmıyarnk bnkkalla- mıyan yerlerde yine vilayetin emriyle 
ra satmağa teşebbüs etrni§lerdir. teşkil olunan idare ve murakabe heyet-
VıL\ YETiMiZJN tHTIYACI lerinin seçecekleri mümesilller bu iP 

yapacalc.Iardır. 
Vılıiyeıimiz dahilindeki nahiye 

merkezleriyle ihtiyacı bulunan bazı köy
ler için toprak mahsulleri ofisi tarafın
dan verilmesine başlanılan buğday ve 
c;nvd rlar martın iptidasından itibaren 
15 şer giin1ük olmak Üzere peşin para ile 

Kualarla nahiye ve köylerin un ve 
buğday mevzuunu valimiz bizzat ve çok 
yakından takip eylemektedir. VilAyetin 
tevzi ifi hakkında hazırladığı umumi ta
limatnameyi ticaret vekaleti do muva
fık bulmuştur. 

Sıtmaya karşı tedbir 
Mülhakata ve alakadarlara 

sıkı talimat 
--~---~--~-x*x--~~-----

Sddtat 11elıfiletlnden de şimdiden ııaıı mllıdarda 
lıinln ve dlğeP ııtzanlla maddela tsıenlldl. 

Bu sene M\•alann mütemadi şekilde gelen bir vazife faaliyetiy1- bafanlmaaı 
çok yağışlı geçmesi hasebiyle ırmaklarm ve teıkmU mahzurlann şimdiden izale. 
ve derelerin tuğyanı ve bunlann husu- sine çalışılması bildirllml§tir. 
le getirdikleri su birikintileri muhiti- VilAyet makamı, sıhhat veklletinden 
miule geçen sene olduğu gibi sıtmanın timdiden Ufi miktarda itinin ve diğer 
fazlalığına sebebiyet vereceği derpiş lUzumlu maddeler lstemiftir. Vlllyet da
olunarak vilAyetçe şimdiden gereken hilindeki bUtUn ~lediyelerin ve köyle
tedbirlc.rin ittihazına başlanm~ır. rin bütçelerine sıtmaya kup alınması 
Sıhhat ve içtima! muavenet müdUrlU- lhun gclcn tedbirler karşılığı olarak 

ğU üedcsiylc vilAyetten hazırlanan ve tahsisat koymalan temin edilmiştir. 'Her 
mülhakat ile alAkadar dftirefore gönde- mahallin millkiye am.Irlerl bunun talci
rilen bir tamimde sıtmaya karşı bUtiln bi ile mükellef tutulmuştur. 
mevr.uat hükUmlerinin yalnız nazari bir Yakında bUtUn köy~. sıtmaya kar
surette değil, fiiliyat ve tatbikata zama- şı ittihazı lnzım gelen tedbirler bakkuı
n mda geçilmek suretiyle ve Mı bap da izahatlı bir tebliğ gönderilecektir. 

SPOR 
•••••• 

Türkiye Kır koşusu 
birincilik müsabakası 

~~--~--~~~-:x*x.~~--~-~-·---

Müsabakalar 30 Martta lzmirde yapılacak 
Yeni asfalt yollar x•x·----

lnciraltından Urla so esine kadar olan Yarın Burdur, Esfıişehlr ve Manisa a temsili ta· 
yolun nsfnlt kaplanmasına yakında baş- fı 1 L 1 _.. J 
lanacak ve bu iş hazirana kadar ikmal ,,,. ar Hftl'ŞI 111aeUH. 23 martta da her bö • 
cdılecektir. gede İnönü fı01'USU var-

Daha evvel şehrin bir yerinde tccrti- Türkiye kır koımu birinciliği bu yıl su yapılacakbr. 
be yapılmtlsı knrarlaştmlmıştır. Tecrü- lnönü koşusu namı altında 30 mart 94 J Her bölge bu koıuya azami atlet ade-
bcden alınacak neticeye göre bilfihnre pazar giinü saat 1 S de lzmirde 7500 dl ile iftirald temine çalışacakLırdır. 
Karşlyaka yolu da ikmal edilecektir. metrelilc. bir mesafe üzerinde yapılacak- İzmir b~lgeainde bulunan atletler 

o-- tır. doğrudan doğruya c Türkiye loönü ko-
A.lınan=va a satılacaıı Bu ko§uya böylge bkinciliklerini yap- §USUnU gireceklerdir. 
mallar için.. ~~ş :!an_. ~~lgelerin .. birinci catag~ri Tiirkiye lnönü koşusu birlnciliğl fz-

Al tı1 k ır.ı h l dord kış.ılık temelli takımlan i§tlra1c mirde vapılacagv ından bölge temsili ta· 
man~ya sa aca yaı:; ı to um ar d kl d " 

ıçfo müzakerede bulunmak üzere 7.ahire e ece er ır. lı:unll\n aynca tzmirde koıncaklardır. 
ılırnc.'.!tçılan birliği adına bir heyet fs-' Birt1en faz.la takımla koşuda temsil lnönil koşusunda ferdi. takım ve gu-
tanbula gitmiştir. ZeytinyaJtı sntış1 hak- edilmC'lc isteyecek bölgeler bu takımla· rup te5nifi yapılacak ve her birine ayn 

C"lO mrı'3l'afını bölgece ödeyecekler. An- mükafat verilecektir. 
kında konuşmafar için de bir heyet ya- k k 
kında gidccekür. en . t.n ım onunculuğa kadar (takım Koıuculanr. yanş eıruı ferdi tMnifi 

----<ıJ>--- taın~~ı.ne) d~il olabilecek kudreti gös- teşkil edecektir. Takımlar dörder ki§i. 
terdıgı !akdırde bu takımın da masrafı lik clacakhr. Ya~ hattını ilk geçen 3 
gen~l dırektörlükçc ödenecektir. ko§usunun eayı yak6nu alınacak ve en BugiinJdi Konferans .. 

Bugün saat l'U30 da Ha!kcvl salonun
da Siync;al Bilgiler okulu Meden1 Hu
kuk prof. Vekili bay Billent Nuri tara
fından (Harbin Medeni hukuk üzerinde 
tesirleri) mev-.• mlu bir konferans verile
cektir. 

-c>-
ZABITADA 

Koşuya ferden i§tir&.k etmek iatiye- az sayı yapan takım birinci addoluna
cek her koşucu kendi masrafını vermek caktır. Birinciden itibaren 6 dakika zar
sure~ ile bu müsabakaya dahil olabile- ftndft en c;ok ateltle yarış hattını geçme
cektı r. Hariç bölgelerder. lzmire gelmiı ğe muvaffak °'-an teşekkül lnönU ko~
ve bu vekilde koamuı atlet birinciden ıunun galibi ilin olunacalchT". 
on ikinciliğe kadar derece aldığı takdir-
de masrafı genel direktörlükten ödene- BöLCE ARASI TEMASLARI 
cektir. 

Balkanlar 
Hürriyetin 
ikinci kalesi 
Olabilir •• 

---1:1:>--

( B~tartıfı J. ci Saltif ede J 

Alm:ınlan en farla sinirlendiren ~ 
Büyük Britanya imparntorlu~'1111U ~ 
eden milletler camiMnnn harp gayıv-::: 
rini tahminlerin kat kat re~k.inde ... 
betler dahllindc yübelUilderi blr ,.. 
manda İtalynnın mühim bir hnrp ~ 
reti obnaktnn çıkmış bulunmasıdır. 8111' 
nun içindir ki B. Bitler kat'i safhayı lf' 
nındnn önce bozgun bnvası içinde ~ 
ltnıyaya biraz cesaret. ıa.~::ınıağa, 11' 
memleketin mruıe\iyatmı yükselhncl' 
çalı.şmnktndır. 

Frankfurter Çayhmg cerwbi 1~ 
dnki Alınan tahşidntınm itaJyada büi't 
bir memnuniyet \"e şevk uyandırdıi"' 
)'amustır. 

Bu satırların ifade ettiği hakikat fi' 
dur: 

İt:ıl~ mılar diiçnr olduklan şnc:ır-' 
hezimetlerden o kadar yeise diişmü~ 
dir ki günün birinde Afrilmda ic;lcri k,Jo 
mıyncak olan Britnnyn ordıı' .1rının ~ 
cilynyn akın etmelerinden ltalynyı -
kat dnlm perişan hale koyınrı\ann.
adcta korkmnktad11'.lar. Btı sebeple d' 
nııhi füılyada Alınan motörlii kıtalaıt' 
nm göriinme inden biraz teselli duf'd' 
l.:ın ,.e üınicle lcapılmalan miimkündilf. 

İtnlyruı diktatörü kendi kuvvctleriılf 
itimadını kaybettif,ti andan itibaren S 
Hitlerin gölgesine sığınmıştır. _

111 
Almanya, müttefikinin pek za....,. 

vnz.lyctini anladığı için, Alulenb ~ 
nin idaresini kendi eline almıştır. Şhıl" 
di Almanyanın muhtelif istikametlercl' 
hareket hazlJ'hğı göze çarpıyor. Bu-~ 
lllrhklal' Trnblus ı:arpte Alman mot~ 
ku\·vctle.riniu faaliyetlerini ~ 
Y avell ordusundan mühim kunetlll 
tefrikine mini o1maJ1, Balkanlarda y.
goslavya ve Y unaoistanı ayni zam .... 
tehdit ederek İngiltereyi bir sllrpriz ilıı" 
timali karşısında bulundurmak aureUyll 
insiyativi Britaııya ordularuıın elinddl 
koparmayı istı"hdaf ediyor. Almanlmr '6-
lirler ld İngiltere tedafüi vaziyette plt 
mak niyetinde değildir. Balkanlarda 1llf 
Alman hareketi nasıl beklenmekte ti' 
Almanlar da şaşırtıcı bir İngills hareilr 
tini öylece ~ldcmeldedirler. İki mub*' 
sıın tarafın stratejleri hakiki ~ 
lamu meydana vurmamak hus~ 
büyiik gayretler sarfetmektedirler. 
Şimdiye kadar üzerinde en fazla -

rulan bir tahmine güre Almanya Yuor 
oistana kal'Şl harekete reçmeden y.
goslavyayı Romanya ve Bul~ 
lkibetine utratmap çalışacaktır- Al
man - ltaJ,an pzetelerlnde Ya.-1• .. 
yaya yııpılan ağır ihtarlar şayanı -
kattir. Belrrad, Yuıosfov vahdetine -
verecek olan bir teslimiyete nm ola.a. 
lir mi? Biz huna ihtimal \"enniyOl1d
Karuuıtimizce Yugo!davya sinir harbht' 
de )cnilmczse Almanlnr Balkanlardl 
tahmin ettiklerinden d:ıha kuvvetli bit 
mu.kıl\'cmct göreceklerdir. Bu tak~ 
B:ılkanlnr hürriyetin ikinci kalesi olr 
cnl<, Nazizmin me.şum tnhııkl..-iimünü dr 
ha fazla gcııi ]etme! ine yolu tıkıyacd
tır .• 

ŞEVKET Blf..GJH 

Yugoslavyayı tazyik, 
Atirıa yı tehdit ! 

[ Baftarajı 1. ci Sahifede l 
mişlcrdir. Alınanlar her şeyin istedikleri 
gibi cereyan ettiğinden sevinmişlerdi.r
So"V) etlerin prote tosunu BulgarlarlJI 
beklemcilikleri muhakkaktır. Ruaı-t 
Bulgaristan haklo.ndaki tebliğleriyle ir 
galin sulha )•ardım olmadıt'llllı. harbi!' 
genişlemesini intaç edeceğini bildirrnİI" 
lerdir. • 

Dün bir çok devlet merkezlerincı. 

iK.I ESRARCI 
20 yaşmda Hnyriye ile Abdullah oğ

lu Mustafunın ismet paşa bulvarında 
l angın yerinde esrar içtikleri haber 
alınmış, uıbı~ca yapılan aramada Hay
riyenin üzerinde deş gram esrar bulun
muştur. Mustafa da esrar içerken tutul
muştur. 

Müsabaka 7500 metre olduğu cihetle 
binnciden 7 dtkiita 30 saniye sonra ko
,uyu bitirenler hiç bir tasnife dahil cdil
miyecoklerdir. 

Sovyet beyanatının hakiki manası fJ/11 

olacağı hakkında mütaliialar yürütül
müştür. İ7.hnr edilen kanaate göre bO 
beyanat bir kaç hafta evvel yapılsaydı 
daha mUessir olurdu .. Hele Bulgarisıanat 
değil Almanyaya yapılsaydı tesiri dab8 
büyük olurdu. Bu da gösteriyor ki So~ 
yetler Almanya ile harp etmek niyetiıı
de değildir. Almanlamı. Bulgaristanı lr 
gal etmeleri Uz.erine bu memleketiJI 
harbe sürUkleneccği hakkındaki So~ 
noktai nnzaruıa iştirak etmedikleri bll

Böl~elerin 30 martta lzmirde yapı1.a- dirilmektedir. Filhakı'ka Almanlar Bal
cnk olan lnônil koşusuna hazulanmala- kanlarda istedikleri şeyleri harbe l"°' 
nnı temin etmek Uzere 8 gurupta ve 42 zum kalmadan bir takım manevralatı. 
bölge ateltleri arasında 9 mart pazar e1de cdeccld rinl ilmit etmektedirler. 

Sol lıulağını lıesmlfler! .. 
Odemişin Havuzlar köyünde Kara 

Salih oğlu Hasan LalA ve Mehmet Uy
sal ayni köyden Halil Bezginin sol ku
lağını kestikleri iddiasiyle adU~·coo tev
kif cdilml.şlerdir. 

85 ll'lı ihtiyarın ölümü 
Urlada iskele mahallesinde oturan 85 

l'aşında S:ldık oğlu BiW evinde ölU bu
lunmuştur. Tahkikat yapılmaktadır. 

Alrnıınya ·Finlandiya 
ticaret mıuılaedesi 
yaptılar .. 
Berlin, 1 (A.A) - l•tcfani ajana 

bildıriyor: Almanya ile Finlandiya ara
sında ticari münasebetlerini artırmağa 

Tnktm tasnifi dörder kişilik takım iti
bari,•lc ynpılncakhr. 

Her takımın yarıo yerine gelecek üç 
birfoci koşucusunun sayı yekunu alma· 
cnk, en nz sayı yapan takını birinci ilan 
olunncaktır. 

B(tLGElERoE ıNöNO 
KOŞULARI 

2 3 - 3 - 941 pazar günü bütün bölge
!ercle 6000 metre üzerinde lnönü koıu-

günü için bir kır koıusu tertip edilmit- Bulgaristana sulhu korumak için gir 
tir. dikleri hakkındaki iddiaları bu ümi~ 

Bu meynnda Burdurdn, Antalya, De. ~stinat ediyor. Almanlar Yugoslavya)" 
nizli Isparta. Eski~ehirde: Afyon. Bile- tazyike baqlamıslardır. Bir habere göre 
cik. Bursa, Konya, Kocaell Kütahya; Prens Polun tekrar Hitler tara!ında'I 
Manısada: Aydın, Balıkesir, Çanakkale. Berştcsgaden d vet edildıği söy!cniyof• 
lzmtr, Muğla dörder kiıllik temıill ta- Naziler Yunanistanı da tehdit etme~ 
kamları karşılapcaktır. ve bu tehdit havası içinde Yunan mukr 

istenen bölgeler masraflan kendile- vemetini zaufo uğratacaklarını Umit ; 
rince alt olmak üzere fazla takımla iıti- mektedir]er. BJtJer Türkiye climhutrr 
ralt edebileceklerdir. isi İnöniinc mesajı hakkında hi~ i~ 

la bulunulmnmıştır. llltlerin mutadı ol-
----------------· ------------.-.--- dn~ ü~ro h~~ h~t e~~ W~ 

... diği bir de\ lete \erdiği teminat kabl~'!; 
den Tür ki~ eye bazı temiaat vero.
zanncdilnıektcdir. 

BUGÜN LALEDE 
ı ... CİNAYET SAATİ EDWARD G. ROBİNSONUN 

En son saheseri 

2 ••• KiRSiZ KiM Kovboylar kralı JORJ OBIREN 

~ ••• Türkce 11aram nt :Jamalda en Yeni 
Hara haberleri 

----<>-
itaı~an adliye naz,,., 
da asJıer olmu.s-

matuf bir itlllfoame imza edilmiştir. ,._••••••••••••••ı•••••••••••••' 

Roma, 7 (A.A) - İtalyan adllY• rtr 
zın kont Grandi orduda hizınete S. 
nldığı.ndan askeri vazifesinde cı
ınüddetçe adliye nezareti umurunu 
Mussolini görecektir. 



Alrikadalti harp 

lfabeşler ltal
Yan ordusunu 
kovalıyorlar 

j --0--

"9 iJ iz fUosa Somali 
"Clhiııerını döudü .. 
:ube.$istana bir nofıta-
~ daha girHdL 

i\,,ı/'ndra, 7 (Radyo • S. 21, I 0) 
l.fa,ı.'" tebliği : Habeşlatanda Oebra ,l.. doğru ricat eden lta!yanları 
tolr ıf."n Habet vatanperverleri 300 
l.rıi., 1

8
J:amyon, dört sahra topu almıı· 

İtıtdir, l ır dü~an tayyaresi düşürmÜ~
n -.k talyanlardan kaçar. 1700 Habeş
~,ı.., •rler ailablarlyle beraber Hab"" 

ıı.r""'erlerln., iltihak dmitlerdir. 
~I Yan somaliainde Moııadiçonun 
~ı1-n ~d': Cicih kasabasına doğru ya
t~ erı hareketi muntazaman devam 
!>t;ı\ tedlr. Cicik,, kasahMı cenubi Ha
lorıı;t•nda olup Mogadıçonun 5 70 ki
d<>inı'e1 •lmalind kô.indir. Cicik.aya 
tııd,n ~ erlıyen Britanya kuvvetleri bu
d.ir. l'I cenubi 1-laht-~i·taTıa nirmi,ler-

ı.. ı;:Titred ki "'tlfl c çarpısmalard ... mühim in-
'•n har Yokaa da hava kuvvetleri Ke· 
tııltı.,~~al!.i~de bGyijk faaliyet 1<Öster
lıı1tıır 1A Duşman mevzileri bombalan. 
.lalr,. · ~rnarada levazım depolanna 
ıl. t ~ ddılmi~tir. Muuvvanın cenubun-

oır ·· 
llfie d" ~.'man •. t":~aresi mltralı•öz ate-
~d "';:rülmu~t\i<. ltalya.n fark! Afri
llrtı- • ava kuvvetlerimiz ilerliyen 
lıı\Jt~da kuvvetlerine yardımda bulun-

~~ SAHl.LLERI 
l.o ""'ARDIM.ANI 

ı.,.~ ntra7 (Radyo - S. 21. 10) - Bri-
'Soınauhriy~ nezaretinin tebliği: 

Itllot; in 
9
aahillerinde bUtün lt..Jyan mev 

d•ıı b b ritayna harp 1>omilori ıarafın
bıarı1 °b arduna...ı edildi~in~ Brava )ip 

~ff.,..k'ı0 0nıhardımanı son derece mup 
6600 Yetll olduiunu, Mogadiçyoda 
l'ıldı~ tonbl?k b!r 'benzin vapurunun batı. 

ını ildlrmektedlr. 

:'"ePilıa fiti ltalyan rô" oloslajanan 
\r ~mı lstedL 
~ ~ 7 ~A.A) - Birleşik Amc
~ eti talyadan Nevyork ve 
llı yt ~nsolosluklarının kapatılması
ıı..ıılstemişt.ir. Bu talep Palermo ve Na
tıı,;:, ~ lr.onaofosluklarının kapa
~ ası. !çın İtalya hükiimeti tarafındar. 
l edilen talebe bir mukabeledir 

llgUlzferln 'fddetri 
Atta., lıüc:IPlllara.. 

lııı •• it 7 (A.A) - Yunanistımdalci 
t ~VVetleri karargllhvun tebli*1: 

ttrn~ bombardıman tayyareleri p"r
~tiııl allnG T epedelen mıntakaaınd• 
li.t•ıi:ı n ,tiınalinde ltalyan topçuları 
A..tıJa11 e boftddetle taarruz etmişlerdir. 
l.rı~ laabnıbalar dü~man topçu mevzi
~ İi I • et etınittir. Bütün tayyareleri-

' erıne d" .. 1 d ' 
r---;..;;;on;m:;:u~,e.r_ır •• ----~ 
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1941 

hududumuza mı 
geliyorlar? 
[ Baştanıfı 1. ci Sahifed• 1 

F.kat aoıı haberlere göre Alman ileri 
lı:u.vetleri pmdiden bu battm ağında 
yani S•ilnlsrad öniiııdedir. Fakat Bul
p.• ordusu iyi teçhiz edilmit deiildir 
ve tayyare•İ pek azdır. 

TORKtYENIN TAARRUZ 
iHTtMALI 
L">ndra. 7 (AA) - Taymi. gazete

sinin Balkanlar muhabiri yazıyor: 
Avrupanm cenubi tarkhıinde iki mem

leket masun kalmı~tır Tü,kiye. lnqilte
rc ile bir dostluk muahedesi yaptığı hal . 
de Yugoslavya muhteşcrr, infirat "iya!W ~ 
tinde bugüne kadar ısrar etmiştir. Yu
goÜAvya İsveç gibi rs.hat bırak1l3ra ;; , 
zehabiyle bu siyaseti takip etmi~tir. Ba.l · 
kan aulhunu tehdit eden yeni .l\ImA.n t~
şebhii_ünd~n ıonra İngiltere, Yunanis
tan ve Türkiyeniı. vazjyeti gözden gc
cirm,.Jeri tabiidir. Bugün il~k~ri mkin
lard• bir değişiklik olmamı lır 

Hi!diseler •üratle inlı:i1af e!tiği takdir
de Türklerin muht<"mel taamı• hareket
leri mühim bir nİ•bette mevcut lnoıiliz 
malzemesine Ye bilh,.ssa lngi11z tayyare
lerine bailıdır. Bu itibarla Atina müza
kerelerinde Te- diğer nt~ıele1er p,rasmda 
el alhnd,.ki malzeme ve menbalN' me· 
sclesjnin bilhusa tetkik edildiğini zan 
etnltk yanlı' bir tahmin olmaz. 

Tav va re pi vangosu 
dün çekildi 

( Ba!la·afı 1. cı Sahlftde ] 
BL"'1ER LlRA KAZANANI.Alt 

680 10223 16457 29107 47487 4753n 
jl989 70000 75052 7ô729 7G896 8343' 
85126 93799 94581 95094 98~92 9923: 
101684 102375 109689 118278 124622 
127262 128570 128897 131974 13643~ 
136738 138606 143267 145925 165172 
166522 174569 179515 187107 192824 
193123 1959:l2 195940 208124 214995 
223572 228899 230223 230618 24506~ 
247681 251914 258026 262478 263042 
266854 276586 292656 294598 298791 
299306 

KAZANAN DİCER NUMARALAR 
Son dört rakamı :l226, 4626, 4805 ile 

nihayetlenen 90 numara beş yü~er lira. 
Yine son dôrt rakamı 0597, 0829, 1991 
9495 ile nihayetlenen 120 bilete 200 zer 
lira, kazanmışlardır. 

Sonları 003 ile biten 300 numara yüzer 
lira, Sonları 198 ile biten 300 n<ımara 
eUL_...,r lira, Sonlan 76 ile biten 3000 nu
mara onar lira, Sonlan 1 ve 4 ile biten 
60000 numara üçer lira kaznnnuşlardır. 

On hes hin lira kazanan numaralarla 
beş bin lira knzanAn nllrnnralara benzc
y !p te yalnız bir rakamı l.Je.n.zenıiycn bü .. 
!iın numaralar 400 8000 lira .;,,asımia 
teselli mükMab kazanmıslardır. 

Bizden hiç bir şev 
istemıyorlarmı~! 

[ Bo•torafı 1. n So~if•de 1 
na.•ebetleri içinde yasamak. Bul~arista
-, ın Türklyeden hiç bir talebi vok!ur 
Tarih !:ÖStermlstir ki Balkan ha;bından 
sonra bizi ayıran davalar ortacbn kalk
m.-tır. Bugün Tiirkiye i1e Bulgaristan 
arasında ebedi bir dostluk devresi ba -
lıyor. Bu dostluğu Aklı selim, iki mem
l<'ketin siya•! eo'""'fl v;ıTiyeU ve niha
vet mu terek ticari. eknnomik mrnfaaı... 
lor ıllkte etmektedir. Şura'1 m~ııınuni
yctle knydolunmalıdır ki miistakbol 
-n 'inntteh,,_t1E"'"imi1i h~r i'ki m"mle-kPt tcı 
,·nı tarzda anJ ~makt.:ıd1r 

BULGAPJ.ARA SOVYET 
!Nr'BL! ESASLI 
Mo<kova 7 (A.A) - Kasnoya Svezda 

~azetcsi ilk defa olarak Bulııar· anın 
A1man işnall altına r.imwsl hakkında 
,}o~rı.ıdan do~ya müt:-Ieic;ını neşret· 
ınlştir. Km! ordunun nasiri efldin olan 
hu ı:azot• diı-or ki: 

Bul~aristanın il.çili pakta iltihakını 
ı:ıüt•akip dorhal Alm~n kıtelarmın Bul
ınrislnna girmeı<i Sofyoda Bul~eriotanın 
c;ulh da\~asın~ E'rl büyiik yardımı diye 
tıe.v<if edilen 5 M•rt Mdl•e•inln ha'kiki 
man:ı~ını pek gil7.f"1 ,f?Bstrnne-ktrclir. 

HINDISTANIN KARARI 
Yeni ndhi 7 ( A.A) - Hindistan hii

kümeti neşr<'ltiği bir kararname ile Bul
~nristanın dil:;man memleketi telakki 
edilecoğini bildirmiştir. 

Yeni Neşriyat 
•••••••••••• 
BAC - Şehrimizde bu isimle bir ay

lık fikir ve sanat mecmuruıı çıkarılmağa 
oo•lamlmıştır. İlk nUshası, bu gibi teJ urnol . 

~ saatl eri: ın,~0-1-3,30-6-R o~ 
_______ .::;,..:.:_::::.;.:::__f!i,•ehhlisl0rde ekseriya görülen noksan-

b~ı..,.~"31, Pazar sabah saat 9 da 

UGÜN 

larden vareste bir çehre arzelmekte, 
<'Üze) münd<-recetı ihtiva eylemektedir. 
•,fovalliıklyet dileriz. 

A Telefon: 4248 

1 - Amerikanın en meşhur iki yıldızı 
FRED ASTAIRE CiNGER ROCERS attın filmi 

11~ İZMİRDE İLK DEFA 

C U BUylik Casus filmi 

l'tl'RK E E ERLERİ 

1'UI ASIR - SAHIPBJ 
• 

Anonim Şirketin· Almanlar Fran•adan\ Ankara radyosu 1 Savel Türk 
memnun değil •- d 

[ Bqtıırafı l. ci Sa1ıifed. ] B v G u H en: 
a!Aka uyandırmıştır. Bu husustaki şa- Şirketin hissedarlar umumi heyeti senelik ndi içtimaı 31 mart 1941 p;ızar-
yialar o kadar çoktur ki hepsine alaka 8.00 P~oı:ram ve ı:nemleke.'. ~aat ayan, esi günU saat 14.30 da lzmlrde Atntürk caddesindo Rıhtım hanı 22/24 No. da 
gö.,lonneğe im1<iln yoktıır. Alınan hari- 8.03 Aıans haberlerı 8·18 M~ pL 8·45 ;irketln idare merkezinde yapılacalı.tır. Toplantıya iştirak etmek istiyen bW. 
ciye neuıreU mahfillerinde söylend iğine 9.00 Ev kadını - : <'mek liııte<ı l3.30 pro~- ;edarların toplantı gününden en aşa!!ı on gün evveline kadar b.İs9elerini §ir-
.~iirc Alman - Frans ı z münasebetlerinde ram ve memleket ,;aat ayıırı 13·33 Mü- <et merkezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı almaları lhundır. 
iki merhale vardır. Birinci merhal" zjk : Türkçe plfıklar 13.50 Ajans haber-
FrPasaya karşı kazanılan ve düııra la- !eri a.os Müı.ik : Türkçe plaklar 14.20 Konuşulacak ı·şıer .• 
rihinde nıkli bulunnuyan zaferdir ikin- Mii7.ik : Riyascticümhur bandosu 15.00 • 
.·i merhale Führerin Mareşal Petenle Mütlk pl. 15.30 Müzik : Konser - Anka- 1 - İdare Meclisi raporu ile ınürakip raporunun tetkik ve tasvibi.. 
~fü·ü:;mcoiyl ba~\ıyan merhale-dit. 13 ra devlet konservatuvarından naklen... 2 - 1941 birinci k5nun ayı nihayetinde biten hesap senesine ait blfuıço ve 
ırnnunuevvelde başlıyan y~ni vaziyet 18.00 Program ve memleket saat ayan, kll.rti zarar hesabı ile mevcudat listesinin okunması ve idare mcclisi-
ım ikinci merh aleyi bir inkit.- u~rat- 18.03 Mütlk : Radyo caz orkestrası 18.40 nin ibrası ve temettüün sıırcti ten.ii hakkında bir karar ittihazı. 
nıslır. Daha doP.nısu Vi-i bu s•lhnvı ni- Müzik : Mızraklı sazlar takımı 19.00 Ko- 3 - İdare mrclisi liuılan huzur haklariy)e mürakip ücretinin taylııl. 
'ı ıı ycte erdirmi~Ür. Çünkü Loval hü"ü- nuşma {Günün meseleleri) 19.15 Müzik 4 - Mürııkip intihabı_ 
mett.en u•akla-;tınlmı.şhr. Halbuki AL Köy türküleri - 19.30 Memleket saat 5 - ldare meclisi &zıtlarının .;irk.etle muamelede bulunmağa ve şirket 
nanya - Fran.'a ara•mda 1'akiki bir i~- ayarı ve ajans haberleri 19.45 Müzik : menuuna giren muamelıitı ~·apmağa mezun kılınmalan lıususunda 
'1irliğinin mümessili r.~val<li. Büyük fasıl heyeti 20.15 Radyo gazetesi. bir karar verilmesi.. 888 (568) 

-- .. - - 20.45 Mütik : Makamdan makama 21.15 ------------------------------

1 t 1 h • t• Konuşma (Kitap saati) 21.30 Müzik : 
3 Y311 ('ZHT! f' 1 Radyo salon orkestrası 22.30 Memleket Rençber ve Ciftçilerimizin 

nazarı dikkatine! dt•vam t"d i yor •• 
[ B" ·tara fı '. ci S"h ı fedo l 

lisinde Cebeli yolunda Bulabertinin 
160 kilor.ıetre şimali r:arbiaindedir. 

HABESISTANDAKI 
Hı\REKA.T 
H"\bc~istanda Habet vatanperverleri 

ıleri hareketlerint. devam ederek ltal· 
ranl.:ırı hrrpalamalc.ta ve ağır zayinta u;
ro.tm~ktadırlar. 

Londra. 7 (AA) - Royter muha 
!-,iti Habeti•tanda bir mahalden bildiri
yor~ 

ln~illz ve Avuıııturalyalı subayların 
kum.ındası oltınd, ilerliyen Habe, or
dusu ilk mühim muvııffakıyetini mi.is
u1ıhk,.m bir müdafaa olan Buryenin zap .. 
tiyle kcıızanmıftır. Burye lta)yan topçu
•u tarafından şiddetle müdafaa edili. 
yord..ı. Her tarafı iıtihki.mlar ve tel Ör
gü)e,]e muhat!:. Burada iki ltalyan liva
•ı b•ılunmakt< id'. Habe'1iler Adisaba
bay> yalcın şehir olan Oebra Marlcosu 
tehdit etmektedirler. ltalyanlann en 
kuvvetli müdafaa hatlan Debra Ma<
ko•tan elli mil mesafede mavi nil lcay
naklarındadır. 

Mt"lt-k 
KAftŞIYAKA 

Rinemasında 
Madam ve şoförü 

Müme11'1illcr KONSTATS BENE°rt 
Diğer filın. 

SURGUMLER 
MUmessill Pllcston Ko..tel 

Seanslar. 3 - 6 - 9 
Cumartesi, Pazar: 12 de matine -

DIKKAr 
Yılchz Dlld~ Atölyesi 

Saime ÖZgören 

3 üncii Be) !er 851 Sokak 11 No.ya 
naklettiğim sayın mü•terilerine bil· 

dirir.. 1 - 5 (565) ., - , 
tZMIR BELEDtYESINDEN: 

Yeni 4 sayılı adanın içinde 1000 ve 
1001 sayılı kadastro adalan arasına raot
ı yan 359 metre murahbaındak; vol fat-

1 .. mın :ıatışı, yazı işleri müdür!Üğünde
ki •artnamcsi veçhile kapalı zarOa art
tırmaya konulmuş1ıtır. Muhammen bede
li 7180 lira muvakkat teminatı 538 lira 
50 kuruı;lur. İhalesi 19/3/1941 çarşam
ba günU ı;aat lG.30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tnrifatı dahilinde lıazırlanmış 
teklif mektuplan ihale günü azami saet 
1 ~.30 a kadar encümen rlya•etine veri-
!ir .. 4 - 8 - 12 -17 833 (531) 

saat ayan, njans haberleri borsalar, fi
atleri.. 22.50 Konuşma (Jngilizce - Yal
nız kısa dalııa postasiyle) 22.50 Müzik : 
Pi. Saat 23.10 a kadar yalnız uzun dalga 
ile .. 23.25 - 23.30 Yıınnki program ve 
kapanış .. 

Borsa 
UZUM 

41 S. Si.l~ymauo,·lç 
25 Riza lhraeat 
9 P. Paci 
3 Avni Mescrretç i 

78 Yekı'.ın 
23r.701 ı Eski yeldin 
236785 l Umum! yekiln 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

INCIR 
46 M. H. Nazlı 
33 I. Şinasi Ergir 

5 B. Mizrahi 
84 Yeldln 

l 31519 Eski Y ekdn 
131603 Umumi yekt\n 

5000 kilo Zeytinyllğı 

20 
26 
23 
27 

11 50 
7 50 

10 

32 
33 50 
Z3 
27 

16 50 
20 50 
25 
32 

11 50 
11 50 
10 

44 75 "75 

Bir Muhasip ff arsyoP 
lngili:ı:ce lisanına aşina genç bir mu

hasip iş aramaktadır. Arzu edenlerin &
mir Şehitler caddesi 1511 numaralı ııo
kalı: 116 nınnarada halli! Haaan Kuru
na müracaaileri rica olunur. (571) 

Umıımiyeile nebatat, bai ,.e ağaçlara musallılt olan zararh böceklerin ı.. 
bası itin ve nebatat bastalıklanna knrşı meşhur~ 

AMERİKAN TANGLEFOOr KOMPAHI -FABRİKALARININ İMAL E'ITİKl.Ent :ı...,.(ıdaki müstahzarntı nazan dikbt. 
vazedem ı 

1 - Tree Tanıı:le(oot : Ağaç ve bağ haslalıklanna kam mncun.. 
Z - Plant Spray : Fidan il.icı {Sulu ve Kon.•anttt)_ 
3 - Stock Sprny : Hayvanat ilacı (Sulu) •• 
4 - Fly Sproy : Sinek ve sivrisinek ilacı (Solu)-
5 - Difusor ve Difuso : TeaHünü i..ale için elektrik takımı ve ilAo.. 
6 - Roach Povder : Bit ,.e pire tozu .. 
7 - Ant Povder : Kannca ve Hamam böcekleri ve Dan.ııbuma toza. 

Yukarıdaki müııtalmırattan Türkiy~de stok me•·cut olup teiariki Jçin Tild> 
yede umum acenteleri olan : 

A. LA,.ro ..... NT __ v_e_M_AHD_....,u_MLA ..... _R_l_l_.ıd., ... s.irke;;,;;;;.;ti __ 

Ballın a~a earşısı No. 52. İZMİR.. 
P. K. 68, TELEFON 40S3, 

Müe•ı erine ınüracaat edilmesi rlm ohmnr. 

IZMİR DEFrERDA.RLICIHDAH: 

ı-ı (S71) 

Halil Zekinin Başturak 111befıine olan 44 lira 24 euu. bzanç wrıtisl bol'
cundan dollU'l haczedilen Bayraklı Mersinlisl Denıiryolunda llln 190 lira 
ZO 1tunq kıymetindeki kulesiyle tnrWI Vi!Ayet idare heyeti 1aırariy\e 21 
gUn müddetle müzayedeye ~-

Taliplerin 25/3/1941 sah günü saat 15 te Vilı\yet idare heyetine müraea-
atlert llAn olunur. 3 - 8 - 15 817 (52ı) 

Lise 11e Orta ofıullar. alım satım Jıomfs10rm 
Bqlıanlıfrndan : 

Bölge ııanat okulu yatılı talebüi için yapbnlacak 200 talaın i1' elblııesl a~k 
ebllbne:ve konulmuıtur. Elbisenin beher takımmın muhamml!ll bedeli 450 
kunı$ur. Nümune "" şartnamesi her ıtUn okulda ıı:örülebillr. İsteldllerbt llT 
lira 50 !nınW.ult muvakkat teminat malr.buzlan ile Esnaf birlikleri veya 'l'\-

ZA YI caret odaıı vesikalarını hAınilcıı ihale Rilnü olan 11 marl 1941 salı g11nu ııaat 
15 te Gazi Bulvannda olrullar muhalebocilirtlnde toplanacak ol:m komlsyo-

Ankara muhafız a!a)'lndan almış ol- nuınuza ı;ıelmeleri ilin olunur. 21 - 26 - 3 - 8 660 (450) 
duğum 339/91 numaralı ask"1'! terlıls ve- --------------·--------------
slkamı zayi ettim. Yenisini çıkartaca
ğımdan eskisinin bir h!llonU olmadığını 
beyan ederim. 

Bronşiti ere KATRAN HAKKI EKREM 
lzınirde: Kuyumcularda UçüncU.1-------------~--------------~ 

İzmir Veteriner mü ürlüğttnden: .... Kara Osman hanı 12 numarada 
Terzi ınr.c;EYIN 

899 (570) 

lzmlrde Tütsü ile tenıhlenml.ı cFü
mige> incir Türk Anonim ıirketi hias&
darları senelik umumt toplantın 25 
mart 941 oalı günü aaat 15 te lzmirde 
Atatiirk caddesi 2 numarada lelin tir-

İzmir ilkbahar at yarı~lan 16 Mart !Ml tarihinde başlıyaoaktır. K()fulara 
iştirak ettirilecek hayvanların kaydına Veteriner mUdürlUğll dairesinde S 
Mart 941 Cuınıırtesl gllnU başlanacak 13 Mart 941 Perşembe gllnü saat 18 da 
kapanacaktır. 

Hendikap yarışma girecek hayvanların kaydı ise 10 Mart 941 Pazarlelll gtı.. 
nü saat 16 da kapanacalı ll4n olunur. 6-7-8 856 (553) 

keı vazıhanesinde aktedilecek ve :ı:lrde-

ki ruznamcde yazılı mevad müzakere SODA BERK En 1• vr" Jngı•/ı•.z 1 
edilecektir. Toplantıya ittirlik ile rey- • r \ 
!erini istimal etmek isteyen hiuedarlar KarbonatıJır 
malik oldukları hisse oenetleriru toplan-
tıdan yedi gÜn evvellne kadar firlcete ( 428) 

tevdi ederek duhuliye kartı almaları li.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zımdır. -

R u z N A M E OPERATOR Denizli ıııtısat Banlıa• 
1 - ldar heyeti ve müralcip raporla- F AfK J"BRAHfM AKTE 

nnın okunması ve tesvibi v sından : 
2 - 31 hl.Tinci 'kanun 940 da kapa- Er:ı:incanda tevdl edı1en vazifesinin hita· Bankaınwn tnhtı tasarrufunda bulu

dılan bil~nço ve kAr ve zarar hesabiyle mına. binaen avdet etmiştir. nan Pandozoplu namiyle manıf metnllt 
mevcudat cetvelinin tetkik ve tasdiki ve tl'çüncü Beyi'."' sokağında lS numarıı- un fabrikası su hakkı ve demir oluklan 
idare hevetlnin lbrım. da doktor Abdi Mnhtar muayenehane- ve müştemilAUyle birlikte kapalı r.ıırf 

- ldar heyeti azalanndan müddeti =e :!alarmı kabul ve tedaviye baş- usulüyle satılacakbr. 
hitam bulanlar için yeniden intihap ya- ıı; • (4%9) Bedeli muhammen 14.000 liradır . 
pılma., Tıılip olanların bedeli muhammen U-

Birinoi smıf miiteha<SlS Doktor 4 - Mürakip intihap ve tayint SATU.JK EV rlnden yüzde 7 i nisbetinda ihtiyat ak-
• Afi KAMÇJO(; V 5 - idare heyeti azalannın hakkı lkiç.el'llelik civan lamet pa .. mahal. çelerini veya Milli bir Banka temın.t 

emır L hu•urla.ivle müraldp ücretinin tayini lesinde birine! yük.ek aolcaiiında 16 nu- mektubunu ihaleden bir saat evvel ban-
Cilt ve T•n~•iil ha•talıklan ve 6 - idare heyeti azalanndan he• han- maralı 6 odalı bir dönüm bahçeyi ve kamıza makbuz mukabilinde yalınnlf 
F.LEKTRiK TEDAVİLERİ gi birinin titkete binat veya bilvasıta Halkapınar suyunu havi bir av ıatılıktır. olmaları lazımdır. 

Birinci Beyler Sokal'ı No. 55 .•• tzm!r muamelede bulunmalanna 'O'e tlrketin Görmek ve tıörüşmek istiyenlerin lhale 21 mart 941 cuma günü saat 1S 
!llharnra Sinema<ı arka.ında snhahtan ı~.tigal mevzuu olan islerle me1ııul ola- Damlacık Mahmut ağa aoka(iında 62 da Denizli Iktisat Bankasında meclid 
akşama kadar hastnlarını kabul eder. bilmoletlne i7in verilmesl numarada Cafe< Bull!'llna müraceatlan. ida?e huZUl'Unda yapılaeakbr. 

......... !.~~~!'.'!.":~.~?.~ ........... ~~~?~...................... . ...... ( 5 66). 1 - 3 ( 5 5 4) 88fl (569) ... . . .................................................................................................... . 

(Altmrüya) kolonyasının bir damlasında 

Sarı$111 aşk perileriyle Eczacı Kemal K • Akatş'ın 
Sanat ve zevki uçuşmaktadır. 

Hilal Eczaneıinin Ba eı;erl, İzmire sembol olmuş ve bü~ Tilrklyenin EeVkfn) kokusundan topla 

mq bir sanat harikasıdır. (330) 

FOSFARSOL FOSF ARSOL, Knnın en hayati kı•mı olan kırmızı yuvarlacılrlan tazeUyerek ço~altır. Tatlı iştah temin eder. Vücuda 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uylrus~luj:u ciderir, .llluannid inkıhazlarda. 
barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, ZatUrrieye, Sıtma nekabatlerinde, Bel gevşeklij':I ve ademi iktidarda ve kılo almakla 
şayanı lıayret laideler temin eder. 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
FOSFARSOL'iln: D~jter bUtUn kuvvet ~ııruplanndan üstünlü~ DEVA&ILI BİR SURETLE KAN, KUVVET, lşrtııA 
TEMİN ETMESİ ve tik kullananlarda bile tesirini derhal gö•l<'nncsidir. 

Sıhhat Vekfiletinln rcsmt müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 



.. "' • .,, E 4' rENJ ASIR 8 MART CUM~RTESI ıf.@ 
SİY ASI VAZiYEr ASKERf VAZIYET 

-·~ -<> 

Sinir harbı Yı;nanlılar Al-
şiddetlendi mantara karşı <>--

Yd ·4 ilSTAN ALMANYAYA tedbir aldı 
DA BOYUN EGMIYECEK 

>--

Afrika harekatı 
-0--

-0-

Yıuıosıav)'ada fev1laUi- General , aveı ordusu 
de ·ı: vo mihverin teklif- mu11·m mC2hsatlar icin 
ıern - FPansaıun hararı hdzırlaıııJ)or •• 
ne ocacaJı!. Almanyada· Re.dyo gazetesine göre son haberler 

hi Yahudiler Romanyadan Bulgnristana sevkedilen 

YUNll SiNiRLERi 
ÇELiK GiBi 
-c>--

Alman taarru
zunu bekliyor 

bundan ve 
korkmiyorlar 

--«»--

YUNANiSTAN HER HÜCUMA 
CES~RETLE MUKABE· 

LE EDECEK 
l:. d~o gazetesine göre sinir harbinin Alman kuvvetlerinin büyük kısmı Nev

hızl, ndı"ı günler içinde~iz. Sinir harbi rekop ve Petriçe tahşit edildiği göster
demck birbirine zıt, hazan ııykın. ba7an mektcdir. Yakın bir zamanda sulh tanr-
nkfa ~akın haberler yayarak efkfın şa- ruzunu müteakip asıl harekatın başla- -o--
ırtmak, bunu günler ve n~larca ürün- nııbileceei tahmir. edilmektedir. Atina 7 (A.A) - Atinn ajansı bi1di-

dürcrck maneviyııl.ı kırmaktır. Alnınn- Arnavutlukta harp devam ediyor. riyor: Mesaj<:'r Daten gazetesi diyor ki : 
ya şimdi sinir hnrbinı en miicssir suret- Hiç şüphe yoktur ~i Yu.nan g~~el k~- Eger Yunanistan haricinde her hangi 
t k hald d. Ç"-'' .. b'"t'" A rnayı hasıl olan yenı vazıyete gore müt- bir kimse Yunan milletinin sinirlerinin e 'apnca c ır. uıu u u un \'- . . . . . . . . 
nıpa radlolan elindedir. Sinir hnrbi ba- te!!k lngılızlerlc hırlıkte ıcabcdcn tedbır bugünkü ihtim. ller karşı ında 7.aifıivc

.• d . lerı almaktadır Bununla beraber ıtaJ- ceğini zannctmi se hatasını tashih etme-
z:ın bnrıs ıçın c ynşıynn memleketlerın lru ti · 'h 1 d'I kt 
h d 1 d d ~ d .. ı· yan vve er_ ı ma e ı meme e, mn- lidir. İtalyanlar hıırba başladıkları 1.a-

u ut nrın nn a sızar. "lunu a soy ı- h 11• h k"tl d" t ı 
1• ki b d "'I •· ·ı· a 1 are a a u~mana aarruz yapı - man Yunan milletinin sinirlerini g<>v'"et-

'\'C ıın ura a sag am ve gu\•cnı ır __ ,_ t ı 1 • d"I ' - d" 
k• J.:;J d cln . h b ) h k mw<ta ve ta yan ar tacı~ e ı merde ır. m"k icin ba5 vurdukları ce it r..clt ça-n' n. nr an g ııyep a er er a - "· -<" 
kında hepi.mWn kulaklanndn ve gözle- AFRtKADA relerle hasıl olmıyan f:ey bugün niçin 
rinde lınkilmtin bir süzgeci olmalıdır. Afrikadaki hnrekiita gelince Bingnzi- h~sıl olsun? 

nin zaptından ve Sirte körfezinin cenu- Müstakil devlet hakkmı korumak için 
buna kadar ilerledikten sonra Libyada- a:vaklanoı~mız 7.aman bunn ra1"men bü
ki lngiliz çöl ordusunun taarruzuna ~im- tün in ~nlan ve kabiliv flnrimizj bi1-

BALKA1'"LAR VAZİYETİ 

B. lk. nlnr vaziyeti hakkındaki son ha- dilik nihnvet verildiği zan edilebilir. miyorduk.. Korkusuzca silaha c:arıldık 
ber]Pr öylece hülfisa edilebilir: Bu ordu Trablusun zaptından daha mü- Bu memleke-tin k•ymet ve kudretini ar 
Alnı n askc.:leri Yunan hududuna him maksatlara h. zırlnnmnktadır. tık hc>r kPs b'livor. 

doğru akın etmektedir. Bu vaziyet Yu- Şarki Afrikndııki harc·kiit memnuni- D"i r bütün Yunan razcH 0 ri aynı 
nan· tanda süirunetle karşılanmıştır. yet verici bir şekilde devnm ediyor. mahiyE.'tte ne rİ'' tta huhınarak cnphc
Yunani tanın Alınan tazyiki karşısında ·Eritredeki sükünet Kereı. önünde lngi- den la ıtM"ilnre ı · ı· bütün mcml"kettc 
teslim olmak niyetinde bulunmadığı go- liz kıtalnnnın taarruz hazırlığına ntfodi- birlik diic:ünce 'kim olduğunu kny
zetelcr tarafından tebarüz ettirilmiştir. lebilir. oetmekfrdirler. Bu ~aırtrl..,rin neşriya-
Filhakika Almanlar henüz Yunanistaru Scımalideki harekat şimali Hnbcşis. tı "U surl"t1° hülfü::a edilebilir: 
tazyik etınemişlcrdir. Fakat Alınan kıta- tan istikametine doğru inkişaf etmekte- B.,lkanl:ırdı-ki hadis 0 lerin SC'Vri ne 
larırun Yunan hududundtı tahaşşüdü dir. Mos.-adiçyonun zaptından sonra bu nlursn olsun Elen milleti adetçn ve si
başlıc:ı tazyikür. (ehnr. 2 70 kilometre şimnlindeki Bula- lnhca üc:tün bir düc:mana y:ıphğı gibi 

Yugoslavyaya gelince cfk5.rı umuml- burk zaptedilmiştir. Bulnburkiden son- bunlar:ı CP .. ?rctle mukavC'.,.."t eclncektir 
yenin telaşı başvekil Svetkoviçin beya- ra f ngilizler Harar i-ıtikamt!linde ilerle- Yunnn ordusu VP millf"ti tek viicut h:ı
natından anlaşılmaktadır. Prens Pol mektedirler. Burası 1935 de Habeş ııe- lind<> muhtl'mPl +aarnmı '<arc:ı koyıı,.nk
köşkündcn Belgrada gelmiş, başvekili feri t-snasındn Vehip paşanın karagôhı- tır. Yunanlı ar hi.irrİ:\rPt ll;;'"unda ölme
knbul ctm~tir. Yugoslavynnın Sofya el- nı kurdu';.u kasabadır. Habeşistanda i{İ bildiklerini bir kerr" daha ispat cd~
(isi de Belgradn gelmiştir. Bir kaç gün Co.cam bölaeıindc Haber; vatanperver- ccklcrdir. Hü~iye~ ~e~l1U":1u Yunanis
evvel Alman elçisi Hırvat partisi reisi lerınin zaferleri devam ediyor. Debrn tanrfa anlı-şıldııtı gıbı hw bır verdP an
Maçcklc temas için Zagrebe gitmişti. Markosun da yakında iııgali beklenmek- 12.şılmamı tır. Se' gili vatnnm hün'h-etı 
Bütün bu gidiş gelişler bir fcvknlAdeliğe tedir. Habeş ordusunu Adisababadan u~nda ölmek, hele bu vatan ölmez 
C!elalet etmektedir. ayıran arazinin müdafaayr. en salih cep- Yunanisf;ın olursa <'ok !::Pre!li bir scy-

Bir habere göre mihver Yugoslavya- hesini Mavi Nil nehrinin boğazı teşkil dir. 
Gaıı ehven şartlarla üçUzlü pakta iltiha- eder. İtalyanlar burada tutunamazlarsa •HER SEV YUNAN SEREFİ İÇİN11 

kını istemiştir. Bu şartlar şunlardır: Adisabı:ıba Habeş ordusuna açılmış ola- Atina 7 (A.A) - Yunan vazC'teleriniP 
1 - Yugoslavya gıda maddeleri istih- caktır. vilfıyet gazetefori dahil olduğu halde" 

sallni arttıracaktır. - en hararetli ve vatanneMleranP ncc;rivn-
2 - Yugoslavya matbuatı mihver le- Amerikan vardı mı tı !!U suretle hülnsa ~ilebilir: Yunıınis-

hinc neşriyat ynpacaktır. T tanın. simdi vapmakta olduğu mnkad-
3 - Yugoslavyadn d~an propagan- »-- des mücadele<lc varacağı netice hnldcm-

öasına nihayet verilecekfu\. da üohesi yokhrr. Yunnnistan manPvİ 
Bir çok Yugoslavlar bunu yem boru- Kanun müzake- serveti derl'cesinde kuvvete de malik 

1nı saymaktadırlar. Her halde Yugoslav- oldui;Jna emindir. fngi1iz imparatorlıı-
ya istiklalini ve memleketinin tamanili- ğunun tükenmPz kudreti Yunanistanlı'\ 
~ı muhafaza etmek arzusundadır. releri süratle bernbr:-rdir. Yımnnistnn adf'di muhakk:-ık 

surette n.rtacnk olan dostlara ve miltte-
A U\IANYA • FRANSA 

Almanyanın Fransayı tazyik işim 
kendi eline aldıf,ı görülüyor. Ynn res
nü bir habere göre Almanya B. Lnvalin 
kabineye alınmasında ısrar etmektedir 
ÇünkU Laval, Frnnsız - Alman iş birli
ğinin sembolüdür. Vişi hükümeti Ya Al
ınanya ile beraber, ya AJmanyaya kar
fl yürUmek şıklannd:ın birini tercih et
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Acaba mareşal Peten ne yapacaktır? 
Mareşalın mütareke hilkUmlerine mu
gayir hareketi şerefsizlik saydığından 
mukavemet edeceği zannedilmektedir. 
Al.MANYADAKİ YAHUDİLER 
Almanlar yahudilere yeniden iş ver 

mektcdirler. Yahudi aleyhtarlığının iler 
lediği zamanlarda yahudiler kendilerine 
mahsus mahallelere çekilmişlerdi. 

Börsen Çaytunga göre iş bulmak için 
is ofise müracaat ederek iş bulan yahu
CJilerin mikdarı gittikçe artmaktadır. Ya
hudi aleyhtarlığına rağmen Almanyı:ı 
kendi idaresi altındaki her ferdden aza
mi ı•;tifadeye çalışmaktadır. 

> 

SovyPtler Romanya
dan dt .. niz iisleri 

isteınediler 
Mo kova, 7 (A.A) - Tas ajansı aşa

ğıdaki tekzibi neşrediyor: 
Yabancı matbuat Sovyctler birliğinin 

Romanva<lan Knradenizde bahs! üsler 
•ermesini istcdii,ti hakkında şayialar 
yaymıştır. Tas ajansı manasız uydurma
lar olan bu haberleri valnnlnmnrta salfı
hivr>ft<n·<lır 

bı•tı• rı• ıecek fiklere maliktir. Tarihinin hiç bir devre
sinde bu kadar sefka.t ve muhnbbetle 
ihata edilmemiştir. O hür milletfor na
:ımnndıı hakkın. nclal<>tin ve htirrivetin -0-

Bü~ülı Britanyanın yı
lıılması en bi! ülı f elô· 
lıetleri tahrilı edebilir 
diyorlar-
Vaşington 7 (A.A) - Ayan meclisin

de demokrat partisi reislerinden Bark
ley söz alarak Avrupa ve Asyada vn
iyctin son derece nazik oldufrunu beyan 
tmis ve demokrasilere yardım kanu

nunda muhale! etin yapılmasını istediği 
•<>dilata itiraz l'tmi~ir. Aynı zat ayandan 
F.Jlnnder tarafından garp nısıf kürrcsi
'le Amerikan harp gemilerinin gönderil
ınemesi hakkında ileriye sürülen tekli
'e şiddetle hücum clmİitir. Bunun Uze
rine B . Ellender hükümetin ilhamiyle 
yapılnn tadilatın kabulünü teklif ehnis
tir. Ayandan Mnnon hükümetin tadil 
teklüine muhalif vaziyet alnrak bunun 
ehemmiyeti olmadığını söylemi.c:lir. Re
riciye encümeni reisi Jorj bu ı::özlerl şid
detle tenkit ederek demistir ki: 

- Pasifikte tngiliz müdafaa.sının mu
vaffak olmaması biiyük Britanya impa
ratorluğunun yıkılması demek olur. 
Böyle bir musibM en bilvük felaketleri 
tahrik edebilir. B. Jorj kanun müzalce
relerinin bir an evvel intacı icin gece 
celseleri akdini teklif ed~ct.'ğini söyle
miştir. 

Balıl:eslr v·ıa~etinin 
;veni biitcesı •• 
Balıkesir 7 (Hususi) - ViJavet yeni 

c:ene bütçesi 1 milvon ?R7 hin lira ofa
,. k fosbit e<!ilmiştir. 

timsalidir. 
Yunan efldln umumiyesinin düşilnce

leri gazetelerin bu nesriyatiyle tam bir 
surette ifade edilmiş bulunmak•adı .... 
Yunanistanda her kes Yunanistanın se
tefi için düsturunu tekrar etmektedir. 
Yunanistanın mukadderatı ac:ırlardan
beri bu hürriyet kelimesi üzerinde top
lanmıştır. 

orveç adaları
na yapılan 
son baskın 

--c>--

İJıi f alJrllıa tahrip edildi. 
Binlerce Nor11ec gend 

ingiltereye geçtL 
Londra, 7 (A.A) - Bugün öğrenildi

ğine göre Lof der harekatı esnasında İs
kol Varde tahrip edilen bir fabrikadan 
başka Vest Vcagus adasındaki İstansun
da ikinci bir fabrika da aşağı yukarı 
tahrip edilmistir. 

Gemiler ada açıldarma varınca kuv
vetli hoparJörJerlt! yerli halka hitaben 
menjlar ™"~ilerek doıtlarmm yakm
lard" bulunduğu •e sıra Norv~ kuvvet
lerine iltihak etmek üzere lngiltereye 
gitmdc iıtivenlerin gemilere gelmeleri 
bildirilmHir. Bunun üzerine binlerce 
genç hemen sahilden evlerine kotmUf, 
vaVTufannı alarak Remilerc gelmi~lerdir. 

1 
UZAK ŞARKTA 

Hindiçini-Siyam 
nihayet anla
şabildiler 

-c:>--

Japonya m~mnun 

SON HABEFZ 
• ,J... .... • ' 

Millet Meclisi toplanıyor 
x*x 

Hariciye Vekilinin iza-
hat vermesi muhtemel 

Çin Japon~a~a harşı mat x*x----
cadele~e devam edeceh Meclisin yeni içtima ctevr4?sinde müzaJıere edl' 
ve zaferden emin- lecelı llanun layilıalcırından bazıEarı •• 

Tokyo 7 (A.A) - Hudut ihtilfuını x.y.x 
hal için Fransız, Si) am ve Japon mu- Ankar?•. 7 (Yeni Asır) - Büyük Mil- bekçilerine ait l:.rihnlar isçi sigo• f 
rahhasları arasında mutabakat hasıl ol- Jet MechsJ Pazartesi günii yeni içtima ıu, il)ac:ı da vardır 
duğunu bildiıir tebliğ büyük memnu- devrcsi~e b:ışlıyac.aktır. - Salı günü parti Meclis bu t 
niy tl~ karşılanmıştır. Bundan böyle Meclıs bu devresinde mühim kanun 1 calrt B . . ad g~I d .,r 
haJli icap eden mese]C'lcr teferru·· ... •~ "ı"t projelerini, yeni bütçeyi müzak<:'rC' ede- ~na ır. ~ ıçtım... _a, la!ı . e .. 

.. kl .. cektir. sı zarfmda dunya hadıselennm gfl'_ 
olan seylerdir. Hindiçini - Siyam miita- - .-~ 
rekesinin üçüncü defa uzatılmasına ih- Millet vekillerinin tasvibine arwdilen lerdiği İnki§aflar etrafında harkır 
tiyaç olnııyacaktır. yeni projeler arasında belediye memur- vekilimizin izahat vermesi mıJhtr 

JAPON HARİ"İYE !arının teknütliik haklariyle mahnlle meldir. 
NAZIRININ ZİYARETİ 
Tokyo 7 (A.A) - Japon hariciye na- Diyanet i~leri reisinin cena

kaldınldı zesi merasimle 
zırı MaL-;uoka Fransız büyük elçiliğine 
giderek elçi B. Arsen Hnnriyi ziyaret et
mi tir. Son anlaşmanın muallakta kalan 
tcferrüntına ait meseleler görüşülmüş-
tür. Mntsuoka saat 18 de ı:lçilikten ay- x*x-------
rılmıştır. Ankara 7 (Hususi) - Diyanet işleri halk kütlesi hazır bulunmuşlardır. 
ATEŞ KF..S ı;l\mi VERİLDİ reisi B. Rifat Börekçinin cenaze mera- Reisicümhur namına riyaseticümhuf 
Tokyo, 7 (A.A) - D. N. B. ajansı bil- simi bugün yapılmıştır. Merasimde Bü- katibi umumisi Cemal Gödeleç ve haf 

dıriyor : Domci ajansına göre Siyam ve yük Millet Meclisi reisi Abdülhalik Ren- yaver Celfıl Ü'ner merasimde bulun01Uf 
Fransa Japon tavnssutu üzerinde muta- da, başvekil doktor Refik Saydam, ve- lardır. 
1:-ık kaldıklnrmdan her iki taraf ihtilafa killer, parti genel sekreteri B. Fikri Tü- Cenaze Hacıbayrnm camiinden Jca]ıb
sebep olan ınrnfakada bir hadiseye se- zer, müstakil grup ı:eisi B. Rana_ Tar- rıldıktan sonra şehitli "ie defnedilmi~~; 
bebiyet vcrilınemesi için kıtaata emir han, mebuslar, temyız mahkemesı, ŞO- Cenaze alayının geçtiği yollardn kcSıJ 
vermişlerdir. rayi devlet ve divanı muhasebat reisleri bir hnlk kütlesi bulunmakta idi. Bir pO" 
CİN MÜCADELEYE ve azaları, Afgan sefiri, Ankara vnlisi. lls ve jandarmn müfrezesi cenaze a]ııyt" 
DEVAM EDECEK vekaletler erkanı ve on binden fazla bir na refakat etmişlerdir. 
Çungking 7 (A.A) - Milli Çin ordu

ları baskumandanı general Çankayşek 
P-Şağıdaki beyanatta bulunmll§tur: 

- Sovyetler birliğinin, Amerikanın 
ve tngiltcrenin Çine karşı hattı hareket
leri ne olursa olsun bu hattı hareket 
Çine yardım mahiyetinde olacaktır. 
Sovyetler birliğinin ve Amerikanın har
ba iştirakini zannetmiyorum. Biz kendi 
kuvvetlerimize güvenerek niha! zaferi 
ümit edecek .kadar kuvvetliyiz. Bizim 
mağ1Ubiyetimi7. bu dostları harba yak
laştıracaktır. Amerikn ve Sovyetler bir
liğinin Çin zararına olarak Japonya ile 
hiç bir anlaşmn yapmıyacaklarına k:ıni
im. Çin hiç bir zaman abloka edilemez. 
Mareşal, Çinin nihai zafore kadar harp

t€' devam edeceğini ve düşmanınn son 
darbeyi indireceirinden emin olduğunu 
öylemiştir. 

.. - -·-·-·-·-·- --·- ... ·-· ··-
lnRİltere Bel
i?rada ültima
tom vermedi 

ithalat birlikleri heyeti Ankarada 
İstanbul 7 (Yeni Asır) - Başvekilin daveti üzerine ithalat birlikleri Jllil

mcssilleri Ankaraya gitmişlerdir. Heyet yarın (bugün) başvekil tarafınd:ın ltr 
bul olunacaktır. 

Müstahsilden alınan hububat 
Pnde 3 bin tonu buluyor 

------------x*x,~~~-----
Ankara 7 (Yeni Asır) - Toprak mahsul1eri o!isi müstahsil elinde bulunaJI 

yemlik ve tohumluktan fazla hububatın mübayaasına devam etmektedir. BJJ 
husustaki kararname meriyet mevkiine girmeden evvel müstahsilc!C'D günde an
cak 30 ton mübayaatta bulunurken bugün bu miktar 2500 ila 3000 tona yük• 
selmiştir. 

Makineye 
Verilirken 

Italya mağlôp 
olmamış j{İhi 
konuşuyor! 

---4U--

Deyli Meyle göre 
·-

ln~iltere duş

manını hiç bek
lemediği yer
de vuracak 

-c>ııı---

İngiltere bu Alman 
habe,.ini ,.esmen 
telızip etti.. 

Londra, 7 (Radyo S. 21.10) - İn
giltercnin Yugoslavyayn bir ültima
tom verdiği hakkında Alman kayna
ğından çıkarılan şayialar resmi bir 

SanJıi dayalı yiyen itaJ· Londra, 7 (A.A) ·De)'" 
ya değil, Yunanistanmış li Meyi gazetesi yazı" 
ta Atina Giride taşınma- yor: Düşmanı, bir akdi 
ğa hazırlanıyormuş! beklemediği yerde ..... 

-o-- rabilecek iktidara matilC 
ri;!~~it.JY~!·~~opag~:;:s:{;';~:uh~= bulunmaktayız ve 011• 

Bulaarı•standa kümeUnin Giride yerleşmeğe hazırlan- bu Oyunları oynamakta 

tebliğle tekzip edilmiştir. • ~ ....- -•-a-u •-•-·-·-•-o- -•-•• n 

-. dığı hakkında şayialar tekrarlamakla devam edebiliriz 
meşguldür. Bu manasız haberi yalan- • 

Sef erberıl• k Jamağı bile lüzumsuz addediyoruz. Fil
hakika mağlup İtalyan hükümeti hala 

Hariciye nazırı Sobran- Romada dururken muzaHer bir memle
ket hükümetinin merkezini değiştirme-

yada beyanatta si neden icap etsin? 

bulundu.. Yunanistan düşmanları-
socya, 7 (A.A) - Resmi gazete beş nı yenmedifıçe SuJh 

mart tarihinden itibaren Bulgar demir- "apmı"a11alı •• 
yollan ve limanları idaresine mensup ., ., • 
bütün memurlann seferberliğini ilan Atiııa, 7 (A.A) - Aşab11daki hususab 
eden bir kararname neşretmiştir. kat'i surette tekrar ediyoruz : 

SOBRANYADA BEYANAT 1-Korizisin riyasetindeki hükümet 
Sofya, 7 (A.A) _ D. N. B. Ajansı yalnız her zamankinden daha ziynde hü

bildiriyor; Sobranya meclisinde harici- kümdarın itimadına malik olarak kal
ye nazırı Popof vaziyet hakkında bcya- mamakta, fakat milli siyasetinde Yunan 
natta bulunmuştur. Başvekil Filof başta milletinin ve Yunan erlerinin mutlak, 
olduğu halde biltün nazırlar içtimaa iş- tam ve münakaşa kabul etmez birliği ta-
tirak etmişlerdir. rafından da tam müzaheret gönnekte-

JRAIC HARiCiYE dir. Hükümet milletin bu mutlak mfü.a-

NAZIRJ MJıl.ıtJRDA heretinin derin surette heyecan verici 
• ve tarihi mahiyetli burhanlarını her da-

Kahire, 7 (A.A) - Irak elçiliğinin kika almaktadır. 
bildirdiğine nazaran Irak hariciye nazı- 2 - Bu siyaset, tamamiylc mnğlup 
rı Tevfik Sudi bey dün akşam tayyare edilmeden evvel kendisiyle ne mütare
i1e Bnfdattan Kahireye gelmiştir. kc. ne de sulh yapılacak olan İtalyan 

mütecavize karşı zaferin tam olaral' 
alınmasını bütün kuvvetiyle istihdaf et• 
mekten bir dnkika fariğ olmamıştır ve 
olmıyacaktır. 

3 - Bütün tehditlere ve ihtilatlara 
rağmen bu siyasette c.n ufak bir deği• 
şiklik dahi bahis mevzuu olamaz ve bÜ .. 
kilmetin bu asil hattı hareketinin d~ 
tirilmcsini düşünebilen bir tek Yunaw
dahi bulunamaz. 

Almanya İtalyayı tld" 
yilı etmiyormuş 

Roma, 7 (A.A) - Stefani ajansı bil
diriyor: Yunanistan ile İtalya arasındl 
muhtemel bir mütareke yapılncağı hal'" 
kındnki şayialar Romada kat'i suretti 
yalanlanmaktadır. 

İtalyan - Yunan ihtil5.fının tasfh1e9 
lehinde Berlinin Roma üzerinde sanld 
bir tazyikte bulundu[,'U hakkında ~ 
hancı memleketlerde yapılan şayialat' 
İtalyan - Alman tam fikir bernbcrliği '!fi 
kardeşliği hakkında hiç bir fikri olrJ11" 
yan mahfiller çıkarmaktadır. 

ELHAMRA İdaresinde M i L L J K V r V P H A HE SİHEMASIHDA B V G ti N 

ED 

Biitün İzmirin aşık olduğu 

İI..AHi BİR GÜZELLiK 

LA A 
Ve Sinemanın en kudretli artisti 

PE ~CE TRACY 

ÇILGINCASINA SEVENLERİNFİLMİ 

ın benimdir 
TÜRKÇE SÖZi.AÜ 

&1' 
AYRICA : Dost İnıriıtcre Hariciye n. zın EKSE!~ NS ANTONY EDEN ile imparatorluk Genel kurmay başkanı GENERAL SİR JOHN DİLL'in Adana ve Ankarnya gcli~leri \'C yapıları "' 

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

SF..ANSLAR: 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9.00 DA .. Cumartesi ,.e Pazar günleri 10.30 - 12 DE ... BAŞLAR .. 


