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1030 Çll\'fil knh\•enin bu hnftn çıkımlmn~ı faknrrlir 

eylemiştir. 

30 ncu YIL N~redilmiyen yazılar seri verilmezı-----------------~~~------------------------

Nn. 8481 Günü geçmiı nüahalar 25 kuruştur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Portsnitteki on bin ÇU\':tl Hind kahvesi d~ .'·oln çı

Jrnrılmıştır. 
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Türk - Sovyet 
deklarasyonu

nun manası . 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

ı Türk - Sovyet VuGOSLAvv A 
dostluğunun 

son tezahürü 

j_!aduo gazetesinden 1 
Deklarasyon, Türkiyede 

samimi bir aki~ 
uyandırmıştır 

Dün paktı im
zalamıştır 

Mihveı·ciler, bir çok 
şartlardan vazgeçtiler 

Yugoslnvya başvekil i Svetko :ç 

. Yugoslavyada 
infial var 

Bir beuannamede 
deniliuor ki: -

"Paktı istemiyoruz, ta
limat istemiyoruz, düş

manlara birşey . .... . 
vermıyecegız.,, 

Dost ve kardeş Yuna
nistanın bayramı 

-----~---.e------------
Milli Şef ve ricalimizin, Yunan 

büyüklerine telgrafları 
RADYO GAZETESiNDEN : 
Bugün doat ve ka hraman Elen milletinı'n istiklal bayramı yıldönü

müdür. istiklalinin merdane müda faa aında kahramanlıklar göateren 
Yunaniatanın bu bayramını Tür k büyükleri kutlamı,lar, Türk m ille ti 
de komşu millet" d~rin sempatisini göstermi, lerd' r . 

Milli Şef lnönü, Bat vekil Doktor Refik Saydam, Büvük Erkanıhar
biyei umumiye reisi Mareıal Fevzi Cakmak v~ Hal'\"ciye Vek ilimiz 
Şükrü Saracoğlu tarafından Elen matbuatına m caaj)ar verilmiştir. 
________________ ~ ___ n_e_v_a_m_ı_2 __ in_r._i_aa __ h_if_e_d_~_-_-______________ ___1~ 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Arkadan vuru-· 
lan bir hançer 
Atina., 25 (A.A. ) - Yugo31nvymnn 

Uçıu pakta iltihak cdt..-.ccğj h:ıbcri, Yu
tıani,;t.-mdn derin bir :infialle knr~ı lnn
l'tıı&t ır. 

Yügoslnvyanm knrm·ı «Arkndnn 
Yunan askerleri, Arnavudluk 

heykelini 

\>uruımuş bir h:mÇ('r rlnrlX'Sİ» o):ırnk Yunanı·standa 

Jağlaı-ında Mussolininin kardan 
)·aparkcn 

1 G. Papagos 

Şimdi Berlinde 
---ı:: thulunuyor 

Moskovada lngiliz elçisi 
ile de konuştu Libyada İtalyanlardan alınan 

Mısır Başvekili ; ·sif edilmektedir. -

-.11uıııuu1H11u11uııııııııuııı Zafer içinde Nihai zaferden Stalln Ye lolatıfa hl- Yeni tehlikeler 
Dikkatl. bayram emin >rosk~~.~~~Bf J_~tlr!L.oka. görmektedi~ 

PARAŞOTÇOLERE KARŞI dün Molotof tarafından kabul ed ildik-

IQRUNM_A _ • eu··tu··n ı·htı·yatlar askere lngiliz Kralının nişanı t~n sonra, birbirini mnte~ki? tn~niz: Başvekil Mısır harpten 
P h 

Pran~ız, Alman, İtalyan buylık elç ılerı ' 
erşembe gunu şe n- ... 1 kendı·sı·ne verildı· ve MncnriııUın , Slovakya, Bulgnrist:m uzak kalamıyacaktır, 

in• d ·· •• 1 k çagın ıyor " ve Romanya elçileriyle görüşmclerdc d d. 
iZ C paraşutçu ere ar- At.in:ı, 25 (A.A.) - l •l!l nnın:ıralı Atina. 25 (.A.A.) - Ali nn rndyo::u- bulunmuştur. e 1 

il korunma tecrübeleri Yunan resmi tebliği : nun \·erdiği lrnhcrc göre, Yunanistan- Moskovn, 25 (A.A.) - Matsuoka, Kahire, 25 (A.A.) - Başvekil 
Cephenin muhtelif mmtalrnlnrındn dnki İngiliz hnvn 1nwvetl2ri kumandn- dün ~ant 23 de Ilerline hareket etmiş- Hliseyin Sırrı )laşa, dün akşnm aşn

tapılacağı haber alınmış• topçu ''" havan topçusu fanliyeti ol- nı gencl'al Dolgiynk: general Pnpngo- tir. ~latımokamn Stnlin ve Molotofn ğıdnk i beyanatta bulunmuştur: 

tı muştur. Apsns ve Agos ı rmağında dilş- n, kcııcii:inc İngiltere kralı tnrnfın- g\'tirdiği hediyeler kendilerine ver il- - Beynelmilel vaziyet, ııeneıun 
r. m:mın gcıcc hilcunıları ltnl.rnnlnra cid- dan verilen nisan miiıınsebetiyle şu miştir. Hediyeler Staline, ilw rinde bir başına nazaran eskisi kadar snkin 

lllllllUlllllllUUIUUllllHllllllllllllllllllHllllll di zayiat \"erdir ilmek suretiyle tnrdo- tebrik telgrnfını göııdermi . .,tir. av sahne i tersim edilmiş bir yelpaze; değildir. O zamandan beri y~ni tch-
(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) (DEVAMI 4 NCO SAHIFED!) Molotofa da bir iilmU§ kutudur. (DEVAMI 4 NCU SAHiFEDE) 

ganimetlerden küçük bir parça 

· ita/yanlar ric'atte 

lngilizler yeni . 
mevkiler aldılar 
Harekat seri ve güzel 
şekilde inkişaf etmek-

tedir 
Kahire, 25 (A.A.) - İngiliz somn

iisinde uçan İngiliz tayynrclerinin, 
Zeylacla lwlkın beyaz bayrak ve 1ngi· 
liz bnyı·nğı snllatlıklarını görmüşl~r
dir. Bu hususttı beyanatta bulunun :ıs
keri sözcü, 1tnlynıılnrın İnJriliz soma-

- DEVA.MI 2 NCi SAHIFED~-



SAHİFE 2 (AMA DOLU·) 

Askeri Vaziyet 
Bqtaraf ı 1 nci Sahifede -

la müessir olduğunu göstermektedir. 
DE'ıY/ZLERDE: 
22 Mart tarihli Berlin tebliği, şimali 

Beden terbiyesi genel 
direktörü lzniirde 

Günün ikinci y J Bu gizli anlaş- Atlasta bir amiral kumanda~ındaki Al-
deı·.cc·ede mohim ugos avya ve ma1ım1 göre suıh man gemilerinin 116 bin. ayrıcn de- B .. 

Aydına gidecek, sonra Manisaya geçecek, 
Pazar günü lzmirde bulunacak 

26 MART 1941 ÇARŞAMBA 

~~fp_c 
Hayat yanştan 

ibarettir 
siyasi hadise. i, o zamanında Alman- nizaltı gemilerinin de 76 bin tonluk ugun 
Yugoslavyanın üç- çJer Pa~ ya Yugoslavya.ya İngiliz ve müttefik gemilel'inin batı-
lü paktu iltihakı- K-CI Ege denizinde bir rıldığını bildirmektedir. 
dır. :Memleket hal- mahreç taahhücl Tayyarelerin faaliyeti de ayrıcu Beden terbiyesi genel direktöı·ü ve Afyona uğraması da muhtemeldir. Pabar günkü at yarışlannı takiP 
kıııııı bunu tasvip ~tmektedir. Yu- gi>sterilmekteclir. Halbuki İngiliz hah- generaı Cemil Taner beraberinde önümüzdeki pazar günü tzmirde edenler, epeyce zevkli ve heyeoanlı sB· 
<!tnıediji muhak- Yeni anlaşmada farklı goslavya da Mih- ri~e nezareti tebliği, ancak 71 bin teşkilat. saha ve tesisler dairesi reisi yapılacak büyük İnönü koşuları için atler geçirdiklerini söylüyorlar. ~~ 
kaktır. Hatta Vi- • I k l ver aleyhin~ faa- tonluk gemi batırıldıgını habeı· ver- B. Cclfd Dinçer bulunduğu halde An- sözler, bana, hayat içinde farkında vı-
.rnnaya gece gide- Ve gız i IlO t l ar liyete mani olma· m .?kkdir. Geçen hafta ise batan gemi kaı~1dan ş~hrimize gelmiş ve Basma- bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. madığımız halde yaptığımız çeşfdli -;e 
cek tren! tabı ik ğı ve milli iktısa- tonajı 98 bin t.ondu. Yani arada, In- hane iııtasy·onunda vali B. Fuad Tuk- Dun şehrimize gelen fıederasyon rei- nihayetsiz :rarışları hatırlattı. :ı 
için makiııi~t bil~ ------ diyatını Alman jk- giltere lehine bir nzalm:ı vardır. lııgiliz ~aı, belediye reisi Dr. Behçet Uz, si B. Saffet Gürol ve atletizm müte - İnsan oğullan ve tabiat, daimi ~" 
bulmak kolay oi- Mareşal Graçgani ve tısad:.i.\·atınaı ur- tebliginde, Alman ve İtalyanların beş beden terbiyesi bölge başkanı Reş-ad hassısı B. Naili Oran, İzmir atletizm yarış iGindedir, fakat biz bu hali~ 
mam1ş ve tren bu. Kaval/eronun azd durm~ğa karar haftalık kayiplerinirı evvelki li~te:ve Leblebicioğlu ve diğıer bir çok zevat ajanı Bay Said Odyak ile bel'aber dikkatle üzerinde durup anlamış dei!' 
yüzden teehhürle v~rmiştir. ni betle 300 bin ton arttığı kaydedil- taraflarından karşılanmıştır. 7500 metrelik .koşu yolunu bir kere liz .. 1htiraslarımız, kaprislerimiz, zifı 
hareket etmiştir. Yugoslavya Başveki!i l Şu L:r luıkikattir ki, Yugo..;Javya ır.ektedir. General Cemil 'I'aner, dün ."~la~·et, daha tetkik ıederek yolun bir kroki- ve telakkilerimiz, emellerimiz, her flJ' 
ile Hariciye \'ekili Belgraddan ayrılır-! pakta iltihak etmiştir. Yugoslav mille- * komut~nlık, belediy~. ve partıyı ~ıya- sini yaptırmışlardır. yimiz, l)u kanuna tabidir. . 
ken, Üçlü paktın nzaları mümessilleri tinin tluyduğu endişe bundandır. Bu /ta/yanlar ric' aite ret ettıkten son,.a bolge merkczınde Perşenbe gecesi, atletlerin geçeee- Medeniyet, insan deha ve kudreti~ 
de Viyanaya gelmişlerdir. Vesika öğ- sebebleclir ki Yugoslavyada pakt aley- - alukad11~h~rı kabul eder~k .ma~telif ği yollara kireçle işaretler konacak - en büyük ya!"ışıdır .. Fakat onu cJef 
le valtt1 V1yanada imzalanmıştır. hine şiddetli tezahürler y:ıpılmaktadır. -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- rn ev~ular nakkmda kend~len~den tır. İnönü koşusun-a 41 bölge iştirak rip yıkmakta da yarışa çıkanlar.~~ 

Yugoaiavyanın Üçlü pakta girmesi Yugoslavyada, efkarı teskin ic;in İn- lisinclen çekilmiş bulunduklarının ve mıılu~1ı~t ~ılı:,ııs ve ?az~. dırektıfler edeceklerini bildiıtmişlerdir. Her dır. Napolyon, İskendere taş çıP'j 
iki uukımdan hutıusiyet arzetmekte- gilten•nin bu anla.~mayı tasvip cttiti y,crlileriıı Zeylayı işgal ettiklerhıiıı \'ermı~tır. Dun İzmır bolge ~a~kanlı- uölgeclen dört atlet geleceğine na - mak üzere yaptığı yarışı kaybedeP"' 
dir. bile iı-:u e'<lilmistir. İngiltere ise wr- tuhmin olunabileoeğini söylerni~tir. ğı tarafından general şerefıne Kadi- zarnn 164 atletin koşacağı bu müsa - Sent Helen adasında dalgalara ~ 

l<~vvela AlmanJa ile Yugoslavya ara- diği bir notada· tee~~siiflerini bildir· Nae~·obi~ 25 (A:A.) - Doğu Afrika- r:kaJ~,:;i ~a.zin~~unda lıir ö~le z.!~"nfe- bakaya bazı bölgeler 2 veya 3 takım_ baka can verdiği halde, bugün, düP1' 
sınua uzun müzakerder cereyan etmi~- mi~tir. smdak1 Ilrıtanya ımparatorluk kuvvet- tı ,·erı lmıst.ıı·. Zıyafelte Ynlı .. mu:;t~~- la gireceklerdir. Ayrıca İstanbul . nın dört köşesine doğru futuhat yar' 
tir. Yugoslavya nihayet pek sicldetli leri karargahının tebliği: kem mevkı komutanı, beledıy~ re ısı, An kara ve İz mirin Uç temsili :r.ektep şına çıl.anları sahnede görüyoruz. 1)1 
tazyik altında bunu imıalamaka razı GJMÇY.4/1."/ ÇEKiLDi: İleri kıtalarımız Cicikanın garbın- ~ö}.g?. a<:basknnı, .. uölg& . erkanı v.e takımı d-a İnönü koşusuna iştiı'ak e - kat edilecek nokta şuradadır: 
olmuştur. Bu, Romanya ve Bulgaris- hal~ adan verilen bir habere göre da bazı mühim .. se\·külceyş noktalarını lnonu koşu!aı:ı muıım;~bctıyle Anka- clcceklerdir. İyiliğe, büyüklüğe, kıymete, ~it!: 
tunın paktn iltihaklarında yapılanlaru Mareş~l Graçyani Ue general Kavallero zaptetmişlerclir. Daha garpte Negelli l'a~an şehı ımıze gelm~ş. bulunan at- İnönü koşusunun yapılacağı pazar ya, hakka, fazilete ve adalete do 
heıızemiyen bir muameledir. istifa etmişlerdir. Graçyaninin yerine işgal edilmiştir. le!ızm fede~a yonu reısı Bay S~~fet günli. Atatürk heykeline merasimle varışlara rağbet azalmıştır. Bu y.A,, 

İkinci hususiyet de Yugoslavlarıı ltalo Galibardi, Kavalleronun yerine Londra, 25 (A.A.) - Röyter ajan- r.tlrol. -atle~ız.":1 federa!":yonu mute - çelenk konacak ve Alsancak tstad- ta daha ilk hamlelerde herkes sP". 
inw.ala<lıkları vesika farklıdır. de general ~nos tayin edilmiştir. sının Halı2ş1standa cenubi Af):ika kuv- ha~sı~u B. i\aılı l\loran bulunmuşlar- yomuııda büyük bir atletizm bayra- tüketiyor. Meydanda kalan re1< 

Alman Hariciye nazırı Ribentroı:; Graçyaninin istifası vaktiyle bildfril- ,·etJerj nezdinde bulunan mtıh[~biri dır. . .. . mı teı.ıtip edilecektir. Bayram miina - menler ise, sayılaeak kadar azdır. 
Yugoslav nazırlarına iki notu v~rmiıı- miş, !akut tekzip edilmişti. Şimdi an- bilıliri~·or: Ge.n.!rnJ Ccmıl Taner, b~.g~.n A.rdı_ sebetiyle y-apılacak mü!!abakalara buki, menfi ve makus istikamette 
t:r. Bu notalardan biri, Yugoslavyanıtı ]aşılıyor ki Graçyani o zama.ndanberi Şiddetli muharebderden sonra Ci- na ~ıd~cek ~e perşenbe gunu tekı:ar 1zmil'ii atletll>rden başka Ankara ve \'arışlar var. · 
hükümranlık hukkana ve mülki tama- filen \'azifeden çekilmiş, nezaret altın- cikadaıı gelen \·e garbe doğTu ilerliyen sehrımıze donecek, sonı·a Manı:;n İ:-;tanbuldan ona yakın milli atlet da- Okumağı bir yarış yapsak, tale 
mLyetıııe htiı met cdilec~ği hakkındak da bulunuyordu. imılaı·a(orluk ku\'\'etleri, sarki Habc- bölgegini de tefti~ i~.in M~ni~a\·a ge- \'Ct edilmiştir. Yapılacak koş•ı -:ebe- buradn ancak seyirciler safında J>ll 
teminata aittir. si;;t;rnda dağlık arazide İtalyanların çecek 'e pazar gunu sehrımızdı.! .va· hiylt' o g(in Altay - Altınordu al'a:'!ın- ruz. Halbuki Bobsitil yarışı te 

İkinci nota <la, Yugo:;lavyanııı pak- · General Kavall.croya gelince, anl:ışı- ~on müdafaa hatlarını yarn{ışlardıl'. pıln~ak İrıönii ko~mlann.~ gör;~cektir. <la yaµılması mukarrer milli 1üimP ediniz ve buna imkan veriniz; ytf, 
ta iltihakından .sonra \'e harbin deva- lan netice vermiyen şiddetli taarnız- Şimd: hu kıtalar Marda boğazından 1 Nıs:ıı~d:ı Ankaı·•ıy:~. ~.01~ccek olan maçı 16 ııi~aıı pazar giiııliıı -! bırakıl- Mecuç gibi dünyayı istila ederler. 
mı müddetince Alman kıtalarının Yu· !ar bunda amil olmuştur. Arnavudluk- ge('.el"•k Harara doğru ilerlemektedir- gmwralın. Ankara clonu!';unclc U~ak mı~tır. Bugiinün kadını, bir ev idattsi 1 
go~lavya toµrıiklıırından ge~mesi tale- ta kun.andan tebt>ddülü dördüncü <le- !er. İtalyanların. Hararı açık !":ehir şına c;ıkarılsa, salonda çamaşır se 
hinde bulunmıyacağı bildir!lmektedir. fa <•lmaktadır. Yunaıılıların kahrr jlan ~tmelerine rağmen, şehir dı:oıındıı Daı·relen·n Şehı·r ı· clerı· ğe, çocuğu bulaşık kapları ortaS1 

Maamafih imzalanan :ıııla:5mad:ı mımlığı neticeı-:inde aşHğı yuka. bir miidııfaa hnttı tesis edilmiştir. Bu- 'i! banyo cttirmeğe kalkar .. Halbuki. 
gizli h(lkümler \'e protokoller de olduğu rı her :ıycla bir kumandun değiş. redan güıel bir yol, ıdemiryolu üzerin- YENi BULVARLAR, iSTiMLAK bir moda yarı~ından bahsediniz: 
haber v:?rilmekkdir. mi~t·r. · den D!redavaya gider. Bu yol yakında lhtı•yaçJarı '.fayyare süratiyle uçar ve rekor 

· kesilecC'ktfr. Ric'at eden İtalyanlar bu 1 rar. 
/spango!lara göre ~ . ..J.. demiryolundan kıı,çmaktaclırlar. ltal- VE KANAL ZASYON Kumal" '*rtilerinde yanş, is 

= ~ 
yıuı kuvvetlerinin kısmı küllisi Aclis- fAALJYETI yarış, sefahatte larış, ahde 

( BAŞTARAFI 1 NCt SAHiFEDE ) .~ Ha rler 1 Ababa~ a 150 kilometre mesafede A\'aŞ Dahiliye Vekaletinin yanş. yalancılıkta, dalkavukluk*'• 
tine bir me!iaj tevdi ederek. Sn\'yet - ! '"7R. ırmağının arkasına ç.ekilmektedir. • bı"r tamı" mı· Cumhuriyet bulvarı etkinci kor ! yakarlıkta yarış ve nihayet, du 
!er biıliğinin Balkanlardan alakası-! rı , ı Son 1talyan müdafaasının burada clom.>uıı Gazi bulvarından Cumhuri - yanş ... 
m kesnıLdığini bildirdiğini ra:~mak • gösterilme:ıi muhtemeldiı·. Orman mahl)ulatı ihtiyacı hakkın- ret meydanında Atatilıık heykeli ö - Tabıııılırrı dikip ruhumuzu 
t-:ıdır. . . . 1 Önlimiizdeki pazar günü, Kızılç.ul- Cenubi Afrikaya mensup birlikler, da J>ahiliye vckfılctinden \'ilii.;·cte nüne kadarki kısmının parke döşen- saldığımız dakikaya kadar de 

Muhabiı·, Alman hancı~:e nezar.~t~n 
1
. hı ko .. u alanında ilk bahar at yarı~- denize doğru 320 kilometre mesafe bfr tamim gelmi~tir. Bunda ricnili - m!:'si :~:LOOO liraya müteahhide ihale eden hu yarışı hiç düşilndilğümiiS 

d .. lıu me.sele .hakkı.ne.in. n~u_talea ~ .. unl- !arı yapılacaktır. Ko~uların üçüncü kat€derek Derberuya çıkan kuvvetler- \'Ol' ki: cdilmi~tfr. Bulvar üzerine tesadüf midir? Şilphe*iz ki havır!.. Falt' 
tuıı:ıek ı~tenılmedıılını ıla\·e etmek- h-afusının da güzel ıreçeceği tahmin le birleşmişlerdir. · Memleketin muh.'lelif yerlerindıe edeıı c~ki knıdi Li~·onc banka~ı bina- hiç ele kendisini hissettirmeden. 
tetlır. edilmC'ktediu. Bu mesafe SO saatte katedilmiştir. faaliyette bulunan devlet orman il:' - ~iyll• d!ğ~r ~ir bina, hemdedilmek tesirlerine, almış, soluk soluğa, t 

* lzmir mel>u:-ıu Bay Saadettin Ve Lu ar:ıda Toğuşarlı ve -1Jargıran Jetme sel'vi:-ıleı·imlzin devlet dairele- uzeı·e ıstınıl:ık olunmuştur. Belediye terlcte 'beşikten, mezara kadar KtHVE fflll BACITILllADI Epikmen Ankayua gitmiştir. da i~gal etmişlerdir. İtalyanların Bor- rinin k-ereste, tomruk vesaire gibi or- bu binalarm hedmini de müteahhid- muzun, temavüllerimizin kaf• * Z~~tiny-ağı ihTacat~ılar b;rliği nomo<lnki garnizonları dağlara kaçm1ıı- man mahsulatı ihtiyacından bir kıs- le.re ihale içi.n münakasa"açmıştır. 15 üstUnd<> şeyta~i kırbacm/ şaklll 
İ:haııbuld~ıı .şe~rimizde bir ti_ca • icl:1re hcy'eti dün öğleden sonl':ı lıir- lardır. Bunlıırın .r:ık:ılanmalnrrn:ı mmm \'C kı~ılaym ihtiyacı ol:ııı ha - gı1n ~onra hınalar yıktınlm1~ olncnk- hepimizi htı yarı~ta sürükleyip 

rcth:ıneyc goııde.•ılcıı ~4 0 c·uval k:'lh- likler lıina~mda topl:ınmıstır. ramk kalmıştıı·. reketzcdc k"11e:stelcrhıi karşı la!l'l.ak tıı. .maktadır. 
\'enin tevziine dair Tıcaret Vekale- ı ı '"' F · b ı · tinden beklenen talimat el'an gel_ Somalide ~'llyaııların mukavemet- suretiyle mlifid olduğu kanantinde - ev~ıpaı;a u v~rı. üz:rine rastlı - Atların yarışı fevkalade- bir şe 

!eri tamamen kırılmıştır. Artık burarla yiz. • yan brnalaı!ıı .. da ıstı.mlak \·e he~im, ğildir; temaşaya asıl IAYlk ohm, bıl 
memiı:tir. Bu · ebeµle kahveler, tevzi 1 Çeşmede ltalyan ktı\'vetlerine me\'cucl mızariy- 941 senesindeki i:;:tekleri daha mun- muamclclerı ·uratle ılerlernr•ktedır. ' ~er dediğimiz mahlı1k\ın .varısıdJS: 
edilememekte Ye -ntı;;a çıkarıh,ma - • .• 
nmktadır. le lıakılnmaz. taz-am ve günii güniine kar~ilamak •• 

---x \'c bunları halkın zaruri ihtiycıç.!ariy- Belediye, Fransız hastahanc-.i ar-
--- GOTrL 811 fl&.LlYET VAR A *k .. la ahenkli kıl·'lbilmek için ihtiyac; ka~ıııda inşa Nlilmiş evlerin bulun -ZABJTADA LI:. ~ il ' . merı aya gore miktarının muhtelif işletmelere tev- <luğu ~ahada kanalizasyon in~a!\tını 

s 2 2 ne+. ~ş~~~· (Husu:ıı) - Çeşmel.1 B. Ha- - Baıtarfı l nci Sahifede - ziiııc zaruret hasıl olacağından tinli- ikmal etmiş \'e kanaliza!'yon te~is:\- Dost ve kardeş 
lıkl s~n Yıgıt ta'rafından Çeşmenın Cum- dır. Almnm·a uu zafedenleıı heı· biri miizdeki i~ yılı zaıofmdn kereste. tını da yaptırmı.~tır. Ayrıca burnda 

HK~r~~z kadr: ,
1 

ı.l .. t . k· - ! hul'lyel meydamnda inşa ettirilmekte ile keııtlisiı;.e lıiı· dü~man daha *aıan- tqmrıı k ve~aire orman mahsulatı ih- bir beton yol inşa edilmektedil'. Ya - nistanın bayramı 
,usıva a a •' ~ enı\ e .-;O .lgın - olan modern çe"me \•akında a"ıl·ıc·ık t' 'k · ı kıı1cl·ı ·1..,f·1ltl·111·1c"kl d! 

J ~ · 1· • k H 1. · . d"l · • ~ • • " • • - mıs bulunuyor ıv;.ıcımızın ne mı ·tar \'C ne cıns o a- ' •"' • ' ' ~ 11'· ( BASTARAFI ı NCI SAHIF 
< a ..:;u eyman ızı a ımenın _ ı encı- t · . · . . •• · 1 d · · 
l'k rnaks ... dh·lc ıevine giren Osmnn { ır. . • . ) ugoslavya belki clP hepsının en teh- cn~ını \'e tı>rcıhan nere er e temın 1 • it • ·r •• Bu tebrik meaajlan Ankarad• 
karı. ı'z(İİfi;·e, evden bir bul'uk lir·.ı . ~yııı. ~n .mo~e:n, umumı ~!anını ~ikelisidi.r .Zira .nefr~t eclil€n anla.şn~a e~ıl~1~!;i m.atlup hulun~u:,ul<~:ığ:.mun zmır a 10 Ç IVJ 1 musa- nan elçiliiine aunulmut ve bu , 

• ,, I , ... k· l t 1 ın.ş.tsma başl.ınacak \e temelı atıla- ırnza e<lılsın edılmeı-ıın Yugoslav mı!- uıldırılme:'lı mu\'afık gorulmustur. bakaları ile Yunan ... a.,etelerine bild:~=t 
ıııııa ı.;.ı mış \c ~ •1 .t nnmı~ ır. caktır • ı · · · 11 ti' k .. !. ı· h k d' f · ·ı· t· · l 1 d' h • ... " ' 

* 1kice~melik caddesinde H as:ın l · · · b-d . - 1 etının sıc < e r a su ame ı .em ·en ı • zmır ''1 a~'.e 1 !1 ın 12 ~ ıye \'e URU- . • • .. .. Bu meaajlar tunlardır: 
•1 11 

· .. · d l\l •h 1 . ·k~t·- Çeşme Beledıyesı, u ~e. d .. rlıgı hükumetinin, hem de Almanranın ~ı muit ıs~be ıhtıyaçlarıyle zelzele Ye 30/ 3 941 Pazar gunu saat 14,30 da Mm· Şef" · · • • 
og u.t )k:ıısın kal· u mele ,kMll ~·~ k 1 yilzi.in<l:!n başaramadığı bu ışı B. Ha- ' aJ.e,·hine clöne~ktir Eu suretle ınuh- "u ba·kını gibi afetler dolayısiy!e baş Alsuncak Stadında Milli atletlerin j~- A ·ı 1 ~ızfl~Emel aa~;1 • -:.. 
ne aı su ap:ı .u1nı ça aı en' :ı a - . y·· 't· ı. 1 • ptırm"s1 bu··t- . • .. t . . k.k . t'. k' 1 (1 . Alt ç· 'l') .. aı ve ıere ı en ._ etift .. · l· ~t . · "an ıg>ı ın yun arı ~.a . . ... , un temel bir dost \'e daimi bir kom~u. gos eren ıhtıyaçlaı, tet ·ı · ve tesbıt ıra ıy e zmır ın ıvı ı musaba- b ld"" ümü ·· .. d 
.tn*mıKı< 11

' •
1 

l $ k' • 1 Ah d Ç~sme halkını se,·indirmıştır. j vurmak iç'n ilk fır,.atı bekliven mfül- edilerek I>nhili,·e Vekaletinin "'mri kalan yapılacaktır. ayrkaml yı ~·t·kl·ı guinunde, 
cçecı ere c ev ı og u me , ç· • Jl "" . s dakı" sosa N"fı'• • . - 'b' d - . d d - . ;. B .. b .. 1. l d 800 o· 11 çocu aranın ıa ı a u run a ıki ·n· e\'Yel İzmir nakliyat ·irketin e:ıme - ı\All .nra. ı!1. " . .' • " ,1 hi~ bir düşman haline konulmuştur.> mucı ıııc~ ognı an ogruya ,.ıra- . u nıusa C!Aa ar a metre ü e. diklerı· teeaat ve aebata hayr• 

1 
• •. ld _r ,,6•0 . k • \ 1 . : tarafrndan tamır ettırılmektedır. C~ş- x--- nt Vekaletine bildirilecektir. Dıks - Cirit - Yüksek - Uzun üç adım, aelamla--'·tan zevk duv:arılllo 

bakkal İbrahım adında bırısınc g,, - •derek vermektedir fngıfız/ere gore fO o 111=1 {e'. a iı?tirak her ferd . te kkül . . Baıvekil Dr. Refik Saydaınaıt 
<an r,, ıgı '' . t.rne ur&\1!1 .• n em~nı me belediyesi, lazım olan taşı temin • • .. 1 -ı Sırık ve Balkan Bayrak yaı·ışlarına ~ 1 

tnrk~n yakalanmıs ve adliyeye \·eril- y Çeşmed1ı Beden °terbiyesi teşkilatı, -BA.,S TARAFI ı NCI SAHiFEDE- lg) U ~ besttir. \e lfC ıçın ser- aajı: 
mıı1t r k 1 Kahraman Elen milletinin 

T 1
.; 1 ! çok verimli şekilde çalışmakta, aııu- rn mahfilleriııcle mcmnunivetlc karsı- UZUM 

1 
ştirak edeceklerin 28 3/ 941 Cuma mını kutladıiı ıu günde, daval 

ııalka:ıca .tatdım~~a 
1 

,. T" ·k ni milk,•llefiyet haddine dahil olanl~r, lanmıştır. Ckoo saHl.hiyett;r rnaht'ille- akşamına kadar her gün saat 17 ye ·ı h ki ı iklll 
aııoı~im·'~i1;ı:~i a f~~~ik~=ı~;~~a.am~le möuayy~ten lü~ler~1 t;~i.m V!! çl!~.~b~;~ r!n nılit~l<'a~M'ı .alı!ıamamış~a da, siya- 232 Üzüm Tarım 1:· S. :~· S. ka~~0r m2u0r0aca4at0ı0an latAzımkdır. . ::d:İ~.i:d:n sö:te:~iit;'e:.t ~ 
F d 1 - 1 Ah l' ü , · d hulu_ il rme ır r. ~ e ı)e, gen · sı mahfıfürın fıkrıne göre iki memle- l 

1
:;. - - me re oşularına ış- bat dolayıaiyle hayranlaldarıınJ 

a ıt ogl ub. tmbcc ın zerbın.ke 1 saha temini için çalışmaktadır. Saha- ket arnsındnki anlavıs zihnı'vetinı' or- rn2 nhi.sar ida. 14 ..... 50 tirak davet üzerinedir 
nan op u ıı· a nncayı a rı n rnva- . t' 1.k } i b 1 " ·• · • 67 E f B 22 3.., · ile bahtiyarım. 

. . . h 1 1 • k t l nm ıs ım a muame es ne aş anmış- taya koymuı?hır. Bundun baska Tiirki- ... sna an. · - Du""nku .. zelz•leler Genelkurmay b••kanımız r.t 
ına \ e.•mış \e a ler a ınara a >an- 88 da BeJedivıo İzmir böJalO başkanb- . h b . · . . . fi P. Khırk 22 22 ~ -. 

en zabıtaca müımdere edilmiştir. v ,,...., 
8 '" • ~e ar e gırerse, Rusyanın kenclısını Fevzi Çakıiıaiın me .. jı: 

Zorlatnı bu 7 ııının para yardımını da beklemekte- arkad1111 bıçttklıyacağı hakkındaki Al-
4 

Dün sabah saat yedide şehrimizde Türk milleti doat ve müt~" 
Kemerde umumhane sokağında dir. . ~ • h· lk man pr-0pagandasına da bir darbe ol- 2419:: 1 2 üç saniye ve öğleden aonra saat naniatanın milli bayramına. P' 

Ahmed oğlu Ali, t<>klif ettiği halde * ~ıli~et tarafından Çeşme .• ı ı- muştur. 16•30 da iki .saniye.devam eden hafif iıtirak ve orduları.nın teeaatJlllrdt 
k ndisini do t tutını)'.an umu.mi kadm na ~erılen buğday muntazam .~u:ette De~.la~·asyopt~n neş.ri için Balkanlar- 242429 1 2 iki zelzele hissedilmiştir. ' letinin manevi yülueWiiini talı'-
lnrdan Rıza kı?.ı 30 yaşında Memnu- t!vzı. olunmuftu!· Köylüler, hukuf!le- da .muhım hadıselerrn vukuu zamanı Ayni saatta Torbalı kazasında d-a ona kahramanlaiına ve fed 
ne\ i bı~akla bacağından yaralam~ tımizm bu alakasından fevkalade seçılnıiş olması da manidar görülmek- No. rn 50 dör~ ~aniyel.ik bir zelzele olmuştur. na ll71":k hir iatilrhal telllellllf 
,.e· yak-alanmı$ltır. Aliye bu· \•akada memnundurlar. tedir. 7 20 50 İzmırın Değırmendere nahiyesinde Hariciye Vekili Şülcrü ,s.ra 
~·ardım eden Hamdi oğlu Ahmed ,_ ... , ... .,".................................................................. 8 25 de ::ıaat 6,50 de batıdan doğuya <loi- nUJr ınea,ja: 
kaçtıj'mdan zabıtaca aranmakta • j Buaün matinelerden itibaren ~ 9 ~2 r~ 15 saniye devam eden oldukça Doat ve müttefik memleketİ" 
dır. ....,,...INfrt;n .... 11,.,.111111111.,1111111111111.,111

.,.
11111

.,
11111111111111

: 10 Yok. şıddetli bir zelzele vukubulmuştur. Ji bayr~ı ve ~n kahrtııı-" 
Tatus tak•ı L A U R A s 11 Hasar ve zayiat yoktur. duaanu heyecanla kutıu.i. 
Karantinad-a İnönü caddesinde IU inemasında 25000 Kilo z. y A(:J 45 45 llllDIHU~ll lllllUllllllllllllllllllHlllllllllHlllllHHUlllHIUlllllllHUlllHllHIHIHJIU 

Süleyman oğlu tramvay bilet memu- TA ARE s· d 
ru Ali; şaka yüzünden Mu·tafa oğ- EŞi CÖROl.MEMIŞ ZENCiN VE MUHTEŞEM PROGRAM ınemasan a Tel. 36-
hı vatman Mehmedi ça.kı ile baldırın- _ ı _ 
dan hafif surette yaralamıştır. Tekrar gösterilme.;i iç.in hiitün İzmirin i"rarla istediği BU HAFTA 

Eararcılık: SEVENLERiN, SEViLENLERiN, AŞKI TANIYANLARIN filimi 
Mimar Kemaleddin caddesinde A BUGONKO PROGRAM INGILTERE TARiHiNiN H•1f 

Tahir oğlu Ahmed esrar i<;erken tu- LE y L A 1•ıe M E C N u N 8.00 Program, 8.63 Ajans haberle-
tulmuı1, üzeıinde 20 santigram esrar ri, 8.18 Müzik: Hafif parçalar (pi.), C~LA 001,.U Bil\ Pi 
bu1unm\l~'br. Muaiki. Yeni Şiirler 8.45 9.00 Ev kndını - Yemek listesi, · ,~~ 

Ftma bir yanhthk: SAADE1TIN KAYNAK VECDi BINGOL 12.30 Program, 12.33 Müzik: Hafif Karfg141 
Maltızlar mevkiind~ oturan Ali Şarlialar. Miinir NUREDDiN _ Müzenen SENAR Cevdet SOYDANSES şarkılar, 12.50 Aj:111s haberleri, rn.05 

kızı 16 yaşında An;;eJ, ilic zanniyle _ 2 _ Müzik: Neş'eli tlirkiiler, 13.20 '14.00 
yanlışlıkla bir miktar tentirdiyot ic. - Güzelliğine doyulmaz güzel bir filim Müzik: Radyo salon orkestrası (\'io-
mıı:ı ve memleket h'!lstah:mesine kal- K A D 1 N L A R Q T E L 

1
. lonist Necip Aşkın idaresinde), 18.00 

dırılmıstı:·. ı Program, 18.03 Miizik: Oda musikisi 
Emel denize clü9tü: (pi.), 18.30 Konuşma (Dış politika ha. 
Birinci korrloncla ıdeniz kenarın. Yaratanlar• Linda DAR N EL L - Ann S OT H E R N diseleri), 18.45 Çocuk saati, 19.45 Ço-

rla dolaşan Raşid kızı 16 yaşında - 3 - cuklar için musiki (pi.), 19.30 Ajans 
Emel Kayıhan dı.rnizt• düşmüş ve Re- KORSANLAR GEM 1S1 C RENKLi CANLI RESiMLER) haberleri, 19.45 Konuşma: Ziraat tak-
cep adında biıi tarafından kurtanl- - 4 - vimi, 19.50 Müzik: Fasıl hey'eti, 20.15 
mı~tır. Fazla su yutmuş olan Emel, FOK.9 JURNAL da· en aon Ye en mühim HARP haberleri Radyo gazetesi, 20.45 Müzik: Solo şar-
h~~ta.haneye kaldırılmıştır. SEANSLAR: Leyli ile Mecnun 1,15 - 5 - 9 <la kılar, 21.10 Konuşma, 21.25 Milzik: 

Sarhotluk l.u ! Kadınlar Oteli 3 - 7 de Radyo küme sazı . Saz eserleri, 21.45 
Bucada istas\·on r:ıddıesinde Ab - Dl.,.,. .. T .... ____ L.u.a..n_ ı • d ilk Müzik: Rivaseticumhur bandosu (~f·. 

1 J k d' • l t ~ • naa-uuım -~- ctin eır.n e ' tenaalarda UCUZ fitalarla " ·~ 
r U a ır og u smet Rarh~ olarak ı. .--,.~ klmilen sönnek lraWldit'. F. 20--25-30 kul'Uf İhsan Künçer), 22.30 Ajans haberle-
lbrahim oJlu B. Etemin -pen~ere cam. ri, 22.45 Müzik: Cazband (pl.), 23.25/ 
Jarrnı kn'Ciıjından tutulmuttut. 28.80 Yannki program ve kapanıı. 

• 

Kralların harbi, .. ıtanat hıraL. "Kral çocuk n aileleriJle ~ 
öldürillmeleri. Kalenin cellidL. Görülmeie deier bir falı-....İr• 

AYRICA! GAYET G0L0NCL0 KOMiK 
MATINELERı 3 s 7-9 
llllllllllllftlllltlff llntlftHllllllllll 
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'l ugoslavyada infi var 
- Ba4tarafı 1 nci Sahifede -
d~n kabullerini istemiştir. Kendiler i-
111 saray mü~iri kabul etmiş ve enter-
11.lıyonal vaziyet hakkında. izahat 
~'rrniştr.r. · 

KiLiSE KONSEYİ 
TOPLANIYOR 

, Bern, 25 (A.A.) - Belgraddan 
~ildirildiğine göre, Sırp Ortodoks k i
l&eıi r e isinin yüksek kilise konseyini 
ı? martta fevkala de içtı:maa davet 
'.lınesi, Yugoılavyanın üçlü p akta il
tihakı ile a lakadar bulunmaktadır. 

YUGOSLA VY ADA ASABiYET: 
Kahire, 25 (A.A.) - Yugoslavya

~lki resmi İngiliz mahfiller inden ge. 
rı aon haberler, bütün memlek ette 

~fkarı umumiyenin Alma nya ile he r 
lngj bir muahede imzalanmasına 
tltşı mevcud aleyhdarlığın g·~ttikçe 
l '1\rvetlenmekte olduğunu göatermek 
~dir. Bilhaasa ordu bu fikirde dir. 
la ev:zuubahs olduğu şekilde bir a n-
lınanan Yugoslav menfaatlerine 

~Ugayir olduğu p ek haklı olarak te-
atü:z ettirilmektedir. • 
BEYANNAMELER 

1 NEŞREDİLDi 
Bel,grad, 25 (A .A .) - Yugoslav 

tally , hadiselerin inkişafından biha- ! 

Vilki 
Kanadaya vardı 

Nevyork, 25 (A.A.) - Vandel Vil
ki, Ame:rikadan Kanadamn Toranto 
şehrine gelmiş ve hararetle karşılan
mıştır. Askeri alayla Belediyeye giden 
Vilki . reisin boşgeldiniz nutkuna şu 
sözlerle mukabefo etmiştir: 

- Britaıı.ra zaferine itimadım var
dır. Sizin ve bizim yardımlarımızla 
harbi kazanacağız. Hürriyet ynşıya
caktır. İngilizlerfa nasıl hnı·p ettikle
rini gordilm. Hiç kim:>e benim gördiik
ledmi gördükten sonra İngiltcreye 
yardım edilmemesini istiycmez.> 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cilc!inize tabii ta

ravetini iade etmek istiyorsanız 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun çl acaluını:a 

Hamdi Nuzhet Çançar 
Sıhhat Ecz ahanesi 1 
Kemeraltı - İzmir 

---.ıı-~ 
et" tutulmaktadır. Faka t haberler.:n 

'1~dığı her yerde halkın akaülameli 
tlye t şiddetl i olmuştur. Dün Kr a-
Yovetııada 30 b" kit i mihver aleyhi- Zayi 
t\e lezahürlerd bulunmuıtur. istifa 1 
ed n ziraat nazırı, 10 bin kişi tarafın- lzmir Esımf ve Ahali bankasından· 
dan harare tle karıılanmııtır. sntm nldığım ve'] 452 defter ,.;ıra nu-

Dün Belgradda, b ir çok beyanna- mnııasında namıma yazılı hır hisse -
reler dağıtılmıştır. Bu beyanname- min bed<'li olan on liravı öcled!irime 
terde, hükumet azaaı « 13 milyon . ~ · • ıct'''; 
1111.lkı k dd t h kk d h"ff l daır mezkur bankadan ,ı ıgım 
1 n mu a e ra ı a ın a ı e -

1 'karar vermiş haı"n ler» olmak üze 21-11-!>:J2 tarihli bir kıt:ı ma.<buzu 
l'e itham edilmektedir. z~yj ettim. Yenisini alncnğımdnn es-

lleyannamede ayrıca şöyle den il- kiı:ıinin hükmü yoktur. U 7!) 
~ektedir: Tüccardan Kaaapoğlu Sa fa 
t «~çlü paktı istemiyoruz. Talimat is 
heınıyoruz . Hürriyet 1:çin her seye arsmm••••••-!!11•::?1 
~Zırız. Düımanlarımıza bir şey ver,. .~ -
~1Yeceğiz. Mihverle a lakada r tur ist- H alia se1tin1aiındaa mamul 
e .. ia\emiyoruz.• Omer Muharrem 
Başvekilin trenini hareke t e ttire-1 

~ek bir makinis t güçlükle bulunmuş-' Çamaşır Sabunu 
1ur. Makin "stlik teklifin i reddeden- T O p TA. N K l L O.SU 
e.- arasında, kendisine Yugoslavyn- ı 
tı;n en yüksek cesare t ni~an ı verilmİ§ ' 35 Kuruştur 0 11.n birisi de vardır. 

~~~"k-------- ... - ........... 11!!3111 ... ... 

ZARADA ZELZELE -------------------------·' Doktor Operatör 

Dahi Öke 
Zara, 25 (A.A.) - Bugün aat 11 

de Znradu 30 saniye devam eden ufki 
~e şiddetli bir yer snrsıntı ı olmuştur. 

nsar yoktur. __ __I IZMİR ASKERİ HAST A HANESt 

Zayi , H~~;:~~~~~u:0;~;~~~ 
~ İzmir Esnaf ve ahali km kasının ı ı · · B k • N (80) ~ '772, 5787, 5793, 1)800, G803 defter kıncı eyler •0 .ag~- ~ 0

• 

_ıra numarasında devren sahil> oldu- Haatalarmı her siln o~l eden sonra 
~um yedi hissemin 30-4-932 tarihli kabul ve tedni e d er . 
Y~tıniş liralık tediye> makbuzumu zn- -------------· 
~.1 7ttim. Yenisini alacağımdan eski-
ınııı h ükmü -0lmadığı ilan olunur. 

Mustafa Özgen 1180 
------------,-----... 
lzrnir Belediyesinden : 
l - Cumhuriyet cadd sinde l 12 

.11.l~ ı lı Eski kredi Jiyonn bankası binası 
: e ~·an sokakta 13, 15, 17 sayılı bina
nrın yıktırılması alana ait olmak iize
~e .e.nkazının kaimen satışı, Fen işler~ 
• IüctOrlüğündcl<.i keşif ve şartnnmcsı 
~Ucibince açık artlrmnyn konulmuş-
llr. Keşif bedeli 20 8 lira 84 kuruş 
~uvnkkat teminatı 156 lira 66 kuruş- ı 
llr. Taliplerin teminatl İş bankasrna 
~'atıraralc ma'kbuzln:riyle ihale tarihi 
~lan 9.tı.941 Çarşamba günO saat 16 

<ı Encümene müracaatları. 

8 
2 - 899 sayılı sokakta 341 ada G. 7. 
sayılı ~arsellerde 40 24, 42 26, 44 

28 numaralı ve 904 ncü ısokaktu 342 
~~nın 30 ve 38 parsellerinde 15 :3ayılı 
1 Ukkan ile 55/9 eski 26 ayılı mağaza
nruı, yiktınlması alana ait olmak 
~~r' Enkazının kaimen atışı, Fen iş-

ALSANCAK 
latasyonu ka:-ftıında yeni açılan 

EGE 
1-iususi Hastahanesi 

Sahibi: 
0

DOKTOR OPERA TÖR 

ADıL BİR 

' 
l'ı Müdürlüğiindeki keşif ve şllrtna

llıesi mucibince açık artırmaya komıl
ll'ıuştur. Keşif bedeli 1275 lira 50 lm- Her ıubeye aid hastalar kabul ve mU· 
l'uş muvakkat teminatı 95 Jirn GG ku- • 
l'Uştur. Taliplerin teminatı İş banka ı- tehaaaıaları tuafından tedavi edilir. 

~~ Yatırarak makbuzlariyl~. i~alc tari- Müessesede her zaman 
ı olan 9.4.941 Çarşamba gunu saat 1G ~ 

<la lfocOmene müracaatları. do klor bulunur. Tel 2918 
b 3 - Garaj santralda 6 Numnrnlı 

el>onun bir sene müddetle kiraya ve- ---------------
~ılmesi, Yazı işl ri müdürlüğündek: Kiralık Ev 
~rtnamesi veçhivle açık artırmava . ~ 
konulmuştur. Muhammen bedeli 70 li- Asri konforu lıııız ~ev~alade güzel 
"a muvakkat teminatı 5 lira 25 kuruş- manzaralı, Güzclyalı ı urı Bey sokağı 
luı· Taliplerin teminatı İş bankasına 54 üncü sokakta 6 numrıralı ev kira
~·ntıl'urak makbuzlnriyle ihale tarihi lıktır 
tı!an 9.4.941 Çarşamba gilnü saat 1G ela o ooW r r ' • 
~ncumene müracnatları. Her giln ogleden C\ \ el aynı evın alt 
......... 26 30 3 7 (1187) katma mfi rnc:nnt. n. fi 

Askeri fabrikalar umum mü-
dürlüğünden: 

150 atmosfer tnzyikinc mütehammil yeni ve~·a az kullanılmış btlşlık 
\·e kapa.1darıy1e birlikte ı 0-0-200 adet ok ıjeıı tüpü satın alınacaktır. 

Satmak istiyenlerin atacakları mikfar ve fiatmın en geç ~o-Maı't:-
941 tarihine kadar Askeri fabriknlar umum müdürlüğüne bildirme-
leri. 22 24 2G 1103 

.-.-------------------------·---~ 

L 

Fehnl Bene il 
Makine Tamir hanesi 

l§i gOnOnde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 
Xı ltıae PAW1 ~ il· • 'l'.tefoa.ı 19• 

; 

(ANADOLU) 

Mıntalı: sı Baicıl -
e A 

rı . a ı an 
lzmiı hariç olmak üzeı e aşnğıdn gö.sterilen mıntnlrnlar<la Klikül't . ntışlal'ı 

Z. t b k l şube ve Ajnnlarmcı hiz:.ılnrındn yazılı 
ıraa an a arı olan fiatıerle yapılacaktı!'. 
İzmire l.ı:.ığlı, Knrşıyaka, Bornova, Ba1çov.a Yeni .khle tımaı·ı, Buca, 

'Seydiköy, 1 orbrılı, TepC'köy, Bağcılnrı. ihtiyaçları oliın Klikıirtlerini şir.
keı.iıı (/ZJ!IR KAPAU J'EMIŞ C AŞJS/.}.\'/hl NO: ;,ı) yazıhane.sinden 
bedeli mukabilinde alncakları tesc>llUm kağıcliyle TAŞ !SKJi:LE'lJE ar
diyeden tesellüm edeceklerdir. 

Küçük b:ığcılar i e aznmi iki torbaya kadar olan ihtİJ açlarını Kuru 
remi,.ç.ilerde B~v C'emal Alişan ardiyesinden alacaklardır. 

Dl.kkat•. lkinci eller kaldırılmış olduğundan unğ'cı olmıyaıı
lara Kükilrt verilmiyecektir. 

Bnğcılamı cıl:ıcal,ları kiiküı tler gô:-:lerilen mahnllerden başk.l yer
enle satılınıyncng111dan aldanm:ımalnrı lfızımdır. 

SAT l $ C 1 .J S 1 KEÇlBt;RIX 
l\I l N 1' A K A L A R l F'İA '1'1 

lzmird 460 

Alaşehir Z. J:. •Hl7 
Akhisuı· « c .1rn5 
Aydın -c c 500 
Aynılık « « ;; 10 
Balıkesir c c 505 
Burhaniye « c 510 
Banndır c c 49jj 
Ila;lCh!'ma • « « :)13 
Bergnma c < 515 
Çeşme « c 505 
Çanakknle « c 51[) 
Edrcmil c c 510 
Karaburun « « 500 
Kemalpaşa c c 4~u 
Kırkağaç c c ,1% 
Ku:x'ldası c c • 500 
:\fanisa c « 48'L 
:Menemen c < 487 
Salihli « « 4!)5 
Seferihisar « « 49:l 
Tir<ı « « rno 
Turgutlu c « 490 
Urla · « < 400 
ÖclemiR « c: 195 

Kiikiirllt=!rinıiz kurşun miıhUı·Iii (:>O) şer kiloluk torbalıırcla ·ntılığ:ı 

tıknnlnııştır. BcyııelmilC'l . öhreti haiz Lonclrada (DAı'Jgı, GRİFFTH) 
lfıboratııval'lnda ynpılaıı tahlil<ie kuküı·tl<.'rimiziıı ~ üzcle 9!l151 snfi~~tte 

)lcluğu anlaşılmıştır. 

Kilkilrtl('rim z "0" derecede faycl:ılı has~alnrı haiz muzir maddelerden 
tamaıni~·Jc iıri H' en ) iiks<.'k (';·nchi kiikiirllcrine munclildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SÜRATLI SERV.IS 

• ş k Si 

Küçük Tasarruf Hesap arı 
7941 ikramiye Planı 

Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayı s, 1 Ağustos, 3 ikinci
teşrin tarihlerinde yapılır 

1941 
• 

ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2000.- L:rn 
3 c: 1000 c - 3000.- « 
2 « 750 « 1500. « 
4 « 500 c - 2000.- « 
8 « 250 « - 2000.- « 

35 « 100 < - 3500.- c 
80 < 50 « - 4000.- c 

300 c 20 ' - 6000.- c 

Türkiye it Bankasın p ra yalırnıruda y•lnız p ra biriktirmiı • 
fa l:.c almıı olmaz, ayni za man d taliiniıı:. i dt'! deoemit olursunuz. 

Ba a 
Meşhur pilavlık Orhan1faz i pırınci 

Kafi miktarda getirdik 
Çuvalların üzerinde S S S Ekstra pilavlık 

mdrkasına dikkat 
Kestanepazarı 873:cü So. No. 24 

Şemsi GÜNEŞLİLER 

Baganıara Tavsigemiz 
Simanızın güzelliğini artıracak 

1941 senesi Bukleli altı aylık 

Ondülenizi zevkinize uygun 
ve itinalı b,"r şekild"? 

yaptırmak isterseniz 

ENVER YALAVSO 'da 
1 

TECRÜBE EDİNiZ 
IZMIR KEÇECiLER: No. 30 

T E L E P O N : 28 00 

SAHİFE 8 

.... 

lzmir sanayi birliğinden: 
24-:~-D41 tarihinde ekseriyet olrnadıgından içtima edemi.ren İzmir 

ı:;ıınayi birJıği umumi hey' eti, 31-3-941 pazarteRl giınü . aat 11 dl' Kar -
diçah hanında 45 numaradaki dairede e~nc ik içtimaını yapacaktır. 

RUZNAME 1 
l 940 hesaplarının tn diki ve idnre hey'ctinin ibrası. 

ı ı !) 11 büdce inin tasdıki, yeni reis ve idare lH~\·'eiiy-

le muamelat ve he ah-at miıteffişi intıhalıı. 1183 

lzmir i hisarla r başmüdürlü
ğünden: 

Bornova inhisarlar idarchaneısinde ) npbrılacak lnmirat paznrlığa 
konulmuştur. Keş·f bedc>li G26,J fi m vak kat teminatı 46,!)G liı•adır. Ke. 
şif \'<' şartnamel<'ri le\ azım şulıemizde görulebilir. İsteklil rin 9-4-!141 
çaı\~ı~ha günü saat 15 de ba. miiclitrlüğiımilzdt>ki komi·yona mliraeaa't-
lnrı ılan olunur 26 2 1182 
prmmıaam~a::m~~~-aıt~Emm._.!._ __ 
lzın ir p'1nzuk nzensucatı Türk Anoni11ı şirketinill 

Kaput bezi satış iatleri 

Tıipi Eni Sm. 

36 Metrelik beher 
topun bedeli 

Ku rut 

D 85 818.-
E 90 916.-
E 85 879.-
F 85 874.-
F ~ ~-
G 85 778.-
G 75 710.-
H 85 749.-

f§bu fintle-r fabrikada teslim beher topun atış fiatidir. Beher 
balya da 225 kuru ambala • ilcret1 mü teri e aittir. 

lzm r Emniyet müd .. rlüğün
den: 
1 - Yalnız .kum. slaı ı müdüriyı t t.u ıfuıdan \erilmek diki i \'e di

diğer le\ :ızımı müteahhide ait olmak üzere ızmir emniret mii
cHirluğuni.ııı ı;;ınıdilik ihti;rncı ohm man ka kc>t 351 ta)o~ rC' ;mi 
elbi,. açık C'ksiltme~e konulmuştur. 

2 - Beh<'r takımrn tahmin .bed<'li döıt lira 25 kuruı;tur. 
:~ TPnıiırntı munıkk.ıtu akçmu -112-lira<lıı• 
ı İh:ılC":si 11-~;!' ~l ~ıım:ı güııu saat l5 d<.' emnı) et miidiiı-Jiigliııd<.' 

olup ı te'Jdı l ıı h~ıle gunuııe kadar sar'tnnme) i görm 'k , e 
okum.lk uz ı l' emnl\ t mudllrlugıı he .ıp l>iil'<.l><Uıın nıliı ıcnnt _ 
ları ılan olunur. 26 31 G 10 1181 

tanbu Jandarm satın alma 
omis onundan: 

Yüz otuz Bin metre beynz ve ikı bin beş yüz metre kurşuni a tarhk Bez 
2~J .M.ırt !J41 Cum rte~i günü saat J1 de Taksim • A.} a::ıpaşadaki komisyo
ı ımuzda J,apalı z.ırf ek:siltmesij le atın alına.caı..tır. Beynz bezin beh r 
'Yl~tresin!n muh:.mmen hedeli yil'mi altı buçuk ve kurştmi bezin 31 kuruş 
ulup h<'r iki 11<''1: in bir istekliye ihalesi caiz oldugu gibi beyazın ve kurımııi
nin n) rı a) rı i-.tck!ilcıc .hale i de caize! r. Ş.ırt kağıdı \C nümuneler her 
gün komi::ıyc.ııumuzcln ıı-öriilE;>lıilir. Veya şnrt kfıgıdı yüz .}etmiş altı kuruş 
mukabilinde alınabilir. lst ki'' rin i><ti)ecek!eri ııcvt> •it V<!' muhammen 
l> dele gör' tutarım ır ın yuzde ) edi buçuğu n · bC' inde ilk teminat Mal 
•ancı gı maU,uzu \ejn fürnk:ı kefnlct m(ktubu \C şart kağıdında yazılı 

.. air b l(•ge:<' i de muhte\ i teklif z.ırflarıııı eksiltme saatından bir saat 
Hcl:ne kn<l.ır kornı::ı)oııumuzda .bulundurmaları. 

14 18 22 26 (1819/ 984) 

Vilayet daimi encümeninden: 
Menderes üzerindeki Hii cyinaga koprüsii tamiratı 9922 lira 80 kuruş 

keşif bedeliyle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin ihale tarihi 
olan 31-3-1941 pazartesi günli saat 11 d<.'yiizde 7,5 teminntlariy.e eh
liyet \ e:3ikalarını hamilen daimi encümene müracaatları. 

17 21 26 1029 

lzmir Nafia müdürlüğünden: 
8~0 lirn 5 kuruş keşif b deli üzerinden temdiclen ilföı olunan ek ·ilt

nıı.>."inde de istekli çıkmı) an Urla liman bina ı tamiratı <.'ksiltmc>~i 
20 ·~-941 tarihinden itıbar<'n bir ay zarfıııdn pazarlığa konuldu•: r.dan 
isteklıl<'rın 2490 ı:1ayıJıı ya n hiıkümlerine tm fikan h.ızı · ıync. kln•·ı te
m·nal ariyle bi.ıliktl' l 1 nis.111 !!41 cuma güııü o:. at 1 l <' kadar u~ fın 
komi ) onun.1 bn~vurmaları. 20 26 ı 080 

~ 

Şark Sar.1ayi an yas 
Ta • • en 

lktısad \ ekaleL. sanayi umum mitdürliığü 28 E~ 'iil 1940 tarih v' 1248G 
• ro. lu tezkur.siyJı:ı vaki ulan t:ebl"gc nazaran mamuliıtımı·, p.ımllk ıplik ve 
kap..ıt bt z fiatlt'l'i aşa - ıcla göı:terilmiştir. 

İplik Va.ter l atlı 
l~. Kuruş Kuru 

Hüktilü (kıvrak) ' 
Kuruş 

12 650 595 
14 685 
16 690 
20 655 
24 705 790 

Kaput bezleri: 

Tip D. Tip E. Tip G. 1 
90 cm 852 
85 cm 879 
75 cm 750 710 

Gerek iplik ve gerek kaput fiatlcrimiz beher top için fabrikada teslim 
peşin fiati olup ambalaj ve nakliye mnsrafları müşteriye aittir. 

. . . . . . . ' ~ ' ~ - - - - -

• 
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Mihver, yeni bir 
Jest arefesinde 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

ltalyanlar 
Negelligi kaybettikle

rini itiraf ediyorlar 
Homa, 25 (Radyo) - ltalyan u -

mumi knrargahınııı 2fll ını!Tlarah 
resmi tebliği: 

Yunan ccphe:-ıi.ndc işarete değer 
bir hftdise olmamıştır. 

İtalyan ve Alman avcı 1.ayy':lııele
ı-inin refakatinde olarak Alman ha-

Paktın metni . 
Mihver devletleri, Yu-
goslavgaya metinleri 

ayni olan notalar 
verdiler 

Harp esnasında 
Yugoslav topraklarından 
asker geçirmek için ta
lepte bulunmıyacaklar 

Bir japon nazır (Hariq"ye nazırı va kıtaatıııa mensup bombardıman 
Matauoka) Uzakşarktan kalkarak, tavvnrclcri :\Inlta adasında Lavalet. 
en eski, tarihi, tabii ve ideolojik düt- ta;·a mük~rn'r hücumlarda. hulun -
manı Sovyet Ruayanın sonsuz toprak· muşlardır. Limnn iesif:atıııa ve de .ı. 
larını aftı ve Moakovaya uğradıktan mirli buhmaıı gemilere karşı yaµıJa11 
sonra Berline vardı. bu hticıırnlnrda Ü'Zgahl:w ve mahru-

Sovyetler merkezinin bu transit kat depolnrınclnn lxışkn bir kruva- Viyana, 25 (A.A.) - D. N. B. bil. 
olarak yapılan ziyarete karşı göı - zörC' \'C' bir kaç \'UJıttrn i~nhf•tlcr kay. diriyor: 
terdi.ği nezaket ve itina, bellct de çok dedilmi~Iİl". Yugoslavya başvekili ve hariciye 
derin bir ifade taşımayabilir. Fakat Sim:ılt Afriknda Sil'l:C \'akınında r.azıriyle ltalya hariciye nazırı bu 
Avrupa ahvalinin inlcı:şaf ı ve son A - İngilız tayvrıreleri nıotiirlCT kuvvetle- sabah buraya gelm;:şlerdir. Nazırlar, 
merikan hatta hareketi karş111nda, rinıizi mitrnlyliz nfc~inc tutnıuslur - kendilerini aelamlıyan aakeri müf. 
mihverin bunu iatismara kalkacağuı. dıl'. J:iı· kıH• \':ıralı \''!lrclır. rezeleri teftişten sonra, refakatle .. in
dan kat'iyyen şüphe edilemez. Bir .'nııki A k<.lenizd<' in:yaı·elc·l'imiz de Ribe-ntrop olduğu halde otele git. 
bakıma bu ziyeret, mihvercilerin dün a;;kcı· n.ıkleclcn lıliyiik bir g<'mİYl' mqlerdir. 
ya ölçüaündeki siyasetlerinin ve ide- turpil i .~ :ıb..:!t (•ttil'lnişlercliı·. J>ii{c-r ge- Hitler de; aant 11 de Viyanaya 
allerinin, bugünkü aksak ve tempo milerı• dl.' i·alıNlrr k:ıvdolunnrnc;tur. gelen Ribentrop, mareşal Kaytel ile 
au bozuk yürüyüşünü bir defa daha, Alm:ın ta\·\·ar<:'leri oıı 

0

bi11 tonluk bir umumi vali ve aşağı Tuna val"si ta. 
hem de Amerikanın lngı'ltere yanın- frıgiliz g·a~· vapunınu l.ı:ıtırmışlnrdır. raflarından kar4ılanmış ve Emperyal 
da yer tutmasından sonra, sıkı bir Şarki .\fıikncJ-a, Kerende nıuhare- oteline innıiştir. 
şekilde tetkiki için ihtiyar edilmiş - beler d<>v:-ım qtmekteıliı·. C'icika mm- Viyana, 25 (A.A.) - Bugün im· 
tir. tnkn'lıtHln clü$mtınıu tazyiki aı-tnıı>;- zalanan ve Yugoslavyanın üçHi pak. 

Bunun neticesi ne olabilir? lıı·. T:ıhliye cttii{imiz ~,-.gelli\'İ dü~- ta iltihakını tazanfmun eden proto -
Yugoalavyanın üçler paktına gir - mnn kll\'\'etl!.'l'İ i~g-nl etnıi~ir. YııseJ. kolün metni şudur: 

me~: takdirinde yeni siyasi tezahü - lo • Ga lln,:: mıntnka ıııda Xo11ne\•r. 1 - Yugoslavya, Berlinde 27 ey
rat, propaganda ve sinir tahrikleri ... \'flki bir dii!oim-uı t:rnrnızu tnrtlt'dfl - lül 1940 da Almanya,. ltalya ve ja
Mihver, böyle bir neticeyi, dünyaya 1 mi:tir. ponya arasında akdedilen üçlü pak· 
karıı mutlaka yeni ve büyük muvaf- İngiliz tnyyarPleı·i•ıiıı Asmarayn ta iltih;1k eder. 
fakiyet olarak göstermeğe kalkacak- yaptıklnrı akınlarrla !) ki!:i ölmü:;, 2:~ 2 ~Üçlü paktın dördüncü madde-
tır. Bunu, üçler paktının banileri ara kisi •:a rn lanmıstı:ı. sinde df'rpis ""<Jı'len muhtdif tetkik 
11n<ls., her ıahada tam mutabakatın · x komisyonlar, Yu~oslavyanın menfa· 
hii.klim aürdüğü, demokrasilerl" kar- Yı . t J /ı atlerine müteallik meselelerle me~ -
şı her türlü tedbirlerin alındığı teb. ıınanıs anua za er gul olduğu takdirde, komiayon mü. 
liğ ve ı!lanları .takip edecektir. Belki İçinde bayram zakerelerine iııtirak etmek üzere 
bunlar, hep bır arada yapılacaktır. Yugoslav müm~HiJleri davet oluna -
Bu meyanda, hiç şüphe yok ki, Ame- -B•• tarafı 1 nci aahifede - caktır. 
rikaya kar41 tehdidler savrulacak ve Junmuştur. 3 - Üçlü paktın metni, protoko. 
Birle,ik devletlerin lngiltereye olan Ayni mah:ılcle düşmanın gündüz la raptedilmiştir. l.'bu protokol, Al. 
yardımları keailmediii takdirde, ken yaptığı uir hücum da tardedilmiştir. manca, İtalyanca, Japonca ve Yugos. 
diaine karşı üçleıı:n elibirlik hareket Düsmaıın verdit"il~ı1 ağır Zt(viatt:m lavca yazılmışhr. Her met"n muteber 
edecekleri bildiril.ecektir. Hatta bel- başka iki sııb:ıy ve f>O n;-ıkcr daha e:.-:ir olacaktır. 
ki de Atlantik mücadelelerinde baş- edilmh:;tir. işbu protokol, imzası günü meriye-
ka türlü bir iştirak imkanları arana- Atiı~:ı. ~5 (A.A.) _ Emnin~t nez:ı- te trirmektedir. 
caktır. Nihayet bütün bunlardan retinin Uıbliği: • Yugoalavyanın üçlü pakta !ltihakı 
sonra, Sovyet • japon ihtilaflarında llüşmnn hav:ı kuvvetleri Kilisurayı h~~dunda"! bu ~rotokolün i'!lzası 
japonların ı"knaı ve fedakarlığı su - bomharclım:rn etmislerdir. Zın-iat Ye rnunaaebetıyle mıhver devletlerı Yu. 
retiyle bir anlaşma teminin~ kalkı- hasar \'Okiur. · goalav hükumetine metinleri ayni o-
lacak ve buna muvaffakıyet hasıl Betimci. 2:l ( A.A.) _ T:ı.s ajanı-:ı lan notalar .. şt~ndeı:m:·oıerdir. 
olduiu dakikada avaz avaz, Sovyet bildiriyor: Alman hukumetanın notaları şun-
R~ayanın. daima_ ve .da~a mihv~re Sdilııikte çıknıı Politika gıızdesine lardır: . , 
mutem~yıl old~~u bıldır•lerek dun- göre, Yunan harbiye n:ızırı, 28 mart- Bay batv~~ı!· • 
ya efkar~ın .•ılakı!'~ çalışılacaktır. ta bütiin ihlivurl:ll'l ı;ilfıh altına cn~ı- • Alm~n .hukumetı tarafından tan· 
Son Serian zıyaretının esaııılarınc1a, rtr.aktır · · zım edılmıt olarak Alman hükumeti 
bilh.asaa bu meat?leler tekasüf ~tm.e~- ' At.inn: 25 ( A.'A.) _ ~\Hlli i:->tiklal namına ek&elanaınız~ afa~~daki hu
tedır. Fakat Yusoalavyanın .. ıltı- yıldönümü mlinm~ebeliyle şehir bay- ıuaata arzetınelde ~ültelurım. 
h~kı ~~.•teana .. olmak uze~, ram m:ıııuır:ı.;;ı :ırzclmckte<lir. Her fo. b A~.man hiilıd'imet~: !usoala"!a!'m 
dığer butun t~z~huratl~ fazla b~r raf bnrrnklaı·ltı siisl nmi;5f İl'. ugu'?.. vukubu!an uçlu ~akta ıltıha-
kıyme.t ve yen_ı bır mahıyet al'Zetmı- Bu hı~yrakl:ır :ı.rni'ın<la müttefik, ~ muna:ae~~Y~ Yugoalavy~nın 
yece.iı de malumdu~. dost \'e bit:Iıraf m~mlckt>tl"rin b:ıyrnk- hoprak h~lunuyetine~~ .. tamam!ıcı'!a 
Kım ne derse desın ve her ne olur- lan eh v·ırdıl' F·'ıkut Alnı·ın b·l\'ı"Lkln· er an rıayet edecegı kararını teyıd 

sa olaun, Ruıya, bu üç devletle kat'i 1 ;ınııı • ç.ekilme~ui; olchığı; m'ii:->:;hcrle eyle~. Hürmetlerimin kabulünü rica 
anl~''!'alar yaparak. onların !lafları- 1 eclilın<'kl<.'dir. ederım. 
na iltıhak edemez. Japonya ,.. .. Al -1 FON RIBENTROP 
manya, Ruayaya karşı gündelik Vt! Bay ha,vekil ! 
!ı·yaai anla4maların örtüp gİzleyemi- Türk-Sovget dostluğu· Yuıoalavyanm üçlü pakta iltiha-
yeceğ= bir~r tabii dü,mandır1ar.. kı münaaebetiyle bugün yapılan ko-

Her iki devletin, büyük davaların - nun son tezahürü nuşmalarda atfen mihver devletler: 
da,. Ru~yanın topraklar!, ~rveti vt• ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) I h.ükumetleriyle Yuıoalavya hükume. 
vazıyetı de hesaba dahddır. Sovvet 1 1 l b h e rı kt ci' 1 tı arasında haııl olan anla4mayı Al
Ruaya, mihver galebeainin netice ·iti. ltl:ı~~~1 <1:L n1 ı:ınc an la 

1 
cSı metle :r. ~- man hükumeti namına ifbu nota ile 

b • ı d 1 • kd. e uov e ııı· zamıı Ha ovye er vıızı- "d 1 . arıy e ne emek o acagmı ta ır ti •. . . l 1.. .. .. T" teyı ey erım. 
d k b . k" bol bol l'k · .) c erını ızn la uzum gormul'I ve ur- 1 b 1 mucı'bı"nce mı"hver e ece ır ıyaaete mi\ ı tır. k' 1 • 1.11 · t··. 1 'ld' 4 u an aşma 

Binaenaleyh, propaganda mahiyet!n- ' 1?'~.< c aynı şe" < e \":tzıye ını >1 ıı·- devletleri harp eanaaında asker kı -
de yanılacak &İyasi reklamlar üurin- mıTş ır.k. k d' . . .. 1 t' • . b' lalarının veya asker kıtaları nakli. 
d k d 1 Ur ı\·e en ısım muc a aa ıçın ır y 1 e De uru amaz. .. • 

1
. . l h" bet k b yatının ugoa avya topraklarından 

Demokrasilere karaı mütte?hiden ~cavuz t.akc ırın< c .ır me . n~~ ~ı- gecmeaine milaaade etmeıf ni Yu -
h k · - . . . "ı0 \'etı'ncle blır,.;:ı So\''·etler bırlıgının 1 • • • ' are et ve Amerıkanın tehdıdı ıse. • · • ~· "'. • .. goa avyadan ıatemıyeceklerdır. 
eakilerin tazelenme,/nden ibaret . tam kompremıyon ve lııtarnfhgına gl~- FON RIBENTROP 
. \·enebilir. Buruda kompreasyoıı kelı-

tır. Kala kala yalnız Yugoslavyanın ~· vazin:~tin mnhi\·ctini tamamen 
k · · ·ı b h"d" · me. ı, · · pa ta gırmeaı ı e u a ısenın t~kdir eden bir anlayı~ demektir. Bu 

Balkan aakeri ve aiyasi vaziyetleri kelime Hu:;~a metinde olduğu gihi 
üzerinde teairli olacağı muhakkaktır. Türkçe metinde <le aynen muhafaza 
Fakat teairin bu derecesi m."hver edilmiştir. Türkiye harl>a gircr:-.c, .~ov
. • k!!.~· ı Ç" k~' b t \'etler hirliği tamamen nnlnyış guste-
~m an aayı amaz. un u u sure • • k 1 .,fi f k 1 kt . r.cre Jlwıl'a ·a nca ır. 
le ne harp bıter, ne de zafer kazanı- Dıı cleklarusrnn eski c!O!;tlui{tın ~f!lli 
labilir.. bir tezahüriidÜr. Bu tezahür, Tiirk 

ORHAN RAHMi GÖKÇE milletinin yüreğinde en !-lamimi bir nk
si uyandırmıştır. 

Mısır Başvekili 
( B'AŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE) 
likeler hııdiı;ini göstermiştir. Bu teh
likell!rin, harbi, Mısırın uzak kn la· 
mıyacağı vahim biıı safhaya .-ı•>kmmn 
mümkündiir. 

Kral, vaziyet dolnyısiyle ayan 
meclis intihalxltıııın ~imdilik tccdicl 
edilmiyeceğini mccli~e bildirmiştir. 

SC>N l-IA. 13 E ~ 1- E R 

C. H. P. meclis grubu 
Hariciye Vekilinıiz, on beş günlük siyasi 
hadiseler etrafında izaha ita bulundular 

'1 

Ankara, 25 (A.A.) - Cumhuriyet c<lcnleri izah ettikten ve bu mevzulara 
Halk Partisi mecli:> grnbu umumi he- müteallik olarak :-öz alan hatiplerin 
yeti. bug·~iıı 2t)(;~/1941 Salı günü r.::ı.:ı.t benıırntınn \'<"! sorduklnrı sua!J.ere i<'np 
15 Lle H{1ıs vekılı Haı;an ~akwun rcıs- · . 
1 .•. I" tor! d ""' ı · çılm:ı 1111 crlen cev~qı \°C ızahaita buhındukbn ıgım ~ lan ı. , t.' semn a , . . 
rnütt'nkip kiir.:ıüye g(•lcn Hariciye Ve- !lonrı1, ruznamede :1'llizakcre cdılece!= 
kili Şükrü Sarncoğlu. son 15 gi.iıılük lı:ı:-:ka madde olmachgınd:ın, cclsey<> n:
f:iynsi hadisC'ler arasınd:l bizi :ıliilrnılar h:ty<>t \'t-rilmiştir. 

IDDlliZ hava hücumları Amerika ayam 

Mürakabe ko-
• I 

mısyonu 

Tuhafiye eşyasının fi 
lerini tesbit edecek 

İi'taııbul, 25 (Telefonla) - ~ın 
kab<ı komi. yonu: gömlek, krav!:'ı· 
rap gibi hıh:ıfiye eş) asının lJJi"', 

fintlerini tedkik etmektedir. T~ 
bit tikten wnr:ı. bu gibi eşyaya. 
Lir fiyat konm:ısı \e bu fiatten Y ~ 
sntış ynpılmnmn.sınm tt"mini Dl 

/ re-rdir. ı 

Hiiler, artık tayyare 7 milyar dolarlık tahsi- /ngilte~ede askerli~ 
ile korkmadan sah tasvip etti Lmıch.'.l, 25 (A.A.> - Resmen 
J l k R • • • h rilriiğinc göre; 37 yaşındaki ·e~. uo aşamıyaca eısıcum ur orduy!ı. ~ılınmak Uzer~ kendil('rını 

Al ki • clcttir('{'eklenlir. Bunlar, iht;yat man gÖ erı Donanmaya 200 bin ton kuvvctıcrinde yardımcı itfai.re __, . . t Hitında v~ya sivil mlidafa:ı. hiZ 
Çoktehlikeli bir hale ga1'almCl getnl lnŞa e • l'inde ç:t.lışm:ıkt:ı s.erlx>.ı:ıt o]a,c.a]dS 

getirilmiştir tirmek salahiyetini aldı 1 R A bli.,,) 
Vn:::.ingrtoıı, 25 (A.A.) - Senato, de- esmı te rl 

N''\')-'oı·k, ·-'>~ (A.A.) - '-T"\'"Ot1' &· " "' ·"" ·' " mokrasilcre \'ardım icin :;::ırfcdilmek 
l\Iir:ır gazete::.i İngiliz ha\'a mart~şalı • · 
Çarlsııı bir fotoğrafım neşı~tmi~ \'1! ii.zcı-c 7. milyar dolnr tahsisat ~:crilm.e- Londrn, 25 (Radyo) - B~)ltll 
nltınn ~unlnrı vn:ı:mıshr: sıııc <lnıı: ?lup, (htha evvel mum7ssı!- nez:ıretinin tebliği: 

cAlmaıı tay;·areciİcri, lnv;iliz pilot- Jcı· meclısı 1itr~fınd::ın ka~ul cd~l~ı" 8516 tonluk Oder simindeki j\I 
ltırının Bcrlin üzeriııcle uçmağa mu- olm~. ~~ıııuıı la~~h!ı~ını tasvıp ':.tmı~t.ı.ı·. tkarct gemisi Bahriahmerd<: !'f 
vaffak ohlmıyac.'lklarını boş yere id- V .ı~ııı~~on, .. <>. (A.A.) - :\fum~ı;ı-;ıl~ vıı limanından kac:nrken İngılıı 
(füt edip duruyorlardı. İngiliz hava !er meclı ::;ı, tıahrıy~ menf;upları ınıktn- gemileri tarafından durdurulntU 
kuvvetleri Bı·emc:n Trıını;antl:ıntiğini [1111 ~ 1 ~~~hııl 232 IJı~ıe .<: 1~~rıln:ıası ta.k~ı Lonclra, 25 (Rndyo) - B~ 
~ıte-:e \'erdikleri gibi, Alman .~'mnlnrı· l·.mc ~l ~1 .<hant~n pro1csöındı i·liısv:pt~ m1

1;~· ı nC'z:ıretinin tebliği: 
11 nı o kadar tehlikeli hrıle getirmişlerdiı· ır. u:ıyı a ay~na ~ n erı mış ır . ., >ll l G martla nihayet bulan 

k . IIı'tl"ı· , rt k t . " • ·ır. "'"rbn't""" kaıııırıla Amerık:ı. clonanmasm:ı _oo zarfında ticaret ... emisi ı ı. ..,, .ı ı :n \ .ıı e ı ""' ....... ı.;!'; -:re 0 . t d . . 1 A • b 1 · • • "' ~ 
korkmadan clola~a~;ırnc:ıktır. ın on yar ımcı g~m.ı ı.ave:;ı ve a ~rı- 71,773 ton olarak 17 IlritanyB 

• · yeye mensup erlerm ıcabında 300 bıne mlittcfik gemisidir. nu rakam t 

GraçyaDI• ç~knrılm:ısı ~:ılfı~iyeti de Cumhurrt>i-1 ki lı'!lfta znyiatından 27 bil} tofl 
. -;ınc verılmektedır. 1 ı{ı, iki hnfta ewelki za;iatın d• 

rr ~./. • J f~-1. d 4l • Şe deli rmndan biraz fazladır. 
vazı,esınuen a 1 e z mış mse D nnrbin bidayetinden t>c11i ua 

Lonclra, 25 (A.A.) - Bugün Roma- \'l'.ra znptedilen dUşrnan g~mil 
da aşağıdaki resmi tebliğ neşrcdil- Güna)tay· 1 meemu tona.il iki milyon 300 bi1I 
miştir: dur. Son defa bes hi3fta evvelJI 

:\Iareş:ıl Graçyani, keneli talebi üze- 10 bin kişi huzurunda dirilen dü~man zayiatına 300 
• el k ı k ı - T b ton ilave edilm~tir. rıııe or u ·urmay >aş ·an ıgı, ara - ·ık k f d' Na~·rob·ı, <> .. r.: (Rnd, .. o) _ Resflli 

lusgıırp umumi valiliği ve 11imaJi Af- 1 OD eraDSIDl ver 1 · · ., " 
rika kuvvetleri başkumandanhğıncl:m \.'a tebliği: 

l' . t' lstnnbul, 25 (Tdefonla) - Ilüyiik C<>mıbi Afrika tayyarelcrL }. 
aff~ ılmış ır. . . )lillct l\fecJi;-;i reis vekillerinden Sem- Diredaoa arasında A h'3. i.;tas 

Genemi !talo. ~~rıboldı'. T~·abhı~- scddin Güırnltay, bugün ilk konfcran· da duran bir terene taarruz e 
garp umunu .1:alılıgıne \'C ıjım~lı Afrı- sını ÜnivN'5it<>dc on bin kişi huzurun- l~r ve bombalar isabet etti:ıwrr.iııl 
k~t ku~·v~~k~ı lıaşlrnmanrlanhgma fa- ela vermiştir. Salonlar, hiç bir zaman Jüıhire, 2u (Radyo) - O 
yın eclılmıştı r. buglinkii knclar clinlevicilerle rlolma- fngiliz hava kuvvetleri umunıi 

Ordu kur'!lay bn!jknnı bulunan koı- mıstı. · 
gener_;ıl Marı Roatımd~ . kur~a::• baı:;- hatip hnı·aı··"-tli stıı· tt" v rnrgahının tebliği: 
knnlıgrnı deruhdc etmıştır. Tum gene. ,..

11 
ı:J • .. t "' c "' e -ıık sık Pazar günü tayyarelerimiz 

ı F k R ı k · ı k " {!.; :rnmı~ ır. ııe ardı kesilmiyen hücumlardt 
r::ı ~n:~~~~ ·ot ~~ < ~.;u:m~.\' J:l$ an Hatip, su söz!crle konferansını bi· hın muş ve on tondan fazla boır1 
muavın ıgme ayı~ e 1 mıştır. tiımi~ V" siirekl! bir surette :ı.lkı~lan- mıslardır. · 

G D mıstır: Ayni gece ağır bombardını~11 
. rapagos -· 1s~iklfıl tacıııı hiç bırakmnmış ya1ı.elerimiz Trablusgarpte ~ 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) olaı~. Tür~iyc içiıı yol mua~7e~dir. T('- mnnı ile Snmnt hava meydanını 
c lngiliz kralı S. M. Altıncı Jorjun c~v~~zc uSl~·arsnk. son neff.'sımız..: knd:w brtlaııını:5tır. Hüyük hasar ika 

\'erdiği nişan mUnasebetiyle enırim- 1 do\'U:':<'C.t"gız.» ği tahmin olunmakl'll beraber. 
deki tayyareciler namına ve kendi na- R . Jt fazla 1.rnlutların ılnevcudiyetı 
mıma en haruretli tebriklerimi takdim l uzve miişahede edilememi.ştir. e 
ederim. Son 15 gündür düşmanın ezici Londrn, 25 (A.A.) - Hava~· .. 
taarruıuna karşı Yunan oı·dusunun' Yugoslavyanın Ameri· hili <ımniyet. nezaretinin teblil!' 
gösterdiği gUzel nnıkavemet, hepimi-. nugiln öğleden C\'VC) Konvel 
ıin kalbini takdir hisleriyle doldur- kadaki paralarının blo- hığuuda bir düşman tayyares.i ·r 
maktadır. Böyle ceı;ur müttefikler ya- k d"l • • • rnlmii~tüı·. Gece k-ayd.:ı değer bl 
nında harbctmektcn iftihar duymak- e e ı m~s1nı emrettı olmamıştır. 
tayım. Ye diişmanı mağlftp edeceği- Nc,·york, 25 (A.A.) _ .Reisicum- Atlna, 25 (Rad)·o) - Unhri."t 
rnizden emin bulunuyorum. Yaşasııı hur Ruzl!:elt, Yugoslavyanın Amerika. z:ıretinin tebliği: 
Yunani.-.tuıu <l:ıki paralariyJ.e e~ham ve tahvilatı- Vazife görnı;ekte olan bir d~ 

General Papngo:-ı. şu cevabı \"ermi~- nın blökc edilmesi hakkındaki karar- yerimiz on h&r martta bir ltalY 
nizaltır-:ının hücumuna maruz Jıl tir: nameyi imzalamıştır. A" 

«Bana verilen nişan münas.ebetiyle Yugoslavya hükumetinin Amerika- lır. Denizaltı t:arnfmd:ın atılo:v 
tcln".lklcrinizden \"C ordunun cesareti da bir milyon ve Yugoslav milletinin de torpil he defo isabet etmemiştir-. 
hakkında sitayişkir iiözlerinizden ~6 milyon dolar kıymetinde e~ham \'e pitomuz derhal hücuJila gec1fl 
memnun kaldım. Size \'e kumandanız- tahvililtı vardır. Muvnffukıyetle y:ıpılan hücudl 
claki tıı.yyaN'cilere teşekkür cd-erinı. tJcesinde bu tahtelbahlrlıe:rin 
Yunaulılar, İngilizlerin yanında harp B I . t J k. mallar hakkak olarak imha edildiğin~ 
ettikçe her gün nnılrn\'<'nt1!L kudretleri U garıa anua l min ettirecek emmareler nıc 
artacaktır. da aefdi duKr: t. <>5 (R d ) OJ 

Kat'i galibiyetin bize ait obl·ağı 6' :ı ıırc, - > a yo - P 

hakkındakj sözlere gelince, bu husu.s- 1.stanbul, 25 (Telcfonln) - Bir İngiliz kuvvetleri umumi kar.B 
taki emniyetimizi ~öyle ifade ediyo- miiddettenberi Bulgari.standa bek!!~·eıı nııı re.-ımi tebliği: 
rum: Yasnsın İngiltere.» üç vagon jdhnlfıt. eşyası bugün <;e!di. Eritrıcde: Keren cephesinde? 

Yugoslavya, dün paktı 
imzalamıştır 

· nubi srarhidc düşmanın yaptJI 

1 7 r r nı bette onu da' bir gün tuzagw a dt·ı· ~u"ru". taan·uz püskürtülmiiştür. Dil - Hayro a? . • . 
_Yüzbaşı R.eıı::ı; bugün kordon bo- ş rüz !.. ngır znyıat verdirilmiştir. . 

( BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

yanda meraaimle imzalanmıştır. 

imza mera•:minde Yugoalavya baf
vekili ve hariciye nazırı ile Alman 
hariciye nazırı Ribentrop, halya 
hariciye nazırı kont Ciyano, japon, 
Slovak, Macar, Rumen ve Bulgar 
elçileri hazır bulunmuıtur. Mera
aimde Alman ve yabancı matbuat 

1 "'- k VATAN A K -Pek kolay d"'O.ı'l, o·, tı"lkı"d.-.11 <l:ı. Jfabc.şistancta: llurda gee
1 

~·unda va1Jfc aldı. Her hah e ut:~.·az .. u ve - '-f'> " • b. k ,, 
"' b ha ktırn•ız 1·ı·r ko'"pcktı'r. A.···nı· znmı111- ır mi ·t.'\r esir \'C m.:ılzeme ,.., le civarında dolaşacıık. Zozo içın u- • u • . • 

h l . ·t da "·a uaıısı. 't"ık hı'r herı'ftı'ı·, ."a 1ıtıı.l tır. Kuvv~tlerimiz Harara 'Y yiik bir fırsattır bu! Der a evıııc~ gı ., .. ' • ' ktad k' 
kemlifıine ha her ver! o; yap:ıca){ını - - • - • · · • .. ;:;:;- d:t Liz bir talih.sizlik le knrsı kn.r::ıy:ı. mAa ır. Negclli civarında 1 f!1 

larll Sini Ua•aı1••11uı as yız.. . . 1 k~ıt muvaffakıyetle inkişaf et 
bilir! Bu kıyafetle gidl'~·inı mi? 1 IUI f c ussıı - Parola keyfiyetini arkad:ı.~laı:t dır._ • . ~ 

- Tabii! Kıyafet değiştirmekte -·--=;- -:.1 106 1- bildirN'.<•k miyim? Lıbynda: Kayda d<'irt~r hır 
- - Hny aptal hııy! ... Bunu sorma- olmamıştır. A 

mana yok! Tabii vaziy.et, şiiphe uyan- - ReiS(•mizi ı:ok bedbin görüyorum! - Rch-ıenı şimdi ~~ıdediınize gel•'- g· a ne hac~t?.. Malta, 2.r, (_ A.A.) - Resnıı_« 
dırmaı dostum! . Sı'z ."'tıktı'tı h.··vnle ııö-r•• mn.··ın ela 1 Hm!. Yu"zha.".ı Ren"'·· Pa n ü il "\ı lt ıl;ıt" 

11 • ı· kt"f " .. .., h .. ' " " - Affed~l'siniz, ben gidcbilirmi- z r K n l":ı aya ynp "' 
• 7 Nnmımılı casus :t t ıgı t ırc 1 lx•n bedbin olayım ziyanı yok!. - ~ey, evet!. Ne oldu'!. yiın artık!.. cumlarda avcı!a~Lmız 9 t t-.ı.J:ı 

üzerine hnı-eket etti \'e Zozoırnn yanı- - Faknt bu bectbinliğiniz ncd~n ile- - İki numaralı :ırkadaşın söyledi- _ Gidebilirsin!... Ancak mukabil ~uha~k~k, .binııı de ~uht~J!11 ~ ıı:ı geldi. ri ~liyor: mi.isaad~ ccler:ıeniz ~orn· ğine göre yüzbaşı R<me bugün kordon casus teşkilatının 1ldanılnrından ken ı ak. duşürmtl.tler ve dıl(.er ik ~ 
erkanı da bulunmuşlardır. Fakat bundan habcrdnr olmıyan yım !. tarafında hıkibatla bulunacnkmış. dini koru! .. Çünkii vaziyet birnz kö- r~yı hasara ugratmışlai'!ır. ~~ 

Viyana, 25 (A.A.) - Yııgo~dnvyn- Frölayn: casusu 0 kıyafeti<' kapı-ıının - Duydıığ'um gm·ip \C <lerin hiı· k- - Yaa:ı ... ll:ışka hil' ş~y ~üylcme<li tUJiir' fı h:ıfaryaları da 3 tayyareyı ! ... 
nııı Ü"IÜ ırnkta iltihakı miina:;ebctivlP öııliııcle giirı.iniiııcc korktu ve ca:zu~l:ı c.s."u"r<len '·· - 1·'·· • kak •nh · t · d'... ....: ... :ıu " ı ,., '" Zozo birnz ı-:onrn yalnız kalmıştı. • ""' rıp e nıış ıg-e.r llLl IJ 
Yugo~lııvy:ı lınşn~kili Svetkovic;, be- k:ıı·şı karf;ıya gelmeden e\·v_e ; - 8 Numaralı :ırkadasımızı kaybet- - Hayır!. Frl.ilnyıı: iki numaralı casusun r~ uvatmış'iır. Oileden evve 

• - Allahın bt>dclunsına ugrnrlık !. tı"k <lı"'"c '<'>\')!" mı··.~ Fakat ondan "\'\'<'l - Pek<>ıa· '··· Gı'..ıe1·ı'lı·1'Sı·nı·z. fı b"t r,11al ta" l d"Il \"tna1mcl·ı • Hıgo~lnvv·ımıı b"~dıc·ı ga • - " .. u u gönd<'rdi<Yi kısa haberle ne demek i:- ... .a J .ar .iY.~l"e er ..... ".., 
· • ' ' · · "'' .... · • - Divı•rek mırıldandı. Y<"di :ı°rkntlaş daha knybetmi~tik. O z:-.- (':ısııs; ihtiramla •elam verdi \'e terliğini a~tl:unıyacak kaclar cahil <le- ~hrıp etmışlcr, dığerJerııu ,, ... 

resinin hucludlrırıncla sulhun \'e devle- zo'zo; mi afir :ırkadaşını heyl!canla man bu kadar miiteessir olduğunuzu :ıyrıldı .fakat daha kapıdan çıkma - ğildi. KmHli kC'ndinc söylendi; ugrntmı.şlaı·dır. . 
tin hiirriyct \'." :stiklfüini \'e birliğiııi k:ıbul dcrk~n teı.:rnr kendine \e ~1i- giirnıemislim. dan J'.ozo onu biı kl•rı· <lah:ı ea~ıı·llı. _ Artık Ytizkı.şı Renert' mi.ilflki Ru t_a·:ırruz~a düşman t3 ırtd 
temin ctm<:k ve komşulııriylc olan dost- :ıafir " olm:lk iiz~re :\Iel'i:>'e :ki ka ·:w _ Sekiz numrnlı arkad:ı~ımız nıii:-- - r:anrı bak!.. olnınk \'(• C\•lrnme \':!Ziyctini ona an- muhakkak, hır tayyare pek 

11 k müna"'t'bt'tleriııi ı.nrsin >yleııwkt<'ıı gclirm?si ('Tlll'ini ihrıı:ıl e~~<:cli !. , . . tesna bir ş:ıhsiyetti. Scıı ele iakılir - Emredersiniz"!. latırnılc ieahedcr. Fransız yüzbaşısı mel v:e- 6 tayy~r~ de hn~arc~dil<'~ 
·~· t l ı 1 -, J ·ı rr · ·t'. ~l0rı muthahta meşguı ıken ° d.ı ı:-;- edersin ki bugüne kadnr gördiiğlimüz - Bu andan itib:ın•n lıütiiıı p.aro- teklifi reddetmc'-"ip benimle "Vlen _ l~ra.k kaytfctmıştır. T.ahrıP sı' d'. ı ı.ır nı ıını ııgmııı JI ( ı mı" ıı. lt!diıri fıı-ı:ı:ıtı ':ıkul:ırlı. \'e ca:::ustan "·le . t k 'k c· kt·ı· ııaz·ır111(t•ı11 c"n 1 1 l ~ . t ~- " "' d \ ü Ol t J h"P r 

Paktın inıza:ıını mlitenkip. Mihvere ~ ,, . • 1 ~ .. ~ın ~ nı ıı' • 1 • • • a :ın < ev.ı~ ,irN•egız... ı mdri knl.rnl .ederse mc1'\>le yok!.. t ~ r ~en :ıyy~re erın ., ıericl' 
• • .w :-ordu, . . . buvlik kahramaııı bu nrkada:ıımız ol- - Neden? I>crh:ıl barla olan alakamı ke:;cce _ mmı Iuıık~ıs pı~c tayy:ıre.11 ~fi 
ıltıhak eden dı~er devlet muı·ahhaslıı- - NNleıı gelıliııiz'!. nır şey mı \'al' nniı;tu. Hu itibarla zirnı mühi;ıdir. v~ - IJ<'ı· h:ddP iliz.um basıl ıldıı rt:ı ·!im v~ hiı· mücldr.t ev lrndıııı ')laı·ak , P{ıza.rteRı günü sabahleY:~ıt• 
ı·ı namın:ı Alman har;ciy<! nazırı Ri- yoksa!.. . . . tee~slirc şayandır!. · oııdrın ! ... Onun i~iıı badcm:ı t \ <' ~~~!- 'rnl.ıcağını !.. ).~ boı:"b.a atılmıştır. H:ı?nr ~~ 
bentrop. uzun beyaıınttn bııluırnrnk, - i\Histeı·ıh ohıııuz: hı<; hır ~ey - Doğ'rıı, biz ele a\·ni derecede mü- clifcinde, zile hiı· defa :ığıı-. :-- >'1l'[t lıiı·. 1-'riilnyıı kı~n lıir düşünceden ı-ıon- ; ıat ~oktur. H:wa dafı b·iiııs' 
Yur.oslavyanın ii<;lii pakta iltihakının \•oktur. iki numnralı arkada~ı; bundan teessir olduk. Fnknt mukadderata ta- lıiri iizerine iki h·ıfif, dnhn ::011•·a ge- ra avnğa kalktı ve doğru garderop ate~ ~çmıştıl'. Sonr3dıın ) .-ı 
eh<:mtrıiyetini tebarüz cttirmi~ \"C bu bir kaç d:ı.kika CV\'el gördüm ele; size b.iiz. N~ ~.adur ~iite<>~sır ol.sak bu fa- ııe avır basacaksııı ! .. Çiinkli miraln.ı' asna:ıın:ı j{İtti. k.cşıf u.çuşu yapılmıştır. r .. JI 
h ~d· . '-' 1 . t"kl 1. 1. t 1. - ,..11.m cıanın onune gecılmeiiı 1mkanı \'oktur. Rişıır hayatta bulundııkç:ı ben göl - ç h . b" b k f 1 t V " d şıddetJı ateşle kaışılanmı.ştıtl 8 IRenm, I ugoı.; avyanın ıs 1 >il 1 ve ma uma ge .ırm:ge g"' < 1 · Bu itibarla müteselli olmaİıyız ve gemtlPn bile korkm:ığa başladım. e resınc> ır a ·ı~ ırat ı. ucu mete aid binnlar ve hu us! ik ~ 
Yugoslav milletinin refahı bakımındaıı Zozo; derın bır nefes aldı; hadiReyi unutmalıyız!. _ Bir giin gelecek onu da temiz- ::nı gunlıığu; giizc>l çeh-rcr-:ini r>"rİ~nn Jar has:ır3 uğratılmıştır. oın J• 
çok mühim olduğun:ı kani hulunduğu- - Hele şilkür -eledi- bugünii hiç oı- 1 - Ev·et !. Artık nrkadnı;ımız tarihe lt>riz, mernk -etmeyin .. Takibat-n biz- f·tmi~ti. h bulunduğu hakkında hP 
nu beyan eylemiştir. mazsa müsterih olarak geçirecıeğiz!. karışmıştır. zat girişti ya: bu kafidir biz.;! El- -Devam edecek- haber ahnmamı,tır. 


