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Yugoslav nazırlar Bel- ~ Hükumetin Gayesi: Yurdu Sulhten Ayırmamak 
grada döndüler 

Sırbistan infial 
içinde 

P. Pqle heyecanlı te'
graflar çekildi 

Her tarafta nümayişler 
oldu. Köylüler, bir 

şehre girdiler 
1'!'\'york, 26 (A.A.) - Ncv;·crk 

'I':ıymi; g:ızete.<i, Belgrad muhabi -
rinden aldıji;ı bir haberde diyor ki : 

2000 köylü, ellerinde ' opa -
lar olduğu halde merkezi Sn iıis -
tanda hacı Popo! ~ehrine g>lmis ve 
bu har~ketleriylc Yugoslavyanm .. lie
ıu Pakt/l iltihakını prote<to etmek i•
teın;~ıerdir. 

Bu ene d e, Banolya ve Karadai{. 
d:ı Podgoriçe, Deruni ve Çetine ~e -
birlerinde de huna benzer rnl•a!ar 
olınu*tur. 

Yugoslavya saltanat naibi Prens Pol, 

lngiliz gazetelerinden: 

Stalinin Sesi 
Yükselmiştir 

Yugoslav ordusunun geçi t r esminde 

Röyter Yazıyor: 

Anlaşmanın va
him tarafları 

ASKERİ VAZİYfTr Fakat tehlike sınırları-
Almanlar mıza yaklaşmıştır 

Yunanistana hangi isti
kametten inebilir? 

Yardar mıntıkasından 
taarruz olursa Yu
gosıavga ne papar? 

AFRIKADA HAREKAT VE iN· 
GILIZ HlVACILICI 

INKIŞAfLARI 
Yugoslavyıının üçlü pakt.1 ba~ı hu

susi sarllar altında iltihak ett iği ma
lilmdıİr. Yugoslavya, mih\'erden ko

CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

Bizim cennet yurdumuzda dipdiri 
yaşıyan barış, hiçbir çizme 

altında kalamaz 
icabında elimizdeki sulh zeytin dalları 

süngü haline gelecektir 
RADYO GAZETESiNDEN: · 

Belgrr.d civa .. -ında Deli Popof kö
Jü halkı, kral naibi pren~ Po!c, Yu -
R'O~laviarın hi,;siyatını bildir~ n bir 
telgraf 1;ekmi~lerdiı·. nu t clgnf ny -

Bir hamlede Türkiyenin 
elleri serbest kalmıştır 

Yugo~lavya f~da~a~lıklar Kahraman Yunan milleti 
yoluna gırmıştır 

Yurdun bir çok bölgelerindl' Halkevlerinde ve- halk kiitleleri önün
d e mebuılarımız VP ha t iple rimiz k onusuvor. Yurddaşlarımız bunlar ı 
dinlemiş veya r adyolarda dı/ynıuşlar dır. Bu konferanslar da gÖ•ter i· 
yor ki, dıt te hlik,,. ülk1-IPr a~arak barı~ T ürk ivesinin sınırlarına kad ar 
gelmişt ir. Bu tehr k P karşısında azimli v,. kuvvPtli bir hükumetle istik
la line ve hükumetin .. inanl ı bir mil! .. t gönül gönül .. , kafa ka faya ko
nu şmaktadır. Bu konuşmalarla devle t VP millf' tİn birbirine bailılığı ve 
m ille t in devle- te ina111 il,. tTelivor. Hük\ıme~"m.izin ~ayesi, yur du sulhte n 
ayırmamaktır. V" barış ı muhafaza etmek için elden gelen gayreti sar· 
fetmiştir ve etmekted ir. 

• Yurdda sulh, cihanda ıulh » parol asını kullanan bir millPtin bundan 
ba, ka türlü harekPt etmesin,. d,. imkan voktur. Fakat sın ırlarımıza ge
len tehl"ke hududlarımızdan P;eçm<'k istiyecf' k olu rsa bizim cennet 
yurdumuzda d ipdiri, sapasağ l am vaşıyan barış, h iç bir çizme nin altın . 
da kalamaz ve kalmıyacaktır . Eller imizde tuttu ğumuz barış ıembolü 
z eytin dalları, imanımızın potasınd:t bir anda çet!k süngüler e mÜn· 
kalip olacaktır. Bütiin bir millet , bütiin bir hükumet, bütün bir mecl"ı 
ve nihayet bütün bir devlet savaşa glrişecektir . 

lıen şöy l edir: 
li nzinıizi \'e taliimizi koruyacağı- .. .. • .w. 

~~~;:i;ı~~i v~tt~~iji~~~~i ~~~-ü~~k~ Nazırlar Belgrada donun. lstedıgı zaman durması 
ıhtiyarJ.:ın, kadın l arı ve çocuklaI'l • 1 b 1 "I n · kA ıacak "-ııh:ıanlarla bir :ın l :ışm:ığa ilti_h~kla ce ne er u acaı ar! ım ansız 8 11 
ız ı lekelemekten korum:ıııızı :~tıyo

ruz .• 
Diğ~r köylcrd0n Prens Pole , bu 

Rl•kilde yüzlerce telgraf gelmi~tir. 
Viyana, 26 (A. A.) - Yugoslavya 

başvekili Svetkoviç ve hariciye na -
zırı '.\forkoviç, gece yarı•ı Viyan:ıdnn 
harl'ket <-tm~le;,dir. Fon Ribentrop, 
lııızırları ista;,yond:ı kendil<'rini te~yi 
~lm!ştir. 

Saat 18 de lt:ılya hariciye nazırı 
- De .. nu ı ııı:.i aabilıPdl'-,. 

Londra, 2 6 (A.A.) - Yugoslav,va
nın Üçlü pakta iltihakından bahsed<'n 
Standard gazetesi diyor ki: 

- DEVAM! 2 NCI SAHiFEDE-

Türk- Sovyet 
deklarasyonu 
Amerikada memnuni· 

yetle karşılanmışhr 

Lond ı·::ı, 26 (A.A.) - Röyterin 
diplomatik muharriri yazı,-or: 

Yugo•lavya, iiçlü paktın aqkeri 
tDEVAMI 4 NCU SAHiFEDE \ 

General Vey
vel ordusu 

icabında şarki Akden!z 
sahasına geçecek Askerlik 

Yoklaması Amerika, Yuaosıavua va Almanıar Struma vadi-
zigetine de tesir uap. sinden ilerıemiş 

12-336 tevellütlü olup 
fili hizmetlerini 

yapmıyanlar 

mak istemişti bulunugorıar 

' 
Şubede bekleniyor 

Yaboncı ..\.ıkcrlik .')ııbc iıırlr n ida 
~< 1uın('nı.izc ıın./...'i lJiı · iş'a.ra. göre. 

l - !).t J Yokkıma'ı ynpıl:ınlann 
Askt!rlik clurumlnn normaldir. Bi
naenaleyh şuwmize de müracr.ıt et
ın:ş sayılır. Bunlar şubemizce e;ıas 

~Ubel<'Tin~ bildirilnıi5tir. Sevk isi 
~Ubelerinden alınacak bildirikle ya. 
Pılacai,'!ndıın sevkleri hakkında iş'ar 

Amerika Hariciye müs
teşarının beyanatı 

Vn•ington, 26 (A.A.) - Am nrc -
ka har iciy-e naz ı r muavini Sun1ner 
- DEVAM! 2 NCI SAHiFEDE-

ltalyanlar 
Bir tahtelbahir daha 

kaybettiler 

Vukubııluncaya kadar vazife görme- C hede tO""U d'• il 
!erinde mahzur yoktur. ep ,,... ue osu 

94 1 ihtiyat yolJaması herke' için 1 devamdadır 
g:ızetel..rlc iliin <'dilen mııayyen Atina, 26 (A.:\.) - Yunan re,ıni 
ıtünlel'de yapılır. tebliği : 

Ancak :112 (dah!l)- 336 (cl:ıhil) ya Ceph~niıı muhtelif noktalarında top-
kadar doğumlular içerisinde fili hiz- çu diielhrn \"C malıdııcl biif faaliy eti 
?netini y:ıpmamışl:ır, ihtiyat dahi ol- olmustur. 1 

Salar bunl:11'1n şıılnye müracaat etti- Atina, 26 (A.A.)· - Bnhrirc Mza-
·ı retinin teb.lig.· i: . . 1 

Fakat daiilık arazide 
çarpışacaklardır 

Londra, 26 (A.A.) -Son gelen h:ı
lıcl"lcr, Alıııaıılann Struma ve Rupel 

CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

Yunanistan 
Yugoslavyanın dürüst· 
lüğüne güvenmektedir 

Her ne olursa olsun, 
müdafaaya devam 

edecektir 

Sonuna kadar harbe 
devam edecek 

Yunan Başvekilinin 
gençliğe hitabı 

,_ ..... --

Yunan batvekiJi Kor1° 2İs 
Alina, 26 (A.A.) - Ila~vek:l Ko

rizi!'. Yunun gcnçlij(inc hitaben ver
diği bir nuluktn demi:;tir ki: 

<Elen Cenga\'erleri ! 
120 ' nelik l:lrihle milli bayramı
-Devamı 3 ncü oahifede-, ___ _,, ___________ , 

Ingiltere Akde
niz donanması 

Cebelüttarık 'ta toplanı- ı 
uor ve Atlan tik 'te bOgük 

harekat beklenigor 
Elcezire, 26 (A.A.) - Ofi Fransız 

aj:ınsı, Akden iz İngiliz fi losunun k ıs. 

Amirallığın tebliği 

Musavvada 
Bir Alman ticaret ge

misi yakalandı 

Son Yugoslav hareketi 
Japonyada 

Adeta memnuniyetle 
karşılanmıştır 

ITALYAN HARP GEMiLERi Japonlara göre Balkan-
GENE MEYDANDA YOK lar sulha kavuşmuş! 

Londrn, 26 (A .A. ) - Amiı a l lık Tokyo, 26 (A.A.) - D. N. B. bil-
dniresinin tebliği : diriyor: 

Hindistan sularındaki filo başku - Japon hükumetinin istihb:ırat dni-
mand-:ını 8516 tonluk Otlar ;,imli AL resi, Yugoslnvyanın üçlü pakt:ı iltilı:ı
man ticaret gemisinin Musav\•ndan kiyle artık Balkanlar vaziyetinin ta
kaçmak isterken Kambriçin kuman- rnzzuh etmiş olduğunu, ve Yugosl:ıv
dası altında bulunan Şoiyen lorpito- yanın pakta iltihakiyle yeni vaziyette 
su tarafından yakalandığını bildir - Balkanların da sulha kavuştuğunu bil
mektedir. dirmekt~dir. Büyük ehemmiyeti haiz 

lskendeı·iye, 26 (A.A.J - Amir:ıl- bir haldir ki, Yugoslnvyanın, Matsuo-
lığın tebliği : kanın Berline varmasıııdaıı e\•vel üçlü 

Akdeniz filosu, 21 marttan 24 mar pakta iltihakı, hiç şüphesiz Almanya 
ta kadar merkezi Akdenizde haıo~- ı·e İ talyada memnuniyetle kar~ılanmış. 
kellerde bulunmuş ve muhtelif kafi- tır. Bundan sonra japonya ile Yugos· 
leleri himaye etmiştir. Bu hareket lavya nra~ıııdaki mlina•ebatı, daha i;"i 
esna,ınd:ı bir düşman keşif tayy:ıre- ~ekilde inkişaf ettirmek mümkün ola-
- DEVAM! 2 NCI SAHiFEDE- caktır. 

rı ınesi lazım gelir. Flakantı.,111 kıımand~•ıntl:ıkı Sf<"n. • ı 
2 - İ şlerin çokluğu dolayısiyle doni to rpiclosıı 11 nıarl !:<'C<'<i clt'nizdc ' 

<!ski Askerlik t<>zkerelerinin cüzdan- bul ıııııluğ"u sır:ula·bir l t.nly:ın cl~n:znltı- • 
!arına yıızılması işi 23/l\layıs/9·11 sıııın hürıııııun:ı u{:ramıştır. D cniz:ıltı, 1 

gününden sonra başlıyacaktır. torpidoya ü~ torpil almı~lır .. Runlarııı ' 
hiç biri ~d~f'c i~ab~t etmem.-ıir . Tor-1 

-------------•ı pido, d"nizalt.ıya clrı·hal ve şiddetli bil' 

mı küllisinin Cebelüttarıkta toplan
d ığını bildirm işti r. Tccyyüd etmiyen 
bir habere göre, lngiliz harp gemile- ' 
rini n geniş harekat için Atlantiğe 

Yunanistan 
istiklal içinde yaşamak 

liyakatini gösterdi 

HOR BiR MiLLETiN KENDi
SiNi MODAFAA EDEBiLE· 

CEGINI ISBAT EYLEDi 
Lond:.ıa, 26 (A.A.) - İngiliz ga

zeteleri Yunan milli bayramına bir 
~ok y:ızılar tah>i> etmi~lerdir. 

Triymis gazetesi diyor ki : 
•.Yunani-tan bugün istiklidinin 

Vıldöniimünü kutlulamaktadır. Yu -
~ı::ınist:ıııın •on beş ayd1 mücadel~ 
ıı.:. de,·::ım eden h::ıyatı, hu istiklfd 
a kının bir neticc~idir. • 
... Deyi. T~lgraf gazetesi de diyor 
.-ı: 

rıın:ınlılıır, harp merdanlıırında 

surette hücum ~tnıi~lir. ~Ie,·cıul ı•m
marelere gül'e denizaltıya isabet \'Hki 

1 
olmu•lur. 

AÜııa, 26 (A.A.) - Yunan emniyet 

1 

nezaretinin tebliği: 
Düşman Hava kuvvetleri, garbi Pe

\oponezdc köy mıntakalarıııı bombar
ıhman etmişlerdir. Hasar \'uku bulma. 
mıs, insanca ela zayiat olmamıstır. 

açılacağı söylenmektedi r . 

Manş aahillerini tarassut 

1 SAR r.Tı.E.R lngiltere 
Karşıyaka vapurlarında H b" N t" . 

Bizim körfezin Efes ve Sur vapur- ar ın e ıcesın 
!atında eskiden radyo vardı . Bu au. d K k 

Yunan sa l;biahmerine mensup bir retle yolcular bilha11a yolda bulun· en or mıyor 
genç kız, bir ya ral ıya pasta veriyor dukları saatlerde haberleri dinlemek 

kendil erini parlak s<'kildr gü:-t 0 r - Atina, 26 (A.A.) - ~fatLuat ııcın- imkanını buluyorlardı. 
misle ı·dir. lliir bir 

0

mill<•tin nıücrh- reti namına beyanatla lıulunmağ:ı nı e- Bu radyolar, bir müddetten beri M ı· • • .. 
hez Iıir azimle kcndi,ini müdah·'l c- mur bir zat, Yugosl:n-;·ıınııı tiçlü pnk- susmuıtur. Sebebini bilmiyor duk. USSO ınının ruyası 
ıl~lıilcccğiııi Yunanlılar i<bat (•tmL<- ta illih:ıkı hakkında sorulan hir >ıı:tle Nilıayet öğrendik ki, makinelerde artık hayal oldu 
lHdir. Bu zihniyet, miist ' bici ıle\"lct- CeY:ııı olar:ık llcmiştir ki: bazı tamirat lazım imiı .. Bu tamirat 
!erin hatple lıiir hir s:ılı;ıa Ye nıillı'tc -.. Yunan milletinin. Yugo:-laı· mil- niçin yapılmıyor, dı:ye düıiinecek de· ' 
k_afa tutamıyaca.klarıııı gö;lermişlir. l~tınıı~ .'lüt·iislliiğ(inc i~iıııacl~ rnrdır '": ~iliz. ~~d.emki bu radyo, h alkın is- 200 000 it l ana karşı 
lunanlıJ:ır. ht111,"1ın cesar~t \"l' ka!ırlt · lugo,l,I\• Jı:ılkınııı, lıınaıııstanın aı- tıfadesı ıçın vapura konmuştur, §U I ay 
nıanlık m<'ı jkıbe'.er_iyle ôstiklal ici.n-ı k~dan hnııccrlenn~e:-i~ıe hi~ bir zaman halde onların. vücudl~rının hik~etin! 2966 zayiat! .. 

eden bir lngiliz nefer i 

Trablusta 

Alman zırhlı 
kuvveti var 

lngilizler Harara 30 ki
lometre yaklaştılar 

Trablusla Alman piya
desi bulunduğu meçhul de ya~am:ığa lay:k olduklarını go>- nıusaacle c tmı.ı·<'COl( ; nı kunetle zann·'t. tahakkuk ettırmek lazımdır. Bıttabı 

ternfr;le <ıdir. mektedir. tamir mesele11·, kendiliğinden bu eıa-
Nasıl Davtıd, Rü iycfi ycnn'i•>e. ~özcii, ~unl:ın ili11 c elnıi~tir: sa girer .. Bilha11a böyle zamanlar-

Londra, 26 (A.A.) - Şimali ve şar- Londr'.t, 26 (A.A.) - TruııJusta 
ki Afrikadaki yıldırım harbinin muh- Alman zırhlı kuvvetleriniıı bir müd
lelif "afhaları hakkında AYam k:ıma- dettcn beri bulunduğu mcsele~i, İn. 
rusında beyanatta bulunan Harbiye giliz mahfillerini elıemnıiy~tlc al:l -
miisteşarı Krost'un izahatı, mütareke- kadar etmektedir. Sicilyadan J:aran-

Yunaııi,;lan da kendi kemi1<1crini - Her ne olur'" olsnıı Yııııani-lan, da radyo suaturulmaz, yoksa vazedi-

** 
kiipek lrrc at:ıcağını siiyley~n bir kendini miiclııfaa ctnıc·k için harp et- lir. Ehemmiyetle nazarı dikkati cel-
Riilyt'fi ;·enmişt i r. YunanMan, har - mek hıHusunda kat'i kararını vermiş- bederiz . 
bin .<eyrini de d eğiştirmiştir. tir. (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) - Devamı 2 inci ıabifede -. 

~ 
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Trablusta 
- Bat tarafı 1 nci aahife de -

hktaıı i tifa<le ile Alman zırhlı kuv -
vNlerinin bir kısmının denizden ve 
ha\ ada n Trablu a nnkledilmiş ol -
duğu tahmin redilmcktcdir. Fa l.:~ıt bu 

edemezse ve ister- kuvvptleııin ehemmiyetli bir miktara 
?ıhıtad ır. .a- Yugoslavyanın se Almanların a:- baliğ' olduğu zannoh.tnmakrndır. 

simden soıır:ı Yu- "' l.ıl Al · d k ti · kcr gönderecekleri ı .rn u. ~w. ma_n pıya e :u\ \·n .er.ı -
go lavya üch ı>· h- p k • • • hnkkında bir hn- nın geld ıgı hakkında maluma+ . ol~ -
ta iltihak 111 • ~ a ta gırışı her çıktığı bildi- tur. 
bulunuyor. Yu- rılmckt<:dir. Sov- Kahire, 26 (A.A.) - Orta rı·k 1n-
go la\' nıı"•d:• 1• yetlerdcki akisle- giliz hav-a ku\'vetlerinin tebliği: 
dün :'1\ am Vb :ı- Pakttakı" fark' Yugoslav re gelince, Yugos- E~ itr.~cle \'~ Hab~~i. ~aııdn K r n. -
nadan h:ır ·kPt E.\"- lnvynnın l\fo ko- d.ekı duc:ınan mc\zı l eı-ı ~a ı!a .17. bıı· 
lem· b rdir. ~ 1 r. - ,·ndaki sefiri bti- tiratl bomb:ırdımrın dılmıstır. On 
imu UÇ hakim tarı tatmin etmigor fn tmiş \" geri ton?nn fazla bomba atıl mı tw., 

dı;' 1 t (Almam .ı. clöncc()ktir. Burnı. 1 r.ılılu n hava ıneyd.ınlm·ı 00m -
h,ılyn \'e jnpo 'R) naz:ırmı Sovyetle- bahııım~ ... tır .. Mnlh1) a clb~man Ül\'\'H· 

ile tal>i cll·vl~ tı ,_ Alman. Yugoslav gaz _ rin hu pakta ne relerı bır hucum Y<ıpmı lar-a da ha-
riıı müm<.> ·ili ·ı i • O"rccc lehtar 0 ;.. sar nzdır. . 
hazı r bulunmus- teleri neler yazıyorlar? dukları anlasılabL Kahire, 26 (A.A.) - H:ıbe~ı tnn-
lardır. lit . Fakat, henüz dan gelen_ Ye g çenlcrd\) zapto ıu_nan 

Bu paktın lıir nçıkçn bir şey. oy. ~fardo. bognzından gnrbe do{!'ru _ _ıl~r-

lnönü Kır koşuları 
Pazar günü Izmir fevkalade 

bir gün yaşıyacaktır 
lııonü ko ·u~u bu pazar gumi 42 vi- . ıııda müteaddit Balkan oyuıılm·m -

Hiyetimizin iştirnkiylc İ zmir H:ı.lkc·vi ela birincilik. ikıncilik ,.e uçiincülük 
ile Alsmıcak stad~ omu arasınd . ı ,\ .ı - nlmış, .Muzaffer. Arat, Ömer, Rızn, 
pılacaktır. Hüseyin, l\iu tafa, Kemal, K:izım, 

Ilu müsabakaya girecek bö!~elc: Jerfi, H alit ve N adi g ibi be:rneımilel 
birer birer şehrimize' gelmektcclirlcr. snhnkırda tanınmış ntletler de vnr -

fııonü ko usu mev imin en bilyuk dır. 
\'C en heyecanlı kosu u ol:lc.,ktır. T eknik müşavere h e y'eti azaları : 
Merasim ıat l ı.:.10 dn Al.Mrnc.ık Pazar günü yapılacak İnonii kosu-
t:ıdyomunda bnşlıy:ıcak \'C ko· g.?- su Ve atletizm mü nbakaları ehemmi 

ne ·,ıhnda nihayet bulacnktır. yetine binaen feclern yonun teknik 
A lsnncnk . tadrndn nyriyetcn mil- müşa\'el'e hey' etinden BE. Buı.hnn 

li at etlerimizin ic:tirnkiyle bu,·ü'< at- Felek, A dil Gıroy, Semih 'fürkdo -
1 t izm mfü:n.b.ı .ıları yapılacaktıı·. gan, Fiıruzan Tekil, Tevfik Böke cu

llariç bolgel •ı den gelC'celde .ıı·,ı. ma akşamı İzmird.: bulunacaklardır. 

1 FIKRA 1 
İTIY.A T 

iRFAN HAZAR 

Yamanlar anlatıyor : 
Uk çocuğum dünyaya geldi~ 

tam yarım saat sonra doğum od~~'d, 
girdim. Eğer bu müddet dahilaP İl' 
( ben) den gelen çocuğumu, ha~~ 
yokken baıka bir bebekle deı_ı• İ" 
miş olsalardı , acaba onu kendiıtı 
kinden daha azmı severdim ? 

111 Hayır, muhakkak ki, ( oıl&a l" 
Yavrum!) feryadiyle kucağıma •1,r 
ğım celoğlu »nu, tcben» den geJeıı ~ 
bi e lbette yüzüme gözüme sürece ıl' 
e lbette onu bağrıma basacak ve ç 
dırasıya sevecektim. · , 

~!ndde~ine1 goı"f'>. /ngiliz gazetelerinin lenmemekteclir. lı;cıı ımparator}u~ kıta~arı. :mıhını 
.ı u g o s a\)amn ..... Atlantik mey- olnn Jla:mr şehrının 3~ kılo~e re kn- • 
menf utlt:rİll" :ıit neşriyatı ve Sovgetler dau muharebesi: dar y:ıkmlarma gclmışlerdır. Ru . Turistik yollar 

(Kan çek e r! Kanı unutuyortO 
sunuz? ) Demeyiniz! Bq mevzu •t; 
dır, ve üzerinde konuşulmaya de~.f 
Ancak şu anda düşündüğüm ~ 
sevdiklerimize bailıhğımn(ln, tıP~ 
yıllarca içinde yaıadı~ımız eve, ~ 
çeye ; yıllarca h er gün çıktıi1 ~ 
kahveye, orda oturduğumuz is1':,. 
leye; yıJlarca giydiği~:z pant~lıet' 
ve yeleğe karı ı duyduğumuz hı• 
benzer mühim J>ir tarafı var! (il 

me l lcr t knil\ . Athrntik m Y- mc\·~iin zaptı, Cibuti -. ~di.~-A~"llı.ıı 
koınisyondn mii- vaziyeti dan muharebesi- clem.ır~olu v.e Dradav~ ıçın cıddı hır 
zukere edilc~ği niıı üçüncii hnfta- te_hlı-! ;,o tcşkıl <?d rekt. ır. Bu..rnd'.l l ~-
\·akı"t Yııgo:iln,._,·:ı ı b tt ı k 11 t hn1 sı sona ermiıştir. ". ın a ~mı a\3 erı o c ugu a ın 

murahhn 1 'lfl\ C Ati t'ktak·ı mu·· cadele llk hafta lngi- edılme~tedır. 
edile kt"r. Buı m an 1 liz , e müttefik ge- Knhırc. 26 - .ttah:a~ kuman-
ın. n_n~ı ~~ıclur: ' . . . ' . mi! •ı·ını.len 140 biıı ton. ikinci hufta 9 d~nı •cn<.>rnl Destımalın ın l! nr:ır : 

-.-----~----------~---..-

Karşıyakada şikayeti mucip kı
sım dün tetkik edildi Niçin seviyoruz; niçin baıkal• 

lkh nclı me:ıc ler ıçın t şkıl dılen . . 1 t S hafta b Drcclnw mm akn ında 12-1'> bm kı-
tcknik komisyondn hakim murahhaı:;- bı~kttoıı 77•0nybı .0 mu~ u .. t' on Filh·ıkil·~ silik ltnh'an kuv\C>tine m,ılik r.ldııf{tı 
ı. r. ü · devletin m:.ı:.ıhlıa"larıdır. Ttıb · mı ndı bı_ne ın~ıış ır.l ~ .1 1.' f\ rn J:ısılmistır 

bağlanıyoruz? 
1 

\ 'ali I3. Fuad Tııksal. Belediye reisi evlerine toz dolmaktadır. Belediye, şo- Onlarla daima beraber bulunfll 
J>r. Behçet Uz, Mıııtnka turi.stik yol- snyı güniin muhtelif saatlerinde sulan- mızc!an, yani alışkan~ıktan ~ o'~ u ·J 1 .· hh ·I· • k u hufta .ı 70 ın ton <ıa az c cg-ı cır. a- ' • :. · . . 

e.'ııetl ırn mfur·nl ı~ :mı':k.ad~c •. ı dl k· ewclld hafta bunun iki mi.li idi. Dıs.ı:e.r tn_ııııft~n N'eg'llıdC'n ı>ınwl<• 
mı et er m _n n.~t ~ı_ı~ı n ,\ .ı . ıı t> en IJ /Ul~E ~ıg A.~l/<..'N/l\A J/AZTF:- doıru lerlıyc•n ımp,ırntorluk kU\"\'Pt- 1 .. ı·· .. B ·ı• d' · dırmnkta ise de bu da toz bulutlarının Erzurumda gazetecı Ceylan 1' "t< 

ar mucuru .aş mt ııen ısı B. Emin . .. . B . . · · ı .. ·· b · h. rıı" . . . .. . . omıne geçememcktedır. u vnzıyctc bır manın ansızın o umu em ıç 
m ~:· .ı· gorusuldiıgu zurnan dn'c 

/ 
,.11•01~. · teri Aıli"'· Abnbn.\:ı. gittikç(l y-,ıl-lnş-

·ıecekl ı·dir. J.4... • • · - k~, 1 ·I· · 
· · · Birle ik Amcr kanın bıtarııflıgını m.ı r 11 

•
11 

• .'ımclın~ kad:ır pı kt:ı ılt!hnk <'d<'n ~ k• d •. t 1 . 1 \d ; ..... Ababanın ı;;imnli gnrlli.::indc 
,,,·Jetl<'ı:clcn fa rlslı olnrnk Almany:ı. yn\n.,. YH'nn· t<'r e e1cc1g_ık~ 

1.~kınb.~ uhı~- Hnbc" vatnnpern~rlcıri, Debra lnr-
, . l b t ı· nt ,. •ı·ıt1"1 ·t'ıı· mnkt: dır. .unun sc JC )1 uçu ıı u- b" 1 1 k .. t Lugo a\\ı:,a :.zı mıı. c s · d" d' G 1 d K d dnk' t . ~.ı-.t·• 18 ın tavan u,·,·etını ut -

Dızgın ve Beleclıye Baş muhench 1 B. çare bulmak için ynpılan tedkikntta bu eu 'r e tmiyor. EğP.r bu zatla, is 
Behçet Ç~n cliin öğleden C\ ve! Knr:;ı- yolun, Belediy<min İzmirdc yrıptırdığı deki dostlarım gibi itiyatlaşmı~. 1 
yakayn gıderek halkın son zamanda ) ollar gibi beton olarak inşası ve üze- alı~mıs olsaydım, her halde ~aft•d 
sikayctine sebcb olnıı rıhtım ii7.crinde- rinin a. faltlnnması muvafık görülmüş. ca azap çeker, durmadan aglar 
ki makııdem turi tik volu nu tedkik et- ttir. Yolun Bo tanhclan Karşıyaka n- Dü~ünüyorum, 

Paktın imza mı nılitcnkiı> Fon Ribent- _ı:>c ır., ~ç.ken er ed ankıı a ' !k. nAgı,- il" ıl,t ıclırlar. Di~cr tnraftmı l{ı>ı l:'n 
Y 1 . hh • . . 'k" lız es r erı ıımpııı an açan ı · ı - . . • rop,. ugo" av mııı a n ı:tı ııı,ı ı ı no· . b \ ·· k· , k d . <.'ı\ .ırındakı <laghrcln mubnı·<'b ll'ı 

mişlerdir. Bu yol inş~ edilmiş olmakhı bilini takiben Naldöken mevkiiııc ka- Bir. r.ıt .. sonra .t~krar dünr8;Y8 dıl 
bernher iizcriııe asfalt clöşenmedlğ'i ve <lar uzanan kısmı, hu su r-ctlc cvveliı sem, butun bu ıtıyat sellerınan 
elde kafi miktarda ~ sfalt da lıulunnuı- beton inşa edilecek ve üzeri agfnltlnna- madan akıp gittiğine mi ıahid ol• 
dığından döşcnemiyeceği için OtQhüs crıktır. M:ıkadem yol, beton yol için ğım? i nsanlar, gene .~arpden, ,ıı 
\"(.> otomobiller gelip geçtik~ toz bulut- temel vazifesi gö~cektn·. Bu inşaaUı ten, hnksızlıktan, zulumden, aşlc ~ 
lı rı havnlnnmaktn, Alaybey sahil \e projesi hnzırlanarnk derhal b:ı5lmrn- vefada n, hasette n, ~aradan, aır 

ta tevdi etmiştir. Buıılard:ın bil'isi, Yu. man .<1
1 
ııız. su n~:ı ı ın~ı 1 . ı) 11

, a aı c t "l ,1, etmektedir. 
goslawanın j .. t:khllin ve miilki ıamn- g~lmıR.crdı. Buı~l.1rın hatırah~ı ını Ame • x---
ıniyeti;ı!> l'iııyet edil\ c ği hakkıncl:ıclır. ı·ıkan gazetelerı roman ~"klındc yaı- Y ] I· 
Diğeri de 'harp e-.n,t ınchı mih\'cl' kU\' mı..,Jaıdı~. .. • . . . ugOS av n a zJ r a r 

tleı-inin Yrigo:sl:ı\) a toprnklanndan An1 .ıka hukuTetı, 'bu e~ıı·lerı te~- B l d d .. d ·· ı . ·ı . • . 1 . d' rar l ııgıltere\'e Knnadıı) a ıade etmıs- e gra a on u er g çın mıyecegıne < :ıı ı ır. . • · 
Fahri paşa c:ıddeleriııde oturan halknı caktır. tan ve sefal ette n aynı hararetle 

sedip J urncaklar mı? 
Yugoslav hüklıın ti, bunları gö ... terc- tır. ~ . - • • . - BAS TARAFI 1 NCI SAHIFEDE-

ı ek Yıı,.,oı-;lnv milletinin efkarını tesk·- Yurı re mı B rlm kayııagı. bu hadı- kont ( İ\ nno da lıu. uı:ıi treniyle hnl -
Elbet bahse dip duracaklar! Ç~ 

hayata tahammül, topyekull 
ııe C'alı 

0

mnktaclır. Ih 1.1 Yugoslav gaze "<;den acı .şckil.d b:ı?setmekte ve Am.e. ya >n hareket etmiştir. 
t ·!cri. pı ktı imzul.ım:ıkl.ı Yugo,.,ınvya- rıka hukumetinc h~cum .eyi n~ektcdır. Delgı ncl, 26 (A.A.) - Svcckoviç 
nın , ,1z1\ etinde h i bir eleği iklik ol Alm.ınl~r! Am~r.ka Lıt:ıı:aı oJ:..arlı ve M nrkoviç. bu 5'3bah Bclgrada 
nıadı •ıııı rnzmnktndırlnr. haklı olabılır]erdı. HaH>.u~ı Amerık:ı dımmiı ""' i ta yonda hükumet nzn-

\'ı en • g., ıde=-i di~ or ki: butiın hnre~at~nı .. h~rp ılan etmek ı- ~1 \'C uç Hı pakt:ı d:ıhil htiklıml'tler 
l~çlu pakta iltihakımızla si) asctimi- zin harbe gırmış gıbı y~pmnkt.adır. Bu ımime- illeri t.ırafından kıu51lan 

Yardımseverler 
cemiyeti 

( jtiyad) alış veri~inden ibare t! 
Şu \'ar ki itiyatlar, devamlı ol 

ları h asebiyle ilk bakir zevkin .,t 
bakir sürurun muhteıem cazibi 

Dün sabah :saat 5,14 de şehrimizde a zar azar yıkıyorlar. 
tahminen dört saniye devam eden hn-' ilk defa gördüğümüz h a r ikU 
fif bir zelzele olmuştur. g üzel, yıllar geçtikten sonra ' 

Dün geceki 
zelzele 

z"n :ın. hatlamu t rketmiş d ğiliz. kuçük ha~i. e, bu na bır ddıl olarak mı. lardıı. 
Üc;Hı pakta iltihakınıız, pakta gir- gfüıterılebılır. ------

nı m·z clem<'k değilclil' ''e hnrbl! alet Türk - Sovyet 

- Şehrimizde iyi bir prog
ramla çalışmaktadır Değirmendere -nahiyesinde de e\·- alelade1etiyor .. . 

velki giin s:ınt 16,35 ele s.ekiz saniye • ltiyAt, hara ve içtimai n izam "' 
devam eden hafif ve ant 18.20 de iiç na bir taraftan iyi ; ferdin, billı 
snniye devam eden oldukça şiddetli san'atta yeni kişverler fethine 
iki zJlz •l<? vuku bulmuştur. Hnımr 't~ olmaıl bakımından da kötüdür. 

, h•c.ıgımızı ifade e+mez. 1 Valinin teftişleri . Yali Ba~ Fuad T uk alın refikası 
. ' iıfuzlu bir gazcı• olaıı Politika dn deklarasyonu Bn. Kevser Tuksalın reisliğinde ~a-

bu m \'zua dnir basmaktı le çıkmamı·. \'ali B. Fuad T uk:ml dün tr<!nlc Sel- lışan Türkiye ) ardım severleı ct> mi-
), ı .,.ı k" · · b 1 ı · •·ug· a ., tmistir l{uşadıı · ı \'<? Selçukh\ - Baştarfı 1 nci Sahifede ·<'ti 1zmir su be i, idure hey'eti, cc -tır. anız 4' açe ın rcı-ıı u unc ugu Y ' • J r,·•zetecil"r oplnn t ı ındn Tur- • · 

JJ t t . · · · · fk. H mah:ıll" iı: eri t •dkik ederek bugun ·• "' mi'-'ct 111 lzmırdt' kuruluşundn11 beri 
zayiat olmamıştır. ./ 

ın u p:ır ı ının n şn·ı c aL ı ır- ., kı e \ ~ Sov"'. tl r b irli.ri dcklaı11 'o- J • 

t ,_. ) ) 'k 1 ı l k b" ~hı i mır.c dönec ktir . ..., ' pek az 7.amun ge,.tigi hnldc mü · -
va "'Ki nenu · guz ~!'! m e 1 an 11 ııu hakkı:ıda orulnn lıiı· "u ılP c· \".t- "' 
l.ı k 1 · kletn eki ·kt'fa etmı· • ·' e 2500 lira temin etmi .tir. Ayrıca :ı. mıı •1 Y1 na 1 e ı 1 ' - ben demiştir ki: 
ti r Bunda üçlü pnktı.ı~ .:ı. keri tnahhO- ft .. mi rallıg"' ın te bligw İ Bıı lesik Amerika hiikumcti, Sov- ) oksu. ailelere ynrdım eden miitc -
clu tazammun etm ·dıgı V<' Yugo ·I:n·- k 1 • l 1 ncldicl kollar faaliyet halindedir. Ce-

Bn~ ındırda sa bu hu knrşı 5,5 de ix'R 
saniye, Torbalı knzasında 5,15 de bes 
aniye ı.1iiren iki hnfif zelzele daha o1-

mu~tur. 

-~adan :ı ... kcri kll\ vct gccmiyeceği, Yu- -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- yetJe birliği gibi bil\•ü m < C\' <.>tin, miyetin faal kolları. Knrşıyak-u ve 
kom<;ıı unn vuku b•ııncak taarruz.il tzmirdc dnimi su ııcttc fnuliyc•t gö - s· M hk A g-oı-;lnvyrınııı vaziretınin Romanya \'" ,,j du urülmüş \'C en az. diğer bir tn.r- knr'1ı vnz.ı'.••etini ta rih, Jii wm rror _ l ır a um 

I) 1 . t l.ı d'". 1 kt ı . 1 t o·· • ,.. termektedir. dar hey' eti, 23 ni nn-)u ıraı·ıs :ına enz m · gı yazı mr. n- ~nr. el' ıa ·ar:t U!,rı·atı ınış ır. uşmn. 111 inden derin bir nı •mnurıiı·et lİU)_ 
clır. Goıülit)OJ' ki. g. zetclcr, Yugo~lav- nın hı. bir deniz lİStfi hnrp ge:nisine da yok ·ul ynvruln.ra dağıtmak uzer(' Gene mahkum oldu 

1 lı . 1 b m, ndn·. mühim mik nrdn gömlek "''"':'lire ••• yııc :ı )eni ır vnz ~ l o madığını te n- te:-ıaclüf ~dilmemiştir. ' lıgosla\')'nııııl ı"ı"lt'i l>,ıkt 1 ı"Jtı."h:ıkı b l kl · t• - ı ktad ı 1 
"' diktirilmektedir. ŞehrimizdeKi yerli .Manisa cezıw,·inde u unclu · arı ruz et ım1cg.? ç,\ ı na ' u· ıır. h kkıı rl, orulan bir ual • fü• demio.:-

Almıı nytının gar.ıııti;d il Yugo ıa,·- .,. kı' ·. 1 tbrikalarclmı temin edilC'n parça ırada mahkumlardan Amp Mu ... ayı 
t ki ı k · -· Hl Dl kaput bezleri. muhieli{ evlerdp ,.e çekem mezlik yiizünden öldürmek ~·a opra arınc mı :ı"' ·<'r geçınıyeccgı- .• -~~ _ .An1 "ı·ı· k,•ı R i.,ictımhurtı. rn;;'ı 1 k. l ı o ..:1 

1 · Al · t .a.· e t-ı ,. ye"lcırdc müe se. enin f;rnl kollnrı ia- ,.e gene nıa l um ar< an sman füıtn-
n. < aıı· mnn ttmınatı gazel~ erer • l 1 .,ı· b. hnrı·.1cl·,1 ,·111;ıol) ~. ~ ı·tı( ı ,... d k h dd l b 1 k l 
k 1 h f 1 11 · l l t rafından dikilmektedir. a ·i ş:ı sa tu a ic e u un-:na · n 

n m ıır ı ene rec 1 ınış. pa' ın m · '.\Itı ulinire g-öııdc-rdigi biı •ı- ml:' ... ai- mazmın İzmir ccznevinde ınC'vkuf 
ui ) a hiç nesrodilmemi , )ahud gü- j d l ı k 1 f t · cı-:-:------
riınmiyec k sahifdere ntılmı ·tır. tlUGONKO PROGRAM .11 >ii. un me~ e <:.1. e.~ ~ .ama"~~':e: ç•f • Turgudlu kasaba ının Derbend köyli 

8 00 O" . J·an h b 1 t ne rı.ı\ et dılecegını umıd cttıgını 1 tçıye halkından Ali oğlu 1 mail ve \'t!Z;fe-
Yugo:-lııv gazete! rinfn bu rnziynti .· ~ 1 .ıııı·?g~"'!l.km· ·h· f· 1.f

0 p'1

1•0'granln(Ie,ı1· P)-lbılclirnı;· ti. llb.. 0 znmnndnn beri · · 'h ld · ı· 
ile Alman ,.c İtal.ı:nıı gazet !erinin 'l<'S ı, o. u muzı . .ı , . • 1 t' .. k b t l'k v . • sını ı ma en maznun cezaevı g, rr ı-

Bağcılar 

Kursa tabi tutulaca1'1 
Yilayet Zirııat mucllirluğu tar 

dan ömimüzcJeki ) Hsan avında ,·ı 
tin bag mıntakalarında bağ hnııt 
1nmıa karşı alın:rcak e;::n lı tcdb 
hakkmda bağcıltırımızı tem ir et 
için kurslar açılnc:ıktır. Bu kur 1 
hastalık zu hur ~den lmğların ne 
ilfıçl~rla ilaçlanacakları köylilye 
tilecektir. 

---x.---
ZABJTADA 

ı i) rıtı ara~ıncla teznd \ardır. Almıın 8.25-9.oO ev k:ıdını - konuşma. 12.:rn 'n · ınlızı ·a): e n!ec_ı · .. ~.ugo·.a:~n~ Yazlık tohum te vzii )anlnrındnn Osmnn Muznfferiıı '"' lı-
~az.-.teleri, bu anlaiımnvı lnrriltcreniıı > ı Jg'l'rtm, 12.~3 müzik: gii ıı diız fa.,h ı rn kabul edıleccgl umıclırle dıJ.: ·ı I~·. t k 1 · I .. t· h ·ı ı· 1 rimiz ağıı;cezn ~rnhkemcsinde l'l'C'- K k 

" ., '·· 1 , ·J .• t" ı·kt"'ıler 12 ~o n de\' letkrc de muntaz·ımaıı yaptıı:tı - . .ızı mın n a HH n mus .ı sı c ınc_ e: \·mı etmekte· oları muhakemeleri cıon-a ız açırma: ?ıl 

vezg ••···s·••m ...... 

)eni bir h z:mcti diye tavsif etmekte- ~.ırısı \ R.ıı n ' " u • ·'-' • - 'h' ' h t 1 ı · k J· t h ı ki b 1 şt · Bu gıbı · Bayındırın Gaziler köyünde • diıl ·r. jnn hnl>e•ı-l ri, 13.05 muzik: gund"z nk1ız g ı m.t Hı·. ~ ~rld;ıdn'ek ·ar"ıı mu- '.ı ~ umu. ar ozu mu uı... . . <'rmiştir. lsmnilin yirmi sene, iki ı>j. med oc•lu }l,n ·a, ıı Sn ki, a.\·nı· ~ 
nvc·mC"t e me.,ını uı ır ı vr rnnn çıftçıleıe hır ~:ırd ım ol.m.ak uzere ı) ı ı"kı' ..,.u··ıı n1L'"ıddetl ng~ır hapsı"ne, cr~ıı·d·- .... " ... ·' 

ltal\an ..,.azct leı i ele fas'st reJ'im;- fn5Jı programının devamı. 13.20- .k' ı t k 1 · · t dl · ·1 . S " ~·' Mehmed kızı l!> \'asıııda AYRe r>. ,., 14 00 . .k. k . k ·ogram (Pi ) ı · n: a uı.ı" ı ,. Junıın ırın e m eı ev:->nfta yazlık mısır, ım·ıw;, u):·ı fn- \'an Muzafferin de suçu sabit oldu . . • ~ 1 
ııin Arn:ıvudlukt:ı al'ı';ılnn prc~tijiui · muzı · mı 1 pı ' · · ald k ul~ u:ı ve_ pamuk tohumları _J<red! koo- ~undan üç ay hap. ine, fakat ccza·-ı- kaçırmış \ e y·ıkalnnarak adı) 
iade için fır:mt doğduğunu kny<l eli- 18.00 ı>rogram, 18.0~ miızik: rnd\ 0 

1 
• p~ra~ıflcrı tnı~'lfındn~ tedarık edılerek 

11111 
teciline karar verilmiı::tir. ,·crilmi tir 

yorlar. Esaı,tın ltnlyan milleti. blı· ka- ·az o:- (l traı:ı <lbı•ılıim Özg-Ur id·ı - çıftçılerc clağıtılm:ıg;ı bnşlanrnıştır. Tahkir : 
zanç beklemem •kt.e, l t:ılynyu kendin- , ' 1 1d<') · 18.40 müzik: pe rev. b ·- Diinkii ihracatımız Te\ 7,iata mev im miıdcletinoo devnm ---x--- Kemalpa~a kazn:1ının yukM1t.1 

cL ıı hn\'11· gelmiyeceğini anlamış l.nı- le>, •ır:ıi. ı;arkı 'P "':t7. :.emnil<>ri, dilecektir. Bir çok yerlerdeki çiftçi- M ı•• d halle. inde Şaban oğlu kahveci ~ 
lunmaktadır. Çlınkü h er scyi, Alman- 19.10 konu.mn ( ... e~:ıhat rôpoı•tajla- t:-ıtanbul, 211 (TE'lC'fonla)...-Bugiin- lerin ihtiyaçlan te·lıit edil mekt.e<lir. ev U dar J<~g~. bı•kç i B. 0.man EıS'e .. 
ı,u·clnn b klemekt.di rler. rı( . 19.:30 ~jnnı-; haberleri. 19.15 ko- ini ihı r:ıiımız. ynrım milyon linıvn Bı·ı· t.·ıı·uftan <la t"'sbı"tc devam ollı11- karRı \azife :e·ııa ın<la -ag~ır 6 

• · k · · " o ·ı 'k bar· 1 " .Önyuzbnsı cliştabi}Ji Emin P kel ile 
Yugo lav·yad. n g"le n haberler. Yu· n u cım:. : zıraat tn ·vımı, l ~ı.5 mızı ıg 0 muş ur. maktnd ır. Emlfık banka 1 mimarı Melih Peke- ımrfettiğinclen meşhucl cürünıleı'. 

go:-ılav m:ııetinin paktı hazmetmedi- r rko ince ~az hC'y' ti, 20.15 ı'tıdvo lhr:ıç olunan mallardnn diz bin li- nunuııa güre mahkemeye verilf11 

••ini gö:;t"rmekte<lir. gazete i. 20.45 miizik: gençler mnn- ralık paçavra Rom~ın) om . e\•kedil· Çeşır>e h alkev:nde lin pederleri meı hum emekli albav Bir vicdansızlık : 
~ ı ı k 00 k d" ı · · m t" doktor Hikmet Pekel ruhuna ithnf Nnzırln rıp buhıncluğu trenin Viya- . o ın t~ ·ı nııı. 21.. müzi : ın C') ır ı ı ır. Çcşm den hildirildiğiııe göre, Çeş_ edilmek üzere bu akşam Karş1y·aka- Torbalıda Şehidler köyünde 
nadan hnr k<:>t :ıat: hnlktcın O'izli tu- teklerı, 21.30 Konu ma: ı:;ıhhat ~n- x mede ı>nı·tı· ,.e II.·ılke\·ı· tar."fındnn 1 0 .. d t ogwlu 12 .vasmda Cafer Bulutuf1

0 r. t• 2 1 4 • · 'k d k t " c n manpaşa cnmıııı e ~·a :sı namn- · 
tulmu<itur. n 1' · 0 muzı : r n yo or ·e~ ra ·ı Defterdarın teftişleri teşkil edilen mandolinata rnkımı, zını müteakip hafız Ömer taraf•n - na tnsadclide bulunan A hmed · 

Amerikan Kolombia rnd)osu, pak- (~ef : ll nsnn F~rid Alnar~_. . 22.30 mu ıll" 1 . N k K l ekteb' dan kırıınt edilecek mevlüdü . erire Necmi Umul ndliyeye \·criIJ!1'. 
tın iınz;ı , ındnn bir knç dakika ı::onra nJ:~ n. __ hab, •rlerı. 22.45 . ..,muzık: dnn.~ Defterdar B. Mumtaz Tnrhnn. cliin : !m er! • nmı , cma ı:ı . w' tevkif edilmiştir. 
Yugoslavya matbu:ıtına umumi .rın- müzıgı (J 1.), 23.55. 2 ... 30 Ynrıııkı .foliH Tn h il ul>cl rinclen bir kısmı- mu~llıml~rındcnB. NcşetYetışmı~og. butün sevenlerin, din karde lnrimi- Esrarcıhk : 
O·r koııd lı üııntı. in fon ları n san~o··r •ı l- program \'e kapam.,. nı teftiR etmiştir. lu ıdn ' sınde çalışmalarına .. el~"~.~: zin teşrifleri rica olunur. K t 11· dd . l O 1 

r. "' " ' dadır. Merkezden ~ nrdıın cin gorüldugu ---.x--- e e ı en esme e smaı 1 
t ı ııcla tutulduğunu b.ld irmekteclir. AY- • .............................................................................. • takdirde Çesme Halk"vinden dnha mu. sabıkalı HO\Tinin üzer inde 11 '!!, 
ııi rad\'o, muht lif yerlerde hükunt-.:>t - ~ Bu~Ün ın atinelerden itibaren ~ kemmel neticeler beklemC'k mümkun- G C Taner esrar bulunmu tur. Suçlu, ndl' 
nleyhiııe tczahtiı ııt \ uku bulduğunu ela , ..... .. .. """"""" dUr . · • • verilmiştir. 

ha~~~ ~e~~;~:.~~ rnd)OSU da Knrndnğ- E ı:· ıt"A' M"R' A si~~;~~;~da 1 l~J~ on.-~ ~ 1 Bugün dönecek ~i!:~ıı"tl~,~~dd~~~~de Hüseyifl 
da pakt aleyhin.o nUmayişler olduğunu. l!;;::;.ıı ~ U .::~.JI' ~ Şehrimizde bulunan Beden ter biye- Bornornlı kfümı> lsmailin ıf?.1'~ 
knl'l. ıklıklnr cıktığmı bildirm i ·tir. EŞi GÖRÜLMEMiŞ ZENGiN VE MUHTEŞEM PROGRAM ~~.,...----------- si genel direktörü General Cemil Ta- bir knma \'e taba nca bulunmuq, 

Yugo. lnvynnın pnktn i l tihakı, Ro- _ 1 _ OZOMı n r ve teşkilat, sahalar ve tesisler şefi taca mü adenı cdilmi tir . 
ınmıya \e Bulgari~tnnda kendi sır.tin- T ekrar s;o. terilme-j için bfitün İzmirin israr la i ted iği K. S. K . S D. C<'lal Dincer dtin Aydına gitmişler- Kadmlar araaında: ı:ı 

1 nna bir dnletin dah a katılmn~ı şrk- SEVENLERiN, SEViLENLERiN, AŞKI TANJYANLARIN filimi 1003 Uçum tarım 18 34 dir. Oıadn Bcd n terbiyesi teşkilatını Al ancakta Atatüı.ık cndcfee 
Hnclc ,·asıflnııdırılmaktadır. Fnknt 695 i n hiımrlar ida. 15 17 25 tedkik ederek bugün şehrimize döne- M -utnfa "kızı 28 yaııında 1ff 11 Yugo;\Jm·~n. kendi ini Romanya dere- L E y L AA ı•)e M E C N u N 78 S. Siileymn. 2G 26 75 cckler ve p:ıznr gOnii yapılacak İnönü Mustafa kızı 25 ynıııııda Spr V'ct 
ce hıdc sukut etmiş ~aymamaktadır 60 P . Paci 21 25 21 25 kosularmda bulunacaklardı r. rini dövmüşlerdir. 

lngiliz ve AmC'rikan rndyoları, pak- Musiki. Yen i Şiirler 33 Esn a f ba n . 26 25 1••••••••••1111!!1!!!11!1•111!1!11111!1!11•!11!!••••••••...,.... 
ta ilt'hak m 0 lesini sükunetle kar ı- SAADETTJN KAYNAK VECDi BiNGÖL 4 Rızn ihracat 32 32 Bu h '4 
J: mı lrır \'C bu knrnrhm n . Yugo lav Şarkılar - MUnir NUREDDiN - Müzeyyen SENAR Cevdet SOYDANSES TAYYARE sı·nemasında ,,._el. 36~~ 
milleti tarafınd:ın verilmediğini uil- - 2 - 1773 ~' fi" 

diı~~~!-e~~~i dedetlcre nazaran Yu- Güzelliğine d oyulmaz gtizel bir filim 242429 1-2 lngiliz Kralının mliımadei mahsusa iyle l ngilterede BUC KING.Jfft 

b ,.ımya daha ehven gibi ş:ırtlnrhı K A D 1 N L A R Q T E L İ 244202 1-2 ')ANDRlGHAM snrnylarında çe\'rilen 

paktn dnhil olmu ~:ı dnld bu rnd.rolnr, Yaratanlar - Linda ' DAR NE L L - Ann ~~: ~ ~~ ~g 1 - Zafer Senelerı· 
bunun bir başlangıç o uğunu, pnktı S O T H E R N N 3 ~ 1~0. !) 25 . 
l abul ed n Yur,-o lavynnın ur üklene- K o R 5 A N LA R G EM 1 s 1 c R E NKLi CANLI RESiMLER) No. 10 32 Tamamen tabii renkli İngiltcrenin munzznm tarihi filnıı 
ı- k Rom:ınynyn benz'yeccğini, Yu- . - 4 - No. 11 yok OYNIYANLAR : Aıına 4 rengle - Aclolf \ \'al Brook 
vo 1 \ myn .Almnn n keri gönder mek FOKS JURNAL da - en ıon ve en mühim H A R P habe rle ri ZAHIR.Eı 
· ·· n b, haneler nrandıgm ı bildirmekte- SEA! 'SLAR: Leyla ile .Mecnun l ,16 - 5 - 9 dn 
clirler. Kndınlar Oteli 8 - 7 de 

ÇUnl<ü B ·ı-linden nnldt'n lngiliı raci- DiKKAT- Haftanın bütün günlerı'nde ilk ae.naılarda UCUZ fitalarla 
:-·o:->u tar:ıfından vcl"ilcn bir h abe rde, bu muazzam proıramı kimilen ıönnek kabildir. F. 2o--2S--30 kurut 
Y~n~v hOkO~tinin as~1§i ~min ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

226 Ç. M. darı 
20 ton susam 
46 B. pamok 
45 Ç. nk tl arı 

100 Ç. fasulya 

K.S. 

57 

K. s. 
8 

29 625 
GS 
7 50 

18 

2 - Kız talebe vurdu 
OYNIYANLAR: Ann<! Sh irley • R nlph Belmay 

MATİNELER : 2,30 - 5,20 - 8,15 te C umartsei, P azar giınlet 
1 de ila ve seansı. 
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27 MART 1941 PERŞEMBE 

l<ahraman Yunan milleti ALSANCAK 
( 8AŞTARAFI 1 NC( SAHiFEDE ) 
~z Yunanhıtanı hiç bir zaman bu -
~~nkti kadar 1821 ~n~i havnqna 
~üşabih bir hava içinde bulmamıştır. 
Zaınnn olduğu gibi bugün de ha -

lataı,.onu karııamda yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

S..hibir DOKTOR OPERATÖR 
b~tınıızı vatan, hiiniyet v-0 .::eref, 
rı Uy~.k idealler uğrun~1 veriyoruz. 
• Ugun de göğüslerimizi demire Ye 

, htcşe geriyoruz. Elen mücnrl.ele~i 
lkr ınsnnların kalplerinde hayran
ı· Ve gıpta bi lc:.i ile bcrabt:r eski 

; a.
1 
-ik fnziletin ) <miden doğ mı ar

u atını alevlendirmistir. 

ADıL BiR 

Elen cengfıverleri ! 
ı tı Bugün l'unani!';t-anın mukarldera

n•llı elinizde tutuyorsunuz. Di.isma -
Af° Tinosta tahkir ettiği Hazreti 

eryem, ~izi takd~ ediyor. 
Elen cengaverleri! 

,. Vat:m sizlere bU.ıük muhabbetini 
el)~erin miıınettarlığıııı bildiriyor.:. 

k ınlcyenler cevap vererek sonuna 
ç lld:ı.ı, ölünceye kadar hlirriyet için 
arpışacakl-arıııı bildirmislerdiı· 

----*----
Fidan tevziatı Her ıubeye aid haatalar kabul ve mU-

B tebaaaııları tarafından tedavi edilir. nı u yıl Mersinli fidnnJığmdan 20131 

29e}·vcesiz ve vilayet fida111ığında11 Müessesede her zaman 
. 89 meyveli fidan, vilayet dahilinde-

\' llıuhtelif belediyelere, mücssesclcrı· doktor bulunur. Tel 2918 
e bahçe sahiplerin~ te\·zi edilmiştir. 

ZAYi Kiralık Ev 
n· 6 11 940 gün \'e 42 543 ::;m·ılı .Ma _ . ~ .. 
ısa Emniyet miidiirHiğiinde°ıı nlmı~ Asrı konforu hnız fovknlade guzel 

~dtıib.ım ikamet tcskqemi za~ rettim. manzarnlı, Gilzelyalı N'uri Bey sokağı 
ec)e.n

1 
el.im Türk vnt.'lnda"lı*ınn tf>scil

1
54 Uncü S()kakta G numaralı ev kira-

1 <lım. Hiikmli kalmadığı. Iıktır. 
\' S~lihlide . .. _ 

Ugo lavyn • Pızren muhacirlcı·inden Ifor gun ogledcı evvel ayni evin alt 
Beki1· rığlıı Zitlfil:m· katına müracaat n. r. 

T. C. Ziraat . bankası 
KURULUŞ TR/Hl 1881 . 

8enrıayea1100,oo,ooo Ttlrk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
Zirai t1e Ticari Her Nmıi Banka Muameltlm 

Para biri.kti.renıere 2H.tS00 lira jkramJye verecelt 
Ziraat bankasında kumbara ve ihbarsız tasarruf heeııplarırıda en 

ll~ 60 liraaı bulunanla.ra senede dört defa Qe]Wecek kur'a ile aşağıdaki 
ı>lina~öre ikramiye daiıtılacaktır. 

' Adet 1000 Liralık - • 4.000 lira 
' c 600 c 2,000 c 
' c 260 c 1,000 c '° c 100 c 4,000 c 

100 c 60 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c. 20 c • 3,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki para..1.ar bir ısene içinde elli liradan aptı 

4Gfmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fazlaaiyle verilecek· 
it, Kur'al&r ened dört defa, 1 ey 101, 1 bırlne1 klnun. 1 mart, VQ lha-
-..._ erl • 

Matbuat umu 
den: 

müdürlüğün-

l'ü Bıı~vckalct l\Jatbunt l'ınunı :\1uclur üğtı su şarllnr daiı·~:ıiııcle lıİı' -Yi.i
~ ll!I l\I~r ı ~ü nb:ıka:sı. a~mıst1r. 

- J,u mu:sabalrnya ı~tırnk cdecC'h bcstckı'lrlıır Türk ol:ıc:lldarılır. 
2 Marşların bestelenme inde <,artlar şunlardır: 

u - • 1arşlnr glift -;İZ olac..1ktır. 

b - Klftsik marş formun:ı, yani, ikinci kısmı Trio olmnk lizcrJ 
iki kı.:.ımlık şekle uygun olncnktır. Entrodük:.ıyon 'e koda 
fötiynridir. Melronom l 12 ifa l 16 dır. 

') 

" - Parti. yon veya Kondiiktör p:ano partisi \'C Bando aletlerinin her 
birint' mnhsu. parHler mın ı wya siyah miirekkeple ve t( miz ya-
zılmış olarak rerilecektiı·. • 

4 - Parti yanda başkn nuır!>larnı çalınabileceği • Handoııun alefü•r 
kadrosu en az a .. ağıdııki ceckelde göı;Wrilcn Sazlardan nıiırekkep 

· olacaktır. 
He bemollcüçük Flüt, Do Biiyiik fliit, iki obunı, 1 Mi bemol Klar
net, 2 bfrinci Si bemol Klarnet 2 ikinci Si b<!mol klarnet, :1 üçiiıı
( Ü Si b<!nıol klarnet. 2 Fagot, 2 Mi b<'mol 1'rompct, 2 Si bemol kor
net, 2 Biiğl, 4 Korno, 4 Troml•Jn, 2 Si Bemol Ilariton, 2 .Mi ve Si 
bemol Kontr:ıba., l Bateri. - ( 'em':ı n :J4 -
:\farşlnr t.,nmami) le orijinal mcloclilerle yapılmış olacak. v~ her 
hangi bir marşın bu itibarlP - kısmen dahi - benzeri olmıy'acaklır. 
Ancak mua) yen bir melodi H~ nen alınmış ol mum ak ş:u·tiyle, yalnız 
iishiıı bakımından l\lilli naf•n dere uygunluk ve benzerlik bu ka
yıttan mu. te~nadır. 

G - l\farşlar C\'\'eice beste(~ nmi~. neşredilmiş v işitilmiş olmıy<l
caktll'. 

7 - l\tusnbıklar i im ve adn~~l~rini e:'!<'rlcriniıı ü1,crine sarih olarak 
yazmahclırlrır. Ancak, isti) n!cr i&imlerini gizli tutabilirler. Hu 
takdirde ·arih ndrt'ı> ynzılm:ık ·uretiyle rniiı:,tear isim veya rumuz 
kull:ınabilirl~r. 

8 - Ji.iri, eserleri e\'\'eliı partis~ on veya piano koııcliiktör partisi iıze
rinde tetkik ile bir el .. me yapbktan sonra, kalanları Bando ile 
clinliy~rck Ork.stl'a. yon bal,ınmıclan da bir e.cme claha yapncak 
'e 1m sur tle en muvaffak olmuş marşları seçecektir. Bunlardan 
en i~ i 6 marşa 600 l irnlık t lif hakkı, beh<>ri için 100 cı· lira cıla-
rak seyyanen tal.sim edilecektir. 1 

!l - Altıncıdnıı sonra mu\·nffnkıyetli görmen Marşlnrrn cln ııeşir Ye 
;tamimi temirı edilecektir. _ 

10 - Marşlar lG ~1:ıyı · 1941 gimiiniin akşamına kadar Matbuat Umum 
.Müdiirliigiine giinderilmis l.mlunaC'aktır. 25 2; (1158 IG58) 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: ' 

l - G-3-941 tarihinde kapalı zarf uısuliyle ihale olunnmıyan 
l 0,000,000 -adet V n İSESİ kapsi.ilii yenid<'n pazarlığa konmuş

tur. 
2 - Pazarlık 7-4-911 pazartesı gi.lnii ıiaat 15 de J(abafoşta levazım 

ve mübaycaat şubesindeki alım komisyonunda ~rapılacnktır. 
3 - Şartname ve numune levazım şubesinden ve iz mir Ank:m1 buş

rntidürlüklerinden par.asız alınabilir. 
4 - lstcklilcrin pazarlık için tayin olunan gün ve snatta teklif ede. 

ceklcri fiyat ve miktar iizerinden yüzde 7,5 glh cnmcı parasiyle 
birlikte m~zkiır komisyona mürncantl-arı. 

1.. 24 27 30 3 1143-219•1 

( A.NADOLU) 

Mın~akası icıla
rına ilan 

İzmir hal'iÇ olm:.ık üzere :ışağıda gö t~rilen mıııtakalurdn Kükilrt satışları 
Zi t b k 1 şube -re Ajanlarınca hizalarında yazılı 

raa an a an olan fiatlerle yapılacaklır . 
lzmirc hağlı, Kaı·şı~ aka. Borhova, Bulçova Yeni kale hrn:.ırı, Buca. 

:)eydi köy, Toı bnlı, Tep('köy, Bağcılnrı, ihtiyaçhm olun Kükilrtlerini şir
ketin (İZMiR K.4P.1Ll YEMiŞ ÇılŞIS!.VDı\ NO: 41) yazıhanesinden 
bed{!li mukabilinde alacakları tcselliim kağıdi) le T.4Ş /SKb'LB'DE ar
diyeden tesellüm edeceklerdir. 

Kiiçiik l.ıağcılı ı· be azamı iki torbay:ı kadar ol:.ın ihth nçlarıı\1 Kuru 
remişçilerdl' Bm· C'<'mnl Alişan ardiyesinden· :ılncaklardır. 

01
.kka .· 1kiııci eller· kalılırılmış olduğundan bağcı olmıymı

laı .ı Kükürt verilmiyeccktir. 
Bağcıların alacakları Uıldırtler gösterilen mahallcı'flen lıaşka ycl'

lcrcll.' sntılm yacağmdan nldnnnuımalnrı lftzımdır. 

Satış 
Mıntakaları 

\ 

Cinsi Keçiburlu 
Fi atı 
---

1zmirde 460 

Alaşehir Z. B. 497 
Akhisar « « 4!15 
Aydın « « 500 
Ayvalı]\ « « 51 O 
Balıkesir « « 505 
Burhan iye c « 51 O 
Baymdır « « 490 

· Bnndırmn « c 515 
Bergama \ ~ « 61 fi 
"e~me c c 505 
Çanakkale c « 515 
Edremit « c 510 
Karaburun 4. « 500 
J{emnlpaşa c c 490 
Kırkağaç « « 495 
Kuşada ı • c « 500 
l\Ianis:ı « ll87 

.Menemen « « 487 
Salihli « « 4fln 
Scfcrihisnr « c 4!Hi 
'1'il'e « « 490 
Turgutlu c c 490 
Urla 11: c 490 
Ödemiş « « 495 

1\ükiirt!Nimiz kurşun nıiilıiil'lii (50) şer kiloluk torbnlnrda satılığa 
nık:ırılmışllr. Beynelmilel söhrcti haiz Londradn (DANİEL GRİFFTH) 
lftboratuvarııı<la ~ :ıpılan tahlilde kiiklirtlcriıhizin yiızd !lfl,51 safiyette 
llcluğ"u ani: şılmı5ıtır. 

Kiiklirtlcrinı'z son derecede faydalı ha'l'>nları haiz muziı· maddelerden 
taınnı.niyle fıri ve en } ilk!:.<'k <'C!Jlebi ktiki.irtlerine muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege böl sinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 

Altay gençlik kulübünden: 
Jüılübüıni.izün ~ ıllık adi konı'resi oııiımi.izdeki ~O :\I:ırt Pabr gümi saat 

l 1 de Al-:aııcaktaki kuliıp merkczin<le yupılacağı iliııı olunur. 

Ruznamei üzakerat 
Faaliyet ve mali ı :ıporlı rııı okunmnsı ve idare he.r'etiııin ibrası. • 
Yeni icla!'e hcy',,.,,ti seçimi. ' 

ızmir lisesinde getişenıer cemigeti reisli
ğinden: 
f'cnıiyctimizin 25. III. ı fi il . :ılı günü yapılrıcak olan st'nelik umumi 

1oı>lnntı~ı el seriyet ha ıl olmadıgı için \·aııılamamıştır. lezklır toplan
tı ünlimtizdcki 30. 111. 1941 paznr gllnu -:ıat l 5 de cem,y..!t nwrkezi 
olan İımir eııkck li ·esinde olncaktır. Sayın aznl.:ırımızın toplantıd~ hu. 
lunmaları rica olunur. 

. Ruzname 
1 - Kongre rebi Ye katipleriıım sl c'mi 
2 - İdare hey'etı ve murakip raporlarının okuıımn-ıı 
3 - Plfmçonun rnsc\iki 
4 -' Yeni idare hcy'cti H mür;.kip seçimi 
6 - Dilekler 

Ba e 
Meşlıur pilavlık Orhangazi pirinci 

Kafi miktarda getirdik 
Çuvalların üzerinde S S S Ekstra pilavlık 

markasına dikkat 
Kestanepazarı 873_cü So. No. 24 

Şemsi GÜNEŞLİLER 

' SAHl!t'E 8 

li~ ........ : ......... ~~·~; ........... ~~r .. ·;· .... ;1·: .. Ia ....... ~;;1 
.................. , ••• 111111111111111111•11111111111111111111 •••• 1 •••••••• 1 ..... , ••••••••••••••• 11lll.t111111111111: 

zmir Levazım Amirliği So.tm Alma Komisyonundan: 
1 - Bandırma \ e Balık.esirde öğütülmek şnrtiyle beher kilosuna 4 

kurur{ 50 ! ntim fint tahmin edilen 2-4 bin ton buğdav öğütü-
lecektir • 

2 - Kapalı 'zarfla ihale ·ı 31-Mart-941 paznııtesi günü sant 16 ' da 
Çanakkale askıeri :.atm alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ - İlk feminntı 10250 liradır. 
4 - Ş.ırtnamesi· komisyonda görülebilir. 
5 - Talip olanların icnp eden vesikaları ''e teminat makbuzlal'is le 

birlikte teklif zarflarmı ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar komisyona gelmeleri. 9 15 21 27 

• lzrrir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundı:ı.n: 
1 - Bandırma \'C Balıkesirde öğütu:mek şnrtiyle beher kilosuna 4 

kuruş elli ~antim ffat tahmin ecjiJen 2-4 bin ton buğday öğUtii
lecelct..ir. 

2 - Kapalı zarfla ihalrsi 31-mttrt:-941 pazartesi günii sant lG da 
Çanakkale As. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı l 0250 liradır. 
4 - Şa:rtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Talip olanların icabeden vesikaları ''e teminat mektupl31·jy}e 

birlikte teklif zarflarını ihale saatinden bir sant evveline ka-
dar komisyona vermeleri. 9 15 21 27 

lzm:r Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
l - Müteahhid nnm ve he!:.abına 432 ton kuru ot 29-3-941 günü 

saat l l ele açık eksiltme ile satırı alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 25488 ve ilk teminatı 1911 lira 60 kuruş

tur. 
3 - Şartııam~si her gi.iıı komisyonda görülebilir. 
4 - 1 -teklilerin belli gliıı ve ·aatta Fındıklıda satın alma komisyo-

nuna mi.iraraatları. 13 17 23 27 
lzmir Levazım Amirliği Satın Altma Komisyonundan: 
1 .... Gfuterilecek ycıcle (40885) lira dok nıı kuruş kırk bin üçyüz 

seksen beş lir.ı dok:san kuruş bt'deı ke~ifli bina inşnm.ı kapalı 
z-arf usuliiyle eksiltmeye konmuştur. 

2 gksiltme 7-nh;an-!141 pazartcı:;i giinii rnat on bescc i:r.mirde kı:;
ladn izmir levaz1m amırli!ri satın alma komi ) onunda ) apı:a
caktır. 

3 - Temin-at mm akkata akçn-.ı 3029 liradır. 
4 - Sartnam<'ı;i, keşifn~tnıc•sı, resmi iki )'UZ iki kunıs muk:ıbilinde 

komi ) ondan alınabiliD. 
5 - İstekliler kanuni \'e!-lik:ılariyic teminat ve t<'klif mektuplarını 

ihale saatind<'n en az bir saat e\ Yel komisyona Yeı·nuş buluna-
' C{lklardır. 23 27 1 5 

lzm!r Levazım Amirliği Satın Almn Komisyonundan: 
1 - Me\·cud keşifname i mucibince şıwrole marka hasta nakline 
,. mahsu:s a. otobtise dörder sediye konulmak üzere tadili •ıe bo-

yanması 'e icap t'den .tamirata ve bir otobüsün yalnız boyan
m:M H iki k~ımyonun kari.ser tamirleri ile boyanması 28-3-941 
çarşanba günü saat l J dl' pazarlıkla ihnle edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 2145 liradır. 
3 - Kat'i t.Pmiııatı ~22 liradll'. 
4 1 ·teklilerin sartname ve kesifnameyi görmek üzer<> hc-r gün 

ve pazarlığa i~tiruk etmek için de muay~ en giinde '!.emiıwtla -
riyle birlikte Mani ada askel'i sntın alnın kombyonu baskanlı. 
ğınn müracaatları. 19 22 27 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komİ•yonuIJdan ı 
J - Mevcut numunesine göre ordu tipi ~7 adet çift atlı araba 2 ni-

... an 941 çarsamba giinti saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 
2 - l\1 uhnmmeıı l.>ı•deli 45!)0 liradır. 
3 - J.<at'ı teminatı 688 lira 50 kuı uştur. 
4 - İstcklil<'rin muayyen günde teminatlnriy.e birlikte Manisa 

tümen satın alma komi yomına müracaatları 
' 19 22 27 1 

İzmir Levazım Amirliği Satuı Alma Komisyonundan: 
l - Beh r ad~ dıne )·ermı'I ku·ı ış tahmin edilen 1 GOG9 on altı biıı 

altmı dokuz <det ba'kır < ~ kabı paz-:ırlıkla atın alınacaktır. 
2 - Pazal'lık 31-Mart-94 l pazartesi gunii saat on beşte kışlarla iz

mir ?c·nızım amirliği atın alma komi~yonunchı yapılacaktır. 
3 Ifo11sinin tahmin N~leıı tutarı 1124!) on bir bin iki yüz ku·k 

dokuz liı adır. 
4 - Takarnıı cdec k fiat ÜZE. 'nden yüzde on be~ teminat bt'ı~·e 

:ılınacaktır. 
(i - Şartnam . i komisyonda yörülebilir. 
6 - İstekliler kanuni \'esik:.ıları ve tC>minatlniyle birlikte bd!i yiin 

_ _ ve !'antta komh;yonn müracaatları. 

lzmfr Levnzım Amirliği Satın Alma Ko'1\İsyonundan: 
1 - - Biriiklerin ihtı~ acı için muhtelif ebadda ve mukavelenin akti ta

rihinden ıL'baf.;)ıı 15 gün zarfında Çannkkale)~e teslim çm tide 
206-75 metre mikap .. oyulmuş ve 4Gl-27fi metre mikfıp mamul 
kereste 31-3-!J41 pazarte i günü sanl 11 de pazarlıkla satm alı
nac:nktır. 

2 - Sonılmus kcrC'stuı'ıı tnhm'ncn mf'tr~ mikabı 35 mamul kere.
te;ıin GO. liradır. 

· S - !\1N·muuııu·ı tutlrı 34912 lira 75 kuruştur. 
4 - Kat'i teminatı 5234 liı.a 91 kuruştur. . 
5 ı:, af ve .::artnamesi her gün komi~yonda görülebilir. 
G - isteklilerin mezkfır tariht.e Çanakkale askeri atın almn 1'omis-

yonuna müracaatları. · 

Emlak ve Eytam bankasından: 

.. 

Taj • Te\·i 
Es:ı~ No. Yeri ... ro. su 
D. ;; İznıiıdc Ahmet nğa ma- 2,2 A. Altlı ü tlii 

hailesi Birinci kordon Ko- 2 B. l> }>o 

Kıymeli n pozitosu 
T.L. 

140~000.- 28.000-

nıık vapur i. kelesi knr ı 
. ında 1303 M2. Ada 209, 
parsel 2, 

C'. 150 lzmir Ahmet ağa mn- 1,3,:i 
hailesi İkinci kordon cad-
de. i Adli\() dairc:si karşı-
ınd·1 Cumhurh-et bulva-

İki depo bi
na~ı ve ya
rım mns ıra 
ll. 

.· 
110.000.- 22.000.-

rı 1344 M2. Adn 209, 
pnrsel l. 

Yukaı ıda inıhatı yazılı cmlfıkin "-[ tı:;; bcd i tamamen pe;:;in olarnk oclC>ıı-
mck üzere kapalı zarfla nrlırınanı komılmu!:.hır . 

l - 1h.ıle bfrdir 'c kat'idir. 16 ı 19 H tr>rihin müsndif Çar:-;: mb. gü
ıü s;ınt 11,30 da tznıiı'de Banka biııa..,mda yapılacaktır. 

2 ·~ Alıcı ol.ııılnr Bank .. mızd:ın .ılacnklurı şart nam<'\ i okuyarak ihal" 
~ününe lı!!:.adiif cd ıı lG 4 1!)41 Ç:m•amba giinü şartı-t.ımcdc tc'll'İf edildiği 
\'echiL <'klif zarflarını teklıf sahibinin bir H~ika fotogr.ıfı ile ant 14.30 
1,:ı ı .. 1d:ıı bur::ı.cbk' !{ubemiz~ teHli etme! r: v~ daha fazla t:ıf ilnt almak i,;-
1 i) ~ ıılerın her giin Bankcımıza mürncnatlnrı. 27 2 (1121) 

....... _. ... u:auwc; ..... -
Nazilli kaymakamhğından. 
J - Nazilli kaza ı m rkez nuhi) si köyler birıiği namına mliba~ na olu

nacak 18 kalem muhtelif telefon malzemesi açık ck:siıtnı"ye kon-, 
muştur. 

2 I~ksiltme 11 ~ ·isan 941 Cuma i,ı'Üllİ.İ ımat 15 d" Nazilli kaymakamlık 
mıık:.mmda ~·apılacaktır. 

3 - Keşif bedeli -1410- liradır. 

4 - Tcnrinatı muvnkkntn akça:;ı -105- lira 75 kuruştur. 
5 Şartname Nazilli Huı:ıu i muha'*.be köy birli[rinclen t.:>min edilir. 
Ci - İstekliler Banka teminat mektubi) le v<>ya teminntlaı·iylc birlikte 

ihale snatmdan bir ı:mat C\ \'el l.ıirlik idare h ) 'ctin.c miiracaatn 
mecbur<lurlnr. 25 27 29 {1155) 



Sı\HlFE 4 

8 . Dalton 
Rusgadan ı4lmangaqa 
yapılan idhalatı anlatlı 

·c A N A D O L U )" 

Harp tehlikeşi hudUtl~
rımıza kadar yaklaşti Münakalat vekilt 

27 MART 1941 PER$EMBt 
r· 

Yunan Krall Lord Ha lif aasın nutk~ 

Loııdr:ı, 2G (A.A.) - Vlaclivos- ff 1 1 k " et•n aldıg""' 1 tedbı•rıerı• halk 
fok tal'ikiyle Almanyaya iclh:ıHit yn- ll UM 1 
pılıp yapılmadığı hrı.kkrnda sorubn • •dd lJ Jk ) 
bir ı::uale ccnlp v~ı·e.n i~tı:-<adi hat'p cı e e a ış ıyor 
nazırı Dıılton demı!5tır kı: "-" .. .. . • 

_ SO\'yetler tm·afından kenrli he- Sıvas. 26 (A.A.) y - Sıvasta ~~labalık halk onundP. Halke~ınd~ ~ır 

Vapur siivarilerile 
konuştu -

fsinnlml, 26 '("I'elefonl:.ı) - l\lü -
nakalfit vekili Cevdet Keri~ lnceda
yı, bugün denizyolları süvarilerini 
toplayıp kendileriyle uzun müddet 
hasbıhalde bulunmuştur. 

Ruzvelte bir mesaj 
gönderdi 

AÜna, 26 (A.A.) - Kral jorj 
Amerika reisicumhuru Ruıv<>lte 5u 
telgrafı çekmi~tir: 

A!'-ıil ı;;özleriniz, Yunanistanda d0-
rin bir te8il' husule getilmiştir. Yu -
ırnn istan, A mcrikn birleşik devletle· 
rin,~ \'e onun mnrnf reisiııc C'bNliyen 

-Harbi kazandıktan so111 

yeni dünyanın kuruluş ...._ 
için müşterek mesai1 

ihtiyaç vardır 
<;aplaı·ma Almanyııya·yapıl·rn ı·:ırdım konferans veren Agrı ~ebus~ Surey ya Ö rgeeveJ'en, har~yt~~la~esınıı_ı 
v0 satılan mallat· pek aulıı-. Pnkat emnı"yet sah~mıza . .JI~l~ış ol~~gun.u Vf" hud~~J~run12~ ı:eld1g1n~.so!le~1ş, 
VF~divoslok ve Silıin·a volivlc Balkanlara ınf"n ıstala selının bız ... tecavuzu takdırındP hukumetın, 
tl':;nsit ~!arak Alnınny.fiya m:~~ ~rr- yurd müdafaası _iç~ ~arfe~tiği ?ususi dikkat, itina ve te~bll\'. anlat· 
kedildiği öğıenilmif'lir. Daim! biı· maştar. Halk, hatıbı, surPkh şekıldP alkaşlamıştır. .. • . 
tC'hlike · mevcnddur. ·ve o da Sovn•t- Ankara. 26 (A.A.) - Mebuslartmız tarafmdan dunya vazı~eb ve 
l\!rin normal bir Rekilde Vlftdiyo:-; _ Türkiyenin tedbirlerı! mevzulu konferanslarmı Hendek, Kırşehır ve 
tok tarikiyle fazla.mal idhal ctm<'le- Sivasta. vermişlerdir. ___________________ _ 

Vekil, şehrimizde iki gün dnha kn
. lnrak terkiklerde huhm.'.lcnklı:·. 

.8 . Millet Meclisi 
·Müzakereleri 

minndtardır. lneiltere 
Yıınan milleti namına hu millet 

hakkmd·'.ı göst<'rdiğiniz itimMldan Ue,., hangı• bz•7 l•Stı•ı'~ h4 
dolan "tesckkiirlerimi bildiriı'im. nı s " 

Ytırıan 'ol'dUsU namına cliMC g:>çe- reketini karşılamai4 
cek her topun her obüsüni.in, Ameti-

ridir. Ve idhnl ettikleri bu fazl:ı mal -
mukabilinde kendi emtealarınm Al
m~nynya iclhal etmeleri ihtimn!idir. 

kamn bu kadar yüksek bir ruhln mu- hazırdır 

Y 1 B k·ı· lngiliz gazetele rinden: Ankara, 26 (A. A.) - Bliyük l\Iil- azznm manbalarını tahsis ettiği ide-
1 

.
11

e ugos a vua BŞVB 11 ı~t 1\Iecli.~i. bugün Refet Canıtezin nllet· için bir lrnzan('. olacağını size Nevyork, 26 (A.A.) - ngı 'f 
Baştarafı 1 nci Sahifede - başkanhğmda ıoplanmış \'e cels0nin lemin ederim. nin Vasiııgton sefiri Lord II:ılı 

---x S /h • • kt ı·ınz \r1·)·aı1,·ıd," f).·tktı imza eden Yurros- ~ılın" ··ını ın;;te"'kı'p t"ptılam" k" 1 , d tt ~. b t kt . trı 
, -. . • U. ıçın pa ı a la\· n1ı"llet'"ı· cleg~ı·ı. Yuı.ro~lav dc;let nn"tıı1ur'ı"t:;ın geı·ı~ ve"ı·ı·ıme..,"ı· 'ha,:~ır1n"da- Yunan -askerleri, istikbalde hür rngi.in ira e igı ir nu .u a, ~ 

A k · p-. V t ~ ., ' r. • ' ve hürriyete l:lyik milletler gibi sizin Lerenin, her hangi bir istila hare.
1
: 5 erJ azıye efmiş imiş adamlarnhr. BaşveldUet tezkere~i okunmn"l ve o kadaı· heyecanlı sözlerinizi tekrar ni karsıl:\m:ı.ğa hazır bulmıdU~ 

· Il J Bu devlet adam lan, Belgrnda dön- müteakiben l'L\Znamedeki m!l.d<lele- etmek ."eı·efı"nı· krzallmagra nzmet _ ,ö,•lemi~ ve demişlir ki: - Ba~tarafı 1 nci Sahifede - Viyana, 26 (S. 18.10 eyrut rn<.1.Y0.-. dt'ı"kleı·ı· z!'man Belgrad sokaklarında ·· k · ·ı · tı' z· a' " " J d - 1 1 " · :tin muza ere>1me geçı mış r. c...r11·a, l, ını"şlerclı:ı·. İ"tı·ı:-l t<>hlı·kesı' h1\ltı var ır. ~ . . . . .;undan) - Dün Yugos avyanın uc; u d - t ı b" . t k bo ele· bu l · - . ., ' " " • • ' ~ pardıgı bazı mafıvetlerle kendısını . . . . .. · . 1 b". t k :.ıgı ı mış ıı a ım ~yannam 1 : bankasmın göndereceği ıazıne ra - Ruzvt>lt, bu telgrafa ~u ccvnbı ver- na <lii.şmıının böyle bir hntl?, 
r- t b. h .. 1 - tl- d b k k.1 pakt,ı ıltıhakı meıa:-;ımın< e 

11 
nu u Jncal·Jardır Sıı·plar cet-e muharebelcrı ralarmd::m posta ücreti alınıp alınını- nıtıvaffak olup olmı«acag~mı :ıo. r.' clıgerldat ı kut<du~c .Ber eln laş ,ba'.ş?-ı: :-;6vleven Yugoslavya Başvekili Svetko. .: .. p·t~ık't·ıı·ı t."'kclı·ı·cle' V·udar vadisiniıı ~ . b miştir: . , J 

<e ac eme e ır. unarcan. ırıncı- .· · , . . 1 b h ,..,,. • ·• · vacnğı hakkıncıa enci.imenm maz -a- l\Ia.J'estenizin samimi mesn.jım rn. lil'::ıiniz. Ren de, milletinin azıll". 
. · y ı . t . k b··t·· ı ·· - ·· \'!Ç Avrupanın ~ enı nızamınc an a · sükuneti ihlal edilmis olabilir. Bundan t. asi.de umumi hıfzıs~ıhhn meclisinin d · · b 1 b. d ffl' y, sı, ugosav}anın opıa u unugu- · '•tm·s •edem·stiı'ki· . . .. . . . t ·. . ·,;ikiyl.1tnkdirediyorum. i~ıı c,~ini ıvı ien ır nam sı·· ıo 
ne ve istiklaline akid devletlerin riayet . ~ ı~ " ı..,, . . . . "lt'h fazla bır şey umıd etmek ı:> cn:ıı~ oruz, 185 inci maddesi me.dninde tashih at Yunanistah, hür ve p·:ırlak bir l'iU· -<ize şu ce~abl veririm= 
edeceğidir. İkincisi de Yugo.:>lavyanın - Yugoshıv}a •. ~enı nız·alma l .ı. ~~fakat Sırbbıtnnrn Romrınya gıbı par- ntpılma::;ıhakkındakımazbatakabul 't ··af u·-· h"" ·, t lA •"k H , 
İ.İ"lü kt ·k > hk:- lfi muaf kt kabul elmektedır. Yugoı.s avya, uçlu çn.lanacnğı hic bir lngilizin aklına :-\lğ- ~Ulmistir :\Icclig cuma günU topla- ı: te ~u a na ~e ıgı urn~.e le _ah~ ı t Lord a~ı:Üfaks, sözlcı·ine de,•:1~ "~ 

la "( pa 111 as en a cımınc • n pakta iltihakh le pakta dahjl devlet- ' , . · . kt' . · A ' hır mıllet oldugunu tamamıy e ı.r-ı a 
tutulmasıdır. Üçüncüsü, Yugosln vya- k • . t . b lh mıj oı. . n:ıca ır. t · t" ..;un lal'ı sö\'lemistir: 
dan transit suretivle Mihver kuwetle- le:rle te~ri ·i mesai .e mış ve ·unu. su lvoning Ninız gazetesi de diyor ki: ·-·-· e ~ş uı.. · .. ·ıı 1 - İngiltere, her şeyi y.'.l.pm:ığf. t~ 
rinin g.eçirilmiyeceğidir. i~in yapmıştır. Yugoslavya, kendine Ü itler, sim~li Akdenize doğı·u v'.~ Yu- Il~rleşı~ }levletlerın. hm· mı. et r() "' 

yz Avrupa devletlerine kan)ı va?.ifeyi nanistamı ·karsı tnarruz saatini tesbit 1 A • w 1 t~mın eitıgı. m~nba.~arın, bu, mılle~ e- '11Ctmi~tiı'. . J<tlff Ye 

d~ 

Yugoslavyada bu hususta her hangi ·yi ffa etmiştir. . edebilir, fakat· daha ev\'el yapılacak Resmı teblın(er r~n clah~ asıl bır dunya ~mc) dan~ !fe- Dünya bugi.iııkii faciadan . dt 
bir v:ıkıaya karşı silfıhlu muka~le etli. Hitler, Yugoslav~·a Daş.vekıl \'e Ha: ikim·i hareketi tedkik etme:.i Hizımchr. - tırmel:?rıı'.e r:ıe<~:ır. olacag:na emınım. dukt;.ın som·a ynp1ln.cak i.(\ler icl~ 
leoeklir. Yunanlıların, Bulgaristaırn ıiciye nnzırını kabul e.tm:~ :·e hu hu- İlk clefa olarak Stalinin sesi Kremlin- • ,, Yun.<ı.n aske •. ıJeıının ~afeıe tılaşm.ak clid('n lflzın1 gelen planlar kurııl, o., 
k:ır:ıı vaziyeti şimdi daha sağlamdır. :;usta biı' tebliğ nesı.edılnıı:;ıtır. i ... k, 1 . t' St rn çok tereddüd Roma, 26 ( A.A.) - İt,ll~ .m nmu- hususuııdakı emellermc muvaffal\ o- tur. öt 

Yunaniı:ıtana hücum için üç yol \'ar- Tebliğde \•uku bulan mülakalta iki <ten.~ ufgek mt 
1~ .hır. t ;İl: hamlede Tür mi karargahrnm 292 numaralı t'e:4mi lacaklarma emniyetim val'chı·. Geçer. harpte, pek GOk zorlul~I ~ 

ctır: • . ' • d ı 1 1' · e mı!:!, a ·a 111 :-ıye • • bl"~i. kn:ışıla~tık. Binaenaleyh; harbı g( 
1 - Bulgari...;tan cenubı garbb'nden memleketı aluka ar e«en .rnese e erın kiyenin ellerini scrbe:;t bırakmı~lıı·. te ıg · . · · ı t lngiltereden gelen zand•iımız zaman, bu kadar · •u 

l·ıerleme.n1"k İ"İn s.arki YımaniRtan görüı'lüldi.iğü \'C göri.iı'lmelerı,n Almanrn Stnr gazetesi de, şimdi Sırp \'atan· . Y~1~rn~1 ccphesıncle ı:o:.:ıma kkoP.lçlu ı . f l. k tt k :t 1 buJıırır. 
" " ve Yugo>1lavva arasında mevcud nn a- 1 .. 11 muhakkak el altından fa~lıj etı olmuştul'. Hava teşe u e- tenekeler .ıır • a ·e en uı u ıırnş ~ ~t Trakrasındn Kavala V<' ).fost K:u-nstı • el ·ti k. .. ı....Atl · perver erını • .. ı·ı·miz D"vcli nehri mıııtakasında düs olan insanlığı teda\Ti ~imek icin ... 

nevı os u muıı~~~IA:. e.rı.ne. t~ygun yapacakları hareketlerin Hillerin plan- "', , .. _. '· ,' . ':: b · ht" 1.,. " ' 
vadisi. ohr•ık cereyan etlıgı bıldırılmrntıL· ·ı k d a . lncng-rnı bekle man tankl<mn:ı, usleune, me'lizılen İstanbul, 26 (Telefonla) - İngil- tı>ı·ek h· mesaıye i ıy·:ıç varc ı.-{ ~~ 

2 - Halikiclik yarımadaRıırn inen c • • • •.•• arıknalAn~ a aldr.~,~ı _o' ktnrl'ır - ne ve depolarına bombalar atmışlar- tereclen son gelen 15 bin sancllk te- Alman milletinin, medcniyetr ~ Y\ 
Struma nehri vadisi. lngı•ltere me azıı:n ge ıgını ~azma • · clıı·. lalı oln.bileccğ'i kanaati hasıl olL! 

nl'ke, pi.yasaya Gıkarılmayıp, pı;trol ·ı;ı 3 - Yugoslav .:ll'azisinden Se!üniğe sı·n1 , ... ı·1 Afı·ik"d" ı·tal\•aıı ve Alınan . \·.t kndnr bütün milletlerin, sı . 
1 ı " " •• · şirketlerine te,·zi edilecektir. lf inen Vardar nehri vadiRi. ( BAŞTARAFI 1 NC SAH FEDE ) General Veyvel ordusu . L·ayy::ıreleri düşmanın ~motörlü vası- ı·ını ellerinden bırakmaması (J t, 

Bllnlardnn zırhlı birliklerin kulla- den sonra Akdeniz kumandanlığında t,alarını bombalamışlar ve mitralyöz g~lec.eğine göre, hürriyeti seven . 'b; 
nılmıısı bakımından Vnrdar nehı·i va- bulunmuş olan l\foreşal i\1ilnin bir mi.i- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHi F EDE ) ateşine tutmuşbrdıır. 25 martta dliş- tnanuzlar yapılmış, t:mr~ya tonlar- l::ıketlerin, kurulacak olun ::yeni d• 
disi •.. er~. ıniihim~di.r .. Fakat :ug·o,;lnv- daha~e~i üznrine. uzun _sürı~üı}tür.. .. geçitlerinden ilerlemek için h::ızırlık man tayyareleri Trablusgarp i.izeri- la bomba atılm1ştu·. Habeşist:ı.nda için ona göre hazırlıklı bulun~ llı 
ya, uçlu pakta ıltıhakla bernber top- Afrıka muhaıebelerı hal,krnclakı bu- hm·eketlerinde bulundukları mc>rke- ne bombalar atmıslardır. AYcı tny- A:di,;-Ababa • Deredava demiryolu- \'I} mii;ıterek bir mesni sarfet hı 
raklarından mihver kuvvetleri!"lin ge- tiin malümahn neşredilmesi ve bu mu- zindedir. Almanlaı·, bu yerde haı·bc> y·:u·eleı·imiz Girid ~dnsmda bil' ha - ııa muvaffakıyetli bombardımnnl:ıt• iktiza eder.» 
çirilme~~s~ni t~min e~tiğiı~den Yuna.n- h~~rebelerde tenıayliz ede.n, fe~lak__iirhk ~irmekle ilk defa dnğhk bir m~mle - rn ü~süne bomba ve mitt-alyözlerle yapılmıştır. Gondar havzasmd:ı Htir Lord H:ılifoks, İngiltere - .\~ 
lılara mııhım bil' vazıyet ıhdas clmı~- p;osteren subay ve erlerın tızkarına kette harbetmi.ş olacaklardır. S<'lani- hücum etmişler, yerde bir lngiliz Fransız filosu, muvaffakıyetli hir a- ka işbirliğinden de hararetli tJı! 
tiı·. \·r:>sile v~rilme!-!i ~rarcşal Miln _tarafın- f{e varmak için Almanların istinncl eL tayyaııesini yakmı~lar, diğerlerini kın ya.pmıştır. -;:mkı. bahsetmiş ve yeni dUrı~ 

llk hamlede garbi Trakyayı elden dnn istenmüıtir. Müsteşar Krost, ı:;;inıa. tikleri tabiye, şimdiye karlar tatbik hasara uğratıtıı~lardıı·. Düşman tay- Pazat'tesi gecesi, Trablus limnnma t.eme11eri kurulllrken, bu mc>S•1' 

çıkarma:>ı mukabilinde Halikjdil\ ya- ti Afrika harekatından uzun boylu ettikleri eski tabiyeye uym1yacaktır. vnrclcri Egede ·bazı üslerimizı:- hli. yapılan hücumda müteadllid yangın. liğinin insaniyete hadim oıac~ 
nmndasının ·ıı:ırkmda Yunanlıl~r _nıli- lı?hseclerck elclc e<lil:n mü.him netieele- Londı·a, 26 (A.A.) - Yarb·:ıy cum etmiş ve bir kaç kişinin yaralan- lar çıkarılmıştır. . söylemi$tir. 
dafaa için l\fotnk~ıs hattmn ı.::;tınad ı·ı anlatnıı~ ve ~arkı Af.rıkada cle\·am Laon, Deyli Meyi gazet:esinde genC'ral \ m".l::ıma sebep olmuştur. Dün 12 fl.dnya t·!uı.rruz edilmiş, -=88'--
cdeccklerdir. etmekte olan muharebelerin halihazır Veyvel ~rdustmun mühim kısmının $ark1 Afdkada Keren muharebesi ta\-yaTe mcydnnl::aına ve rH\c:;nrnn • " • •f 
Strumn - Kilos gölü hattı Bulgaı· hu- vaziyetini izah eylemi!itir. lüzumu takdi•inde Şal'kj Al•ıicniz $iddetl:e devam etmektedir. İki ta. - gemilerine isabetler temin olurımm; • Edırnede ıbtJ 
dudun elti iyi bir ı;ıı.>kilcle müdafaa edi!e- Afrik.a muhaı ebelerinden çıkal'1lan memleketlerinde kullnnılmak lizN·(' rnf cln bi.iyük zayiat vermiştir. G:ı.llsi. tur. 
bilir. netice, lngiliz a~kerlerinin bu ımıha- emı·e. hazır bulunduğumı yazmakta- gama eya \etinde Dayo::; ne hı ini geç - Knrpanto tay:iare m-eydauındn 

Kuvvetli betonarme tee.ssli:::k~riıte ı-ebeler için çok iyi yet.iştil'ilmiı; olmn- dır. meğ·e te$ebbüs eden düşman pii~kiil·- •erde duran bir kn~ Alman t:ı.yyaresi 26 Mart kara"'Ün yıl 
dayanmış ve bilhassa Bulgar hurluclun- sı<tıı·. İngiliz nskerlP.l'inin talim ve :.\Iuhnrrir diyor ki: tiilmüşllir. Keren semaktrında_ a\1cı - hn~ara uğratılmıştır. 6 ı. 
daki kısmı dağlık bulunan l\lebksas terbiyesinin fevkalade mükemmel ol- «Sarki Afrikadaki italvan km·yet- ]arımız Harikan tipinde bir lngiliz Düşman tayyareleı'i Malta adn:;ı • nÜmÜ mÜnasebeti/e 11 
hattının en hafif ta:rafı Vnrdal' dhe- duğ;u ::rnlaşılmıştu-. teri," artık t-asfi.:·.re edilmi~ sayıldıV,ın- tayyaresi düşürmüşlerdir. Tayyare- ııa taarruza teşebbüs ~tmişlqrdi:·. 
tindeki kısmı ve buradan, arka tarar-

1 
l'hgiliz adalarımn istfüı t~hlikesi .al- elan, Veyvel km·vetlerinin nrtık bu - !erimiz bir düşman ha\•a üssüne hü- Sivil halk emla:kinde ·'.lZ hasar o!mu.~. Yf!Canlı nutuklar 
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tan çevrilmesi ihtimalidir. tında bulunduğu bir suacla Afriknya rada kalmalarJnn lüzum yoktu!·. cum etmişlcı·, yerde bulunan sayısız tm·. İnsanca zayiat olmamıştu·. Bir • d d• d• 
Gerçi Almanya şimdi Vardar mın- mühim miktmcla İngiliz askeri gönd.;!- - tayyaı·elere isabet kaydetmişlerdir. Alman tayyaresi düsliriilmü~. dii!,eı·i ıra e ıl l . " 

takasından hareket etmiyeceği ha!~kın- ı ilme!"İ hakkında da izahat vereıı müs- R Kahire, 2 6 (S. 21.10 Londra rad- el~ sak~tla~1mıştır. Büt.ün bu. hare-! İstanbul, 26 (Telefonla) _ r,J·; t. 
da Yugoslavya ile bit' pakt imzalaıııış- teşar, Afrikadaki harekatta en çok Öyter yazıyor ı o•und·:ı.n) - Bugün öğle üzeri Ka- katta hıç bır fayyaremız zayı olma.- l!ler 26 mal't kara gününü bu se~ ıı 
tır Fakat son zamanlardaki hazırlık- nıuvaffakıvetin zırhlı kuv\.·ctler tara- ( BAŞTARAFI t NCl SA'HlFEDE ) hirerle ortasark umumi karargiıhı ta- mışt.ır. olgun insanlara rnkunr bir ibret. ,:ı 
lar.ına göl'e, Bulgaristan Uzer inden fından gö~tı:i·ilcliğini söylemi~ \'e de- maddelerinden muaf tutulnrn'itur. ı·afıntlan !1'e,Eil'edilcn tebliğ : . ı.'o~clrn, ~?. ,< A.A.) - Hava neza - \'~karlıı yaşıyarak, bugünkü miJl~ ~ 
Petroviç \'e'Strumndan inerek Vardaı· miştir ki: Almmılal', hiç bir mihver kıtr.smın Erilrecle Britanya. kuvvetleı-i, Ke • re,tmm tebl_ıgı.: .... ~ . tiinli.iğürnüz ve birliğimiz s:n:e· 
vadisine el atmak ve Selanik istikame- - l\fotörlü kuvveller, uzun ve ceb- Yugoslavya aıazi~inde!1 traııc:ıit gön- t'en şehıti etrafındaki bazı menileı·- Pazartesı gunu ogle.dc.n som n bom. rnrına emniyetle bakmanın derıfl 
tinde Metaksas hattının arkasına clliş- l'i yürüyijşlerdc fevkalade mukavemet derilmiyeceğini ve Yugoslav huchıd- elen ,venilerini zaptetmi~lerdir. bardLmnn tayyııreleı·ı~.ız Hollnncl~ kini yaşamıslardır. . 
mek istemesi muht~meldi.r. Maanıcıfih göstermişl~rdir .. lngilizlerin bu muha-1 ~aı:ının ve si~ tsi istikJali~~n . b~i!~~ __ tt~_lya~ların_?~ni biı~ taarruzu, püı:;- -· ~~illeri açıklarında d~şman ~remı ~ ElJi nllık.lıir tarih öğı-etmcııı 
Yugoslavlar, cenubı Sırbıstanda bun!\ ı·ebelerrlekı zaytatı 23 şubata kaclnt· akıdler tarafından garanu edılclıgını kuı-tulmuş, muh1m mık tarda nı-·llze- lerınc taarruz edere,k bır vapuru ba- Oaman • Ereneci, ibtifalde Ball•tıtlf 
lcarşı tertibat alınmış olduğunu Y'~ Al- 2966 dtr. Bunun 604 ü ölüdür. resm<m bildirmişl.erdiı', fakat bu an- ıne ve esir alınmıştır. Habeşistan da tım11ş_l~r~lır .. · .;. . .· . , ciasınm bir tarihçesini yaparak. o# 
manlarla böyle bir hareket. muvPccehe· İtalyanlar i!'\.e 200.000 kişi kayb<:!t~ laşmanm vahim tarafı şudur: harekat, dün her rnıntaka<la. şa.vanı Ta~) aı eleı ımızın bıt ı kayıptı_· tere ait kayıplarımızı saymış ve ~ 

1 sinde harbe giriı;mek istiy~ceklcl'i an- mişlerdir. Bunun 180 bini esirdir. Bu anlaşma; Almanyanın Yugos - memnuniyet şekilde ilel'lemekteclir. Londrn, 26 (A.A.) - llnva ''e rla- harl>ini•ı bllgt"inkü milli birJHtı~ 
!aşılmaktadır. · Hitler ve l\lussolini zanne.ttilel' ki lavyanm dahili i.şlerine müdahale!-!i - Libyada Rı·itan.va devriye kollarını, hiH emniyet. nezaretlerinin tebliği: kurulus~~d::ı.ki tesirlerini teb:ıriP 
ŞARK! AFRİKADA; bir darbe indü·ir ind[rmez Ingfüere ne ~·ol ac:;maktadır. Yugoslavya, fe - El' Ageyla sahil köyünü ·boşaltmışlar- Bugün glincli.izün düşmaıı tas.v~re- t ·rmistir • 
Cicikanın zaptından ~onra ilerlı.;y:ı5- parçalanacaktır. Halbuki bu darbe kar_ dakarlıklar yolnnıı girmiştiı·. İste • clır. Buraya düşman kuvvetleri gir - lcri, sahil etl''.lfında oldukça fanlıyet ı Bu~da·n sonra genç bir subaY, 4): 

Ierine devam eden İngiliz kuvvctl<'ı< sısında fngiliz milleti, tek bir irrnan gi. nince veyahucl istediği zaman dur - miştir. El'Ageyla Sirenaykadan ızös~crn~işl:erdi~·· f~ka~ ı:ıek az t:ıyya- meclçikten mill~te» adlı şiiriyİI d1 

Harara 30 kilometre mesafey~ gel mi~- l~i mukabele etmiştir. Mısır kurtarıl- maııın kolay olmadığını göı l!cl}ktir. sopra İngiliz kuvı.:etleri tanfmclan l'~,. ı\erıl~ı·e gırebılmıştı~. c.en~ıp sa - yicileri büsbütün coşturmuş ve eı;..ı; 
terdir. Cenupta Kenyadan Habcc)i~- mı~tır. Süvey~. artık İtalyanın olmıya. lngil!z ihtarının manası, işte bu - zaptedilmiştL Burası, Trablus çölü- hılınde lı.ıı· şchı e ve 1ııgılteıenın p;ar. rn söz :ılan Şaban Taşkın da he)~ 
tana gecerek Negelliyi <tlnnlar ela ~i- cnktır. ltalyan ktıv\'etleri, Sudan ve ı·adndır. nün başladığı huduclcl'\dır ''c Sirte - bınc.la bır yere bomba~ar .atılmı~sa lı hitabasini şu ciimJelerle bit.ir!J.1~' 
maide Adis-Ababaya doğru ilerlemek- Kenyudan koğulmuştur. Habcşislan da ııin en cenup noktasındadır. da hnsnr az olmrni ve hıç kım-;c -:ıgır _ Biz felaketin ate~iyle piı'3tı~ 
tedir. Debra Ma1·kosu muhasara t'den ltalvan tahakkümi.inclcn gittik('.e kur- velleri, Almm1 askeri kudretine karşı Hava _kuvvetleri tebliği: yaı·ulanma~uştır. . , ;{'in uyn~ığız. O.erdin mihnetin ~e, 
Habeşler burnda 18 bin İtalyan a~ıırnri- tulnrnkladır. koymak için idmanlarını yapmıı, ve İngiliz hava kuvvetleı•i, Trabluı:; , .1:ıondr~, ~G (A.A.) -.I~av~ 'eda- hİnda işlendiğimiz için, derde n1ı~ 
ni tutmaktadırfar. Cenup ve garpten • Mu:-;solininin l'iiya:-1ı adık hapl ol- ,Y!>tişmiş bulunuyorlar. Ciark! Afrikayı ve 12 adayı lYOmbal'- lıılı :emnıyct neznretlc>rm ın .m Rn • , f ı:-k t ı···ın"nız B'rlı"l· ,.-e tı<" 

İ • · 1 ı lk.Lbl·-· \C e.teetllS" . l , .k. Yuku bulan ilcrleyi~ kar~ı~ında, tal- mustur. . Harbin neticeı:ıi hakkında hiç bır 1 nnan etmişlcrdiı'. lHL 1 ı c ıgıw: . ':ıeı·Jikt.en mahrumi)~etin ne old\J!'r 
.,·anların bu kadar kuvvetlerinin mal_ı- Dig-er taraftan imparatorluk kuv- korkum_uz yoktur.» ' Et·itı<ede di.in Keren sehı·ine mühim Kanla deger bır sey ,·oktur. .. • c1· ~. . • . 

1
. k' bugu··n ıı 

· · · ogrcn ıgımız ıçın< ır ı, sur kalı~ı, onlar için mühim v~ ağ-ır ·· ··ı · -· d - 1 agwız" 
bir hfldisedlr. Du suretle meı·kezi Hn- Halbuki o gün; daha güzel, dahaca-r -- ' Altının parlak rengine rekabet •'OZU 1!11Ye:egız, agı m:yı..:c~ c~rıti 

k k b etmek lütfunda bulunursanız size kar- oır mevlud okunmuştur. 
b<!şis~n ctr:ıfındaki çe11ber 1 gittikc:.e ziheli görünıneği arzu ediyordu. Çiin- VATAN AŞK 1 eclen bu güzel saçlarınızı bana hediyt! , . lhtıfal~<- 11 sonra Selımı)-e ' 
claralmnktadır. kü yi.izbuşı Reneyi; anca ve anc:ı u ve . 

Kerencle İtalyanlar, çıkı~a lıenzi~ en g-üıelliğin uyandıracağı tesirle ağfarı- !-!l ebediyyen minnettar kalacağım. 
:-ıon bil' hareket y:ı.ı)ml!i ve hüylik Zil· na düı:;ürebiliı·di. - Yok canım!. Methettiğiniz kadar Bıı·s·ıcumhoruıuı 
viat \•eı-miRlercliı·. Bu esnada ln~iliz. Du itibarla her glin, aynadn, gurur-' - gtiıel değildir ki, hediyeye layık olsun l 
ldr, şehrin. müdafaasını kolaylaştıran ıa seyrettiği çehresini o pcrişnn vnzi- Karım sanı· uakalıgorum "BSUSSUO - Bu saçla ı·ın güzelliğini :ı.ncnk he-
bazı miih:m nıe\'kileri ele ~e~irmi!-!lcı·- yette görünce ümi<l ettiği teselliyi ken- f U ııim gibi bir ıeı·kek fakdir edebilir !. 
clir. :lincle bulamadı. 1 T07 1 --: Pekala.!. tltifatmıza teşekkllr 

lNGlLTERE HAVACILIGI: :\faamafih hlislıiitüıı suklıtu hnyale el ı bel'in merhamete s:.ıyun vaziyeti olma- edcrım. Hedıyem olsun!. buyurdular 
.Amerikn.da imal edil~m •l motr>ı·lli ıle uğr·ım·Hh z · l v 1 .. d .1 : C .. Il' - . b 

1 
k' I Ve kadın bundan sonra kafasını • . p~ 

nğır bomb~mlınıan tayyarelerimhrn 2<! Acaba :cıedi- ben mi keneli ke~ıclimi - Neden?. . (.1f.~nı ~n n:~h.rı ~ı. uze ıgrn unca 1 balta ile koparan cellada mutanrnt Ankara, 26 (A.A. ) - Re-jsic~~· 

lsveç sefirini kabttl 

tanesi uç:ı.rak İngiltcreyc gelmişlii'. bu kachr çirkin ve perisan göriiyo- - Çi.inkü sizde herkese nasıp o~nıı- ıo ~ı5o .Tu 1.m · h" b", .. , 
1 1 

,~w. · İsmet lnönü, saat 16 da Çankit.Y ı~: 
Ayni c\'i'afta t{lyyareler ingiltoı·ede dt . ?' · ' · ' y~ın 1.abii bir güzellik vat'. O harıku: uzellıge ıse, ıç 11 pıac 1 ış, Nitekim Zozo dn hizmetçisi Merinin künde yeni 1sv€ç elçiRini knbul e J~ 
imal edilmektedh·. Hatta bazıları, Al-

1 
mC~hı·esinin arzettiği manzarayı an· liicle güzelliğinize ila\'e edilecek ımn'.ı kıı~~/ac~ar meftt~ıı olam_~.~:. 1 medhiyesini dinledikten sonra payan- !erdir. Elç i R'<'isicumhura itİ~1~;ı' 

manyaya karşı yapıla il taarnızl::ı ı·a iş- hm 'lk ve ayni zamanda meraktan knr- herhangi bir maddenin dilbzr c.ehı-cnı- 1 .ı ını •. : 11 af11
• \ eıı 1T~1:\. l~ zrnrnıı- ~ız bir neş'e ile tuvalet odasına girdi. mesini takdim eylemiştir. Ka»ı: }C~! 

tiı·ake başlamışlnrcltr. t~ıln~·ık ici n. hizmetçisi l\Ieri \'İ ça- zi perüıan etmesi ihtimali mevcuddnı·. a.rında _nm~ese hı . e .m~ ~ ıs 1~ ~n :r, .. 0- Yalnız l.ıaşına saçlarını taradı \'e dü- ~-nnda Hnr ic:iye Vekaleti nmurr1 1 r t 
Bu vaziyet, fngilterenin, en nzak ~ırcl;. · · Bu itibarl:ı. hiç bir ş.cye ih.liyacıııız yok- n,u.~1 cazıb;.~ı <:e .. ı~s.ın .. :.n •. P'.11 a g.oz- ı.eltti. Sonra en güzel ve en yeni elbise. Nunıan MC'nemeneioğlu drı. hnıı 

g . . luı· dersem rnlan sövlemıs olmam.. lt!ı ınden, 'ucudunun ı;;u ınlıgınden b,ıh. ··n· g'\•dı· luıırnLı"ttıı· Alman me!'kezleı-ine en ağır t<ıarrm- ~Ier1 > ·' ' • " ~ • 1 k-r· ı · I{ ı k il · :-;ı 1 1 • • .... • 
...ı • • • • • ı ı ı Zozo · evvela ic.ini c.ekli Sonra dıı- seu;ın er; a ıc ır. . ac ıııın ·c eF.:, 0 Tam.amı·,,ı" hazırlanclıktnn Hom:ı bü- - - -o---Jan yapmak istediğini gö.,,tennekl<.>1111· Emtct mac maze ' · t ll~d k k h Jt it l " 

Çünkü hu tayy:ırelct·, c:ok uzak me- = Bugün çi~·ldn bir. çehı .'.' ile kaile- cl~k~m·m~la; mtımnıı!liy:;l \'~ .. hazzı.ı:ı a!ıc n ~~ a .111. :s.:ıı~ a. a~ı. ~l ıııc a yiik :ıynaıı'ııı öuiin.c ~cçti. Elhise-;iı~i~ Harpte· n ıvvıl 
."flf"'leı·e ·..,.1.clebı"lı·ı·leı'. tl•ılı>tıkı" nı·~. b"tP.ıı L ·b· ı· · · 1 · · ı J[· lltık· bu1"iin ~ızlıyemıven tatlı hır tebeR:-1um helıı • bıle ols,ı tesellı }el mı bul,ıc.ıl\, kaclınıı~ bazı verlcl'ini cllizelttı. Soma en ıyı .~. " ,., r. ı ım gı ı ge ı~ ot )an.ı ...• t : •

1 ~ • • • ruhu ferahlanacak ve o muhakkak kı ., . : . ,. . . · . · v 
lıt . .,k olaıı bombaı·clım,·tn t,'ı,\·.rnrzleri: •l ·ıh·l "L··ızel \·e cl·•h · ı cazıbclı bır çehı~ dı.. . . t kl .. 
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1 1 
.kt" aLık1\:ıbılmım aj .ıklnı ınn. gcçııdı .. t 

" • '< • c. v " •. '. ı · . lob'J" . · .· ·ı :-1ıze eı;e · rnr e mu ·n c e ecece· ır. : .. - . ·· '" k , 1 - . ı flııme51af.:vikatidnhcnzin a!makV..!· ile solrnga çıkmak ıstıyordunı. Bunuıı - lım,ıd et.~. 111 mı.ıım.. İt ·\.ı .·• b·· .. 
1

. ı-;ok.ıga Gıknuık uzeı. apu~n. c.ogtu ··rlle 
. . b" T Yem"n o.<lıvot·ıım' 8 e auz il mısa . . ... r· so~TL' l' AR Ih tt•.... • ı••tu·· 

, 'l bombalannın bir kısmını t:t'5ıynma- :çl in tuvalektli~i ~~ha. bli~t\ rı/ ı~:.; = Pokdı·ı ~leri. te~~kkiiı· edcl'İnı !.. Fİ·a;ısa ihtilalinde meşhuı· cellild ~·uruc ll. ·- • ' ~ - raç e ıgımız u .ıO 
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Şu vaziyet kar~ısında, Alman} anın Be111 guzel vapaca sın; a a ÇO gu- - ~ ~ ..... . ; . ' - 1 •o • • d· L'. . . .. . n..aro . l l go unua rın parası a Sl o~ 1101~ 
h ,, 1 • ten :.e\İlldiı•tııişti. Nitekim dcL'h:tl ll2- <an, __ ~jl11 ~anımı .a rıan~.ını:~ .Hl:>-

gaı·pt.c hedef tutulan merkez .•e "i
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ir- zJ... . 1 1 .. 1 . t'h ~"lendi gözleri arılclı Solnrns zannetti- tokr. at nılele.nnden, ıdama malıknt11 o!- Lizboıı, 26 (A.A.) -Halen Lizboıı~ htanbul, 2G (T.:l cfonla)..-~!l:ıt, 
lcri gibi, ~ark hududundaki lcsckkiil Men· httnımının nmc ıst i e ıs 1 za .. ~ ' ' · ·.. ·. ı "I J • D b · · l ı· •1,t btıltı11a•1 Romun.•Ta eı;ki kralı K:u·ol, .nı elçL.;i, hükCımetimize muı·u--.~ F - '.'ttı'ğı"nı.'hu"kmettı·. <r,ı· çehı·es.i,· bu sefor gözlerinin önünde nıtı;;f.o.an. ~t •. arn.s um er_uı n. \.H as.·ı- '· , • " \ .... , v" t~::>ssüsleri de sık Rık taarruza ug- '.: " b ı l ı <l "I ı L.. k ·ı t:t·ı· 1 'k t• d ı h t ı p Jon.,.'tt .. ı• " .. 1.. d" ·d . bütün . güzelliği de c~nlnn<lı. ıu alta ıle uçm mnc an ev'lie ),1~111 .ın .,. ac nm upes ·o ı e •Jl ıc e ı ·ame ıne ere<, arp en evve o . ~. ;.,,. •( 
rn·ac" k dernektir. Bu suretle Almun~Jl- Gu umse. ı ve Ror u. · m' l'·ı l k .. ı ·- · tızı:ıı1 '"t'ı saPlarıııı · mt"ı."'a·•de e.clilmesini istcmis. ve bu mü- ·~ıi'tımız tiitiinleııiıı ~E'dellcr.ıı1 ~1 . .,ıı'ı:t1 . ki d h 1 - . ~ Müte.,elli oldu ,ı " :; a ecı.ıgı ~.. . '" , ., ... - ı;. - 1 t ,. ıun, fabrikalarını na e e i ecegı em- - Sizi gi.izel mi yapacagım, hay- "E· ,·~t~ Rene., l~cndi;;ini sevi.voJ• ve yukarı doğrn kaldıl'dı \'2 öllime mah- racaati kabnl olunmnı'lttır. g\! am:ıde bulundug.n nu hı<'.. T1~:ı ı 111·,.etıi sahaları kalmırncak ve -,u11a. - 1 ..:ı E ı · 1 ı s·ı· ·t 1 .. A ET b alı d ~ ıı" g··r" Fı·1 • ı~· · ret.. ~e\'CC<'!kli. Faknt fü~nenin ruhundıı bu kum kadına ya nır\ıı: . ~s {ı u·a a, . ı ıye gı me { uzerc r- a er < n ıgı .... o "' hrır~ 
y( merkezleri herhangi bir anda, bu - Evzt !. Fakat neden ha.vret ?. ""· kı ~·"r·atan R.e~·in ,· nsalet, ııezaket ve - Madam; jaııtin toprak. lm.·ın.dan <la geçmek için Ma~aristan ,hi.tk.·u.rne.tıe.ri c~cl ,.dif· 
ta~·.varelerin s.iddetli taarruzlarına ul:"i"- ... , " · ·· ..:ı ı t ..:ı "ki" h ı..:ı rmı;ı e 
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