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l ugoslavyada - ' 
ki son mühim 

hadise 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

r ...... __________ ..;... __ 

Tarihi sahne 
Paktı imz~larken 

Türk • Sovyet 
deklarasyonu 

Sovyetlere göre 

ılfirkige hangi ahv;L-ı 
de harekete geçecek? - -

Yugoslavyanın 18 yaşına henüz girmemiş bulun; n Kral ikinci Piyer 
( X işaretli zat ) 

Yugoslavyada i 
1 

Genç -.Kral iş başında 

Prens Pol kaçtı, yeni 
kabine kuruldu, Üçlü 
paktı imzalıyan nazır

lar yakalandı 

Belqradda 
-----

Hükumet niçin 
devrildi? 

Çünkü halkın temayü
lô.fınz temsil etmiyordu 

ŞiMDi. INGILIZLER DAHA 
RAHAT OLARAK YUNANIS· 

TANA YARDIM EDEBiLiRLER 
Londra, 2 7 (A .A. ) - l\l Ustakil 

Pr:m ız ajnnsı bild iriyor: 
Ti.irk _ Sovyet d eklnra::-.yonunun 

şümulü hakkında en1in Sovyet .kay -
nnklnınndan nc:nğıdnki mnlUmnt nlın
mı~-tır. 

Bu deklarasyon; 
ı -- TUrkiyeye karşı <loğrudan 

doğruya bir taarruza ~ynni toprakla
rına diişmanın girmesine, 

2 - T ürkiyeyi kendini mCid~fon 
için harekete gcçmeğe mecbur ede -
<'ek doğrudan doğruya bir tchdid 
halleı,ine .c;am ildir. 

hte Türkiye llnriciyc \'ekili Snrn
coğlunun bahsettiği 4:haynt i menfaat 
nhnlnn» tabirine bu ikinci nokta 

dahil bulunm-:ıktnrlır. Şayed Almnn-1 
lnr 1\Ierlç Yndi~i boyunca Türk Trak. 
~·:ı~ına doğru inecek olurlarsa, dek -
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A~Kf RI VAllYH 

Keren 
lngiliz kıtaatı t ırafıodan 

zaptedildi 

Çörçilin dün~J_ 
kü nutk~ 

Tarihten bir 
Yaprak 

,....,.... .. ............... 
Yugoslavyanın tamami- Yugoslavyada son büyük 
yetini koruyacak devlet hadiseden evvel 

' 

Emin oıma11dır ki: 
lngiltere ve Amerika

dan yardım görecek 

Davası da demokrasile
rin davası olacak 

neler oldu? 

Halk şögle bağırıuordu: 
Yaşasın /ngiltere, 
Yaşasın Rusya!. 

Kahrolsun Hitler! •• 
Kahrolsun Mussolini ! 
Aşağıda okuyacağınız haberle r , 

Yu goslavyada vukubulan ve b\\tün 
d ünyada m ühim akiı ler yapan bü· 
yü k hü ku me t darbeıinden evvelki 
vaziyete aidd ir: 

J:ATLF:R NE DBM/ŞTİ? 
l..ondrn 27 (A.A.) - Hariciya mü:-ı

teşnrı R:ltler, Yugoslnvyanm ilçlü pnk
ta iltihakı miinnsebetiyle Avam knma
rasıncla iznhtıt vermiş ve demiştir ki: 

- Yugosln\' hilkumeti her halde bil
melidir ki, Üçlü pnktn jJtihak etmekle 
Almanynnın itiyadı olnn girme ve t~h
did usullerine knpuyu açmıştır. nu 
usuller Yugoslavyamn müstakil bir 
de\·!ct olarak mevct1diyctini tedricen 
tehlikeye k6y: caktır. 

Bugiinkü kararın mesuliyeti tama
miyle Yugoskıv hitkumetinin omuzln-

4 rınn ~ökmektedir. 

Türk - Sovyet 
deklarasyonu 

Kiyasetli kimseler azla 
da iktifa ederler 

JJAI.K SÔYI.,ÜYOR: 
Belgrad, 27 (A.A.) - Röyfor : 
Dilnkü g ünlin en büyük nümayişi, 

Belgradda Sovyet <!lçiliği nin önUndc 
olmuştur. Halk cYnşasın fngiltere, ya. 
ıınsın Rm;ya»; ıı: Kahrolsun Hitler , kah 
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Britanya 

ınailiz aazıtısi TOrkiuı 
ve Yunanistandan da 

bahsadıuor 
... 

Balkan Satrancında 
agun sırası Stalinindir j 
Vişi, 27 (A .A. ) - De Lorek Ak i

yon }'ransız gazetesinde T ürk _ Sov
yet <leklaraı::yonu hakkında şunlm·ı 

Pakt şimdi ne olacak, 
Berlin niçin susuyor? 

işgal 
Resmi bir tebliğle 

bildirilmiştir 

söyl"miştil' : 1 

1 
cSovyctler birliii·i, Tiiı·kiy••re Po-
CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

Bulgarlar ne diyorlar? 
K:ıhi l'e, 27 (A.A.) - Şimdi neşre-

ugoslavya baR · · h dilen rci>mi bir tebliğde, Şarki Afri-
y, Ra dyo gazeleaının u mühim mev- kanın en mUhim şehirlerinden biri 

zu üze r'ndek i mütalentını ikinc i ııa. 1 h f 1 d be t ·ı· d 1 

Bir Hindli Nazı
rın Nutku 

Vekl·ıı·nı·n eıı· 1 Prens Pol o UJ>, a ta a r a n ri ıngı 17. or ti n- H b. . . y hl'femı'zı'n ba .. ında bu acakaınız ?, t f d k 1 h ' ar 1 umumlyt ve u-___ , __ v _______ ----- ı·ı a ra ın a n uşatı m ış ve mil ım 

d P .. t .. t hı· i Al 1 t 1 ınuhnrt?bclerc snh ne olmuş olan Ke- nanistanın şeref müca-titriyor U 8r8ŞU ÇU e J• man, 3 yan !""' şehd, l ngiliz kıtnotı tarnfındanl delesini hatırlattı 
~ kesine• karşı orduları znptcclilmi!)tir. lngil'z ba hriye nazırı Alek sandr 

~anki şakaklarına Al- - ff ·tlB . l ·ka VB in 
k d d b. } . 1 rın ıırı • Bu h a ber, muhteviyatından anla-

man tabancaları B]·r uınan a a ır tş ıyor - ~ ............ · ı Dünkü tecrübe çok iyi 1 AR E.T R §ıldığı veçhile, Belgradda ki son h a-

daganmıştı netice verdi Abnan hava mareşalı $ l.t giltBrlRil hlkklldll g9. di~~ı:~r:7 ;;v(!.~t..e.)nm_iı;~rli :k:sp-

~u~~;~a_:~~s1·2_;"z\~o.ıı~.·_> - Ncvyorli • Sofyada bulunma~ta_dır eı·z de yapahm ıemiuıcaavini SÖUIBdi rc;~~~~i~~·~·anm imznladığı pakt bir 
,., """"' .. J üt Ol ı b k Dcrlm. 2 ' (A. darbedir. Fakat Brit.:ınymıın hnrp st-lı 'Yug08im•. hlikumct ııdaml .ırıncln 'Paraı ç er n ır ısmı A.) - Biı· h~ı- İıtanhulda, ihtikarla mücadele it-1 Loı,ıdra •. 2i .. (A.A.) - Hindi?t.ın ıın- rntcji. ine tesir ctmemiş~i:·· l'ugoslav-

Ç)(I pnktn ımz:ıların ı koymkcn, AJ.. Y s~ı::;ı .. rnuhnbır te rini takviye için. fahri kontrolör zırı Emcı·ı, ,dun akşam radyo ıle Sırp- yanın mukn\"Cmct edecegıni üm'd cy-

1~:.ın a:kel'lerinln t. Abanc:ıları şakak. ı·mba Bdlldı· bı·r kısmı b.lclırıyor: intihabı fikri vardır. Filhakika , mü- l ç:ı olnrak ) ugo ln\·yaya şu hit.abede lemiştik. J<'nl at pliinlarımızt Yugoslnv. 
il i ı ı 1.. h ı d L' k t ' )fa. re . .:ıal .G ı.·.n.c:· cadelenı'n areni•licri ve mevzuun ehe m 1 bulunn~uştur: '-'anın hiısniiniyetin° göre tanzim eyle-

t ıın ( nyanmış uır a vnr ı. l' a ·a • 'S • ' c· h l. h J 
Ul\ k 1 d ~·rınmın .:.tıt~- miye ti kartıaında, devletin r esmi te- - ;{!ÇCn arpte na ramnnlığınızla medik. 

' tehdid karsısında tc tim oldukla- ua a an 1 Afrikadn şekkül ve memurlarının kifayet et- dünyayı hayranlığa garkettiniz. llu 1 tikliılini kmmağa azmctmi Yu-
rını ifade cclc'mc);. Ilükfımet muknve- <!dilen meme~· muhtemeldir. Bu itibarla harpte Yunanlıları şeref tacını giy- nani. tnnda \'C 1'iirkiycdc iki millet 
tıı ·t kıırnrı \'ermi-:. olsaydı, şüphe~iz Paı·aşütçli tchlik<':-.iıw kaı· ı ditıı tal>iycııin deği- münevve r itimada tayan, vaz ifesi . ı mekt€ yalnız mı bırakncaksınız '! bulduk. Bu iki millet 1200 kilometre-

lllıilJcti ve orduyu arkasrnda hazır bu. ~hrimizde )apılan tacrübeler, lıiiyiik Şt'~.e,ği ,.e h:.1- ni h asbi v~ dikkatli olarak yapa bile- lforbi kazandığımız znman ırn"ıl biı· lik c.:phcye karşı koynbilirler. Bu ccp-
ııcaktı. bir mu\·affakıyctle neticelcnmi tir. ~ nn - Alınnn cek vatandaşların yardımlarından iı- vnziyefo dlişeook.':liniz. Harbi kazana- heye, Alma.n üslerinden hareket erli-

l\:r f TecrUbclcr, şeh rin ımı~ıyyeıı bazı " viil\sek kurnaıı- t.'fa de e tmek, gayet tabii ve faydalı- cağız. B itler, İ ngiltere ve :Anrerikay.ı lirse uznk yoklan gidilebilir. Bu arnda-Hıdrid, 27 (A.A.) - O i ajansı, 1 ' I f dü 1 1 . · · d k 
1 

k" · d"l 1 k 
1 't :;cmtlerindt' yapı mı*tır. •~ a ruz Ş- ı n H~ı d uın ır. arşı gnlip ge emez. ı arazı, va ı er c esi miş olup dııg-

Ugos)n\'yanın liçlü pakta iltihnkı m:ın t.ıyyareleri, bu İi>tik:ınıctler.e m:ıf- Alman alnre,.,i t zmirdeki alakadarlar a caba böyle Gi!çcn harpte davnmızm haklı oldu- hk topraklardır. Buralardn hareket 
l'ıı<>ra imini .ı;ö\·l hildiı mcktedir. l'UZ p:mı litçüleri bırakınca cn·ıılc~en :ıltınd.ı iıir c<;- - b jr şey dü, ünüyorlar mı, dütünmiyor- ğ'una iııan ıyorclunu z. B ugün bize ~nan- cdeb.~lm~kliğimiz için ayni cinsten 

Yugo lavy~ • Bnş,·ekili S\'ctkoviç. tertibat almıs olan sivil miiciafmı ekıp- ccğ-i clt ın~ k ol- la r mı? ... Bu mevzuda, İstanbul vili. mıvor musunuz? Geç.en harpte ınan- arnzıde t.ccrübcve sahibiz. Narvikte 
~ol,; sinirli idi. Dudakları tiknUü edi- leri ile diğer. teşekküller derhal fnali- <luğu ";;...;en- yet i ile bir temas yapmak, faydadan dınız. bunda haklı idiniz. Hadiseler bu- askerlerimiz buirn gö termişt: r. Artlk 
~·o d · · · yete g,;çcrek uhdı:lerine <llişeıı vazife- l'azifc.c;iııdrıı 11:0/:Jrı,,. ml'ktecı: r. l\ıla hali d eiildir. Vaziyet l•tanbul- nu gösterdi. Üçlü paktı tasdikten ewe} bir cenup nıajino hattına itimad ede-
b· r u. MOtE'madiyen mcndılını ce- yi sfirntle haşarmıs ve paraşütc;ülerin tır1lan Jlart.şcıl Sofyn, 27 (A.' da ne ise, lzmirde de aynidir. Nazarı hilk ümctin milletle istişare etmesi la- meyiz. Zaferin iclcallerde ve m uharip-
ınQen çıkanyordu. Pnktın imzası miihim bir kısmının havada iken im- Gmruani A.) - n. N. B.I dikkati relbederiz. zımdı . Bu olmadı. Fakat henüz zaman !erin tızmı irndesindc olduğunu bili· 

-..;;Dewamı 4 ncU .. hifed~ - - DEVAMI 2 NCI SAHiFEDE- - Devamı 2 inci aahifttde - ** geçmemiştir. yoruz . 
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ORA:DYO GAZ ETESJ-l_F I_K_R_A _I iye e bugünkü be
. ; .'-.':- '\.:!' u. • • .. . • 

Yugosl-ıvyanın y ) teminini oı·du d<'. 

Emniyet ve hu
zurun bugünkü 

biyesi me elesi 
baş\·ekili S\·ct.ko- UgOS 8V M8Ce• ruhte etmiştir . 
viç ile harich·l' Sokaklarda c:Çe _ 
n~zln l\f arko~iç rasının ı•ç yu••zu•• teciler hnzır ol • 
Vıyanndan don_ sun, zııfcr kaza -
dükleri gunun nacağız.. Ye cZa- BAHRi SAVCI 

• Beyanatı G. anerın manası 

akşamı, Belgrad •• fer bayraklariy - Kelimeler de canlıdır; her Cl\nlı T k•ı A • • 

na bir hükuml't Uçler paktı şimdi ne le• şarkıları öy- gibi .k~ıim~1~r de 'ke~dilerini çev•- eş ı at tahsısat tesısat mu··kel-
darbesi vukubul _ lenmiştir. ren fızık, ~ımık ve uzv1 şartların ken t t t 
muştur.. Bu yapı - olacakhr? Berlin ve Ro- Yeni kabine, disini 'ttiği istikametlere doğru de- lef· t d. tJ 1 ı · . 
hrkcn, Almnn gn. Yugoslavyayı ko. ğişikliklerc uğrar. işte şu iki masum ıye ve ıger SpOr mese e eri 
zeteleri de Yu- manın sükutu ve Bulga- nn::ılım, diyerek kelimeye bakınız: Emniyet ve huzur .. 
goslavynyı iicliı • t d ••k l işC ba lnmıştır • Bunlar artık lügat kitaplarının için-
paktııı !3Znsı ola- rıs an an yu se en Bilindiği gibi mü- de uyuyan sakin ve mesud manala-
rak söyle seliim - f alsof u ses.. te\•effa Alek:;an - wu kaybetmiştir. Bunları ;çine alan 
l:ımakta idiler: drın sfiyl~diği son lıic; bir cümle şimdi bize eski deli Jet-

« Yugoc;lavyn; x öz budur. Bugün lerini anlatamaz. Bu iki kelimenin 
Yt. ni Avrupanın Patrik{n b • tekrar onun ruhu vaktiyle ıiçimizi geniş bir aydınlıkla 
bu arkncl:ı. ıık a- egannamesı Yugoslavyada ha- dolduran manası, artık uzak bir ha-
ill'si içine hoşgeldiııiz s.:. kimdir. yal, bir ifade vehmi olmuştur. Ren 

Pn ktın, Yugo~l:l\' halkının \'e or- Bu inkılabın bütün §Ümul ve ehem- neJ-ıri bölgeainin, Rur kömür havza-
dusunun :!rzu u hilafına imzalnndığı miyetini hadiselerin gelecek günler amın, Haçlı gama hareketlerine bir 
l',.,:ıscn :ınla:ılıyoı·du. Prens Polc mü- zarfındaki inkişnfı anlntacnktır. sahne olmağa batlndığı giinlerden 
tcınndiye!1 telgrnflar yağıyordu. Yugo lavya ortacloks patriği bu - beri lügat kitaplarındaki sevimli an
Buna l'< gmen hükCımi>t pnktı !mzıı- gün bi · nutuk söyliyerek demisiir ki: lamları ile d.:limizde dolaşan bu iki 
!nmağa karar nrmi ti. Xazııfarı gö- - :'ılartin kralın oğlu tekrnr geldi. zavallı kelimenin durgun mnhiye
tiirec k trl'ne makinist bulmak gü~ Düne kadar leke içinde idik. Snbahın tinde bir tel&,lanmanm ve ürkmenin 
olmu , ViYnııtıd~ln clönU~te isl' trcniıi glin".!I. ·le beraber bu lekeden kurtul. dalıfacıkları gözükmeğe başladı. Bu 
mm J,a)tıL ·nati gizlenmiş idi. duk. ~·mdi kime dua eclecc>ğ'imizi bili- iki kelimenin, havayı serin ve yatı§-

Nihnyet, dün gece s:ırıt 2,!> da mii- vonız'. Ev\·eJU Allaha dun eclc•lim, tırıcı temasları ile daima taze ve ra. 
teveffa kral Alehs:ındt·ın oğlu kücü! ~onra birliği temin eyliyelim. hat turan etekleri müthiş faaFyetle
Hliahd Petro id:ıreyi ele almuğa. kn_ Knra Yorgi nile:,i, Dalknnlann hi.ir- rin aksiyon çarkına tutuldu. Bu cark 
rn~· \'~l'c!i. :z::u i · o k:ldnr güzel tcrtip ıfrcti icin ilk clefn olnrnk halfıs b~w- ilmi manada sakat olan Versayı baş
eılılmıştır kı, kansız olarak ynpılmı ·- rnğını nc;mıştır. Allah bizimle olduk- tan bnşa yırttı, fakat durmadı. Bu -
tır. İnkılabın ilk h·ıbeıi Yugos'a\ t.nn oıır!ı insanlar ne yapabiliı·. Kra. gün onun hızı, .Polonya toprakların
rnd\·o~u tarafından V<"l"ilmistir. la bağlanalım, birbirimize hilrmet da Bulgar arazisinde, ispanya hudu-

Kral ikinci PE'tro, müteveffa .\tek- edl'linı. dunda ve belki de Libya çöllerinde, 
sanclrın oğludur. Kral 9!':4 senl'sinde Ceıı:ıbıhak bizi hüküm iiren fır- kendi mihveri etrafında fırıl fırıl 
. lnr·ilyadn lilcliiriildüktcn ;;onrn. tınalaı •n tnhribalmdan konı-:un. He- dönmekte ve belki de taşacak yeni 

--r-~------
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u ifil (Q) lfl) lb!1 

nlinhd l 8 y:ıc;ına girinceye kndaı· ııiııi%i takdis ecleı·irn. istı"kametler aramadndır. İ§te bu ta-
Yugo. lavya ııiy ılıet m "Cli~i tarafm- rihi aksiyon dramının fizik, şimik ve G. Cemil Taner 
clnn idnrE' edilec .. kti. Pren f'ol cif ltal) ncla korpomsyonlar idaresi, uzvi şartları; emniyet ve huzur keli- Aydın teşkilatını teftişten dönen 
ııniı> idi. K ":.J erllilcle iclare\"i ele ala- uiiUin \'Ünlil \°C pamuklu kumas im:ı- ınelcrinin canlı biinyesini, facia dolu beden t.erbiye~j genel direktöril ge
c.ıktı. Fakat memleketin vazin,tini lfıtıııı. hükumet kontrol \'E' idaresine istihalelerden geÇı'rdiktrn sonra , neral Cemil Taneıı, teşkilat reislernı
_ırilzöııüncie tutnrnk bu Y-tıhim · andtı vermi"' ir. Vnktiyle ltnlynnın bıı mev- bamhaıka bir mana ve ifade çerçiveıi elen Bay C'elfıl I>incerle bugün l\lani
id~rP\'İ el~ nJdı \'C' ikinci Pctro unYa- zulnrcl.t ihracatı mlihimcli. İptidai içine sokmuştur. Bu kclimeleı·, eski- ::;aya gıclecek, y:ırın dönecek, pazar 
nİ\ le vaziyete hfıkim oldu. maddt erini idh"ll edl'm<'di.fri ıçın den bir sakinlik, bir durgun sandet, güııli şehrimizde 1ııöııü koşularında 

X:ıiı:ı Pı·en-; Poliiıı ı~nrısiyle bir'ik- harbin devamı takdirinde hah-anın bir gÜ:ı:(•I devamlılık anlatırdı. Bu- IJulunacakLıı·. Generalin; bir mııhar
lc kartıı!ı lı:ıbı>ri mc\·cud olmnkln bu ~ar. \"İi hii bütün fölcc• U 1

' • ·;ıcıık- gün bunların hiç b;'ri kalmamı~tır. ririmizin $tıallerine verdiği ce\ aplar 
lı raber Prrn İl) iildiirlildtiğü b:theri tır. Sükunet, hayal bile edilemiycn bir şu ısurellc toplannbilir: Genel direk-
de Yerilm~ktedir. ;·. 1 masal, durgun aaadet, bu devre ya- tô:ıliiğiın mesaisi. bil ha ·a serbest me.s 

Bu inkıliıp karşı:-ıııda akla "'r>lerek R~z\·eltin ım.hsi mtimeı; !li . :ılbay kı~mıyan bir ~a~ihi ~üst~h~s:- güz.el Jck erlrnbJ üzerinde toplanacaktır. 
ıı:ıl ·udur: Donı\ n rndyoda ey:ıhnt ıntıu:ılnl'ı- d~vanılılık, h~.dıselc~.ın bırbı~ı~c gır- Işe, kanuni esaslnra gore, evvela cr-
Ücliı paklln :ık:br>ti ne ol 1caktır. nı ~uılatmış, Alnınnynnın haı bı kn - mış sebep ve ııJet munasebet.nı kav- keklerden başlanmıştır. Simdilik bir 

Gelen h:ıber erin hif' biıi bu:rn re\':ıp znndı••ı tnkdirdc> A\Tupa ·anayifoc> ramıyan bir yavan basitlik olmuştur. kı ım vilayetlerimizde H>' ile 20 ve 
\' ·mpm kteclir llridi~clel'den bir hiikim olacağını, Amerikayı hiitiin Öyle iae bu iki kelime bugün ne uazılarıııcln J 8 ile 20 \'aşlar ııra. ııı
mana cıkarmak liızım gclir"e, Yu _ dünya pazarlarından uzaklastıraca- anlatıyor? ~aşk sına ne anla~ıyoraa daki erkek vatnndaşln~ııı heden ter
go~hıvyn paktı tntuik ctmiyeccl<, bu I i•ını, lı ına lngihcl'enin mani ol<lui{u- a~lahın;. bıze ~u~u an.latı>:o:: .. Bu- biyesi faaliyetleriyle meşgulüz. An
... uretl<' meriyete gcc:m in~ mani 0 _ mı 8Övlemi~tir. Beyanat, Amerikalı- g~n. emnı~e_t, hadıselerın hızım uze- cak hekimleıin :~5 yaşına kadar bu 
lacaktır. J~a.:kn tul'lu okıyclı inhıltıp l:ınn o:on karım v rmekteki isılbetlı·- rı~~~dc. ~ıl!'h §akırdatacağı .. :?unu~ faaıiyetler içinde rol almalarJ, fnbri
) ıımlmazdı. rine, k('nrlilerini bir kat duhn innn - butun ·~kanların kuvvetlarm· aklı ka ve emsali müesseselerdeki crkek-

BC'rlin ,. Roma >;Ükfı1.u muhnfnza dırncı 1 tır. bir tanzim am~liye"ııi ile ayakta tuta- lerin 1 5 ilfl 35, kız v~ kadınlnrm da 
ediyol'Jar. H <İdi <'ler<ien hic l>ah!-:Ct • • rak. hekJcmektır. Huzu~ ise . yurd 15-:10 yaşlar ara.sın da bulunm1ları-
ıni,\'Orla•ı. l!u, hfıdj .. p•ıin .Almannıdtı y k d ve ınııonlık davasındakı mesulı.ı:etle- ı?in btı fa~ılİ\;e'tlere talıi tu1u)ması 
iy; karsıl:ınmaclığını nnl:ıtmaktndır. a ın a rini, b~tün tedbirle~in,· .aldıktan .~o~- icra \'ekilleri hey'eti kararn~mesiy-

. Cörc·ı i:ı~ öyl cf°ği bir nutukla fo. ra temız ve açık bır vıcdanın suku- le teyict olunmuştur 
J.rıliz görü, ihii anlntmı:-;tır. neti içinde idrak etmektir. nazı mahdud mahallerde eskiden 

J:ulsr:ır rad)·osu ı 1.1 rı S<'rvisind(' 35000 Çuval kahve gel- 1 1 cemiyetleı· kanununa göre teşekkül 
ıtı hnlwrı \·ermi~"'tir. özci.ı {!Yll<'ll oıun -"ı - ww www etmiş spor kulüpleri de kanuna inti-

1 rı örıemi tir= - mesi bekleniyor K H b 1 1 lıak etmek suretiyle beden terbiyesi 
Komsumuz Yugosln\'rnda bugün mll- JSa a er er kaııununun rnükellefi.veti şümulüne 

l · b' ı -· kl Jl rıbeı· aldığımıza göı"• y3 onrla um ıı· c egı._i ik olmu. tur. Pr ns -, giren gençleri r·alıstırmak vrızifesini 
J> ı L t"I k b lun·ic:tt•n memleketimize 35000 çuval 1 =- • n Ye u l n n ine isten ı.ız·ık Mtı- uzerleriııe alnııslardır. Bizim nlznm-

1 t \ ' 1 11, kah\·e :.-:'elecektir. Bunun 17500 ruv:l- l' 1 ·t· n1· fett"ş' · t b l ' 
' 1 mı" ır. " \r:t <!tro tnhtn rıkmı • 1 " ~ 1 1 u ı ımız, · an u me- namemiz ge•1çliğin i;;tigal ecleceg-,i 

T,. lı ·taıılıul, 15000 *'U\:ıh İzmir \ e b 1• (' ı· r. ht" ..., f ' "' tıı-. •17. lıunu iıkılnı>d<> karşıhnrnk- "' usu .u.ty .a 1P .a ıyar lröker s- beden tPrbive·i faali.\·etlerini iki kıs-
t n 1 2!100 <'tıvalı }ıJ Cl';;iıı ihtİ.\'<ıcma tahs:. t ı Jd f' d lı 1' " ayız. •ll ı.rnri-taıı. komsularuı:ı eh- an Jll an, •lll' ur me usu •a\' ma n.vırmıştır. Bunlal'm birinci kıs -
· · · h' 1 ~'clilecektir. :\Iaamafilı tc\'zint tarzı- 'I h d ' ı J> k.l · · ımn ı~·ı ıo: ('r be"l('mistir. \' e hunun ·' e m"' ~nn 1 ve >ıtşve a et tıı1rnmı mı mecburi faalh·etleıdir ki atıcılık, 
cl:ı i~·i ııeticcl"nmesirıi tc>meııni de- mıı Ticm·et Vckfdetince dl'ğiştiril - murak.ıbe hey' eti miitehas ıs ıırnn- atll'tizm, dag-cılık, ka~.·akçılık \'e iz -
• JlA 1. 1 mc::i dt.' muhtemel göriilmekteclir. · · J:> L'l · v ı A k ı ı · rız. ac ıs~ E'l'in nnsıl inkisnf eclN'C'· \'lllı >. vı 1 ene ıı ·ı:ırac an ::;c 1rı- cilik, yani ,·urd'müclafansı hazırJıı;ı ·· · ı.·ı · J" Ayı•ıc:ı lıir partide 25 bin, diğ,,r bir m· ı · ı d' · "' ,, :•ırıı ul mıyoruz. Halın bevtmırnme,.;j ıze ge mır er ır. \'C jimnastik, SU srıorları, denizcilik, 

• •, ı • • h' • nnrtide 25000 n ücüııcil ]>artirle de * y· · b' ·ı ı k t' • unııu w•rıcı ma ıy ttedir. ırmı ır mı yon u ıcarct mu- bir de sportif o~ unlarıdır. Güreş gi-
B 1 · t B Ik 15 bin rm•n! knhw! gelecektir. k l · · h d d d h'l' d 1 · l'k " u garıs an n ı!n sulhiin(i mu. " ·ave e"jının u u u a ı ın e ıır 1 ·- bi, iskrım gibi, bisiklet, boks ve hal-

h_afnz-asıncla mühim rol oynnmı tır. len nıc\·zuuna giren bakin, noh:ıd v.e ter gibi fudbolda ikinci kısımı. vani 
\ e O) ?ıyacaktır Bulgaristan üçl{i Dünkü ihracatımız lınzı yağlı tohumhırın ~atışları için ihtiyari olan faaliyetlere. dahi.ldir. 
pı:ktı ımzalanı:ıdıın pnkta dahil dev- .1lfık:ıdarlarla müzakerelere devam Kanunumuza intilı-ak etmiş olan 
1 ti t f d İstanbul. 2i (Telefonla) - Buınin- d'l kt d' 

· er .aı :ı ın nn g:u~uıti edilmi tir. 1 h · "' e 1 me c ır. spoı· kulüı> kon1.rı eleriııin karurı ile 
I> ı t di i racatımız. nltı yiiz elli bın fü·ayı * '-! h' ı· . ı.· . "' >u.garıs nn muk .. ldderatını pakin bulmuştur. ··~~ ıı· mec ısı. uır uısaıı giiıni sn- intibak beyannamesi veren idare 
lıaglamıstır. Y c ) al':ıtılacak yeni ni- :~t l 6,._,0 dn bel~dır; · alo~unda 1.?P -ı hey' etleri, keneli umumi hey'P.tlerin-
z:ımı. ~>e.klemeJ,t~clir. Bulgarisbın x ı.rn:ıc;ak,. lıcledı)~l'nın yenı yıl bııd - den ayni zamanda bir mesuliyet yük-
~end~~.ını ~uw eli. addettiği için bek. Paraşütçii tehlikesine ce. ı tlzcı·ınde muznkeı-elere baglıy'11- lenmiş olduklamıı bilmem. chişiinü _ 
lıycbılır. Zaiflrr ıse beklivemr>z > cnktır. yorlarmı? 

Hulgai"t.1nın biiylece tlçlli p;tkta karşı . *· Kus~d:tsı 'e Sclçukta mahalli E ikden kulüplerimizin idare hey_ 
~:-dık knldığıııı te~ icl ctme;;i dikkııte ( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) ı~lcrı tetkık eden vali !fa~· Fua.~1 Tu.k- etlı>l'i vazifelerini ){llnız lik m:ıçları 
1! ... ' andır. hasını ve yere inebilenlerin de yaka- "·~ 1.' dün nk anı chrımıze don mu,.- içiıı takım hazırlamak ve maçlaı n 
,. ~um~n !'ad,·o-;u cin kı-:ıca su htthe. !anmasını temin etmişlerdir. Bu ekip-j t(iı · U• I· . • . devnmı müddetince hazırladıkları ve 

11 
\ ermı tır. . ler, her türlü moucrn silah ve vnsıta- .* . ''1 knznı-;ınd~ .ııı~.a ~dılme,ktc kı men şurndnn. buradan oyuncu fp_ 
Gele~ı ha?erl.?r ~dre. milli kabine !arla techiz edilmiş idiler. j rıl.m) uz ~oçmen e\:ı. onumuzn,..'kı ~ıy <larik ederek gCıva kuvvetlenılirdik-

~:şekkiıJ~ Nlıııc' halk yasasın kral di-ı Müteakiben bazı istikametlerde el~ ~~rfında ıkmal •. edıl~cek v.e rlnrhal lel'i takımları!ıın. rakip 't-ak?mlara 
.~ ... b.~gırnı·nk s:ırnya clol,ru nıafruz paraşütçülere karşı gene çok g çmentere tevzı edılccektır. galebesini temin için, hattfı bnz<'n 

) uı u~~us. ne.lguıd vali..,i Ste- iyi ıleticelcr cici\! Nli!en kcrübcler ya-ı G ·· t 20 k gayr! meşru olal':ık cliişiiııeLilclikleri 
fon o\ ıç. pn) ıtıht hnlkı na -ı pılnııştır. • oz aşı u ruş tedbırleri tntbik etmekten ve bu su-
~ınn bır beyanname neşreder<>k, pn- Bu tecı-libeleri fakip eden rılakndar Bağ. diğer mahsulat n nehatlar-ı 11etle her 11e pahasına olur a olsun 
bıtaht ~~1•1 k.ının. k~ala. ~nğlılığrnı is- hey'etler, nıüdafna ekiplerini tnkcliı" da husule gelen hn talıklaı L.ı müca- rukpilerine ii<>tuııliık t~ınin etmek ren 

at cttıgını bıldırmı~tır. Xizamın etmişlerdir. dele için lüzumlu ol:ın göztaşını 'fa- ıbaret teltıkki etmekte idilcl'. Halbu-
: ..................................................................... ;:;;;;;;;,_ rım sa tıs kooperatifleri birliği doğı ıı- ki asıl vazife; mekte)>' harici k-:ılmış 

~--• · B ·· t" 1 d • "b · ~an doğruya miistnh ile verilmek şar o.lan ve beden terlıiyesi mtikcllefiye-
: Uj?Un nl a lne er en lh ar en : 1 lı) iP lıeher kilo. unu 20 kurustmı sa- tırıe talıj bulunan Türk gençlerinin 

E .. L ....... H ........ A ......... M ........ R ........ A ............ s ..... ;.n .... e .... m .. ," .. a"'"s': 1 l~cn.ğ~ Ziı·aat Yekfı.Ietindcn ~·ilfıyete kendi kulüplerine i abet eden rnik-
bılclırılmi tir. tarla11nı gerek keneli şnhıshrına ve 

l 1 
gerik yı~11dn faydalı olacak sul'ette 

Zmkıne do) ulmaz büyük bir NEŞ'E PROGRAMI üı.kdim eder. ~ l!::'2 ,: yetiştiı·mck ve buna göı<e ku üpleri-
- 1 - ~ U _ nin faaliyetlerini tevcih \'e idare et-

Yalııız çocuklar t.arafındaıı, çocuklar için ynratılmı~ güzelliğin me.ktir. 
<lorulmaz MÜZİK - DA~ rs. AŞK. ŞARKI filmi UZUM 1 D:ızı yerlerde ama tur spor \'e a-

K. S. K. S. mntör idnrecilikten bahsedildiğini Bahar çı·çeklerı· 57 P. Paci 25 50 26 50 işitiyorum. Halbuki bugün amntör '\'i' 
21 Esnnf Bnn. 24 26 idareci nıt>Vzuubahs değildir. Olsa 

Ynrnt:rnlar - .Tudy G A R LA N D • diokey R o o .N E y 9 P. Klnrk 20 20 ol~a fahıııi iclnreci menuubuhstir . 
• _ 2 _ Fahrilik, bir vnzifcnin mesuliyeti kn-

Sürliklcyici hl'yecanlarla N'EFt~ BİR 87 bul edilerek ücretsiz yapılma•:ı de-
v AŞK l\IACERASI 241202 l 2 mektir. Şimdi; halen ne miktar yurt-

28 MART 1941 CUMA 

QAOYO 

H t G •• Jd• ll:ış üzerinde çalışmakta olduğumuz aya UZe Jr 244289 1 2 bnhsına geçebiliriz. Bizim haleı~ 53 
No. vih\yctimizde beden terbiye i mükeL 
7 1 G ~Ol llrfiyeti tatbik olunmaktadır. Bunla-FHANSIZCA 1 - Zafer Seneleri 

Yar:ıtanlar - Cl:wdctte C O L B g R T - Jame S T E W A R T 
A YRIC'A: Tnvş:lnln Kaplumbağa mnçı renkli nefi:; canlı resimler. 
FOKS Jt:RNALDA - En son \'C en rniihim HARP haberleri. V. S. 

8 20 oO rın 43 nden alınan raknmlaı•a göre 
9 25 88,153 'I'iirk genci mi.ikellef azn oln -

10 !l2 rak. 8002 Tiirk genci ele mükellefi-
n Yok. y.ete tnbi olmaksızın, yani ihtiyari 

'l'anınıneıı tabiı renkli lngiltercnin munzzam tnr ihi fi)nıi 
OYNIYANLAR: Anna Neagle - Adolf Wal Erook 

2 - Kız talebe vurdu SEA. ·sLAR - E. Çiçekleri. 1.15 - fi - 9 da H. Güzeldir. 3. 7 de bıışlar 
Cumartesi \C Pazar günleri 11 de Hayat Güz€1dir ile başlar. 

DİKKAT : H:ıfüınııı btiHin günlerinde ilk seanslar UCUZ dur. Fl. 20-25-30 

ZAHIREı azn sıfatiyle gençlik tcşkilatınn inti-
K. S. K. S. hak etmiş kuHiplerimizdc calışmak- OYNIYANLAR: Anne Shirley • .Rnlph Belmay .. ıtt 

29 taclırlar. .. I.A TİNE LEH: 2,30 - 5,20 - 8,15 te Cıımartscj, Pazar guıı 18 1/2 Ton Su~rnn 

72 4551 r-ardımcı aka da bu çalış - ı de ilave seansı. 
6 malara mali şekilde müzaheret et- •••••••••mmliliiıiilİiııİI••••••••••• ...... ' . -

224 B. Pamuk 66 60 
115 Ton P. çekirdek 

ne 

di 
la 

la 

() 



ııltı' 

28 MART l 941 CUMA 

Kiralık Ev ALSANCAK 
.Aari konforu haiz fevkalade güzel 

~llZaralı, Güzelyalı Nuri Bey sokağı 
~4 üncü sokakta 6 numaralı ev kira
lktır. 

• lataqona karııamda J'•nl açılaa 

EGE 
> lier gün öğleden evvel ayni eviD alt 

katına milrncaat D. 5 
hususi Hastahanesi 

Sahibi ı DOKTOR OPERA TOR 

ADıL BiR • Halla seytinyafmdau mamul 

Omer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KİLOSU 

35 Kuruştur 
·~ ................ ... 

lzmfr belediyesinden: 
'Mezbaha idaresine bir adet nmon

\'akJı kompresör ve teferruatının ~a
tın alınması, yazı işleri müdürlüğün
deki fenni ve mali şartnameleri veç-

hi!e kapalı zarfla eksiltmeye- konul-
1!luştur. Muhammen bedeli 12.000 
ıırha, muvakkat teminatı 900 liradır. Her ıubeye aid haıtalar kabul -.e mU· 

ale i 11-4-941 cuma günü ırnat 
ıs,ao dadır. 2490 sayılı kanunun tehaıaııları tarafından tedavi edilir. 
}~tifntı dairc.cıinde hazırlanmış tek- Müesseseae her zaman 
ıf mektupları ihale günü azami sa-
at ı 5,~~ a kad:ıı· encümen riyaseti- doktor bulunur. Tel 2918 
ile verılır. 23 13 28 9 71 O 

Çamaltı tuzlası Müdürlüğünden 
4168 lira 67 kurm; ke~if bedelli tuzlamız dahili su le. i:satımn ikinci ek-

8İltme gilnü oltın 5-i-94İ de talip zuhur etmediğinden tc isat l>ir :ıy müd
~tle pazarlığa konmuştur. 1stcklileriıı yüzde 7,u teminat akçeleriylc bir-
1 te müdürlüğümüzde mütc~ekkil komisyona miiracantları. 

10 18 28 !)03 

Bayındır belediye riyasetin
den: 
. Mahiye 30 lira asil maa~lı kazamız belediye muha ipliği miJnhal

rır. Talip olanların enakı musbitclcl'iyle belediyemize müracaat. 
arı. 18 28 1083 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
anonim şirketinden: 

1 
N'isan 1941 ayı zarfında şebekede :. apılımısı lı\zım gden ameliynt do

<IYısiyle: 
l - 6 ve 20 Njsan 1941 Pazar giin leı·i saat 9 <lan 15 e kad:u·: 

1 Darağaç G. Hın rnklı 
H Tepecik D. Turan 

III Alsancak E) Kar ıy:ıka 
F) 

IV Basmahane 
IX Eşrefpaşa 
XV Kültürpark 

~ - ı3 ve 27 Nisan 19U Paznı· 
V Çarşı 

Bornova 
Buca 
Kızılçullu 

günleri saat 2 <len 15 c kadHr: 
XI Gazi bulvarı 
Xll Mezarlık hası 

.. ·n ı A!'ansör 
VI Bahribaba 

VIJ Knrantina 
YIII Giizelyalı 

X Konak 
X 1 V Gazi buh-nrı 
X\'I Gümriik 

1 
Sektörlerinde ceı"\!vanın kesileceği ı;nyın 

0 unur. · 
halkımızcn bilinmek iiz.ere !lf111 

Bakkallara Müjde 
Meşhur pilavlık OrhanRazi pirinci 

Ki fi miktarda getirdik 
Çuvalların üzerinde S S S Ekstra pilavlık 

markasınaJdikkat 

Kestanepazarı 873_ cü So. No. 24 

Şemsi GÜNEŞLİLER 

Kirahk bağ ve tarla 
I>. o~miryolları 8 nci itletme komisyonundan: 
Torbalı istasyonu civarıııda idaremize ait 2. heklnr bağ ve 4. hektar 

tarla ıaçık artırma usulii ile iiç "ene müddetle kiraya vcı-ile<'ektir. lhn
lesj 9-4-941 tarihinde saat 15 de Alsancakta işletme hinasıncla konıi~-
~·onumuzca yapılac-nktır. . . 
. Üç seneli:k muhammen kirası c:rno) lira olup isteklı.lerın (22.50) 

l ıralık muvakkat teminat makhuzlnrı ile muan en \'akıtte komsiyona· 
R'elı:neleri lazımdır. Şartnamesi i IP-tme knleminde \'c Torbalı i ... tasyon 
Şefliğinde görülebilir. 22 25 28 31 1133 

lı. Fb. u. Md. izmir sllih Fb. Sa. Al. komisgo. 
nuadan: 
l - ı~ miı· s!l.ıh f:•Lı ik:ı ı hliy:ıcı içi:ı rıcı,·cuci ş::#tn:ımesi veçhile 

(3645) liır:ı mulrnmmeıı l> rlelli aşae1cta cins ve miktnrı yazılı 
dokuz kalem kereste açık ek:iltmc ile sntın alurncnktır. 

2 - Münakasa 9-Nisnn-!>41 çnrşnnba giinii saat onlıeşte llalhnpıırn.r 
ilah fabl'ik-a ınrla müteşekkil komiı;ynnda yapılacaktır. 

3 - Tnlipleıin (273) lira (37) knru5luk teminatlarını izmir mal-
andığına yatırarak alncaklnrı makbuz ve ticaret odn ·ı !)•JO 

yılı vesik-ası ve 24!>0 sayılı kanuııun 2 ve 3 cü maddeleri muçi
bincc icnı> eden vcsrıiki hamilen belli edilen giiıı ve snnlta ko
misyonda bulunmaları. 

4 - Şartname; her gün snat (8) den ( lG) yn ka<l:ıl' znıir. ilfıh fab
rikası mCidürlüğündC' görülebilir. 

}dikt-arı --
5 Mtr 3. 2,5X20X400 çrınlı çam tnhtagı 

ıo « 2,5X22X400 çırnlı cnm tahtası 
10 « 2,5X25X400 çıralı çam tahta ı 

10 c 2,5X28X400 çıralı çam tahtası 

5 « 2,5X30X400 çırolı çnm tuhta::sı 
5 c 12Xl2X400 okluk gürgen 

10 c 8X30X400-500 fırınlı gürgen knlrısı 

5 c 6X30X400-500 fırmlık güıigeıı kalası 
5 c 8X30X300-400 KaranS"aç kalası. 23 28 1 ~ 1152 

. 
(ANADOLU l SAHiFE 1 

1 Bauanıara Tavsigemiz ·--·, V~;;; .. L;~·~;;;· .. A;i;iiii ... iid~/;;;ı 
Simanızın güzelliğini artıracak 

1941 senesi Bukleli altı aylık 
Ondülenizi zevkinize uygun 

ve itinalı b:r şekild'? 

yaptırmak isterseniz 

ENVER YALAVSON'da . 
TECRÜBE EDiNiZ 
lZMIR KfJÇEC/J,FJH: No. so 

T f) /,, F: F O N : 28 00 
• -===========·====, 

EGE Mıntakası.J!aicıla-rına ılan 
lzmiı hariç olmak üzere aşağıda gö terilen mıııtakalarda Kükürt sntışlnrı 

Ziraat bankaları şube .ve .Aj:ınlıırıncn hiıalnrmcla yazılı 
olan fuıtlerle yapılacalüır. 

İzmirc bağlı, KarşıyııJ,a, Ilorno\'a, Balçova Yeni knle tımarı, Buca, 
Sey<liköy, Torba ı. Tepel-i)y. P.ağrılnn. ihti~·:ıçlan olan 'Kiıkiirtll'l'İni şir-

,ctiıı (İzmir Kapalı Yemiş Çarşısında No. 47) 
~·azıhanesindcıı bedeli muk<ıhilinde alacakları tesellüm kağıdı ile Taş I 
iskelede arcfi~ cdt:ı1 teselliinı edeceklerdir. 

Kiiçiik bağcılar ise nzami iki torbaya kadar olıın ihti~ açlarını Kuru 
yemişçilerde Hay Cemal Ali~aıı ardiyesinden alacaklardır. 

Dl.kkat•. İkinci eller kaldırılmış olduğundnn bağcı olmıynn
hır:ı Kilkürt \'<-'rilmiyeceklir. 

Bağcıların alacaklnı ı kiikii rtler gö terilen m.ıhnllerden lıa:jk.ı yer
' erde satılmıyacağımlnn :ılclnnmamaları lfızımdır. 

Satış. 
Mıntakaları 

lzmir<lc 

Alaşehir 
Akhisat' 
Aydın 
Ayvalık 
Balıkesir 
Burhaniy.c 
Bayındır 
Bandırma 
Bergama 
Çeşme 
Çaıınklrnle 
Edremit 
Karaburun 
Kemalpaşa 
Kırkağaç 
Kuşadası 
?11anisa 
.Menemen 
Salihli 
• ef~rihisnr 
'I'irc 
Turgutlu 
Urla 

/,. 
c 
c 
« 
c 
« 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
« 
c 
c 
c 
« 
« 
« 
« 

Cinsi Keçiburlu 
Fi atı 
---

460 

B. 4!)7 
c 495 
« 500 
« 510 
« 505 
c 510 
« 490 
c 515 
c 515 
c 505 
« r> 1 !) 
c 510 
c 500 
c 4!)0 
« 495 
c 500 

~87 
c 487 
c 490 
« 49;) 
« 190 
c 490 
« 490 

Öd<'miş c 4!l5 
J\ulnirt'erimiz kuı sun miıhiirHı (50) er kiloluk torbalardn satılığ'a 

~ık .. rılmı"lır. l! ·' ıı<'lmil<'I cihreti hniz L~mdracla (llAN1 l•:L Gll1FFTH) 
:ilıor:ı1 U\'m·ınd. ~: pılaıı tahdide kiiklırtkrimizin ) üzd ~ 09,51 ::afiyette 
ıiduğu :ınhıııılmı~tır. 

Kiikiil'tl •rim:z on dl'n cC'de fa~ dalı has::-:ıları haiz ımıziı macMclerden 
:ıın:ııııİ,\ lt.• ar: ,.e eıı ~ iık11ck C\.'11 •lJi kiıkurt1crine munclildir. 

Keçiburlu Kiikürtleri Türk Anonim Şirkt)ti 

; 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

lstanbul belediyesinden: 
Beykoz - Akbalı:ı - Anadolu feneri rolun.ın ir.snatı kapalı zaıf thuluylp 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif ueclcli 260~2 lira 59 kUl'llR \'(l ilk temi 
natı 1932 lira 4 J kuru~tur. Muka\'de, ek:)i tmcı, Bayındırlık işleri ıımu-
mi, hususi \'e fenni şartnamaleıi, proje ke.)f hülflsasiyle buna miitefer
ri diğer cvı'ak 130 kuruş mukabilinde vilii~·et nafına müdlırli.iğünden 

\'t!l'ilecektir. İhale 8-4-941 8alı güniı ~aat l 5 de el nimi ıencümende yapı
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarjhin
den sekiz giin ewel vililyet nafıa müdürlüğüne müracaatl-a alacakları 
fenni -ehliyet ve !M 1 yılına ait ticaret odası vesikasiyle 24!>0 numaralı 
kanunun tanifatı çerç.h-esindc hazırlıyacnkları teklif mektuplarını ih-nle 
günii . aat 14 de kadar daimi e:ncümcne vermeleri lfızımdır. 

24 28 ::ıı 4 2144-1122 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat ban
kası lzmir şubesinden: 

Bankamıza liizumu lrndar ikr~zat mutemedi alınacaktır, 
Talipler arasıııda 20 4 941 • abahı saat 9 da fora edilecek olan müsa

baka imtihanına girmek i8ti)enlerin 15 4 941 akşamına kndnr muktezi 
veşiknlnriyle şubemiz muhasebesine müracaatları ilan olunur. (1203) 

••••••••• il··········· 1 ••••••••••••• , ••••••••••• 11 il •••••••••••••••• 1it11 •••••••••••••••••• , .................•• : 

Manisa Sat. Al. Komisyonundan: 
1 Seyyar haı:ıtnhane<lc mevcucl lG tek \'C 30 çift atlı ceman 46 :ıraba

nm boyanması 29 3 941 Cumartesi günü ı;aat ı ı de pazarlıkla 
fönlc edilecektir . 

2 - İsteklilerin mezkur giin ve saatte komi yonda bulunmaları. 
İzmir Levazım Amirliği Satan Alma Komisyonundan: 
l - Beherini 190 lira muhammen bedeli olan 11 ndi't ~nka arabn.:oı 

pazarlıkla satın nlınacakhr. 

2 - 15 4 941 Salı giinü saat 11 de ihale. i yapılacaktır. 
3 - İsti!klilerin şar lnamesini görmek için h r gün ve pazarlığa iştirak 

etmek üzer<' muayyen gün ve saatte ?.13 lirn elli kuruş teminatlariy. 
le birlikte :Manisa As. Satın alma komiıs~ onuna mür:ıcaatları. 

lznir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher ge) iminin 90 kuruş muhammen bedeli olan 2000 geyim nnl 

81 Mart 911 Pazartesi günü saat J 6 da pazarlıkla satın alına-
caktır. 

2 - Muhammen bedeli -1800- lira olup kat'i teminatı 270 liradır. 
3 - lsteklilerin şarhıanw•ini görmek üzere her gün \'{' pazarlığa i~

tir::ık etmek için de muayyen gün Ye . aatte teminat makbuzl:ıriy
le birlikte :\1mıi. a As. S:ı. alma Ko. na müracaatları. 

lzmıir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 Tahmin edilen finti beher kilosuna 337 kuruş 25 santim olan 

13,483 kilo 500 gr. haki ve gri ile 1598 kilo 1500 gr. be) az renk tiı·€ 
'" ipliği alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla <!ksiltmesi 3/4/941 perşembe gi.inü saat 15 Tophanede 

lslaııbul Lcrnzım amirliği satın alma komi:syoııundn yapılacaktır. 
3 - Kat'i teminatı -7629- lira 61 kuruştur. 

- ~iimuhe 'e sartıı:ımcsi komir-ıyondn görülür. 
:i - lsteklil rııı belli vakitte komi~yıına müracantları. 

İzm=r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
:n :\J:ırt !)41 t.ırihinde lzmir L\. Amirliği :satın alma komisyonunda 

pawrlıkla :)atm :ılınacağı Anadolu gazete-inin 27 ıMart 941 tarihli nü!;-
1ıasi~ le ilfın edilen (1 G069) adet lıakır ;ış kabının şimdilik ihale:sinden sarfı. 
nazar edildiği ilan olunur. 

Vilavet daimi encümeninden: 
İzmir - Kcmalpasa yolunun 3 ' 036-3 736 kilometreleri arasındaki 

<700) metıelik şoı1a t:ınıirat \'e inşaatı (3453) lira (2) kuruş keşif bedeli 
tizcrinden °5-3-941 t:ıl'ihinden 3-1-941 tarihine kadar lıir ay müdd tle pa
zarlığa çıkarılmıRtıi·. 

İsteklilerin şeraiti mılamak in<>re her gün \ iln:.{'t daimi encümeni ka
lemine miiracaatlaı ı , ı: pazarlığa iştirak için de 3-4-941 perşembe günü 
sant 11 de yüzde 7,5 teminat makbuzlariyle bidikt~ encümende hazır bu-
lı.ııımaları ilfm oluııur. :> 13 21 28 849 

lzmir defterdarheından : 
Satı" 

No. ı-;11 

47fl ( (~çlıncu Karal: ~ Mıısırlı cad. G70 Ada !I par:;cl 975 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

(.M. :!\1. t•ski 46. halen 156 1 No. hı Arsa 120 00 
4 O (Salhane M. 0 Eylfıl ve Burhani~e sokak 862 Ada, 

(18 ııarR<•l 18 1\1. M. 2 \e 137 kapu • ·o. in Arsa 35 00 
~81 ( G i.ızel.} .ılı Tl'ct>Cldücl ısoknk 806 Ada ~ pnr::-el .., 7 

(. 1. "f. 19 taJ Numaralı Arısa 13 00 
482 (Guzel.} alı ·ı:eccddüd sokak 907 Ad:ı 4 pnr el 40,75 

(M. 3\1. 14 1 TaJ Numaralı Ar:sa G 00 
48:~ (Güzel~ alı T c ddtid sokak 906 Ada 2 par <'I 84 

(M. 1\1. 1D l tnj numaralı Arsa • 12 GO 
4:-31 (laizelyalı Tececldüd .okrık 904 Ada 3 par:-; l 267 

( !\1. M. l~ taj numaralı Ar:-:u 40 00 
4 '5 (Gözt ııc Şahin,. 1sm t pş. sokak !139 Ada 2 pHrı'el 

(181 l\I. • I. 5 1 VC' l taj numaralı Arı-a • 50 00 
.:ıSG (Gim>"yalı Erik ı-ıol,ak 010 Ada:~ par:-;<') 6G,50 M. M. 

( 43 l l,apu Numaralı Arsa 13 00 
4 7 (Gi.iıcl):tlı Ferah sokak 910 Adn 2 parsel 70,50 

(~I. :\!. •rn l kaptı numaralı Arsa 14 00 
4~8 (Güzel) alı Reşadiy<' okak c9 Ada !l par::-el 137.2:> 

(M. M. lfi taj numaralı Ar.,\ 27 00 
4&!.l (l;öztepc Şehit Fethi sokak Sırn Ada ı par:sel 41,öO 

(.M. :\1. 27 .. 25 tni No. lu Ara 30 00 
ıı!)O ( Göıll'pe Turgut reis sokak 840 ada 7 parsel 38, 75 

(.1. :'ıl. 1 2 taj Xo. lu Arsa :10 00 
4!)} ({j0/;L~})C .ı. 'e\'zatbey Sokak 8 il adfi 9 parsel 75 

(M. 11. 19 tnj No. hı Aı·sa 30 00 
192 (Goztcpe .. T.evzat bey sokak 841 ada i pnrsel 130 

(Jıl. M. 29 taj numaralı Ar.a 65 00 
in:1 (Üç kuyular 5 ~O. hı !'Ok.ık } 65 ada J parsel 651,50 

(1\1. M. 38 E ·ki, halen 11 tajlı Hane f>O 00 
l!i4 (Göztepe Şehit Fethi sokak tH3 acla 7 par~! 130 

(l\I. M. 13 kaptı numaralı Ar a 65 00 
Jn5 (D:ırağaç Umurl>cy 1515 Ko. Sepetçi • okak 1417 nda 

(2 par. ı>l 50 M .• M. 23 taj No. hı Hane l 00 00 
4!l6 ( Darağaç Umurbey Ş hitler enci. 1411 ada 2 par:s l 

(I GOO !\L 1\1. 111 1 faj N o. ltı Arsa 1600 00 
ıHl7 (Darağaç Umurbey Şehitler enci. 1421 adn 2 ]la1·:scl 

(2:;G l\t. 1\1. 80 taj numaralı Hane 400 00 
4~> (J ıarağııç l"murbcy 1527 Altmçıkmazı ııoknk 1~!>6 

(:ıdn ~O paı·sel 160 :.'ıf. l\I. 17 taj !lum:ırnlı Hane 100 00 
rn9 (.'.\Iersinlı 1569 .:ı-o. Banyo k.ık 1 l7G Atln 4 parsel 

(8 tajlı F,v 250 00 
500 (Kalmmrnııl:ır Kun çay 1553 :No. Emin bey me) danlı-

(ğı 137 Ada 20 pnı d 60 ).L M. 11 tajlı Arsa 24 00 
501 1Jnrağ<1ç l:murbey 151!l. mlet :okak 1114 Adn 10 

(pnl'sel ·)o,75 ){. M. G taj No. Ju Han 150 00 
Yukıırıcla 'aıılı m\"alin miılkiy ~tleri pc in µar.ı ile 16 ~ !>41 tarihin

den itibar<>n 16 gun nıuddetlc mi.izn:. ıcde~ (' konulmuştur. 1 haleleri 31 3 n 11 
tarihine müsadif }Hııarlesi git mi aat ı 1 el dir. Tnliplcrin muhammen be
delleri üzerinden ', 7,G depozito akçe i yatırnrıık ~e\mi mczkurda Milli 
Emlak Müdµrliiğünde mı1te~ckkil sntış korni yonuna müracaatları ilfm 
olunur. 16 28 (1026) 

Vilayet daimi encümeninden: 
lnciraltı yolunun iltis .k ı okta. ... ından plfıJ m ydamııa k~ıdar ol.ııı kıs. 

mınm; lzmir hıwagnzı kcı ran·} 1 lrnplnııma~ı (6507) lira (!lO) km·uı;;: 
ke..:if bl'deliylc 22-3-D 11 tnrihinden itil.Hır<'n 20 ırüıı muddetl .1çık ck
siltmcke çıknrılmı:.tn. 

Talil>lerhl malünrnt edinmek iızerı-.; hc>r g in \ ılfıyet dnimi <t'nriimeni 
kalemine ve eksiltmeye iştirak için de ihale hrihi olan 10-4-941 peı§en 

be gilnil saat 11 de yüzde 7,5 teminntlnriyle ehliyet ve ikalarını hnm.L 
len encümeni:! mllracaatları. 22 28 9 1123. 

• 



S>\HİFE 4 

Tahliye edildiler 
P ol Reyno ve Daladiye 

evlerinde nezare t altında 
kalacak lar 

Macaristanda 
Alman diplomasisinin 

faaliyeti nedir? 

( ANA DO 1. U ) 

Yugoslav - Macar 
1-/ıulııdlar kapan111ak 

iizeretlir 

28MART1941 CUMA~ 

Meclise verilen Vekiller hey'et" 
Buclapc~l~. 2G (A.A.) D. N. B. l A eh ı o·· f { d Macarlar bu haberleri ajansı bilctirivor: ayı a ar un op an ı 

\"i.,.i. 27 (A.A.) - Harp m 'ulü • "d .. .. [ Bu ~abalı bir tren, .Iacar - Yugo ·- Ankar:ı, 27 (A.A.) _icra Vekil-
dive tevkif edilmiş olan :ab1k Bas,~- gayrıvarı goruyor ar lav hududunu gcçcmemiştir. !eri hev'eti. bu•rlin Ilasvekil Doktor. 
kiİlerden Pol Reyno ile Daladiyc. ha- İki ntemleket ar·ısındnki huduc' mü .J ., a ı·t-

1 1 Budape,;t", 27 (A.A.) - Pe..'}ter Lo. ~ . ' • ' . - · Hcfik Snydnmm riyıısetin<lc 1ıeftn .,. 
pi ·haneden tnhli.} e edilmiş elr \'de eve- id gazetesi; yabancı biı· ajansın Al- nakal~tının ın~ıtııı ,?cklenmcktcdır. • 1 ran ve Irak hudutlarına kadar olan demir 1'"t1'mnını ."kdetnıı's \'" l'ltZn"mesinde. 
rinde nezaret altına nhnmış ar ır. manlnr :\tacar ordusunun tcrhi ini is- R.~s!.l'ıler d~ dnhıl olcl~gıı. h~lcle telf'fon :r • " " " 

Salıık Başvekiller, siya i fnaliyetfo terli•;i haberinin doğru olmfHlığıııı yaz- gortı ftıclen ynsak <'clılmrntır. yolunun ikmali için İstikraz yapılacak ynzılı 1msus:ıtı rniizakcrc eylemiş~ 
bulundukları takdird tt>krar lıaıJi ha- ,, ~ 

mııktn V<' söyle demektedir: ı\nknr n. 27 (Telefonla) Örfi ı k:ulnr ılemir.volu inşaat mın ikmali ne~·e lllılncnklardır. · · kt Al 
. .. .. k . Bö\le bir şs '\O ur. mnnya ne /ngilterede Yı ·nosl vya i<hwe Jbnımununcla bazı maddelerin için istikraz ~·3pılmn ı hakkındaki Belgradda hükumet Metresinin giızunu eslı orcluıiun terhisinf ve ne de hududlar- u6 a tnclili Jfivilıa.siylC\ 'l'ıp fokiil~iııden projcılcı· , füyük .Millet )f eclisiıw 

İ't b ı "7 (Telefonla) - Cihali elan çekilmesini ist~memiştir. Malf1!11 için neşriyat artacak çıknn doktorların mecburi hizmetle- lnkclim edilmiştir. niçin devrildi? 
tütr~n.n~a~~ikc'lsı.ndn. am~le Hn:nn, iş- ~~1~~,.~·~çı~~~~ '.:\ l ncıırıstnıı ~eferberlık Londrn, 27 (A.A.) - Jsiihhar:ıt nn- rinin lftğ\'ı, lrJu \'e lrnk huclucll:ll'lııa ( BAŞTARAFI t NCI SAHiFEDE) 
çiler<l~~ metr~:ı .Azımen~n ~ur~rn~rn ve • • 

1 v:ıgo ~lav~·n hududundaki or- zın clnf 'Kuper, nvam kamnrası:ıda şu A 111 
çenesını ustuı.1 ıle ke~mış 'e jnknlnn- ı ı k'I . Ç" k" b l huclud beynıınth bulu11mustur · 1 1 Şark Afrı•kada Lond!!a, 27 {A.A. ) - Dlin nkş!l .. 

c u < n "e ·ı emez. un ·u urncı:ı ' - • . 'ıl • •• • • R ..... b)• ·~) l <l·t lıeı" stıs"' 1 ""tt"'OS]"" r"'dt·cııltı .. mıştır. 1 1 muhnf~zlnrından başka kıtalar yoktur. - Yugoslzı~· mıllet!ııı hadı:>elerdeıı esm .. J te Jtt er 'n ı . ..ı .ı ,.. .. . ·• J AHMEDL HABERLER h~l? rılnr l'cl~bılmel~ içııı .Sırp - Hll'\'nl 5. bu snbnh tin mutad emisyonl~rı 
k' ŞAMDA KANLI NU-MAYl'Ş•ER dıhncle ne.şrıyntı 4v dnkıkndan 70 dn- li l l m kabı·z ) :ıpmnmı!?tıı·. Yugoslnvya ractyo~1° Ahmedli (Hususj) - Nüfusu i ·ı t. kikny:ı cıknrdık. İmkfın bulunursa 11es. Kahire, 21 (Radyo) - Resmi telı- ayan arın u enat 'onda C\' \.'Clfi nskeri b:ındo 1 

binden fazla olan nahiye merkezi · t l k'k d h t ı k h l .. k.. ··ıd·· •rt :ıı.leta modern bir kmı:ı-ba hnlinP r,el- Şam, 27 (A.A.) - Ofi ajansı bil- Drıy:t on ti nk·ı ·a. 1~1 nl uzn_.ı·aic:t ·t~r. liğ: . Ücum arı pus urfu U milli marş çnlmış , kra l Pi~·~rin. id"· 
mi ·tir. dirivör: oı;t mem e etle1<. n c .c neşı ı) n ın ~n- l~ritre<lc>: Kcrende ,·azıy<'t memnu- dar mevkiini eline nld1ğını bıl 1 

Şamdn hadh~eleı· olmnslıır .. 'iima- pılnıasıııı t:ımcnnı etLık A\'l'ıcn h.a- . . . .. kt . miş. ıııillc>tirı zaf('r bayrnkları ile rtı1 , ZiijHİ rnziyeti mütemadiyen in ki- \·işçiler polise hiicum ctmi~lerdir. hir \ e clif.rer istnsyonl:ırdnn dn SırıJ tı~yctc şay.mı. ınkı~af ~o:t<!rme c~lır. ıauaıar ve gamaçlar li mar~l:ır söylediğini hnber verıtl 
şaftadır. Tiitiin, pamuk ' iizüm h'lt."- Asker miidnlrnle etmiş . lıcs kisi fil- diliyle ne !'İynt y:ıpılacaktır. Ktı\'Vctlerımız y.enı mülıım. mcvzılcr ''e. 
Jıca geliridir. ruistiir. Diı{et· şehil'lctdc s(ikuı( nır- x--- kııznnmışlıırclır. -· Şimdi kralın bc'-·nnnnmesiııi 

lsta.yondan köy içine doğru açı - A "k k. l hnlyan mukabil tnnrruzları pUsküı·- ~ J 

ıan nmua ve geniş roııarirll! bu gü- dıı·. ____ 88 "' merı aya ıra anan tnıınuswı·. ı~sirıcr arasınctn bir li\·a lTALYAN ASKERLERiNiN CE· kuyorıım. · '"'il 
b 1 1. · Din~rek be\'aıın:ımevi okumtP•~ zcl köyün biran e\·\·cd e N ıyeye • 'üsler karargahının tekmil erkfüıı bulunmak- · • · • • • 

knvusmn"ı lftzımdır. Tarihi sahne tı tadır. Son 48 ·ant zarfındn ltalyanla- SEDLERILE DOLUDUR . . rd~ 
Halk bu hu,.usta teşebbü te lnılun- l Loı1dı a '>"' ( '\ A) ·\tluntikde ı·ııı ".n)·ı·,··tl,nı•ı cl,·ıhn .·ıgvıı· c>lmtışttıı·. Yeni kabineyi kuranlar kimle 

dl k k l' -BAŞ TARAFI 1 NCI SAH F EDE- •' _, ' . ' - • ,. " " Yeni Yugo;;Jnv kabine~inin bsS" 
mu,. tur. Turgu u ayma amı .ay ~snnsın<la kalemi Lir knç defa yerine Amerikayn !)!l ı;ene için kiralanacak Hnbeşistanda: Garbi Habeşi:>Uında Londra, :!7 (A.A.) - Röyter ajan- S ptlf 
Alaedclinin bu mühim i.,i kısa bir z-:ı- müstemleke üslerine ı it lngiliz - Ame- .Afrikalı ku\'\'ctlcr Ganbelayı ~ılmı~ ... ının Keren cephesindeki muhhbiri bil- kili orgenernl Dıışnn Snıoviç ır ·~ 
mnnda hnlkın dileğine gör<? hnlli koydu \'e tekrar alarak imza, a d:.>- l'ikmı anln-:ması bugiin imzalanacak- lnrdır. Cenubi Habesi:-;tanda Habe.ş diriyor: ı 50 yaşındadır. Geçen hnrbc gir01d 
mm·afık ilur. Resmi, hu,;usi ticari \'nm etti. B:ışvckil nıwnk mıtk,ındnn ıır. Muııhede,vi Drfüınya ıııımına Buş- vntnnpcrv<?rleri Y:l\'eilonım . .;nı·k VP fngiliz topçusu ile ha\'a ku\·,·etleri onrıı ha\'n kumand~n muavini. J 
muhabl•rat, po ta kıymetli munmele- sonra k~ndine gelmiş ve gnzetecilc- vekil Çörçil, dominyonlnr ve mibtem-1 gnrbind-e nsk<'ri hr:ıkolları i gnl et- Kerencle dil.'man mev:-ilcl'ini ~iöğn:eğe ~la ·:0.nrn. ~umam!:rnı 0.lm.uştur. en~~, 
·inin nrtması ve halkın lıu ihtiyaçları rin nazarını çekmekten kurtulmuş- lekelt'ı· nazırları: Ameı-ika namına da

1 
mişlerclir. Du bölgede tlüşmanm mmıe- <levanı ederk~.n, naklıye servıslcrı. ~el ~~~flı, bN s~baJ' 0 1 31.~\.tn~ı~~r , 

için knzn merkezle;,ine gitmek mec - büyük <'içi \·ayland '''-' Amerikan tek- ,·iyatı çok bozuktur. yakın olan hucumu hazırlamak ıcın ·. u e~e n.y .rn. ırr. se\. ı~ı, a 
burivetiııde bulunma ı arnztırı d!kka. tur. nik komi~yonunun üç nznsı imzn <>d - Şarki Hnbeşbtmıda Harara ilerliyen durmadan ceı)hanc t:.ışımaktadır.yltal- hııRna)e. ~.t1ıgbı' b.ır ~nhıstı~: . Mnı;t 
te nİınmnk lfızımdır. Şimdiye kadar diğer dovl.:!tlerin ceklel'diı·. impnı·atorluk ktı\'\'ellcri mlişkiil ara- ynnların bütün tllnrruzlnrına rngmen r ~.,. ,ke .. \.~· ırın1cı mmt\ ıtnı k.

1
• cdt 

Bu noksıını gözönüncle bulundu - pakta iltihakı merasiminde hazır bu- zide pffınn göre hareket ~tmektedirlcr. geçen hafta sonunda alınan mevziler rngım ud 1 ug
1
Jos nv)1'ayı 1 .deş ·'a· q 

ı·nn nahiv" müdiiriimüz Suphi Oras lundu6"1.ınu bildiren ajnnsın ayni mu- .\hırda g-ecidiııde bir me\'Zi znptediL muhafaza edilmckt~dir. ·ı uknc;u
1
r nnn 

1 
~ 1rv1at kar ı erıkır.e~ 

burada bir postahane açılma mı isti- hnbiri diyor ki: Askeri vaziyet mistir. Uu nievziYi ttalyanlnr fovkalfi- İngiliz k-eşif müfrczcleri, diişmanın ya .ne ar .e gr:ıc_ n ·arşı ~u ııvrıd~ 
yen köy halkının dileği üzerine :tlii- <l t'~ tnhk' · t 'si ı· tutundu bu dağların ,·amaçlarında do- etmış, Sırp Hn'\ nt anlaşm~$1 1 

d d 1 1 . «Polis tarafmdnn btr dcfn fevknlii- e · ure ıA: ' ım e mı,. ere 1• ,, l - . .. ·onr·ı vazife almıstır Çek mektcP 
karlar maknml!ir nez in e te e) )fı,;- d" t.ndbı'ı· nlııımı" .. tı. nuntın s,.ı.~t>l"- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) Libyada k:ıyde değer bir ~ey yoldur. laşmak.ta?ır. t~lyıın ı;ıukabı~ hl_ı.cu~ı- :.. d, t •h· ·ı .... "u t·· • y )C\'11 
lerde bulunmuştur. " " - ::o .. uc " Lo d. •>7 (AA ) H . . Da tarı gıttıkçe ·ıgır zavıntlu püskurtul- rın e a 1 goı m şı 11 • ugos 

---x rinden biri, 'i\lnrsilya suika. dfoin Al- dir. Çünkü Yugoslav hududları c;okl hT 
11 1 ~' t . ·l. -. ra \~ hk: t;ıcktcdir Dol~ Gr:ıttÖ ~phesindek; ka nın şimdiki nizamına hararetle t.'t· 

Tarihten bir yaprak geniştir. 1cabınd11, Yuııan, Yugoslav, 1b11 .~~.ınıye neznre 111111 rn sa :ı ! , ular \', ·,.,,mncJ nı: bu ""Ph~de .... <.lef: tnrdır. ı. ınnııların hntırııın gelmiş bulunması t ı c • " a ,, ""'"' " :ı .. ,. 

kuvvetleri mesai te~rik edeceklerdir. .e Akgı. .1 b tl kl . d" "ta·:rı·u"n ·te"""b"'u"s' edeıı ttnl "a.ıılnrın İkinci başvclcil \ 'iludimir, nıcs olabilir.-, v ~ı· .1 . , . d b'. .. 1. f· 1 L' şam gt n a ı an sonıa, uşınan •... .... ~ 1u • ,J. • • " . , •• • .,1 d .... 
1
... 'b 

Baştarafı 1 nci Sa hife de - .ı ugo" .t\ m ş.ı~€ ıı muc ,L .ın ıar ı ı · k h ·ıı · · ı hcır dcfmıında verdiği ngır ıayıat netı ' U\ ano\ ı~ın og u ur. ·' U\ errı · 
x verirlerse, '~nubi Sırbistnndan 1skum. tnyhytaıl·~fC'rı kşt~rl . stbı ı ebrıl c.ıvarırtrc ~ cesı· ol"r.ak o·.'ıt··ıı"'rle do.ludur so'n ...... r: hukukçudu:r. Ilhlgrad üniversite~ rolsun :ı.ıu solinh diye bnğırmışlar- 1 F l .. b. , •F.,lbe. . ı· . 1 1 •• t . 1 mu e ı no .ı ara om a nr atmıs ıı. . .. " · ':''° f .. dO D .. t"'-' S t ı ' 

(ıır. TQnSZZ ara gore l \le ' san \:l<ısınce l>ll uarıuza }{' k. J t }J ruzda İl.1l"·anlnr bir zırhlı otomobıl VC pro esor r. rus ·oır mp ır. -~il . d'k ' ı•· ı, h . i D. ı· ı ıç ·ımsc yara anmamış ır. ~ asnr .J 1 b . k p 1 k diı;ı 
MEKTEPLER KAPALI: ( BAŞTARAFJ 1 NCJ SA HiFEDE ) şm; 1 1 

.. w'l )an cep ~s.ın.n .ıaç una- \.'Oktur Gece ka ·dctlilecek bir sc · ol- 11<,; tank kullanmışlnrclır. Bunlardan 1.a ~~ çı men pre~s 0 . en ~ 
Belgrad, 27 (A.A.) - 27 bin tnıe.- lonyn gibi yapmıyacağını. bitaraf ka- nı ıle alakasını keo;~bılır ,.~ \ uıımılıln: • t · .} • ) Liri tnhrip edilmi.c: diğerleri kaçmış- fıkrını son:ıu~, ?v!>0yle hır paktşl 

d k 1 rın da c.cphetlen hücumu ıle buı·adakı, mnmış 1 ~ • • ,. • • tır •• zalnmnnın ışbırlıgı ~·apmak m:ııı 
benin okuduğu mütead id me ·teı) er l:ı.cağını taahhiicl etmekredir. Bunlar İtalyanlar mahvolnbilir.. Viyanaclaki . !..ondı~~ 2ı (A.~.~ -. ı~.ava ~e Da: Knhire 
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AA _ Kahir edeki vereceğini söylemiştir. Kendi~i ~·f 

dün tntil edilmiştir. Talebenin bir ço- tehlikeli ŞCJ ler değildir. Bununla en ~on imza merasiminde Yugosl: \'lara hılı enmı,\ et neznı etının dun akşamkı •. .. • : t ( : .. ) . , ,· . lıdır. İngiliz dostu olar ak tanınıı1 
ğu ~sasen grev ilan etmişti. TaLbelcr fnzln n!akadar olan Tlirkiye memnun . t' .1 . 1 b d .1 . tebliği· nskerı sozcu, ngılız km·vetlerı El Agı. t 
sokaklarda cTipperary> İngiliz mar- göriinüyor. Kiyaselli kimse. 3zla ikti- ıml ıyak~ 'i~rı mış 0 m:ı;;ı un nn 1 erıl 1\tüıı.forid uçuşlnr vnpan tavvarele- ladan avrıldıktan 24 snat ı-onra düşma- ırİı . . kT N' . Rnd~ 
şını söyliyerek dolaşmışlardır. Tnlebc fa etmesini bilendir.» ~e ~e :X ~rd el 1. • ,.., 3, , h ,· riı; fanliy.eti cenup k;snıındn fnzla ol- ııın mu~kavemctsiz olarak burayn giı:- fi ~ı:ıc~ye d\:e ., 11\İil~nc.~~:fa 1;~~ reislerinden büyük bir kı. mı tevkif Jur Ek de Pnri el!! şunlnr _:.-:ızılıdır: mu''.'h1

1!1mı:ıbı'rumunntı.'andc 1'1
1
• 

1 ncuııtın·1'"caeıı~r,u111ı2 muş. mlitcndclid noktalara boınbnlar djk}cri
1
ni, jşgnl kuvvetlerinde!! ekS(.~rı- "\·~k~ıııı~eesı;ı. '!~kaıdaşı~"'ır Sırptır. 

d ·ı · t' vk · k l hAd• 1 · h • · u ı t u b b ı l • h sının talynn arabaları oldugunu az ' ·• · e ı mış ır. <r, serıyn anı a 1:-;e eıe sa ne ela n iVbnreıı Adri"·atik denizine do1r- nt1 mış ır. nu om n art an çogu a- . • ' ' ' .. • mnn lı \'f' Yugo lavya tarihini cıı 
VESIK A IJAIU GiZLE!ıl/ŞI .. EJ?[) / : olan Balkanların son avziveti kurşısın- 1 · 'k d ., :ıd f'' k l " ,ıınrn sel biy •t v&rmcmişt.ir. l ngilUıre- mıktardn Almarı arabasının du bulun-, ,,:

1 
b' k' d. . 11cı 

1
. h"rfl 

) D r T 1 . f . r l'U o an ısım il mu a Mıya ÇC) • e ve- . . . .. . . hte l b 1 J • .. ·J • uı en ır ımse ır. ı' a ı\'e \'C .. 
Lond_ra. 2? (A.;\. - e;r ı c gı:ı dfi s~trıuıç. oym~unıı, ~yntımak sı~ası rişli olacak şekilde clnğlıktıı·. Dıınıı, mn garbınde bır yerde mute:ıddıd e\·- ~as~. ~ıu ~e. ~ unc ugunu ~o.} cmı~ v~ ııazırlıklnrında b·uıunmus't 

gazelesıne gore, 1 ugoslav devlet. dnm- şımclı Süılınde<lır. SUılın 1ıarmugını cemı ıtan im·tlc dovrru Drin·ı nehrinin ler yıkılmıştır. \t! Şo) le demıştır ·. . Alckgnndnn sevdiği kimseler dc11 
lnrınm imuıladıklnrı ,. sikalardan mı- h~nüz faşa koymamaktnclır. Stalin eh n' iye~ .~ tesiı~ tnkip ~der Nite- Cenubi lngil~redc iki köyde endüsL . - Trahlus. - Bın.s:azı h:ı<lu~lbu·ındn Küçük itila.fı vücuda · gctirrnif 
c~k. bir kısmı n~şredilmiştir. P:ıl:tın dnüne ~ğil~iş:.seyr~dcn oyuncu.lar nr.n- ki~ :~unıi "harp.te ~\ \.;ııstuı~·n 0·r,İusu- ri Linalnı·ı zarar görmüştcir. .Zay!.at bır kaç. g~nd,il,r k?şı~ faalı~·~tı. ya~ıl- Alman tehlikesini e

3
kiden &ezrni 

gızlı tutulnn kısımlnrı. hnrp malzı'me-1 sıııda sakındır. Ve yamııdakılere ıl- na karşı Sırplar buruda mühim miich- fn.zla olmnmıştır. Avcılarımız lıır duş- nıa~t::; ıd ı ... El Agı l:ı,; ı uıhlıseyc, flın- Dahili\·c ııazırı jaıı Sırptır )lef 
sinin nakline mlilcallik Almrmlarn ver-1 huml:ırda bulunuyor. Fakat fısıldaya- f;a 'vermisler \nı~\ur ·n ordu •u m:m tayyaresi clüşürmüşlerdir. Dafi gnz~nı~ :ı;ıudafnnsı bakımından ~arar 1 de~okr;t partisi ·lideri v,e • eski4 
dikleri müsaadeye :tit olduğu s:mıl- ı·uk ilhamda bulunmak. oynamak <le- b.u,rn ını re~mi·· fr kn~ çok' bitkin bir bataryalar ela lıir t:ıyy:ırt• <lüşiirmliş- \'<?rılmı~tır. Bur~d:ı çamurdan bır ka-, sıhhat nnzııı idi. Üçlii pnkta gi 
maktadır gildil'. • ~,. . ~. 1

• • !erdir. le ve uıu orta bır tayynre meydanı ve k • .1. 'stlf t . t ' 
lllTl}.AT C-[JR n·ı \J'IN /J ll'l· Ti: hale gclmı~ \e o .s~rnda Alman~at a!1- I ! . 27 (AA) il· .. . rıre- miHenıidi<l acı kuyıılar vardır. a ra r '?r.ı ın cc ı. ~ p mas ır. C1tıf 

>:J ,, •
1 

' • ' .~ .. x cak Mornvn vndısınden umumı sekıl- ..... oıu 13•.. • • •1"' 41 ııez ., . "' ~ Itnrbıyc ve l>nhrıye nazın, ~~ 
Belgrad, 27 (.AA.) - Rndyo hutun Ç ··r ilin dünkü nuf ku de il.erli ·ebilmislerdi tının tehllgı: . N.l~:oı.,~'. 27 ~A.A. ) - 0-nuJ,ı Af- lır ve Aleksnndmn sev<liğ'i \.'tuılı 

ihtiyat . ubaylarını bugün saat 16 ela O Ç N'h•n~ct n~ıl nrtst-ınln Yugoslav Salı ve çarşamba güııfi bomhaı·dı- r~luı. bırlıgı Malıye. nazı.rı ~fatney:_ Af- askerdir. l kint~i ordu ku~nndl 
Ordu evinde yapılacak IJir torılnııtıyrı ( BAŞTARAFI 1 NCt SAHiFEDE ) h d 

1

1• · ç~k il~lm a'rıznlnrln kııp,lı- mnıı Ye sahil muhafaza tayyar('lerimi7. r•.ka~lll m·tık harbın bıtmış oldug-uııu ı'.!.ıncl-a ve orlhı umum mUfettisliJİ~ 
davet etmektedir. . . , .... rilecek ımihim hnbel'lerim vardıı·. Bu d u u,< ub'T· ~l nln . ·Yu;c 'ınv ıni;<h- ılü~man gcmil('rinc karşı muvnffnkı- :mylıy<'n. m.cLu~lnr:ı karşı cc\.'np \'ere- IJulıııımuştur · 

J:/ U INJ JJ AN 1. ,"!,/ U ]11·.'SS I /.,J N snbnh Yugoslav milleti kendi ruhum• fır 'e 1 u uünı . ı .' 1
1

' lıvn':-;1 ~1 . lct· ' vctli hücumlarda bulunmuşlardı ı·. rek dem ı ştır kı : ·\tllı'"" 11 .... z' 
11

•
1 

y n"f 
1
·,. '\"'kt'ı vle 

Ô "LEJ'/ k b 1 ]> 1 id l>' 'h. ansıma m rııın ıo oyı .J' Jl ır . • .. .. ki l k.. G lı" Af 'k l)•J'v' nf'l ' • ,n: ,, • " ' "' , , • ,J .... • Z,,,, ' : l~ rar u muştur. >C' grac a . ır ı tı- AJJAl.JARA TAARRUZ: .. Salı. gu~u Hollnnda açı :m~c a ~- . - cı~~ ı. rı ~. ı! ıgı g. •. m- riciye vekaletini deruhte etmiş, il"" 

Nevyork, 27 (A.A.) - Ameı·ikan lal vuku tıulrnuştur. l\Iemleketııı şeref 0 ·t .. ·k l ,.1.. h" ·~ k .. ,.ti >ri çuk bır uuşman v~qrnr knfılesıne hu- 1.ınm~k nı)etınde deı.{ı ldır. Daha) apn- \'ekillik vapmı" kı"·mctli bir z'.:.:ttı! 
t b" t' dk. ·1 Y 1 h · ti · t 1 t ı ·1 1 n s.ıı ngı ız .ı-.:.ı il\\ ,. c ' · ı d' A ·1 1 ki 1 ·avı sler \"ır<lır ~ ~ ,J l·~ 
a ıı~·~ ın. e ~. ya~ı~ı. ~l yon 1 .ugo~.a- \'~·ı a:y~~)e ;ı ~~t~1~/a~ı[ rıı· . :'T on jki ndaya yeniden taarruz etmi.,;- cb~ım h et:nış ~= l ·ı~. mı a!ı~ n~ı ~rı;1' a c. g ı, , . Or mnn nazırı ~a.fer, Eosnn J11 
'ınlıtı aı~ı nn~!Il~ .:l~ ~· man a~ ıV .. ~- ~<: mış ır.t \r~h ı a ı ';1.·~nf" \\ e;h eı !erdir. Çiinkii buralarda, Süveyc:p tn- ır arn muc .ı na gem ısı om nan- = O manlarının liderıdır. Eski kal.>iJI 
gl 0$ a\ı'YHC a ı_ınıbş ı,ı adn !11aruz .. nı· nta k- dgtlurjmuş .ullı·.: fl )~ekr,ten :ı üak,111 n. ıt_a. nrruz eden hm·n birlikleri \'ardır. Bun- mııştır. . • 1 . . • 1. Avrupa vazı·uatinı·n ııazıJJlık yapmıştır. • !ii 
arınc nn emın u un ugunu soy ıyC're · ne ere mı etı e a ·e c sur emış ır 1, . . a da M ır Yunanistan fartonda hır c t>vrıye gemısı uom- Zirnat nazırı bund~n e\'\'el ı.=' 
elemişti!' ki: · Yugoslnvyn nihayet yiiriiy reği yoll' '1

1
r ~.} 111nkzl.~ntnın~l· dnı.lesı~r "'"Pnl"kt."- burdımnn edilmiştir. Salı günii sahil crlcn nazırdır ' • ~ 

B. 500 "I k • h 1 t tenızn .. na· ., .. "" hf J • ·ıt ll'd h ı · •ı• - c )iZ, sene zu ıne arşı arp tnı mus ur. l ·I· t ~r !er dah·ı Z;\'ncle \ lmnn mıı n mm trıyyare erı mı em ( 1 mn- sa nes Dundan baslrn totnliterlert"' ali> 
P.ttik. Napolyon harpleri ıamanınctn P.u te::;ebbiis kahl'am:rn Yugoslav ~.11 • ·~:·: 1 

11
•
1P !z b 1 ' { kİ- ;. R~ los~ın yin tarny1cı gemil~rinc r:ıstlnnuşlnr, d:ır :;\fo k~va sefiri Galıt 

lngiltercnin bize malzeme gönrlerdi(d- milleliııin kalbinden çıkan lıir hareket. •
1
}) bıc ~ı 11~1} lat~ 1:;;~.}~da~ı:ıa ta\rruz bunları lıomhalıynrak dağıtmışlardır. nıwiç ve Mnçckin ark:ıdnslnrıııd 

ni d.e u?utmadık.» , , rr. P.u h~kii~~ti~ im~alnnan pııktı ta- ~~~k~~ı~i~ler::' nu me\•nnda hUc:tıı~ Çnr.aı_ııba g~i~ii düşmanı~ :~Ilı bin iuı-ny, Marko\'iC, Tirpnnoviç ne~ 
F. Aı\/,,/ ll.IDISf,I.,E!.: ııınııyııcagıııı unııd edıyortız. ı ·ı ot. l~·n \'C K"'ı·r-::ınto Jı'n,ıı11- tonluk oır gemısı tn.}yarelerımız tnrn- Yugoslavya hadiselerile du-. Yeni kabiııeı.le hlltün uıısur: 
B 1 1 27 (AA) I, .. ,,~ · B" 1 l>' h 0 'kr. t l, "t •· c ı en s loprı.J.. .ı 1ı. · f d 1 t ı t • · 1·~ .e ~r~<' . . - •O) wr :ı.ıan- ,o): e ır u ·ume , >rı an_:..ının V<! larınclan birinde tayyar<" deniz ii. ii ın an )a ır! mı~ ıı:. baştan başa deg" İşti lllC\'curldu·, ve iam bir milli birl ı ı-

sı bıldırıyor: .\merıkanın yardımımı mazhar olaca- b 1 d • 1 kk ktıı· Hu hurekatn ıştırnk eden tuyynı~- binesidir. • 
B ·ı E l d b.. .. k dd . 1 - .. I' b T ' 11 11 n ugu m n ıa a ' 1 · · d b · · · il ü 1" . t • 1 r 

U!,'1. n h'.e gı:.a ın. usl·u c~ 'ı~ ıgnt.f' vmtı s?lst· ıre ı ırı7::tt f'kl . v h. lngilizler Orta ~ark hava harekı1- erAını.ız en27 ıı(·AısıA s)s ı1c l</ıınmemış.T 13~lg-rncl, 27 ( A.A.) - A \'ll .!l 
muazzam il' mımayış o muş\(! u O~- ngı ere \'e mu e ı erı. I ugo~ '\• tıncl A "knclnn '<?n' g•len d')rt mo- tııra, .. - ,, numnın ı Matsuoka iansı l>ildirh·or: 
Javynnın ÜçHi pakta iltihakı protesto rnnın da\'t"ısını dn müttefikler rlrıvası tör!'~ 1,::1~b~ho 'ta/\·ar~lc~·ini rı'e kul- Yunan re ·m tebliği: Milli birÜk kabin~,.i memlcl<e 
e~ilmiştiı·:. K~vg:ılar çıkını!';, bir çok \ ap~~~tır. ~~at'i zafere kadar birlik· lan~nğa başlnm;şlardır. nunlnr çok . :'ı fevzii piyade ,. ' topçu muhnr bele- • ... • • bir çok v:ıtanpervemn~ niimnY~s, 
kımselcr olmu~ ,.e yarnl~nmı~tır. t• clo~tışl'cegı;-. . . .. .~ silrntli, top ve makiıtt!li tiif<'klerlc mli- rı ol~uştur. , . . Berlınde bu hadıselerın le karşılnnmıştır. Sabahtnn bcrı 

Bu esnada hır çok tevkıfnt yapılmış- İngıltere hnş,·ekılı, bugun öglcdcP ochhe· tnV\'' elerdir Atına. 27 (A.A.) - 1'.mnıyetı umıı- k ··ı il . . b. l kllmct mcı·'kczinin her tarafın<ltı ~ 
tır. sonra Yugosla\.·ya meselesi hnkkında z '~ • .ı~ . miye nezaretinin t bliği: . a SU aıne erını lZZQ km harilıul:1de heyec!lnt görü1J11 

bir nutuk clahn irnd etmiş \°C şunlnı·ı Dlişmnıı hnva ku\.'velleri Pre\'<'Zl'yı • k . ınr. . 
Yugoslavyada genç 

Kral iş başında 
Baştarafı 1 nc i Sahifede -

mek-izin askeri bir hükumet darbl'si 
yapılmıştır. Kral Piyer idarenin kon. 
trolünli eline :ılmış ve hava kuvvet
leri kumandanı general Simoviçi 
memleketi idareye memur C'tmiştiı. 

.. ~aip Pren Pol k:ıçnw;tır. Mihver
le iiçlü paktı imza eden ~abık haşvc
kil s,·etkoviç ile diğer nazırlar t v -
kif edilmişlerdir. 

Kral ikinci Piyerin beyannnmeqi
nin mc•tni sudur: 

cSıl'plar. Hın•atlal', Sloveıılı•l'; 
Milletimiz için pek lrnzik o.~n şu 

ancln iktidnı1 elime bizzat nlmağa 
ktırar verdim. Bu knrnrın isabetini 
tııkdir eden naipler kcndiHklednclen 
del'hal istifa etmislcrclir. Sadık ordu 
ve donanma emrime nmade olduğu
n hemen lıil<lirmi ve c>mirlerimi tat~ 
bike başlnmı.,.tır. Biitun Sırpl.ırı. Hır
\ :ı.tları ve Slovenleri tahtım etrafıııcln 
biı'le1;meğe davet edeı im. T:ıı ,·ahim 
z-r.maııl:ırda dahili nizamı ve hnrici 
ımlhü muhafaza ctnwk için rıı emiıı 
va ıt:ı budtlr. General Du. an Simo
\'İÇi .} eni kabineyi teşkile memur et
tim. Allaha ve Yugo ·lnvyanın i~tik
balinc güvenerek blıtün vatanclasla
rı ve memleketin iclal'e amirl erini 
krnla ve vatılna kar.şı olan ,·azifclc
ııini ifnyn <lnvet ederim.» 

söylemiştir~ Türk • Sovyet bombardıman <:tmiştir. Bir kadın yn- görece lır nu hevecanın Yugı1slav tarihi~ 
- .Yugoslavyuyı hfr kere ::ıvuçl:ırı- d ki rnlanmısbr. %ir::ıi te~iımtta :ız hmı:ır Loııclra, 27 (A. A.) - Röytcr :ıj~n. bir misali daha vokfur. Bu ,.~ı~ 

na aldıktan so!'lrn istiklal ''.e hny~tı~~ı e arasy~n u. vnr~lır.. . .. ...ının diplomatik mu harriri yazıyor: \':tlnız Eelgracl dn- değil , biltii11 .''1~ 
mnhvedccek bır kuvvete: ıd:n-.ecıleı ı- - Bat tarafı 1 ncı aahafede -

1 

barlH Perepolezcle bır koy bomlın- Yugoslavya hadb.eleri, A vrupn va_ \et mer kezi.er inden ktiyJerc 1'91"': 
nin 1.aaf \'e ko:ka~lı~ı yiizünden ce- 1 ~ra. yon münhnsırnn toprak tec:ı~ü- lnnmıştır. llns~ı: v~ zny~t.yoktur. Ege ziye'tinin sahnesinde ta m biıı değisik- lıissedilmr.kiedir. Aha li. •atan~;,I 
ur Yugoslav mılletını fcdn etmek he- züne taalluk etmekle beınber duş- adalarından bırıııın snhılındc snnclnl- lik :yapmıştır. E::;ki nazırlar, şu nndn ı nırn foz:ıhürler, cuşu buruş ıcl ti 

nir:ıizin kalbini hurkt~Y?r.du. Ilu ~~bnh man te<;_em?ıill~~·inc karşı 'rlirkiyeniı~ lnr bombnhınınışt ı l', znrar ~·oktur. . gitmiş lrnlunuyorl:ır. Bu vaziyet kar- k:.:ılınn , memleke'tine- ~adfll<~.ı 
lıaın nnzırların tevkıfını duy<lugum yapacngı bır mudnhnle muhakkak kı Homa. 27 (Radyo) - l+fa) an şısmd:ı en çok dikkate şayan olan ~ostel'mekte, bayraklarla ;nümııfW 
m.m~n ~em~un o!cl~ım. Şimdi~k ye~1i b~ı rleklıırasyomı.n çerçiv.esi içinde: umul!'i lrn.~~rgfilıının 2!>!1 numaralı ııoktn; niyabet meclisinin, biitün ynpmnkt::ırlır. Bu 11ümnyişçiler ı&a: 
hiıkumetın ıya etının ne olacagını bıl- lır. Fakat Türkıyenin bızzat kenclı- re mı teblıgı: mesuliyetleıi gene krnla bırakarak arasında kı·alın resmi önllnde g ~ 
miyorsam da, her halele imznlanaıı pak. si tehdid edilnı('k,izin Yunn11ic:tann Yıınan cephf'sin<lc normal topçu gitmi~ olmnsıdır. ınektedir. Memleketin intizam• 
tı reddedecek. mütecavize karşı şere- yardım için olan müdahalesi. bu r·er- faal iyeli olnıııştu:ı. Tan•nrclerimiz l\faamafih; Yugo~l:w ord usu, he- hir Vl'rde hozulmamı."tır. (: 
fini müdafaaya hazır biı· hiikumetin çiveye girmez. Böyle> bir halde So,·- l'arnm'tyas hava tiıdinde dfümınnııı men hemen seforher edilmi bir hal- Belgrnd, 27 (A.A.) - Yugod•JJI 
lrnrnlncağıııı beklemek n ·imkündiir. vetlerin nasıl hiı· hareket takip cclc· ) erci' lııılıman 1ay) :ırclerine hiicum eledir. payifaht.ı , buglinc kadnr görül~ ~ 

Ann v:ıtanlarım müc~~f~a. ccl.~(E'k cekleri meçhuldür. ~Açık olan bir ı:ıc)' elmisle1· ,.e, mitrnly~z. ates}n. tut - YugoslaV\'!lclaki hadiselerin ak -ı bir heyecan iç.ind:! çalkanm~ktft 
devletleı·e yardım ecle~gımızı ~oyle- varsa, p da, mezkur deklaraq:·11nun muşlnrclır. (,l~~tcr tıpındc ıkı !nyyn- iilamellerini, şu :ıncfa Ueı linds bu - Simcliye knclnr, höyle geniş bır 
dik. Kahraman Yunanlılara, şayed ta- hedefi Almanla111 boğnzlara kar ·ı re ynkılmış. clıgerl<'n ha.,nrn •ıgı·:ıtı.1- hmmnktn olnn japonyH hnriciye na- hiir kaycledilmcm i ı;;ti ı· . ~ 
arruzn uLri·adıkl:ırı takdirde Türklere leh<lidde bultınabilPcek bir miida - mıştır. l~onıbardıman ta~y:ırelnrımız ~ırı :\1rıt uokn bizzrıt mliş:ıhede C'de- Rinforce halk her t:araftn t.oPJıı~ 
cli~izdcıı g:?}en büttiıı ynr.d~mı 'ere- hale~~cı~ :·azg~cirnıek .''" Sovyet '!:~- l,te\'.ez".cle liman te!'i•mtııı~. r;c'llirli ce.kliı· alay~ırn katılarnk, ellar incl<.' bn.r~ııts 
cegız. Amcr:kn Cumhurrcı.sı Ruz\•el- veccuhunun bılaraf bır memlckctın geınıl,'n bombalamr;lnı ılıı · I ... lPpo- lierkc , çok giizel iclnl'c edil mis o- oldugu halel" ,(!'enç kralın re.snıı ıı ı 
tin el(' ayni ı:.e)1 yapııcnğıııı Liliyorum. cliğeı· bir dedeti iaşe i tarzmcln f:ınl nezcle tıcıkn deniz iı~~üııe ele hlicum lan hu jcıin, kimin t.Lrnfındaıı hıızır- makta \'e t!!zahiir:ıt ,·apm:ıktadıl'· ~ 

Çörçil, Atlantik hnrbinden bahi le: bir ·afhayn girebilec ğiııi Almnnlnra edilmiştiı·. 1 ınclığını sorm:ıktndıı·. Alı1knd:ırlnr; Dudane tc, 27 ( A.A. ) - Krtıl ~·t' 
. -. Ynkı;1 bir zamnncln Atl~ntik h~~- anln~.~aktır. . Ş~~ali Afri~:ıda lt:ıh:an \ f' ı\lm~m en cok general Simo\'için, bu i!--:in JJn- Prens Poliin ~facaristana ilti~ıt ~111 bının kntlı olarak kazanıldıgını sıze Ilıılmm btı dekluraı-;yon, ıs -ardını ctlzu•aml:ırı ırtecle I•.lugın in) ı ı"I- ıncla bulmıchığunu hf'yaıı etmekte hnkkınclaki hnlx>rllır teyid edı lfl'I 

~öyliyebilcceğiınclen ş(iphem yok tul'. beri ileri süriiloıı faraziyeleri u:. chıı- l':!l etmi.slc~dir. müttefiktirler. tir. ~ 
Demiştir. l ntını~tır. l\liiııhnsı:ınıı bu bnkımtlan- Şarki Akdeııizdc Alman hm a l,ı- ı;ıı" 
Çörçil. fnzla nikbinliğe kapı)m,ıınnk dır ki. Alman tehlikesinin bilha. a tnatına mensup l"Ryyarcler eh nı; ·ıı ı 'ı cumlarcl:ı bulıınmaktadır. Tnyya - şckküllı:rinıiz Ha .. ır mınt:ıkıt 
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lazım geldiği ihtarında bulunmuş "" Yunanistana nicl olnn kısmı ilt• i ... tig-al seyretmekte olan de11iz ciizu l. - n~l<>rinıiz faik cliisman ku\'Vı:!tleri diişmun tanklarına. motörlü ,.ıı ~ 
suııları . .,öylemiştir: edilmektedir. ırn hii~ıını Ptmislerdir. iki nn r," •·e- knl'~ı~mdn harekatca Luluıınrak iki larına hiicum \'t• bunlardan ))it' 

- Etrafımız bir sUrii müşkulflt ve Afrikada imkanın :ıkılma ı \'e misi ağır . urctt hn:;.:ı ra ugr tılmış- llıırikcyn ve bir nl:ıııhaym tnyyaııe- ah . t . t• 
t h) 'k 1 J l <l Z f 'l 1'" k •·) f • • v ı 1 fi c:'ı • Clı"tl:! U")'ffit"tşl er<l ı' t• Uı'r İ U"''0 l'em'z mını l rıp e ffi}!; ıJ'. ,J, e ı ·e er{! snrı ı ır. ..a e)·e gH en yo- ur muc a an. ınııı sag am a ma ... ,, r. . ı ıı '? • n J ·', ı A . · t 

1 
ıJor 

lun ne kadar uzun olduğunu söylemekj İngilizlere daha miie~:-.ir bir tarzda nrki Afrikada Kerencle muhnrc - üssüne clönnıenıistil'. Honıbardım:ııı tlantJkte Korvi?t k::ıp an .,ıı· 
pek zordur. Şiiphe yok ki bu yol faş- fikir rahnthğı ile Yıınnnistnnın yar - be şiddetle devam etmektedir. Düş - tnyy:ı.relerimiz top(Ju mevzilerini . ının ın kum'jndasındnki . ddfı:f111 
hk \'C yokuş yukarı olacaktır. Fakat

1 
dımınn koşmnk imkfınını vermekte - mnırn nğır zayiat \'eııdiren kıtalnrı,- bombalamışlardır. gcm~n:ti~ 12,500 tonluk ikı 

sonuna kadar ile1·1iyeceğimize eminiz. <lir. mız hUcumlnrı kırmnkfa ve mııknbıl Diğer bombardıman tnyynrc t.e- gemıf;ını bntırmı t1r. 

\ 


