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Alıkaradan 
ne habert? 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Kardes Yunanistan 
Büyüklerinden büyiikle-

Yugoslavyada 
tek karar 

• 

Bu vaziyet, Hitleriıı hiç 
de h~şuna gitmemişti.r 

Yunanistana taarruz 
edeceğ·i gün, düşiine

cektir 

r ' YugoslavyanJn 
Yeni Başvekili 
Son tebeddülün sebebi

ni dün nasıl anlattt? 
R:ıdyo g:ızctesinden : 
Yugoslavya başvekili general Si

ınO\'İÇ, bugün kısaca şu beyanatL'l bu
hınmtıştur: 

- Ilükfimet iebecldi.ilii, efkarı u
mumiyenin fazyiki :ıltında ve mille -
tin arzu::.una uymak için rapılmıştır. 
Milletin !'.iikundini muh:ıfaza ctme:\i
ni ve faşkınlıkl:ırd:ı bulunımımn::ını 
ricn ederim.» 

Iln~vekilin, kı~a \·~ \'{'Cİı beyanatı 
hundan ihal'dtir. 

v~rın •• 
-42 bölgenin 200 den fazla atleti 

yarışa girecektir 

~ ,)._~-""' 

ı ~·~if? Sportmen olarak yeni yetişen genç mektepJilerimizden iki gurup bir bay ram esnasında 
İkinci lnönü zafcrjnin 20nci ~- ıl clö_ clnıı muharebesinden sonra «Tiiı·k yete kada 1• dc\·:ım edecek bir ko::u-

nünıü yarm lıütiiıı ~.·urttn kutlanacak_ millt>tiııin mn'kfıs t·:Jlihi İnönü tara- mm sembollinii r.izccekti:ı. " 
ilr. lJeden teı·biycsi genel diııektörlii- fmrlan ,\'e!1ilmi~ti.> Bir istilanın clnr- lln havırlı nı'döniimli cliim"ının 
ğü .. b.~t kutsal gi.inde. İzmiı:dc. hüyiik <lunı!<luğu giin~c, 'J'.~irk . gençliğini lrn~ü~kii.huzt{r~uzluğu i~inde ı;ilyük 
İnonu koşu~ıınu 't.ertıp dmı~tır. tenı :4t l eden ( •L) bolgenın 200 elen lerımızin isabetli sivn~cti saye:-:inde 

Bundan 20 yıl önce, Tiiıık tal'ihiııin fazla ntJetini, bu gün Ebedi YC l\'Iilli sulh Ye sükünla tes'it eltiğ.imiz<len 
bir clönUm noktn1:1ını teşkil enen mey- Şeflerini.?} nurln izlel."i üzerinde ebedi_ -Devamı 3 ncü ıahifede-
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~arki A 1rikada 2 z,aler dir . .Şi!lldi Adi~-Ababa ile Cibuti. ara-
,,.. 1

4 
"" l

4 sındakı son münakale hattı tehdıd al-
( ~Alt.AFi l NCI SAHIFIDI l tındadır. Artık Habeşistanın işgali 
kurulmasına müsait ise de İtalyanla - için isticale llizum yoktur. Hararın 

'4şTARAF11 NCI SAHiFEDE ) dır. rın böyle bir müdafaa yapmıyacakla - zaptının Habeş imparatoru için de hu-
ı b&MtfarJıiıouza bilhas it işa- Müsabakn, bölgel.eri temsil ede - rı tahmin edilme~ldedir. Keren ıteh susi bir ehemmiyeti vardır. Habeşis -

etınek isteriz. cck dörder kişilik biı· 'eya birden faz ri, on bin kfşilfk nufusa malik - tanın İtalyanlar tarafından zaptından 
leden terbiyesi genel direktörlüği.ı la takımlar a1a::-ında yapılacaktır. tir. Şehrin rerlilerle meskun kıs- evvel imparator, sık sık Hararda fk.ıt-

federaıyonunun İnönü ko. Jt,azl~ trıkımla koşuya girecek b~lge- mına bir buçuk kilomere uzak - met etmekte idi. İmparatorların e\·Je -
llub' lzmirde kutlamasının da bil- ler niha~·ette kazanacakları vazıyeti ta olan İtalyan mahallesi, bahçeli, rinden biri de buradadır Eritre mu -

, il' mana ve isabeti vardır. Çiln- muhafaza edecekler ve mükafnt ala- evler, köşkler, kiliseler. güzel ve bü- ha~besinin bitmesi ile büyük İngiliz 
·.!~ınir kuntuluı savaşında hak, ız caklardır. yOk resmt binalardan iba.rettir~ Deniz kuvvetleri serbest kalacaktır. 
~avüze uğramı~ okm milletimi- HC!r koşucu yarı~ı bitir~ S1r~~ın~ hattından ~2 ~il?m.et;~ ~şağıda.bulu. - Kahire, 2 S(A.A.) _İngiliz umu-
lıer türlü i8tili teşebbüslerini kır_ göre s'3yı alacnkt~r. Mese}a bırıncı nan Ke.renın ıklımı ıyıd.ır. ~rıtrenm mi karargahının tebliği: 
. ınuktedir olduğunu isbat ettiği ı, ikinci 2, beşıncı 5 v~saıı:e:·· y~r_UJ merkezı Asmarada mil~ım hır ~uka - Eritrede çetin şerait altıncln 15 1~ sıraı:;iyle he:. takımın u~ bırınc~sının vemet beklenmemektedır. Bu ıhbarla gUnden beri devam eden ağır çar_ 

i\~lllAK EDEN BÖLGELER: aldığı snyıların yekunu umumı tas- As~ara ve M?~avvanın yakında düş- ımmalard-an sonra Britanya ve 
"'il senesi İnönü koşu una, be - ııife tabi tutulacak v~ en az savı ya- mesı beklenebıJır. Hi~d kıtalaıtı veniden adedce faik 

. terbiyesi genel direktörlüğü at-
1
J pan takım birinci tuiJılacaktıı-. Sayı- İtalyanlar, K ı:eııde anudane muka- düşman kuvvetlerini mağlfıp ctmiş-

111 fedıerasyonumtn hazıl'ladığı larm ruusavatı halinde son koşucu - vemet etmişler, Fakat İngiliz kuv.vet- ler ve Kereni isgal eylemislerdir. 

11e&lışma p110g~amııu ~tbi,J( ı:_tmi_ş ?uda vanş h~ttıiu ilk1fe(ecek takım !erinin şiddetli hflcumları karşu:ıındn Habeşistand; Harar eli~ize geç -
(42) b~e j)e; aıaarıf "ekaletı- ılerde addedılecekUr. dayanamamışlardır. mistir. Bu şehir Habeşist:mda A<lis-

bu~usi rnilsnde e tensıbı ;Je da- A.BIDEY~ ÇELENK K<?Y~A: Habeşistanda Harar şehrinin düş - Ab.abad-an sonra chemmh et itibariv 
e~~len Ankara, ı~tanbul ve lzrnir Yarın .ubah beden terb yesı reneJ mesi de bUyilk bir ehemmiyeti haiz - Je ikinci gelmektedir · · -

lı takımları i tirak etm ktedir- direktörü general Cemil Taner, saaı. · 

a l ıı.so da beden terl*eü ~ükellt'fle- As Fb U Md. lzmı·r slllb Fb Si Al • 1 il bölgeler ve koşu esaasıııda at - uini kısla meydilnında teftış edecek- ı ı ı ı 
1 1 1 

ılm SUO-
~. l'in. alacakları .numaralar ı:ıunlaı·- tir. Bini mütecaviz mükellefle,- bun-

111 
.. 
11

: · 
1 

dan ı:;onra başlarında bando olaugu • 
t.~oıı 1-4, Ankara (2.T) 5-12, halde Gazi heykeline gtılecekler ve 
"'~1• 13-16, Aydın 17-20, Balıke- burada 42 bölge atletleri tarafından 

l - İzmir Si.lih fabrikası fötiyacı için mevcud şartnamesi veçhile 
(3481) Jıra (50) kuruş muhammen bedelJi aşağıda cins ve mik
t:ırı yazılı dört kalem kösele açık ekşiltme ile satın ah~acaktır. 

2 - M.ünakasa 11 Nisan 941 Cuma günü saat Onbeşte Halkapıııar 
Sıl~h f~brikasmd~ miiteşekkil komisyonda yaİ>ılacaktır. 

•l-a.t, Bolu 25-28, Burdur 29-32, · karsılanacaklardır. 
33-36, Çankırı 37-40, Çorum A TLETIZM MOSABAKALARI 
DeniZli 45-48, Diyarıbakır · Yarın İzmirde lıir taraftan İnömi 1 

r~•·-~·. Eclirne 63-56, Elazıg 57-60, Ea_ kosuları yapılırken diğe, tara~tan 
~--iP 61-64, Gaa-.ıtep 65-48. Gi- da Alsancak stadyomunda atletızm 
~ 89-72, Hatay, 73,76, lçel 77-80, müsabakaları icra edilecektir. Beden 
~ .11-84, latanltul )3.T) 85 • te.rbiyeqi genel direktörlüğü atletizm 
!ta.~ (3. T.) 97-108, Kayaeri federaqyonunun senelik faaliyet prog 
117 ll2, Kırklareli 113-116, Kocaeli ramında 6 nisanda yapılan ve (Altın 
~120, Konya 121-124, Kütahya civili atletizm müsabakalı.rı) ~dı ve_ 
~128, Malatya 129-132, Mani .. I rilen bir müsabaka mevcud hulun -
ı.;-1~ Mutia 137-140, Niide 141- nıaktadıı·. Federasyon İnönü ko:--ıu~~
ıl~ Ordu 145-148, Samaun 149-152, rının yapıldığı günde lzmirdeki bu • 

153-156, Sinop 157-160, tün faaliyeti -atletizm sporu ilzerine 
l'~ lllı..168, Te .. ':rdai 165-168, teksif etmek için lıu mü 3abakayı , 
\J;f t 169-172, Trabzon 173-176, . al mı lzmire mahsus olmak üzere 
ew! ~77-180, Yozsat 181-184, Zon- yarınki tarihe almışt.~r. . 
~ 185-188, 1 Ayni zamlnda musabakalara bır 

kullar temsili takım km: h~ usiyet vermek üzere Ank-arll ve 
l 1~- latanltul 193· lstanbuldan atle'tler davet etmiştiı'. 

le'. l - 1 Bu atlet.1eı· evvelki gün ve ~ün..Jzmi-
~llk'~• ,afar fPPd 18A 15,35 dl.' re geJmı~}erdir. ~~ atlet!Prı gorme.k 
-~lld evı önünd~n batlaıulacaktır rnmir sporcuları ıçın başlı başına hır 
~ an evvel •aj;.14.J>O ele Al~an - kazanç olacaktır. 

8tad.Yumunda bir geçit re,,mi ya-' HAKEM Ht:Y'ETLERI: 
"t~ır. Halkevi önünden :varış Yarmki müsabakaları hnzim ve 
u::ıktan sonra kosucular•KC\nak ıdnre etmek üzere şehrimize gelen 

e Q en birinci kordona çıkacakla ııtletizm fede1Qsyonu rei!;i Saffet GiL 
illet lzi Heykeline kadar gelerek l ral ve mütehassıs Naili Morana i ıave 
Q} -f•~a . GazibulvarJ yoliyle 9 Ey- Len f derasyonun teknik müşavere 
.. 4.1Pl8ınd-an KülUlrparka girecek- hcy'eti lzmire gelmiş bulunmakta -
,. Burada geniş ) ol üzerinden dırkır. 
I~ lo bir daire c:evirecek olan atlet- Ayrıca kır koşularını memleketi-
lof Zan kapısından çıkaı ak Varo- rııizde ilk defa tertip eden Türk spor 

S Caddesi istikametind~n ge:ıe bi- kurumu zamanında atletizm federas;. 
~ı...;: ltorctona geçerek yarıı:ılarını \'onu reisi, balen MaaıM V-ekaleti 
~~Cıak stadıyomunda bitirecPk!cr_ beden terbiyesi- ,.c izcilik müdiil'li Vil-
~ınesafe 7500 metre tutmaktn_ da.n Aşir ele lzmfre gelmi:-dir. 

~ P. T. T. MlJdOtra~ de . 
l - 738 lira 45 kuruş b(>deli ke ili Karantina P. T. T. "b;ııası~ıu 

tamiratı 26-3-941 tarihinden ıtibarcn 15 gtin mud<lt'tlc· <.'ksılt-

2 meye konulmuştur.. . . .. .. . . 1· 
- İhalesi 9-4-941 tarıhıne mtis: dıf cuma gunu s .. ıat 14.:30 ela z -

mir P. T. T. mudiırlügünde te ·ekkül edecek Komi l On huzurun -
da açık eksiltme ile ) apılucağınclan şaı tııame \'e buna ,ıit ~\ -
rakı i'Örm k istiyen taliplerın müdürlük levazJm kı !:-mıne 

3 müracsatları. · . 
- Eksiltmeye girclıilmek için ·,5 lira 38 kuruşluk muvakk.ıt temı

nat vermeleri ve İzmir natıa müdiirlilğünden bu işe girt' ';ilecel, 
lerine dair alınmış ehlıyet , . .. jka:sı ibraz etmels-ri lazımcl ! . 

• 2H 4. 1172 .................................................. ............................... ................... : 

a~oıı Aa.irliği ilanlarıi 
~,.l!m ___ ...... "!'"9-'~~!'9·--·· ..... ~."~-..................................................... . : 

'ir l..eftZıqa irliii Satın Alma Komiayonundan: 
l - Çanakkale ha tahanesi birlihl ri ihtiyacı i<;in tutarı on lıc~ bin 

lira Uıhmin edilen bir diz~! e.ekrojen yedek gurunu 10. 'isan-
2 941 perşembe günü ·aat 15 d~ pa~arrıkla. satın alın~-tc:ı ktı~·-. 

3 - Evsaf ve kıymeti şartnamesi mezkur .komı8yon.~a go_rill bıl_ır. 
- Arzu edenleMiıı mezkur tarihte 2250 lıralık katı temınatlarıyle 

birlikte çannkkale -askeri satın a.ma komisyonuna müracaat_ 
'-......, ları. 29 5 ._ 

,,. Naz;ıu kaymakamlığından: 
1 - Nazilli kazası m~rkez nahiy :-ıi köyler birliği namına müba~ aa olu

nacak 18 kalem muhtelif telefon malzemesi açık eksiltmeye kon

ınuıtur. 2 - Eksiltme 11 Nisan 941 Cuma günü saat 15 de Nazilli kaym;tkamlık 
makamında vapılacaktır. 

8 
- Keşif bedeli ·-1410- liradır. 

4 - Teminatı nıuvakkata akça ı -105- lira 75 kuruştur. 
6 - Şartname Nazilli Hususr muhasebe köy birliğinden temin edilir. 
6 - istekliler Bauka teminat nıt ktubiyle veya teminatlariyle birlikte 

ihale saatından bir saat ewel birlik idare hey'etiııe müracaata 
'-._ mecburdurlar. '25 27 29 (1155) 

..-.. hefe4beainden: r 
u~. - Otobüs idaresi atölyesine bir 
-""tt delko marka akimlatör şarj gu-

~ satın almaması yazı i)eri mı\- Tecrübeli bir muallim tarafından, 
tltondeki şartnamesi veçhile lngilizce dera ve11'lmektedir. Dera 

~eksiltmeye. konulmuştÜr. Mu _ almak arzusunda bulunanlar her 
''1ınen. bedeli 1100 lira muvakkat gün saat 15 den 17 ye kadar Ana -
~ dolu matbaaaına müracaat edip ma 
' llatı 8% lira 60 Ruruştur. Taliple_ IWn&t alabilirler. 
"- t.oıinatı it bankası~a ıyatırarak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
a1 lcbıu2Iariyle ihale tarihi olan Hissedarların ismi vekilinin ismi 

!{ - TaJıplerın (261) lıra (11) kuruşluk ilk teminatlarını İzmir Mal 
san~ığına yatırarak alacakları makbuı ve Ticaret odası 940 yılı 
ve~ıkası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri mucibince 

, icap eden vesaiki hamilen belli edilen gün \'e saatte komisyonda 
bulunmaları. 

4 - Şartname her gün saat (8) elen (16) y; kadar lzmir Silah fab
rikası M üdiirlilğündc görülebilir. 

.Miktarı 

150' 
100 
430 
430 

Kilo Sarı vakete. 
Kilo Siyah vakete. 
Kilo Siyah yağlı kösele. 
Kilo Sarı sabunlu J<ösele. 

24 29 2 7 (1153) 

lzmir Sicili Ticaret Memurlu-
2'undan: . 

Tescil edilmiş olan (Akdeniz gemi işleri Türk anonim şirketi) nin 
24-:~-941 tarihinde adi surette toplanan umumi heyeti zabıtnameı.ıi ticaret 
kanunu hükümlerina'göre sicilin 2978 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilaıı olunur. 

1: Zabıtname. 
ı: Hissedarlar cedveli. 

• İzmir sicili ticatet memurluğu 
Resmi mühür V<' F. Tenik 

İmzası 

HEY'ETI UMUMİYE ZABTI 
Akdeniz gemi işleri T. A. Şirketini 1940 

yılı adi toplantı zaptıdır: 
C:;ult'ıı vaki ilan Hı da\'ct ii z~1· iııe hereti umumin~ 2 l :~ 941 ta • 

rihine miı :sad;f pmmtesi :sıwt onda şirketin ~erkezi ola~ İzmiı de Alatlirk 
rndcfcgiııcle 1.;4 sayılı binada toplandı. 

Iliı-;sedaı·aıı c dvclinde muharrer ve altmış sekiz hisseye malik yedi 
Jliı-1sedar toplanlıda hazır bulundu. İçtima hükilmet komiseri sıfatiyle mm 
lak.ı ticaret nıfüliir muav'ııi Ra~ Cevdet Arıkut hazır bulundu. Yapılan 
<larnt \'Cilanın usulüne mu,·afık olduğu ve hazTr olan hissedarlarm serma 
yenin rub'undan fazla:sına malik olmalarına binaen içtima nisabının mev
cut olduğu anhışıldıktan sonra celse rt)İs vekili Bay Hakkı Şevki Lugal'ın 
ı<) aseti altmda açıldı. 

Hissedarlardan BB. Sedat Evliyazade ile Henry Zacharie ı·eyleri 
toplamağa ve keza hissedarlardan Bay Sami T. Görgan da heyeti umumi
ye kaLiplığine seçildiler. Badehu ruznamenin konuşulmasına geçilerek .ida 
J'e heyeti raporu, mürakip raporu, bilanço karuzurar hesabatı okundu. A
c~re oluııan müzakere neticesinde ittifakla aşagıdaki kararlar verildi: 

4 - Meclhıi idare azalarının şirketle ticari rnuamelerlerde bulu~abıl
melerıne \'e aynı neviden tfcarı muamelıe yapmalarına mttttf'fi• 
kan izin verildi. Ruznamade mOzakere edflecek başka maddeler 
olmadığından toplantıya nihayet verildi. 

2 Şirketin .idare meclisi azabklanna Henry Van der Z€e, Hakki 
Şevki LugaJ, 8edad Evliyazade, Sami T. Görgan, Alfred Win -
terhalter Geôrgea Vidori, Henry Zacharie 8eÇildiler. 

3 - İdare meclisi uaJanrnn ı.er birine her içtima için yitmi lira 
hakin hzur ve 1941 yıli için mttrakıp tayin olunan Bay Şefik 

4 
Çulluya da 160 lira senelik ücret verilmeline karar verildi. 
Meclfsi idare azalannın şirketle ticari muamelelerde ve ayni ne
' iden ticari muamele yapmalarına müttefikan izin verildi. Ruz 
namede müzakcıc edilecek b:lşka maddekr olmadığından top -
lantıya niha~et verildi .. 

Komiser Heyeti umumiye Kut ip 
M. T. Mil<l. Muav. Reiı1 V. 

Rey toplamağa 
M. 

C. Arıkut ti. Şevki l.ııg:ıl Sednt Evl'yuıude Sami T. Görgan 
24 3 941 

2.'l kuruşluk damgn pulu 

Akdeniz Gemi İşleri T. A. Ş. 
AKDE.ilZ GEMİ 1ŞLERI T. A. şirketinin 24 mart 1911 tarihinde sa

;ıt onda sirketin merkezi olan İzmirde ATATÜRK caddesinde 134 Rayılı 
hiııacla ni<tc<lilcll S.:I elik adi he)~tİ umumiy' içtimnında hazır bulunan his 
fiecl:ırların list~Hidir. 

Adresi Hisse adedi 
Sermaye 
miktarı R(>y adedi imzası 

tL.~941 pazartesi ıünil aaat 16 da ------- --- - - --... - - ---
~ene müracaatları. 
~ - Köprü mevkiindeki parke, 
~e rnucibince umumi yaptı -
&_--laı, yazı işleri mildüdilğilndeki 

~ "le ıartname3i veçhile açık ek
:.~eye konulmU§tur. Keşif bedeli 

lira 41 .kunıo, muvakkat temina-
1tra 81 k\ını,tar. Taliplerin te-

-ıı iş bankasına yatırarak mak
yle ile tarihi olan 31-3-941 

rte8i alnO eaat 16 da encümene 
&atları. 16 20 24 29 1028 

lfakkı Şevki Lugal 
Sedat Evliyazade 
Galip Hanaylı 
Sami T. Görgan 
Georges Vidori 
Henry Zacharie 

H . Şevki Lugal 

Alfred Winterhalter -
Yukanda isimleri yazılı ve hisse 

bulundukları tasdik olunur 
Komiser 

M. T. Mild. Muav. 
C. Ankut 

İstanbul 20 T .L. 2000 
İzmir 20 > 2000 
İstanbul 20 > 2000 
İzmir 2 > 200 
İzmir 2 > 200 
İzmir 2 > 200 
İzmir 2 > 200 

miktarları ile rey adetleri gösterilmiş olan 

Heyeti Umumiye Rey toplamaia 
Reiı V. M. 

H Şevki Lugal Sedat Evliyazade 
. . 2'/8/941 

28 kunıtluk damıa pulu 

10 H. ~vki Lugal 
10 Sedat Evliyazade 
10 H. Şevki Luga) 
ı Sami T. Görgan 
ı G. Vidori 
1 H. Zacharie 
ı A. Winterhalter 
hiı:ısedarların toplantıda hazır 

Ki tip 

Sami T. Görgan 

SAHİFE 1 

Mıntakası Baicıla
nna ilin 

İzmir haı iç olnıc k uzere aşağıda gösterilen mıntaknlarda Kükürt satışları 

Z• b k 1 ~ube ve Ajanlarınca hizalarında yazılı 
uaat an a arı olan fiatleric yapılacaktır. 
hm' re bağlı, Kaı şıyaka, .Bornova, Balçorn Yeni kale hmarı, Buca, 

Seyıliköy, Torlınlı. Tcpeköy, Bağcıları, ihtiyaçları olan Kükürtlerini şir-

ketin {lzmir Kapalı Yemiş Çarşı&ında No. 41) 
yazıhnnesinden bedeli mukabilinde :ılacakları tesellüm kağıdı ile raş 

iskelede ardi.}e<len tesellüm edeceklerdir. 

KüçUk bağcılnr ise azam: iki torba) a kadir olan ihti) açlarını Kuru 
yemişçilerde Bay C~mal Alişan ardiyesinden alacaklardır. 

D•ıkkat·. lkinc'i eller kaldırılmış .. olduğundan bağcı olmıyan
lara Kükurt verilmiyecektir. 

Bngcıların akıcukları kiıkllrtler gösterilen mahallerden başka yer
lerde satılnııy.ıcağınclmı aldanmamalnrı liizımdıt. 

Sataş 
Mıntakaları 

lzmirde 

Cinsi Keçiburlu 
Fiatı 
--

460 

Alaşehir Z. B. 497 
Akhisar « « 495 
Aydın c « 500 
Ayvalık « « 510 
Balıkesir c c 505 
Burhaniye c c 510 
Ba) ındır c c 490 • 
Bandırma c c 515 
Bergama c c 515 
Çeşme c « 505 
Çanakkale « c 515 
Edremit c « 51 O 
Karaburun c c 500 
Kemalpaşa « c 490 
Kırkağae c « 495 
Kuşadası « c 500 
Manisa c < 487 
Menemen « c 487 
Salihli c c 495 
Seferihisar c c 495 
Tire c « 490 
Turgutlu c « 490 
Urla c « 490 
Ödemiş c c 495 

Kiikürtlerimiz kursun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda satılığa 
~ıkarılmıHtır. Heyı c1m'lel ı;;öhrcti haiz Londracla .(.DANİEL GRİFFTH) 
:ilıoratuvarında yapılın üıhl'lcle kükürtlerimizin ~ üzde 99,51 safiyette 
ı1duğu anlaşılmıştır. 

Kükilrtlerim 'z son derecede faydalı hassaları haiz muzir madd~lerden 
t.amami) le ari ,.e en ) iık ek ecnebi kUkurtleı·ine muadildir. 

Keçiborlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

==========-

KAŞELERİ 
ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR, 

airıları ve GRiP, NEZLE, SOOUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kaıe

leriyle derhal geçer. İcabında gün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUlfUR 

....................... llllİlmll~~~ ........ 

Bakkallara Müjde 
Meşhur pilavlık OrhanRazi pirinci 

Kifi miktarda getirdik 
Çuvalların üzerinde S S S Ekstra pilavlık 

markasına dikkat 
Kestanepazarı 87 3 cü So. No. 24 

Şemsi GÜNEŞLİLER 

Deniz Levazım Satın Arma 
Komisyonundan: 
1 -- Tahrn ·n edilen bect li d 1i be b ' ıı lır ı dl·t 

2 

kazan tutyasmın 2-4 -~J41 m. anh ı gunu aa on doı t Ka ım 
pa ada bulunan komi. \'Onda pazaı !ıkla k il m ı '.' P !·ll'nktıı. 
Şartnamesi h<'r in · a i .zarfında i · u 'dm lı uı u 
mukabilindc kom ' ~ondan alınabilir. 
fsteklik in -ekiz hin iki :uz ( li rrahk k 'i tcmınatl.uı 1 bil· 
Jikt belli glıı , e . ıtta kom· ~o da hazır Lulunm.ıJ. ı il<~n 
olunıur. 29 ,31 1194-235~ 

Balast alınacak 
D. D. l' ollm ı 8 inci işi t nıc Komi <m d< : 
Muhammen bedeli (26250) İ..'r ol n 1 m'r - .ı. h. tında Enıira-

lem ile Muradi\e ara ından artn· nH "İ 1'<'Çhile i • l' dl k 15000 M . 
kırma ve topıa'ma balat i · 18-4-!ltl ı.:um:ı ırliınl nn 16 caka rnlı zeıt 
"uli~ ı İzmir - Arsancnkta l 1 t e lı ·, n ınd. kom ·~ onumuz ·a 'hale edile-

cekt'r. 
Bu işe ist.ekr olanlarrn (H.169) L :rahk M. tem ·nnt makbuzl.u i) le kanu

nun tayin ettigi \esikaları \e teklif mektuplarıma.} ni gfüı • at I:> e kadar 
komisyon reisliğine vcımeleri lazımdır. 

Şartnamesi (1.82) Lira mukabilinde idaremizin Ankara, Haydarpap 
ve İzmir veznelerinden satın alınabilir. 23 29 4 14 (1184) 



S~H1FE ~4-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,~~:---(-A~N~A~D-O:--:-L~U~)~~~~~ •• ~~~~~~~~~~~~~~~-~~2-9~M-A_R_T~194~1_~C-U_M_A~~T-ES~l-r::#--~-

Ankaradan Yugoslavyada vaziyet Asker"'ı v . Baıtarafı 1 nci Sahifede - azıyet 
h b ? P<'rşeııhc gCiııU ~clgrnc~ • ok~kların - ( BA$TARAFJ l NCJ SAHiFEDE ) 

·soN l-l.A.J3E~LER 
ne a er • d:l Ahn:ıııy~ .. :ılcyl!ıııd" nı~_m:ıyışl~r ya- .\IJ.ılı:ıya giden yol tchliked"dir. llk 

-BAŞ TARAFI ı NCI SAHİFEDE- P~_lmışlır. Nuıııayışlere un!v~rsı~c ve hedef A:-;maı·a, . oııra .\Iusavva ola -

d l d d
. 

1 
d"kl . • . yuksck mekt.eplcr tnldl<'sı ılc Iısclcr cnl.iır nu 'ltıı·ctle İn•rı·ı 1·., kıı '\•ctlcı" 

nızı, ra yo ar a ın e · erını:.u an - J'k · t' k t · t' ]l t • · • " '· v ı-
laltılar. \'e .. genç 1 •• 1 !ra • e mış ır. >ll c- ııin ikınal işleri çok kol:ıyla.sacak \'C 

H 
. • V k'l' . K b znhurata ı ş t ı r ak c d c n 1 c r, ~ıhile · t'k 1 1 kt' T.· • arıcıye e ı ınuz ı rısa şunun 11 •• 1 \" 1 , , 1• •1•. h • '• ın ı. a cc ece ır . .n.cren mu -

için gitti, geldi: Müttefikimiz lngil- e ~ı mc e, ugos m \ e . . ngı ız a~ - lrnı·elıesinııı t af~ila'tı hen üz gel nıc -

Millet Meclisi 
müzakereleri 

Röyter yazıyor 

Balkanlarda 
t 

. h . . B Ed A raklnrını üışım:.ıkfa ıclılcr. Ilclgracl mistiı· Fal··lt ft"l\"lttl•ıı·ııı l>t'ı'\•u' l• zıt .Ank:ıra, 2S (A.A.) - Dliylik Millet 
erenın arıcıye nazırı ay en n- t·k' 1 .1. l ·ı·v· .. - l l t h'" " · • '' ". • ' . '• - l\T.v.J' · ı .. l> '1 h G · 

k 1 
. h . . . l .. .ı l ngı iZ c cı ıgı oııunc e c e .eza d- ·int csı'. \'e mt"ıhı'ınınnt lJır:ıktık}nrı • .,. ısı }l\gun r. ·' az :il' .crmenın M.h ı h. 

araya gemı§ ve arıcıyemıze goo 1 ı •ı• 1 ·1··· t f O' f 
1 

< • " 'ı•V• d 1 l 1 1 ver a ey ıne rüşmüştü. Bay Ed,.nin Ankaradan l'fıt yapı mıs \C ngı ızv c c;ı ıgı nra ın- muhakkak gilıi<liı·. Bunclnn sonı:t reıs ıgı!l ~ ~011 n_nmı.,, ce sc açı.ınca 
ayrıldıktan sonra _ on beı gün için. daı\_bcym~n:~melcr clagılılmıştır. 'tlrlık Eritrcde ciddi l.ıir hnl~·an mu_ Bur~a ıskan ışlerıncle çalışırken ışten 
de - aiyaai vaziyetlerde bir çok y~ni .. ~tlma,:oışçıler hazı Al!11anbh~:a tcr.~lı- kHvPnıeli bcklcn<'mez. )[uglüp ltal- çıkarılan memur t. n_ın~l Hakkı hnkkm- bı•r ao••nemeç 
hadiseler meydana geldi. Mesela \'UZ ctmışler, ~l~~n !urızm urosu ı e yaıı kU\'\'etlerjııin mnneviya1 ı bozul- da Şurayı Devl<>tcc ıttılıaz oluıınn mu-
Bulgariııtanın istı'lası, Hitlerin mesa- Alman har,., bırlıgı bınal:lrının camla- mu.~tur. Netice itibariyle Eritrc hn - knncnıfo ait adliye ve l.ıiitce eııcümcn- -·----

rını kırmışlnı·clır k~t L't · ı ı ·ı· 1 !eri mnzbatal:mm kabul etmiştir. • jı, Sovyetlerin deklaraıyonu, YugOJI• .· • .. . . . . . re ·:ı ı. 1 mı.ş sayı a" ır. Tnrnrın ıc.ı!'l·-~ <len ı'lı'b.·ıı"'ll lın f!1kültc."ı'nden Genç •raı ıcabında ba lavyanın etrafında dolaşmağ batlı- Şehı ııı ' ~Hlhtın kHnnılaıı as - ~aptı ı-:e, Cıhııti - Ad is-Abalın ynlu "' L , .. " " ft 
yan haileler ... M\ittefik Türk _ in_ ker kyvvetlerı tarnfmdr.ı~ ~utulm~ı~ - ıtalyanlnrn ağ-ıra malolacaktm Du- ne~'<•t edenlerin m<!churi hizmetlerinin ' f • 
giliz hariciye nazırları elbette ki bu t~ır. Kadın \'~ -~~u.kl::ırın ~ltıca et~ıkle- rnsı gerçi hat iizerindeki Diredau~yn lağ\'I, t~p Şnk!ilte~i talebe yu:du: ~ıh- bası tO" vaıuenln agnı• . 
işleri beraberce gözden geçitmek rı Alınan eçhlıgı bına:-ı, hır as~?rı ~or 40 kilometredir. Fuknt bu drı kilmclrı hat \'e ıçtımaı nnım·cnet vckaletı tcş- 'I 
için Kıbrıata görüşmeği kararlaştır- clon nltı.nd~ hııhınm:ıkt:ı~n·._ ~uıı Le.1- hu ista~yomııı ela zaııtedilmiş olmnsı kilıitı ile memurin kanununun 5:J iincii mıf olsalar gerek. gra~~a ıç.kı ~atışı rnencrlılıhıştı.r. Şehıı· muhtC'meldiı·. Sucland:ın garbi H abe- n:nddesinin ~arlili .~akkıncln~i knnuıı lf\ kahramanlık uoıuna 

_ B'z harbe girecek miyiz? ct~hı!ınde telefonlar .:<an~Jerce ışl".mC' : 'iİstana giren bir kol d'!l Gambiyclayı yıhnlnrının ılk muı:ık!!ı"<!lerı ynpılmış-
Bu sualin cevabını yurdun her !nıştır. S~krıldarda n:ıklıre . ('l'\'ISlerı zaınctmi~t\ı·. lt:ı.lyna1lnrın merkrzi hl". :l\~ccli:ı, paznrte;;j gliııli toplnıuı - g·ırıcak 

bucağında konferanslar veren mebus ınk~tn:ı ıı~ramıştır. . lfoln'şi ·taııdn son bir nıuknvt~me'I: gi.'is C'nktıı · 
hatipler bar bar bağırıyorlar: I.elgr:ıc!, 28 (A.A.)_ - .l~\·eçın ~el- tcrnıcleri, belki ele iimicl~iz \'C Jnf'Z· oı---

- Bize dokunurlarsa evet! !!racl <'}~1~1 B. ~ lalmalı, cl~ılık resmı 0 • bııh:me bi11 harekP.t olacaktır. ihtiyar bir kadın yandı 
- Ankaradan ne haber' tomobılı ıle Belgrnd sokaklnnndn do- Arnavudluk cephesinde: Röyler, bunu ağır bir 
Eğer şu yazımla bu suale. cevap ve. Iaşır_k~n niimayişçi!cr tar~f~nd:ın oto. Itrılyanlnr, cephe~·i doldur:ın (ilii _ l. taııhul. 28 (1'c1efonla) - Koca k rehildiyıem kendimi, vazifemi yap~ mobılı dtmlurulnrnshır. bl<:ı. Almancn 'c-l'ini geriye çekmek için bir rniitn _ :n ıı8tnfapnş:ı<l~ı 83 yaşında 1\1 ncliha tokat o/ara gösteriyor 

mıf sayacağıın. ıı~er:ımmı nnl:ıtmaga calışırken otomı ··eke laleLindc bııluıımu~l:lrrlır. r.nn_ u'lmdn bir knılnı. gece gnz lfi:nlıası- Lon<lra, 28 (A.A.) - ltöyierin 
bılden çıkaıılmı ve 60 y:-ıı:;ındn bulu - kii tel<!fafüırı ağırdır. nın cle\•rilme-ıinden <;ıknn yangında diplomatik muhabiri 1yazıyor: 

H A Y DAR RÜŞTÜ ÖK TEM nan elçi. yer~, ahlmı~ ve yaral~nmıştır. I~i~er taraftan ileri hatlarda yer- dM diri y".lnml::;tır. lyi haber alan Londra mahfillerin-
. llelg!nc! .. -~ (A.A.) - ıhaln A · leştırılen İtalyan Jıopmföl'leı·i Yun:ın x clckt kananl , Belgı-adcla vnkuage -

Mihvercilerdeki akisler ı:msı bılclırı~·or: kıt.darına Almnnlnrm Rumen \'e 1 b 1 I A 1 len hfıdi~elcııin cliplomatik muvttff:ı_ M~ml~~etın h r t.nrnfınd:uı kral sa- Bulı.•ar ordulan il<.> Lirleserck Yunn- stan U a j aç ge di kiyctinin mihver aleyhine bir döne-
( BAŞTARAFI 1 Nc.1 SAHJF.EDE ) ~·ayına bınlerce telgraf .g~Jmekte ~'f' nisfaıı iizerine yih·iiyeccklerii1i ilfin 1stnıılnıl. 28 (Telefonla) - Tuna meç nokta,ı teşkil ettiği merkezinde-
,.~ dünkü hadiseler hakkında i;.~:ıhat i.:.- ·ı,unlnrın ardı :ırk:ısı. kesılm~ın~kteclıı·. ->tnıislerdir. Fakat hu hop:ırHiı·ler yoliylc ~ehıinıiıe hir milyon liralık clir. Bu hfıdi eler, Almaııyanın kıtn. -
tediği hnkkındn. şayialar çıkmıştır. fü, u_unla_r .mcyn~ında lı1l~nssn ıhtıynt za. rlün birden hirc ~usmuştuıı. Öğleden ilfıç gelmiştir. Bu iluclrır, derhn.1 <ln karşılaştığı e11 muazzam ~iyasi 
mınla beraber Ameriknn gazete<'ileri bıtlerı ıle eskı muharıpler fed~rıısyo • ~oııra Yunanlılar da hopnrlörlerlc • gilmriikteıı çıkarılarak tc\'Zİ olun-:ı. - ınnğllıbiyeti te~kil eylemektedir. Ilu 
tarnfmdnn çıkarılan bu şayialar, Al- !~ın<l~ı'l gelen tdgrafl~r!. k~rc~c<lc>ce · ttalyanl:mı, Yııgosla\·yndnt:i hfıdi:se- k nıai{liibiyet bir diplomat 'tnrafından, 
man :. h:ırici1.vc ncıaı·eti tar:ıfındnn ~~7.. l:u. telgrafla.rcla hut~ın ıl~tıynt ıa- leri \'e p·~ktın buı·ad:ı n)i;radığı fıki- en ··ur. llitlerc l\Iatsuok-:ının Berlinde bulun-
tekzi.J _dilmiştir. bıtlennın ve eskı mu~anplcrrn kral: heti hah~r ''ı.'l'rni~lerdir. :"t ınasının :ıcısını nznltmıyacağı hir 

Lozan, 28 (A.A.) - ı~\'İÇre Tdg •ılan . ndakat, mcrbutırt \"C tem"tılli . t K b lngiltereden gelen eşya toknt olarak tavsif edilmiştir. 
raf aj:ınsı Romada Yugo ln.vya hfuli . 'eri teyit edilmektedir. ara ükte ist:mbul, 28 (Telefonla) - lngil- Almanya, yalnız cenahl:ırınm em-
S<.'leri hnkkında tefsirde buhınmnktn11 Delgrnd. 28 (A.A.) - Kral ikinc•; - - · ten~clen gelen rniihiın miktarda ('<:\·a- ıli,yetine değil, Yugoslavy-anm kur-
imtin:ı ~dildiJl:ini ve P.elgrad \·azi}eti . ~irerin. ik~iıi:"lrı <:linc :ıh!.) \'C Simo\'i · Çivi için: çubuklar !ar ara..;ıncJ:.ı. 28 ton na nıak:ıı~n:.ı. h:ın olduğuna da inanarak Ynn:ınis-

M ünevverıerimiz 

Yugoslavya sefarethane· 
sine çiçek büketleri 

gönderdiler 
Ankara, 28 (Telefonla) - Yugo5: 

lavya hadiseleri duyulunca, bnt1adalc1 

Yugo~lav sefarethnne.~i derhal bııY' 
l'nk çekmiştir. 

Tiit•k münevverleri, kr:ıhn taht' 
cülusu miiıınsebcti.de ~içek bilketle • 
ri göndermişlerdir. 

Naipler 
Verdikleri istif ada 

ne demişlerdi? 
Belgrad, 28 (A.A.) - Prens r ol 

ile niyabet n1eclisi nzasının istif:uııı· 
melcrinin metni şudur : 

l\Iajesteyi milletimiz için mlişkO 
olan ~n nncln iktidarı eline nimsi' 
-.evkeden ~ebeplerin tamamiyle re' 
rinde olcluğunu takdir eden naipler 
selfı hiy~ llerin t cm~J.erffi lze am:ıde 
!ıu ltın dııru rlnr. 

Bh· muhtekir mahkunt 
oldu 

t~tanbul, 28 (Telefonla) - Dele
cliycye rlemi:u satan Baki ndınd:ı t>it 
tliccnr, ihtikfır yaptığından dolı0 1 

elli lira para cezasına. v~ mnğazııSl' 
nııı 15 giin k-3panmnsınn mnlıkiitı1 
olmuştur. 

Italyanlar 
nin iyice aydınlanması beklendiğini "m yenı hukumetı kurdugu h:ıkkın<la · :' \'archr. tnnn hiicıırn edecekti. Bu plan suya 
bild1rm:?ktcdir. ki beynnnamer:i ne~ı'<!dilinct~ bu hrıbcı • yapılılJOr düşmii~tür. Bu hal Balkanlardaki KEREN VE HARARDAM Çlll• 

İtalya ga1..etelcri, Yugosl:ıvy:Hl::ıki Lubliy::ına \·c Slo,·enynda bir nndn ~·a f:tnnbul, 28 (Telefonla) - sıo. T k. . x \':17.İy~ti tnmnmen değiştirmistir. . n • 
hadis.eleri Uıfsirntt:ı huhmmadan ka\·- ''ılmıs, t:wsifi gnyri kahil lıir heyecm vakyaya ı,;mrr~lanmış olan ~!5ü ton ü'r ıyenın dış politikası Yugoslavya, he~aba katılmnr:ı li- RILOIKLARINI iTiRAF 
dt!tmektedirler. · •ıymımı~. bütiin binalarn. brıyrakbr çe · - · b ,.. .l \ l z •ı '>8 (AA ) 'I b z.ın1 g•'lnn bı'r mı"llettı'ı·. f"'rC'"'n !ı."rptn ~·ı . t' ':l\'ının, u ayın 1 ı ~in11e yola cıka - 11c ap:ı a • .. . . - ·' e us ~" '' "" · ·• ~· · 1 Yalnız Jurnale d'İt:ıl!a gnzete .... i di • "1 mış ır. ·ılclığı bildirilmiştir. l<"'eridun Fikri, Adnp:.ı.znrı Jinlkedn- Yugo~lnvlar en ağır imtih:mlnl' kar- ~ ED YORLAR 
yor ki: St alntı olna doi;rı·ıı Ltlı~]h·alnn iini\'<'rsi- Karabllkte çivi imaline yal'ty:ı.cak de binlerce halk öniinde Tiirkiycmin sısında mağ!Up edilmez bir haleti ru- R (R d ) it l ~ı 

clngiltere, Yu(J'o.slnv":rnın üclı'i p:ık- le a e >C eri ve gelnc ıgi a :ı\'lnr halin · 1 ki hi.\·"' go··s·termı·~ .. leı·aı·r. oma, a yo - ayan umUJI" ,, " " • 
1 

t l k 
1 

~ çıı >tı · ar yapılmaktadır. Bunlar, .va_ dı!'-1. politik~:-;1 hakkındn hir konfcrrın.s - "" k"r"ı·g"hı 29 4 ı · t ... ır 
t.'l jJtihaliınd:ın sonra Ilalkanl:ırı en c e eza liirat ynp:ıra. ön erınde hay . kında çivi f:ıbrik:ıl:ırımıza tevzi edi- vermiştir. Halk, hntihi dinlev<>rek :ıl- Semp-ati::;i tamamiy)e demokra:;t,- ıtg~ı·".. a .mn "* numara ı resmı ~ 
kuvvetlı' surntt karı.-:tırn1ak ı'sl• ·m"k- rnklar olduğu halrle en·elfl ~ii\'al\'( lec"ktı·ı·. - . "t 'h 1 . .,, l. . ol " ._, - .... " • .- kışlnmı:-..· \'e tez:ıhür~.t ~·!>pmı~tıı·. ıere mu eveccı 0 an yenı .:ırn )ınenın "'ıın!'n "cphc."ı'nd" to"".U fanlı'yetı· 
tedir.~ kral Alek::ıandrın heylrnlini ziyaret et- · · " ~ l k h ı ı ·• ... ., " ,,,. . . 1 b 1 h 1 tiç il pa ·ta ilti akın< an sonra ,·uku ınuştur. Pı'k,.,, U"UŞlar 'l.·apan t" 'l."'1.•<>re1t' 

Derlitıd('ki tsvi<'.reli ga""ie mııhn _ mış c•ı·, ura nrıl:ı eyecnn ı teznhiimf ı ı h" .ı· ·· ı·· kt hf'll · " ')( " ... ,,,,4" "" - 1 · k 1 ı 1 m0nfa,"t.le1·ı·ı11· "d 'k 1 l 1 1 v 1 nı :ın aure, uç u pn · ma 1 crın- l'imiz du'·sm!'n me•·zı'l"'rı'nı' bomb,"l" ... ı 
birlerine göre, Belgradda te.,kil olu _ \'apmış ar, yem rn \'e orcıuyu :ı kış· '<:' " mu rı o an orı uya, miş ve san< :ı yarnr :ı srıhne.rc hlirum de tereddüdü fazlala ·tırmıştıı·. • .. • "' ...... . 
nnu yeni kabine listesi, henüz Alman lamışlarchr. ~imdi şövalye kralın oğlu kral ikinci etmiş, perdeyi yırtmı~tır. /"' k 1 p h h 11 J:ırd1r. 

C '·I h • .. h 1 t b .l Pı·~·ere s0 .ıak"t h'"I · 1 b } l B l l '>8 (AA ) Al l · · \.•en~ ra iy.er, <'r rı c e mec • '>G tt l d • hükumeti yeni vaıi~:eti tenvir için ka- .nzev.:> er tbusı nus a nr s eue . ,, • ntı. .. b erıy e me.~ ıı )U u- c grnc, .... . . - mnn e çısı, bur kaldığı takdirde b:ıba 1 ŞÖ\"ab't! 1 ... _ _mnr ~ < onnnmnya ~~nsup t, 
fi görmcmek~dir. Almrrnyamn hıı ha- rck kralı ikinci Piycl'in re:-.mini vtıoe- ııuyor. . . . bugün. ba~veki~ Simo\:jç t:ır:ıfı.ndan ka- kral .Aleks:ındrın t!lkip ettiği nvni ııız hucum rnsıt:ıla~ım~z Gı z:ıt adnsııı 
reketi, bu ,·nzi~·ct kar.,ı mda laka.••ıcln- vannmnesı_'.ni n_eşretmişlC'rdir. Şehir Krahmız 'c oı dunun ctı afıncla top- bul cdılmış ve ıznhat ı~tcmck üzere hn- ı·nhra " lık ,·olıı " .... . ~, h~ • <la Sud:ı koyuna gırmışlcrdır. Bıır:ıcJI 

J • -' b 1 h 1 lan"lım il p' . <l '·· h . . . t 't . t' ' m .. n n.. ;-.ıı mege ,,zn l" d . 1 "" ne olmnm:ıkla beraber bir intiznı· ,.a _ ayram gun erme mn sııs J:ıynıklnrlf •• . e ınııı nam ar ve ~L r:ı - rıcıye naıırmı zıyarc e gı mış ır. 1 l kt d • < uşm~mın emır i bulunan harp , . 
ziyeticlir. • dona11nııştır. Belediye rei~i bir hcynn man ecdadımız gibi Jınr<>.ket Rdclinı. Ilelgrad, 28 (A.A.) - Dün ~okak - >U ıınnrn a 

1~· • • nnkJiye gemilerine hücum edllmiş ~ 
---x nnm{) neşrederek blitün valan<la~lnrı Belgrad, 28 (A.A. ) - Prens Pol ve ]arda yapılan tezahürl<•rlc nU'mayiı:k!r- • ağır zayfat ika olunmuştur B ir dil" 

D D l A . . . kralın -clrnirncln hirl~şmej'.c~ davet et : !1i~·n\!'1t .meclis~. nzns~ t.n~nf_ındnıı kra.l ıle.n sonra, R~lgr~ıd no~mnl _mnnznrası- lng·ıı·ız tayyareler·ı mnn hm·p gemisi batınlmıŞtır. 
rrens rO tınaya gıttı miş \'l! kr:ıla çektiği bir tcJgı·:ıftn SJo- ıkı.~~ı Pıy~re goı~.d.crıJ~~ ıstıfrının ınuh nı almıştır. Ycnı h~~u~ıc~ı_n. :ırzul:ıı·ı- Jngiliz tnyy:ıl'eleri Egede bazı nste' 
( BAŞTA RAFI ı NC1 SAHiFEDE ) \'cnyanın her tarafrncln bnyrnm yapıl- le\ ı) nt~ a) nen şo~ ledır. na uyrın herkes, eskı~ı gıbı ışın(? ha~ln. rimiıe akınlar ..rapmışlardır. Bir ıc9' 
gazeteleri okumrı"kta VC' Yugo~l:n'\'a- dığını biıdiı·nıişliı·. cl\foJNıtc! mış hıılnnnyor. Şehmlc neşe herde - R t. k t k kisi ölmüştUr 
ya dair ynzıları g-üstC'rmekte \'(! İııı- Çt•tiııcdt• <le }u>y~cnn \'C S~\.'İllÇ l.eza. l\Jillctimiz İ4,'İll müşkiil olan ŞU [IJltla V<HJldıt• ur mın a asını e rar .F '1 . • ~ ı ·· t ı t ıı 11 ,, ı 'ki' ı . ı· · ı v k 1 n 1: · <> 8 (A \ ) '". • b b . aı-;ı asız altı h:ıfta d>e\'nm eden kll 
illi bir fölıhayır :ıdcletmektedirler. nıra l yapı nıış ır. a '· c:ı·a a \'(! or- 1 .1( ıı~ı e ınız~ a maga .SC\" ('( cı.ı :ı - . er ın, .. :' · .. -:-- I :m t'C'srnı om ardıman ettiler lı muh:ırcb<ılcrde d'I J{c I 
Halk Yugoslav ele iliği ünündı· top- cluya b"nğ'hlığını g(i:-;teı·eıı fozalıiirnt:ı ırtıllerı tamamıyl-c kahul eden nnılılC'r, bıt' k:ıynakt:m bıldırılıyor: retti ., al t . rn sonr~ t şman ıfl, lanmış \'e: ılevnın etme.ktcdir. ::::ıltihiy~tlcrirıi mırinize fımncle lmlıın - Hariciye n:ıze•eti, Yugo3lnvyaıl:ı Londr:ı, 28 (A.A.) - İngiliz t~y- l:ı ~~~· '\ mış 1

: · Şehrın yak
1
.nl

3
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- Yaşnsın kral Piycıı! Krallığın Lütün şehir ve kn~ab:ıl:ı - dururlar.» • ce>ı•eyaıı eden hudisclcı· i~in bir hü- )·areleri, diin Ruhr ve Hen mınt:ıkn.ln r u :ıre e d~rnm etmekte?ır: ~ 
Diye bağiı:mıştır. Yugor.lnvy:ıy:ı rınd:ı buıın mi\masil l(!znhiirat d va~ Öğrenildiğin<' RÖrc hiı· knc glln ev- küm vermenin zor olduğu kannntin-, .ııında muhtelif hedefleri şiddetle .· Harar ey:ıletınde k11\'vetlcrımıı •. şl,0 

:ıid haherlcr, Yunnnistmıcltı ıımumi ntmC'kteclk \'('l ilçlli pnkfrı iltihnk ~bel,iyle istifa dıı bulunmakta \'C hfıdiseler ka.r::ı - bomlınrdım:m etmişlC'rrlir. 11 ,bomb.'lr.dımand;ın k~rt:ıtm:ık 1~\. 
bir rahatlık husule getirmistir. P.elgr:ıd, 28 (A.A.) - A\•ala Ajan· eclen \'e dlin :ıkşnm :\foskovn<l:ın hnı-e - srn<la yeni hllkumetin beymmanwcin- I.ondr:ı, 28 (.\.A.) - Bildirildiği- ffar.dı tahlıye ~tn!ışlerdı~. Bomb:ıfil~ Belı!Tad, 28 (A.J\.) _ R~:.nli'll lıiL ~ı hilcliriror: keti beklcn(ln Yngo~lav~·nnın }fo~km•a de liçlü pakta :ıid hiç bir şey lrn~·dl'- rıc gih·c. bu gece İngiliz hava ku,·vet- ~an ta.yytırelerımız ~hr:n ş:ırkJn~, 
<lirildiğ'inc gör<.' Pren., Pol, kendi Tiiitiin nkşnm gazcl<'l<•ri ::ıhifclcrin' elçi~i <iabriloviç h.wekelini tehir erle- dilmcnıi~ -0lrlıığnnu tt•harliz ettirdik- lnl'İ, Jhıhr vı.~ Ren lmntaknlnrında düşmanın sayıilıı motorlu \•:ısıtnlnt1 

arzusu ile dlin gece snnt 2~.50 rlc ~·iiniin vnk'alarına tahsis etmişlerdir rek veni hükiımctin emrine amade bu- ten sonra, .sabık hilkfımet t:ırafın - Kolonya ve Duseldaf şehirleri iizeri- h?mb:ırdınrnn etmişler, mitralyöz ııtC' 
ailesiyle birlikte Belgr:ıddan .\t'n:ı- Tasviri gayri knbil olan heyecmılı ha ıunduğmıu bildirmiştir. • • elan Viyan'!lda imzal:ı.n:m p:ıkiın . ne büyük r:apt-:ı bombalar ntmışlnr- ~ınc tutmuşlardır. ~ 
ya hareket etnıiştir. cli:ıelerC' ait pı•k çok re..cıiınl r, g:ııelC'le Dudapcştr. 23 (A .• \.) - Ofi A.irın:ıı ıısufon ipt:ıl cclemiyeceği ikl'ini ileri llır. Sahanın biiyiik bir kı mının si.s- ı 

Helgracl, 28 (A • .A.) _ Dün :-a:ı.t ı·i <lolrlurmnktadır. hilcliriyor: ;;lirmektcdir. le kaplı huhınmrıı::ına 1:ığmen bom- ResmA t bff.:C.Jet 
23 de kendi arzusuyla \•e ailrr:iylı.' Prn\'cln gazetesi diyor ki: Son haberlere gör<>, Sabık Yugos - Alman hıll'iciyl' nnzl:'ııeti, DelvracL lmların infilak <'ilikleri duyu!:nuş ~ J e X 
briliktc flclgradı t~rketmis ohm Milletimiz, tarihi anını. selfımct, la\'ya b:ışvekili Svetkoviç ve diğer ncı- da Alman teb:ın~ına knı·~ı yapıl311 tur. .~ Preııs Pul. hugiin Atiııaya mm·:ı-rlat <?rişinin föcrini. krnl:ı \'~ ordııya knı· - zırlar hfılıi mevkuf huhınuyorlar. Bu- mn:ımelcleı·den dolayı 'flrotc:.~tn'rhı Londrn, 28 (S. 21,10 radyosundllll) 
etmiştir. ::ı kopar<lığı: glin Vreme g:ız~te.::i !Jaşmuharril'ı Gr~"'l IJıthınac~ğını, Alman sefirinin. Yu - U k l - Hava nezareti tebliği : . 

-----===O ' - Yaşa! ){O\' iç te ynknlan:ırak k\'kif {'dilmiş - gosl:wy:ı hariciye ıın1riyle y:q1tıy1 ZUR OnUŞmUŞ ~r Friz adal:ırındnn L:ı Ru~le kaıiJı! 

Radyo gazetesi 
A\•:ızeleriyle t:ıkcli:; ctmekU:dir. Lll'. nı!il:ikatın. clost:ıne bir ham ic;inde ncrliıı, 28 ( A.A.) - Hnriciye na- bütfin sahillerde faaliyet gÖsteren t ıı' 
Kahramanlığı dil!~rde destan olaıı Rclgı·ncl, 28 (A.A.) - F.vvelki gece cercynn edip etmediği hakkınrl a bir zırı Fon fübentrop, bu sahah _iapoıı giliz tayyareleri, Alman gemilerine ts' 

- Daştararı 2 nci sahifede - ~liva iye krnlımıwı oğlu, yeni lmılımıı ;.;inamalnı·d:ı Alman fil imleri gfü;t~riliı· ser söyle11emiyPccğiııi hildirmekte - l hal'iciyc ll:ıZırt :l\fotsuokayı kahul e- :ırruz etmişlerdir. 
bugiln bnşımızclndır. ~Iillet \•ntnnııı l,~ıı halk ~irldE>tli Liı· galeyan g<.is~r - dir. derek. uzun mUddct görli şnıiiştiir. • 

ti. japoııyn hnriciye nazırının gi)l'lile. 
C<'k i le~in başma oturdu~u . 1rnda 
Yııgosl:l\·yndaki hadiseler mihvere 
nırulmuR bir clnrlıeclir. 

İkini cl:.ı.rbe de lngiliz ordularnun 
Keren ve H amrı zaptetmelcridir. 

iyasi ve nskcl'i zaferlerin, lJerlin 
nıiizakenele.rindc müc>s.qir olması ku\'
vctle mulıtemel göriilmektPdiı·. 

FRANSADA : 
Fr:ınsncla yiyecek tedariki giiıı 

geçtikçe zorlaşma kta<l ıı·. nazı Ji'rn ıı
sız mii~temlekelerincleıı F'ı·an.s~yıı yi_ 
) ccek maddeleri getirilmeı;inc rağ
men Fransada bolluk vardır dE>ne. 
rııez. Yakında Fraıısnda beygir eti ıh 
\Csilrny:ı tabi tutulacnktıı·. Dunun 
mana~ı. Fııan~anın zoı· bir dıırum-a 
girdiğidil'. 

Amerikan matbuatı 
Yugoslavya hadi~elerini 
ehemmiyetle kaydediyor 

VATAN ve AŞK 
Faknt kapulon ,g.eri clöndü \°C hü

yiik bir meyrlnıı harbi için h.ızırlığı
nı tam:ı.mlndıkt:rn \'C askC'l'ierini tcf
tis ettikten soma muharebeyi idare 
ccl~ceği yere avclct etmeden enci or
dulanııa . on lıir nn.zar fırlatan ma-

hir biıı ktımmıdan S{ihi tekı·ar ayna- ıarım sanı· uakalıuorum' casussun 
mıı öniine geçti ve kendine son bir 
ırnzar fırlattı. ··--lii-iiiiiiiiiiiiiiiiil 108 1 ------

Kukla gibi giyinmiş-. gayet !~iiznl Hene hala meydanda yoktu. g()rdii. te adüf e:o;el'i olar:ık kar~ılık-
<ılmtıştu. 'I 'h l ,, t b .. k" lı (J'n)ı'."orl!'ı'.lı . . 

k ~· aamafı c ilver :rı.ıtis ; u muş u- ""' • .. " 
'l'nın lıir ze\ ''e llC-5'e ile giiliinı- ı·· d k b h k ti h 11 tt' Garson·, m."hı'ı·,n.ıı" l>'ııı h:ıt·ekc•tl"' ..ıedi ve nnrıldımdı: u e ·urnazca iı· arc l' c 11 e ı. h " ~' ,-

Yilzbas.·ı.vı ı::.ef garsoncian sordu. Hu ) üz a~ının geldiği istilmmette iler· 
- Yüzb:ışı Rene; J,cni, lıUUin mcv,. ı d cııcliyetile ~eviyor. Artık ftıluı· getir- l cifi irlL Şef g!!.rson dlişünclU: (c ! VP y:ınmdan geçerken yiizhrı~ıyı 

- Vakıa Z.ozo, yiizhnı:;ıyı hııtcınr. :;el:ımladı \'t' geçti 
meden }'aıuıın gitmeliyim!. kendisine h:ıbcr \'Cl'. lıurny:ı kadar Fnkat Rene; ~ef gar.sonun tr~hmin 

Dilber artist; buna rnğmen g(izcl- , . .ı . t· F' k h d ettii'rj gibı- oııu ç, ... ;,11 • .ı 1 ·, 
fiğine mefwıı olan bu nd::ımı, arzu {rCısın . 11eınemış ı. a ·at u a am. ,., "o u 
t~ttiği gibi keııcline ram etmek için ne bıı nııti ti :-C\'İyor. Ayni zamanda bol - Xercye gidiyorsun?. Gnziııoy:ı 
)-:tpmnk lfızım gelir.se kusıırımz ola- hol ,bahşi~ ele ve l'İ:'\'Or. Bu \'C'~ilcı ilı' g;clen giclen oldu mu'!. Öğleyin ic;iıı 
,,k yaptığınn. tnm kaıınnt getirdik- keııdisinclL·n hir ka\ Dı·nhıni lrnpnrı- yemek vnr mı? 
ten SfJnra avrıldı. rım. - Bizim yf'meklPriıniz nıaHlnı yüz.._ 

- Güzel. Fransız znhiliııi; bugilıı Ve clel'lıal gnrsonl:ırclnn bit'İni çn- lı:ışım ! .. Jlep oğıık nıezelerclen ibn-
biishtitiiıı deli etmez~enı; hana <lrı, ğ-ll'<lı; rettir!. 
acçirdiğirn heyc>c:ıııl:u·a da, s:ırfc'tti- - Dundan bir .sant l'\'\'l'l: ylizha!5l - Artistl<!rd{'n ti~!" ycmc>ği icin 
ğim mcşrıkkatn cin ynzıklar olsun. Reneyi, i kel" civnrınd'.l hiiyiik Olinı- p:elcn oldu mu?. 

\':ışin~ton. 28 (A.A.) - Amcrika11 Friil.ıynin: giyınis olduğu plhi:;C', r;iik biyn v:ıziııf)nıın öniind(•ki mc>ydanlık- - Zozollnn h:uıka ~"len olmadı. 
mnthuntı. Yngoı:la,•yn hfıcliııelerini hii. rengiııti~ ·i1)ekli hir kıımnşlaıı vaıHI- t.:-, clolaş1 rkı~ıı gifr(Him. heı· lı:ılcl<> 0 O cl:ı lwniiz geldi. <lalibn üfrJe r"me-
yuk L:ıslıklar :ıltında l'".Şl' ·tınektcdir. mı tı. · ı·İ\ :ırıla bj., isi nl·u~ak hcnü7. iiğlc:yiıı- ğiııi, hizrle yiyecek!. 
P.t'lgrnc~ rıski'ri. hükfımet d:ırl~ı;i~ıi!ı eli' F'l'ölnyn; ynrım ::::ı.at gN'mE>deıı he- de olnınclı. Bıı haber Ren('yi: lıe)·az kuleyl' 
mokrrı~ıJN: leh.ııı" Balkanl:ı;·dn ?ıı'. z_a - ) az kuh• gaziııoımnuıı knlı:ıre snlo- J({\ııdi~ine ·tcı;[ıcHif ccll'r:;cn lıir \"<!· l{l'tirııı~k i~in kilfi :reldi. 
fer leh~kl.ı eclılmrktc ol<lugıı lıılcl'l·ıl - nuıın girmi~ lıııluııııyordıı. ':lil-e bulııp yaııın<laıı g0ç \'f' gc~rrkcn Zo1.o 1 ıni; gPııç Fr:ııı::ız ,\'lizba ı-
nı<' edır. o~ncln: :ıl"listle·~ mahsus olan hn- hiirnı<'lle sclfım veı·.. mı tleli etmek. vazifesini kısn biı· 

- ---. ,.,usi od':llnrdan biriııe cckilcli: ynlnız O sC'ni görliııce; muhnkk:ık, nC' \!:ll', ınii<ldet.!c unııttuı·m:ık için k~lti geli _ 
ESKi IZMIR HAFRIYATI ba.,ınn mükellef bir mnsn kurmuştu. ne yok diye SOl':tc.rık!. Fırsatı kaçır- yol'du. 

Renoyi snrho~ etmek \'C a,yni z:ı- m:ı. Zozonnn hur:ıcln buluııdıığuntı San saçlı. yc~il gfödli. clilhrl' :ır -
Tiirk Tarih Kurumu nam\'~ hcs:ıbı- mancln onunlu clah::ı serbcr:i konuşa- . iiyle. kfifi !. Sonra: lıir tarafa gfö1- Li..,,l; :,·üzha'lı Hcneniıı biiHin in:ıde ;_ 

ııa "-"nclerclenberi yapılmakta olan <:ı. - bilmek için en miisaicl yer bura"ı idi. I <leı·ilmi<:,in gibi {'Jl yahn sokn klnr- ııi nlmı~tı. 
ki L ıniı· (Agorn) hafriyntına mev~im J\unrnz casu.s: arzu-unu yerine cl:in bi'ıinc gir ,.e bn~ka yoll:ı.ı·dnn i,i- Rene: aatiııc bnktı. y!lrım s:ı:ıt 
miinascbetiylt• öniimliuleki hafla icin- ~etirmck için plfınıııı h:.ızır1-:ımakta' ne dön. 1\lll\·:ı.ffak ohır~:ın yevmiye c:rml'n öğleyin olac:ıktı. Dur:mııı<lı. 
de başlanncaktır. Bu seneki hafriyat. z:ıhnıet eekme<li. bol bol cıktı d<'nrnktir. E nscn hliytik gazino \'e liman cirn.-
Agôrnnın şarkından garbma doğru <ll'I Gar~ondrın bir kaıı..-ıfn rnkı h;tedi. :-;Hekim lıöylü oldu. r.:ırson: O - ıında takibe ~r:m şiipheli bir ı::ılıı-
vnm edecektir. Burnda miihim e erle - Muhtelif mezeler . ipnriş c'tti ,.e ya- bit'.e yüzba~ıyı gazinodnn çıknrkeu sa da tesadüf etmemişti. 
rin meyrlnnn çıkması muh temeldir. 1 \'nş ynvaş içmeğe b:ışlndı. Hmhiya ch·arınrlıı dolnş1rken hirrlen Doğruca he~·:ız lrnle~·e · yUriirlii. 

Harın merkt•z kaıHsınclnı1 içeri girer-
. ken yuk:ırıda locad:ı olurnn Zozo 
kl'ndi~ini görmiiş ve s:ılondan göriin
miyecck bir yere oiıırıntıştu. Öyle bil' 
r~rde mevki almıstıki, .riizbaşının 
hütiin h':1rckatını takip ettiği halde. 
Hene keııd i •ini göremiyordu. 

Yiizlı:ış1; seri lıir nazarin salonun 
0lrafını ,.c loc.?ları kontrol etti. S11-
lon boŞl.ll. Oıı:~ Jocalnr da lıo!-1 gihi 
giiıüııdi.i. 

- Ilı'rke<> jşi l e m<'nul oldıığıı hu 
nnıl::ı, cihet hurası boş ol:ıcnk !. Fa
kat Zozo lı\ll'alarn ·gelmiş. ~c oldu 
HC~lbn~! . 

Harbi.re nezareti ·tcMiği : 
Brfüıny:ı deniz::ılt.ıl:ırındau birisi, !· 

talynnın cenubunda bir h imny.eli lt~' 
yan kafilesine taarnız etmiş altı b111 

t 1 • • ~-t 
on ıık hır levazım veya asker n:ıkı•~ 

gemisiyle 10 bin tonluk bir sanuçh ff' 
miyc torpiller atmıştır. G<!milerhı- ~!' 
tıklnrı göriilmemiştir. Çünkil tngili 
denizaltısı, ltalynn gemi k:ıfilesinc ~· 
föknt eclen h:ırp g~mileriniıı t.nnrruzı.1' 
nn maruz knlmamak için denize dııl' 
mı.~tır. Fnknt her iki !,"<!minin rnakille 
~t>sleri °kesilrni~tir. 

Dün İııgilteı'()ni~ ·cenubu şnrki~in°1 
oir Ş:thı ı">e, himayeli bir kafileye h~ : 
cum eden bir Alm:uı tavvareı:ıi n i dıJ 

lliye dliştinclü. ı:;ilrmüştiir. İkinci bir A'ıman tayy:ırt' 
K al'aı·sız, m Otcrcd did etrafına La- ı::i miihim surette snkntlanmıştır. 

kırmkcıı locnl:mlan gelen garei trıtlı Him:.ı.yeli k:ıfilecle \'C s:ılupede Jıl< 
bir ses kulaklnrını rınlaıtı. Kndrnl:ır. bir htısnr yoklıır. • 
<km biri ırilzeı bir ~:\rkı mırılclnnıvor- Bu sabr.h CPnup snhill~ri açıkl:ırıfli 
clu. Ilu Si' Zozonun se:-inc bc>nzi)·on- ela bir A1mm1 homhardım:ın fa\'y:ırtS 
dıı ılenize dii iirülmfü:tür. • 

• • • .. 4 ·tt' 
Ri'f grırRon rl:.ı gnziııoııun biirn:;un- Atııırı, 28 (A. A. ) - 27 m~rt t.:ırı 

<l:ı oturmııs bir t:ıkım hC'ı:ı:ıııl:ın giiz-1 li ve rn2 ııımıarnlı resmi t.ebliM': 
t.len v.eririyordn. ı1 M:ıhduô keşif kollnrı faaliyeti ol.' 

Hc>ııC': rla~ anamn<lı. }ıuc:u.qi loca- 1 muş Ye muhtdif kesafette topçu fı:ıııl1' 
elan w·l ıı <·c.; : onıı cılrlır'tmıstı . yeti k:ı~·cl<'dilmişti r. Ham dnfi toplS' 

~l'f ~·:ırso•ıd:ııı .ordu: nmız. iki dUşmnn tm·,·an•si dUgilr ' 
- Yulrnı·ıda kimlel" \'!11'?. mUştiir. • • • 
- :\C-<ıdm:ızel 7.ozorlnn lı::ışlrn kim. l.ondr:ı, 2R (A. A. ) - Jla\•a \"e dll' 

srl.'r rnk !. hili ıemni)-et neznretlcrinin dün nk;;:ıfll 
- Sar kıyı sciyle:;-Prı o mu~. ki tebliği : 
- Evf!t !. Gündüzün ~ahit mınt:ık:ısındn. cıu:: 
- .~c:.ıba.)·~meğc ffClmiyecek mi? nı:ın,t.ıyyarıelerinin bazı fa:ıliyeti ol., 
- ) cml'l{llll hu~uı-;ı locn<la :ılıyor muştur. SalJahl"'yin münferit hir tıı~ , 

•f ·nelim!. ~·are, cemılm şnrkicle bir ~ehrc boT11 

- Ynnın:ı giıfohilir miyim, acaba~ bnl:ır atmıstı r. Evl~rde h;Anr oımuq · 
- Mii. nndeniz)(· Jrnn<li-=ind<>n ~o. tur. Ne mü, ne de yaralı vardır. ökl.~ 

l'tıyım !. d~n ~onr:ı bir fayynr.e , oonup sabili.,.. 
Faknt gaıı~on rollinii oynam~ğn bombalar atmıştır. Ölü ve yarnh ~"(1~· 

fırsnt hu fa mrıdı. sa da bn.ıı hasar vuku bulmuşt11r. 
Sabahki tebliğ : 
K ny<ln dflğer bir şey yoktur. --=.nevnmı var-


