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l~~~:~:i~:r~~- lnOn.ü Koşuları 
lubiyete daha uğradılar 

5 ıtaıuan harp gemisi 
batırıldı 

Vittoryo sınıfınclan bir 
zırhlı da ağır hasara 

uğradı 

lzmir dün fevkalade heye· 
canlı güzel bir ~ün yaşadı 

m -
Müh"'1 hadiselere sahne o lan Belgraddan bir görünü, Londrn. ~O (S. 21,lfi rndyo:--unrlnn) 

Jrıgiliz anıirallık d:ıiıX!5Jnin tl'lıliğ-i
lP giiı·e, ~:ırki Akcleni1. nıuhnrcbelcriıı. 
de lıatll'llan ;; ltalyan harp gemisine 
ilii \'eten Vittor\'O sınıfııı:ı d:ıhil b:r 
zıl'hlı ıl:ı ağır hns:ıl'a uğratılmı*tır. Dt'
niz muhaJ'ebe:"i; hakkınlla hcniiz t:ıf~i-

Yugoslavyada Yugoslavyada 
vaziyet 

~illet, gelecek hadise
leri karşılamağa hazırdn 

Alman kulüpleri 
-----

ita/it tarafından göste-
l'ilen he1Jecan üzerine 

tahribata uğradı 

1111111111111 
IELGRlDI TERKETMECE 
HAZIRLAIDIGHIDAN EVRA· 
kUH Y lllltl BAŞLIDI 
lleJgrad. 80 (A.A.) - Misli görül 
~iş coşkun tezahürattan sonrn hü 
~et merkezi normal çchre:.ini nl
/~Ra da .sokakJn,ı. hfila kalabalık bu
~k1rakta \'C bütün pcn~erelerde bny
~allanmakt:ı de,·am ediyor. 

Aln1~n aleyhtar la.ğ· ı 

artıyor 

Alman ata,amiliteri 
Halkın lıücumuna 

maruz kaldı 
Relgrad, 30 (A.A.) - Ofi Ajan

·ı bildirirnr: 
Genel ·ktırnuıy ba.;knnı, nskcrj bir 

hey'ctle dün öğle üzeri Alman elçisi 
Fon Hcrnni ziyaret ederek Alman tu 
ri"t bliro. u önünde yapılan nlimayiş 
c-ınasında elçilik ntnşcmili'teı· mtun-i
ni yüzba~ı Şahoncrc karşı yapılan 
fena muamelecicn dolayı tec . ..ı;ı(irlcri
ni bilctirmiştiı•. 

Balkın büyük şövalye kral AIPkı: n
dırın oğluna tükenmez bir muhab -
bet ve bağlılığı mnlUmdu. Fakat bu 
cf ·ane\'İ lıağlılıKın, bu tarihi günlere 
sahit o1nnlara d-a uhutulmnz hntırn
İar bı,rakacak bir şekilde tczahü:· e
<lcbilmc. i için böyle i.;tisnni hiı<li"e -
lcre ihti~·aç vardı. 

• Intbunt ve halk yeni hükumete 
( DEVAMl 4 Nc0 SAHiFEDE -J 

-O,.vanı ı .. ndi •ahil"d'" -
r "\ 

'Milli Şefe çeki
.. len telgraf 

Dünkü bayramdan intibalar • .:\filli Şef l;;met lnöııü 
ANKARA 

lhtgliıı ikinci lnünii znferiniı1 nl 
löııümii miinascbetiyle İzmircfo y:ı
pılnıı lniinü Kır ko~u:suna iştirnk 
~dı~ıı ( 42) \'İlfı_rct gençliği il~ .\n1\a
rn. l:nanbul, Iimir okullar gencliğini 

F erd itibarile Ankara, takım itiba-
rile Istanbul birinci!.1 •• 

t<>m1'il eden iki \·üzclen fnzln atlet ,.~ Dün İzmir ş.ehri lnönü kıı• koşuları 
fznıirin bini a~:1n n.e<len wrbVesı münasebeti~Je emsahıiz bir gün ~a -
mili:<>llef gençleri l·~becli Scfin m!lnc- 1 şanı.ı~tır. Ögl<>den. evvel Cull_l~~ı~ıyet 
, 'i lmzuruııda savgı ile eği!irlcrken ıne.ı; ~lnnında Atatürk heykel~ oniln _ 

: . , ~ • de bır toplantı yapılmı~, lzmır be<len 
}f<-t?cs tepede :\fılletın mn kus tnlını · terbiye~i nıiikeJlefleri ile İnönü ko -
ni de yenen Eiiyilk Milli Şeflerin • ., hu şusuna iştirak için 42 vilfıyetten ı:eh
şert'fli yıl döniimünü minnetle kutlu- rimize gelen ntJctler törenle Atntlirk 
l:ıdıkl:.l'ını ve Biiyiik Şefin enırerl!'· heykeline ~clcııkler koymuşlardır: 
l'Cğı andn, emrec\.ceği lu~dde rloğı-u Bu tören~c ~·aıi. R. ~untl .. ~ok~aı, 
JLtı!iiııkU rnrrn hızi\·Je ko. ·ıcaklnrı 111 1>edcn t~rbıyesı gene~. dırcktoru gen~ 

' • • • • • 
1 1 ı-ul ('emıl Taner, ~lu:;t:ılıkem mc,•kı 

\'t> bu clnyv,u ile ell<>rinizd11n öpti.ıkl<>- .., mu nı .general 'Mahmut llc.rköz, 
!·inin iblfığın:ı vnsıtn olmaklıgım• Parti miifettişi fı::;fanhul mebu.:ıu Hny 
b n•.lrn ricn etmiıderdir. Galip Bahtiyar Göker, belediyi' rci~i 

En clcrin savı~ı larıml:ı arzed .... l·ını. I~r. Behçet u.z .. P:ır:ti iclnrc h<'Y 'ti r~·i: 1 
, •• • • •• • '-'l Avuknt ~Hını.• Bır.:eJ, HalkeY! rcı . .:ı 1 

ı.nJen tcrbıyesı genel dıre1> 'oru Dı·. lliiseyiıı Hulki Cura, beclr>n ter-' 

1 
... 

f 
• 

Cc-mil To.,ı<·r 1 biyc . .;i !Jlilge ll'ışb111 n. Re.,:-ıt Lchle-1 .-.. 
------------- bicioğlıı, berlt•n terbiye-i gt~ncl direk lnönü ko,usunun birinci ve ikincisi ve aağda Beden Terlı."yesi Genel Di-

No t • t?.rlii~li ~c~kilat .~~is \'f' şefleri \'C bii-J . rektörü General Cemil Taner nutkunu verirken rveç e . tun İzmır :rcnçhg-ı hnzır ı,ulunmuş - çcn Jrnfıleler kordon boyunca ilcrli - kıp milli atletle~dcn Il. Faruk Fı•·tıt-
lur. 1 yerck halkın sürekli al kışlan arasın. 1ı şu , öylevi vermiştir: 

Örfi idare şiddetle 
tatbik olunuyor 

ışıanın cırıııır 

Alnıan kanunlarına gö
re ceza!andırılıgor 

Ô){lNh•ıı soıırn 7500 nıf'tn·lik lnii- eh At.<üürk hP._rkcline gelmişlerdir. - Sayın büyi.iklerim, aziz lzmirli-
ııii ko~u,.;u ile Altın~i\'İ ntldil, mils:ı- Burnlkı kcndilc•riııi 42 viUiycıtten ge- !cır, atlet ve mıikelld Jrnrdeşlerim · 
bakaları ·e ,r.,1adyonıcl:ı bir spor lı:ıy- lc-rı ve lnöni\ koşusuna iştirak edect!k Bugün burndn yurdumuzun ku~al 
rnmı yaııılımşh!i. İ olan atletler karşıl:ım1şlcrrc1ır. b~r yıldönümlirıii 'tcsit etmek rnııksn-

SABA.HLEYIN : iki C'kip .!,ıirbirl"riyle selam!astık _ dıylc toplanmış bulunuyoruz. 
· Hed<•n terbiy!!si gC'nel dird:ttirli tun sonra, genel direklöı• atletl;ri de Bundan tamam 20 •ıl önce ikinci 

general Cemil 'ranc>r, s:ınt 1 l,30 dn teftiş etmiştir. Bundan sonra, İstik _ İnönü meydan muharebe-:indc Tiirk 
Kışla meydanıııda topl-:ınnn bini nıü- lal marşı çalınmış ve sporcu gençlik tarihi yepyeni bir dönüm ;noktasını 
tecaviz hcct.-n terbiyesi miike!l<>fini • .\ tatiirkün manevi huzurunda . avgı aşmış bulunuyordu. O gün lnönli mcv 
tefti~ (•tnıi~til'. Bundan sonra bir lı~ın- ile c>ğilmiştir . .Misafir sporcuların. a- zilerinin topraktan SİJle11leri içinde çe 
do muzikn 1't'fakatiyl<' yllriiyCi ·p gf>- bideyf' ~<'lenk koymalarını mütcn _ -DeYama 2 nci Sahifede--

Demokrasi RUZYBltin nutku 
lnıiliz aiır bombar dıman ta) yareleri 

lerllıln BlıUnlımanı Şarki Afrikada 

1 Lonclı·a, :w ( A.A.) - ~orvcc: A -
jansıııııı istihhrıratına göre ~oı·,·ec -
teki Alman komi. t'ri tarnfındnn Han 
edilmediği lıihlirilcn ifrfi idare. Nor
V!'çiıı her t~ır:ıf111'1.'1 ~idclc·tlt' tatlıik o
lunınn kt~ıdır. 

Fransız gemileri 
dünyası Almanlara harp leuızzı-

l'a&avvur edilemiyecek 
derecede müthişolmuşlur 

Berlin Halkı 

~HRI TERKEDEREK SAYF~ 
YELERE iL TICA ETMEGE 

MECBUR KALDI 
• 

ı,ı a•i1ııa bloku 
)' ~mamen gığın haline 
ftlmişti;. O lü ve yaralı 

pek çoktıır 
~a~oııdrn, 30 (A.A.) - Verilen iki 
, er, Jngiliz bombnr9ıman ıny -

t;h°t'eleııinin Almanyadaki mlithiş tah-
atını bildirm<ıktedir. 

1 ~İlinci haber, Almanya Ozerinde 
~lliı tnyyareleri t:ıbribntının arttı
tıllı, ikinci haber de bir Nnzi sefinin 

1a tıdan bahse<lerek Alman halkına 
l'ıı ha sık bombardımanlara hazırlan. 
j!arı tavsiyesinde buhmduğuna dn. 
'111'. 

01ngiliz hav:ı n:•zırının söylediğine 
~~. bir fngiliz bonıb::ırdıman tnyya 

'ai'l.1 500 \·e •• ·a 1000 librelik 10 bom -
:ıı 'tasımnkt.adır. Alman t:ı) ynre ku
andanlnnndnn biri, İngiliz hava 

-0.•amı 3 ncU .. hife•e-

Esir edilen ltalyanların 
miktarı henüz belli 

değildir 
• 

Ölü ve yar ah 
On bin ]<.işiy~ 1baliğ 

olmaktadır · 

Adis-Ababa daııruoıı 
INGILIZLER TARAFINDAN 

BOMBARDIMAN EDiLDi 
Kahire, 30 (A.A.) Rö.d.er ajan-

sının Keren cephe:-incleki ımıhabil'i' 
bildiriyor: . 1 

Biitiin Non·c<: grızc>tell'rinde der -
ccdilcn ve duvarlnrn nsılnn bir bc
yan rıanıedc llitlcrı· \°C Alman m:ı
k:ımlnrıııa k:ırşı işlf'ıwcek h!'r t!lrlii 
cUı-tlmlC'rrle Alman kanunlarının tnt 
bik edileceği bildirilmi .. tir. 

Svetkoviç 
Evinde nezaret altındadır 

Ker<mdcn ka<:nn ltnlyaıı kuv,·eLlerı
ni, l rıgiliz miitehardk ku\·vctl~ri <;(i-1 

rrıtl<! t:ıkip etmektedir. İngiliz kl1\'\°l't-j 
IHi, şimdi Asmnr:ıya 8,5 kilometreye 
kndnr yaklnşmış buluıımaktaclırl:ır. l~
glliz 1.opçu ve moWrlii kıt:ılnrmın su
ratle "evkine ehemmiyetle dernm olun-
maktaclır. j Svetkoviç 

Kcrendl'n ynyn vcy~ı katırla kaçmı·, llııclnr..: .. te, :...o •(A.A.) - Ofi ajan. ı 
ya \alışnn diişmıııı n.skerlcri tnmnmiylı:· B<'lgnıdılhn hildiri,Vllr: 
esir erlilmi~tir. E ir edilen ltalyanla-l Eski Br. ·vekil .. vctkoviç il~ llarici
rın hakiki miktarı hcnUz tnmnmiyle ye nazır: Mnrko\'iç, cvlcr!nde mt>\•kııf' 
m:ılfım ckğildir. İki ayda ölü, y:ırnlı !.nıltmnu,J: suretiyle ıJrnmctlerinQ n:ık
\'C esir İtalyan kuvvetleri 10 bin kişi- 1

1 ıotunmustur. Ederi, polis nezareti al-
CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) tındndır. 

K .. ··ı·· ·b· ·· ·· d .. v .. matı mı götürüyorlardı? uçu ur gı ı gorua ugu 

Amerikan kaynakları, 
demokrasilere garci.ım 

için hazırlanmıştır bir anda vaziyet değişti 
Fransız kara bataruaıarı . .. 

Totaliterler ııırı~aı ııüuatı 
lngiliz harp gemilerine 

Pn geniİ mikyasta Yu· ateş açmak marifetini Kendilerine aldanan kim-
goslavgaga gardım gösterdiler! seleri bile temerküz 

edı.lme,·ı· '~zım gel- IA>nclra, 30 (A.A.) - Amiralhk dai. kamplarına göndermek 
"' '" resi, pnzar nkşıımı :ışıığıdaki tebliği • 

dilli kanaatinde n<!şretmiştir: suretıle L taltif ediyorlar 
6 . . Bu saba~ h~fif cüziit.nmlrırım.ızdaı; \'nsington. 30 (A.A.) _ Reisicum-

> ~l'\'york, ~O ( A.A.) - N~vyor~ hır kı:-mı ıle F ransızl:Hın C;zaı~cl~kı hur Ruz\·elt, r?ldyo ile neşredilen bir 
~ ?st. gazetcsı, ~alkanlam tah.sı_s e.t~ı- kara bataryaları arasında hır haclı:-:e nutuk ~öylemiş, Amerikanın, diktatör
~' hır ya.zıda ~ ugo~lnvyadnkı ıhtıla- zuhur ctmişt'r : . . . . . Jer karşısında müttehid bir cephe t.eş
lın: .to alıt.erl~rm. ~ınd~. k~la~ .Y~gos Dört ticaret ~mısrnı!ı, hır Fr:ııı::ıız kil ~ttiğini, AmNikan kaynakl:ı.rınrn 
in,.~ anır~ vazı):etını degışt ırdıgını ya- destroyeri taı·afıudan hıma~e edılnıck ctemokra:;ilerP- ,--e tccanizc knrşı mii
znrn~ dı~:or kı: .. .. . . 'lll'Ciiyle Cebdii~lrır~k bogazındnn gc- cndcle eclocıek milletlere yardım iç.jıı 

«l.u, bır haı•p tez~huru olahılır. çeceği ve bu knfıl nın, Alm:ınyap ait hazır lıir hnlclc bulunduğunu öylemiı-
'OF.V AMI 4 NCO SAHIPF.OF. ) mühim miktarcln hnrp h.~\·az1m1 tnşı- \'C ctemistir ki: 

r ' <l~ğı hnb~r alım~ıa~ı ~iz;ı:iııe. ?u knfile- nikt:ıtör memleketlerin ittifakı 
• nın. t('\'kıf . ~~ıl~1e.._ı ısın ıcap eden Amcrikayrı \ c demokrnsilere bir tehli-

HaJkevınde emırler ,·erılmı._tı. Kafılc buıın rrığ~n ke ortjrn çıkarmıştır. Bu tehlike, bi-
lspan:rol k:n·rr ularmı t:nkip etm k .su. ze d:ıima • .raklnşmaktn devam etmiştir. 

K f bu r<>ti~·le hoğnzclnn geçmiştir. Km·,·etle- l>emokra~i düşmanının ..:ilahı dnim:~ on erans - r1ınız, Frnn~ız gemilerini 1<;panyol SU· darbe hrıliııdc prop:ıgnndadır. Tahrip 
.. • • larmdan nyı•ılChktan sonrn yalrnlnmıs edici JH·opagancln njunlnrı kullanmak 

gun VerlllyOr !nr. ':e. normal tnrzda mmı.rcme .e~ilme· ve_r:ı ~lda~!lmış bozguncuların yardı
l<?rı ıçııı derhal rfurmaları eınrını vcı .. mıyle ı .. gormck totaliterlerin marife-

Bugiin snat 18,30 da llalkeYi ::n· mh;lcrdir. ticlir. 'lluıılar, milletin. Amerika Bir-
.onunda Kon~·a mebu. u Bay Muznf llumm ÜZ()rinn·o ch·arcla ~ahild~ h~- !eşik hUkılm:?tine itimadını kırmağa 
fer Köker tarafından (Cihan harb hman :Frnn~ız b~t~rynları, .m~harıplık ç~lışmışlnrdır. Totaliterlerin. kendile
,. . .. ,. . . . ıfatınm bahı;ıettığı hakka. ıstmnd ede- rınc aldanıp da bozgunculuk çıkaran
ıa? §t~mda. Tm·/iıymmı va.zıyetı) mev rek bu taharriye teşebhils etmiş olan lnrı temerküz kamplnrınn göndermek 
tulu mUhim bir konf~ran verilecek- gemilerjmiz fizcrirn? at.e!l açmışlnrclır. suretiyle tnltif ettikleri maliimdur. 
:ir. İngiliz cüzüfomları, ıı.~ndilerini mü- Frnn_adaki komünistlerin neler 

Bütün vatandnşlarm bu konferan dafan i~in bu atese mukabele mecbu- yaptıklarını gördiik. Bunlar, icraat 
nazarı dikkatlerini celbederiz. riyetinde kalm1şlnrdır. Ve attıkları halinde olmamakla beraber, hür işçi.. 

(DEVAMI 4 NCU SAHiFEDE l (DEVAlll 4 NCO SAHIFF.DI 1 



SAHlfı'E 2 

Denizcilik Bahisleri 

Amerikanın lngiltereye 
vereceği 99 harp gemisi 

( A"ADOLU) 

Dünkü at yarış
ları neticesi 

lnönü Koşuları 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- :ıtletlC'rin stndyomcln Vnli, Beden ter

llkuahnr nt ko ulnrının üçüncüsü lik ~ urekli, nt<' ·ruhlu Türk cocukln_ bi)cı.i genel direktoru, kornutnn. bcle-
diııı Kızılçullu hipodromunda saat rı o znmaııki garp cephemizin k!lh - diye rei ·i ve on bine yakın halkın 
on bC'~tc giizcl bir hnrn ve kalabalık ranrnn komuta'lıı milli şefimiz İı>mct 
bir halk kütlesi oııüııde .vapıldı. onUnde yaptıkları geçid re mind n 

fnömlnün emri kum!ında. ı -:ıltıncln bir b" '-· ft l\ır·ıı· 1 tJ Ko ulnrdan evvel iki yaşında ha _ r ROnra, ıt' ı...•u·a an ı ı ı at e erin iş-
li ·kan İngiliz tnylnrından hmiıde i tilftyı dı.ırdurmu,: bulunuyorlardı. tirnkiylc tertiı> edilen tzmir Altııı çivi-

Lafta değil, şo' 
urda uyanıkl•~ 

Bahri SAVcJ 
nir Ncvyork hnb ri, cVn ingtonda- beraber, tonajlnrındn l.ııızı farklar var- Lıulunanlnr, h"llkıı izahat verilerek Hu tnrihl clöni.im nokta ı Türk inkı - li atletizm milsnbnkalarına bnşlanmı , 

ki re~mi kaynnklnrdan oğrenildiği:t dır. nunlnrm tonaj lan ı oGO - 1090 - go~tcrildi. Birbiriııcien nadide olan lap tnrihiniıı en c aslı temel ta ıdır. diğer tnrnftaıı ela İnönü koşusuna işti-
knycliyle şu nrnlumatı wrmekt<>clir: 1190 dır; uratleri umumiyetle 35 mil- bu tn) lrırın halkımız tarafından nla- Onun içindil' ki Ebedi Şef Alatilrk rak cılcC'ck 200 :ıtl<'l Ha lkevine gitmiş. Had'selerin, milletleri, inaa11hl

1 

cAmcrika, Bitlerin deniz yıldırım dir; silahhm torpido kovanı itib i)lC ka il tetkiki, memlekette al"ılıg·rın tir. medeniye ti ; evveli bir ruh .-r' 
k ı · ı· il · 

19 
t r:n3 ı··k .... l" " Metrc;:;tcpc ırtlnrından bu ebt>di za_ K "h dd k · ki d'•' -harbini kar ·ılamu i.ızere, ngiltereye ayıı•c ır. epsı - anc i)o u · uçuz u köklc!l.ıni olcluğuna güzel bir delil- osu güzerga mı teşkil eden Halke- ma e yı ınhaına aürü e agı -

99 harp gemM , . .,recektir. Sene niha- konır l;.tf:ll"l:ır. Topları da umumiyetle dir. fer nıeydanını .. -.eyretmckte b~ılunırn \'i - Alsmıcnk nrn::ıı çok kalnbalıktı. AI- rihi de virde, biz hemen her :;u 
,·etiııd n e,·,·el. İngiliz donanma ına il- ı tane 102 Hk ,.c l tane 76 lık havn Pro~rnmclaki mevcut yarı !arın en Milli Şef İnönüye o gUn c .. 1illetin ma- sancak tadyomu da ender tesadüf C'rli- cuyanıklık» halinden bahaet 
tihak tmi bulunacak olan bu gemi- dafi topudur. Yalnız ll!lO tonltıJdard:m muhimmi olan Yörükçii Bekir koşu- kus talihini yendin> demişti. len bir manzara nrzediyordu. yiz. Bu aözü he~en bütün dürt.,-f• 
ler, eski mo<lı•I 17 muhrip, bir kaç ne 2 tane inde G t: n~ 102 lik top vardır: "unu Rom ıııt knznndı. Yöı •ik ü Be- Bizim bugün burada yapacağımız Jnönü ko u unun çıkış işareti nat buatı tekrar ettı ve etmektedir· . 
c\'vel ~ npılnıı~ !) denizaltı, 55 karakol 5 tnnesi de 4 tnne 127 lik topla teçhiz kir Türk atçılık \ e yarı çılk tarihin- koşular l%edi ve filli Şeflerimizin 15,35 de verildi. Koşucular bir mıda kat bu söz hiç bir ak•=yon de~ gemİ!•iyl(' 1 kuçük torpidobottan mii- edilmhıt ir. Bu gC'miler uir clef~ıda aldık de mühim bir imn idi. Üç • ene evvel nurlu izleri uz(!rinde ebedh·cte ka-

1 fırlndılar. İnönü caddesini takip ede- tımıyan bir mana hayaiyetai:ıliii 
ı·ekkeptir. Bu gemiler, o . ekilcle n>ri- hırı ın:ıhrukutln, . aatte 1 l rnıl · e~ ret- lrnyb,..tliğimiz Bekir, memlck"t :ıtçı- dnr koşacak olan Türk ge.nçliğinin 1 

rck Konak on ünden Birinci kordona de b."r laf olmaktan ileri gid 
1 cektir ki Atlnııtik d nizini g~en her mek .. arU) le 4:JOO - 5000 mil katedı-bi- lığına, Türk ~an çılığııın büyük hiz- uir sembolunü te kil edccektiı. çıktılnr ve nihayet Gazi heykeli önüne Uyanıklığı, aadece bir kelime 
g minin \erin A m. rikun donnnma ı- lir. 127 lik toı> taşıyan 5 tnne. inin miı- metler dokunmuı;;. ,·üksek u 5ta bir Sayın beden ıerbiycsi genel direk- geldiler. Burncla ilk bin beı; vüz metre- tan çıkarıp ı-·r hareket batlan~ 
ıı:ı y<"ni bir gemi ilıiv edilecektir.> retteb:ıtı 130, dig rlerinin hep 122 ki- joke' .rntr >nordli. Turk yarıg pi4 _ töriimüzden bu hislerimizin en bü - deki topluluk çözülmeğe ve ğruplıır te- bir müdafaa inaiyakı prenaibi . 

Bu g"mileri t •dkik etmeden önce sidir. ~\lüretteb:ıtın i;:;tirııhntleri için IC'rinde kostuğunu görclüğiimüz jo _ yüklcrimize ve Milli Şefimize iblağı- ckkül etmeğe başladı. Önde Rıza Mak- a~kamıyan bi.!' ~ok devletler, k,ı 
Ameı ikan donanma ına bir göz ııta- ml1r1kUn tl'dbirlerin hcp:;i alınmışLll". kc,·leriıı çoğu onun tarnfı:ıdan \'eti~- ıın vıısıtn olmasını dilerken hepinizi ut, Mu. tafıı Kaplan gibi tanınmış ko- nın tam ~anaaıyle yıkıldılar. 
lını Am.!rikaıı donııııma:;ı 194 1 ba. ııı- Bu hahıınct:ın İngiliz muhripl('riııC' nn- t:ı·ilmi~tir. At .('vgh.ini çocu kfırrna • aygı ile selfımlar; J<~bedi $cfimiz şucularla en geride olanlar arMmda ~"!a bıze gelince, bu, ön .li~ ~ 
da .,u ~.:nlilerclen milt·ckkepti: znı·an .ıck·ta Hik · denilebilecek vnziy"~ cin :ısılıyan Brkil'iıı iki oğlu Kfımil ,.c 1 ı\loalül'kün nrnnevi huzurn iıııündc bes yüz metreye yakın bir rn:!snfe var- tarıhı çalkan~ılar ~emleketırtill 

.lff;l'Cl"D GEM}U·;R: ı teılirleı Al.ıdııllah bugün 1'iirk ''arı~ ~ahalnı·ı- ... aygı minnet \'C .. okran hiRleriyle e- dı. Koşucular Külturparka Gazi bul- •anlarına ge\·nce; ııte burad'! 
J;j zırlhı. 6 tn\'ynrc gemi~i. 18 ağır f)'~'\".'~ .. 11.TI GEM/J,,l~Rl: nın en iyi jokeyleri olnrnk ko mnkta-' ğıliııiz.> vnrından geçerek clnhil oldular. 9 Ey- tün dünya, f uurunun bütün 

kruvazör, rn hnfif kru\•azôr, ı 7 muh. 1 lng·ı:zlC!l'E' verilecek olan deııi;:altı- dırlar. G . Cemil Tane rin nutku: Jül kapı mclan ilk giren atlet İstanbul kapılarını a r d ı n a k,adar 1 
rıp, mayin dökücü muhrip, " d~- lnrııı :., mlcri meçhulcliır. Fakat bun- R!RlNCI KOŞU: .'porcuların ve meydanda toplanan bölgesinden Rıza Maksut idi. Onu az a?lamağa mecburdur ki: 
ııiırnltı. !ar. hu h:ılc'c cclenizaltı kruvazorü> Dort ve daha yukarı va taki halb- halkııı alkışları ile ka~ılan·ın bu bir forkln Ankara bölgesinden :Musta- k~yede « uyanıklı.k » bir la~ 

/.\"SA HALl,\'DL' Rl'U":\'.4.\" Q ıil l llky: mı ı-mıfı bbyük gemiler kau Al'np nt ve kı. raklarınn mahsu ;bylevden sonra beden terbiY'1"i ge-. fn takip ediyordu. Yarış en şidd('tli b!r şuurd~r ve bır harekettıı:: 
1/ANP GE~llLEJ~/: olnny:llaktır. Çünkiı Amerika, bunla- m<• afesi 2000 metre ve ikramiyesi 170 nel direktörü Gencrnl Cemil Taner seyrini Kültürpark içinde aldı. Burada hır. şuu~. k!_; ruhu, madde ölçult zırhlı, 2 tnyynre gemiı;i, 3 dC'niz rı Jnponynyn knrşı kullanmak için lira olan bu ko uya tek olarak kavıdh genç sporculara şu hitabeyi irat et - gruplar ara mdaki me afe gittikçe d ...-"!'1a uatune çakmağa zorlar~ 

t:ıyyare gembi, G hafif kru,·nzör, 24 ~ ~q>mıstır. bulunan Sicli Barrani mua~ yen mesa- miıJlir: açıld1, en önde atletler sırnsiyle şunlar- le hır h~rek!"t . ki bü!ün ~a~de ~ 
muhrip, 13 denizaltı. 1 Bunlar haricinde' .A merikan donan- fevi 2.:rn ganiyNIC' ko-.nrnk kazandı. - Adetler, gençler, • porcu ark-a- eh: Rızn. :Mu:;tafa, Artan, Osman ve ~e .1:'1u~ıtlerı~ı en rıyazı bır ı 

}'f.'!~:I PUOGRAM: . ınasınd::ı bti:,uk, orta küçiık olmak üze- /l\/SCI KOŞU: claşlar! . ERref .. Kültlirparkın Lozan kapısın- olçu.lerıne g~re hazırlıyarak f 
Amerika, bir muddettelllıeri )·apıl- re liç tip denizııltı gemi i vardır. Yu- Üç , a mclnki hali kan Arnp P.rkek Hepınız namına arkada .. mızın dan ilk defa Ankara bölgesinden Mu - emr~?de f8:alıye te ba,latır. • 

ıncıkta olduğu yukarıki g"milerdeıı kıırıki h.tb_rrl~ cbir k:ı_ç sene CV\'C'I ~ .ı- \'C rl'ı:ıi taylara mahsus 1000 m tr" 1110_ ö:ı lcdigi çok kıymetli ve deı in ma - tafa çıktı. Onu Rıza Maksut takip edi- .. Boy le. bır uyanıklık havaaı, 
lııışka nihayet l!'J 17 <it> b!tm<!k lizer<' ~u pılmış> clcniımllı gcmıleri denildiğine afo \'t 300 lira ikrnmh· li ikinci kosıı. ııfdı özler burada bugün ne rnak nt- yordu. Cündoğ<ludan koşucular gene yuz.en hı~ me~leket n e yapar · progrnmı ıla iııf;arn lm~lamı. tır: göre, bunların bü:, uk denizaltılan ti-

1 

ela geçen haftn arni v;~rı 111 gnlibi He- la toplanmış olduğumuzu •kuvvetli Birinci kordona çıktılar ve Atatiirk ve la . ~e hlıke leıı n va r olup olrfl~ 
i zırhlı. tn;-~::ır• gcmi~i; 27 kru- pi~deıı ,?im~ ı muhtemeldir. Bu tip ge- cin rnkipleriıırl"n 3 kilo fazln taşımıı- şekilde. ifad~ c_diyor. . cadde.! yolirle Alsancak fadyomum n~ m~na~aşa eder,_•?nra~.bu ~ 

rnzör. 115 muhl'İp, 4:~ denizaltı. ı mı!er lvl? ı~e 15:1.0 ton m.:ıısında.' mu~- sına rağmen bu hrıft.a ela galibiyeti 42 \ ıluyetımızdPn buraya, fzmırc teveccuh ettıler. . nın ~':Yazı meaale~ı'!ı degıl, 111 ııtülyc •emisi. tclıf buyuklilkleılırler. Suratlerı clenı- 1 ·!inden ım·rıkmrıclı. Tarzım ikinC'i Giil- ko ·up gelen gençler 7u00 mctl'clik Hedef çok yaklaşmış \'e koşu bu nı _ mahıyct karakterı~ı deşeler, 
1f147 v~· AJ!b'J:IKAS DOXJ\S- zi!ı yLizLinde 17, drılmışkeıı 8 mildir.1 Jre<' ü<:tinclı oldu. Rekor 1.12 dııkika- bir mesafe Uzeriııdc birbirleriyle ya- bette heyecanlı \'e meraklı bir safha al- d!' h~rekc:te geçer . Bu. ~areketı 
MAS/ : Bırer tane 76 !ık ihavn clafi topu, 6 - si dır. rışııwk heve inin çok iistündl' bir mışlı. Artık netice üzerinde acllan en gı plan ın ıfade aahaaı ıç1nde ~ 
Yeni programlar ikmal edildiği za- tane ::>:~·; itik ko,·aı1 taşırlar. ~HırettepJ _ le:-s:ıfoler uc: bo,· ve <lört bo\·ılu. vazifeyi tcm~il etmektedirler. Btıra- çok geçen atletler hnyli ilerlemişler ve •a bulunaun,. bü~ün kuvvetler~ 

m:ın, yani 1947 <I Am"'rilrnn rloıınn- •eri .45; 5~ ki,!<lir-.. , , Bııh"'i miışterekte Ganyan: 145. plfic:e- sı, lz.~iıı: vaktiyle hak .. ız ~ir.t~cavü- arkada !arını çok geride bırnkmı !ar- taha~k.uk "'! hverı etrafında .. 
mıısı .u gemilerd•ıı mürekkep olactık- l~AJ,.4/\0[, GJ:Jf/[Jf,J, /: . ler ·11·1i'"1<'12:-- ,.e 155 kuruş wrcli. z~ ug-ı_aı~nş buluıınn mı~letınuzın.her dı. Alg:ıncakmeydanınaenöııdegelen ken~ın ı bellı eden teh~ıkeler tıı: Kaı·:ıkol gem ı olrakn Amerıkaıı Ccl'.VCÜ KO. r: LUrlu ı.-tıln tc clıbüslerıni eb·.!dıyen atletler sırn iyle şunlardı: Mu. tafıı, a_yaga kaldırmak ve bır atak~ 

:n zııhlı. 20 t:n ,·aı-<· gemi..;i, kru- doııaıımnı:ında bir çok tipte gemi var- {\~ .'·:ısıııdaki hali8 knn İngiliz erkek kırmağ~. mukt~dir bulunduğunu is - Rızn, Hu ·eyin. Artan, Eşref ve Ali.. tıne aokma0ktır. l! te_ bizim Y~~tJ 
\ nzıir, 37 muhr:p, 10 d nizaltı. dır. lhınlnr, rno tondnn bıışlıy:ırıık 

1 
\'(' <!isi tnylııra mahsustu. 550 lira ik- pat ettigı yerclır. Buradn müteka if bulunan hal km da h.udur. yl,. b~r an ıelebılır ~ 

Bu ~on~ ·kün. \"<'ni programdan b:ıR- muhtelif büyi!klüktedirler \'e 2250 ran1ivC'si olan bu ko unun me:;af,.,..i lnönlerinde kurtuluş ~ava ımızm coşkun nlkısları ara ında Alsancak le bır saat b~~· tız ve yırtıcı b k:ı programl:ırın d:ı kubul edil reh Lonhıkl:ırı bile ,·ardır. Süratlcri de 10 1600° rnetı·e idi ve inkılftp tarihimizin temellerini at- . tadyomunun kapı ından ilk defa Mus- l ayı!la çal~h lır lci Türkiye he 
l!l47 ye kadar ikmal edil •ceğin: gö.:te- mil ile 20 mil arasınd.ı tehaluf eder., Geç 11 h:ırttıİarııı galıbi Subut11 ,. gc- mış olıın l\lilli Şefimiz İsmet 1nönüye tnfa Kaplan girdi. Onu 25 metre me- d~~ıka mıll~t ve vatan d~ 
riyor. Ta ıclıhlaı·ı silfthlar cin bir veya iki ta- ne ,·ansı kolm·ca kazandı. Yeti~ ·ikin- cmı lınğlılığımız sevgi 'e ~ygımız: safo ile Rıza l\laksut takip ediyordu. mu~alaaya,. ına!'~lık alemind• 

Amerik:>rHıı iıı~:ı halind"' buhınmı ne 76 lık, 102 lik, 127 lik topla daha ri. Hu\·:ı da iiÇUncii oldu. o~dular. il.k hedefiniz Akdenizcliı ile- Artan ve Hli eyin de onlara çok yakıü denı.~e t vazıfeaını ~apmaia 
hnrp gemil

0
rind"n 2 tane 33.000 ton- küçük toptan ijlarcttir. En biiyüklerin-1 • Hldd t 1,47 clakilrndır. l\fosafeler ı ı ! emrını vererek eş;:;iz zaferimizi hu koşuyorlardı. gn on gayret ve en soH Bu~n C:~nu~u aar~ı Avrupafl hık zırhlı bitmiştir; hizmete girmek de bir"r tane tu~yare de bulunur. İn- üç boy ı bo,·du. nlllfl tahakkuk ettiren Ebedi Şefimiz çekişme lJurıula pbtin iizcrinde oldu ke~ın gobeğ!ndedır: Ön Aay•• ız r~diı ler. Btltun inı<n:ıt tc .. ri edilmis giltereye verileceği bildirilen 55 kımı-j Uahı-i miİşterektı> Ganyan ı 00, plfı- Atatiirkt~ı~ yüreklerimizin nak:=ı olan ve nihayet fçrrli neticeler 12 ne iye kn- rafı. m esafe ıle deiıl, fa~at ~: olcluğund:ın Lzgfıht:ı buluııı 

11 
diğeı· kol gemisi bu muht lif tipler arasın- seler slt'lısiyle 100 ve 213 kuru~ verrli. hnyraıılıgırle bu: •ıda sarmaş dolaş - dnr şöyle husi.il buldu: ha~ kat bakımından tehlıke ıl ı.temilerin de. u yıllarda ikmal edilece- d:rn çılec ktir. ı J)ÔfUJÜNCC KOŞl : tır. . Birinci • tustafn Kaplan Ankara. 24 o~uzadır. Bu?u .. ~ar.şıl~~a~·ı 

t{i muhnkknktır: 7'0/~PI DO BOT J,,All: ( Yörlikçü Bekir) kosusu idi. Dort 1 kıııci lnoııil mC'y<lan muhaı·cbec:i - dakika :J,2 2 5, ikinci Rıza Mak. ut ts- h.u~ran dolu bır u'?'ıtaızlık ıçırt 
4 tan :15.0 o tunlu'k zırhlı H>42 d •• 1nııilt re\ e 18 kliçilk toıı>idobot da ,.<' dnh n , uknrı y.\l'tnki "lınli:-;kıın İngi- ııin .şanlı hrıt1ra~1111 lnönü koşuıu• j;ı- Laııbul. 24 dakika !.ı6 4 5, üçüncü Ar- r ı laal bırakmak ı~·n lalta de 

2 t:ınc 4ö.000 tonluk zırhlı 1943 de. \'eril cı:ği O) leni.ror.sa dıı, ôunda bır lizleı c nrnhsus 50U Jir:ı 1 -r:ı~ı.relı \'e mini •ı·dPimlz 1'.u ko u il lz.mird" tnn t tnnbul. 24 dakika 58 2 5, dör· urda ve bu •.uura ııtör"" hareketti 
1 tııyyurc g misi 1942 de. ı deniz isim ~·.mh lıgı ol. n gerektir: ÇünkU, 2200 metre mesaf li bu ko udu Ro- yapmn~uzın !11~na:sı b_ud_u~. . . .. diincü Hü eyin İstnnbul 24 dakika nık olmak lazımdır. 

tny' are g"'mi i 1941 ele. 2 tane deniz Anıenkaıı doııanmnsında torpidobot man ) arışı kolayca kazandı. Giiıı geç- E?edı ''C mıllı şeflerı!.llızın ızlerı ~- 59 4 5, h~inci Eşref İstanbul. 25 
t~.y.rm·e gemisi l !142 d •. yoktur. Anla .ıhın küçük torpiclobolt:ın tik<:" kuvvetlenen Ta pınai· ikinci. Şıp- zerındt> koş~akt:: o!dugt~ıı~za bu~·ük dakika 1 saniye, altıncı Ali İzmir 25 IC'r. unlardır: 

h:ıfif knl\nzôr 1942 de, 2 bih·Ok maksad, bil) ilk harpte kullanılan de- ka üçüncü oldu. l\1liddct 2.54 dakika. $~fc ."~ Luyüklcrın;ıze bılclırmtk \'a- dakika öS saniye, yedinci Oman in- 100 metre. ilrat ko usunun J1 
h:ıfif krurnzör 1943 de. nizaltı avcn motorbotlar olacnktır. ınc;:;:ıfc! r 7 boy v.e 4 boydu. z_ıfc ·ın! ~n~rn vermı. · .ol.masın.ın bah - lalya, . eki7.inci Kemal Kocaeli, doku- Birinci Muzaffer (MiJli takın1d , 

24 muhript'"'n 16 tnno..,j HJ41 de, " Buı~larılnn Am rikan _donanmasm~a l\iji terek bahi te Ganyan lOP pla- tıy .. ~:•lıJıı ıçınde hepı!1 ızı ~v!!ı ''~ .. ~a.r- zuncu lbrahim Koca~li. omınc•J Saba· tanbul 11 8 10 • aniye, ikinci 
tanes! 1942 c1 ''. (bunların da 1!141 • o- e kıd ıı kalma 13 g •mı vardır. l 9o) sel er sınısiyle ı 00 ve 125 kuruş ,·erd~ gı ıle ~~·1~ lıll"!_m. ' c .}:~~·udilguni.lz heddin A ııkara okullar, 11 i:ı<'i Rerep ( lstanbul), uçfincil Alaeddin ( 1 
nıında bitme..ıi kun tle muhl mel denberi de üç tane yeni gemi ynpıl- JJEŞINCI J\OŞl": ~old'3 lıutüıı. Tt~rk gençlıgıne munıf- KoCJteli, 12 inci Şevki Ankara. • 1· ı/.,<ı k atl wı<ı: Birinci Jerf. 
ılir). makta~lır. Yenilerin e~· afı ~lcçhul?el Dört \'(' daha yukarı ya~tnki y<'rli t·1k:yetl~r dılerın~.:t Yedinciye kadın· takın1 twrn!fi de lı takımdnıu 1,80 met.re, ikirıC 

1 <l"niznltıdan 4 it bitmi·tir. 6 tane. de e..~kıler 75 tondur, süratlerı 17 mıl- yarımkaıı lngilizlcre mahsus, me afe. utuı, gençlcrın ;·e. halkın co ku.ıı oylC'dir: (İstcınuul), uçtincü Surevvn (1 
si 194 ı <i"'. tıınc"'i de 1942 ele hite· clir, 1 tnn~ 7G !ık top, 2 tane maki neli . i l fi O O m trn \'C ikramh c. i 270 Iİı'a alkı.şlnn ara ında hıttıkten sonra, lıır !J sa) ı ile İstanbul birinci, :.!8 sa.} ı Gıı/lı dr: Birinci Atıf (İznı itl 
ceklir. tüfok t:ısırlar. l\liiretteı>leri 19 kişidir. idi. · geçıt resmi yapılmış ve Pamu~' men- İli.! Kocaeli ikinci W san .i.k Ankaıa metre, ıki ııci Şerif c l stanbubr 

f':ğer yeni kalfül ndilen in. ant :-er· Bu g miler, lıiiyiık harpte, kendi kcn- Ba.,.tan ba~:ı Poyınzın lıfıkimiyeti ucntı 'fiirk anonim ~irket!. fnbri~a. - üçüncü, 61 snyı iİe fsta~bul H. t:ıkımı Knclri cKn.} eri:t. 
halinde ''C 1917 _ ı ~nnelerinde oldu- uil0riııc Amerikndnn kalkıp Avnıp:ı~ a nltııııla rı::çen ~arıştn Poyraz birinci, sını~. Ü»Ü kız Ye erkek mukellcfının diirdüncü, 71 . ayı ile Ankura H. tukı· WO .11rt1l' . iirnt ko.~mw: B 
ğu gibi. •J:ı. clöncl(ırlicii ;üratle yapıl- gelmi.J reli. Amerika, o zaı!rnn, bu a\'- Ceylfın. Alceylfuıııı ku\'vetli hiicumla- l!:e<:ı ı C'anlı _ve muntazam olmtı$ ,.,.. nl mı beşine}, 9 1 snyı ile ~ıa.latya altıncı. mir> 5:1 4 10 saniye, ikinci Ki' 
mıy:ı lıa lnnır. n _ ki öyle yapıl:ıcn •ı cı botlaı·<lan gay"t. kı"a bır ~amnnda ı·ııırı nı·~nı n ikinci \C Akeylfm da kı 1,anmı!'ltıı · . . . , .. .. J UH ·ayı 1le Aydın yeclıncı.. lanbul:t uçüncu Hikft1ct c1c:t.aıı 
anin ·ılı:,or _ hi!ha sn muhriplerin a- IOO d.ıı tuzla gcmı yapmış; hır kı mı- iiçilnru oldu. 1•<'<1 11 tı:rb ıyesı genci dı~ek~oru .g~ İnönii ko.,usunun güzergahındn 3600 710 .~temle manialı: Birirıc1 
nsı, bu seııe onuna kadar pek çok nı dam' hur :F~rd in~a etmiş~i l\Iudd t 1,5!) mesafeler 4 boy. iiç ner:ıl .cenııl T~m:r .. tnraf.~n.~n.n l\~ıllı metrelik bir mesafe için Ege ·poı ta- clzmir - Milli takımdan> rekor 
u~acnktır. Amerikn. g"çen hnrpte. n_ f :te yukıırıkı h:ı~r~~~ ':erılcn. kıı<a boydu. Sefı~ı~ ll'l~~~t lnomın~, :Su) tık )1•llet nıfrndan konulnn kupayı da Rıza Mak- ani\ , ıkinci th an c1zmir:t, 
rı h~lind muhrip \'npmı,·a basladı••ı mnlumattmı çıkarabıld1gımız m~ma)a Bııh i mil terekte .anyan 100. pin- .. icclı ı. Rcı 1 Ab.dulh.ılık Hend:•yn, sut kaznnmıştır. Ymuz clzmir>. 
znmnn, GO küsur günde ·bir muhrfp gur>. Amerikan donnnma ından lngil- 0 ler .ıra.h"le 110 ,.-e 240 kuru \'t?rdl. Bns\~E'kıl_I>r. Refı_k Saydama, '!\fare> - Koşulm· umumiyetle çok muntaznm Dısk: Birinci Atıf ctzmit 
nıpmak harika ıııı go termi ti. ~rf!re ,-~ı·ileceği bildirilen !l9 harp ge. Çifte bahi. iiçüııcü ,.e be. inci ko ·u- -;al F ~~ ~· Çakmnga •. Parti .gen.el "ek- ,.e güw! cereyan etti ve lzmirde bbyük 35,80 metre, ikinci Su ha 

" mis, bunlar olabilir. DE.NlZC/ hır arn..ıında idi ı 1 çift uulanlar 175 re.terhgıne :c ~fa.arıf \'ekıılelınc> tel- nliıkn \e coşkunlukla karşılandı. Ah- üçilncu Refik el t.anbul:t. 
Şimdi Amerikanı~ 0İngiltcrev" ,.e,.<"- kunı. :ıldılar. İkili bahis ikinci lrn!'!u- gı :ıflar Ç<!kılmıştır. nan teknik neticeler ele çok iyidir. l'ç adım: Birinci Ömer el .. 

~,.ği bildirilen g~milere bakalı~ı: R d da idi. l 2 konbinezonu 26o~ kuruş 1 • • roo metrnli_k İnönü ko .. usuna i..,ti- .1illi atlet> rekor l~.68 metre. 
l\Jl'HU J>T.l;;rt: \'cr<li. ,. I 

1 
rak eden 200 atletten 158 i koşuyu ik- Snrey):ı chrnir>, üçiincü Rııı 

J Usya a n önü Kır koıuau : 

\'erileceği . cn·leni!on 17 e;:;ki ınod J kinci ıılini.i zaferiniıı 20 inci yıl mal etmişlerdir. min. 

l 
. d h K k .. döııilmtindc y~ııılrın bliyük İnönü ko- 0~1 d . b k l .... mu ırıp, a n e\'vel verilmiş olan 50 a UÇU sana yıı Bıçak çekmiı .. ,, .. . 1 K e en · onra mu a a ·a arı se) ret- 200 Jleh e surat: :Birinci ,,. 

muhrilıin meıMıJJ bulundukları ınıf- 1\1 k .. :lO (AA) _ Sov)et .·_ T 'k Şlll'IU bugun.
4 .. bolgc ıle An~~ra, stnn- mek için stadyom kapılarına hücum (Milli atlet_ lstanbul) rekor ' 

tandır Hu muhl'inl r b{h·iik harpte • o:; ,o,.ı, . . . . ıı cıı:fı ·te Slir!'11cli sokağında Meh l~ul ve. l~mıı: nkulhır~. temsıl_ı ~~kımla- etlen ha lk; yal'işlar başlnn;ıaclan bir sa- nniye, ikinci Yrı\'UZ clzmir>• 
·eı·i halinde \'aJ>ı' - · .

1
• r A _ yusct dı\anı, bır krırarnamc kabul ede>- met og u Huseyııı .arho obrak tı - ıı~ıın ıştırnkı):le ve doru~r kışılık trıkı- nt evvel ahuyı j tila etmiş bulunu- Alfıccldin cİzmir. 

· ·k . h : ı.· .1
1
11.u. "'~mı C'.rc_ır. şagı rek )eni bir harp kauçuk sanayii komi- mu mi kndınlardan 25 :ı aşmda fethL mıyle Hulkcvı - Alsancak stad) omu vordu. S 'l . ·r ı·ı 

Ul aı 1 0 ı uıı urının a~ nı olmııkln ·erlig;.i ihdns ctmi ·, bu komiserliğe Ti- '' Ye bıçak çektiğinden yaka lanmış- 1 7500 · ~ ını.· <L 
21 tı cı: Birinci Ha 

1 

t 
m·mnn< a metre iizerıne ~·ap!~dı. Sahayı dolduran da\ tliler arasında bul _ Milli takım> 3,10 mettt' 

kon .ıitrokiııi tn ... •in C"'lemiştir. ır. _______ ml'!"' ________ S;;;::,:aa~t~l;:.4~5~-d~~..:;k~~R!!_l~U:!.!l~!;ı'.!;1~':."~ reı· ,. l' . B ı ~ ~ • •• • \ 1.: ıg a ınuz, eden terbiyesi genci direk- Suhn cfzmin, üçüncil Şerif '.~ 
ZABJT ADA Sovy tler birliğinin gayesi, memle- törU, Mevki müstahkeyn komutam ile 800 Mct1 c 71a?ı iirat: Birıfl 
-·-·-·-·-· tahakkuk ettirmektir. Bu maksadla ı· e ya ın a 1 . mu an ı ve a rı ır ço ze- c a ah n> rekor 2.12 dakiki!· ••• .,., .. ,,,_, _ -- ketin ihtiyacı olan kauçuk ~nnayiini Tayya"e s·ınemasında (P k k d 'fu'"n1en ko t d h b' k M l 
Kız ka çırma: butlin cenup hududlarmda bir çok kol- vnt oc:ılnıında bulunuyorlardı. Hikmet chtanbul», üçünciı ı-:ıı 
Dikilide 1 m~tıın a mahalle inde hozlara kauçuk fidnnları dağıtılmıştır. ÇOKTA .• \ BEJ:/ REK/,EXE.r>..: Törene tnm saat l

4
,GO de başlandı. kişehir:t. 

1 
• J t•· h" ç 1 1 ö J - Ö - Önele a ·keri bando, arkadn hakemler Uzun atlarıuılarda .· Bı'rı·nc 

sn og u urn ım a rn. mer kızı Sov~ctler birliğinin şimdiye kadar TURKÇE S ZLU SAZLI ŞARKILI l ;...ı "6 d A · k - ı. · - - o duğu halde milli tukım atletlerimiz c 1 uıııl•tıl> 6,97 m"'tı·e, ı"kı'hcı· ~' 
- Y"ı ııı :ı ygeyı ·açıı·magn tesev- çalışmn ·ına rağmen yetiştirilemıyen " "' v büs ectigiııdcıı yakalanmı tır. füı va. ı kauçuk ağaçlarının e aslı tedbirlerle 1-"L1MLER1N 12 L 1 CISI . . . . . ve onları takiben 42 bölgenin atletleri t:mbul:t, üçüncü 'Mustafa c..41' 
kada kendisine ~·ardım ettiği anla ı- yetiştirilebileceği kuvvetle tahmin olu- gcçid resmini ya-ptılar. Geçid resmin- Cirit: Birinci Kemal c1stı1f1 hın Ali lhımııcı cin tutulmu ' adli) e- nuyor. - ""'"'"""'"""'"'"'"'"'"'""'""'""'""""'"""""'""" - den sonra binlerce Yatnndaş bayrnk li ntleb rekor 52 90 metre j~f 
.re,erilmi tir. g Bugün matin elerden itjbaren § merasimini ve askeri bandoyu takip rif clstanbul>, uÇnncü Mu

1

!l.t.'I 
Eararcılık : ................................................. "'"'""'"'""""'"""'". ederek sporcu gençlerin bir ağızdan kara>. 
l'csteınnlcılnrdn sabıkalılardan E L H A M R A sı·neması söyledikleri lstikliil mnrşını a~ akla Balkan b<ıırrnk ymışı: tgt· 

Abdullah oğlu Mustafa e rar ı:ntnr- hlırm llc dinlediler. Rıza Maksut, KazlDl, Muzafft' 
kcn görülmü. ,.e üzerinde otu7. beş Ze\kinc doyulmaz biiyiik bir. ~}~Ş'E P ROGRAMI t.ıkclim eder. Bunu ~~teakip l strınbul knfilesin- mi, takımı 3,42 dakikada biriııj. 
antigram esrar bulun mu tur. BUGONKO PROGRAM el n Bny F ıruzan; Kır koşularındıın ci İzmir takımı tiçüncii geııe Hıraızlık : - 1 - bır kaç ene içinde alınnn neticeleri B. takımı. ' 

l\IC'n m"nı'n 11 ,.1 ,.ncı ko",·ünd" " l u 8,00 Program, 8,03 Ajan haber - Yulnız çocuklar tarafından, çocuklar için yaratılmış gu7.elliğine iznh etti ve miisabak::ılara bn landı. z I 1. A F ET : 
' , n leri, 8,18 Müzik hafif paçalar (1>1.) ı ı :11 OZIK I>ANS B l tafa oğlu ll.ırahimin evine.girip muh- 8,45 Ev kadını - konu .. ma. 12,30 < O)U maz .,1 - -A. K - ŞARKI filmi . uyuk.L>;r alaka \e he)ecanla fa.~ip Gece Funr gazino unda at~! 

telif ~ .. ya çahn Ha an oğlu Ahmet program, 12,33 'Müzik: hafif ~nrkı - 8 h ç• ki • edıleıı musabakalardan alınan netıce- şerefine biı· ziyafet verilnıistı 
Mendik znlııtnca yııknlnft mıştuı. l:\r, 12,öO Ajans haberleri. 13,05 Mu a ar ıçe en BU 

Hatay cııdde inde ·Mehmet oğlu zik, köy tilrkiileı'i, 13,20 Müzik kn - L 
Jln an. Q.:man o''ltı Ahmet Rı"z .... , rıın k ( ) Yar:ıtmılar - Judy G A R AN D - Mlck •y R O ON F Y . ., " rışı program pi. 18,00 pıogram, 
(\inden kur,un çnldığ'ından yakalım 18,03 Miizik: Radyo caz orkestrası, -

2
-

mıştır. (İbrahim Özglir idare inde). 18,40 Siiriikleyici heyecanlarla 1
1
EFI BJR A$K MAC'F,RASI 

Şnmlı ~okağıncla Mehmet oğlu on .MOzik: Radyo inen az heyeti, 19,15 nlLı yasında Salih, on dört ya ında MUzik: Seviimi~ parçalar (Trio) Hayat Gu··zeldı·r 
Rifat ve on yıuunda Zeki: Almıynlı rn,ao Ajans haberleri, 19,.15 Konuş
B. C'cvdctin rnuğaznımıd:ın iiç tane mn: ziı'ant tak\'imi, 19,50 Müzik: kn 
ho çtwal çnlarlarkcn tutulmuslar - dııılnr fn. ıl heyeti, 20,15 Radyo gaze 
(lır. tc i, ~0.45 Müzik: Amatör saati, -

Gııziler cadde-inc1c Jbrnhim oğlu Violon el soloları: Feyha Talny, 21 
on dört yn ıncln B kit·, 10 ;ırıncla Müzik: Dinleyici istekleJıi, 21,30 Ko
lh im ~:e ) inni ~ a ında Hayreddin nuşma, 21,46 1\1 üzik: Rad:vo orl<est -
11.>rahim knrısı 20 yrı. ında Hnu:anın ~·a ı ( ef: Dı·. _E. Pra-etoriu'Ş: 22,30 A
-ccbinclen yanke irilik suret.iyin pn - 1an habcrlerı, 22,45 l\lüzık: Caz -
~t çalmış, yak.'.ılanıp adliveve }'eril- bant (Pl,) 23,30 Yarınki program ve 
IQ.işle rdir. ... " ı.. ~apanıı,, 

FHANSIZCA 

Ynrnl:ınl:ır - Claudette ('O 1, BE R 'f - Jame S T E W ART 
AYRICA: "J'avşanla Kaplumbağa maçı renkli nefis canlı resimler. 
FOKS JVRNALDA - En :;on \'C en mbhim HARP haberleri. V. S. 

SEA. 'SLAR - B. Çiçekleri -1.15 - 5 - 9 dn H. Güzeldir_ 3 - 7 de başlar 
Cumarte i ve Pazar günleri 11 de Hayat GUzeldir ile başlar. 

DİKKAT : Ifoftnnın bütün günlerinde ilk anslar UCUZ dur. Fİ. 20-25-30 

22 22 2 1 2 1 2 , 

TA VV ARE Sinemasında reı. J 
İngiliz Kralının mlisaaclei rnahsusasiyle 1ngilteredc BUCKINGıl 

SANDR1GIIAM . araylarında çevrilen 

1 - Zafer Seneleri 
Tamamen .tabii renkli İngilt.:erenin muazzam tarihi filı11i 

OYNIY Aı rLAR: Anna Ncaglc - Adolf Wal Brook 

2 - Kız talebe vurdu 
OYNIYANLAR : Anne Shirley _ Ralph B<!lmay 

ltA1'1NELER : 2,30 - 5,20 - 8,15 te Cumartsci, Pazar giJ 
1 de ilive seansı. 



el 

31 MART 1941 PAZARTESİ 

ne metres 

( AP4ADOLU) 

Bulgar ziraat -Nazırı 
Peşteye gidiyor 

Yeni Nizam Sabri Yılmaz, kadındnn öyle yılmış, ı·alarını unutup Zehrny-a: 

Sofya, 80 (A.A.)- Bulgar Zira
at nazırı ziraat sergfainin açılnın me
rasiminde bulunmak üzere dört ni -
~andfl Budapcştede bulunacnktıı. 

En büyük bir dehaya atfedilen f ÖY 
le bir hadise bilirim. Bir neferi çağır. 
rnıı, pırıl pırıl yanan ampulü gÖfte -

ö .• ·1<! korkmuştu ki. üç karı~ıııı boş-a- - ~ehra. dedi gel ı:;eninle evlenc-
dıktan, iki metre~indcn ayrıldıktan !im. 

AL SANCAK sonra: Zehra şiddetle reddetti: 

tip aormuı: . 
- Aman Allnh .. Yangın var diye - lJlinyada .. decli. · lıtaıyonu karııaında yeni açılan 

- Bu nedir oğlum? 
ıwaz. avaz lıağmp sokak sokak dolaş- - Peki metre~im ol.. 

EGE - Elektrük .. 
mak ihtiyacın ı duydu. Ahbaplarına: - Allnh etmesin .. 

- Pe~, elektrik nedir? 
- Kadın mı'! diye dert yandı. Al- Sabri Yılmaz bayılıyordu bu Zeh-

hususi Hastahanesi 
Sahibi ı DOKTOR OPERAT ÖR 

- Neydüğü bilinmez ; yandığ ın -
lah yazdı ise bozsun. raya .. 

- Fakat ~en Jrndınsız yapamaz::;ın. - Niçin eledi.. Yoksn gitmek mi 
dan bellüdür. 
Şimdi aixe yeni nizamın tarifini so

rarlarsa, hiç tereddüd etmede n ıiz 
de buna yakın bir cevap verebil=rai . 
tıiz: 

Evet, Sabı·i Yılmazın öyle bir tabi- istiyoı -un? 
atı varch. işte... - Ne münn~cbet.. Eğer siz yol ADıL BiR 

- Kadın derdi evin her şeyi, haya- verirseniz 'elimdC'n ııe gelir .. 
tın h.er şeyidir. İnsan evine girince Çünkli Zehra da tecrlıbeli idi. O 
mutlaka bir kadın bulmalıdır. Yerele zamana kadar tiç evli kadının, iki 
duvarda, niasacla, yntakta her verde metre:in hizmetinde lnı!unmu-ı, evli. - Ne id;.ii bilinmez, fakat yaph· 

iından bellidir .. onun izini ğörmelidir, ki.. · lik ile metı·eslerin hayalını tetl>iki et-
• llk knrı ı ihanet etmişt: : n · t• ~ 11~ ı. 

'10n Yugoslavya hadisesi ::: S~ni hiç ~~nut~1Y•.1cağım .. Geç ir- Tec rübeli eski bir hizmeki ona 
dıgımız tatlı gunlerı daımn hatı rlınıca- demiş.t i ki : 

Bir doat, &0n Yugoalavya hadiaesi ğıın. Fakat bir arada ynşamnmızn. bir - Kızım Zehra, evin hanımı niz 
münaaebetiyle bana ıunları aöyledi: daha biribirimizi görmemize imkan metçicUr. Hmıım koca:.ının emirle-

- Bizim mahalle, oldukça tenha yoktur .. dh·e göz \'al-Jları dökerek a,· rindeıı dışarı cıkamaz.Knvgn gürültü 
"e aaklndir. Sarkantılık veaairc ol - rıldı. · • · eksik olmnz. Jlizmetcinin dcı 'li yok. 
mu. Geçenlerde bir Bob atyl muıal- İkinci karısı bir garip tabiatlı idi. He le bey de göz koydu mu. değme 
1a.t olmaaın mı?. Dönüyor, dolafıyor. Gezme zevk ve arzuilu ondıı bir ha:-:ta- keyfine. Her şey ·enin elinde demck-
8ılhasaa köte başındaki bir evin pen- hktı Namm;lu idi. Dünya güzeli olsıı tir. Para pul.. kı~ gi.inleri bile mut
Çereaine bakarak gülümıüyor ve kı- bir 'erkeğe bakmazdı, gi.iliimsemezdi. faktasın. 
rıtıyordu. Her halde bir şeyden cesa. Fnkat duramıvorclu işte .. Ev onu hir Sözlin kı:-:"1sı. Zehra Sabri Yılmazın 
ret almı§ olmalı ki, gözle ri ümitle par cendere ııibi :-;.ıkn·ordu . Riitün işlerini hizmetçiRi olarak kaldı ve Şaki Yıl. 
hyor, ikide bir boyun bağının küçü - ,·üzüstü bırakır 'kendini . okaklara a- mnz, me. ut, rahat ve memnun ya~a

H er t ubeye a id hastala r kabul ve mU 
tehaııısları tarafından tedavi edilir. 

c:ük bağlant~ ~ademiı::ıi, dizlerine d~- tar, dolaşır, dol~şır, miitcmndiyen do- eh. 
~an~n caketını~ §Uraaını buras~nı du: !aşırdı. Sabri Yılmazla k:\\ galar yap
" eltıyord.~. Magrur, ~alır:nl~ ~ır halı tılaı-. mahalleyi ayaklnndırdılar. bir Ahmet Reşat 

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

ar~ı. Dun !1~ olaa begenır!ınız: giin Sabr i Yılmaz: 
Yıne aynı Jeatl~r~e _geçıy~rdu v.e - Yavrucuğum , dedi. Geçirdiğimiz 

kız da pençerede ıdı. ~-rdenbır~ bır tecrübe ikimize dC' :'ili kanaaU \'ereli ki 
~ol, genç kızı. çekti ve su d?lu. hır ko. biribirimizi yh·cceğlz. Ne yapalım :w
ayı Bob •tylm başına geçırdı. Bunu rı volhrın voı"cu~uvuz Avrılmnk he;,, 

Ya k b b 'd' A Ali . ' . ~ . . . · Pan, ızın. a a~ı .' 1; . m~z:ı . . a - senin için . hem de lH'ııim için hayırlı 
~~· B~b atylı.n h~hnı l!'orn_ıelı ıcl·nız? .:>lacnk .. 
b ıhv.erm va~pyetı de tımdı tıpkı, ona Kadın itiraz etmedi. AFıldılar. 
enzıyor. Sabr i Yılmaz: 

Mihverin sükutu 
Belgraddaki planların suya düs -

mesinden aonra rn'hver, auıuyor ve 
bir şey aöylemi.yormuş. Filhakikn böy 
le bi.r zamanda sükut, dırdırdan ha -
Yırlıdır. Söx gümüf, aükut altındır. 
Bir ıöylemeli, on dinlemelidir. Çüh
kü çok aöyliyen çok yanılır. Mihver 
ıuauyor, fakat: 

iBir dokun bin ıih dinle 
'kfı~ei faiFurdan 

Havaya, civaga dair 

- Böyle namuslu kadııı güç bt1lıı
nur ... diye iç çekti. 

Üçi.incii kan~ını çok dii~iinerek ara
\'arak ~eçmi~ti. Kadııı yaln ız kadınrlı. 
Hiç hir fnzla ta rafı yoktu. Onu bir ah
babı va. ıtasile Eğinden almıştı. lstıın
lıula getirı l i. Siis l Nlİ. pull:icli. Ona 
ı üya. ında görmediği ı.eylcri göster
di. Gözlinli açmak istedı. Az kıılclı 
lı n~ retindcn. hicldetin dPn ırnndi~i 
!.?'Özlerini knpayacııktı. < :üllii, bi r iiir
lli şehre. konfora, Hiksl' \lıı.nmadı. 

İkide bir : 
- Efeııdi. d ed i. Aııaıığ, lıııh:ııığ' ha 

sı icin beni memlekete gönder. dereli. 
Ücüncii defasında: 

ltalyan tebliğ lerine dikkat ediyor _:Sen lıir daha gelme Clillü. de>di. 
:musunuz; m evzu ve f aa liyet hep ha. Orada rahat <> dersin .• 
vada .. Zamanı geliyor, Arnavutluk Kndın m e mnun olmuş. du:ıl .ır da 
Ccpheıinde IÜngÜ çatırtısından, haf- etmi~t İ. 
Yan eıir kafilele11:nin ve ricatin ayak Snbri Yılmaz. ~ıik :"tlı l arı lı 07.'11<ık t a 
Palırtııından kıyamet koptuğu hal -

1 
miişkiiliıt çekmem1sti ıımma, ''ir ~li

de onlar; ı · i.i merasimi vardı. İsini g-üdlııtl bıra-
__, Arnavutluk cepheıinde §eyanı kıp mahkl•me mahkeme ılı>lası ,\·oı·ılu . 

kayıt bir hadiae yoktur. · - E.!rcket ver:;iıı talihim vnrrr'ı~ ıl:I 
Der demez, arkasından h emen he· kadınlar itİ 'lilZ etmediler. l\laa ·~all-.ılı 

men (bombardıman tet ekküllerimiz, \"a itiraı etsel ~ rdi. eli) e dt1.;1iiııdi.i, iir
Arnavutluk ıemasında düşmana söy- nereli \'(• clörc\iinl' lİ defa e\·l e ıımC'<Iİ. 
le yaptılar, böyle yaptılar) d iyerek E\·ine bir metre· aldı. 
mevzuu balon gibi hav'aya çıkarıyor. Ama n yarabbi, ne :-:inir kadı•ıclı ilk 
lar. Bu itibarla İtalyan tebliğlerinin metre.si.. il k gN'C hicf Pn lıiı· mec:ele 
h.afına, daima şu ıerlevhayı koymak irin kıyametler kopnrmıı.:ıı . !l lutlnkn 
lazımdır : itiraz <>eler, mutlak .ı miiıınkn a hapı. 

11Havaya, Q~vaya dair» sı açar ,.e mutlaka Sabri Yılmazı 
ÇiMDiK hıı ııalnrdı. 

Sabri Yılmaz, üç knı-ı:o\ıncl:t:l ayrı

Ber/z.nin bam bardımanı lırken giirmNliği nıii kıilfıtla \'e ~·ii~ 
bela ayn labi ldi. Kadın: 

---x---

( BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) -Seni öldüriiriim .. di.·e t ~hclid mi 
kuvvetlerinin tahripkfır • akrnlarmı etmedi.. · 
bek lemek lazım geldiğini radyoda J\ rkncl ıslarıııııı yanıııcla yiiziiııc tii 
· öyliycrek demiştir ki: kuriir. rezil ed<'rim mi de!metli.. 

- Şimdiye k-:ıdar Alnıaıılaı ın ateş Bcrl'~e~ versin ayrılık giinl<"rind 
hattında bul unduğunu biliyorııu - ba;;kn hıaıni buldu . cin Sabri Y:lmn'l.n 
nuz ?:> öylediklerinİ yupm:ığa imkfllı lıula-

11avn müfettişi general Milh de mndı. 
bu nda n evvel A lman vrıtıındaşlnrının kinci metresi dGııyaya yalmz ge
naznrı dikkatini celbetmiş ve lngiliz yinmek \'C giis lenmC>k irin gelmişti 
hnvn kuvvetleri tahrib:ttmın art~ıcn- sanki.. Sabri Yılnı:ı.7., hiılfı onu bir 
ğını öylcmişti. gii!ı elinde tnı-nk \ '€ riijsiiz gördiiğii-
Alınan h aberlere göre, son taarruz nii halırl:ımıyor. Elini «İŞ» clc1ırm ~e

lardan Berlinde zayiat pek mühim - ~ e bir defa hntır için olsun ·iirnıez
dir. Her taraf enkaz yığını ile dolu - di. 
rlu1•. Sivil h a lktan ölen ve yaralanan_ - Ka<lm ~iil gibtrllr, koklanır .. 
lar pek çoktur. derdi. 

Ber linin en mühim noksanı ığınak E\·c iki hizmetçi ~ılmı.ştı: bir aşçı . 
tır. B~rlin uzaklarında bulunan say- öbiirii gofra~·n bakan taze biı· k:ıdııı. 
fiyc yerleri ve kasabnl-ar. zenginler Sahri Yılm a?., metresini n si nema-
tarnfından işga) edilmiştir. dan rlönmesini b' .: klecliği bir gece, 

Hamburgtaki hasarl9r da fazla - kahve. ini getiren hizmetçi~ c gözii 
<lııı ve seh iıı· halkının ku\·vei manevi _ k tyclı . 
Yesi sai·-ılmıştır. 60 metrelik bir cep_ Kayış okayıs .. 
heye malik bulunan iki apartman Zehra tam bir kndınclı. Sabri Yıl-
Jı lok u bir yığın enkaz hal indeclir. rnaz, iiç knrı.:ı ve iki metre:-;inin on-

Kolonyu şehrinde mUhim bir fab. dn ıı il..! fark lurı o l duğunu dii~iind!i. 
rik n, bütiin müştemilfıtiyle harabe Oii ündU de bulamnd ı . Hatta 7.ehı-a
h alil}ded ir. ela hep inden fazla tarafhr \'ard ı . 

Bone istikametinde muazzam en - Daha k iirpe id i. Daha uysaldı. Hattit 
kaz yığını uznnmnktndır. Kolonyada dnha ci\'clek .. Hele hclecnııı, aman 
ç ıkm·ılan bir yangının, üç günden faz yaı nblıi . 
la. d evam ettiği te bit olunmııştııı·. Sabri Yı lmaz gene bir gece k·ıı·ısı
Bir fabırikn tarnamiyle hnrap olmuş- nın sinemadan dön.'.!ceğini Zehra ilC' 
tur. Bombnlnrd an u \'C hnvng:ızı bo. başb:ışa ve ilzllntli ile beklerk!'ll bir 
ı ·u ları patlamıştır. miiYczzilc oııclıı:1 bir m ' kt u p !ı lch. 

Bremcnde bin kişi ölmiiş \"e yedi cllen;m tontıınnnı .. aı·tık kendi der-
bin kişi y-nralanmıştır. Fnke Buke dine yan.. Benim heı·şeyim göziinc 
fabrikalarının ÜC(te biri tamamen bntıyorclu. Seni ~ıkıyor<lum .. .\ilaha 
rnahvolmuştur. Hanbpelde, Şnnkel - ısmarlad ık .. Beni bek leme ... » db·e 
de büyük sokaklar ye merkezi ma - lJir şeyler \'azmışt ı . Snbri Yılmn~. met 
halleler, yangın bombalarından dOm re iııiıı bir d:ıha gelmiyec;:!ğinı anla
düz olmuştu !'. Bir gececl ~50 C\' yı- mıştı. o kadaıı. Fazlnsı kendis ini alfı
kılmıştır. kadar etmiyordu. Yedi ceddine kii-

Londra, 30 {A.A.) - Ha\'a • ·eza- für etse bile razı olacaktı. 
retinin tebliği: Sabri Yılmaz, sc\• iııç snrhoşhı ğu ile 

Muharebe tnyyarelerim•z dün öğ _ geçirdiği bütlin tahammülsiiz macera 
leden onrn Belçika \'e şimali Fran -
sn Gzerind:e tecavOzi keşif uçuşları 
Yapmışlardır. Bir düşman havn mey 
<lanı ile nakil vnsıtalnrınn ve demir
.rollarma rnibalyöz ateşiyle hücum 
edilmiştir. Düşman defi batn/.vıfları, 
~esjf b ir ateş açmışlard ır. 

Tahkir 
Fevzip!lza buh·nrında Sulhceza 

mahkcRl e~i koridorunda Rifat karısı 
30 yaşında Hatice, )Xl)lla meselesin -
d en H üseyin oğlu Hasaııa hakaret et
miş \'e za bıtaca yaka lanmıştır. 

~~~·i;·· .. j.';;·~·;~;;;· ··A~i~:liii ... Jid~l~;~i 
····Tz

0

1ltİi°:°''i:~~i;A·Z;~1;··A~iTh'i'ie7"i ''sA1Tİ~\~''AiJ'.~i'A''i{'öX.iis0fö:\;ü7·FD'A.~\:~ 
· 1 Beheriııe yetmiş kuruş tahmin edilen -16069. On alli bin altmış 

2 
dok.uz adet bakır nş kabı pazarlıkla satın alınacaktır. 
P:ızarhk 8 Nisan 94 1 ::lalı giinii saat on beşte Kışladu fzmir Le
vazım amirliği satın alma komh:iyonuııda yapılaraktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı -1124fl- On bir bin ~k! yiiz kırk do
kuz liradır. 

•J - Takaı·r iir cciecek :fiııt iizel'inden yiizdc on lıeş lenıinatı kat'iycsi 
:.ılınacaktır. 

;; - Şartn:ımeı:;i komisronrln gi\riilebilir. • 
6 - İstekliler kanuni \•esikaları \'C fomin:ıllariyle uil'Jikte ~hale ısaa-

tıııdan cn·el komiısyona miiracanUarı. 31 4 

Vilayet daimi encürlıeninden: 
Hergnma - Som:ı yolunun 7 500 _ 7 700 ve 27 800 i.incii kilomet

ı lel'incle lrnluııaıı (S:ıkaboğazı, K:ırndere, Denıir köprü) nam köprillt.•
rin tnmir:ıtı (2414) lira (:14) kuruş kesif bedeliyle' nçık (>l{,-; : ltıneye çıkn

J ılmıştır. 

Taliplerin; mallımnt edi ı ınwk iızere her giııı \ 'iliiw;1 l>aimi Enriımmi 
h:ılemir' llltll':IC:tatları \ e oksillm ye iştirnk için <le ) l 4 1!)!1 pazarte~i 
11 tiıı li sıı :ı t (Jl) <I• ', 7,r> lC'miıı:ıtl.ırı\I• •hli~Pt \t('s'kahı nnı lı:ımil ıı En-
ciimeııc!C' hHzır bııhiıııııal:ırı. . ·n <l ıı 9 >~\ 

Çamaltı tuzlası müdürlüğüFl

den: 
T uzlnm lla yapılacak Oto!Jiis g-nrajı inşaatı mliıeahlı :t he-;:.bına ek:; ilt

'11C'ye konnrntilur. KC'-ıif bedeli 919 lira 53 kuru.; YC ilk teminntı 68 lira f!G 
l.unı~tur. K sif,. krokıs i lı r ı.ri.ııı ıııihhirliiğünuizıle göriilebilir. lsteklilı~
r ıı 1 l ıı ıı .::ı l ı guııii s:ıat 11 rk Miıdür: lif•iimi.izclC' miileŞ('kkil komisyon-
la lı.ızır bt.'uıım:ıl: ı ı. 19 • 25 :n (105~) 

' Kirahk bağ ve tarla 
O. Denıiryolları 8 nci iş l etme koınisyonundan : 

Torb:ılı jsta yoııu ri\'arıııda id:ırt•mize ail 2. ktnr bnğ ve 4. hektar· 
t.ı rl a -nı;ık :ırhrma usulli ile uç · r:ıe miid<\C'tle k iraya verilecektir. lha
lr:-:i D-1-!'J O tarihinde saat 15 de Ah·mnenl,t.ı işletme lıiıın ıııria komis
yonumuzca yapılac~1ktır. 

Üç senelik ınuhnınmeıı kira,::;ı (:lOO) lira olup i teklikri ıı (22.:10) 
liralık muvakkat teminat makbuzlnn He mt1ııyyrn ,·akitte kom,::; iyona 
gelmeh•ri lfızımdır. Şm'lnanıc"i işletme kaleminde \'(> TorLalı i-ta ı:;yon 
şefliğinde görü!Pbilir. 22 2!'i 28 :n 1133 

lzmir Emniyet müdürlüğün-. 
den: 

Yalıııı J,umn~l aı ı mlidiiı·i) et tarnfındnn \ erilınck diki8i ,.e df
diğcr Je,·azımı miiteahhide ait olmak üzere İzmir C'mniyet 'fllÜ

dürlüğüııün şimdilik ihti) acı olan maa kaŞ;ket ~ı5ı takım re, mi 
elbi. z açık eksiltmeğc konulmuştur. 

2 - Beher takımııı t-ahmin bedeli dört lira 25 kuruştur. 
:~ - Tem inatı muvakkata akça8ı -112-lirııdır 
4 - İhale. i 11-4-941 cuma giinii ~aat 15 de emniyl't mücliırli.ij:;;iinde 

olup isteklileı in ihale giiniine kadar şartnameyi görmek ve 
okumak üzeı·e emniyet miidürl ü{~ii hesap büro. una müı',tcaal -
l:m ilf111 olunur. 26 31 6 10 1181 

Otel - G azjnÖ - Lokanta ve Pastahanesi 

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

SAHiFE a 

1zmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıntakalnrda Kükürt satışları 

Ziraat b k l şube ve Ajanlarınca hizalarında yazılı 
an a arı olan fiatlerle yapılacaktır. 

1zmire bağlı, Karşıyaka, Bornova, Bıılço\'a Yeni kale tımarı, Buca, 
Seydiköy, Torbalı, Tepcköy, Bağcıları, ihtiyaçları olan Kükürtlerini şir-

ketin (lzmir Kapalı Yemiş Çarşısında No. 41) 
razıhnnesinden bedeli mukabilinde alacakları te~ellilm kağıdı ile Taş I 
iskelede nrclfyeden tesclhim edeceklerdir. 

Kiiçlik bağcılar ise azam~ iki torbaya kadar olan ihtiyaçlarını Kuru 
remişçilerde Bay C'~mal Alişan ardiyesinden alacaklardır. 

D"ıkkat·. İkinci eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmıyan
lara KHktirl vcrilmiyecektir. 

Bngcıların alacakları kükiirtler gö terilen mahallerden bnşka yer
\erdC' ~atılmıyacnğından nldmımnmalnrı lfızımdır. 

Sahş 
Mıntakaları 

Cinsi l(eçiburlu 

İzrnird-e 

Alaşehir 
Akhisar· 
Aydın 
Ayvalık 
Bnlıkesir 
Burhnniye 
Bayındır 
Bnndtrma 
Bergama 
Çeşme 

z. 
c 
c 
c 
< 
« 
« 
c 
« 
« 

B. 
c 
c 
c 
< 
c 
« 
« 
c 
c 

Fi atı 
---

460 

497 
495 
500 
510 
505 
510 
490 
515 
515 
505 

Çnnnkknlc c « 515 
Edremit c c 510 
Karaburun « c 500 
Kemalpaşa c c 490 
Kırknğaç « c 495 
Kuşadası « c 500 
l\lanisa • « c 487 
:\Ienemcn « c 487 
Salihli c « 495 
Seferihisar c c 495 
Tire c c 490 
TurgutJu c « 490 
t.:rla c c 490 
Ödemi~ c c 495 

l\:iikiirtlerimiz kurşuıı mühtirlü (50) şer kiloluk torbalarda satılığn 
çıkarılmı tlr. Be~ nt>lmilel ~öhrl'ti hniz Londrnda (DANll·~L GR1FFTH) 
'fıborahmırında yapılmı tahlilde küki.ırllcrimizin ~ iızde 99,51 safiyette 
ıldugu anlnşılımştır. 

Kuklirtlerim ·z on derE:cecle> fn) dalı ha sruarı hrıiz muzir maddelerden 
tama mi~ l<' i'11 i ve C'll ) uks k ecnebi kiikü rlleriııe muad;Idir. 

KAŞELERİ 
ROMATiZMA, BAŞ, DİŞ, SİNiR, 

nğrılnrı ve CRiP, NEZLE, SO~UK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kaşe

leriyle derhal geçer. icabında gün

de 1-3 KAŞE al ınır. 

HER ECZAHANEDE B\JLUNUR 

•m1mmı!BB!'!lla!Mlııal!lm .. !mlellll!m .................. ... 

Deniz Levazım Satın Alma 
Komisyonundan: 

- Tahmin <>dilen bedeli elli bl'ş bin lir. o an~ ecli bin beşyüz aclet 
kazan tutya.mm 2-4-941 c:ars-anlıa gunu saat on dbrtte Kasım. 
paşada bulunan komi1:yoııda paznrııkltı ck..:iltmc i yapılacnktır. 

2 - Şartname ·j hcr ' gi.ın iş <ıaaU r,arfıııdn ikı yüz y tmiş be· kuruş 
mukabilinde komis,·ondan alınabilir. 

3 - lstcklİleıjn sekiz -tin iki yiiz elli liralık kat'i teminatlaıirlc bir
likte belli gün Ye sadtia komi' ) Qnda hazır bulunmaları ilfın 
olunur. 2!l 31 l 1!)4-23{)9 

~_,,..;;..;.;.;;,;,;.;... ___________________________ ..;;.';;.;.;;;.... ... ______ __ 
lstanbul belediyesinden: 

n \'koz - Akbaba - Anadolu feneri) olunun insaatı kapalı zarf u uliiyle 
ek ·ıltnıeyc konulmuştur. Keşif bedelı 26032 lira 59 kurus ve ilk temı
nntı lH52 liın 44 kuruştur. Mukavele, e ks iltme, Bayındırlık i.Jeri umu-
mi. hwnısi \ ' C fenn1şartnnmaleıi,1ıroje ke.,if hiila!:ia"'iyle buna mtitefer 
ri diğer evı-ak 130 kuruş muknbilinde ':ıu~ et ııafma müdiırlligiinden 
verilecektir. İhale 8-4-941 salı günü . arıt l :> de daimi rnc.ümcıfıcle yapı

lacaktır. Tnlipleriıı ilk teminat makbuz 'eya mcHupları, ih:ı e 1 arihin-. 
den sekiz gün eYvel viliıyet nafıa müdiırliıgiıııe miıracaatl-a nlnc~1klnrı 
fenni ehliyet \'e 911 yılına ait ticnret oda ı Ye ika iyle 2490 numarnlı 
knnuııun taı·ifatı cerçiYe nde hnzırlıyncak l arı t eklif mektuplarını ihai 
giinu s: .. t 14 de k.ıclar daimi c ıcümenc vermelcıi lazımdır. 

24 2s :n ı 2144 ı 1 2 ~ 

• Ba J 
Meşhur pilavlık Orhan~azi pirinci 

Kafi mikta rda get irdik 
Çuvalların üzerinde S S S Ekstra pilavlık 

markasına dikkat 
Kestanepazarı 873 cü S o. No. 24 · 

Şemsi GÜNEŞLİLER 
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- ı......_F l_K_t R_L_E_R _ı 
MADAM 

Bayarı manasırıa gelen bu frenkçc 
kelime bi7de ec11ebi kadınlarla evli 
olan yurddaşlarımızın refika larına 
söy lenir ; arada k i fark , kocaları da 
k endilerinden olanlara mada m falan 
derıı' lir, Tür k lerle e vli o lanlara ise 
Bay falanın madamı d erler. 
Ayrı milJe tten b ir kadınla evlen • 

m ek iç in bizde bir ihtiyaç ve zaruret 
t asavvur oluna bilir m i'! Kaç göç za
manında ecneb i m e hafille fazla te • 
ması ola nla r , bilhassa hariciye me -
murlarımız he lke: iç timai b ir sebep ve 
adabı muaşere t hususların ı iler i ıü -
re re k ke ndilerini hakl ı çıkarmağa 
çalışırlardı. Fak at cumhuriyet dev -
r inden sonra a c aba ne gibi sebepler 
göste rebilirler? 

Mesele ta hlil edilince ortaya iki se. 
b~p çıkab' l i r, bunla rdan ga yrisine a. 
kıl erdirilemez. Biri; seviye, bilgi, d i
ğeri sev gi ola bilir . Birinci sebep mü
nakaşa e dilem.'yecek kadar saçma • 
dır, çünkü bugünk ü evle nme <:ağın -
da olan T ü rk kızları muhakkaktır k i 
dünyanın her hangi mü te rakki ve mü 
lem eddin m illetlerin kadınlarının se
viyesinden katiyen aş:ığı değildir . 
B ilgi ve görgüleri d e bu vaziyettcd 'r. 
ikinc i nokta gönül işidir k i bazıların . 
ca münaka~a edilem ez, fakat hu id· 
dia d a h iç doğru sayılamaz. Cünk ü 
kendini b ' le n bir erkek şıp sevdi ola
maz, sevmek için kendince bazı me • 
z iyetler bulmuı olması lazımd ır, a ca. 
ba bu me ziyetler ke nd i he mcinsinde 
bulunr.ıınaz mı? Ta bii ki p ek çok bu
lunur, o JıaJde? O h a lde b'1miyoruz 
ki buıı::ı tam ma na "yle z iip pelik d e. 
m ek yerinde olmaz mı ? 

Ecnebi kadınlarla evli olanlarımı • 
zın heme n h epsi, ta h sil için gittikle • 
ri ya.hancı me mlek etle rde bellti ı;ıenç . 
lik, toyluk sevkiyle, kendile~· n e g ös. 
te rilen fazla alakaya kap.ılmışlnrdır. 

Ecnebi bir m emlek e tte yabancı bir 
gence gönlünü kaptırabilecek ve o • 
nun pefİne takılarak h a yat ve mu • 
kadderatını ona bağlıyacak olıın bi~ 
kızın ailevi ve ıahıi m evkii ne ola b i
lir? 

Ecneq: bir kızla e vlen er ek m e mle
kete gele nlerimizden kaçı ne d erece 
m esud olmutlardır? 
Yukarıki iki sualin cevaplarını m i. 

sallerle teb a rüz ettirmek, bu a ra da 
va him ve feci bir çok akıbetleri zik. 
retmek mümkün olmakla beraber 
maksat ve gayemiz meselenin esası
na i stinat ettiğinden teşrihe lüzum 
yoktur. 

Her mille tin k endine m ahsus ha r
sı, t erbiyesi ve yatama tarzı olduğu. 
na göre ayrı ve aykırı k im selerden 
tetekkül eden bir a ilede anlaşma ve 
k a ynat ma nasıl olabilir? Do~ncak 
çocukların milli haraları neye istina t 
edebilir? 

Bazı devletler ecne~· kadınlarla 
evlenmeği tamamen menetmiıl erdir. 
Bizde muayyen bazı vazife sa hipleri 
böyle bir kanuna tabidir. Bu gibi iş
lerde d evletin vazcdeceği kanunlnr • 
dan korkma kta n d ei;'l, mill i duygu-
1ardan ilha m almak gere ktir. Te k i.· 
mü) etmiı , te kemmül etmiş, tefeyyü :ı: 
etmİ! kadınlara malik bulunmakla if 
tihar edebileceğimiz m e mle k etimizde 
gençler~'zin gözlerini ve gönülleri
ni dıtarıdan müctenip bulundurma • 
ları lazımdır. 

A. E. 

(ANADOLU} 31 MART 1941 PAZARTES~ 

Suriyede Amerikan pilotları .SON l-l 'A.13E ~LE R 
Yeni hükumet teşkil He ·· ı· · ı· ı k. 

rg un ngı 12 ıava ' uv- Mu··nakalaAt R O M A A k. ediliyorınuş vetlerine iltihak e diyorlar n ara ve 
\'i'ii, ao <A.A.} - snı:Uıiyetli Lonıtı·n. :rn <A.A.> _ Arıı!'rik'3n Vekili Arlık Berlinin enırile Jstanbul 

ınahfillel'e güre. SuriyNl<! ~iıkunet istihs:ıl lıüro~u reisi, gazctecil!?1·e ver l k ~n·det etmekte ise de fevknlfıdc ko - di_ği bcyanntta, lngiliz hava km·,·et- lstanbuldan A nkaraya ıare el etmej!e karar Milli küme maçları 
miser gener:ıl Dentz tar:ıfındnn alı - l~~·i~inJrn~l :;e;visine her an yazılan do""ndu·· verdi it· gonullıılerın gıttik"c :u tm kt l l Ankara, 30 (Hususi rnuhabiriJ1l 
nan tedbirleı· simdilik muh:ıfaz:ı e - - " · · a - .3 0 

( u- Almanlar c1~11) - P.tıgt·ı·n ~11·111· kt·ı·me ml·ı·sab81'•· . . "' gunu ve halen yüzlerce Amerılrnn pi- 1 " ~~ clılmektedır. !otunun, lngiliz hav'fl kuwctlcrintle slanbul, 30 ('l'elefonlaJ Bir lnrına Ankara ve lstanbulda başlş!I' 
General Dentz, yeni Suriye hiiklı _ çalışmakta oldıığ-unu . öylcmistir. müddeti:c.>nberi şehrimizde t~dkiknt mışlır. H> '!\layıs "-tadvomunda An1'~ 

metinin teşkili için Suriye ricali ile 'et'- x yapm:ıkt:ı olan Miiıınkalilt Vekili CcY- Yalnız kara ve hava kuv nıda .rapıl:ın müs:ılıak;lardtl .Eski!il}ıit 
maskırına devam LC'tmektedir. r:' det Kuim 1.nc~cl:ıvı. bnglin Ankarny:ı l . .. · J Dı"rnirspor tak1mı l • O golle :M:ısJct" 

r ransız gemi/eri lııır~ke.t etınıştır.. . vet erıne degıJ , tal yan <;poru, H:n·biye fak1mı 3. 2 gô11c c;eıı\ 
Baıtarafı 1 nc i Sa hife de \ ckıl, hnrcketınclcıı cı.vvcl gazelc>cı- don d k lcı· birliğini y~nmiıdcrdir. : 

~üllclerdcıı bir kısniını Jrnra batar~ a- lı'ı-t' bcyan:<ıtıı!ıl:~:. anmasına a U- lstnnhulda Fener stadında Re.şikt~ Şarki Afrikada lnrnıa i. abct ettirmişlerdir. . -. V~k~lle1ıı.nı~zın 1~t~ııbı~I \'C ~ım·~- 1 manda ediyorlar \'{' lstnnbulspor t:ıkımhm l - 1 go 
- Baştarfı 1 nci Sahifede - Fransız İJ'ıhn·:ı.hrınııı bu hnttı h· lıs:ndekı ıi-!l~l'ım, nlıvalın fe\•k:ıladelı- ~ ber:ıbe.rc kalnıııdnrdır 

ye baliğ olmuş bulunmakfadır. reketi liz~ri~e 'hn;p· gcmilcrimiz,_Frn;~: ği tiniiıı~~c .~lahi <:<>k iyi lıir hn!cle lHl'a-
1 .\oııc~rt 30 (~.A ·) -=:-- Dogt~ ~kd~- l<'enerb:ıhC'~ : Gala;.<ıray maçını 1 

Uu mikt:ır, gl'İtrede.ki ltalyaıı knv- :-.ız tic:ır.:;t v:ıpurlarh·le bu nıpıırları lrnrak '.101.ııı.rorum.• ı~·',:·,, <! \ 11 
huf.blluladn ~~nız nl ıuh.nebe::.ı, golle .Fcneı·bnhı:e takımı knzanmıc:tır 

h·ını·ı c ecl"n , .1 • • • • D!'ınıştır. "'· ... ı ma ı er e .ı ııgo .. nv.ra mc~e- A . 
'ellerinin liçtc biridir. · .) . ". g~ını ere haklı -0lm :ık rıte~ ıNiine tekaclrliim f1dcıı bir gürfünne nkarada ıdman 

KnhirC'i ~O (A .• ~.) - A:;ınınnyn :~ç~bılırl~r.~ı.: fa~nt, insnni lıislcrle hsı- JAPONYA mevznudur. Deniz. nrnh:ırcbc,,i h;k - 1 
c~oğru fir~r. eden lt:ılyanl:ır üzerine 1 ~~el ed~n.k boylc y:ıpmndıl:ır. \ c kın<la henliz tafailiit azdır. Amir:ıllık yarış arı 
h.el'en fntıhı General J>lnt tarafından J1 1 nn. ~z \'fı})Ol'lnrı <la orayn yakın hu- n t l k dniı·e;;i gnzctcciler tarafınd:m soru - Anlrnrn, ~o (A.A.) - İdm:m nısJı 
tn.giliz zırhlı oto~obill~ri)',lc. miihim l~ı~r~n . .Numur limanına girmPğe ıııu- 1 ava aarruz arına ar- lan muhtelif sualler" karşı. lhti\'!lt _ yetinde 20 kilometrelik bısiklet ynrıı-
mıktar?a ~ısker gonderılmıştır. 1 rnilak .olc!.ııl~r'. ., .. .. 1 Şl tertibat alıyor kfır bir sükfü muhafaza etmek'iedir. !n~·ı ~ııpılmış, birinciliği 8 rhan sııd 

. ~ahıre, 30 (A.A. ). - C?~~n şnı·k ln- Ge~11}~1 ınuz ~ c~lullarık:ı <loncr- , . <> ı . Yalnız -iU!lası muhakkaktıı-.ki ltnlyan ıkıııcılnği Ali Ersıt, üçüneiiliiğ'ü J! 
gılız hava kuvvetlcrı tcblıg-ı: kcn, ıkı <lc~a hır l• ı·aıısız boınb:ırdı- 1.ok~ o, ,,n {A.A.) - Ta:~ .:\]-~m • filolarinın .Akdenizcl" dol~şhğını \'e :.ınn knzanmışlardır. 

Eritrcde Asmııra yolu iizerinıle mo- man teşekkıiliiııliıt hiicıımunn maruz iH hıldırlyor: . Girid nıkınırıdn göriindiiğilrıü ·ıcri sn • I 
• ürlii ııak.liyat .ve kıla~ar şiddetli bom. l~~lmı :lar:n <la htç bir hn. ar yeya za- l\J.a~hun~r~ .. nnzaraıı Jnpon ~ük~ • rcrrk "ttnlyanlnr öğiinüyorlarclı. su Yugos/avyada vazilJ' 
nu \'e .mıtr:ılyöz :ıteşıne t_utuhnuştur. 'ınt vuku hulm:mııştır. mPtıııı -~a~~ .uelc.n• kaı:şı muclaf:ıa halde nonıanııı lıil' knç gemi daha zi. - Baıtarafı 1 nci Sahifede""" 
,Q nakıl ~·a::-ıta. ı ha:'!arn ugr~tıl.ınış ve Alman taggareıerı· ~~sc~~--.ı ~~·.~nımıyetl~· .·~gnl etmekt~- .vaın: göze aldığı anlasılmaktadır. tnnı l.ıir itimat izhar etmektedir . )JU 
.ıt:ı:ıtn :ı~ır zayiat .'·e:·dirilmıştır. dıı. ~ışı Nı~ı gazete:->ı , l oky~!d~ ''e ~a Akla gelen ~udur: tun Yugoslav gazet-cleri, Yunan 111• 

Tekle ·ınde a~ker ı bınal:ıra tnm is.<ı- I . .. . poı~~ ~~1111• heı• t~:-rıfında .~ıukum~tı~ı Rom~. sadece Redinin emrivle ha- lıua'lmın son hadi~eler hnkkındaki t~ 
<.1ctler kayclo.l.unm.uştur. . . ngıltere UZ erınde az !ı:ırn:' '\k~~~~ ~l~ıdn~~'.1 .m~ı:s-.~s~.'l'rı rc·kete knrar vermiştiıı. Alman;·a. Ub ..,irlerine geniş bir yl!r ayırm:ıl:tş (1 

. A. ~ar~ bolgesındc top mc\·~ıl~~·ı ve faaliyett b l d l ıhdn ın. ' ı .lı 'eruıgını ~~Zl) oı · y:ı.rn yapılan scvkiyat sebebiyle or1.a bu .yazılarından dolayı Yunan g:ızt 
bır k~pru .bomb~rclı~a!ı ('{]ılmıştir. • e u un u ar 1 ~ .\kclenizde llalynn donnnma~ınm fa_ t~ledne ha!"nrctle teşekkür etmel·1t 
Habeşıstmıda Abıuıogı .ıle A~lua ara- lA>ndra. 30 (A.A.) - İngiliz hn - R sm" t hı· "'1 uliyette l.ıuluıınrnsıııı muvafık görmilş <lir. 
-:ın~:ı ~ıt~at !1nkl:~en lıı~'. ııakıl vasıta- v~~ \'t'_.dalıil.~~mııiyPl nezaretlerinin e 1 .e 12" er hatla ynlmz km:_.'l \'e hava orduları .~c!.grad, 30 (A.A.) - Y::ıgoslJ 
,, knfıle: J nııtrtıl) oı :lt~ısıne tutulmuş- dunktı teblıgı: kum:ındn~mı tlegil. -Oon~nmmun ıln .\( u~luman l'Cma-atı r ei.,j Pchim spıı)J 
l~ıı·. A.dıs-Ababa. dcmıryolu yeniden Bugün iiğ- ledenbrri !-nhil mıui:ıka. Londrn, 30 (A.A.) - H:wn ncıza- kum:ındnsını cin nlmıştır. • milslümnnlara hit::ıben neşrettiği b 
. ~ddctlı surette bombrırdıman t•dilmiş- :ımda dii~nıan tayynreleı i h'3fif faali_ rcti tebliği: l\(iltc>h:ı~;:ı ·ların k:rn~ntiııe güre, be~ nnnnmede diyor ki : 
tıı:. Üç ~rene tam isnbetler kaydedil- Yl·t gil tcrmi~lel'Cliı·. lııgiltcreııin ..,:ır- Bir diişmau bombnrdımnn tnyynre. mevı;im, Libynda ciddi hareki'ıtn im- «Genç hükümdarımızın mnnid~ 
mıs \'t! .hır trende de yangın çıkarılmış- kında bir y-cre bombnlnr atılmıştır. sinin diin öğleden sonra ;-;ah il servi- ki'm vermiyecck derecede ileı )emiş - lıarekctini öğrenir öğrenmez kend

1 

tı.r. :\1ıcs~oya ~tılıı n bo~balar büytikl B!r. çok ev ler .hnsnr::ı uğramıştır. Rir ı;ine mensup l.ı i r tayy:ıremiz tarafın_ tir. Buna binaen Agcylc işile İngiliz ,ine bir telgr:ıf görl'cler~ek mosJU 
bır anlrepoy~1 ıs~.b~t c~mı.~ \'.e yangın- k ışı yaralnnmıştır. Nak;:o~ mmtaka _ (lan dilşiiriildtiğü bildirilmektedir. mahfilleri hiç te iştigal etmemekt<'· ıııanların yilksck ve se,·gili vatanı~ 
ı~~r çıkarı}dıgı gor~lmuştur. Ardada! sır.ıdn bin şehre Alman tayyareleri Atina, 30 (A.A. } - 154 numaralı dirler. Hnrnr \'C Keren zaferlerinin Yugoslavyayt\ karşı muhabbetleri" 
b~r trene ısn~t ."akı olmuş ve ista-:yoıı mıtralyöz ateşi açmışlar ve pek az Yun:rn resmi tebliği : :ırkasınd:ın Agcylanm ehemmiyeti ''.e sarsılmaz sadakatlerini teyit tt 
~ıııalan nteş ıçındc knlmıştır. Dredua telefata sebebiyet vermiı:lerdir. Şlcldetli topçu \'C devri\'C faaliveti sıfırdır. tıın. Bu aralık bütün faal iyetimiz 
ıle Annş arnsında motörlli nakliyat i kinci tebliğ : kaycledilmi~tir. Biı· mikta~ e"ir aldık. Bahusus ki Lilı~·actn Almanlnrın çalışmalarımız kralın ve memlekt 
p~rkına tnrruz edilmiş, bomba serile- Diin gece Almnn tnyyarelerinin in. Tayyarelerimiz, düşmanın miihim _ mühim kuvvetler buluııdurduğundnn -~eliimetine teveccüh etm elidir. J{eP 
rınin nakliye \'nsıtaları ilzerlne dliş- giltere ü1crindek i faaliyeti geniı; ol- mat clcpohrım bombardıman ctmi::ı- ~iiphp edilmektedir. Ve Fran,.ız Af - ıuiz farzı hareketimizle kral ta~ 
tiiğii görülmüştiir. m:ımıs, 1ngiltcr:.eni rı gnrbınd:ı hir şeh !erdir. " rikasından buna ait bir cok lı:ıher • elan hükumete tevdi edilen ve bütC 

Akdeniz.de diin llı·encli~inin cenu- ~:c taarruz edilmi~tir. Eri~tol kanalı İnfilakları mütc:ıkıp yangınlar gö. l~r sızmaktadır. halk .sınıfları ta11afından hara~ 
bunda IJCtse. ha\•a me~·danına muvaf- uzerinde hi11 ı:ıere bom~'3lar atılmış riilmüşttir. Biitün tayyarelerimiz üs - Romanua hOkOmat·ı alkışlanan vazifen in ifasını koı~ylf' 
fnkıyetle netıcelenen bır taarruz yapa- yaııgııı çıkmış \'e nıile-:~;ir ted bi.r alı- leriııe .salimen clönmüşlcrdi:r. tırmah:yız . 
r:ık bir bombardıman tayyare. i yerde narak bastırılmıştır. Ticarethan(' ve Atin:ı, 30 (A.A.) - Emnivet ne- Beyanname şöyl e bitm ektedir: 
lıulunduğıı esnada tahrip eclilmi~ \'e evlerde has:ırlar vardır. lnsnnlar<lnn zaretinin tebliği : · Yahudilerin emvalini - Yaşasın kral ikinci P.etro, y,/ 
diğer tan areler ınitrnlyöz nteşine tu- ölen yoktur . Ilnska yerlerde cüz'i • Iemleket dahilinde sCikiin hiikiim :-Hl sevgili vatanımız Yugo3lavyıı! 
lulmuş ve yakılmıştır. hasat· olmuştur. Ynmlaııan yoktt•r. siirmilştlir. kendine maf ediyor Ilelgrad, 30 (A.A.) - Yugoslı• 

. Diin :lVCl tayyarelerimiz, ~falta {ize- Macarı"standa nu""fus llnrbin beşinci ayı zarfmdn ltal - Biikreş, 30 (A.A.) - R::ıdor Ajan- \:lnın bitar af kalmak i:ıtediği ~a1'V 
rınde diişmnn tayyareleri ne h ücum yan hav-a taarruzları nei icesinde i- sı bildiriyor: d·n kuvvetli bir delil olarak Al:n:ııı 
ederek kı. :ı \'e neticesiz bir muhare- sayımı \'İl halk arasında znyintın ve ha ar:ı. Perşenbe glinii neşredilen bir ka· leyhtarı nümnyişleri tnkb ih ~der 
b!'den sonra bunla rı tardctmişler<lir. tın bilftnçosu şudur : rarname ile hükumet, Romanyn se • rette neşrolunan resmi bey:ınatlıı ~ 

Rü ün bu har· ki\ttsm ~:almz bi r oom- . Bu~~peşle , 30 ( A.A .) - l talis • D ördü erkek, b si kadm "" heRi hiıı y knımbalıırındaki Yahudi ı->mva mayişler esnasında tahııip edilen J 
lııırdıman tnyyııremiz dönmemiştir. tık ofı~ı ııııfus sııyınıının neticelerini cocuk olmak iizerc 15 ölii. virmic;i eı: linin istimlfrk ediJeceğiııi \'C deYJet mnıı \'C İtalyan turist bürolarınıJJ 

Londra, 30 (S. 21. 15 Lo11dr a l'ndyo- veı megc b.aşlnmı!;itı r. kek, nltı-ıı ku'dın \'e yiı mi beı;i çoeuk emlfıki araRıııa ithal edeceği ni bil dil'· mirine karar verilmi..~ olması göst 
,uııdaıı) - Kahirede öğle üzeri ııcş- Eld~ edılen umumi yekune göre, olmak iizere !)1 yaralı .. Muhtelif şe- mektedir. rilebilir. 
reclilen tebliğ: :\!a.c;rıstanın ııufusıı 13.6a8.8:rn ki - hir \'C köyll'rdc yiiz mesken \'C kilise Yalnız l!HG dan ı'\'Vcl Romanya l\fotbuat umumiyetle yeni hükt1f 

Ke ren civarında 68 i zabit olmak şıılıı. h-araı> ol muştur. . tabiiyetine alınnu.ş. harplerde Uu. _ te karşı samimi fümat gösterme~ 
iizere 3775 ltalyan bir çok topl arl:ı c-ıir 0 Atina, !30 (S. 20,45 radrn~uııdnn) men orclusu Raflnrı ara!';ıncla çalışmış fnknt istik.l>alin bazı müsküller s1l; 
edilmiştir. Ruzveltin nutku - Yunaniilt:ındnki lııgiliz ·h:ıva kuv- ııi~aıı almış \'e isimleri kumandmılık l:ıcltğ1111 da sarih bir su r.ette kı:ıyd 

Şerki ll abcşistanda Hnrnrdaıı garlın \'Ct.leı·i umumi kar:wgi'ıhmııı tebli - lmll'İ y~vmilerinde zikredilmiş olan _ mcktediıı, 
doğı u ilerliye11 f ngiliz kollnrı llrec\:ı- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ği: )arla. muhnrcbelHde illenlc>rin e\'lat- :i\laam:ıfih hu istikbal ne olursıı 
\':ı şehrine yakl:ışmışlnrdıı·. teri <lüşünmcmekt.edi r.> lmparatorluk hnva kuv,·cileri dliıı J:ırı ,.e nilelcı•i, lıu kararname Mikilm ıııı Y ugo~la\'yn, d-ah n şim'diden of. 

Ilabe i:ıtnnda diğer mınlnkalm·lln- Reisicumhur, sözüne devamla, Al- Arnavutlukta mtitenddit köylcı·!, He- leriııdeıı nıüı.1esıındır. ) f nlları ~ılı- br~ı lam:\ğa hazırdı r. 
ki lt:ılyrın kuv,·etleri daimi tazyik al- m:.ınların propagandasından hahsctıni~ ratı ve d:ılrn hir k:ıç şehri boınb:11 rlt- ıı:m)aı'fl tıızminat \'erilecektir. Ruıı _ BcJgrnddnki diplomatik fnnliJ't 
tındndır. Libynd:lkl v:ıziyette değişik- n~: • man ctmişlenlir. il ücumlarııı ııclice- dan sonra Ynlıııdiler, şl'hil'lerde gay- mu:1zzam bir surette kendini göst 
Jik yoktur. · ı - lıeri siiriilcıı propagaııclnların, lQri, knt'i sur<'tle leshit Nlilemc•nıi • ri nwııkul ~ntın alamıyncnklnrdl!'. n}ektedir. Tiirkiyc l.ıUyilk elçiliği 

l/OV(( frbf i[jİ: !lZmİnıizi :t. )a kJ\"nJnthKJfll Stİ)'fiyebilİ· tir. °' rrofcs:iı·Jer, Sllh:ty(aı•, hakim)pr, '\ ll.TiaAn ~lÇiliğİ , Şimd i yeni hiikUrfl~{ 
Brit:ıny:ı ve cenubi Afrika hav:ı rim.> y 1 t ıloktorlar, mühcıuli~ll'r \'c memurlar <'lnınıı bır teın:ıs muhnfnz~ etm<.'1' 

kuvvetleri HabcRL tan ve Eritre mın- ' Demiı;; \'e Almanların, Ameriknyı uaos av aggarecileri in d(!vlete miihim hiznıctlt•rde bulun- dider. tnknln rıncla geniş fa:ıliyet gö~U:>rmiş, 1 karıı,ıtırmnk maksad iyle sarfcttikleri muş olıinJ.ar, Yahudilerin · emliikini . Budap~_şte, 30 ( A.A.) - Ofi .41 
:nilnakale hatlarmı hombardımnn ct-1 me :ıinin ~enıere~iz k:Jldığın ı ilfwe et- Memleketin i stihlası ha- ıızuıı \':lrleli tnksitlcrlc hliklımctten ı~ı~·ıı;n goı·e 'Relgraddnki Almnn ~ 
m:şlerdir. ı tikten soı!ra ~unları ı;öylemiştir: alnhilet'eklerdir. çı.sı Yugoslavya H nrici.ye Nezaret~ 

Demokrasi dünyası Kahire. !lO (A.A.) - Ort:ı şark fıı-, - Amerik:ula iki siya:i parti \':ti' · reketinde büyük rol Japon donanması bır nota vermiştir. Bu notada ŞU n°u 
( BAŞTARAFI l NCI SAHiFEDE ) ~iliz ıımumi lrnr:ıtgiHunın t.ehliği: 1 d ır. Al manlar, bund:ın istifade eclerek talar fi-akkındn malumat i!lt~nmtst 

Libyacla \'aziyet değişmemiştir. tnhrikut y:ıpmak jstediler. Bilmiyor- oyn~dılar , l - Yugo la\'ya, im za edilmiş c 
Ilugün N nzi mıırı heclesi, h ıılktn dile- l~ri.tr~de Asmnrayn c'loğru il~ri h:ırtı- 1 l:ır ki: bizıle pa ı:t iznnl~~· m:cnk int~hnp Lonclr:ı, 30 ( A. A. J _ y ııgoı;;hvya- Niçin top lanı yor? .ıııı Jı~ktn göre nı i~~e;le iş birliği~ 

---o---

~JYl~ bertaraf edilmiştir. Faşizmı> \'(' k"tımız, muntazaman t<>rnkkı etmek-! zamnnıııda faalıyet go:-ıl"rır. Ve ınfı- dnn gcleır halıcrlcrc gfire gcııç tay- Nev.vork. ~W (A.A.) _ Aı:'.'gm~_,.,..f'ıcl nrnk ıs~emekte ı_nıclır? J 

..... azıznw karşı göster ilen bu harC>ket t.!clir. hnbat bitince <le, heı·kes hiiklımetin yareci subaylar. hu .m('mİek<!tin is _ Press: " .. 2 - :S~fe"ruerlığe ~le\'nm icin netı 
b\i(~i çok k~~viı1ıdirmiştir. Demokr:ısi .. Şimd~:_<> ka~nr 68 zi 1suh~y o~mnk 1 etrnf.ıncl:ı topJ:u!ır .. ~li~al ola.l':ık •. l~?- tihliısı · hnreketincle biiyilk bir rnl oy- 2 Krıı\'aıür ı ;, kıular ıle~tro."eı· ..,, :ı:> luznuml ,7°1rulmektedır? .. ı. 
c ınynsı uçli iir gibi göriilclü-,ii bir uz!!re 3ı ıf> esır nlclık. \ t' hır mıkt:ırı publıknn partıı;;ı rcı~ının fnalıretı ~os nnmışlardıı-. nu :mlıa\·lzır hi:rnnc>t e't ki'. . . d " kk ' , .. "- :n .. <' gıac • 30 (A.A.) - l'tuyıer '' 
anda birdenbire gcııişlr.miş, bu hnre- t ··c tf 'k t.e ·ı lı'l' . • ' · '· - na ne gemı ın en mure ep uır 1n- dı .ıyor · k t• 

1 
y 

1 
op ıg ınnm e ı-. . rı e ı ır. ınış olıııı n:ızırlnn tevkife \'C resmi pon filosunun Ş:ınghnyın no m'l · · \I · . . ·J~ 

c 1 < c ııgos nvya temin etmi.,tir. Hiir Hnbcsistandn Harardan ilerliyen kı- 1 \' ilki ; intihabat sona erdikten son- bin·alıırı işgale memur edilmislcrdi. -,ınd·ı T·ınset ~tİnsı ~· •n. · . ı uz:ı- ı.t mmı se!aret.ını_n. evrakını ) ı 
Ameııikıı ile büliin hür milletler m-:ı- tnlarımız, şimdi Dired:ıvaya cloğrıı r:ı, hiikuınetc miizahcrctten ha~kn bir E,;ki hnsvekil Svelkoviç tevkif e<lil g • 11 ·- 1 .1 r · ı\ ıınd,ı toplan- mnktn ol<lugu bıldırıJmektedir. ı\rt' 
ı-mıda bir müşareket vardır. Ameri - ,·olun biiyiik bir kı~mmı kntetmi~ler- ~Y ynpmnmıştır. Binaenaleyh: Al- dikten son~:ı general Simo~•içi <'•örmek rnış 11 

c ugıınu )J 
1 ırıyor. m1an hava.postaları, diinden iti~1lt~ 

kan yardımının en geniş şekilde Yu- cliı-. manl:ır, bizim, böyle mütt.ehid k:ılnbi· istemiş \'ek c n el i i; i ne 
0 iktidarı r~ ma~ya i,le ?f:l.ı;:rad ara~Jn?!lkl 

gosla\'yayn yapılmaı:ı Jıhımrlır. Jcin- Yolda tesncllif edilen her Hirlii muk:ı- l~eğimizi :rnhyammnı~lnrdır. :Xite-1 me\'kiini kimin namına ele almış 0 1. I Trab/usa taarruz \ a~c ~eferlerıı~ı ılg::ı <!tmıştır. . /. 
de yaşadığımız hiirriyet. sUemini ge- , ... ,met teşelıbiisü bcrt:ır:ıf cclihnckt~- kını, Reisicumhur i n tihnbatmıb miit- cluğunu. o~muştul'. General hu :;unlc Kahire, 30 ( A.A.) - Resmen bil- . .udt-ı1le~~e • .• o (A.A.) - Ofı 
nişlcterek,AmerikA tarihi için hazır- dir. Bir miktar esir ,.e malzeme nim- tchi<l. kain~ bir haleti rulıiyeyi de sez.e- Delgrad hClkfımet darbesinin manfısı: dil'ilrliğine göre. 28 _ 2!J mnl't gecesi. ıan1;~ .. t>eı clLıroı~·or : . r cd 
lnmnlı)·ız. Alman denizaltılarının mıştır. ınemışlcrclır. nı tebariız ettiren şu cevnhı vermis - lngiliz tnnarelcı·i Trnl.ıltıs limanına · ~ ... Z:w. ırl Ş.'nzetes.ıne \ a rsc ttfl 
hakkından bchem~hal gelmelidir. .. Diğ~r ~ölg~·leı·de ri.c'~t ~tmektc olan Amer iknda mrnıleket menafii. dni- 1ir: tn:ırruz ctmişlcı eli;._ Aiılan Jıon;bnln·. ~:dırıldıgme. ~o~c, \ ugeslavss J= 
Çünkü Amerik:ıclnn gönderilerek duşman uzerınc t:ızyıkımız bcrclc\.·:ım- ma par ti ihtiraı.. ve menfaatl("'rinin - Sizin, hiç bir zamnn temsil et-jrın. limanda buluntı.n gemilnrin :ırn- ~ı 1:111 :ııtı e~lnllı)~~ı g~ubunun :ııt' 
harp malzemesini İngilleı-eye nmhnk dır. fevkinde tutulur.~ mcıdiğiniz insnnl~r namına. sına cHiştiiğü te::ıbit cdilıniı:lir ı·: .. fı>nısdnnc a~tgoncdl~rılcn. ~etelcd~l..,t 
kak erişecek tarzda se\'ketmck lfı _ ~~=~::~::::~~:~;===========================~:-~~~~~~~~~~~~.,~~· ~~~ ·• an mu ema ıy"n ız aç e ı 
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•-,t, zımdı~. Bunun için en muvafık yolu Zozo; locanın ken:ı rınd:ın hnsını r • 'h t 1 · k k k te \'e A1\nnn h:ıJkının. muhacereti .. 
Am"rıka bulm

0
J \ 'k h k ı nı aye Hl' urıı C' ·me · için <;tekinin 111,"ktacl ır. vlıgosl av\."", nın bı't 0 rnf .lC."p 

" • .. ı ve .t merı a 11 yo- çı ·ardı ~·e yüzba.,ınııı şef g:ırı;onln VATAN 1 'k' · w k k 1 • ı ..,.. .. " ıu aç~lıdı AŞK >Cl'ı ının ngız ·o U.!:UllU ( inlemeğ-e m,"k ı'". tnnıesı'ne rngff..en hnlk ·, tn"' 
..... r. ' raptığı mubnhese\'i clu\·tınc:ı b1tlı ı.. 1

• J J • k 1 .J " " " .. .... .. ~ Ş ı d k ·· k' · ı· v • . ve mcc.,m• .ırn an lll' ·ar ınn, manm:ız~l Yıınaıı ,.e Amerı'ka "'"fı'rlerı'nı·ıı ot" 
t na n :anıız ·ı, ~ımc ı ı ugosıa,·- 1 ı.-Jir ~esle bnğırdı: clnhi ol~n böyle hir'tc1dif y!lpmazdim. b' .,._ ti 

• yada Amerıkadan gelecek hnberleı· - Rene Bonjur!.. lhıtt.fı \'e hattfı. nnmus ve şerefine iti. mo ıllerini geçerken alkıelamııl<t f 
beklcnmektediı·. ~fasıl ki biz de Yu • Yüzbaşı Rene hasını ka l dırd ı . SC\'· ;,;;;;;~==================-==== <lıı~. Per5enbe giinü Alman ve tt O'oslav\'ada o 1 ' h 1 1 k ı nıat. b:ığlnmış ohınm hile!.. .Ynn turi t bu"rolnr111ın tnh..:p edili!'. 
,, . ..- • • n .n .zamane n gcıen a- gili~i; kend.isini çağmyroo~du. arım Sil ua a ıuoruı oasussun n •• I• beı leı ı bekl<'mı.ştık. • ·ez:ıket ıcnhı olnr nk, selfima mukn- ' - Ha~·ır, ynnlıR cllişiiııüyorsuıı . SC\' si dt" ef.karı umıımh•enin mlittefiJc 

1· ı · · d · t • 1 09 liiiiiiiiiiiiiiiiiiiı•••' gilim ~ .. 1nci, çamurlnrn düscr, inkat re tcmayiilünü rröı;;termektcdir. "' x -.ı(' e oetmesı ve mlisn:ı c ıs emeı;i lazım - - 1 .,,.,..__ n .., .il:. 

Ak
.J h b. gelirken. 

0 
cevap vcrmccl~n . iir:ıtle ~· . k . . kı\·melinden kaybetmez!. Siz de, t:ı- t~l.grad, 30 (A.A.) - Politikll tl 

ueaz nr l mcrıli\·ene atıldı \'C hnsamnklan iki- .. - Bu. şaır~nc mııkabcle~ı~c te~c -. şu.u,rıınt! kaybetmıştı, kendini Utma- lihin eiln~. i ile <;nmura diişmü.ş bir z ... il'Sl. Yugmı!avya hükumetifld' 
-BAŞ TARAFI ı NCI SAHiFEDE- ~er iiı:;er atlıyarnk localara geçtL Sev- kur e~l~rım. Es:ı en onun ıçın çagır- 1 mı)l: d ılber k:ı_d!na ~aptırmıştı. elmas pnrır"lsıı..ınız ... ,i?.i Jrnı-tarmnğ:ı tleğişikliğin tamamen dahili bir tı1t 
lfıt :ılınamamıştır. ı;ı:ilisinin oturduğu locnnın kapısına <lım sı.zı !. , . • . .. F~nnsız 7.ahıtı; dılb ı: ı-e,·gilisinin ahdettim. le olclus(unu ynz:ırak diyor ki: ,< 

Londra, 30 ( A.A.) _ Amiralhk dni- , lince knyıın mii rıade j ·t ,,meden n _ Bu) urunuz .. Paranı ~ıkışıı sn zı~ ,ı- omuzu11a clayaıımış olun t)tışını ,.c ,rn. - Uiz kendi kendimize samimi cl·ci 
r" i, bu ak~am :ı,.ağıdaki tebliği nes- tı ve •rirdi; - ' · ' ' 'r: fet bendendir bugiiıı !. lıer çehresini siiı;liycn pamuk yıınrn- - Fnk:ıt Pbeve~ ninizi clüşiinmü - rnnmnk \"C i tiklfılimizi korumnk 

1~ 
retmiştir: " zo;o: nynğ:ı kalktı''" ruh oks:ı\'ıcı ~~.k .. altııı re!ıgindeki ı::nçlnrıııı, :ışkııı·~Cırmusunuz?.OnlRrr:ızıolmnz.nn(' genç kr:ılrn ch·afmda toplamn:ı1'~ı~ 

Akdeniz donnnmrı ·ı bmıkumnncl:ını . 'Jir ~.le. . Zozo; biiyük hir fotlnkfır1 ıkla te\':17.tl hu tun s'· efk:ıı~ıylc ok.:nrken; Jl:l<'n~? 1 T' 1 ' A . lıa..,k:ı \!ll'(! bulıınm:ıdığmı anl!ld~ 
A dc>nizıle . on yapılnn bahri harekat _ Aff.cdersinil -dedi- vakın izi ı:n- giistcriyordu . . ebebi ele mnlfım ı F~ıkat . - c.vg.ı ım. -decli- biı lıil'im 'zi hii- - Jn ar; ı• ra11:a~ n .. rn~ .z.amn~- ~iyn:-;etimiz, bital"afhktır. N,-. •rı" ti 
esnasınd:ı lngiliz dizütnmlarınrn hiç ğırdım V<' size scliim ,·eı·dinı, fakat bu- bittnhi Rene: hakiki ,·aziyeti' idr:ık tun snmımı)etımizle C\'İyor muyuz?. d'1 cocukynştn lıır ııısnn degılım kı .. re ;ı;tiyoruı., ne ele miişkii11ere !JO} 

bir zayiat ve hnsar:ı uğrnmndıklarını ray, s~ Hniz, di\'C cl:l\'Cl etmedim!. .c1C'mcz<li. Clinkü nşkı; gözlerini kör - Ona ne ~liphn !.. eğeceı1"iz. ftİ 
bjl<lirmektcdil'. Ynlnız. tnyyarel<'rimi- _ Seliim ,.e;·diniz ,.:ı; kfıfi ! .. o cl:ı etmiş, kendini sersemlcştirmisti. • - Şu halde ned"n evlenmiyoruz?. - Doğ·rıı ! .. Fakat hu cvlC'nmenin llo ·t \'C Jwmşııl:ırımızın bu :n° 
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, t 
zin bir knçmdan hnber alınamamdır. da,·~t m:rnnsıııa gelir~ )la:ımafih ku- iki sevdalı; :ırtık bns başn ,·crmi:.ı- N~dcıı hnyatımızı ehediyyeıı biı'ı -.tir- n lıüyük mahuzuru; bu lıal'cketini- ka değişikliğinin sebeplerini jdrfi~.~ 

Şimdiye katlar tnhnkkuk eılen neti- rulınuş bir m:ısa~·a dıwct edilmeden lerdi.w Rakı karafi'leri: birbirini takip' m1.\·onız:1• •• 
11 onl:ır t:ırafınclan las\'İ}> edilme· mcı.lerini i~tiyonız. Ye ni rejimi?ı. eri 

ecler*'. ş-öre, ltıılynn kuv\·etlerinden, icabet etmek: miitckalıil şnrtl:trla se- l'tnıe~e. başlaclı. Jiem yemek yiyorlar, Zııı?~.mem.nuniyctle ic;iııi rl"kli. ;\ı·- .... le.Ji takdirine!<? başının gelecek olan rejimin menfur hareketini tJlkiPbıı 
h~r b ı·ı 20 santimetrelik toplarla mii- vişen nıhl:ır icin en kilJnr. en nnzik. en hem ıçıyorlar<lı. Bu meynncln bu~eler zu cttıgı vazıyet: kcndiliğind 11 iıık!- fcıliıkeltiı'. Bıı ;:efer ele dul biı· kadın mircct>ğini bilmelidir ler. M iH:?t. 
cchhcz (Fiyomc), (Pola) ,.c (Zara kru aliccn:ıbhne bfr hnreket olarak telftkki lcrıtisi de eksik olmıyorclu. Kafnlar tıı- şnf etmcğc haşlamıştı. olnrnk tek•ar b-:ırlnra düşersem feci f!tncla bulunanlara inanıyor. tlPt 
vazö.rler inin ve büyiik (Vi ııçeıızo Ciyo. ~lilir sanı rım . ÇUnkli; t.esadüf eser i tuştukça; zc\'k. ncş'e . oıı hncl<lini bul- Bunn ı·:ıt'lll"n gene kurnazca dn\·- lıir fLkıhete uğramış olmıyacnk :mı • Belgrad, 30 ( A.A. ) - JiıJ'\°!l ~ 
bc.rtı) \'C' (Mnye~trnle) ele troy('rleri- olnrnk doğnn bu gibi hadi~eler. n..,skı muştu . il raııclı: \'lm :· .. Bu takdirde çc.kecei{im ıstırn- lideri \'e başvekil mu:n·ini Maçe~d 
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bın mesulii kim olncakı. nl'ız , .. · k b' d · tmerf11 
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nın a ı. ~rı .nn .nşı mn. adır. Daha cırdınlattıkları gibi ruhla rı, sarsılmnz Yüzbaşı Rene; <lilber kadının şahe- - Sc\'gilim -dedi- br.n , ~izin yeı i _ ·' cnı ·a ıne e \'cmın e (ı" 
fazla tafsılata ıntızar edılmektcdir. bir şekilde birbirine bağlıynbili r. • ser mnnz:ı rnsı knrşı ında hO!:ıbUtlin nir.de ol..:nyrl ım . h:ırlnrdn çalışan ve -Devamı vnr- ~~Wi~:~~ Bclgrada "gelmesiM i!l 
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