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ll8.n cnünderecatından mesuUyet kabul edilmeı. 

Yııuoslav nıcrkPzı Belgradııı topografik haritası 

-----~~~-------~------------~ 
Nasihat 
l~temiyoruz 

---c•--
l'iirJı milletinin hi~ bir 
~abancılıaynalıtan 
~ilıat almağa 

ıyacı yolıtur •• 
-----0--

HAKKl OCAKO(l.LU 

"t~i~~ r~d~·osu ~o~. ~inl.erd~ apdale~ 
~i~ 1; at ).a'!arak Turk m_ılle!ıne karı;ı 
~ na1.ıkauc oln11:\"nn bır hsan kul· 

~•ktndır. 
'1\ırk . . . 1 1 d . l:ıuı zıntaın< ar aru\a o ta.rrzlcrd..-

-1 Unınııkta. Türk . Elen dostluğu ile 
hG\\.tın!'ktc, Atatiirk Türkiyesi ile İnö· 
~al ırkı~esı arasında farklar aranıağa 

i'~ınnktadır. 
~\::Y•~ ~il~e.tini ,hiç ist~mcdiği b;r 
~ s.u;uklıyen, Jtalyan ımparalorlu
li~ !akıp .. eyledikleri sergüzcştçu po· 
q;;" .. ıle .çokerten Faşist liderlerinin 
'-._.,ukJcrı ı:ırdnptan nas 1 k 
"ll'ını arastırmak ki' 1 urtulacak· 
'-n şu ı:ünlerd beka~ ın~e bulunduk· 
lıocaı'ı· • e aş mılletlere akıl 
lııılk ıcı1 etmege kallnsmalarına '"'"'" 

il. e den gelmez. · 
trJ~a\·utlukla, ~ibl adn, Somohd~ 
~· Ode ve Babeşıstanda uğrad•klurı 
~illetlerin sersemliği altında ne yaı»· 
~Ilı ".'1nı şaıpmıış bulunan Fıışistleri 
.ı. ~ı. ~e sinsi hareketleriyle Türkiye
'-k t•1k Yaratmak hayalinin arkasın• 

ıi ış görüyoruz. 
ı.ı,ı..'~ ~el'.den evvel ~urasını kay de~ le
baı;e ısterız ki Tiirkiyenin hiç bir ya
~ • .,. ı memleketten nasihat olnıağa ihti-

.. Yoktur. 
l• 'l'urkiuenı· ·· takar · 1 'l ı hi .r •• n mu~ , sag aıu ,.c nu -
lı.ıı,:1J"'_IHikası vardır. Ciimlıuriyctin 
~•liııd ugu ı:ünden beri bu politika he-
11\Jıi"'fen asla ayrılmamı~. en kiiçük bir 

l\t t .kaydetmemiştir. 
•i •r:. Urk Tiirkiycsi ile İnönü Tiirkiye
~ıla,,i;tnda fark aramak sevdasına ka
llııeak r İstediklerini Türkiyedc değil. 

Cu ~ay~Jhanelerindc bulabilirler. 
ll.ılitiJ::ı Urıyet hükiimetinin iç ve dı' 
nin h ""!" ana ballan Türk milleti . 
llıiilh akıkı Ye yüksek mcnlaatlcrind•ıı 
hın ~?' olarak çizilmistir. Bu polilika
ı, ka glaınlığı Tiirk milletinin hiikiimc 
htti ,(1 h;sJediği sarsılmaz itimatla, isa 
tir, e h~diselerin inki~an,·lc n1üshct-

l,~~tkiJc, hC'nli[::int\ istıklaline, hürri
ltkoı~.' 1•rihine sım sıkı bağlı bir mem· 
ltttı ,. ır. llunları mulıaiaza yolundn ak
bkla~ lıanalanın alnıı ·acai:ı fedakar· 
l4~lltn ~~ _f('ra~atko'.irhğl iktihaın <'!mele 
•ar ası) olursa topvck(ın ölmek ka· \'e L 

ıı a>nıiudcdir. 
••k ~.nııa hat iizcrinde ain düşünebilc-
1'1 •lahrl'tek \ atandaşa Tiirkiye lıudutln
tli .. _ 1 1fld(' ra~tlan1ak ınümkün değil . 

lltt~na rai:'mcn Türkiyeyi ~ahısların 
lloliti~ bağlanmış giirınek, Türkiye 
1 llııık, ını milli ,·asfından ayırmağa ~a
~ı. . aııcak hakikatleri kasden ı:ör-

lt., ıst•ıni~·cnlcrin kan olabilir. 

~nb;: radyosuna ı:öre Atatürk Yu
f'1i~ol'ın la dostluk siyasetini tecviz et-
1'\ı:iliıı Uş, .YunanJılan İzmire ı:önderen 

•rıııış .. 
-.......___ [ Sonu 2. ci Sahifede ] 

üclü 
' 

Yugoslav va 

pakte gırınc~ 
--n--

lnhilalini bizza~ 
hazırlamış 

olacaktır 

Deyli Meyi, Belgrada 
nasihat ediyor, Alman· 
larm malısadı Selanilı 
yolunu ele ge~irmelı 
olduğunu söyliyor •• 
Londra 22 (A.A) - Müstakil Fransız 

1jansı bildiriyor: cDeyli Meyl> gazetesi 
1>a.şınakalesinde şöyle yazmalctadu: 

Sırp, Hırvat ve İslovenJcr arasındaki 
.rk ihtilıifları, devlet reisi Prens Polün 
daima bertaraf etmeğe çal•şhğı bir zaaf 
noktasını teşkil etmektedir Yugo.•lav
yada vaziyet müşküldür. Bu memleket 
!Tlihver devletleri tarafından çevrilmiş 
-ibidir. Fakat Yugoslavlar büylik Bri· 
+t.nya, Türkiye ·ve Yunaniıtanın vanı 
baş~nJ.ı lıeı· taarruzu rc-d \;e n1ul..av~m._,t 
·tmt,•k suretiyle Bulgarist~n VC' Romnn
'-anın duçar oldukları Akıb'-"tten kurtu
' ,. bilirler. 

Al:nanyanın Yugoslav dostlu~una ih
' ·yacı yoktur. Onun istf'dii!i ~ey Selfini
~e ulaştıracak en kolay ve kısa yol olan 

[ Sonu 3. cil Sahifede ] 

Yl~E KUMANDA~ 

DE GIŞTIRIYORlAR 
---•o•---

Yunan topçusu 
ltalyan mühim
mat depoları
nı uçurdu 

--.. ·--
İtalyanların çolı ezıcı 
zayiata uğradılıları 

gittilıçe daha iyi 
anlaşılıyor .. 

Atina, 22 (A.A) - Yunan resmi söı· 
cüsü asa~ıdaki malfimatı vermiştir: 

Merkezde şayanı kayıt bir muvaffa. 
kıyetle faaliyette bulunan Yunan top· 
cusu perşembe günü İtalyan kıtaları 
arasında ağlr zayiata sebebiyet vermi" 
ve öğleilen sonra düsmanın mühimmaİ 
depolarına tam isabetler kavdedilerek 
büyük infil§klar olmuştur. Bir benzin 
deposundan çıkan alevler kırk metreye 
yükselmiştir. . 

iTALYAN ZAYiATI 
İtalyanların geçen haftaki taarruzh 

rında ezici kayıplara uğradıklan teey
yüt etmektedir. Tanklarla yapılan ve 

[ Sonu 3. cil Sahifede ] 
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ııa,.ıQ rın k l . 
an 1 :ayıata mal olan ve tamamen neticesiz kalan son fa41'1'U%'4-

nNda Y11naııhlara cerdik!eri esirlerden bir kısmı 

• IZMIA 
Enternasyonal Fuarına Hazırlanınız.. 

Cümhuriyetin yapıcı ve yaratıcı hamlelcrioc 
örnekler ilave eden İzmir Enternasyonal fuan 
bütün ıüzellifiyle bu sene de açılacaktır .. Ha
zırlanınn .• 

20 Ağu•tos 20 Eylül 

·--------' Cümr.uriyetin "e C'umı.uriyet eaeTlerinin bekçisi sabalıları çı"4r aiyaşi gazetedir YENi ASIR Matbaaımda buıllD)ftıJ'. 

Bel21"ad hükü
meti sars1ldı · 

Ekseri et mini ı ÇI 

P r i şefleri a · ırıldı 
--o--

Çift~i partisi hiilıümetin 
ili~ IJir dauetine icabet 

etmiyor .. 
Cenevre 22 (A.A) - İsviçre ajansı 

Belgrattan aldığı aşağıdaki telgrafı neş
retmekted.ir: 

Kral naibi Prens Pol ve başvekil B. 
Svetkoviç üç nazınn istifasiyle mevkii 
sarsılan kabineyi takviye için Cuma ak
'Omı yeniden büyük gayretler sarfet
ııişlerdir. 

Dün akşam geç vakıt başvekil B. Svet. 
koviç, hariciye nazırı B. M,,rkoviç, da
"iliye nazırı ve Hırvat lideri B . Maçek, 
bloven lideri B. Klodeç ve harbiye na
'.ırı general Paşiç tekr3r saraya giderek 
kral naibi Prens Poll'e görfümüslerdir. 

Adliye nazırı Miyelo Kostantinoviç 
ile içtimai muavenet nazırı Hudis]o Ye
jeviçin ve ziraat nazırı Branko $obri
loviçin istifalarını kral naibi Prens Po
lün kabul ettiği gece öğr•nilmi~tir. 

Bunu müteakip başvekil Svetkoviç, is. 
!ifa eden nazırlar yerine yen.ilerinin ta
yini ve itimat reyiyle ekser.y~t temini 
rr:aksadiyle parti şeflerini i~timaa davet 
Etmiştir. Şobriloviçin riyaseti altındaki 
çiftçi partisi muhalif vaziyetini muha
faza etmekte ve her türlü -lavctll"!'e sa
~ır kalmaktadır. 

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

Soı,yetler hariciye k:omiser muaı.•i1ıi 
B. Wi .. ehinski 

Sov}·etler Yu
~oslavya ya 

tavsiyede mi 
bulundular? 

---.. ·o•---
MosJıoua Yugoslauyaya 

ilçlü pahta gir demiş .. 
İngiliz ue AmeriJıa se· 
firleri izahat istediler 
Belgrad, 22 (A.A) - Sovyetler bir· 

liğinin Belgrad elçisi Lavrantiyef Mos· 
kovadan avdetini müteakip Yugoslav 
hariciye nazırile uzun bir görüşmede bu· 
lunmuıtur. 

fyi haber alan mahfillerdeki kanaa· 
ta göre Sovyet elçisi Yugoslavlara ya
bana kıtalıınn memleketlerinden geç. 
mesine müsaade etmemek f&rliyle üçlü 
pakta iltihakı tavsiye eylemiıtir. 

AMERiKAN VE INCIUZ ELÇILE
RtNtN F AALIYETI 
Diğer taraftan lngilterenin Beltrrad 

elçisi ile Amerika birleşik devletlerinin 
Belgrad elçisi dün Yugoslav başvekili 
Svetkoviç tarafından kabul edilmişler
dir. 

Be!ı<rad, 22 (A.A) - Kral noibi 
prens Pol dün öğleden sonra lngiliz ve 
Amerikan elçilerini kabul etmiştir. 

DEMOKRASİLER TAVSİYEDE 
BULUNMADILAR 
Cenevre, 22 ( A.A) - hviçre telgraf 

ajarumm Belgraddan aldığı bir telgrafa 
göre Amerika • İngiltere elçileri, Yu
goslav hükümetinin niyetleri hakkında 
malUrrıat alınak üzere bqvekil B. Svet
koviç lle öğleden sonra gÖl'ÜfmlişJerdir. 
iyi habtt alan mahfillerden öğrenildiii
ne göre ne İngiliz, ne de Amerikan el· 
çisi bu defıi. bıqvekile hiç bir tekJif ve 
tavsiyede bulunmamıılarcLr. 

PRENS POLUN BiR MOUKA Ti 
DAHA 
Belgrad, 22 (AA) - Kral naibi 

prens Pol Sırp ortodokos kilisesi reisi 
baş metropolidi Gabriyell kabul etmiş
tir. 

Afrikada '"eni 
~ 

bir zafer daha 

Libgada Cerabubtaki 
ıtaıuanıar tesllm oldu 

Harar ue Direduuayı J5 
ilin İtalyan aslıerı 

mtidafaa edeceJırnq .. 
Nai.robi 22 (A.A) - 20 Mart tarihin

de cenubi Afrika hava kuvvetleri Ha
beşistanda Harrar ve Diredua'da askeri 
hedeflere bombalarla ve mitralyöz ate
şiyle pike hücumJan yapmışlardır. Har
rarda kışlalara isabetler kaydedilmiş ve 
radyo istasyonuna bir bomba düşm\1§· 
tür. Dfreduvada gara hücum edilmiş, 
tayyare meydanındaki hangarlara tam 
isabeUer kaydedilmiştir. Bombardıman 

ö.'.tlİiiill! l<ıyyarelerimize hilcum eden iki düş
• man tayyaresiyle avcı tayyarelerimiz 

lngiltere kraliçe!i, harp 17141zeme!i arasında bir hava muharebesi olmuştur. 
istihsalilt&nda geceli gündiizlü çal~an Henüz teyit ediJm_iş o~.aida ~~~ 

kızlarla görii§üyor İtalyan tayyarelennden bınnln düşürül· 

Darb~ indirmek i•te. dü~i~~e:'IIDuvADA NE 

dikleri yer nereıi? 
---""'·0>---

C aliba en büyük 
tehlike Garbi 

Akdenizde! 
---c:•--

Eğer Almanlar Tanca· 
dan sonra İspanyol ue 
Fransız AfrilıaJarmın 
sahillerini de ele 
geçirirlerse •• 
Londra 22 (A.A) - •Niyuz Kronikh 

gazetesi de şunları yazıyor' Almanya 
ir harhmı o sul'etle idare (>bJ'li.,.tir k1: 

halen herke. in nazarı dikkati sa.rkt Ak 
~Pnize çevriillıiştir. Halbuki bu denizin 
garp hana•ında impar-ıtorlulc ord:ıları
na ve İngiltere adasının ana damarleı.rı
na en şidd•tli bir taarruz tevcih edile
bilir. Alman ajanları 'l'ancad• filen ku-

[ Sonu 3. <'ii Sahifede ] 

AMEf: I' A YARDI 1 
DAHA ART CAK 
---~·o•---

Amerika filosu 
In~iltereye sev
kiyatı himaye 

edecek mi? 
--··--

V cqington gazeteleri 
bunu istiyor·İngiltereye 

elli Ticaret gemisi 
uerilecelı •• 

Va~ington, 22 (A.A) - Ödiin( verme 
'e kiralama kanunu tatbik sahalanna 
ı:e<tikçc tngiltere~·e gönderilecek harp 
ınalıenıcsi hamulelcrini Amerikan harp 
ıremilorinin refakatinde Atlantikten se•:
ketmek meselesi de bir zaruret halini 
almaktadır. Miihim gazeteler, •Kendi 
ihtiyarı haricinde bir hattı harekete 
scvkedilen millet kafilelere refakat sis
teminin a(ık(a kabulünü beklcmekfc-
dir .. • diyorlar. ' 

Nevyork, 22 (A.A) - Nevyork He
rald Tribun gazetesinin Vaşington mu

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

... 

KADAR KUVVETLER! VAR? 
Kahire 22 (A.A) - İngiliz ordusu na

mına beymata mezun bir zatın söyledi
ğine göre Harrar ve Direduvada bulu
nan İtalyan kuvvetleri 15 bin kadar tah· 
min edilmektedir. 

LlBYADA CERABUB ALINDI 
Kahire 22 (A.A) - Dün gece neşre

dilen husust bir tebli~ Libyada Cera
bubun İngiliz ve Avusturalva kıtaları 

[ Sonu J. cü Sahifede ] 

INGILIZ HAVA AKIN
LARI $1DDETll 
---~o>----

Loryant deniz 
Üss ··nü saat
leı ce bom
baladılar 

Ostandda, Norueçte bir 
üsse, Alman gemilerine 
çolı müessir hücumlar 

yaptılar •• 
Londra, 22 (A.A) - İngiliz bava ne

zaretinin tebliği: Diln gece bombardı
man tayyarelerimiz üstüste iki defa at· 
las okvanusu sahillerinde mühim bir h· 
man ~lan ve düşmanın denizaltılarına 
üs teşkil eden Loryente 49 cü hücumla
nnı yapmışlarrur. 
Bombardıman bir kaç saat sür

müştlir. Havanın karanlık ve bulufü 
olmasına ra.i':men bulutsuz yerlerden ~e
çilirken infil§k bombalan atılmış ve 
bunlar limanın muhtelif kısımlarını tah
rip etmiştir. Şehirden geçen nehrin garp 
sahilinde patlıyan bombaların tesiiryle 
şiddetli iki infilak vukubulduğu görül
müstür. 

OSTANDA HÜCUM 
Diğer İngiliz tayyareleri Belçikada 

Ostand doklarına hücum etmişlerdir. 
Bu hareketlere istirak eden tayyareleri· 
mL .... in ikisi üslerine dönmemiştir. 

ALlllAN GEMİLERiNİ 
BOllIBARDIMAN 
Dün gündüzün düşman gemilerine 

karşı yapılan hava harekatında bir bom
bardıman tayyaremiz Belçika açıklann· 
da harp gemilerinin refakatinde bulu
nan bir petrol vapurunu bombardıman 
"imiştir. Diğer tayyarelerimiz Friz ada
lan açıklarında ve Heligoland koyunda 
düşmanın di~er iase vapurlarına hücum 
etmislerdir. 

Salıil muhafız teşki!Atına mensup tay· 
[ Sonu 4. cil Sahifede ] 

İtalyan •oınalisi1.den Habe,1ista1ıa g;,... 
mİf olan İngiliz orousu11u11 lcut114ooatıı 

general Gu11ni11gham 

Almanlar şeref ine 
bir ziyafet 

Yu,oslav· ~aze
teleri nelerden 

bahsediyor? 
Politilıa BaJJıanlarda 
sulhun lıorunmasından 
Zagrep Çelısl realite
lerden mülhem siya· 
setten dem uurııyor .. 
Sofya 22 (A.A) - D.N.B ajansı bil-

diriyor: Bulgar başvekili Filof Bulgaris
tandaki Alman ordusu ba•lrumandanı 
Mareşal List ve kurmayı Şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Bu 7Jyaft t.ıe Bulgar 
genel kurmay başkanı Hacı Setrof, Bul
gar milli müdafaa nazırı, bir çok gene
raller, sivil ve ru:keri rical haz.ır bulun
muslardır. 

Belgrat 22 (A.A) - Yugoslav gazete· 
!erinden cPolitika> diyor ki: Yugo<lav
yanın emniyeti yalnız askeri J<uvvete de
ğil. aynı zamanda kom•ulariyle her za. 
man idame ettiği esaslı münasebetlere 
ve bunlaruı yarattığı ıfostane müruı....,. 
betlt= bafılıdır. Yug.,,.lavyan.n iştilrlili, 
arazi tamamiyeti ve Balkanlarda devam
ı~ bir sulh kunı]ma~ı hususundaki !!;Q .. 

mimi gayreti Yugo.•lav siyasetinin de
~i~mez temelini teşkil etmektedir, 

•Zagrep Çeksi• gazetesi dP •barış za
manı emniyeti• haslığı alımdaki ba"1lla-
kalesinde diyor ki: · 

[ .<;'onu 4. cü Sahifede 1 

Bıılgaristandaki Alman işgal ord11a1L 
başkumandanı general List 

SONDAK1KA 
•••••••••••• 

Yı.~oslav nazır
ları bueün Al-

• manyaya 21-

diyorlar 
Vç nazırın istifasından 
doğan uazlyeti 
anlatacafılar .. 
Bem, 22 (A.A) - Ofi Ajnmı bil· 

diriyor: 
Yugoslavya başvekili ile hariciye na

zınrun puar günü Alınanyaya hareket 
edecekleri haber verilmektedir. Bu se
yahatm Yugoslav kabinesinin pe11em.. 
be günü aldığı kararlar yüziinden basıl 
olan istifalardan ileriye geldiği bildiri
liyor. 

istifa eden nanrlar arasında (ift~i par· 
tiainiıı en nafiz teflerinden •İraat nazın 
Branko da bulunmaktadır. 
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•• fKINCİ ICISIM •• Yazan: Sahin Ahdııman Talebe nakilleri Jlhbohar koful arının ikincisi 
'J'iirJı milletinin hiç bll' 
yabancıha~nahtan 
nasihat almağa 
ihtiJJOCI yolıtur-
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- 34 - hakkında yeni 

-- J,.iç k • • ' ~am ~e me vezırın~. 
S·'l---

Dördüncü Murat sadrtizamına uBen öliiftilm de 
seni ita haydutların eline teslim etmem, di~o~du 

kararlar 
----co----

lfususi ııseıerın .son sı· 
nıfına nalıleden t lebe .. 
Galatasaray lisesin en 

Bugünkü at yarışları 
çok weraklı olacak •.. 

-0-----

HAKKI OCAKOliLV 

[ B~<:tarafı 1. ci Sahifede J 
Bahsedilen bu hadiselerin üzer::: 

asırlar ~etmemiştir. Daha dün de .... 
kadar ~·nkın maziye nit hadisdetl 
derece tngyir ederek iCsnd&ta ka~ 
ğa verilecek tek bir isim vardır: O 

----------x.x--------~---
UİJıjzlf lıoşııJarn da IJ41l131of' • Hangi atların ya-Boğuşma ~asında Hafız paşanın üs- lardı .. Bfıbüsscadc denilen btı son t:~iin

tü başı yırtılmış olduğu gibi basındaki cil kapının önüne v~nlmam:· ır··ı.,,akip 
mec:Ozesiylc (1) sırtındaki üst kaftanı knlnbalık tc>krar durd•ı .. )'G ılacah naldlle - pışları fıazanması muhtemeldir? 
vnka mahallinde kalmıştı... Sadrazam, Bumda iisilt'r yen:dı.:n haykırma ~cı. 
Bostancıbaşının flriyet olarak verdiği ı bo.şluğu ihtirnzn g<"tlren korkunç yay
kaftan ve mecözeyi kabule mecbur ol- ~aralar koparar.ık h:u- bar b ~ır'Tia~~a 
öu.. kovuldular. 

Bunlan giyindi.. Ustiinü başını dil- Saray tPrafmd n bazı sekban nrfrr-
z ittikten sonra padişahın huzuruna da- leı·i ve sıl~.hlı harem ağalart gel •r ·k asi
hil olmak üzere oradan ayrıldı.. lerin içeriye hücum etmelerine mani ol

* Hafız paşa dördüncü Muradın yanına 
irdif'i vakıt hUnki\n gayet mağmum bir 
..,.,iy Ltc bulmuştu .. 
- Gel bakalım benim <sadık vezirim .. 

"Hç gam çekme.. Ben seni bu haydut 
"riflerin elinı:- ölilriim d teslim et-

mem ... 
DördUncü Murat kat'i bir üade ile: 

böyle söylediği sırada Hafız paşa eğil
di. Pndişahın ayağını öptfi. Tekrar doğ
rulduktan sonra padişaha d<-di ki: 

- Allnh hemen size urun ömürler 
versin sullnnım .. Benim gibi kul takımı
nın hayatında ne gibi bir ktymet ve 
clıemmiyet olabntrT .. Bu can senin yolu
na fedA olsun .. Tek sen sağ olasın . . 

Mlisaadc buyurun da emar.etinizl za
tı htimayunlanna teslim edeyim .. 

Hafız paşa heyecanlı ve müessir bir 
üade ile bu sözleri s(jyledikten 5anra cll
ni koynunA götnrdU ve oradan kırmm 
ntlutan mam<ıl kOçUk bir kese çıkardı .. 
Bunun içinde padişahın ml.ıhrU bulun
makta idi. Sadrazam keseyi Uc; defn 
öpilp başına koyma.ınnı miiteakip onu 
hUnkara teslim etti .•. 

OOrdUncO Murat keseyi aldı~ı sıraila 
Hafız pasaya dedi ld: 

- !mdL. Var git .. Bir yerde kendin; 
gUzelce elde de bir kaç vakıt dnhar 
kimsenin clSzilne görOnme.. Hele orta
lık biraz yatı~m.. O vakıt tekrar sen! 
hizmetine iade edem_ 

Sadrazam hünklrı etektlyerek oradan 
2yrıldı.. Sarayın arka ciht'tlndcki gizli 
kapılardan birinden dıpnva çıkarak 
doğru Yatı klişkUne indi. Orada bir ka
yık hazırlattı .. 
Sadık adamlarından bir kaç kişi ile 

kayığa giren Hafız P8!f3 byılı:çılnra 'Os
küdara doğru acılmalan ('mrinl verdi .. 

Kuvvetli bir ka~ kürek darbesiyle 
knvık iskeleden ayrıldı .. 

Bu dakikada Ham paşa. onun başını 
padlşahtan ısrarla istlyen !tilerln elin
den kendbbıl lrurtamuş savtlablllrdi ... 

* Bir tarafta bu hl\dlseler cereyan eder-
ken b~ka tanflnrda dıt d:ıh1t mühim 
bir çok vakalnr blrblrl arkasına zuhur 
edip duruyordu. Hafız pa~arun hasta.tar 
odasına kaçmn.smt müteakin orta laım
nın önOne b!rik(!'f'l sJpahl v~ yeniçeriler 
;Çl'rlye saldırdılar ... 

At meydanından hareket ·den binler
ce ad mdan miltcşekkil asıl bnyük ka
lnb:ıl1k ta bir çiğ gibt yerinden kopa
rak. fırtınalı blr denlıin d.Jgnlan hn
~ nde Ayasofya meydanından v.ecm~ ve 

1:'a., kapısının 8o0ne kadar day~ 
tJ... - - ~ . 

Burada ufak bir duraklamadan sonra 
~'"ileri lıfore edenlerden Kiltahya11 Ka-
lrm beyin: - - - - · - -

mak i.izere kapının orııınıie durmu~lar
dı ... 

Bu vazivet 7orbalarda ki asabiyetin 
bir k. t claha artmasına sebep old•ı . 
O dakikada kalabalık arasından biri çık
sa da snnıy kapısına dol:rnı bir knç adım 
atmı olsaydı, büyük bi:- fenalık çtkma
sı muhnkknk bulunuvordu. Bu suretle 
iki tnraf birbirine girecek ve bir çok 
:'ld"mlnrm kımlan akıtıhıc-nkt1 .. Asilerin 
çoklu;!una naz:ırnn bunlar behemehnl 
ü~ii!lli.ik kM:anacrudardı ve b<iyle bir 
netice hasıl olduğu takdirdP iceriye J?i
.. ~k olan aç ~ötlU, muhterlc; ve kafnla
rı kızmı5ı ndam1:ır snrayın esvasmı der
hııl yağma etmel!e koyulac2klardı .. 

Bu bUyUk tehlikeyi rıfü: örıilnde tutan 
ve i'in böyle vnhim bir nPtlceye vardı
rılmaması hakkında Recep paşadan kat'! 
tnlimat almış bulunan zorbalar. şahn 
kalkmış bir at ~ibi ileriye atılmak icin 
sabırsızlanan kalahalı~ı bir çok 7orluk
lar çektikten sonra nihayet oldukları 
Yl'rde tevkift> muvnffak oldular .. 
. -« a· mPJi ,._ 

(1) Sadra.za.mlann giudiMeri KnUavi
ıfcn bcıgka, dlğC!f' Mr ftet.ti -resmi St?TpV~. 

ZABIT ADA 

ZEYTİNLİK K6YfiHDE 
Bir cinayet işlendi .. 
ödemisin Zeytinlik köyiinde kadın 

yüzünden bir cinayet olmu~tur. 
Halil oğlu 46 yaflnda lsmail Çavclar 

çece saat 22 de köy kahvehanesinden 
evine avdet ettici sırada, ötedcnberi 
kıımiyle alakası bulunduğu iddia olu
nan Mevlut o(tlu 40 yaıında lsmail Ka
yıhanı evin avlusunda sa\lanmaia çalı
fırken görmü~tür. 

fsmail Kayıhan bıçıığıru çekerek f s
mail Çavdara hücum etml,, o da ken. 
dini müdafaa etmek için yerde bulduğu 
v.ürek sapı ile mukabele etmiş ve lsmail 
Kayıhnm başından ve kolundan ağır 
surette yaralamıştır. 

Yaralı ödemiş lıast&nesine kaldırıl
Ml~sa da ölmüştür. 

f smail Çavdar adliyeye tesÜm edil
miştir. 

Adaba rnURGYir bir 
hareket .. 

Kar,ıyaka Yamanlar gazinosunun bu
lunduğu tepede 18 ya,ında bir kızla her 
kesin gÖT't'bilcceği bir ekilde adaba 
nyktn hareke-tt,. bulunduğu iddia edilen 
Nazım nllmında bir ~ahıı. zabıtaca tutu
l~rak adliyeye verilmi"tir. 

Bıçalı tıqı~orlarm~-
MezarlıkbaŞında Yusuf oğlu Bekir 

ve Fehmi oğlu Necmettinin ili:erlerinde 
biftır bıçak bulunarak :zabıtaca alınmıı
tır. 
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Bir ders yllı içinde başks. liselerden 

aldıkları tasdfünamcl~le huqısi lisele
rin son sınıfüırın:ı kabul edılC'n talebt"
den edebiyat şubesinden JYrlrni.ş olanla
rın yine cdebivat, fen !iıuh,;-sindcn gelen
lerin de her halde fen subesine l·'tbu] 
edilmeleri Maarif vckfı.lctinden al<lka
dnrlarn tebliğ edilmiştir. 

* Galntasaray lisesinin ikinci dl'vrc sı-
nıflıınndnn naklen di~·~r li .. clC'ro gel"'
cek tall"heden birinci sınıftan birinci ve 
ikinci sınıflnra ginnek istiyC'r.forln imti
hanla. iiçüncü, üçüncü sınıft .. n ikindvc 
~ircceklerin imtihansız. ilcürıcü sımttm· 
~e]ip t yine üçüncii sınıfa dm1<>k isti
yenlerin imtihanla, dördüncii sınıftan 
üçiincü sınıfa ı-irccC"kle·in de ımtihano;ız 
kabul edileceklE'ri MadrÜ vt>kiHetindPn 
rhrimizd<'H al!'ıkndnrlar~ tamim oltın
ll'uc:tur. 

YAR NCI TABtfTh:I'tNflEKt 
TALEBE 
Yabancı tııbiiyctindc olup ta husus'! 

t.'lhs.il gördüklerinden bahisY. iı•lli'l-ıanlrı 
vabancı okullarına girınek istiv n hıl"
benııı girecekleri okullardnk: tPclris dil
leriyle okutulnn derslerden irnlihnn edi
lerC'k \ayık oldukları sırufkcra alınma
L-ın. Türk~eye vukuTları ~irc·lıileceklcrj 
sınıfların scvivesindm dun olduğu +ak· 
dirdE.' bu gihilcrin Tiirk('e okı.tulan ders
İl'r i;in rnczkfu- oku11nrda 'r!lrkçcyi ba
~mdan muntnzn:n ohrak takip t'tmemi<
yahaneı taleht~· mahsus knrslnra d"
vnm etmt'lı-rlnin uvı:un olchıgu Mn:ırif 
vt'ktil,.,tindt'n lıilJirilrl'Mir. 

:MF.KTEPLFR VE 
BOYO'KLERlMtztN HF.YKELLERt 
Re:>ml hinn!ard1t ve ınektep!C'rdc bii-

}0üklerimhin h"vkcll<>ri diki!mcc1en ('V

\•C"l verlerinln Mn:ırl! vek#\letiııe blldirl
lr>t'('k miisnnde alınmnsı iaz·m ~eldiği 
V t'l:!il"'tten şehriıniw' ki alilk!ldarlar<> 
bi1dirllm!c::tir. 

Eô1TMFNLt OKULLAR 
öt;RETtM KLA VUZU 
E~itmenli köy okulfon kin M:ıarif ve

Ull'Hnce hnzırlandınlan birin<'!, ikinci 
ve Uçilncll }'ıl ötr'tim kfovu1lnrr b stı
nlmıs ve h<'r tarafı tev7.i ed:t'llLc::tir. 

MFJ<TEPLERDF. TATtT...T .ER 
İkinci yokln!nalnr mektı:-plerdl' ı>'lnn 

Prmiş oldu~undan liselerlP orta o'lmll"'r 
önümti.zıfoki Cars:ı.mhn günnne lrnd:ır 
tatil edilml5tir. 

tik okullara vPrilm!cı ohn ile niinlllk 
c1inlcnme tatili ynrın c::.ı>bah nih

0

a\'Pt bu
facnk ve dE'rslere tekrar ba~lanıl~,.oldır. -

K "~'"'ahadn bi~Uı ezt 
~ ·g.. 1ıt1 ..• u ve lıon~er 
Karsıvaka halkcvinin tertip ctti~l 

nmntör bisiklet müsabakBları hut?Ün 
Knrşıynkada yapılacaktır. Bunlar A. \'t" 

B. guruplanna nvnlmış olup birinci, 
ikind ve üı:üncülere halkevbde mera
c:il'l"I" 'Tll\knfP.tJar cblbt1foc:-r.ıl.-!ır. 

Yine buı::ünün Rkpmı saat 20, 30 da 
ôl{retmen Sadık Çiner tarnfm.J~n '-Ç~
cuk terbiyesi> mev:rnulu bir konfernn" 
verilecek ve bunu halkevinin müzik ko
lunun :renı;in bir lconııerf takip edecek
tir. 

ilkbahar at koşulımnın ikincisi. bu 
gün saat üı;te Kmlçullu alanında )'apıla
cnktır. Bu haftaki koc;ular, milli küme 
maçlarının t"hiri. hav;!arın iyi gitmesi 
ve yapılan bazı dcğiıfiklik1er neticesi 
olarak çok nl3l·alı ve zcvltli geçecektir. 

İki senedir ilavesini istediğimiz ciklz
lı koşu lann tatbikine karnr verilmiv 
bulundu~unu haber aldık. clkizli koşu> 
bnhsini kazanmak iç.in o ynrıştn koşn
cıık atların birinci ve ikincisini tayin 
r-tmek lazımdır. T ecriibe mahiyetinde 
olan ve iyi neticeler vereceğini umdu
r umuz bu hah is. beşinci koşudadır. Bu 
bohs~ da bir linı mukabilinde i~tirak 
dil cektir. 

Çifte bahis yıne üçüncü 'liC dördüncü 
koşular arasındadır. Koşu sahasında hal
ka yarı .. larm "cyir ve mahiyeti hakkında 
iuhnt vrrınek Üz,.,re oparlör tertıbatı 
\•apılmıcıtır. 

BlRtNCt KOSU 
Rugünki.i koş~ programı şudur: 
3 yl!lşında ycrU yanm kan İn~iliz tay

larına m:ı.hsustıır. Mesafesi 1000 nv•tre, 
iknımiyesi 340 liradır. Giren atlar ber. 
''cçhi atidedir: 
1 - Elhan, binicisi Horvad 5 7, 5 Kg. 
2 - Heves, biniciııi Mustafa 55 Kg. 
'; - ~elçulc, binicisi $altir 5 J Kg. 
4 - Aclan, binicisi Ahmet. 55 Kg. 
.5 • Binıen, binicisi Hamdi, 5 3.S Kg. 

Gcçf'n hcftantn galibi ve bu yarışın 
favorlıi Elhan, bu hafta '4 kilo farkla 
ko~cnktır. Bu kosuda ~kürl olan Heves 
''<' S"l<:ultun Elh;nı tutm.'l'k i.c:tiyeeck
ı~ri muh. kkıık ı;::ihidir. Fakat bunda 
mu\·affıık <>lac:ıklannı beklemek yersiz.
clir. 

iKtNCi KOŞU 
3 ya~•ntfoki hııliskıın arap erkek ve 

dişi t.'lylarına n'·ıhsustur. 1\mımiyesi 190 
lira, mes· f,. i 800 metredir. Yarışacak 
ntlar şunbrdır: 
1 - Tarzım, binicisi B:ı.yram, 5 6 Kg. 
2 - Heçin, binicisi Mustafo, 5 4, 5 Kg. 
3 - Cülueç. binicisi \bdullah, 54.S Kg. 

Bu tnylar 1 tanhulada ve Ankua ko-
ul nncl~ lco,.mamı,lardır. Bu itibarla 
haftanın galibini 11imdiden l:oll\l'lıkla 
tayin edeme)•iz Ancak Hcdnle Tnrza
nın yarışı mücadele içine! .. geçirecr-kleri 
ve neticede Heçinin kıı.z.nn:ı.cni:'l tnhmin 
t"dilmektedir. 

OÇONCO KOŞU 
4 ve clıı.hn yukan yartald. hali"' kan 

'"lrap nt ı.·~ kııırakl:ırma mn ısn h•r. ikra
miyesi 300 lira, mesl'lfcsi 1800 metre
dir. H'lndiknp ko.,,usudur. Şu atlnr gire
eektir: 

TV • • E. LG .R 
r·cm-et mu he e~ı 
11.Z!!.tıJdı • 
27 mayıs 1935 tarihli Türk - Bulgar 

ticnrı.-t anlaşma51n1n bir defayn m"lh~us 
olmak iiz,.re alh ny daha temdit edildi
P.i giimriik ve inhisarlar vekaletinden 
bildirilm~tir. 

Ga. ri ahUalti fuıperıtet· 
ıerfln c~:zarı .. 
A. z.ı çocuklan iğfal ederek bir eve 

toı lnrrak ve grıvri ahlaki hareketlerde 

- tlerfye yUrUyelim, .voldaşlar. p,, 
Cl!sahımı:zı g1Srelim .. Onıt söv!iveeek katı 
rnk ıı?Szlcrlmiz var... Kendisine V<' 
rıMTtlr.kt>te hivanet ~den adamlar bize 
tnı:lim olunmalı ..• 

Borsa 
tl'zCM 

o~ıt V'? mffHt? ifı !!:rna• b~l-~nm~kla suçlu Süleyman oğlu Rağıp 

f • sıı~ -.. ,. ögul A ır (:eza mahkemesince 4 eene 8 n ~,,,nnu- ms: ., u:ıyram rıv müddetle ağn hapise mahkum edil
Dost ve, müttt-Fik YttT' niııt:ının milli miqtir. 2~3 Üzüm Tarım 23 32 Diye hnykınnuı llzerine mil~ çı~

l •lclar koparan kalabahk tekrar yerin
d n oynamı~ .•. 

125 S. Steymanoviç 
4 K. Taner 

24 
32 50 bayramı münasehctivle 25 m!lrt salı g{L B _._. ·ı ı k 1 ,_, 

Ü .... 1 d l · t 11 d '- • i d u vıu;; a ı e a i adar o mar..ıa maz-
n og e ~ evvc saa e ~t-nnm 7 ,. b 1 d'.. h 1 b mi 

33 
32 50 

Birlnct hpıdan geçen yeniçeri ve sl
n-ıhl klltlefori yollannda devam ederek 

iraz .sonra ikinct k.:ıpmın 5nllne vardı
lar ... 

41! Yelnlıı 
No. T 16 50 V h k 1 1 y h '-lll nun u unan ıger fft ıs ar eraet et ı-unan nıı onao os uı:;una me !!US t: - ı rdir 

No. 8 20 50 sede cTe-Deum~ rubani lyini yapıla- e • 
cazı haber alınmııhr. _____ _.... 

O dakikada sczdiklrri ht'vecan ve asa
biyclten hepsinin J?özlerl bUyllmU~. ytlz
ll'.t kan ter içind kal::u~ ve tepeden tll· 
nağe kadar sl1!hlanmı~ btilt:nan bu on 
bin kişi hiç durmadnn ikinci, yani orta 
knpıdnn da J?cçerek E!b~eAdenln 
onUndekl bllyük rneydf.nn d-:hil ol:nuş-

No. 9 
Nr>. lt 

ZAllİBE 
150 çuval Arpa 
66 çuval Susam 
37 balYA Pamuk 

112 ton P. <',.ekirdeii 
50Ton K. Dan 

25 
32 

7 375 
29 

70 71 
8 
9 125 

DEHiZ'!: DU,f tJ 
Rlrinci lı:ordond11 paNtport f,oıke],.sine 

yakın bir yerrle do,aşmalct& ohn Şakir 
oclu F'Jat fazla sarho• olduğundan mu
va:r--nl"sinf kaybederek <lilş'tln,, lturta
rılmı~ ve hrıııtaneye kaldmlmuıtw. 

:·········:··············· ... •··············•···························•••·· .. ·•••••••\ Cevap vcnnego vakıt bulamadım, 
çUnkü bir sıçray~ta ayrğa 1tnlkarak or
tadan kayboldu. Arlrnsından: 

. . . . . . ~ ~lTYUK I-IİKAYE i ~ 
• • • • . . . . ....................................................................................... - Kaya. .• Kaya ..• 

Canlanan ilev 
Diye bağırdım, fakat g~en;n karım

lı!ı içlnde yalnız başına h'Ç!nt'8 hıçkıra 
nğlndı*ını, duydum. Zavanı Kava! Ona 
keder verdJ~me mUteessirc!im.. Fakat 
elimde d~ldl. Neden onun yerine Fer
hat gelmemişti? --------------x*x:-----------

YAZAN : tlÇ r&DI& 
-1-

Güneş, odama girerek, ertesi sabah 
beı;l menden uyandırmım. Ferhada 
te$adUf etmek Umidiyle her kesten ev

dmlar erkekleri, haldld erkekleri sever-- ve1 uyandım, bir at knlotu ve dradan Sonra l'ıni bir hareketle n .. erime eği
lerek dudaklarımı öptt\. Fakat bu buse 
o kadnr coc:-ukçn bir şc.ıydi ki kahkaha
forfo güldlim. 

Nasıl oldu da bu kadar zailin olmuş
tum! 

- Haydi bakavım, Kaya! Siz henüz 
bir <:ot'uksunuz! Bu i~leri y~pmak için 
bir dr1il:nnlı olmıılh bekleyiniz! 

- Ben bir dclikanlh·ım! dive b.'l;;tr
d:, h;ık.,rınızn. ı;;.,· l.ı .. ·va-; (1~ivonım. 

Ay ıc: ~ı altırda beti bnmi ·~rmustu 
Elimi arzına dayadım VE' Otıdaklarımın 
h"t'i titrc:-di«ini gördiim: 

- Hay.ır, ~·avrucuf~tm. siz c;adecl' cap
lo bi QC*lQ'9U7" Benim ~mele ka-

ler. bir şömiz gtyerek çlft!ijt~ dı>tru yola 
Ve, sö7.lerimin bu zavallı ~k (lı:e- çkıtun. Fakat orada ancak r:eytsi ~3re

rindeld tesirini düşUnnJyero?Jo:. arkamı bildim. En sevdiğim atı h"lzırlamasmı 
~evirdim. Bu suretle ann~J taklit et.. emrettim ve atın sırtına atladım. 
meF,i dilşUnUyordum. Çi!tlf'in bir tarafında Ferhadt bufaca-

1..<;te bunun tesiriyle olacak, Anı bir ğtmı \lmit ediyordum. Fakat ancak blr 
harekctk ona do~ dönerek. sanki lra- saat dört nalla atı koırturı!ulrtan sonra, 
demin haricinde bir tecdrle illve ettim: dönüşümde onu ciftlikt~ h .. ]dum. Sert 

- Annem ııen~liğinde o kadar ~zel- bir bakıq}a bana doğru geldi 
fli, onun için iki adam eanlannı !eda et- - Yıldız Kayayı son do?fa nerede 
mM~rdir. ~ördUnüz'? ' 
Kayanın çehresini kıpkızıl bir alev 1 Dl"rhnl sevincle: c:Kısk3Ilıyon dıye 

·~inde ~ördUm. Çocuk heyecanla sordu: düşü 'ti.im. GUlilmsiyert"k: 
- Bundan sonra anneniz 1•Pmala - Neden ııoruyorsunuz' dedim. Onu 

devanı edebildi. ml! dWa alqarn gördilm. Odamda hava s1-

Bil' ınotoslJılet Jıazası.. 
Mehmet oğlu lbrahim iımlnde biri 

kullandığı sepetli motoraildctle Karan
tinaya giderken kaldmma bindinni.ş, 
motor devrilmiştir. Sepette bulunan 6 
yaıındald oğlu lbrahim hafif turette ya
ralanmıı ve tedaviei yapılmıştır. 

caktı. Aşağıva indim ve ona evin önUn
de rastladım. 

FcmAt şiddetle bana vUrüdü ve iki 
ellCTini omuzlarıma davA-dı. Gözleri kı
vılcımlar saçıyor. sesinde de derin bir 
husumet hi~~dillyordu; 

- Kaya ile neler görllştUnüz? 
Nefis bir korku ite bir a'3ım P,erile

dfm. Tahrik edici bir tavırla ba!ltınt ar
kaya a!tım ve gülm~e başbdım: 

-:- Neler mi P,örliştilk? Ne bileyim. 
hatırlamıyorum ki... Bunu bana ne di
ye soruyorsunuz? 

Benim cilvelerim Ferhadın üzerlnde 
hiç bir tesir husule ~etirmE!'tnişti. Nafiz 
raznrlo.n üstUme dei•il, benli!imin içe
rtforine dikilmişti. Ellerini omuzlarım
dan o kadar &nt bir hareketle cekti ld. 
az kel~1n yere yuvarlanac-alttm.;. Bıçak 
gı1>i kf'skin bir sesle hıma dt'di kt: 

- Çilnkü. Kaya bUtUn g~ eve dön
meınlştir. Atlaman biriyle birlikte O!'

t:ıdnn kay1bolmuştur. 
Bunu söyliyel"f'k Ferhat b:ma arkMı

nı te-virdi. B o de, vav--..s ndımlarln eve 
~ol'~ru :\'OUandı'n. Kaynya söyledi~im 
cümle birdenbire hatırıma geliverdi: 
<Annem gençliğinde o kadar l'Üzeldi ki 
iki erkek onun için can ~ .. 

1 • Yıldınm, binicisi Abdullah. 63 Kg. 
2 - Sevim, binlclsi Rıdvan, 62 Kg. 
3 - Nergis, binicisi Davut, S 7 Kg. 
4 - Sidi Bcrani. blnicisiMustafa, S 3 Kg. 
5 - Gören, binicisi Osman, 51 Kg. 

Geçen hafta yarı~ kola)•lıkla kaza
nan Yıldırım bu haf tn 3 kilo farkla ko
şacaktır. Geçen hafta Antremanını ta
mamlamadan koşulara giren Nergisin, 
bu haf ta sıkı nntreman yaptığına göre 
netice üzerinde müessir olmıısı imkitn 
dahilindedir: 

DöRDONCO KOŞU 
Kazançları yekunu 1000 lirayı dol

dunniyan 3 yaşındaki hali.a kan ln~iliz 
taylarına mahsU'•tur. ikramiyesi 500 lL 
r:ı, mesafdi 1600 metredir. Şu atlar ya
rışacaklardır: 
1 - Subutay, binicisi, Bayrnm 58 Kg. 
2 - Ruva, binicisi Kamil, 58 Kg. 
3 - Güzel. binicisi Davut, 58 Kg . 
4 - Alkız, binicisi Anha, 56,5 Kg. 
5 - Yetiş. binicisi Rıdvan, 5 6,5 Kg. 

Bu koşunun birincisi 400 lira alacak
tır. Oldukça kabarık olan ikramiyeyi 
kazanmak için ayni ayarda olan hu tny
lımn ya•ışı sıkı tutacakları tabiidir. Ge
çen haftaki yarqı bir burun farkiyle ka
:ı.anan Subutay bu haftanın da galibidir 
nazariyle bakabiliriz. Bununla beraber 
Ruva ve Y etif, Suhutayın en tehlikeli 
rakipleridir. 

BE.ŞiNCt KOŞU 
'4 ve dııha yukan ya@t11ki halis kan 

lngillz· at ve ktstaklımna mahsustur. ik
ramiyesi 400 lira olup mesafesi 2000 
metredir. Haııdikap lcoıu!u<lur. Yazı lan 
nılnT tunlardır: 
1 - nandi. binicisi Bavnm. 68 Kg. 
2 - Komiser. binicisi Kamil. 61j Kg. 
3 - Şipka, binicisi Zekeriya, 54 Kg. 
4 - Tnşpınar, binicisi Baycanı. 52 Kg. 

ikizli bahis bu yanştaclır. Meraklıla
rın birinci ve ikinciyi tayin hususuııcla 
zahmet çekecekleri bu koşuda favorimiz 
Dandidir. Jokey Byramın hangi ata bi
neceği son dakikada belli olacakhr. 
f:.i(cr Bnyram Taşpınara binecek olursa. 
'i 2 kilo ile. çok koşulaT kazanmıo olan 
Taşpınnrın ikinci gl'!mesi beldenPbiJir. 
Komiser de cevherli bir at.ır. Ancak 
2000 metreyi Tnı;pınar ve Şıpkaya na. 
znran oldukça kilo farkı ile koşacağına 
nazaran haklı olan ikinciliğini kapatır
ma..cıı muhtcm~ldir. 

Ko~u neticelerini yarınki nti!lhamızdn 
hulncnk!nnız. 

N. Ruç 

iY'1V .. lıe:;· • eb~}:Qt 
ı~ ., ~inale-
Hnlhvi edt-biynt komitesi aen,.lik 

umumi toplantısı yapılmış. mesai rapo
ru ve blanço okunarak ta-ıd1k eclildil:
tcn sonra senenin mesaisi hakkında bir 
procram tanzim edilmiştir. 

Yeni idaTe heyteine avukat Süleyman 
Sıddık Sevael. ilk tedrisat müfettişi Ha
di Akyol, Gazi orta okulu müdür mu· 
nvini Murtaza ve emniyet müdürlüğü 
pnsaport memuru Avni UnM:l ıeçllmiş
lerdir. 

Şehrimize gelenler 
Tunçeli mebuw Haydar Rü~tn ölı:

tem f stanbuldan ve Antalya m"busu 
Türkan öra Ankaradan ıehrimize gel
mitlerdlr. 

Kmıltta zelzele olda .. 
20 - 21 Mart ıeeesf saat 3, IS te Ber

gamarun Kınılc nahiyesi merkezinde iki 
saniye denm eden bir zelzele olmut
tur. Hasar yoktur. 

apdnllıktır. . _:..i 

Tiirk - Elen dostluğunun temclıer-
otnn Atatürktür. . 

Bu dostluğu her fırsatla kuvvet~ 
ı·cn İsmet İnünii hiikiimetidir. Ve ~ 
dostJuğun mesnetleri iki milletin tıaY•. 
mcnfnntlcridir. Biiyük devletlerin ~ 
knlnrına ülct olan Bnlknnlılar ın 
çarpışınış olabilirler. Hatalı lıarek~ 
de bulwımu.ş olabilir. Milletleri i~
mcsuliycfüıi iizcrlcrine alanlan~ !"'_~ 
.>ilk \•ı:zifcsi bu gibj hata lan tc.KJ'llP'"': 
mamnk. mannsız htL<ıumcilcri idallle ; 
tirmemektir. 

ite Türk - Yunan devlet ad~ 
um tarihin takdirlerle aııncağı en bü~,. 
lıi2ınctlcri, iki milletin hak.iki menfr 
]erini görebiJmeleri, lıntaları tashih ef 
lcmeleri, millctlcriııe doğru yol göst"' 
mcğ'c mm·nffok olıuatandır. 

Ciddi hir tasfiyeden soura viicu.t _'! 
lan bu dostluk buı\i.D yalnn de""":'
adnmlnnnın dillerinde değil, iki milleti' 
ı:öniillcrinde ycralıuışlır. • -" 

Kcndilcriniıı acınacak h.allerine ..-· 
nıadan bugiin bu dostluğa dil uza::: 
ra hizinı de soracak b:w sualt 
''ardır. 

1914 te Alnıaııyawa müttefiki .,..... 
nan İtalya, harbin içinde neden t; 
hüılcriııc sadakatsizlik ~östermiş ,.e 1.
giliıderle uıla arak müttefikine katt' 
harbey~! 

Alman şikayetlerinin meobamı t~ 
eden Vcrsay muahedesine imza ko,.
italyn deiil midir? 

Vcrsoyı yaratanlar arasında bul..-' 
ftalya bugfuı Versay mahk6muyle .,,. 
liktc eski müttefiklerine karşı harbe'· 
mektedir. Hem de .ruwl? 

llarbiu ilk b~adığı günlerde ı..ır 
ten kaçmıık, Fransanm ydabnasa üıe"" 
ne konl.!juswıu en zaif dakikasında 'il' 
k:ısıııdnu l'tlmı:tk suretiyle_ 

Fakat adaletin kıhncı bu uaıncrtc' 
hareketin eczasını vermekte g~ knbıl'' 
mı tır. Daha d:ı \'erecektir. Buuda .JI 
şüphemiz )'oktur. • 

Roma rad)·osunutt akıl ve n'anla J'' 
Jr.ası bulunmıyan propa:::nnclalara kaUııf' 
mnsı, budal:ıcn iddin!arla Türkiye ııtıt) 
mi eflmnnt zclıirle:mek islemesi, asıcı' 
bozguna uJ:rronı:ının yaratacağı bir ti#' 
kınlık eseri sny:ılabilir. 

Türk miHeti knlbi.ndc ya.,c;attığı U.
bü'ün!üğii ile aydınlık bir yol ü:ıcrindt• 
snğlnm pnlitHcıısınm arkasındadır. on' 
olduğu gil>i g'iiremiyenlcr e1bctte ı:afJe'• 
lcrinin cczarını da çekecekleri günii pt· 
melde geç kalmıyacaklnrdır. 

İtalyanlar IJiz.iınlc uğraşac.akJııtl,.t 
1-cıttli dertlerine nf:lus::ılar her hnldc ~ 
ha isabetli h::ırckct cyl:-miş bulnnurlıı'' 

HA.Kir! .... OOLll 

i '" lıiyelSlt lıöm~~ier
en htmg~sfnin 

ihracı serbest! .. 
Gümrük ve inhisarlar vekiiletindell 

ııehrimizdeki alakadorlara gelen bir tıt" 
mime göre ihrakiyelik kömür ihracJıt 
serbestir. Ancak bu kömürlerin koor~~ 
nasyon heyeti kararı mucibince Erd 
kiimürleri işletmesi tarafından ıatılr1'r 
sı li\zımdır. Bu itibarla gümrülclcre Er~ 
il lcömürll'!ri işletmesinden veya t" 
bnnktan verilmi, vesika ibraz edilece~· 
tir. 

A1!.2'AYl.ILARIN 
SENELİK BAi.OSU .. 
hmir şampiyonu Altaylılann aen~l~ 

hnlo<-u dün gece Fuar gazinosunda "etd' 
miştir. • ~ 

Baloda vilayet ve belediye er1ciint1 
pek çnk sporcu aileleriyle birlikte h•.,.t 
bulunmu~lar ve geç vakte kadar eğ1efl' 
miolerdir. 

Elhamra Sinemasında 
Bu~iha matinelerden itibaren 

Eşi g~ınif zengin ue malatqetn propant-
- ı -

Tekrar ~österilmesl için bütün fzmirin Loırarla latN!!i 
SEVE?\~..ERfN. SEVİLENI,ERtN, ASKI TANJYANI4ı\.RIN PILl\ıt .. 

LEYLA ile MFCN .N 
Musiki Yeni Şiirler. 

SA.DE2'2'İH KAYNAK VECDİ BtNGOL 
Şarkılar: Mtl'NIR NURETl'IN. MCZEYYEN SENAB- CEVDET Soy..,_-

- 2 - · 
Güzelliiine doyulma nefis bir (ilinı.. 

KADINl~AR OTELİ 
YARATANLAR: LÜ\'DA DA'RNELL - ANN SOTHERN 

-3-
KOBSANLAB GEMİSi (Renlcli Canh Besbnler) .. _,_ 

FOKS JURNAL'da En son ve en mlihim HARP haberleri .. 
SF..ANSLAR : Kadmlar Oteli : 1.30 - 5 - 9 da .. l..eyll 3 ve '1 de b&Şlal' .. 
Cumartesi ve Pnar ~nleri 11 de Leyla Memun ile başlar.. . 1'0 
DİK!'" AT : Baftanm bfttiln fiinlerlnd~ nk seanslarda UCUZ ı;ıİcr. 

mwmtN ~ klmllen «örmek kabildir .. Fiatler 20 - %5 -
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Alrıkacıa yeni bir 
-z.af er daha 
[ Bllffal'Gf> 1. ci Sahıfede ] 

e.,!~u zapt.edildiğini bildirmektedir. 
'_;_-.uu 800 kişilik ttalyan garni2onu 
~ tı.ı <>lıııuştur. M=lini Ccrabub'ta
~anlara sonuna hdar mukavemet 
d;ci "•~iştl Son zamanlarda bura-

•d;~l'ııııon İtalyan tay·,rare\eriyle ia
lll•kt. idi 

ltı . . 
lltl hire 22 (A.A) _ Jngili~ ve Avus-
~~· kıtalan tarafından _ zaptedil"Yl 
~ti; ub. Bardiyıının 150 m•I e<>nubun
lı ndır İngilizler Bingazi mıntakası
bıı~tetıııek işiyle meşgul ıken c...-a
lıı g• kar-ş, harekette bulunmağı lüzum
oı;r°"":.•ıııi,lPr ve bu mıntakayı hafif 
~~ llıüfr•7•Jerinin da;mi kontrolü al
~n g~ulundurmağı tt!'l'Cih eyleml•lerdi. 
'-it ~nl;rdp vnTJyet bir hüct:m için mü
~he ~lrııüştür. Bunun üzerine Per
ı.,ı, t gunü hücuma kalkılmıştır. Neti· 
~ ol !.ılyon garnizonu basta kumanda
" ı 'll:ık üzere dün öiıled•n sonra ln-
~e tPsJ; ..... olmu~lardır !s ' . 
~~ERiYE 'OZF.RtNnE 
t,k AyYARE 
~~denye 22 (A.Al - Dün öğleye 
'~ tn_ilnfurit bir düşman tayyaresi 
le ha •rıye Umanı üzmiııde ııözilkmü< 
!İ)!• "a dan batm-yalarının •icldctli ate. 
~~tsılaşmıştır. Gıırp ç<;lll harbın
~ 1 __ l,kend•riye d•fi bataryaları ilk 

0....-ıık harekete .,,çroi•lerdir Dü.ş
~~l'Yaresı kaçmış ve tng<.lli avcıları 
~ ~le tema< !Pmin ed...,.,emi<lerdir 

~~GEYŞA DA ZAPTEDtLDt 
ıın-.,,. ll'e 22 (AA) - Orta "8rk tn~ 
1~ ~ri karargahının tebliği: ı:'rnb
to de~ .. tl'l!d., ve Habe;is!a'!'da vaziyet
!'ııd. ~'-'ilklik olmamıştır. İngiliz somaU
~11,/eri harek3ta devam eden kuvvet-
!!>.~ 'flarge~yı L,ııaı •tmi•l•rdir. 

!f,\l:ı~ISTANDA tı.E!U 
~ll€IQ:ri DEVAM EDiYOR 
~dra. 22 (A.A) - s.ı~hiyelli mah
~ • .~ildiıı1dlğine ıtctt K er-en etnı
~ hucumıar ve mt:kal>il hüoumlar 
~ •trnektedir. HareH\t çok çetin 
~ ~! Ü%eıinde yapıldığı oihetle der
~~ee istihsali beklenm'yor. Hahe
'\;ı. akı lruV'fttlerirniz ilerliyorlar. 
lı.ıan"Yı ~gal eden kuvvetlerin Berbe
ıı..ı"ıi gelen kuvvetlerle temas temin et
~t!rııuhtemeldlr. CicikaY' t~ııal eden 
'l ~ b •r daha serl ilerliyeceklerdir. Zi-
41cJeJ er-adan ilerllyen kuvvetlerin geç. 

aran dağlık yoDarla muhattır. 

AMERiKAN YARDIMI 
DAHA ARTACAK 

[ Bıtffamft 1. ci Sahıfede ] 

~e göre ~Ukümet tamir edilmiş sn 
~ Retnlslnin yakında İngiltere~.., 
tlıt. h.J.:kında bir proje haurlnmakta-

ıo~YARLIK TAHSİSAT 
\r. ~LtrEI.ERt 
~ "'1ıııton, 22 (A.A) - Kredileri tet
llıaıı eınu,_kte olan Ayan meclisinin tal! 
I.:;,; 1:!'_~rııent demokrasilere yardım 
~ı."""'Wen yed! milyar dolarlık tah
~l> alt kanun projesini cuma gllnü 
>~ < ;rııi. tir. Ayanın heyeti umurr.i
~. ~h0ıey; pazartesi glln il miiza kere 

ul ed""'°ktir. 

/)<trbe indirmek iste
dik/eri yer neresi? 

~ [ B~ft 1. ci Sııhifede] 
~~~ "'1~ıı_' ell,..ine ahn~lard?", Frıumz 
t~~Ja;; 1re Cezayirde buln1>on Alman 
~""'-lt da buralardaki üs1Pre ibtira•l• 
""do lt ta ve liman ve slmem:üforin pc-
'l' <l'!lnaktadırlar. 

~,,:oa. Cebc!Uttarık'ın <:ı>.rbıncfodır. 
c~a~~ ~kim edildi((i takdirdi! Atla.< 
\ !ol "1ı ıle Akdeniz mcthaline kuman
';,~ d•ıı,ı.: Cebelüttankı ba~: bir oyun
tıı.ı,~ine indirebilir. Tanca ha!Pn 
~i _ kem de ·;;ı.ilr. Faht yeni •ahlp
tı.~ ~Ya toplar yerle..tirmelcten kim 

1~~,,;"t' Tancanın ~ack ve cenubunda 
,'~a,- t•dar, rr:üdnfaa.<ız tspnnyol top
l~ ~•y e ~ciz Fransız imı>aratorluihı
~ ıu,, sahilleri vardır, Bu sahiller 
it ~r·.1rüsefain yolhnml7 için tasav

~· . ıleıniy•c•k kadar bUyiik bir teh
~llııt,0f:!:Qr Almanya Fraım' Afrikasıru 
1 ·~-il altına almak '1J"V.ısı•nda l•e v~ 
'r ~.~~en ha•lıyarak çöltl katedecek 

1 "'''>"olu insasmı başarırsa Dakar 
:~ •• •~lnıir.de lürnmsur bir dikenden 
,:">ı~",1 •lnc:ık ve Alman t•hclidi esas 
~~1:\tınll7~ ,;anlanJT~"' 1-ir uı:;tnTa 

tr 

""ıı;; 
!'°"\ııltıl(ANJN MüSAMAHA 
!i Yr.CF..(; 1 AHVAL 

"' ~ ı 'lıı. .,, 22 (.'\ l - T•nınm~ Amt 
~ ı.;•uharriri Filclin,ıı Eliot Almanla· 
\>"ı ha~"Ya ve Portekize k•rst taarruz
~"ıll h:~dc Kıınarya, A<SOr, Mader v~ 
~ ıt.1 .'l'\ııı n<lalanna kıtr.ı bir Alman 
lı ~a ;n~ birle•ik Amerik•nın nıüsa
~ ~ı.~, lllı~erei!ini. t5J'1anyn ve Portcki: 
t~ ı,,;1; IS"~line dü••e cfahi okyano
~- !\ h •F"'<ıncla m'lh!ın rol oynıyacak 
"ı-..,,- u :-ıdalann Alınan n•ifuzu altını 

ıy~,. ... kl . ' l.t ,- erını yazmaktaolır. 

Belgrad hülıfimeti 
•arııldı 

[ Boteal'Gf> 1. ci Sahifede ] 

Berlin 22 (A.A) - D N.R. ajansı Bel
grattan istihbar ediyor: Yugl'.J<ilav nazır
larının istifalanna seb"P olarak büyük 
kabine ekseriyeti tarafından kabul edi
len dış siyası;tle bu nazırların mutabık 
bulunmadıldan ileriye sürillmektedir. 
Diğor taraftan alınan h&berlere göre- ka
bine azaları anılannda görU5 birlii\i te
min etmek ve kabineyi takviye eyle
mek mak<adiylP gayretler <arfedôlmek
t..dir. 

Belıırat 22 (AA) - Y~1ıC'Slav kabi
nesinden üç nazırın istifası hakkında 
resmi izahat verilmelT',.ktl'<lir. 

Esiri Yugoslav 
btqvelıilinin vaziyeti-
R..~dyo gazete>inin Londra radyosuna 

atfen verdiği bir habere göre Yunanis
tena gelen eski Yugoslav ba,vekili Sto
yadinoviç tngiliz nezareti altına alınmL•· 
tır, I.ondra radyosu hu haber hakkında 
so;-le diyor· 

tEsasen Yugoslavya bir hükümet 
cfarbcsine mani olmak ;çin hu zatın İn
giliz n~zareti altında olma~ıru dAha emin 
bulmuştur.• 

Yugoslavva üçlü 
pakte gırince 

[ & tarafı 1. ri Sahifeı!e ] 

\'ardar vadisinin Yunar..ist~n3 karşı hi.i~ 
cum için arıetliği koL-ı_vJikl:trdan istif:ı
cle etmektir. 
Ha~ta trenleri ve mi..ı.himn1at gN'me

sine mü.<aade gibi ı•arım !N1'ıiıfor Sırp 
umum! efkarınca kabul cdile:noz. Yu
l!oslavlar müstakil bir d~\"lot halinde 
hirlestikleri andaııberi A•:Hvatik ni
zind~ ttalyan tahakkümlinden doima en
di•P etmislerdlr. 

ttalva ~imdi hezimete nn"mı Yll\"ar
lanm~ktadır, Sırpların •imdi Almanlar 
tara{ınclan kendilerine E~e dcni1ind" 
bir mahreç \•erlleceği vadına k:ıpılarak 
ltalyava yaı·dım etmı>leri <;<>1< garip bir 
.:;ev olur. 
· Esasen mihver devl•llerin illih•kın 
Yu~IAvya için ba.0ka tC"nlikeleri de 
,.,.rdır. Sırpların İnırlliz taraftan olan 
hi"5lyatına ka"'1 l!•linil"le Vugoslavya
run muhtelif kısımlan, bir kerre daha, 
"ekAIA ayrılabilecektir. Yugoslavya 
böyle bir karardRn sonra U7un müddet 
yaşıyamaz. Şu takdirc1 · her •PYİ ve ken
di ruhunu kaybedc<"cktir. 

YiNE UMA.,OAN 
DEGIŞTICIYORlAB 

[ Bastarafı 1. ci Sahifede ] 

tam bir muvaffakıyetsizlıkle n<>'icele
nen taarruzd:ı irtibatları kcsilC"n bir fır
kaya mensup kıta!A.r çolt a~ır 7...aylat.a 
ul\ramışlardır. Pirello fırkasının 13 üno<i 
alayı o kadar cok •.aı•iat vermi..tir ki 
mevcudunun büyük kısmını kaybeden 
alayı geriye çekmek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. LiMyo fırknsın<laı• vnlnız lll'1l 
ki'i kalmıştır 

BİJt TAAR1tUZLARI DAUA 
PtlSKÜRTÜLDÜ 
Atina, 22 (A.A) - YulUln resmi tPlı

liği: Kesif kolu ve topcu faaliyeti kay
dedilmistir. T~nklarla yapılan bir dUşc
nıa.n tC"s.ebhüsü pü~ktlrtülınü~ ve bir 
t:1nk t.'1hrio edihnistir. 

JTALYANJ A& KU:\TA:-10.\'I 
nE<'.>İSTiRIYORI...\R 
AtiM 22 (A.A) - Yunan matbunt 

nazırını~ beyanatına ıı;öre İt:ılyan esir
leri Mu5"olinlnin Arnavutluktaki kuv
vetler başkumnndanlığıncia miihim d~· 
~isiklikler yapmak la"j&n•uı unda oldu
ğunu teyit etmişlerdır. 11 inci ordu ku
mandanı general Geli..:wııun baskun-.1ıı
danlıfra tayin edılmesine intiu.r edU
Mektedir. General Kav:ıllcronun artık 
başkuınand:ınlığından bahsedilmemek1.e
dir. 

iTALYAN BAVA ffÜC'UMl.Altl 

HERKESİN PROGRAMI YENiDE 
Bugün 

BALALAYKA HELSOHEDDY 
ILOHA Maasey 

roMrYLER İLK DEFA 

ESKARE -GİZ ÇİFTLİK 
FOX J'VRHAL REHKLİ MiKt 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSI.AR: 11.15 - 2.15 - 5.15 -8.15. Cumar~ pazar sabah 9.30 o 

Demirci tasarruf Türk Ano-
nim şirketinden: 

Şirketimirin 9-10 ,e,i alelade Sf'nelik konl{resi 14/411941 pazartesi günü 
saat 15 te şirketin mcrkcti olan Demircide ve şirket binasında yapılacağından 
asaleteıı ve vekaleten on hisseye maUk olan ortakların o gUıı ve saatte ~ 
rifleri bulunamıyacaklann şirket merkezinde bultınan birisini tevkil eylem.,. 
!eri v~ içtima rününden bir haftn evvel keyfiyeti ve hfilnil oldulclan aksiyon 
numaralanm •irkete bildirmeleri i1An olunur. 

Ruzname} müzakerat: 
1 - İdare ve milrakabe raporlnrının okunması.. 
2 - 940 senesi muamelllt ve hesalıatının tetkilı: ve taı-,dik1 ile idare ve 

mürakabe heyellerinin ibrn.sı. 
3 - Tahakkuk eden tcmetıüün tevziinc karar verilmesi.. 
4 - İdare heyeti azalarının altıya iblağı ile mUddeti biten ıdare ve müra· 

kabe heyeti üyelerinin yeniden seçilmesi.. 
5 - Mürakabe ve idare heyeti Ucretlerinin tayini .. 

1149 (692) 

t LA H 
İzmir Hafıa müdürlüğünden : 

850 lira 5 kuruş keşif bedeli ii7.erir.den temdiden ilan olunan eksiltmeslnde 
de istekli çıkmıyan Urla Liman bınruu tamiratı eksiltmesi 20/J/1941 ~ 
den itibaren bir ay zarfında pazarlığa konulduğundan isteldllerin 2490 sayılı 
yasa hükümlerine tevfikan bazu-lıyacaklan teminatlariyle birlikte 11 nlsan 
941 cuma günü saat 11 c ka<lar Nafıa komisyonuna baş vurmalan .. 

1080 (700) 

i:zmir Hafuı müdürlüğünden : 
17172 lira 36 ku.ruş kesif bedeli U-.:erinden 20 giin müddetle kapalı eksilt

mesi iliin edllcn İzmir hilkllmet konnğı tamiratı eksiltmesi sonucımda teklif 
olunan fiat 15yık hııdd" görUlm~diğin<len i~bu tamirat bir aY mO.ddetle ııe
zarlığa konulmuştur. 

İsteklilerin hazırlıyacakları teminat ve ehliyet ve-ıikalarlyle birlikte 23/3/ 
1941 tarihinden itiharcn her gUn saat 11 e kadar Nafıa mUdUrlUğlinde mtıt.-
şekkil komisyona baş vurmaları.. 1137 (699) 

jz MlR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim ŞirkP.ti 
Sirketin Merkez ve Fabrikası : lzmird.- Halkapınardııdır. 
Yerli Pamuğund~.n At. Tayyare, Köpe~. Deiinnen, Geyik 

ve Leylak markalarım havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
oluo mallan Avruoanın avni tip menıucatına faiktir ... 

Tf'lefon No. 2211 Vt> 3067 
1'elgraf adresi : Bayrak lzmir 

BEDEN TERB!YF.SI t7MIR BÖL· 
GESI MENEMEN GENÇLiK KU
LOBO BAŞKAISUGINDAN : 
Kezamız beden t~rbiyesi gençlik teş

kildtı için yapt•rıi.acak örn~ği mevcut 1 

yerli ve }'azlık hôkı ren1cte ( 50) takım 1 

elbisf"nin hehrr takımL dokuzar liradan 
4SO 1ir• kıyml"t t.,kdir edilmis olup yir
mi .-ün n1i.idd"ılıe ek!ıiltmeyc konulmı•,
tur. ·r aJipl~rin bu müddet zarfında şıırt~ 
nameyi göıınck ve daha fazla malUmat 
a1mak iatiycnlerin Menemen beden ter
biyesi ist:~art. h yeti bR.,kar.l•f.ın::\ baş- ı 
vurmalrtrı illn olwıur. 

1139 (696) 

+o<:-.,--[-7/.-'/7.-~~;;;.,.,;;. _;;;~--;;.;,;;ı:w;;.;;;ı;.a;;_;;; 

l<ira!ık Ev 
~ Asr: konfonı lıaiz fcv'kolAdc güzel 
·manzaralı, Güzrlyalı 11fori Bey so-

AJ.hn Rı~va 

' RAYVAH SAHIPLERIHIH ~HEMMIYETLE 
HAZARI DJKKArtHE 

D.El'rERDAJlLIKrAH : 
1 - 1941 yılı hayvan kayıt muamelesine 1 nı"'1n günü b.lşlan eak ve 15 

nisnn akşamın• kadar devam edileceklır. Ellerinde At, cşşek. katır, 
koyun. keçi, df!'l.-e. Manda. sılu· ve domuzu olanltırın - Damu:lık veya 
nakliyatta kullanılnıaları itibariyle kazanç verııisine tlbl bulunanlar 
dahil - bu müddet zarfında ~clıir ve kasabalarda Beledivelcr ve köy· 
lerde ihtiyar meclisleri nezdinde açılmış olan kayıt defterlerine imza 
ve yazı bilmiyors., miihür ve mühürU yoksa parmak izi mukabilinde 
kaydettinnelcri ve yoklamada kayıt harici zuhur edecek hayvanlar
dan vergi iki kat ceza r.aınmiyle üç kat olarak tahsil olunacağından 
ve yoklamanın başlıyacai!ı 25 nisan günUnd~n cwel ka}'lt müddeti 
içinde ha)'Vanlanrun yanlış kaydedildiğini veya biç kaydedilınedi~
ni yazı ile haber verenlerden ceza alınınıyacağından bu gibilerin de 
24 nisan akşamına kadar bir istida ile ha r vermek ruretiyle yanlış
lan dllzelttinneleri ve zamanında kaydettil'fllt'diltleri hayvanlannı 
bildirmeleri icap eder. 

2 - Hayvan sahiplerine teveccüh eden diğer kanuni mecburiyetler ile 
müeyyidelerini teşkil eden cezai hükümfor aşa/!ıda gösterilmiştir. 

A - Kayıt milddetl içinde bulundukları köye kaydettirilmeden veya ka
yıt ilmUhaberl alırunadan diğer kö:ve nakil ve oradan kaydedilen hav· 
van1ann vel'l(ilerinden yüzde on .. 

B - Taksit mUddetleri içinde vergisi ödenmeksizin \'CYa teminRta bağ
lanmaksızın bulundukları kaza hududu haricine c;ıkanlan hayvanla
nn vergilerinden yüzde on beş. .. 

C - Yoklama müdddi içinde yoklama ınuamcl ı yaptınlınadan hulun· 
duklan köyden diğer köye nakledilen hayvanların \'Crgilerinden yüz
de yimıl. .• 

D - Kayıt müddeti içinde bulunduktan köye kaydettirilen hayvanlardan 
kayıt ve yoklama müddetleri içinde nakil veya Üraz kzkeresi alınma
dan kaza hududu haricine çıkanlan hayvanların wrgilerinden yUzde 
elli. 

E - Kayıt müddeti içinde kaydettirmeyip yoklamada meydana çıkarılan 
hayvanlann vergilerinden ild kat .. 

G - Her mahallin yoklaması bittil!i tarihten taksit müddetlerinin sonu
na kadar kayıt harici oldukları ihbar ve tahkikat ile meydana çıkarı
lan hayvanlal' mektum sayılarak vergilerinden dört kat .. 

F - Nakledilen hayvanların nevi \"e adediyle nakil ve ifraz tezkereleri 
muhteviyatı arasında fark çıkarsa farla mektum sayılarak keza dört 
kat zam cezası alınır. 

Ve yine kanunwı 25 inci maddesi mucibince nakliyatta kullanılan 
v-e kazanç vergisine tAbl hayvanlardan ~t müddeti içinde luıyıt 
defterine ~emiş olanlardan nevilerine göre bu kanun mucibın
ce tayin edilen vergi mikdarının yüzde yirmisi. 
Vo bydedllmlyen veya tezkere3l olmaksıvn bulunduğu kaza hari· 

cine nakledllın1ş damızlık bayvanlıırtlan nevilerine göre bu kanun 
mucibince tayin olunan vergi ınikdannın yarısı cczaen tahsil edilecek 
tir. AIAkadarlarca malılın olmak Uzere keyfiyet UAn olunur. 

1145 (694) 

lzndıt &ldll ftcm et MüdliPUljUnden : 
Tescil ediJmiı ola:.ı (Oto traktör Ttırlr. anonim şirketi) n1n U/3/llMl tari

hinde ale!Ade toplanan umumi heyeti ıı:abıtnamesi ticaret kanunu htıkUınleti· 
ııe alin .ıcııın 2974 numarasına kayıt v-e te8cl.I edildiği l1ln olunur. 

1 - ZABrrNAME 
Z - ufS$EDABLAR CETVEii. 

İzmir Sicili ticaret memurlu~ resmi mtıhürii ve F Tenik imn• 
ZABITNAME 

. Oto • Traktör Tl11'k anonim şirketi hissedarlar umumi heyeti senelik ldl 
toplantısı, tanzim olunan his:ıedarlar cetvelinde isimleri yazılı hluedarlar ha
zır oldukları halde şirket merkezinde 14/3/ail cuma gilnü saat 11 de ya
pıldı. 

Şirketin yilz bin llralık sermayesinin 64.000 liralık kıamınıı yani 12.809 
hisseye sahip 8 hissedann usulen duhuliye varakası alarak içtimada hazır 
bulunduğu ve bu sureUe statuniln 48 inci maddesinde muayyen ic;tima nia
bının mevcut bulunduğu görüldiL 

Hüktıınet komiseri olarak İzmir mıntaka Ticaret mUdüriyeti mUdür mua· 
vini bay Cevdet Ankut toplantıda Nızır bulunuyordu. 

Umumi heyet toplantısına ait davet ve ilônlann usu!Une uygun olarak ya• 
pılchb bl<tetkilc anla .. ldı 

Statün Un 58 inci maddesi mucibi, idare heyeti reisi bay Harry Giraud j r. 
Riyasete geçerek c:elseyi açU .. 
Hazır bulunan hissedarlardan en çok hisseye malik bulunan bay Clıarleı 

Giraud ile J. Giraud rey toplamağa memur edildiler. 
Reis ile rey toplamağa memur olanlar bay Hakkı Tiircgünü katipliğe 

seçtiler. 
Bundan sonra rumaıneoın müzakeresine gec;ildi. 
İdaı-c heyeti raporu ile blanço, kar ve zarar hesabı ve mevcudat defteri, 

mürakip raporu okundu. 
Müzakere neticesi ittifakla aşağıdaki kararlar ittihaz olundu. 
1 - İdare heyeti raporunun tasvibine .. 
2 - Blanço, klr ve zarar hesubiyle, mevcudat defterinin tasdikine ve ida

re heyetini teşkil eden zevatın geçen seneye ait muamelatından dolayı zim. 
metlerinin ibrasına.. 

3 - KAr ve zarar hesabında yazılı kil.rdan, nizami ihtiyat akçesinden maa
da 2.597 lira 95 kuruş fevkalade ihtıyat akçesi tefrikine ve mütebaki kalanın 
iki numaralı kupon mukabilinde ve beher hisse senedi için 1 lira 5 kuruş ola· 
rak hisse sahiplerine tevzii.ne .. 

4 - Gelecek sene zarfında yapıLcak idare heyeti içtimalarında hazır bulu. 
nacak halara beher içtima için ilcişer lira huzur hakla verilmesine-

5 - Gelecek sene hesap devresi için müraklp olıırak bay Şefik Çullunun 
intihabına ve gelecek sene mllrakiplik ücretinin 150 lira olarak ta,vüıiııe ka
rar verildi.. 

Ruznanıede görllşiilecek başka bir şey kalmadığından içtimaa nihayet 
verildi. 

HUkümet koınberi C. ARIKUT. Umumt heyet reisi H. GİRAUD .. 
Re,. toplamaia memur olanlar .. Ch. JİRAUD •• J. GİRAUD. 

KAUp : 1L TÜREGÜN 
15 kuruşluk pul Uzerine 14 mart 1941 tarihi ve Oto - Traklllr 

Türk Anonim .Uketi resml milhürU. 
Atina, :!2 (A.A) - Emniyet nezare- ~tııllı ~4 UnrU sobkta 6 mımaralı ev 

tinin tebliği: Dirıman hava kuvvetleri kl;;.lıklır. Rer glln öğleden evvel 
HİSSEDARLAR CETVELİ 

Oto • Traktar Türk Anonim şirketi 14 mart 1941 cuma gUıı« saat 11 de 
fl,iketln İzmlrdekl merkezinde &diyen toplanan lıissederlnr umwnl heyeti içti• 

fznürin bu m-hur kolonJ'Ullll ınaında hazır bulıman hmedarlann esamisiyle hisselerini gösterir hissedar-
Prevezeyi bombardıman etmi,tir. Has-ır ayni ..vin alt katına müracaat 
olmaıruştır. Sakız ve Midilli adaları J-4 1702) 
mıntakalarına da bombalnr atılm~tır. l lıo•ı•a•••••"»!'llm• O »ZWWW>.X 
Bir mikdar ölü ve :varalı vardır .. Hasar 
"heınmi,yeWzdir. 

IZM1R BELEDIYFSINDEN : 
Altay mahallesinde 5 74 ııayılı •nkak

taki kanalizasyonun 730 sayılı roka3a 
kadar 100 metre boyda uzatılma.ı, ya. 
zı itle•! müdürlüğündekl keıif ve sari· 
nam"8i ve<;hile açdt ehlltmeye konul· 
mu9tur. Keıif bedeli 400 lira 5 O kuruı 
muvakkat ıemlnab 30 lira 5 kuru~tur, 
Taliplerin teminab 1J bankasına yatıra· 
rak makbw:larlyle ihale tarihi olan 7 / 
4/941 pazartesi gÜnÜ oa.at 16 da encü
-nf"nf" müracaatlan.. 

23 27 1 s (700) 

Tiirk bayraiı altına girecek Yapuılnr 
hakkındaki 1S/1 /940 tarihli ve2/ l 2M8 
numaralı kararname ile kabul edilen 
nizamnameye bir fıkra eklenmesine da· 
ir nizamname ile ipek Ye sun'! ipek kadın 
çoraptan atandardı nizamnamesi bele
diyenin cümle kapısındakl llın tahtası
na uılmqtır. l!An olunur. 

(701) 

TIRF. MAHKEMESi B~ KA.TIP
Ul:INDEN: 

Arttırma f&l1umeal 

"'ı ..,. lar cetvelidir. 
Hiuu eczahanesinden alacabmtz. Hisse mikdan Rey Hazır bulunUŞU tmzıı.a 
Çiinkü eczacı Kemal K. Alıtq J&· İsmi Adresi Rakam Yll2il Adedi 
par. - - -

T6rk" et in bfttOn znlıini ilendi- Harry Citaud Jr. Bornova 3000 Üç bin _,___ .. _ ''1am' • __ _., 1i'-LI! J, Glraud Bornova 1000 Üç bin 
10 Aaleten H. Giraud 
10 AJıalelen J. Ciraud 

...,_ ta,> '' bor tıılıetm:ıır. ...,.. c. J. Giraud Bornova 3000 Üç bin 
cfi Yokhır, Çiinldi rapdamamakta. F.ııı11 Missir İzmir 1800 Bin se-

10 Asaleterı C. J. Giraud 
10 Aaleten E. Mlssir 

dir. oeklz yilz 

HiLAL ECZAffANESt Aziz Paker fzmır ıooo Bin 10 Asaleten A. Palmr 

'"'"""'"''"'""""'""""''"""'""'"'"'"""' Hakkı Tt1reglln İzmir 600 ~tı yUz 10 Aaleten H. Tilregilıı 

Sait!ı~ kıvnetinl takdir eden Ba
vanların ldet zrunanlanncla seve -
ve kullanaeıı~ ~ ufak, yu
mu$alı: ve sıhhi en birinci mahrem 
tuvıılet lıe'Lleıidir. En ince elbbeler 
altmda bile belli olmaz. 

FEMtr. VE BACI 

Fenwıcl Bnınü>tti İzmir 200 iki y(iz 4 Asaleten F. Braggiotti 
John Bragglottl İzmir 200 İld yliz 4 Asaleten J. Braggiotti 

Yukanda tafııllitı yazıh his&ııdarlar umumi heyeti toplantısında işbu hıs.. 
l8dar1ar cetvelinde isimleri yazılı zevatın usule tevfikan veıi!ıniş duhuliyeyi 
havi olarak hazır bulunduklan tudi1< olunur. 

Hükümet komiseri C. AR!KUT. Umum! heyet reisi H. GİRAUD .. 
Rey toplamağıı memur olanlar. Clı. JİRAUD .. J. GİRAUD .. 

Kitip: H. TÜREGÜN. 
15 lruruşluk pul Qzerine 14 mart 1941 tarihi ve Oto • Traktör 

Tllrk Anonim .u-keti re:ımt mUhürii., 
1151 (691) 

IZJIİR DEFrERDARUOINDAif: 
Halil Zeklnln Başturak şubesine olan 44 lira 26 k~ kazanç venıbi bor

cundan dolayı hacudilen Bayraklı Mersinlisi Deınlryolunda klin 190 lira 20 
kuruş kıyınetindeki kule<ivle tarlası vil~yet idare heyeti karariyle 21 gün 

.._ tıhıırr· 
~""~ b ır Almanla-rm batı Afıika.ına KOCOK KULOP iDARE HEYETIN-

~~ti astıkbn tal«l'rde mll••mahn"l DEN ı 

n,. """~nede kadm berberlerinde 
a, ve tuvalet mabuılannda bulunur. , mOddetle müzayedeye çıkanlmıştır.. __ 

Taliplerin 25/311941 salı günü saat 15 le Vilayet idare heyetine murac:a.-
~ ••rıı" bir vtı>iyet ha<ıl obcn"'nı l<a- 30 Mart 1941 pazar gilnü ııaat 11,30 atleri ilin olunur. 817 (695) 

ZA Yt 
tzınlr belediyesinden alını, olduitum ---= 

709 ılcll numaralı ,oför ehUyetname- 4 BELSAMIT L 

• 

• 1 ~n •kte ve hll•ün meselPr>•n D•kara Cilmhurlyet bulvan 1380 aayılı ookak
du;;, 

0
" kimin yerle•ce~'!il'dm ibaret ıııld bina.ında senelik heyeti umumiye 

•1ı ı~u \'a•malctad.r F.l:t>t makale.si- ·-ıın,.r flkdedileceği ve bu içtimada pi. 
~~'>7lPr]e nihayet verivor: lançonun tasdik ve kabulü hesap müra

>,ıt hı.ı"t,">'de malik olduğ-.ımuz Mkiıni- kipleri ve idanı lıe,-eti intihabt yapıla-
°"l', Ucn.u:'..a htitt\n -ıv~nhilan tt"'min ~ağ1 ilan olunur. 

1150 (697), 

nrenln ipekçiler mahaDesı.,de otu
ran Emine ince ile ayni mahallede otu· 
ran Ka7ım "-•<:t arasınd~ mil,terek ipek
çiler mahallesinde <;.ankırlı ookafında 
.,ğ taran ,.ol aol tarafı Cankırlı oilo 
Mehmet arkası oa.raç HUseyin evleri 
önü tankı ha•ıle çeo<rlli maa mliştemillt 
ve 700 lira kıym~tlnde bir baı> hane ka. 
\>ili taksim olmadığından 22/3/1941 
tnrihlnde'l açık arttırma ile aatılıia çıka· 
nlmıştır. Muh•mmen kıymetin yüı:de 
yetmlf beoolnl buldu~ takdirde ihalesi 
22/4/1941 tarihine müsadif aalı gllnü 
ııaat 15 te ihaleoi yapılacaktır. Tahmin 
edilen kıymetin yüzde yetmif bO§lni bul
madıiı ı..lı:dtrde en çok arttıranm taah
hüdil bakı kalmak üzere ihaleat 7 /5 / 
1941 tarihine teoa.düf eden çarşamba 
gilnü oa.at 15 te en çok artımına lhal"81 
yapılacaktır. Satı..., qtlrlk edeceklerin 
yüzde yedi buc;uk pey akc:eslni Yennele
rl ve işbu prtnameyl okumu• .d edtle
ce;ıi ve Yergilerle nmımu dellaliye•I ye 
evkaf taviz bedeli alıcıya aittir. Satı~ 
pe•lnendir, ihaleyi müteakip aattlan 
evin parası verilmediği takdirde on 
~ün müddt-tle yf"nidcı?n arttır1tmaya ç.ı~ 
kanhp iki ihale beynindeki fark hükme 
hacet kalmaksmn evvelce Ü•tünde ka· 
landan tah.11 edilecektir. Fazla al O mat 
almak istt-yenler memuriyetirrize müra
caatlan illa olunur. 1140 ( 69 3) 

mi zayi ettim. Y enlılnl alac•ifundan e,,_ 
kialnln hükmü kalmadığını ll~n ederim. 

Hü.eyin Uçak 
114-4 (698) 

İdrar yollan iltı1ıabı, had ve müzmin belsoğukluğu, idrar zorlukları. mesa
ne ve prostad Utllıabı ve böbrek h8<talıklarm•n tedavisinde tesiri çabuk ve 
kat'idir. Eczanelerden ısrarla B E L S A l\I İ T O L arayınız.. 

l 



sıYASJ VAZiYEr "~· ~merika ciddi karar.: ..... Amerika har-
---co---- ....,, ·-

lar arefesinde ha • • 
-«> ı?Jrıyor 

Yugoslavya mulıa. 

vemet edecek mi? 
--~>---

C ünün iki mes
elesi: Atlantik 
muharebesi ve 
\1-ı~~oslavya 

Harp filomuz 1.;1 AYA KAÔIR VE BEL
ln~diltereye yar- Ki 0E DAHA EVVEL ... 

ın etmeli ~-

Ordunun Al-
manlara muka-

--«>-

fJ;ver Anıerilıayı har· 
be giıemi~ sayıyor • İ!al· 
yadti! .. mitsizlilı • ing-;
liz~ePc göre Alman • Yu .. 

divorlar 
---0-

Amerifıada ingiitereye 
on sefıiz ayda 20 ı;;n 
muharebe tayJ)aresi 
vermelı için plan 

hazırlanı31or •• 

~as: v mt!za'lıereleri 
daha bitmedi .. 

--o-
Radyo gaz.eteıine göre Atlantik mey

dan muharebesi adı verilen çetin muha
rebe Amerika efkan umumiyesini ve ga. 
zatelerini yakından ilgilendinnekte de. 
vam ediyor. İngiliz ticaret gemileriyle 
Alman harp ve deni.zatta gemileri ara
sındaki mücadele ıubattanberi çok tek
sif edilmiştir. Şimdi bu mücadeleye da
ha ehemmiyet verilmesinin birinci se
bebi mevsimin daha elveritli olması, 
ikinci sebebi Amerikadan lngiltereye 
akın eden harp malzameıidir. Birlqik 
Amerika efkarı umumiyesindeki alaka 
cittikçc genitlemektedir. Yardun kanu
nu kabul edildiği günlerde olduğu gibi 
timdi efkan umumiyenin dikkati Atlan
tik mücadelesine çevrilmiıtir. İngiltere. 
ye aevkiyatm himayesini iatiyenler Ame
rika hül,ümetinden bu ınkiyatm Ame
rikan donanmaamm himayesi albnda ve 
Amerikan ticaret gemileriyle yapılma
aını talep etmekte •c bunu temine çallf
maktadırlar. Yardan layihası görüşü
lürken bu noktaya muarız olanlar da bir 
tadil teklifi ileri aürmilfler ve bu teklif 
red edilmiJli. Şimdi uıl mühim mesele 
cümhmniıi Rmveltin bu hU1U1taki aa
lihiyetini kullanıp lrullanııuyacağıdır. 

Mihver Amerikayı resmen değilse hi
le filen harp vaziyetinde saydığından 
her te')"i ümit etmektedir. Esasen mih
verle Amerika araamdaki münasebetler 
cün geçtikçe ıerğinlqmekte ve ıiyasi 
münasebetlerin İnkıtaı bile bahis mev. 
xuu olmaktadır. 

Amerikn ltalyan konsoloslarının ha
reketlerini tahdit eden ıiddetli tedbirler 
almıştır. Konsoloslar, içinde memur 
bulunduklan tehirler dışına c;ıkmaktan 
mennedilmişlerdir. Alman konsoloslan 
da Alman tabaalıirına Almanyaya hare
ket İçin hazır olmalarını ihtar etmişler
dir. Amerikanın lngiltere davasını be
nimseme& mihver stratejisinde ehem
miyetli değişikliğe sebep olmuştur. Ar
hk Almanya yıldırım harbiyle harbı ne
ticelendirmekten ümidini kesmiştir. 
Çünkü f ngiltere adalarını istilaya muk
tedir değildir. Mihver şimcli uzun bir 
mukavemet hıı.rhı için icabeden tedbir. 
leri almak mecburiyetindedir. Mihver 
stratejisi bu ilkbahar aylarında böyle 
bir gayeye doğru inkişaf edecektir. 

IT ALY ADA OMiTStZLIK 
Amerik~nın vaziyeti daha ziyade 

ltalynn halkını yeis ve ümitsizlik içinde 
hırnkmı~tır. Faşist partisi iktidar mev
kiinde tutunmak için şiddeti artan bir 
törer idaresi tatbik etmektedir. 1talyan 
rad,,•olnrı Ruzveltten bahsediyorlar. 

Bari radyosu Amerika devlet reisi 
hakkında kaba bir lisan kullanarak B. 
Ru1.vclte safdil bunak Vilson izini ta
kip c-ttiğini, fokat şartların şimdi deği -
mi~ bulunduğunu, Avrupa milletlerinin 
kolayca boyun eğmiyeceklcrini iddia 
etmek garabetini gösteriyor. Bu radyo 
bnlkanlnr hakkında demiştir ki: cKendi 
kendini nteşc atan Yunnnisatndan baıı-
ka diğer balkan memleketleri sulh ve 
sükun içinde yaşıyorlar. Amerika ma
hut karardan evvel bunu düşünmeliydi.> 

ltalyan radyo sözcülerinden F nrina
c;inin Arnavutlukta maktul düstüğü ha
bı_or Yeriliyor. 

YUCOSLA VY ANIN VAZiYETi 
Muhtelif kaynaklardan gelen haber

lere göre Yugoslnvyanın vaziyeti şu 
mNkezdedir: 

Ncv.} ork 22 (A.A) - E.fkarı u:11umi
yc kafıleler meselesiyle meşguldur. 
Şimdiye k.ıdar küçük bir ekailiyet tn
giltcrcyt' yardım gayretlerinin heder ol
maması için Amerikanın kafileler tertip 
etmesi fikrinde idi. Bu ek:\lliyet şimdi 
eittikçe kuv,•et bulmaktadır. Gazeteler 
kafileler meselesinin lngiltereye yardım 
rnc.selcsindc ilk btiyUk merhale teşkil 
edeceğine kanidırlcr. Bu mesf'le Ruzvelt 
ve mil§avirlcri arasında deri11 istişarele
rin mevzuu olacaktır. Tamir edilen elli 
ticaret vapurunun lngilte .. eyc devredi
leceği hakkında dün verilen haberleri 
radyo tdsiratçıfarı büvük şevkle karşı
lamışlardır. 

lNGtLTEREYE TAM 
YARDIM ETMELt 
Nevyork 22 (A.A) - Mı·d0weec mec

muasının deniz mütehas.sm amiral Vil
vaın Vnç yazdıj!ı bir mnkalPc e diyor ki: 

Amerikan filosunun vaı.ifeai mu
harip bir kuvvet olarak kalmak de
ğil, fngiltereye tam bir surette yar
dıın etmektir. Umumi tabirle Atlas 
meselesi deniz yolu ile İngiltereye 
sevkedilen İqe maddelerinin ve harp 
levazımının lngiltereye salimen var
ması demektir. lngilterenin ihtiyacı 
olan bütün vapurları yal:mz ödünç 
olarak vermekle kalmamah, f ngilte
reyi garp nısıf kürreıindt" ve Atlas 
sularından geçecek olan bütün va
purlara refakat etmek gibi ağır va
zifeden de kurtarmalıdır 

Nevyork Post gazete9İ teslimatın 
süratle yapılmasını temin için Ame
rikan harp gemiJerinın ticaret va
purlarına nasıl refakat etmesi lazım
~eldiğini izah etmektedir. 

tNGlL TEREYE 20 BiN 
TAYYARE 
Nevyork 22 (A.A) - Hükümet 

fngiltereye 18 ayda (20) bin muha
rebe tayyaresi vermeği istihdaf eden 
bir plan hazırlamı,tır. 

----------·------
Alman hücumları 

--«---

Yalnız bir lıı~i
liz şehrine 
saldırdılar 

HASAR BÜYÜK, iNSAN ZAYi· 
ATiNiN ÇOK OLMASI 

iHTiMALi DE VAR 
-o--

Londrn, 22 (A.A) -- ingiliz hava 
nezaretinin tebliği: 

yen müdafaa 
edecek 
-----u--

General Veygand her 
taarruza mul:avemet 
edileceğini telırarladı 

-<r--

Nevy-0rk, 22 (A.A) - General Ve.r
gand Unitet Presin muhabirine bcya· 
natta bnhınnrak Fransız Afriknsınııı 
Mareşal Pcteııin gfü;terdiği yoldan gidc
eeği.ni \'e her türlü taarruza karşı Fı·an· 
sız müstemleke inıparatorluğunu rniida
fna ctnıe.k kararında olduğunu söyle· 
miştir. 

Amerikadan İngiltereyc yapılacak 
yardım kanunu hakkında sorulan b:r 
suale cevaben Veygand, bu yardımın 
Fransız Afriknsındaki vaziyet üzerinde 
müessir olmıyacağmı, çünkü Fram,,z 
Afrikasmın yalnız Fransız kıtaatı tara
fından himaye edileceğini bildirmiştir. 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~ Bütün İngiliz lıadınıa .. g 
~ "'!!' m.~;,_.~cıeleye hazır •• ~ 
; Londra, 22 ( A.A) -- Avam kama-= 
E rasındaki kadm mebuslar bütün~ 
~ mem1eket kadınlannm yapılacak~ 
: davete iubete hazır bulundukJanE 
§ hakkında hükümete teminat vermiı-§ 
: lerdir. E 
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lngiliz generallerin
den Yunan başku
mandanına tebrikler 

-c>--

General Papagos 
ceuabında nihai zafere 
itimadını bildirdi •• 

Gece düşmanın hava faaliyeti lngil. --<>-
terenin cenubi garbisinde bir şehir üze- Atina 22 (A.A) - Gı:neral Dill ve ge-
rine tevcih edilmiştir. Hücum oldukça neral WaveU İtalyanların büyük faarru
nğır bir derecede olmuş ve bir çok yan- zuna karşı Yunan kıtclarının mesut mu-

. kavemetinden dolayı hararetli tebrikle-Almnnyn Yugosla\•yaya üçlü pakta 
J:innesiııi teklif etmişti. Bu takdirde 
Yugoslavyanın mülki tamnmlığını gn. 
ranti edeceğini bildirmişti. Uzun süren 
görüşmelerden sonra şartlan hala ma
lum olmıyan bir anlaşma üzerinde mü
tabalcat hasıl olduğundan bahsediliyor. 

gınlar çıkmı~tır. 1tfaıye yangınlan der- rini gent'ral Pap14go~ tel,grafla bildir-
hal söndürmek için harekete geçmiştir. mişlerdir. Gcn?ral D.ill ve pPrwrnl Wa
Umuma ait yerlerde büyük hasar vukua veli, yalnız Yunanistana değil, fakat 
gelmiştir. insan zayiatının yüksek olma- müşterek zafere ve hlirriyete yaptığı 
sından lcokulmaktadır. "bUyük hizmetler hasebiyle İngiliz kralı 

tarafından kendisine te\•cih Pdilen .,Şö
valye> .rütbesinifen dolayı da gcnf'ral 
Papagosa tebriklerini bildirmi~lerdir. Bu anlaşma kabineye getirildiği zn

man bazı nazırların buna muhalif olduk
ları görülmUştUr. Anlaşmayı 1elkik eden 
kabine toplantısında üç Hırvat. altı Sım. 
bir Sloven nazır hazır bulunuyordu. 'Oc 
Sırp nazırdan başka diğer kabine azala
rı nnlnsmayı kabul ettiklerinden buna 
muhalif olanlar istifalannı vermislCTdir. 
Prens Pol evvela bu istifaları kabul et
memişse de nazırların noktai nauırların
<la ısrnrlan üzerine kabule mecbur ol
muştur. Bildirildiğine göre Yugoslavya 
nazırları bir kaç güne kadar Almanya
ya gidecc-kkrdir. Fakat İngiliz kaynak
lnrı Yugoslavya He Almanya arasında 
bir anlasmaya varıldığını halen tekzip 
ctmcktt'dirler. !ngilizfor bu haberi Al
man propa~andasına atfederek vaziye
tin tavazzuh etmediğini bildiriyorlar. 
Londra. radyosuna göre kabine buhranı 
hasebiyle müzakere simdilik inkıtaa uğ
ra~~~ i 

Kabine> trunamlandıktan sonra müza
kerelere devam edilecektir Almanva
nm Yugo lovyn ile:' anlaşm~ktan beklc
oiği en mlihiın istifade topraklarındPn 
osker gecirmekür. Hakika1e;ı böyle hir 
anlasmaya varılmışsa Yı.gosbvyayı bü.!'
bütiiı\ mihver çcrçevecine almak için 
Al'Tlanların bunu bir adım sayacaklar• 
ia Jımi D edJJeıbilir. 

-----------------~ 

Macar hariciye nazırı 
Münilden ayrıldı.. 
Münih, 22 (A.A) - Macar hariciye 

nazırı bu aabah saat onda Münihten ay
nlml§tır. lstaşyonda Fon Ribbentrop, 
askeri, mülki bir çok zevat tarafından 
uğurlanmışbr. 

B. Mu.ssolininin 
bir cömertliği 
Roma, 22 (A.A) - Stefani Ajansı 

bildiriyor: Mussolini bütün işçilere ve
rilen aile zamlarını arttırmajk kar.ıı 
vermiştir. 

--------~~NY-.N--------

Auustural31a bt!ş~elıili 
Amerilıa harici~e 
nazıriyle görüşecefı
v~ngton, 22 (A.A) - Avusturalyı 

başvekili Men.zis Avusturalyaya avde
tinde V aşingtona uğrıydrak hariciye na
zın Korde1 Hulle görlişecektir. 

Menz.is, Kalifomiya yoluyle memfo
ketine dönecektir. 

General Papagos İMiliz kralının ver
diği rUtbcnin kendi s.ıhsında bütün Yu
ı:nn ordusuna ait bulundu~unu \•e nihai 
zafere itimadı olduğunu tebarüz ettire
r<.'k cevap vermiştir. 

--------~~~~-

Almanlar şeref in~ 
bir z.i yaf et 

--0-

[ Başta rafı 1. ci Sahifede 1 
Avrupanın doğu cem:buncbki va:ciyct 

aydınlnn'lln~n baslamıştır. Kıtnnın bu 
kısmındaki milletlerin hattı har<'kt't1t'rİ 
yalnız bitaraflık arzm. ura dPğil. avnı 
?amanda rt'alitelM"dC'n m ·nhc-mdir. p;ı. 
lıassa ki.içük milJetlC'r. ltizumsuz id a 
lızmlerden sakınarak. muht .. mel bans 
ni7.am ve C'mniyet yolunu ar-:malıdırlar 
Harp bidayetinden beri· Yuzoslavyanın 
komşuhırivle mi.inas<'b...'tleri daima salah 
kesbetm~tir. Ke1ime1cr üzerinde knlın
mamış, bütün nlfJtaclar1ar nerine olan 
iyi münasebetleri ve namuskarane bir 
icbirliğini ihtiva edm barıc;ın idamesi 
it'in şuurlu ve yapıcı rrc.saiye ge<;ilmi~
tir. 

--------------------
lngiliz hava akın

ı arı şiddetli 
[ Başta rafı 1. d Sahi/ ede ] 

yarelcrimiz ınutnt olan hareketlerine 
devam' etmişlerdir. Bu hareketlerden 
biri esnasında Norveç açıklarında sev
reden dUşman iaşe vapurlarına hücum 
edilmiştir. E~ersund adasının dalga kı
ranı bombardıman edilmiş ve Norveç
te bir Alman hava üssünün motörbot
lnrı ve bir bina mitralyöz ateşi altın3 
alınmıştır. Gündüzün yapılan bu hare
kfita iştirak eden bütUn tnyyarelcrimiz 
üslerine dönmüşlerdir. 

lngiliz hücumları 
---«.1>--

Almanlar deh
şet içinde kal
mağa başladı 

ŞiMDi ONLAR DA CEHEN· 
NEM AZABI ÇEKiYORLAR 

VE ÇEKECEKLER 
--0--

Londrn, 22 (A.A) - Hava komo
doru Coddnrd radyoda beyanatta bu
lunarak demiştir ki: 

- Alınanlar bir bava. bombardıma
nının ne demek olduğunu bütün dehıe
tiyle Öğreniyor ve cehennem uab""ı çe
kiyorlar. Gün ceçtikçe darbelerimiz 
ıiddetlenınektedir. Almanlar bahar iler
ledikçe bunun böyle olduğunu daha iyi 
göreceklerdir. · 

Son ıünlerde Almanların bilhaıaa 
avcılarımızdan pek korktuklarmı göate· 
ren alametler çoğalmaktadır. 

------~---~-----

Maltaya yalılaştılar, 
bomba atmadılar-
Maıta. 22 (A.A) - Resmi tebliğ: Bu

gün MnJtnda iki defa hava tehlike işa
reti verilmiştir. Düşman tayyareleri 
Mnltaya yaklaşmışlarsa da bomba atıl
ınmnıştJr. 

---------------~ 
Eslıi bir Amerilıa sefiri 
Berlintle gazeteci •• 
Berlin 22 (A.A) - D.N.B. ajansı bil

diriyor: Gaz<'tt>ler birleşik AmcrikaQın 
C'<"ki Bükres e1çlcinin gazeteC'iiik 'yapmnk 
için BerlinE' geldiğini yaz.yarlar. 

-----------~-------

İsl'artada bir nevi 
ekmek başladı.. 
İsparta, 22 (A.A) - 12 marttan beri 

vilayetimiz şehir ve kasabalarında yüz· 
de 15 ça~•darla karışık undan imal edi
len ekmekten çok iyi neticeler alınm1~
tır. 

Adliyede yapılacak ye{li ·;fler 
x.x.------------------

H er kazada mahkeme-
ler teşkil olunacak •.• 

Aııkarn 22 (Yeni Asır) - Yeni Adli- tit'arcti kanunlarındaki hükiimlcr biri; 
ye vekili B. Hasan l'vl<'ne ncr.cioğlu be- tirilcrek halkın ve mahkl-ııw!crın ·nltt" 
yanatta bulunarnk, cez<: kanununun ıç- külattnn kurtulacağını. h_,niız ndlı ~ 
timai teknmüller(" göre tadil cdilt'ccğini kilfıt bulunmıynn kaznlr.rın Mahk ı11;. 
adli sicil te.,;kilfıtı kurularak sabıkalılar kavuşacaklarını, ancak bunbrdan 
hakkındaki şiddetli cez.'l miicyyideleri- ra istinaf mahkemeleri fcşkilınc sır:ı ge' 
nin tatbik olunacağını, borçi~r ve kara lcccğini söyleınistir. ıtl 
11111111111ııı111111111111ıı111111111111111111111111ıı1111111111111111mııı1111111111111iııııı11111111111111111ııı1111111 

Hova kurumumuzun yeni kararları 
X4X------------------

T ayyar e ve plinör atel-
yesi fabrika yapılacak 

Ankara, 22 (A.A) - Türk hava ku- yetiştinnek hususunda hava ord~ 
nımu wnumi merkez.i son toplantısını çok büyük hizmetleri oldut'Wlu k~ 
bugün yapmı.ş ve tetkiklerini tamamla- miş ve önümüZdeki çalışma devr~ 
dıktan sonra bütçesini tasdik cbniştir .. de ayni muvaffakıyetlerin k~~ 
Etl mesut tayyare ve planör atelyesinin ümidini tebarüz ettirerek gene] .~ 
bir fabrika haline ifrağı için ihtiyat pa- yın Türk Havn kurumuna memnuııır' 
radan 500 bin lira sarfı hususunda ida- ve şükranını üade ebniştir. ...:,.. 
re heyetine salahiyet verilmiştir. Umumt merkez heyeti, idare heY'!'; 

Genel kurmay dekgesi kurumun fa- ve kurum başkanına muvaffakıyet Ol"" 

aliyetlerini takdirle anarak tayyareci ycrek mesaisine nihayet venniştir. _.... 
ltlllllll 11111111111111111il111111111111111111il111111111lltlt1111111111111111111111il1ti11111111111111ilil1111111111111111""" 

Istanbulda iki yangın 
İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Beşik~ia kfiin ve Urfa mebusu Şair Me~ 

Emin Yurdekula ait evden yangın çıkmış, bu ev tamamen ve yanındaki e'I 
kısmen yaıımı.ştır. 

Geceleyin de Taltsimde Valide çeşmesinde bakkal Ahmedin evinden ~ 
yangın neticesinde ik ev, bir dükkan yanmıştır. _.... 

llH 1111111111111111111111111111111UI111111ti111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 H .......... 

Meraş mehusu B. ır. Reşit 
Tankut'un konferansı 

Edirne 22 (AA) - Bu gün saat z.ilmi§ tehlikeyi karşılamak için ~ 
15 de Edirne Halkevinde parti umumi tedbirler alındığını ve tercih edile~ ~ 
idare heyeti azasından Maraıı mebusu giliz ittifakını geniş bir vuzuh içi11 ııı' 
H. Rc§it Tankut evin salon ve sokağını ımlatan konfernnscı Jngiliz ittifıı~ '
dolduran bir dinleyici karşısında dün- sadık olduğumuzu ve sonuna kadar~ 
ya ahvali mevzulu konferansını verdi. dık kalacağımızı tebarüz ettirmİ.f, 1'i': 
Hatip harici tehlikenin Balkanlara ine- sevdiğimiz sulhu ihlal edecek tcca~ 
rek hududa yaklıı.ştığını bildirdikten ]ere karşı gününde ve vaktinde :· ... ..a 

hazırlandığımızı bütün dünyaya ~
sonra Mihver devletlerinin maksat ve il fi' 
gayesi hakkında izahat vermiş, Misa- edeceğimizi söylemiştir. Dinleyic" e.J 
k M·ıı· ·1 h d t] t ı_l taıkın tezahüratı içinde hatip söı~u 

ı ı ı ı e u u anmı.ş opra~ anmız- çok kudretli, kahraman, fedakar o . 
dan bir karışına ve dünyanın ner~inde ğumuza ve milli deha ve birliğin ~ 
olursa olsun istiklalimize teveccüh ede- sı:ıli olan Milli Şefimize yenilmez " 
cek her tecavüzü milletçe karşılamağa millet olduğumuzu ifade etmiştir. ~ 
hazır bulunduğumuzu söylemiştir. Milli tip sözlerine şu cümle ile nihayet ~~ 
Şefin beşinci kurultayın açılış nutkun.. miştir. Gelecek •Vsa göreceği de "' 
dan aldığı cümlcJere daha evvelden se- dır.. ...ı 
1111111111111il111111111111Hlil111tlllll1111111111il111111111111111111111111111111111111111111ıı1il111111111111111 uııtlfll"' 

Makineye MOSKOVA SEFiRiMiZiN 

V •1• k BiR ZiYARETi en ır en -o--
Moskova 22 (A.A) - Royter ~ 

ber veriyor: Bugün öğrenildiğine Sd 1 

Bel~radda dip
lomasi faaliyet 

fa-zladır 
Belgrad 22 (A.A) -- Görünüş Mih

verle pakt imzasına karşı muhalefetin 
ve memlekette ruhi vaziyetin gittikçe 
kuvvetlenmekte olduğu merkezindedir. 
Verilen malumata göre bu sabah Al
man sefareti civarında tali derecede 
ehemmiyeti haiz bazı tezahürat vuku 
bulmu§lla da bu tezahürat ciddi bir ma-

Türkiye büyük elçisi bay Ali HaY ~ 
Aktay dün akşam hariciye komiser 'dJ 
avini bay Viçinski ile bir görüşme yaf 
mıştır. 

-------~--------

B, RUZVELT SEYAHATTE~ 
Nevyork 22 (A.A) -- Bay Ru~'.,ı 

bu sabah Rotnmaç yatı ile kısa tatıtl 
gcçirmeğe çıkmıştır. _________________ _./' 

hiyet kesbetmemiştir. Belgradda ~o~ 
büyük bir diplomasi faaliyeti de"8 

e!melctcdir. Bugün hariciye neza~e~d' 
gıdenler arasında Yunanistan rlçuı 
bulunmakta idi. 

Bu hafta Tayvare sinemasında 
··················································································'' 
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