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-- Hele senin musahibin yok mu? 

Halkevi komi
te seçimleri 
hitam buldu 

__..,..--cc-> --

Cadı Osman lttifıçe lıü~tah ! .. ını art:ırarah Pa MuJıteJlf lıomıteıerin 
idare heyeti U~elilıle· 

DördüneU fornt geçti, tahtın UstUne f1indcn aldı.. Dikkatle gözd"'n gecirdi rine SeÇiJenler-
dlşahn llöyle ıı· ediyor.du.. 

oturdu.. • c:;onra b:ışını kaldırdı ... Kac:1nını çatan Bir mtiddettenberi devam eden İzmir 
Ortalığı kaplıvan sessizlik hala devam nadişahın yüzü o dakikada cok korkunc hnlkcvi şubeleri komite seçimleri sona 

edip gitmekte idi... görünen bir burusukluk peyda etrni, ti.. ermi:i ve neticede nşağıda isimleri yazı-
- Demin ortalığı birbirine 'katacak öfk:E-sini yenmek için pek ziyade zor- lı zevatın komite ld re heyeti üydıkl 

<lerec ae baJ{ırıp çağ rmn'k a idiniz.. lu'k ~ektiğini o dakikada l1 ür.kfırın bur- rinc secildikleri haber alınm1 tır. 
Şimdi ise dilinizi ka)•b~tmi!: gibi susu- nundan s•k sık sohıması p:\çık göc:t<'r· DlL VE EDEBiYAT ŞUBESİ 
yorsunuz... el:te .idi. Slileyman Sevgcl, Hadi A'kyol, ~ akiı 

İçinizde anlayıslı ve llğzı söz söyleme- Bunu g(iren Cadı Osman duydui:'U Cando~•nn, Murtcza Gürkaynak, Avni 
ğe v"tıslk kimse yok mudur? korkudan yerinde duramıyarak bir kaç Ulusay. 

Böyle söz söylemef,e ehil bir kaç adam adım geriyi:' çE'kifcH .. Sultan Muradın GÜZEL SANATLA.R SUBESt 
beriyC>, huzurumuza gclsin .. dudnkl~rında hfo te ivi bir manavrı. dt>lu- Faik Onural, Abidin Eldcr, Muhittin 

Bunlarla konuşalım da istekleriniz let eln\iyen acı bir t~bessUm belirmişti.. Dizdorere, Ce-lal Cand.ış, Hamdi Akay. 
h r ne is(' anlamış olalım... O vaziyette Cadı Osmana l>akıp: TEJVIStL ŞUBESt 

Sultan Muradın böyle diyPrek g_örilş· - Bu ne küstahlık' .. Yantığınız ne Celal Zeren, Hayati ~vun, lbrahiın 
nıek için bir ka~ kimseyi huzuruna da- büvük bir edepsizliktir .. diye haykırdı.. 'O'stünel. Mustafa Sungur, ths:ın Mat-
vet etmesi üzerine kalabglı1t arasında Bir alay suçsuz adamın benden başını çora. • 
bir fısıltı basladı. i.stem~k icin bur2ya geldiniz öyle mi?.. SPOR ŞUBESİ 

Zorbalardan cadı Oc:man. Kütahyalı Yoksa siz beni bu masumlan elinize Nuri Tozkoparan, M. öz. Bavan Se-
KalC'm bey VE" Salih efendi ileriye fırlı- teslim edecek kadar 1\ci:r., korkak bir pa- mabat. Salih CıX1ay. Be.sim Böke. 
yarak padi ahın yanına doğru ilerledi- disah mı sanıyorsunuz">... SOSYAI .. YARDIM 
ler ve tahtın önüne on ad m kadar yak- İşte Hnfızı nzlettim.. Bundan fazla Dr. Fuat Bayraktar, Nnil Lin, Btıyan 
l"<ihktan sonra durdular.. bir şey yapamam .. Bu kadarla iktifa edin Mtirlivvet tlkiz, Bayan Pevmnn, Nev-

Sultan Murat keskin ve tesirli b:ıkış- de edebinizle buradan defolup gidin.. zat DaP,emre. 
faıile bir müddet bunlan sUzdükt,.n Beni size karşı şiddet icıtimaline ve KOTO'PHANE VE YAYIN 
oonra ağır ve dUzgUn bir if:ıde ile dndi bir takım zecri tedbirler ittihazına meo- Kemal özertem, Sabri SevvevH, Ba-
ki: van Şerefnur Değerlen, Macit Böke, 

- Hadi bakalım ... Derdiniz her ne bur etmeyin .. fşte size ~öyliyonım, şim- Bayan Nebahat Oktun. 
icıe anlatın ... Bu kalabalıf!ı peşinize ta- di buradan dağılmalı· ve emrime itaat KöYCO'LttK ŞUBEl31 
kıp buraya gelmekte ve bP"li ayak di- ederek vazifenizln başına dönmelisiniz.. Rahmi Balaban, Bayan Resmiye Boy-
vanına çnğırmaktald maksadınız her ne Böyle yapmıyacak olursanız sonra ne- san, Sıtkı ŞUkrü Pamirtan. Refet ön
ise hiç çekinmeden hemen söyleyiniz... damet getirirsiniz amma son pismanhk cel, LUtfi. 

Cadı Osman, biraz yut\undu1dan favda vermez.. MOZE VE TARtH SUBESt 
söze başlamak için kısa süren bir te- ·DördUncü Muradın bu sert sözleri Muzaffer Uras, Garra Sarmat, Sıtkı 
reddUt val&f?.51 geçirdikten gonra niha- bir kaç dakika evvel susan kalabalığın Eralp, Bayan Suat GU\•enir. Bay Mt"SUt 
yet btitiln cesaretini toplıyarnk dedi ki: üzerinde adeta bir kamçı darbesi yemiş Ersem. 

- $<'vket1i hün1d\nm ... Knllann La- gıöl derin bir tesir yaratmıştı .• Demin HALK DERSANELERt VE 
lan Hafız ~yı istemezler. Ve onunla kapanan dudalclar yeniden açılarak mı- KURSLARI 
birlikte ricalden ve senin mUsahiplerin- nldanmağa, öfkeli sesler ortalıktaki ses- Gaffar GUneri, Reşit Gürol, Bayan 
Clen on yedi kişinin ba~~nı talep ederlel". sfz.liği tekrar yırtına!a ba~lamıştı . Zehra Akça ve Fikriye BingUI, Emin 
Bunlar da müftU Yahya efe.ndl ve ve- --< Bitmedi >- Sağtilrk. 
niçeri ağası Hasan halife ve mUsabip -----.--------------------------

Musa Çefobl, bunlann em~li din ve Hudutlardakı· tehıı·ke tievlete muzır ldmselerdlr. Runlan he-
men bize teslim etmelLc:ln .. 
v~ sadarete de muktedir, ise yarar, 

sadık bir kulunu geçlnn~lisin? .. 
DördOncU Murat. Cadı Osmandan 

sordu: 
- Pek iyi amma. <anıarına girmek 

istediğiniz bu adamlann suçlan nedir?. 
Evveli burasını öğrenelim de sonra bu 
kimseleri size verip vermemek eiht'tini 
aynca dOştlnUrilz .. 

Cadı Osman gittikçe cesaretini ve 
küstahlığım arttırarak: 

- Bu adamlann islPdiklerl kabahat. 
terin hangi birini söyllyelim.. dedi 

Hafız paşa btr gaddar ve mOnafık 
aclamdır. Seni mUtemadlven yolsuz ve 
muzır i!:ler yapma~a sevkedı>r .. EvvP.lce 
Bağdat Uzerine serdar olmustu .. Hiç bir 
işe yarnmadıktan başka bu kadar kan
lnnn akmasına sebep oldu. 

Şayhislı\m Yahya efendiye gelince 
yahıncı ve dinsiz bir yobazdır. Şeriati 

kendi keyif ve eğlencesine alet eder du
nır .. Verdiği fetvaların hepsi de cll
rlik,? şerlate ve kanuna muhaliftir. Bu 
afyonkes softayı da bize t~lim etmeli
sin ... 

enicerl :ağası Hasan hal"fey.i de is
teriz .. Yeniçeri ocağını kl'ndi babasının 
malikAnesi seklinde kuilamp dunır. 
Her glin yoldaslarımızdan nice suçsuz 
kimseleri cüz'i bir bahnne ne katlettir-
mek gibi gaddarlıklarda bulunmaktan 
bir tilrlU vaz geçmez .. . 

Hele senln musahibin olarak Musa 
Çdcbl yok mu? .. Ortalılhn hu kadar 
karı~asma sebep olanlardan biri de iş
te hu parlak oP-landır .. 

Hüsrev paşayı sadaretten azlettiren, 
bizi zorbadır diye sana daima çekişfüen 
bu tiiysilz çocuf:un b sınt ela katiyen 
fstC'riz ..• 

Elhasıl bu pusulada adlan yazılı on 
yedi adamı bize teslim etmelisin. Yok
sa ölmek var. fakat burad'ln :,ekilmemi
zin imkrıtıı yoktur •.• 

Cadı Osman sözUnU bitirdikten sonra 
elind~ tuttuğu te"tkereyi p!!~l.~aha stın
muştu ..• 

Dördilncü Mlır::ıt kft~clı zorbanın 

Bize tecavüz edilecek olursa ••• 
[ Baştarnfı 1. ci Sahifi!de 1 tebarüz ettirimiftir. Hatip, c~kun ve 

karan ve hükümetimizin alyasetinl t.e- heyec:anh texahürat içinde söz.Ü~ de
barüz ettiren blr konfetllnı verllmt,tir. Tam ed9'ek demifth' iri: 

TOKA Tf.A - Kahraman ordu eee. M kha~ 
Tokat. 24 (A.A) - Ankara hallcevi - Kahraman ve fed21kir ordumuz n 

bQ§kanı ve lçel mebusu Ferit Celal Gü· mll!i blrliifmizin timsali. olan büyük ~e. 
ven tarafından Cümhurlyet meydanın- fimızle yenitmes bir mıllet olan Tur
da hinlerce T okath huzurunda bugünün kün çelik cöiüsüne çarpan her taarruz 
siyasi ve askeri vaziyeti ve Türkiyenin silahı parçalanacaktır. isteyen deneye-
cforumu hakkında lı:onforans verilmiş ve bilir. · 
halk verilen izahata yakından alakadar 
olmu~tur. Hatibin sözlerine halk derin 
bir heyecanla mukabele ederek şaref ve 
istJklil mücadelesinde Milli Şefin ku
mandası altında can ve mallarını feda.. 
dan çekinmiyeceğlni bu tezahürlerle te
barliz ettirmiştir. Hatip, vatan mücade
lesinde daima en ön safta yer almış olan 
T okatlılann vatanımıza tecavüz eden
lere tokat indirmek hususunda derse ih
tiyaçlan olmadığın1 bildirmiştir. 

KJRKLAREUNDE 
Kırklareli, 24 (A.A) - Parti umu

mi heyeti azasından Mer'at mebusu Ha
san Retit Tankut halkm aatommda, 
salonu ve bahçeyi dolduran binlet"Ce va
l•ndat önünde dUnya abva1i hakkında 
bir konferans •enni tir. Hatip hudut. 
lardald tehlikfl)'e isaretle mihTer dev
letleri taraftndan hakiki gaye ve mak
sat1an tasrih etmq, miMln milJi ile hu
duttan çlzilmlt olan topnklanm1%1ft b1r 
ka~ma ve istiltlalimize kartı vuku ba
lecak ber teuvüzü milletin çelik bir 
kitle halinde karştlamftğa hazır o1d~ 
na söylemiıtir. Ba busastald be,aıtlt 
halk tarafından chazınz !• nidalariyle 
karıdammt ve alkqtanİnqt!r. Hatip. 
Milli Şef tnöna tanfmdan deJta "'""" 
den aezilen tehlikeyi laı.rıdamak için 
hükümetçe alm.n tedbirleri, tngiltet'e 
ile yapılan ittifakın imam ve isabetini 
.uzahla anlatank çok ...diiimb aulhü 
ihli.I tep~büsleriae ~ğlınb eenba 

DOLUDA 
Bolu, 24 (A.A) - Buraya gelen 

Mer"aş meburu Feridun Fikri ve Tekir
dağ mebusu Haaan Ayak, parti mümes
silleri ve kalabalık bir halk kitlesi tP.ra· 
fmdan karşılanmışlardır. Feridun Fikri 
kalabalık bir halk kitlesi huzurunda diin
ya vaziyetini izah etmiş ve Türk mille
tinin, başında Milli Şef ismet lnönü ol. 
duğu halde. yurduna ve istiklaline kar
şı her hangi bir hareketi en şiddetli bir 
tarzda 1ı:arşılamağa karar verdiğini kay
detmiştir. Hatip sözlerini bitirirken 
Milli Şefe ve orduya bütün mületin sar
sılmaz inancını bir daha tebarüz etti
ren coşkun tezahürlerle lı:arşılanmışhr. 

c 

Karsı afıa HaJfıeulnde 
Konferansı ar .. 
Karşıyaka Halkevinde her hafta pa

znrtesl gilnleri snat 18 de mllteha<ı.c;1 c; 

illin adamlarımız tarafından konferans
lar verilmektedir. 

DUn Doktor Sıtkı ŞUkrll Pamirtan ta· 
rafından .t!imden ne bekliyoruz• mev
zuu Uzcrinde gU-zel bir konferans veril
miş, kadın ve erkekten mürekkep kesif 
bir halk kitlesi tarafından büyük bir 
alAka ile dinlenmiıtir. 

Gelecek p:ızartesl ressam Celll tara
fından Türk Sanatı hakkında bir kon
ferans verile~lctir. 

Milli KiJm'! deplaıma11 müsabakaları 
_,_...,...,...,..,,...,,....,.---.......-~x. tx.,,.-...,...,.-e...,...,.,.,...--~~-

Göztepe ve Ateşspor 
Milli Kün· eye alınnıadı 

_,_~rrx=-.....,._..~~-x*x•~:.--.....,-:=-:-~-

MiUi fıüme~e ~eıılden gJıt.enlel' Esfıqehir şam· 
piyonu ile Anfıara üçüncüsü Maslıe Spordur ... 
Dört senede döI1 değişık karar alı

narı;ık bir ıürlü istikrar :verilcmiyen ve 
bu sebeple bir ~ok dedikodulara yol 
uçan mUli küme deplasman mÜsnbakn
lannın fıküstürü bu ~ıl on kulüp üzerin
den tanzim ediLniştir. 

Aeağıda görüleceği üzere milli kü
menin yeni si malan geçen sene Fener
bahçeyi yenen Eskişehir şampiyonu De
mirsporla Ankara üçüncüsü Mankespor
dur. Bu suretle milli küme deplasman 
maçlan sekiz yerine on kulüp arasında 
yapılacaktır. 

İstanbulcla toplanan ve bir hnfta 
içinde birbirini nakzec!en kararlar ver
mek suretile lstanbul matbuatındo. bir yı. 
ğm tefsir ve dedikodulara sebep olan 
milli küme heyeti içtimalanndn fzmir
den Altayı temsil eden futbol ajanı ve 
belediye reis muavini B. Suat Yurdkoru 
Altınordu murahhnssı Bay Mehmet diin 
sehrimizc avdet etmişlerdir. 

Futbol ajanı Bay Suaddan ev-.·el is
tanhuldan gelen diğer sporcularla gö
rüştük. Bize anlatıldığına göre; beden 
terbiyesi genel direktörlüğünün talimatı 
üzerine milli küme heyeti tarafından 
verilen karar Cü.depe ve Ateş tnkımla
nnın aleyhine tecelli etmiştir. Bu kulüp
lr.rimiz çok evvel beden terbiyesi genel 
direktörlüğüne müracaat ederek. milli 
küme deplasman maçlannın 12 kullip 
ruında yapılmasını teklif etmişlerdi. 

Bu iki kulübümüzün teklifleri nazan iti
bare alınmadığı gibi Anlı:aradan üçüncü 
bir takımın miJli kümeye alınması be
den terbiyesi genel direktörlüğünce mu. 
\•nfık ı,:örülmüştür. 

Kendisinden malumat ricasında hu
lunduğumuz Bay Suat Yurdkoru kısnca 
"unlan anlntmı~tır: 

«- MilH kümeye girecek takımlım 
t~ııbit etmek salahiyeti beden terbiyesi 
~enci direktörlüğüne aittir. Genel <il-

ıektörlük bildiğiniz gibi bu sene milli 
kümeye Ankara üçüncüsü MaskeQ>Qr 
ve F.skiııehir birincisi Demirsporu <la 
c.lmıığı tensip ederek fiküstürün bun 
göre tanzimi için milli küme heyetine 
talimat verdi. Bu talimat son dakikada 
geldiği için lzmir üçünciisiinün de milli 
kümeye alınması hususunda lstanbul
dnn Ankara nezdinde bir tC§ehbüstc bu
lunmnğa ve keyfiyeti izmire bildirmcğe 
vakit bulmadık. Esasen bize mevdu 
olan vazife lzmirden milli kümeye gire
cek iki kulübün, milli kiline heyeti nez
dinde menafiini korumaktan ibaretti. 

Fikilstür yapıldı, mali hususat tesbit 
edildi. Böylece '\·azifemiz hitam buldu
ğundan 1zmire avdet ettik. > 

Bay Sunt Yurdkorunun beyanatından 
da anlaşılacağı üzere Maskesporla De
mirsporun milli kümeye alınması husu
sundaki talimat son dakikada verilmiş
tir. 

Ccrçe milli kümeye girecek talımlar 
beden terbiyesi genel direktörlüğüniin 
takdirine bağlı i'le de diğer müsbet mU
rncaatlann da nazan dikkate alınması 
ve kararın o yolda verilmesi fikrimizce 
milmkilndü. Genel direktörlük şimdiye 
kndar sekiz kulüp arasında icra edilen 
deplasman maçlannı on kulüp arasında 
yaptırmağı muvafık gördUğU gibi İz. 
miri tatmin için on ikiye de çıkarabilir
di. 

FUTBOL AJANI tsTıFA Errt 

Son dakikada haber aldığımıza göre; 
beden terbiyesi genel direktörlüğü tara
fından milli kilme heyetine verilen ta
limatta, İzmir murahbaslannın lz:mir 
kulüplerinin evvelki müracaatından fe. 
rnğat etti1derinin bildirilmesi üzerine 
lzmir bölgesi futbol ajanı Bay Suat Yurt 
koru vazifesinden istifa ettiğini bölge 
başkanlığına bildirmiştir. 

MiUi Küme maçlarının flfıüsttirü. .. 
Tarih 
30-3-4' 

5-4-41 
6-4-41 

13-4-41 
19-4-41 
20.4-41 
26-4-41 
2 7-4-41 

.3-5-41 
4-5-41 

11-5-41 
12-5-41 
18-5-41 
24-5-41 
25.5-41 
31-5-41 

1-6-41 
7-6-41 
8.6-41 

1 S-6-41 
21-6-41 
22-6.41 
29·6-41 

lıtanbul 
FB • es. ıs. aş. 
B$ - GB. IS. DS. 
B$ • DS. iS. GB. 
FB - eş. es. ıs. 

BS - HB. IS. MS. 
BŞ - MS. tS. HB. 

es - BS. FB. ıs. 
BS - AL. iS. AO. 
BS - AO. IS. AL. 
es -GB. FB. DS. 
FB - CB. es. DS. 

FB - es. s.5. ıs. 

FB - BŞ. CS. IS. 
es - AL FB. AO. 
es - AO. FB. AL 

CS- BŞ. FB. iS. 

Be!ed ye reisinin 
teft!JlerL 

-0-

Beledive reisi Dr. Behçet Uz, diin 
-sehrimizdeki bazı fırınlan, Qarşıdakl 
bakkrıliye mağazalarını, aşçı dUkkAn!.'\· 
nnı, ve muhtelif verJerdeki belediye in
şaatını teftiş etmiştir. 

co•---
Cümhuttiyc~ bMlııarın· 
da parite insaatı 
Yeni açılmakta oıaı;: Fcv:zipaşa bulva

n ile bazı istirnllklardan sonra Cilmhu
riyet meydanına kadar uzatılacak olan 
cnmhuriyet bulvarının parke döşenmesi 
idn keııif projeleri hazırlanmaktadır. 
Bu parke inşaat üç buçuk kilometre 
uzunlui"ıında olacn.ktır. 

Ankara tzmir 
DS. MS. HB. GB. AO. AL. 

AO. HB. AL MS. 
AL HB. AO. MS. 

DS. GB. HB. MS. 
BŞ. DS. GB. ıs. FB. AO. es. AL 
BŞ. CB. DS. ıs. es. AO. FB. AL 
AL CB. DS. AO. 
AO. GB. AL. DS. 
es. HB. FB. MS. AO. GB. AO. DS . 
FB. HB. es. MS. AO. GB. AL. DS 
GB. MS. HB. DS. 
FD. GB. es. DS. 
es. GB. FB. DS. 

BŞ. AL. AL IS. 
BŞ • AO. AL. IS. 

AO. HB. AL MS. 
AL. HB. AO. MS. 
BŞ. HB. IS. MS. 
BŞ. HB. IS. HB. AO. AL 
DS. MS. GB. HB. 

DS. CB. HB. MS. 
CB. MS. HB. DS. 

Esrar 1ıaça1ıçılığmdan 
maftfıirn ofanlCIP .. 

-0--

Esrar kaçakçılı~ suçundan asliye ce
za mahkemesinrle muhakemesi görillen 
Hasan oğlu İsmail Cinbaş bir sene hao-
sc ve 200 lira para ce7.85llla, Devrlş kızı 
Hayriye CUlseren lld aY hapse ve bir 
lira ağır para cezasına, Mehmet oğlu 
Cemal $engenı; btr sene hapse ve 1507 
lira af!ır para ceza.suıa mahkWn edil
mişlerdir. 

Ayni suçla mamun Mustafa Atlat be
raet etmiştir. 

---c> ... --

lngiliz haıJa akın-
ları arttı 

:·········,·································································:·········: 

e i BUYUK I-lİKA YE i 5 
Duyduklarıma inanamıyordum. O, Unutulmaz bir akşamdı. Bir çok gü- [ Bqıa,.afı 1. ci SahifeU J 

ır.üstehıl bir tavırla gülUmsiyordu. Bu- zel tuvaletler, zarif kıyafetler, ay ~ığm- akın yapmıflardır. Bm ta\")'attler mUn
nun için ben daha tetik davrandım! ona da çalınan oynak mUdk arasında göz- feriden uçarak Berllni bombardıman et
!IOrdum: lerirn kamaşmıştı. Ferhat o kadar ne~eli mek lsteınlşlene de ancak bir kaç tay: : . . 

: .........•.............•...•.•.....•.....................................•. : ......... : 

Canlanan alev 

-

- Bir kaplanla dans etmekten kork- ve bana karşı o kadar sevimli ve nazik- yare şehrin merkezi ilıerlnde uçabll-
tnaz mısıntt? Ferhat? ti ki, neden daima böyle obıasın diye mi§tir. Bu tayyareler yangın bombalnrı 

TebesstlmU, a!zmın iki ucunda iki kı- dUşUnUyordum. Birlikte dansettik. Kol- ve bir kaç tane lnfllAk bombası atmış-
rııık kazdı: ları beni o kadar kuvv<?tle sıkıyordu ki, 1 rd B li . arına t 1 bo b 1 x*z - Vahşt bavvanlarcLm h~ bir zaman bir daha benden ayrılamıvaeaklanna 8 ır. t"I' n cıv • a 1 an m a ar 

------ y •z,. u .• .. ~ ~ .... korku duymadım! bnkm:di!ebilirdi. Siyah gözleri yUztıme evlere isabet etm~~· Çıkan bir ~k 
n nn Uy & ...., Her kes kahkaha De gUldU ve ben bir dildlmiştı ve Meta damarlarmuı çarpı- yangınlar sUratte sondürlllm\lştUr. Sıvil 

9 - ~elinclk gibl kızardım. Fakat annemin şını hlssediyordum. ahaliden bir kaç kişi lSlmiiJ veya yara. 

--.. •()--
HUl'rfyet halesinin 
müdafileri önünde 
parçalanacafı ve 
erlyeeeJıtir-

nAKKı OC.'\KOôJ.V 

[ Baştarafa 1. ci Sahil de J 
hedefi, artık her türlii ~iiJıhe 'e tcrcd: 
~üllerdcu uzak oJ rak aı ;tır ki 
4 \'l'UJl:ı)> ~ir 1m n üste ckcsi hıı· 
ine k<>) nnk4!'. · şidtlctlc A,·rıt· 

p.adn · ıyan titf Ulct1 • Alınan 
ta4\ddtUmü altum , on1 ı:ı i tisnınr 
~ylcmcktir. 

Çok tatlı bir hayalin arka l ldu koşan 
ınihver<:iler hiç bir gilQ. h\iylc · r cticc· 
s.i i tUı ımuvnf( .ot ıy: aırdll· 

ilı verdlor iti>) bir ş · ccllW 
uci i de iklif.1 r. 1farih c lU\\\U 

zcrll'ri vardır. Nice cihangirler · r 
ülkell'ri cfo gc.:irınt•ğe muvaffak olıııu~· 
lardır. Fnk:ıt aı>la onları uzun zaman 
muhaf~v.a imkiınlarını bulamaııuslardıt· 
Milletlerin hiirriyet ve istiküıl hakları 
bir müddet için gasp olunabilir. J..Hkin 
hiç bir zaman bu kudsi mefhum yok 
edilemez. 

Bazı Alınan dostlarımız ne için Tür· 
kiycniıı İngiltere ile ittifak yaptığın:a 
hayret etmektedirler. Alnıanynnın luırJ1 
gayelerini bizden çok iyi bilen bunlar, 
hayreflcrinin cevabını biraz düşiincelc• 
ri vnrsn kendileri verebilirler. 

Türkiye ile İngiltere arnsmda her 
şeyden en·cl prensip halammdan kil\'• 
\'etli bir gr;riiş ve düşüniiş birliği ,·ar· 
dır. Biz kendi istiklalimize canımııla 
kanımızla bağlı bir milletiz. Omm lay· 
metini çok iyi biliyoruz. Bunım içindir 
ki kfü,;ük ve biiyiik bütün milletlerin de 
hnyat ,.e istiklal haklanna sahip olmn· 
larını istiyoru7.. 

Hu istediğimiz bugün İn~ltercniıt 
harp ga~·csini teşkil ediyor. Tabii bir 
şekilde tecelli eden prensip anlaşması· 
on da hususi vaziyetlerimiz ilave oh•· 
nunca, yani italyeımı toprakJannııı 
üzerinde beslediği emeller gm önüP" 
ıetirilince. Türk - İngiliz ittifakının ına· 
na<n, kuvveti ve sebepleri derhal anla· 
şıhr. Bunun şasılacnk hiç bir tarafı yok· 
tur. 

Tehlikenin hudutlarımıza kadar ~el· 
miş bulunması da çok evvelden tayio 
eylediğimiz l'nziyetimizdeki isabeti is· 
pat eylemektedir. Müteakip hadiseler 
de daha kunetlc ispat eyliyecckti.r. 
. Zafer, dünyaya tahakküm ve ıstıraP 

~etirecek mihve.rcilerin hiç bir zanıaıl 
değil, beşeriyeti hürriyet ve refaha k•" 
vuşturacak olan demokrasilerin ota~· 
tır. Küçük nıilletleri köleliğe mahkfıtll 
etmek istiyen nıihvercilerin yeni niza· 
nıı, hürriyet kalesinin müdRfileri önUn· 
de par~-alanacak ve eriyecektir. 

HAKKI OCAKOOLV 

---~~~,,,,,.,.,.,,~~--

ZABITADA 

Dolap!ıJıuyuda bir 
cinayet iılendi.. 
Evvelki gün Dolnplıkuyu mahnllesin· 

de Bnrdakçı sokağında 16 numarnlı c, .• 
de bir cinayet olmustur. Hava gazı rıme
lesinden Hasan oğlu 30 yaşında izzet 
Akbay, ayni evde oturan SUleyman oi!· 
lu 20 yoşında Melunet Knhraman i~~ 
kardeşi Ali Kahramanı, bir gUn eV\'es 

kendi knrısını dövmüş olmalanna kı1.a: 
rnk ekmek bıçağı ile yaralamıştır. il<i 
kardeş kendilerini müdn.fanya ~ 
larsa da muvaffak olamamışlar, Mehın~! 
Kahraman ağır ve Ali Kahraman haw 
surette yaralanmışlardır. 

Melunet Kahraman nakledildiği ıncJll" 
tekel hastanesinde ölmüştilr. 

Vak' adan sonra kaçan h:ıet Akba)' 
tutulmuş ve adliyeye verilmiştir. 

BAYINDIRDA 
BİR YARALAMA 
Bayındır kazasında Hacı İbrahim nı•· 

hallesinden Osman oğlu Mustafa ()nat' 
kan, aynl yerde Ömer oğlu Melunet 1'I>' 
nağı kadın yUzilnden tabanca kurşun; 
ile başından yaralamış ve tutularak a • 
liyeye verilmiştir. 

KARAKOLDA 
BIRSIZUK E'J'HİŞ .. 
Dolaplıkuyu polis karakolunda bul""' 

nan ve sahibine teslim edilmek {11.etf 

otan bir caketi elektrik tesisatının .~ 
zulmasından h!sıl olan karanlıktan IPt 
fade ederek çalan Htl.seyin oğlu Ret' 
yakalanmı~ır. 

APARTMANDAN 
CALINAN ESYA 
Atsancakta Celil Savar bul varı"~ 

Hilseyin oğlu Mehmet, Ömer oğlu tUtU: 
şirketi mildUril B. İbrahim ile F~ 
tebaasından M. Edilin apartmanına. '"' 
.rerek 105 liralık eşya ~ldığı iddiasll 
tutulmuştur. 

idi, bnbaına gelince beni istemiyordu. 
Burada. hayatımda ilk deh olarak, me
sut olmuştum. Hakikatte, kimseye kö
tülilk etmek aklımdan gecmemişti. 

kızı idim ve kUçUk dllşmevi kabul et. Otomobile döndüğümüz vakıt hAIA lanmqtır. 
blr takatsiz.tik içinde idim, bununla be- mezdltn. Bu söderinden dolayı Ferhat. balonun :ıev\i ve heyecanı lclnde idim. ~--•••••••••••,.•••••••-•••-1111111 
raber, bayan Harmanlı biraz n~ yarat- tan intikam almağa kattym karar ver-- Fakat hudutsuz bir saadet hissediyor
mak istedi ve K&ya. neticede, zararsız ml!rtlm. dum. Tenha yollardan otomobili sUrat
blr şekilde kurtuldu~ lçln, hiraz eğlen- Balo elbisemi giymek idn odama ne le geçiriyordu, Bir kolunu bE'nim beUme 
memizi teklif etti. Cenan buns heve.!i ol- kadar sevin le cıkt1bmı hMA hatı,.lıyo- dolaını!'l'b. Dudaklannda tatlı btr tebes
rr.adığını ve yata~dan ~ka bu anda nım. Bu rop çok göz nlıeı bir şeydi. Do- sUm vardı. Gecentn enfes tathlı(!ı inşı
blr şey istemediğini bildirdi. Fakat, be- nuk penbe renkli idi. Fakat UzPrlnde nın tA içine siniyordu. Bir gece evvel. 
ni bUyük bir haynt içtnde bırakarak. mor akisler vardı. Aynada kendimi sey- Kayanın yanmda geçirdiğim ıstıraplı 

Hnrmanlılan ben kenili ai~ .. m telakki 
ebnistim. Havatımda kav-.lstu~um birl
dk oile. Onla;dan böylece aynlamazdım. 
E!ij·nlanmı yerlerine koyarak bavulu 
karvolanın altına ittim. 
A~am yemeği esna.soda havada bir 

aj?ırlık. bir sıkmtı vardı. Mutad olarak 
yemekte her kes nec:eli olw du. Fakat 
bu nkşam Kayanın boş duraı: iskemlesi 
bize ı::rçen yirmi dört saatin hadiselerini 
hatırlatıyordu. Ferhat gözlerini tabı.ğın
dan yımnvcn-au 'Bana f!elin~ derin 

F~rhat birdl'D bire bana bakarak sordu: rederek memnun oldum. Yemek odasına ak~amı tamamtyle unutmuştum. 
- Yıldı7 .. ~imdi 1stanbulca olsaydı- indijfün vakit Ferhat beni bekliyordu. Eve gelmezden evvel, Ferhat bana 

nız ne yımal"aktınız? Dansa gidecekti- Smokinini givmiştL Onu adeta tanıva- sordu: 
niz. değil mi? madım, zira daima spor elbiselerle gSr- - Çiftliğin bUyük havur.ı üzerinde 
ŞUpheli bir eda ile cevap verdim: mUcıtUm. ayın aki!lerinl gönnek için biraz dura-
- Belki! Hususi otomobillerile hal'E'ket ettik.. lım, ister misiniz? 
- Öyle ise haydi dan.sa gidelim! Bu Bunu Ferhat idare ediyordu ve beni 

gece Halkevinde balo var! Hnlltc .. ·.ine götürdil ... -c BitmecU >-

Deniz Gazinosunda 
Perşembe günü Akşaını Çiçek Gecesidir 

Ma•alar yemeklidir. Bugünden angaje 

edilmeıi rica olunur 
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arnı•ıJn.1 IK'RI IZMIR IELWtDNDQI ı A '-- d ~ . Mi ... ~· -~ -- • 'I' a , 1 MAr.l'A .,...,... 
.... - .. Bal-'tFe. ~ ........... w. ..... .... -~ JYll• . llt -"elaya .. • DCI ....... ~ IJ Alınan,~ .. 

IELEI .1,11 mur ahnacakbr. ~ enafı haiz ı ;ua/c:a , 1'aıı alcLiun ukera terhit tezkeremi UF1 ~ ... .,,... 

fay• o1anlaıa 27/S/941 perumlta .W • 8.00 ~ ve memleket saat aya- •ttim. Y.....a .ı...iııMu ~ldlWn --ioa 
. . at 10 da yap.ı.e.lc .......,_b lmtlha... 8.03 ajans haberleri, 8.18 müzik: (Pl.) lalka~ ~ ~-~~ aakinl Londra. H (Radyo S. 2L10) - A,'9 

dal d [ &,tartılı 1. cı Sllufede ] na iıtirlkleri. 8.45-9.00 ey bdml .• ~emct lllteşi, 1& . .- e n.ö~ .. ~eaı .. e- ,._ ~~ ve llve& ~ 
81 m 80... Erltrede 1Cereııde dilşman tarafından ya- 1 - Aeekerlikle .ıaka• olmarnak. 30 PıolNm V'e mtmlebt lllt ayan, - rlnden 322 dogumlu Sadak oalu den milteşe~ kuvvetli filolar Maltaya 

pıaln 'l mukabil taarruz düşmana ağır 2 - En .ta orta _...., mezunu 12.33 müzik: Türkçe pllklar. 12.50 ajans Melaii\~11 ) taa~ etmişlerdir, T~eıiıniı dilt-
coa zayiat verdirilerek tardedilmişür. Kıtaa- olmak, baberleri. 13.05 müıik: Till'kçe P1Aklar: 

7 
manı &llymııelc Yunken 13 tlpiftcle 1&-

8'. 1-ban. b' bir delil-yüz bı.len tımız~nlden ileri hareketlerinde devam 3 - Süratli daktilo yamıak. 13 .. 1400 Udk: (Pi) 18.00 ~ 'llDllUUHHHHIHHDIHD aGDDP akal 9 Alman bombardıman tayyaresini 
~aradan 

1

~a bir de fa,dul etmektecllrler. Habeşı.tanda Bal>ef va- 4 - El yamm p..l 01-lc .. Kalis· ve. mende\:: saat ay~ 18.03 müzik: r. IH•la llel~e.... düşürmUşlel'dir •. ~ batar>:..W- .da 4 
J.t..:..._.. el1:tettıe s6zfhıüze çarpm,.....t tanperverlerinln harekltı memnuniyet tafi. 21 2' 1118 (684) (Pi.) 18.30 konUfDll.: (~saati) den: ~ tayyaresıru imha etmı._<derdır. 
:~ önce. radyonun ııeaine tahaın- verici bir şekilde inkişaf ediyor. Daha Belediye meclisinin Nisan toplantı- 18.45, müzik: ~hl saati. 19.00 mil~ ~ elektrik .. bebtlniQ ıs- Du.şman bombalanndan PE:k az hasar 
::, ecleıneclikJeri için oturcluklan apar- cenupta ileri hareketimiz devam etmek- lanna 1-4-Ml Salı gilntl saat 18,30 da aik: Ses ve tel birliii korosu, 19.30 mem- llhma brar ~. a.... itin elin- olm~. ~u boı:-'t~ ~L.~ 
~ tapaanla", .obkta Pi.Un tedlr. başlanacaktır. leket saat ayan ve ajans haberleri 19.45 de 16 - 18 llk normal potrelle 9 metrelik iayyaresL Y uşsa ,,_,..._. para. 
~ defittirenler bulunduiu halde. ADISABABA YOLU AÇILDI Sayın aunan aşağıda yazıtı i~leri gö- konuşma: Ziraat takvimi, 19 set ~Uzlk: normel ~ rayı mewue o1-la- ffttle atlıyarak lrurtulmUf}ardır. 

çıktığındanberi öyle radyo düş- Londra 24 (A.A) - Cenubt Habeşis- riişmek Ozere ,ubntla ı&t~~PQ gUıı Multtıelif fU'kılar, 20.15 nd,o ~ rm Tmwuttu Wecllyeslnce gWeri1eeek 
~hemen hemen hiç lfidilmez ol. ~anda imparatorluk ~ıtaatı ta~afı~da~ ve saatta belediyeyi teşıiflen ilAn olu- 20.45 mUzlk: Radyo salon orkestruı, yere teslim şartlyle teklif yapmaları. BOR.NOVA DEl·IDt'YalNDEN: 
ltt ~un da 8ehel>i. tabii. rad:ronun ışgal edilen Negellinın ehemrnıve1ı şı- nur. 21.30 11.'0nupna (Hu1rulır llminı yayma Ray veyahut POtrelin eb'adı hali tane 1 - Bornova Delffiye parkı civarın-
t.elcl diii ajana haberlerinin barptea 8n- 'tlale, şarka ve Rarbe hlkim olmasıdır 1 - Geçmif ıabıt bHllsası. kurumu aclma) 21.45 mUzllt: Meydan De mL lıcllo O. mi •tı1aW1eceilnln tedi- da beledi)'e)'e ait 14 arsa satılacaktır. 
..,_~ndan daha önemli olmuadır. Bu mühim muvaffakıyet sayeqnde Adis- 2 - Belediye ve müessesatırun 1941 faslı, 22.30 medeket 1Ut avan, ajana ye ..n1anıun bildirilmmıL 2 - Miir.qede 4+941 Cuıııa günü~ 

~"-'Pten önce radyodan kaçanlardan ababaya giden yol açılmıştır. Kıtaatımı- yılı bütçeleri, haberleri. borsalar fiatlerl, 22.45 müzik: 21- 2$ 1100 (67'1) at 18 da Bornova belediye dai.reainde 
~tola:. ajana haberlerini kac;mnamak zın ileri hareketinde artık clddt mania- 3 _ Meclis encUmenlerhıdeı bulunan (Pi.), 23~23.30 yarınki P1'0lftm ft yapılacaktır. 
~ödeme taksitlerini p:derlne al- lar,. tesadüf etmivece~ tahmin edilmek- . 1 kıpamf. K• J k E 3 - Arsaların beher metre murabbaı 
~- • evlerine birer radyo cihan ge- tedir. N~llinin sukutu Habeşistan fa- ış er, . k •--L-..:ı__ Jr& J V muhammen kıymeti yirmi ı..-n k 
~·Bir teyln paruı •erildikten eon- 1 ıhi sayılan Mareşal Gracyanl için aitır . 4 - Riyaset ma amı .... nıu.quuı ve- tzMtR tCRA TETKtK MERCttN- tur. ~ ~ 
~ur hikAyedeki sabun gibi olur bir darbedir. nlecek sair işlerin tetkik ve karara raP- DEN: -~~~hıe:~Be~.S: 4 - Küz.ayedeye iltirak için yüzde 
llei; de yenilecek, köpünnese de tNGtLtZ SOMALtSt tı. 1186 (n4) tzmirde Arastada Anafartalar cadde- &&>a& ......... u., Y ' yedi buçuk depozito a\guı yatırılacak,. 
"- evde çoluk cocuk radyo TAMAMEN tNGtLtZLERDE sinde 3'15 No.lu dUkkAnda tulıafiyecl kalı 54 tlncU sokakta 8 numaralı ev tar. 

4i1inıeıerini kuracalamıya çlıpftca . Londra 24 (Radyo S. 21.10) - Nairo- Kadri Soydanın tetkik f diJen vaziyetine kiralıktır. Her ıt1ıı öğleden evvel 5 - :tsteklileriıı Bornova belediyesi-CU Yalnız ajans saatlerinde ac;sp hııı1- b• teblf~: Cicika ile HarTar aruınc'3 'tzMtR StCtr.ı '11CARET MEMUR- ve iddia ettilt alacaklar hariq oldutu ayn! evin alt katma mUr..caat. ne müracaatları. 
4-ı..n.nı.rda kapah tutmak mümkün Narda geçidinin stratejik f'hemmlyeti LUOUNDAN: halde dtıkkhda m89CUt emvalinin bor- 1-4 (702) 25-28-31-3 115& (710) 
~) _ '1aiz bir çok noktalan zapted!lmlştir cunun y(lzde otuzdan. fazla oldutu gibi --------------------------
~~. bu harp ııebebiyle herkes tngiliz somalisl şimdi tamamP-11 Brltanya (Ali ~et Davu kard~er kollek- mumaileyhbı iktisadi buhnm w alış IZJlfR DBftERDARUCIJJDAlf : 
"'-h~ye ahttı. Radyodan pln1Z ~11vvetlerinin kontrolU altına geçmiştir. tif flr~eti) l~: M~ ~e mi- verit olmamuı ve askerlik aebebYlle Hfbeyin olla Alinin Basmahane a;ubeaine olan 2387 Ura 50 laat.t Milli 
......_ .__ leri dinleyenler de - bir par- Berberaya çıkarılan kuvvetlE'r ileri ha- imar :r...':.~daa eh caeIL~tie tilnı~~- ıtlacalclaruu istifa edememem gibi Mba- ll!'_uL ubf bedeli borcundan dolavı bacız' edil• ,.. __ ner mahaJIMnin Ke-
~ IEIJ'uıamn batm için pllf bareilnin reket1erine devnm ederek Ciclkadaki : ma5~ azır . 11111e care e. ay•~l hı mUesalre altında tedrlc.n borçJarmı c.nwuı; , • u1LP1 

~·ve havaauu da yutanlar gibi- kuvvetlerle bh-lesmltıılerdir. Bu vanyet etmek üzere teşe-kkül eden işbu ŞİrkPtin Miyemlyecek bale geldilfne kanat ha- mer caddeeinde klln 199 • 201 ea11h ve 1600 lira kıymetindeki iki clGldcana 
~ dlalemtye de mecbur oluyorlar. Harrara kar~ı harekAtta buluna~k B_ri ~c~ unvanı ve §irket mukaveI-:name- sıl edilm" oldufundaıı icra ve iflla Jaı. Till7et idare heyeti hradyle k.at't ihalainin icruı için on sia müddetle 
~-.de harp ye aiaM haberleri tanya kuvvetlerine mal%eıme temlnınf s~ .ticaret kanunu hOkUmlmne göre si- nuııunun 286 ve 287 ve 288 dnci macf.. mllza7ecleye çıbrıhmftır. Taliplerin 7 nlan 941 pazarteli sünl .u IS de 
~1111,le m..ıld ..teri de trittlkçe ltolavlaştıraeakttr. NP~m mmtakruıında cıl!n . 29~5 nwnarasma kayt ve tescll delerine temkan kendisine iki .,. mOh- villyet idare heyetine müracaatlan ilan olunu. 1169 ( 71 J) 
~ ..,._.e p~dL Ba eeelerl dlnlemi- tngiliz münakallt yollanndl'ln 600 kilo- edıldiği illn .olunur. let verilrneelne avukat tbrahim Halit'ln 
~ ., . ._r o1an1ardaa hazdan belki on- 'tletre içeriye tayyare ile krtaat ve si- ~ir sicili ticaret memurluju resmt komiaer tayinine ve kfYfiyetin iJAıu ile B .. rY .. •ABIPLBRDfDf BlfB•Mttftl.B 
r.ı..~ alnuıdlklanm iddia ederler. vast memurlar ,önderilm(-ktedlr mUhril ve F. Tenik lnmw. breaber icra memurluldarlyle tapu il- JfAZARf DflQl[Al'r.BJdıfB 
~ llftk a1men1u bde harp deYam HAVA Ht\'CUMLARI 1: Mukavele eli muhafalılma ve sidli ticaret ._. 
"'1" o ....ıertn ~ ohıcaklan Londra 24 (Radvo S. 2110) - Kabl- Bugün biıı dokuz yüz kırlı: bir sent!9i muıfuiuna tebliline 1carar verildi. DDrBJID ..... DEı'AN: 
w....--' :ita. 11rJUllik ahp)an bir teYf rede neşredilen tebliğ! Mart ayının OD dokuzuncu Çaıpmba Un (TOi) 1 NJ•nde ~ olaa 941 Jala ha~ kaJlt maams11 b .......... 
~el ele lnMmak demektir. Rad- Cenubi Afrika hava kuvvetleri bil- gUnU. .19-3-lML 23/J/941 ladla1l Y..ı As Ye AaecloLa suetelıd O. 24/J/941 lmlWl Hal-
~ ~ aes1erl de • -r- vilk faaliyet g6stennlş1erdir. Diredauada tzmirde birinci belediye caddeaiııdeo JOCA A8LtU RUltUK llA~ .... 8Mr' 'nele ......-... il•-ma at. etek ft kal.ima .. ..,. elti. 
~..._temiz IDalılld wJed o1mawlar cfemlryolUQR ve ttalyan ~f'V%flerine ta- 12-1 numaralı husqst dalrec1e vazife ~ MEINDBN• r..a 4 bnr ft ...._. •ıcWd,wd ,...ı. • M kat ....- lraMr .,._ .......... a:luedll--.d - nrde cittilcçe daha ztpde tir-- arnızlar '8t't1mıştır. reıa lzmlr i1duçi pıoteri bf:n Zeki Ehil- • .......... bu ~pal. llt. bas- w ııılılMla,... kd.._ W ' 4 
~'llbl)orlar. * olfu lflmln blpa.da Dcm hUv17etleri tbmetwlhı meçhut yeni l"oçah Raif - 3g Jsdn'n bwl& •1 llmslf..,. _. ..... , •• u,..t lhnlhah-t a' •• 
~ .. Qelden usdd uvldnba l Radyo gazetesine gire prtl Afrtb. qiltda yazılı lf sahipleri dalıe,ve ıeJe.. kAhfa7a: .... ınfl' •• ............... it ,....den atalı._. ,..bn olmalarma ... 
~ ,.,.... olup mohnıyacala ~ .fa Rabefbtana karşı hareklt ~trede rek an1atacaklan aihl bir Pıbt mub- !'uca Jumael mall,eslntn Yeni Pop mlpld+ kep 11 ·•• 1Ma clMd u,..t .......mu.. 1'atn1atmalan tGn-
~-~ de. 0 wlerl dinli: Keren civarında pek ~df!'tlidJr. tngDh velen•meslnln reeen tanzimhıl bıteclder. nahl,.ı Rahmi B . ..,,..,.. • Mola - ... l M illa akn , 1170 (709) 
~ •111wte dtnlp1tn tesiri ;rapaca~ı ve Mir Pranm kunetlerl blrblrleriylt> Kenclderinin bnunl ebll,.tleıl 1Wz ol- hanelfnde byıt1ı w ~ meçhul - -------------------------
~ •1-lmakt.lır Mmılld. UE' Teklbet edereetine flddetll hileumlar dutunu &6rc1Gm. 81tl Ma1l1t ol1u ErldlB t!8I c1oluBda r ••-•• ................................................ - .................... , 
!:.~-.::: :=-:::r"' ...! ~:=;~-tohl'o,"'!,~: .!ı..~ıkı!..ı~ ~i ==:;.,. ~ ::.tı.~ = i Devlet DemiT Yollarından i 
~ ._,'-dsılnilwa bir lammnı dur. Öyle g8ri1111yor ki ttalyan1ar Kere- No. da t.mal1 ol)u Şaluıp Beam ,,. tz- !uwJnel ~ bıtlkaJI dllYUmlll mu- ..... - .................................................... ...................... ... 
\it ~ ldJtnenbt ..,.,_tine UftlJn ni Eritrede ilk ve mn bJe olarak mn- mirde birinci belediye caddesinde 901 enen IGnde dnaeı w1dthda ,.uztlne TAllPOll GRaOR GARNtTORO ALUCACM 

* o shuwl11r- dafaaya çalışıyorlar. Buranın zaptı ile inci 80bkta Z8 No. da Bmnt,J8t t8rtı brp w tebllpt tift1'lne ~hneıeıa mtlcJ.. D. D. Y .... 11111 lelah w' hı ı f ı 
~in bu tUrl(l tesirini terbiye E..-ftre iP halledilmiş C1Jaeak ve iv Ha- birli~ kantarcılanndan Osman oi1u d~nleyfdn l!Yahmda :rapıhm ~ du- ( 1793) lira mahammen bedelll malltelif ebeua :uoo . .Mt .ı ak y_. 
~ '-ı 8leden beri blldllderm- bepstanm Musavvadan bıtlfade etmesi Hasan Nisan. nmna 80llunda: poa aNllr sualdlıtl 8llk ek,U,,,~e lıcom ......... W Jl/J/MI .... 
,:, ...... kGçUk eoculdan "lrtık mUmktın olmıyacaktar. Clcil[ayı Yukarıda isim ve ad?'lllerl ~ olup Davacı vekili milctdeuleyhtn 1"9 se- wat 15 1e AIM• dde ltlıt- W.aemcla ko..U.,.onumm yap.ı.c.ktu. 
a....._-:-71 .tıa ile denlere bq1a •· apteclen tnıdlbı bvntltrl ya hir i§ .sahip1mnt tanıdı1tlarını w ~dete nesinde karısı Hatlceyf bopmumı mil- t.ceklderüa ( 134,4&) l1rahk M. Temlaaa mek"-lertJe ....,,_ nldtte 
~ 1ııitbıce yine earkı il ydtrp hamle ile Marda geçidini de zaptetmı,_ mani haJlerl olmadılmt 16vliyen ve ka- teakip Yum lflali wmda tepnllp kom' ı ı ı • • hn ıhd Mnm1'& Sad •• Wetme kaleminde sötüWJlr. 
~ ................ ı:.00 lerdlr. A,.. .. _. Jlerberaya çıkan nuıd ehliyet1erl Ut& o1cluJden gBrlllem edcrekWrdaha-'.l'thtiyeyıa ..... ~ 14 18 21 2S 967 (61S) 
~ ~ llla6l dln1l ba~ tngltfz JrunederfyJe Clclkadııld kuvvet- ,ahlderla ta~~e zat n btlvlye!Jm- duiundan tslilmUne muhakkak nazarde --------------------------
Jel ---. 19 '•ls~ctt fl1dr- ler birleşmişlerdir. Böylece Berl>m- nl tesbtt ......... bakılarak karar verilmesini istemiş ve ~ ........ l'ad«uı lfldlPllOfblden : 

~ .,_ka ~ hlr '9Y tammak .:: aı;tak temin edilmiştir. Bundan sonraki 1er aokailllda 28 numarada atma!\ Tab- ve "erebe 18-8-939 tarihinde yapılan ~· Kt!ltf bedeli 9!9 llıa ve Jile temlneh a llıa • ~. 
;:::ı ve bndllerWa kurduklan . · Brao .. Clclka • Mogadicyo ikmal ·yolu tŞ SAHlPLEIU: tzmirde birinci Bey- müddeaaleyhe '~k gazete vaıtasile T=ar~•mdıi ppdeaık otobllt &~uta milteahhi.t heabma ~· 

~. bta beJmılar ~ ..... illi! haıelrltm J.edeft Hmnnn zaptı olaeü- ya~=~ •J'lll m ~ ·wr ... oW•...... : ........ lal .... ı ... Mı 
~dl~1,•.'J::?>!.t w. ~ .- .metle ._ bnn tanne cJ~ yln• lsı-tı .ucut ft.- .aa .... ..., M t. ,,............ -11t' \fi --,.onda haır Wua-
~ ..,_._ ~~~ _.. YAPnOt 1YILt1t ttler: mendş w ftft:ild8ıhıden Mc: hl!' şahsrn ..-.. D, il. 81 11D (IU) . 
~o~~um·~~u ~~M~-~~ ~~~h~~~~~~~~~~~--------------------------
~ ~ kı ): harebelerde ttalyan bombardımanları da yazılı şartlara göre bir koTiektif ş\r- k"hyaya ait emvalin uzun senelerden- BrODfl•tJere llJlll Hllll [11(1 ~ 1>ek te yilksek bir ":'usX: zev- neticesinde Siva vahasında yeni sular keti teşkil ettiklerini beyan Pderler. bl'lri hazine tanfmdan idare edilmekte 
~~~~~~.~~rm~&~~~wta~m 1-~~~~~~w~~~~~~~~m~~-----~-------·-------------
----~ ~ bir ~t şöhret al- sulamak foin mumam bfl"e!' kayna\ ~ 'KemalMtin caddesinde 41 numaralı ma- medeninin 31 32, U. " 530 neu maclc1e- ........ VDHI• lldidtlPl ....... eR : 
~ aa.ı baymJar disiplin hlllln1 tel- kil edecektir. tuadll'. AkftJerd~n Alt Davamı evvel- 1.eri htlldlnılerine tevfikan mUddeaaleyb Baplcalet Matbuat umamı mildürlüiü fU prt1ar claineinde bir • Yüriiy\if 
~ musildnln hllyOlc bir muvaf- o ce AnAfartalar caddesmcle 418 numara- Ratf Hbyanm gatn-e- w mftırtmun Muta mlMbaka• açmlfllr: 
)i.~.. aı r... v B , ~ J da lrlışat edip kendi namma idare et- hazlael ~ dntlkallne u.n.- 1 - 8a ..W..bakqa ittirik edeıcelıc beatelclrlar Türk ohıcaklard.r. 
t...~ lailılıc üzerine de bi1J1ik 'rıoa RO a I e 6 • aaa mekte bulundulu dnkklrun lsbu ma- «Un ,,. -MT -._vı le karar ftri1adt ol- 2 - MaıwJana be.telenmemade fUl)ar fUD)ardarı 
~ oldutunu, tabii, bflinlnlz. On- favai yet/e bulunmadı hnJie nakli suretiyle tem editmlştir. duiundan mtıcldeaale,h bluat veya w- • _ Marw1ar s6ftellz o1acalıctlr. 
~ '1oıayı -doktor O.Ş. Uludal «stadı- ! - Şirketin Uılftıtı: (Alt ve Ahmet rlslerlndeın blrlsh:ıln lıbu hflktlm hmA- it_ Klullı: IUll fonnaaa. yani. ikinci k191Dl Trio olmalıc Gezere dd 
~ Yatdılına g8re. vaktiyle hastane- [ B~raft 1. ci Sa1ıifede 1 Davas kardesler koll~ m-ketl) dlr. sasuun lllıt tarihinden tttbaftn (15) lnwnlık tekle unun olacalıctır. EntıoclGbyon ve koda dıtlyarlclir. 
~ ~ mueyy• Jf(lnlerinde tında lstikı.11 ftla gal....,_ denm .,_ 3 - Şirketin mtftuu: Hazır elb'9e ~ zarfında temyiz etın.-k Uzeıre 1'1'1- Metronom 112 ill 116 cbr. 
~ takımı çaJga-~ B~ liyec@'ktlr, alım, satım1 ve buna ~Dfk tteaıi iş- 1Uııe tevfikan en yakm malıkemeye mU- J _ Pudqon ftJ& koadllktk plaoo partW n bando aletlerinin her W. 
~~ o bc1ar lett bir malklfe ta- SOVYETLER!N V-AZfi Jiil1 terle iştigal etmektir, racut etmelm hukuk U!Uftl muhab- rlee m•hP'I partiler man ,,.,.. .-m&rekbple '" temiz J'azdaut 
~~6! ~ebilecek insanlar bulunacağı NE OLACAK? 4 - Şirketin se!l'1My91l• tfalmda melert 'X. 40T, 431 ve 490 ncı mat1t1~ larak ftıtı.celdir 
~~ de bizde mı:slki ile te- Radyo gazetesine gfSre Yu~lavvanın meveut em,•al ve emtea l>Melt olarak lerl Mi1dım1ertae tevflkan ntn~ teblll 4 _ ~ ~ muwlana ..-hdeoall hudacaa a1etler bel-
~ ~Cin er; Mlytlk mGtfıhamsı topraklarından Alman &ılcertnln ~~ taraflarca ttlblt ve kal>ut edl1eıı !000 olunur. 115T (TOi) l'Olll • u .....,._.. cetftJde ılelıedlea sa1ardaa mllrekbp oJa. 
~?UUrt hekimin ftklrlertnden her za- sJne munfabt etmemek prliyle Gçln sekiz bin Ttlr1r llrumdan "-rettir. a.br. 
~ ~ edlJeWlir Ba ......._ il~ pakta girmesini Sovyetler!n tavsiye et- 5 - Yukanda yazdı sermayenin va· A J Re hemol ldlçlk Flit. Do b07Uk Flit. dd oban. 1 Ml ._... Klu-
" ~. l&re. 1Jbtm prk muslld- tikleri hakkmcla1d halter tffYY{H fltme- rısı Ali Davu ve dt~r varm Ahmet ~ hD net. 2 blrlncl Sl bemol K1unet 2 ddncl Sl bemol klarnet. s lçGncl 
~ ~ ınabma bir tilrftl derde deva ınqtlr. Sovyetler bu haberi hPntlz tebtp O::ıvasa afttlr. Sl heaıol klarnet. 2 Faiot. 2 Ml bemol trompet, 2 Si bemol kamet. 
~~reha~ fuh. bq atnmna ve etmemJs olmakLt beraber .siik6tu muba- 8 - Orbklardan her banti biri flrket 2 8GJi1 4 korno. 4 Trombon, 2 Sl bemol Bariton. 2 Ml Ye Sl bemol 
~~ta ile nefes darlılma f71 ıeBr. Bun- far.a ediyorlar. 8oYyet radyosunun haf- fırnıaslyl'! birlikte imza koymak suıoe- Kootnbu. ı Bateri. • Cem' aa 54 • S.:- bayanlara çokça musaDat ol- talık icmalinde Yugoslavyanm vadye- tiyle mOnf"'l'ltleın !hketl telllldl etmelr 5 _ MaqJar tamemde ortjlael melodOede ppelm• olacak. " laer ...... 
~ IQJl etmete ltlzmn oı.. ıeıek· tinden hlc; bahsedilmemiş olması dtkbti ısalfthiyE>ttnl lıabalr. bir marpn ha itibarla .. bmea cı.w. h.zed olaupcabr. Ancak 
aı;; ~:L llllzacm btifade edeeeAi ma- çekmektedir. '1 - 0rtaklard8Jl M.r ddel mnnhuınD IDua.JTeD bir melodi QMD .-... olmamak prd.yle. ,.hm a.ltp 
~ ..__chr.lnk ........, _. Jak. ESKi BAŞVJtK!L ve mlbtf!mlnen. ortaklık l.Jlnde çal1~ balummclaa MiDi ........ -. ~ " ben&erllk ha bptaa 
~ lı'.:.!fat makamı 1U1fım.ra faydals- ARZUStYLE Ml GtTMt&? tt deruhte ettiklerinden hariçte kendi mÜltesmıd•. 
~-aat en '&ıemU tesir t.fahan maka- Belgrat M (A.A) - Samk b.fvekil nam ve hesaplanna ııtynea tlcaıt ft tut- 6 _ Maqlar eneJce l:ııeetıelemnlt Mttadilmlt Te ifldnmle ~-· 

ae1lr; ~kel bu makun lntanm B. Stoyadlncmçln Yunanllbna aldlfl ma'8 mezun deldcBrter. 7 _ Mlı L+Jar lllm" achee1ednl ...teriDla GwiM euill olarak~ 
lealtletir, •lrlsnu uttmr ve hakkmda l'lnlı'I h:ıberlr:!r ~ıkan1dığındnn S - Şirket muamele.inden huıl olan melııchdar ucak. lsd7ealer himlerW sizli tataWllr1er. • _.... 

.._-.ı tazeler... m.. mabmma Avala ajanla, B. Stoyadlnovtçla kend5 kir ve urar ortaklar arumda ıntııe.- .. eulla ...._ rahek --6 mfialılu w.. .....- ..- ı 1 4.. ' · 
!~ i._.._ ~telfyle ve palSaJ)Ort ıtbrak Yuıuınlstana vt_ven y~ yftrıya, tabinı olunur. 
Ql"-L.._,. 11fab da.ts oı .-- trıttllfnl nsmt mahfillerden aJd,P.t mil ı- Slrb-tln mt\ddeti mukavele tarl- 1 _ ';:-~ nwell ~....., .............. putW flzerbl. 
-.ı ..ı. ~ "*" Nli ltunata atfen 'benDa memnclur. Stop4f. hlhden ltlbaftrı Mş eenecllr. "::::! de tlddk De Wr .ı... ,...aılıw __.. hhalen -... d. dlnllıe-

lfltm... novft hatdmu!akt 'f;fttftn en~ Jıaber!-v a~ Mtllmndan ~ ay ~t • .. ...... .... lı: 
G a. ...... _.zt11r: d ,_._. ~ ti a.....a..a...I fi ._,_ - ~ ----- W • .. .. PPM'L ft . ~ '""""""',. · an um prı<e1D Ra11111 7llZl e -~ ,,... ı.u saNt1e • manılhk .a... ...... mı;ecmılı. Balardaa • lJl 

- IOI * lh.bv ~ fltkf'tla mtlc!cf~ bll- 6-ld IL-L'- · ........ &..1- 100 U- oJuU 

'il TllRF. iz U Radyo ozeteafne ~· •ld Yu- cJfYIJthıdet1 bef tene daha unhtmlf • 6 ....,a 600 u..I* ~ ~ ..- • • aua _,. 
• • eosla• 1tapeltftt !toy'h!ttiovldn 'tngt!b- yıl11'. Ve mOteaklp mtlddetıer için a.111 ~ ..W....., •ı•ttr.. 

llLl'ETI llRILDI ~~ü!n!::'8~~ aynı~ _:u~.;*:!~r~~ubveteslal t - ::.-.~eti aidllea ........ da ... " ... 
nuuuı All1QID r- JUll1lr v x-.. r ... ~ il - Meql ı 15 M.,. 1941 cf RrN ....... W- Na6t111ıt -
verhhu cHter taraftan 1nı polltt1amm ıahitler .,... •• , --..... .~ t 1ır1-. .. ..&. L.. Rıll..lı:Xıiı ..:-.1-n_a... L_w__ __ ...._ 

""'-· t Bcı3tanft ı cf ScMfede] en hanretl ndtrenlet olan bir adArn1 Ve anlattım. MOnct~m tste\1~ un.1 ' • ••,.-• 1.ı • .a.ı•1••Jı .. • •nacw •---. ...... .._.,.. 
~~ ~~~~~~n~~~~~~~~•L •••• · -~~----------2_s_ı_'---'~'-5-•~<_1_u_, ___ _ 

'-...~ 24 (A.A) _ Yunan eamfy~t Anla atamı ,,u !JabeJ'l t~blp etml.~ de ve basb bir ~ elftıadıtmı bf1- Çlnlıa eCiiacl K wl IC. Aldlıf ,.. JZJIDI Hl l m.B ....... A• I 
~ ~ltlf · ~ bna kuv- Stoya~ tngtllzlerfn ellndeclll' ve aırmelm Gzerlne ftlell tamim effllbn ..... - ı JZ .. 
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l'l ~ket dahnlnde şu hOcumla- Yugaslav,aün ataJmıştır. bu ves1bJ1 tudtbn hepimiz IDa ettik T•ld, ........ ••Mal liendi- Selim S • " .. Y..a .....,_ .......... olaa iv., ._ .. laarp b-
lfb Vı UhUr1ec11k. Bhl dom yOz ~ Mr .J.....L. W10 Wi'lllil .. H ......... -~ ... ~ Ala~ ~ 

l" p r: Prevezeye: tnsanea zayiat em ....._1op1ennt Wr .-h11~ı•. T .... 1 7- ıa.ı ........ 121 la .. ullo' ... W. pdill nllyet ldıae..,... ~ •kat evlerde bazı hual' vukua mittir. Bu vakıa lle tamamlyle tftat ha- ıenell Mart ~~ t1&hsuneu Çar- ti Jalııtar Olt• J E • ..... bra6 bt'l ...,.I• .._. ..._ IO -. m1••st1e mllzayedep ............. 
~ Jinde olarak 12 Martta bir ftatyan tay- ~amba ıOnU. tMt 0 • .-

15 
d Ydl d 

-....;_ Ye: Burada maddi hasar ~le •·aretll alpktan ~1ı: Yunan Sokrat Sdltler lnmJan, ' ._. .... .,,.,. ...... ..,.. T•llplc: .. 7 ..._ 941,....... ... ..e • Y9t 1 are ..,,..._ mar.. 

~k~. hastane ~ bomba!a"nı atmqtır. ~ tmu1an. lll•~nlLftL=~~=m:o~~=~~==-.:.:-=•=n~aa..=-c=lm=•:.·--------··~·;68:.~<~7~12~)~---llıi. ~ ı...;;aıuıa bir ktlç(lk kasabaya:Bu- 1Nctı.tzuattN SIDnrnJ T.C. lmplr ddnd noteri YAkl l2ülol- .ill 
·~tt pelıc &%dır. 11d kadın ve bir BAVA R'OCUMl..ABL. lu tellllt mO!ıUr ft tama 
~laıunıştır. Loncln. 24 (Rect,o s. 21.10) - lntP- Unmmt No. 2198 HUIU9I No. Ut 
~.\~ """tLEL HUKUK. Uz tayyareleri Arnavutlukta ltalyan)a- t~bu mubTeleaame &ımlfnla dalredr 
L~ 2 "1:1 !TALY ANLAR nn Berattaki tayy ... ~ tld- doayumda aklı utma anan olc1utu 
:"'l'hıot! ı: (A.A.) - Attna afansı bil- det1l w m~ 1* t.nuzda tasc!Rc ectnert"k allbclna vmtdl. Bin 
~ ~t alnnnı ayaklawt altmda çO~- butunm~lardır. Yerde iki~ tay- dokuz ytk bık Mr Rntsl Mart llJ1ftlD 
L. ""l~st.,. "l'nasvonal hukuk blde1ermr vared yalntım. diğer t.,,aıelw hwra on ciokmuneu Çarpmba "6ntl. 
~ aar .. ı ın baıtblıtmı rHstereıa ,.enf u~tıl~. Hava muharehlıllnde fki ı....,_ıtcı 
;:!: ~~ "1dur: ttal-nuı '1'osbna has- dll$nan tayymesl d~6'. dliter bir fnnfr ddnel noterllll rmal midlrl ft 
ti:,!! ~ 8 Martta Glriıftn "2na1fndr eok1an tahrip edilmiştir. Tepedelende ?.eki :!hlloıN hn ı a 

DiKKAT 
............. ,. ............ 

Tmıofaj ~1-rı ~rtkf!D donarunamır bir .._,,_ kam.- tunus ~. 30 kuruttuk -..... pultl ...Wtp 19 
~· ~,_,~ı!tır. Donan- He.nt ı.wt edlJememlcıllr. Bu ....... Mut 1941 tal'l!l w ı..tr t1dnel ......U

-...._ -ı.~ bu ttalya&a hastane 1ceee tetfnk edea blltOn tayyarelerimlr iti resmi mtlhrl. 

,_una cı....m. .._ .. tt- ...._ tllıılQııı dlmntltlerdlr. UM ('M). "------------------·--------------""' 



---«, ... -- Yunanistan tıer tohlikı
ue karşı pervasız .. 1 

ln~i ltere)1e sevki yatı 

An1erika11 harp tay-
yl nanlıların yart~leri himaye-

ye haşlıyor düsturu şu: \-a-

Balkanlarda vaziyet 

ve bize dair haberier 
--«>--

Türkiyeye taar
ruz ihtimali ve 

Sovyetler 
--0--Mosııoua --;::c;;osu uAt· zİfenİ "8P ve 

lantilı muharebesi çolı · AJJ L •• t Hür Fransız ajansına 
yalıu~da İngilterenin 8iJ a ı!°U ven. göPe Moslıo11a bir taar• 
lehinde bitecelıtir •• n --«>-- ruz halinde rürlıiyenin 

diyor.. Yunan maneuiyatı hari· Jıendisini müdafaada 
Radyo gaz.etesine göre İngiltere - Al- fıuJtide bir e!eJıilde SGğ• serbest oJacanını 

manya arasındaki barbın ağırlığı Atlan- 'I' :r 
tikte toplanm11tır. Bu mücade]ede Bal. lamdır Ue asla neden bildirdi? 
kanlar meselesi ikinci planda bırakılmıı- sarsılmıyacaJıtır- Londra, 24 (A.A) Müstakil 
tır. Almanya evvelce muayyen olan ta.. Fransız jnnsı bildiriyor: Londranın dip-

1 A la ·k f--1· · Atinn, 24 (A.A) - Atina ajansı tch- lomnıı'k mahfı'llerı· Balkan hadiselerini 
ribten evve t ntı te -..ıyete geçmıı- liğ ediyor: Hariçte yaşıyan Yunanlıtn- bı"r go···terı'• manevra~ı suretinde telakki 
tir. Filhakika AtJantik muharebesi har- rın 'IV>k tabii olarak vatana yardıma "' ,,. ,, 
bm ilk rünündenberi YardL Almanya davet edilmesi üzerine bu hususta eski etmektedir. . 
ilkbahar için büyük hazırlıklar yapm14- Geçen •hafta sonundc. en heyecanla 
b. Bahar gelmeden genit ölçüde faali- muhariplerin bir hitabbcsini ,fahnne rdcn hadise Rusyanın Türkiyeye verdiği te-

A .,__ d bir Rumen gazetesi ütün unan mane- mı·nattır. Sovyetler birlic;.ı Türkiyeye 
yete baılaması merıaau yar ımma ma- viyatının düşkün oldıığu J eticesini çı- ... d · · 
ni olmak makaadma matuftur. İngiliz- kanm:ıkta ve bunu • Yunanistan ümitsiz karşı humane bir niyet besleme iğını 
ler ve Amerikalılar yapılan tahribatın vaziyette• başlığiyle dört sütunluk blı' ve bir taarruz takdirinde Türkiyenin 
ağır olduğunu itiraf etmekle beraber bu- yazıya mevzu ittihaz etmektedir. kendisini müdafaada tamamiyle serbc~ 
nun ingiltere için bÜyük bir tehlike let· Bu makalenin muharririne Ezopun bulunacağını temin eylemiftir. Bir ço 
lıil etmiyeeeiini iddia etmektedirler. hikayesini tekrnr okumasını tavsiye iyi diifünenler Rusyanm Almanlann 
Ticaret gemileri :aayiab haftadan hafta- ederiz. Ba~kalarırun sırtır.da kanbur ya- Balkan hareketlerinden muğber olarak 
ya azalmaktadır. Amerika tngiltere için ratacağına kendi kanbunınu görsün.. siyasetinde değiıiklik >:apbğmı . il~~e 
seri halinde gemi infaatına ıwa.ıamJJtır. Milli istiklal bayramı şenlikleri mil- dirmü,lerdir. Fakat lngiliz mahfıllennın 
Amerikanın nakliyat meselesinde lngil- nascbctiyle on binden faua genç erkek ~mni t~!~k~si .~osko".8~ Almanya 
tereye bqka suretle yardımlara başladı- ve kızın ve iyi bir tarzıla teşkilatlandı- ıle ~er türlu ihtıla~an ı~ın~p Y~!~da 
iı da haber verilmiftir. Amerika kendi rılmış olan milli gençlik teşkilatı fı?.a- bug~e "!'dar aldıgı vazıy~tı degı~
harp tayyareleriyle kafileleri himaye farının heyecanlı tezahtirlerle meçhul cek bıç hır tt;Y yapanuya~gı merlı:e21~ 
edecektir. Bu tayyareler Amerika, Gro- asker abidesi önünden gcctiğine işm-e: dedir. Filha~ıka bu noktaı nazarı t~!ıt 
mland, lzlanda ve timali tngiltere ara- etmek kafidir. Bu teztıhürat milletin edecek mahıyelte gelen haberlere gore 
smda mont.azam seferler yaparak kafi. yenilmez benliğini, her hale ve her teh- Almanya Yu?aniıtan iıini ttalyay.a bı
Jeye yaklapcak olan Alman tayyarele- likcyc karşı sarsılmaz pervasızlığır.ı rakarak kendı arzularını e~ kısa ~~r ~
rini ve denizaltılannı telsizle lngiliz do- gösterir. Böyle bir millet düşkünlük vr. manda boğazları tutmak uzere Turkıye 
nanmasına haber verecelderdir. ümitsiz.lik ne olduğunu bHmez ve Orta üzerine saldınnağı diitünmüştür. Bu ta-

Atlantik muharebesi hakkında Sov- şark şövalyelerinin düsturunu kabul et- savvurdan haberdar olan Rusya az çok 
yet radyosu lngiltere ve Arnerikaya da- mistir : hayati addettiği bir mmtalcanm yakınla-
ha teveccühkar bli- lisan lrullanmııtır. .Vazifeni yap ve Allr.ha güven!• nna harbm yayılmasını önlemek için 
Ve f"zciimle tunlan söylemiıtir: Yunan milleti bu suretle. Rumen ga- azami §eyi yapmağa karar vermi~tir. 

cCörü1dü~ üxere Atlantik muhare- zetcsinin mukadderatı Uz.erinde durup işte Rusyanın Ankaradaki teşebbüsü-
besi cok yakında lngi1tere lehinde ola- düşünmesi lazım gelen oiğer bazı mil- nü bu bakımdan mütalea etmek gerek-
rnk hnUedilecektir.:11 let1ere de nümunei imfrml olmaktadır. tir. Rusyanın fikri şu olabilir: 

Simdiye kadar Sovyet radyosunun - Almanyayı Türkiyeye taarruzdl\n ev. 
lnviltere hakkında bu kadar dostane ti- A Jman)ar Yu• vel Yunanistan üzerine yürümeğe mec-
aan kullandığJ görülmemiştir. bur etmek bu suretle Almanya talihini 

MA TSUOKANIN SEY AHA Ti bir yerine iki yerde tehlikeye koyacak-
J apon hariciye nazırı Matsuokr. h d d a tır. Eğer hakikat bu ise Yunanistan bu-

Moskovaya varmış ve orada kısıt bir nan u u L n gün her zamankinden ziyade tehdit edi-
tcvakkuftnn 8onra Berline hareket et- liyor demektir. Her halde Türkiye ciddi 
mi tir. Yann (bu~ün) Berline varması ilerliyorlar ~ndişelerden kurtulmuştur. 
bekleniyor. 

Yugoslav paktının imza töreninde bu- > J •1• t 
lunup bulunmıyaea~ı bilinmiyor. Nisan Alman ordusunun hücu- Dı?l ız avvare-
orta!lında Moıikovada bulunacağına gö- ._

1 Te Berlin ve Romnda iki hafta kalacak- mu peJı ya" aştı ı . k k 
tır. Matsuokan1n beyanatı mihverin neş- galllJCI- eri pe ÇO 
rhatiyle tezat halindedir. Japon harf- Londrn, 24 (.A) - Royter Ajansı , 
ciye nazın Alman devletinin davetiyle bildiriyor: 
Berline gittiğini. hususi niyetleri olma- Burada dolqan f&Yİalua göre dün Derhal harekete ha%ır 
cıihnı. mihver devletlerinin şefleriyle öğledenberi Str.uma vadi.sinden Yunan 
tanısmnk istediğini, eğer mümkün olur- hududuna doğru Alman lntaatmm bü
aa Stalinlc de görüşmek arzusunda ol. yük hareketi varda. Bu hareket Hali-
4Juğunu söylemiştir. Matsuokanın bu kilikya yanın adasının en şark nokta
bf!yanatı calibi dikkattir. Japon harici- sına kadar uzanmaktadır. 
'1f'. nazırını uzak şaldan Almanyaya ge· 
tiren sebepler ancak Berlin mülakatın
'dnn sonra anlaıılacaktır. J a"on _ya karar 

vermıf degil 
Yu11oslnv ya artık [ BaştaTafı 1. ci Sahifede] 

I Jnpon - Sovyct münasebetleri hakkında 
üçüzlü pakte giriyor. fazla bir şey söylemiyerek bu mevzu 

--o-- ile Moskovadaki Japon bUyük ~}çisinin 
[ Başta rafı 1. ci Sa1ıif ede J ~!!,k~~~ bulunduğunu beyanla iktifa 

GİZLİ VE Al.ENİ MUAllED~ Berlin ve Romayı ziyaretten sonra 
Radyo gnzetcsindcn : Belgrad haben- Londrn ve Vaşington tarikivle Japon

ne göre Yugoslav başvekili ve hariciye vaya dönmek isteyip istcmedıği hakkın
nazın Almanynyn gitmek üzeredirler .. dn sorufan bir suale cevap veTCn Mat
Roytcr nazırların bu akşam (Dün ak- suoka c:Japonyada baı.ı kimselerin bu 
şanı) hareket edeceklerini haber ver- volu tavsiye etmiş oldukmrını, fakat 
mistir. İnwı edilecek vesikanın mahi- kendisinin böyle bir niyeti olmadığını> 
yeti henüz mnlfun değildir. Londra r.ıd- c;öylemiştir. 
yosuna göre Yugoslav paktı biri gizli Matsuokn daha üçler paktının imza
dii!eri nleni iki kısım olacaktır.. Aleni ı;ınd:m sonra Berlini ve Romayı ziyarete 
kısımda Yugoslııvyaya vecibeler yüklen- davet edilmiş bulunduğunu söylemiş ve 
miyomıuş .. Gi:z.li kısımda ise yarahların l:>u hususta 27 Eylül 1940 tarihinde tel
ve harp malzemesinin Yugoslav toprnk- ..,aflar teati edilmiş olduğunu ilave et
lanndan geçirilmesi gibi taahhütler bu mis1ir. 
Junacnkmış .• Hndiselerin nasıl bir seyir DöN'O$TE MOSKOV ADA 
takip ettiği malumdur. Kabinenin son KALACAK 
foplantı ından sonra ekseriyetin anlaş· Moskova 24 (A.A) - Japon mahfil-
mayn tnrnftnr olduğu işitilince her tn- ll'rindcn beyan olunduğuna göre Japon 
raftan kral naibine ve hükümete tel hariciye nazın Matsuoka Berlinden dö
grnflar ynJ:rınıştır. Sırplann ekseriyet; nüşündc Moskovadan geçecek ve bura
bu anla ·mava aleyhtardır. Hırvatlar il<' dn bir müddet kalacaktır. B . Matsuoka
Slovcnlcrin ·ise ~)aşmaya taraftar ol· nın 16 Nisanda Moskovaya dönmesi 
duklan anla ·ılmıştır. Ordu nleliıınum muhtemeldir. Maamafüı Japon hariciye 
anla maya taraftar olmamıştır. nazırının Sovyetler birliği merkezinde 

Kabine buhranı h:ılled.ilmiş bulunu- ne kadar kalaca~ı henliz te~bit edilme
yor. Adliye nazın istifasını geri almış miştir. 
ve diğer iki nezaret başkalanna verile- JAPONYADA TEDBtRLER 
rek kabine tamamlanmıştır. Tokyo 24 (A.A) - Japonya hükUme-

Royterin verdif,ti habere göre Yugos- tinin bir emimamesi mucibince ellcrin
lavya p:ıktı varın (BugUn) öğle vakti ıte ecnebt esham ve tahvilat bulunanlar 
:Almanya ne inwılanacaktır. Paktın bunları Maliye nezaret~ne kııydettirme
BulgarisUın. Romanya ve diğer devlet- ğe mecburdurlar. Her hangi bir ecnebt 
Jetle vnoılnn paktlardan daha hafif şart- hükümetinin müsadere edebileceği Ja
ları ihtiva edeceği, Yugoslavyanın ken- pon sennayesi mlktannı tesbit için bu 
di topraklarından Alman askerlerine tedbire tevessül edilml<;tir. 
gccit hakkı venniycceği söyleniyor. Bu-
na mukabil Yugoslavya Almanyanın ik- Hindlstanın l.ondPa 
tısadi heJ?cmonyasını kabul etmekte ve f ••Jıalc1de JıondsePI 
Yuı?osl:ıv matbuatına mihvere dost bir e., 
veçhe verileceğini taahhüt etmektedir. Arnerllıa a gidiyor .. 
Paktın imzası diğer imza törenleri gibi Londra, 24 (A.A) - Royter ajansının 
gUrültüsüz olmıyacaktır. Almanların bu zannettiğine göre Hindistamn Londr:ı 
paktla iktifa ctmiyerek ağır basacakları fevkalade komiseri Sir Firuz Hanın 
ve Yugoslavyayı tamamen kendi nilfuz. Amerikayı 7.ivarctindcn mak~at Ameri
lan altına sokmağa çalışacakları tahmin ka ile Hlııdistnnı alilkaclar eden mcsele
edilmektcdir. Böyle bir vaziyetin Yu- 1erl tetkik etmektir. Firuz 'Hanın Ka
goslavvnda bir takım kargaşalıklarn ~ nadayı zlynreti d;_ ~uhtemeldir. 
bep olması muhtemeldir~ 
BUIJGARİSTANDA GIDA 
TAIID1DATJ 
Moskova. 24 (A.A) - Radyonun bil

~irdiğine göre Bulgaristanda tereyaj'.,'J 
'Ye vejcta1in yar, vesikaya tabi tutula
taktır. Dii!er taraftan ekmek te fınnda1J 
tıktıktnn 24 AAnt sonra satılılfcı arzedilt>
('('~fir 

KAH ADA 
Aslıeri hazırlığını 
arttırıyor •• 
Ottava. 24 (A.A) - Kandiyen P~c 

göre Kanada hükümeti bir milyar 203 
milyon dolarlık fevaklade askeri tahsi
satı kabul etmiştir. 

tay yareler bir rt!kor 

tef kil ediyor 
--<>-

J8 ıon bomba taşıyan 
çolı uzun mesafeli haua 
Zll'ftldarı AmerUıadan 
gönderUrnelı iize,.e
Lond.ra, 24 ( A.A) - lngiliz tayya

re imalatı nazın Lord Biverburk ıe~en 
çarıamba cünkü beyanatmda derhal ba
reöta ceçmeğe huır bulunan tngiliz 
tayyarelerinin bir rekor te,kil ettiğini 
ıöylemiJti. Şubat İçinde imal edilen av
cı •e bombardıman tayyareleri lngilte
renin tayyarecilik tarihinde göriilmemİf 
bir rekor vücuda get.İrmİflerdir. 
Lord Biverbruk hava nezaretinin tahar 

riyat dairesinde son dokuz ayda yapı. 
lan i~lerin harbın başındanberi yapılan 
işlerin ~k fevkinde olduğunu, Spitfa
yerlere ve Harikenlere ilaveten daha 
altı Üp tayyarenin imali safhasına geçti
ğini, tayyare motörü imalatında dahi 
en büyük terakkiler elde edildiğini, 
Sebr motörlcrinin kuvvet itibariyle bü
yük bir lokomotiften daha kuvvetli ol
duğunu söylemi§tir. 
AMERİKADA YAPIJ.AN HAVA 
ZIRHLILARI 
Dünyamn en hÜyük bombardnnan 

tayyaresinin tecrübelerinin Amerilcada 
yapaldığı hakkmdaki haberler lngiltere
de memnuniyetle karıılanmıthr. 80 
tonluk ve Böring admı tafıyan bu tay
yareler hakiki hava zırhlılan olup en 
yalan :umanda tngiltereye cönderile
celderdir. Böringler 18 ton bomba ta.. 
fıyac:ak Ye Atlantiği ~ hombalan
nı attıktan aonra yine Amerikaya döne
bilecek halde olacaldardU'. 

Bunların mürettebah 1 O ki,idir. Avcı 
hücumlanna ve dafi bataryalann ateşi
ne karft kuvvetli bir zırh tabakasiyle 
kapLdırlar. Süratlan 200 milden fazla 
olmamakla bcra~ kuvvetleri süratlc
rinin ailığını teJMi edecektir. 

---~o>----

In2iltereve 18 
ayda 20 bin tay

yare ıf~lecek 
- -c>- -

BIR ÇOK TAYYARE AfRERI· 
KADAN UÇARAK INGIL · 

TEREYE GEÇTi 
Vaşington, 24 (A.A) - Asosyeted 

Pres bildiriyor. Amerika 18 ayda 
lngiltereye 20 bin tayyare gönderecek-

Almanların baya hücu
munda güttükleri maksat 

--o--
Amerikadan 
~önderilen le

tahribe vazımı 

çalışıyorlar 

«>---

Bu nota son daJdfıada 
yapılan llir ihta,. 

sayılıyor-
Londra, 24 (A.A) - Belsraddan 

bildiriliyor: f ngilterenin Belgrad elçisi 
Kanıpel Y qoalav hükümetine bir nota 
nnniıtir. Bu notanın aon dakikada.,._ 
pılan bir ihtar mahiyetinde oldı.ığu zan 
eodilme)dedir. 

HARtÇTEKI YUGOSLA VLA.RIN 

MÜRACAATI.ERİ 
Londra, 24 (A.A) - Yeni Zelanda

da bulunan Yugoslavlar Yugoslav kral 
naibi prens Pola telgraflarla müracaat 
ederek mihverin tazyildne kar,ı koyma
sını istemişlerdir. Bu telgrafta deniliyor 
ki: 

cAltcıı, Yugoslavyanın istiklal.ini ve 
şerefini korumanızı istiyor ve bunu bek
liyoruz.> _________ ,,_,,,,,, _______ __ 

General Vey

~and'ın teftişi 
----co>----

MeraJıeı ue Agadiri 
ziyaretten ue niıanıar 
uerdilıten sonra 
Rabata döndü.. 
Merakeş 24 (A.A) - Şimali Afrika 

fevkalade komiseri general Veygand 
refakatinde general Noges olduğu hal-
de dün Merake.şe gelmiş ve general 
Marten tarafından karşılanmıştır. Gcnc
rnl Noges yine tayynrc ifo P.abata dön
müşttir. 

Vişi 24 (AA) - General Veygand 
bu sabah Fasta Agadire gelmiş ve ge
neral Azat tarafından kar~ılanımştır. 
Askeri teftiş ederek bazı nişanlar tevzi 
ettikten sonra general diğer iki mevkii 
ziyaret etmiş ve tayyare ile Rahata dön
milştilr. 

Tancadaki lngilizle.r 

çağrıldı 
--<>--

Londra 24 (A.A) - 'Onited Pres ajan
sına göre İngiliz hükümeti Tancadaki 
konsolosluklarını kapatmak niyetinde 
olduğunu bildirmiş ve buradaki İngiliz 
tebaasını Tancayı terke davet etmi~tir. 

tir. Av tayyarelerinin Groenland yoliyle 
gönderilmesi düşünülmektedir. Şimdi
ye kııdar Amerikadan bir çok tnyyare
],.r uçarak f ngiltercye gitmişlerdir. 

tngBltere için 400 ticare~ 
flem!si ya~ı1ı11or •• 

Vaşington 24 (A.A) - Amerika 
bahriye komiseri namına beyanatta bu
lunmnğa mezun bir zat lngiltere için 
Amerika deniz İnşaatı tezgahlarında 
dört yüz tienret gemisi yapılacağını. bu 
gemilerden her birinin 312 bin sterline 
mal olacağını söylemiştir. 

SON HABE~ 

Gaz, benzin ve 

------~---------
MtUAkatta Stalin de 
hazır bulundu 
Moskova 24 (A.A) - Tas ajansı bil

diriyor: Sovyetler birliği halle komiser
leri erisi ve hariciye komiseri B. Molo
tof 24 Martta Japon hariciye nazırı B. 
Matsuoka ile refakatinde bulunan Ja
ponyanın Moskova büyük elçisi B. 
Fakkavayı kabul elm~tir. B. Stalin de 
bu mülakatta hazır bulunmuştur. Gö
rüşme bir saatten fazla sünnüstür. 

------- - --
ln2iliz tayyare

lerinin bouıbar
dıımanları 
----------·---------

Arnavutlukta ve Ha
beşistanda tayyare 
meydanları ve bir çok 
trenler bombalandı 
Kahire 24 (A.A) - İngiliz hava kuv-

vetleri wnumt karargalıınıa tebliği: 
Arnavutluktaki İngiliz hava kuvvetleri
ne mensup bombardmıan tayyareleri 
dün Berat üzerine büyük muvaffakıyet
le neticelenen bir akın yapmışlardır. 
Berat uçuş sahasında ve dağınık vazi
yette bulunan düşman tayyarelerine 
bir ~ok bombalar isabet etmiştir. Bu 
tayyarelerden en asağı ikisi tnınamiyle 
tahrip edHmiştir. Diğer ba7.ı tayynrelc
rin hasara uğradıj:,11 ve parçalarının cpcy
<'C yükseklere fırladığı görülmüştür. 
Avcılarımız avnı ınıntakada C. 50 ti
pinde İtalyan . avcı tayyarelerine rastlı
yarak iki tanesini muhakkak surette 
diişUrıniişler ve bir çoğunu dn ciddi ha
sara uğratmı~Jardır. İki C. 50 tayynresi 
de Berat hava meydanına yapılan hii· 
cum esnasında verdc tahrip edilmişti!' 
TeµCdelen mıniakasmda bir clüşmtln 
kampına hücum edilmiş fakat neticeler 
tesbit edilememiştir. 

Habcşistanda cenubi Afrika hav-. 
lmvvctlcrine menSup t..-ıyyareler ilerle
mekte olan kıtalarımızın yolunu açına
ğa devam etmişlerdir. Dfrcöuva •le 
Avaş ::.ırasmdaki kara v\:? d ·miryollnrına 

motorin f iatleri 

lneilterenin 
Bel2rad elçisi 
Yugoslavyaya vercliİ 
notada Yugoslavya" 
nın mazisine ihanet 
edilmemesini istedi 

Kahire 24 (AA) - Roylc.r: in, 
terenin Belgrat elçisi Yugoslav h~ 
met.ine tevdi ettiği bir notada el~ 
uınumiyenin tezahür eden kanaati Ot' 
şısında Yugoslavyanın mazisine ihn 
edilmemesini i;Stemiştir. Kahiredc ~ 
mi mahfilleri Ingiliz hükümctinin · _... 
goslavyaya müteaddit defa ve g~ 
nçık bir şekilde müracaattc bulun ~· 
Romanya ile Bulgaristanın takip et )ıl" 
leri yolu tuttu~u takdirde hayati bir~ 
ta işlemiş olacağını ve kendisini Aln edl' 
ya ile beraber yi.irümcğe mecbur bJ' 
cek bir anlaşma yapacak olursa bu ti 
rckctindcn dolayı hiç bir zaman ~ ~ 
görmiyeceğini ih~as ey lemis oldu~ 
bildirmektedir. 

;öt' hücum etmişlerdir. Direduvaya ~ 11' 
bir iaşe trenine bir çok isabetler lcaY ti' 
dilmiştir. Miessa ile A vaşta cliğer ~ 
lere hücum edilmiştir. Bu trenle ot" 
birindeki müteaddit marşandiz va';..ıc 
farı mcyyHli bir yerde devrilmiş ola to' 
görülmüş, AdisabnbaA yakmlarm~a ~,ı;ı 
mobil \'C bazı askerı kıtalar mıtrıırr!il 
ateşine tutulmu:;ıtur. Avasta mot : ....... 

h .. c .. •· 
nnkil vasıtalnrına vapılan bir u · jc-

dnn sonra vangınlaı· çıktıi:rı ~Uriilı'1ı 
tür. trııP 

İngiliz somalisınd~ pilotlar ıc•1~.,.. 
pek çok \'<'rlinin ellerinde hcv~ı zci· 
raklar sa llad ıklannı ~önnüslerclır • rtılt' 
l&dnki binalar iizer inde İn"ili1: htı" 
l.•rının 9al rlah:ınd:ğı görülmü~i.İ~·1ıı 

BERUNE YAP!LAN TAAJt bilıt 1 
Londrn 24 (A.A) - Bu akw;'11o"ılı~ 

rildiğine ~öre Curmu1e'ii ırcccq ~ 1 0J<ı11 
hava kuvvctlc'linin Berline vnP11~ 1>0P1' 
E'snaı:ında on binden fazla yangı~rı"bl'' 
bnsiyle yüksek inHlfıldı bi~ co:k 1'"1011· 
hır ahlmıstır Bu nkına hır ~ . 
~alı tayyareci de iştırnk etnı1stır 

il 


