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Cüınhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahları çıkar siya..! gazetedir 

FIRSITI llÇIRMAYINIZ 
b:mir En~yonal Fuanrun yarattığı zengin 

bir net' e içinde yiizbinlerce mİİfleriye mallan
nızı tanılmak, finnanız için en büyük reldimı 
YAPOllJ olnak fınatuu kaçınnaymu: ! 
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ulunuyoruz 
BELGRAD Hadiseleri m~tanetle bekliyoruz 

~~~~~~~~-x*x:-~~~~~-~-

P AK T~ Gtaoi· Eg~ er Istiklilimize 
Mihverciler fe-
dakarlıkta bu- dokunulursa ... 
lunmuşlar! 

'Şeref ve istiklalimiz.e karşı yapılabilecek 

büyük Yugoslav halltının alısü· her hareketi en 
lômelinden lıorlıaralt 

asftePi mahiyette şera· şiddetle karşılamağa haz.ır bulunuyoruz 
itten Vaz geçmqleP- Ankara, 25 (A.A) - Giresun mebusu topraklarının bütünlilğüne, şeref ve is· 
Viyana, 25 (A.A) - Yugoslavyanın Basan Vasıf Sonyürek dün Urfa Halke- tikWine karşı yapılacak her hareketi 

üçlü ~'aktı imza ebnesi merasimi Bel- vi salonunda dünya vaziyetinin arzetti- en büyük bir şiddetle karşılaınağa hazır 
veder sarayında yapıhnıştır. Merasimde p manzara ile bunun karşısında Türk olduğunu anlatan hatibin sözleri heye
Yugoslav başvekil ve hariciye nazırın- milletinin durumunu izah etmiş ve bii- canlı ve silrekli alkışlarla karşılanmış
dan başka, Almanya ve İtalya hariciye yük milletimizin Milli Şef İnönü etra· tır. Konferansçı, aziz şefimizin timsalini 
nazırfan Fon Ribbentrop ve ~ant Ci· fmda imanla toplandığuıı işaret ettik- teşkil ettiği sarsılmaz birlik içinde mil
ano, Japonya, Slovakya, Macanstan, Ro- ten sonra harbin bir tarihçesini yaparak Jetim.izin her ihbnale karşı hazır oldu
manya ve Bulgaristan elçileri devletle· mağlftbiyetin dalına milli tesanüt ve bir- ğunu ve hfııliseleri metanetle beklediği-
rini temsilen paktı imza etıniı;lerdir. lik noksanından ileriye geldiğini, vatan ni ifade etmiştir. 

Merasimde Alman ve ecnebi matbu· sevgisi ve istiklal aşkı ile dövüşen mil- TEKİRDAÖINDA 

Y1ı9os1 aı'1.ırın1n iiç·ii;..lii pakta iltihakı 1nünasebeti1ıle Balkanlara umumi bir bakış 
at miimessilleri de hazır bulunmuşlar· Jetlerin bilakis mütecavizleri memle- Telcirdağında saylavlarımızdan Hasan 
dır. ketlerinden kovduklarıııı tebııriiz ettir• Re§it Tankut dün dünya ahvalini ve 
MİHVERİN RAZI OLDUliU miştir. Türkiyenin bugünkü durumunu tasvir 

istikbale 
Sarsılmaz bir 
Emniyetle 
Bakıyoruz •.• 

-tı::)-

Türkün iıtiklaline, toprakla
rımızın tecaııüzdan masuni. 
yetine uzanacak eller mu
hakkak aUTette kırılacaktır. 

SEVKET BİLGİN 

~-~ebuslarınıız şehir şehir dolaşarak ;:a ahvali müvacelıesinde siyasi du
"'1 Ulııuzu tebarüz ettiren konferans· Amerika 
lııey~•rınektcdirler. Bu kon!cranslarda bahriye nazın albay Knoks 

ı:ı· lllla konan hakikat şudıır: 
lj111.'• tek dih•amız vardır. O da istikra· 
da~zle birlikte topraklarıımzm taarruz

Amerikan yardımı 
-<>--

il ınasuniyetidir. 
dıı, 11 aııa temel gözden uzak tutulnıa· 
~.1~. t?arruz zihniyetine karşı hassasi-

J\ ızın sebebini anlamak kolaydır. 
r;l\i "k:Pada bir çok milletler istiklalle· 
~..,,. Yhetınişlerılir. Yeni nizanı mas· 
ıi~~ltında insanlı~ın eıı kıymettar ha· 
}·et 1 

... ''e en aziz n1cfkiırcsi o]an hürri
'l'~1ı:ııenrniştir. Tahakküm silindiri 
llaıı. Yı geçmiş, Balkanları aşmıııtır. O 
tiği :?l'!r ki bir asırdan beri hasret çek
llııı ulıun ve emniyete nihayet kavu~· 
bir;' hulunuyordu. Yeni nizamcılar bit
tal :•~ıııca Romanyayı, Bulgaristanı iş· 
~ıla tııler. Elye,•m Yugoslavyanın ka· 
s011 t~nı zorlamaktadırlar. İstiklalinin 
•laı, •llıtihan günlerini yaşadığına kani 
lııaıı YugoSlav milleti, mihverle anlaş· 
tağ~n hu saatte imza edilmiş olmasına 
la\ıı· •n kendisini ilıanetc uğramış te. 
liıı ı' ederek haklı bir hiddet ve infia· 

Senato 7 milyar
lık tahsisatı 

, ıı~?ecaııı içindedir. 

tasvip etti 
Amerilta donanmasını 
en muazzam hadde çı· 
ltarıyor • Harbı ingilte· 

re ltazanacalttır •• 
Vaşington 25 (A.A) - Senato demok

rasilere yardım için sarfedilmek üzere 
7 milyar dolar tahsisat verilmesine dair 
olup daha evvel mümessiller meclisi ta
rafından kabul edilmiş olan kanun la-

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 
~iiı kanlarda yalnız Yunanistan teca· 
llis~ ~Yıın eğmemiş, istiklali uğrun~a 
\ah lsız bir sa\•aşa şayanı hayret hır 
lııi 

1
'.••nanhkla atılmak cesaretini göster· 
~ ır. SON DAKİKA 

cl;,,••ın teca,·üz sırası bize gelecek mı· 
..... 

v~1~1u bilmiyoruz. Verilen kupkuru 
ııı;ı1 •a inanmak gafletini gösterecek 
ıı~t değiliz. Şuna kaniiz ki tecavüze 
•la tsak sayıst7 kalıraınanlıklarla dolu 
ltac" lıtarilıirııize dünyayı hayrette hıra· 
ili>:. al{ daha şanlı sahifeler. ilave ~dece
lttr.ı. aral"1n11zı coktan bcrı \'ennış hu-

Nul"<>ttız: · 
;ı.~ ereden ı:elirse gelsin, tehdit, taz· 
k..,,.;·e tecavüz karşısında vazifemiz mu
haki llıN~en ibarettir. Mııkad~era!ın:ı~a 
ıı., hın hır millet sıfatiyle mıllctimızın 

t csı · · · 

•••••••••••• 

Afrikada Ital-
yan zayiatı 
200 bin ••• 

---0-

Londra 25 (Radyo S 21,10) - Lort
lar kamarasına resmen te!>liğ edildiğine 
göre İtalyan ordusunun Afrika muhare-da · ıradcsiyle taa:vvün ctmış n1zam-

n baslıa hiç b" ni;a;n tanııruyont7. belerindeki zayiatı 180 bin esirle 20 
ı.a~•llkrııza u~ ..... ~:ıadıkça harbin dışındn bin ölü ve yaralıya baliğ olmaktadır. 
lıu;•lı kararında ne kadar saminıi isek AFRİKA~A YENİ İNGİLİZ 
Qhh~ııku \•azi\"ctimizin ifadesi olan ta· llA VA HUCUMLARI 

·~ Ut) • M 

llish •tımize sadakat bahsinde de o 
N e.t~c san1imiyiz.. . 

lilıı:~'arınıızda milli sere[ mefhumu !S· 

~a;ın nıcr~umu ile bcraberd~r ... Biri cı~
ı"ikı· ca dığer olamaz. Ne mılli şcref"z 
ı;;,,.,. al, ııc de istiktalsiz milli şeref la· 

" Ur edilemez. 
lıiı.;:,~alde davamızı ~öylece tesbit ede-

z'"~i~:ı•aya tahakkiin1 ctınek istiyen 
llar ~lık zihniyetinin hudutsuz bir im· 
ç1ı. 3 0d•~uk kurmak bahanesiyle ortaya 
~ar ı"ı . . h ı· . 

Loncl.ra, 25 (Radyo S. 21.10) - Hava 
kuvvetleri Habeşistanda Avaşla ve Di
reduva arasında Arba istasyonunda bir 
treni bombalan11şlardır. Kerene on ton 
bomba atılınıştır. Trablustaki tayyare 
meydanları bombalanmıştır. 

Bİlt ALMAN V~P~U 
MÜSADERE EDiLDi.. 
Lonclra, 25 (Radyo S. 21.10) - İngiliz 

Aınirallık dairesinin tebliği : Ober adlı 
8500 tonluk Alman vapuru Musavva li
manında kaçarken yakalanmıştır. t>irhe "'" .. ycnı nızam eyu asının zın-

nt kolcleri arasında bulıııunak beıl 1:-~~'":l!lllll!'!o"""e+,~=··.,;;;;,, 
[ Sonu 2. ci Sa1ıifed<! ] 111111 ,ıı~ıııııııılm ·1111111111 • 

Yuıroslavyada 

nümayişler 
---<>--

Belgradda hükümeti hi
ganetıe itham eden 

begannameıer dağıdıldi 
Belgrad. 25 ( A.A) - Royler Ajansı 

şu mallı.matı vermektedir: Yugoslav hal
kı hadiselerin inkişahndan bihaber tu· 
tulınaktadır. Fakat haberlerin sızdığı 
her yerde halkın aksülameli gayet şid-

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 

üclü Yugoılavyanın 
pakte iltihakı 

• 

--... >--

·Atina, Amerika 
ve Sovyetler 

ne düşünüyor? 
--o--

Atina 25 (AA) - Yugoslavyanm üç
llı pakta iltihakı haberi Yunanistanda 
derin bir infialle karşılannuştır. Yugos
lavyanın kararı (arkadan vurulmuş bir 
hançer darbesi) olarak tavsif edilmek
tedir. 

AMERIKADAKt TEL.A.KKt 

ŞARTLAR?... • Hatip Türk devletinin ve Partinin ana eden bir konferans vermiştir. Bunu bin-
Londra, 25 (11 •. A) - Belgra?dan bil- siyasetini ifade eden •Yurdda sulh ve )erce Tekirdağlı dikkat ve heyecanla 

dirildiğine göre iiçlü pak.tın "'?,'~ dünyada sulh• vecizesini izah ettikten takip etmiştir. Sık ıııJı: ve sürekli alJıış. 
Yugoslavyada uyandıracagı aksül3me~ sonra, başta Büyük Milli Şefimiz oldu- lıırla kesilen bu konferansta hatip mille· 
nazarı itibara alan mihver devletlen ğu halde onun gösterdiği yolda fedakh- tin ve devletin, başta en çetin günlerde 
paktta bulunması icap eden askeri ma· lıkla çalışmak azmimizin istikW ve hA- istiklal ve şeref için muzafferane mü
hiyette şeraitten, hattA Alman ha~ k:inıiyetiınizin esası olduğunu göstermiş- cadeleler yapmış, milleti şeref, saadet 
malzemesinin Yugoslavyadan geçmesı tir. ve teralı:kiye madıar etmiş olan Milli 
şartından dahi vaz geçmişlerdir. AMASYADA Şef etrahnda sanılnıaz bir kitle halin-
İMZALAMAÖA GİDERKEN Amasyada, İçel mebusu Ferit CeW de toplandığuıı tebarüz ettirmiştir. 
Belgrad, 25 (A.A) - Yugoslavya baş- Güven CUmhuriyet meydanında halka ZAFRANBOLUDA 

vekili Svetkoviç ve hariciye nazırı Çin- bir konferans vererek dünyarun içinde Zafranboluda da Halkevi salonundoı 
çar Markoviç dün gece saat 21 de Bel- bulunduğu fevka!Ade ahval karşısında kesil bir kalabalık huzurunda dünya 
graddan Viyanaya hareket etmişlerdir.. Türkiyenin vaziyetini izah etmiştir. ahvali karşısında Türkiye mevzulu bir 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] Türk ulusunun sulhu sevmekle beraber lronferana verilmiştir. 
~=~r:~ UIHlllUUllllllHHllllllllllUllllllllilllllllllllllllillilJllllllllllllllllllUlllllHIHHllllllHlllHllllUllllHlllK 

Habeıiatanın tama- ı . S vyet d~kla-

Vçüzlü pakta giTen Yugoslavların kTal 
naibi PTens Pol 

men istirdadı yakın ra yonu ve Jngilizler ___ ..,'°,,._ __ _ 

111 YER DAHA ALINDI 

In~izler son 
Italyan müda
faa hattını da 

yardılar 
--o-

İngiliz somalisinde 
İtalyanların flaPp Jıalll· 

liyeti imha olundu.. 

-<o>----

TAYMISIN BiR. S ALI 
ovyetler Bo
zların mü a
asına iştirake 

r 
--0-

raymise göre Sovyetlett 
filiyata geçmelı ıpn 
dalla IJelıliyeceJıleP .. 

Londra, 25 (A.A) - Ademi tecavüz 

Nevyork 25 (AA) - Nevyork Tay- ""'~""""""''"""'"""'°""'"""""'~"""::.<:>o<:o><:> 

Londra 25 (A.A) - Royter ajansının 
Habeşistanda harekAtta bulunan cenubt 
Afrika kuvvetleri neWirıdeki muhabiri 
bildiriyor: 

Şiddetli bir muharebeden sonra, Ci
cibdan gelen ve garp istikametinde ill1J'
liyen İngiliz imparatorluk kuvvetleri, 
şarki HabıŞstaıun dağlık arazi.sinde ltal.. 
yanların son müdafaa liattmı da yar-

deklarasyonu hakkındaki Sovyet ve 
Türk tebliğleri Londrada memnuniyet
le karşılanmıştır. Gece bu hususta sali
hiyettar mahfillerin miitataalan ahna
nıanuştır. Fakat siyasi mahfillerin fikri· 
ne göre iki memleket arasında dostane 
münasebetler ve yekdiğerini anlayış 
zihniyeti yeniden tamamiyle tesis edil-

'TıİS gazetesi yazıyor: Her Alman diplo
matik zaferi Almanya ve Balkanlar 
mevcudiyetinin bağlı bulunduğu binayı 
baltalamaktadır. Almany~ bu zaferler
den her biri ile kendisine bir düşman 
daha yapmış bulunuyor. Yugoslavv.• 
belki de hepsinin en tehlikelisidir. Zı-

[ Sonu 4. CÜ Sahifede ] 

Yunanistan bütün 
ihtiyatları çağırıyor 

--... >--

iki Italyan mev
zii taarruızu 
tardolundu 

--0-

itaıyanıa .. ciddi zayiata 
uğradılar ve bir miltdar 

esir de verdiler .. 
Atina, 25 (A.A) - 149 numaralı Yu, 

nan resmi tebliği: Cephenin muhtelli> 
nııntakalarında topçu ve havan topçusu ' 
ateşi teati eılilıniştir. Apsos ve Aos ır
maklan arasında düşmanın yaptığı bir 
J:ı.ücum ciddi zayiatla tardedilmiştir. 
!kinci bir hücum daha yapılmışsa da. 
Püskürtülmüştür. İkisi subay olmak üte-ı 
re elli esir alınmıştır. 
BOŞ İTALYAN BOMBARDI
MANLARI .. 
Atina, 25 (A.A) - Yunan emniyet 

nezaretinin tebliği: Düşman hava kuv' 
vetleri Liksuriyi bombardıman etmiş
lerdir. Zayiat ve hruıar yoktur. 

BtiTüN İHTİYATLAR ALINIYOR 

[ Sonu 4. cü Sahifede ] [ Sonu 3. cü Sahifed.ı ] 

, . Belı:rad, 25 (A.A) - Tas ajansı bil-
diriyor : Selftııilde ~ Politika gaze- . . .. 

y ugoıılavyanın mihvere iltihakıncla amit tesine göre Yunan harbiye nazın yirmi Balkanlarda muhtemel yeni a..kerl M. reketlerı çok evvelden derpış ve Zuzuınlu 
olaıılaTılan Belgrattaki Alman sefiri sekiz martta bütün ihtlyatlan sı11ilı al- tedbirleri ittihaz ettikleri anlaşılan lngilizlerin hariciye nazırı B. Edetı 

B. Heeren tına ~aiıracaktır. Yunan bafvekili ve b"§kuınaııclaniyle beraber 



rElll A.SIJI 
=== c: 

• ŞEHİR HABERLERİ 
Yazan: Şahin Alıduman 
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Dördüncü Murat kızıştı 

ZoPIJaJara et.Siz fıaJJili hitap adamlar değllsinizn 
demi$ 11e saraydan içeriye gfıttnifti.. 

Giltikçe perdesini } ükselten sesler 
arasında hUnk.5.ra karşı bazı küfürlerin 
de savurulduğunu duyan sekbanlar bir 
bilcum vukuunda pa~ahı muhafaza et
mek üzere silahlarına el attılar. Ve ya
ptlacak her türlü taarruzu önlemeğe 
.::nülıeyya, asilere ade1a meydan okur gi
bi bir vaziyet aldılar ... 

Bu hareket asileri yıldıramadıktan 
başka kalabalığın gözlerini bürüyen öf
kenin büsbiiti.in artmasına s"bep olmus
tu. 
Boşlukta deı in akisler yapan bir ses: 
- Murat Çclebi! .. Osmanın başına ge

l ni ne çabuk unuttun. diye haykırdı? ... 
Bunun arkasından bae;ka bir ses daha 

Ukseldi: . 
- Puslada adları "azılı bu on yedi 

adamı şimdi bize teslim etmelisin.. Ve 
illa başına gelecek felaketi sen o zaman 
görürsün ... 

Aman yarabbi! .. Bu ne büyük bir küs
tahlık! O dakikada duyduğu öfkeden 
druruırlarındakl bütün kanı hünkurın 
başına hücum etmişti .. Yüzii kıpkırmızı 
kesi~ü ..• 

Dördüncü Murat hemen yerinden 
fırladı. Biltiln gürUltülerin üstünde yük
SC'len ve boduğu çın çın öttüren bir ses
le: 

- Sizin makul sözler dinlemeğe ve 
hakkı kelamını duymağa kulak]arınızda 
kabiliyet yok.. dedl Maksadınız büyük 
bir fitne koparmaktır. Si'Z kabili hitap 
adamlar değilsiz... Ve geriye dönerek, 
etrafını saran sekbanlar ve harem ağa
larfyle birlikte yürüdü. Kapıdan içeriye 
girdi.. Divanhanenin karanlığı içinde 
birdenbire kayboldu ..• 
Padişahın içeriye girdiğini gören ka

labalık onun peşinden saldırarak kapı
nın tısfüne yüklenmişti ... 

Fakat bu sırada harem ağalan kapı
nın her iki kanadını da su:nsıkı örttti
ler ... 

Şimdi zorbaların öfkesi en had bir de
receye kadar yükselmişti .• 

Yeniden sövüp sa.yrna~a ve 'kapıyı 
yumruk darbeleriyle döğmPğe koyul
dular .. 

Bu arada bazı adamlıır var kuvvetle
riyle kanatlara dayanıyorlar, kapıyı 
omuzlıyarak arkaya devirmeğe uğr~ı
yorlardı ... 

Fakat be>§ bir zahmet!. Zira kapı ne 
kadar zorlansa yerinden oynatılamıya
ca k derecede melin ve sağfa.rndı. 

-8-
AS!LER HAFIZ PASAYI 

PARÇALADILAR 
Sullan Murat saray2 gi .. dikten sonra 

dairesine çekildi.. 
Sarayda bulunan devlet ricalini ya

nına çağırttı. Başta topnl Recep paşa 
olduğu halde vezirler ve sair yüksek 
rütbeli adamlar padişahın hı:zı.ınım da
lıil oldular. Vazivetin colt tehlikeli bir 
şekil aldığını gö~cn dördüncü Murat 
karşısında nyakla duran -'.!evlet adamla
rını biı·er birer gözden geçirdi. Sonra 
topuna birden hitap ederek dedi ki: 

- Cümleniz benim sadık. saçını, sa
kalın1 devlet hizmetinde ağartmış, kl
mil \'e tecrühcdide kulları~ız ... İşte 
vaziyet ne şekil aldı, hepini7Jn malumu
dur. Bir alay baldın çıplak ve ~ya 
makulesi herüler s3raymuzm kapısı 
önüne gelerek bizden hiç suçu olmıyan 
bir bölük masumun başını talep ederler. 
Bir padişah bigünah mU<>lümanlan bu 
katillerin eline nasıl teslim edebilir? .. 

İmdi. sizi buraya topladık ki bu fit
nenin defi için aklınıza b;r çare geliyor
sa hemen bildiresiz ... 

Vezirlerin arasında duran topal Re
cep paşa ileriye atıldı .. Padi~hın ayağı
na kapandı.. Kendisini yalandan ağlar 
gibi giistererek yalvarır gibi bir sesle 
dedi ki: 

-c Bitmedi >-

Dııt ve müttefik Elenıerin Milli Bagramı 
----------~x~~·--------~~-

T iir k büyük leri Yunan bü yiiklerine ve mil-
letine •amimi tebrik telgraf /arı gönderdiler 

~---------x~x--------~---

Şehrimizde ve 
di~er yerlerde 
zelzele oldu 

--c>--

Değirınenderede yer 
sarsıntısı olduJıça 
şiddetli geçti
Zayiat yoJı ... 
Dün ~ehrinıizde biri saat 7 de üç sani

ye ve diğeri öğleden sonra saat 16.35 te 
iki saniye süren hafif iki zelzele olmuş
tur. 

Torbalı kazasında da sabahleyin saat 
7 de 4 saniye devam eden bir zelzele 
hi::;sedilmistir. 

Değiı-menderc nalıi:'> esinde saat 6.50 
de batıdan doğuya doğru uzun süren ol
dukça şiddetli bir zelzele olmuştur. Ha
sar ve zayiat yoktur. 

Yarın paraşüt tecrü
beleri yapılacak 

Yarın sabah şehrimizde bir paraşüt 
talim \'C teaübesi yapılacaktır. 

--n--

Şehrimizde 

imar işleri 
-0-

Cümhuriyet bulvarı cfüinci kordon>
un Gazi bulvarından Cümhuriyet mey
dnnında Atatürk heykeli önüne kadar 
devam eden kısmının parke döşenmesi 
33 bin liraya müteahhide ihale edilmiş
tir. 

Bulvar üzerine tesadüf eden eski kre
di Liyone bankasiyle di.i?er bir bina 
hedmedilmek üzere istimlak olurunu.<ı
tur. Belediye, bu binaların bedmini de 
müteahhitlere ihale için münakasa aç
ml§tır. Binalar 15 güne kadar yıktırıl
mış olacaktır. 

Fevz.ipaşa bulvarı üzerine tesadi.if 
eden binaların da istimlak ve hedim mu
amelesi süratle ilerlemektedir. 

YEN! KANALtZASYON VE YOL 
Belediye, Fransız hastanesi arkasın

daki evlerin bulunduğu sahııda kanali
zasyon. inşaatını ve mütemmim tesisatı 
ikmal etmiş, aynı yerde beton yol da in
şa edilmektedir. 13u vol ileride asfalt 
yapılacaktır. 

---4C>---

Çeşmede Spol' sahası 
Çeşme belediyesi bir spor sahası 

temini için bazı istimlAk muamelelerine 
teşebbüs etmiş ise de İzmir spor bölge 
başkanlığının para yardımını beklediği 
için bu işi henüz netice1endircmemiştir. 

DUn dost ve müttefik kahraman Elen ram yıldönümü gününde onun çocuktan 
milletinin milll bayramı münasebetiyle tarafından vazifelerini başarma yolunda 
Türk bily\lkleri Yunan büyüklerine ve gösterilen şecaati, cesaret ve sebatı hay
Yunan milletine en samimi tebrik tel-! ı-anlıkla selamlamaktan. bilhassa zevk 
graflan göndermişlerdir. Milli Şefimiz du~rınaktayım. Bir seneli .. .. _ e .... e 
InönünUn ve başvekil.imiz Dr. Refik K Hs•- .a• 
Saydamla genel kurmay başkanı mare- BAŞVEK1L1MtZtN MF..SAJI Ue fomrufı ffltiyGCl-
şal Fevzi Çakmağın ve hariciye vekili Kahraman Yunan milletinin milli Orman mahsulAtı ihtiyacı hakkında 
Şükrü Saracoğlunun tebrik mesajlan bayramını kutladığı bugünde davala- vilAyete gelen bir tamimde memleketin 
matbuat ~um müdürlüğü tar~!mdan nn en haklı v~ en .. aslli ol~n is~Ali u~- muhtelif yerlerinde faaliyette bulunan 
Yunan elcısıne sunulm~ ve elçılik va- rundaki şereflı mucadelesınde gosterdı- d 1 t ı~ı tm servıs' ıeruun· · fai-

. 1 y b bli w ği kalır ı w d la • 1 ev e orman ~ e e sıtasıy e unan mat uatına tc g ~ecaat ve w:ıan ıgı .o yısıy e deleri hatırlatıldıktan sonra ezcümle 
e~tir derın hayranlığımı ıfade edı>nm. şöyle denilmektedir: 

•1941 senesindeki istekleri daha mun
tazam. ve günU gününe karşılamak ve 
bunlan halkın za.rud ihtiyaçlariyle 
ahenkli kılabilıııek içlıı ihtiyaç mikda
rının muhtelif işletmelere tevzilne zaru
ret hA.sıl olacağından önümüzdeki iş 
yılı zarfında kereste, tomruk gibi ve sa
ire orman mahsulAtı ihtiyacınwn ne 
mikdar ve ne cins olacainrun ve terci
han nerelerden temin edilmesi mafü\p 
bulunduğunun bildirilmesi muvafık gij-

CüMHURREtStMlZIN MESAJI 
Ankara 25 (Hususi) - Yunan milli 

bayramı münasebetiyle Reislcümhuru
muz ve Türkiye cümhuriyeti erkanı kar
deş Yunan milletine Türkire milletinin 
hissiyatına tercümen olan mesajlar gön-
dermişlerdir. \ 

COmhu.rreisimizin mesajı şudur: 
Asil ve şanlı Elen milletinin btı bay-

GEI\"EL KURMAY 
BAŞKANIMIZIN MES.W 
Türk milleti dost ve müttefik memle

ketin milU bayramllUl yürek birliğiyle 
iştirak etmekte, ordulannm kahraman
lığını ve milletinin fedaldirlığmı hayran
lıkla takip ve ona kahramanlık ve feda
ldirlığına lAyık bir istı1cba1 etemenni et
mektedir. 

Deniz Gazinosunda 
Perşembe günü Akşamı Çiçek Gecesidir 

Maıalar y emeklidir. Bugünden angaje 
. 

edilmesi rıca olunur 

:·········:······································ ··························· \·········· 
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Canlanan ilev 
YAZAN : VÇ YILDIZ 

- ıo-
O dakikada neden dolayı kendimi o 

öcrece mesut hissetti~ime h&.l~ hayret 
ederim! Otomobilden aşağı atladık ve 
ayın su icindeki akislerini yüzümüze 
vurdurmak için havuzun etrafında ko~ 
mağa baı;ladık. Ferhat bir taş fırlattı. 
Ve biivük gümii~ ayna bin parçada kı
rılıverdi. Bu ovuna birbiri ~ rdınca de
falarla devam ~ttik, sonra Ferhada dön
düğUm vakıt, av parcalarının onun göz
leri içine girdiğini zannettim. Bu gözler 
~ümüşlü ışıklarla dolu idi ve bana o ka
dar ~efkat ve nmhabbdle h::ık1vorlard1 
ki, ka1bim de, parçal~nır gibi oldu. 

Zannedersem, beni o '.lakikade öp
müştü. Fakat buna pek eomin değilim. 

Zira, o dakikaya kadar aşk benim için 
meçhul bir şey olduğu halde, birden
bire öyle derin ve tatlı bir heyecana ka
pılmıstım ki tamamen kendimden geç
tim. Biltiln hatırladığım, Ferhadın du
daklarıma yapışan dudaklan ve onun 
boynuna dolanan kollanmdır. Sonra 
birdenbire Ferhat beni kolbn arasına 
aldı ve ay aydınlığınna uzak bir yere 
~ötiirdU. Ko11arım ha1kalannı gevset
mişlerdi. Fakat Ferhat beni delicesine 
opmeğe devam ediyordu. Ben kımılda
mıyordum. Bütün istediğim ~ey, bu 
öpiileri yü.,ümdP hic:setme~e devam et
mekten ibaretti. 
Şuurum avdet ettiği Zdman olan ol-

rUlmUştUr •• 
İzmir vilAyetinin belediye ve Husu.o;i 

Muhasebe kereste ve tomruk ihtiyaçla
riyle zelzele ve su baskını gibi afetler 
dolayısiyle baş gösteren ayni ihtiyaçla
" tetkik ve tesbit edilerek keyfiyet yu
karıdaki. tamim mucibince doğruda'J 
doğruya Zir~at velraletine bildirilecek
tir. 

B. Sadettin Epifnnen 
Anlıaieaya glttL 
İzmir mebusu B. Sadettin Epikmen 

Ankaraya gitmiştir. 

muştu ve vücudumu tt-krar toprağın 
üzerine bıraktım. YUzümü ellerimle 
örttüm. Bınıları açtığım vakıt, Ferha
dın benden bir kaç metre ötede oturdu
ğunu gördüm. Yüzünde garip bir tavır 
vardı. Bir dakika zannettim ki. beni 
sevdiğini, benimle evlenmek istediğini 
bana söyliyecek. Yaklaştım ve elimi 
onun eli üzerine dayadım Bu temaslı:ı, 
bir engerek tarafından ısınlmış gibi 
irkildi ve ayak üstü sıçradı. Acı bir ses
le: 

- işte! dedi, buna güzel bir gece de
nebilir. 

Ona, anlamadan bakıyordum. İlave 
etti: 

- İstanbul usulü giizt'l bir gecedir 
bu! Kardeşime yaptığmt7 fenalı1;ın mU
kafatı olarak ı::ize bunu vaşathm. 

Beni şiddetle kolumdan tutarak oto-
mobile sürükledi. : 

Bu anı bütün hayatımca unutamıya. 
cağım. 

Muhakkak ki. ertesi günü derhal ba
şımı alıo buradan gitmeli jdim. Fakat 
buna nefsimde cesaret btılamadıın, zira 
Ferhada aşıktım. Evet ben Yıldız, o 
kadar d ·lice a~ıklım ki bımu ta kin eden 

-c Bitmedi >--

Beden terbiyesi genel direktörü geldi 
~~----~~~~---x•x~------~----~-

Pazar günü Alsancakta 
atletizm bayramı var 

Genel dlrelıtör bugün Aydına gideeelı, perıem .. 
be günü Manisaya geçeceJı, J nisanda şehrimiz .... 

den Anlıaraya döneeelı-
Beden terbiyesi genel direktörü Gl. Ce

mil Taner beraberinde te<=kilnt saha ve 
tesisler dairesi rC>isi Ce151 Dinçer bulun
duğu halde Ankaradan c;;C"hrimize gel
miş, istasyonda valimiz R. Fuad Tuk
sal ile belediye reisi Dr. Behçet Uz. be
den terbiyesi bölge esba~kanı Reşat 
Leblebicioğlu \'e diğer bir çok zevat ta
rafından karşılanmıştır. 

General dün vali, belediye reısı ve 
müstahkem mevki komutanını zİ\'\ ret 
ettikten sonra. bölge merke7inde alaka
l:Jarı kabul ederek, i§lPr hakkında iza
hat alınıs ve bazı direkrfler vermic;tir. 
Dlin 1znı.ir bölge bao:kan1ırn general şe
refine Kadifckalede bir fü~·Je yemeği zi
; <\feti vermiştiı-. Bu z.i; afl?He vali, bele
divc reisi ve müstahkem mevki kornutn
n; ile bölge asbaskanı. b:il!!e erk:inı ve 
İnönü koşuları münasebetiyle §ehrimi
ze gelen atletizm federasvonu reisi Saf
fet Gürel ve atletizm federasyonu mü
tehassısı Naili Moran da bulunmustur. 

General Cemil Taner, buE'tin Aydına 
gidecek ve Persembe günü tekrar c;eh
rlmize döndtikten sonra Manisa bölge
sini de teftiş için şehriıniulen bir gün 
ayrılacak ve bir Nisanda Ankaraya dö
necektir. Genel direktörHn Ankaraya 
avdetinde Uşak ve Afyona uğraması da 
muhtemeldir. 

1NöNtJ KOŞUSU HA '?:IRLIGI • 
tzrnirde yapılacak tnönii koşulan için 

bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Diin 
şehrimize gelen atletizm federac:;yonu 
reisi Saffet Gürel ve mütehassıs Naili 
Moran, atletizm ajanımız Sait Odvak 
ile beraber, Pazar günü yanılacak 7500 
metrelik koşu yolunu bir kerre daha tet
kik etmişler ve yolun bir krokisi yaptı
rılmı~tır. Ayrıca Perşembe gecesi koşu
cuların geçecekleri yollara kireçle işa
retler konulacaktır. 

İnönii koşusuna 41 höl~e iştirak ede
ceklerini bildirmis\erdir. Her bölge dört 
atletle geleceğine- na7.aran. 164 atletin 
kosac:ığı bu müsabak:ra bazı bölv.eler 
2 ~cya. 3 takımla girmckte~lrler AyMca 
İstanbul, Ankara ve tzmiri'l üç temsili 
mektep takımı da İnönü koşusuna işti
rak edeceklcTdir. 

ATLET1Z.M BAYRAMI 
A.lsancak stadyomunda biiyiik bir at

letizm bayramı tertip edilmistir. Bu mü
sabakaya İzmirli atletlerden başka An
kara ve tstanbuldan ona yakın millt at
let davet edilmiştir. Yapıla('ak koşu mü
nasebetiyle, o gün icrası mukarrer Al
tay - Altmordu arasındaki milli küme 
maçı 13 Nisan Pazar gününe tehir edil
miştir. 

T rakyada z.eriyat i1leri yolunda 
--~~~~~~--~·x•x:~~~~~~~~-

Meriç kenarındaki Bos
na köyü neklediliyor 

Edime, 2 4 (Hususi) - Hemen her yanına imk&n vermek için yeniden bazı 
"ene taşan Mt!!riç nehrinin sağ sahilinde köpriilede menfezler de inşa edilecek
bulunan ve her tuğyanda sulann teh- tir. 
didine maruz olan Bosna köyün karşı YAZLIK EKiM 
sahilindeki Tayakadın çiftliğine nakli Havalann çok müsait gidi,inden 
hususundaki tetkikler sona ermiştir. hakkiyle istifade etmesini bilen çalış-

ltalyan tebeasından Boceti veresesine kan çiftçilerimiz yazlık ekimine başla
ait bulunan çiftliğin hükümetçe istim- mışlardır. Seylaplar vesair afetler dola
lakine ait muamele de bitmis ve istim- yısiyle kışlık zeriyahnı noksan yapanlar 
lak bedeli olan 30 küsür bin liralık tah- bunu telafi etmek üzere yazlık zeriyatı
sisat havalesi vilayet emrine gelmiştir. na geniş mikyasta sarılmışlardır. Mev-

Köy en 1osa zamanda hükümetimizin simin yağışlı gitmiş olması yazlık zeri
vardımı ile bu çiftliğe nakledilecek ve yatı pek ziyade kolaylaştırdığı gibi yaz 
köylünün Mericin sağ sahilindeki arazi- mevsiminde vukuu muhtemel her hangi 
sini işleyebilmeleri için nehirde seyTÜ bir kuraklık ihtimalinden koruyabile
sefer temin edecek olan bir sal inşa et- cektir. 
tirilecektir. Çiftçl mevsim itibariyle en ziyade 

EDtRNE _ KARAAUÇ HA 1TI yazlık arpa, nohut, fasulya, mısır, çav-
lld buçuk ay evvel vukubulan büyiik dar, yulaf ve bakla gibi mahsul ekimine 

tuğyanda suların bozdu~ Edirne - Ka- ehemmiyet vermektedir. 
raağaç arasındaki dört kilometrelik de- Şimdiki halde kışlık mezruatın yetis
miryolunun tamiratına baıılanmıştır. me ve gelitıne vaziyeti cidden c;ok iyi. 
Hattın bu kısmı üzerinde suların cere- dir. 
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Bütçe fahlhinindeki isabet 
ııc*x 

imha nisbetleri her sene 
daha çok azalıyor 

~~~~~-x~x·~--~~-----

Geçenlerde 19 .3 7 mali yılı hesabı betinin daha yüksek olması muhtelif 
l:at'i kanun layiliasmın Büyük Millet sebeplerle bazı memuriyetlerin bir müd
Mecllainde müzakeresi sırasında, bütçe det münhal kalması. kadrolarda daha 
ile verilen tahsisattan mühim bir mik- küçük maaşlı memur istihdam olunmaaı 
tann sene içinde kullanılmıyarak imha gibi zaruri ve gayrikabili içtinap sebep. 
edilmiş olması etrafındaki mütalaalar lerden dolayıdır masraf kısmındaki 
vesilesiyle bazı gazetelerde vaki olan yüzde ( 2 ,4) imha nisbeti ise, tahminler
neıriyat üzerine bu hususta esaslı bir de azami isabet gösterildiğini ispat ede
tetkiklerde bulunulmuftur. Mezkör ~ cek derecededir. 
ne içinde \rerilen munzam tahsisatla Hele Milli Müdafaaya ait tahsisat ve 
birlikte 19 3 7 bütçesinin umumi yekunu sarfiyatın mukayesesi bu bakımdan if
(322. 712.000) küsur liraya varmıf, bu- tihar edilebilecek neticeler vermektedir. 
nun ( 31 3.2 77 .000) lirası kullanılarak Filhakika Milli Müdafaa teşkilatının 
(9.435.000) lirası imha edilmiştir. De- maaş ve ücretlerille ait tahsisat yekunu 
mek oluyor ki tahsisahn yüzde (97, l) i (26.384.000) t e d i y a t mikdarı 
kullanılmış, yüzde yalnız (2,9) u imha (26.076.000), imha edilen mikdar dıı 
edilmiştir. Bu nisbetler bütçe tatbikatın.. ( 306.000) lira olup imha nisheti yüz
da memnuniyete şayan telakki edilmek de ( 1, 1) derecesindedir. Masraflara ait 
]azımgelir. Mukayese, bütçenin umumi tahsisat ise ( 68. 188. 000), tediyıtt 
yekunu üzerinden yapılmışbr. Tahsisa- (67.755.000), imha mikdarı(433.000) 
tın bir taraftan Maaş ve üçretlere diğer liradan ibaret olup imha niebeti yüzde 
taraftan masraflara ait )uaımlannı ayrı ( 06) yani ancak binde altı derecesinde 
ayn nazan itibara alırsak çok daha ıa- kalmaktadır. 
yanı memnuniyet bir neticeye varmıı 19 3 7 mali yılı hesabı katileri Uzerin
oluruz. Filhakika, milli müdafaa teolı:i- de yapılan b"u tetkiki daha evvelki se
latı ve mütekaidin, eytam vo eramil nelerin umumi yekunları üzerinden ya
maaşatı da. dahil olduğu halde bütçenin pılacak bir mukayese ile nihayete erdir
maat ve ücretler kısmı ( 103.15 7.000) mek yerinde oluT. Hesaplara göre imh 
masraf kısmı da (219,555.000) lira t:dilen tah13isat nisbeti 1935 yılında 
tutmaktadır. Maaı ve ücretlerden öde- yüzde (4), 1936 yılında yüzde (3,4), 
nen mikdar (99.127.000), imha edilen 1937 yıLnda yüzde (2,9) derecesinde
( 4.030.000) lira olduğuna göre imha. dir. 
nisbeti yüzde ( 3, 9) dur. Masraf kl!mtn- Seneler geçtikçe imha nishetinin azal
da ise ödenen mikdar (214.415.000) makta olması da bütçe tahminlerinin ve 
ve imha edilen (5.405.000) lira olup tatbikatının zaman geçtikçe daha çok 
imha nisheti yüzde (2.4) dür. tekamül ettiğini göatermek itibariyle ay-

Maaı ve ücret tertiplerinde imha nia- p aru memıı · et · 

istikbale 
Sarsılmaz bir 
Emniyetle 
Bakıyoruz •.• 

--c:t--

[ Baştarafı 1. ci Sahifede l 
oahtlıj'.,'llla asla dü.şmiyeceğiz. .. • 

Türkiye ilelebet hür, ilelebet nıustJ 
itil olarak yaşıyacaktır. 

Bu istiklale uzanan eller muha.k1'~ 
urettc kınlacaktU'. 
Türk milleti, tarihinin hiç bir dc'<t!' 

... inde, ne kadar müthiş olursa olsun ~ 
bir tehlike \'e ıstırap önünde istik~ 
ne :qunsıkı sarılmış olmanın mukad~ 
heyecanını kaybetmemiştir. Milli ,.arlı· 
ğumzın bu sönnıiyen alevi a~ırların it 
rinliklcrindc yolumuzu aydınlatnuŞ, 
zi en büyük zaferlere ve selünıcte ulat 
tırmıştır. . l• 

Bugün de, yarın da başka tiirlıi 0 

mıyac:ıktır, 
Taarurza mukavemet azmimiz dostlr 

rıımz tarafmdan layıkiyle anlaşı.lınıŞtıt• 
Bundan derin bir inşirah duynuıktıı' 
yız.. 

Tlirkye ile Sovyellcr birliği arasıııd• 
neşredilen dekl3.ra:.yon kar ılıklı nıü~· 
sebctlerimize ve siyasetlerimizin nıtt9' 
takhcl inkişafına vuzuh vermiştir.. 611 

sayede daha bir defa nnlaşımıştır ki : 
1 - Türkiye ve So\•yetler Birliği~~ 

smda kuv\·ctli dostlui:'lln temelini tcŞIV' 
eden ademi tecavüz paktı kıymetini ~· 
km \'etini aynen muhafaza etmcktedit• 

2 - Türkiye istiklalini ve topraklatl' 
nın el sürülmez tnmaınlığmı miidafa' 
için harbe girmeğe mecbur olursa So~· 
yetlcrin 'J.'ürkiycnin mü.şkülatından istr 
fadc ederek kendisine hücum edecekle
rine dair 3 abancı matbuatta çıkanJıı!l 
ve bir maksadı mahsusla istiı,-mar e<li• 
len haberler tamamen uydurmadır. t 

Esasen Sovyctlcrle aramızda mevcıı 
bulunan ademi tecavüz paktı dolayısit• 
le komşumuzdan bize karşı gayri d.0:
tane bir hareket bekJenmemckte ID" 

İş böyle olmakla beraber umumi dünY• 
vaziyetinin malfım olan karışıklığı fi 

her gün biraz daha genişliyen tehlik~!~ 
ri içinde bu deklarasyonun ifade et~· 
teyit başlı başına büyük bir kıymeti bll" 
iz olduğundan şüphe edilemez. 

Deklarasyonun metninden anlaşılact" 
ğı veçhile bir müddetten beri bazı et: 
nebi matbuatta Türkiye harbe girdili 
takdirde Sovyetlerin kendisine müşkii• 
lat ihdas edeceği hakkındaki haberle' 
iizerine komşu memleket hiiküıneti br 
kikate asla mutabık clmıyan bu ncşriyıd 
etrafuıda deklarasyonla vaziyete vıızııb 
vermeği muvafık görmüş ve TürkiY~ 
hiikiimeti de huna müşabih ve mnkab1 

beyanatta bulunmuştur. . 
3 - Billıassa deklarasyonun ikinci 

maddesinde Türkiye kendisini müdafal 
için bir tecavüze karşı harı,ı etmek nıc~· 
buriyctinde kaldığı takdirde biiy~1' 
komşumuzun bize karşı vaziyetimizill 
mahiyetini tamamen takdir eden bir an: 
layış1a bitaraf kalacağım beyan etın~ 
memnuniyetle karstlanmağa değer bit 
hadisedir. 

4 - Hülasa büyük komşumuzla ınii• 
nascbetlerimizdc bu iyi niyetli ve d<>S
tanc iııkisaf her bakımdan büyük chcııt• 
ıniyeti hfı.iz bulunmaktadır. Bu ehcrıt' 
miyet sadece Şark hudutlarımm taına• 
m~n emniyette görmekten ibaret değil• 
dir. Ayni zamanda geni.şliyen tehlikclct 
müvacehesinde beliren karşılıklı anlr 
yış kıynıettardır. 

5 - Fakat bütün bunların fevkinde 
beliren hakikat Balkanlardaki değişik· 
liğe rağmen Türkiycnin siyasetinde hi~ 
bir değişiklik yapmadığıdır. Taarnıd 
uğrarsak mütearrizi ezmek için bütilO 
kudretimizi kullanacağımız muhakkd" 
ur. Bunun içindir ki Bilyük milletiınlı 
hadiselerin inkişafını tam bir itimatl• 
takip etmektedir. 
Yakın tarihin en bedhaht günlerinde 

bir husumet dUnya.<;ma karşı TürkUO 
makas taliini yenen muzaffer başkıt• 
mandam başımızda görmekle bahtiyard
Zaf crler ynratmaktn eşsiz olan orduınU· 
zun yenilmezliğine her zamandan dahli 
çok güvenebiliri. Kara talilerini dene· 
mek için bize saldırmak cüretindc bu· 
hınacak1ar varsa v:ıy hallerine .. " 

ŞEVKET Bi LGiN 

izmi,. Aı.rıH ci viLi 
MVSABAKALARI 
İzmir Atletizm ajanlığından: 
30-3-941 Pazar günU saat 14,30 d• 

~sancak stadında milli atletlerimiziıl 
iştirakiyle (İzmir Altın Çivili) milsa~ 
kaları yapılacaktır. Bu rrıiisabakalards 
SOO metre - Gülle _ Disk - Cirit - yutc
ııı:.>k - Uzun - üç adım, sınk ve Ba1ka1' 
bayrak yarışlarına istirak her fert ve 
•- şekkül için serb.esttir. 

tstirak edeceklerin 28-3-941 curoıı 
a kş~mına kadar her gün B T. atletiıtxl 
1:anlığına müracaa.tları lbımdır, le 

100-200-400 metre koşubrına iştira 
davet üzerinedir. 

---<·>--

K ahveler satıldınıyor 
İstanbuldan getirilen 440 çuval ıca!ı• 

venin tevzi talimatnamesi Ticaret vekl• 
IC'tinden henUz gönderilmediğinden ,.: 
tı~a arzedilemeınektedir. ı 

Talimatnamenin bu ha!ta lcinde yo .. 
!anılmasına intizar edilmektedir. 

---q:·--
ZEYTİHY AGCILAR 
ARASJNDA.. . . ard 
Zeytlnyajtı ihracatçılar bir~ığikleid bl-

heyeti dün ö~leden sonra bırli r il 
nasında toplanmıştır. Heyet :ıe~al' 
.ihracatı mevzuu üzerinde ban 
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l irk _ .Sov yet dekla. Çeımede yapılan asri 
ro çe.pne yalımda~ 1 )'onu ve lngilizler Çeşmeli B. Hasan Yiğit tarafından 

__ _.
0 

Çeşmenin Cümhuriyet meydanında in-
~ ( Baştarafı ı. ci SaJı.if cdc ] şa ettirilmekte olan Modern ç?şmc ya-
l ~Ulunn1aktad B ..ı~ Ti' ki '--r- kında tamamlanacak \•e merasimle hal-
"t ....... ır. u ...., ır ye llil L.- ist'f d . 1 ıta..-
~:-:-aıği takdirde Sovyct Rusyanın ....uı la _esme açı aca u~ •• t- :;:c arkadan ~pacağı fikrini ya. İ C;ş~~· aç~r:~ıını yatlılırk~ 
~ •an propagandasına aiır lbir dar- zmırki C:. ıycsı d b" an ver ~l ,~ 

· kro ye gore mo em ır umumı ıeın-

ıtı~ı. buhr in ld ~ L~d run da inşasına başlanarak tem li .atı-.~ anının n uş o ugu ı~ 
k - Y<!t h<>.-~b· 1 d klA . Incaklır. 
'fl İntiha~· e 1 arasyonun n;~ı Çeşme belediyesi, bütçe darlığı yü-
~.telaklti ed'lm~ ~ 7.aman mam- zünden bir çok ziyaretçilerin alaka ile 
4'\laôSiN 

1NEŞKİYATI gezdiği ve .şifalı sulanndan istifade et-
~'l'a~ınis. gazetesi tebliğ hakkında sa- tiğiA kasabada ihtiyacı karşılıyac?~ bir 
~:~UtaJaalar .. ··t ek di ki . hela ve çeşme yaptırrunarnakta ıdı. Bu 

tı~di. Mosk yuru erd i .. ~[tcre ·ve itibarla B. Hasan Yiğitin bunlnn yaptır-
""°ki ovanın n. LUfiU b .. tün Çc h lkı · <lir · 
~ ltı:kae sı'bi, Balkan sulhunun tecavü- ~sı u şme a nı sevm mış-
ııı,.._-.. Vcmetc bağlı olduğunu nnlamış tır. . . İ . . 
&~ rnfuıidardır. Bidayette Sovyct Açılış mcras~mı!1d.e z.mırden bır çok 
~alkanınnn ~Uyük de~~~tlc.rd.cn zevat davet cdılmış~ır>-.---

ld· B kalmalan lazım geldigı fikrin- ZABITADA 
~ ~~1~1?ari~nın Alın_'.l~ tarafın: ~ ını tas~p. ct1!1e?ığını_ de. eı;ırı SOKAKLARDAN 
~ sonra bildinnışti.. Şımdı ısc. 
~ hu~e tehlike sahasının pek yakının- Kapalı söJıüyormus •• 
~tin ttııd_ui,'U için! bir A1~an ileı:i ha· İkiçeşmclik caddesinde Hasa; oğlu 
~ ;~rsı .vnzıy~t. aldı!f~ ve hı~ ol· 11 yaırrnda Mehmet, bir sokaktaki Su 
~ e . ~ 5!yascf!nın mudafan ıcap: şirketine ait su kapaklarını çaldığı idltj' ,.ı; ~Yı hır şekil~e tc~ cbnl'~ı dınshılc yakalanmıştır. 
ti '1tl kiycyc tam bır serbesü verdi- a·r ... ,z den•ze düırtü 
$o <lŞılınaktndır. J H 4> • y 
~ r ':Yet Rusya Boğaz.lann müdaCaası· Birinci Kordonda denız kenarında do
~~l olarnk • lirakc hazır mıdır? }aşmakta ol~ Raşi~. kı7:~ 16 yaşında Emel 
itti .• Sovyetıcr, acaba kendi istifade- Knyıhan denıze duşmuş, Recep adında 
t~~ın,. diğerlerini harbe sokmak ga· biri tarafından kurtarılmıştır. . . 
~ 1 ını istihdaf ediyorlar? Surui ha- Faz.la su yutan Emel tcdavı edılın<:"k 
~elıncktcdir. Ekseriyetin fikrince Hzere hnstaneyc knldırılınıştır. 
t'- ~nnın g~~teyişi?~cn endişe du- FaJıir mi, hırsız m!? 
~t~ b)'etler sozdcn fılıyata gc(:mCdl'n Karşıyakacla Medeniyet sok[ib11nda 
~ ır aşknlnrııun mukavemet cttil<lc- Süleyman kızı Hnlimcnin evine Osman 
~~~ nrzusundadı~lar. kansı Zülfiyc isminde biri öte beri is-
~ OV ADA TEBLlt temek üzere girmiş, bir fırsatını bulup 
'10sko El>b..DL evden bir buçuk lira çaldığı iddia olwı-
~ ı._ \l'a, 25 (A.A) - Tas ajansı bu- duğundan yakalanmıştır. 
~0""1.0Skovada Türk - Sovyct dclda- __ ___ _ _ 

'~·hnkkmdaki resmi tebliği neş- Aııkara radyosu 

Biilrad iiua girdi 
---cc> .. --

BUGVHKV PROGRAM 
B.00 P.rognım ve memleket saat ayarı 

~. [ &Jtara.fı 1. ci Sahifede ] 8.03 Ajans ~lcri 8.18 M~zik ?1- 8.45 
~~ m · · M k s tk . . 9.00 Ev Kadını - Yemek Lıstesı. 12.30 
:.. uavuu nçe , ve ovıçın cmlek 12 •s L~ ~ı· d k d' . kA Program vem et saat ayarı, .~ 
"t ~esnasın a en ısıne ve ii· Müzik : Hafif şarlalar 12.50 Ajans ha-
~NİSTt.ER GÖTÜRMEK be.rlcri ... 13.50 Müzik ; Neş'eli türküler. 
~~EDİLER 1320 - 14.00 Milzi.k : Radyo salon or-
c~ zs (AA) _ Koyt • kestrası 18.00 Program ve memleket 

~."'Cı lbllt .. un' ta · ıennv~'tt- saat ayan 18.03 Müzik pi. 18.30 Konuş-
a nazaran nazır an ıya. . . disel · ) 18 45 ç 

li."." '6türecek tren lokomotifi için ma- ma (Dış politika hfı :1'~· . . . o-
~ bulmak müşkül olmuştur.. Bir cuk saati 19.15 Çocuklar ıçın m~iki pl 
~ ~nistler btt vameyi kabulden 19.30 Memleket saat a1•arı. ve nıans .~
~"'- ebnişlerdir. imtina edenler ara· berlerl ~9.~5 Konuşma : ~ıraot takvunı 

~.~ CCsaretind d la b- ··k · _ 19.50 MUzık : Fnsıl hcycü 20.15 Radyo 
en ° }, en uyu nı · 20 45 M'" ik Sol kıl taltif edilenle de rdır "azctesı . uz : o şar ar .... 

----,,..r- va · 21.10 Konuşma 21.25 MUzik : Radyo kü-

Amerikan yardımı 
il._ ( Başta rafı 1. ci Sahif ecfo ] 
''i.'lıru tasvip etmiştir 
~RtKAN DONANMASI 
\' . VlYE EDtL1YOR 
~Rton 25 (A.A) - Mümessiller 
~ bahrlye mensuptan mikta.nnın 
~ 232 bine çıkanlmast hakkındaki 
le 't?ı.lltı ?toicsini tasVlp etmiştir. Bu pro
~.Ucıbince yardımcı harp gemilerinin 
~% ~~ 20 bine, bahriyeye alınacak erler 
ll tne çıkanlmıştır. 
~iLKt KANADAYA GtTI'1 

~ll:rıh va 20 (A.A) - Birleşik Amerika 
~ \T~tiyet partisi liderlerinden Van
~~ b tiki Torontoya g lmic:tir. Kanada
~U"C~ biiyük şehrinde heyecanlı tew
~ h karşılanmıştır. Belediye reisi
"ll aş geldiniz nutkuna cevap verir-
,, ~cthnle sunlan söylemiştir: 
~ lıritanynnın zaferine itimadım 
~ ~. Sizin ve bidm ynrdımunıua bu 
~lt ltaıanılacaktır. Hilrrlvt>t yaşıya-

lıj . . 
~~hır kimse benim fngilteredc gör
~~ ltni gördükten sonra İngiliz or
I \ ~na Yardım için her sı>yi yapmamaz
'-._""etnez.> 

me sazı - Saz eserleri 21.45 Milzik: Ri
yaseticümhur bandosu 22.30 Memleket 
saat ayan, ajans haberleri borsalar, fi
atleri. .. 22.45 Müzik pL 23.25 - 23.30 Ya
nnki program ve kapanış.. 

lZMIR OÇONCO SULH HUKUK 
HAKtMLtC1.NDEN: 

Davacı hazinei maliye vekili Avukat 
Zehra Yeğin tarafından İzmir Cüzelyah 
tramvay caddesinde 209 No. da oturan 
Enver Gürdal aleyhine 941 /219 No. 
1le açılan alacak davası üzerine ilanen 
yapılan daveti kanuniyeye icabet ettne
diğinizden hakkınızda gıyap kararı ve
rilm~ ve yine ilanen yapılan gıyaba da 
muayyen günde mahkemeye gclmedi
ğinizclcn müddei vekili iddiasını ıspat
tan ishan acız ederek yemin teklif ey
lemi1 ve muhakeme 4/4/941 gününe 
müsadif Cuma günü saat 1 O na talile 
kılınmış old11ğundan yevmi ve vakti 
mez.kurda berayı tahlif mahkemeye gel
mediğiniz takdirde yeminden imtina 
etmiş addolunarak davaya sabit naza
riyle bakılarak karar verileceği lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak ve bir 
nüshası divanhaneye talik kılınması su
retiyle i!un olunur. 1186 ( 717) 

~.;:--.____________________ . 
: ··-··············································································: 

t.. Devlet Demir Y oliarından ~ 
~.;~~··············································································· ~"""taınıncn bedel, muvakkat teminat ve miktarları aşni!ıda yazılı dört gurup 
~ ~e köknar ayn ayrı ihale edilmek iizere 8. 4. 941 salı günU saat 15 de ka
t~ tat{ usu1i1e Sirkecide 9 uncu işletme binacnnda A. E. komisyonu tarafından 
lsı al~n::ıcaktır. . . . 
~lılcrin ayni gün saat 14 e kadar her gurup ıçın ayn ayn olmak şartıle 
\> ~ t ve kanuni vesikalan ihtiva edecek olan kapalı zarflanm komisyona 
s,,~lc-ri lazımdır. 
U~Pler parasız olarak komisyonda verilmektedir. Yalnız 37281,40 liralık 

ıııı~. i\~aa ait şartname 187 \unış mukabilinde Sirkeci veznesinden temtn olu-

Muhammen bedeli 
Cinsi Lira 

Çam kalas ve azman 15223,69 
Cam tahta 19834,80 
Kökruır kalas 37281,40 
Köknar dilme ve tahta 23331.28 

Muvakkat te. 
Ura 

1141,TS 
1487.61 
279611 
1749,85 

'-..... 1099 (701) 
"""--------~~~~~~--~-------~---~-------

İzmir Sa ayi Birliğinden : 
ıı 24/3/941 tarihinde ekseriyet olmadığından içtima edemeyen lzmir ... 
~Yi birliği umumi heyeti, 31/3/941 Pazartesi günü saat l l de Kardiçalı 

rıında 45 No. claki dairede senelik içtimaını yapacakbr. 
b-· ltUZNAME: 1940 hesaplarının tasdiki ve idare heyetinin ibrası, t 941 
tilı·tçesinin tasdiki, yeni reis ve idare heyetiyle muamelat ve hesabat müfet-

~ihabı. 1183 (720) 

Kiralık Ev 
Yugoslav yada 
nümayiıler 
[ Ba:tarafı ı. ci Sa.hij ede ] Asrl ikonfonı hniz fcvknlide güzel 

detli olnıu~tur. Dün Krayovalçta otuz manzaralı, GUzelyalı Nu:ri Bey so
kağı 54 ilncü. sokakta 6 :nuınarnlı ev 

bin kişi mih\-er a1eyhinc te1.ahür1erde kiralıktır. Her gün öğleden evvel 
bulunmn!:jhır. 

İstifa ellen Ziraat rumn !Kobranoviç 3l'llİ evin alt katma nıUracaat. 
Bosnanm Bannlokn şehrinde on hin ~i llll••••••••••

1 
°"'•••(•7•02•)

taraündan hararetle karşdaıunıstır. Dün tzMtR BELEDiYESiNDEN: 
Belgrnc!aa lbiT 'Ç(lk bcyamıamClcr .Jağı- 1315 inci sokakta Kadastro ll86 m-
blnuşhr. Bu 'bcy:ınnnmclcrdc hükiimct Cl adanın 330,75 metre murabbaındaki 4 
fa.ası (On iiç milyon hallan mukaddc- yılı arsasının satışı yan işleri mii4ür
ıratı haklanda hiffetlc knrar \'-Onnİş ha
inler) olmak iizere itham edilmektedir. lüğüııdeld şart.names'i vcçbile açık art-
Beynanamcde aynca şöyle denilmekte- tırmnyn konulmuştur. Muhammen ®
dir: deli 2315 lira 25 kuruş muvakkat temi-

ilin 
Izmir Gümrükler Başmüdürlü
ğünden: 

Saıulık Marka No Kilo Cr. Kıymeti L. K. Cinsi -9 akman 35582/90 551 500 275 00 çocuk oyuncağı 
lastik top, 

Yukarıda cinsi ve müfrcdab cösterilen sahipsiz eşya ile levazım sahı 
ıeerviai ilio tahtuuıda yazdı ef)'&lann 9/4/941 Çarşamba günü saat l 4,5de 
açık arttırma ilo satılacağından t&lıp olanların % 7 .5 nisbetinde pey akça
lannı aynı günü saat 12 Ye kadar başmüdiriyet veı.nesine yatırmalan yatır• 
mıyanların müzayedeye iltlrak. ettirilmiyecekleri ilB.n olunur. 

26, 3'. 4, 8 1185 ( 716) 
• Üçlü :ımktı istemiyoruz. Talimat iste- o.atı 173 lira 65 kuruştur. Taliplerin te· 

miyoruz.. l\lilı\'crle aliıkndnr turist iste- nıiıuıb. fş bankasına yatırarak makbuz- -----------------------------.... 
nıiyonız.. Hürriyet için her şeye lıau- lariyle ihale tarihi olan 28/3/19'1 tari- İzndlt P. r. r. Müdürlüğünden: 
rız.. Düsınanlarıımza bir şey '-cnniyc. hinde cuma stünü saat 16 da encümene ' 1 - 738 lira 4S lcunıı bedeli keşifli Karantina P. T .. T. binasının tarni-
ceğiz..11 müracantlerl. ratı 26/3/941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konul-

Yugosfa\•yada sansör son derece sıla 12 -11 - 21 - 26 956 (599) muştur. 
olmakla beraber halle vaziyetten tama- JIJ.•••••••••••• ... \ıı.. 2 - ihalesi 9/4/941 tarihine müsadif Cuma günü saat 14,30 da lzmir 
men hoberdardır. Londra radyosunun P. T. T. Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda açık eksilt. 
Sırp ve Hırvat llsanlariyle neşriyatın- me ile yapılacağmdan şartname ve buna ı:üt evrakı görmek isteyen talip. 
dan Britanyalıların noktai nazarı açıkça !erin müdürlük levazım kalemine müracaııtlan. 
anla.şılınıştU". 

ORDU DA ALEYHTAR 3 - Eksiltmeye girebilmek için 55 lira 36 kuruşluk muvakkat teminat 
Kahire, 25 (A.A) _ Yugoslavyndaki vermeleri ve J:zmir nafıa müdürlüğünden bu işe girebileceklerine dair alın-

resmi İngiliz mahfillerinden gelen son mı~ ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 2 6, I 1 1 7 2 ( 719) 
haberler bütün memlekette efkan umu- Sağlığın lovcıctini takdir eden Ba-
miyenin Almanya ile her hangi bir mu- yanların ndet znmanlannda seve se-
<!hede imzalanmasına karşı mevcut ve kullanacağı mikropsuz, ufak, yu-
nleyhtarlıl,'l gittikçe kuvvctlerunckte ol- muşnk ve sıhh1 en birinci mahrem 
duğunu göstermektedir. Bilhassa ordu tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
bu fikirdedir. Mevzuubahis olduğu şe- altında bile belli olmaz. 
kilde bir anluşmanın Yugoslav menfaat- FEMİI. VE BACJ 
lerinc mugayir oldul'U pek haklı ola-
rak tebarüz ettirilmektedir. !:~. eczanede, kadın berberlerinde 

SOKOLI .. ARA tZAIIAT VERİLDİ ve tuvalet mağnuılaruıda bulunur. , 

Belgrad, 25 (A.A) - Yugoslav Sa- ·~=============: kollar federasyonu nnmm:ı bir heyt!t 
Kral naibi Prens Pol tarafından kabul 
edilmesini istemiştir .. Heyeti kabul eden 
saray müşiri kendilerine cntcmnsyonal 
vaziyet hakkında rnalO.mat vermiştir .. 

x:ıccccccccacccccccccccccocıccor..o KAŞ ..sLERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DİNi BİR 11AREIU."T 
Bem, 25 (AA) - Bclgraddan bildi

rildiğine göre Sırp ortodoks kilisesi re
isinin yüksek kilise konseyini 27 mart
ta içUmaa davet etmesi Yugoslavyanm 
üçlü pakta iltihakı ile a1lkadar bulun

1941 
KOLONYASI 
Ec:mo KEMAL AKTAŞIN 

SAHESERlndND~ ... 
BİLAi. ECZANESi 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SlNlR, 

ağnlan ve GRtP, NEZLE, SOOUK
ALGINUKLARI, DERMAN kate
lerile dert.I seçer. lcM.nda günde 

t-3 Kate aluur. Her ecunede bulu-

maktadı.r. nur. 
.................................................................................................................................................................................. 

AKTİP 

Emlik ve Eytam Bankası 
JJ Birinci lıaıtan 1940 YaziyetL. 

AK T t F 
ÖDENMEMİŞ SERMAYE: SERMAYE: 

Türk Lirası Wrk Lirası 
Heniiz talep edilmiyen B. tertibi hisse senetleri 8.902.450.-
HJssei iştirak mukabili müdevver G. Menkuller 2.879.708.62 11.182.158 G2 

Henüz satılmamış 
müdevver em.ilk .... 
Henüz talep edilmemiş 
B. T. His. Se. 

2.879.708.GZ 

8.902.450.-KASA VE MERKEZ BANKASI: 

Kasa ... ____ , 

Merkez Bankası ........ 

Kanwü ~ kuası .• - .. 
Bankalar ....... 
SENEDAT CÖZDANI : 

İskonto senetleri (Vadesine Uç ay kalan)._ 
İt" emirleri (Vadesine üç ay kalan)-

F.SHAM VE TAHVİLAT CtiZDANt: 

185.959.49 
3.901.-

14.425.-
250.265.68 

1.356.130.-

NAKDEN TAHSİL OLUNAN : 
189.860 49 A. Sennaycsi... 'l.120.291.38 

B. Sennnvesi 1.097 .550.-
2.032.000 -
2.064.62.& 30 İHTİYATLAR: 

264.690 68 

Nizami ihtiyat akçesi....
Fevkalade ihtiyat akçesi. ... 
İleride vukuu muhtemel urar karşılığı .... 

Karşılıklar ..... 
MEVDUAT VE CARİ HFSAPLAR: 

Borsada Kotc olanlar ...... _. 
Borsada Kote olmıyanlar ..... 2.00L840.97 3.357.970 97 Tasarruf mevduatı : 

AVANSLAR: 

• Esham mukabili avans ...... _. 
Kefalet mukabili avans ....... .. 
Teminatı mütcnevvia Uz. avans ...... 
Senedat üzerine avans .. .. 
Emtea Uzerinc avans. ....... . 
Müteknidin avanslan .. ,_. 

BORÇLU CARI HESAPLAR: 

Hazine borçlu cari hesabı ..... 
Hazine kefaleti mukabili B. Hesabi--·· 

~ MUKABtı.t İKRAZLAR: 

İpotekli iknwıt ........ 
İpotekli lkrazat B. hesaplan (2280 NoJı 
kanunla mileccel) ..... 
İı>otekli ticart hesaplar .. .. 
İnşaat Uzerlne avans .... . 
Teminat mPktubu karşılığı ipotekli hesaplar .. 

1 AHSİL OLUNACAK GAYRİ MENKUL 
SATIŞ TAKSİTLF.Rf: 

Müdevver emllk satış taksitlerl.-

99.499.58 
4.176.80 

886.222.15 
202.009.12 
529.089.-

3.011.48 

640.588.01 
39.513.4.! 

'1.785.606.7'1 

102.317:94 
509.537.37 
401.339.98 
19.210.06 

952.930.11 

Vadeli ve ihbtırh ... 
Vadesiz.. .. 
Eytam C. Hesaplan.. 

DİÔER MEVDUAT : 

Vadeli ve ihbarlı ... 
1.724.008 13 Vadesiz ... 

Muhtelif aiacUlılar--
Kir .. -

680.101 43 

8.818.012 12 

282.267.69 
2.026.906.35 
3.141.631.4' 

4.902.276.34 
1.536.140.82 

Müktescp emlAk sa~ taksitleri.-... 191.583.95 1.144.514 OG 

Temlik edilen Emekli, Dul ve Yetim aylıldan.... 
Muhtelif borçlular .. __ 
İştiraklerimiz.. •• _ 
SABİT KIYMETLER : 

Menkuller 90.000.- Lira Uzertnden sigortalıdır .. 
Gayri menkuller 639.780.- Liraya sigortalıdır .• 
İhtiyaten devir alınan His. Q. 
Muk. G. Menkul.. .... 
Banka hizmetine tahsis edilenler. 
Diğer Gayri menkuller .• 

NAzım be.saplar ..... 

932.303.50 
326.619.85 
358.571.55 

1.617.494.90 

88Z.413 !8 
15.0!3.613 05 

441.431 50 

1.638.960 32 

50.029.424 ft5 
===== 

84.42L119 M 
NA.zıM BESAPlAR: Cirölanmız. .... 

Kefal etlerimiz.. .. 
Sair rıblm hesaplar .... 

ZiMMET JJ/12/1940 KAR 11e ZARAR Hesallı... 
Türk Lirası 

342.!15 20 Alınan faiz ve komisyonlar ... 
35.048 !9 F..sham ve tahvilAt clltdanı gcllr1eti ••• 

PA.SSİF 
TUrk Lirası 

11.78!.158.6! 

8.21'1.841.38 20.000.000 -

270.408.60 
134225.8'1 
99.827.66 

5.450.805.48 

504.462 ıs 

493.1'13 77 

8.438.417.16 11..889.222 64 

16.489.5Z9 69 
ti53.0t6 u 

50.029.424 95 
===== 

54.102.969 -
4.731.085 18 

25.587 .065 76 

MATLUP 

Personel masrafları_ 
Vergi ve harçlar._ 
Sair masrafiar .•.• 
Verilen Faiz ve komisyonlar .... 
:Amortismanlar .... 

48.883 J.2 Banka hizmeti mukabilinde alınan faiz ve koml!Cyonlat ... 
1.123.301 31 l tiraklerimiz kin. .. 

Türk Lirac;ı 
J.677.ff60 49 

!68.050 ~() 
210.163 65 

7.825 63 
28.408 Ot Muhtelif karlar ... 1 3.642 18 

126.389 61 
853.038 7! 

Muhtelli zararlar. 
Kir-· 

2.357.342 35 
:ı=::=== -

2.357 .342 35 
:::::::.:= = == 
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YUGOSLAVYA ÜÇLÜ PAK- Gittikçe karııan Dünua. --«>--
SİYASİ VAZİYET Zafer hiç şüphesiz 

SON HABEJ2 
Y 11~oslavyada demokrasilerindir ... TE NASll GiRDi? vazigeti ve Mısır 
büvük he ecan -«>-_ 

0
> ~ 

d - ~- Muzaffer\ onan Almaıı~·anm "'\! u-
evam .. ~ ıyor mt..kavemeti ~oslavlara ver-

lıb ya ve Arnavutluk 

Jtal yan kumandan-

ıarı yıne değişti! 
-o--

rugoslav~anın pahta 
iıtt.halıını ingilterenin 

tasvip ettiği Belgradda 
. ı ' ışaao unm~ ... 

Rnd~ o gazetesine gört• ı:iiniin en mii
him bir hadisesi de Yugosln\lnnın iiçlii 
pakta iltihakıdır. Dün akşam Yugoslav
ya baş' ekili ve hariciye nazın Viyana· 
ya hareket ederken treni tahrik edecek 
makinist bile bulamamışlardı. 

lladiscnin Yugoslnvyada tılnndırdığı 
he:yecan o kadar biiyiiktür. Pakt diin 
öğle vakti inıznlaıınm~br. 

Paktın hususiyeti Bulgarlar ,.e Ro· 
nıam·a tarafından imzalanan pakttan 
farkİı olmasıdır. Alman hariciye nuı• 
ıı Yugoslav h:ıriciyc nazırına Yugosla\•· 
yanın hiikümrnnlık hnklanna \e mülki 
tam:ımlığma riayet edileceğini ve har
bin dcrnmı müddetince Yugo lav top
raklarından Alman kıtalarmın ıreçmesi 
istenmiyeceğini bildinnektedir.. Paktın 
gizli protokolu olduğu da söyleniyor .. 
Ymc söylendiğine göre Almanya Yu
goslnvyaya sulhun akdinde Ege denizin
de bir mahreç teminini tnahhüt etmi -
1ir. Yugoslavya kendi memleketi dahi· 
tinde mihver aleyhine faaliyete mani 
olnıı:ığı, milli iktısadiyatını Abnan iktı
sadiyntıııa uydunnağı kabul etmektedir 

Hakikat şudur ki : Yugoslavy' fü;lii 
pakta iltihak etmiştir. Bu iltihak doln· 
yısiylc Vugoslavyanın her tarafında ni.i· 
mayi~lcr yapılmaktadır. Hatta Belgrnd· 
daki efkan umunıiyedeki hcyct'aru tcs· 
kin etmek için fngilterenin bile bu pak
ta iltihakı tası.·ip ettiği bildirilmiştir. 
lngiliz elçisi notumda bu ciheti sarahat. 
le reddetmektedir. 

iTALYAN KUl\IA?'-IDANLlliUIDA 
TEBlillDÜLAT •. 
Arnavutluktaki İtalyan orduları baş

kumandanı general Kavallero yerine 
general Genos ve Libya orduları başku
mandanı mareşal Graçyani yerine ge
nernl ltnlo Garidaldo tayin edilmi~tir. 

Grnçyaninin istifası daha evvelce sö,y
lenmiş ve tekzip edilmişti .• Anlaşıldığı
na göre o zamandan beri İtalyan mare
snlı kumanda mcvkiinden çekilmiş ve 
nC7.aret altına alınmıstı. 

General Kavallero son hücumlarda 
İtalyanların dilçar oldukları ağır zayiat 
üzerine azledilmiştir. 

Yunan ordusunun knhramanlıf,rı neti
cesinde Arnavutlukta fimdiye kadar 
dört b:ışkllmandan . değişmiştir .. Aşağı 
yukarı her ay bir başkumandan tebdil 
edilmiştir. 

Makineye 
Verilirken 
'\-uv;oslavyanın 

üçlü pakte ilti
haki hakkında 

----.:o----
Routerin diplomatik mu

habirinin uazdıkları 
Londra, 25 (A.A) - Royterin diplo

matik muhabiri yazıyor: Yugosla\1yarun 
üçlü paktn iltihakının bugünkü şekli 
ile anlaşmanın kıymeti sebebinden ziya
de vaziyeti lehine istismar• için Almnn· 
ya fırsat vereceğinden dolayı Alman 
diplomasisinin bir muvaffakıyet teşkil 
ettiğini inkar etmek manasız olur. Yu· 
goslavya imza mukabilinde bugünkü şe
raitte en müsait şartlan elde etmiştir. 
Yugoslavya üçlü paktın askeri madde
lerinden muaf tutulmuştur. Almanfor 
hiç bir mih\·er kıtasının Yugoslav ara
zisinden transit göndcrilmiyeccğini ve 
Yugoslav hudutlarının ve siyasi istik
lalinin bütün fıkitler tarafından garanti 
edildiğini resmen bildirmişlerdir.. Yine 
şimdilik mühürlü harp malzemesi va
gonlan ile yaralı vagonlarının transıti 
hakkı da f.:ızla bir kıymeti hfüz değildir. 
Çünl...i cenup hududunda Yunanlılar 
Sel:ınık hattın. tuttuğu için bu hat trnn· 
sit için kullatıılmaı. Sofyaya doğru Nis· 
ten gecen df'miryoluna gelince bu Ro
mnnvo \e Tunn yo1u ile mevcut diğer 
naklı-,; c \ ... ıı.ılanna bir ilave olacaktır. 
Binnetke \akın bir ıstikbalde mühim 
bir rol oynl\ ncak mahiyette değildir. 
Fakat Yuıto 1 vvanın aldığı tedbirin ve
h::ımcti uradadır: Bu tedbir Almanya
nın Yugo:sl..ıv dahili ı lerine müdahalesi
ne kapı acınaktadır. Alman trenlerinin 
geçmesi Alman mc'llurlarının vücudu
nu ve hu u i tarifeler tnıızimini istilzam 
ede<:ektir. Bu tarifelerin tanı.iminde ise 
Alman!, r r:.a m r y ınalık olacaklardır. 
Bundan ha ka gittikct' nrtacak kontı·ol 
için l :ıhnne tcskıl edı.•cck kazalar ihti· 
mali de ıre\·cuttur. Yu~oslavya fodakfir
lıklar voluna girm tir. İste~incc veva· 
but isfiyeceği 7.aman durmanın kolm· 
olmadığını görecektir. İngiliz ihtarının 
mannq ic;tc burad• d.r. 

iftihara şa- diği teminat 
vandır 
·' 

İngiliz Vis Mareşalı ile 
Yunan başhumandanı 
arasında teati edilen 

telgraflar •• 
Atina 25 (A.A) - Milli istiklal yıl

dônümiı mtınasebetiylc ş<:hir bayram 
manza.rası arzetmektedir. Her taraf 
bnyraklarla süslenmiştir. Bu bayraklar 
arasında müttefik, dost ve bitaraf mem
leketlerin bayrakları da vardır. Fakat 
Almnn bayraklarıınn çekilmemiş oldu
ğu müşahede cdilmckted!r. 

Atina 25 (A.A) - Atina radyosuna 
göre Yunanistandaki İngiliz hava kuv
vetleri kwnandanı Visamiral Darbiyak 
Yunnn ordusu başkumandnnı general 
Papagosa aşağıdaki tebrik telgrafını 
göndermiştir: 

«İngiliz kralı majeste altır.cı Jorj ta
rafından size verilen nişan münasebetiy
le emrim altındaki bütün tayyareciler 
ve kendim namına snmim~ tebrikleriı"!::i 
takdim ederim. Son on beş gün içinde 
ltalyanlann ezici taarruzlarına karşı 
kahraman ordunuzun ~österdiği muzaf. 
fer mukavemet iftihara şayan olduğu 
~bi bu kadar kahraman bir müttefikle 
vanyana harp etmekten büyilk zevk ve 
c;eref duymaktayız. Yasasın Yunanis
tan.~ 

GENERAL PAPAGOSTJN CEVABI 
General Papagos şu ce\•abı veTmistir: 
dngiliz krnlı tarnfından bana verilen 

nişan münasebetiyle si2.in ve tayyarcci
krinizin tebriklerinden ve Yunan ordu
sunun kahramanlıih hakkındaki sözlC"
rinizdcn müteşekkirim. İmparatorluk 
erleri yanımız.da harp eWkleri mi.iddet
ce zafere inancımızın sarsılır.azlığını si
ze temin ederim. Galibiyetin muhakkak 
c;urette bizim olacağı kanaatiyle ceva
bımız şudur: 

Yaşasın İngiltere .. . :. 
Londra, 25 (Radyo S. 21.10) - İn~i

liz başvekili mister Çörçil Yunan milli 
bayramı münasebetiyle bir mesajında 
bütün medeni dünyanın Yunan kahra
manlı~na karşı izhar ettikleri takdirle
re kendi hayranlığını lfıvc ve izhar et
miştir. Mister Çörçil Yunanistanın gi· 
riştiği muhtescm mücadelede :zaferin 
muhakkak olduğunu. Büyük Britanya· 
nın daim;ı Yunanistanın yanı başındı:ı 
bulunmağa azmettiğini bildirmiştir. 

Yugoılavyanın üçlü 
pakte iltihakı 

[ Baştaf'afı 1. ci Sahifede ] 
ra Yugoslav milletinin şiddetli aksüla
meli hem kendi hükümetinin, hem de 
Almanyanın aleyhine dönecektir. Bu su
retle muhtemel bir dost ve daiıni bir 
komşu, vurmak için ilk fırsatı bekliyen 
müthiş bir dilşman halil'e konulmuş
tur. 
İNGILlZLER1N VERDiKLER! 
NOTA 
Belgrat 25 (A.A) - Royter ajansı bil

diriyor: 1ngi1tcrenin Belgrat elçisi tara
fından Yugoslnv hükümetine bu sabah 
verilen bir notada iki memleket arasmda 
geçen harp esnasında temhir edilmiş 
olnn dostluğa işaret edildikten sonra 
Yugoslavyanın bitaraflık c;iyasetinde an
sızın vukua getirilen değişiklikten dola
yı hayret izhar edilmektedir. Notada 
Yugoslav hUkümeti eğer bu siyasetinin 
mazur görüleceğini zannediyorsa aldan
makta olduğu ilave olunm.ıktndır. 

Madrlt 25 (A.A) - Ro}1er bildiriyor: 
Alkazar gazetesinin Berlin mtıhabiri ga
zetesine verdiği bir haberde Sovyetler 
birliği hükümetinin Belgrattaki elçisinin 
Yugoslav hükiimetine bir mesaj tevdi 
ederek SovyC'tler birliğinin balkanlardan 
alAkasını kesmediğini bildirdiğini yaz
maktadır. Muhabir Alman hariciye ne
zaretinde bu mesele hakkında mütalea 
yilrütülmek istenilmcodlğin! iluve etmek
tedir. 

AMER1KADAK1 YUGOSLA VLA
RIN PROTESTOLARI 
Vaşington 25 (A.A) - Amerikadaki 

müteaddit Yugoslav cemivetleri Belgrat 
hükümetinin siyasetini protesto eden bir 
çok mesajlar göndermi lerdir. 

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

Japon haricrve 
nazırı Berlin 

olunda 

Yugosıauyanın halıimi· 
yet ue tamamiyetine ri· 
ayet edilecelı, Yugos

lav)>adan asher 
geçiri!miyecelı 

Vi} ana, 25 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: Almanya, İtalya, Japonya 
arasında mevcut olan üçlü ı)akta Yu
goslavyanın iltihakı hakkındaki proto
kolu Almanya namına fon Ribbentrop, 
İtalya naının:ı Kont Ciano, Japonya na
mına Berlin büyük elçisi Oşiına ve Yu
gosla vyn namına Yugoslavya başvekili 
SvetkoYiç ve hariciye nazırı Markoviç 
tarafından imza1anm1ştır. . 

PROTOKOLUN METNi 
Protokolun metni şudur: 
Bir taraftan Alınan, İtalyan, Japon 

hükümetlerinin murahhasları ve diğer 
taraftan Yugoslav lıükümetinin murah
hasları aşağıdaki hususatı milşahcde et
mektedirler: 

1 - Yugoslavya BerJinde imzalanan 
üçlü pakta iltihak ~tmektedir. 

2 - Üc;lü prıktın dördüncü maddesin
de derpiş edilen muhtelif teknik komis
yonlar Yugoslavynnın menfaatine mii
tcallik meseleler ı:öri.işiildiikçe Yugos
lav murahhasları iştirak edeceklerdir. 

3 - Üçlii paktuı metni protokola rap· 
tedilmi~ir. İşbu protokol Almanca, 
italyanca. Japonca ve Yugoslavca yazıl· 
mıştır. Her metin muteber olacaktır. 
İşbu protokol imza gününden itibaren 

tatbik mevkiine ginııektedir. 
YUGOSLAVYAYA TEMİNAT 
Yugoslavyanın üçlü pakta iltihakı 

hakkındaki protokolun imzası münas"
betiyle mihver devletleri Yugoslav hü
kümetine metinleri ayni olan notalar 
göndennişlerdir. Alman hükümetinin 
notlan şunlardır: 

B. Başvekil.. 
Alman hükümeti tarafmdnıı tavzif 

edilmis olarak Alman hükümeti namı
na ek;elansınıza aşağıdaki hususatı ar
zetmekle müftehirim: 

Alman hükümeti Yugoslavyanm bu
gün vukubulan ü(lü pakta iltihakı mü
nasebetiyle Yugoslavyanın toprak baki· 
miyetine ve tamamlığma her an riayet 
edeceii karanna teyit eyler. Saygılarımı 
sunarım .. 

FON RİBBENTROP 
B. Başvekil .• 
Yugoslavyanın üçlü pakta iltihaln 

münasebetiyle bugiln yapılan konuşma
larn atfen mihver devletleri hükümet
leriylc Yugoslavya hükümeti arasında 
blsıl olan anlaşmayı AJman hükümcti 
namına işbu nota ile teyit etmekle müf
tehirim. Bu anlaşma mucibince mihver 
devletleri harp esnasında asker kıtala· 
nıun veya asker kıtalan nakliyatının 
Yugoslav topraklarından geçmesine mü
saade etmesini Yogoslavyadan istemiye
ceklerdir. Hürmetlerimin kabu1ünil ri
ca ederim .• 

FON aiBBENTROP 
YUGOSLAVYA BAŞVEIC'..l:LtNtN 
NUTKU ... 
Yugoslavya başvekili Svetkoviç pak· 

bn imzası münasebetiyle bir nutuk irat 
etmiş, Yugos]avyanın başlıca gayesinin 
hudutlarında milli ve devletin hürriyet 
ve istiklalini ve birliğini temin etmek 
ve komşulariyle olan dostluk münase
betlerini tarsin eylemekten ibaret bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Svetkoviç Almanya ve İtalya ile dost
luk münasebetlerinin bir tarihçesini 
yapmış ve şunlan ilfıve etmiştir: 

• - Avrupa kıtasını ve binlerce se
nelik medeniyeti kurtarmak için yega
ne çare biı: iş birliği tesisidir. 
Yugoslavynnın siyaseti milletimizin 

arzusuna ve menfaatlerine uygundur .. 
Munhedelcrimiz Avrupanın bu kısmın
da daha teşkilatlı bir sulh vücud~ ge
tirmek ar.Gusundan mülhem olmuştur .. 
Yugoslavya yeni Avrupa teşkiltıtına yar
dım etmekle kendisi icin olduğu gibi 
Avrupa cfuniasına da en yüksek vazi
fesini ifa-etmektedir. 

B. RİBBENTROPUN NUTKU 
İmza merasimi Alman hariciye nazı

n Fon Ribbentropun nutkuyle bitiril
miş_tir. 

Paktla imzasını mütaakip mihvere il-
tihak eden diğer dost murahhasları na· 
mına Alman hariciye nazırı Fon Rib
bcntrop uzun beyanatta bulunarak 
Yugoslnvyanın üçlü pakta iltihakının 
ehemmiyetini tebarüz ettirmiş ve bu ha. 
disenin Yugoslavyanın istikbali, Yugos
lav milletinin refahı bakımından çok 
mühim olduğuna kani bulunduğunu be
yan etmiştir. 

B. BİTLERİN RESMİ KABULÜ 
Bundan sonra Alman devlet r eisi B. 

--0-

Matsuofıa Mo~Jıova 
harel:etindr.n evvel 

giHz se iri ile de 
m · "lal:iat etti .. 

Hitler Belveder Sarayında bir kabul 
resmi yapmıştır. Burada Yugoslavya 

an bnsvekili ve hariciye nazırı ile uzun gö
in· 11üşmelerde bulunmuştu r. Kabul rc•mini 

öğle ziynfeti takip etmiştir. 

.Moskova, 25 (A.A) ..- Matsuoka 
dün Molotof tarafından knbul edildik
ten sonra biribitini mütaakip lngiliz. 
Fransız. Alman. İtalyan büyük elçileri 
ve Macntistnn, Slovnkya, Bulgaristan ve 
Romanya elçileriyle görüşmelerde bu
lunmuştur. 

BERLfNE HAREKET 
Moskova, 25 (A.A) - Matsuoka 

dün saat 23 de Berline hareket etmi§tir. 

İ GİL'.l'E EDE 
17 31aşında erlıelıler 
orduya alınıl}or-
Londra. 25 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre 37 yaşındaki erkekler ordu
ya alınmak üzere kendilerini kaydetti
receklerdir. Bunlar ihtiyat polis kuv
vetleJ·inde. yardımcı itfaiye teşkilatındn 
veya sivil müdafa:ı hizmetlerinde çalış
makta serbest olacaklardır. 

>--

ı--arba Mısırın 
da filen ~r-
mesi ihtima

li var 
-0---

Mısır başvelıili H. Sırrı 
pasanın be~anatı • Yeni 

ayan intihabatı 
tehir edildi •• 

!(ahire, 25 (A.A) - Başv!.'kil Hüsc
}in Sım paşa dün akşam aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

- Beynelmilel vaziyet senenin başın· 
dnkine nazaran eskisi kadar sakin de
ğildir. O zamandan beri yeni tehlikeler 
kendisini göstermiştir. Bu tehlikelerin 
harbi Mısırın uzak kalanııyacağı vahim 
bir safhaya sokması miimkündiir. 

Başvekil bu beyanatı yeni ayan aza
sı intihabatının tehiri hakkındaki kra
lın emirnamcsini okurken yapmıştır. 
Eski aynn azaları daha müsait bir za-

Parti Meclis grubu toplandı 
~~~~~~~~~•x*x-~~~~~~~-

Dün Hariciye V ekilimiı 
~ 

son on beş günlük siyası 
hadiseleri izah etti 

ANKARA, 25 (Hususi) - Cümhuri- günlük siyasi hfıdiseler arasında -~ 
yet Halk Partisi Meclis grubu umumi alfikadar edenleri izah ettikten ~ 
heyeti bugün (Salı günü) saat 15 te re- mebusların suallerine ayn ayrı cC .,.r 
is vekili Hasan Sakanın reisliğinde top- 'ermiş ve ruznamedc görüşüleccJc ~ 
lnnmı.ştır. Celsenin açılmasını müteakip ka madde olmadığından sant ıG.30 
hariciye vekili Şükrii Saracoğlu son 15 cebeye nihayet verilmiştir. _...ıı 
111111111111111111ıı11111111111111111111111ı1111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111uıı1111...-

Şemsettin Günaltayın konferansı 

Emnivetimiz ihlal edildiği ~ÜJI 
Yakın Şark bir harp 

sahnesi olacaktır 
manda yeni intihabat yapılıncaya kndnr x*x:------
ycrlerini muhafaza edeceklerdir. İstanbul, 25 (Telefonla) - Türkiye ' mimi sulh gayretlerinıize rnğınen . ~ 

Büyük Millet Meclisi reis vekili Sivas 1 sesini uzaklardan duyduğumuz ~ 
~ırııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111~ mebusu Şemsettin Günaltay bugiln sa- ı tehlikeler bugün hudutlarımıza JclllY : B ..._T •tı t k : at 17 de Üniversite konferans salonunda dayanmışbr. Bir iki haftn evvel y~ 
§ • .-~ı er ar ı ~ gayet kesif bir dinleyici önünde dünya jnun istiklalini yabancı kuvvetlere~ 
:: E ühvali karşısında Tilrkiyc mevzulu )im eden Bulgaristan komşuınuı:.t. 
§ t •) E' konferansının birincisini vermiştir. Üni- 1 Dört buçuk aydan beri malzeme ve ao"~. 
§ ayyare 1 e § versite konferans salonu belki bugüne ı çe kendinden çok üsuın bir dü~ 
E E kadar böyle bir kalabalık görmemişti. Elenizmin esatiri delillerini hatır~...J 
§ • E Saat 16 dan itibaren konferans salonun- bir kahrnmanlıkla çarpışan Yunanı:';; = 2ezemı yor = da ufak bir yer bile kalmaksızın tama- ise hem komşumuz, hem de dostUfl'I#. 
E § men tutulmuş bulunuyordu. dur. Mihver devletlerinin bugüne l< ~ 
:: : Bu saatten sonra gelenler ancak av- tezahür eden hareketleri gösteriyot 'I 
§İngilizlerin semaları = luda konferansı takip edebilmek imka- harp harici kalmak istiycn bir mıııe\~ 
~ telalilıeli bir hale :: n~ru ~çl~kle ~ula~ilmişle~dir .. Geniş günün birinde haklı ve .meşru v Jıiç ıııl' = . : bır kitle ıse bu ımkanı dahi temın ede- sebep olmaksızın tecavüze ugrıY:ı 
5 getırf!!eleri Alman ~ mem~ir. . . . . . ınektedir. . . if 
E tef ahurlerını yılıtı.. E Ha tıp bu kesıf k~~ı~!ltn ç.~k şıddetlı Hatip bundan sonra Milli Şef~ 
= = alkışlar araı::ında sozunc şoyle başla- Kurultaydaki açılış nutuklarından-~ 
E Ncvyork, 2~ (A:~) - Nevyork § mıştır: parçalar alarak sözüne devam ve J'Y. 
§ Vold gaz~tesı İngılız hava mareşalı- § Teknik medeniyetin heybetli tarih verin bir rüknü olan Mussolini İ~ E ~; resmı altına şu satırları yazmış- E vasıtaları insanl~ğı utandıraı;ı bir bar- s1?ın vaziyetine temas ederek de~ 
= t T ·1 tla Be l' .. . - barlıkla çarpıştıgı, bcşeriyetın karanlık kı : tJI' 
E • ngı ız pı 0 kl nnın . ~ ın duzenn- E ve meçhul bir akibcte doğru sürüklen- Bugün Akdenizi çeviren memlclte 
§de ~~amıyat'a ann; ;d:!.a 

1 
e .e'! ~-E eliği bu zrunnnfarda bütür: dünyada oldu- rl zaptederek eski Roma imparat~ 

§ ~ darın .k:ınas~ e a ur erını 0
• § ğu gibi bizde de bir huzursutlu6'lın hü- ğunu ihya et.inek hevesine kapılan·-"° 

E İnn. ~n Y a . ···• . . : kilin sürmesi çok tabiidir. Sinirleri gev- ya, eski RomaJılann istila yolunu ~ 
§ , ~ılızlcr Bremenı ateşe verdıkle~ § şeten, umumi hayatı sıkan bu huzursuz- ben ve tabii onlar gibi Arnavutlı;ığa Y 
- ~ıbı Alman semasını o kadar tchh- - 1 k d A ·h buh · b' · · · Akd · Yakın ,.._..k' Ek 1' hal k 1 dı ki rt k H"t ; u zamanın a, son umumı cı an - rınce wm ıçın enız ve ?, 
;: 1 e 1 e 0rJ°uş a~ r v a ı 1 

- E rnnı karşısında memleketin durwnu.'l- ta hayati menfaatleri bizimle mü6!~..ı• 
E ~ tayy~~ed~ do aşınnga cesaret : dan ,-atandaşlan haberdar etmeği fav- olan ve denizlere hllim bulunan 1!1'~ 
~ ememe ır. § dalı gören Büyük Parti Ankara ve İs- tere ile anlaşmaktan başka yol ka~ 
ııımm11ııım111111111111111111111111111111111111111111111 tanbulda bu mev:zua dair söz söylemek mıştı. Bu sayededir ki bugüne Jtıı ~ 

şerefini bana bahşetti. Yakın $arkta sulhun mUhafazası teP"'" 
Habesi&tanın tama- Hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye cüm- edilebilmiştir. ~ 

.. . huriyeti kurulduğu günden beri harici Hatip sözüne devamla : Emniye~ 
men İstirdadı yakın siyasetinde değişmez bir e..sas kabul et- ihlal edildiği gün Yakin şark bir j 

miştir. Bu esas yurdda sulhtan aynlma- sahnesi olacaktır. Türk milleti içiıl,; 
mak, dünya sulhunun muhafazası için dilecek yol muayyendir. Bu yo~, ,A~ 
de elinden gelen gayreti samimi olarak kuvvetlerimize kadar ve bUtün ata' 

[ Başta rafı 1. ci Sahifede ] 
mışlardır. Bu kuvvetler Cicikanm gar
bında Marda boğazını geçerek Harrara 
doğru ilerlemektedir. 

İtalyanlar, Harran açık şel-.ir ilan et
miş olmalanna rağmen, şehir civarında 
bir müdafan hattı tesis etmişlerdir. Har
rann öte.sinde Adisababa - Cibuti de
miryolu üzerinde, Diredauvaya giden 
güzel bir yol "vardır. Bu yol yakında ke
silm~ olacaktır. 
D~sman şimdi demiryolu boyunca Di

redauva Üzerinden ricat etmektedir. 
ttalyan kuvvetlerinin klSmt küllisinin 
Adisababadan 160 kilometre mesafede 
Avaş ırmağı üzerine çekildiği anlaşıl
maktadır. İtalyanlnrın burada son bir 
mukavemet göstermek teşebbüsünde bu
lunmalan muhtemeldir. 

Cenubi Afrika kuvvetleri arasında, 
zırhlı otomobillerin yardımiyle Cicikayı 
zapteden Nicer müfrezeleri denize doğ
ru 320 kilometre mesafe katederek bir 
haf ta evvel Berberaya çıkmış olan İn
giliz kuvvetleriyle birleşmislerdir. Ni
cer kuvvetleri bu 320 kilometre mesafe
y i 30 saatte katetmişler, ve hiç bir mu
kavemete rastlamadan To~ogari ve Har
giro mevkilerini işgal etmi~lerdir. Bo
rnno istikametinde inkıtasız kaçan İtal
yan gruplarının yakalnn".llasma ramak 
kalmıştır. 

1NG1LtZ SOMALtSlNDE 
tTAI..YAN KAL.\1'.ADI 
fngiliz somalisinde İtalyan kıtalarının 

harp kabiliyeti tamamiyle kırılmıshr. 
Bu kuvvetlere artık mevcut nazariyle 
bakılamaz. 

Yuıroslavyanın 

Moskova elçisi 
istifa etti 

-<>--' 

Amer ha, Yugoslav ala· 
cahlarını blolıe etti. 

BC'lgrat 25 (A.A) - Yur,oslavyanın 
Moskova elçisi çiftçi partic;i lic'!r-rlerin
den B. Gavriloviç istih etmi~ir Muma
üeyhin memlekette biiylik sıyasi nüfu
zu vnrdı. B. GavriloviC' Yu<!os1avya ile 
Sovyetler birin r.,cındrı .sivasi müna
sebetlerin iade"' Uzerine !Ik elçi olarak 
r:eC'Cn sene Moskovnya görıderilmiştir. 

AMERlKADAKt YtTGOSI..AV 
ALACAKLARI BLOKE FDtLDt 
Vasington 25 (A.A) - Amerika ci.im-

hıırreisi Il. Ruzvelt Amerikadaki Yu
goslav alacaklarını bloke eden emri im
za etmistir. Bu alacaklar bir milvon do
lar kıymcfindcdir. Amerikan v~tandas
larının elinde 16 milyon dola! Jık Y·ırros
lnv eshamı vardır. 

sarfetmektir. mıza layık bir müdafaa yoludur. ._11 
Hatip bundan sonra sözlerine şöyle Hatibin sözleri salonu doldur~ -~ 

devam etmiştir : • lerce halle tarafından şiddetle aJJO.t-

11ııfiW11illf.f1=~ıı~ıi11~ffi\W.1~~11ftr11Mııffliııı'iWiifil'imıııııı111111111111ıııııımıııu111111111ıııtt' 

ıstanbulda ErenkögOnde bir konak uandı 
--~~-~~x.x:--~-~--

lıtanbul, 25 (Yeni Asır) - Sabaha nın içindekiler yatak kıyafetleriyle. 1'~ 
karıı Erenköyünde Zihni Paşa Köşkü dilerini zor dıprıya atabilmişler, ~ 
namiyle maruf '40 odalı muazam bina şey kurtaramamışlardır. 
yanmıştır. ıduı-
At~ köıkün üst katından çıkmış, it- Binanın 6 bin liraya algortalı o 

faiyeye geç haber verilme!li yüzünden anlaşılmıştır. Yangının bir sigaranın-:;: 
süratle genişlemiştit. dürülmeden atılmış olmasından çık 

Yangın birden bire çıktığı için bina- tahmin ediliyor. ,;; 
1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yeni iki istikraz 
~~----x•x-~~~~~-

Hü kü mef millet meclisine bu hususta bir 
kanun projesi teklif etmiftir ,_. 

Ankara, 25 (Telefonla) - Hükümet tikrazın yekunu 35 milyon lira o~ j 

bugün Büyük. Millet Meclisine iki istik- teklif edilmiştir. Ve tahviller peyderl" 
raz kanunu projesi teklif etmiştir. Bun- satışa çıkarılacaktır. Al 
!ardan birinin mukabili Dıyarbakır is- !kinci istikraz projesi mukabili 19 ~ 
tasyonundan Irak ve iran hudutlarına fevkalade müdafaa bütçesini karşılıtır'I' 
kadar temdit edilmekte olan demiryol- maksadiyle tanzim ve teklif olunrnu~;;j 
lanmıza tahsis olunacaktır. Bu hususta- Bu istikraz mahiyeti itibariyle tasa V 
ki proje, müddeti tamamlanan Sivas bonoları ismini taşımaktadır. Bu t" 
Erzurum demiryolu istikrazının ana çiz- noları hükümet muhtelif zamanlarda 
gileri dairesinde hazırlanmıştır. Bu is- tışa arı;etmek tasnvvurundadır. ııtl 
mı ıı 1111111111111111111111111111111ııı111111111111111 ınm 111111111111111111111111111111111111111111111111ııı111111111 

Bütçe encümeni 1941 projesi üzerinde 
tetkiklere başlamıştır 

~ . . • ·k11ti' ,Ankara, 25 (Telefonla) - Büyük azalarına genış ızahat vermış, fe.., l il' 

Millet Meclisi bütçe encümeni 1941 de vaziyet dolavısiyle alınmaSJ kararş~' 
projesi üzerinde çalışmalarına başlamış- tırılan yeni mali tedbirleri anlatf11' Je 

Encümen azaları önümüzdeki gürıW1etır: '.Bu mü~ase~etle Maliy~ ~~kili Fu~d muhtelif dairelerin yeni masraf bütÇ;ıır 
Agralı malı vazıyet ve yenı butçe pro1e- ri etrafında vekuletlerde tetkikkrc 
sinin ann çizgileri hakkında encümen lıyacaklnrdır. 11ııır 11111111111111111111111111111111111111111111111ıııı1111ili1111111111111111111111111111111il111111111111il111111111ıı1111 

Yen iden ithalat eş yası getirildi 
JOJJ çuval lıahue pi;yasa31a çıl:arıl?yor h"e

istanbuı. 25 (Yeni Asır) - Gümrüklerde bulunan 1013 çuval indıa }en 
~inin bugiinlerde piyasaya çıkarılncağı nn1aşılmaktndır. eıı1• 

Bulgar hududunda bckliyen muhte1if cins ithalat esyasının bir kısn11 111 

leketimize getirilmiştir. 

Dün Zarada da zelzele oldu ı-
ANKARA. 25 (A.A) - Znrada 30 saniye süren ufki ve şiddetli bir yet 

51 

il"ü·n °IStilibllidiOk8Do bin nraıık maı ihru eı1ıı~~ 
lstanbul, 25 (Yeni Asır) - Mısıra ve Almanyaya tütün, is~iç;~~;. b"1' 

Filistine balık ihraç edilmiştir. Bir günlük ihracat kıymeti 600 bın ır 
mu§tur. 


