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pzetesi yazıyor: 
Vavel ordu.sunun büyük kısmı lüzu.. 

mu taktirinde yakın §8.l'kta cephede kul· 
)anılmak için emre hazırdır. 
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\ Lvoslavya 
---c~--

A.lrnan boyunduruğuna 
boynunu uza:mıstııe 
llaJTıtıar ve şartlar 
onu hurtaramaz 

llAKKI OCAl{OCLU 

b· Aş~g~ l ut.an l irnıi gi.in kadar siiren 
il' smır harhından ,.,. 'dd ti' Al faz) 'kind ... şı c ı m.m 

iMia 1 

1 en ~nrn Yugoslav~a dc\•lct 
• m an da Vıyanayn ..,iderek U ·lü k· 

tı ımza ettiler. ~ pa 

le.r Bu pakfuı mahiyet! hundan c\ ,-clki· 
~den çok farklıdır. Üc;lii pakta iltihak 

n Romanya, Bul~aristan derhal Al
ı.ı.n i gali altına alımnıştır. 
'1 l'ugoslavya hlikiinıeti, halkın ' 'e or· 
llrıun tema} iilahJU nazarı dikkate ala· 

b'k rnutlak şekilde mihvere iltihakı ka
te ul C} leınemi , oldukça uzunca siiren 
ita nıns \'e miiznkcrelcrdcn sonra ba7.ı 
. lıtlar \e şartlar altında iiı,:lii paktı 
rrrı::Ya rizn göstemıiştir. 
ta u Şartlanıı en mi.ihimlcri AJmany:ı 

11
• rafından Yugosla\'yanm tanıanıiyefİ· 
ı: ı:aranti edihne!;i, Yugoslav toprak· 
\' •ndan asker gec;irilmcnıesi, ilcridr 
";ı~~lavyaya 'Ege drniı.inde bir nıahrl'<: 
h rı lll~idir. Duna mukabil Yugoslav-
1 da ıktısadi , ·aziyetini Alman ihtb·a~· 
•nııa ·· · · J hi d ~orc tanzmı etmek, nııh,·er a cy-
la n ekı neşriyatı kestirmek ve topra'k 
~~an cephane ,.e sıhhiye levazimi 
de h•ne müsaade eylemek tcahlıiidiiıı· 

, .. ulunınu tur. 
t"FAgl'r Almanya teahhiitleriııe sadak.'lt 
8 oSteren, sözü~de duran bir devlet ol
'~I Yapılmış olan muahededen }lek ?C· 
lıa ~lıus eylememek icap eder. Hatta d:ı· 
Si ıleri ı:iderck Yugoslavya gibi llmmt 
tib~l'~, Sırp, Ho nak, Arnavut ve saire 
ltı'J~· bı~ <:ok milletler<1en ıniirekkcp \ e 
aı,1 1 bırliktcn mahrum bir de\ }etin en 
t't.ı Za~arln bu badireden kendisini ko
Şıı!. nhılrııiş olmasını mii aınaha ile kar
ii} llak t:ı ınüınkün olnhilirdi.Faknt ma
..\) eser \ aziyetin ic; l üzü böyle değildir. 
h/~~~. tehakkiimü, Avruımya vermek 
~kı?ı Yeni nizamda hic; bir millete söz 
la 1 tanıınaınaktndır. O, daima arzu
ıtı~.1111 milletlere dikte ettirir. Kar ılıklı 
re~11~kere ve muahede bir şekilden iba· 

ır. 

~ ll~ defa Yugosla,·yayı kayıtlar ,.e 
.\.~ ar alhnda üclü paktın içine alm:ı<:1 
~~nyanm balknnları harpsız fethet
~ arzusundandır. Eğer Almanya 
ti t· d ... 1 doğru~·a br istila teklifini ile. 
"es 1rnıüş bulunsa idi belki bir muku
ba:e.t ile knY1iılaşabilir, bu mukavemet 
ıt~ •htilatlar ~·apar ,.e balkanlarda mu
do"' rn bir cephe ac;mak mecburiyetini 

gıırahilirdi. 
iç'J\lrnan~·a, hijl le bir tehlikeyi füılemck 
t'~~lkn~·ıth ve artlı bir iltihakı •. ~akiki 
ha ;.ıe_r~nc bir merhale yapmak ı~ın da· 

n· kılane bir hareket saymıştır. 
g0 1~ze göre de Viyana anlal)nıası ı:u· 
]ı... ':\anın isgal altına :ıhnmasının ılk 

.. !ianı ~ d ·ı· v· tıa agı ır. Y ugosla\'ya mesaı ı ıya· 
J\~ıcrasinıi ile sonn ermiş değildir. 

~,, .~a?Yn son :ınln ma ile her şeyden 
tıti c .sıyn..,j hir ıntl\'affakıyct elde ct
ketİ ~ un:ınistann yapacnğı tazyik hare · 
ltrc~ındc Yugoslavya cihetinden cmni-

1~1 knznnmı tır 
r; ·~~i dnh:ı serb.cstçc gözlerini Atina· ._;c, ırcccktir . 

.ı lltta . 
kah nıstnnd:m gelen haberler bu 
han rnnıan nıilletin tarihine layık hir !!"· 
dar lCtlc her scyc rağmen istiklfılini nıii
llıck~ a!-nıinde bulunduğunu teyit e) il' 
kanı edır .• Binacnale~·h Almany:ı bal
tıi t ar Phınmın içine 1.'iirkiye 'c \'una-

:-ını da nlnus bulunuyorsa hu iki 
[ Sonu 2. ci Sahif cde ] 

B. Eden, GeneraT Con Dill. GeneTaI Smut.s ve gene-raI Vavel Ke-nyadaki mülikatları esna.ttnda 
ıo-~..r~..,..~~c:ıoı::ıcoc:ıı::ıı::ıı::ıc:ıı::ıcı::ıı::ıı::ıı::ıcoooc:ıoc 

ınuiltere - Yugosıavua TÜR • SOVYET DEKll- Afrikada harp vazıueti 
Son haberlere söre Al.manlar Stnıma 

ncfüinc:len ve Radop geçitlerinden Yu· 
[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

2oaoacocı::ıc:ıcacı::ıacoı::ıocoaı::ıı::ıı::ıccı::ıccoc , __ 
Şimdi Y r nanis-
tana taarr z 

RASYONU VE AMERiKA 
---c«o>-----

Sovyet bitaraf' lığının 

> 

ln~iliz kuvvet
leri Harrara 30 

edilmesi bek- teyidinden Amerika kilometre yak-
çok memnun . 

lenilmelidir u )aştılar 
-o-- Yugoslavyaoın pakte -<>--

.,,. lngDlz ~elllfte Aillüa,,... da lelldlt 
göre B. Hfflerln dalla girmesine gelince •.• ediliyor. Keıeen 11e ,,,.er 
evvel Türlıiyeye lıarşı VaJinıton 2s (A.A) - Amerika ha- italyan mevzileri ıa· 
hattı hareJıetini tesbit riciye müsteşarı Sumner Vels gazete.. falıtan guruba fıadar 

etmesi Uizım cilcr toplant~da ~k • Sovyet dek· fasılasız bombalandı 
... larasyonu mlinnsebetıyle vuku bulan 

Londra, 26 (A.A) - Yugoslavya- beyanatında Sovyetler gibi büyük bir 
nın üçlü pakta iltihakından bahseden [ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

Yugoslav KTal Naıbi Prens Pol 

Yuı!'osl& vyada 
kaynaşmalar 

--o--

MiHVERE Tf SLIMIVET 
PROTESTO E91 LIYOR 

Prens Pola ~elıilen tel· 

Standert gazetesi diyor ki: 
Viyanada paktı imza eden Yugoslav 

milleti değil, Yugoslav devlet adarnlan
dır. Bu de~let adamları Belgrada dön
dükleri zaman Belgrad sokaklannda da
ğıtılmış bir takım beyannameler bula
caklardır. 

Sırplar çete muharebeleri yaptıkları 
takdirde Vardar vadisinin sükuneti 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 
4'"..ı""~~=c:ıcc:ıoc:ıoccı::ıccoo: 

Arnavutlukta 
nisbi bir sükôn 
hükümferma! 

graflarda Almanlarla .. '>--
anlaşmalı bir lelıedir Topçu ~uellos!' ve malt· 

deniliyor dut ~e,ıf f aalıyeti oldu 
Nevyork, 26 (A.A) Nevyork bir ltalyan ta1ttelba1tlri 

T ayınis gazetesinin Relgrad muhabiri hasara Uğradı 
bildiriyor: Atina 26 (A.A) - Yunan emniyet nc-

2000 Sırp köylüsü ellerindeki sopa· zaretinin tebliği: Düşman hava kuvvct
larla merkezi Sll'bistanda Hacı Papados lcri garbi Peloponezde köy mıntaknla
şehrine girmişler ve mihvere teslimiyeti nnı bombardıman etmişlerdir. Hasar 
protesto etmitlerdir. Bosna, Banat, To· vuku bulmamış, insanca da zayiat ol· 

dogori, Berano, Çetine ıehirlerinde de m=~ RESMİ TEBLi(;.i 
huna benzer hareketler yapılmıt, Yu
~oslavyanm istikli.l ve toprak bütünlü
ğünü muhafaza ebnesi lehinde tezahü
rat vuku bulmUftur. BelgTad civannda-

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Atina 26 (A.A) - Yunan resmi teb
liği: Cephenin muhtelif noktalarında 
topçu düellosu ve mahdut keşif faaliye
ti olmuştur. 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 

Yunan askeTleri karlı dağlarda §erefli ı·aziJeleri ba_şındcı 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Yugoslavyanın üçüz
lü pakta iltihakı 

ne demekmiş? 
Belgrat 26 (A.A) - Vreme gazetesi 

Yugos]avyanın üçlü pakta iltihakının 
sulh siyasetinden uzaklaşması demek ol
madığını, Yugoslav iltihakının müstak-

' bel Avrupanın kurulmasına hôdim ola
cağını ve Yugoslav milletine sulh ve 
hUrriycti temin etmek için sarfedilcn 
siyasi gayretlerin muvnffakıyetini te
min edeceğini yazmaktadır. 

Bir Alman torpito•u 
batırıldı 

Kudtis 26 (Radyo - S. 22) - İngiliz 
amirallık dairesi bildiriyor: 

Bir İngiliz denizaltısı 1800 tonluk bir 
düşman torpitosunu torpilliyerek batır
mıştır. 

Kahire, 26 ( A.A) - Habeıiıtanda 
Cicikadan gelen ve geçenlerde zapt olu
nan Man:lo boğumdan garb. doğru 

ilerliyen İmparatorluk lutalan mühim Ilı =mmııiııııiim.;~---~=~~~;.I 
HUTU tehrinin 30 kilometre kadar ya-
lmılanna ce1rnitlerdir. Torpil cıtan lngitiz taYVarelerinden birl 

ADISABABA TEHDtT EDtUYOR hücum halinde 
Kahire, 26 (AA) - Marda boğa

zından garba doiru ilerliyen büyük im. 
paratorluk kuvvetlerinin harekah mem
nuniyet verici bir tarzda cereyan edi-

[ Sonu 4. cii. Sahifede ] 
~ı::ıc:ıı::ıocccc:ıoı::ıc:ıc:ıı::ıccıcc:ıcı::ıccaaacaı::ıccıc 

Denizlerde bü
yük hareketler 

---<>-
INGILIZ FiLOSU ATLAl

TIGE MI AçlLIYOR? 

Yu~oslav nazır

ları dünBel~ra

da döndüler 
__ 

0 
Merlıezi Alıdenlz yeni-

.Japonlara göre yeni nl· den günlerce tarandı, 
zam içinde IHdlıanların mihver gemilerine 
suJlta ııavıqması emni· rastlanılmadı.-

Eicezire, 26 (A.A) Ofi ajansı bildi
yet altına alınmq imiş riyor: Akdeniz 1nsiliz filosu senit bir 

Belgrat 26 (A.A) - Yugoslav başve- harekete iıtirik için CebeJüttanln terke 
kili B. Svelkoviç ve hariciye naı.ırı bazırlannuttır. Henüz teyit etrniyen bir 
Markov:iç Viyanadan hareketlerinde habere göre lngiliz filosunun Atlantiğe 
Fon Ribbentrop ve kont Ciano tarafın- açılacağı söylenmektedir. 
dan selamlamruşlardır. Biraz sonra İtal-
yan hariciye nazırı kont Ciano da hu- MERKEZi AK.DENiZDE 
sust trenle Romaya hareket etmiştir. fskenderiye, 26 (A.A) - Amiralh-

Belgrat 26 (A.A) - B. Svetkoviç ve ğın tebliği: Akdeniz filosu 21 Marttan 
Markoviç Belgrada dönınilşlerdir. HU- 2'4 marta kadar merkezi Akdenizde ha· 
kilmet azası ve üçlü pakta dahil mem- reketlerde bulunmuş ve muhtelif kafi
leketlerin sefirleri tarafından karşılan- leleri himaye etmİ§tir. Bu hareket esne-
mışlardır. sında bir düşman kc,if tayyareai düşü-

JARONLARIN PROPAGANDA rülmüş ve en az diğer bir tayyare de 
GÖRÜŞÜ huara uğratılmıştır, Düflllanın hiç bir 
Berlin 26 (A.A) - D.N.B. ajansı deniz üstü harp gemisine tesadüf edil-

Tokyodan bildiriyor: Hükümetin istih- memiştir. 
[ Sonu 3. cü Sahifede ] ac1caı::ıı::ıacıaocıcıoı::ıcocc:ıocccıı::ıacıı::ıocıcıccc 

Vrlü paktın imzası töre~rinden biri yapılırken 



, 

YENİ ASIR 
cıs 

bir hakikat daha Harbın orta )'O koyduğu 
. 

Milli hakimiyet milli sa- ŞEHİR HABERLERİ 
---4C>----

Alman boyunduru§ıınd 
boynunu uzatmıştır 
haJ}ıtlar ve şartlar 
onu Jnırtm-cımaz na vi ile mümkündür .. Y rdım sever

ler cemivcti 
çalışıyor 

MJl!i sana ı ancc:lı ham madde Jıaynafılarına 
sahip obnaJıla yaşar 11e ınııuaffalı olur 

Birle_ik Amerikanın günün başJıca 
me\·zuu Haline giren UüyUk Britmıya
ya yardımındn en ehemmiyetli rolü, 
Amerikan C'lldüstrisi ve bunun en ba
şında da hava endüstdsi oynamaktadır. 

Esasen 1939 yılı lınrbinin daha ilk 
~ünlerden itibaren havacıltğın göster
diği t'hcmmivet gözönline alınacak olur
sa Amerikan yardımında en bilytik 
kıymetin yine hava endijstrisi tarafın
dan ,röıiilcccği muhakknkhr. Bunun 
icindirki Amerika hava endüstrisi 
fabrikalarını gün geçtikçe bir az daha 
Lüvültmckte. bunlnrın isti!ısal kabili
yetlerini aıttırınaktadır. 

Amerikalıların umu.ni olarak tngil
tC"reye yardım k rarlarında iki ehem
miyetli faktöre gilvmd0 klrri açı'Rça 
göze çarpıyor: Bunlardan biri iisti.in 
bir tekniğe dm·anan bir en.:Jüstriye ve 
dP<eri d~ zengin ham mndde kavmıkla
rına sahip olmalarıdır F;Ihakika AmP
rikalılar hava, dt:'niz ve kara orduları 
s.ıhac:ındnki sil.rıhltınmalarn gereken 
büti.in ham maddelere tükı>nmez dere
c·ede malik bulunmakta ve böy]ece 
Birl(>Sik Amerikanın yapacağı yarclı
mın. terazinin bir tarnfmr giin j!eçtikce 
claha aitır bastırması pek tabii bir ma
hiyet arzefmektedir. 

* Bugünkü harpte son sözü söyleye-
cek olan l>ir endüstriye zencin kavnak
laı·ını esirgemı><len V"emtek ve bu ara
da fiatleri muhafaza etmek meselele
ı·ini tetkik eden bir vaumnda !:ıhı~ 
Birleşı"k devletler cümhurreisi Herbert 
Hoover aynen şöyle demisfü: 

< ... Dünya icin oJ1aya cıbın bu mese
lelerin en ciddisidir ve b::ı ~adt-tt ~m
diyP kadar fiatleri yükS<.-lmiş oları 
maddE'lt"t" tein değil, h;ıtt5 fiat arl:tırıl
mPJ'.l!'ına daha yeni başbna~ maddeler 
kin de ortaya cikmak'.adır övl~ b.2!!' 
madd"leT' var ki bunlar.n f"mtl .. rin·., 
yülcse-ltilmesi her me!nlıokette ancak 
bi:r hükümet mUdahal<> ve :nü.c::ı:ıd:?Siy
Je> ynnılabilmektedir. Yün füıtı Brlt:ın
ya h "ikümeti tarafından fesl,it edil0 bi
lk "Bakır, pamuk ve ham pt>trol ic:e 
buna belzCT bir harele tJ.. BMec;ik 
dC'Vfotler htlkümeti tarnfından tayin 
cclilnbilir. Hindistan. çay v!" iutn fiatm· 
valorize edebffir. Bunun v,ilrl r.·n. an
t~muvan ile volframı ve K" <>da is ni
kel VE" amyant tesbit Pdebilir > 

Halbuki bu bam maddelerin c:~decc 
<1ilnya piyasamıda bakim oluşlan ba
kımından gösterdi~ ehemmiyet 
bımlnrm bir harp endüstrisi icln arzet
tikleri muazzam havnti ı-hemmiy~ ya
nınd~ nek sönük kalır. 

Günün birinde fngan}arm, lcendi 
lrE'ndine işleyen ve son derece yüksek 
bir süratle seyreden a'!'nbabra kavusa
caklarını bundan 70 qe:ne evvel söyle
veon tnvı1iz tnbiiyat Mimi v~ feylezofu 
Ror,er Baconun bu görl?cnl 'kendi!!ine on 
st'ne hapishane köşe1eTbde yatmağa 
mal olmuımt. Fakat. b~kir ormnnların
cla 300 milvondan fazla kaucuk ağac.• 
bulunan Brezilyadaki HEveo.a Bra!!ilcn
sis ağacının tohumlarından. Brezilva
nın tronik iklimine mu:ıdil bulunan Bi.i
ylik Bntanya müstemlt-keleıinde fi
aan lık tesis edilmek mrı>tiyle kancuk 
i~tihsal e4iltnesi icin 1876 da sir Joseph ,.. 

YAZAN Suat Bingöl 
Dnltbn Hooker tiır:::ıfı:-dtm o zamanki 
Başvekil Dizraeliye yapıl"n teklifin ka
buli.i, Büyiik Britanyanın bu çok· kıy· 
metli ham ınatld~"Din l:ıugün bir milyon 
tonu aşan clünya istihsalatının hemen 
hemen yarıs.ı.ııı. elinde bulundurması 
neticesini vcrmi~tir. Bir aralık Birleşik 
Amerika ve Japonya ha."iciye ruızırla
rının, Uzak sark statükocu dolayı.siyle 
Felemenk Hindistanın! m;;dafaa için 
<ıöylemfa olduktan hanreili c:özlue, bu 
'l'lC!mlekeün clünya kauc:ık istihsalab
run üctc birini elinde- bulundurmasının 
\resile <ılduınmu kaydetmek yalnış ol
navacnktır. 

-o--

çocultfara 23 
tJ"""n 1r ic»n 

he iye hazı~ıanıJJor 
Türkiye yardım severler cemiyeti iz. 

mir şubesi, verimli şekilde mesaisine 
devam etmektedir. Vali Bay Fuad Tuk
salın refik.ası Bayan Kevser T uksalın 
reisliğinde çal~an idare heyeti, cemiye
tin fzmirde kuruluşundnnberi pek az 
zaman geçtiği halde müesseseye 2500 
lira temin etmiş bulunmaktadır. Aynen 
yoksullara yardımda bulunan müteaddit 
kollar da faaliyettedir. idare heyetinin 
direktifiyle hareket eden cemiyetin fa.. 
al kollan Kar§ıyaka ve lzmirde müsbct 
surette çalışarak yoksul ailelere yardım· 
larda bulunurken diğer taraftan varidat 
ta temin etmektedirler. 

ldare heyeti. 2 3 Nisan çocuk bayra
mında yoksul yavrulara dağıtmak üze
re mühim miktarda gömlek vesaire dik
tirme.ktedir. 

Şehrimizdeki yerli fabrikalardan te
min edilen parça kabut bezleri. muhte
lif evlerde müessesenin faal kollan ta
rafından c:likilmektedir. 

Kullmıış şekli bidayette pek mahdut 
elan kaucu2ını bugün nakü vasıtaların
-la, ağır hafif her türlü tekerlek Ü7.erin-
1e taşın::ın silahlarda ve hatta çelıK: iln 
ryı rlikte tayyarelerin zırhla kaplanma
c;ında kul!anılışl bütün dünyadaki oto
mobil ve kamyonlznn vüzde seksen be
"'ine sahip olan. bütün dünya kaucuk 
istihsalatının dörtte üc:"Ünü istihlak eden 
ve bu dörtte üçün yüzde ~\..senini oto
"Tlobil kamyon ic ve ~ 1Sstikleti imali 
iein kuTuınan Birleşik Amen1rada Ford 
1',irestone gıöi endüstrlveI!erl ve bir çok 
büvük tesekküllm Liberyada. Breu1-
"-ac!ı ve.sair yerlerde satın aldıkları ve-
ya uzun müddetle kiral.~dıklan mec- Bağ hastalıkları 
muu 1.680.000 hektarı b~lan yerlenie hakkında karslar 
bu kıymetli madd...ı-yi yeti~"Inefle sevk acılacak 
et.mist.ir. Fakat bunlar daha ileriye gi- :-
cle.rek buçuğu sım9i ~kilde istihsal et- _ !'ila?"et ziraat müdürlüğü tarafından 
ml'k için fabrikalar da kurdular. onum~ki Nisan ayında vilayctlıni· 

Bugün, kıymeUeri gittikçe artan ham zin bag mmtakalarında. bağ ~astalık1a
-nadde1ere sahip olmavan devletlerin rma kal! alID?~ ~lı tedb~r1.er hak-
ba 1 k ı k •ı d"j..:1 . kında mustahsıli tenvır etmek ıcın kurs-

s ıca ay.ım armı. etı" en wu.c.ı erı lar --'-eaktır 
kin bu maddcl<>ri gcrok fa.bii ve gerek ~ · ~u kurslar?a. ha5!ahk 
run'i gekilde elde !!tmek ve bir derec~ baş gosteren bağlarda ne gıbı tedblJ'lcr 

k d 1 1 
h alınacağı ve hastalıklara knrşı kullanı-

ve a ar o l!lln, dıs pfvas;ı ara mıı taı; lncak T'çla ··struı ·ı k .. ]'"J ··x.......__ 
o1mamak iec:kil etmektedir. Tahit mad- tiJecek~ a r mu 51 oyu ere Oı-:;•c-
~Pdı>n istihsaline n'<>b0 tle pahalıya mal Kursl~~ · d b ·ı d 
'.'lı-nakl berab("!" ~k hemin ve kaı.ı- say~ :• ag ar a geçen 

k • Hh y- h · ~ta l k yıl hastalıklar yuzundc:'n husule gelen 
~ı 1

; ! "b~ 1• d rırıce mku d ç 0.dmd:ma zararlara meydan bırakılmıyacağı ümit 
~ıvesım ır Precev" . a ar cı ı su- edilmektedir. 
rette meşgul etmektedır. 

* Bugünkü harbin aldıf!ı ve almağa 
'Tlt-vlettiği sekil. vn!llta ve terhizat har
bi kadar ham .madde kay>ıak!annın ro
liinü gfü;term<''k bakın ından h:wH cn
t.erPsandrr. 

Bu görfü::. ormya cok milhim bir ha
kikati atmakla ebemmivetini bir bt da
ha arttırmaktadır: Milli bir htıkimiyeti 
anca1:: milli bir sanvi temin eder, milli 
bir sanayi ise o mi1lztin kaynal·.larırun 
vereccfii bol mndd<>ler vPva bunlann 
c;un'i sekilde istıngal lmkrnlan vaşa
tır. 

Şu halde milli htikirniyeti milli sanayi 
veya sanayii y:'.'ratan ham maddeler sal
tanatı olarak ifade etmelı: hiçte yanlı" 
olı:ııyacnkttr. 

eden terbiyesi oenel 
direktörii Aydında 
Bedenterhivesi Gene] dirıoktörü Ge

neral Cemil Taner ile te,ltitııt, scıhalar 
ve tesisler sefi Cetaı Dint"er dün ~hri
mi:zden Aydına gitmiş1°rrur. Onda Be
den terbiyesi teşkilatını teftiş ederek 
bugün şehrimize dBnecelderdir. 

Mı.ıldıemele~ e 
····-······· 
İKİ MAH üMİYET 
Manisn cczn evinde bulunduğu sıra

da mahkô.mlardnn Arap Musayı çekc
ı:nemc.zlik yüzilnden b1dünnek ve yiııe 
mahkttmlal'dan Osman adında birine 
fasaddide bulunmaktan maznun haleı~ 
İzmir Ct"Za evinde mevkuf Turgutlu ka
sabasmın Derbent köyü halkından Ali 
oğlu tsmai1 ve vazifesini ihmalden ma-z
nun Manisa ceza evi gardiyanlanndan 
Osman Muzafferin şehrimiz nğır ceza 
mahkemesinde cereyan etmekte olan 
muhakemeleri sona ermisfir. 

İsmai1in yirmi sene iki ay ve iki gün 
müddetle ağır hapsine. gardiyan Mu
zafferin Uç aY hapsine ve fakat ceznsı
nın teciline karar veriimiştir. 
Vazife esnasmda 
Hakaret 
Kemalpaşa kazasuım Yukan mahal

lesinde Şaban oğlu kahveci Haydat- Ege. 
bekçi Osman Ergeneye karşı vazife es
nasında ağır sözler sarfettiği iddiasiyle 
meşhut cürümler kanununa göre mah
kemeye verilmiştir. 

BU HAFTA 
TayyareSinemasında Tl:3646 
İngiliz kralmm müsaadci mahsusasile İngilterede BUCKİNGHAM - SAN

DORİGHAM saraylnrında çevrilen 

Yeni Nqriyaf 
•••••••••••• 
tsLAM-TDRK 
ANSİKLOPEDİSİ 
10 nuncu sayısı intişar etmiştir. Bu 

sayıdaki münderecatı: Lisanda !llicn k:. 
profesör Ragıp. Edebiyatta Ahenk: Eş
ref Edip. Hakiki ve Arızi filıenk: Prof e
sör Ali Nihat Tarlan. Kainatta ahenk· 1--ZAFER 

Tamamen tabii renkli, İngiltereniıı muazzam tarih! FİLMİ Rasathane müdürü profesör Fatin. İc;-
OYNIY ANLAR: ANNA NEAG LE - ADOLF W ALBROOK Jamt yazılarda Ahenk: Silreyya Saltuk. 

2 K Z TALEBE YURDU 
İslami yazılarda son mütekamil nevi-

-- ler. Reisülhattatin Hacı Kamil. Musiki-

0 A -- Shil'I Bal de Mıenk: Abdülkadır. Bediiyat bakı-
ynıyanlar: ~uae ey • ph Belmay mındnn ahenk: Güzel sanntler akademi-

Matineler: 2,JO • s,20 • s,ıs te Cmnartesi Pazar si mUdUr.U Bili-han Tollralt. Hattat t\hc-
...a .. ıerı 1 de ilave seansa nt: Esref Edip. Musikisinas fıhcni ile 
.,,._.. _. sair ahe,r;ıi: M. f?akir Ülkütaşn-. Ahir ve 

~~ml!'!!IB!ll!llB!P.'l!lı!!l!::l!ll•R••••• ••a•••••••••••••-- ~!üret: Om er Riza Doğrul. ve saire .. 

....................................................................................... . . . . 
~ ~ UYUK I11İKAYE i ~ . .. . . . 
: ... ~ ..... -. ................................................................. : ......... : 

Canlanan ilev 
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günlerde yalnız onu gördüm. yalnız 
onun ~eğni dinledim, yalnız onu düşün
düm.. Halbuki o benim onda olduğumu 
bile görmemczl;kten geli-;oTdu! o vakıt 
nn:ınmin. güzellimne ve maceralı haya
tına ?411!rnen. a<;kf2.D ne k~&T uzak ya
N'dı<nru anladım. Zira aak bir e~ence 
dot'üdir. bir an sliren bir zevk değildir. 
K ~ biliı etrafına J'<>çirilrnicı bir ıstırap 
h::ılk2SI.:ltr ki. onu her an daha :r.iyade 
sıkar. Ask. s0 vil0 n 'kimsenin hk dinmi
yen hasretidir. On<l!ln uzak krudı\:ça. 
insan ölüm acısı ceker va onun saade
tini. kendi ~nadPti~den fazla ister. 

Kaya bile. kendisine venni~ oldu~ 
kederi unutturmak için elimden gelen 

her şeyi yaparak. onun yanında kitap 
okumak veya lconusmalda gecirdiğim 
czun saatler esnasında, bendeki d~"11c
liğin farkına varmıştı. Yalnu: Ferhat 
benden tJZak duruyordu ve bana ancak 
hcmnak halinde bakıyordu. 

Evet. bu Ağustos ayı bana benli~i 
it,.o:a eden. yeniden hayat veren bir ay 
oldu. Annemin fikirlerinin: Kıöar ha
mtı, z~ik. ~ltlık efsant-lerintn ne 

derece bos şeyler oldufuınu simdi anlı
vordum. De~eri obn yPJmz bir sey, kıy
metli ve ısf;ıraplı bir şey vardı! Aşk. 
Sevcliğiniz tarafından sevilh~orsanız kıy
ır.efli, takip etmek istedi§niz yola -be
nim gibi- giremiyorsanız ıstıraplı bir 

§Cy. 

Ağustoo ayı geçti, sonra Eylül iptida
sı, artık :::arktan ayrılmak zamanı benim 
için yaklaşıyordu. Bunu dü.c:ünmek is
temiyordum, çiinkU gitmek fikrini red
dediyordum. Ferhat bana bir tek söz 
hile söylemiyecek olsa, gözlerinin gözle
rime bir daha dikilmesi mukadder de ol
masa, Ferbadı bırakmak ist\::miyordum. 
Ferhadın buzuru olmadıkça hayat, na
sıl olursa olsun, bence tahammül edile
miyect'k bir şev olmu~tu. 

Günler geçtikçe içimde yeni bir deh
"Ct belirmeğ'~ başladı. Bir sabah aynada 
C'"hremin solduğunu ve hatlarının sü
-.ü1düğiinil !arkettim. Endise He vücu
dumu y~k~adım. Bu. gerçt' bir genç kt:
vücudu ıdı: İne~ narin, bir ay evvelki
ne benziycn bir \•ücut. Bununla bera
ber ... 

Ertesi gtin. ciftlikte uzun bir gezinti 
yapmak vesi1esivle. ayrılarak doktora 
!Yittim. Ihna roylediği şeyler hiç bir şüp
he bırakmadı. 

Bununla berabPr. akşam. yemek es
n-ısmr1a çok neseli idim. Hefüıkrdanberi 
ilk defa olarak, piyanoya geçmi.cı ve bir 
vals çalnucıtım. Her kes dar.sa ba$1adı. 
Hatta bay Harmanlı bile coşmuştu. Köt-

Diin yine zel
zeleler oldu 

---c:oı----

ffiÇ Bi • YERDE HASAR 
YE ZAYİ T Y KTUR 

-<~---

İzmir, Değirmendere, 
Ba~ındır ve rorbalıda 
yer sarsıntıları 

Dün sabah saat 5, 14 te vehrimizde 
dört snniye kadar devam eden hafif bir 
zelzele olmu~tur. 

Oeğirmendere nahiyesinde evvelki 
gün saat 16. 30 da 8 saniye devnm eden 
hafif ve saat 18,20 de 3 saniye devam 
eden oldukça ııiddetli iki zelzele hisse
dilmi!!fu. 

Bayındırda sabaha karşı saat 5,05 tc 
beş saniye ve Torbalı kazasuıda da sa.. 
at 5, 15 tc beş saniye süren iki hafif zel
z.ele olmuştur. 

Hasar ve zayiat yoktur. 

Çe. ede Mandolina 
takanı 

Karşıyaka rıh

tımındaki tu
ristik yol 

---u---

Halliın toz lndutundan 
lıurtuıması için yol 

beton döıenecelı 
Vali Fuad Tuksal, belediye reisi dok

tor Behçet Uz, mıntaka turistik yolları 
müdürü baş mühendis B. Emin Dizgin 
ve belediye baş mühendisi B. Behçet 
Çeçen dün öğleden evvel Knrşıyakaya 
giderek, hnlkın son zamanlarda şikaye. 
tine sebep olan rıhtım üzerindeki ma
frndem turistik yolunu tetkik etmisler
dir. 

Bu yol inşa edilmiş olmakla beraber 
üzerine asfalt döşenmediği ve elde kafi 
miktarda asfalt bulunmadığı cihetle dö
şcnemiyeceği için otobüs ve otomobil
ler gelip geçtikçe toz bulutları havalan
makta, Alaybey sahili ile Fahri paşa 
caddelerinde bulunan evleri istila et
mektedir. 

Belediye §Oseyi günün muhtelif !aat
le.rinde sulattırmakta ise de toz bulut. 
larına mnni olunamamaktadır. 

Dün yapılan tetkikat neticesinde bu 
yolun, belediyenin lzmirde yaptırdığı 
yollar gibi beton olarak inşası ve üzeri
nin ileride asfalt döşenmesi muvafık 

Çeşnıede parti ve halk.evi tarafından görülmüştiir. 
teşkil edilen mandolina takımı, Namık Yolun Bostanlıdan Karşıyaka sahili
Kemal okulu öğretmenlerinden B. Ne- ni takiben Naldöken mevkiine kadar 
şet Yetişmişoğlunun idaresinde ekzer- uzanan kısmı beton insa edilerek ufalt-
sizlerine devam etmektedir. Takımı teş- lanacaktı:r. . 
kil eden gençlerin gösterdikleri muvaf- Makadem yol. beton yol için temel 
(akıyct takdire değer seviyeyi bulmuş- vazifesi görecektir. Proje hazırlanır ha-
ttır. zırlanmaz inşaata başlanacaktır. 
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İnönü Koşusu Pazar Günü 

Büyük atletizm müsa
bakaları da yapılacak 

Beynelmilel saltalarda tanınmış atletlerimiz· 
den bi,. lıısnn geldi • Telınilı miifaveıee heyeti 

· azası da geliyor 
lnönü koşusu bu paznr günü 42 viln- Hariç bölgelerden gelecekler arasın-

yetimizin iştirakiyle fzmir halkeviyle da mütaaddit Balkan oyunlarında bi
Alsancak stadyomu arasında yapılacak- rincilik, ikincilik ve üçüncülük almıı, 
tır. Muzaffer, Arat. Ömer, Rıza, Hüseyin, 

Bu müaabakaya girecek bölgeler at- Mustafa. Kemal. Kazını. Jerfi, Halit ve 
letleri birer birer şehrimize gelmekte- Nadi gibi beynelmilel sahalarda tanın-
dirler. mış atletler de vardır. 

lnönü koşusu mevsimin en büyük ve Teknik müşavere heyeti geliyor. 
en lıeyccanlı koşusu olacaktır. Merasim Pazar günü yapılacak lnönü koşusu 

[ Bcıştarcıjı 1. rı Sahifede ] 

nu.·mlckt•iin şiddetli nıulm\'cmctilc kar· 
şılıyaca~mda asla şli(llıcsi · olmama!'ı la· 
zımdır. Yani Almanya ilerJedikçc bal· 
kanlarda bir rcphc alnıajfo mecbur olıı· 
caktır. 

Bii) le JJir ilıfilnnlh lfa~'"t AJmanP 
Yugoslmwa ile arnsnıdn ın ~le çıllaT!' 
mnU i~icrnc.ıni şimdlliR cldb. ettiği ne· 
ticclcrlc jJffifo~'l zaruri görmüştür. 

Yakm bir istikbalde Yugosla\•ya nıe
selesini yeniden ele :ılacnğına muhak· 
kak nazariylc bakılabilir. 

İınznlnnan nnl~ınalnr Almanyayn l tı· 
kın bir istikbal için müdahale vcsilclc· 
ri ve bu mcmlc'kctlcri dahilden fethet· 
mck imkanlarını \'ermektedir. Yugos· 
lav iktısadi ''nziyctinin Alman ihtiynç· 
lnrına göre tanz.iıui teahhiidii, bu nıc:ın· 
lckete hir (.'Ok heyetlerin ::.okulmns1n• . 
imkan wrccektir. 

i\liitchassıs namı altında beşinci kol, 
Yugosla\'ynda geniş bir <:alışma snhn.51 
bulacaktır. 

Sırı>lnrd:ın gayri milletler arasıntlt 
fo1ırik5t yapılnbilcccktir. 

Hiiki.imet mihver aleyhine ncsdvatı 
da yasak edeceğine gÜre yalııız · 1;1ıtc 
yapılabilecek proı>agan<lalara \ iisat ,·c· 
rilcc<'k!ir. Belki de ara sıra <;ıkacak ih· 
tilaflar yüziinden Alman tazyiki bükii· 
metten yeni yeni mlisaadclcr alacak• 
askeri terhisler yaptıracak. \'e bir giill 
ansızuı Alınan ordu1an mulmvcmcts1ı 
bu toprakLıra girebilecektir. 

Çok muhtemeldir ki Alman ordusll 
huduttan ge~ınek ic;uı Yuı::oslavya bii· 
kiimetindcn bir de daYc(i~·e (!) alaC21'· 
tır. 

Viyana merasimi ne kadar kayıtlı ,.e 
şartlı olur ise olsun Yugoslavya. boynu· 
UU Alınan ooyw1duruğuıın UZAhru~ bu: 
lunmaktan kurtaramaz. Şu kadar k• 
Sırplar bu ~mlaşma:ra şiddetle muhalif· 
tirler. Çütçi partisi, Yugos1avyanın ,·a· 
lanpervcrleri kaynaşma lralindcdirlct· 
Bir <;ok şehirlerde ve kövlcrdc aleyhte 
nümayişler yapılmakta · \'C kral naibi 
Prens Pola telgraflar çekilmektedir. 

Ilükiimct ilk iş olarak millete rağ· 
men imznfadığı anlaşmanın hiikiiınlcri· 
ııi yerine getinuek için bu milli tcza• 
lıiirlcri N . .mck, bastırmak mccburiyciiu· 
dedir. Yani hiikiimct dahili sükunu te· 
min için mücadele nıevkiindcdir. Btı· 
nu yaparken bir hiikiimct hulırruu do~· 
ınası. dahili ihillallcr kopması da muh· 
temeldir. Bu takdirde de Yugoslan'" 
};ne mi.işkül bir dw·uma ı*ccck de• 
ıncktir. 

Her ne bakımdan miitnlca cdilitse 
edilc;in, Yugoslavya hiikümcti gösterdi· 
i:i zaaf ile milli bütünl .. ifünü mulınfnd 
etmek şöyle dursun, bilakis memleketi· 
nin parcalanınasına yol açmış, hü~iyet 
ve i<dikltılini mihver devletlerine tes· 
lim eylemistir. 

Müteakip hadiseler talmıinlcrimi~ 
nldannmdığunızı güsterecektir. 

HAKKI OCAKOCLV 
saat 14,30 da Alsancak stadyomunda ve atletizm müsabakalarının ehemmiye-
başlnyacak ve koşu yine sahada niha- tine binaen federasyonun teknik mü~- .!}lll'llllmıııııııumıııııımıııııııııııııııııııııııııl! 
yet bulacaktır. Alsancak •tadında ayn vere heyetinden Burhan Felek. Adil ;: M., , .... Ş f d •• • :S 
olarak Milli atletlerimizin iştirakiyle Cıray, Semih Türkdoğan, Füruzan Te- :: l l e O O yeoI S 
büyük atletizm müsabakaları yapılacak.. kil, Tevfik Böke cuma akşnmı lmıirde - a 
tır. bulunacaklardır. - Isveç sefirini ka· ~ 
mmıımııııınmııııııınmııııırııııııımııımım1111ırm1111111111111111111111111111111111muıım111111111111 1 - ::: 

Antalyada bir müteşeb- - bul hu!.~rdular 1 
:: Ankara 26 (A.A) - Relsicilm- :5' 

b• k h t• t• d• §hur İsmet İnönü saa! 16 da Çanka·S 

ıs a Ve Ye iş ır ı ~ya k :.:?klerinde yeni İsveç elçisini S 
E kabul etmişlerdir. Elçi Relsicümhu- :S 

~~---------------x*x:----------------~ 
Memlefıetimizin bir çolıyerlerinde lıahve yetiş· 

tiPrnefı mürnlıün olduğu iddia ediliyor 
Antalyada Mahir öğütçü Okçuoğlu 

isminde bir vatandaşımızın çoktanberi 
kahve yetiştirmeğe muvaffak olduğu, 

memleketimizin bir çok yerlerinde de 
kahve yetİ§tirilebileceğini tesbit eyledi. 
ği anlaşılmı trr. Mumaileyh verdiği iza
hatta diyor ki: 

c-Memleketimizde Akdeniz sahille
rinde. kır, kuru olmıyan ve ceYVİ hadi
sata maruz hulunmıyan kuytu yerlerde. 
hususiyle latarit topraklarımız kahve 
ağacı yetiştirilmesine çok müsaittir . 
Hatta muz kadar da itinaya muhtaç ol-

--
rümlüğünün kendisini mıhladığı teker
lekli kolt~kta bütün kuvvetiyle alkışlı
yordu. Kımse kalbimin ne kadar azap 
ve endişe içinde olduğunu bilemezdi. 
Ne olacaktım? Ne yapacaktım ve ne ya
pabilirdim" Ben, bir müddet icin, kele
b"'kleri cE'7.beden bir alevden başka ne 
idim? Onlar bu alevden kacar ve kur
tulurlar. veya onun ici."le dilşüp ölürler. 
Bu akşam alev son defa olarak titriy~ 
cekti. Bunu hatırlıyacak birisi olacak 
mıvdı? 

Her kes yatma"a gidinı.-e hen Ferhat
ı~ lrnldım. Çehresindelr.J ifadeyi iyice 
tetkLlc etmek istiyordum. tptidalan ona 
b"ktı~ımı nnlamamrs gibt durdu Fnkat, 
bir rın geldi ki birdenbi .. e bana döne
rek: 
Hikaye D 

Bununla beraber ölmek istemiyol'~ 
dum. Falmt ölsem de bana ger<:ekten 
acıyacak kim vardı? Babam mı? An
nem mi? Ferhat mı? 

Hele hele Ferhat hiç değil. Ben. Har
manWara kötül"ik etmiştim. Ej'.,rer b~
ma geleni söylemiş olsnydnn, namuslu 
ve dürüst bir ~ocuk olan Ferhat benden 
nefret etmekle beraber benimle evlene-
cekti. - DEVAMI VAR -

mıyan kahve Mersinden başlıyarak Si
lifke hududuna kadar dayanan Mersin, 
Mezitli. T ece, Perlndirez, Elvanlı, Tö-
nük ve Alata çaylanrun güzergahını ta
kip eden, deniz •eviyesinden 2 5 O met. 
re kadar yükselen vadilerin yamaçların-
da kalan ve bük ha1inde bulunup da su
lanabilen yerler kahve yetiştirilmesine 
bilhassa elverişli araziyi teşkil eder. 
Antalyanın Agva, Tekirova, Cedcrler 
ve Çakır lr.öyleri mükemmel kahve ye
tiştirilmesi için lazım olan bütün şartla
n haizdir. Bunlardan başka, Alanya ve 
Finike merkez ve civarlariyle Ege ve 
Marmara sahilleri de kahve ziraatinc 
çok müsaittir. Diğer taraftan Karadeniz 
sahilinde bulunan Cide, Giresun, Gö
rele gibi vilayet ve kazlarımızda da kah-
ve yetiştirilebilir. 

Bu saydığım yerlerin sogugu kahve
yi yakmıyacak, sıcağı da kahveye kafi 
gelebilecek derecededir.> 

B. Mahir Öğütçü. kahve için giriştiği 
ilk tecrübelere bundan on altı ay kadar 
evvel başlamış ve ilk önce Mersinde ye. 
tiştirdiği kahveyi. Adanada açılan bey
nelmilel ziraat sergisinde teşhir ederel: 
jüri heyetince takdir olunmuştur. Or 
yılda mnhııulünü veren Robüska nevi 
ile. hastalıklara ve cevvi hadiselere da
ha dayanaklı Liberya nevi kahvelerinin 
teksiri sayesinde memleketimizin muh
taç olduğu kııhvenin tamamen bizim 
topraklarımızdan elde edilmesi müm
kündür. 

Mahir öğütçü bu iıi gayet basit gör
mekte ve bunun için uzun boylu tesisat 
ve teşki1ata da lüzum olmadığJ kanaati
ni taşımaktadır. Kendisi bu hususta bir 
de eser hazılamı§tır. 

§j ra itimat.namesini takdim eylemiş-S 
:: tir. Kabul esnasında hariciye umu-:= 
§ mi katibi Numan Menemencioğlu S 
= rln hazlr buhmmuştur. :S .-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı 

ava ku~mn •muza 
;veni tehe~ler 
Bııyındınn r.ıphk kövünde Savrnn 

f"'Zl 90 yaşında Hati,.e renaze oarast 
olarak biriktirclici 2!l lir::ıvı ölürketı 
(cenazemi siz kaldırın bu biriktirdi• 
nim 25 lirayı da bu zama.'lda faide!;l 
olur diye hava kurumuna yabnn) Vtl" 

~jyctinde bulunmuş, kızı Cl'nazeyi gO
mer gömmez İzmire gelerek anasını11 
va~iyetini yerine gefü:mi~tir. 

tzmirde Kecec•lerdo 80 lik ihtiynt 
.:>lan sünnetci · Sems!.>ddin HnkvereO 
(namusumuzla yaşamak ve msek bile 
~erefımiz.le ölmek için n!\fakamızdııJt 
1:eserek havaları kuvv"tlt>ndirmerrıiı 
icap edecektir) diyerek, birıktirdil'i zS 
lirayı hava kurumu İz.mir şubesine te
l-ı .... ITU etmiştir. 

---«o>---

Vali Kuşadasına fftti 
Vali B. Fund Tuksal dün Kus.."l.dnsrrı~ 

rıitmek iizerc trenle Selçukn harcl<t' 
etmiştir. Valimizin Kuşadasmda ve Sel· 
çukta mahalli işleri tetkik edeceği ve 
bugün avdet edeceği haber alınmı~ 

: ı ı ı 111111111 mııuu ı ı ıı ırııı ı ıı '" 1111ıı11111111 ıı ıı ııı'§ 

1 Mevliit 1 
~ Önyüzhac:ı dic; tabibi Emin P,ekel ~ 
§ 'le Emlak Ban~as1 n.imarı Melih Pe- ~ 
: kelin pedeı·lcri ınertıu:n Emekli ,t\l· ~ 
E bay doktor. i 
: HiKMET PEKF:L ~ 
§ Ruhuna itlihaf edil~ck üzere bU i 
E akşam Knrşı~·akad:ı Osmı:mpaşa ca- § 
~ milnde yatsı iıamazını miitna]dn fla,: ~ 
- ed"Jcce" .-:fız Ömer tarafından ktraı1t 1 ltı i 
: mcvlCıdu şerife blitün sevenler ~ 
~teşrifleri rica olunur. (726) 111i 
: mı u 1111111ıı1111111ıııı111111ıı111111111ı1111111111 
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ı ugoslavyada 
kaynaşmalar 
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1
.. [ Başta.rafı 1. ci Sahifede ] 

tiiııd~~lctden kral naibi Prens Pole 
~ ltıet :n telgraf manidardır. Te}gl'a-
~ 111 ıudur· 
~li nıaz~izin ve istiklalimizin 
"" teı·~ uğrunda son ümidimiz ola. 
~il • ettiğimiz sizden biz eski 
~tir~ Plen Almanlarla bir anlaşmaya 
~f.:alnıek suretiyle lekelenmekten 

Yug etınenizi yalvanraz. 
>'l~oslavyanın bir çok yerlerinden 
0

!lerd~ 11Ynl ınealde telgrnOar gönder-
ir. 

4
rn;;;,tluhta nisbi bir 

lii4un hühümferma ! 
--0-

fiia [ Baştarafı 1. ci Sahif~de ] 
t\tina l>tNiz l\IUHAREilESİ 
~ tebı·~6 (A.A) - Bahriye nczarcti-

Sfeıı ıgc. Flakantisin kumandasınd.'l: 
~ııa donı torpitosu 11 Mart gecesı 
tı.:11.q]eu!ulunduğu sırada bir İtalyan 
~,1 nın hücumuna uğramıştır. 
~~ ~rpitoya üç torpil atmıştır. 
~ hiç biri hede!e isabet ctmc

:ddr:tİi T~rpito denizalbya derhal vc 
~\'cut bll' surette hücum etmiştir. 
~t ,,..~arclerc göre denizaltıya 

""IQ olmuştur. 

~q-;~o-a-la-~-.. n-a_z_ı_r_ları 
elgrada döndüler 

--0-

~at . [ Baştarafı 1. ci Sahifede] 
lili hitdairesi üçlü pakt hakkında neşret
~ tebliğde yeni nizam içinde Av
~\>ıı.ıı..:-_ balkanlar kısmının da sulha 
~ emniyet altına alındığını f' 'ktedir. Yugoslavya ile Japon
lllt l?ıil .. _~ bugüne kadar mevcut dost
~ade ~betlerini bundan sonra daha 
~u-. 1nkişaf cttinnek milmkün ola-

,.., -------__._. . .,_,__ ____ __ 
Gc1ını pek mi yakın? 

--0--

~ ~ Btı§tarafı 1. ci Sahifede ] 
~· t& ilerlemek içie tertibat alm11-
tı ~ defa olarak Almanlar dağlık 
'it ~ ekette harp etmenin :zorluktan 
~ ~caklardır. Ve Selaniği zapt 't ~ . caklan tabya ıimdiye kadar 

A.tJ.n ltikleri tabyaya uymıyacaktır. 
1•li rıa a. 26 (AA) - Matbuat neza
tıı~r krnına beyanntta bulunmnğn me
ltiJıak ır b :zat Yugoslavyanın üçlü pakta 
~~p 0~ a.kkında sonılnn bir suale ce-

......_ ralc derniftir ki: 

'!~ .. nıilletinin, Yugoslav mille
~. rruİı ~ itimadı vardır ve Yu-
""'°'--~ 'Yunanistanm arkadan 
,.. ~~esıne hl~ bir zaman müsaa-
cf1t. 1Yeceğini lruvvetle zannetmekte-

Sö.....:. ··-1 il. . . ~ .. 7'GU&n ave etmııtır: 
~· ~ ne olursa olsun Yunanistan 
'ı.u ~ etmek için harp ebnek 
~""'da kati kararmı vemıiıtir. 
'~~ 26 (A.A) - Taymis gazete-

\> lina muhabiri bildiriyor: 
~~ Yugoslavyanm hattı ha
ı..~ e hiç bir suretle sarsılmamış ol
~ u tnulıtcşem bir surette göster-

"ıf------------------~ ASLtYE tKtNCt HUKUK 
' MLlctNDEN . ~~tı Mesudiye M. hane 86/724 de 

~~· 139") Al.ancak küpecioğlu mahal-
... l'lCij aokak 6 No.lu evde oturan 

) ~ '"l ·' ltıiı og u Adil tarafından mahkeme-
~ '<l l'llcaa_tla Eğilmez soyadının Gür
lt~t )' lldıle deği!itirilmcsi hakkındaki 
~et\i ~l-ıik sebebe müstenit görülerek 
'il f:':t... .. "' nun 26 ncı maddesine tevfi
~~ t~e:ı soyadının - Gürğan - ola
~~1diii lhine 26/3/941 tarihinde katar 
~il i}• rnaddei mezkiire hükmüne tev
~unur. 1192 (725) 

·~~ tı İ!clcd~ BEl..EDIYF.SINDEN : 
~~il trı Yernizin varidat servisinde açık 
~ile ltt~rnu?yetler için 3 1 / 3 /9 4 1 tari
tıı n-~ı,,t:dıf pazartesi günü saat 14 de 
~1:kıep imtihanı yapılacaktır. Orta 
t ~cu ~ezunu olmak ve askerlik fili 
~~ b~ hitirmi~ olup 35 ya~ını müte-

tı ter . Uflnl9mak şarttır. Lise mezun
~'1t1 ~ edilecektir. Talip olanların 
~lt\l~~itelerile birlikte Riyaset ma-

. latıdn ile müracaıı.tlan ililn olu-
ı_ c\ııq}' 1191 (724) 
~ ~na nı.ahnllesinde 5 14 sayılı sokak
q ,llr 10J1zasyonun 730 sayılı sokağa 
ıı...lflcri .. ınetre boyda uzablmaBt, ya. 
ııı"'lltıı llıudürlüğündeki keşif ve şart-
1)) 11ttıır. it•~ile açık eksiltmeye konul
)-11\o~kk etıf bedeli 400 lira 50 kuruş 
t '1 ııl,e ~t teminatı 30 lira 5 kuruştur. 
1ık trı~b teminatı iş bankasına yatını
~ 94 ı u:dariyle ihale tarihi olan 7 / 

'ile trı~azarteııi günü saat t 6 dtt eneü
Utacnatlan. 

23 27 1 s (700) 

19.tt 4-
Türk - Sovuet deklaras

uınu 11 Amerika 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede] 

devletin koııışusumm vaziyetini takdir 
ederek onun ınilli müdafaasını kolay
laştıracak surette bitaraflığmı izhar et
mesinden Amerikanın derin memnuni
yet duyduğunu söylemiştir. 

Suınner Vels Yugoslavyanın üçlü 
pakta iltihakı münasebetiyle de beya
natta bulunmuş ve ezcümle şunları 
söylemiştir: 

- Amerika 1939 yılında Bitlere me
sajında bfüün memleketlerin hüküm
ran haldanna ve bütünlüklerine riayet 
edilmesi icap ettiğini bildirmiş ve o 
gündenbcri bu siyasetini vakıl kaybct
medcn bütün milletlere tekrar etmişfü. 

ıngiltere - Yugosıav~a 
[ Ba.oıtarafı 1. ci Sahifede l 

ihlal edilmiş olabilir. 
Bundan fazla bir şey ümit etmek is

temiyoruz. Fakat Sırbistanın Romanya 
gibi parçalanacağı hiç bir lngilizin aklı
na sığmıyor. 

İvning Niyuz gazetesi de diyor ki: 
Hitler ıimdi Akdenize doğru Yuna.. 

ıüıtana kal'fı taarruz saatini tesbit ede
bilir. Fakat daha evvel yapılacak ikinci 
hareketi tesbit etmesi lazımdır. ilk defa 
olarak Statinin sesi Kremlinden yiiksel
mi~tir. 

Stalin çok tereddüt etmi~, fakat ni
hayet bir hamlede Türkiyenin ellerini 
.erbat buıak11Ufhr. 

Star pzetesi diyor ki: Şimdi Sırp 
vatanperverlerinin muhakkak olarak el 
altından yapacaklan hareketlerin ne de
receye kadar Hitlerin pl&nlanna engel 
olacağını göreceksiniz. 

-----------------
Yeniden tohumluk 
tevzi ediliyor 
Bazı tnıntakalarda müstahsil elinde 

bulunan bir kısım tohuır.lu'lcl:ır bozul
muştur. Bu vaziyette bulunan çiftçile
re ekim faaliyetine zamanında başla
malan için bir yardım olmak Uzere iyi 
evsafda mısır, pirinç, ıruya fasulya~ı ve 
pamuk tohumlan kredi kooperatıneri 
tarafından tedarik edile!"':'k teV7.i edil
meğe baş1anm1şt1r. 

•SJ.&O&biYZD,&S&&!&DAA 

Kiralık Ev 
Asri konforu haiz fevkalade güzel 
mnnzarnlı, Güzelyalı Nuri Bey so
ka{:'! 54 üncü sokakta 6 numaralı ev 
kirnlıktır. Hcr gUn öğleden evvel 
m.,,i C'Vİn nl• kabna mli.r&cant . 

J-4 (702) 
b• 'MP'5iSP?' ~wzawgz;s 

iZMtR tKtNCI tCRA MEMURLU
cUNDAN: 
Dosya No. 939/1568 
İzmirde yol bedesteninde Şemsihald. 

kat mağazası sahibi Remzi mağazaınn
da iken hnlen ikametgahı meçhul bulu
nan Mustnfa oğlu Ahmet tarafına: 

Emlak bankasına ipotekli gayri men
kulünüz borcu 2280 sayılı kanuna göre 
5/1O/939 tarihinde tecile tabi tutul
muş ise de 5/1O/940 da ödenmesi lu
zım gelen birinci taksit tutan 1ı3-0 lira 
65 kuruş ıimdiye kadar ödenmemiştir. 
işbu ilanın tarihi neşrinden itibaren 3 
gün içinde borç ödenmcz.s~ gayri men
lrulün kat"i satışa çıkarılacağı liizumu 
ilanen ihbar ve tebliğ olunur. 

1190 (723) 

tZMtR ASLiYE BtRtNCt HUKUK 
HAKtMLtctNDEN : 
Davacı münnkalat vekaletine bağlı 

devlet limanları işletme umum müdür
lüğü vekili Darnğnç ~ehitler caddesinde 
1521 inci sokakta kain ve müddealeyh. 
ler emlak bankasiy1e Yorgiya nam di
ğer Jorjetaya ait 221 O metre murabbaı 
mesahasındaki taş iskele ve ambar ve 
&rsanın daire namına belediyece olbap
taki kanuna tevfikan 15500 lira muka
hilinde istimlakine karar verilerek i.§bu 
karar 1 3 /Şubnt/ 41 tarihinde tebllğ edil
miş ise de i bu gayrimenkulün iradı safi 
hesabiyle kıymeti 9200 liradan ibaret 
olduğundan istimlô.k bede1inin 9200 li
raya tenzilini dava eylemek cari muha
kemede müddealeyhlerden J orjeta na
mına çıkarılan davetiye varakası muma
ileyhanın gösterdiği adreste bulunama
dığı beyaniyle iade edi1diği gibi celb ve 
tetkik olunan istimlak dosyasından Ro
dosa gittiği ve ikametgahının meçhul ol
ması hasehile belediyece tebligat yapıla
madığı görüldüğünden mumaileyhay11 
Hanen tebligat icrasına mahkemece ka
rar verilmiştir. 

Müddealeyha Jorjetanın muhakeme
nin bırakıldığı 16/4/1941 tarihine mÜ• 
ııadif cuma günü aaat 1 O da lzmir AılL 
ye birinci hukuk hakimliğine gelmesi 
veya tarafından bir vekili kanuni gön
dermesi lüzumu beyan ve aksi takdirde 
hakkında gıyap karan ittihaz olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak Üzere 
ilqn olunur. 1189 ( 722) 

tat 
e telefon: 2753 BUGUN LALE ve Tan Tan telefon 4248 , 

l SİNEMALARINDA t' 

... 'l''URK şarkıları ile Türk Sazı ile süslenen 
Mevsimin en neşeli en sevimli şaheseri işte 

BİR TORKE GÖNÜL VERDİM 
~ $ARKILARINI llAZIRUYAN SADE1TİN KAYNAK 

•· C Ö L EKClLERİ Avanün filmleri yılmaz kahra-
~ manı J A K H O L T 

:--TÜRKÇE HARP J V R NAL 1 
S .... R V M C A. YUNAN HARP JURNALi No. 2 

... Yalnız TÜRKÇE TOPLAIUN GERİSİNDE 
TANDA İngiliz silah fabriknlannın faaliyetini gösteren film 

YENİ AS'IR ... 
Ankara radyosu Milli Şef etrafında 

çelikten bir kalegiz BVG'UllKtl PROGRAM 
[ Bagtarafı 1. ci Sahifede ] 

8,00 Program ve memleket saat ayan. 
Sulhu çiğniye çiğniye 8,03 Ajans haberleri. 8,18 Müzik (Pl). 
yürüyen tehJUıe 8,45/9,00 Ev kadını - Konuşma. 

ı k 12,30 Program ve memleket saat ayarı. 
Radyo gazetesi, mcm e etin her ta- 12,33 Müzik Gündüz faslı - Kar~ık şarkı 

rafında yapılan konuşmalardan şöylece ve türküler. 12,50 Ajans h:ı.be.rlcri, 13,05 
bahsediyor: 

Bütün hu konuşmalarda üzerinde Müzik: Gündilz faslı progrnmının de-
durulan nokta şudur: Dış tehlike, ülke- vamı. 13.20/14,00 Müzik: (Pl). 
ler nşarak, sınırlanmıza yakfaşnuşhr. 18,00 Program ve memleket saat ayn. 
Hazır bulunmasını bilen bir devlet ve 18,03 Müzik: Radyo caz orkestrası 18,40 
hükütnet, birleşik, çetin ve göğsü istik- Milzik: Peşrev, beste, semai, sarkı ve saz 
lalin, şerefin ve Jıürriyctin aşkiyle co- semaileri. 19,10 Konuşma (Seyahat :rö
şan imanlı bir millet gönül giinüle, ka- portaj1arı). 19,~0 Memleket saat aY? ve 
fa lrofoya konuşmaldadır. l\tilletin dev- nja~ ~bcr1en .. :1~·45 Kon~)ma Z)raat 
Jete \'C hlikümete bağlılığı, de\•let \'e tak~mı. 19,50 Muzık Rnd~·o mce saz. ~e-
hükiimetin de kahraman millete güveni .V~ti. 2~,~5. Radyo. gaze;esı. 20.45 MUz.ık. 
dile geliyor Türkiycnin esas siyaseti DmlC'yıcı ıstclden. 21,.:>0 Konuşma Sıh
),trda sulhtan nyınnamnk, banşın mu- hnt saati. 21,45 Müzik Radyo. orkestrası. 
hnfazası için elden gelen her gayreti 22,?0 Memleket saa! ayarı, nJ~ habel'
samimi olnra•· sadetnıcktir. uYurttn lerı bol"Salar fiatlen. 22,45 Müzik (Pl). 
sulh ve cihanda sulh• sözünü parola 23,25/23,30Yarınki program ve kapanış. 
olarak kullannn milletin ha ka türlü -------
hareketine imlilln var mıydı? 

Borsa Fakat smırlnrımızn yakla mış olan 
tehlike her geçtifi yerde cihanın sul
hunu çiğniye çiğniye yilrümiiştür. Bi
zim cennet yurdumuzda en sağlam İS· 
tin..ıtlanndan birini yaşıynn banş hiç 
bir yabancı dzme altında knlamnz ve 
knlmıyacakhr. 

-----<·O>----

1003 üzüm tarım 
İnhisarlar ida. 
S. Süleyma. 
P. Puri 

18 34 
Bir çok bölgelerde konuşan hatipler

le vatanda~lar arasında göze çarpan 
nokta şu olmu tur: Ellerimizde tuttuğu
muz bar ~ sembolü zeytin dallan ima· 
nımızın potasında kap ederse bir anda 
çelik siingiiler olacaktır. Esasen sınırln-

595 
78 
60 
33 

15 17 25 
36 26 75 
21 25 21 25 

F...snaf ban. 
Ri7.a ihracat. 

25 25 
4 32 32 

nmııda zeytin dallan çelik süngülere 1773 
takılı olarak beklemektedir. Biltiin bir 2424291 &ki yekı1n 
millet, bütiln bir hiikümet, bütün bir 
meclis savaş \'e banş emrinde tam bir 2442021 Umumt yekOn 
ordu halindedir. Karargahı üzerinde 
şeref ve istiklill bayrağı dalgalanan * 
siz bir onlu. 

-----~-----
Eski Romanya krah 
Şilide oturacak 
Lizbon 26 (A.A) - Eski Romanya 

kralı Karol madam Lupesko ile birlik- 226 
te Şilide ikametine milsaade edilmesini 20 
istemiş ve bu talebi kabul edilmtşUr. 46 
Kral Karol Arjantin topraklanndım 45 
geçmesi mUsaadcsini de istem~tir. 100 

No. 
7 16,50 
8 20,50 
9 25 

10 32 
11 Yok 

ZAHtRE 
C. M. dan 
Ton Susam 
B. Pamuk 
Ç. Akclan 
Ç. Fasulya 

iZMtR DEFl'ERD LICDIDAN: 

8 
29.625 

ST 68 
T 50 

18 

Satış 
No. su 

Muhammen B. 
Lira K. 

502 Knrşıyaka Alaybey Şehit Cemal sokak 27 ada 5 parsel 270 
M. M. 20 - 22 taj No. Ju arsa. 150 00 

503 Knr.c:ıyaka Alaybcy 1693 No. Feryat sokak 38 ada 32 parsel 
284 M M. 80/1 taj No. lu arsa. 284 00 

504 Ka!'Şıyaka Bostanlı 1794 No. Mektep sokak 1369 ada 2 parsel 
46 M. M. 34 tajlı Hane. 90 00 

505 K~rsıyaka Bostnnlı 1811 No. Karakol sokak 1336 ada 3 parsel 
126 M. M. 6 tajlı arsa. 32 00 

506 Karşıyaka Bostanlı 1794 ve 1808 No. Revnak ve Mektep 
sokak 1852 ada 3 parsel 270 M. M. 1 No. ~ı. ar.sa. 81 00 

50'1 K rşıyaka Bostanlı 1799 No. İrfan sokak 1362 ada 3 parsel 
182 50 M. M. 18 taj No. lu arsa. 75 00 

508 Karşıyaka Bostanlı 1815 No. lu sokak 1337 ada 5 parsel 168 
M M. 6 A taj No. lu arsa. 42 00 

509 Karşıyaka Bostanlı 1815 No. 1337 ada 4 parsel 42 M. M. 
4 tftjlı Dam. 30 00 

510 Kn-sıyaka Bostanlı 1793 ve 1798 No. sokak 1361 ada 6 parsel 
219 M M. 2 taj No. lu arsa. 55 00 

511 Karşıyaka Bostanlı 1793 trfan sokak 13Gl ada 4 parsel 259 
M. M. S taj No. lu arsa. 63 00 

512 Karşıyaka Alaybey 1661 No. Mimar Kasım sokak 204 ada 107 
parscl 920 M. M. 37/3 No. lu tarla. 

513 Karşıyaka A. B. 1661 M. Kasım sokak 204 A. 108 Pr. 602 MM. 
37/2 No lu tarla 121 00 

514 Karşıyaka A. B. 1661 M. Kasım sokak 204 A. 109 Pr. 555 M. M. 
37/1 No lu tarla. 115 00 

515 Karınyaka A. B. 1661 M. Kasım sokak 204A.110 Pr. 586 M. M. 
37 No lu tarla. 120 00 

516 Knrşı~rnka A. B. 1672 No. Mir'at sokak 13 ada 3 parsel 114.75 
M. M. 8 No. hı arsa. 114 00 

517 Karı::ıyakP. A. B. 1672 No. Mir'at Sokak 22 ada 14 parsel 135,25 
M. M. 5 No. lu arsa. 135 00 

5 18 Al!ancak f zmir bahçeleri eo. 1O71 ada 3 parsel 44 M. M. 
109 taj No.lu hane 350 00 

520 Gözt0 pe F.şrefpaşa ve Tesndüf sokak 945 ada 2 parsel 739.50 
M M. 11 kapu numaralı arsa. 111 00 

521 Göztepe Tesadüf sokak 945 ada 3 parsel 620,75 M. M. 9 No. 
lu arsa. 93 PO 

522 Gözteoe Nevzatbey sokak 940 ada 14 parsel 296,50 M. M 26 
eski No. lu arsa. 60 00 

523 İkinci Karantina Cerrah Mehmet Azmi sokak 1763 ada 22 
Parsel 813 M. M. 43 No. 1u arsa. 122 00 

tcar 
No. 

519 Güzc]yalı üçkuyular mevlôinde 22503 M. M. Otlaldye yeri 

Yukarıda yazılı emvalin mlilkiyetleri ve bir parça otlakiye yerinin birse
nelik icarı pe<ıin para ne 22. 3. 941 tl\ribindf"tl itı"baren 17 gi.in müddetle mUr.a
yedeye konulmuştur. İhaleleri 7. 4. 941 tarihine mUsadif pazartesi Jtiinil saat 
14 tcdir. Taliplerin muhammen bedelleri ilv>rlnden yüzde 1,5 d~pozito akçeal 
yatırarak yevmi mezkl\rda Milll FmlAk mUdürlUğUnde müt~t-kkil sa~ ko-
misyonuna mUracaRtlan ilan olunur. 1138 (715) 

tzmir lisesinde yetişenler eemlyetl reisliğin· 
den: 

Cemiyetimizin 25/lll/1941 S&h gÜnÜ yapılacak olan senelik umumi toplan-
tısı ekseriyet hasıl olmadığı için yapılarnamı11m. MezkOr toplantı önümilzdeld 
30/111/ 1941 pazar günü saat 15 te cemiyet merkezi olan fzmir Erkek lisesinde 
obcaktır. Sııvın azalanmızın toplantıda bulurunalan rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Kongre reisi ve katiplerinin aeçlmi 
2 - idare heyeti ve m\iraltip raporlannın okunmaııi 
3 - Pilançonun tasdiki 
4 - Yeni idare heyeti ve mü rakip seçimi 
S - Dilekler ( 72 7) 

Pil ::z; =· SAHıJ'E J 

Sıhhat IJe içtimai Muavenet velıaJetinden : 
767 sayılı •Türk Kodeksi- hakkındaki k~umn \•e 4/2/1929 tarih \'e 2708 

sayılı kararname mucibince 1 haziran 1930 tarihinden beri meriyelte bulu
nan birinci tabı •Türk Kodcksiı nin hükmü 2 ağustos 1039 tarih \e 15135 
sa~ Ir:aran:ıame ile ~dınlmış ~e bu kararname muclbince yeniden tam.un 
edilen ikincı tabı •Ti.ırk Kodeksı. bu kerre neşredilmiş ve meriyete konul
muştur. Bu kodeks beş lira mukabilinde Ankar:ıda Sıhhat ve İçtimaı Mua
venet ve~e? ~e':~ memurluğunca ve fstanbulda Sıhhat \'C I~timat Mu
avenet mudUrluğunce satılmaktadır. Taşraya gönderilecek Kodeks bedeline 
nilyrıca elli kuruş ambalaj ve posta iicrcti ilfl,·c edilmesi IAzımdır. Kevfı:, t 
in olunur. 22 - 27 1078 (686) · 

iSrANBUI. BEl.EDİYESİHDEH: 
Taksim_ ~çcsinden Taksim meydanına giden eski kışla saha ı dahilindC"ki 

yolların ~1.inat ve muhaiaza dıvarları inşaatı kapalı zarf usulilc eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bed~li 25988 lir:- 98 kuruş ve ilk teminatı 1949 lira 17 
kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleıi, genel, hususi ve fenni şart
nan:eleri proje keşif hülfısnsile buna mütefcrri diğcr evrak 130 kuruş muka
bilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 3 Nisan 1941 
perşembe giinli saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
min.at makbuz veya m~-tuplan ihale tarihinden seJ...-iz gün e\-vel belediye 
fen işlcrl mUdUrlUğüne mürncruı.tle alacaklan fonni ehliyet ve 941 yılına ait 
ticaret odası vcsikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde h:ızır
lıyacak1arı teklif meJ...--tuplarını ihale günü saat 14 e kndar Daimi encümenine 
vermeleri Ilizımdır. 19. 22, 27, 31 1054 (652) 

İzmir VUciyetl Daimi Encümeninden : 
Kapalı eksiltmeye ko- : lmıir - Manisa yolunun 24x900-28x756 inci kilo
nulan iş melrelcri arasındaki sosenin esaslı tamiratile sınat 

imalat inşası. 

Ktşif bedeli 

EkctJtmeye ait keşif 
ve evrakı snire. 

: 37271 lira 95 kuruş. 

: Kapalı eksiltme şartnamesi, mukavele projesi keşif 
silsilci fiat cch'eli, fenni ve hususi sartname. 

Eksiltmenin yapılacağı : İzmir vilayet daimi encümende 3. 4. 1941 perşembe 
mabn1, tarih ve saati. günU saat (11) de kapalı eksiltme ynp1lncaktır. 

Teminatı muvakkate : 2795 lira (40) kurt11"lur . 
mlktan. 

Bu işe alt ve ıyukarda : İzmir, Ankara, lstanbul Nafia müdliriüklerinde 
ya7ıh keşif evrakı. tetkik edilebilir. 

Taliplerin yukarıda dördüncil fıkrada yazılı muayyen saate kadar 2490 
saytlı kanun hükilmlerine göre hazırlıyacaldan teminat, ehliyet ve ticaret 
odıw vesikalarile teklifnamelcri havi zarflarını encümen relsli!ine makbın: 
m'Jbbilinde tevdi eylemeleri. 

Postada vaki geclkmeler kabul cdilmC!'H 
19, 27 991 (6'8) 

MatfJaat vrnaın ndtdlirlüğünden: 
Batvkilet Matbuat umum müdürlüğü şu prtlar dairesinde bir - Yürüyü~ 

Marp müsabakası açml§br: 
1 - Bu mllaabakaya iştirak edecek bestekarlar Türk olacaklardır. 
2 - Marılann bestelenmesinde şartlar ıunlardır: 

a - Marşlar güftesiz olacaktır. 
b - Klasik marş formuna, yani. ikinci kısmı Trio olmak üczere ilci 
kısımlık tekle uygun olacaktır. Entrodükııyon ve koda ihtiyaridir. 
Metronom 1 12 illi 116 dır. 

3 Partisyon veya kondüktör piano partisi ve bando aletlerinin her bi
rine mıı.hsus partiler mavi veya siyah mürekkeple ve temiz yaz.ılmı~ 
olarak verilecektir 

4 - Partisyonda başk~ mar§lıınn çalınabileceği bandonun aletler kad
rosu en az aşağıdaki cetvelde gö terilen sazlardan mürrkkep oln
caktu. 
Re bemol küçük Flüt, Do büyük Flüt. iki obuva, 1 Mi bemol Klar
net. 2 birinci Si bemol Klarnet 2 ikinci Si bemol klarnet, 3 üçi.incü 
Si bemol klarnet, 2 Fağot, 2 Mi bemol trompet, 2 Si bemol kornet. 
2 Bülğl 4 korno, 4 Trombon, 2 Si bemol Bariton, 2 Mi ve Si bemol 
Kontraba.. 1 Bateri. - Cem'an 34 • 

S -- Martlar tamamile orijinal melodilerle yapılmt.1 olacak, ve her hangi 
bir mal'§ln bu itibarla - kısmen dahi - benzeri olmıyacaktır. Ancak 
muayyen bir melodi aynen alınmış olmamak prtiyle, yalnız üslOp 
bakımından Milli naihnelere uygunluk ve benzerlik bu kayıttnn 
müstesnadır. 

6 - Marılar evvelce bestelenmiş. neşredilmiı ve işidilmiş olmıyacaktır. 
7 - Müsabıklar isim ve adr~lerini eserlerinin üzerine sarih olarek yaz

malıdırlar ancak, istiyenler isimlerini gizli tutabilirler. Bu takdir
de sarih adres yazılmak suretile müstear isim veya rumuz kullanıla
bilirler. 

8 - Jüri, eserleri evvela partisyon veya piano kondüktör partisi üzerin
de tetkik ile bir eleme yaphktan 9onra, kalanları bando ile dlnliye

yerek orkeıtrasyon bakımından da bir eleme daha yapacak ve 
bu ıuret1e en muvaffak olmu~ marşlan seçecektir. Bunlardan en iyi 
6 marıa 600 liralık telif hokkı, beheri için t 00 _ er Ura olarak sey
yttnen taksim edilecektir. 

9 - Albncıdan sonra muvaffakıyetli görülen marşlann da nepr ve ta
mimi temin edilecektir. 

1 O - Marılar 1 S Mayıs t 941 eününün ak§nmına kadar Matbuat umum 
müdürl6ğüne gönderilmlt bulunttcaktır. 

25 27 11)8 (705) 

Babreklerdf>.n idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroplanm kio 
künden temirJemek için HE1 .. MORLÖ lmllanına 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttınr .. Kadın, erkek idrar zorluklarını eski 
ve yeni belso~luğ'unu, mesane iltihabını, bel ağnsını. sık sık idrar bomaak ve 
bmarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder •• 

idrarda kumlann, mesanede taşlann tcşekkiilüne mini olur .. 
DİKKAT : llEI..MOBLÖ idrannızı temizliyerek mav:ileıftirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını hfüzdir ... HER ECZANEDE BULUNUR 

T. C. Ziraat Bankası 
Karalaş taıe!hi: J888 

Sermayesi: 100.000.0 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ ~e 

Zinf ve ticarf her nevi B11rıka muameleleri 

PARA BtR!R:TiRENLERE 28.800 LiRA 
tKRAMltE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tuarruf hesapları.oda en u (50) 
llrua bulunanlara lenede ' defe çekilecek kur'a ile apğıdaki pllna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet ı.ooo Urahk f.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 2.ıı;() • LOOO • 

40 • 100 • f.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • '° • t.800 • 
160 • 20 ,. 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içiııde 50 liradan aşağı dllştnl

yenlere ikramiye çıktı~ takdirde yüzde 20 failasiyle verilecektir . 
(Kur'alar eenede 4 defa. 11 Haziran 1 1 Eylul. 11 Birincikanun ı 1 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 
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$ANfF'E 4 YENi ASIR 27 MART PERSEMBE = = = , = 
.SİYA.Si VAZiYEr 

-----<=•---
Askeri vaziyet Belgradın kararı 

--~·---

Y u~oslavya suç Almanlar Yuna-
LORD HALIFAKS MÜHiM 

BEYAf,ATTA BUlU~DU En kuvvetli Bal
kan devleti ken

disini sattı 
diyorlar 

işlemiş ~ibi 

davranıyor 
---<>---

R.ı<l\'O gazetesine göre günün siyasi 
manza;a<ıı toplu olarak şudur: Mütat 
mt-rcı~imde-n sonra Yugo8]a,.·yanın üçlü 

p:ıJ.:t;-1 il~ihak1 di..i:ı aY .. -"'am rc~:nen ... l!il
dirilmiott;r. ~11"ral'limde paktın uç haktm 
milleti <"'an Aln1anya. İtalyan ve Ja
ponya il~ hf"rabcr tAbi devletler mü
me- , 11},.ri de hazır bulunmuşlardır. Yu
PO lav n<.7aır1arının imza ettikleri ve~i
ka il• Yuırnslavya 27 Eylül 1940 tarih-
1: üçlü pC'kta iltihak etti*ini beyan et
mektı:ı!dir . Jkinci vel'lika, Yugoslavyanın 
menfaati-ıe taa1lük eden meselelerin 
paktın dördüncü maddesiyle kurulacak 
teknik komisyonunda müzakeresi e!'lna
-ında Yugoslav murahhal'llarının g-örüş· 
mt-ler~ i tirAk edeceğini beyan etmekte· 
dir. Hakim devletler bu komitenin her 
ccl•-.ine i§tirak ederler. Tabi devletlor 
müm•ssilleri ise ancak kendi devletleri
ni alakadar eden müzakerelerde bulu
nur. Yu~oslavya da a~·ni vaziyeti kabul 
etmi tir. 

Fakat Almanya )"'uvoslavyaya bazı 
te-minat vf'rmektedir. Paktın imzasını 
mÜlt"ak ip Fon Ribbentrop tarafından 
Yugoslav ba~vekiline verilen iki nota· 
<lan birincisi Almanyanın Yufi?oslav hS
kimiyetine ve mülki tamamlıiına riayf'I 
edeceğine dair bir taahhüttür. ikincisi 
i~e mihver devletlerinir. Yugoslav top .. 
raklannda harp esnasında asker gec;ir· 
miyeceklerine dair teminathr. 

Yugoslav biikümetinin bu auretle 
pakta aleyhtar olduğu anlaşılan YuO'os
lav milletini teskin ehneğe çalıfbğı an
laıılıyor. Filhakika Yugoslav gazeteleri 
umumi efkan yab,tırmağa uğraşmakta 
dırlar. Hatla bazılan pakim imusiyl• 
Yu~oılavvanın vuiyetinde biç bir de· 
ği,iklik olmadığını yazacak kadar ileri· 
ye gibni~lerdir. 

.e:Vrcmct gazetc.~i şunları yazıyor: 
Ü<;lü pakta iltihakımız siyasetimizin 

ana hatlannda bir tebeddül ifade et
mez. 1939 da harp başladığı zaman tat. 
bike ba•ladığ.mız siyaset devam elm•k
lcdir. Bu siyasetin iki gayesi vardır 
Milletimize sulhu vermek ve bizim va
>iyetimizde olan milletlerin istiklô.l ve 
hürriyetini temin eylemek. Oçlü pakt;ı 
lltihakınıız ne bu istikameti ıleiförtirdi· 
ğİ.mizİ, ne de harbe {\)et olduğumUZl1 
ifade etmez. 

Bclgradın nüCuzlu gazetelerinden bi
ri olan Politika gazetesi bu hB.dise hak
kında başmakale neşretmemistir. Sade· 
ce pakta taraftar olan Mac;ekin gazete
ıi olan. Hırvatski Dinevninıı l'!'azeteoi. 
nin haşmalcalesini ncşrebnelcle iktifa et· 
mi tir. Bunda deniliyor ki: Üçlü pakto 
iltihakımız hiç bir askeri taahhüt ifadr 
etmez. Yabancı lcıtalar memleketimiz
den gcçcmiyecektir 

Vaziyetimiz Romanya ve Bulgarista· 
nın vaziyetine benzemiyor. 

Hu1iisa gazeteler Yugoslavyanın pak
ta Riri~inin şumul ve ehemmiyetini azalt
mak ve Yugoslavya için vaziyetin "de
ii~miş olmadığını anlatmak. istiyorlar. 
'.Almanvanın garantisiyle -Yuııoslavv> 
topraklarından ask.er geçmiycceğine da
ir olan teminatı kalın harflerle ve gözcı 
görünecek yerlerde neşretmi~Jerdir 
Paktın metni ise ya hlç neşredilmemi/ 
yahut göze çarpmıyacak yerlere atıl
mı~lardır. 

SOVYETLER.IN V AZtYETI 
Sovyetler rö..U.lerini henüz bildimıe

mi,Jerdir. Fakat Yugoslnyanm Moıko. 
Ya bÜyük elçisinin istifa etmesine ve 
Belımıda geri dönmiyeceğini beyan et
mesine göre Sovyet1erin vaziyetinin ne 
olacağı tahmin edilebilir. 

Yunan kralile B. Ruz. 
veit arasında teati 
edilen telgraflar 

--o-

Yunanistan, Amerikaya 
ebediyen minnettar 

Atina 25 (A.A) - Kral Jorj Reisi· 
cüınhur Ruzvclte şu telgrafı çekmiştir: 
Kıymetli sözleriniz Yunaoistanda de· 
rin bir tesir husule getirmiştir. Yuna
nistan Amerika birleşik devletlerine ve 
onun maruf reisine ebediyen minnet 
tardır. Yunan milleti namına bu millet 
hakkında gösterdiğiniz itimattan dolayı 
tesekkürlerimi bildiririm. Yunan ordu 
su namın• eline geçecek her topun, her 
obüsün Amerikanın bu kadar yü]t...,), 
bir ruhla muazzam menbalarını tah 
sis ettiği yerler için bir kazanç olacağın• 
size temin ederim. Yunan askerleri is· 
tikbale hür ve hürriyete layık milletler 
gibi sizin o kadar heyecanlı sözlerinlı:i 
t krar etmek şerefini kazanmağı ha} 
~!mişlerdir. Ecdadımızı takdis ederim 

Ruzv(~}t l--u tcl-'TJ"rır~ c:u cevahı vC"rmiı;;; 
tir: 

Majc:-,tenizin saını: .. i :ne a)ını 15..~·· 
kiyle takcli~ ediyorum. Yunanistan hii• 
ve pnrl<ık hir surette müdnfnn etti! 
htirrivete ı:.vık bir millet old11~11nu ta 
ma iv)" i~rl.ıt rflnis1ir. Bir1c .. ik dc"\.·1-.t 
Jrrin hlir !""''

1'ct 1l"re tF>min rffi~i menba 
Jnrın hu MilletlE:"rin daha ar.;i1 1 ir eli.;,..,, •• 
vücur1 ı ,.. irmel~rint' meilar o1ara<fHı 

cminı ''unan n kerlerinin z11fi'rP u!""· 
nu\k h ı unda!d l'.!3"\.'rC'tl{>rinirı n1U\", • 

fakıyct1 • ncticc1enece~ine kat'i e>mni\ 
tim vardır. 

nistana nere
den hücum 
edebilirler? 

---«>--

Rarpten sonra 
Dünya nasıl 

• 

oln alıdır? 
---<>---Radyo gazetesıne gör. }0akır. şark in ~ 

'2'iliz ordularının durumu hakkında yar- Va~ıngton. 26 (A.A) - Tngilterenin 
bay Lar.J Deyli Meyi gazetesinde ne• Va<in~ton Büvük elçisi Lord Halifak.< 

• bir ziyaf,.tte İngiJte-ren;n tasavvu: etti· 
rettiği dikkate şayan bir makalesinde 
diyor ki: Gneral \ avcl ordusunun bii- iH yeni dünyanın tarifini yapmış, Amc~ 
\Ük bir kısmı lüzurcl: halinde şarki Ak· r:ktını.n yardııniyle de::.iz tic;tr(:tini sa· 

ran tehlikf'nin b::.-rt.ıraf ~diI('c~c'5-ini , 
deniz böl;:elerinde kullanılmak üzere Mihvf'rin veni nizam:nın kimse ta· 
t'mre amade bulunmaktadır. 

rafın.tan Jc q~ul edilrr.E.'~'""cc?'ini. '11.i.itte
İngiliz harbiye nıüsteşarı B. Krost ta fklerin lıı:t.:·lır-a he-defi dlinrt!nll?ın mii

Lortlar kamarnsınd<.. sorulan bir suale : faa.sı nlr:lu!!un11, bu nl::ık~rıtla yapıl. 
cevaben eunlan bildirmiştir: ,-:;ııı::ı İC':'!P eclısn hflr sey "\.an·lm?.zo;a za-

- imparatorluk kuvvetleri Alman ferin tehakkııkıı halind". bilo k1'ır ka· 
.ekeri kudretine karşı koymak için tcc
tübe \·c t1'limler yaparak yeti~mis bu
lunmaktadır. Harbın neticesi hakkında 
hiç Lir korkumu.z voktur. 'etİr".edt-n 

Iaca7rını siiy1emiı;;; ve ::>unları iJ5.,·e et
r.ıistir 

- Bir rok bakımlar,1ar: ilı.inyayı ilcı· 
rirl"" trk vUcııt ı:;ihi te13kki etmc>k zaru-

~miniz. ,.eti vardır. GeçPn harptt: nb~ri di!nyn-
Yugo11]a,.ryanın üçlü pakta yani hu· nın _c:nrvrf]f'rini tf'V?:İ hususund3 hü~·Uk 

ttusi imtiyazh şartlarla iltihakından Bal- "'Orluk!cı:rla k:ırc:ıl:ııı::tık bl! zcrluklaı is
kanlar askeri durumu icin çıkabilecek "İlerin hayat sarfları üı.erınde menfi 
netice1eri incelcımek faydalıdır. tıs.irl.ıır yapmıı:fır. Hiz c;ha;ıı:ümul bir 

Bu imtiyazların birincisi YuP"ottlavya· tec:riki mesainin liizumuna kaniiz . Ve 
nın toprak bütiinHii'!üne akıt devletlerir böy]p hir rlanı tethib h"''" bnlunuvo
riayet edeceği, ik:inci~i üc-lü pakt ac;k·~- ruz. H;ırbin .c:ebcbivrt ve:;·diiri fakirHr:C' 
r; ahkamından Yuf'"os1avvanın muaf hı· rr:.ani olmak için ..,imdiden hazırhklar 
tulduğu, üçüncÜ!lÜ ise tr~nsit suretiyle vonmaktayız. 
dahi Alman aoıkt'rinin Yuı;ro!'flavvadan I.A'>rd Ha1ifnks Amerıkan - İngiliz ic:-
gecmiyeceğidir. birJi;ina"'n hararetli bjr lisanla b~hsct-

Bu şartlara riayet edildikçe - ki Yu- mis, ıl 0mokrasileri tehdit ec1Pn tPhlike
""Oş]avyada son günler hadill"t!lt'rİ bu hu· lcrin hen Uz zail olmad •ğn:ı ı:öylrmiş ve 
cıusta bir emri vakiyle silah la mukave- sözi.ine ~öyle nihavet vermİ!=:tir: 
met edilecei;i kanaati vermektedir. _ - İstila. tesebbii~ü tchtke;; hala var
Yunanlıların Bu1ııaristandaki Alman dır. Britanva adaları istilt edilir nti di· 
orduları karşısındaki durumları daha ye sora~a~ız İngiliz hJrp ka.binesi az5.
kuvvetli olacalı:tır. Cenubi garbi Bulıı•r Si 'lfatiyle ve tam bir kanaatle size di
hududundan Yunanistanı istil5 ve ilk yebilirin1 ki c:bayır .. > 
hedef olan Seliniği işgal etmeğe müsa· 
it İ!lltikametler üç tanedir: 

1 - Kavalanın doğusunda E~e deni
zine dökülen Mcsta Karasu vadisi. 

2 - Halikidik~·a yarım adasının kar
cıısında Orfano körfezine döküll'"n Us· 
truma vadisi. 

3 - Yugoslav arazisinde bulunur 
Seli<nik körfezine dökülen Varılar va
disi. 

Afrikadaki Al-
mankuvvet
leri çok mu? 

---<>----
Londra, 26 (A.A.) ln"'liz gaz·tcleri 

Yu~oslavyanın üçlü paktı i."'Uı.ası mü
nasebetiyle neşrettikleri l<·fa:rlerd~ Al
nıanynnın Yu~oslavyava bah~ettiği g-ös
teri!\ nıahiyetindeki fevkalftde şartlar 
hakkında hayale kapıl:nac.ıak lazım ,,-el
diıiini .yazmakta ve Yugo•lavya hükü
rretinin hareketini cin.ıyet olarak tavsif 
etmektedirler. Bu ırnzetelore göre Yu
r:oslavya ba.:;vl'kili Svr·tko\·iç ve llari
c:ye nazırı Markoviç Yug~shvyad3 hal
kın heyecanlı protestolarJ d: vam eder
ken kuvv<"lli bir inzibat altmda Viya
naya hareket etmi•lerdi orada imzala-
dıkları protokol Slovak;a Romanya 
ve Bulıınristanın imzaladıklarından 
f.rklı değildir. lki nazmn bir teselli 
h•hanesi ııibi ,,-etirecekleri yegane sey 
RihbC'ntrobun iMzasını taıı::ıvan iki ka. 
öıt narcasıdır. • 

Bu hiyanete karşı protesloda bulu
nan beyannameler gizli r.i?li Yugo~Jav
yanın her tarafında dağı•.lmıstır. 

B. HITI,F.RIN ACELESiNiN 
SEBF.BI ? 

Muhakkaktır ki B. Hitln ve Rıbben
trop bugün Matsuoka ile bul~acaklar 
\'e bir memleketin daha Alman boyun
öunığuna girdiğini bildirmekle iftihar 
edeceklerdir. Alınan devlet rcisi bir 
Türk - Yugoslav işbirliğine mani olmak 
irin istical göstermişfü. 

Svetkoviç ve Markoviç milletlerinin 
sarih mirasını terk için Viyanaya git
mislerdir. 

Deylmeyl gazetesi di.ycr ki: Yuna
nistanın istiklal ve şer~f f?ilnü olan dün 
Yugo.<lavya için inkiyad günü olmuş
tur. Balkanların en kuvvetli dovleti 
kendisini bir diktatöre satmıştır. 

-~-~,-~---

ı-r ava harpleri 
biraz 2'ev~edi 

Yeni bir layiha hazırlanıyor 
~~~~~~~~~~~x*x:~~~~~~~~~~~-

Benzine yarı yarıya 
ispirto karıştırılacak 

-------"*x-----
hususi llO' Ziraat vefıilinin riyaseti altındal:i 

misyon işini IJ!tirdi . 11 
Ankara, 26 (Yeni Asır) - Benzine yüzde kırk nisbetinden ytlzdc clh~ f 

ispirto karı~tırılması !:ıakkmda evvelce dar ispirto karıştırıla'>ileccği aol3 

hazırlanmış bulunan kanun layihasını ta m~tır. . 'ı'J'. 
dilen yeni bir layiha hazırhnmakla ol- Ziraat vekili B. Muhlis E.-Jmıt'J1ıll 1 lı' 
duğu anlaşılmaktadır. seti altında kurulan bir koıni>yon 
Yapılan tetkikat neticesinde benzine husustaki mesaisini bitirmiştir. ır' 
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Hava tehlikesine ve zehirli gazlara karfı 

-~~~--~--:x•x-~~~-~~~~-

Istanbulda yeniden ko" 
runma kursları açıldı 

x.x -~ 
İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Hava tehlikesiyle zehirli gazlardan ko~ 

kursları şehrimizde tekrar faaliyete geçmiştir. Şimdiye kadar kurslara ~-;., 
miş olan cüz'i bir kısım halk da kurslara sevkedilecek ve bunları bitirdiJ" 
sonra kendilerine vesika verilecektir. 

Kurslar ikişer hafta devam edecektir 

Pamuk, tiftik, yün ihracatımız artıyor 
--~~~--:x*x 0~ Ankara, 26 (Yeni Asır) - Pamuklanmıza hariçten talepler artmak.IS ıf 

Tetkikatın verdiği neticeye göre yalnız Adana mıntakasından mevsım lı'' 
dan 15 Marta kadar 15.944.633 kilo pamuk satı.luııştu·. 
Diğer taraftan tiftik ve yün ihracatır ızda ela inkişaf görülm~kt<dir. 

Jki senelik ithalat ve ihracat farkı 
Ankara, 26 Hususi) - 1940 yılının BirinciUnun ve Şubat aylarında ih~ 

ve ithalatın lehimize kaydettiği fark 11 milyon lira olduğu halde. 1941 l' 
da bu fark 19 milyon 641 bin küsur lir2dır. 

Büyük Millet Meclisi dün de toplandı, 
Ankara, 26 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi Refet Canıtezi::ı riya..rtif 

toplanmış ve ruznamesinde bulunan ziraat bankasının göndereceği bazirıt ~ 
ralarından posta ücreti alınıp alınımyacağına dair bütçe encümeni maı.ba;,ıı' 
nı tasvip ve Hıfzıssıhha kanununda tashihat yapılmasını kabul etıl' 
Meclis Cuma günü toplanacaktır. ,1 

111111111 t 111111111111111111111111 ıııııı 1111111 m 111111m111ıın 111111111 t 111uıı1111111111111 ıımı m ı mm m 11 ıııt Bu yollardan bilhassa zırhlı birlikle
rin müessir olarak kullanılabileceklen 
Vardar vadisinin ehemmiyeti malum
dur. Fakat üçlü pakta girmelerine ra~
men Yugoslavya arazisi Vardar vadisı 
istikametinde bir istila hareketi için 
kullanılamıyacağlndan bu Yunanlılara 
bir fayda temin edecektir. 

Geceleyin denizden 
rrablma epeyce 
motörlü Alman 
fıitaları geçirildiği 
anl~ılı31or 

ingilizler bir Alman ge· Amerikada tay- Makineye 
misini batırdılcır, Alman 

hücumu hafif geçti yare imalatı Verilirken 
Londra 26 (A.A) - Hava nezareti-

Bu durumda Yunan ordusu ille ham
lede garbi Trakyayı elden çıkannağı 
göze aldıktan sonra Metaksas hatbndan 
itibaren müdafaa harbına baslıvacakbr 
Metaksas hattı sağ kanadı Hİıliktikv• 
yarun adasının doğusunda Orfano kör
fezine dayanarak Ostruma vadisi ve 
Tinos gölünü takiben Yunan - Bulgar 
hududunun gerisine. Yugoslav hududu
na kadar uzanmaktadır. Bu hat beton 
arme tesislerle takviye edilmiş ve bil
hassa Bulgar hududundaki :irızalı dağ
lara dayanmaktadır. Hattın en zajf ta
rafı Yugoslav hududunda Vardar vadı
sinden ııeri çevrilebilmesidir. Nasıl ki 
Belçika Majino hattmın geriden çevril
mesi için iJ;e yaramışsa şimdi de Yugos
lavyarun Vardar vadisi Yunanistann 
karşı aynı rolü oynıyabilecektir. 

Londra 26 (A.A) - Trablusgarp
te Alman zırhlı kuvvetlerinin mev
cudiyeti alakayı cclbetmektedir. 
Gece karanhğmdan istifade edile
rek Sicilyadan getirilen Alman tak
viye kıtalannın ehemmiyetli oldu
jfunu zannettirecek sebepler vardır. 
MALTAYA YAPILAN HÜCUM 

~t ~Et:f:~5a~L~!== müthiş artıvor ln~iliz tayyare' 
rıne taarruz ederek bir vapuru batır- --<>-
~:!ardır. Tayyarelerimizin biri kayıp- Hollanda hariciye nazı- leri~in yeni 

Londra 26 (A.A) - Hava ve dahili rı demofırailerin nihai 
eınnyct nezaretlerinin tebliği: Bugün zaferinden emin hücumları 
gündüzün düşman tayyareleri sahil et- Kudüs 26 (Radyo _ s. 22) _ Hollan-
rafında oldukça faaliyet göstermişler- da hariciye nazırı Nevyork radyosun- ---<>-- .J' 
dir. Fakat pek az tayyare içerilere gi- daki lıeyanııtında birleşik Amerikada On ifıi adalara ağır ~ 
rebilmiştir. Cenup sahilinde bir ııehre harp tayyareleri istihsalabnın 9 misli beler indirildi, Af~,,. .... 

Kahire 26 (A.A) - Orta şark İn
ıtiliz hava kuvvetlerfoin tebliği: 
Maltaya düşman tayyareleri bir bii
cum yapmışlarsa da hasar azdır. bvelaİngilttılmıerenin gdarbhaıncla bir yelmre bom- artbğını, gelecek Hazirana kadar bu ar- da da hÜ"'Umlar "a . .., 

a r a şsa a sar az o uş ve bşın 15 misline varacağını söylemiş ve • " " 
hlç bir kimse ağır yaralanmamıştır. Hollanda Hindistanı dahil olmak Uzere Kahire 26 (A.A) - Orta şarkialO .Ali' 

INGILTERE HARBiN NE
TICESllDEN KORKMIYOR 

....... bütün Hollandalıları istiklal mücadele- giliz ha':'~. kuvvetleri umumi kar.,rgr 

Yu iljM
1 

BA'V[KILININ sinde cesaretlerini muhafazaya davet nın ~bligı: . ,,J n i1 y etmiştir Nazır demiştir ki· Eritre ve Habeşıstanda tam ıJlU,";.J 
" _ H~llanda istikıaline kavuşacaktır. fakıyetle neticelenen hareketlere~ 

Şimdilik bu yolun kullanılmıyacağı 
Yugoslavyaya karşı teahhüt edilmi~se 
de Bulı:aristanda Petriç ve Ostnının 
üzerinden Yuı:oslav arazisini çiğniyerek 
Vardar vadisi yoliyle Selfuıiğe ilerle
mek ve Metaksas hattının gerilerine 
düşmcğc çalışmak Almanlar i~in belki 
de varittir. Fakat Yuı:oslavlar bunu he
saba kalarak böyle bir harekele karşı 
cenubi Sırbistanda topladıkları ordula· 
nnın büyük kısmiyle mukavemet ede
bileceklerinden Almanlarla dövü~ej(c 
göze alabilecekleri son haherlPrden an
lasılmaktadır. 

MUHIMBIREMRIYEVMISI HenUz vüzuhla bilinmiyen şey zaferin ~den kı~~ımıza yardımda. bul"~-' 
ne zaman kazaoılacağıdır. Almanların uzere İngiliz _ _hava kuvve~er~e m;"') 
yaratbklan harabeler üzerinde demok- tayyareler duşm"? me~e~e b ·(/ ----c-,o->-~--

Italya venildiii 
2:ibi Almanya 
da mailup edi

lecektir 

----«O>----

Elen cenu-aver
leri! Yunanis-
tanın atisi eli

nizdedir 
--0-- -0--

- Londra, 26 (A.A) - Şimali Afri- Atina, 26 (A.A) - B~vekil Korizis 

B J d d A 1 icada yapılan yıldınm barbı hakkında orduya hitaben aşağıdaki emri yevmiyi 
e ~ra a m an harbiye müsteşarı Krost izahat vennit- neşretmiştir: 

• ( tir. Geçen umumi harpte kendisine Se- Elen cengaverleri 120 senelik tari-
S1Ste mine uyrr}a ar lanik Lordu unvanı verilen ,ark lngiliz hinde milli bayra,;ıımız Yunanistanı 

---<>---- ordulım kumandanı mareşal Miln'in hiç bir zaman bugünkü kadar 1821 se
müdahalesi bu izahatın verilmesine ıe- nesi havasına müşabih bir hava içinde 

Belgrat 26 (A.A) - Vreme gazetesi bep olmuttur. Mareıal Afrika zaferini bulmamıştır. O zaman olduğu gibi bu
Yugoslavyanın Almanya tarafından ku- temin edenlerin Tizkarına imkan veril- gün d.~ hayatımızı vatan, hüJTiyet, §"" 
rulmuş olan cenubu şarki mıntakası meoinl lııtemi§ti. Kroatun izahatından ref, buyük idealler uğruna veriyoruz. 
münakalat sistemine iltihak ettiğini1• çıkarılan netice, zaferde lngiliz askerle- Elen mücadelesi hür insanların k.alple
vazmaktadır. Fransanın işgal altındak rinin çok iyi yeti§tirilmiş olması ile bi. rinde hayranlık ve gıpte hisleri ile bera
şark vilayetleri cenubu şarki Avnıpası rinci sınıf malzemenin en mühim rolü her kll.ik faaliyetin doğu1 arzularını 
memleketleri ile Almanya arasındaki oynadığı merkezindedir. lngilterenin Is- Mevlendirmiştir. 
münaka!At bu sisteme göre Berlind~ Elen cengaverleri, bugün Yuoanista-
bulunan hususi bir büro tarafından tila tehlikesine maruz bulunduğu bir za- k 

manda bu mükemmel yeti•mi• kıtaatın nın mu adderatını ellerinizde tutuyor-
tanzim edilmektedir. ' ' sunuz. Düşmarun Tinoda tahkir ettiği 

Muıra na\llıl gönderildiği, motorize kuv- "U" t• M 
-~-~ ....... '----

Japon hariciye na
zırı Berline vardı 

Berlin. 26 (A.A) - Japon haririye 
r.azırı Matsuoka bugün Rerline gel
:ni~. Alman n~vlet reisi VF.: hariciye na· 
7.ıriyle temrtc;lara ba~lamı~.tır. 

-~--....... -~-~ 

.nazre ı eryem sizi takdis ediyor. 
vetlerin dü,man1 ne.sı] ezdiği izah edil- Elen cen1!8verleri, vatan sizlere bü
mi•tir. $imali Afrika harbinde ltalyan- yük muhabbetini ve derin minnettarlı
lakrlın .r-sir,d ölü ve yahralı. o)adrak kaybt-t-

1 
ğını bildiriyor. 

t: t>TJ or u geçen azıran a gcnera 
Vavelin kumandası altında bulunan or. Londra, 26 (A.A) - Gaze-teler Yunan 
dudan çok fazladır. istiklalinin yıldönümü münasebetiyle 

iyi temennilerde buluouvorlar. Taymis 
Kro"t !llunlan il8ve etmiştir: Yunanistanın son be~ ııydııki kahraman 
- HitlerlP Mussolini zannettiler ki sava~lariyle istiklaline her hangi bir 

bir darbe bitiriHr bitirilmez lngiltert-yi devirden daha ziyade )§.vik oldut?unu 
\"t"nmt"k kahn olacakhr. Bu zannın eti· va?.ıyor. 
"'ilm4"'7. bir hayal olduFunu an1a~ılmı!lltır .. DPyli Tl~1r,raf diyor ki· Yunanlılar 

Sibiryada!t transit Jm,.,,"torl•,k kurt•nlm .. ıır, Mı•ır kurt•- hiir hiı· mill•tin ven;Jme7 bir azmlv!P 
olarak Almanyaya rılmı<tır. ~ih•ev• itoı";n olmıvacakt" miirehhez oldu~ takdirde kendi~;,,; 

ftalvanlnr c; .. dandrı.n. Kenvada~ ko;;.111- naha müe~~dr surettr~· müdaf;ıa edt>bilP· 
Epey eşya gidiyor ,.,,,.,ıordır "i'l'lc!i Hab.,;,İan tı.ıvan ·r!1ini i•bat etmi.!erdir C••saret ve kah
Londra 26 (A.A) - İktısadi harp tohakkümiinılen kıırtıılmak iirzere b'1- ramonlık mrnkibeleciyle Yunaniston 

nazırı Dalton Sovvctler birliği namın~ lunuvor. "\1:11ec0Tininin riivnsı tahnkk, lr hiiyiik hir devlet olmağa lavi"ktır. Davud 
ızak :-ark kapılar;ndan ithal edilen e~ f"'fn1emi"tir. İmparatorluk- kuvvPtlPriAl nac::ıl Golyatı yenrni~ ise Y1Jnanistanda 
··adan Almanyaya satılanların pek az man n~krri kuvvet1erint.. kar~ı kovmflık t·endi kemiklerini köpekierP atacağını 
1ldu.~unu. bununla beraber Sibirya yo~ için dt! idmanlarını vapmı\17 ve pi1miR söy1eveıı bac:ka bir Golyatı Jevinni~ir 
livle Almanyaya transit ticar<'tinin mü· bulı~nu,•orJar. Harbin netire<i ho.l:.bnrl~ Yunani!;tan Avrupa harbinin seyrini <lr--
him ölçüde bulunduğunu söyleınişfu. hiç bir korkumuz yoktur ğiştirmi~tir. 

rasilerin yeni ve mesut hür bir dünya defa taarruz etmişlerdır. Eritrede ~ 
kuracaklarına iman etmekteyiz. ren yeniden mütemadi surette boJ11 il 

clıman edilmiştir. Tonlarca bomba~ 
ren üzerine atılrruştır. HabcşiS. J1 
Adisalıeba ve Diredaua arasındal<i I_ 
miryolu muvaffakıyetle neticelen•P,..,ıd' 
detli bir bombardımana tabi tut""1o1! 
tur. Trenler istasyonlar ve demit ~ 
köprüler hasara uğramışbr. Bir yol , 
rinde motörlü nakliye vası~ ;I 
bombardıman edilıniş ve mitralyöı ~ 
şine tutulmuştur. Gondar mıntııl<~ 
da hür Fransız kuvvetlerine JJI~ 
bir tayyare şehrin takriben 30 !cil 'rl, 
re şimalinde bulunan dü.~an kal'~ 
hına hücum ederek binalara ve n ı#' 
vasıtalarına bomba atmıştır. Tral> ı,,r 
24 - 25 Mart gecesinde İngiliz IıoJ11 ~ 
dıman tayareleri Trablus şehrjpe ,ı! 
cum etmişlerdir. Hükümet binaJııtl jl 

Afrikada harp vazigeti 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 

yor. Mühim kuvvetlerle müdafaa edil
miyen Harrann İngilizler tarafından 
zapb Diridava ve Cibuti - Adisababa 
demiryolu lc;in ciddl bir tehdit teşkil 
edecektir. Harrara ve Diridavada 12-
15 bin ltalyan askeri vardır. 

Negelliden ilerliyen İmparatorlulı: 
lı:uvvetleri Adisababayı tehdit etmekte
dirler. Habet vatanperverleri Debra 
Markosta 16 bin ltalyan askerini tut
maktadırlar. 

Keren havaliııinde tiddetli muharebe-
ler olmaktadır. 
MOTHtŞ tNGtUZ 
BOMBARDIMANLARI 
Kahire, 26 (A.A) - Orta prk ha

va kuvvetlerinin tebliği: Eritredc ve 
Habeşiııtanda Kerendeki düşman mev
zileri fasılasız bir süratle bombardıman 
edilmiştir. On tondan fazla bomba atıl
mııtır. Taarruz pfaktan guruba lı:adar 
bütün tiddetiyle devam etm.İ§tir. 

T rablu.sta T amet hava meydanına 
ıığır bombardıman tayyarelerinin yaptı· 
ğı hücumlarda büyük hasara! ika edil
diiH anlaşılmıştır. 

sında ve limanda çıkan yangınları 'il, 
lakler takip etmiştir. 12 Adada 'J 
Akarpanto ile Kalato tayare rne?. 
!arı ve Astropalia adasının Jim~::;,ıl 
bulunan gemiler bombardıman eiJll'' 
ve mitralyöz ateşine tutulmuştut·~ 

Bütün bu harekatta hiç 
kaybedilmemiştir. 

Akarpantoda yerde duran ınöte•_;,,r 
Alman tayyareleri ağır hasara uı'lt"'~ 
!ardır. Estropalinda bir ticaret ge~ 
tam bir isabet kaydedilmiştir. ,,r 
müteakıben mitralyöz ateşine tu~ 
tur. Kalatoda da tahribat yap ıJ~ 
Maltada düşman tayyareleri pik• ııbl!' 
şu ile limana hücum etmek te!"'1 rıl' 

bir tayyare sünde bulunmuşlarsa da hükütıl:;. pi 
nalarında ne insanca zayiat o~1 ~ 

LİBYADA VAZİYET 
Kahire 26 (A.A) - Orta şark ordu

ları karargalunın tebliği: 
Geçen Pazartesi günü küçük bir düş

man müfrezesi Libyada Elagayla köyü· 
nü i~~al etmistir .. Burası daha evvelı:-e 
ileri müfrezelerimiz tarafındao tC'rkc· 
dilrnişli. 

Elagayla Sereneyga ile Trablusu avı
ran yolun ortasında ve Sirte körfezi,-;
de bulunmaktadır. 

Eritrede Britanya kıtaları Kereni sa
ran müstahkem mevkilerden bir kaçını 
daha zaptetmişlerdir. Düşmanın mukn· 
bil hücumları tardedilınis, bir çok esir 
ve harp malzemesi alınmıştır. 

Habcsistanda harekatımız muvaffakı
yetle devam etmektedir. 

de ha•ar vuku bulmuştur. Sivıl t" ~ 
tar hafif hasara uğramıştır. yuııl« d~" 
tipinde bir düşman tayaresi ha"·.~.. '" 
bataryaları tarafından diişiiriilıfl\~~tıı-1'"' 
diğer tayyareler hasara uJ'.:ırnn1311 l .. ı:tı.:11 
dır. Bütün bu harekata iştira!< difo 
tayyarelerimiz i.islerinc dönrnii~Je~ırıft" 

Londra 26 (A.A )° - Bahrive 11 

imin tebtiği: . . No''~ 
Sturgeon Ingiliz denızaltı>• ooO tol'. 

sahilleri açıklarında takriben 3 urn•I~ 
luk bir düsman gemisin• ha tır· 13 _, 
yağmurlu iken tor-pillerini atn11~1i ' ... 

Sturgeon denizaltısı. hava.~; d•!, 
infilak olmuştur. Takrıbcn. yı ırol ~- 1 
ka sonra hava açıldığı vakıt ~r J<ıst1' 
ınisinin sancak b.:ış tarafının 
dC:'nizin Ustünde idi. 


