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lmtıvu ..ıılbl : ŞEVKET BİLGİN 

Raşıııvharrtr ve umuml neşriyat mUdllrO 
BAKKJ OCAKOOLU 

ABONE ŞERAİTİ 

DEVAM MÜDDETİ Tllrkive için Hariç lc;ln 
S..nelik ..••. _ 1400 2900 
Alb aylık ••...• _ 750 1850 

GUnit ııe(:tll)ş nüshalar (25) 1ruruştur_ c TELEFON:!697 

ti.in mündereeıt.tmdan mesuliyet kabul edilmez 

ı:ı.-..., Yunanlıların ltal11anlardnıı alcitklan tanklardan bir kt"lnt 
~_,,...r.r~...r-J""..CCQQ:~.1"'_,.,.....CCCCQiQ•,co: 

YusYoslavva 
Esir olmak 
İstemiyor ••• 

---c•--
Yugoslaıı milletinin heyecanı 
Svetkoviç kabinesini deııir
miftir. 

ŞEVKt.'T BİLGİN 

1'' Son ~·nıınuzda tarihinin en vahim da-
~kalannı ya~ıl·an Yugoslav milletinin 

aı:u- imtihan ı:iinleri gecinnekte olduğ-11-
ıı~ \'azmıstık. Filhakika bu kahraman 
fllıllct imtihanı kendisinden beklenen 
~~;\-affakı,·etlc \.·ermiş, tarihi mirasın3. 
l t lı serefinc ,.e i~tiklfıline aykın ola
&ık Viyanuda in11,alanan Üf)ü paktı bir 

esaret halka" ı:ibi nefretle reddetme\, 
'~retini göstemıistir. 
Glinl~rden heri Yugo~J3,·yrulaki ]1cy~· 

:.nın •n son haddini bulmu~ olması 
!h~·erc iltihak keyfiyetinin niha,·~t 

~ılJı \'icdanın is:yaniylc karsıJaşara!::ın;ı 
:ı.Phe bırakmıyordu. Yugo>la\' ordu'u 

~~letle beraberdi. Prens Pola ,·apılan 
~~ac~atler, memleketin h<'r tar~fınd~ln 
ııonderil n telııt"aOar istikla"J \•e h" · t d• urrı· 
ye a~lbmıI:ı ~o!kaklığa, yılgınlığa yer 
dlıııadıgını bildırıyordu. ~filli iradenin 
~~ndan gelen tazyikfore mukavenıeı 

Arnavutluk harbı 

Mevzii pivade 
ve topçu harp

leri oluyor 
İtalyan tayyareleri üç 
yerde sivilleri 
bombaladılar .. 
Atina 27 (A.A) - 151 numaralı res

mi tebliğ: Mevzii piyade ve topçu mu
harebeleri olmuştur. 

lTALYAN HAVA 
HüCUMLARI 
Atina 27 (A.A) - Yunan emniyet 

nezaretinin tebliği: Diişman hava kuv
vetleri Prevezeyi bombardıman etm~
lcrdir. Bir kadının var3Janmasına ve ,._;. 
rai tesisatta pek az ·hasar~ sebep olmuş
lardır. Garbi Peloponeıde biı köy bom
bardıman edilmiştir. Hasar voktur Ege 
2dal8rının birinin sahillerinde sandalhr 
üzerine boınbalar atılmışsa da zarar ika 
e d.ilınemiştir. 

Afrikada Ke
ren etrafında 

şiddetli mu
harebeler 

lılnde oldu!u en azametli t<'ZDhUralh 
lııeydana konmmı olmasuıa rağmen Yu
t<>slav mııralılıaslanmn Viyanada ü~lü 
llaktı imzaya nasıl riiret edecekleri me
~la sorulmakta idi. İmza mera.imine• 
ait tafsilat bu merakımızı tatmin cd~
~e~i~ti. Sonradan öğrendik ki B. S\Cf · 
ı;:ıç imzadan evı.-el milletinin bö~ le bir 
le<! Det hareketini affctmiycrcğini hj,. --<>--
t erek urunca süren bir tereddüt anı İtalyan mevzileri bom
.:çi~j • bir kaç de(a kalemi eline al· 
t'~ Yıne bırakınıııtır. Ofinin muhabirine ba Ve gülle yağmuru 
doke bu dakikalarda s,·etkoviçin du- altında •• 9 mulıabil 
ıı:.. ları idanı sehpasına giitüriilen bir hücum tardedildi •• 
,_. .. bklıınun dudaklan gibi titremrl<tc 
...., Londra 27 (A.A) - Reyler aiansının 

i"'--d b · Keren cephesindeki m"habir' bildiriyor: • .. -:.- an sonra Bclgrada dönü~ iı<· 
QUtun b · b b" · lngiliz topçusu ve hava kuvvetleri Ketas azın olmuı;tur. Bonı oş ır ıs· ren civarındaki tepe)CTi VC' mevzileri 
ı._ Yonda B. Svetko\'iç ve l\farko\ İ< 
~di aleyhlerinde verilen mahkiımiyrt dövmeğe devam etmekte iken nakliye 
d:•arını lıissetmi~lerdir. Hadiseler yıl· servisleri yakın hücum hazırlıklanna 
it~ süratiyle iJcrlemi•. bütün nıcm- durmadan devam etmektedir İtalyanla
lrı et bir ibtiliil kasırgası icinde çnlkaıı- rın şiddetli mukabil hücumlarına raii· 
ıd tş, ~e on altı milyon insan istiklit.lin- men ileri har~kcti esncı.sında geçen haf-

' ~ıı !>.,ır, zerresini feda etmcnıeğe karar ta ele gecirdikleri son mevzil"'l'i !nv,iliz
o]:;1•ı:ıni göstennistir. Bunun netice.,; Ter muha.faza etmi~ler~ir. tn'!ilizler her 
l',.,;ıık Paktın imzasından ınesul tutulan !(ece dü~man i;gali altın·lak; !~pelerin 
tiıı tıs Pol i tiinsını verdiğinden devle- vamarlannda dolasmaktadır. Mukabil 
•·t ~tıkaddcratmı idare vazifesini hiz- ltalya~ taarruzları bur.la~> eittikep pa-
.,. ~r 1 Jk" · p· d uht tn · t' alıva mal olmaktadır. il,. n ıncı ı~·er er e e u ır . 
~1va kun·etleri başkumandanı ııene- Dolo~oreto cephesine gi~en taslık ya-
lı:.it Du an Simo\·iç :veni hükiimeti teş- T.aclar, kavbettiklPri mevzileri tekrar 

: •. ttı<"nıur edi1mistir. '2'1e ~ grçirnıek icin İtalyanları yaptıkları 
ıs., •:ııhverin entrikalarıno bu.odan da~n 9 mukAbil taarruz t°'•bbii•ii~ün her bi
rıı{,' bir cevap verilemezdi. Şimdi an'a- rinde bıraktıkları cesetlerle cloludur 
la l'Or ki üclii paktı imza eden YtıgD'i- Pazartesi eiinü yaptıkları hücumların 
;,: lllil!eti değildir. Onun namına pn~tı birinde 3 tank ve bir zırhlı otomobil 
le~ edenler vazifelerine ihanet etnıı•- kullanmııılardır. Tanklardan birinin kul
~: .

1
1r. Vuııoslav milleti ne üclii pakt adı lanılamıyacak hale sol·.ulclıı;;,, zannedi

bıi~ tn esaret zint"irini, ne de küçiik livor. Di~erlPTi firar etm;ı:lerdir 
lıir •tlerin hükümranlık haklarına karsı . ELAGEYLA NEDF.N -
rıııııtuzak vazifesi ı:ören yeni nizamı ta- TAm,tYE EDtLDt' 
ler/bVor. l\lihvercilerin hiç beklemedik- Kahire 27 (A.A) - ln,eiliz umumi ka-
~t tt taha"'iil Bt-rlinde bir fırtına ya- rargfihının asken sözcilsüne <(Öre İnı!iliz 

•raktl1' kuvvetleri ayrıldıktan 24 •aat sonra dilş-V· . 
ı.,.~,~va~ada kazanılan parti 24 •aotte man hiç bir mukavemet görmeden, Bin-

A""dılmistir. ııazinin 294 kilometre cenubuncla olan 
da.. lnıan prestijine indirilen bu aj\ır Elageylayı isgal e-t:miştir, Küçük dilş
ı..,, he İnııiltereye indirildiği iddia edi- man kuvveti motörlii müfrezelerden, 
dır. darbeden daha ai\"ır. daha şa>ırtıcı- bilha"a ttalyan motörlü vasıtalarından 

[ Sımıı 3. cii Sahifede ] 
~"1di Almanva ne yapacaktır? 

dav H~oslav milİetinin serbest iradesine 
- ·k•nnııvan bir naktla onu ilzam et-.... ~- . () ···ı ıstiyeC'rk? 

v••haJ harekete mi geçecek? 
tı.. okıksa hadi<elcrin inkisafını mı bek

..1t're ? n . 
ti:ra~tlin rad~·o:sunun dütı ak.ı;;amki neş
ııı'3bi1 bu sualimize cevap teskil edecek 

•\"~ettedir. Bu rnd~·o diyordu ki: 
Bu ~~o -Ja\"'·a veni nizama airmistir. 

nı • !"o 
llıck 7.~~ın bozulmamasına dikkat et-
la,,. hızım vazifemi>dir. Eğer Yuı:os
btı .hatla bir i~tisas ba!Ci gösterirse. eğ-er 
3'ı· ~rekct hiikümetin Caali~·etini •ckte
aı,,:'J{l';:ıfnfak kadar ciddi bir mahiyet 
llıik: Almanya hunu bastıracak kafi 

n arda ••kere maliktir.• 
toı.~rlin <nikeri bttnlan söylerken Yu

V)·ada bir reiim değismiş lıulı.ınu
( Sonu 2. ci Sahijede J 

Orta sark lngiliz hava kuvvetleri 
btı§kumıım!anı Loııgırıore 

• IZMIR 
Enternasyonal Fuarı 

.MALLARINIZI İZMİR ENTERNASYO.. 
NAL FUARINDA Bffi M!LYON ALICIYA 
TANITINIZ .. 

20 Ağustos 20 Eylül 

·-------'--' Cümhuriyefüt ve Cilmhuriııet eurlcrinin bekçi.rl snbcıhlan çıkar siya.ot gazetedir YENi ASIR Matbaaımda buılmqtır. 

BelS(radda hü
kümet devrildi 

KA ooxo· MEDE BiR 
lHTILAl YAPILGI __ ., __ 

Kral idare vi eline al
dı. Paktı imzalayan

lar tevkif edildi 

Son hadise rin 
tek sebebi 

---co>----
YUGO LAVL H ÜÇL. 
P iTi İSTEMIY 
Misli görülmemiş 

vatanperverane nü

mayişler yapılı yor 
--o----

Ordu ve donanma Jıraıın 
emrine amade .. 
Prens Pol Jıaçtı.. 

Hilkümetin idaresfııi eline alan Yugosl<ıuyanın genç kralı Piyer 1 
bir teftiş esnannda 

ıc:ccc:::c===occccc:cc=ccccc=cc::cc:cc:ccac======cc:::c:::c=c=c= 

Yeni kabinenin teıeJıfıü• 
il böyiilı sevi~le 

Jıarı.ıandı.. 
Belgı:ad, 27 ( A.A) - Gece yansından 

sonra snat 2.30 da Belgı:adda kan dö
külıucksizin bir hükümct darbesi yapıl
mıııtır. Krnl Piyer idarenin kontrolünıi 
eline alnııs \'e hava kuvvetleri lrunuıo · 
dam general Simoviçi memleketi idare
ye memur etmiştir. 

Nnip prens Pot kaçmıştır. 
lllih\'erle üçlü paktı imza eden sabık 

başvekl S\·etkoviç ile diğer nazırlar 
tevkif edilmi•lerdir. 

KRALIN BEYANNA.'\IBSİ 
Londra, 27 (A.A) - Dün akşam bir

denbire susmuş olan Yugoslav radyola
n mutat nesriyatlanru yapmamışlar ''e 
ancak bu sabah saat onda mutat nesri
yata aşağıdaki emisyonla ba.~lamışlar
dır: 

[ Sonu 3. cil Sahifede 1 

Yugoslav generallerindeıı Nediç 
;er~J"'J"'..ccoı"'J"~:occoc::ooc:ccCıf 

Türk - Sovget deklaras
tonu hakkında tefsirler 

--<>--

Türkiye bir teh
• dide maruz 

kalırsa ••• 
--<>--

Kendini müdafaa için 
harelıete geçmeğe 
mecbur olacalıtır •• 
Londra. 27 (A.A) - Müstakil Fran-

sız ajansı bildiriyor: Türk - Sovyet dek
lilrasyonunuo şümulü hakkında entln 
Sovyet kaynaklarından aşağıdaki ı:nalll
mat alınmıştır. Bu deklilrasyon: 

1 - Türkiyeye karı;ı doğrudan doğru· 
ya bir taarruza, yani topraklanna dü,
manın ~rmesine .. 

2 - Türkiyeyi kendini miida(aa için 
harekete geçmeğe mecbur edecek doğ
rudan doğruya bir tehdit hallerine şa

mildir. · • 
l~te Türkiye hariciye vekili Saracoı:· 

)unun bahsettiği •Hayati menfaat saba
lan• tabirine bu ikinci nokta dahil bu
lunmaktadır. Şayet Almanlar Meriç va
disi boyunca Türk Trakynsma doğru 
inecek olurlarsa deklarasyon miinhnsı
ran toprak tecavüzüne taallfık etmekle 
beraber düşman tecemmülerine karşı 
Tiirkiyenin yapacağı bir müdahale _mu: 
hakkak ki bu deklarasyonun çcrçıvesı 
içindedir. Fakat Türkiyenin bizza~ ken
disi tehdit edilmeksizin Yunanıstana 
yardım için olan müdahalesi bu çer~i
veye ginncz. Böyle bir halde Sovyetle: 
rin nasıl bir hareket takip cdeceklerı 
m~huldür. 
Açık olan bir şey varsa o da rnezkilr 

deklarasyonun hedefi Alınanları boğaz
lara karşı tehditte bulunabilecek bir 
müdahaleden vaz geçinnek ve Sovyet 
teveccühünün bitaraf bir memleketin 

[ Sonu. 3. cii Sahife® ] 

Yu2oslavyada j 
yeni kabine 

---~•0>----

8 ütün fırkalar mitli 
birlik hükümete girdi 
Yeni lıabine Yugoslav .. 

yanın en maruf 
erlıtinından mürefıfıep 
Belgrad, 27 (A.A) - Avala ajansı 

bildiriyor: Orgeneral Duşan Simoviçin 
riyasetinde teşekkül eden yeni kabU:e 
bütün siyasi fırkaların ikişer mümessı
lini muhtevi bir milll birlik hükümeti 
mahiyetindedir. Milletin mutlak itima· 
dını hıliz olan yeni hükümette Doktor 
Maçek birinci, Yovanoviç ikinci başve
kil muavini mevkilerini isgal etmekte, 
hariciye newretini de Dr. Mancilo Nin
<;iç deruhte eylemiş bulunmaktadır. Der· 

[ Sonu 3. cii Sahifede ) ____ ,_ 
Alman hava 

akınları muay-
yen noktalara 

inhisar etti 
--~·--

İngilterenin cenulJundq 
epeyce hasar var .. ifıi 
Alman tayyaresi daha 

diiJürüJdü.. 
Londra. 2 7 (A.A) - lngiliz hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin tebli 6 

ii: 
Münferit uçuşlar yapan düşman tay

yarelerinin faaliyeti lngiltcrcnin cenup 
kısmında fazla olmuştur. Müteaddit 
noktalara bombalar ablmıştır. lngiltere. 
nin garbında bir yerde müteaddit evler 
yıkılmıştır. Cenubi lngilterede bazı en
düstri binaları zarar gönnüı,ttür. Avcıla
rımız bir düşman tayyaresini. dafi ba
taryalar da bir diğer tayyareyi düşür
mQ~lerdir. 

Dün akşam gün battıktan sonra lngil
terenin muhtelif noktalarına bomba atıl
mış, hiç kimse yaralanmamış hemen he
men hasar da olmamıştır. 

INCIL TERENiN AMERiKA YA 
KIRALAD!l:l OSLER 
Londra, 2 7 {A.A) - Atlantik de. 

nitinde birle§m Amerikaya 99 eene 
müddetle kiralanacak olan müstemleke 
üslerine ait anlaşma bugün imı:alana
caktır. Anlaşyamayı lngiliz hükümeti 
namına başvekil. müstemlek8.t domin
yon nazırlan, Amerika hükümeti namı
na birleşik cümburiyetlerin Londra bü
yük elçisi Vaynan ve tetkik komisyonu 
azasından iki zat imza edeceklerdir. 

!ngilterede alınan miiWıfaa tertibatım!an 
bir pörilııiif 

"Bel~rad'' da 
nümayişler 

----<•O>----

K a hroı sun Hitler ve 
Mussolini dige bağırdılar 

Belı:rad, 27 (A.A) - kabinenin 
değifme ıebep\eri, son ııünlerin en mü
him hadisesi \içlü pakta YUl'oslavyanın 
iltihakı olduğuna nazaran, af11ğıdald 
te~ dikkatle olammumdan anla
f1}abilir. Diplomatik bir liaanla yazıl
mlf olan Avala ajanımm telıınf metni 
tudur: 

Hükümet tebdili harici ıebeple de. 
iiJ, dahili ıiyuet icabı olarak vuku bul
mutlur. Bütün millet eski hükümetin 
milli arzuyu temsil ebnediğini bir kaç 

Solıalılarda müsademe· rUnden beri müttehiden göı.tennek.te 

ı ıd ""l-" al olduğıından umumi temayülü hak.er o u.. v .. , yar • ve kiyle temail eden bir kabine iıtemekte 
tevJıif at çoJı.. idi, tebecldülün hakiki manası bundan 

Bclgrat 27 {A.A) Royter ibarettir 
ajansı bildiriyor: 

Bugün Belgradın büyük caddesin
de muazzam bir nümayif olmu, ve 
Yugoslavyanın üçlü pakta iltihala 
protesto edilmiıtir. Kavgalar çık· 
mtf, bir çok kümeler ölmüt ve ya-

HOKOMET DARBESiNDEN SON
RA VAT ANPERVERANE 
NOMAYIŞLER 
Belgrad, 2 7 {A.A) - Avala ajansı 

hükümet darbesinden tıonraki vaziyeti 
ou euret1f' ta!vir etmektedir: 

ralanmışhr. Bu esnada bir çok tev- Milli birlik kabineslnın teşekkülü bü-
kifat yapılmıttır. tün memlekette vatruıperverane nüma-

Belgral 27 (A.A) Royter yiı;lerle karşılanmıştır.Sabahtanberi Bd 
ajansı bildiriyor: Dünkü gÜnün en gradda du.rmadan d~vam eden nü,?'ay'.ş· , 

b.. ··k ·· • • So • l :ı::::· • !erde harikulade hır heyecan go.sterıl-
uyu numayışı vye. e ç"'llının mektedir. Yugoslavyarun tarihinde bu 

önünde olmuştur. Halk «Y1l4astn kadar büyilk bir heyecanın bir ml.•li da• 
lngiltere, y_.ın Ruayaıo, clıahrol- ha gösterilemez.Bu yalnız Belgrada mun 
~un Hitler, kahrolsun Musaolİnİ• hasır olmayıp memleketln en mühim 
diye bağınnıılardır. merkezlerinden en kliçülc köylerine ka-

( S 3 ·· S h ·f de ] r Smıu 3. cü Sahifede ] 
onu. • cu a ı e ıc::ıacc::c:o=crocceıcccccoo=>=o=cı: 

Alman askeri ve harp malzemesi dolu trenler Bıılgaristıınclan geçerken 
~=cc:::::::cc~:ccc:c:ccc:oc~cc:::cccc:c::cc:==~==ccccc::ı 

B. ÇÖRÇlliN YUGOSLAV- . ~-
YAYA DAIH BEYAnATI 

İn2iltere Yu-
~oslav davası-

SONDAKiKA 
•••••••••••• 

İnı?ilizler Kere
ni aldılar 
->--

d d• Kalaire, 27 (AA) .. Şfm· 
Dl a kendi a- dl neıredilen resmi bir 

tebliğde Kerenin zapte• 
vası yapacaktır dildiği 1'ildirıımelıtedı ... 

Yugoslav hürriyetini 
müdafaa edecelı, hü .. 
lıümet İngiltere ve 
Amerilıadan yardım 
görec:efı-
Londra 27 (A.A) - 1ngifü başvekili 

Bay Çörçil bu sabah muhafazakar par
tisinin bir toplantısında Belgrat hadise
lerinin mahiyeti hakkında bilha55a ŞU 
«izleri söylemiştir: 

---~,o•---

Birçok aylar geç· 
medf'n lngiltere 

Atlaotik n1nharebe-
sini kazanacaktır 

---0--

B. Çörçilin muhafaza
fıtirlar partisinde 

beyanatı •• 
Londra, 27 (Radyo) - B. Çörçil mu

hafazakarlar partisi toplanbsında şunla
rı söylemiştir: 

- Bir çok aylar geçmeden evvel At· 
!antik meydan hnrbinin tarafımızdan 
kafi olaTak kazanıldıl:'lnı size sliyliye
ceğimden eminim.. Etrafımız bir sürü 
müşkülatla sarılıdır. Zafere giden yolun 
ne kadar U%tlD olduğunu söylemek ia
bil değildir. Yol sarptır .. Fakat ilerllye
eeğiz ve muzaffer olarağız .. 

- Şu anda size ve bütün memlekeote 
verecek mühim haberlerim vardır. Bu 
sabah Yugoslav milleti kendi nıhunıı 
tekrar bulmuştur. Belııratta bir ihtilru 
olmuştur. Dün memleketin şeref ve hür
riyetini satan nazırlar tevkif edilmiştir. 
Bu vatanperverane hareketi mücadele
ci, cesur bir milletin feveranı doğurmuş
tur. Eski zimamdarların zaafı ve mih
ver devletlerinin entrikaları bunları iha
nete süriilclemişti. Yugoslovyanın tama
miyet ve hürriyetini müdafaa edecek bir 
Yugo.slav hükümetinln kurulmasını iimit 

[ Sonu. 4. CÜ Sahifede ] 1 
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General Cemil Tanerin Beyanatı 

ŞEllİR HABERLBRİ ------------~~-.ıa-~--~-~--------

Bed en terbiyesinden 
maksat yurt müdafaa

sına hazırlanmaktır 

• 
lzmire on beş 
bin çuval kah-
ve v:etiriliyor 

Fa~ iAtiyarl faaliyete dahildir ve apar ,_.....,.17..,11.,..,,. 

lıulü,,Wi idare heyetleri izerlerine oazife 2511 çalHll,,.... 
. llerDecelı.. 

· ve meıulı yet almıı bulunmaktadır Bu vernen maıdmata itin!, hariçten 

1 
Şehrimizde yapılan lldnlıa tecrlıbeler 

----------------s•a:--------------
M e f rUZ tayyarelerin bı-
raktığı mefruz paraşüt-

çüler imha olundu 

Yu'loslavya 
Esir olmak 
• 
istemiyor ••• 

--cu-
Yago.lav milletinin hey11e
Soetloviç luıbine•ini de,,;. 
miffİJ'. 

[ BcrfCaNfı 1. ci SUifede ] 

-------.:•x 35 bin çuval kahve ya]auch memleke- x•x:-----
timlze getlri)ecekttr. Bu kahvelerden 15 Mfldafaa fetelı,,_....nds 'llClslfel ....... ,,.._., mukavemet ıöreeeii muhekkalrtır. 

&lld lllWda arncdtil' Spol' GPldl .................. bin çuvalı tzmır için ayrılmıştır. tT,500 lllP nllll1flffalııyede INlfGNld• AlmanJ'a hilyllk Wr Bplkan eepbl• 
PDe11 Beden tePM~e.Ue _........ 100 111n1 lnıld&. c;uvaı kahve tstanb~ ve 2500 çuvaı • yaratmak netlc:ıesinl verebileeek 

kahve de lleralnhı ihtiyacına tahsis edl- Dün şehrimizde muhtemel paraşütçü uhdelerine dü.tm vazifeyj aGratJe ifa et- WSlle Wr harbi ıöse almış mıdır? 
Aydında beden terbiyesi teşkilatını yani aynı umanda yurt mlldafaası ica~ lecektir. Maamefih Ticaret veklletinden tehlikelerine karşı yapılan pasif rnüda- mişler, mefruz parqtıtçOlerln bir kısmı- Ontlmtldeld U uat içinde vuiıYell 

teftiş ve tetkik ettikten so111'& dün şeb- larına uygun selen beden terblyesl un- tevziat teklini bildiren bir karar çıkma- faa tecrUbeleri tam bir muvaffakıyetle nı havada imha ve diierlerinl de esir merakmm Jmwın tatmine bnUn 
rimize d6ııen beden tftbjyesl genel di- surlarım, jimnutf)d oyun]an ve spor- il ela muhtemeldir. başarılmıştır. etmlflerdir. eek •ir iakiıtaf anetmmi milmkilblll• 
rektörü general Cemil Taner ve refa- lan an p1hda tutmak mecburiyetlncle.. Bundan blfb daha kırk bin çuval DünkU. tecrübelerde şehrimizin bazı Tecriibelere i§tirak eden ekiplerin her Artık ...... edilema 1d y._..,,,.111 
katinde bulunan teşkilat, sahalar va te- yiz. Bu kanuni zaruretle blrUJfte ~ kahvenin iki parti olarak memleketimi- semtlerine ıneıfnız dilşmaıı tayyareleri türill modern siWı ve vasıtalarla mU- lstikW uinmda her ..,1 _..ala 
sisler sefi B. CeW Dinçer bugUn Maııl- IJğinl iyi ve yurt mflclafauı lcap1arma ta ıetlrilmesl bek:1eniyor. tarafından mefruz pal'öŞütçüler bırakıl- cehhez bulundukları göriilmUftilr. kavemet karan YU17ette bOJ(lk 
saya giderek oradaki beden terbiyesi uyaun tekilde yetlftirmlt mDlet1erbı be- 0 dığı haber alınır alınmaz vm:ifeye ama- Tecıilbelerde bulunan allblılar mil- "kllkler yapacaktır. 
teşkillt ve tematmı teftlt eclece1derdir. şarabUdilrleıi ifleri ık &ıilnde tutanak y ....adS GBl.DL de bulunan sivil müdafaa teşekkülleriy- dafaa ekiplerinin faaliyetini şayanı tak- Belbnlanla bünl7et ceplaesi ~ 

General Cemil Taner yaru: tehrimize Uzerlnde ,.orildtliUmtlz yolun dolruJu- K d Selçukt ahall" it1 . le diğer teşekküller harekete geçerek dir bulmuşlardır. ....... O- mütemel 
dönerek Pazar aünü yapılacak olan ctn- ğuna hükmetmekte hiç birimiz ~reci- .L.':_P uıt ~- d a_u~:- B 

1 
F end karşı korumak iınkAaJan bili ......... 

önU~ kotularmda hazıt bulunacaktır. dilt edemeyiz. teuwt v~. eıuv e en'!~ ay ua ZABJ!'ADA p •• •• tar 
GENBRAL cmtL ~ubal dun akfalll tebrimize avdet etmit- azar ftlllftll · 

-TANERtN BBYANATI tir. • • • • • • • • •., 1lliii ŞEVKE'J' BiLGiN 

g: ~ ~ 1J!:!: ŞBBIR ME~Uft BiR KAZA yapılacak sı•11111111111111mtmn11R1a11111111111111m11111• 
el dire'L.&U. --'Ltellf -··11- ..... :ıı..claJd lllllA .... u--oa Dün aaat 12.45 te Keçecilerde Tanın = E 1 

n AWr m811 IJ~'° ~ı & V &Mana& L .!C'l.ri b' 1lU-- • •• bakal i v enme 
cevaplan vermlftlr: Şehi JI 1 1 Nlaan .. .. 16 30 sabf AOOperauucı ıı..,.auc: aıt tanP musa ar -

_ Beden te~ed t,.Jıillt.nın heci~ r Jn.etL L gunu 8Ut ' fabrikuınc:la bir kaza ohnuttur. • i Mania mebusu Bay Refik Şevket 
ne dolru yol almakta baql merhale1erl d~ belediye .aalon~?da !0.~~acak, ~~e.. Fabribnuı yeni lnta edilen bauncla E incenin km bayan Türkin ince ile 
katettiibıl soruyorsunuz. Bu •uaDnJzln =ei:!:. t:ı;~~:;~ı uzerınde muza- kurulmut olan ialı:eleyi .ökmekle meflUl 0 =Ankara Meteoroloji umum müdür• 
cevabını verebilmek için evvell beden olan ameleden Adil oila Ferhat. Hüe- De I a.lco • ._.. edil llüiünde ziraat mübendiai Bay Um-
terbiyesi kanun ve niumnamesine göre :rin oilu Yuauf ve Memo oilu Yakup 19- ~e e.-... ... ..,.. • Sran lnalm nlklh merulml dün An· 
teşkllatmuzm hedefinin ne olduğuııu bir felll•Jlnlse.......... kelenin anman çökmesiyle yere diiterek ille feldl N ......... 1 kara belediye dairesinde icra lulııMSO 
defa daha hatırlamanm iktiza eder. Bu Parti mlfettltlmlz Ba,. Galip Bahtiyar muhtelif yerlerinde':' :rara1annut1ar ve Jledll-.... • i Jlllfbr. Bu ~t lal~ tere~~ bu 
hedef TUrk ~ bedmf. fikTt ve Cöker latanbuldaa. Burdur mebusu Bay memleket hutaneune bldınJmıPmhr. E akflUD Ankara Lalkevuıde büyük b 
ruh! kabll!,etterlnl mlDI ft lnla1Apçı Mehmet Suıh ve Batveillet mürabbe D6tenler ua.ncla balunaa T ahır ol- 8qnelmilel atJetJ.imizla lftirlld1'le ! mvaıe Terilecekdr. 
amaÇlara ve yurt mtlc1afaasa tcaplarma heyeti mltehwm muavini Bay Ulvi ye- 1u Recebe bir teY olmamlfbr. pazar sUail AJ..ncak mdmda yapıla- i Y eDi Asır tahrir allelıL kurulan 
gftre yUbeltmelı:ttr. 'l'Ork ~ d. nel Ankaradaa ıeluim!ze plm'tlerdir. __ ._ ,_.._._ cak lzmlr altna ~ atledzlm mllaba- i yuvaya W1M1Z ...det ft nete1l b 
yfnce: erlcell, bdmı, ktıcllğO. b6y61Q, w• siyafCHDNS .son&. kalan eımasında İnönU ~ TOrldye ! ha,..t dilerken iki taraf aile •tnull-!• 

oı'du ve mektep aaflarma dahil o1am ol- Balıla, nolad De ya{fll Karatatta HUaeyln oilu kömUrcG ~irinciliil 7500 metrelik bir .aha üze.. ı na en eamlmt tebriklerini aunar. 
mıvanı bu tarifin şümulll içine giriyor. ._..._ __.._._ Hasan refikuiyle beraber Hasan oi1u rınde Yentılacaktır. • .L =lllllllllllllllHHlllUIUUUlllUllUlllllllllllHllU 
Faka kanunuınuzun esaslan genel di- aunN ... _ _,._..... yapıcı Rıfatm evine gltmlf, bir müddet Kl1'k ild villyetımizden gelmcı&te --------------
rektörlü~mOzce tesblt olunan bu beden Ylrm1 bir milyonluk ticaret mukave- rab içtikten eonra aralannda lca.p olan temsilt takımlar arasında yapılaca\ Eslıl FPllllSIZ INquefdll 
terbiyesı faali".°etlerlnfn f:1ttbikatmda Genmı.l Cemil Taner lesinin ~ududu dahllinde birlikler mev. c;ıkmit ve birbirlerini dövmütlerdir. bu m~babcLı ferdt ve takım tasnifi e••fnde m-•11..11. 
milhım bir keyfıseti de g6z <Sntınde bu- FUTBOL HAKKINDA zuuna gıren bakla, nohut ve bazı yaih O •rada Huanm cebinde bulunan nazan ittbara almacakm. .,. ııso• -• 
lundurmuştur ki, o da ordu saflanna Şüphesiz futbol da bazı meziyetleri tobumlann aatıılan için alakadarlarla 200 Uranın Rıfabn kana Hatlçe tara- BiT takımın vaziyeti ,öyle tesblt edl- Vişi, 27 (A.A) - Tas afann bUdl-
dahlJ bulunan yurttaşların b~ !18fl~ ihtiva eden bir spor şubesidir. Ve yine müzakerelere devam olunmaktadar. lından çalındıiı ve Huanm da tabanca lecektlr: riyor: Hapishaneden çıkarılan eski bar 
i i d • okullara devam edenlerın kendı haftada dört saatlık beden terbiyesi mU- Bu müzakerelerin yakında nıüabet tethir ettii1 fiUyet edilmit olduiundan Dört kftilik bir guruptan milteıekkil vekil Daladlye iklemtgahı~da mevkuf. 
ok llannda, hattA ceza evl~rlndıo b!"u- kellefiyetl olan gençlerimizi bu sporla bir tekilde neticeleneceii tahmin edil- he.,.l tutulmut. tabanca da müudere olan takımın m\1sabakayı bitiren birin- tur. Kendlalne alyut faaliyette bulur 
nanlann bu evlerde ve bütün bu mUes- iştigalden menetmi• d..x..'11.. Yeter 1d mektedir. olunm-tur . •u 1 .. - .. k 1d de.. duğu takclirde tekl'B1' baplae atılacalt 
es lerln l>alh o1dnklan Veklletlerin Y <:JSiüA. -. • cı, t&ınc ve uçuncu oıusunun e e e b'ldirllmı-. 

s bunu mecbud fa~edere tahsW sere- W• ekQn 1 k ka ı 19tır. 
sevk ve idareleri altmc1a 1>u faallyetlerl 'ba d&t IMtla 1r 1 el ılı .se ... ..._ ...... ta~ • G'OZEL MOŞAHEDELER cegı .= ~ uıJıQca~ sayı -
yaoacaklardır. jlrnnastm ft atletizm n. ~ıyarak ~ eylf ve Zıiv1C lçfii taJ)11an itte 'IDelft..l ................. ..,.,,, ... ~a., 1' J'd o w . 

Genel direktörlllğilmilziln doirudan sınlar ve bun1an sıhhatleri bu spor şu- lekele karp bir mesuJiyet düşünUlml- Boluya gitmiştim. Mlal: 
doğruya meşgul olaca~ kütle yu~~~a besine intisaba bilmuayene müsait gö- vbaheb!lird. ~?l~di n Oamlsaatörlsaidored m~vzuu: Gençlere atış milsa~sı yaptmlı- AA. takkırnddan VHaliı;nllt21 ~i. 11 z .,.., 
saydıfımız mUesseselerln dt!lmda ıtaıön rülenler psm]ar ıs egı r. o {ahıi ıdareçı yordu. Biri sekiz, ötekisi 9 yaslarında · ta ım an e ınc aayı, 
serbest meslek erbabıdır. Bu arada ~ SPOR ~~ mevzunbahlsflr. Fahrtlik bir- vazifenin ild Tl1rk km .,.trei)eır a?8S1llda idiler. A takundan Nazmi 44 6ncü 44 tayı. 
lirtJlmesi 1Aznn gelen t>lr nokta da hangi V AZtFE VE MESlJLtYınuau m@lftl]lyetl kabul edilerek tleretsiz 18- Bunlar hakdd tnfell tık g8rilyorlardı. ceman yekAn 5 7 sayı. 
yaşlar ve angl VllS1f ve pT!lan_ ~ Demin kanunumuz mutlblnce yeni- -pılmıw demektir. Bu husnı ıten<-lerlmlzt Hena ~r. Oracıkta kendilerine K takımından Rahmi 4 Gnı;il. 4 sayı, 
olan1at1ıı beden t.erblYNI fullyetleriDe den kurulan en tik kulilplerinden hah fahd olarak idare etmek meınıllyettnl n.,_ alma maltl ~ Ufak pplı H. 191nmmdan Mehmet 1 inci, 8 •yı. 
aevk edilmekte oldulu byfiyetlcllr. Ka- tredwbn ıa.!un:muza tntlbak ~ Ozerlerlne ahmt obmlarm dalma g6z olan ttlfelde atıf ~. N..see ~ H. "takımından Kemal 9 uncu, 9 sayı, 

---0--

Mlllan .............. ............... 
Sofya 2T (A.A) - D.N.B. 1tJama ~ 

diriyor : Hava generali Löhr Bulprl9ı' 
tanda bulunan Alman hava kuvvetted
bl teftff etmek Uzere dGn B~ 
gelmiftlr. General kral Boris tarafın 
kabul edllml§tlr. 

nunumuz erkekler lqln U 7llfla 45 spor kulUplerlııe ele temu etmiştim. Bu tinUnde hulundunnalan llmndır. hayrettir. 25 metre mesafeden hedefin ceman yekAn 21 uyı. 
yaş aruuıı, m ft kı+n1ar için ele 12 mbuebetle ba kabil b1ilpterlmlzln BED"€N llO'KF.LLEF!Ym bir etma btlyUkltıiUndeld göheiinden ve Yukanda1d tunifte 21 uyı alan H. Gö .......... ,, .... 
yaşla 38 Yat ID'MIDI 1cabul .tmlştlr. LI- beden tıetbiJell bmmuna lntlhü et- tÇtNDE ÇALIŞANT..AR Jl-12 numaralardan vurdular. takımı birincL A. tabm ikincidir. .._. 
kın yine kanun hOkGınlerl ba yaşlar mekl. Gzeılerlne ahmt olduklan vazife Sualin~ milnasebetlyle zarurt olarak Bqb bir misal. Yurdumuzda kayak- Ferdi tamifte birinciden altıncıya ka- 30 .. ....-...,._ . 
arasmda1d yurttas1arm tedrfl'ell bu fu- ve m~ tebuGs tıtth teli faydalı temas ettiıtlm bu noktalardan 80Dft ha- c:ıhk çok yeni bir teYdlr. Buna n!men daT kupa yedincic:len ,umı l:tetfnciye Ziraat veklletind• dün 
Uyetlere 1nldni ele naar. dikkatte tut. bulmam. 

0 
lm ne miktar yurttaş ilzerlnde çalış- bu k1f şark vtllyetlerimizde 800 kayak- kadar m~ takan tuniflnde l:tirin- allkadarlara selen l:tl1' emirde kilom 

mllf, 1fe eneli eırkelderden Mşl... ~ kararlyle fntlbak be- makta oldultımuz bahsine ~bffim. la altı bine yakın bya~ yetiştirebildik dden 6ç6ncüye kadar kupa. dördüncü- kuruttall sablmakta olan gÖztafllUll mir 
lmkAnmı 'ftl'llÜftll'. ,.,,,,amell veren idare heyetleri kendi Bizim halen 53 vll.lyetlmlzcle beden ter- Hatta bir çok heaeıvlilerl e1fmizde1d mal- den almıcaya kadar l:tayrak verilecektir. bıbail ve balca olduklannı labat edece~ 

Bu ltn.r1a yine Jamunt JMVZUata da- umumi heyet1erinden aynı zamanda bir biyesi mükellefiyeti tatbik olunmakta- z@me azlılmdan dolayı tatmin edeme-- Kota7U canlandıracak ve hn:landara- re Tannı •bf kooperatifleri blrllii tat99 
yanarak pmc111lk 'bir 1man ~ me9Ullyet yfl)demnq olduklanm bllmem dır. Bunlarm 43 Unden alman rakamla- dllc. Atletlmıln yurda ya)Y'luı derecestn• le l:tlT k ~ t 3600 metrede koıu fından maliyet flati olan 20 kuruttan .-. 
mbıde ıs Oe 20w1Mıalannda 18 ile 20 d6sllııilyorlar mı?· ra g6re 88,153 TUrlc genci milkeDef aza ve yttbellşhnlzl ~ aylar ~de Is-

8 
da ey l:tlT etunlf pılacafldtr tı1muı emredilmittir· 

yaslar arum-"'-1d ..ak vatandaşlarm F.Jdden kulUpleıtmlzln idare he,.etle- olaralc, 8002 TUrk genel~· mUkeTiefiye- tanbu1.da Ylll)ılan balbıı ovun1an ispat S:::.ıed:' ilk p;ecek :hı atlete Ec~ 
beden terbiyesi fuJlyetlerlyle meşgu- rl vazlfelerlnl yahm llk ~ lc;ln ta- te tlbl olmabızm yani ihtivaıi aza Si- etmiştir. Yarından wıra t:mılrdeo ya-pı- Sp a 91j mal.telif hedlye1ed m•AC:A 
ınz Ancak hekimlerin 35 YQ1DA kadar bm hazırlamaktan .. maç1arm d"81LU fatlyle gençlik teşldlltma lnti\,ak etmiş lacak tn&lU Jm koruuna muhtelif vil!- eW-.'.d,~ :ır1nc1 seçecek talama 
bu faaliyetler .. de rol almaJan, fabrl- mnddetbıce hazırlacbklan w bmıen fU• kulGplerlmlzde çalışmalrt3dırlar. 4551 yetlerimlzden ve kendi viJAyetlerlndeki ;ynl mGeeaesenln kofUYa hediyesi olan • • • ;;.:;y• B ..... ...,. 
ka 99 ....U m8e91Nelerd.lci erkelderln raclan buradan oyuneu tedarik ederek yardımcı aza da bu çalıpnalara maJl şe- atlet kBtlelerint temsilen i,ıink edecek b .. yUk kup veri!ecektir • u .a u .a ~-
1 S ill 35, Jm ve kacbnlann da 15 llA 30 gOya Jcunettendlrdlldm tüımJarmm kilde mtızahent etmektedirler. Bu çalış- olan ~izin 7500 metrelik kaştı u a . • Yamn: BCZACI KEMAL K.AKT 
yaşltt- arasında bulunanlaımın bu faa- rakip t.ılnmlara p1ebesinl teml1l 191n malarda halen varabllaii'miz merhale ile lcablliyetlerini ve bUny,..lerindeld mu- Altm Ç~ mllsahab1anD laarit hll-
1f,et1f'Te t&bl tutulman icra ve1d11erl be- hatta bum gayri mefn.1 ,,tarak dU,Une-- tlmlt verici mahiyettedir. Bunu mahallen kavemeU ispat edece1d'!'rdir. Diğer mec- geleni• iftiıik edecek .... atlederln Dil lnJallbmda • eok tetU'llD 
yeti karamamestyle teyit o11Dlmuştur blldllderl tec1blrlerl tatbik etmekten v yaptıp tetkiklerden anlamış bulunu- burt spor şubelerimizde hatta ihtiyarl derecel.-1 fQDlanS: rln stıtcUleri oldu. Zavallılaruı 
tide mruD bu (ft'pr9P ~de ~mnaklP bu suretle her ne pahuJM oluna olsur. yorum. Bu işte vazife almış bulunanla- !!ı>O!' faalfyetlerlmlzde de umum! bir Muzaffer Baloilu 100 m. 200 m. du.&P yol ı&teren de bu)nnmadı .. 
me•ıı::Jlk Ve\ ı s rw tl!M 1119- nıklplertne GatOıılnk ten"'Jn etmekten nn phRn lflSsterdikleri R11b ve kabl- ilerleme vardır. 22,6 uzun atlama 7,10, Kizua Seelz çU1erin klmisl l(ö difimlerl tmırill~ 
1f. 'h t'lete c!o~ ı!ört 'koMan !t@rl@mel: ibaret tellkld etmekte ?dileır. liyet muhtelif mmtakalarda az çok fark- Ve bu ~fikri kalkınma, inkıllı>c;ı ve 400 m. 54, Nadi Eyüp Cülle 12.3 clı.k •Halis lilt• yerine .0z-süt• diye J' 
yolunıl vız R•1 dört kol ynbnda da ts. Halbuki beden terbiyesi kanununa w h manzara «&termektedir. Ancak şu- miltt mefkarel~ tam baJlar.ma ile mu- 36.63 cirit 43.80 yük.it l,7S, üç eclnn Siid delil, ıSilb denildi, dilzelttiler. 
ret etti im gibi ordu, okuDar, ceza evle- bunun 1tlzamnameslne fnttbak etmts ramıı unutmamalıyız ki hu fş bugUnkQ vazt olarak yUrilmektedir. Fakat buJdln· t 3, 18, Şerif C6lle 12,30 cirit 5%.20 misi .özsuı. cıe.nes. sütün öd1. kol-~ 
ri ve bir de bizim kımumtmuz nnıcfbln- olan JrulUpler idare heıvetlerinin asıl va- mahiyetiyle memlekettmız f~in yepveni kil merhale bizim için ancak bir ba!;lan !;mk 320, Jerfi Fıratlı Yüksek, 83, Ha- tresi, teksif edilmi4i manasına plir · 
ce kurulan gençlik kulttp ~plandı1'. 'l!lfelerl yukarıda sffvl~endm ~k d.-ha bir §ey ve mllhlm bir davad• ... Bu saha- gıctır. lit Arsever ırmk 3.4! ömer 'Olkebav diasını ileriye sürünce sWçüler de 

Ban mahdut mahallf!l'de t'lklden ce- 'lilmuDU olarak mektep harici kahrnc; da Avrupanm bugO.n en ileri gitmlcı Bununla iktifa etmiyecemz. Koşar iç adım 14.27.S uzu~ 6,69, lbrahim ~Uer. •Temiz silb dediler-
mivetl~ kanununa~ teşeldrtl1 etme -:>lan -.ebeden terM,esl mtıkeDeftyetbı memleketleri bile bugOıı katetmiş oldu- Ddım ilerlemek emelinde ve yolun~ Atet ~De 14.26 diak 38.10, Arat Ara- Süttln tem1zlni, kirlisini karııstu~ 
spor kuliipleri de kanunumuza intibak tabi bUlunan TUrk ge~Jetinin kendi ~uz merhaleyi en az çeyrek astrdan Teskilltımw bu eMSlar clatreslnde YD- rat gflUe 14. 75 disk 42,80, Kemal K&k- diyenler oldu. Süt.çUler ne yaoecUI-" 
etmek .surPtiv1e beden U>rbiyesl kanu- kulUplerinıe isabet 'eden miktarlannı ge- evvel katedebilmiş delfHerdir. 'nlrk riitmekte ve kuvvetlendirme~. sal cfrlt S4,80. m bilsbiltiln eatmmŞ baJe geldiler. 
nunun milkeftt"flyetl -şilmultlne giren rek kendi phıs1uma ve 1!ftk ,-moda mmetfntn bGııyeslndeld ~ite uyabll- * At Uzmiade c1oıa.aıı sütçllleri ara 
cen 1 rlmlzi cah~ırmalt V'\zifesini üzer- faydalı olacak IU1'ette vetfıtlrmek ve bu- me hbllt,etl ve nıhundaki. vücudun- (Geul direktöriit& vetti teıiı ve •- = IHIHHHltlltlltlftlllltllllHRHm181111111..._I! g&;ıyorum. bunlar süte sıfat bulmal1119. 
lPrine ~larchr. na göre kulflJ>lerlnin fsaJlvetlertnı idarr ıWcl kudret bekJedllfmiz semereyi ba.- halua, &Bigelere yani~ mmt kfI- E i ~ ftZiyettedirler. Biri8i ~ 

Bu çalqmalarqı mah4'eti iizerinde de etmektir. ka mlll"1en nlsbetle çok 1nsa zamanda me tnilaabaJcaLımıa a1t beı1anatını s Memur aranıyor E h ıri1t yumq, bira pkqıldı d~ 
bil' iki cUmlf" t1e malftmat vermek lsteı- Bu vazife çok ağırdır Cok külfetli- vereeektlr. da 11&"1& Mf"edeceğiz.) S !::' __ f' bil · L _oı tJiE kaymak. Ult4ln1Uk. ödtilUk ve rim. . = c.Honopa ı en veya ço.. 11U1'a : ifadesidir 

G..,.'CLlOtN tSTtGAL EDBCECt dir. Çok ,onılmak fstPr. Fa'ltat memle- S not tutmaia muktedir l:tlr arlcadap5 M ~L ··"·" .. ''- _._ile .:ı•.:ı.-
.c.n ket tela ~k fa,dab ve bu bP.kımdandt1' 5mdyacmuz vardır Ecnebi ıı..n bilen! u~ , ........ wu --~ 

BEDEN TERB1YESt ki çok şereflidir. Bu vazifede muvaffak ELHAMRA ~ : rdlı 1 k · Taliplerin be !i getirtmemek, sUdU bozuk d 
Kanunumuzun mahiyetini bilmiye. olmak tein nvell vazifenin ehemmfye- SJ .. lEMASf 5 ~ ; i7i9br. ela iclarehan~! idil .UAUmlerde çaba ... caUWllDlll"" 

1 r al'U1nda bizim faalivetlerlml%den tini tatr.Br .._. w m&ıpet o1arak ca- 1, 5 !:e ~aram 1 _ 3 ! tadır. . 
t tm'n edilmemi~ ı;rörilm•nler vardır bsmıınm. fthmauna iman et.ek Jlmn- 5 ! Heuwe Ulu ~~--d8iı~ 
Bunllll' ~en terbiyesi ~l yalnız me- dır. Kendflerlncte ba ~ ~en ..... M tllıı'eulea ffÜllln&. =-••11•11111111111111•1111111•H11111= de .Uteanan de 
s la f tb<>l ovn"maktan ibaı?: sananlar- ler ve çalqma n ..ı..-.. w 1>a- • Wl;rlk lılr NEŞE PROGRAM! taWim etler .. 
dır Filmi futW da bt1' mordur. " lamıyan)ar henee blOp ıcım.. ı.,.tle -- 1 -
tıpkı iimnast'k gibi spor mahiyetli ovun- rindeld yerlerini daha enftfffk ve ftZl T .... ıı 'lwr bad f , cı ''"' lcia ~ sl11'Şiicze ~ 
tar ,il>I ve nihayet dlJ.n sporlar "1Ôf o mıtn ehemmiyetini ve dJslp1hda 1tb. MOZIK • DANS • ASK • SAllKI ftud 
da bedPn terbiyesi mefhumu icine da- munu daha iyi kavramış o1mlara terbt- • ç E K E 1 
bildir Fakat yalnız fut.bol oynamak mekte bir in teıreddOt eım..melldfr191' B A A R Ç J L R 
yurtta~tn vUcut, fikir ve nıh kabiliy~ 9u dahi memleket heabma bir ra,da-
tfnl lnkttl1)ÇI ve milli MdeRPre ytıbelt- dır. Y• ' 'r: JODY GASLAMD • Mksft llOOMBY 
meye kAff gelmez. Ban• ~dir ki bl- Kulüplerde faaliyet merk~ sikleti -1 -
zim niıamnamemlz gençtllhl iştigal ede- bilhassa mUbDef °"1m mac1dt ft ma- l•W ,W ~r r' rla llola Na1S illa MJlt MAC•UI 
celf beden terbiyem faa1'yetlmnt iki nevi yObelm.t berinde tebtf edflme- •' z E ı 
kısma ayırmıştır. Bunlarm 'blrbıct b- 11, 'bu faaliyet anamda '!!lubtellf ovunlaT. A Y A T ~ L D R 
mı mecburt faaliyetlenllr ld atıcılık, at- mtllabakalar mnm ~a llteldeır1nf 
IH!mı, datcılik ve kayakçılık, lzclllk, Ye istekli ~larmı temin edeeek bl
yanl 7Uft mildafaa11 hazır11lt ve jmm.. nr ftllta olarak kuUanılmahdır 
tık. 111 ..... lan. denlzclllk. bir de spor- E81a llAHADA 
tif ovun1um AJIATOJ.Wn[ YOKTUR 

Güres dbJ. ema &ibl. bisiklet gibi, Bazı 7e&rae. amatar spor ft -· 
bob gibi, Halter llW. ı.tt.ol da ikinci idarecilikten ~ lfltlyarmn. 
kuma. yani ihtiyari olan faalı,.etfere Bedm terbiyesi bnmıunc18!l ft ~ 
dahildir. terbiyesi mGkeDeflyetlnln tatbddnden 

~ - TAVSANIA DIUJllllAGA MACL· Renkli llefla eanh 11mlr. 
ftJKt1 JOm(ALDA ...... w _ ...._ BAJtP ... ...._ Y. S. 
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Türk Askeri ••. 
-------.x*x------~ genç erler, olgun erler, hepiniz bir kahraman 

il 1'kı seven, •·atan reven yüce rıılılu bir insan; 
\'~~ ocafın nnll ~auh, yılmak biln1ez arslanı .. 
ı\ llreklcrde kayna.,an hep, o ter temiz Türk kanı .. 
~11ıılardan miras knlnu:, sana Tiirkliik scrcfi, 
İ)'edcni.vet incisinin sensin elbet sedefi .. 
ııkn:valara kahramanlık dersi ~·eren Türk seli, 
z hıamure yapısını kuran ancak Tiirk di .. 
s:UO~. zaman dehrin büyük devrimlerine kar~•. 
lJ OUnış, ııusnııış ııörünsen de, titredfr namın arşı .. 
C:"lnıadık hamlelerle düsmanınl ezersin. 
't k erisin, kahramansın, kalıramanca ııezersin .. 
'l'~hş ile doirul'll yanılmadan sezersin, 
~•kiin sanlı tarihini yeni sanla bezersin, 
~ ",?'ılı diismanlara karşı göğu. "s gerersin, iS 

0ı.:Iusun, öm~in yok.. er oilusttn~ tam ersin ... 
~ 18/3/1941 AVNİ ULUSAY il 
F..e~:z:.e:r ..... J"J"~==l:""..o"J"..ÇOO-=~-·'"''J"J"/..Q"~~~§ 
Urk .. Sovuet dekl3ras. f rikada ere etrafı -

lonu hakkında tefsirler da şiddetli muharebeler 
~er b' [ BQ.§tarııfı l. ci Sa1ıifede ] 
~:V ır ~e'>'leti iaşesi tarzında fa&! bir 
~a ıı:~ebilecc~ini Almanlara anlat
~ iıt" ~Ulllsa : Bu deklmasyon 18 ay
~ı.: ilerıye sürülen faraziyeleri ay
ılı,. ki $le:. Münhasıran bu bakımdan
,~~ tehlikesinin bilhassa Yn
ııı.,~dir aıt olan klSIIliyle iı;tigal edil· 

ı\fr;ı.,,da · 
lııUt1aı Italyarun yıkılınası •·e Tiirk 
~a ~~ın'? sağlanılasnınsı İngilizlere 
~ \' ~ır bir tarzda Ukir nhatlı~ 
"'llllılt stanm yardımına kO'PTJak im· 
tıt VerınektcdC:. 
~~.sız GAZETELERİl'l'D<° 
1>..; fYATI 

S..v;·e~· 27 ( A.A) - Dölo bek Türk 
tı.,;llsc ~eklarasyonu hakkında Aksiyon 

S..ı,y z e Şunlan yazıyor: 
~bi }'netler birliği TUrkiyeye Polonya 
~~r Pmıy~ca~ını ve tam bir anlayıs 
"1}'lla !ceJ:inı taahhüt ederek bitaraf 
~lııü; ııı. taahhüt etmiştir. Bunlar pek 
dol!iı;~ Şeyler değildir. Fakat bu işle 
ı.ıdar ol n doJiruya menfaattar ve alaka· 

an T" k" u Çek .ur . ıye memnun görUnliyor. 
lı]q ikt;/Y• hır ~ydir. Kiyao;etli kimse 
1 Ur E a etmesini bilir. 
~ ~ dö Pari diyor ki : Ekseriya 
""1cında elı;re ııahlt olan Balkan sat

!Siıııd· hAkim taşların vaziyeti şudur: 
lurn ·ı' oynamak sırası Stalindedir 

'alı 1~~ cyh lıenüz parnıa~nı 0''tlatıla: 
... ,jlll ~ t" J 

"1-ııtııı 1 •• us unc koyınanustır.. Hcııü> 
lılJ,; 

0 
-.tırak etmemekte. fakat sabırsız

.,,,~ .vnanan oynnlan b"' ··k b" "bt" -"la tak" u:vu ır ı ı· 
l;ıdır F IJ> ederek ilhamda bulunmak· 
lııa'- • ısıldayarak ilhnm etmek 

" de)!ildir. oyu~-

Belgradda nümauişler 
Q f BnstnMfı 1. 1'i Sahifede ] 
.,, A.zl MEKTEPLER 
'A. TtL EDIWI 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
mürekkepti. Az miktarda Alman motör
Iü vasıtalarının da bulunması miimkiin· 
dür. 

Askeri sözcü şunları iliıve etmistir: 
- Trablu.sgarp - Bingaıi hudutların

da bir kac gündür keşif kuvvetleri faa
liyeti vardı. Elageyla her zaman irliba
t:nın k~silmcsi tt:-hlikPc:inn maruz olr1u
ğu için Bineazinin müdar:ı~sı bakı~ın .. 
dan tahliyesine karar verilr.li.şlir. Ela
J?eyla Bingazi ile Trablus am•ın<laki çö
lün kenaMndadır. Burada ~amurdan kii
çük bir kale ile uluorta vapılmış bir 
tay.rare mPydanı ve tnüt "'adrlit ncı ku
}0ular vardır. 

fNGILtZ RESMt TEBLt(;t 
Kahire 27 (A.A) - O:ia sark ordu

lan karargahının tebli~i: 
Libyada kayde değer bir ~ey yoktur. 

Eritrede Kercınde vaziyet ınC"mnurıivet 
verici bir şekilde inki1af ediyor. Taz
viklnlni arttıran kıtaatımız dü,manın 
bir kaç mukabil hücumunu 1arde!mi~
ler ve bir çok ""ir almıslardır. F•irler 
arasında bir livanın bUtün kurmay he
veti varclır. Düc:.m<ının b11(1linKü z3,·iatı 
0 ğırdır. Habcşistanda BeHka kııvvf.tl,._ 
~iyle ITabes vatanperverl.•rl Snrvehyı 

zaptctmişlcr Bera c:-ıkıntısını düsman
dan temizlem.işlerclir. 

FABF.:S KUVVETI l<:RI DE 
1LERT.IYOR 
Nairobi 27 ( A.A) - Hesmt teblii\· 

Habes kuvvetleri cemıbl F·be~' ·~nde 
Yavellonun sarkında ve rarbında dlis
IT'anın bazı mevzi1erini ls~al eıdc-rek 100 
kadar esir nlmt~lar, Cicika ve Hnrrar 
qrasındaki harek!\t pl~n "!luciblnce d•
mm ediyor. Morda gecldinde bir dli<
"'lan mevzii daha zapte~ilmi<tir. ltalyan
ltır bu mevzii Uıbit mildal~a lı-:=ıbilivPtin,. 
tiAv en k·uvvrtlf s11rE-tte ta'kvive et~l.c:~ 
l•rdi. . 

Belgradda hükümet 
devrildi 

ltı!'!ıırat 27 (A.A) - 27 bin ta
tq,ı llın okuduğu müteaddit mek
niıı ~ dün tatil edilmi~tir. Talebe-
ti, l'afr çoğu esasen grev ilan etmiş- [ Baftarajı 1. ci Sahifede ] 
lnııil' ~heler •okaklarda ~Tipperray• Evvela askeri bando •Haydi zafer 
lardı ~ marşını söyliyerek dolaşmış· bayrakbn ilerı. askeri nınr~ını çalını< 
lir kr. Talebe reislerinden büyük ve sonra spiker ihtizazlı bir sesle Kral 

18tnı t k'f ed'I • ikinci Pi:verin asağıdaki beyannamesini Syt ev ı ı miştır. okumuştur: 
1-fALTDKOVIÇ ACINACAK •Sırplar, Hırvatlar, Slovenler .. 
~ . EYDi ! Milletimiz için pek nazik olan şu 5n-

\!h •• adrıt 27 (A.A) _ vfi aı·ansinın da babamdan mevrus olan krallığın ida-
'~ıı d resini ve iktldan elime bizzat alma<te 

ilt;lıak 11 
a üçlü pakta Yugoılavyanın karar verdim. Bu kararın isabetini tak

tııııh b· '.llerasiminde hazır bulunırn dir eden naipler kendiliklerinden derhal 
~or: a •rı aşağıdaki malumatı veri- ıstifa etmişlerdir. Sadık ordu ve donan-

S ma emrime 5made olduğunu hemen bil-

Yugoılovyada yeni 
kabine 
-<>---

[ Baştarafı 1. ci Salıifcde ] 
bal vazifeye başlıyan yeni nazırlar ma
jeste kral Piycrin önünde yemin etmiş
lerdir. 
YENİ KABİ:-iE UtKıiNI HAK· 
KINDA l\IALUMAT .. 
Bclgrad, 27 (A.A) - Yarı resmi Ava

la ajansı yeni kabinenin tesckkülü hak
kında ~u m:ılıiınatı vermektedir: 

General Duşan Simoviç geÇ('n büyük 
harbe iştirak etmişti ve hnrpten sonra 
Yugoslav hava kuv\'etlerine kuınuııcta 
etmiştir. Yugoslav hava kuvvetlerinin 
kun1andan muavini ve dahn sonra ku~ 
mandam olmuştur. Yugoslav havacılığı
nın en baı;ta gelen kuructUarından bi-
ridir. .. 

Birinci başvekalet muanni Vhıdku 
Maçek Hırvat köylli partisinin reisi ve 
Hırvatların şefidir. Radiçin üWnıünden 
sonra Hırvnt ki;y!il partisinin reisliğini 
dt·ruhte etmiştir. 

Basvek§lct ikinci muavini Slobodan 
Yovılnoviç maruf Vladimir Yovanoviçin 
oğludur. Yugosla•.ıyanın eıı parlak zeki\· 
!arından biri olup biiyük bir müverrih 
ve hukukçudur. Ulum akademi;i aza;ı 
olduj\u ıı;ibi, senelerden beri Belgrad 
üniversitesi profcsörildür. 

Hariciye nazırı Monçilo Ninçiç radi
kal partisinin şeflerinden biridir. Müte
veffa Pasicin en yakın mesai arkad&~ı 
idi. Müteaddit defalar maliye ve harici
ye nezaretlerinde bulunmuş olan Ninc;:ıı; 
Radikal partisi icra komite.si azasıdır. 

Dcıhili\·e nA.z.u·ı Jan Borisavlieviç müs.. 
takil demokrat partisi reisidir. Harptr.n 
cwel Sırp - Hırvat koalisyonuna riyaset 
elmiş ve uzun seneler müteveffa Sveto 
zar Pribiçcviçin yakın nıC!·ai arkadaşı 
olmuştur. 

Harbiye ve bahriye naz.ırı general 
İlic ikinci ordu kumandanlığını ifa et
tikten sonra Yugoslav ordusu umumi 
müfcttis ınuavinlif(inde bulunmuştur. 

Münakalat nezaretini deruhte eden 
eski basveki! ve hariciye nazırlarından 
Yeftlc daha evvel Tiran ve Viyana elçi
liklerinde ve saray kralı nazırlıj!ında 
bulunmustur. Mitli Yugoslav partisinin 
rci~idir. 

Ticaret ve sanayi nazırı İvan Andre• 
Hırvat köylü parfüinin &eflerinden bi· 
ridir. Macckin me.<ai arkadaşıdır. 

Maarif nazın Mi.ııa Trikomiroviç mU· 
teveffa Pasicin snmimi arkadaşı ve ra
dikal partisinin ikinci reisi idi. MUl~· 
oddit defalar nezaret deruhte et~ir. 

Adliye nazın Markoviç uzun seneler 
Belgrad ünlver;ltesl profesiklüğilnü tfa 
etmiş olup demokrat partisinin en göze 
carpan sahsiyetidir. Müte,·dfa Davido
vicin rne~ai arkadaşıdır. 

J crav Sotey Bosna Hırvat part•C\i 
mensuplarıdır. Parti şefi M~~~kin ya
kın arkada'1dır. 

Sloven liderlerinden Miho Krefte 
devlet nazırı olarak kabiney dahil .ol-
muştur. 

Son hadiselerin 
tek seb~bi 
[ Bııstıırajı l. d Sahifede] 

dar her taraftaki his budur. Ahali va-
tanperverane hislerin tesiri altında cu
•uhurs,la krala ve memlekete b•ğlılı
i(mı ifade etmekte ve bunu sokaklarda. 
ki nümayhıleriylc göstermcktedlr. Her 
tarafta önde bayraklar olduğu halde 
nümayi~çi kafilelere tesadüf edilme-kte
dir. Bunların hepsinde kral Piyerin re
nimleri en önde görtilmektedir. intizam 
hiç bir yerde muhtel olmamııtır. 

Aııkara radyosu 
---c•-

BVGUNKV PROGRAM ı.,.._:~~oviç muahedeyi imzalarken dirmis ve emirlerimi tatbike başlamış
~: :"q'9.Q • • 1 tır. BUtlin Sırpları, Hırvatları ve Slo
"tltl.rı e sınır İ idi. Durmadan du- venleri tahtım etrafında birle$Ineğe da· 
llııa111d t-!'alliiı ediyordu. imza es- vet ederim .. Bu vahim zamanlarda da- 8.00 Program ve memleket saat ayarı 
~o...._ a bır kaç defa kalemi yerine lıili nizamı ve harici sulhu muhafaza et s.o3 Ajans haberleri 8·18 Müzik pi. 8 45 

""" 9 00 Ev kadını • Yemek Listesi 12 3~ 
h.. ! Ve tekrar kalemı· el" e 1 mek i-ı·n en emin vas1ta hudut. Kabinu ·•ıttt ın a · ' Program ve memleket saat ayan 12.33 
toıı.'.."• Ancak nutkunu ı<iyledikten istifa etmi~tir. General Duşan Simoviçi Müzik : Snrkı ve türkiller 12.50 Ajans 

•q "a ·ı · d kk veni knbineyi !Pşkil memur ettim. 05 M "'·L "' zetecı enn i stini çek- haberleri rn. . üzik : Saz eserleri 13 . 
.• ..,"l~ ku Allaha ve Yugoslavyanın istikbalin" 

A 1 -rı rtulmu,tur. k b d 1 20 - 14.0Q Müzik pi. 18.00 Program ve 
"tıı oüvenere Utiin vatan aş arı ve mem- memleket saat ayarı 18.03 Mlizik: Rad· 

'! an polı
0

st
0 

fevkala"de tertı"b t lekctin idare 5mirlerini krala ve vatana tııı• b a yo sving kuarteti 18.30 Müzik : Radyv 
' !\! lllunuyordu. Bu tertibata se- karşı olan vazifelerini ifaya davet ede· fasıl heyeti 19.30 Memleket saat ayarı 
llıl,11 aı:silyada kral Ale-ksandra ya· ri';',QNDRA NIN ALDJ(;J RES!\ıt ve Ajans haberleri 19.45 Konuşma: Zi-

ı.ı.1~11ıkastın hatıra gelmesidir. ~IAL'Ül\IAT rant takvimi 19.50 Müzik : Muhtelif ~ar· 
ta,.,,'.'~at 27 (A.A) _ Ne\'YOl'k Sun kılar 20.15 Radyo gazete•i 20.45 Temsil 

· ı Londra, 27 (A.A) - Yugoslavyada 21 30 K (İkt t ti) 21 45 Mil 
.\'u. n1ıı 'lluhabiri bilcliri•·or: · onuşma ısa saa . -

~~ 1 , bir lıükilmet darhl'sl vuku buldu"'una -"· R d 1 k t 22 30 M •·· ~us av hiiku"meti naınına Svetko- ,. = : a yo sa on or es rası . em· 
•' '" h dnir radyoda verilen haberler resmi 1 k t A' h be ) bo -.ı~,11 a •deve imzasını kl)y•rken ••nkı' e et sııa ayarı, ıans a r eri, r-

.... , • -" 'llenbalardan gelen telgraflarla tamamı· sa] fi ti · 22 45 '![" ·k Rad I 
l'ıııa ,,, a.•ke>leri taba'lcal.ormı ••k<ıHo- ar, a erı .. ., uzı : yo sa on 
eo Ia~a'ı.'•ın. ı "'hı' bir va.,.;a•t v•rdı. Yıı- le teeyyüt etmlstir. Buna nazaran pren• orkestrası programının devamı 23.00 
t • b' ~, c " Pnlla beraber dilter kral naipleri de is- M" 'k I 23 25 23 30 y ınki 
"'"·ı Uk'iınrtl tecavü?.~ mukavemet uzı P · · • · ar program ~ ~ ver d h 

1 
tifa etmMer ve memleketin ldareshi ve kapanış .• 

a··~ıl .•ey i iç ş{iphr yok or U~'\l henüz 17 bu(!Uk yaşında olan kral Pi- Tahran Rad·•.tosunun 
1'>/\ı,~ hazır bulacaictı. yere tamamiyle bırakmı,lardır. .:1 

to~d N GIZLENF,N TARAFLAR! Majeste kral İkinci Plyer bu beyan- TUrfıçe neşriyatı.. 
,., • "'a 27 (A.A) - DP ·li Tel"l'af ra· •amenin ne<rinden $onra derhal IRC ha,. Tahran radyosu her gün akşamları 
~~~ İ~~ ~ördokYu<:oslav ılevle; achmlor•· !amıstır. saat 19.15 te (On dokuzu çeyrek g,,çe) 
ı" lıı 1 ı lan V~'ik"lardan an°•'' İlITiYAT SU8AYLAR TOPLANDI 48.74 (Kırk sekiz, yetmiş dört) kısa 

;:'ıaı:ı ~..,, n°sredilmi lir. P~k•ın ~izli f'l· Bclgrad, 27 (A.A) - Radyo b!ltlln dall(a llzerinden Türkçe haberleri ver
ın~ ın··'•ınıforı harp mahemPsinin n:ık· '•:vat "1.lhnylannı bugün saat 16 da mektedir. 
d • .,. u:eallik Almanlara verilen mil•a- ordu evinde yanılacak bir toplantıya --- -----
V' aıt oldu<;u .amlmoktedır davet etmektedir. 

~1" tel<>fon: 2753 BVGtJ'N LALE ve Tan Tan telefon 4248 

l SlNEMALARINDA 

•• TORK ~rkıları ile Türk Sazı ile süslenen 
Mevsimin en neı<eli en sevimli ııaheseri işte 

BİR TUılKE oöNOL VERDİM 
ı ŞARKILARINI IIAZIRUYAN SADETI'İN KAYNAK 

- C Ö L BEKCİLERİ Avantin filmleri yılmaz kahra-
, manı JAKHOLT 

l··TORKCE HARP J V R NAL 1 
4 •• R V M C A YUNAN HARP JURNALi No. 2 
S •• 'Yalnız TÜRKCE TOPLARIN GERİSİNDE 

TANDA İngiliz silah fabrikalarının faaliyetini gösteren film 

Borsa 
----c,o----

57 P. Pacl 
21 Esnaf bankası 
9 P. Klark 

87 Yekıln 
244202 ! Eski yekUn 
244289 ! Umumi yekQn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

ZAHİRE 
18 ! Ton Su.•am 

244 Balya Pamuk 
115 Ton P. Çekirdeği 

25 50 
24 
20 

26 50 
26 
20 

16 50 
20 50 
25 
32 

29 
66 50 72 
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Birinci sınıf nıUtelıassıs Doktor 
Demir Aıı Kam~ıoğlıı 

Cilt \'C TenasiU hastalıkları ve 
ELEKTitiK TEDA V1LERt 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 •• İzmir 

t 
Ellıaınra Sineması aTkasnda sabah· 
tan akşama lrodar haı;talannı kabul 
eder .. 

TELEFON: 3479 (469) 

tzMIR sıcıı.ı TICARET MEMUR
LUGUNDAN: 
(Hikmet Günan) ticaret 11nvanile 

İzmirde Şekercilerde Çerçioğlu hanın
da 7- 1 O numaralı mağauda her nevi 
emt'a ticareti ve iıhalatiyle iştigal eden 
Hikmet Cürsan·ın işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
2917 numara.,na kayıt ve tescil edildi-
ği Han olunur. 1 199 ( 736) 

IZMIR sıcıu TiCARET MEMUR
LUGUNDAN: 
(Oavit Roditi) ticaret unvanile iz

mirde Saman isk~lesinde Kardiçalı ha.. 
n1nda 33 numarada k8.ğıt, boya veaair 
dihili ticareıle iştigal eden Davit Rodi
ti' nin i,hu ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2976 numara
!_!!Jna kayt ve t~tcil edildiği ilB.n olunur. 

1195 (735) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN ' 
Erler maha11t"sİnin 913 ncü sokağın

da 343 ada 136 parsel ve 45 emlak nu
maralı dükk&nın yıkhrılm&sı alana ait 
'llmak üzere enkazının kaimen satışı, 
Fen iB1eri müdürlü:jündeki keşif ve prt
name.!lıİ veçhilc açık arttırmaya konul
n11J~tur. Keş,if bedeli 34 lira n1uvakkat 
teminatı 2 lira 55 kuru1lur. Taliplerin 
teminatı iş banka~ına yatırarak makbuz
larivle ihale tarihi olan 1 1-4-941 cuma 
..,iinü saat 16 da encümene müracaatla
"· 28 l 5 9 1204 (733) 

SALtHU SULH HUKUK HAKIM
Lll:INDEN : 
Tereke No. 941/1 
Salihlide ticaretle lıtlgal eden Berga. 

manm ls!Am Saray mahalle•lnden llya 
oğlu Yusuf Kenanın 24/1/941 tarihin
de Salihlide Merkez otPlinde öldü~li lh
har edi1me~il· tert-kesi tahrir ve tespit 
rrlilmi!lltir. Müt•veffadan alacağı olan
larla borçlu olanlann ilan tarihinden bir 
ay kinde subut vesikaları ile birlikte 
"~lihli sulh hukuk mahkemesine müra· 
caat edert'k alacak ve borçlarını kay. 
dettlrmelerl aksi takdirde ne ıalııen ve 
ne de miraıç1lan terekeye İzp feten tah
kip <demiy•cekleri hu.usu alakftda.rla
ra ilanen tebliğ olunur. 1201 (732) 

t LAN 
fzmirde Aras.ta AnafartalaT caddesin

de 3 75 numaralı dül·kô.nda tuhafiyeci. 
lik ticaretile iştiı~al eden Kadri Sidame 
'<ongordato akdetmek kin yiiksek icra 
riya.setince iki m:ıth mühlet verilerek 
bu Jş fçin korniıtcr t11yin kıhnmıf oldu
'"' nmdan mumni1eyh Kadri Saydam zim
mf"tinde her kimin alacağı varsa icra ve 
;rı;;,. kanununun 292 inci maddesi mu
cibince i,bu ilan tarihinden itibaren ni
hayet yirmi gün içinde Kemeralıında 
,'\birlin zade hanında 2 numaralı yazı
haneye bil'müraea"a alacoklannı kayıt 
ve vesikRlatını ibraz etmel~ri ve hilifın
da hareket edeceklerin miitakereye ka· 
bul edilmlyecekleri ilan olunur. 

Komiser Avukat 
Halit Atıl 
1207 (130) 

öDEMIS ASl..IYE HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 
ödemiJin Yazı mahalleıi 96 hanesin

de kıytlı garip Abdurrahman kızı Fat
ma tarafmdlln kocası ödeml,ln Çatal
yol mahalle•! 96 hanesinden Nevrekop 
izlavalı Hüseyin oğlu O•man aleyhine 
•çılan terk sebeblle ihtar davasının müd· 
ıl•aaleyh O;•manın gıyabında ödemiş 
A•liye hukuk mahkemeıinde yapılan 
dııru!Jmııııı ıonunda kanunu medeninin 
1 32 nci maddesi gereğince bir ay zar. 
fmd• miiddeftaleyh Oşmanın kocalık 
va>:ifelerinl ifil •tmek üzere evlilik bir
Ji";.ine avdf!t eylcmt:ıi lüzumunun ihtan
na. ve 1187 k•ıruııt maısatifi muh21keme 
;Ie dört lira ;ı;..,, kArcının müddellaley. 
he tehmiline 8/mart/ 1941 tarihinde 
E: 183 - K: 121 sayı ile karar verilmit 
olduğu hukuk usul muhnkemeleri kanu
nunun 407 nci maddesi gerd?ince il~
nen tebliğ olunur. 1200 (731) 

BOR.."<!OVA EET.EntYF.StNDF.N: 
1 - Bornova beledive pa~kı civarın

da belediyeye ait 14 arsa s1tılacaktır. 
2 - Mil7.ayede 4-4-941 Cuma ııünn sa

at 16 da Bornova belediye dairesinde 
vanılacalctır. 

3 - Arsaların beher m~tre murabbaı 
muhammen kıymeti y!rmi beş lmrut
tur. 

4 - Mü7.ayedeye iştirnk için yüzde 
yPdi buçuk depozito akç•" yatIMlocak
tır. 

5 - İsteklilerin Bomo\•a belediyesi
ne müracaatları. 

25-28-31-3 1156 (710) 

e 

Türkiye cümhuriyeti Ziraat ban
kası lzmir şubesinden: 

Bankamıza liizwnu kadar ikr~ı.at mutemedi alınaçaktır. 
Talipler. arasında 20/4/19tı sabalu saat 9 da icra edilecek olıın miis:ıbaka 

imtihanına girmek istlyenlerln 15/4/19'1 akşamına kadar ınukkzi vesikalarile 
şubemiz muhasebesine müracaatleri ililıı olunur. 1!03 (734) 

izmlP inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Bornova İnhisarlar idarehanesinde yaptırılacak tamirat pazarlığa konul· 

muştur. Kesif bedeli 626,19 muvakkat teminatı 46.96 liradır. Keşif v~ şartna
meleri levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 9/4/1941 çıır~ba günü 
saat 15 te başmüdürlüi(ümüzdeki komisyona müracaatleri ilan olunur. 

1182 (729) 

İZMiR TRAMVAY VE ELEKTRiK TVRK ANO· 
NİM ŞİRKETİNDEN : 

Nisan 1941 ayı zarfında şebekede yapılması l!Uım ııelen ameliyat dolayısiyle: 
1 - 6 ve 20 nisan 1941 pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar: 
1 Dara~aç C. Bayraklı 
II Tepecik D. Turan .. 
m Alsancak E) 
iV Basmahane F) 
IX Eşrefpa.,a 
XV Kültürpark 

Karşıyaka 
Bornova 
Buca .. 
Kızıl çullu .. 

2 - 13 \'e 2 7 nisan 1941 pazar günleri saat 2 den 15 e kadar: 

V Çarşı XI Gazi Bulvarı 
VI Bahribaba XII Mezarlıkbaşı 
VII Karantina Xill Asansör 
VIll Güzelyalı XIV Gazi Bulvarı 
X Konak XVI Gümrük 
Sektörlerinde cereyanın kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere i!Aıı 

olunur. 

Vlldyet Daimi Encümeninden : 
İzmir - Kemalpaşa yolunun 3 + 036 - 3 + 736 kilometreleri arasındaki 

(700) metrelik şose tamirat ve inşaatı (3453) lira (2) kurllfl kesif bedeli üze. 
rlnden 5/3/1941 tarihinden 3/4/1941 tarihine kadar bir ay müddetle ~ 
lığa qıkanlınl'itır. 

isteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün vi!Ayet daim! encümeni kalemi
ne miiracaatleri ve pazarlığa iJtjrak için de 3/4/1941 perşembe günü saat 
11 de y(kde 7,5 teminat makbuzlariyle birlikte encümende hazır bulunma· 
lan ilan olunur. 5 - 13 - 21 - 28 849 (5«) 

ELECTION 

(."AHALTI 'r~ZLASI HVDtJRLVGVNDEN: 
. 4168 .:'-~a 67 kuruş keııf bodelli Tuzlamız dahilô ıu test.atının ikinci ~k

oiltme gunu ~lan 5. 3. 941 de talip zuhur etmediğinden tesisat bir ay müd
deıle pazarlıga konmuştur. lsteklllerin yüzde 7 ,5 teminat akçelerivle birlikte 
müdürlüğümüzde müteşekkil komisvona müracaatlan. . 

1 o. 16, 26. 903 ( 580) 

:····················································································· 

i .Devlet Demir Yollarından i . ••........•...•....••............................................................... : 
Muhammen bedel, muvakl<at tPminat ve miktarları aşağıd• \'azılı dört !(Urup 

am ve köknar avrı ayrı ihale edilmek üzere 8. 4. ~41 salı günü saat 15 ~e ka
..,..1ı zarf usullle Sirkecide 9 uncu ı,ıetme binasında A. E. komi.<yonu tarafından 
satın alınacaktır. 

t.ıeklilerin ayni giln "'~at 14 e kadar her gurup i~ln ayn ayrı olmak Mr ile 
teminat ve kanuni vesikalan ihtiva edecek olan kapalı :zarflarını komi ·yona 
vermeler! 15zımdır. 

S~rtnameler par33ız "!arak komby<>nda verilmektedir. Yalnıt 372&1,40 liralı~ 
ınllbayaa alt ~artname 187 kuruş mukahll!nde Sirkeci vezn1'•inden temin 0 Ju. 
nur. 

Miktar M S 

9~2.09 

30.58 
716.95 
•09,24 

Muhammen bedeli M ~vaklnf le. 
Cin•! Lira 

Çam ka1as ve azman 152°3.69 
Cam tahta 1~834 ~O 
Köknar kalaE 37281,40 
Köknar dilme ve tahta 23331,28 

1099 

Lira 

11 il 78 
1487 61 
27Q611 
1749~5 
(701) 

AŞ LERI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMATiZMA, BAŞ, D!Ş, SiNiR, 

afıılıın ve GRiP, NEZlE, SOôUK. 

ALGINLIKLARI, DEl?MAN kaıe

lerile derhal geçer. icabında günde 

1-3 Kaşe alımr. Her eczanede bulu-

11ur. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
RIOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve teı.irlnl derhal gösteren bulunmaz bir devadır-
Grip, nezle, enllocnza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sakhğlnızı BİOGENİNE kan ve derman baplariyle 

sigortalayınız-
BIOGENİNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, habizlij!i ıiderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldll· 

rür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sailanılaştmr, zekiyı yükseltir .• Bel ge\"fekliği ve ademi iktida· 
nn en birinci devasıdır_ 
BİOGENİNE; kullananlar kat'lyyeo kardan, kıştan. soğuktan ve havaların değişmesinden müte~slr olmazlar ..• 

Çünkü vünıdu her mnıan renç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş akibetlerle neticelenen GRiP, nezle, eno
enza, sıtma ııibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, ak•am, birer. sekis 
yaşından üstün çonıldar yalnız sahah, akşam birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta olıınlann kurtulması için de bu bir 
mikdar arttınlmalıdır, HER ECZANEDE BULUNUR .• 



SAHiFE' 

SiYASi VAZİYET 

~-ı.. ı?Osla vyada-. 
ki tebeddülün 
manası ve n~ih
''eriıı vaziyeti 

YUGf SLAVJ ŞEREFiNi 

MUHAFAZA EDECEK 
----1ro----

Baş Metropolit 
Kral namusu-

YENi ASJR 

Surigede karışıklık 
----«O~>----

Şamdahalk 

ile askerler 
çarpıştılar 

---4C>-

5 ÖLÜ VAR, MUHTELiF YER· 
LERDE GREV iLAN EDiLDi 

ALMArYANI NEŞESi 
PEK ZiYADE KAÇACAK 

----«O,>----

\-u~oslav ordtı-

B. Çö~çilin Yugoslav. 
gaga dair beganatı 

Bir İngiliz nazırının Yu- r Bastarafı J. C'i Sahil ede 1 
goslaVlara hitabı • İngi• edebiliriz. Bu hususta aldığım haberlere 

il L--f • ·· ı lı.tinat ediyorum. Böyle bir hükümet. 
Z nur cıye ftlUS efarl• büyük Bıitnnyanın bütUn yardımına 
nın lleyanatı • isalJetli mawar olacağı gibi A.'tlerikadan da 

lllr tahmin.. mümkün olan bütün müzahereti görc-
Londra, 2 7 (A.A) - Hindistan na- cektir. İngiliz imparatorluğu ve mütte-

fikleri Yugoslav davasını dn kendi da-
2m Lord Emeri dün akşam (evvelki vaları yapacaklardır. Kat'! zafere kadar 
akşam) Londrn radyosunda Yugoslav beraber yürüyüp bera1>er mücadele ede
milletine hitaben sarih bir hitabede bu- ceğiz. 
lunarak Almanlara karşı mukavemete SIRPÇA RADYO NEŞR!YATI 
davet etmiştir. Nazır demiştir ki: AR'ITIRILACAK 

- Geçen harpte kahramanlığuuzla Londra 27 (A.A) - İstihbarat nazırı 
dünyanın hayranlığım celbettiniz. Bu Bay Dnf Kuper avam knmarnsında şu 
harpte Yunanlıları teref tacmı ta,ımak- beyanatta bulunmuştur: 
ta yalnız mı barakacaksauz? Almanlar- - Yugoslavyayı hadiselerden haber
la harp sabMSinde karfılqmağa cesaret dar etmek için İngiliz radyosu Sırp ve 
eclemiyen ikinci derecede milletlerin, Hırvatça neşriyat müddeti~i 45 dakikn
Bulgar ve Rumenlerin yanında mı yer dan 70 dnkiknya çıkarmıştır Bu müddet 
alacaksınız? Harbı kazandığumz zaman yakında 10 dakika daha uzatılacnktır. 
nasıl bir·vuiyete düteceksiniz? Çünkü Nazır dost memleketlerin de Yugos
biz harbi kazanacağız. Hitlerizmin hak- la\'ynya ait n<.>§rlyatlarının teşviki için 
kından geleceğiz. gayret edileceğini bildirmi~ir. 

Geç.en harpte bizim müttefikimizdi- Kahire ve diğer yerlerde aynca neş-
niz. O zaman davamızın doğruluğuna riyat yapılacaktır. j 
inanıyordunuz. Bugün ayni davanın inglltre Yugoslavyaya 

28 MART CUMA· 
™ 

SON HABEI2 . . 
' 

Orfi idare kanununda 
tadilat yapılıyor 

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

Hazırlanan ltiyiha Millet Meclisine verildi 
Ankarn, 27 (Yeni Asır) - Öı·fi İdnre kımununun bazı maddelerinin fadill 

için lı::ızırlnnan yeni kanun layihası Meclise ''erılmiştir. Layiha müdafaa, DabJ" 
liye ve Adliye encümenlerinde tE<tkik edildikten sonra Meclisi umumi ht:lctitl' 
sevkolunacnktır . 

•• 
Usküdarda paraşütçülere karşı 

korunma tecrübeleri 
----~--------~--x.x.~----------------

latanbul, 27 (Yeni Asır) - Pazar günü Osküdarda paraşütçülere kaıf 
korunma tecrübeleri yapılacaktır. Bu tecrübeler vilayetimiz kazalannda 15 
Nisana kadar ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Münakalat Vekilinin yeni tetkikleri 
----------------·x*x . 

İstanbul. 27 (Yeni Asır) - Münakalat Vekili B. Cevdet Kerim lncecW' 
tchrimizde tetkikatına devam etmektedır. Vekil bugün deniz yollan idaretilt" 
ele meşgul olmuş, vapur süvarilerini kabul ederek hasbihalde bulunmu~. g~ 
lcrimizin ihtiyaçlan görüşülmüştür. 

Vekil bir kaç gün daha İstanbulda kalarak tctkikatına devam edecektir. 

icra vekilleri heyeti dün toplandı 
--------x*x:------

Ankara, 27 (Hususi) -icra vekilleri heyeti Başvekil doktor Refik Saydr 
mın riyasetinde haftalık toplantısını yapmış ve ruznamede yazılı mesaili ttA
zakere ve tetkik etmiştir. 

İş Bankası toplantısı 
~--------~*x•~-----

Ankara, 27 (Hususi) iş bankası hissedarlarının umumt toplantısı bugün .~ 
pılını~ ve 17 inci yıla ait idare rneclisive mürakip Taporları ve planço taeD..,. 
edilmi~tir. 

Bankanın tasarruf hesaplan 1,185,985 lira fazlasiyle 18,717,643 lirnya.., 
bütün mevduat yekunu 70,363,016 liraya baliğ olmu§tur. 

ıııııııııııııııııuınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııttlllllll 

Yugoslav Makineye 
Elçili{!inde Verilirken -·-İlıind Piyerin resmi 

merasimle şeref fıöşe· 
sine asılmıştır •• 

Sumner vels if& ... 

zetecilere beya
natta bulundu 

Tekaüt sandıkları 
Bir ııa~ı bir araya 
gelmelı üzere yeni 
sandıfı fıuruJabilir .. ·-Ankara, 27 (Telefonla) - Devlet ik

tısadi teşekkülleri memurları tekaüt 
sandlkları hakloııdaki kanun layihasını 
hükümet bugün Meclise vem1iştir. U
yilıa esaslarına göre bu kanuna tabi 
sandıklardan bir veya bir kaçının diğct" 
bir veya bir kaçı ile yeni sandık vücuda 
getirmek üzere birleşmeleri caizdir. 

• 
lni[ilizler Hara-
rı da zapdettiler -----·-Londra, 27 (A.A) - Atlantikteki İn
giliz müstemlekelerinde Amerikn birle
şik devletlerine üsler kiralanmnsı hak
kındaki İngiliz - Amerikan anlaşmaSı 
bugün öğleden sonra başvekalet daire
sinde imzalanmıştır. 

~-~--,,,_,,,,----~ 

____ ,,,_,,,, ___ _ 
YUGOSLAVYA TECAVÜZE 
UGRARSA AMERiKA TAM 

YARDIM YAPACAK 

Vaşington, 27 (A.A) - Amerika bi!" 
lcşik devletleri Yugoshıvyaya eğer bit 
tecavüze mukavemet etmek mecburi" 
yetinde kalırsa demokrasilere yardıı1l 
kanunu mucibince tam yardım ynpııca" 
ğuu vadetmiştir. Bu vait Amerikn bit" 
leşik devletlerinin Bclgrad elçisi vasıta" 
gjyle Yugoslav hükümetine bildinni.ştif• 
Amerikan hariciye nazır muavini JJ. 
Sumner Vels bugün gazeteciler topl~
tısında beyanatta bulunarak deml~ 
ki : Amerika birleşik devletlerinin ~t 
gra.d elçisine Yugoslav hükümetinc ıw 
dirilmek üzere şu talimatlar gönderil
miştir : 

1 - Yugoslavyada hükümet değiştıll" 
si hakkında buraya gelen mal<imnt Aıll~ 
rikn birleşik devletlerinin her tarnfınOJ 
hün·iyeü seven her erkek ve her ka~ 
nın memnuniyet duyacağı bu hnbcr ir 
kar.şılanmı.ştır. 

2 - Kiralama ve ödünç vennc le_~ 
nunu hükUmlerine göre B. RuzveJ• 
Amerjka birleşik devletlerinin milli n1U
dafaasının menfanti iktizası olnrak tcclt" 
vüze karşı istiklailerini ve mülki t:un"' 
miyctlerini muhafazaya çalışan ~ 
lere müessir maddi yardım ynpabilcct? 
vaziyettedir. 

doğruluğuna daha az mı inanınız var. Jiı 
dır? Geçen harpte nihai zafere inandı- ve şayet taarruza U:.• Macaristanın Yugosla11-
nız haklı idiniz. Hükümetimlzin vazife- rarsa rürJıiyeye de yaya dair tefıziplerf •• 

Sumner Vels Yugosla,ryanın evvele' 
bloke edilen Amerika birleşik devletli" 
rlndcki alacaklnrının şimdi yeniden ser 
bcst bıraJ...,labileccğini de kaydctmlştit .. 
V cls şimdilik bu hususta hükümct tr 
bcddülü hakkında yaptığı beyanattB" 
neticeler istihracının mümkün bu1tı0"' 
duğunu ilave eylemiştir. 

si, milletin ihanet telakki ettiği mihver- yardım edecefıtir.. Buda~te 27 (A.A) - Bir njans, Ai-
le muahedenin tasdikinden evvel, mil- Lo dr 27 (R d ) _ B ç·· il y _ man diplomasisinin Macaristan ordusun-
ıetı · · t k · M fih h ·· n a, a yo · orç u da b.. ilk' "L • t h. M e ısti~e c me tı. aama enuz slavya hakk daki .. zl . d 'k. sa uy 'IJtr er ıs yapması ve acar 
vakit geçmiş değildir. go k ın 50 erm en 1 'kı. : kıtaatının Yugoslav hududundan geri 

tNGILtZ HARtCtYE MOSTF.ŞARI- at sonra te rar Yugoslavyadan ı ıncı ,_,," ... •-.l·ğ· . 'dd. d b. d fa olarak b hs d k d iştir k. . çc-.ıuı..ınesıru ıs~ı mı ı ıa e en ır şa-
,NIN BEYANATI \'ugoslav ida e . 1er~·n e:sur y~~os- yia yaymıştır. Macaristanda Alınan dip-

Londra, 2 7 (A.A) - Hariciye müs- 1 v milletinin ar~ er / d bneğ kal- 1omnsisinin bu kabil gnyretleri hakkın
te~rı But1er Yugoslavyanın üçlü pakta kın ....... alan hep·ru· ~ınukaleb.a .ekı eo du da malumat yoktur. Ve bu imkansızdır. 
·1 .hak .. b . 1 k i;l••· ımızın mı ny r .. ,.,. 10. ld v •• M ..:...... ~ 
ı tı . ı munase etıy e av~~ a.marasın- Viyanaya giderek milletlerinin .şerefleri- ma . m o ugu uzere aca • ...,, ... ın seıer-
da ızahat vermiş ve demıştır kı: i satanların tevkifini duyduğum uı- bcrlik yapmamıştır. Yugoc;l~v hud~dun-

- Yugoslav hükümeti her halde bil- ~nn memnun oldum Bundan sonr ne dan Mncar k~taalının gerı çekılmesi 
melidir ki üçlü pakta iltihak etmekle olacağını bilmiyor~ da Yugosl:vya- beklenemez, ~ıra orada hudut muhafız
Almanynmn itiyadı olan girme ve teh. nın tecavüze karşı mukavemette bulun- larından başka kıtaat yoktur 
dit usullerine kapı açmıştır. Bu usuller masını beklemek lazımdır. 
Yugoslavyanın müstakil bir devlet ola- Yuı:-osla-v,ya bir taarruz knrşısnıda 
Tak mevcudiyetini tedricen teh~ey~ nmka,•cmct karan \'Crdği gün bizim 
koyacaktır. Bugünkü kararın mesulıyetı ynrdımlanmı:ıdan emin olabilir. Kah
tnmamiy le Yugoslav hükümetinin rammı Yunanlılara ,.c .şayet taarruza 

u~<rnrlarsa Türkiyeyc cliıni:ıden gelen 
bütün yardımda bulunacağız.. Ameri-

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

Ruzuelt tahsisat 
fıanunu projesini 
imzaladı.. 
Nevyork, 27 (A.A) - Ruzvclt ~~ 

ma ve ödünç verme kanunu hükUJ'l'I ~ 
rinc istinaden demokrasilere yapıla~ 
mnddi yardım için 7 milyar dolrır t 
sisat kanunu projesini imzalamıştır· 

omuzlarına çökmektedir. 
iSABETLİ BfR TAHMİN 

ka cümlıurrcisi de istiklalini müdafaa 
eden mcmlcl<ctlcre biitün yardımlan 
\'crmci!c h:u.ır oldul!"tmu bildirmiştir. 

besinden evvelki neışriyatJ: Londra, 21 (A.A) - istihbarat na-
Bir İngiliz gozctcsi yazıyor: zırı Daf Kuper radyoda verdiği bir nu-

Bitler Matsuolıayı 
Jıabul etti •• 
Berlin, 27 (A.A) - Bugün oglcd~ 

sonra FUlırl'r refakatinde Alınan h;ııl• 
ciye nnzırı Von Ribbcntrop olduğu ıJO"' 
de Japonya hariciye nazırı B. y.Aats 
kayı kabul etmiştir. 

Ncvyork. 27 (AA) - Amerikan ta
biiyetindC'ki Yugoslavların ruhani reisi 
Almanların Yugosla\ryada tutunamıva
caklarını sövlcıniş ve şunları da iHive 
etmiştir: 

uBiz b<.'ş yüz sene zulme karşı hnrp 
ettik .. Nnpolyon muharebelerinde istik· 
liilimizi kazanmak icin İngilterenin bi1c 
ihtiyacımız olan .;ilah ve harp malzeme
si verdiğini de unutmadık .. • 
BELGRADDAKİ ASKERİ DARBE
DEN EVVEi, :NEŞRiYAT 
Londra, 27 (A.A) - İngiliz gazetele

rinin Belgnıddaki askeri hükilmet. dar-

Yuı:toslnVyanın pnkt.ı iınzusı hürriyet tukta Sırpların müftehir ve mağrur b•r 
davasına bir darbedir. Fakat İngiltere- millet ve nıuhııdp bir ırk olduklarını ve 
nin hnrp stratejisine tesir etmemiştir. sntılmış. aldatılmış olan bir memleketin 
İn~iliz planı Almanları şimalde olduğ:.ı milletleri arnsında Alman çizmesi al-
gibi cenuptn da dur<lurmaktır. Yuna- tında kalmağa müsnadc etmenin en zi- -----
nistnn ve Türkiye 1200 kilometrelik bir vade onları müteneffir edeceğini ı:;öv- ~~giltere • Amerllı!.A•I 
cepheye karsı koyabilirler. Bu cepheye }emiştir. Nazır Alman günlerinin sayılı Us lıiraıama anfafJrP-
Alrnan üslerinden avrılınca çok ~if olduğunu Amerikanın müttefiklerin za. •• 
miinak~le ~ollarından gidilir. Majino- fer~ni !emi~ için ~lmağa amade olm~a- bugun imzalandı.• . ~ 
nun akibetınden sonra bir cenup maji- cagı hıç hır t~~bır me~·~ut ol~adıgını Kahire, 27 (A.A) - .Ha~~ , 
nosuna itimat edemeyiz. Hakiki muka- ve harbın lngıliz zaferı ıle neticelence- Adis Ababadan sonra ikincı ın~~ 
vemct ideallcrde, muhariplerin az.im ve ğine kat'i surette kani bulunduğunu ili- ri olan Harrann zaptedildiği bu a 
iradesinde mündemiçtir. ve etmiıtir. resmen bildirilmiştir. 


