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Mihver 
l>evletlerine 

---<>--

Alman va ilk 
büvük 

e A 

sıyası 

mailôbiyete 
uiradı diyorlar 
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BaJlıanıarda Alman 
hesapları değlfmefı lci· 
zıın • Yananistanda 

seuln~ .. 
Londra, 28 (A.A) - Roytcrin diplo

matik muhabiri yaı.ıyor: 
Londra mahfillerindeki kanaat Bel

gradda vukua gelen hadiselerin rliplo
ınn tik muvaffakıyetin mihver alcvhinc 
bir dönemeç noktasını teşkil ettiği mcr· 
kez.indedir. Bu hadiseler Almanyanın 
kıtada karşılaştığı en büyük siyas~ mağ
lllbiyeti teşkil eylemektedir. Bu mağ
JUbiyet bir diplomat tarafından. Hitlere 
atılan ve Matsuokanın Berlinde bulun
masının acısını azaltnuyacağı bir tokat 

[ Sonu 3. cü Sahifede ) 

Ball,anuırıı, u mtımı ı· • :ı !ı tiııi gusterir harita 

• IZMIR 
ENTERNASYONAL RJARINA iŞTIRAK 

ETMEK VATANI BiR BORÇruR! 
Milli sanayii korumak ve yükseltmek için lz

mir Enternasyonal Fuarına iftiralc r:tmek vatani 
ir borç.tur. 
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MiHVER 
SUSU '"ORI •• __ _., .. __ 

Yu9,'oslav badi· 
seleri hakkın
da bir şey söy

lemiyorlar -

Yunan prenslerinden Piyer. Korf11da 
Jtalyan bombardımanından fellikete 

ıığrıyan ailelerle kon11şurken 

Arnavutlukta geni bir 
hava muharebesi oldu 

için ölmek ••• 
-o-

Patriğin bir natııa-Orda 
Yagoslauyanın ralaa 

olmıqtar-
Belgrad. 28 (A.A) - Sırp ortodoks 

kilisesi patriği Gawiloviç saat 16 da 
Belgrad radyosunda bir nutuk söylemiş· 
tir. Patrik ezcümle demiştir ki : 

- Bu sabahtan beri milli idealin 
alemdarı, Balkan milletleri arasında 
hüniyet bayrağını ilk olarak açmış bu· 
lunan kahraman Karayorgoviç haneda· 
nının varisi ve milli vahdeti temin eden 
Şövalye Kral Aleksandrm oğlu ~enç ve 
sevgili kralımız ikinci Piyer K.nrayor· 
goviçtir. Yaşamak istiyoruz. Fakat hür 
olarak yaşamak amıindeyiz. Şayet öl
mek lazımsa şanb ve kahraman ecdadı· 
nuz gibi hürriyet için öleceğiz. 

[ Sonu 3. cü Sa.hilede ] 

AFRiKA 
ZAFERLEa.I 

--...ıo>---

Arhk Adisabe
ba yolu ln~z

lere açılm~ 
bulunuyor 
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Sukutu 'beklenen Musavva. limanında İngilizlerin eline dü§eceği muhcılckak 
olan tıapuTlar 

1aaccaccıcıcaaaaacaaaaacaaaacaaaat~a=aaccacacaaccacaccaaaaaaacaaaa1 

Almanların bizzat ver. 
dikleri haberlere ıire SON DAKiKA 

•••••••u•••• 
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Italvan·· tayya- 1 E~er Türkiye 1 Yu~oslavyada 
= h b b = Alihan aleyh-

Yu2oslav vak'a
ları hakkında 

releri a2"ır ha- i ar 8 mec ur i yarı resmi Al-
= d·ı· = tarlı~ı müthiş 

sara u~radılar ~ e 1 ~~se... ~ --O- man tebliği 
~ On seldz milyon 'J'örlı ~ Alınan tefJaaSına teca· - • -

ve kaçtılar E ölmeden lıa mendelıefi .,.,. edUndf, Alman Bedin, 28 (A.A) - Yan resnü bir 
- - ~ dllan 1 aha menbadan bildiriliyor: 

-0-- E fethedUernlyecefıtll' ~ .l//ii... es m • Hariciye nezareti Yuıosla\•yadaki hi· 
ilıl İtalyan tayyaresi E Balıkesir, 28 (8ususi) .- Rize ~ ~ faza affında.. diseler ~da ı~ıen .. ~~tenakıs ~-

d"~ u-::.ıd~~ Maladat ile =busu B. Fuat Balkevmde verdiii = Berlin 28 (A.A) - D N B a·ansı berlue ıstinaden bır huküm ,·ermenın 
Nf rN .._ • 5 bir konferansta dünyanın son yıl-E Belgr dd istihb edi · . • p~ ~mbe zor oldufunu söylemekte ''e diplomat· 
şif ue to~u faaliyeti E l~aki vaziyetini an~tarak Türki- E günü aBe:ad S::~~ ~anya ~ ~- yapı,1an nümayiş~ri büy~k 

oldu.. ;: 31enın muhtemel tehlıkelere karşı: al hin Um işl ılmıştır Bu bır alika ile takıp eylemektedır. Berlin-
: bütün tertibatını ikmal ettiğini,: .~Y .e1 ~ ay]! ~::rsite ve .. yük· de bu bidiseler karşısında şimdilik bir 

Ati!1a• 28 (A.A) - Yunan başkuJnan· E Türk ordw,ısunun ve kumanclanlan- 5 nwnayış erı We ~ . l Liselil ve eli· ftSiyet almaktan ~ekinilmekte ve yeni 
danlıgının 27 mart akşamı ne$"()lunan : nın yiiksek evsafı dünyaca mal<mı § ~k ~ektep ebe erıy e~ Jdlkümetin beyannamesinde üçlü pakta 
1?2 numaralı. resn:ıi t~bliği: Mahdut k~ 5 olduğunu, memleketimize taarruz 5 ger 'bır c:ok. genc:l~. yap · • dair hiç bir şey bulunmadığı tebarüz et-
~f kuvvetlerı faalıyetı o?nu~ ve muht~ 5 etınek istiyen bir düşmanın bu meın-E Bu te~~ta 1~ edenler Yugos tirihnektedir. Diğer bazı suallere veri· 
lıf kesafette topçu faaliyetı kaydedıl: :: leketin 18 milyonu ölmeden bu = lav ve İngiliz bayraklan taşı~orlardı.. len ce\'aptan da Almanyanm BeJırad· 
miştir. Hava dalı bataryalarımız iki E memleketi fethedem1yeceğini bir S lDgiltere elc:iliği önünde tezahUrat ya· da her hangi bir teşebbüste bulunmadı-
düşman tayyarçsi diişürmüşlerdir. E gün harbe mecbur olursak ~-E pılmış v~ elçilik tarafından beyanna· iı ve bir hükümetin kendi selefi tal'•· 

PERMED! cıy ARINDA HAVA = da bulunan Büyük Milli Şefimiz E meleı:. dagıtilmıştır. Ban Alman tebaası fından imzalanan muahedeleri yırtma· 
MUHAREBESi E inönünden ve Atatürkün tutuştprµ-: tecavuze maruz ~· Alman Tu- sının mutat olmadığı bildirilmistir. Al· 
Kahire,, 28 (A.~) - Orta şark hava S cu meşalesinden kuvvet alarak d(;. i rkm b~~ eameki_nlan .ve. A:1man man vatanda.şlanu yapıldığı "teeyyitt 

kuvvctlerı karargahının tebliği : Arn~- : vüşeceğimizi sövlemiştir. : harP bırliii 'burosu tahrip edilmiştir. • • ed vak' lann protesto edileceği ve AJ. 
vutluk~ Perm?di .civarında kile:~~ b~ s ADA PAZARİNDA S Mühim noktalar askeri kıtalar taraf°! • .:: elç~ Yugoslav hariciye nazın 
hava f!lomuz YI:m1 avcı tayyaresmın ?ı· S Ankara, 28 (A.A) - Maraş mebu-5 dan tutuımıqtur. Alman U:baası~~ bır De yaptıiı mülikatın dostlulı: haVMI 
mayesınde faalıyette bulun~. ~tı d~· S su Feridun Fikri Adapazarı Halkevi i çok b~ ve ~ il!ica effiii Al- iciDde eereyan edip etmediği hakkmda 
~an bombardıman tayyaresını onl~ : salonunda Türkiyenin dış politikası : man elçilik binası b1r polis konlononun ·ı.a şey aiylenemivttefi beyan edihaiş-
tır. Vuku bulan hava muharebesınde =mevzulu konferansım vermiş ve bin·= nmhalezae altindadır. tir · 
düsmanın bir çok tayyareleri ağır ha· E lerce halk tarafından a1ib ile din- § Dtln içki ~ menedilmlştir. $ehh' ~·.~~~~---
sara uğratılmıştır. Tayyarelerimiz sali· : lenmiştir i dahW telefon mubabereJeri saatlerce izı. 
men üslerine döıunUşlerdir. i1U1111tHllHIU...1111W1111.,..111nrım il 1 [ ._ J. ri ~ l 



21 il.ART 

Yarın torilaimizin bir giinüdiir ,anlı 

Türk milletinin mikôs 
talihi 20 sene evvel 
30 Marrtta yenilmişti 

Ş'm!W • • 1 Mihver .... &IR DA.BERLBRJ: Devletlerine -·-
Bütün yer 

isimleri Türk
çeleştirilecek 

i•l§Ölldellıllldildln 
Memlelıet lıaıtanemisin ihtiyacı daPIJe lnd....,ınlfdı'_ 

--------x•z [ Baıtaraft 1. ci Sa1ıif ede 1 

L A ı t • Ba~ta ~nç Kral Plyer olmak .... azim ge en Para emin onlu ve hükümet bu nimle i~ 
me\'luini ellerine almaşlarclu. _ • LYI. 

Dünya hürriyetini Alman ~ 

edl.lmı·ş bulunuyor ~~ren_ kvo-er:_~~~-ır·~ ......... r•'~·~!-::_.~ Yarı 7 1 j ıl 1 ,_, ı• we ( AJfın Ç,.,.) Atledzm :=a.-:--"""915::..C - __=:r;;; 
ndl.salHdıcdal'ı llalılı ...... fGfdldt. x•x uiruııda Mltiin men11biW tecavtbl .. 

IEind .... Si 5 iaili 20 1nci 76iÖ- CD az aayl :JllPaD taUn birinci sayıla- --O-- nDUe Ve ainYaak mllletleria ~ 
Dimi pnn Wll&ı ,urdummda lnltlma-ıcaktsr. S.ydaruı muaTab halinde 80D Yurdumuzdaki kaza, nahiye, mahalle, G~ senelıl 7"1'20 IRya ,,.,,,,,.,,,, ,,. - .... -- Amerika, IU:nua söriiWilU 
caldlr. Beden tetlııi7eli pnel direktör- kOfUCUMIJ'le 7ant battmı ilk geçecek ta- ko··y kasaba .... ı.: su .ıft~ g··1 ve sa:- tan~ s·2ftftft ı--a ,_._._ ----......... ~.etleriyle yanlunlarda 
uuı.=. ... k-.1 -1:-..L bmirde ~L la- kan ileride addedilecektir. ' ' ~ ... r. ' UG6ı 0

' ...... -ı- ;,v-v lir ........ u1m1111-:; __ ...... •- _,,._ gibi merkez, mahal, mevki ve zemin an- D =l1 öni 'k C tımtip elıııııiftir. ABlDEYE ÇELENK KOYMA zalan adlarından Türkçe olmıyanların eierli gazetenizin 22/Mart/1941 mer'i ve mabibüttatbik olan bu talimat- Binaenaleyh kahraman bir 
Bundaa 20 yıl önce, Türk tarihinin Vana abalı ... t 11,38 da beden d ğiştirUmesi, killtiirel ve tariht bir za- tarihli ve 10783 sayılı nüshasında mem 1 namenin idarei huauaiyelere ait but&. hlrriye tve istildll müeatlelesiade 

bir d"d • aold.- t.pA eden mey. teıbiyee senet direktörü general Cemil Turet olarak kabul edilmektedir. leket hastanesi baştabibi Cevdet Gö-1 neler için tatbika p.yan olduğu tebarüz yapautia muktedir olaWleeetini y 
dan ı ' ... eri •

11 
.- cTlrk ..._ Taner, beden terbiyea mükelleflerini Dahiliye vekiletinden viliyete gelen nenden"in verdiği izahat diye bir bent 

1 
ettirilmiftir. nlatuıdaa IODn Yqosla'lyahlar da 

letinin makUa talllü lnönü tarafmduı Kqla meydanında teftit edecektir. Bini bir tamimde bu mUhim yurt bi için tarih yazılı olduğu görüldü. 4 - Halen sıhhat ve içtimai muave- termekte le( blmqaealdardır. 
yenilmifli Bir idiH=• ct....ıunal41uiu mütecaviz mükelleOer bundan 

80
nra ve coğrafyacılardan istifade edilmek su- 1 - Vilayetin bütün sıhhi işlerina net vekaletince bütün ha.taneler için ,ıe- Şimdi Almanya• yapac:Utm? 

alinde, TM ı•~RiW tetml. ..ı- 42 bqlannda bando olduiu halde Gazi retlyle bir komite teşkili ile birinci defa ait olarak umumi mecliılerde beyanat· ni bir talimatname yapdmulyle iftigal Y...-la-.ya büytlk hir ......._ ~ 
bölpnin 200 den fazla atleti, ebedi ve h~ siclecekler n orada 42 b&lge kaza ve nahiye adlarının, ikinci defa ka- ta bulunmak salahiyeti kanun gereğince edildiii ve bunun pek yakında bir ni- = C1n v~ hey'= i~ 
milli ..,....... ..- i.a.i u..inde atletleri tarafmdan hrplanacaktudıT saba adlannın, ü~ncil defa muhtarlık uhhat ve içtimai muavenet müdürüne zamname veya kanun şeklinde çha11 diqümneldedir e köttl 
e~e bdar clenm eiecm Wır ko- Bundan 80llra abideye çelenk konula- ve muhtarlığa mahalle halinde bağlı köy aittir. Bu itibarla bütçenin ınhha't kısmı- memul hulunduiu hakkmda vekaleti v· .;... ıtanan semboliini pwec:eldi". cakbr. adlannın ve en sonra da su, dağ, göl ve nm müzakeresinde sıhhat ve içtimai mu mütarünileyhadaa villyete hiç bir teb- dört•Y• ~~....,.;::: 

Ba ı..,n ,.ı di p p - ~ An.E11Zll 1ı10SABAKAL1Jt1 saire gibi mühim· mevki ve tabii lnza ıwenet müdürü tarafından icabeden be- liğ ve it"ar vaki olmamıştır. Eeu. her • ~ 11.a.ı.. ..ı-.1 L.t- !..-I .,..--
L- o dl ""'-'- l 1_ d ki d . h b 1 al h . b" lima !L- • ya l(m • UUlf -.1'- _. -- e-. - .... • 1 Ja ...... ..,..._ Vana lzmlrde bir taraftan lnönü ko- a annın .LU1"5çe o up oıma ı an, a • yanat ve ıza atta u unulmuş, y naz angı ır ta t .ugan veya n.ızamna- Batta~ ,.&il ilk •rllllll,P 
ıh '' ' f ... elsmıtl .., ' fı _.. şuları yapdukea diier taraftan da Al- lannın neve izafeten verilmiş veya söy- maoıarifi daimeye ait faslın. hastanenin me ve kanun teklifi taaavvürü halı:'kmda denebilir. AbnaaJa, .... hm1m11ııill11Sl· 
,,. O' • a.'it el''i' • f• ~ saacak .tad,.omunda atletizm mU..ba.. lenmif olduğu, Türkçe olmıyanların dahili tatbikatına taalluk eden noktala. beyanat ve izahatta bulunmak ancak hidi.-;elerin inkişafına mı bekliye·-lrttrl': 
lwlııllywlııiw .,.._ it-et ebmlı kalan icra edilecektir. Tilrkçe manalan ne olduğu ve bu mana- n hakkında rivasetçe sıhhat ve içtimai bunlara salihiyettar makamlara aittir. Bu takdirde mihverriler zalflann(' 
iateria. (Albn çivili atletizm miitabakaları) '~nn kullanılması. muvafı~ olup olm;ı- muavenet müdürü namına baştahibe S - Vilayet umumi meclı.i 1941 raf yoluna ~ş olacaklardır • 

..._ llaW,ai a-' dinıktöalijl adı olan 'bu miisabalıtalara bir hususiyet dıtı~ muvahk. ~eiilse han~ ad~ ~e~ıl- ,öz verilmesi üzerine baştabip bu cihet- mali ydı bütçesinin sıhhat kıamı için ge- Eğer Yugos1a\")"ayı taahhütlerlae 
..... fı lı ...,a taiial ... _ vermek üzere Ankara ve t.tanbuldan mesa TUrk dılıne ve yenn goste:-ı<:ıne tere dair malumat vermiıtir. çen ııenekindea (9980) lira fazlaaiyle dakatsizlikle itham ederek kentli 
m t ' .. M' .. ..,. Wr atletler davet edilmiştir. Bu atletler ev- ~11 tabi! lnu adl.anna. ~':gun olaca- 2 - Gazetenizdeki yazıda hastane- (244934) lira tahsisat kabul etmit ve duyle tedibe kalkışam olursa 
- ......... ,,....._ ~ ı..- velki gÜn ve dün lzrnire gelmişlerdir. ~k huslaruslan~~~ t~darek e.t.t~ılıp alınac~ nin iıkan ve iaşeııile mükellef bulundu- bu meyanda maq ve ücretler hariç ol- yanm hic; arzu etmecUil 1"iyük 
nmıh ee _. ..... lir tıecaıv .. -t- arar a v a.7et ı sı anununa go- ğu memur ve müatahdemlerden de bab- mak üzere memleket • haatane.mln ge.. eephesi kendilitinclen ~caktır • 
...... .... •v" gk .. k ._ ... lıllll ~ HEYETLERi re umwnl meclis ile idare heyetleri ka- •ıedilmekte ise de 320 yataktan ibaret çen yıl ( 77620) liıadan ibaret olan ia- l\lih,·crciler. Ballamlarm ne ol.ılull"l 
tııalilılı W b la 

1 
ml•eılir .,._ Yarınki müaabakalan taozim ve ida- rar ve miitalealannın da ilivesiyle ne- bulunan memleket hastahanesinde iqe te vesaire masarifi tertibini (83000) nu şimdiye War ....... ellılalııdlll• 

....___ tı....__ ...aJU --Ja- re etmek lzen ...--. aelea atletizm ticenin acele Vekllete bildirilmesi emr- dil <t lir k t V"l'" t b d · B alar Bel n.- B "--..1-.- - _.... ~· fl _ _ı ı~ Saff ,. rat e · en memur ve müstandemlerin 1-76 aya çı armış ır. ı aye çe azı erplf ur ı ne ç..., ne o---, ne 
n:aeraayonu re.- et uü ve mü- olunmu§tur. dil }"" 1 dh l • tbiki ile bu N lr g.n.a&. Y • aşnRAK EDEN IMIU"'..fl FR tebasaıa Naili Morana ilaveten federu- Villyette tet1d1 edilen komite reisli- ya baliğ olması ve vilayet bütçelerinden e en uzum u te ir enn ta • · I orveet .. "'"'i- •milfpeee 

lalaıii kQ9'==w, 42 l.ölae ile maarif yonaa teknik miifavete lııe-ti de lzmi- gwine vali muavlnl B. Ekrem Yalçınka- idare edilen hastanelerde memur ve tahsisatın kafi gelebileceği kanaatine talyan iJDpanlerlaiaaa indirdiii 
..1r 

1 
ı- .• hd ml • . d 1 varılmıt olup şayet heT hansi 1ıayri mel- 1teler meyd.n41Mhr. 

v~etheie 1.-a tıeMibl ile davet edL re selmit balamnaktads. ya, azalıklanna milze mUdUrU B. Sala- ~usta e erin ne nıapette ıaşe e i e- huz bir aebeple 7etitemiyec:eil usulü Bundan sarfı nuar Almmaya -ıHlll 
lea Aab-. lrtPr..t '" '-k tewili Aynca kır kotulannı memleketimiz· hitlin Kantar, kG1tUr lisesi müdürU. B. lnlec~kleri .. ve bu buaua.ta idarei .hmusl- dairesinde anlafl}ırsa bunun için d v k Hlulu ubri kaıılntille lii• ••erek 
telrwnJ.n itddk etmektedirler. de ilk defa tertip eden Türk mpor kuru- Haydar Candan1ar. ikinci liR tarih öğ- yelenn mukellefiyetlerı dereceaı meT• • e a .....aya ....._... ...._ Balbnll_. 

Bıa ~...- ft kotu -m -da atlet- mu zamaamda alletizm federuyonu re. retmeni B. Ziya Şölen, edebiyat mual- -ıuat Ye karar me.ele8ine taalluk ettiiin- tinde ve derhal icabmd~ ~veatıl ~lu- ecek Wr MrW 
lerin alacaktan ....ua1ar fmdarda: isi. halen maarif vekaleti beden teTbi- l'mi B. Fuat Babı, c:olrafya öğretmen~ elen vilyet.çe keyfiyet tetkik ve gereii ntfacak, üınhbi 1 

mil b1il1111 ~~~ebn_mizln. faaliye- ===-~ bbale ..a 2 ____ ,_ __,,
16

, 1.::.. b ne m eu r o a CCllllO ır vazıyete ... • 
1-AfFoa 1-. -Anb~a (2.T) S-12. yeai ve izcilik müdürü olan Vildan Aıir B. Seref Ho~ viıayet AU.IJ' Urosu ifa edilmek ~: . la md)rdan verilmiyecektir. O~~ bu.~ teWit row. -

3-Aatalya 1 J-16, .f.A)'dm '7-20. S- de tmıtre plmlftir. ::efi KAzım Demi ve villyet maiyet me- 3 - Umuma mecliate hastaneler tali- 6 _ Halin cereyanının ve keyfiyetin müudiyle ıöaderilea ı.e. • fırlm 
BaLlreair 21-24, 6-Bolu 2S-28. 7.Bur- Federuyon. lnöaü kOfUSU ve atle- muru B. Yumf Danışman intihap edil· -natnameslnin mutlak surette mabihüt- hu 9U1'etleTle tavziblai rica ederim ya ..... ia laıkln yoktur. ftalhnl11ra 
dur 29.'2. 8-Bana 3:J-36, 9-Çangm tlzm müsabakalan için aşağıda ftdları n icıleırdir. t"thik olmadığı yolunda hic; kimse tara• • yük kuwetler seddne ihtiyaç va:ı.-ı~• 
37-40, 10-Çorum 41-44, 11-Dentzli yazılı zatlan hakem olarak seçmiştir: Komite dün saat 15 tevali muavinli- andan beyanat vaki olmamışbr. Muva- bmir nllsl Yuü Almany11, lnıWz adalarmı 
4S-48. 1 )-Oiyanbaktt 49-52, 13-Edir. Alaettin Kaz.nova, Ali Rıza Sözer- tinde ilk içtirnaını aktederek tetkikrt zenci umumiyeye dahil haatanelerde FUAT ruKSAL i~İD haZD"ladatı fırkaluı bQka 
ne S 3-56. 14-Elımi 5 7-60, 15-F.slı:işe. 11lp, Arif Güven, Besim Böke. Cevat ve kararlara ait esasları tesbit eylemiş- 11111111111 mmmm111111ınmım111111n11111111111nı·ı111111111111111H1111111111u1111111111nı111mnın1111111n metlere göndermek mecburiyetinde 
~ir 6t-64. 16-Gaziantep 65-68, t 7.Gi- Taner, Fehmi Eriı. Funızan Tekil, Ga- tir. ffaJ'lcten zımpara AlntanlaPG zeytin lacakbr. Bu hareket, İn«iltereye e.1Jadl' 
reaon 69-72, 18-Hatay 73-76, 19-lçel tip Yener, Hamdi Saver, Hilmi Akpe- o 1 f fll -Aı -'-•,_. lara daha geniş yarclmılarda bul 
7 7 .80, 20-laparta 8 f-84, 2 t-lstanbul ce. 1. Bakır, llyas Sınai, Kazım Sedat. fı f pad S en ]70I'- y._,ı SuaAUL fırsatına verecek, belki Bitlerin m_.. 
<3. T.) 85-96, 22-lzmir (3. T.) 97- Kemal Ocak, Mehmet öz, Naili Maran Köy IO'S GI' a İsviçre ve ~orv~e bulunan~ fir- Türkiye • Almanya ticaret anlaşma- zam plAnlan alttist elacaktır. 
108, 23-te.y.m 109-t 12, 24-Kırlı:.lar- Nazmi Tüfekçi. Nuri Boyturun, Recep talefJe adedL nalar, sehrlmız ticaret odasına go.nder- sındaki 21 milyon liralık kısma dahil Şimdi karar BerllnJndir. AhnllnYll 1' 
eli 113.'16, 25-ICocaell 117-120. 2~ Qilın. Salt o.a,.k. S.Jt•ema. Semih Köy Demircilik ve marangozluk kurs- :lıkleri mektuplarda, zımpara iizerıne iş olmak üzere 400 ton zeytinyaiJ satılına- prestijine indirilen alır darbeyi W' 
Konya 121-124. 27-Ktltallya 125-128. TGrkdoian. Salt Darp. TeTfllc Bak, larlnın malzeme ve lavac1anhk1an. hın vapan müesseseJerimizcleD mal abuk S. sa mUubreJeri aetice1ennü$1r. metmeje, ve yahut ta O.lkanlanla .... 
28-Malal:)'a 129-132, 29-Manisa 133- Vehap Alta1, Vildan Aşir. subede aumt sekiz kişinin çalıştırılma- teaOdertnl bDcftra"#ı ar. co bir cephe~ Jllllhkiimdur. 
136, 30.Muğla 13 7-140. 31-Niğde Jüri heyetini de, atletizm federasyo- sına kafi gelecek mikdarda olduğu hal- ° Ka.tadasındcılıl Göriilüyw ki mihverdler l(in kold 
141-144. 32-0rdu 145-148, 33-Sam- nu teknik müşavere heyeti reisi Adil de bazı yerlerde kurslara daha fazla OtomolJll ile lıamyon sL mfttler devri ~ çetin mllcaılelr 
aun 149-152. 34-Se,l.an 153.156, 35. Giray, B. T. G. D. merkez istişare hey- mikdarda talebe alınmak istenildiği an- l~_..M • .....__... tar ... i llurç.. ı,•re girmek günleri gelmJşttr. Allı!UUI'!,. 
Sinop 157-160. J6-S.vu 161-164 37. eti azu1 Burhan Felek ve federuyon lasılmıştır. _.., ...... _.-.- Kuşadasında eski Belediye reisi Ak- ita çeün mliaıdeleyi e.Jbnlarda .... 
T elı:irdai 165-168 38.. Tokat 169~ 172 reiai Saffet Glhal teşkil etmektedir Maarif veklletinden allkadarlara ge- Otomobil ve kamyon llstiklerine ih- doğanın evi önündeki tarihi kale burcu- ~roksa İngills adalannda • yapmalı teP 
39-Trabzon 173-1.76. 40-Urfa 177~ · len bir tamimde kurslann her şubesine ttiyaQ ıDnden güne artmaktadır. Bugün nun tamiri için milze mUdUrU R SalA- dh eyliyec:eldir? Bunu antü h&dilelr 
•80. 41-Yozpt 181-184 42.ZOnpl- ahnacak talebenin sekizden aşağı olma- ~ihtiyaca* M81deı.M ancak 21 bettin Kantar tarafından yerinde tet- dn inkişafı ıtistereceldir .. 
dak t8S-l88. • Teni Ne~ maınna gayret edilmesi, sekizden fazla li\stik vardır. Fakat buıılan flaU ve•- kikle ry11pılm$r. Burcun yakında ta- alt O 

ObDar ......m takanlan da tmdar- talebe müracaat ettiği ve bunların sa- tılması hakkında da Ticaret vekaletin- mirine başlanacaktır. HAKKI OCAKvvl. 
dır: • • • • • • • • • • • • yısı ikinci bir kurs için klfi bulunduğu den henUz talimat gelmemiştir. B. SalAhettin Kantar, Kuşadasuıdan 

Ankara 189-192, frtPnl.el •J.196 CIÖIR - Bu ilim, fikir ve sanat mec- takdirde kursun ayni mahalde bir defa Haber a1dıiuruza göre yakında ild şehrimize avdet ebniştir. 
tzmir IU-2tl. ' m11•nm 98 inci ayıa dolgun ve &dil daha tekrar edilmesinin muvafık olaca- partide olmak Uzere daha 250 lAstik iz- 0 , __ _ 

mGndenıcatla çııkmıp. ğı bildiıilmiştir. mire J(etirilecektir. 
KQIUN(JN GOZERGAHI LAstik talipleri arttıimdan müracaat 

.. !_{OfllFll yann .. t 15,35 de mlkm edenler sıraya konulmaktadır. 

:.'!14.'srt"At:.: e;:.: ELHAMRA sı· .. ,EMASI --co Türk tarih kunımu nam ve hesabına bir pıç1t .....ı ~- Halkevi I~ GÖdeql .n-.ı...a senelerden beri yapılmakta olan eski İz-
•. - clea L-.1-.LL:-.- • ,....-.--- mir (Agora) bafriyatına mevsim mUna-
::;: K.,!k' ~Wd'ncı koıd: İzmir incir ve UzUm tarım latlt koo- sebetiyle önilmUzdeki hafta içinde tek-
çık11Cak'- ~ Cazl L--L-ll-- bclar _,_ .. .........__ lhıda ll8aiıııııelerd iti....._ peratifleri birliiinden Atideki mektubu rar bıııJanacaktır. Bu seneki hafriyat 
d re1ıc , __ .. ~-- .... ~ ~ • ~ Wr NEŞE PROGRAMI takdim eder.. aldık: Agoranın şarkından garbine dolru de-

e - pata - uazı l>amn .,olu,.le - 1 - .Sayın l&Zetenizin bwtUnldl nUsba- vam edecektir. Burada mUbhn eserlere 
9 eyl61 bpmiadan Kültür parka slre- Yalms ceeaMv ~ cwnlrW i(in yantahlue ıtbelliiine doyulmaı sında Ziraat veklletinin emriyle, kilosu tesadüf edileceii Umit edilmektedir. 
c-ekJerdlr. Burada senit yol izıerinden lltlzlK - DANS - AŞK - ŞARKI PILMt (36) kuruştan satalnvllda o)an gl'& tap- oı:.---
y anm bir daire çevirecek olan atletlCT • • nın mUstahail ve haltcı olduldartn• i .. 
Lozan kapmndan ~brak Vorntilof 8 A H A R Ç f Ç E K L E R f pat edeceklere birliğimiz tarafından, Beı tane fl'aldÖP 
caddesi utikametinden yine birinci maliyet fla~ o~ 20 kuruştan satılma- IJelılenlyop .. 
kordona ~k yanşlamu Alsancak Yarabmlar : JUDY GARLAND • MICDY ROONEY sının emredıldijti yazılmıştır. Maliyet Seyllptan zarar gören mıntakalarda 
stad, ı m da Wdrw .. laıdiıı. B. _. f - 1 - fi•ti. ~~~da bir yanlışlık olduğundan müstahsillerin topraklannı işletmek için 
fe 7590 mebe Mwabh. ~...,......... ..._ NEFiS BiR AŞK MACERASI tashihini nca ederiz. Ziraat veklletindeıı İzmir viliyeti em-

DERECELERtN TESBtT ŞEKU H A y A T G u" z E L . Cöztatı .ve potas birliğimiz tarafından rine beş tane traktör gönderileceği an-
Müaabaka. bölgeleri temall edecek .• D f R esasen daima hemen hemen maliyet fi. J.aıılıruştır. 

dördCT kitilik bir veya birden fazla ta- ati üzerinden satılmıştır. Ancak 2/15375 coı>---

ESıD iZMİR 
Haf Plyaa llcglıyol' .. 

HEDY 

-······ • • 

= s= • • • • 
: : ROBERT 

: E: • • • • • • • • 
LAMA&B =v = • • • • • • 
..... i E 5 ••••• • • • • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• . . . . . . N ..... . • • • • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • : : : : : : : : 1 : : : ............. . ........... . 
K AD 1 ı· 

VAH Si kımlar araaanda yapılacakbr. Fazla ta- FBANSIZCA sayılı kararname mucibince, &atıf doj- _. kımla kOfU)'a girecek ba1seler nilaa7et· Yuatular: CLAUDETrE COUIDT - J.AllBS STEVABT nadan doğruya mUstahsillere yapılmak Al.En• 2'EŞEKKOR 
k 

_,_, __ _.; 1 ..... _ mali ••••••••••••• .., ........ .. 
te azanaca&.ıan vaziyeti rnu1ıafaza ede. a- TA ~ ,,..y e. goz- yet fiatinin dımun- Oturmakta olcluğum Mustafa Enver : : : : : : K : : : : : : 
cekleT ve mükafat alacaklardır. ...,,._ • VSANLA KAPLUllBAGA MAÇL. 8-kll ae6a anlı resimler.. da olarak 20 km•u ... satılacak ve mali- .__ cadd-lnde 1379 u""ncu·· ao'--Lta L• • • • • • • • • ' • • • FOKS JUBNALDA - En son ve en m6hlm llAltP haherleri.. V. S. fta~l - _.. 0

-
1 

- "&& -. : : : : : : : : : : : : 
Het lr.:QfllCU yal'lfl bitirif sıra.na .._ SEANSLAR : B. Cicelderi : US - 5 - t DA.. R Gtbeldir : 3 - 7 DE.. yet . ..~ e mtlstahslle tevzi fiatl arasın- in Cünet apartamanmda dört gün evvel 5 5 i 5 i i o i i 5 i 5 5 

ıe sayı alacakbr. Mesela 1 ci 1. ikinci C• .. 111 w ..._ Cini-' 11 .. BQ'at Güzeldir ile batJar.. ::!W'f'f!'nf:lın ~y:a=~~ S:'!: meçhul bir kimae tarafından çalman et- • • • • • i i • • • • • 
2. betlnd ftllllire .. Yant nruiyle her ta- DİKKAT: Haftama bilti1ıı ıOnlerincle .......... UCUZ riATLE Ba tiyle mUstahsiıı-..1-:- hOldln!etlmlziıı Y~ kısa bir müddet zarfmda failiyle : : 
Jcımın Go lminc:laiala alcLiı aa)'liann y~ ' •·n- ııncrwı Mmilea sönnek b'bildir .. Fi. ze - !5 - 30.. fka -~ . bırlikte meydana çlkamut olan batta : ş : 
kö~~~t~~~~~~-----•-•••••~~~~-~~~~-~~~-~bir~lat~~~~~~~e~t~~~~~~~ ~oo~: :m~ . olacak rdır. • .. Adli L __ ,._. b S E '- • • 
~::":::'.:::'.:~~~~~~~~~iiiiiiiiiii..l .. lilll .. iliiiiliiiimiim~~~~~~~ ........ lllliiiiiıım&liliımıil ........... liiilimiiiiiiiilliililiiiiil ... ._._&iiiiiiii5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiJllii5 uzere "18UD nMU ay anı '"an, • • .. =u = :•••••••••.:••••• ..... - ................ ,,,,,,,.,.,,.,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,.,,,, ••••••• ,., d taharri komiseri Hilmi ~ taharri COLBERT • • • • • .. • ve üri1at bir çocuk olan Ferhat benden hattan beni unutmamasını iste. Allaha memurlanndan 1 1 t numafah Mustafa. : : 

i ~ R lJYUK liJKA YE İ j ~~ etmekle beraber benimle evlene- ıs~J:~:yilk havuza kadar iki kilo- ~d::w. ~=~.S.::Z z!::f;ı;~: l==AF==RfKA:=:==v=·E=AKD==·==t;N=IZ:::::D==E=:::::•. 

FONDA 

~ ... .,.,.;.,., .............. ,. .............................. __ ........ i ......... i - Sonra beni ~ ve çocu- metre mesafe vardı. Bu yolu koşarak rindea dolayı tebrik eder ve tetekkürle- Biiviik muharebeler JURNALDA 

Canlanan a
A lev ~uz da. beoim tClbi. boşanmış bir çil- katettim. Sanki bir a~ randevUsUne, rimi mnanm. SEANSLAR: 11 - U.45 - t.11 

tin ~ olacaktı. 90ll randevUye gidiyordum' Gecenin RANA öZMIRZA 7.45 TE.. Ctmartesi, ,Pazar 9.30 t);\ 
Benim ve Ferhadın. uay~~ğımız karanlı~ı içinde koştum, koştum. Haw- 1216 ( 7 41) 

~ir kemik parçası. Dığer yol müreccah za vardıiun vakıt bir kalp sızısı duy
------a•,••----- ıdl. Neden korltaklık göstereyhn. Geçi- dum, zira bu aynı yere çok 'jeffaf ve ay-

T AZAN : llÇ Ya.DiZ rilecek fena bir dakika vardı Hepsi bu. dm bir sabah Fematla beraber gelmiş-

12 
Bundan sonra telaıar sük1lnet ve istha- tim. Bu hatıra ile zAfa utramamak için 

- hatıe lı:11vuşacaktım. HattA Ferhadın ha- gözlerimi kapadım. 
. . . tıncı bde artık beni iz'aç edemiyecekti. Ay birdenbire bulutlardan bir perde -

- Kuzum Yıldız, dedi bana.. Bana 
böyle dikkatle bakacak ne var! Çehre
min silinm kaybobnumdan mı korku
yo~unuz? 

Yerimden sıçradım ve ant 'bSiı hare
ketle alnına bir öpU ~onclurdum: 

- Allah rahatlık vt-rrin, Ferhat! c1lye 
fl!llldadım. 

Ve bçtma. 
O vakıt bir 8esin beni ~ltrdıtmı geT

çe:kten duyclam mu, Ferhat Jlereekten 
benim ismimi c;a~ıı mı idi' Yoksa 
bunu çok istedi~m ictn. hu benim ken
di havalim mi idi? Yalnız !JUDU biliyo
rum ki Wır bç aniye merdivende ltek
ı~-. ..... bp-Mım 

• On s~ yaşında ıdun. Evlenecek çal· Birden. kalbimdeo bl~ endişe duydum. arkasında gizlenmişti. Etrafımı görmek
aa ~ejildim. Fakat, hakikatte .ıenç de- Fakat .derhal bunu iktihaın ettim. Kendi te gUçlilk çekiyordum. tteri doğru bir 
~ = 01j:~ ~ediği, ~anın:; :kıbe~ ~:~nde acılanmak istemiyor- hamle yapmak isterkeın aya~ım sert bir 
lhtiy' do"'-...... bunıt gedan~a-- azdum. ğ a~dun Cenana bir kaç kelime cisme çarptı. O vakıt tıe old-.ığunu bil-

ar i§AU""Y• .. m ve usa- Y ı un sıra a, kalemin kAğıt üzerin- mlvonım. 
::ı~rim cUveden, ipeba:ılıktan, zeıft- dPki ~ıcırtw hlll kulağımdadır. Tabi- Kendime geldiğim vakıt beni çağıran 

baretti. GerÇe ~ hayatta bafka tdir ki, kararımm hakikt sebebini ona bir ses duydum. Ferhadın sesini tanı
şer de oldutwıu biliyorum Fakat pek blldinnek istemiyordum. Sadece bana dun: 
~ır.;:1111. .. . "lösterdii!i nezaket ve muhabbete teşek- - Yıldız! Yıldız! Yalvannm size! Ba-
d F ~r ölmek istemlJur- kür ediyordum ve me-ktubumu bitirir- na cevap veriniz! 
~ °kt:1::t de bana ~lden ken şunlan ilave ediyordum: Gözlerimi bin milşkUlltla aralıklıya-

acıy ., F rh ~? Babam mı? An- cBir daha dönmemek üzere sizin ara- bildim! O vakıt Ferhadm y{lzünn benim 
n~ j;1 · 

1 
e at mı· nızdaıı. kaybolduğumu anlatırsın. Rica yUzUme temas edercesine yakın gctr-

e he e .!~t hiç detU, Ben, Hu- ederim Cenan, akıllaruıa fena bir dG- dilm. Onlda ılık ve nemll bir şeyler sez. 
m~~. k~ıeu!ı.. ~-F4er ~usl ~ gelmemesi için ne lizıma yap. elim. Saçlarım hlrWrlne .yal)ışnuştı. Per-
ma .-- ~· ....., ~-...... nam u Her ıre.e, benim için tefekkllr et ver-. -c Bftmech >--

BU 1-:AFTA 
T ayyareSinemasmda T1:364 
İnliliz kralmm müsaadei mahsusasile İngilterede BUCKİNGHAM - SA!f" 

DORİGHAM saraylarında çevrilen 

1 -- ZAFER SENEl.ERİ 
Tammneıı tabii renkli, İngilt.erenin muazzam tarlht FiLMİ 

OYNIYANLAR: ANNA NBAGLE - ADOLF WALBROOK 

2 •• KIZ TALEBE YURDU 
07nlyaalar: An• Sldrlq • Ralph Bel_., 
Natlatder: 2,JO • 5,20 • 8,15 te camartesl ..... 

llbderl ı de llA•e seana 
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General Cemil Tanerin beyanatı 

Milli Küme adedinin 
arttırılması muhtemel 
Beden terbiyesi genel direktörü ge
':;ral Cemil Taner ile -y4ptığımız mü
"'1'.:"!ın ille kısmını dün yazmıştık. 
1ttııteba1'isini de bugün neşrediyo
l'Uz. 

te~nel direktör, muharririmizin <ne
ırı~rde ne gibi tesisler ve sabalar yapıl
Ce~ ıb tasavvur olunuyor?> sualine şu 

8 ı vermiştir: 
di - lfer beden terbiyesi bölgemiz ken
ıaJ._•Vresi içinde geliri 50 bin liradan 
sııs· olan belediyelerden ve idarei hu
~a.rJelerdcn hisse alır ve ayrı bütçesi 
nu ır. Bu paraların yüzde sekseni ka
tesnunı~z mucibince mahallin saha ve 
N~/eı·uıe sarfolunur. Ancak bu işi 
he ~nıak icap etmiştir. Bu sebeple biz 
.ı:, b;~geyi içinde suları v" dağları olup 
ile~ ıguıa göre sınıflara ayırmışızdır. 
dağ denizciliğe ve su sporlarına, hem 
iri Ve kayak sporlarına, hem de ıımu
gof~e diğer sporlara müsait olan böl
b;, e e ~apılacak olan tesisata başka 
kay~ıra ile girişmek, su, deniz. dağ ve 
~ıra k sporları yapılamıyanlarda başka 
tel'in takip etmek lazımdır. Bu vilayet
lazı de tesis tahsisatı az olanları, daha 
"ila aca olanları vardır. Bu bakımdan da 
liin Yelleri dört gruba ayırdık. Ve b!i
haıı ~~ tasniflerden sonra her birinde 
nahr ınşa ve tesis sırasının takip olu
•tlilt_ eceğlni bir talimatname ile tesb;t 
Sine b Saha ve tesis vücuda getirilme
fınoaıc u esaslar dairesinde girişilmiştir. 
•l<sat hali hazır vaziyeti bu işi biraz 
tur. ınış ve geciktirmekte bulunrrış-

~,~~trıt~ her şehir, lr_ıısaba. nahiye ve 
aJaıü .?Ylerde asgari birer açık spor 
'liy vucuda getirtmek ve bunları tes-
~LG•bnek yolunda yürüyoruz. 

ELERE YARDIMLAR 
l"-;:--d Bu sene bölgelere ne kadar mail 
"' ını dü.şün!ilüyor? 
-ıı· gel . ı~ ~limizdeki büt!in tahisatı böl-

İçi.ııerfiını_zın beden ter1>iyesi faaliyetleri 
ti talısıs etmişizdir. 'Bazısı l,irden faz-
10 'fl>Or nev'iyle iştigal etmekte bulunan 
Yo edherasyonumuz vardır. Her federas
>r n esabına tefrik olunan paralarla 
l,; s~ra yapılan müsabakalarla vilayct
lü ıınızdeki faaliyetlerin semeresi ölçü
~i~ ve bu faaliyetlerin daha geniş mu-

8 ere yayılması temine çal"ılır. 
Çal ~~~ başk_'.'. şimdilik \'İlavetlerde 
he 1ş ı.~ ıgıınız ogrcticilf'rimi·· f).,..~1t1rda 
1 P bol~eler hesabına calı ıı · ·e to~sisat-
J;kfı .~ız~eı; •lJ:lar. Bı "" ·11e:1<ezımız
"1leJ ı)enmız hır kisive ıı;üteaddit va
kad er vermekle, yerine göre fahri ar
Jle~ aslarımızdan istifade etmekle balPn 
liil ıtıahdut miktarda bir kadro ile eö
P;ı trıektedir. Bunun için elimize gele,. 
ıa::"Yı ~iz hep bölg2terimizin ne!'ine 
ııı,~derız. Böl~e-Iere nakten yardım et
ii~r tiense onların hesabına daha fazla 
daıı: r yetiştirmeyi, malume teminini 
ııe t 8.ııdalı buluyoruz Netekim bu se
too kklif bUtçemiz aynen kabul edilirse 
ha y ~~a; beden terbiyesi öğreticisi da-
:ı..!-~ıımeğe çalısac3ğız. 
:::'l.J...I KüMELER 

daıı :liJ:iJll küme müsabakalorı için bun
lor d~0~.r~ki karşılasmalar hakkında ne-

....._ u.şunuyorsunuz? 
l>ıeı.;l' a.lnız miill küme değil milli kü
rer ın ~ıye sorunuz. Her federasyon bi
lııakt usabaka talimatnamesi hazırla
liıııatdır. Bu arada futbol müsabaka ta
~.li.ıı~amesinin de bu sene istişare he
l'ÜıııeJ en. çıkacağını umuyorum. Milll 
te,;,k er ışı 1wıı talimatnam~de tesbit edi
}.Üıııe ve ~t'i şeklini alacaktır. Biz milll 
<!at le ~usabakalannı kuliinlere vari
"lııııy ltlin! için bir vasıta olarak kabul 
"'•ler 0tıız ve düşünmiyoruz. Milll kü
~ g tnllsabakasından bizim beklediği
~~IU~~Ye kalite itibariyle yükselmiş olan 
~alar er arasında yapılacak karşılaş
"<biji sır:ısında milli takıma, girebilecek 
ltııı 1 ?"~ elemanları seçebilmek imH
. l'lu ha aktır. 
için Şe • kundan milli kümeye girmek 
&<)llra hir ve muayyen kul!ip bundan 
1-ı; se Inevzuubabis olamaz thtimal ki 
~ç ııı·'!li ik:i milli küme y•pılır, bir sene 
tııı~ küme yapılır. Vaziyete. bütçe 
hilJYett~a ve kulUplerln göstereceği ka-
8eııe Q erecesiııe göre bu hususlar her 
~ca tesbit edilir. 

1941 senesının milli kümesi federas
yon heyetince on kulüp olarak tesbit 
edilmiş ve fikstüril yap.larnk alakalılara 
tebliğ edilmiştir. 

GAZETELERDEN RtCA 
Buraya kadar sizin suallerinize cevap 

vermiş oldum. Bu arada benim de ga
zetelerden ve gazeteci arkacL1~lardan bir 
ricam var. 
Eğer gazeteleriniz be-nim emin oldu

ğwn veçhile Türk gençliğine bu sahada 
da faydalı olmak istiyorlarsa bizim genç
lik kulüplerimizin ve kanuna intibak et
miş vaziyetteki kulüplerimizin kuruluş
lariyle çalışma tarzlarını tesbit eden ta
lımatnamelerin baş taraflarındaki gaye 
ve umumi hükümler bölümleri içinde 
yazılı ana prensipleri kendi sütunların
da izah ve tesrill etmelidirler. Hatla baş
makaleleriyl; dahi esaslı bir memleket 
davası olan bu işte de gazetelerimiz 
nurlu birer şule rolünü her vatan ve 
millet mevzuunda olduğu gihi canla ve 
başla ifa etmelidirler. 
~...,ca=c:r~o=::c:::~-=~~~ 

Af rıka zaferleri 
( Bastarafı 1. ci Sahifede ] 

liiznm yoktur. İşgalin taıııamlanması işi 
Habeş vatanperverlerinc bırakılabilir. 

Eritrc muharebesinin bitmesi ile bü
yük İngiliz kuvvetleri serbest kalacak
tır. 
Harrarın zaptı Habeş vatanperverleri 

üzerinde büyük sevinç uyandırmıştır .. 
Zira Ha.rrar Habeşistanın ikinci payi
tahtı sayılmakta idi. İmparatorun oğul
larından biri Harrar dükü unvanını ta
şımaktadır. Sevkiilceyş bakıınından bu 
zafer büyük neticeler doğuracaktır. Zi
ra Harrar, Direduva demiryoluna M
kim oldu.i(undan şimdi Cibuti - Adis 
Abaha hattının kesilmesi beklenmekte
dir. Harrara karşı harekatta bulunan 
İngiliz kuvvetleri Kismayu ve Mogadiç
yoyu zaptettikten sonra bin kilometre 
uzakta bulunan Cicikayı şayanı hayret 
bir surette zapteden kuvvetlerdir. 

1TALYANLAR Bü'YüK MtKTARDA 
MALZEME BIRAKTILAR 
Ka~ire 28 (A.A) - Orta şa.rk kuv

vetlerı karargalunın tebliği: Libvada 
vaziyette bir değişiklik yoktur. · 

Eritrede Kerenin işgali üzerine As
ıı1araya doğru ricat eden İtt'.'lyan kuv
vetlerini takip etmekteyiz. Kerende alı
nan esirler henüz sayılmamıştır. Fakat 
İtalyanlar alelacele ricatleri esnasında 
büyük miktarda harp malzemesi bırak
n1 ışlardır. 
Habeşistanda vaziyet bütiin bölgc-ler

de lehimizde inkişaf etmel~te berdevam
dır. 

ASMARAYA DOCRU 
ÇEK!L!YORLAR 
Keren 28 (A.A) - İngiliz ciizütam

lan Perşembe günü saJt yedido Kerene 
girmişlerdir. Dalgalar halinde Asmaraya 
çekilmekte olan 1talyon kıtaatı topçu 
ve hava kuvvetlerimiz tarafından "id
detle bombardıman edilmektedir Bu.kı
taat Keren etrafındaki tepeleri işgal 
eden İngiliz piyadelerinin atesine de 
maruz kalmışlardır. 

NETtCEStZ 1TALYAN 
TAARRUZLARI 
Kahire 28 (A.A) - Kerenin düs:ne

sine tekaddüın eden 48 saat ıçinde İtal
yanlar neticesiz 12 mukabil taarruz 
yapmışlardır. İtalyanların zaviatmı tah
min mümkün değilse de bunun binlere 
baliğ olduğu anlaşılma \.tadır İtalyanlar 
bilhassa mevzilerinden çıkarak Hint 
kuvvetleri tarafından müdafaa edilen 
yamaçlara hücum ettikleri zaman çok 
ağır zayiata uğramışlardır. Hintlilerin 
her türlü sitayişe layık cesaretleri kar
sısında İtalyan askerlerinin ;ürü halin
de uçurumlara yuvarlandıkları görül
müştür. 

Kurulan mahirane bir tulak netice
sinde bir İtalyan livası kurn,ay umumi 
heyetiyle yakalanmıştır. Bir İngiliz kı
tası vadinin bir yamaeına hi'.cum yap1-
yormuş hissini vermiş ve tepenin öte
sine geçerek rirat eden ltalyan kurmay 
heyPtini esir almıştır. 

Düsman hatlarında çıkan kargaşalık
lar Eritrenin merkezi olan Asmaranın 
müdafaasını güçleştireeek mahiyettedir. 

Laıe telefon: 2753 BUGÜN LALE ve Tan Tan telefon 4248 

1 -· SİNEMALARINDA 
-- TURK şarkıları ile Türk Sazı ile süslenen 

Mevsimin en neşeli en s<'vimli şaheseri işte 

BİR TtiRKE GöNüL VERDİM 
a SARKJJ..AJUNI HAZffil.IYAN SADETTİN KAYNAK 

•• COL BEKCİLERİ •• Avantür lilinıleri yılmaz kahra-
• . 

J - ınaru JAKHOLT 

4
••'1'tiRKCE HARP JURNALi 

S :: il UM C A YUNAN HARP JURNALi No. 21 
'Yalnız TURKÇE TOPLARIN GERİSİNDE 
'l'ANDA İngiliz sililh fabrikalarının faaliyetini gösteren film . 

e 

Yugoslav hadiseleri, 
lngiliz ve Yunanlılar 

[ Ba§tarafı 1. ci Scıhifede ] 
olarak tavsif edilmiştir.. Almanyanın 
Balkan stratejisi ve siyaseti şimdi baş
tan başa değişmi._'1ir. Yugoslavya hesa
ba katılması lazım gelen bir millettir. 

Geçen harpte Yugoslavlar en ağır im
tihanlar karşısında mağlup edilmez bir 
haleti ruhiye göstermişlerdir. 

Yugoslavyanın sempatisi demokrat
larla beraberdir. Üçlü pakta iltihak te
şebbüsü milll tehevvürün infilakına se
bep olmuştur. Yugoslavya Almanyanın 
Yunanistan üzerine atılacağı dakikada 
ve tam zamanında kendisini toplaınıştır. 
Genç kral Piyer her halde mecbur kal
dıgı takdirde babası Şövalye kral Alek
sandrın takip ettiği ayni muzaffer ku
mandanlık yoluna girmeğe hazır bulun
maktadır. 
ATİNADA TEZAlfÜRAT 
Atina, 28 (A.A) - Atinada Yugos

lavyada vaziyetin radikal bir surette de
ğişmesi haberi büyük bir heyecan ile 
karşılanmıştır. Kral Jorjun. askeri umu.. 
mi karargahına mütebessim bir çehre 
ile girdiğ'i görülmüşt~ir. Nazırların yüz
leri de gülmekte idi. Ihtiyarlar heyecan
dan titriyorlardı. Her kes değişikliği bir 
fali hayır addetmiş ve halk Yugoslav el
çilii(i önünde toplarurıış ve •Yaşasın 
kral Piyer• diye bağırmıştır. -l'ugos!avlar vazife. 

ferini yapacaklar 
[ Baştaratı 1. ci Sah.i.fede ] 

Patrik sözlerini şöyle bitirmistir: 
- Kat'l azim içinde. müttehit bir hal

de bulunuyoru~. Sev~ili kralımıuı sa
dık, askeri ve mülki makamların emir
lerine itaatkar, birbirimize ve diğer 
mezheplerden olan kardeşlerimize kalp
lerimiz muhabbetle meşbu olarak vazi
fe.,.,izi ifa edeceğiz. 

Patrik son söz olarak Yugoslav mille
Uni takdis etmiştir. 

Belgrad, 28 (A.A) - Avala Ajansı 
bildiriyor: Bütün akşam gazeteleri sa
hifelerini günün vekayiine tahsis etmiş 
ve payitahtta yapılmış olan tasviri gay
ri kabil heyecanlı nümayişlere ait foto
lar neşretmişlerdir. 

Pravda gazetesi diyor ki : 
Milletimiz milli selametin tarihi anını 

ve milletimizin azaınetini, yeni bir dev· 
rin fecrini kral ve kahraman orduya 
karşı ya~a avazclcriylc karşılamıştır. 
lfahramanlıih dillere <1estan olaıı ordu
muz milletin sadık kalbi ve rulıu olmuş
tur. Vatanın n1enfaatlerine kahramanca 
niı:ahban olan ordu Şövalye Alcksand
rın oğlu kral ikinci Piyerc sadakatle 
nıesb11d11r. 

Gazete netice olarak şunları ilave 
ediyor: 

Kralımızın ve ordusunun etrafında 
toplanalıın .. Naındar ve kahı·aınan ec
drıdıınız gibl hareket edelim. 

TELEFON lliUHA VERELERt 
KESİLEN YERLER.. 
Budapeşte. 28 (A.A) - Budapıışte ile 

Yııgoslavyada Lubliyana, Bel!!Tad ve 
Bulgaristanda Sofya ara.•ınıla t~lefon ve 
telgraf nıııhaberelcrinin kesildiği bura
da hildirilmcktedir. 
İNGİLİZ KRAUNlN TEHRİKİ 
Londı·a, 28 (AA) - İngiltere kralı 

Altıncı Corç Yugoslavya kralı majeste 
İkinci Pivere hararetli bir tebrik telııra
fı göndermistir. ---··----
ıım~ ·hırır bizzat ver. 
diı ıeri haberlere göre 

f Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
kıtaa uğradığı gibi seyrüsefer de mun
kati olmuştur. 
İSVEC SEFİRİNİN BAŞINA 
GELENLER. .. 
Ayni ajansın Belgraddan aldıi\t diğer 

bir telgrafa nazaran İsveçin Belgrad el
çisi elçiliğe ait resmi otomobille dola
şırken nümayişçiler tarafından durdu
rulmuştur. Altmış yaşında olan elçi nü
mayişçilere Almanca ıneram anlatmağa 
çalıştığı sırada otomobilinden çıkarıla
rak yere atılmış ve yaralanmıştır. 
~/A"A"///A"///.#"~7.rA"/.#"/...cıco 

Asmara sivil İtalyanların bulundukları 
açık şehir ilanı mümkün olan yerdir. 

HARRARIN ZAPTI 
HAKKINDA TAFS!LAT 
Londra 28 (A.A) - Nairo'3ide neşre

dilen resmi tebliğ: Harrarın zaptı hak
kında aşağıdaki tafsilat verilnıektedir: 
26 Martta Harrarın :!"rkındaki toplar 
susturulduktan sonra -.at 19 20 de ka
leden beyaz bayraklar sallanm1" ve 
Harrar işgal edilmiştir. DU.•man Dire· 
daua istikametinde ricat etmektedir. 

BAYAHLARA MV.JDE 
ERDOGAH KABIN 
ruv ALE'J' SA.LO.NV 
Mezarlıkbaşı eski mahkeme caddesi 

No. 485 .. 
9 aylık ondülıisyon, maşa, manikür 

ve mevsim tuvaletleri mütehassısı 
Bayan .. 

SAMİYE 
Tarafından yapılır.. Fiatler rekabet 
kabul etmiyecek derecede ehvendir. 

1 - 2 . (739) 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

Ankara radyosu L~u:ı,~n.r TtCARET MEMUR-

s.oo Preıgram ve ır.emlek6t saat ayarı .!zmirde Alııancakta 1479 uncu sokak-
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pi 8.45 ta 6 numarada muamele yapan (Türk 
9.00 Ev kadını -Yemek Listesi ·13.30 El!as teşeb_büsa~ı ti~ariye. v~ sına.iye 
Program ve memleket saat ayan 13.33 Türk anonım şırketi lzmır milmessılli
Müzik Tilrkçe plaklar 13 r.o Ajans ha- fi) nin lağvına mütedair beyanname ti
berleri 14.05 Müz.ik : Türkça plilklar caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
14.20 Müzik : RiyaseticiiMlrır bando~u 2979 numarasına kayt v• tescil edildiği 
15.00 Müzik pi. 15.30 Müzik : Kon.ser ilan olunur. 

zalar, şahıs ve hüviyctlcıi dairece ma
ruf ve merbut vesika mucibince Türk
~as teşe~bilsatı ticariye ve sınaiye 
~urk ano?-ım şirketini mü~tereken tem
sıle ~ıyettar şirket murıılıhas azala
': Trıan M. Fufas ve Aristide N. Beili
sın olup mahallinde binniyabe giden da
ırem memuru Hulki Birgen vanında !m
zaladıklarını tasdik ederim. Bin dokuz 
Y.uz kırk bir .senesi Mart ayının yirmin· 
cı Perşembe günü. Devlet konservatuvarından naklen nP.Ş- ~zrnir sicili ticaret memurluğu ""'~11 

riyat 18.00 Program ve memleket saat mülırl1 ve F. Tenik iınusı. Beyoğlu beşinci noterlii;i re-.st11i rnüh.rü 
MERBUT BEYANNAMENiN 

MüSTENEDt 
ayan 18.03 Müzik : Radyo caz orkestra- 1: Beyanname 
sı 18.40 Müzik: Hafif şarkılar 19.00 Ko- BEYANNAME 
nuşma (Günün meseleleri) 19.15 Müzik 
Halle türküleri.. 19.30 Memleket saat 
ayarı ve Ajans haberleri.. 19.45 Konuş
ma : Z.U.aat takvimi .. 19.50 Müzik: Fasıl 
heyeti (Kadın okuyucular) 20.15 Rad
yo gazetesi 20.45 Müzik : Şarkı ve tür
kiiler.. 21.15 Konuşma (Kitap saati ... ). 
ll.30 Müzik . Radyo salon orke;irası ... 
?,2 ~!O 1\IJemleket saat ayarı, ajans ha· 
berleri, borsalar, fiatleri.. 22.50 Konuş
ına (İngilizce - Yalnız kısa dalga posta
siyle .. ) 22.50 Müzik : Cazbant pi. (Saat 
23.10 a kadar Yalnız uzun dalga ile .. ) 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapa
ruş .• 

1941 
KOLONY.ı\SI 
Eczacı KEMAL AKTASrN 

ŞAHESERU:RfNDEN." 
HİLAL ECZANESi 

tZM!R 2 inci tCRA MEMURLU
GC'NDAN: 

Emlak ve eytam bmkasına ipotekli 
olup satılma.sına karar verilen !zmirde 
Karşıyaka donanmacı mahallesi Ctıın
huriyet yalı caddesi 10 No.lu ve tapu
nun kaydına göı·e ada 63, parsel 1 No.lu 
kayıtlı vesair lüzumlu izahatı dosyasın
daki tapu kaydı ve vaz'ıyet raporıthda 
yazılı (1000) lira kıymeti muhammineli 
evin mülkiyeti açık arttırma suretile ve 
844 No.lu emlak ve eytam 1>ankası ka
nunu mucibince bir defaya mahsus ol
mak üzere arttırması 14-5-941 Çarşam
ba günü saat 14 te icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere bir ay müddetle gatılı
ğa konuldu. Bu arttınna neticesinde sa
tıs bedeli her ne olursa olsun en cok 
erttıranm üzerine ihalesi yapılacakiır. 
Satış pesin para ile olur> mü~teriden yal
nız yüzde iki buçuk rlellalive masrafı 
.'lınır. İpotek sahibi alacr klılarla diqer 
nlacaklıların ve irtifak ha1<:kı sohiplori
nin gayri menkul üzerindeki hakların' 
hususile masraf ve f~ize dair olan iddi
olarmı fabu ilan tarihinden itibar<'n 15 
~ün içinde evrakı mUc;hit{'lerile birlikte 
rnemuriyetiınize bildirmeleri icap eder. 
'--ksi halde hakları tapu sicilince mal(lm 
~lmadıkça paylaşmadan hariç kalırlar 
"5-3-941 tarihinde-n itibaren şarb:ıamP 
her ke!'fe açıktır. Talip ol:ınların yUzde 
•.-.edl buçuk teminat akçası \Teya milli 
hir banka itibar mektubu ve 940-2q2e2 
dosya numarasile İzmir ikinci icra me
murluğuna mUracaath,-ı il'b. olunıır 

1219 (745) 

İZMtR 2 inoi tCRA MFML'RLU
i';lJNDAN· 

Emlak ve evtam bankasın• ipotekli 
bulunan lzmirde Karı,wnkoda Alaybey 
mahallesi Nadir sokak 2~ No.lu ve ta
nunun kaydına ~öre ada 45 parsel 14 
te kayıtlı vesair lüzumlu izahatı dosya
"ndaki tapu kaydı ve vaziyet raporun
da yazılı (1400) lira kıymeti muhammi
neli evin mlilkiyetl aç;k arttırma sure
•ile ve 844 N.lu emlak ve eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya ınahsus ol
mak .. üzere arttırması 15-5-941 Per~em
be ııunl\ saat 14 te icra dairemiz içinde 
""'"lmak üzere bir ay müddetle satı· 
lığa konuldu. Bu artt•rır a netic""lnd<> 
'21tş bedeli her ne olursa olsun en cok 
"!rttıranın üz~rine ihale~i yapıla'!a:kiır. 
S~b$ P""in para ile olup mUşteriden 
''"7.de iJ..i bucuk dell~li"e ma.rafı alı
n•r. İpotek sahibi alaca k1'1arla dinpr ala
oaklı.lann ve irtifak hakkı "hlplerinin 
reyn menkul üzerindeld h3klannı hu
'""ile ma<raf ve faize daJr olan lddiala
;ı;ıı i~bu illin tarihinder, itibaren 15 gün 
ıcınde evrakı müsbitelerile birlik1e me
nıuriyeUmlze bildirmeleri irap eder. 
: ksi halde hakları tapu sioilince ma
,f\m olm•dıkça paylasmadan hariç ka
lırlar. 

25-4-~41 tarihinden itibaren. sartname 
:1er kese açıktır. Talip o!onların yll7de 
·•edl buçuk teminat akçgı veva milli 
lılr banka mektubu ve 941-214:iR dosya 
:'>Umara•ile İzmir ikinci len> memurlıı!\u
n>. müracMtlan illin olunur. 

1218 (744) 

IZMIR BELEDtYF.SINDEN : 
~~atürk caddeeinde Şehir oteli bah

cesının tesisatiyle birlikte bir sene müd
detle kiraya verilmesi yazı işleri müdür
liiğündeki şartnameei veçhile bir ay 
Müddetle pazarlığa bırakılmışttr. Mu· 
~ammen senelik bedeli ican 1000 lira 
n:ıuvakkat teminatı 7S liradır. Taliple. 
rın terninab it bank.a111na yatırarak mak
~uzl~riyle ve gazino İ!'Jlerini. idareye eb
!ıyetı olduğuna. dair belediye riyasetin
den alacakları veıikalarla 4-4-94 l tari
bind~n 16-4-94 l tarihine kadar hafta. 
n.ın Pazartesi, çaı:şamba ve cuma günle
ri saat 16 da encümene müracaatları. 

20 24 29 3 1094 (665) 

Tilrk Ellas teşebbüsatı tlcariyeo ve sı
naiye Türk anonim şirketi heyeti idaı e
sinin 17-3-941 tarihli içtimaında şirketin 
tzmirdeki mümessilliğinin l~ğvına karar 
verilip hu husustaki muamellltın icrası 
zımnında muktazi evrakın imzasına biz 
murahhas azalara salAhiyet verilmiş ol
duğunclan milmessilliğimizin lağvına ait 
keyfiyetin usulen tescil ve il~ına mu
vafakatlınW beyan ederiz. 

Gahıtada Kredi Liyon hanında birinci 
katta Türk Ellas teşebbilsatı ticariye 
ve sınaiye Türk anonim şirketi namına 
murahhas azalar Triand M. Fufas ve 
Aristide N. Beills 

23 kuruşluk damga pulu üzerinde 20 
Mart 1941 tarih ve altta bir imza 

Bu beyannameye mevzu klişe ve im-

Beyoğlu dördüncü noterliğinden mu
saddak 8-12-939 tarihli ve 17336 numa
ralı Türk - Ellas teşebbilsatı ticariye ve 
s~n.aiye Türk anonim şirketine ait mecll
s1 ıdare zabıt defterinin 30 uncu sahife
sindeki karardan: 

. 3 - Şirketimizin İzmir mümessilliği
nın devamında şirketçe lı:ılen bir fayda 
görülemediğinden ileride icabı hale gö
re hareket edilmek Ü7ere mezld'ir mü
messilliğin lağvına ve bu husus için ifası 
icap eden her türlü muamelatın yapıl
ması zımnında murahhas aza Bay Triancl 
M. Fufas ile Bay Aristidi N. Beilise sa
lahiyet verilmesine karar verildi. 
ŞiRKET MECL!St IDARE RE!S 

VE AZALARININ lMZALARI 
Beyoğlu beşinci note~liği re;;mi. mührü 
ve imzası. 

ısr AHBUL BELEDİYESİHDEH: 
Şişhanede Lüna park önü ile isle.ender caddesinde divar hedim ve in§ası., 

toprak hafri. tTetuar. bordur, ve teferruatı in~ası kapalı zarf UIUlile eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 15 5 61 lira 46 kuruş ve ilk teminatı 1 16 7 
lira 1 1 kuruştur. Mukavele, eksiltme. bayınd1T!ık işleri umumi, hwıusi ve 
fennt şartnameleri. proje ke# hülasaıile buna müteferri diğer eVTak 76 ku
ruş mukabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. lhale 
14/4/941 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplaTI, ihale tarihinden sekiz gün evvel 
belediye fen itleri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 941 
yılına ait ticaret odası veıikaları ve imzalı şartname ile 2490 numaralı ka
nunun tarifatı çeVTesinde hazırlıyac>klan teklif mektuplannı ihale günü saat 
14 de kadar daimt encümene vermeleri lBzımdır. 

29 ı 7 l l 1205 (737) 

YalııflaP infaat müdürlüğünden: 
MCINAKASA İLAHI iPrALİ .. 

10-16-20-2S /Şubat 941 tarihlerinde çıkan Ulus, Alqam, Yeni Asır gaze
telerde yapılan, Ankarada Akköprü caddesinde Uin ikinci vakıf apartman 
dahilindeki sinema oalonunun Devlet konservatuvan tatbikat ııahneııi infaat 
ve tadi!Atma ait 1 /4/941 tarihinde icra kılınacağı ne~redilen - 172649,35-
llralık münakasa ilanının görülen lüzuma binaen iptal edildiği illn olunur, 

1166 (736) 

~~~izll P. 2'. 'J' Müdürlüğünden: 
Denızlinın inceler Nam Devlet Ormanından kesilmek ve 1860 adedi 

Bozkurt iotasyonunda, l 60 adedi Çal, ve 50 adedi de Baklanda teslim ediL 
mek Üzere ıartnamede eb"adı gösterilen 2070 adet Çıralı çam telgraf direği 
kapalı zarf usulile 15 gün müddetle 26/3/941 tarihinden itibaren eksilt
meye çıkanlarak 11/4/941 tarihine miisadif cuma günü saat 16 da Denizli 
P. T. T. müdürlüğü binası içinde toplanacak komisyonca ihalesi yapılacak
tır. Beher direk için bedeli muhammen 550 kuruş takdir edilmiş olup mu
vakkat teminat 854 liradır. istekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveliıine kadar Denizli müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
ve fazla izahat istiyenlerin müdürlüğe müracaatları ilan olunur. 

29 1 4 7 1215 (743) 

İzmir Gümruıııerı Başmüdürlüğünden : 
1145 lira bedeli keşifli telefon ve memur masası, sandalya ve koltuk ile 

portmanto ve palmiyer altlığı yeniden yaptırılacağından 29/3/941 günün
den itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 

ihalesi 14/Nlsan/941 pazartesi günü saat 14 de levazım servisinde te
şekkül edecek olan komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapılacağından 
§artname ve bunlara ait tip ve resimleri görmek. istjyenlerin levazım servisi
ne müracaatlan. 

Eksiltmeye girebilmek için 76 lira muvakkat teminatlannın baş müdüri-
yet veznesine yatırmala.n ilan olunur. 29 5 12 17 ( 7 42) 

t LAN 
ı~mır Nafıa Müdürlüğünden : 

850 lira 5 kuruş keşif bedeli üzerinden temdiden ilin olunan eksiltmesin
de de isteği çıkmıyan Urla liman binasının tamiratı eksiltmesi 23/3/941 
tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlığa konulduğundan isteklilerin 
2490 ıayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlıyacaklan temlnatlariyle birlikte 
11 Nisan 941 cuma günü saat 11 e kadar naha komisyonuna baş vurmalan. 

10060 (700) 

T. iş Bankası 
KüçüJı 'J'asaroruf hesaplaPı 1941 lfıPamiye pliinı 
KEŞIDELER : 4 Şubat, 2 Mayu, 1 Ağustos, 3 ilrlncite-.in tarihlerinde yapı 

1941 İKRAMİYELERİ 
1 adet 2000 liralık - 2000 Lira 
3 adet 1000 liralık - 3000 Lira 
2 adet 750 liralık - 1500 Lira 
4 adet 500 liralık - 200& Lira 
8 adet 250 liralık - 2000 Lira 

35 adet 100 liralık - 3500 Lira 
80 adet 50 liralık - 4000 Lln 

300 adet 20 liralık - 6000 Lira 
Türkive İŞ BANKASrna para valtrmakla yalnız para biriklirıniş ve faiz 
alını' olnıaz, ayni zamanda talilnid de denemiş olnısunuz.. 

Bronsitlere KATRAN HAKKI EKREM 

~OSF ıRSOL, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklıın tazeliyerek çoğalhr. Taib iştah temin eder. V llcuda 
evaın gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi bubranlan, uykusuzluğu giderir. Muannid lnkıbnzlarda. 

barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatilrrieye, Sıtma nekahotlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidar.fa ~ kilo almakta 
şayam hayret faideler temin eder. 1 

FOSFARSOL'ün: Diğer bütün kuvvet sııruplanndan üsttlnliiğll DEVAMLI BİR SURETLE KAN KUVVET tşTblA 
TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda blİe tesirini derhal göstermesidir. • • 

Sıhhat Vekiletlıılıı "'51111 müsaadesini halıdir. Der emmede bulunnı. 



SİYASI VAZiYEr 
-<>--

Berlin Yu2os
lavyadan son 
inkılabın ma
nasını sordu 

---O-

Radyo gazetesine göre günün muhim 
hadisı:-si Yugosla"}'nda yapılan inkıla
bın akisleridir. Yugoslavlar krallarına 
<'ok mNhutturlar. J orgİ) eviç hanedanı
na pt"k z vade bağlıdırlar. Cenup Slav 
dev leılcri bü\ 4k ölçüde bu hıınednnn 
mensup hiıkümdarlann gayretleriyle 
kurtulmuşlardır. Kral Aleksandrın ve. 
fatındnnberi Yugoslavya çok tezebzüp 
gr.çirmişıir. Zayıf ellerde felakete 11ü-
1ükler0,1ekte iken genç hükümdar ecda
dının tahtına geçmiştir. Bu hadise her 
hangi bir zamanda yine büyük sevinç 
doğurncaktı. Fakat bu derece .nazik Ye 
tehlikeli bir zamanda vuku bulduğu 
için millet genç kralı daha derin YC da
ha büyük bir heyecanla beğnna basmış
tır. Kral bugün büyük merasimle tahta 
oturmuş, and içrni!f, Yugoslavyanın is
tiklal ve milli birliğini muhafaza edece
i;ini söylemiştir. 

Merasime giderken Amerika ve lngi
liz sefirleri halle tarafından tiddetle aL 
lnılanrnışlardır. Yugoslav inkılabı İncil
terede, Amerikada ve Y ımanistanda 
büyük memnuniyetle ka11ılanml§br. 
Amerikanın Belgrad sefiri Yugoslav 
hükümetine nota vererek Yugoslavya
nın tecavüze uğraması takdirinde yar
tlnn kararmı resmen teyit ebniştir. 
MlHVERCİLERlN VAZtYETt 
Mihver devletleri ve tabileri Yuıos

lavyadaki değiıildiği dahili bir mesele 
halinde göstermekte ve bu memleketin 
dış politikasında değifiklik mevzuu 
babsolmıyacağmı iddia etmektedirler. 
Berlin, Romadan daha ihtiyatlı davran
mak lüzumunu duymU§ ve 'böyle mü
him vaziyette mütalea dermeyan edile
miyeceğini aöylemiılir. Berlin bu inkı
labın manaımı ve Mihver devletlerine 
karşı vaziyette bir değiıildik ifade edip 
etmediğini de Bdgrad hükümetinden 
aormuıtur. 

Jurnala D'ltalia gazetesi lngilterenin 
vaziyeti kanştırmağa çalıştığını yazı
yor. 

Odü paktın reddi keyfiyetine gelince 
bir hükümet tebeddülü ile imznlnnan 
bir munhedenin rcd edilmesi görülmüş 
fCY değildir. Yeni hükümet olsa olsa 
bunun tasdildne mani olabilir. 

Rt'!!mİ Avala ajansının 26 mart tati
hinde yani hükümet ·datbesinden evvel 
neşrettiği bir tebliğde yanlış bazı tefsir
lere sebep olmuştur. Avala ajansı bu 
tebliğde Yugoslnların üçlü pakta ilti
hak aleyhinde nümayişler yaptıldannı 
tekzip ediyor, son günlerde imzalanan 
muahedenin milletin tam bir tasvip ve 
anlaYl!lına mazhar bulunduğunu iddia 
ediyordu. Bu tebliğin neşrinden bir kaç 
saat sonra hükümet darbesi olmuştur. 
'.Anadolu ajansı 26 tarihli tebliği 2 7 ta
rihli gazetelerde tebliğ etmiş ve bugün. 
kü (dünkü) gaz~telerde çılmııştır. Ava
lanın iddialarını hadiseler tekzip ettiği 
gibi neşri geçiken telgraf efkan umumi
yeyi biraz şaşırtmıştır. 

YUCOSLA V BAŞVEKIUNlN 
BEYANATI 
Yugoslav başvekili Duş.an SimoYoç 

vaziyet hakkında kısaca beyanatında 
§Unlnn söylemi,ıir: 

c- Bu tebeddül efkan amumiyenin 
tazyiki altında ve milletin arzusuna uy
mak için yapılmıştır. Halkın sükunetini 
muhafaza etmesini ve taşlunlıklarda 
bulunmaması rica ederim.> 

·uADJSELERtN MANTIKi 
Başvekilin kısa ve veciz beyanatı 

bundan ibarettir. Yeni hükümetln pakta 
lcarşı !liyasetini anlamak için resmi be
yanatı da beklemcğe ihtiyaç yoktur. 
hadiselerin manbkına bakmalıdır De
ğişiklik harici politika yüzünden· vuku 
bulmuştur. Paktı imzalıyan hükümet 
devrilmiş, pakta imzalarını koyan nazır
lar tevfik edilmiş, bunu tasvip etmiyen 
nazırlar yeni hükümete geçmişlerdir. 
Yeni başvekil, ltnlynnın Arnavutluğa 
girdiği zaman müdahaleye taraftar olan 
bir askerdir. 

lıveçin Belgrad sefiri bile Almanca 
konuflu~ için olomobilindn indiril
mi,tir. Yugoılavya radyolan İngiliz teb 
Jiğlerini nıretmekte, Aım.. ~e ttalyan 
fchli~lcrine yer vermemektedirler. Hal
buki iiclii paktın imzasından sonra yal· 
nız mih,·cr tebliğlerini neşrediyorlardı. 
Bu ~a Almanlann ileri sürdükleri hir 
fnlcbin neticesi idi. Simdi vaZiyef hera
Jcis olmuşt:.ır. Bel'!rnd radyosunun dün
Jdi proa-rann nc~j;ıdnki maddeleri ihtiv:> 
ediyordu: Cörçilin nutku, Amerikaya 
AtlantiL:te üsler veren mukaTelenin jm
zası. nrta prk f ngiliz kararwibmm teb
liği. Arnavu\luktaki faaliyete ait İngiliz 
ve Yun!'ln tebliğleri, Ruzveltin 7 milyar
lık kredi kanununun kabulü. 

Cörülüvnr ki Bükreı, Sofya ve Bu
Clapefte ~ibi mihvere taraftar olan rad
yolar yftlnl'z mihver tebliğlerini n~ret
tikleri halde Bel~d radyosu yalnız İn
giltere ve mÜttt'fiklerinin tebliğini neı
retmektc ve ansızın bitaraf aayılmıya
cak kadar tn~iltere tarafına kaymıt bu
hmmakt dır. 

-~~~ .......... ~~~~ 
Bir A 1m!'n tay17a.resi 
d.;· ,,;ılJrıiUdü •• 
Londrn. 23 CA A) - Bristol kanalın

da bir kafilt>ve hücum edem bir Alman 
layyarC'si düsürülmüs. diğer biri pek 
muhtemel olarak iissüne dönC'miyecek 
kadar tahrip edilmiştir. Kafileye hiç bir 
~yan olmamıştır. 

42 ıs-

Bel~radda ilk 
resmi beyanat 

-c>-

Yeni başvekil artık er.-
dişe için hiç bi" sebep 

kalmamıştır digor 
-0---

Bclgrad, 28 (A.A) - Başvekil şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Bu vahim günlerde Yugoslav milleti 
devlet işlerinin idaresinden büyük endi
şeler duymuştur. Bu endişeler \'C iti
mntsızlık havası iunmc işleı·ini tehlıke
yc düşiirecek kadar kuv'\·etlenmiştir. 
Endişeye artık sebep yoktur.. Majest<' 
kral iktidnn eline alımş ve Sırp, Hırvat, 
Sloven milletJcrinin umumi tasvip ve 
itimadına dayanan bir müsalemet hükü
meti kurmuştur. Vatnndaşlanmdan bu 
fuıd;ı ilk vazife olarak dnhilde nizamın 
ve hariçte banşın muhafazasında hüki.i
mctc yardım etmelerini, kendileri ile 
ileride de banş hıılinde yaşamak istedi
h'İmiZ komşularımız.la münasebatımw 
oozacak hareketlerden sakınmalarını is
terim. Muvaffakıyetin ilk şartı kat'i bir 
nizam ve dürüst harekettir. 

Be1grad, 28 (A.A) - Alman elçisi 
Beren başvekil general Duşan Simoviç 
tarafından kabul edilmiştir. Hariciye 
nazın Ninçiç İngiliz elçisi Kampeli ka
bul etmiştir. İngiliz elçisi başvekil tara
fından da kabul edilmiştir. 

Belgrad, 28 (A.A) - Alman clçisi 
başvekil Simoviç tarafından kabul edil
miş ve izahat istemek üzere hariciye 
nazınnı ziyarete gitmiştir. 

---"'U"-----

A 1 nı an • Japon •• 
,:?O· 

rüşnıeleri başladı 
Bcrlin 28 (A.A) - Alman hariciye 

nazırı Fon Ril>bentrop, Japonya harici
ye nazın Matsuoka ile uzun bir görüş
mede bulunmuştur. 

Keren nasıl zaptoıundu? 
[ B~tarafı 1. ci Sahifede ] 

MÜTHİŞ 1NG1L1Z 
TAYYARE HÜCUMLARI 
Kahire 28 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri karargahının teobliği: 
Şarki Afrika seferinde en şiddetli 

mukavemetten sonra elimize geçen Kc--
rcn şehrinin zaptında tayyarelerimiz 
mühim rol oynamışlardır. Son günlerde 
tt.nlyan :kalesinin etrafındaki tepelerde 
dlişman kuvvetleri ısrarla bombalanmıs 
ve bilhassa son 12 günde bu tepeler<' 
120 ton bomba atılmıştır. 

Tayyarelerimiz sabahtan akşama kn· 
dar hücumlarda bulunmuşlardır. Cenu
bi Afrika hava kuvvetleri de büyük fa
aliyet gfü,tern1~Ierdir. Keren şehrinin 
etraf mı sıra sıra 2000-2500 metre yilk
sekliğindc dağlar çevirmektctlir. Bri
tanya tayyareleri düşman mevzilerini 
bu dağlar anısında bulup imha etmiş
lerdir. 

Habeşistanda Cibuti - Ad.isababa de
miryolu i.izeTindc mu'Helif istasyonlar
da, vagonlar, trenler, köprüler hasara 
uğratılmıştır. Avaş ist:ısyonu civarında 
beş tren mitralyöz ateşine tutulm~ur 
Bir trene pike hücum yapılarak tam 
isabetler kaydedilmiştir. Bir yarda bir 
tren mitralyöz ateşi altına alınmıstır 
Sotanın şarkında bir köprü muvaffakı
yetle bombardıman edilmiştir. 25-26 
Mart gecesi Gondar civarında mütead
dit nakliye va.c;ıtalan mitralyöz ateşine 
tutulmuş ve ciddi has::ıra ur,-atılm1ştır. 

CENUBi AFRtKALILARIN 
HÜCUMLARI 
Nairobi 28 (A.A) - Diredaua - Ava~ 

arasındaki demiryoluna hava kuvvetle
rimiz muvaffakıyetli hücumlar yapmı!;
tır. On beş vagonluk bir trene bombalar 
isabet ettirilmiştir. Metb.arada askeri kı
talar mitralyöz ateşine tutulmuştur. Diiş
manın iki bombardıman tayyaresi Mar
da geiç.idinden geçerkAl bombalar at
mıştır. Hasar yoktur. 

----llO----

Mihver susugor!: .. 
r Ba~tarttfı 7. ci Sahifede l 

ROMA DA SEStN! ÇTKARMTYOR 
Cenevre 28 (A.A) - İsviçre Telgraf 

ajansı Romadan istihbar ediyor: 
Yugoslavya hadiseleri hakkında tef

sfrleTden burada imtina edilmektedir. 
Belgrattaki vaziyeti iyice aydınlatacak 
tafsilat beklenilmektedir. Gazeteler bü
tün haberleri neşretmekte, fakat tefsir
lerde bulunmamaktadır. Yalnız cCurna
lP Ditalya> gazetesi şunları yazıyor: 

İngilterenin Yu~oslavyanın üçlü pak
ta iltihakı ile hasıl olan vaziyeti karış
tırmak için en kuvvetli kozunu oyna
makta olduğu lic;ikardır. 

ALMANLAR MUNTAZIR 
İsviçre gazetelerinin Berlin muhabir

lerine göre yeni kabineyi teşkil eden 
nazırların listesi Alman hükiimet mer
kezini yeni Yuroslav kabinesinin vazi
yeti hakkında tenvir etmemiştir. Alınan
lar lnkaydane olmamakla beraber bir 
intizar vaziyeti mUhafaza etmektedirler. 

----<O 

iki ltalvan • • 
~Pn11s1 

daha batırıldı 
Londrn 28 (Radyo - S. 21 10) - 1n

Riliz amirallıihnın tebliei: Bır denizaltı 
gemisi İtalyanların bir himayeli geni 
kafilec:ine muvaffakıyetle taarruz ede
rek 6 bin tonluk bir i~şe gemisiyle on 
bin tonluk .sarınçlı bir petrol gemisini 
•--;:illemiştir. 

YEHI ASIR 28 MART CUMA 
_......., 

!::JlllllllllllllllllllllHHINlllHIHIHIUllHllllllllll5 = ~ = i In~lizler 1 
Almanyayı 1 

-
~ 
BomLaladılar ~ 

Yu~oslav kralı 

dün yemin etti 
---..:>>---

w 

' SON HABEF' 
.• . 

~ .: . 

Yunan milli bayramı münaaebetile 
~~~~~~~----x•x--~~----~~----

§ Kolonyaya ve Düseı
§ dorfa büyüfı ~apta 

5 , 

Milletin hOrrigetini ve 
toprak bütünlüğünü 
muhafaza edecek 

Milli Şef, Elen kralına 
tebrikitını bildirdi § bombalar atıldı.. = 

§ Londra 28 (A.A) - Resmen bil- § 
§ dirildiğinl' göre bu gece İngiliz ha- § 
: va kuvvetleri Ren ve Ruhr mınta- : 
E kalanna hava akınları yapmışlardır. § 
: Kolonya ve Düseldorf üzerine bü- : 
Eyiık çapta bombal:ır atılmıştır Sa-§ 
§hanın büyük kısmını kaplıyan sise~ 
: rağmm bombaların infilak ettiği : 
§bariz bir şekilde görülm~ür. § 
§ Londra 28 (Radyo - S.21,10) -§ 
:Hava nezaretinin tebliği: Ko1onyndn: 
§yükleme istasyonu va kınına bomba- § 
§!ar diic:müş, büyük yangınlar çık- § 
: nııştır. Düseldorfta Renin garbında E 
E fabrikalara ve istasyonlara isabetler E 
E yapılmış ve infilaklar olmustur. E 
E Dunkerk ve Kale dokla.rına da § 
§taarruz edilmiştir. E 
E Sahil tayyarelerimiz Almanyanın E 
§şimali garbi sahillerinde Frizon § 
: adalarında Britanya sahilinde Laro- E 
§ şelc kadar v5si sabada taarruzlar § 
§yapmışlardır. Gemilere alçak irtifa- § 
: dan mitralyöz ateşi açılmıştır. :: 
§ Bu hücumlara iştirak eden tay-§ 
~ yarelerimizden beşi dönmemiştir. g - -
: ımı 11111111111111ııııı11111111111111ıı11111ııı1111111111= 

--0--

Belgrad, 28 (A.A) - Majeste Kral ~*x ~ 
ikinci Piyer bugün saat 10.30 da hükü- Dost ve müttefifı baıvelıillerıe hariciye velıill 
met. erkanının ve Sırp ?rtodo~s. kilisesi de telgraflar teati ettiler ••• 
l l'IEmın hm:unında yemın ctmıştir. Kral , . . . .. .. ıııiJ-
milletin hürriyet ve istiklalini '\'C top- Ankara, .. 28 (A.~) - . y~~nan mı.Hı cıye vekılı Şukru Saracoglu Yunan tıi' 
rak tnmamlığını muhafaza edeceğini, ba}T~~~ ~unascbetiyle reısı~umhl!r. Is: li bnyramı münasebetiyle dost Jllt' Jı' 
kanunuesasiyc sadık kalacağını \'C mil- me~ Inonu Yunan kralı ~a1estc ~cı ket başvekil ve ~ariciye nazırı c_.., 
letin arzu \'C menfaatlerini her şeyin üs- JorJa t~lgrafla ~n .har.ar~tlı temennı?nt lfıns Korizisc srunimi tcbrikat ve te~ 
tünde tutaca "iını and içerek beyan et- ve. t~br~kfıtı~ı bıl~U:Oıştır. ~al maıcs- 1 f] bildi }--' ~ mist' g te ikincı Jon samımı ve halısane teşck- nilerin!. tc gra a . ·rmiş L-ruir. ~ 
n~ı· d 2S (AA) _ D N B A. kürlerini mukabcleten telgrafla bildir- lfıns Korizis bunlara en duygulu te • .11 
....... ~a ' • • • • ıansı i . k'. l . . h . ik" 1 f] ]caDV 

bildiriyor: Sırp kafcdralında bir ayin ın ştır. . . . ur .er!nı avı ı te gra a mu 
ynpılmı~ır. Kral ,.c kordiplomatik ayin- 111lf.r11fı~~P.ıılfıfin::tif:ı~ııff~i.f.W::ıı~;fııı~~ftiu~!ffttfı\Wiıııııııı11111111111111111111111111111ııııııııııı' 
de hazır bulunmuştur. Tü k • h f hl "k k h 

Biitiin Yuz,:oslavyada Alman aktuali- T tye er e l eye arşı azır 
te filimlerini ~österen sinemalarda te- ::ıc"'x:-------------

:;~~~~:cfe~P~1:;ııl~~';.rı_ıcrdcler yakılmış, BU·; Tu·· N KUDRETi. MI .. Z HU-
Son giinlcrin niimayişlerjnden sonra 

hiikümctin nldığı tedbirlerle Belgrnd DUTI .. ADA YIGv iLMiŞTiR 
normal manzarasını iktisap ctm!.şür. - n 
Halk giindclik işleriyle meşgul olınağn .) D ni2.li lki fi 
başlamıştır Mnnmafih payitaht neşesini Burdur, 28 (Hususı - e me- ranstn Avrupamn harpten evve ~ 
muhafaza ;tmektedir busu Necip Ali Küçüka Halkevindeki sonraki durumunu, Balkanlardaki :~ 

AL1\IA1''LARA GÖRE konferansında Türkiyenin bugünkü va- yeti, Türkiycnin emniyet sah~ 
Belgrnd, 28 (A.A) _ D. N. B. ajansı ziyetini, harp .~hlikesinin hudutlanmı- h~b! uzaklnştı~ak için sarfe~f., tı' 

bildiriyor: Belgraddaki heyecanlı hava ~ kadar g;.ld_ig~ sırada ne ~apı_nam.ız mımı ~a};e~erı anla~ ~e bilt Jıilt' 
yatışmağa yüz tutmuştur. Tanklarla ~ap edecegını .. ~ e~erck Turkiy~ g.ayr~tl~rımızc rağmen ıstiklfıl ve . ,ıı 
topların ekserisi ortadan kalkmıştır. İn- ~ye. tecavuz nıye~nde. olmadıgını, rıye~e k~.rşı y~pıla.~k her.hangıpıd' 
gülz ajanlan hfila halkı Almanyaya knr- Y?.ru akideler ve Y~ nızam. altın?a tccavuz~n Turk mılletin~ yenıl~ez ~ 

Yııcosi_v inkılabı ve 
Amerikadaki telakki şı tnhrike çalışmaktadır dunyaya bambaşka bır sıra verılmek ıs- kavemctiyle knrşılaşacagını soylebıJ 

' MEVKUFLAR BIRAKILMADI tendiğine göre bir taarruza maruz ka- orduya ve Milli $efe karşı sarsı 
Budapeşte, 28 (A.A) _ Ofi ajansı bil- lac~ olursak. ~üyük $efim~z.in .etrafın- innn?Illl2J bildirmiştir. ---c>>---

,,Demokrasiler 
Balkanlarda 
zafer kazan-

mışbr" 
-<>--

AMERiKA YUGOSLA ULARA 
YAROIMA HAZIR BULUNUYOR 
Vaşington 28 (A.A) - Amerikan 

matbuatı Yugoslavya haberlE>rini bUyük 
başlıklarla neşretın.İ§lerdir. Belgrattaki 
askeri hükilmet darbesi demoknısilerin 
balkanlarda bir zaferi gibi t!'laklô edil
mektedir. 

AMERtKA YARDIMA HAZffi 
Nevyork 28 (A.A) - Yugoslav ihti

Uill Amerikanın resmi mahlilleri için 
beklenmedik bir hadise değildir. Birle
şik cümhuriyetlerin Belgrat hükümeti 
nezdinde tavsiyelerde bulunduğu tekzip 
edilmekle beraber Yugoslavya mukave
mete karar verdiği takdirde İngiltere 
ve Aıncriknd:ın yardım göreceği açıkça 
Belgrat hiıkümetine anlatılmıştır. 

YUGOSLAV KONSOLOSUNUN 
BEYANATI 
Nevyork 28 ·(A.A) - Yugoslav kon

solosu Savriloviç matbuata aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

cAmerikada bulunan binlerce Yugos
lav hürriyet ui:'l"llna muharebe etmeğe 
hazırdır. Biz hiç kimseye boyun eğmi
yen cengaver ruhlu bir miJlı>tiz. Ordu
muz nisbeten her ne kadar küçükse de 
müstevli kim olursa olsun onu sanıldı
P.ından fazla ui:,rraştıra<'ağız.> 

Amerikada altı yüz binden faz.la Yu
v.oslnv vardır. 

YUNAN MATBUAT NEZARET! 
NAMINA BEYANAT 
Atina 28 (A.A) - Matbuat nezare

tinden bir zat bu gece şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Yunan milleti Yugoslnvyanm ka
rarma hürmet etmekte ve bu memlekete 
en iyi temennilerini yollamaktadır. Asır
lardanberi dost bir komşu olarak tanı
dığımız Yugoslavyanın ananelerine ya
kıımııyacak bir yolda yürümiyec<.j,tine 
kani bulunuyorduk. Şimdiki hareketi 
Yugoslav milletinin istiklali ve balkan 
birliği ülküsüne inanı için olan azmini 
ispat eden bu kanaatin yerinde olduğu
nu göstermiştir. Yunan milleti Belgrat
taki Yunan elçiliği önünde Yunanistan 
lehinde yapılan dostluk tezahürlerinden 
dolayı pek ziyade mütehassis olmuştur. 

·~~-~~-~-~ 

Romanya da 
Mihveri tehdi-
de mi başlıvor? 

---en.---
GenepaJ Antoneslıo, 
2'ransilvanya iJi halle .. 
dilmezse dahili inJtdfip 
yapılacağını söyledi-

diriyor . Tevkif edilen eski hükümet da bır kale gıbı toplanan nıılletin vata- KÜTAHYADA _ ,,.;, 
Azaları hrun mevkuf bulunmaktadırlar .. nın selamet v~e. e~ye~ arslanca mil- Kütahya, 28 (Hususi) -::.B .. Mu':.' 
Svetko\iç ve Markoviçin serbest bıra- dafaa edecegını soylemıştir. Balın Pars burada verdıgı bır k ~ 
kıldı/:IJ haberi teeyyüt etmemiştir. Vre- ÇORUMDA . ranst~ mi~~:crin yeni ~zal!ı altınd~ 
me gazetesinin başmuharriri Gregoviç Çorum, 28 (Hususi) - Içcl mebusu mak ıstedıgı kurunu vustaı talıakk /. 
te mevkuf bulunmaktadır. B. Ferit Celal burada verdiği bir kon- mnhiyctini anlatmış ''e bir giin sulh V 

----- feransta ordumuzwı kudretini, bükü- kiından ayrılmağa mecbur olursa".J 

Y I d 
meümizin aldığı tedbirleri izah ederek leklerimizin zincir değil kılınç taşıy ... 1" 

u gos av ya a Milli $cf etrafında halkın birliğini teba- ğam, bütiin kudreümi:ı.in hudutlar• 1 
rilz ettirmiştir. ğıldığını söylemiş ve şunları ilave --c--- AYDINDA nıi ür: .; 

Kral her taraf Aydın, 28 (A.A) - Konya mebusu B. •- Hudutta ne kadar asker var ti 
• Muzaffer Göker .A:ydın halkevinde bir miyorum. Fakat 18 milyon Tiirkiill 

tan binlerce 
sadakat tel~ra-

fı alıyor 

konferans vermiştir. Hatip bu konfe- hu oradadır .. n ,,1 
1111lllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111 ııııııııı ı • ı ı ı ı ııııııı ı ı ı ı 1il1il111111111111111111111111111111 il ıııt 

Millet Meclisinde dünkü müzakereler 

An;1t:ıra 28 (A.A) - ~üytik M!;11e~*:ıec~wi hizmetlerinin tesisi kanu~\J~ 
Meclısı Mazhar Gcrmenm başkanlıgın- ek kanun Ifiyihasiyle Sıhhat ve tçtııı 
da toplanmış ve eclseni1!' :ı~ılmasını mü- Muavenet vckrucli tcşkilfıtı ve mcrııııri' 
tealdp Bursa iskfm lrniri ıken Vekro.et . . . . r.i; 
emrine alınan lsmail Hakkı hnkkında kanununun 58 mcı m~ddesının de 

-o--:- Ştirayi devlet mukarreratına ait adliye rilmesine mütenllik kanun IUyihtıS' 
~~ra~, 28 (~.A) -v Kral ikinci Pi- ve bütçe encümenleri mazbatası kabul birinci müzakereleri yapılmıs ve "Mel 

'7rın !ktidan eline aldı?ına ~e ~eneral ooilm~ir. 1932 senesinden itibaren tıp Pazartesi günü toplanmak üzere ccl 
Sımovıç tarafından yenı knbmcnın teş- fakiiltcsindc.n neşet edecek doktorların sine nihayet vermiştir. -~ 
kiline dair gelen haberler L u bliyana ve ııı ıı 111111111111m111111111111111111111111111111ııı111111111111ııı111ıııııili1111iliiliıı11111111111111111 ili ıı ili il ıllP" 
bütUn Slovenya~a ~ir .ooda.ya~ılmış ve Mali ye Vekili dün Jstanbula gitti 
~~~~~~~ ~ 
canla karşılanmıştır. Bütün binalar bay- İstanbul, 28 (Yeni Asır) - Maliye ve- gul olmuştur. Beyanatında, Münalc r 
raklarla donablmıştır. kili B. Fuat Ağralı şehrimize gelmiştir. vckttletine ait hizmetleı·in bugün ile~ 

Snnt ona doğru Lubliyanada üniver- Bir kaç giln tetkiklerde bulunduktan rının alınması icap eden tedbirlc:r c it 
site talebeleri ve gençlik, uzun bir alay sonra Ankaraya dönecektir. fında tetkikat icra ettiğini söyle.ıı1 

halinde, haşlnnnda kral Piycrin resim- Miinakalnt vekili bugün limanda meş- tir.. ,,, 
Jcri ve bayraklarla sokaklardan gcc;miş- 1111111111111111111111111111111111111111ııı111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111ı1111111111111111• 1 

lc.rdir. Nümay~ş~~ı:~ eVl'.ela. kral. Alek- ,-alDJZ bı•r au••nıu••k ı•hracat 6'\ o 
sandrın hcykelı onunc gıtnuşlerdir. Bu- .1 ~ -
rnda heyecanlı teı:ahürat \·uku bulmuş, b• ı• b Jd 
kral, ordu ve YugQSlaV]'a ~la.!unq- ın ırayı u L 
tırGaz~teler hususi nüshalar çıkararak Istanhul 28 (Yeni Asır) - Bir gilıı zarfında şehrimizden hariç memlek~tl 
Kral Ikinci Piyerin beyannamesini ve gönderilen mallann kıymeti 650 bin lirayı bulmuştur. Yapılan ıhracat rııe) 
resmini neşretmişlerdir. Şehir bayram nmda deri ve halı da vardır 

gü;ei~%~em:!1~b1: t';=~ı:·neşre- lstanbulda muhtekirlerle mücadele iJı' 
derck milleti kralın etrafında birleşme- İstanbul 28 (Yeni Asır) - Muhtekirlerin takibi devam ediyor. Bugün oıı 
ğe davet etmiş ve Lubliyana halla na- tikAr maznunu daha adliyeye verilmiştir. ·~ 
nuna krala bir telgraf göndermiştir. Pahalı !baharat satan iki kişi ile bir oduncu kadına ait dükkanl::ınn bı 
Bu.'tu .. n Sl h. k bal d hafta kapatılmasına karar verilmiştir. ... 

ov en ya şe ır ve asa arın a 11111111111ııı111111ıııımı11111111111111111111111111111 ııı r ı 111111111111111111111111ıııııııııilııı1111111111111 ıı il ıııtlf" 
bir bayram havası içinde emsalsiz teza- M k. ••,.ıu·· paktın merı·yete 
hi.irat vuku bulmaktadır. a ıneye u3' 

Çetincde de heyecan ve sevinç tczn- girebilmesi ancak -
hUrleri yapılmaktadır. Halk kral ve or- Ven·ıı·rken Yugoslav p_arıa_meııt..,o 
du namına yapılan muazzam tezahürata 
iştirak etmektedir. Bütün şehir ve ka- sonun tasdiki ile oJ ~ 
sabnlarda hararetli nümayişler yapıl- G y 

1 
k 

1 
•k• Londra 28 (A.A) - Royterin dı~ 

m~~~d, 28 (A.A) - Avala ajansının enç uaos av ra 11 ın. w;~:ilı;;iğ~S:ir~ö;:z~·~~ ~:~~~~~ 
bildirdiğine göre Yugoslavyanm her • p· 

8 1 
d' b.. "k lcıvya tarafından imzasının ın~ 

~~flr:d:;~1:; :r~~~~in=earı: cı ıger e gra ın ugu ::~~~~n gitr:cir: ~~(~~: t~ 
~f=~~e~~u~~~ f~~;:,o.:= kı·ıı·sesı·nde uemı·n ettı• ~;;~~i !~~~~;e:e~~!i~~~~ 
nun telgraflan kayde şayandır. İhtiyat kararını vermesı ıçın her halde ~ 
zabitleri ve eski muharipler krala sada- mentoya arzeyliyecektir. Londr ~ 
kat ve merbutiyet hislerini tecdit et- Belgrat 28 (A.A) - Avala bildiri- Yugoslav mahfillerindeki kanaate. 1fıl 
ınislerdir. Gönüllü fedailer cemiyeti yor: Kral ikinci Piyer bugün saat 10,45- hükümet darbesi olmasa idi dah1 .:1 
olan •Lek Nijnia cemiyeti krala bir tel- te sarayda baş meteropolit Gavrilonun goslav parlamentosu paktı redded~ 
graf çekerek vatanperverane azminin ve Sen-Sinod azasının başvekil general ti. Yugoslavya üzerinde bir tazyj)c ~ 
mutlak: itaat ve disiplinin teminatını Simiviçin bütün hükilmet azasını ve etmek maksadiyle hudutlarda ;. '};J 
tekrar eh.niştir. Vatani ve kültilrel mü- sa.ray erkfuıının huzurunda yemin et- kıtalannın tahaşşüdünü büdirell JI' 
esseseletden gelen telgraflarda da miştir. Saat 11,30 da Belgrat büyük ki- haberleri ihtiyatla karşılamak J5%JP1 
krala merbutiyet ve sadakat hisleri lisesinde büyUk bir dini ayin yapılmış Almanyanın Belgr~aC 
arzedilmektedir. ve bu ayinde kral ikinci Piyerdcn baş-
NAiPLERİN İSTİFANAMESİ ka hükümet azası sivil ve askeri erkan elçisi bU akşam y -, 
Belgrad, 28 (A.A) - Eski krallık na- ve kordiplomatik hazır bulurunuştur. lav haridye nazıl'I ~a 

ibi Prcne Pol ile niyabet meclisinin di- General üniformasını labis bulunan kral rafından kabul edJIO:.-
~cr Rzası tarafından krala takdim edilen büyiı"k kiliseye gelirken civarda toplan- g,ır,. 
istifanamenin metni şudur: mış bulunan halle )cütlesinin çılgınca al- Bclgrat 28 (A.A) - Almatı~ 

Majeste, milletimiz için müşkül olan kışlariylc karşılanmıştır. Kral yanında Belgrat elçisi Von Heeren bu Jel' 
şu fuıda iktidarı elinize almağa sizi sev- başvekil general Smoviç ve harbiye ve Yugoslav hariciye nazın tarafındatl 
kcdcn sebeplerin yerinde olduğunu tak- bahriye nazırı general İliç olduğu halde bul edilmiştir. ~ 
dir eden naipler salfihiyeııerini emirle- askeri kıtaıarı teftiş etmiştir. Dini ayı- B. Svetkovic müste~_:.c 
rinize fımadc bulunduruyorlar. ııin hitamında baş metropolit bir hita- diğer nazırlar ser~
Bcl~nd, 28 (A.A) - Resmen bildi- be irat ederek milletin ~anlı Karayorgi-

Budapc te, 28 (A.A) - Tns ajansı rildi~ine göre Prens Pol kendi nrzusu nin hafidi hükümdarlarına karşı sarsıl- bırakıldı ete: 
bildiriyor: General Antoncsko ynhancı ile diin gece saat 23.50 de ailesi ile bir- maz sadakatini teyit eylemiş ve genç Belgrat 28 (A.A) _:_ 26-27 :Ma~ıc~ıil'~ 
~zetecilerc y:rntıtrı beyanatta Mncnr likte Bcl~addan Atinaya hareket et- krala doğru ilerliyerek iki yanağından si tevkif edilmiş olan sabık h~ ~( 
makamlannm Transilvanyadaki Rumen- mi tir. . . ~ öpmüştür. Kral ikinci piyer kiliseden azası sabık başvekil B. Svetkovıçat '(11': 
lere her nevi fena muamele yapmakta 1\tOSKOV A ELCiSi E)~~E AMADE çıkarken ve yolda saraya dönerken dur- serbest bırakılmıştır. Sabık Bc1fuı ~ 
olduklar.mı. Roma ''e Berlini Viyana Belgrad, 28 (A.A) - Oğrenildiğine madan failalaşan muazzam halk kütle- lis müdürü Drincic te halfi ıne~ ~ 
karanm tekrar tetkike davet edeceğni. göre bir kaç gün evvel istifa eden ve leri şidetli alkışlar ve büyük tezahür- lunmaktadır. ~t 
nksi takdirde Romanyada dahili bir in- dün akşam Moskovadao hareketi bildi- ler)e hükümdara bağlılığın,ı bildirmiş- t ptoJY 
kılap vuku bulacağını, Transilvanya rilen Yugoslavyanın Moskova elçisi B. terdir. TeiahUrler şimdiye kadar Bel- yapıhruş ve ezcUınle ~lgr~ .. tUn ~ 
meselesi halledilmedikte Avrupanın bu Gabriloviç hareketini tehir ederek ye- grattn misli görülmemiş bir dereceyi kilisesinde yapılan Ayınde t..-~•r bıJl"'° 
kısmında si.ikfınet olamıyacağıru bildir- ni hükümetin emrine fımade olduğunu bulm~tur. Diğer bütün mezheplere vat ve Sloven nazırları da 1

-

miftir. bildirmiştir. mensup kilisr de ruban! lyiııler mUştur. 


