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20 sene evvel bu~n 
kazanılmıştı 

2'ürlı milleti suJll 4'1nde ycqcunaJı 
lst~or. J'alffd llarp etıneğe meelnıP 

edilirse, ilandan peP1J11S1 yolıtup .. 
%afeP, elledi dflnası olan ntPlı 

ınllletlnl lıefıllyof' .. 
Baaün ikinci Jnönü zaferinin 20 inci yıldöniimiinü iclrik 

ediyoruz. Bu )'lklôniimii Tlrk tarihinin en parlak udüfele.. 
rinden birini tefkil eylemekte, içinde bulundajanna 'bah
ranh devrede büsbütün lnymet ve ehemmiyet bsbetmel-
tedir. Gn.ç Jctoal Pi,,erita Yugıoelcıt> ıUtıu ÇıJetf1 mfi1148ebetivle A"1anda Yt&g01la MiviJc ~ MMntaa Ytag0elat> b&v-
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harbı oldu 
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Yugoılavyanın valııt 

kazanıp lıarba hazır· 

lanma•ı muhtemel 
J 

'Eski hükümet dev-

Belgrad, 29 (A.A) - Dün krabn sa
rllYUlda Sırp kilisesi patriği ile kilise ve 
hUkUnıet erkAnının huzuriyle yapılalı 
merasimde hüldlmdar tDcilhı ~daki 
muınu yaktıktan IOJlJ'8 aşağıdaki yemin 
suretini okwnuetur: 

• - Ben. Yugoslav tahtına çıkan ve 
krallık -1Abiyeüni deruhte eden ikinci 
~~kadiri mutlak olan Cenabı Hakka 
~ ederek her şerden evvel mille
tin birliğinj, devletin lltikJiJtnı, t.opra
im tama~yetlnl )p~acalıma, kanu
nu esasi ve bnunlara: tevfikan icrayi 
hükümet ~ bUtiin gayretlerim
de dalına milletimjn menfaatini göz 
önilnde tuıa...jama ,emin ederini.• 

Kadiri mUtJak oma Cenam Bak pr
dımcmuz olsun lmlb ..• 

---co>---

.JLlllJI BELIRAD SE
FIRlll BERi ÇlİIRBi 

---IO·---
'Berlin aef irinden olap 
bitenlere dair izalaat 

almalı iıtiyor 
J 
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J:afıza haber veıin ! 
Dördüncü Murat, sadffiizaınını fedaya Jıartll' 

verıni.şti- Başlıa ~are göffmiyordu 
- Padi.,c;ahım bu müfsitleri teskin et- oldular mı? .. Bunun t~.v~~t .~ect'ği fe

ınek lazımdır ve illa başka bir suretle nalıklar çok korkunç ~orunu~:or b~a ... 
üdafaa mümkün değildir. Eğer ben Ne dersin Hafız.? .. Bu na.zık vaı.ıyct 

k:ıunu dahi isterlerse ver ki kul efen- karşısında senin düşünceni ö~enmek 
disi yoluna kurban olagelmiştir. istiyorum... Mütalean her ne ıse bana 

Kul istediklerini alagelmişlerdir. Siz- bildir ... 
den evvelki padiş.ıhlardan da alagelmiş- Kendisini feda etmeğe karar veren 
lcrdir. Bir kaç bendeniz gitmekle nesne ve buna hazırlannn Hafız paşa fü~rsuz 
15zungelmez.. Amma hak saklasın eğer tavnnı hiç bozmadan ~cvap verdı: 
hu zorbalar teskin olunma7.Sa ahvnl m* - Ben karnnmı verdim. Bu can za-
kül olur. tı hümayunlannın ve devletin .selame-

Belki de devletin nizamı bile bozulur. ti Ub'rtlllda feda olsun.. Tek devlete ve 
D~c:anda saray kapısının yumruklan- padişıhıma bir zarar erişmiş olmıya .. : 

masından mütevellit gürUltifler, arada Senden ricam budur ki sultanım, benı 
kalın bir çok duvarların ve <'peyce uzun sen idam ettirmiyesin... Ko beni . . bu 
bir mesafenin bulunmasına rağmen bu- gnddar ve hain herifletin elinde 01eyim 
radan bile işitilmekte idi.- de şehadet mertebesini ihraz edeyim. 

Sultan Murat bir mtiddet kulak ver- Dördüncü Muradın gözleri yaşardı .•. 
di, bunlan dinledi.. Ve biraz düşündük- Fakat teessürüne mağlOp olmadı ..• Ye
ten sonra asilerin isledı1<lerini yapmak- rinden kalktı... Ve etrafı muhafızları 
tan başka bir kurtuluş çaresi bulunma- tarafından sarılı olduğu halde odadan 
dığma karar verdi... Mahrun. ai:tır bir çıkarak dehliz.lerden, sofalardan geçti. 
trı ... -ırla dedi ki: Kapının önüne gelmesini müteakip bu-

- Varın. Hafızı bulup ona haber ve- rada durdu ... Ve maiyetine dönerek: 
rin, şimdi dönüp buraya gelsin.·· _ Açın şu kapılan, diye emretti. Pa-* dişahın emri yerine getirilerek kapının 

Derhal sel-iz çifte bir kayık yola çık- her iki kanadı da ardına kadar yeniden 
tı ... Padişahın emrini Rafız paşaya te!>- açıldı .. 
liğe memur edilen adrunlar bu kayıga 
bindiler. Ve Hafız paşayı daha Uskü-

-«Bitmedi>-

dara çılanağa vakıt bulamadan. kız ku-
lesi önünde sıkıştırdılar ... 

Padişahın emri kendisine tebliğ cdı1-
diği vakıL Hafız paŞa biç itiraz etmedi .. 
Kayıkçılanna dc-rhal aeriye dönülmesi
ni C'ınrctti. 

Saraya avdet roen Rafız pa~n ilk iş 
olarak hemen abdest almı. .. tı . Sonra de
rin bir nıh f'crnhlığı sezerek hiç bir kor
ku ve tells duymadığını gösteren fütur
suz, sakin bir vnziyeıtte hünkmn bulun
du~u odaya doğnı yöneldi.. 
Sadık vezirinin odnya girdiğini gören 

Sultan Murat miiteess1r bir vaziyt'tte 
Hafız pao;aya bakarak dedi ki: 

- Bu kMirlerin elinden seni kurtar
mak için her ~areye baş vurdum .. İca-

Şelaffimize gelenle,. 
Aydın mebusu B. Nazmi Topçuoğlu, 

Trabzun mebusu B. Mithat Aydın ts
tanbuldnn Maarif vck!llcti baş müfet
tişi B. Ekrem Saraç Ankaradan şehri
mize gelmişlerdir. 

Yeni ricaffet müdüffü 
İzmir mıntnka ticaret müdürlüğUne 

Ticaret vc-ktileti teşkilatı müdürlerinden 
B. Ekrem Bediz tayin edilm~tir. 

Yeni ticaret müdürünün önUmüzde
ki hafta gelerek vazifesine b~lıyacağı 
öğrenilmiştir. 

bına göre tehdit ve hazan da mül!'ıyc- ~J"~J"'~J"'J"'...rJ.r...r~.JC)'"'.0-~J.:X 
met ~öst<-rdiğim ha1dt' hl',.if1ı-r bir tür- İzmir Askerlik •ubesi 
lü vola yabnıyorlar.. -r 

Bu sesleri duyuyor musun? lşte ser- Relslltlnden: 
keş melun1ar sarayımızın kapısını yum- Harp malillleriyle şehit yetimlerinin 
ruklıyor1ar. Halbuki bu kapı demirden yoklama müddetine pek az bir zaman 
olsa bile bu binlerce adamın VU'llt'Uk- kalmıştır. Mağdur olmamnlan için şµ
brma, vurulan göi:<ils darbelerine öyle beye milrncaa1.lan ikinci defa nmı olu-
mun zaman mukavemet edemez... nur. 

Halbuki zorbalar bir ketTe kapıyı de- JOOOOCQCC=cıcıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıcıı:ıcı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıc:ıı:ıcc:ıı:ııı 
virip te sarayın içine cirmer,e muvaffnk 

1 
ır ~! :~~:~!::~!~!.!!~!!ve 1"· .. , 

yasaya çıkarılmış olduğunu ilan ederiz. 
ALFRED PALUKA ,.e ŞERİKLERİ 

ELHAMRA SİNEMASI 
llugün l\latinelerden itibaren.. 

Ze\·kine doyulmaz büyük bir NEŞE PROGRAMI takdim eder
- l -

Yalnız çocuk1nr tarafından, çocuklar için yaratılmış güzelliğine doyulmaz 
MÖZİK - DANS - AŞK - ŞARKI FİLMİ 

BAHAR ÇtÇEKLERİ~ 
Yaratanlar: JUDY GARLAND -MİCKEY KOONEY 

-Z-
Sürükleyici heyecanlarla dolu NEFiS BİR AŞK MACERASI 

HAYAT G L- ZELDİR 
FRANSIZCA 

Yaratanlar: CLAUDETl'E COLBERT. JAMES STEVART 

Aynen • TAVŞANLA KAPLUMBAGA MACJ.. Renkli nefis canlı resimler .• 
FOKS JURNALDA - En son ve en ınUhim HARP haberleri- V. S. 

SEANSLAR: B. Çiçekleri: J.15 - 5- 9 DA.. R Gmddil': 3 - '1 DE.. 
Cumartesi ve Pazar Giinleri 11 de Bayat Gazeldir De başlar .. 
DİKKAT: Haftanm bütün ıiinlerincle ilk seanslarda UCUZ FIATLE Bu 

munzam programı limilen görmek kabildir .• Fi. 2t - ZS - 3t .• 

Bu2ünkü spor 
hareketleri 

---CC>>---

İnönü lıOfU.SU 14.34 te 
IJaşlıyoff ·Altın Çivili 
müsabalıaJarı •• 
lnönu z.ıferinin 20 ci yıldönümü mü

nasebetiyle beden terbiyesi genel direk
törlüğü atletizm federasyonunun tertip 
ettiği büyük inönü koşusu bugün öğle
den sonra yapılacaktır. 7 5 00 metrelik 
bir mesafe dahilinde yapılacak olan bu 
koşu ayni zamanda Türkiye kros kante
ti birincisi olan takım ve ferdi tayin 
edeceği cihetle memleketin 42 bölge
sine mensup atletler tzmirde bulunmak. 
tadırlar. BugÜn lzmir, Ankara ve latan
hul mckteplilerinin de çıkaracaklan ta
kımların iştirakiyle yapılacak olan bu 
büyük ko~u büyük bir heyecan mevzuu 
olm~tur. 

Ankarada üç ay evvel yapılmış olan 
12 200 metrelik Atatürk koşusunda baş. 
tan nihayete kadar çekişmiş olan Anka
ralı Mustafa ile lstanbullu Rıza Mak
sudun yarışı Mustafanın galebesiyle ne
ticelenmişti. 

Bugün Rıza Maksudun Mustafa kar
'Jlsında he netice alacağı Mustafanm da 
bu şerefli galebesinin revanşım almak 
iateyen rakibi kal'flsında ncınl bir tabL 
ye kullanacağı merak edilmektedir. 

Diğer bölgelerde son zamanlarda ye
tişmif olan istidatlı koşucuların da bir 
sürpriz yapmaları çok muhtemeldir. 

Koşu saat 14,34 te halkevi önünden 
baılıyacak ve ıu parkur takip edilecek
tir: 

Kordon boyu, Cümhuriyet meydanı, 
Basmahane. Fuar, Voroşilof bulvan. 
Atatürk caddesi, Alsancak stadı. 

Bundan evvel saat 11, 30 da mükel
leOerin ,.e bütün atletlerin abideye çe
lenk koyma merMimi yapılacaktır. 

lnönü koşusu başlamadan evvel ııtad
da bütün atletler bir geçit resmi yapa
caklardır Bundan sonra f nönü koşusu
na i~tirak edecekler otobüsle halkevi 
önüne gidecekler ve stadyomda da al. 
hn çivili atletizm müsabakalanna baş
lanacaktır. 

AL TIN ÇiVtU MOSABAKALARI 
Altın çivili müsnbakalanna girecek 

lııtnnbul, Ankara ve f zmir atletleri mü
sabaka sırnsiyle şunlardır: 

100 ve 200 M. Muzaffer (M.) Naz
mi (M.). Durmuş. Alaettin. Yavuz, 
Mark o. 

400 M. Kazım (f.). Raif. Salih (f), 
Ziya A. (M.) Hikmet {f) . 

800 M. Recep, Kemal Ziya, Ktı.zım 
(f), Ziya A (M), Hikmet (1) 

100 M. Suha ( M). Yavuz. Ihsan, 
Hilmi. 

Gülle atma - Abf, Orhan, Şerif 
(M), Refik (1), Tevfilc (M). 

Çekiç - Refik (1) Atıf, Tevfik (M) 
Disk - Refik (1). Suha (M), Atıf, 

Şerif (M}. 
Cirit - Kemal (M), Şerif (M), Su

ha (M), Mustafa {M). 
f skender - Osman - Hulusi - Ekrem, 
Yüksek - Jerfi {M). Süreyya (M), 

Ömer (M), Alaettin. 
Uzun - Ömer (M), Muzaffer (M), 

Süreyya (M). Hilmi, Ihsan, Cemal (1) 
Raif. 

Oç adım - Ömer (M), Süreyya (M) 
Raif, Hilmi. 

Balkan bayrak - lstanbul. Kocaeli, 
latnnbul B. Mu~telit. 

( Yukandald izahatta (M) itareti 
milli atlet olmuı olanları, (1) işareti 
latanbulu göstermektedir ) • • Dün akşam saat 16 de bölge merkc-
7.İnde federasyonu teknik müşavere 
heyeti azasından Burhan Felek ajanlar
la bir görüşme yapmış. ayni saatte halk 
evinde ayni heyet azasından Furuzan 
Tekil sabık atletlere kır koşulan ve mu
kavemet koşulan hakkında hir konfe
rans vermiııtir. 

Yeni Hef Piyat 
• ••••••••••• 
DEVLEI' DENiZ YOLLARI MEC

MUASI - 9 uncu sayısı güzel bir şe
kil çıkmıştır. 

:········-.··································································~·········ı 

~ ~ RUYUK I-IİKA YE ~ ~ 
~ ••••••••• i ................................................................. : ••••••••• : 

Canlanan ilev 
1 

sedim. Birdenbire kalbim kanatlanmış 
gibi idi. Ferhat beni seviyordu. Beni be
nim için seviyordu. Buralara ko5turan 
gizli sebep için değil. Ferhat beni ger
eekten seviyordu. 

T AZAN : ~ YILDIZ 
- 13-

- Ferhat, dedim, size büyük bir sır 
tevdi etmeliyim. 

Bakışlarından. bunu bildiğini anla
dnn. Bu dakikada onun gözlerinde bul
duğwn belAgati hiç bir zaman hiç bir 
bakışta görememiştim 

- Kan koca arasında sır olmaz, Yıl
dız~ dedi. Ben her şeyi anladım. 

hat mendil iv le kanın yüzüme akmasını inan için bıtaktığınız mektubu buldum. Beni kollan arasına aldı Vf.> çehresini 
m<>nediyordu. Elimi dudaklanna götürdil ve her dağılmış olan saçlarıma daldırdı. 

Bir kaç söz söylemeğe çabaladım. Fa- parma{innı hararetle öptU. İşte bu suretledir ki ben Ferhat Har-
kat beni sersemleten sademenin tesiri - Yıldız, ilk gündenberi ne kadar manlınm karısı oldum ve saadeti bul-
altında boğazım tekalH\::: etmişti. Gezle- ıstırap çektiğimi bilseniz! Yaptığıma ne dwn. - S ON -
rimi kapadım: &ınki rUya göriiyorduın. kadar milteesru olduğumu bileme7.Si- E_=-•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~-= 
Gözlerimi tekrar açınca Ferhadın bakış- niz! Benimle de, Kayaya karşı yaptığı- _ 8 • F G • -
larını gördüm. Şefkatlı ve muhabbetli, nız gıöi hareket etmek istediğinizi sa- = ır ırtına ecesr = 
aynı zamanda endişeli bir bakıs. Tam nıyordum. 
çehreme bakmasıaı istedir)m gibi bana - Ferhat, diye haykırdım, Kayaya -
bakıyordu. Endişe çehresinin hatlannı yaptığımı bana hiç bir zaman affetmlye- 5 Yazan: OÇ Yll.DIZ 
büzüyordu ve göz yaşlarından ıslanmış ceksiniz. _ 
olan dudaklarına elimi dayıyaC4"lk ka- - Hayır. Yıldız, bilikis ben sizden - -
dar kuvvet buldum. beni affetmenizi rica ediyorum ve, eğer ~ yeni büyük bikiyemiz cBir ~ 

- Oh, sevgilim! Demin bt>nden ayrıl- isterseniz, size biltün hayatımı teklif E futm · . ok L..!:. -

dığınız valut birdenbire her şeyi anla- ediyorum. Sizi o kadar mesut etmek is. ~ kı' •. 1y 0 nı b ç hı:d~ § 
dım. Yıldız, sizi seviyorum, sizi daima tiyorum ki, ne kadar eok yaşasam, yine § ~~1_.beın~-laann u 1 § 
sevdim. Kapınıza vurdum ve cevap ver- fazla gelmiyecek. : uutl ·~ ymız. : 
mediğinizi görünce içeri girdim ve Ce- İşte o vakıt ilk clefa olarak gülüm- iaımtu111111111111111111111111111umıu1111111111u11E 

Valimiz B. Fuad Tuksalın Beyanatı 
--~~~~~~~~·1*x~~~~~~~~-

Turistik yollar inşa f aa
liyeti devam ediyor 

------~~~-x.x---------~~~-

Diyana mabedi ~ulıuru ve laallıın sıltltatl • &el· 
~ufıta Jıöy Jıonağı yaptırılacalı-

vau B. Fuad Tuksal, turistik yollar HALKIN DİLEKLER! 
insaatının muhtelif safhalan ve Kuşa- Kuşadasında hükümet daireleri ınu-
da"°siyle Selçukta yaptığı son tetkiklerin amelclcrini de tetkik ettim Her tarafta 
neticeleri hakkında gazetelere aşağıdaki olduğu gibi bu kazamızda da büttirı 
beyanatta bulunm~..tur: yurttaşlar huzur ve sükıln, güven ve 

- Ku.şadasında ve Selçukt.a yaptı- inan içinde iş ve güçleriyle ve bilhassa 
ğım tetkikler hakkındn mnlOmat istiyor- daha çok istihsal çalışmalariyle mesgul-
sunuz. dürlcr. 

Biliyorsunuz ki Torbalı - Tire şosesi Halk mümes.5illeriyle de yakından te-
ilzerinde Arapçı köyü civarından Sel- mas ifo dileklerini dinledim ve gcrekle
çuk istikametine doğru turistik yollann rini yerine ~etirmeğe calıştım. 
bir kısımının inşasına başlanmıştır. Bu DlôER TURtSTtK YOLLAR 
yol, Efes harabelerine kadar gidecektir. Turistik yolların i~c;arıt vaziyetini so-
lnşaata ait taş ve saire ihzarntı tamam- ruyorsunuz. Karşıyaka iskelesinden 
dar. Reji Jeneral şirketi mukavelesinin Bostanlıya ve mütekabil istikamette 
infisahından sonra bunu, ikinci bir mü- Na1dökene kadar yolun makadem şo_,e 
teahhide ihale etmek istedik Müteaddit halindeki kısmı, kenar bardi.irleriyle be
ilanlarn rağmen talip çıkmadı. Kanun raber bitti. Bayraklıdan Naldo"kene doğ
daircsindc şimdi emanet suretiyle y:ıp. nı dn şose insaatına devam cdilmektc
tırmağa karar verdik. Selcuk'a azime- dir. Asfalt döşenmesi için istenilen ev
liın bu yola ait tetkikatı m:ıhallinde yap- safta makineler tedarik ve mübayaası 
mvk için vaki olmuştur. hakkındaki teşebbüslmimiz maalesef ne-

Tw-isük yollar mıntaka müdürü Emin ticelenemediğinden Knrşıyakada Bos
Diz.kin de beraberimde bulunuyordu. tanlıdan NaldöK:ene kadar olan kısmı 
Tetkiklerimizden müsbet intibalar aldık. beton olnrak yaphrmağı muvafık bul
Yakıncla inşaatın mütebaki kısmına duk. Yakında fıiliyata geçeceğiz. 
ba~lamış olacağız. Paralı köpriidcn Bayraklıya kadar 

Selçuh.-ta ihtiyaca kilfi güzel bir köy olan kısmın parke halinde temdidi.ne 
konağı yapfırmnğa karar verdik. Bu bi- esasen karar verilmişti. ÇUnlcü o kIBım
na, Atatürk anıtı önünde ve istasyonun da sınn1 müesseselere ait müvaridat faz. 
tam karşısında yaptınlacaktır. Bina, ay- ladır. Bu şekildeki yol, daha ziyade 
nı zamanda nahive me-rkezindeki diğer matluba elverişli olacaktır. 
teşekküller için icarla yer teminine el- Mersinli - Bornova kısmı inşaatı da 
verişli bir tarzda olacaktır Selçuk kö- devam etmcldedir. Güzelyah - tnciralb 
yünün nüfusu dört bini geçmiştir. Ka- kısmının Ağamemnun iltisak noktasına 
nunun gereğince burada bclediye teşki- kadar olan parçası da ahiren bitirllmiş-
lutını da lüzumlu görmekteyiz. tir. Bu noktadan tnciraltı plnjına kadar 

DtYANA MABEDt ÇUKURU uzanan parçayı katrnnlı şose haline ko-
Son zamanlarda İz.mir gazetelerinde yacağız. 

Diyana mabedi hafriyatından kalan bü- MUHASEBEt HUSUSlYENtN 
yük çukurda biriken suların o civarda TED1YATI 
sıtma tevlit ettiğinden bahsedildi. Bu Muhasebei hususiyemizin müt<'ahhit-
su. birikintilerinin olduuru yere kadar da lere rtıt tediyatı normal bir hale gelmiş
nJ5.kadarlarla birliJ..."te gittim Halkın sıh- tir. lcap eden isleri ve bu meyanda tu
hatini korumak vazÜt'mizdir Bunun için ristik yollar meselesini bizzat yakından 
ne yapılmak lazım ~t'lirst' k. hına 1eves- takip <'tmrkteyim. Bu çalışm~lardan iyi 
sül etmek üzereyiz. neticeler alınacnğına kaniim. , 
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Bugünkü at koşuları 
~~~~~~~~-x.x 

Hangi atların nasıl derece almaları muhtemel! .. 
tlkbahar nt l'a.n~larının ficüncüsü bu- deceğiz. Karao manların Sahrasını iyi

r,ün saat 15 le Kizılçullu ;;lamnda ya- ce tanımoyruz. Fakat Hcçinin ahır yol
pılacaktır. Geçen haf~ trenlerde görü- daşı Sahranın, arkadasına galibiyeti tc
lcn intizamsızlığın tekerrür etmemesi min ettirmek için rakiplerini o..valıya
icin alakadarlar tarafından. tertibat alın- rnk Hecine fırsat hnz.ırl:.unak için kcndi
mıstır. sini bu uğurda feda edccci{i varidi ha-

tkinci koşuya konulmus olan dltizli tırdır. Ancak bu esnada, mükemmel bir 
BahS> in bu hafta daha rok sürprizli ol- jokey oan GülJ't'Çin binicisi Abdul1 hm. 
ması muhtemeldir. Bu koJ;Uda yatışacak bu koşuda beklenmedik neticeyi fırsat 
atların hepsinin bir avarda bulunması bulup Gülgeçe verdirmesi dt' mümkUn
koşuya fazla alôka celbetmt'ktedir. Çifte dür. 
bahis ücüncU ve beşinci ko!tular arasın- 'OCO'NC'O K€>ŞU: 
dadır. Bu bahsin de beklenmedik neti- 3 yaşındaki yerli halis kan İngiliz er-
eelcr dor,'llracağı umulmaktadır. kek ve dişi taylarına mnhsuslur. Mesa-

BtRtNCt KOŞU: fesi 1600 metre, ikramiyesi 555 linıdır. 
Koşu programı şudur: Bu koşuya giren atlar şunlardır: 
4 ve yukan yaştaki halis kan arap at 1 - Yetiş, binicisi İrfan. 56,5 Kg 

ve kısraklanna mahsus olan birinci k~ 2 - Subutay. binicisi Davut. 58 Kg. 
sunun mesafesi 2000 metre. ikramiye- 3 - Ruva, binicisi Kamil 58 Kg. 
~; 170 liradır. l'ki haftadır galibiyeti bırakmıyan Su-

Bu koşuya yalnız Karaosmanlann Si- butay. bu koşunun da galibidir denebi
lir Lakin bu hnfta Ruva ve Yetisin. ilc

di Beranisi iştirak etmt-.tir. Rakipsiz ka- ra~iycsi 555 lira olan bu koşuyu kazan
lan at yalnız olarak rekor için koşacak-

mak için bütün kuvvetlerini sarfedecek-
tıriKtNCt KOŞU: !eri muhakk:-'ktır. Ankara koQularına 

3 yaşında halis kah arno erkek ve özdemir ve Misi vuran Ruvanın bu haf
dişi taylarına mahsustur. Mesafesi 1000 ta en iyi binicisi Kamille galibiyeti ko
metrc, ikramiyesi 300 liradır. Bu k0:,.<ru- lay kolay rakibine bıraknuyacağı , haf
ya şu atlar iştirak edecektir: ta içinde koşuya hararetle hazırlaamış 

ı - Tarzan, binicisi Bayram 56 Kg. olmasından da anlaşıln. 
2 - Gülqeç. binicisi Abdullar 54.5 DöRDO'NCü KO$U 

Kg. 4 ve yukan yaştaki halis kan tn~ili..: 
3 - Heçin, binicisi Mustafa, 57,5 Kg. at ve kısrnklanna mahsustur. Mesafec:ı 
4 - Sahra, 54.5 Kg. 2200 mt'tre, ikramiyesi 500 liradır. Bu 
Sahranın binicisi koşu yerinde ilan Y.o!;uya su atlar girecektir: 

edilecektir. 1 - Ta..c;pınar, binicisi Bayram. 60 K~. 
Geçen haftanın galibi Hecin bu hafta- 2 - Romans, binicisi Davul 58 !'l Kcr 

nın da favorisidir. Ancak Tananın ge- 3 - Sipka. binicisi Zekeriya. 60 K ' 
çen hafta koşu iptidasında fazla uğrac:;- Bu koşunun favorisi Romnnstır. Ya-
tırıldığından koşu sonunda yorgun düş- rLc;m bastnn sona kadar Roman."ın haki
tüğü ve Gülgeçle birincilik için yaptığı miyeti ile devam edip biteceği muh:ık
mücadeleyi fırsat bilen Heçinin bundan kaktır. Geçen hafta çok güzcl koşan 
istifade ederek koşuyu ka7.andığım kı- Ta...c;pınnr bu hafla da Bayramın idarc
saca yazdıktan sonra, hu haCtn Taruının sinde ikincilik iC'in koşacakhr 
aynı Akıbete duçar olmamak için ilk an- BEŞlNCt KOŞU: 
tardan h~cunıa geçmeyip Heçini adım 4 ve daha yukarı yaştaki yerli yarım 
adım takip edeceği anlaşı1dı~ı kayde- [ Sonu 3. cii. Sahi[ ede 1 

BU lIAFTA 
T ayyareSinemasında T/:3646 
İngiliz kralının müsaadci mahsusasile İngilterede BUCKİNGHAM - SAN

DORİGHAM saraylarında çevrilen 

1--ZAFER SEN El.ERİ 
Tamamen tabil renkli, İngiltere in muazzam tarihi FİLMİ 

OYNIYANLAR: ANNA NEAGLE - ADOLF WALBROOK 

2 -- KIZ TALEBE YURDU 
Oynıyanlar: Anne Shlrley • Ralph Belmay 
Matineler: 2,JO • 5,20 • s,ıs te Cumartesi Pazar 

gönleri ı de Dive seansı 

-
Almanya 
Şimdi ne 
Yapacaktır? 

( BastarnJı I. ci Sahifede ] 

\'İç tnrafından ımktın im1.ıı edilmesine 
rağmen Yugo hw milleti istiklalinin yıl· 
mnz bekçisi olduğunu gösteren bir şala· 
lamşla muknddcratına hiıkim olmuştur. 
Jt'ilhakika 16 milyon insanın başlariyle 
oymyanlar kendi ba lariyle oynamışlar· 
dır. Almanyanın en muhlt>.şem tasavvnr· 
ları bir öliim darbesi yemi tir. 

Hu hadisenin psikolojik bakımdan ına· 
nası Aımtpada :r.orbahk zihniyetine bes· 
lcnen ııef'rettcn ibarctür. ÜçJÜ pakt bir 
uiuım olmak iddiasındadır. Avnıpanın 
hiir doi:'llluş ve hür yaşamağa nzmctnıi' 
milletleri ise onda tahammül edilme% bit 
terör havası gönnektedirlcr. Göriilüyor 
ki Yugoslav inkılabı yalnız bu kahra· 
m:ın milletin i tikluline bağlılı.i:rını ispat 
etmekle kalmıyor, ayni 7.amnnda demok• 
rasi cephesinin göniillerdc sönmiyell 
ateşini meydana ,,ırnmş bulunuyor. j~ 
tc Hcrlindcki infial, hiddet \ 'C he:ı; ecantll 
asıl büyiik sebebi budur. 

Berlin, Avrupada kolay kolay yd,,.-. 
lağıı düşnıiyen milletler mevcut oldutu· 
nu daha bir kerre anlamıştır. 
Almanyanın imdi ne yapmak niye

tinde olduğunu bilrıiyoru-ı. 
Yugoslavyaııuı bitaraflık siyasetinde 

devam etmesine imkan veren ınüteha .... 
mil bir vaziyet mi, >·oksa bu cesur ve 
knhraman milleti Jngiltercııin kolları 
arasına atacak olan bir tazyik politikası 
mı takip edecektir? 

Birinci ıkta h~etini kabul ctmit 
elacııkfır. 

ikinci şıkta ise korktuğuna uiny•· 
cak. Balkanlarcla bir mukavemet cep~ 
sinin teessüs ettiiini görecektir. 

Berlin, şimdilik bir hükümet tebed· 
dülünün kabul edilmiş biT muabedeJİ 
redde sebep ofamıyacaiuu iddia ediyor. 

Bu iddianın muahedelere kıymet ver
miyen bir memleket tarafından yapt1nut 
olması rariptjr. 

Viyana paktı Yuroslav nıilletinin ese
ri değildir. Bir milletin davasına ''e ta· 
rihine ihanet edenlere karşı ilk ya,.. 
cağı şey isyandır. Bu isyan onun hür ve 
müstakil yaşamak hakkının iradesidir .. 
Yugoslav milleti işte bu hakkı kullan· 
mıştır. Muahedeyi milletin tasdik ebı.C
mesi hlikiimsiiz kalması için kafidir. 

Yugoslavya, B. Çördlin söylediği gi-
bi övalye kralı tarafından zafer meY· 
daıılanndn ynş:ıtılnn ruhunu bulmu hır. 
Bundan sonra yolunu şaşırm:ısına im· 
knn yoktur. Almanya Yugoslnl-")'ayı taı1 

yikc tcşcbbii ederse siyasi hezimetine 
yıldırım stratejisinin hezimetlerini ili· 
ve etme i ~ok muhtemeldir. 

ŞEVKEr BiLGiN 

İnönü Zaferi 
---.o-

[ BCL§tarafı 1. ci Sahifede J 

besinde ikinci lnönü zaferini kazanaralc 
yalnız bir cihan h\UUıtleti değil, ayni 
zamanda milletin makUs talihini de yefJ• 
mi~tir. Ve ebediyen yenmİ§tİr. Tür" 
milleti için artık makiıs talih yoktur· 
Zira, elinden siLüılan tamamen alot
dlkt.an -'e bütün kudret menbalan ke
mirildikten sonra bile arslanlar gibi 
vuru~ak kendisini esir etmek istiyeıı
leri yere serıni§ olan Türle milleti, bo
gÜn en ıehametli ve ferağatkar fertler
den mürekkep ve en asri silihlarla mo
cehhez bir orduya malik bulunuyor• 
Pek acı gÜnlerde kıymetini harikalar ye 
mucizeler yaratarak isbat ebnİf ot.il 
Türle ordusunun bafında yine ikinci *-: 
önii, Sakarya ve 30 Ağwtos :zaferlerilll 
kazanmıı olan Milli Şef ve arkadaılafl 
var. 

Türle rm1Jeti sulh içinde yapmak ;.... 
tiyor. Fakat harp etmeğe mecbur edi1 

lirse, bundan pervası yoktur. Zafer, 
ebedi •§ınası olan Türle milletini bekli
yor. Veyi Türle milletine tecavüz ef" 
mek istiyeceldere. •.•• 
aoooaaacaccc=c~cccoO' 
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Butıiink6 at Fraaeola ihtiyacı, 
halk ve aşçılar 

lzmire getililen 440 
çuval kahve 

_,>_ koıulan ,, 
[ &pırafa 1. ci Sahifede] ~mahdut !ınnlarda francu- - BAŞTARAFI 2 ci SAYFADA - hmire getirilen 440 çuval kahvenla 

eni bir deniz 
harbı oldu 

- ._. kuwftlleri de .. pr- la çıkarılmakta olduğu malOmdur. Az kan togili& at ve kısra1darma mahsus- tevzi teldine alt talimatname Ticaret .. 
,,....... itth'ik etmiftir. Şimcli1e kadar miktarda olan bu franculalar da muay- tur. MesafeA 1600 metre, ikramiyesi Uletinden mıntaka ticaret müdlirlüiCl-
~ •raporlar •lmifiir. Diler taf. yen aşçı dtikklnlanna verildiğinden sa- 170 liradır. ne gelmlfür. Fakat talimatnamede bir 
tlt .._ ....... d..W Wldirilecek- bahlan saat 9 dan sonra vaki olan ta- Yazılan atlar ıunJardır: noktanın tavzihine lUıum garüldQllD-

•tı' leplere ekseriya cfrancula kalmamış- 1 - Poyraz, binicisi Davut, 60 Kg. elen bu hu.susta Ticaret veklletinden la-
T. Al.YANLAR GUUDE tın cevabı verilmektedir. 2 - GUllU, binicisi Abdullah. 56,5 bat talep edllmiftlr. 
~~UZ ETMiŞLER • Diln bir muhanirimiz bu mesele hak- Kg. Kahvelerin belediye bntarlariyle ,. 

11..i; aazet...tne aönı l~aa te~~ kında alllcadarlarla ıörUfmilş, mmtaka 3 - AlceylAn, b~clsl Klmil, 60 Kg. pılan tartma amell,..mcı. hemen her 
ta l~an deniz kuYVederiAia Cirit- t~t müdürlüitl ile toprak mahsulle- 4 - CeylAn, binicisi Bayram, 58 ~g. çuvaldıa bepr, onar kilo eblk buhmdu-
- loda limanına girerek harp ve tica- r: ofisi miidilrlüğUniln de vaziyete dikkat Poyraz ve Alçeylln boiUfması seyır- lu mUphede ecJUmlft!r. Mecmu eblk-
....,.'-Oerlne taarruz ettikleri blldlrll- nazarlarını celbettili tein tetkikler yap- cllere 9()k zevkli anlar yaşatacaktır. Ko- bit 300 kilo kadar tutmaktadır. lCaın. 
~. ltalpnlarm bir harp gemisini ba. tıklannı ötreıun1'tlr. · şunun muhakkak favorisi olan Poyraza lerln sigorta meaeleal ele tetkik edilmek· 

bildlrdllderl Sud,. limanın- Francula çıkaran fınnlann doğnıdan yetqmek için, Alcyllnuı Kl."llil idare. teclir. 
'- n yalnız hafif kunretlerinin doğruya bunlan aşçı dUkkinlanna sat- s:nde çok yorulacağı, fakat mukadder 
W "1 ıemUeriıün bulunduiu talımin malan menedilecektir. ikincilikten başka bir ,ey. elde edeıniye- 11•••1•1111111111..+I 

tedir. Taarruz eden ltalyan ge- ceği işik&rdır. ttk hafta ıyice hazırlan- .,- 1 Mil 
~ mahiyeti malOmolmamakla be- mamış vaziyette bulunan Gilllü ise. bu • 'f ) 
t; naotorbotlar olmaaı muhtemeldir. Belarad Jıtıkümefİ haftaki yarışta mükemmeldir. Poyraz [ B4ftcırafı ı. et Sdı eü 
~· eier dofru ı.e. 25-26 martta e ve Alceylln boluşma!lı kadar Gilllilntln edilen sabık Moskova e1elsl Gabri]ovlçl 

söre dün, Jani 28 martta yapı- Ü ı.a Lf reddedecek" hamleleri de meraklılan heyecana Bn- sGratle Belgrada davet etmlltir· 
ilr. deniz muharebesiyle allkadar deiil- Ç U POIC 1 lreclecektlr kanaatindeyiz. GUlltinUn de MEVKUF BULUNANLAB 

lli.e . . . [ Bqta1'afı ı. ci Scıhifede] derece alabilmesi ~k mUmldlndür. Be1grad, 29 (A.A) _Sabit bqftldl 
Lt radyo paeteaıne aawan lnaıliz kanaatine göre hükümet darbesi olmasa * B. Svetkovio evinde mevkuftur. 
~- ' l•w ~atik ti.minele llL idi dahi Yugoslav parlamentosu paktı Koşu neticelerini yarınki nUshamızda Eskl lam6r ve Avala ajana mildll-
._.. ......_ ..,..- Wr ..... bfilell- reddedecekti. bildireceğiz. N. RUÇ lerl de mevkuftur1ar. 
~~etle hücum..__ T~ NeyYork 29 (A.A) - ~eted ------------------------
~~alt 4SOO toalak ltD' Pres ajansının Belgrat muhabınnın ver- YUiyet Daimi EndltnenlıMlen : 
!il- ... !': I' 1•n. dil- Wr ,........ eliği bir habere giSre yeni hükUmetin Menderes il7.erindekl H6seyin ap k6pr0stl tamiratı (9922) lira (80) Jm. 

nq ~bedeliyle ~k eksiltmeye çıkanhnıştır. Taliplerin ihale tarihi ola 
31/3/1941 puartesl R{lnO saat (ll) de yUzde 'l,5 teminatlarlyle eblı,et ,,..._ 
kalannı blmilen Daimi EncGmene milracaatlerl 1'1~--26 - 30 10Z9(GI) 

......... ~- takip edeceği siyasetin mihvere karşı 
+;• ......... ltalyaalaraı ... hafta Ak- dostluğa istinat edeceği hakkında siya-

• :Is ~ .,lal .... fasla ol- si bükümet mahfilleri tnrafmdan verilen 
~--. aın. .. 2 clMbltwa .... oı- teminat Belgrad.ın bitaraf diyılomatlan-
~ 4'a n .... ,..ı ...W- nııı fikrince harp hu.rlıklan yapmak 

' .... h • 1
• f ..... için vakıt kuanmak üzere yapılan te- MANiSA YAl."1t0flfDB1f : 

• şebböslerden başka bir şey değildir. 1 - Man'• .... m Akpınar mevkiindeki GllZinoaun ~tllmell bir rd mild-
DEIOZINDE YUGOSLAV DONANMASININ ._.. 

• , , •• .......... m- KUDRETl detle kiraya verilecektir .. •ı: n• 11 W. _... ld Aım.n Londra 29 (A.A) - Royterin deniz- ! - thale nisanın onuncu perşenabe gUn(l sut 11 de vilAyet cWml eac8: 
meni önQnde yapılacaktır. 

.. uaı il$1 in ... • 1 O. ellik mubarrlrl yazıyor: 3 _ Bir -n.L ldranm muhammen bedeli 300 Ura w muftkbt temlNt il 
•11111•11a 1ı11 Wr mıılraftlllll .-, Yugoslavya donanması ufak fakat çok lira ~m kunqtur. 
~=~· · iyidlr. MUrettebatı 6100 klpd.ir. 1150 4 _ Seraltl anlamak latlyen taliplerin Daimi encUmen kalemine manı.: 
.._~ MUHARF.BELERINE DAiR neferden mllrekkep bir ihttvat mevcu- atlerl.. l20Z (Ta) 
~ 'IDIUCLER du vardır. Subaylann çoiu ft bmı.- .....;..----------------------• 
~ Z1 (Rad,o) - ~e maeza- denizaltı subayları tahsillerini tngllte- tzM1B stctıJ TICABn Ml!MUaLOOUNDAM ı 

Al. ..... teWlll: rede ylqJllllf1arcbr. Teaeil .. u 1
1 o1aa ('llık ~ ve 'ftanıt •• da .... ) * 11/S/lMl 

........ çarp...-Jarda Britanya ha- Yugoslav dgnanınast bir eski kruva- • 1 ......__. ..a.ıı1m 111 tleM'lt li 1 ... 
-""',.....1..1 A,Lı ... ı-!e -- __ Lm •'- _.,.,3_ d8rt dft-er, 4 deııiDltı. 8 tor- tat .............. lep r 

7 
- L uv,parr .. _..___ ___ zu .-.. ~ u. ~ .,.. ... v~ ki- 'r ı. ıln llellm 2m ..........ıa lı:mıdw t..el ılr.... -

~ada. arumda d&pnan 1aup ce- pitoclan, mtıteaadlt hilcum botlarmdan, ıa.ır .ı.a tlanıt wmarhıp remi m6lltlrtl w I'. Tesis ..... 
:J( ~ tlddetJe taanas etmitJerdlr. 6 mayn gemblnden ibarettir. fnşa ha- ZABnNAllL 1-!...,_ krunzlrWe ı,ır ttatpn 11nde bir ae destroyer vardır. ~ = elssBDABLAJt cnvBLL 
~ *».._ ı.a,Gk çapta laomWar S.- TUrk Saaayl ve 'ncuet Anonim şirbtlnla 11 mart tM1 ,marted gGnG -
~"-ittir. Bir çok bombalar bu ııeml- KBSfDE G01f0 10 da TUrklye Palam.utçulan Anonim 'irketl idarehanesinde yapılan his 
~ hnına diitmfltdlr· Bir lmnazör- l'ERfR EDff.Dj sedarlar Adi aenelik heyeti umumiye toplantısı zabrtnam-klir-
ııa..;. llln dumanlar yükeelmlı Ye kl'UTa- 30 .... _ ..... ft.tl p gU •• k "d edile- 1 - HUkümetl CUmhurlyeyi temsilen ncaret vek&letl Dll!!\JDll koml9S 
~ hueketalz bld-L -rüJmn..an. ~ - azar nu eşı e d ba C det ... _.__... L- bul 
.. AZ BiR rr AL YAN .. ZIRHLm cek olan ilk okullar ~u Duatepe sıfatiyle mıntaka Ticaret mil Urü muavini Y ev lUIAu~ ~ un-
'ATn şubealnbı tertip eylediği piyango bazı mUŞtur.. tevflkja 
L:...~-· 

29 
( a a) .. -!-" .. esbap dolayısiyle 26 Nisan 941 Cumal'- 2 - Heyeü umumiye, nizamnamenin 2T bıel maddestne ~ı _..,. - .tUmrlll.lllJD tesl ,onu alqıunı saat 21 e talik olundu- Meclisi idare reisi bay Fuat İyimenln ri yasetlnde _.t 10 da açıldı.. tıAnna-

~ • h h ı melerde yazılı oldu~ veçhile bildirilen zaman içJnde. eirket merknine bat 
~,..... M• ' hM .... ' sı laaldon- au a er a mmıştır. vurarak girme ktıAıclı alan ve isimleri toı>lantı yerinde asılı butunan bı--
:t hal •e .... ..._ .. ittir HUKUK darlar cetveli ile toplantıya ge1enlerin g1rme kAAıtları araştırıldı. CiJmlesfnln 
~:ı"ı:W: ltaı,.n :;:,:.; ~PJtı'~t~~i:f" HA- gelmiş olduğu göriltdn .. 

t..lr .. deant -arlulu resmi mühürii ve F. Tenı"k lnmıa 
1 - ZABrrNAML 
Z - eisSEDABLAB cETVELL 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin 17 mart 1941 pazartesi günü saat 
10.30 da Türkiye Palamutçuları Anonim şirketi idarehanesinde yapalan his

sedarlar fevkalide hel•eti umumiye toplantısı utbetıwnesidir .. 
1 - Hüldlmeti Cilmhuriyeyi temsilen Ticaret vekaleti namına komiser 

sıfattyle mıntaka Ticaret müdürü muavini bay Cevdet Ankut hazır bulun-
mıqlur.. . 

2 - Beretl umUllll)'e, e1a1 mukavelenamenin 27 inci maddesine tevfikan 
Mec11sl idare reisi bay Fuat İylmenin riyasetinde saat 10.30 da açıldı. tılıma
meJeıde yazılı oldulu vedıile bildirilen zaman icinde, şirket merkezine bat 
vurarak girme kQıdı aJan ve isimleri toplantı yerinde asıh bulunan histe
dut.r cetw1i ile topbmtıya gelenlerin girme kAğıt1an ara$tlrlldı. CUmlesinin 
.... a6rO)dL 

1 - (33.815.) Adet hı.e BeDedi sahiplerinin toplantıda hazır bulunduldan 
reis tarafmdm bi1cllrddL. 

Top1antada hallr bulunan hissedarların sahip olduldan hisse senetleri, 
aerma.yenln Go rnlıınıvlnı fazla oldulu cihetle esas mukavelenamenhı otu
ZUDCU ve Tleant bnununun 388 ma maddesinde yazıh nisaba içthnam hlsıl 
oldulu bay komllm' tarafından da bildirildi. 

' - Rey topJ.mala • eok hisseyi temsil eden TUrkiye palamutçuları A. 
$. llUmenilt bay Mustafa Klper ne bay Barold Jlro ve yazıcıhp bay H6seyln 
Ahuollu seçlldl1er. 

1 - İdare mec1lalnln raporunda zikredild.ili veçhile şirketin esas muka
velenamesinde tadili teklif edilen ruznamedeld maddeler birer birer okundu 
ft mUtteftbn _,.dakl kararlar verildi. 

1 - Bas muüveJenaınenin beşinci maddesinin birinci fıkrua. idare mec
lı.lnln tekllfl vedüle tu tekilde tadiline; 
(IJlrbtbı .......,.. ~ yüz elli bin Türk lirasından ibare& olup. be

heri oa dd'8I' buouk TUrk lirası kıymetinde kırk dört bin lıilseye 
mQnlpelmıllr-) 
Ayni ...,, ..... mezk11r fıkraya uygun olarak beheri OD IJd'8l' buçuk 

Undan yeni hlae llelletlerl tab ettirilerek eskileri ne te'bdillne karar 
verddl. 

Z - hi mubvelena....,ın yedinci macJdeslnln 80Duna idare mec1lslnln 
tek1ift ved6 9U faknnm 111....me.. 
(İdan mecllll IOali:D bl 1ettlll takdirde bedelleri tanunnn aclenmlf 

ola matewldlt h' d.t havi hiae senetleri ibdai edeblllr-) 
Buna ...._ , ......... edi1eeek hlsle wıetlerl tJı~ 

bdar ......,. elde mncut hisle senetlrlnln Oulne OW-- w.e cm 
iki buouk TUrk JlruMhr) ilmesinl havi clamp Yllll edd-MM bnır ....... 

1 - .... mukaftlenemepin )'irml beflncl ......._. W.. IMCll , I• tıekll-
8 .......... IMllde tedQlne karar wftldl.. 
(Da" eni•, lcllm.a lflnflnden • .... on '- illi en.ı a1tm 

-wMeıle ..._ ...,.il ftdail9 putıhm Olta ~ w da"'8a-
..ı.." lf'll ml•+-at deftıedi1eNlc&tr-) 

1 - Bı•mem ••• .... lllecek ı..b bir şey olmadılmdm tıoplmtap mıt 
on._....,......._ 
.. .. _.....memur 

Aalallhidlr.. • 
Ymıca 

Kcwniser : C. A1UKtJT 
15 auu.tuk pul iberlne 11 mlll't tariJll ft 

TOık SanQl ve 'ncaret Anonim tlrb&tft.nt mDbOril 
TGrk ~ ft 'ftearet Monhn şirketinin 11 mart 1941 puaJ1ell gamı mi 
10.30 da tzlnlıde TUrk:lye Palamu~ anonhn '1rketl ~ yapa

ı.n h•aedarlar lnbJtde heyeti ummnlye toplantı.mda hmr buhmaD 
bisseduJer cetveli.. 

Hlaedann. adı ,,. sam Oturdub ,.-Hisse adedi Rey adedi İmzalar 
TOrldye Palamutıçubn A. S. hlnır 13.'150 13.'150 M. Kiper 
namma Bay M...,_ Klper 
Bay BmoW Jro İzmir '1.125 
Bay Jim Jiro İzmir 5.000 
Bay Fuat İyimen &nıir 2.000 

7.125 Harol Jiro 
5.000 J. R. Jho 
2.000 Puat ty1men 

harL~d~~~ ~ L~ 10/3/941 tarihinde Kupdumın bo.. B~ -~~ ~~':!..~.ı':- senedi sahiı>lerinin toplantıda hazır bulundukları 
~-- ._...... .. :: •• ,..... ..... :-" YllCI önll malaalleelnde vefat edea her- •• .,M#JiT• 'n • , & r•: M rt!n • C' 3 * 1 f d : ~~ ..-a .... tı.»s:A\r,,..!'J ·~·~_.._.t:•·-~~;: , ....... ;.ôlıl....,_ nru;:~.1k • .,. .,.. ... ...._. 

!ift HAKKJNDE TIBUC ne ..... 1ıiııtl"t9ıw ~s~-.... <lsıliv nunu 388 mcı mac!We yazıb nisaba lıetlmam hlsd oldulu _,. ._._. ta-

887 Cartton 'Vltol Lmir 2.000 

~ı s ~ 
B. :Ali Hami~ İzmir set 

2.000 Carlto VltıDl 
1.81 Nntwırl 
ı. Rnett Jol 

- .. llUnlr Binll set A. N.PatamutıPa 
~ ce malıkemeee ..... .-lJet edi1mlt nfından da 'blldlrlldt.. 

29 ( ~ - S. 21•19 ) - '>ldufanc:lan mlrucılan balunduiu tak- 4 - Rey toplama~ en çok hisseyi temsil eden TUrkiye palamutçulan A. 
~11anııtiain teWlih dirde illn tarihinden itiharen üç ay zar· $.mümessili bav Mustafa Klper ile bay Harold Jiro ve yazıcıhla bay HOie-
~ ., , Repoam kamandumdaki fında mu.len Kuşadası sulh hukuk mah- yin Ahuo~lu seÇlldiler. 

A ılb .-•••• 25 -U. Adri- kemesfne müracaat etmeleri illn olunur. 5 _İdare heyeti ve mOraldp raporları ve 31/1211940 tarihinde biten yıllık 
~ .......... ..wn.mde W-,e 1224 ( 748) bllneo ile mevcudat cetwU ve kAr w arar hesaplan okunup, aşaiıdakl im-
~ ..,,.._ ltlr ttaı,. ~ susat mUtteflkan kanr altına a1mdı. 
~ t alfdr. IZMtR BELEDIYF.StNDEN ı BtRfNct KARAR : 
~-:=.::= = AltaJ mahallellnde 785. 803 ..,dı İdare hevetl raı>e>ru lle mUraki'P raporu okUJlU1) kabul eclildL 
l.lr ,oltaklarda kanallzuyon yapdmam. fen hdNct KARAR: 
JU ~ • ...._. ulaatlhııntbr· i$leri müdiirlüiündekl btlf -.e prtna- B1Aneo lle kir ve zarar hesabi ve mevcudat cetveli okunup, bW ft ._. 

L:...~ CEMtst ZAPTEDILDt mesl wıçhlle açık ~ konuım... dik edilerek idare heyeti helarmm zlmmetlerl ibra olunda.. 
~ 29 (Redyo • S. 2t,tO) - tur Ketif bede11 1'50 Un 23 karat 'OçttNcU KARAR: 

MMlalyorı mu'.vakkat temlnab 101 liTa 27 ınm.- Bu sene muamelltmdan bAın1 olan (265.370,8') lira afi klrdan 
~ F.-..• w tur. Taliplerin temlnab it bankwna y07.de 5 l olan (13268.53) Ura nizami dıtlyat ~ aynldıldan 
~ tlıcll...-. - 11 hin vamarak makhuzlarlle ihale tarihi olan sonra bakiye kalan (252.102.11) liranın ( 42.000) lira kadarım malt 

~~ıa...A"- iM ....... apt 14/4/941 puarteslgfln6 eaat 16da en- eene ~de kazanç beyannamell Uzerinden 8deameel leap eclea mi11I 
• Ceanl .......... Uç Mr cümene miiracaatlan. mGdafaa ~ ~ oı.rü tefrik edlbneıdne ft b1m Zt0.102.11 

~.-....._ ..................... 30 3 8 12 (7S4) liradan n54.000) llrasa biSle batllna nc. bucak 1lradm lllllll ......_ 
,~ .._ .a • .a .... ._

8 
ttl o1ank 10/4/1941 tarihlDclen ltlbmen 18 numuah kupm ..-. ................ v... bt)mde, elrbt vemestrıclea blaedarana tevzltne 'V'8 bakl:re b1a .at..--..... ..._ • O (56 bin kilsur) liraya ~ aeneden mttdener (!Mll.M) ikam u 

~AJW K•DDr auauaLIK O SEL oaftldyle eeman <•· bin kOsUr> 11rayı idare ıw,Mlnln nıpcırundald 
~ vy ALn' S.U.01111 BDI EY.. teklif veeb11e tn1kat edecek olan fevb1Ade ._,. Ulll1lllllJenla n. 
~·-L 6 L-L~ -. rarına lktlran etmek Uzere sermayenin tezyidlnde kullamnalıc "'99 
~. •-ua- es1d mahkeme a••es' CUzel)'ahda 7 mca IO™Ui 6. na. but elde mütedavil bir meblll buluneiurmak mabadlete kir w za.. 

--.. marah eY klrahktır. 4 oda-. meywı .7 ~ ""1Jll1 MQ-. -.., rf'd'r aiaçb bahçesi, senit 'balkonu, gUze1 rar hesabmda bıraki1arak ~eoek 8eDe'9 devndilmeıdDe Mp blıllk· 
'le41aa tn.1et1m1 211t+ nı mamaruı. ...,.._ elektriil Yardar. DÖRD~'cir ~ 

• 
Bapıa..f Gayet bllan"1ı bir ndir. idare heyeti kumdan. 11118 lolnde ı.tlfa et:mı. ola bay Jlm Jlıo-

....,...11ıııııı&.;... M T B TalipleTln CUzeJ,ah tramny cad- ll1m .,..... idare hliretl t111afından tayin ohnum ~ HaroY J1romm 
J.,; desi 91 1 numanlı ne m6ranat1an. izahlı tudlk edlJerek ,.ıne Azahk mllddetl bltm bay Rüml ~ 

(1-4) (753) - yeplden idare heyeti k81ıtma intiha~ edildi. 
BESiNCi KARAlt: 

Z inci ıcRA MF.Ml"RLU- tzlltR. 2 lnd tcRA MEllURLU-
~ • öUNDAN: 
ss:~ ve eytam bankasına ipotekli EmJlk .. eytam banb11na ipotekli 
~ana karar wriWa tzmlrde olup 11t1lmuına karar verilen !zmlrde 
~ branak soblında 4 Nolu ve Alsancak mahalleli ikinci brdoa 189 
~~~ydma g8re çilt 319, sahife taj Nolu ve tapunun. kaydına gtire ada 
~ 4a byıtlı ftllllt lUmmlu kahatı 1214, parsel 12 numarada kayıtlı ve 
~ tapu kaydı ve vaz'lyet ra- sair lüzumlu izahatı dosyasındaki 
~ı (4GOO) Un kı,metl mu- tapu kaydı ve vaz'.iyet r&J>Onmda 
~ -evin mn11d9Pti açık arttırma yazılı (8000) lira kıymeti muhammineli 
, ~ ~•e 844 N.lu eınllk ft ~m ban- evin mUlktyeti açık arttırma suretlle ve 
~ .ı...-:-unu mucibince- bir dmva mah- 844 No.lu emllk ve eytam bankası ka
~k Ozere arttırması 19.5 941 Pa- nunu mucihfnce bir defaya mahsus ol
~.~au •at 14 te icra d11iremfz için. mak U.... uttmnuı 18-5-Mt Cuma 
:. Ito.; ek \b:f'1"e biray mttddetle satt- gilnfl saat M te len dairemiz içinde 
~ ~· Bu arthnu neti~de yapılmak üzere bir ., mtldclede •tıh
~ her ne oluna ol4Ml en ~k ita konuldu. Bu arttırma neticesinde M

~ "9..L tlzertne tha\M yapılaf!llthT. tq bedeli her ne olursa olsun en çok 
·~~ ~ para ile olup milşteriden arltlraam ilzerine ihalesi yapılacaktır. 

t.....~ bu~\: delllll!e masrafı alı- Sabf pefln para de olup mlt~den yal
~ ..ııtbl aJaca\l1larla dilP.r ata- nız yOzde ild buçuk delllllve masrafı 
~ve irtifak ha\kı 41,,hq>terinln alınır. ipotek sahibi alacaldılarta d~r 
S --lnıı Uzmnc!f'1d haldamıı hu- ~lacaldıların ,,. irtifak hakkı aahlpleri
~.-~ ve fala dair olm tddlala- nin gayri menkul Uzerfncleld haklann1 
~ "n taribfnd~ ttlbsren 15 gUn hususile masraf w faize dal!' olan lcldt
~b mUıJbltelerfte bfrlikie me- alarllll ~bu ilin tarlhtnden itibaren 15 
i..""'I ~ize bndtnnelert k-ap eder. qUn içinde evrakı milsblteJerlle birlikte 

elfts c1 lıaldan tapa ııHllaet ma- memurlyetimin bildlnnelerl icap edPr. 
a ı'ba ~- 1llmt 1ra- ~ksl halde baklan tapu slcı"llnce ma16m 
~ olmadıkça paytasmadan hariv bl11'1ar 
~1 tarihinden itlbare!l şartname 2S t 9t1 tarihinden ltlblren prtname 
~ ~ktır. Talip olanların yUzde her Jce19 açıktır. Talip o1an1ınn yftzde 
,~ teminat akçam veya mD1! vedl bavulc teminat akçası ftY8 mtm 
~'::,mektubu ft 146-!G!OP bir 1-ıb ... mektuba 'ft 141-ZtMO ,Z 111 lera IDl!mU'l'l• tb,a nUIMl'llllll t.mlr l1dM icra me-
;ın•illliiPt • ıau:ıhılm ......,. • 91 Wtl1' 

1941 yılı için mGraldp olarak (250) lira t1cret1e Bay 11.mfut _... 
ALTINCI KARAR : 
~ hususat - ..... ..,.... mMlmiJı'.et ft ~ .... 
rlldl.. 

(A) MGdtlrler taJinl ile t1e1.t •e aJ'ldd.nmn WB ....... w ftl6. 
meıd.. 

(B) İdare heyett ı.t1f ~ her biri U. her tUrltl anwzalllP 
tlcmlye 'ftt aldtlerclıt baJ11rm .. • 

YBDINct KARAR : 
1941 7dmda ~etlnla #nma halda o1uü her toplantllla 
~ M ?of nr. ... ...- bhul edddl. 

Toplantıp mt 10.IO da .....,.. wdldi. 
Reis Rey topı.,,.la IDllD1ll' YUlll 

Mı ldbldlr-
.Kam'Mt : c. AlUKUT 

u bruşluk pul btrlne 11 mut tarlbl ,,. 
TOrk 8nQI w '1'kFl9t Anonlnı tlrbtl remı! mnhilrl 

Tllrk Sanayi w 'flcaret Annnhn .... in 11 mut 1941 ımartesl aOntl IU& 
10 da fmdrde TUrldye pa)am~ ID""fnı '1rbtl ldaıebımeslnc1e :raııa

ı.n blwdar1ar lell811k Adi MJeti amumln toplmtısmda hazır buhma 
blneclerlar eet9e1L. 

Hllledarm adı ve sam Oturdu~ .,.m.. adedi 
Tarld,. Namutçulan A. ş. t.alr U.150 
namma Bay Mmtafa Kiper 
ea,. Harold Jlıol 
Bay Jlm Jlro 
Ba.Y l'uat trtmm 
.,. Car1ton Vltol 
Bu Pot nlned 
Ba.Y Bert.t Jôll 
.,. .. lltlalr .... 
B. Ali N8ıbial l\spe1MwtQv 

1.125 
5.000 
2.000 
2.000 
UM uoe --

ile)' lllledl fmglar 
10 il. 1Dper 

10 Baro1 Jlrol 
,,o J. a. ı• 
10 l'uat 1lmm 
18 c-ıtnn '9ltml 
10 Pol l1lbm:l 
11 .... , ... 
11 Klltlnlra..ı 
• .A. N. p..• ... -

33,8'15 33.815 • 
AaU pbldtr. Komiser : C. AR.tKtJT 

15 kunqluk pul Uzerine 11 mart tarihi ve Türk Sanayi ve Ticaret 
'riırk Anonim slrketl resmi milhihil 

1929 ('151) 

..................................................................................... : 

1 Devlet DemiT Yollarından 1 
............................................... , ...................................... . 
lluh• •• bedel. lll1IYÜlalt tem"'at ve miktar1an aşaiıda vuJlı dört gurup 

gam w W••• ..,n arn a.le. eıltlmek tbere 8. 4. 941 ..ıı gUıin saat 15 de b
pah mf ma111e lllbalde l wa lıJletaie blnumda A. E. komis,onu tarafında 
satm •1merôtır. 

tllılldllerln ayni lla .a t' • b.tllr laer IUl'UP tçm ~ ayn olmak prtde 
ta6 h+t ft hnDlll f T tm'-' ldha -- ola bPmlı sarftanm komi.,... 
vamılıll "' ılr. 
Şutrscnw pus:m .._. .....,_da verdmekledlr. Yahm smı.• Urahk 
~ d ,...... 18' brat mukabilinde Slrbel nawh4en tıemla Jta. 
nar. 

Miktar il s 
252,09 
331,51 
'118,11 
•.zc 

Muhammen bedeli 
Cimi Lira 

1ıfuvakbtte. 
Ura 

U41.ft 
148'1.ll 
2Tllll 
1T49,a 1• ('111) 

• 

u nı1111aaı:u~:a:ıaıc ıu:3cacu J a :E*'IO:nn rrcnoı::ııua:rocooceo~ 

Kendinizde veya çoçuldan-
·:L: .. -...1.!!~ ... •• DIZUa t(Oru1&1'uuUZ 

...a.M •, KM M Bı • •, K .. sılrdara. K.m ı'trılerl. a.

..W k p sn, Olmlı' "C'. •••aııl, SaJ,a •"-• ...,_. '"* lldell. C.. ... "ss,&z it "5tmeıle ~ .... ..,.t 
Wlll lllıller; 

Bun1ar ,_. .... --in temiz " taf ohnamı....- ...,. ..... , 
lmda ,_.. thwı• w bn1anmm emen..._ ... tM .... ......... 
lmrtıııhMlrldD• kn lılrkutu Santa alm&. Ve 'ak lıM_. maciWD
• bllwmgg, .,.... kartahanuuaL. . 

m mczAlUDS ICOTUSO 20 ıtUBtJ8ftJIL 

lsiladle 
Dikkat 
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SOi ASKERi VAZİYET~ Yugoılavyada örfi SİYASİ VAZİYET 
---<>-

idare ilan olundu ----co>----

Arnavutlukta 
A 

Yunanumumı 

taarruzL. yakın 
•• •• •• 

Almanlar Yu-
2"oslav milli 
birli2"i ile oy
r~iyacaklar! 

ük.ümet teza
hürat yapılma
sını isten iyor 

->- ~orunu yor -«>-
Radyo gnzetesine göre. Yugoslavya Belgrad, 29 (A.A) - Yugoslavyada 

henuz gt-nç kralının culus ııenlikleri için- Radyo gaz.etcSinc göre Şarki Afrika örfi idare ilan cdilmistir. Gazeteler, 
dedir. Bclgrad haberleri milletin sevinç cephesinde Eritrede Kerenin sukutu Bclgrad polis miidürünü~ n ai:rıdnki teb
içinde olduğunu bıldiriyor. Bunun baş. İtalyanlar tarafından nasıl maneviyatın liğini ncşrctmcktedirler : 
Jıca iki •IC'hebi vnrdır: Evvela kral Alek- sukutuna sebep olmuşsa beri tarafın •Bir rejim değişmesinde her znman 
fıandnn 7 sene evvel katlinden sonra, maneviyatını, bunun ak.s~ne olarak. bir olduğu gibi ba7J kimseler şahsi hissiyat
Karogörgoviç ailesinden bir krala tek- kat daha yi.ıkscltmiştir. Italyanlar şim- fannı yeni Yaziyete intibak cttirmişler
rar kavuşmasıdır. Karagörgoviç ismi di Asınara istikametinde şiddetle takip dir. Baş\ckil, bir beyanname ncşrede
Sırbistan ve Yugoslavya tarihinde kah- edilmektedir. İtalyanlar her ne kadar rck halktan tezahürat yapmamasını is
yamanlık menkibeleriyle beraber anı- bu yol üzerinde ~fuıialar bırakmak is- temiştir. Faknt diin dini ayinde Yugos
lır. Halbuki 7 senedenberi Yugoslavya- tiyorlarsa da bu, Ingiliz takibini gecik- lav hiikümetinin ''nlmnnn Ye sulhper
yı idare edenler bu memlekete dahili tirmiyecektir. Keren en fmzalı arazide \'er sİ:)asctine uymıynn hadiseler ''ulnt 
istikrar temin edemedikleri gibi harici idi. Asmaraya doğru arazi gittikçe düz- bulmuştur. Bu gibi hadiselerin gayri 
politikaya verdikleri istikametle de Ieşir. Bu sebeplc burnsııun İngilizler ta- mcsul insanlar tarafından idare edildiği
Yugoslavyanın infiradını temin etmiş ıafmdan kolayca ele geçirileceği tal;ı- nin tnsrilı edilmesi lflz.ımdır. Böyle ha
ve nihayet üçlü pakta girmesine sebep min edilebilir. disclcrin tckerriiriiniin önüne geçmek 
olmuıılardır. ikinci bir sebep te inkıla- İtalyanlar Kerende çok mikdarda mal- üzere devlet makanu tarafından lüzum-
bın Yugoslav tarihinin en nazik bir zeme ve bir mikdnr esir bırakmışlardrr. hı tedbirler almmıştll'. 
Dnında yapılmış olmasıdır. Kerende alınan esirlerin adedi malum Bclgrad, 29 (A.A) - Stefoni Ajansı 

lm -1-1 - beraber b" "k ld ~ bildiriyor: Bazı Ynaoslavlar nazarında Yugos- o amcuua uyu o ugu mu-
- h kkak A t d cikm' Jlın•atski Dincrvnik gnzctcsine göre, 

lavya U .. çlü pakta ...lrerken öldürülmiis, a tır. smaranın zap ı a ge ı-
•. """ b d h kl'!tın yeni kabinede kendisine birinci başve-

hatta• tabu•- konulmu• olup &ni bir ham ycceğine göre un an sonra are u 
.. "' b k Jo ha d" kt' B kil mua\•in)iği \·azifcsi tc\'di edilen bay 

le l'Je dı'rı'J ... icü'r. Bu iki anlı heyecan üyü smı cenu onece ır. ura- k .. ..,.. d d Ik hcd ~ } ht 1 Mnçck Zagrcptc olup \'aLİyeti anlama tesiriyle Yugoslavlar genç laallan ve a A uanm i eı. o ması mu eme -
1 d dir. Bu şehir Habcşistanın Eritre hudu- ''e kendisine maliimat getirmek için 

hükümetleri etrafında toplanmışa ır. duoda mühim merkezlerinden biridir. Hın·atistan valisi Subasiçi Bclgrncla yol
Yugoslavya taarruza uğradığı takdirde Habeşistanı ilk istilfı teşebbüslerinde lamışbr. Subasiç Zagrebe döndükten 
İngiltere ve Amcriknnın yardımda bulu- İtalyanlar imparator Menelik ordulnnne sonra l\façek yeni hükümctc girip gir· 
nacaklan resmen teyit edilmi§tir. bu mevkide mağlup olmuşlardı. Habe- miyeccğini bildirecektir. 

Almanya ve ltalyanın Yugoslavya- şistnnuı istilası ile neticelenen son sc- Bugünkü vaziyet bay Maçekin Svet-
daki yeni vaziyet karfısında takip ede- ferleri neticesinde de bu mevkie bir koviç kabinesinde bnşvekfilet mu::ıvin
cekleri hatb hareketin ne olacağı gittik- zafer fibidesi dikınişlercli. liğini deruhte ettiği zamana nisbetle 
çe tetkik edilmektedir. Berlin .ve. Ro- Şimdi bu abidenin de Libyadalti fıbi- brunbaşkadır. O zaman Maçek muhtar 
manda. ısrarla ~ın·atlann vaz.ıyetınd<:_n delerin fikibctine uğraması zamnnı yak- Hırvat milletinin menafüni korumak 
bahseddm.ekt~dır. _R~ rad~osu ~a~- laşmış gibidir. için hükümete girmeği kabul etmişti... 
~~p~e _va~y~tin alaka ıle takıp ~ildı- Habeşistanın cenubunda Harrardnn Zaman zaman Belgrad ve Zagrepte 
gını bıldırdikten sonra Zagrep sıneına- Diredua istikametinde ilerliyen kuvvet- oturmakta idi. Dr. Maçck Yugoslavya
l~d·~-~ kültürel fil.mlerinin gös- lerin henüz hedeflerine vardıklarına da- nın komşulariyle sulh içinde yaşaması~ 
tenldıgını ılave etmektedır. ir bir haber gelmemişse de pek yakında m ve samimi iş birliği yapmasını arzu 

Alman istihbarat njaruı da Hırvat bu mevkiin de ele geçirildiğinin bildi- ettiğinden vaziyetin inkişafını yakından 
lideri Maçekin yeni kabineye girip gir- rilmesi pek mUhtemcldir. İngilizler bu takip etmektedir. 
miycceğinin henüz belli olmadığını bil- cenup harekatında da p<>k çok esir al- Belgrad valisinin hükümet merkezin-
dinniıtir. Halbuki Belgradda neıredi- mışlarsa da mikdarı bildirilmemiştir. de nümayişleri menetmesine bakılırsa 
len tebliğle mumaileyh birinci başvekil ARNAVUTLUKTA hUkümet vaziyetin normalleşmesini is

tiyor. 
muavini olarak gösterilmiıtir. Arnavutlukta Yunan ceplıcsindc İtal- Harici siyaset bütün kararların bü-

Almanlann Yugo lnv milli hirliğilc l·nnl:ırın tahkimata büyük gayretle sn- yük dikkatle alınmasını icap cttirmek-
oymımnğn karar ''efdikleri anlaşılıyor. nldıklan ye td örgii m5nia1annı lruv- tedir. Hırvatistan dahili ve harici siya-

OÇLO PAKT MERt Mt, \•etlendirdiklcri haberleri gelmektedir.. set kararlarını itidalle karşılamaktadır. 
DECIL Mt? Bu haberlerden Yunan umumi tnarru- Hırvalistanda hiç bir hfıdise olmamıştır. 
Viyanada Yugoslavyarun üçlü pakta zımun yakında başlıyncnğı manası çı- Hırvatski Dinervnik gazetesinin nüs-

iltihakına gelince bu mesele hakkında kanlabilir. Hnkikatcn Yunanlılar için halnn Belgr.ıdda toplatılmıştır. 
henüz resmi beyanatta bulunulmamıf·- Bnlkanla.rd;ıki son hadiselerden istifa- Sll'P milis kuvvetleri halkın Aakin 
tır. Fakat Almanyada yapılan yan res- de ederek ltalyan cephesini yarmak za- bulunduğu Zagr.cbe gelmiştir. 
mi beyanatta, paktın imza edilir edil- m~nı l~uliıl etmiştir denebilir. Bclgrnd, 29 (A.A) - D. N~ B. : 
mez meri olacağı bir maddede tasrih INGILİZ BOMBARDII\1ANLARI Hırvatistan valisi Subasiç, Maçekin 
edildiğine göre, halen meri olduğnudan YE ALMANLAR talebi üzerine yaptığı uzun görüşmeleri 
ıüphe edilemiyeceği bildirilmiştir. Yan In~Jiz ha\'a "m"•etlcrinin Almanya müteakip Zagrebc hnrekct etmiştir. 
resmi Alman sözcüsü demiftir ki: üzerindeki son taarruı.lannda, bilhassa Subasiç .son olarak yeni dahiliye na-

Bir hükümetin akdettiği bir muahede Berlinde ağır zayiat ikn cdildi!,'İ bildi- zırı Dr. Budisanliteş ile görüşmüştür. 
ondan 50nra ki hükümetleri de bağlar. rilmcktcdi.r .. fngi~izler bu harck!ıt esna- Malıl.mdur ki epey zamandır Hırvat 

Diğer taraftan bu yan resmi Alman smdn yenı trn hır bomba kullanma~lnr- partisl ile dahiliye nazırının mensup ol
beyanatına Belgradda verilen cevapta ~ır •. Bu bo"!balnrın A!mnn mancvıyatı duğu Hırvnt köylü partisi birlikte çalış
Yugoslav kanuni esasinin maddelerine üz~rmdc tcsı~~er ~aptıgı ~an haber- maktadır. 
fıaret edilmektedir. Bu maddelere göre lcnnde1?: ~e o;..rreru)mekt~dır. Bu !»<>~: ~c:ıooı:ıı:ı:ı~cıccoc:ıc:ıcCQOOCcıcıcıc 
hir muahedenin meriyeti için meclis ta- balar yu2undcn bazı znyıat kaydedıldıgı Makı·neve 
nfuıdan tasdik edilmeei lUundır. bu haberlerde bildirilmektedir. . _, 

Almanlar Yugoslav kanuni esasinin 1 • Bu bombardım:ıniardan biri netice- v •ı• k 
maddelerini bilmiyorduk diyemezler. smd? Bremcn~eki ~o~c1: Vund tayyare en Jr en 
Çünkü, devletler hükümetin hükümleri- fabrikası ~np edilmiştı~. Bu, AlmM!-
ne göre her devleti muahede akdettiği Y:1~m en ~):1 tayy:ıre fnbnkala!1°dan bı-
kar J devletin teşkilatı esasiyesini bil- rıdır. ın,,ıız deruz kuvvctlcnne ~nrş• Alman ve ltalgan tebaa. 
mekle mükelleftir. Fakat Yugoslav in- lmlI:ınıian Foker yund tan:~elerı bu 
kılabının şumul ve ehemmiyeti o kadar fabrikanın mamulatıdır. fngılizlcr bu ları Yugoslavgagı 
büyüktür ki üçlü paktın meriyeti mese- ta~zlar esnasında ~ürt motörlü yeni 
1 ~ d 'k' · d ,_ h Amenkan tnyyarelcr1 kullanmışlnrdır . 
esı e ı ıncı sıra a .ıı;a r. ı· ·ı·zı . li d k" v bo b dun terkedı·uorıar A • • • • • • • ngı ı enn c n c ı agır m ar an 
• _26 •. M.~rt hııdıscsı hır ~tilUldır. Bu ıh- tayyarelerinin sayısı çoğaldıkça Almnn-
tılal uçl~ P~ktından dogmuııtur. Yugos- ylıya indirilecek darbelerin gijtik(e da· Belgrad 29 (A.A) - Alman tebaası
lavlar ımdı memleketlerinde Alman ha tahripki'ır olacağı muhakkaktır .• Bu nın elçilik tarafından pazartesi günUne 
nüfuzunu izale ile meşgul görülüyorlar. ağır tnamızlnra mukavemet etmek SJ· kadar Yugoslavyayı terke davet edil
Almanlann maruz kaldıklan hadiseleri rası şimdi Almanlara gelmiştir. eli~ teyyüt etmiştir. Teeyyüt etmemiş 
Alman isti~barat ajan~ı b~l~~~iştir. . Geçen her gün Almanlara yeni güç- haberlere göre İtalyan elçiliği İtalyan 

Avala ~Ja~sını1!. ~kı m~duru. ~~ı- lüklcr haz.ılıyor. Bu vaziyet Alman- kadın ve çocukJannın tahliyesini tav
lerek yenı hır mudur tayın edılmı.ştir. lar hesabına hiç te ümit verici olmasa siye etmiştir. 
Hatılardndır ki bu ajans üçlü pakta il. gerektir. ----·-----
tihakın Yugoslavyada memnuniyetle Al l • • 
karşılandığını bildirmişti. Alman taraf- :111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: MBD e f;JSI 
tarı evreme> gazetesinin baıı muharriri ==§Alman v• lta/vanlar§_ Yugoslavya haridye 
tevkif edilmiştir. Bir taraftan bu tasfiye ..- , 
<levam ederken diğer taraftan Avala = : nazırını Ziyaret etti 
ajansı inkılnb'in dahili sebeplerle vuku §_- Yugoslav yadan çık-~_ Belgrad 29 (A.A) - Almanyanın 
bulduğunu bildirmiştir, Fakat bu iddia Belgrad elçisi Von Heerenin evvelki 
Berlini memnun edecek yerde bilakis :: ğ h / E gün ve dün hariciye nazırı B. Smoviçe 
hiddetlendirmişe benziyor. Çünkü ~ ma a azır anı YOT ~ yaptığı iki ziyarette Alınan hükümeti 
• Doyçc Diplomatişe Kon.spondens ıı tarafından verilen bir notayı tevdi et· 
J\vnla ajansına cevap vererek son ha- ~Her ihtimale Jıarşı ~ tiği ve bu ana kadar hiç bir selAhiyet-
<Iiseler de harici siyasetin amil olmadı- __ : ~imdiden hazırl•""a =-- tar menbadan teyit edilmemiştir. Sanıl-
ğının iddia edilemiyeceğini Almanlara 'J' ":# dığuın göre B. Von Hcercn yeni hükü-
karşı yapılan muamelelerin de bunu is- § flaşladdar.. E metin harici siyaset temayülleri hak-
bat ettiğini yazmaktadır. Bununla bera- :; Budapeşte 29 (A.A) - Ofi ajan-: kında malllmat istemekle iktifa eyle
ber Alman elçisinin Yugoslav hüküme- §sına göre Belgrat Alınruı ve ltalyan § mi.ştir. Kendisine Yugoslavya harici si
ti nezdinde her hangi bir teşebbüsü tek- :: elçilikleri, vaziyette değişiklik oldu- E yasctinin rejim değişmesinden mütees-
zip edilmiştir. 5 ğu takdirde Alman ve İtalyan teba- : SÜ' olmadığı ve harici siyasetin bütUn 

Al B ı d ı · · ni : al.arının tahliyesi için hazırlıklara E k_onışu memleketlerle iyi münasebeile-

h 
. . manyanınil ~. ~~n l e _çıdsı yel : başlamışlardır. Lüzumu takdirinde S rin idamesi üzerine müesses olarak kal-

arıcıye nazırı e goruşme enn e ya - :: tahliye edilecek olan tnbaalnn al-= makta bulunduğu cevabı verilmi.ştir. 
nız Alman tabaasına karşı Y.npıla!1 _nma- § mak için bir Alman treni Vi ana-5 
b~lel.e;ten dolayı nazan dlkkatını cel- §elan Belgradn gitm~ tir. Y § Yeni Yugoslav 

e ;~ARLARA GELiNCE 5 ALMANLAR tZAHAT E Kabinesi toplandı 
Bulgaristan, Yugoslav inkılabının § ~T1YO: 29 (A.AJ N k § Bclgrad 29 (A.A) - Yeni Yugoslav-

clahili sebeplerden ileri geldiğini kabu- :: T e~o.r n-ı uh-b. · evyg.?r. :: ya kabinesi bu sabah 3,5 saat süren bir ' = aymısın Dt: grat m n ırıne ore, = topl t .... _ İçtima d ş 
le m«'yaldır. Fakat Bulgar radyosu Al. § Almnnlar dün iki defo Belgrattan § ıedif1 ı yapmı-'?wı·~ •W sonun a ne. -
manlara karşı yapılan muamelelerin ma· = h 'k" da b . h kk d . h t · : en yan rcsmı teblıge nazaran bır 
nasını bir türlü izah edemediğini ilnve : li ~~edt. r csı a ın a ıza a ıs :: Nisandan kanunuevvel nihayetine ka-= temı~er il'. = dar olnn devrenin bütçes· tas\'ip cd'l 
etmiştir. Yugoslav hadiselerinin Bulga- Eılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll= mi<>+;r T bl'~d har' • . ı üzer" dı -
ristanın siyaseti üzerinde tesiri olmıya- h ~ ... h. ~ bı'g e . ıcı sıynset ın~.e 

w d b d bild' · tir er angı ır müzakere cereyan ettigı-
cagını n u rn yo ırmı;, · bulunan Balkan meselelerinin bir an ev- d · h' b' k 

B l h ··k" li · smi ·· .. .. l 1 hall kt d' ne aır ıç ır ayıt yoktur. u gar u ·ume nın re sozcusu o - ve ini arzy etme e ır. ------
duJ;ıunu si;yliycn bir znt Bulgar radyo- Bulgar hariciye nazırı Popo( ta hnri
sunun saat 14.15 neşriyatın~a Bulgnris- ci vaziyet hakkında \'erdiği izahatta 
tanın vazivet; hakkında şu sözleri söy- Bulgnristanın endişe etmesi için ortada 
lemi tır- hiç bir sebep mevcut olmadığını ve Bul-

Bulgarı tnnın vnz.ıyetine gelince garistanın jstikbale emniyetle bakabile
Bulgari.stan üclü pakta girmekle Avru- ccğini söylemiştir. 
)lada veni ve adil bir nizam tesisine ça- Bulgar hükümeli namına söz söyli
hşmak a7.mindc olduğunu ispat etmiştir. ven zat yalnız Balkanlardald ihtilaflı 
Bulgaristan Balkan ufuklarında topla- meselelerin bir ôn evvel halli lüzumuua 
ruın kara bulutların bir fuı evvel bu işaret etmiş, {nkat bun1an tasrih etme
ufuJ.: .. rdan uznklasmasını ve munllnkta mistir. 

Yugoslavyacla örii 
idare ilan edilmedi 
Belgrad 29 (A.A) - Yugoslavyada 

örfi idare ve seferberlik ilan edildiği 
ve saire hakkmda bilhassa Budapcşte
den yayılan haberler kat'i surette ya
lanlanmaktadır. Hiç bir zaman örfi ida
re iliinı bahis mevzuu olmamıştır. Alı
nan askeri tedbirlere gelince bunlar hiç 
bir suretle seferberlik tedbiri nmhivetini 

BELG AD VE AMERiKA-
----co-----

Yu~oslav hadi
seleri Japon 

siyasetine tesir 
edecek 

Türk milleti her tecavü" 
karşılamağa hazır •• zu 
----------------~x.x·-------------~ 

Dün de muhtelif yerlerde mebuslarımız 11ug"11' 
-c>--

Nev~ork, 29 (A.A) - Yug_oslavyada- Jıü Vaziyeti izafi ettiler ;,it 
ki hüküınet darbesi Amerikan gazetele- Ankara. 29 (A.A) - Dünya buhranı Göker Muğlada, Aydın mebusu ~ 
ri ve radyoları tarafından büyük heye- ve dış politikamız etrafında konferans- Sırrı Le\•ent Tarsusta binlerce h ~ 
canla kar~ılanmakta ve alkışlanmakta- lar vermekte olan mebu.slar dün ve ev- iştirak ettikleri toplantılarda söyl tıt' 
dır. velki gün <le yurdun ıl"uhtelif yerlerin- o1duklnn nutuklarda MiIJi Şefin edel 

Bu hükümet darbesi Matsuokanın de hitabeler irat eylemişlerdir. fmda sarsılmaz bir kütle tc'ikil e 
Berliıı ziyareti esnasında Almanya için Bu arada Konya mebusu Ali Riza Türk halkının her türlti tecaviizil ~ 
bir diplomatik mağ'lübiyct \'C binncticc Türel, El5zığda, İçel rr.ebusu F<'rit Cc- şılmnağa hazır bulunduğunu bi1h 
Bitler için Japon hnridye nazırının ya- Jfıl Samsunda, Konya mebusu Muzaffer tebarüz cttinnişlerdiı·. 11r nında bir ıırcstij sukutu olar.ık ta\'sif 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııt1 
edilmektedir. ,.. t b ld f A 1.. • k 

Hattfı bazı gazeteler hadisenin Japon S 80 U 8 ec J .uJr aza 
hattı hareketi üzerinde bile tesir yapa
caJ.:rıııı tahmine lmdar ileri gitmektedir
ler. 
Vaşington, 29 (A.A) - Reisicümhur 

Ruzvelt Yuf,oslavya kralı majeste ikin
ci Piyerc aşal.,rıdaki telgrafı göndermiş
tir: 

Majcstenizin bütün haklariyle krallık 
salUhiyetlerini, Yugoslavyanın mukad
deratının idaresini elinize aldığınız şu 
fuıda Yugoslavyanın hUrriyeti ve istik
lfili hususunda Birleşik Amerika mille
tinin samimi temennilerine iştirak et
mek isterim. 

içi benzin dolu bir motor 
tayfa yandı •• ve uç 

--~----~x.x-------------

Beykoz önünde, Şcl kumpnnyasınn ait Yangının, geceleyin yatmak ~ 

Bundan başka Yugoslav ve Ameri
kan milletleri için mukaddes olan hür
riyet esaslarının idaresi yolunda Yugos
lav ve Amerikan hükümetleri münase
betlerinin karşılıklı faydalar temin ede- · 

lstanbul 29 (Yeni Asır) - Gece1eyin,diri diri yaruruşlardır. tJf 

ve benzin dolu bulunan 150 tonluk bir olan tayfadan ibirinin ihtiyatsızlık ~ 
motörden yangın çıkmıştır. Motörde rerek sigara veya ateş yakmasmdan 
yatan tayfadan üç ki~i kurtulamıyarak riye geldiği tahmin olunmaktadır. ..ili. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111..,.. 

Üç yerde zelzele oldu . 
ceği ümidini iz.har eylerim. _____ , ______ __ 
Afrika 'ıaf erle-

Ankanı. 29 (A.A) - Buraya gelen malfunata göre dün 20,45 te Bi~ 
23,16 da Orh.angazide ve 14 te de Erzincancla birer yer sarsıntısı olmuştur. 
sar yoktur. 

rinden sonra Nafıa Vekili İstanbula Gitti 
~ x*x---------------

tstanbul 29 (Yeni AsJr) - Nafıa vekili general Ali Fuat Cebesoy şeJırin'jjf ( Baştarafı 1. ci Sahifede 1 
yadenin de iştirakiyle zırhlı otomobille
ri Kereni zapt edebilmişlerdir. Z.rhlı 
otomobiller büyük tırtıllar gibi dağlara 
tırmanıyorlnrdı. lstihkfuncılar yollara 
mayn dökülüp dökülmediğini tetkik 
ediyorlıudı. Avces tepesinde beyaz 
ha~ sallanıyordu. Hint piyadesi yel
paze şeklinde düşmnna hücum etmekte 
idi. Şehir böyle zapt edilmiştir. 

gelmiştir. Bir müddet tstanbulda kalarak tetkik.atta bulunacaktır. ıl 
1111111111111111111111il1111111111il1111ili1111111111111il1111111111 • 1111111111011111111111111il111111111il11111111 

Kızılay umumi merkezi dün toplandı 
-----~x•x------------

A.nkara 29 (A.A) - Kızılay umumi davet olunmasını kararln§tırınışt:ır. 
'merkezi bugün toplanarak 1939 - 1940 Kızılay umumi merkezinden: r 
mall senesi bütçesiyle ruznameye dahil Yusufelinin Küçük köyü seylapıed.,. 
diğer maddeleri tetkik ve kabulden son- lerine tevzi edilmek üzere posta }ııı\ 

Londra, 29 (A.A) - Orta şark ln
giliz ordulan ba;:ı kumandanı general 
Vavel kati taarruzdan evvel Keren cep
hesini ziyaret etmiştir. 

ra umumi meclisin 29 Nisanda içümaa lesiyle 200 lira gönde.rilmjştir. ; 
1111111111111111ııı1111111111ıımııııırı111111111ııııı111111111111111111111ıııı1111111111111111111111111111111111ı11111111 

Mısırdan tayyare ile cepheye giden 
bil§ kumnndıın ilk hııttn bh tarassut 
mevkiine kadar ilerliyerek Kerene gi
den uzun vadiyi tetkik etmiştir. 

Almanya çok 
bekli vem ez 

General taarruzun neticesi hallın da [ Başta rafı 1. ci Sahifede ] 
kati itimadını bildinniıı ve Kerenin i§- 7ahut metin bir vaziyet alarak Yugos
galinden az evvel cepheden aynlmı;ı- lavyayı kuvvetle tehdit edecektir. AL 
tır. manyanm timdi harekete ceçmek için 
İNGİUZ RESMİ TEBLİÖİ zamana ihtiyacı nrda. 
Kahire, 29 (A.A) - İngiliz umumt Askeri bakundan Bulpriatandan ıe-

kn:rargfihı bildiriyor: Libyada kayde de-~ Y unanistana hücum etmek pla
ğcr bir şey yoktur. Eritrcde Kerenin mnın tatbik edilmesi mümkün olaımya
şnrkına doğru ileri barcketim.i:: devam caktır. 
ediyor. Habeşistanda vaziyet memnuni- Yugoslav hadudunda bazı ttalyan 
yet vericidir. lr:ıtalan taJııit edildiği doğrudur. Fakat 

Kahire, 29 (Radyo) - Nairobinin Hitlerin mihver ortağumı marifetleri
neşrettiği tebliğ : Habeşi.o;tanda vaziyet ne itimadı son haftalarda zayıflallllfbr. 
pyanı memnuniyettir. Ilarrıırda 350 Mih•er deYJetlerinin berekete geçmesi 
esir ve 10 ağır top alınmıştır. Mütema- iPn bir müddet beklemek icabedeceği 
diyen esirler relnıektcdi~. Eritrede K~ muhtemeldir. 
~n - Asmn~ arasmdakı. yollar, Habe· Yuco.laY)'aya kartı tiddetli bir pro
oıstanda Adıs ~~~a • }>ırcdunva yolu paganc1a hücumu yapılman beklcnmeli
yolu kuvvctlerunızm hucumuna uğra- d" Ba tedh" tedb• • LA- .. 
mıştır. Büyük tahribat yapılmıştır. ır. _.,_L!f h"ıd~e _.yt 1 golaze çard. 

pan en ~un a iM ugoa vya a 

Avusturyalılar 

Almanya 
aleyhinde 

--0--

Avııstlll'yalı askerler 
lıaçı~or, Avmturyalılar 

Nazi usulü selam 
vermiyorlar .. 

Nevyork, 29 (A.A) - Avrupadan 
dönen Nevyork Hcrald Tribun ga:z.ete
:tlnin muhabiri, Avusturya askerlerin
den ve halktan bahsederken bunların 
.Almanla.r aleyhindeki infiallerini git
tikçe hissettirmekte olduklannı söyle
xnekteclir. 

Almanlar her ihtimale karşı Viyann
nın stratejik noktalarma askeri kıtalar 
ikame etmişlerdir. Avusturya kıtalann
da firar vnk'alan çoğaldıi:tı için Alman
yanın şimalin den ve Prüsyadan A vus
turyaya askeri müfrezeler gönderilmek
te \'e bu müfrezeler Avusturya kıtalan
nın yerine ikame edilmektedir. 
Avusturyalılar hatta Avusturya as

kerleri bile her yerde hatta mağazalar
da •Gutentnka diye birbirlerini selam
lamakta ve •Hayl HiUerD dememekte
dirler. Ara sıra Nn7.iler aleyhinde his
ler izhar edilmekte ve bu hisleri halkın 
tasvip ettiği görülmektedir. 

hniz değildir. Yalruz memleketin emni
yeti bakımından muhtemel ihtiyaçlara 
göre askeri kuvvetlerin yer değiştir
meleri vukun gelmiştir. 

Belgrad 29 (A.A) - Selgrad radyo
su aşa!,rıdaki tebliği neşretmiştir: Bazı 
yabanCJ radyolar yalan olmakla bera
ber memlc~etimizin komşuları ile olan 
münasebetleri i.izerine tesir yapabilecek 
haberler yaymaktadır. Bütün bu haber
leri en kat'i surette tekzibe sal!ihiyet
tarız. Memleketimizin hattı hareketi 
başvekil general Smoviçin yaptJğı be· 
yamıtta sarih surette tesbit etmiştir. 

bütün partilerin birlctmif olmalandır. 
Çörçilin dediği gibi Yugoslav mille

ti ruhunu tekrar bulmuştul'. 
Amerikanın yaydım vadetmek husu

sunda gösterdiği istical ve lngilterenin 
ve müttefiklerinin fiili yardımına isti
nat edebilmesi şüphesiz ki kral Pjyerin 
ve nazırlnnnın azmini kuvvetlendire
cektir. 

Londra, 29 (A.A) - Yugo,lavya 
hadiselerinin arkası ıük\ınetle belderıi
yor. Yeni Yugoslav hükümeti Alman 
hüaanuna men.ız kalırıa 1ngiltere Yu
goslavyaya tam müzaherette buluna
c:akbr. Alman tehditleri ve tazyikleri 
YUl'oslavyada hiç bir endiıe uyandır
mam.qbr. Eğer milli hareket Almanya
,.. mumaıatkulıktan dolayı Svetkoviçi 
çekilmeğe mecbur etmitse tehditler kar
twnda yeni hükümetin ayni mümqat. 
ürlıiı göstermesi beklenemez. Eski na
ip prens Pol dahili harp istemediğinden 
çekilmeie mecbw kaldığını aöylemiı
tir. 

------~-----

Arna11utlukta mahdut 

harekat oldu 
--c>-

Atina 29 (A.A) - 153 numaralı res
mi tebliğ: 

Mutat keşif ve topçu faaliyc1i olmuş
tur. Hava kuvvetlerimiz düş:nan tesisa
tını muvnff akıyetlc bombardıman etmiş
lerdir. Tayynrelerimizin hepsi üslerine 
dönmüşlerdir. 

------~----~ 

lngilizler Brindiziye 

hücum etti 
--C>J>.o--

Londra 29 (A.A) - İngiliz tayyare
leri Birindizi civarında Bir tayare mey~ 
dnnına çok muvaffakıyetli bir hücum 
yapmış aynen İonien denizinde İtalyan 
harp gemilerine hücum ederek iki kru
vazör ve bir destroyere tam isabetler 
knydetmiştir. 

Almanlar hay' 
ret içinde ! . 

Madrit 29 (A.A) - Alluıu.r gazett1 

nin Bes-lin muhabiri yazıyor: _J 

Yugoslav hAcliseleri karşısında J\l~ 
milletin:in aksülfuneli derin bir Jııı ~ 
olmuştur. Alman halkında ve resmi ııt_J 
fillerde Matsuokanın ziyareti alftkı'v 
merkezini teşkil etmekten uuıktır· f/J 

Muhnbir Yugoslavya hficlise.sinin \)' 
zamanlar tarihinde görülmemiş en ~t 
hiın bir hadise olduğunu kaydede.JV 
diyor ki: ~ 
cAmerikanın tngiltcreye yardıınltİıl. 

defa olarak Alman hariciye nczare o]ıııı' 
Amerikanın bitaraflıktan aynlm::ı Y . J 
da ilk adımı olarak zikredilmektCd1'~ 

Berlin 29 (A.A) - Berlin dipl~Jlljıf 
mahfilleıri, Yugoslav hflcliscleri cırıv~ 
da acele hükümden hnln çe'kinmclct ~· 

Alman radyosu, hlıcliseyi Ber)inif:l _.!/ 
katle takip etmekte olduğunu bflditW" 
tir 

Yalnız Diplomat.işe Politişe Kore#': 
dans gazetesi, son hfldjsenin sadccC ili 
bili bir mesele olduğu, harici sivııc:e ~ 
alakadar bulunmadıi:tı hakkmdaki ı\;~ 
la ajansı deklarasyonu ile Belgtıı~rııf 
tezahürler arasında bir mukayese r 
maktadır. 

Gazete diyor ki: - .• ~r 
Bu hScliseler, davanın sırf dahıU 

nada olmadığı hissini Yermektedi_~ıl' 
Gazete, bir İngiliz narınnın Yugu-:;,ıı~ 

yanın mihver aleyhine döndüğünU !~ 
eden sözlerini ve Amerika ha~ ;<1' 
nıüstcşan Sümner Velsin sevincin' . ' 
ret etmekte ve şunlan yazmııkt:ıd~r 

Bu tezahürler, tngilterenin ve J)t'~ 
rikanın balkanlara karşı alakasını t.fe' 
etmektedir. lngiltcrcnin, balkanlaT?. ti 
şe vermek c!> için bir yangın ocııfı1 

Uikki ettiğini göstermektedir -Almanya BelgraJ 
s~lirini gf!ri çağırJ; 

[ Baştarafı 1. ci Sahifccl#ır 
Budapeşte 29 (A.A) - Resn11 11&' 

filler Yugoslavya hadiseleri haklc1 ce' 
müta1ealar serdetmeden evvel hale~~!' 
reyan etmekte olan hfütise1erin i~~ bıı 
nı beklemektedir. Siyasi maltfiJIC ı.lit11~ 
hareket etrafında geniş bir ihtiyat f• ,., 
mevcuttur. Macaristanda hiç bit 1~ f 
kalade emniyet tedbiri a lınrrı8~r~ı;· 
Belgrntla tren münakalfıtı mutaf ~ı.ıtı'' 
de ~lcmektcdir. Yalnız 1clefon sill1' 
beratı Yugoslavlar tarafından kc 
tir. "lcLJt 

Bitaraf nıiışahitler Yu~o .. JJ~r ıı1 
dC'ğişiklıği Macariı:;lanın dahili b1.ı;: • 

le telakki etmekte oldu~u mı~ric1 ' 

sında müttchittir. Her halel . M"C· p; lc~ 
nın Yuıroslavya ile bir do.c;t]u'k c;ıl' 

ubtı tlo 
var<lır. Ve bu pakt ancak .~en cbetl" , 
A vnıpada beynelmilel munns hnJı!lr' 
cok şiddetli bir infüitk vul:tıU ,, 
ih1ftl edilebilecektir. ..re r.~ıırfl, 
Budapeştede söylendiğinde. gl"r ıı't'11 <' 

ristan şimdiden büyük en 1.o::e de )cıı~ 
d1ran hnrici vaziyeti daha uvn ı ctı11 
tırmamağı hiç bir suretlP nrıı 
mektcdir. 


