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iZ 1 
ABONE Sl!:RAlTl 

()gy AM MÜDDETİ Türkiye için Harıç için 
Seaelık .. , .. _ 1400 2900 
Alb aylık ...... _ 750 1650 

l--.9ü.,ii ızecmis nilshalar (25) kuruştur_ 

....... rELEFON:269'1 

Jintemasyooal Fuanna Hazırlanınız .. 
.t:koJJomi varlığ:ıınızın, biz.1ere refah \'e saadet 

vcı·er. güzel sonuçlarını, her yıl toplu bir şc
!<füle gösteren, mallarımw içe ve ılışa tanıtan 
fzn1ir Enternasyonal Fuarına hazırlanınız .. 

20 Ağustos 20 Eylül 

·----------' ilin ınünderecatmdan mesuliyet kabul edilmez Cümlıuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçi.ti •abahlaTO çıkar oiyııri gazetedir 

-------------------------------------~ 
YENi ASIR Matbaasında buılmııtır. 

-* 

daima Ebedi ve 
BELGRAD 

---co•·---

istikbalin bütün 
müşküllerini 

karşılamaia 

hazır ••• 
Türlı ve Yunan elçUllı· 
ıerı yeni llülıümetle 
daimi tema halinde .. 

· . . -• Belgrad, 30 (A.A) - Yugoslavyanın 
ln?nü Jıoş:u.s~un ferdi tasnifinde Mu.stafa Kapı~ birinci, Riza Mafısut bita;af. kalm~k istediği hak.kında Jı:uv
fflınci Al'tan lstanbul Ül'Ürteü 2'alıım tasnifinde lstanbul llirind Koca· v~.t1ı b~ d~1il oı~a1c Alman aleyhtan 

'

• • ' ~ " ' numayışlerı takbih eder surette neşro· 
e ı ikinci, Anlıara üçüncü • Altın Çiuili Atletizm miisabalıalarının neti· ıunan resmt beyanatla nümayişi~ ara-
ceıe,.; • Ba"ralı "ar•rında İstanbul birinci İzmir ilıinci Kocaeli J üncü sm~a ta_hrip edilen A'.Il!an ve Itaıy~n 

_,. -' _,. ' ' turıst burolarının tamırıne karar verıl-
-- mis olması gösterilebilir. 

Belgradda diplomatik faaliyet muaz
zam bir surette kendini gö•termektedir. 
Türkiye büyük elçiliği ve Yunan elçili· 
ği şimdi yeni hükümetle daimi bir te
mas muhafaza etmektedirler. 

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 
~--- ....... ,~--~ 

Afrika harbı 
---c•--

lngilizler Asmaraua 8 
kilometre gaklaştııar 

Jngiliz tayyareleri pefı 
~..,....,,, _ lkinci lnönü zafe1ininyıldönümü mün.asebetiyle diin yapılan spor bayramından ü• intiba şiddetli hücumlGPda 
Y:c---...-c ==::c:c:ccccıc:cıccıı=:ccr >' 

U!!oslavya p~. ikinci lönünü zaferimizin yir- rekli alkışları arasında Gazi heykeline bulundular .. 
0 mıncı yıldönümü, şehrimizdP yapılan gitmişlerdir, Burada kendilerini (42) vi- Londra 30 (A.A) - Royterin Keren 

\7 ata O per V J • ~üyük İnönü koşusu ile de teşit edil.mi§- IAyetten gelen ve İnönü koşusuna işti- muhabiri bildiriyor: er e rl tır. rak edecek olan atletler karşılasmışlar- Müteharrik lngiliz kıtaları Kerenden 
---cı>---- Beden terbiyesi genel direktörü ge- dır. ' ileri hareketlerinde büyük bir süratle 

neral Cemil Taner, dün saat 11,30 da İki ekip birbirleriyle sel1lmlaştıktruı dev:ım ederek Eritrenin ~ükümet mer
kışla meydanına toplanan bini müteca- sonra genel direktör atletleri de teftiş kez.ı ol~ Asmar~ 8 ~lom:tre yakı
viz beden terbiyesi mükellefini teftiş et- etmiştir. Bundan sonra, istiklal marşı nınd~ bır mevkie l!eLnışlı;rciir. Topçu 
nü.fli.r r~dan euıK« hiiı:'. bando muz.ika çalınmı_7 ve sporcu :gençlik- Atııı k . ~ l de--aü.satJ:e MVke
rcfakatiyle yUrilyüş~ geçen mükellefler manevi huzurunda saygiyle eğilmiştir. dilm tedir. ~ askerleri kar.ıfılt 
Kordon boyunca il~rliyerek halkın 'ü- [ Sonıı 3. cü Sahifede 1 bir halde kaçmaktadırlar. E•lrlerin ade

Hürriyet dünyasının 
talıdir ve hayranlığını 
tinadlden rıazanml.J 
•ıııunuyorıar .. 

HAKKI OCAKOÖLU 

~~uı:oı.lavyada vukua gelen hiikümet 
._ ddülünün akisleri bütün dün)·ada 
liıı~anı. eylemektedir. Ne Keren cephe· 
ile :eki büyük askeri muvaffaloyet ve 
~e Akdcnizde vukua gelen deniz mu· 
ll<al besi bu hadisenin ehemmiyetini 

\' lınağa muktedir olamanu~tır. 
ıı.·· ~<>slavya meselesi hali günün en 
lıı~ hadisesi olarak birinci safta mü· 

ll ediliyor. 
l)u unun böyle olması da gayet tabiidir. 
ı., ll~·ayı tahakkümleri altına almak 
l'iıı l'SlyJe yanıp tut~an mihver devletle· 
Ilı e kar>ı Balkan devletlerinden ilk 
t 11lkavemeti gösteren Yunanistandır. 
~:~.~illeti hakikaten kalpleri hürriyet 
~'lıklal ate i ile yan'\n çocuklarının 
tııı iUııanhf:ı sayesinde Italyan ordula· 
._,, • en ağır darbeleri indirmişler, İn· 
llljkJ Ve malzeme iistiinlüi;>iinün hürriyet 
~YI~ dövüşenlere müessir olarnıyaca· 

• 

1 - Müsabakalara baslamnadan evvel nutuk söylenirken, 2 - mii8abakalara 
giren atletlerden iki.si 

:)C=::cc·c:c:c:c:c:cc:::::::occc~'oo::oo=:::cco:o:::::o::::o:::rc 

di henüz tesbit edilmemiştir. 
Eritre muharebelerinde son iki ayda 

düşmanın yaralı, ölü ve esir olarak za
yiatı on bin kişidir. Bu miktar Eritre

[ Sonu 4. CÜ Sahifede ] 

SONDAKJKA 
•••••••••••• 

Fransı~ batar
yaları In,iliz 
harp filosuna 

ateş açtı 
11ı._ bır kerre daha ispat etmek &erefini İnönü zaferi yıldönümü münasebetile 

S ı •»lemiştir. Londra, 30 (A.A) - Amirallık daire-
liıı ıra Yugosla\'yaya gelince; bu mille- "•" si PllZar akşamı aşağıdaki tebliği neşret-
.., de tarihine layık bir kahramanlıkla G 1 e k k h miştir: Bu sabah hafif cüzütamlar=-
ı, "f"'~enıet göstereceğine, Elenlerin za. enç ı , a rama n or- dan bir kısmı ile Fransızların Cezayir-
~~l~rıne zaferler katmak suretiyle müs- deki kara bataryaları arasında bir lıA-
Ytt ıl~re bir ders daha vereceğine hiirri· dise zuhur etmiştir. Dört tüccar gemi-

l> dunvasının imanı vardı. d 1 b b f sinin bir Fransız destroyeri tarafından 
~•kat Svetkoviç hükümetinin Almau um uz a era er za ere himaye edilmek suretiyle Cebelüttank 
y t İkine dayanamıyarak aldatıcı ka- boğazından geçeceği ve bu kafilenin Al-
~ lar ve şartlar altında Viyana anlas· manyaya ait mühim ınikdarda harp le-
lııı "-'•ııı imzalaması, Yugoslav milletine d .., k .., d vazını, taşıdığı haber alınması üzerine 
"-fşı beslenen itimadı sarsmamış ise de. ogru oşmaga ama e bu kafilenin tevkif edilmesi için icap 

~~etle karşılaıı~h. eden emirler verilmişti. Kafile buna 
\' 'Yaııa anlaşmasından sorıra dahi rağmen İspanyol kara sularını takip et-
oı"'oslavyada yeni hadiselere intizar "•" mek suretiyle boğazdan geçmiştir. Kuv-
ı. ll_Jı~1·ordu. Bilhassa Sırp vatanperver- DİİN MİLLİ ŞEFİMJZE VE BÜYÜKLERİMİ• vetlerirniz Fransız gemilerini İspanyol 
"rıııııı. Sırp ordusunun üçlü pakta kar· sularından ayrıldıktan sonra yak.ala~ 

;:utlak mukavemeti bekleniyordu. ZE ÇEKİLEN TELGRAFLAR mışlar ve normal tarzda muayene edil-
14) i~lallerini kanlariyle kazan~n, 191.4 İkinci İnönü zaferinin 20 inci yıldö- İnönü kır koşusuna iı;tirak eden 42 vi- meleri için derhal durmaları emrini 
lııil~!he sanlı ı.ahifeler kaydettıren bu nümü münasebetiyle dün yapılan bü-11 ıayet gençliği ile Ankara, İstanbul, İz; Vermişlerdir. Bunun üzerine o civarda 
lııı •tın kolay kolay esaret altına alına· yük İnönü koşusuna tekaddüm eden mir okullar gençliğini temsil eden iki sahilde bulunan Fransız bataryaları, 

:v~•ağı muhakkaktı. ı zd f z1a ti L ... ·. · an muhariplik sıfatının bahşettiği hakka is-~•lt-k' " ·ı dild ... d merasimde, gençlerin meşbu oldukları yü en a a et ve .lZlllİrde binı aş 
tok ını öyle oldu. Umı e ıgın en hissiyat• büylikleriınize bildirrne;;i için Beden terbiyesi mükellef gençleri e~· tinat ederek bu taharriye teşebbüs et-
\ •Üratle 

0

Yuı:oslavvahların milli he- izlı 1 r· • h 1 miş olan gemilerimiz üzerine ateş aç-d ••aıı1 Üçler paktını İilcrı ortadan kal- · ar ettikleri arzu üzerine Beden ter- di Şe m ınancvı uzurunda saygı 1
." mışlardır. 

ırdı. biyesi genel direktörü Cemil Taner ta- 1 eğilirken Metrestepedc milletin makus lngiliz cüzütamları kendilerini müda-

k.li"ilen ortadan kaldırdı diyoruz. Çün· rafından çekilen telgraflar şunlardır : taliini de yenen büyük milli şeflerine bu faa için bu ateşe mukabele mecburiye-
u L_ h k Milli Şef ismet İnönü şerefli yıldönürnünü minnetle kutladık-

ı. '""'Üz nııi hükümet bu pakt ~ - b" · k • d tinde kalmı•lardır ve attıltları gu"lleler-•ıııd h ANKARA lanın \'e uyıi şefin emredeceği an a, • 
l(i a le bir sey söyleınis değildir. Uç: emredece"i hedele dogr" u bugünk' ii yarış den bir kısmını kara bataryalarına isa-
h t>akt ı;;ekle ti r Fakat yenı Bugün ikinci İnönü zaferinin yıld.;:_ • 1 Let tti · ı dir F b taryal İik· : n nıe\·cu u · v bıziyle koşacaklarının ve bu duygu i e L e rmış er · ransız a arının 
li~· Uıneıın milli arzularla iş başına ge· niinıü münasebetiyle İzmirde yapılan ellerinizden öptüklcrinin iblağma vasıta bu hattı hareketi üzerine harp gemile-
•i ı. :Veııj dc"let adamlarııun $llhsiyetle· rimiz Fransız ticaret vapurlariyle bu va-' \' u 1 :_ ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı· =- olmaklığunı benden rica etmişlerdir. 
if,d .ı:os avyada yapılan te:ıahürahn purları himaye eden gemilere haklı ola-

" eı; b k = - En derin saygılarımla arzederim .. 
r·h '•. u değişikliğin manasını ~o g uDünyanın IJugiinlıü § rak ateş açabilirlerdi. Fakat iıısant h.is-"'•kta bır .. ekildc gözlerimiz önüne koy- g_ VGZİ"e.ti lıarrısında g_ * lerie hareket ederek böyle vapınadılar 
\' dır. 3 ~ Başvekil Dr. Refik Saydam ve Fransız vapurları da oraya yakın bu· 

hon ":oSlavyada kahraman Kara Yorgİ E rVRKIYEn honferan- E ANKARA .. lunan Nomor limanına girmeğe muvaf-
hıı • anından ı:enc bir kral tahta çık- - b • • - Bugün ikinci İnönü zaferinin yıldo- fak oldular. 
hıill '°_•.milli birliği muhafaza edecek. ii1 Si ugun.. i!1 nümü münasebetiyle İzmirde yapıl~ Gemilerimiz Cebelütt.anka dönerken 

elının ı 't' d h" · b' kü E Mebuslarımızdan B. Muzaffer Gö- i!1 *-- • 4 iki lııct . am 1 ıma ına aız ır hü .. - - ınönü kır ~?~an!"' iştirak eden ,.., r· ' : ~e~a bir.Fransız bombardımaD te~ek· s· ıs basına gelmiştir. Ek~r •Dünyanın bugünkü vaziyeti S !Ayet gençligı ile Jstanbul, Ankara, ~- külunün hücumuna maruz kelm•p•na 
ile° ımdi hükümd ve millet ağız birli(i ~kar~da Türkiye• mevzulu kon-; mir mektepler ıençliiioin ve fzmirin bı- da hiç bir ha.sar veya zaylat--..ukı»W-

u karan vermiş bulunııyorlar : E fonuwnı bugün saat 18.30 da İzmir 5 ni - beden terbiyesi ınlikeBefi ı~· . 
- Yuı:oolavyanın lıütüıılüjü bürri- iHalk.evinde vtteoektir.. iii Jerialn; cibnlıuri1et hl"!! tiuılsiıı ken· 1 11~11~1 ~. ~=-=-:~;:c;:;"!lll~ ........ - ..... 

d Sahil ede - -•111U11t•1.i [ "°'"' 3. dl s..Ai#* J 

B1ltün dünııanm aldkasını celbeden hctdi.selerin cereyan ettiği 
Belgradtn görünüp 

=::: ::: r :::::ı::: o :coo::=:::c::c::c::::c::::::: o:::::oaa 

Aimanga - Yugosıavga 

Alman sefaret
hanesi evrakı

nı yakıyor 

Yugoslavyadan Alman 
muhacereti arttı • Bel· 

grad eslıl çehresini 
aımaOa IJaş:ladı.. 

Belgrad, 30 (A.A) - Royter bildiri
yor: Alman sefaretinin • evralı:mı yak

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 

B. Ruzıeltin beganatı 
--•>---

"Nazizme bo
yun eienler 

esirdir" 
Bütün Amerilıalılar 
dilıtatörlere lıarıı gel· 
melı azminde müttehit 

bulunmalıdır .. 
Vaşington, 30 (A.A) - Amerika rei• 

sicümhuru B. Ruzvelt demokratların 
milli bayramı olan Jakson günü müna• 
ııebetiyle bir nutuk söylemiştir.,B. Rıu
velt bütün Amerikan milletini diktatöl'" 
)erin tahakkümüne mukavemet edenıe
re karşı yardım azminde müttehit biı! 
kitle halinde bnlunnıai:a da\'Ct etmistir. 
B. Ruzvelt demistir ki : 

- Totaliter memleketlerin ittifakı or-. 
taya bir ana tehlike ~ıkarmı.<tır. Bu tch· 
like bize her gün biraz daha yakla~nuş· 

T rrlı>r Amerikan birlii:ini lor· 
ıaaJa 91'ııı '1adular. Kulland.ık.lan sf. 
IAlı pro-uda silAh:ıdır. Bu propagıın. 
da onlann ajanları veya onlara alda
nanlar tarafından yapılmalı.tadır. Bütün 
bu propagandaların netittsi ancak Am~ 
rikıın tesanüdünü ku ·etlendirmckten 
ibaret kalmıstır . 

B. Ruzvelt Vander Vilkiyi takdir ile 
anmış ve şunları ilave etmiştir: 

- Diktatörler burada müttehit bir 
millet mevcut olduğunu anlıyarııanUŞ
lardır. Totaliter >.ihninf bunu aıılıy;ı
mıyacak kadar dardır. B. V aı;ııler 
sözleriyle ve hareketleriyle Amerilcah
lann büylik tehlike 1'arııısında parti %ih· 
niyeti fevkine çıkarak mü.şterek davada 
nasıl birleştiklerini göstermiştir. Alman
yada ve Alman işgali altında olan yer
lerde Nazizme boyun eğerılerin başları· 
na gelerıleri gördük. Bunlar esir kafile-

Yugoslat>yanm genç kTalı Samajeste leri gibi tecrit kamplarına sevkedilmiş-
ikinci Piyer )erdir. 

=::ca::::a::aa::::a:::::::::c::ı::c::: ::::o::::::::::: :::::ca~ 

Arnaıutlukta ıaziget Balkanlar ve Amerika 
---...oo•"----

Dün yalnız şid
detli topçu ve 
devriye faali

yeti oldu 
Atina, 30 (A.A) - 15-4 numaralı 

Yunan re•mİ tebliği: Şiddetli topçu ve 
devriye faaliyeti kaydedilmittir. Bir 

[ Sonu 3. cil Sahifede ] 

----«O>·---

Yardımımızı ~ö
türecek sağlam 
yol bulmalıyız 

diyorlar 
---«•--

Nevyorlı: 38 (A.A) - Nevyork Post 
gazetesi balkanlar hadisesi hakkındıl 
neşrettiği bir yazıda diyor ki: 

[ Sonu 4. cü Sııhife.U ] 
::a:aa':a::a::::: :::: ı:ı:aaı 
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Yu8oslavya 
Vatanperverleri ŞEDiR HA RERLBRi 
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Jllil'riyet dünyOSllfllt 

- iKiNCi ICISIM - Yazan : Şahin Alıdııman 
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39-

l .. afız paşa şebit edilmişti 
suııan ,.,,,.,,, ~ ZoPIHllal'G ,,.izden 

JllGZ ......... lndlıanl1111,.,..., aıamt11111 .............. _,, ~--

Okuma çatJn
daki ç~11klar_ 

sayılacak 

tdlıdir ve ha~ 
Bağ hastalıklanna çare ıiındiden ııaanntif 

~ • ._.______ auıunııyorıar.. I 

K k 
• • b [ Ba§tarafı 1. ci SalıifetU_..,. 

azanma lstıyen agw • yet Ye istiklali her şeye rağmen~ 
rau etlileceldir. Komş~~.2'1~ ............ ~~:;:-,.. 

•aY11ıı111ııeşl"lndeı. cılar kursa gı·tmelı.dı·r ~~:: :.~o;~:::ın~i~:~e-! .. ,, 
~ .. "" feci_._,,, rnens,,... attuıiıla y~tan ile öhneğj ter~._..,, 
~· r~ı .,,- fiyecektiT. Karann hüb\sasr Y* hiiı'flr' 

lan yapacalılar.. x,.x ya ölümdür.. .___.. 
Maarif vekilcti ille tedrisat dairesi, Ceçen yıl. bahar ve ilk yaz aylarımn kurslardan çok istifade etmişlerdir. Tabii böyle azimli bir karar ~ 

talim terbiye heyetine yazdığı bir tez- yağışlı gitmesi yüzünd~n bağlarımızda Ziraat vekaletinin emriyle, bai ilaç- smda ~lti paktın hiç bir kıy..- ~ 
Kapının önüne yığılan ve kanatları kulağının kenarına ka:lar uzayan derin kere ile her yıl Birinciteşrin ayı 31 inci pronoe, Antraka ve külleme hastalıkla- lama kurslan dünden itibaren yeniden mam. 'C(lii )iıikU. açdl ~ ~ 

7.orlamakta devam eden blabalak kar- bir yara açıldı. Hafız pqa bir kerre sen- gününiin okuma çağır.daki çocukların nnın yaptddarı büyüle ~rar, daha fazla tekrarlanmağa baflanılmıştrr. Kustfara kahd'Wür. Ofta iltllüllc e.,.ır ~ 
sılannda tekrar hUillnn belinliiini deledi .. Sonra kendisini ayakta tutma- sayısının t~bitine hasredılmesini ve bu bunlara karşı şimdiye kadat yapılagel.. irtiralc eden bütün bağcılara miyar ka- kahttl es·li~C!nl~r. ~ 
görilnce deminki gibi birdenbire ıqır- la muvaffak olamıyarak kölcnnden k~ işte ilk tedrisat kadrosunda çalışanların mekte olan ilaç hazırlanması ve atılma- ğıdı ile hastalıklara ait yeniden teksir Paktın ismi Jfılc bu hakikati p 
maktan kendilerini alamadılar ve eler- sllen bir çam ajacı gı'bi birdenbire yere vazife almalarını teklif etmiştir. sı sistemlerinin yanlı§lığından ileriye edilen broşürleT tevdi edilecektir. ediyor. Ge(t!n eylülde Awupada -"' 
hal geriye çekilerek kapının önündeki yuvarlandı... Bu teklifi tetkik edm talim terbiye ~elmiştir. Bütün bunları göz önünde Bağcılarımıztn geçen yılı göz önünde manya ve hai)'a~ _.. ~aponr.-
tümsekçe yeri bot bıraktılar... Bu vaziyeti kaçırılmaz bir fına~ obı- heyeti sayım günü olan 31 Birinciteşrin bulunduran ziraat vekaleti, Bornova tutarak, bağ iliçlan1a91 kumanna i§tira.- tbhakkü..Uıtti tesk ıftllbad~yle P' 
Burayı ifgal eden Sultan Murat W- rak tellkk1 eden Asiler dnbaJ yaralının r,ününün ilk mektepler talimatnamesi mücadele istasyonu memurlannı Ege- ki kendilerl için büyüle bir fmart hile-~ p~ ~-. ~~~1!.ta~, . 111" 

kıi yola yatırmak için bu sefer oldukça üatüne atıldılar... hükümlerine göre tatil günilne tesadüf nin mühim bağ sahalarında bağcılara ceklerini ve ilan edilen gün ve mahal- 'n_ılll!ya, .B~lgarıstan gıbı go~nilşte -
~'umuşak bir tavır a&terlp onlara dedi Kılınç ve bıçak1arJa ~ koyulanlı etmediğini naz.arı itibara alarak talimat- adı geçen hastalıklar hakkında bilgi de Bornova mücadele istasyonu memur- tıklülcrım muhafaza etlen mılletleı 
ki: Hafız pafa0 m lfinl çarçabuk bltlıdder. namenin tadiline karar vCTmiştir. vermek, Haç ha:ıırlanmalarım bilfiiJ bai }arını dinlemeie. ilaçların n...I haarla- hak eylediii halde Jıal8 ~!dm adı 

- Demın. ..~.t:ur.n- .:w .owı~ On yedi .,--1-.ll- •-1anan blean Bu karar mucibm· C", Ct"ımhuri .... et ha'-'- "' • .., " '" ~~Lı ,.....,,., ...ı-·kf• ...-.......v-.d.r .._~·-n _.y, ..,. ....... ____ ... -ı ~ ,~ ,.-- " • J cı önünde yaparak göstermeltle vazife- nacagmı ögrenınege •o~acını: llYlm unu .. -- ~ - • '~~. - • 
ve anJamaL kadir khmel.r tekrar •a- vezir, bir aralık vUcudmada heaaz mn'· ramına tesadilf eden ulusal bayrmn ta- 1 d' B k 1 B .. ed-r!z. Çünktl l>urtu kendi mertfaadeı1 lialt ccMı ndllflthırill Ailman ışıali 

P ı te.1- = 1 en ırmiştir. u ma sat a ornova mu- "" 1 • d ·-••111'1_.' nımıza pWn)er ... OnLma.,.. defa ol. <;Ut olan cüz1 bir hayat artılmm tili Birineiteşrinin 28 inci güııü ~e cadele istasyonu tarafından münasip emKre.~~ _.._1L__ ~=~~aı.rır.' hiirriyet cnn en 
rak gBrllfmek ve mlqmak Ldiyoıam.. riyJe biraz kımıldanır libi olmuftU. •• üzeri başlayıp ikinci Tesriniıı ilk g{lnü- u .... uıru awo u.-...nL~ n:rnı 
Cadı Osman, Kalem bey, Salih erendi Bunu gören sipahilerden bfrfsl onun ne kadar devam edecektir Bu ~urctle u:ünlerde Seferihisar. Çeşme. Barbaros, ARTTIRJUYOR Demek ki üçlü pakta iltihakın flJlll' 

kalabalığın yanından ayrılıp tekrar pa- ~öğsüne çullanarak keskin bir bıçakla. her yıl 31 Birinciteşrin günü resmt tat~ Urla, Akhisar, HoTo-.tköy. Turrutlu. Ar- Bağlarımıza arız olan külleme hasta- • hiirriyet vetahi=.:...~~ ~ 
dİı.<ıahın huzuruna vardılar... koyun keser gibi, bir vuru:ta pas:ının günleri arasına ithal edilmiş oldu~u cı- mutla. Kemalpaşa. Menemen. Kırkaiafo h~ ile mücadele makcmdiyle zinat ve :-~~ uv;ı-· 

- Yoldaşla!' .. '.Bir kııç mMUmun ka- başım bedeninden ayırdı ... Girişttlde:ri hetle o gün bütUn ilk mektepleT kapalı Bergama, Cumaovası ve Torbalı gibi ka- Tar .. ___.ır 
nını akıtmaktan ne fayda hasıl olur? .. i i tamamlıyan katiller kan i~inde görü- olacak ve ilk tedrisat mensupları oku- :za, nahiye veya köylerde açılan kurslara ~t veftAletleri iş birliji yapnu.ş - Turosbv milleti asJi löyle bir 
Siz aldı bqmda adamlar gibi görünUr- nen elleri ve kıpkırmızı bir Tenge boya- ma çağında bulunan çocukl<!rm sayımı J 2S4 kadar bağcı iştirak etmiştir. Bu f briİk.tıksatınndaveİ8tihsaU.leti,1 KdeilçiburSl

0
u 
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sUnUz bana! .. Gelin, siz de gayreti elden nan bıçaklariyle, sanki bUyük bfr kah- 'ışinde vazife alabilccelclerdir. b 1 k~ v d bir ı___ "" -
ağcı ann het>Sine miyar agı ı, ıu.r a a e en • ~- takdir ve .. ,,.. .. w..ııo. 

bırakmayın da bu söz anlamaz insan ramanlık yapmışlar gibi, o dakikada gö- mana da elde mevcut bulanan bu hu- ba k"kört- tamune ziraat v kaletiftin -:r- • 
k 1 bal k d ı:... ffalı: 1 b zi et u_l · 3 .10 b .. d..:'-1 - . u ._ ~ • • ~ ıL _ ı_ e .. .. .- eyliyen bir enerji kaneti,le .. a a ığım an ırma;; ... muva o a- ~üslerini şişiriyorlar ve u va Y te H• b• ko•• ıu•• ta.111t ara aıt "' rOfUI' -anı mıt•n. emrıne taneı.a etmitö•· ou ra&unlft onu- seri 1Mr -1.n..1- östıl.ı • g • 
lım.. kendilerini blaba1ıia g&termekten çe- J~ Jr Y Al.,el.ir. S.lit.li, ödemit ve S.,.. müzdeki nisa~ ~~· S8:.640 torbaya Kat'i :t;;: :ı:Jaı•'ılnia • 
Başka ne isterlerse vereyim. Tek bu kiruniyorlardı ... Halbuki bu canavar ksJ bı dada açılan kurslara maalesef hiq bir c;*anlacaiı bıldıriLnelı::tedır. L-LL--L Jiiz- lrMi 

suçsuz adamlann başını brnden taleo herifler tarihe intikal edecek ve araclan t z ra b .. • i\' . edilmemi • .._ üzömcü1eri • bu baw hasta ... - IJlfj 
clme$inler... ""ırl .. • ,_ '-ile -'-e unutıılmıJ8Cak opra • llp:tnlll ı.tJr t temın w l)ltt. -S";. • •. . ·~ ı:._~eL· !JL~nd - ilıenl9er şiMe)Miell y .. Jıflt) em_ ~ 

k 1 b 1 ğ R d 1 .. .., ... r.~_... u ym Kar.lara i.airik eden bawcılennnz yap- :ı.ktariyw nriieade.nıde- ov ıt oırüii en Meirasilel' HM ıla - ..... ~ 
Halbuki. a a a . .' ı, ecep P~ an a - olan korkunç bir cinayet i1lediklerini, k Ü oJdulıLın a..e.ı.n .ıa çeli · .., .1 edeeeileri uWJı: l:tw ı-· .... 

c1ıklan tahmata gore c<;asen bu tıç adam o dakikada hiç far'ketmiyorlardı... 1. -Jmıy&CB m ta • mll ... MW - m a . ...,_. siJlemı•te ..W. 1uıs••ıı 
jdare ediyordu .. Recep pap. Kösem va- -« BitJMdi >- ... llMlllZMISSSSSShh SSSSSSS!AhSS!hSSSSJihS:h W2121S mm m::m 11151211532ttMllRHlt ..,s. - •ere ....... .., ...... 

lideden aldığı puslayı bunlara tcYdi et- Köylerimizde mill1 emlake ait arazi- Dünku.. at koşoları -:;:-::::;. w WildlJ tlfl/lf 
mi§ ve bu kA!ıtta yazılı adamların baş- Gayri naenlıaJ lıl•a nin topraksız köylüye ~evzii i~cri.r.: ...... .., .............. ~ 

~;·~~~=·~ç adama INdeDerl halıJııncfa =~bir:~;::ee~ır~ _. Mllla'•n b6ytik Yapstr..,.,a 
:r d ·• .. .......- hlealler a.Loz .. ilmn!ıel Recep papnın elinde bir alet olan bu IJfp ıarnJın toprak tevzii komisyonunun aae i onu- Iİ ... il ~ ~ 

adamlar şimdi efendilerinden aldıklan - . · 1 · ı mü7.deki yıl elliye iblağ edilecektir. Kil Klfe ........... 8'e8lllY• jU •il --• lea Mr millet asa esir Milema Y .. 
talimata aykm bir harekette n."\sıl bu- Koordinasyon heyctinın, · ayın o u- r EmlAk müdürlüx.:~ t~kil edilecek ye· _.<1111 ...... :!:8iff M•lp .......... _ lıwya teslim el llfhıl w 11 ~ 

ııan bazı mahallerdeki pyrı menkuller ı. .. ... . d ••- -- ..,.,......,.. P . ı.r ŞinMli m. aliadııia iz7a1 
lunabilirlerdi?.. kira bedeUttinln arttırıbnasmı meneden nı toprak tevzu ~o~ısyonlanıun ka ro- flkba"- at kotcılannın üc;neiieü dünlti. Kotu Heçinin plibiyetliyle netıce- n~ aasma (eb.nt. ... *' ,,,,,,,-

Mil6dt heriflerin bu vazis·ette hün- kararnamesiyle •yeni yapalacak gayri sunu doldu~ak ıcı!1 me~ur ala~aktı~. , 0 k kalabalık hn halk kütlesi 1.azunm.. lendi. Reınnl netice '°dur: Heçin biri.... ~ 
kira ret cevabı ver~'kleri gayet tabii menkulle!' kira bedellerinin nasıl tesbit Me~~~darizde~ ~~Un~i b~ da yapılmıştır. Vnrışlara giren atlann ci, Tarzan ikinci, CüTgeç üçüncü. Tırn:.:yanı~ ~ıe yapacağına mer .... 
idi. Ne-tekim de öyle oldu.. olunacağı hakkındaki kararnamesi ev- kısmı iSkar .: • ~· ır. mı lususı zlıfı ve içlc-rinden birisinin rakipsiz ka Fa-.orimiz Heçin üezerine ganyan oy- "ntizar edilirken hürriyet dünyası f'll': 
Cadı Osman sultan Murac:1a dedi ki: \elce yazı]mqtı. Bu hususta Maliye ve- sahısfann mulkıyctinufune, ge~ k~fank~~ın• 'arak garantili favori olması, halk naza- nıyanlar 145, plase oynayanlar 125 ku- •oslavya vatanpervcrliğiai alla.şbJ 
- Binn climizdMl ne gelir padişa- . a 1 . •~ı..nA. önderdiM b' _,_:ıı_ da hazinenin tasarr a ıuı oıma · uze- . . lik K 1 ı d Pl' 155 • t' "' 'i..tl eti, ~tına g ~ ır euuruc . böl . Uş b 1 ktad Muh- ında memnunıyetsız yaratmı tır. o- ruş a mı~ ar ır. ase vermış ır. dc\'alll HcylAiyoKr.KJ OCAKO"'LfJ 

hım?.. bu kararnameye~ şöyle demekte- reta ük~ 1 .. Urunt . eduilenuım::...,1• nırıil. •..ı· "m- u neticelerinde ~raklılnr, plase veya tici.YNCÜ KOŞU v 
İşte bağı ı y.ınmış ve zulüm g0rmü d' ... ____ t...-L:- L--- C C fıJc ç oy uye evzı --- " k.I b hi 5 ik li 

binlerce insan sana müracaat ederrk ır. •.ıncr.ı;uu IMllD &a.r&nU ve - lAk iidilrlUğü tnrafından idare c dikn nnyan şeklinde iştirak etli eri ~ s- 1600 metre ve 5 O lira · ramiye · 
adaletin yerine get.irilır.esini istiyor. Biı ralannda ya;alı hususlar hakkında vaki mw: •t arazidir. Bu at'azi elde et· ,.rdf"n ancak verdiklerini alnbilmısler- olan bu koşuya 3 tay iştirak etmiştir. Fa- l/ k 
bunlann aizıru nasıl 'kapatal.>iliriz'?.. olacak ~ {17.erine huırusl::: u....?!. 8!.m rekenlara Kike 4649 köy- J ir. Kişe adedinin kifi gelmemesinden vorim.iz Subutay 1.üyük bir fMkla. l>irinci aç ., ıntısı mevzu 

Hilnkhla zorbalar arasında konuşu~ re vulıılw& - akıluoe ._.. .... de 1 milyon dekara yakın bir saha :ıc.,... bilet almal:.ta yeya ltaz-ılan meblağı gelmistir. Startta Uç tay da aınü vaziyet- balı · ı 
makta olan söz.leri biraz ö\edeı dinliyen tetJdkatm ~ ~ ~ve~ lamaktadır. tnhııil hususunda çekilen zahmete hiç bir te idiler. Pek az sonra Yetiş öne geçti. 8 defi 
Hafız paşa arlık tahammül roc>miyerek han·~ ~vrak misy n1arca Borçlandmlma suretiyle muhtaç köy- 0 tkilde tekabül etmiyen bu netice halk 200 metre kndar yanş Yetişin hakimiyeti Ayni ııacın flaflıa flfl$lıd 
hemen ortaya atıldı .. Ve yük.c:ek sesle: ~ annatl t~ket ~~ . t lüye dağıtılacak olan bu arazinin te\'"Z "zerinde asabiyeti!' ele sebebiyet vermi,_ ıle devam etti. Bundan sonra tayların bir eczanelel'cle -aa.•-nf 

_ Yeter gayri, sultanını .. diye hay- ~ aYDi .ure e 0 ıra şekli bir takım esaslara bağ}amnıştır. 1ş •ir. Bilhassa fzmirlilerin çok rağbet gös- birleriyle müeadeleve giıiştikleri görül- __ ,. .... 
kırdı ... Bu melun heriflere beyhude ye- :=-e ~ ~ j!: ]etmek için topra~ muhtaç köylüm.in terdikleri bu sponın ekııikJiklerini ta-ı mÜ!ltÜr ki az sonra Ruva bundan galip fiaılere saldinGSlftlft 
re nefesinizi tilketir dururaunuz .. Hiç irada gerek mGb11ef w -ek hmml ~ 7 = bö~ım:~ :.!: "J:'lk~id.ti 8:.C:,.iz meşgul~~,~:'~ 100 me~F~~a ~~nt 1:~ sebelN nedll'? .. 
bu gibi cananr tinette kimselerde in- idare varidat memurlutmıca yaplacak ece 0 an . aç r gore 0 ma · ..... · · ~. e~ . Vll'aJ • 7~7~ Biitün yusdda, vatandavanmıza ,0-
saf, merhamet denilen hislerden ufak itinzlarm da yubndakl esaslar daire- 'bit edilecektir. . . . · İkramiyeleri ~ dolgun oba bu Jto.. ~tay halnnuyeti alar~ öne ~~~ " lebilecelt her türlü hastalığı inlemek .e 
bir zerre bulunur mu? .. Biz ötedcnberi sinde W tayin o1unmı mOddet zarfında Bu defterlerde evveli genışlık ıtıba- c;u}ara Türlc:iyeıun tanmrnq adannm c;o- boiuştularaa da Davudan ıdare ettigı Sa- gereği gibi tedavi edebilmelt için 1iP 
kazaya razı olagelmiştzdir... itinız komlsyonlarmca karar altma abD- riyle toprağı 5 ve 5 dekardan az olan ğunun ve hatta llepsinin iştirak etme- butay birinci, Yetiş ikinci ve Ruva üçün- aumlu bulunan ilaç ve i.Li.ç imaline maJıı'-
Alnlmızda Yazılı olan ne ise elbet zu- malannm w teehhBr vukuuna meydan ~övlütnüze muayyen nisbette al'azi Ye- mC9i bu koşaJarm bir kaç koşu atına bt- cü Subutayın pnyanı 100 ve plasesi 100 1_ b _._.ele L ..:. .. ,,. 

v:·-.,.~m·:?n<- .. _r....ı L---·--- -ıu- nlecek, arazisi be§ dekardan .fazla olan- rakmalan. üzerinde duralacak ve ince- ku,.,••. Yetit p'llı.ai 230 lr.uruş vermiştir. su. atimyevi ve tıb i maaa rin İüUıJ bur eder .. Beni bırak, bu yezitlerln elin- CDllJle' ___ !!! 1CUU1D JIU3UMU .. ıuu_.. d 1 kl d B • ..,, c1mu:a Eazlaaiyle kaıfl}ayabilecek ıaiJv 
de sehlt olayım... allik tedlıbleıia ittihlıza tamimen teblit 1~ bun alnksonr~i~:cc--..;.:.. ır. ~~- lenecek bir vaziyettir. DöRDOWCO KOŞU tarda temini için hükiimetimiz me~-

1 Haf k olunur.-• ~ıat ya~ı ı~ e~. "'"ua. .. ~~ ve .. ~-- t}'çüncü hafta yanşlarmda bulunan 2200 ~ ........ ilrwiyeli...., biti 
Böy e diyen ız paşa bila peırva a- gın verımı gıbı unsurlar gaz onundC' binlerce İzmirlinin bu w-lardan mem. .,_ k-a 3 _ 1.a:..il. ..._:..: •• Y- imkanlar nisbetinde hu türlii tecl 

labalığın üzerine doğru yüıiidil ... Bu b ı d ı kt .,-·-. .....,-., _, ..,._._ .. ___.... -~ i!lmış bulunmaktadw. 
sında yeniçerilerin arasından iri vilcut- K~ endltllJet'I W u~nh~ru k'~a1 .. ır. bo çl d l !luniyetsiz.lik ifade etmeleri. idue hey- ~ıce t) M elliiimis si'i ........ ı.... içinde bulunduğumuz f~kalidıc _..,. 
la bir nefer aynlnuı ve Hafız paş:;.nın ..__ L.w--.-_ . u ç oy uye ; an ın ma sure: etinin hu itle •lahdar olmasvta ve mii- fa Romaıı- • '' ·,eti ........ e-.,... valde bilhaua büyük bir eheauniJet 
Yanına d~· flerleme~ ... e kovulmu..+u.. ..,,... ...... "'8 iWiFCGiiir tiyl~ d~ a_razhnn değeri mah:-ll• daba]e.ine lı:afi bir .hep ~il eder etmıiftir- Slrı Hr lrep - ..... • L_L_J L b le L_u: .--. 

vgo.. ~· __._ .._..._ rayıce gore tesbıt olunacak ve tevzıat- -----1-- •ineifi:U.: • hl •il· . 'r: 
1 
~ ıt:eııoeuen .- mü im mae nin 111UU ..,.... 

Hafız P8P gUçlU kuvvet1i bfıo adamdı.. ..,..... ..----- tan istifade eden ki5vlü borcı.mu haz.ine- zannu ...... yu... ~ ' , .-U:~' ,.. Sıhhat ve t~amai MuaYenet nkirieti P 
Neferin yanma yaldaştığuu görmesi Maarif veUJeti. ~ emtitOlal w ye tak9ltJe 20 9ellede adiyeeel:tir. Şus~ b.aı kaydetmek ıaz-dn W... ,.ı •• ;I•· - ~ fL ticaret n:kileti gayet ali' bir it W,..,a 
Uzerfne Allahm kendisine bir vedfaS" eğitmen Jrurslannm mfttedrril sennaye 4649 köyde muhtaç köylüye dağıtıla- ki. lzmir ,_.lan ba tekiJcle dCYam ede- ._: ~~ lık. ri, Tqpa.. am.d, yapm1f bulunmaktadrrlar. 
olan hayatını pahalı satrn:ığa karar ver- ile yaptı.klan hizmetlere ait bedellerin cak olan bu arazinin kıymeti 390 mil- cek oluna. bu IPOSll gö.terilen alib z.. ~ mçiılldt •- = IWJW 98 pll- Bütün illç Ye td>bt müstahzarat ,_r 
dl •. Ve mevliya sı~narak ne.ferin .mra- tediye sureti hakkmda Maliye vekaleti- yon :lira olup. fiındiJe kadar 20 k8yde H olacak Ye J,i., • b. 9PO' lzmirde hiç - lOO ........ T~....,. P_. • yacımm pıemlekethnizde mevcaf kld"' 
hna bir yumruk darbesi k.>ndurdu ·• nin fikrini~. tevzi işleri ikmal olunmuştur. tutulmıyacaktır. 120 kurut vennlJbr. ya sanayi vasıtasiyle temin etrnfye il"" 

Çenesi hurdahaş olan nefer, kanlar Maliye vekaleti tarafından verilen ce- Bu arada tevzi edilecek arazinin hata- BiRiNCi KOŞU B~tNI KOŞU kln olmadıiı cihetle bo gibi maddelr 
içinde. tepetaklak yere yuvarlandı. F• vapta. kay eutitülerl fJe ejitmen kurs- sız surette t.esbfti de laDrn pldiğindt!ıı DW btar ~ ..... : 1600 Mebe ve 270 ll.. iluwiyeli rin hariçten getirtilmesine lüzum "-' 
kat Rafız paşanın kazandı'-' muvaffaln- larımn mütedavil sermaye ile ve kıy- ufak mikyasta bir kadastro yapmak ih· 2000 metre ve 170 lira ikramiyeli cl"n bu ko!luya 4 at İ!ltirak etmi!ltir. olmuf ve bu arada muhtelif devletfd 
)'et yalnız bundan ibaret 'kaldı.. met takdiri suretiyle yapacakları alım, tiyacı hAsıl olmuş ve köylülerimiz ara- olan 1nı 8atq l:OŞG9'11Ul iftirak eden S. FavOl'imiz Poywaz rıiizel n rabat bir meyanında billlassa fngiltere, Amerik• 

Yine kalabalık arasından hrlıyan bir satım ~erinden bedeli 3000 lira7a b- sında meTCUt toprak ihtflAflan da kıs- Karaosmanlann Sidi Berraniai rakipsiz birincilik kazanmıştır. Koşu ba!lladığt lsviçre, Almanya hatta Fransa. ile tt" 
sip9hj Hafız p;qanlD 6zerlne ..tchnh W dar o'Janlar hakkında mahallJ mali k1a- men halledilmi~h-. nlerak yalnız ko;,muştur. zaman Ceylan önde. Alceylan gerisinde ma•lara girifilıniıtir. 
eUnde tuttuğu hançeri paşanın başmıı reden, bu mikdann fevkinde alım, sa- tKINCt KOŞU Güllü ile Poyr.1z Deşi sıra idilM'. J"a- Bu cümleden olarak geçen ağustol 
öyle bir şiddetle yerle,ttrdi ki bu dar- tımlar için merkezden muvafakat &lih- Halrfyefepf değişi,,.,• Mesafesi 1000 metre • ikramiyesi kat :köşeye vannadaft ilöcama başlıya- ayında 75 0,000 lira kıymetinde tıbbl 
beıdn tniriyle cenır vez!ri11 bfamncla sal etmeleri zanırt oJdulu bUclir~. len Lı.t"•-.. ~oo lira olan bu k .. a 4 t:y istiriik et- ral: Poyraz kolayhkla öne geçmiştir. müstal.zarat ithaline dair Almanya ile 

~-------~-----~--------~-~m~-~ ~~ ~~~~~~~~~~~ra~~B~~id~et~i~b~n~n~~~~~~~~ 
TAY YA RE stJIBMASIJIDA merkez nahiye9ine bağlı Kesan _Özde. :,:ıneı-. Pek az sorrra" Tarlaya sapan Sah- g~zel ~b:Jm?şt.ur. Alceylan ancak ~ün- pari.ş edilen tıbbi ve ispençiyari 111.d'" 

mJr, :Budak, ~ja ~ köylerinin ra o1'llt oldu. Viraj& Tar:ı.aa Giil~ cu ge • m~. . . . delerle birlikte bir çok laboratuvar er 
(PEK YAKJHDA) bu nahiyeden almarak ayni kazada Sul- f!eçip birinciliği ele aldı bu aralık arka- Re~mı. ~et~ce şudur; ~?~~az .. hmncı, vaS111U1 büyük bir kısmı memlcketİ.Jlli,. 

~_....A1f BERİ BEK•....__,.. tamnut nahiyesine bağlandığı, Develi ı-lan gelen Heçinin hamleye geçtiği ve Ceylan ıkıncı, Alceylan uçuncu. Poyra- "'elmif bulnmaktadır. 
Y-" .. .& n IUDft• .. an nahiyesine baiJı Çakır bey, Kiralcom. Cülııeçi aıkatana aldıit görüldü. TrL zın ganyanı 100 ve plasesi 11 O kuruş Gerek büyük enternasyonal yollU.-. 

TU'RKÇB SOZl,t)' •SAZLI• ŞARBD.1 aNJ Zomik ve Kaniyan köylerinin de bünlere 100 metre kala Heçlnle Tana- ge~nn~r. Ceylantn pliseai 24S lcuruı1 "'erek. münakale vasıta ve usulleri_.,. 
111JJll.ERiJf J2 • fSL merkez nalıiyesine bağlandığı Dahiliye nın baş başa koştuğu flnlarda, Heçin getırmıştır. .. . . beynelmilel siyasi Taziyeti dola,,.tfle 

allC • • • • • • • • • • • veklletinden AIAkadarlan \:Jildirilmiştir. son hamlesini yaptı ve Tarzanı da geç- Subutay ve Poyraz uzerıne çıfte ha- ~on derece büyült m\itkülatla lıulı.-Jd 
ıliiEiiöiiiiı_.iiliiiiiiiiiiıiliiiliiiiiiiiZilliııiiıııiiiıiiiiiiiiiiıioiiiiiıiiiiiiİıııiııııİİiıııiıiıii...,.İııııliıiiıiıiıliFıiizrzlliiiiııilmliiıiim-.miiiiiiiiiim5öiiiiiiiii---.--1511---a;a--;a;;ifm8iiiliiiiiiim .. _liiiill_iiiiiiiiiiiiôli--...-iiiıiiiiiiiillliiıiiİİİiiİiii-..miıiiiiiiİİııii.,__._. .. ..,..- his oynıyanlar 150 kuruşları .. mukabil hale gelmi• olmasına rağmen, Arned' 

J 7S kunrt almıtlardtT, ikili be.Ms 260 k 1 "liz fı } '1 b' ~ 
.. ,. ...... , ... ___ ............ _ ................................. ':........... konu komşu bunu üzerlerine aldılar. Hiinnüz hanım, etraftakilerin hür- kUTUt Termiftlı. Y:n ,,:~lr:::hr. ı=~:d:n ır y-.:'pt)aeaa~ 

~- i. lJYUK ırwftl AYE ~.· i. Öyle ki, ninem öldüğU vakıt bize, kü- melli ve takdirkar 1'akışlan altında be- N. NUÇ. .,evkiyat Ba.a yolu ile olacaktır. Ffllll-
rıJ~ çUlc evimizin fakir eşyasında!l başka bir ni alıp götürdO. Bu harelı:Mi, ~ki aJ"- "adan ise iptidai kimya nN1ddeierind-

~ ........ i ............................................. _. 1 1111 ....... Z.... .... i !ey kalmamıştı. Bir kenarda bulunan ka!ından «ne iyi ka~li lı:adm!> defJm. .. ............................. - ........ : ziyade bbl>t mUstahzarat trelmelı:t~dit· 

B;.. Fırbna Gec....: yfrml beş otuz lira, annemin. büyUk an- mele ~. ~ de gerçekten merh> i.· 111111 r 1 G y osu =.· Kendileri i1e temu ettiğimiz _..,.... 
aa ..._. nemin ve benim eşyalanmızı karmaka- met ı~ğ'ı kalbine girm~. H'er ne 1tal vettar maknmlar ztdmT edebilecd ftet 

rışık istif ettiğimiz bir sandık ve yaban- ise, omm çatısı altında geçirdiğim yedi : : f-_ı__ d ı 
1 

~ d "" ; ------ss.ss------ cı ellerden kurtulan bir ka~ hatıra ya- sene zarfında ~dUf ettiittm biricik i BU G C N K fi P R O G R A M : türlü CVKala e nal erae ani Y!9r_u. 
y ..... : Ol; mm pmak i~in bana kalan bütün serveti met'hamet ış1!r dıt bundan ihar~ kaldı. -...... --- ..... -- mozda bir ilaç sıkıntısı menuu ~ 

_ 1 _ teşkil ediyorda. iki katlı. Pzel ba"çeli oldalcça :tarif ~ oo Program ve memleket saat ayan, olaECZAN~~afü~1~~" 
. VahaJienin iyi kalpli insanlan; cMe- bfr köşftfi vanh. !ki çocujtu. R•ffk ve 8.03 Ajans haberleri 3.18 MUzik pi. 8.45 FARK 

.. -Aea hakikat,i aaa.k • t1ikt ,........ emldılk ..... lciD. nlotr.z dul ~ lihayı ne yapmalı?:. diye IOt'Ufiunıyor- Necmiye beni teeessfis dofa gözlerle 9.00 Ev kadını - Konuşma 12.30 Pro~- h uf 
ogımdlm: Annem heDi ~ Jı.ıt ı.,t 1M • t &I dmild- lardı. Ben de gi)z yqlaruru zaptetmeje kamladılar. Bohca1anm1a onbnn evin- ram ve memleket IBBt ayarı 12.33 Mü- Diğer taraftan ayni ilacın mu~ se• nwl eon1m Ç11ap al' ';il Bir.._ e.hmm melemlnf Wr :mlWdet tutarak çallfU'ak, ~ biı> tavub Oll1ara bır de ~e yapmağa geliyordum? Suali aeık- zlk : Hafif .naiar 1Z.50 Ajam haber- t-czanelerde b-.ka başka fıatlerle 
ha t1a _._ llıit lııir haber ııılıı..dık. B.a iealıl k.- tua L ~ IODD, loyordmn. Demek ki istikbalim bu ya- ça sonnağa cesaret edemedger, PaKat leri l3'.&5 Müzik : K~ türküleri 13.29 cJıiiı vatanda"lar ar,sanda bazı tefııfrfere 
b~ - ~ .W.. .__ ama çok il P .. • 118.!& aba zilll'll olma hancılara kalmqtı? hallerlncfen kolayca anlasıhyordu. Ba- 14.00 Müzik pl 18.90 Program ve meoın- )'ol !çmafc:~dı_r. _ . 
mlWaet an ırııin .._ .... .ı ıl• Jlllf te•ıal 1 tft:nir. 41adıtk ........ ..._ Hürmilz hamla, kelCneterini ölçerek balan. HulJd bey, istifham ma'kanımda Jeket ...a a7&n 11U3 Ki.Wk: Baclyo caz Ögren~gımıze .~or.e bu !~at fa~ 
B..- 11 Mır, hal ... •; '" W. 0-W .... i.t. Wr dedilrd, .... ve gözlerini bana dibrek cevap verdi: kaslarını kaldırmakla iktüa etti. O da orkestrası lS.4& Müzik : Radyo ince saz l"czan~l~ru'. yekdıKer1;De m~v\ ~ .. 
ne ..,_ edenk 1mm RC • Wa: • kllc8k llanbOm .......,_, - Bu çocuiu ben :nmma alaca~ kelimeleri -tzmdan çıkaramadı ve ı,u heyeti lt.15 l&zik : ~ pMÇSlar ya~ kır~,w .sıg~r.~. tesısat R~l ~ 

- 91,f r e, nine,......,. Jrlı la ... ...._ CSL ..... -, ..... Bir Onu JObk ortasında haabcak deii- sessiZlilc 1Mma tesir etti. Kimseye he-san (Trio) 19.SO Memleket saat 87UI ve tesır e_ttıtu gıbı. bu f~rk. bız.z~t ~ 
lecok mi?. ..... kaıltak 1llızr lılr •• .. NiWkte lima. v~e mecbmiyeti olmadıfı•ı UMte aılans haberleri 19.45 KonUIJD& : Ziraat lerde iraal edilen llYBl cıns iılk1ll dl-

- .,_ 711+uma, dml. ;rallmda .... ~ lıir-. ...... Rr....... ICemı komp alaJ.ıma taWRUr & edea Amir-. ~ selb Hir!8Uız hanım takvimi 19.50 Milzik : KadmJmr fasıl he-~ ~en. ıHddeledn. tic~l ~ lııiS 
celr. V-., .... J+JW ..... d J. ,._ .... tlıM• .... 99- Jeıl dayu1da: lı:anrlanm bildiNI: yeti 20.J5 a.fyo &aZele9i 29.45 lmzik riadea ileri ~lmektedir. Fi.Ilı . ~ 

BIJl•s .-..-_As 1 Wır d.ı. ........ Mr 4Hlf .... .,iz•• - Sal olua Hü.rmü.z hanım Allah - :NiaftiDin ölibniyle kimıl •, bla Aıı1aför saati_ V'..,.,Io!IR1dolan21.8' t>•tentaya baglı olarak aablasa :,ıkde 
~~ ~ lıw ~ ~..,! 1 ' •• • 119 '-' ı aqA .... .W- am olaıa!. Btl9\1k sevq doiru- t. kaelilm i>ir.ıe aWua. Şlmc1ili1t :Nec- 11ttzi1ı: : DWe,iei 1*)1eri 21.3' ~ bir -dde petıe..t~ .atıl~r.k..dlır· 

1 
•• WWWJW •---.. IU. Annesine doğru yolu gÖ!feren na.si. _,,... odlıııAMa 1.ua.k. (Refik'e tlCJ.. - 2'.1.45 lltizilr: Jladye orlcestra9r 22.3& ba,ka iıU fiaala pıyaaya de _. 

Aanıı•ı ~· Yirmi afıdtııle ,.. ftl', ~ hııler bdmeıP.&21 ~ * ,... llatlerde bulundul'tn\uY zammı haspa si- wek) ..., kMtllr' ft7llB. ... 4Wı llemleket saat ..,,..,. aJ;ms hal>efteri. Ew ~ yekaJıeli :ece•. tınlr 
ya yoktu. Güzel oldaP icla •"-~ BMla ....... Ben ona bakacak ıinİe alay etmt,ti. Şu feleğin ..... t.. yınt ...._ ..... kenıiklerini kıra· ... 1 f filJtleri 22.G Mtiz1k pl 23.25 lan m......_nlha &.riai tcspıt e 
düşenler çok~ .Şea ve bir serçe gibi ve işlerini görecek yaşta olmadıjundan, km... l.. · 



rENI MIR 

Inönü Koşusu Mükemmel Oldu 
~~~~~~~~~~ ............... ~~~~~~~~~~ 

lıı.ı;.ı· [ Baştaralı t. ci Sahifede ] de yaptıkları geçit resminden sonra, bir miş, .k?şu~u. 158 atlet muayren zaman-
4,.ır sııorculann abideye celenk koy- taraftan Milli atletlerin iştirakiyle ter- da hıtırmıştır. 

S ~ar tııkı "!" eakip miU: atlctlerden Jer- tip edilen İzn:ılr Altın çh·ili atletizm mü- ALTIN ÇVİLİ ATLETİZM 
,_ u E r•tlı şu söylevi vermiştir: sabakalarına başlanmış, diğer taraftan MÜSABAKALARL. 

ııı.ı Sayın biiyülderim, azi2. bmirliler, da İnönü ko'f\lsuna iştirak edecek 200 Milli atletlerin iştirakiyle Alsancak 
Su~ ınilkel!ef karde l•rim; atlet Halkevine gitmiştir, stadyoınunda yapılan oltın çivili atle-

t.Icto··~ J,ura_. da yurdumuzun kutsal.bir Koşu güzergi\hını te kil eden Halke- tizm miisabakaları da cok heyecanlı ol-
ı. ..uınu • k k d 1 vı· _ Alsancak arası rok kalabalıktı .. Al- nıu<tur. Teknik netic.,Jer şunlardır: ~ııı._ -· nu tes it elme ına ·sa \Y e ' ' üh t · ( 
!i""~ bulunuyoruz sancak stadyumu da ender tesadüf edi- 110 manialı: Birinci ı;;~· a .• zmır 17.7) 

lııöı,~dan marn (20) yJ önce ikinci len bir manzara arzediyordu. ikinci ihsan İzmir. tl"çUncu Yavuz h-
li!ı; u tneydan muharebesinde Türk ta- KOŞUNUN TAFSİLATI rnir. 
L Yepy · b 100 metre: 1 - Muzaffer milli atlet "ll]Un enı ir dijnüm nokta.ı.ını aşmış İnönü koşusunun çıkış işareti 'aat 
l<iıı t.ı Uyordu. o gün . j'.'~nü me,:zile~!- 15.35 te verildi. Koşucular bir anda fır· (11.8) 2 - Nazmi İstanbul 3 - Alacı. 
l'f~]j Praktan siperlen ıçındP çelık yu. !adılar. İnönü caddesini takip ederek tin İzmir. 
ııı..o,ateş ruhlu TüRK çocukları o za- Konak önünden birinci kordona çıktı· 400 metre: 1 - Raif İzmir C53.4 flO) 
· ""'Uti .,_ ah k 2 - Kazım 1stanbul 3 - Hikmet 1stan-
%tıı ~" cephemi2.in k raman o- !ar ve nihayet Gazt heykeli önüne gel-
.,__, llı Milli Şefimiz İsmet !nönünün diler. Burada ilk bin beş yüz metrede- bul. 
:""'1 lı:urn das ı· d 800 metre: 1 - Ziya atlet Elilzıg"• q"'ııı an ı altında bir isti ayı ur- ki topluluk çözülmeğe ve gruplar te-
~ UŞ bulunuyorlardı. Bu t~r~ dö- ·ekkül ctuıei\e başladı. Önda Riza Mak- (2.12) 2 - Hikmet İstanbul 3 - Nuri 
'"'lı lloktası TüRK inkıUp tanhımn en sut, Mustafa Kaplan gibi tanınmış ko- Eskişehir. 
Ş temel taşıdır. Onun i~indir ki Ebe- ~ucularla en geride olanlar arasında beş 200 metre: 1 - Muzaffer milll atlet 

tu ~.!'-t:ıtUrk Mctrestepe sırtlarından yüz metreye yakın bir mesafe vardı .. (23.3 / 10) 2 - Yavuz Ltanbul 3 - Ala. 
cıııu"veııi ~.af.er meydanını .scyrctmek .. te Kosucular KUltürparka Gazi bulvarın- ettin hmir. 
r nan '" il t Yüksek atlama: 1 - Jerfi milli atlet 

lnönü zaferi yıldö
nümü münaaebetile 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
dilerine vereceği va:ıifeye ve gö!lterecefi 
hedefe bugünkü yarış luziyle k~acakla
rınm ve bu şerefli yıldönümünü tebrik 
eylcd~erln!n ibliı~ beni mem'!' et· 
tiklerını derın saygılanmla arzedenm. 

* Mareşal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay Başkanı 

ANKARA 
Bugün ikinci İnönü :Weriııin yıldönU

mü münasebetiyle İznıirde yapılan İnö
nü kır koşulanna iştirak ve U viliyeö 
temsil eden Türk gençli~n ve Beden 
terbiyesi vasıtasiyle ordumuz safların
da liyakatle yer almağa hazırlanan ye 
mevcutlan bini a,.'IBn İzmir beden ter
biyesi mükellefi gençlerinin bu şeı:efli 
yıldönüınü saygı ile kutladıklarının ve 
verilecek ill!: işaretle kahraman ordu
muzun saflarında ve ~inde yeni za. 
ferlere doğru koşmağa amade bulun· 
duklarmın \blağma beni memur eyle· 
diklerini derin saygılarımla arzederim. 

* General Cemil Taner tarafından ayn-

*· - Q 

SAHtFE J 

T. C. Ziraat Bankası 
KllPulıq tarihi : J888 

Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zirai ve llcarf her nevi Beka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat baukasmda Irumbatalı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az. (50) 
llraa bulm•0 Lora 1enecle t defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik
ramfs'e dağıtılacaktır : 

t Adet LOOO Llrahk 4.000 Lira 
t • 500 • Z-.000 • 
t • 250 • LOOO• 

40 • 1DO • t.000 • 
lDO • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • t.800 • 
160 • 20 • S.200 • 
DİKICAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aPb dilşml

yenlere ikramiye çıktılı takdirde y(lzde 20 fn.zlaslyle verilecektir. 
(Kur• alar ııenede 4 defa. 1 1 Haziran 1 1 Eylül, 11 Birinciki.nun 11 Mart 

tarihlerinde çelı:ilecelttir.) ıll . "ll ı Şe f İsmet nonüye o gun dan geçerek dahil oldular. 9 Eylül kapı-
• •tın~ u_ • lh' · J' ) d · İs b 1 b 1 (180) 2 - Ömer milli atfot 3 - Sürey. • ... a~us ,a i ırı yen .. •n ~mıs- sından ilk ııiren atlet tan u ö gesin- 1z . 
8iziın den Riza !'1a~ut idi. Onu az bir.fark.!!' yatı" ~· 1 - Ömer milli atlet (13.60) 

ca Büyük Millet Meclisi reisi B. Abdill- ~-------------------------"' hali.le Renda ile C. H. Partisi ğenel sek· 
lııJar bugun burada yapacağunız ko- Ankara bölgesınden Mustafa takıp edı-

2 
ç ~·· · bmir 3 R if İzmir ilin 1>ı •. : :hedt ve Millt ş~fierimlzin nurlu yordu. Yarış en şiddetli seyrini Kili- - uretlyya 

1 
ö a 'lll 'tı 

1 !'.."' Ü2erind b d" t k d ko•acak ·· k · · d \dı B d in Uzun a ama: - mer mı a e ~ ... '!'fi e e e ıye e a ar , turpar ıçın e a . ura a grup r ara- 7 Muzaff milli t1 t 3 Ra 
~ RK ııençliğinin bir sembolünü sındaki mesafe gittikçe açıldı. En öndeki .~6.f ) .2 - er a e - -

Sa edecektir, . , .. atletler sırasiyle şunlardı: Riza Maksut, 1 Szmrıkırl. 
1 

. 1 H !it 1 ta b 
1 

releri B. Fikri Tüzer ve Maarif vekili 
B. Hasan Ali Yücele de telgraflar çeki· 
]erek gençlerin İnönü zaferinin yıldö
nümünU kutladıkları, milletimizin yülc
sek menfaatlerini ve istlklAlinl koru
mak uj!runda yeni zaferler yolunda kot
ınal!a 5.made olduklan iblağ olunmuş

lzmir Gümrükler Başmüdürlü
"- Yın b·d- ı b. aen·l dırekto- M af Arta 0 "'·~f K"lı·· ı a at ama. - a s n u ·"'ll'· c .., er ıyesı ô " ust a, n, sınan, ""->'"~ •• u ur- (a lO) 2 Süh tzmı 3 S ·f t ta 
,~den hu hl.lerimizin en bUyükle- parkın Lozan kapısından ille defa An· · - a r - en 8 n-
~~ "• Milli Şefimize lblağına vasıta kara bölııesinden Mu...tafa çıktı.. Onu bul. . 
~ııu dilerken hepinizi s3ygiyle se- Riza Maksut takip ediyordu. Gündolt- GUlle .atma: 1 - Atıf tzm~r (11.78} 
~~ r; Ebedi Şefimiz Atatiirkün ma- dudan koşucular yine birinci Kordona 2 -. Şerif İstanbul 3 - Kad;ı Kaysen. 
il\.__ huı~f\l önünde saygı, minnet ve cıktılar ve Atatürk caddesi yoluyle Af. Dısk .. atma: ~ - Atıl tzmır (35.80) 
~hisl~iyle eğiliriz.> sııncak stadyumuna teveccüh ettiler .. 2 - ?üha hmır 3 - R~ık fstanhul . 
ıi:"'~ DiREKTÖRÖ'N BİTABESİ Hedef çok yak.laşmı.ıı ve koşu bu nisbet· Clnt ~tma: Kemal millt atlet (52.90) 
~~arın ve meydana toplanan hal· te heyecanlı ve meraklı bir safha alınış- 2 - Şerif İstanbul 3 - MusWa Kaplan 
~llı:1'1ariyle karıılanan bu söylevden tı. Artık netice üzerinde adları en çok Ankara. . . , 
~ lı"<len terbiyesi genel direktörü geçen alletler hayli ilerlemişler ve ar- Balkan J;>arr~ Ya;'-~ı: ~ı~cı İs~· 
lııtıı ti-al Cemil Taner genç sporculara şu kadasl<ırını çok geride bıraiı:mı,lardı.. bul (~.42) ıkıncı tzınır. tl"cuncu Kocaeli. 
.~:f bulunmustur: Alsan~ak meydanına en önde llelen at- Dtl'N AKŞAMKİ ZİYAFET ..• 
lt e~'"· gençler, sporcu arkadaşlar . !etler sırıısiyle şunlardı: Mustafa, Riza, J?iin ~":"' Kültüry>aı:kta atletler şe-

~•ı>!ııiz namına arkadaşmwn söyle- Hüseyin, Artan, Eşref, Ali.. Burada mil· refine bır zıyafet verı!nıiş, aynı zaman
l"t ~k kıymetli ve derin manalı söz· tekllsif bulunan halkın coşkun alkışları da derece alanlara da mükMailiırının 
~ uurada bugiln ne maksatla toplan· arasında Alsancak stadyumunun kapı- tevzii merasimi yapılmıştır. 
>dJy 0ldu~muzu kuvvetli sekilde ifadr sından ilk defa Mustafa Kaplan girdi. 

4!or._ • . Onu 25 metre mesafe ile Riza Maksut 1ZM1R 2 incl tcRA MEMURLU-
Up 'rilayetinıizden buraya, lımlle ko· takip ediyordu. Artan ve Hüseyin de ÖUNDAN: . 

laf ':"len ıen(ler 7500 metrelik biJ' me· onlara· çok yakın kosuyorlardı. Emlak ve eytam bankasına ıpotekli 
\ ~ ~zerinde biJ'birleriyle yarııımak he· FERDİ NETİCELER olup satılmasına karar verilen tzmirde 
e~ tok üstünde bir vazifeyi temsil En t . b Pazaryeri mahallesi Namaz~h caddesin. 
lıaı •ktedirier. Burası, lmıir; \•aletiyle d 8?ntinga~e . vde enldson çckişmihne u-t de 79-81 tai No.lu ve tapumın kaydına 

~\,. h' t .. • b l ra a pıs uzerın e o u ve n ye .. d 1546 1 35 da k 
lııill ır ecavuze uaramıs u unan 1 rdl ti 1 12 . . k d .. l gore a a par.ıe numara a-
~; •. •lltıı!zin hu tUrlü lstill tcşebbils\e he lnbe lede ~r ıncıye a ar ı;oy ece yıtlı ve sair lüzumlu izahatı dosyasında-
"' .ı.... .. ,_ kı - kt d' b 1 usu u u. ki ta k d •. d du~ ~--:'yen rmaga mu e ır u un· Birine· Mustafa Kanlan Ankara 24 pu ay ı ve vazıyet raporun aya-
t ~u ı~pat ettiği yerdir. ,.ak.ika 32 215 · · zılı (2000) Ura kıymeti muhanımineli 

İQ~nlcrınde kurtulu.~ savaşınıwn ''e İkin 1 R M ks t İsta bul 24 d evin mülkiyeti açık arttırma suretile ve 
olan P. t~rihim,lzin temellerini atını~ kika 3ö 4/S.a a u n ·• a- 844 No.lu emlak ve ey1am bankası ka
~J:ıııı lllillı ~f ismet İnöniiye can bağlı· tl"çüncü Artan İstanbul 24 dakika 58 nunu mucibince bir d,.faya mahsus ol
Jıed :? _sevgı ve saygımız; ordular ilk 215 · mak üzere arttırması 20-5-941 Salı günii 
teı. • m;; z!:"'~~r Ueri; emrini vore· Dördüncü Hfucyin İstanbul 24 daki- saat 14 te icra dairemiz içinde yapılmak 
ı~ erıı?rıı burada tahakkuk et· k 

59 415 üzere bir ay milddetlo satılıh konuldu. 
~·n .E'.hed!_~fimiz Atatürkün yükrek. aBeşincl Eşref tstanbul. 25 dakika Bu arttırma neticesinde satıq bede ı her 
~ızın ......., ı olan hayranlıi(iylo bu· 1 . ne olursa olsun en çok arttıranın Uıeri-

lıt· sa~İ .. d.olaşır, . ~.!cı Ali İzmir. 25 dakika 58 sa- ne ihalesi yapılacaktır Satıs peşin para 

tur. 

Arnavutlukta vaziget 
[ B11f(11rafı t. ci Sahifede 1 

miktar eeir aldık, Tayyarelerimiz düt
manın mühimmat depolannı hombarda. 
man etmiılerdir. lnfilaklan müteakip 
yangınlar görülmüıtür. 

Bütün tayyarelerimiz üslerine oa~ 
men dönmüılcrdir. 

Atina. 30 (AA) - Emniyet neza• 
retlnin tebli.ii: Memleket dahilinde SÜ

ki'.ln hükilm sürmüıtür, 
Harbm beşinci ayı zarfında hava ta

arruzları neticesinde alvil hal!t aruında• 
ki zayiattn ve basarabn plinçoeu tudur: 
Dördü etkek, beşi kadın ve beşi çocuk 
olmak üzere on bet ölü, yirmili erkek. 
altısı lı:adm, yinni beti çoeulı: olmak üzere 
5 1 yaralı, muhtelif ııchir ve köylerde 
yüz mesken ve kilioe harap olmuştur. 

KİRALIK GVZEL 
BIREV .. 
Güzelyalıda 76 ıncı sokakta 2 nıı
marah ev kfrahkbr. 4 odası, meyve 
ağaçlı bahçesi, geni4 balkonu, güzel 
manzarası, suyu. elektriği, hamamı 
vardır, Gayet kullanışlı bir evdir. 

Taliplerin Güzelyalı tramvay cad
desi 911 numaralı eve müracaa.tlan. 

( 1-4) (7S3) 6a bttıeı nonÜ meydan muharebesiiün niye iJc olup mil~Pridf"n. yaln12 yU7:de> ik:I bu. 
d;~· ?atırasını İnönü koşusu l.mıini ver- Yedinci Osman Malatya. sekizinci ç;ık dPll5Jlye m~ı olıru.r tpntek •a-
t lrnız bu koşu ilo İzmirde yapmamı- Kemal Kocaeli, dokuzuncu tbrahim Ko- hıbl alacaklılarla dıl!er alac•klı\arın ve BORNOVA BELEDtYEStNDEN: 
Ilı llıanası budur. ~aell, onuncu Sahabettin A'lkara okul- irtüak hakkı sahiplerinin gayri menkul 1 - Bornova belediye parkı civarın-
l'itı~di ve Milll Şefle~ izleri .. ~;· ıar, 11 inci Recep Kocaeli, 1? inci Sevki ü~erind~ki hakları?' hususile masraf ve da belediyeye ait 14 ıırsa sstılacaktır. 
ıstı e koşmakta oldugurnuzu Buyük ~ k faıze daır olan lddıalannı lsbu ilS.n tari- 2 - Müzayede 4-4-941 Cuma gUnü sa
le/ ve büyüklerimize bildirmek vazı· • ';.~~İM TASNİFİNİN NETİCELERİ hinden itibaren 15 gi.in içinde evrakı at 16 da Bornova belediye dairesinde 
h~nı. bana vermiş olmanızın bahtiyar- yedinci ye kadar takım tasnifi de şöy- mU.bitelM'ile birlikte memurivetimize yapılacaktır. 
\re ıç~nde hepinizi sevgi ile selil.ınlarım ledir: bildirmeleri icap eder. Aksi halde hak- 3 - Arsaların beher metre murabbaı 
~erı ~Uıildüi!i!nüz yolda bütün Türk 9 sayı ile İstanbul birinci, 28 sayı ile !arı tapu sic\Jince malllm olmadıkoa pay- muhammen kıymeti yirmi beş kuruş-
G~ı~\ne muvaffakıyetler dilerim.• Kocaeli ikinci, 29 sayı ile Ankara üçün· la<mıadan hariç kalırlar. 25-4-941 tari- tur. 
r., C!T RESMi . cü, 61 sayı ile İstanbul B takımı dör- hinden itibaren şartnnme herkP<e açık- 4 - Müzayedeye iştirak için yllzde 

kış~uk gençlerin ve balkın coşkun al· düncü, 71 sayı ile Ankara B. takımı be- tır. Talip olanların y117~e vedi buruk -yedi buçuk deoozito akçası yatırılacak
~it r arasında bittikten sonra bir ge- <inci, 91 sayı ile Malatya oltıncı, 109 sa- teminat akçası veya milli bir banka iti- tır. 
!ardı ••ıni Yapılmış ve gençler dağılmış· ~ı ile Aydın yedinci.. bar mektubu ve 941-21350 dosya numa- 5 - tsteklilerin Bornova belediyesi-

AtOs İnönü koşusunun güzerıı;Alunda 3600 rasile İzmir ikinci icra memnrlnğuna ne müracaatları. 
ll ·· . .\BAKALAR metrelik bir mesafe için Ege spor tara- müracaatları ilAn olunur. (755) 25-28-31-3 1156 (710) 

ita;: UYUİsk İnönü koşusu 42 bölge ile An- fından konulan kupayı da Riza Maksut 
~- .a, lanbul, İzmir okulları temsili ta-
t:'~ın iştirakiyle ve dörder kişilik kazanml!jtır. 
ııı11Utıi.yJe Halkevi • Alsancak stadyu· Koşular umumiyetle çok muntazam 

ar 1 ve ~Uzel cereyan etti ve tzmirde büyü!< ın,~ -.asında 7500 metre üzerine yapı • 1 
~<il' affika ve coşkunlukla karşılandı A ınan 
at~t 14.50 de koşucuların ve diğer teknik neticder de çok iyidir. 
hııı erizı stadyumda vali., Beden terbl· K~YU MUAYYEN ZAMANDA 
~e hı! Rene} direktörü, komutan, beledi- Bİ ENLER .• 
~ 'l'e on bine yakın halkın önün- İnönü koşusuna 200 atlet iştirak et-

8 EL G R A o Almanua • Yuıosıavga 
1•tikbalin bütün müşküllerini [ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 

ltarfılamag~ a haz.rr... makta oldu((ıı bildirilmektedir. Alman 
s h f d ] hava postaları idaresi dünden itibaren n 1 [ Ba•tarnfı 1. ci 11 i e e Almanya ile Belgrad arasındaki tayya-

~i h~ ıctad, 30 (A.A) - Politika ga~ete- re seferlerini ilga etmiştir. 
!iti~ Ultiıınettekl değişikliğe ve dahili .!'°' ALMANLAR l\""""ACERET EDİYOR 
•l 8:1'• başka bir mana aramak dogru •'-' 0 

ıa~•bnı yazarak diyor ki : Biz istik- Budape•te, 30 (A.A) - Ofi ajansı bil-
l~ııı~ı ınuhafazadan başka bir şey dil· diriyor: Peşler Lold gazetesine Varte-

1.r llııyoruz, Dostlarımızın bu tebedılül· den bildirildiğine göre Yugoslavyadakl 
ı_ 1 llıe,,buri kılan iç sebepleri anlama- Alman ekalliyet! grubunun Azası Sırbis-

tı la•Ut>dır tana gönderilen çeteler tarafından mü· 
t llütUn ~tel.er milli hükiimetin İc· temadiyen iz'aç edilmekte ve Alman 
~%11da ınuvaffakıyeti için samimi tA!· halkının muhacereti artmaktadır. 
h ~~nil~rini izhar etmekle beraber istik· Yugoslavyanın bitaraf kalmak istedı· 
~' ' 11 bazı zorluklar taı;ıdığını ifade edi- ği hakkındaki haberler hadiselerle tena
~\tlı.t. Maamafih bu istikbal ne oln"" okus teskil etmektedir. Kilisede yapılan 
~ı ııı. l'ul{O>lavya onu brşılamağa ha· dini merasime iştirak için İngiliz ve Yu
ı;dır. lliikümet ~imdiden ise sarılmış- nan sefirleri otomobilleriyle geçerken 

· biiyttk tezahüratla alkışlandığı halde 
~· MACEK.İN VAZİYETİ Alman sefirinin otomobili ölü bir silk(I • 

..ı· Vekil muavini Maçek henüz tahlif netle karınlaıunıştır. 
tt~meıni tir. Kendisinin yakında Bel- BELGRADDA TABU VAZİYET 

ll a ı:elmesi bekleniyor. Belgrad. 30 (A.A) - Misli görülme-

BELSAMİTOL 
İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BLLSOCUKLUC.U, idrar zorluğu, mesa

ne ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere, Böbrek rahatsızlıklanna kar· 
ıp en mükemmel bir iliç BELSAMİTOL'dur_ BELSAMİTOL lmllan•nlv 
yukancla yazılı hastahklarclan (abuk kurtulurlar .• Eczanelerde bulunur-

FİATİ (100) KURUŞTUR.. 

Çamaltı ruzıasi MiJdürlüğünden : 
T-.ızlamız;J,,q yapılacak otobüs garajı inşaatı müteahhit hesabına eksiltmeye 

konmuştur. Keşit bedeli &19 lira 55 kuruş ve ilk teminatı 68 lira 96 kuruştur, 
Kosif ve krokisi her gün müdürlü'i(ümüzde görülebilir. İsteklilerin 1 . 4. 941 
sali günü saat 14 te müo:lürlürumüzde mütesekkll komisvonda hazır bulun-
maları. 19, 25, 31 · 1053 (653) 

iSTANBVL BELEDİYESİNDEN: 
To.ksim bahçesinden Taksim meydanına giden eski kışla sahruıı dahilindeki 

yolların i.ı.tinat ve muha'2za dıvarları inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
koııulmuştur. Kesif bedeli 25988 lira 98 kuruş ve ilk teminatı 1949 lira 17 
kurn•tur Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri, genel, hususi ve ferın! şart
na:r.eleri proje keşif hilllsasile buna müteferri diğer evrak 130 kuruş muka
bilinde belediye fon işleri müdürlüifüııden verilecektir. İhale 3 Nisan 1941 
perşembe gi.inU saat 15 te daim! encümende yapılacaktır, Taliplerin ilk te
mlnat makbuz veya mektupları ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye 
fen işleri müdürliiği.lne milrncaatle alacakları fennt ehliyet ve 941 yılına alt 
ticaret odası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazır· 
lıyacakları teklif mektuplarını ihale ı:ünü saat 14 e kadar Daim! encümenine 
vern•elerı lhımdır. 19, 22, 27, 31 1054 (6~2) 

ğünden: 
Cinsi Sandık Marka No Kilo Gr. Kıymeti L. K. -9 akman 35582/90 551 500 275 00 çocuk oyuncağı 

lAstik top. 
Yukarıda cinsi ve müfredab göaterilen sahipsiz e~a ile levazım oabf 

oer"1al ilin tahtasında yazılı eşyalann 9/4/941 Çarıamha gilnü ıaat 14,5de 
açık arttırma ile utıl•c:.ııimdan talıp olanların % 7.5 nisbetinde pey alı:ça
lanm a:rnı gilnll oaat 12 ye kadar bapnüdiriyet veznesine yabrmalan yatır
mqanlann mllzayedeya lftirak ettirilmiyecekleri ilin olunur. 

26, 31, 4, 8 1185 (718) 
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Almanyada 175 şubesi mevcuttur. 
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171,500,000 RayhsmaPfı 
Tilrkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIB 
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Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzrnirde Halkapinardadır. 
Yerli Pamuiundan At, Tayyare, Köpekba,, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarım havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
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J~lttad, 30 (A.A) - Yugoslav Mili· mi.ş coşkun tezahürattan sonra h!ikümet 
Iuııı cemaati reisi Fehim Spago Mi.Is- merkezi normal çehresini almışsa da so
~'lnı anlara hitaben neşrettiği bir beyan· k~da hMA kalabalık bulunmakta ve 

c;de diyor ki : butun pencerelerde baynıklar sallan-
ker tıc hükümdarımızın manidar hare- makta devam etmektedir. Halkın bUyUk 
teı 'ili t.i(renir öjirenmez kendisine bir Şövalye Kral Alcksandrın oğluna tü· 
'•ltı:taf RÖndererek Müslümanların yük· kenmez bir muhabbet ve bağlılıj!ı ma· 
!<a;. ve sevgılj vatanınuz Yugoslavyaya Illmdur. Fakat bu efsanevi bal!lılığın bu 
kati~ ?'~abbetlerini ve sarsılmaz sada- tariht günlere şahit olanlara da unutul· 
faali r~ ~yit ettim. Bu aralık bütün maz, hatıralar bı;akacak bir şekilde te
~~=~•nuz ve ealışmalarıınız kralın ve zahiır edebilmesı için blSyle istisnai hl
lid;. ~tın selAmetine tettecüh etıne- diselere ihtiyaç vardır. 

(Altınrüya) kolonyasının bir damlasında 
Sarı1111 aşk perileriyle Eczacı Kemal K • Aktaş'ın 

ı....,:; llel>imiz tarzı hareketimizle kral Matbuat ve halk yeni hükümete tam 
hUı· ından hükümete tevdi edilen vr bir itimat izhar etmektedir. Bütün Yu
ı, ~~ halk sınıfları tarafından hararet- goslav ııazcteleri Yunan matbuatının 
1'tın 1ı"'lanao vazifenin ifa'1nı kolaylaş- son hadiseler hakkındaki tefsirlerine 
, y .vız ·• genis bir yer ayırmakta ve bu ·a'lılann-

'<!v~1~5astn kral ilcincı 1'eır'1 .. Y'..,;asın dan dolayı Yunan gazetelerine hararet-
v•tanıınız Yugoslavya .. • le teşekkür etmektedir. 

Sanat ve zevki uçuşınaktaclır. 

Hildl Eczane•inin Bu -ı. &mire sembol olmuş ve bütiin Türklyealıa sevkiai ............ " topla 

(330) 

• 

, 



Alman hava hü
cumları hafif 

~eçti 

Çılıan yangınlar bastı· 
rıldı.. Zayiat az ••• Bir 
Alman tayyaresi 
d~ürüldü •• 
Londra 30 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretinin tebli?i: Bugün öğ
lcdenberi dü<ımnn tayvarelt>ri sahil mın
tıık::ıları iizeı~nde hafif faaliyetle bulun
muşlar. bir kaç yere bombalar atmışlar
dır. Bir ki!;?İ yaralannıı~lır. 

Norfolkta alçaktan uçan tayyareler 
mıtralyöz ateşi açarak pek az zayiata 
sebep olmuşlardır. 

Veston kanalı civarında kısa süren 
bir taarruzda bir miktar yangın çıkmış 
ve bu yangınlar bastmlmışhr. Tkaret
hanelerlc evlere hasarlar olmuştur. Bir 
kaç ölü vardır. Başka yerlerde hasar 
cüz'idir, zayiat' yoktur. 

B1R ALMAN 
TA YY ARESt DÜŞÜRÜLDÜ 
Londra 30 (A.A) - Hava nezareti 

tebliği: Bir dÜ§lnan bombardıman tay
yaresinin dün öğleden sonra sahil ser
visine men.sup bir tayyaremiz tarafından 
düşürüldüğü bildirilmektedir. 

Afrika Harbı 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede J 

<leki düşman mevcudunun Ü!;le biridir. 
Ac;maraya doğru firar eden İtalyan 

ordusunun takibi için Keren fatihi ge
neral Plnt İngiliz zırhlı otomobilleriyJe 
dolu askerler göndermiştir. 
ŞtDDETLt 1NG1L1Z 
HAVA HÜCUMLARI 
Kahire 30 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri kumandanlığının tebli
ği: Eritrede Asmara yolu Ü7erinde mo
törlü nakliyat ve kıtalar ,iddetli bomba 
ve mitralyöz ateşine tutulmuştur. Elli 
nakil vasıtası çok ha-;ara u~ratılmıstır. 
Ve kıtaata ağır zayiat verdirilmi§tir.Tek
lefinde askeri binalara tam isabetler 
kaydolunmuştur. Asmara bölgesinde 
top mevzileri ve bir köprü bombardı
man edilmiştir. 

Habeşistanda Adiurgi ile Adua ara
sında kıtaat nakleden bir nakil vasıtası 
kafilesi mitralyöz ateşine tutulmuştur. 
Adisababa demiryolu yeniden şid<letle 
bombardıman edilmi~tir. Oç trene tam 
isabetler kaydedilmiş ve bir trende de 
yangın çıkarılmıştır. Miessoya atılan 
bombaJar büyük bir antrepoya isabet 
etmiş ve yangınlar çıkarıldığı görülmüş
tür. Arbada bir trene isabet va.ki olmuş 
ve istasyon binaları ateş içinde kalmış
tır. 

Diredaua ile Amaş arasında motörlü 
nakliyat parkına taarruz ediJmiş, bom
ba serilerinin nakliye vasıtaları üzerinEO" 
cüştüğü görülmüştür. ' 

Kahire, 30 (A.A) - Hava kuvvet
leri karngahının tebliği: 28-29 Mart ta. 

rihinde hava kuvvetlerimiz Trablus li
manına taarruz ebni~lerdir. Bombalar 
limandaki düşman gemileri arasına düş
müştür. 

Kahire, 30 (A.'A) - Orta şark ln
giliz umumi karargahmın tebliği: Lib
yada vaziyet değişmemiştir. Eritrede 
Asmaraya doğru ileri hareketimiz mun
tazaman terakki etmektedir. Şimdiye 
kadar 68 zi subay olmak üzere 3 7 7 5 
esir aldık ve bir miktar top iğtinam et
tik. 

Habeıistanda Harrardan ilerliyen 
lntalanmız ıimdi Diridavaya doğru olan 
yölun büvük bir kısmım katetmişler
dir. Y oldaı tesadüf edilen her türlü 
mukavemet letebbiisü bertaraf edil
mektedir. Bir miktar esir ve malzeme 
•lml1llfbr. Diğer bölgelerde rical etmek
te oJan dÜfman üzerine tazyildmis ..... 
devamdU'. 

-- ---.~ 

Balkanlar ve Amerika 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede J 

Yugoslavyadaki ihtilal totaliterlerin 
pençesi arasında kalan bir hükümetin 
cur;ar olduğu tazyika karşı halkının ilk 
aksülamelidir. Yugoslavya halkı üçlü 
paktı nefretle reddetmiştir. Nasyona1 
sosyalizme karşı izhar edilen bu derin 
nefret bizi haklı olarak sev5ndirmiştir. 
Demokrat dünyanın küçiUnüğil zanne
<lilirken onun yeniden geni<>lPdiğini gör
mekteyiz. 

Birleşik Amerika Yugoslavyaya. bir 
tecavüze uğradığı takJirde hı>r turlü 
yardımlarda bulunacaktır. Eiz hariciye 
nezaretimiz vac;ıtasiyle Yugoslav milJe
tine karşı böyle bir yardım teahhiidi.l
ne girmiş bulunuyoruz. Yugoslav inkı
libından duyduğumın sevince bu bir 
mukabeledir: Fakat kafi değildir. İngi
liz ızemilerini batıran clenizaltı ve deniz 
üstü gemilerin tecavüzlerine karşı Ame
rikanın göndermekte olduğu harp mal-
2enıesini haklı bir dava uğt"Jnda müca
<lelc edenlere yetiştirmek için muhak
lkak bir yo1 bulmalıyız. Bijtün dünyanın 
kulakları gibi Yugoslav milletinin ku
fakları da Amerikadan gelecek haberle
re dikilmiştir. Şimdi söziimfızü tutmak 
sırası bizimdir. 

,~eni bir ]apon 
hedefi mi var? 

----0-

Nevyork 30 (A.A) - Aso~:yeted Pres 
iki kruvazör, on beş destroyer ve 33 
nakliye gemisinden mürekket> bir Japon 
filosunun Şanghayın 00 mi] garbına 
Sangdavz adası civarına toplanmış ol
iutunu yaz.ıyor. 

1 

Yuaosıat inkılabında 
taggarecilerin roıo 

---co~,---

Eski ve yeni 
başvekiller ara
sında mühim 
bir muhavere 

--«>--

Esfıi IJaşvelıil ilıtidarın 
elinden nasıl gittiğini 

a.1ıamalı isteınif •• 
Londra, 30 (A.A) - Yugoslavyada

ki büyük kurtarıcı hareketle genç tayya. 
reci subaylar mühim rol ı::örmüşlerdü. 
Memleketin istihlas uğrunda Üzerlerine 
düşen vazifeyi hakkiyle yapmışlar, Milli 
davaya ihanet eden nazırları tevkif et
mişler ve umumi müessesesatı işgal altına 
almı~lardır. 

Eski ba,vekil Svetkoviç tevkif edil
dikten sonra yeni baş,·ckil Ge. Dnşan 
Sinıovi<;le göriişmek arzusunu izhar et
mit ve kendisine iktidarı kiminin namına 
denıhde ettiğini sonnUJtur. General çok 
şayanı dikkat olan qağıdaki cevabı ver-
miıtir: ' 

cSizin hiç bir zaman temsil etmediği
niz insanlar namına ..... » 

ZACREPTE SOK.ON 
Zagrep, 30 (A.A) - Zagrepte tam 

bir süklin devam ediyor. Polis ve Hır
vat köylü partisinin savaş teşkilatı aza
sı şehir sokaklarında devriye gezmek
tedir. 

/ngi/iz hücumları 

Almanya hava 
akınlarından 

oturulamıya

cak hale ı!'eldi 
-0---

YENİ ASIR 

Almanya ne yapacak? . - . .. 
---<tr>-

Yuıroslavyaya 

karşı bir müd
det bekliyecek 

Yugoslavya, bir Alınan 
yüzllaıı$ına yapılan fe· 
na muameleden dolayı 
teessürlerini bildirdi 
Budapeşte 30 ( A.A) - Ofi jan

sı bildiriyor: Ossak ~azetesine göre 
Alııianyanın Belgrat elçisi Yugoslav 
hükümetinden şu sualleri ıormu§
tur: 

1 - Yugoslavya üçlü pakt dahi
linde mihverle İfbirliği yapmak ni
yetinde midir? 

2 - Yugoslav ordusunun sefer
berliğine ne sebepten dolayı devam 
edilmektedir? 

* Londra 30 (A.A) - Mançester Gar-
diyan gazetesi yazıyor: 

Yeni Yugoslav hükümetiuin politika
sı bitaraflığa davet siyaseti olduğu hal
de Almanların bu değişiklikten duyduk
ları büyük hayal inkisarının derecesini 
tayin tınek mümkün değildir. Ahnan 
siyasetinin vaziyeti tayin edebilmesi için 
henüz kafi derecede vakıt geçmemiştir. 
Alınanlar Yugoslavyanın niyetlerini öğ
renmek arzusunda olup belki hala bir 
\;zlaşma imkanı düşünmektedirler. Ye
ni hükümct ise tam ve kat'i l,ir bitaraf
lık taraftarıdır. 

* Belgrad, 30 (A.A) - Ofi ajansının 
bildirdiğine göre Yugoslav genel kur
may reisi askeri bir heyetle beraber Al
man elçisi Hereni ziyaret ederek Alman 
turist bürosunda bir Alman yüzbaşısı
nın fena muameleye düçar olmasından 
dolayı teessürünü bildirmiştir. 
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·Balkanlarda ıaziuet .. 
nasıl iQkişaf edecek? 

----«o:t---

Mısır ordusunun 
Balkanlara 
~eçirilmesi 
düşünülüyor 

--.->--
İngilizler, Tür'lıl~r ve 
Yugoslavlar İl IJirliği 

yaparlarsa ••• 
Londra 30 (A.A) - Bütün gaz':teler 

başmakalelerini Yugoslav hadiselerine 
ve Afrika zaferine tahsis etmi5lerd.ir. 
Sunday Taymis gazetesi Afrikadaki İn-
giliz zaferleriyle Yunan mukavemetinin 
bütün balkanlarda büyük tt>sir yaptığı
nı yazmaktadır. Bu gazeteye göre Afri
ka zaferleri Yugoslav ihti13lini mümkün 
kı1mıştır. Llbyada, Habeşi.standa, Erit
rede ve Somalide kazanılan ?.aferler Mı
sır ilösünü Ç<>k kuvvetiendinniştir. 

Mısırdan gelecek bir İngiliz ordusuna 
balkanlarda harekat yaptırmak için 
ikinci bir meselenin halli Ummchr. Bu 
mesele vapur meselesidir. İngilizler, 

Türkler ve Yugoslavlarla i5l:irliği ya
parlarsa iş kolaylaşacaktır. Bu takdirde 
Almanlar bütün avantajlarını kaybede
ceklerdir. Yakın şarkta Almanların ilk 
mağlubiyetleri onların yenilmezliği bir 
masal olduğunu anlatacaktır . 

----co>---

Son Akdeniz harbı 
---c>--

Italyan harp fi
losu beş adet !ıneilizler Dire-! 

= = cüzü tamını 
ı · dauavı da iş- : daha kaybetti 
~ gal ettiler = -<>-

Bir Alman generali § -· - = italyanların Alman 
bütün Almanlar ateı ~ Şarlıi Afrilıa harbi · tazyilıiyle denize 

hattı altına girdi diyor- s artılı bitınelı üzere a~ıldılıları anlaşdıyor ... 
Londra, 30 (A.A) - Almanya üze. ~ IJuJunayor.. : Londra, 30 (A.A) _ Ak.denizde vu-

rinde İngiliz hava kuvvetlerinin bom· 5 Kudüs 30 (Radyo - S.22) - = Jrubulan deniz harbinin neticesi hak-
bardımanlan artmıştır. Bir Alman spi- - Kah _ ..ı " b• h be = mal.r-·- k · E ireue reamı son ır a re = kında henüz tam u.ıuat vemıe un-
keri radyoda bundan böyJc Almanya- - - ı.. ks da ·tal tar fil 1ar Ak 
da daha sık ve daha şiddetli hücumlara § göre Diredaua ifgal edilmi§tir. 5 K~ yo a 1 yan. . 0

• • mm . • 
m. (i"'ar etmek lazı~ m ge]dı'gınıv · · so''ylemic. ;: ltalyan resmi tebl!~i de Dire- 5 denızde hareket edebildiklennı ve Gı..,, ~ = . ~ E rit yakınJarnuı kadar sokulduklannı 
tir. Alınan hava kuvvetleri kumandan- § dauanm terkedılerek ltalyanlann § övünerek söyliyorlardL Romanın meç-
lanndan $uvab demiştir ki: §daha garbe çekiWiklerini itiraf~ bul maksatlar uğrunda bir kaç harp ge-

• - Şimdi bütün Alman1ann at~ 5 etmektedir. Bu suretle Adisaba- :: misi daha feda ettili görülmüştür. Ro
ltattında bulunduğunu hepimiz biliyo- § banın Cibuti demiryoliy le irtiba- ~ ~ Berlinin ~yle hareket etmekte
ruz .. • = b k ·1m· f o· d d .. = dır. Alınanlar Libyada kumandayı elle

General Milh vatandaşlannın büyük S . es~ lf ~: ıre aua a. mu- : rine aldıklnrından buraya kıtaat ve mal-
hava tehlikesine nazan dikkatini celbet- g hun §ımendufer ateJyelen mev- § zeıne sevki için Akdenizdc bir hareket 
miştir. § cuttur. E yaptırmış olabilirler. Asked mütehas-

İngiliz bombardıman tayyarelerinin E ŞARKI AFRiKA = sıslara göre mevsim Libyada ciddi hare-
Almanyada yaptıkları tahribat evvelce - k~ eli k d il J 
bildirildiğinden çok büy)iktür. Berlinde E HARBi BiTMiŞTiR - kata im an ver "rmiyecek a ar · er e-
her taraf enkaz yığınJİıriyle doludur. ~ Kahire 30 (A.A) - Askeri E miştir. 
Berlin CJ·va...,..·daki kasabalar ve sayfiye- : · •• " k" Afrika h b : BEŞ İTALYAN ZIRHLISI 

u .. , ~ sozcu pr ı ... .. ar ~ so- E BATIRILDI 
Jer Berlindcn karan zengın· Alınanlarla - ldı 1 f -, =- nuna van gını soy emenm az. = Lo dra 30 (AA) _ A · allık d · • 
doludur. _la ikb. lik im ... .. I = n , . mır aıre 

Berlinin hava müdafaası bakımından :: n ın ° ıyacagını soy e- S si bu akşam aşağıdaki tebliği neşretmiş-
zaafı kafi sığınaklarının bulunmaması- E miftir. ~ tir: Akdeniz donanması ba.şkumand<;UU 
dı = ı m111111111111111111111111111111111111111111111ıııınm= son yapılan bahri harekat esnasında Inr. 

Hamburgda yapılan tahribat daha giliz cüzütaınlarının biç bir zayiat ve 
müthiştir. Son bombardımanda iki Bel~ı· kav. 8 ve şı· _ hasara uğramadıklarını bildinnektedir .. 
apartman bloku tamamen yıkılmıştır. " Yalnız tayyarelerimizin bir kaçından ha-

Kolonyada bir çok fabrikalar harap ber alınamamıştır. Şimdiye kadar ta-
olmuştur. Kolonyada çıkarılan yüz yan- mal"ı Fransava hakkuk eden netice1ere göre İtalyan 
gından bazıları üç günden fazla devam kuvvetlerinden her biri 20 santimetre-
ctmiştir. li.k toprarıa mücehhez ve onar bin ton 

Bremen bombardımanında bin kişi akın hacminde Fiyume, Pola, Zara kruvazör-
ölmüş, yedi bin kişi yaralanmıştır. Mü- 1eri ile Viçenzo Giyoberti ve Maistirale 
teaddit fabrikaJar harap olmuştur. ---o- destroyerlerinin battıldan anlaşılmakta-

Anapelde bir gecede iki yüz elli ev a· lı d dır. Bu destroyerlerden birinci 1700 ve 
yıkılmıştır. ır ava mey anı Ue jkincisi 1500 tonluktur. Daha fazla taf. 

----- nalıil vasdaları mitral- silata intizar edibnektedir. 

Romanyada yahudi

ler hakkında yeni 
kararlar verildi 

---40>---

Şehir 11e lıasaJHdardalıl 
Yahudi emıaııı meclJuri 

lstlmUilıe ttibL 
Bükreş, 30 (A.A) - Rador ajansı bil

diriyor: Neşredilen bir kararname ile 
şehir ve kasabalarda yahudilere ait em
lakin istimlaki takarrür etmiştir. Yal
nız Rumen davası uğrundaki mücadeJe
lerde nişan alan, emri yevmilerde isim
leri zikredilen. en az otuz seneden beri 
hıristiyanlığa dönmüş olan yahudilere 
ait emlak müstesnadır. MalJarı alınan
lara tazminat verilecektir. 

Kanun bundan sonra yahudilerin şe
hirlerde emlak aJmalannı menetmiştir .. 
İstimlak edilen yahudi emlaki hakimle
re, memurlara ve subaylara uzun vade 
i1e satılacaktır. 

Macaristanın nüfusu 
14 milyona yalıın .. 
Budapeşte, 30 (A.A) - İstatistik ofisi 

nüfus sayımının neticelerini vermeğe 

başlamıştır. Elde ediJen umumi yekôna 
göre Macaristanm nüfusu 13 milyon 638 
b' . ·dir. 

yöz ateıfne tutuldu.- ~---
Loncira 30 (A.A) - Hava nezaretinin Arr- erikadaki bütün 

tebliği: Muharebe tayyarelE-rimiz dün 
öğleden sonra BeJçika ve şimali Fransa Jtalyao Vapurları 
üzerinde tecavüzi keşif uçuşları yapmış-

lardır. Bir düşman hava meydanı ile kootro·) altında 
nakil vasıtalarına ve demiryollarına 
mitralyöz ateşiyle hücum edilmiştir. 
Düşman dali btl'taryaları kesif bir ateş 
açmışlardır. 

BREND1Z1YE YAPILAN 
HÜCUM TAFS1LATI 
Kahire 30 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri kumandanhğının teb
liği: 

Akdenizde dün Brendizinh cenubun
da Lesse hava meydanına tayyareleri
miw tarafından muvaffakıyet]e neticele
nen bir taarruz yapıhrak bir bombar
dıman tayyaresi yerde bulunduğu esna
da tahrip edilmiş ve diğer tayyareler 
mitralyöz ateşine tutulmuş ve yakılmış
tır. 

Suriyede karı
şıklık bitmiş 

-<>- -
Vişi 30 (~.A) - Salahiyetli mahfil

lere göre Suriyede sükO.ne~ avdet et
mekte ise de fevkaladP komiser tarafın
dan alınan tedbirler şimdilik muhafaza 
edilmektedir. General Dentz yeni Suri
ye hükümetinin teşkili için Suriye ri-

--.... «>--

itaJyanJaıtın 11apurları 
tahrip etmesine mey

dan uePHmiyecelı 
Vaşington, 30 (A.A) - Amerikan li

manlarında bulunan 27 İtalyan vapuru 
silahlı Amerikan muhafızlarının kontro
lü altına konmuştur. Gemilere çıkan 
müsellah Amerikan askerlerinin vazife
si İtalyan mürettebatın sabotajla maki
ne kısımlarını tahribine mam olmaktır .. 
SaJahiyettar mahfillerde beyan edildiği
ne göre bu keyfiyet vapurların müsade
resi manasını taşımamakta olup münha
sıran koruyucu bir tedbirdir. 

Panamadan Bostona kadar bütün li
manlardaki tekmil İtalyan vapurlarına 
askerler çıkarak bunların muhafazasını 
deruhte etmişlerdir. 

Almanlar Horve~te örfi 
ida,.eyi çolı 

şiddetlendirdiJer-
Londra, 30 (A.A) - Almanlar Nor

veçte resmen ilan edilmemekle beraber 
örfi idareyi merhametsiz bir surette teş
dit eden bir beyanname neşretmişler-

Jl MART PAZARTESİ 
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SC>N HABE~ 

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

Mükellefiyetlerini bitir
miş .olanlar da askere 

alınabilecekler 
Ankara 30 (Tefofonb) - Alakalı en- kelJefiyetini ikmal etmi§ subay "~-!; 

cümenlerden geçen ve önümüzdeki haf- !erden 45 yaşından yukarı oJanlar uur. 
ta Büyük Millet Meclisi umumi 11eyetin- ve terbiye için vazifeye davet edilece} 
de görüşülecek olan bir kanun layihası- le'J'dir. Bu vaziyette olanlar ordu b~ 
na göre fevkalade hallerde ve genel • er 
kurmay ı·eisinin göstereceği lüzum üze- tine davet edildikleri zaman aske~~ad' 
rine orduda muayyen bu· hizmette kul- bise giyecekler ve askerJik kanUW
Iarulmak roaksadiyle, yaş tahdidine uğ- nm kendilerine verdiği bilcümle bukl" 
ramış mütekait subaylarla askerlik mü- ka sahip olacaklardır. 

Münakalat Vekili lstan
buldan Ankaraya döndÖ 
İstanbul, 30 (Telefon1a) - İki hafta-ı şu beyanatta bulunmuştur: 

dan beri şehrimizde ve Trakyada tet- - Tarife işinde vekaletin ve h~ 
kikler yapmakta çlan münakal~t vekili tin esas prensibi, memleketin iktısadf ol"' 
B. Cevdet Kerim Incedayı bu akşamki içtimai hayatına en müessir vasıta .,,. 
ekspresle Ank:araya hareket etmiştir .. münakalat işinde azami sürat, büt~..d
Vekil istasyonda kendisiyle görüşen ga- sıtalarda nakliyat vahdeti ve ~ 
zetecilere tetkikleri hakkında beyanat- her hangi bir yerinden teslim e . ,..ı, 
ta bulunarak dem4tir ki : bir şeyi diğer ucuna inkıtasız nakil • 

- İstanbul civarı ile Trakyada meş- ni fen, ilim ve dikkat yollariyle eJl # 
gul oldum. Daha evvel verilmiş olan ~i- za yapmaktır. Binaenaleyh esas iti~ 
rektiflerin tatbikatını tetkik ettin>ıı lş- riyle tarifelerde fiat arttrrma prenS' 
!erimizin emniyet verici, bugün ve ya- yoktur. . 
rmki ihtiyaçlara vefa edici mahiyetin- HAVA SEFERLERi . 
den dola:yı müsterihim.. Vekil şehir arası tayyare seferi~ 

Vekil Istanbul telefon işleriyle de bu sene de devam olunup olunmıya~ 
meşgul olduğunu söylemiş, Beyoğlu hakkındaki suale şu cevabı vermiştir~ 
mm takasını işleten santralın takviyesi - V asıtalanmız, meydanlarımız . 
için lazım gelen malzemenin taınaınen teşkilatınuz hazırdır. Başlamak ~ 
getirilmiş bulunduğunu ve montajına deyiz. Bu sen~ Afyon ve E1Azık ha·~ 
başJandığını ilave etmiştir. işletmeye açılacak hale gelmiştir. Sı ,.,.. 
NAKLİYATrA HEDEF Erzurum - Samsun hava hatları da P' 
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lstaııbul ve Ankarada 
Milli Küme maçları 

lstanbu], 30 (Yeni Asır) - Milli kü- ilkle neticelenmiştir. 
me maçlan Fenerbahçe stadında yapıl- FENER - GALATASARAY .J 
mıştır. Hava müsaitti. Sahada on bin ki- Fener - Galatasaray maçı mükernJYlC"' 
şi vardı. BiTinci maç Beşiktaş - lstanbul bir karşılaşma şeklinde başlamış ~ 
spor arasında cereyan etmiştir. ilk defa öyle devam etmiştir. Her iki devrede ~' 
milli kümeye giren İstanbulspor, Beşik- Fener hakim oynamış ve oyunu bir .5Jl" 

taş takımına bir bi.iket vermiştir. İstanbul galibiyetle bitirmiştir. 
sporlular fevkalade enerjik bir oyun oy- ANKARADA 
naınışlardır. Birinci haftayımda Beşiktaş Ankara, 3l~ (A.A) - Milli kü~ 
bir gol, çıkarml§br. İkinci devrede nisbl maçlarına bugün başlanmıştır. Mae~ 
bir hakimiyet muhafaza eden letanbul spor, Demirspora bir sıfır galip gelmi§~; 
sporlular 25 inci dakikada beraberlik go- Harbiye idman yurdu, CençlerbirliğİP' 
lünü yapmışlardır. Maç bir bir beraber. üç iki yenmiştir. il 
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Dün Ankarada yapılctn bisiklet yarışı 
~ 30 (Hususi) - BugÜn yapılan 20 kilometrelik bisildet yantartd' 

Orhan birinci, Ali Ersoy ikinci gelmiıtir. 
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Makineye 
Verilirken 

Akdenizdeki deniz harbı 
hakkında Londradan ge. 

len en son tafsilat .... ~ 
Londra, 30 (A.A) - Ak.denizde cere

yan eden son deniz muharebesinin şim
diye kadar malUm. olan n~ticesi dahi 
harbin bidayetinden beri Ita]yan veya 
Alman filosuna karşı kazanılan en bü
yük zafer mevzuubahis olduğunu gös
termektedir. Amirallık dairesi tebliğine 
göre tahrip edildiği şimdiye kadar te
eyyüt eden beş İtalyan harp gemisinden 
Fiume kruvazörünün kuvveti bilhassa 
tebarüz ettirilmektedir. İnşası 1931 de 
ikmal edilen bu geminin sürati tecrübe
ler esnasında 34,5 mil gibi büyük -bir 
rakama baliğ olmuştur. Ağır ilahları 
arasında 200 milimetrelik 8 top 100 mi
limetrelik 12 top ve 18 tane de hava da
fi topu vardı. Normal mürettebatı 705 
kişi idi. Fiume 10 bin tonluktu. Bida
yette Zara sınıfını teşkil eden dört kru
vazörden şimdi yalnız inşası 1930 da ik
mal edilmiş olan Gprizia kalmaktadır .. 
Vimcenzo Gioberti torpido muhribinin 
inşası 1936 da ikmal edilmişti . Hacmi 
1729 tondu. 120 milimetrelik dört topu 
vardı. Maesrale torpido muhribi 1449 
ton hacminde idi ve ayni toplara malik 
bulunuyordu. 1934 te inşa edil!nişti. Bu 
muharebedeki zayiattan evvel ltalyanla
rın harbin bidayetinden beri muhakkak 
olarak 8 torpido muhribi kaybettikleri 
bildirilmh~ti. Barto]oıneo kruvazörü ge
cen temmuzda Akdenizde batırı]mıştır .. 
En az 20 İtalyan denizaltısı batmıştır. 

Tarantodaki İtalyan zayiatı bu zayi
atın haricindedir. Malfını olduğu üzere 
Tarantoda Cavour sınıfından bir zırhlı 
tamamen kaybedilmiş vaziyete girmişti. 
Keza hatırlardadır ki Tarantoda Cavour 
sınıfından diğer bir gemi ile Llttorio sı
nıfından da bir zırhlı 2 kruvazör ve iki 
muavin gemi ağır hasara uğ~amıştı. 

Harbin bidayetindenberi Italyanlarm 
mevcut altı zuhlısından üçü ağır hasara 
uğramıştı. 20 kruvazörden 4 ü batmış, 

JAPON HARiCiYE 
nazırın ıımangada 

son günü 
--0--

Berlin 30 (A.A) - Japon harid~11 

nazırı Matsuoka Berlindeki ikameüııil) 
son gününü Potsdamda bazı ziyaretle: 
le geçirmiştir. Matsuoka büyük Fredi't' 
kin kabrini ziyaret etmiş. SCtnsus şa~ 
sunu gezmiştir. Bu şatoda Alman hat_, 
ciye nazın Fon Ribbentrop bir kabUJ 
resmi tertip etmiştir. 

-----
Yüzlerce Anıerifıan 
pilotu İngiliz hava 

lıu1111etlerinde çalışıyof' 
Londra, 30 (A.A) - Amerikan istib' 

~al bürosu reisi yaptığı bir beya~~ 
lrıgiliz hava kuvvetlerinin faal servJS~ 
her ay yazılan Amerikan pilotunun ot 
kişi olduğwıu ve hali hazırda yüzlerce 
Amerikan pilotunun İngiliz hava kı.ı~' 
vetlerinde çalışmakta bulunduğunu bil' 
dirmiştir. 

--0--

Hırvatistandaki AlmaJt" 
lar memleketi terke 

davet edildiler.. . 
•Jditl' Belgrad, 30 (A.A) - D. N. B. bı aJı 

yor: Hırvatistanda mukim Alman~.1, 
Almanlar memleketi terke davet. e ·İıc 
mişlerdir. 300 kadar Almanı hamıl ~et 
hususi tre:ı bugi.in saat 20.10 da haredııJl 
etmiştir. Ikinci tren gece yarısıı1 

som·a saat 1 de kalkacaktır. 

B.MATSUOKA 
Romaya hareket etd-"..Jl 
Berlin, 30 (A.A) - Matc;uoka btıgll 

Roınaya hareket etmiştir. 

MALEZYAYA 
Takviye ~taları gelzd!;: 
Singapur, 30 (A.A) - Ma1e Y 

yeni takviye kıtalan gelmiştir· ----

do muhribi batmıştır. İtalY_anın ;rı;!. 
muhribi ve torpido filosu bıday 


