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\.. Her çeşit AkümtılllOr n Balaryııların':ız gelmltllr _} 

Almarıyanın 
Vaıiy • 

1 
Almaııyaoıo v. ziy eti gün•fon 

glirıe çolt çetin aafhalnr:ı girmek 

Hariciy 
Ve ilimiz 
İzo at v rdi 

tedlr Yıı oi, Almıny" dGnya efkiı Ankara 25 ( a. a. ) 
rı UUlUl'Dİy esi oi n rö rüşü gibi ta- c H p M 
ilayyul ettie-i ufo, i cicı aksine doğ • • • eclis gurubu reis 
aııkta olan ııc klı ııetic ıe .. ilo k r vekili Ha an Sakanın reiıli 
şı leşıo Bk üzeredir. ği altında toplanmış Şükrü 

Ameriıuıo y ardır.u Almary "fı S raçoğlu son onbeş güu 
h•lind en vuran bir hnditedır. lo lük siyasi h diseler arasmda 
gılizler io A cncriknn tarafınd;.n yar bizi alakadar edenleri izah 

Yugoslavyan~n 
imzaladığ ı 
protokolun 
metni. . 

-- - -
Alman h.' kümeti

otlort ! 1 

ın 

dıın fÖrec •,j i Almanya p eki i 
bili yordu Falt ,t lngil z zııfcri iç n ettikten ve söz alan ha tip· R"bb 
bütün Amerikalıların ayaklam c I• lerin beyanatına ve sorduk ~ 1 e trop 
tı •ı tahmio etmemekle beraber ları suallere icap ed D ce- d. 
bu ftDİf yardım bPŞlamıı:ı:cho evci V:lbl izahatta bulunduktan ne ıyor 
A llllao zaferİDİD elde edileo•ğio i sonra ruznamede müzakere v· 
r.nnoediyordu. Z<ıtco Al .:ıan mil edfücek başka 'madde kal ıyana 25 

( a. a. ) -
leli , bu ıao ve labmiolerJe buaüo Bugün imzalanan ve Yugos· 
ı_ 0 madıgwından saat 16-39 da J ü J" k ·ı 'b ~ti bırpte do bir daha balioi doğ avyıımn Ç U pa ta ı h a-
rullımıyıeak bir tarzda yıpraıa celseye nihayet verilmiştir. kı tazammın eden protoko· 
""ll"t d -""~->"-' .., .. • ır. lun nıelni şudur : 

Alanyaıuo en çok korkluğu Parti Müfettişimiz 1 - Yugoslavya Berlin-
..,c bugiD buodıın dolayı t n çok clıemaııyet verdıRi cihat at lu olı:- Çarşamba günü şehrimi- linde 27 Eyhil 1940 da Al. 
vanuııandaa relen, yaııl ye i ni· z gelen Cumhurif et Halk manya, İtalya ve Japonya 
ram ciava11aın bir 111 evci ıuiı:u Partisi mmtakomız Müfet- arasında aktedilen pakta 
luaa lteıaa yardımı durdurmalt ve t şi Kayseri mebusu 8 , flh- iltihak eder. 
lnıiltereyi Amarikaıı muııbarctio met Hilmi Kulaç Putti bi- 'ı - Üçlü paktın dör. 
d : a •ıhrum bırakııuk.tır. Alman nasmdaki çaflşma dBirele· düncü maddesinde derpiş 
Yı artık ı.ıfar y•lunun kapandıtı d"l h rinde her gün me~gul ol e ı en mu telif t eknik l·o-
na va l•itlcriain bilıbiHQn kın! "' ciığıtta kaaut rctirmeye baş :adığı mokto. teftiş ve tetkikleri· misyonlar Yugoılavyan ırı 
v~ hk.at gi~li tutmaya ~alııtığı ne d l18m etmektedir . menfcatlerine müteallik me· 

t'\aıerikao yardıraıaı .ıurdurabilir wi? /t1u hterem Parti Müfet· selelerle meşgul oldniu tak· 
F;ıdek.i iılatiıkler umu•i harp· fişimiz p azar günü l/ılayet dirde komisyon milzakerele-

telti loıili& uyiatıoın pelt d\laua idare heyeti reisi A li Rıza rine iştirak etmek üzere 
da oldutunu röıtarmcktcdir. Böy Işıl ve Beledıye Reisi Mu 1 Yugoslav mümessilleri da. 
le olaaak.la beraber bırhkü za. yıat ı da biı~lltihı öalfmok ted· ammer Y ~rımbıyık, Vilayet vet olunacaktır. 1 
bırleri ve Alaııınyayı bu cephe· ı ve merkez kaza heyetleriq· ı 3 çlü paktın metni pro. 
9en de lam bir mauHalıLiyetoızl . d.en bazı zevatla b/rlrkte lokale raptedilmiştir. Mez 
~e dilfiltıncniu jmk.laları ara~tırı. Yomraya giderek yem Hal· mezkür pı otokol Almanca 
lıyur ve olJedır. (ju cusıledco ola kevi bi.1ası inşaatı ve köy ltalyanca Japonca ve Yu· 
rak ıevkiyatıa pak yakında Amc· lülerimum umumi ihtiyaç goslavca yazılmı,tır. Her 
11 an bup ıeıxı leri ncza ati • 1· la11 üzeı inde tetkiklerde bu metuiu muteber olacaktır. 
lıoda yapıhı.ca~ına ve baş!ıysc ı~ı l 
ıı~ şl!pho yo1.ttur. <; ıDıt bu din ı lunmuştur • thu protokol imıası günü 

ıaoayi merlr.ezletiaı lo~ilte1renlQ Kemal Dı'rı' mer'ıyete girmektedir. Yu 
:tı.f ori u~·uııa itleten ve bunu kea· goı a ~j anın üçlü pakta il · 
di za(crl adclcde~ek blitün aerve flktn mecmuasmda ·:rat· tibakı hakkındaki bu pro 
ini aarfı bazır buluıadtııan Acao. bsert .. imzasl/e portrelerini tokohın imzası müoaıebetile 

rika •ynl zamaad• insanlı" ilemi· zevkİe okuduğumuz inhisar· mibvcr devletleri Yuaoslav 
nin en korluınç fclaltetlere ıilrÜlt· • lenaaemeıi vo bu ylik•e' maksadı· Jar Eksperi Bay Ktimal Diri, hükümetine mcti~ierı ayni 
ıu laha~kuk at:Dİf rörmaai için evvelki q mkü posta i(e bJ3. olan notalar iÖndermiştir. 
bütiio harp mıl:nmuinia hiç bir u;yı WJzJfe şehrimize gel· Alman hükumetinin no-
ılyaa ufr&madan, a2'ratılmadıin tam miştir. noşlanz . tları fUnlardır : Bay Başve 
bir e1Daiyet altında loriltercıy• ı-D-a_b_a_d_u_n_A...;ımi..-oıı-a-ak._()_r_ı _k~ıt~'a-ıa_r_1 .-I kil: Alman hü Cımeti tara· 
vır1111auıa elbetta t nftar olao.ık.· tır, na kıpularıoı aıçıın Uutrarııtanda fından tavzif cu:ılmiş olarak 

bu"Uo 6c .ık ba4 göıtermıı, bazı Alman bUk'iruetı namına ek. 
gıdıi m ddeler vc ıııııa uıuiuu! ıa· "' d ıe~ansanııa aiaiı .ıki husu-
bi tuhılıno~t\6r, ı ıatı arzetmekle müftehirim.· 

Yug'oslavyaoın üçlü pakta 
illıhıkuun :u iarl!ar ~r ında ola. Alman hükuaıeli Yugoslav-
oatı b"our. reİaıo~ aala jılmıı de· yanın buguu vuku uulao ÜÇ· 

tıldır. lıtıba~ kararıDd o dol•yı lü pakta iltihakı müoasebe. 
bulLuıneto ltırı· ııddetıe ızhıır olu- til ..: Yugoslavyanın topr~k 
nan ıti adıı:ılı lıt, ımu masasında h ı. · c.ıımnıyetine ve tamaamğı· 
Alıoanlarıa ~eoı ı mıtyutaki ar· 
:ıularıoı t atauo tau mcyo matuf na ber aa riayet edeceği 

karnrlDı teyit eyler. Hur-
müterimin kabu üaü rica 

bır m :ın:ıara a :r.c~molttodır. 

g 

Halkevinde ~------,,,..----:-:ır 
~~~e-de~~~ 

Komite seçimleri tamamlandı Ne diyorlar 
Halkcvi şubelerinin Ko

mite seçimleri tamamlanmış
tır. Temsil tubesi komitesi 
nin intihabı geçen hafta 
yazdığımız veçbile yapılmış . 

br. Pazartesi ve salı günle 
ri de, geri kalan sekiz şu-

benin seçimler~ büyük bir 
alaka ve çok samimi bir 

hnva içinde yapılmıştır. Top
lantılara riyaset eden Hal· 
kevi Reisi Bekir Sükuti 
Kulaksızoğlu birer hitabe 

ile Halkevioin faaliyetini ve 
bundan sonra gösterilmesi 
lazımgelen gayretleri teba
ruz ettirmiştir. 

Bu toplantılarda Parti 
Müfettişimiz Kayseri mebusu 
Ahmet Hilmi Kalaç ve Parti 

Vilayet idare heyeti reisi 
Ali Rıza Işıl hazır bulun· 
muşlardır. 

Yeni Komiteleri teşkil 
eden zevatın isimlerini ge· 
lecek sayımızda dercedeceğiz. 

Ne konuşuyorlar 
- Amerikalı/arın /nıilttreıt 

gönde•diji 20 metre uıunlulun• 
J alci tayqarelerin tafsilatını ıatl· 
yotla dinlediniz mi ? 

- Ör.üne çıkacak tag11are.· 
leri ve raslu•acafı ·düşman te• 
milerini param parça edecekmiş, 
altığı bir bomba ile bir ıehf i 
çöktürıJyo•muı I 

- Ya ' alanamn ancuı all11dı 
demektir I 

- - H~i~u,,-s~e--lasenin iadei taht 

eJece;i akla gelirnılydi? 

Hayvqn Sayımına başlandı 
Muhtarlara düşen vazife 

- Niçin gelm!yectkti I z:ı · 
/umdidelerin bir gün ııilimİ'1"' 
h•klcından gelmf.qeceği gayet ta· 
bii bir hnkikat değil midir ? 

- Son zamanlarda eulum 
ıörmiiş milyonlarca "e inso.,./ar 

fJQr? 

Merkezde ve mülhakat ta hay 
van sayımı işlerine ilaşlanmı~tır. 

Bütiirı r1atandaşların sayım 

iş/eti için müracaat etitcek olaTJ 
memurlara k•laglık göJiereçelcleri 
tabii olmakla 6eraber menfaat/arı 
ilı.tizanndandır. yine hu meyanda 
vatrınJosl~rın rnen/aatı noktaıın· 

dan Mııhtarlara düsuı eaıife ıer 
biigük o~ ehemmiyetlidir. Buzı 

uatandaşlur u,qım kaydını yap· --
Hava Kur. 

Senelilç toplantı&ı 
yapıldı 

Ha va 'kurumu idare he l 
yeti dün aaat 17 de Valimiz 
Naci Kıcımaoın riyaectiade 
senetik toplanbsmı yapmış, 
idare h eyeti raporu okun· 
duktan ve yeni bütçe kabul 
olunduktan sonrtt faaliyeti 
takdir oluDan eıki heye t 
aynen ipka edilmiştir. Yal
nız murakiplikte de~işiklik 
olmuş, yeni ıcne için milra
kip iğe P. T. T. Müdürü 
Sakin BuyaQ ıeçilmiştir. 

Borsada seçim 
Müddetleri hitam bu/(Cll Bor. 

sa Encümen aıalııına Celal 
Örnerbaş, H .Han Yanlı, Mudafa 
AlemdoRı, Ömer Naci .Saaırotlu, 
E~rem Un~an lrıtilıap edilmiş 
tıe n{slige Celal Ö·nerbaş. reis 
vr:kiWğiıu Hasan Yanlı ve mu 
rakipliğe Ekrarn O ıg:ın seçilmiş. 
lerdiı. 

DoQ-ıun 
lnlıisarlar memurlaruıdan 

ve ıieterli g:nçlcrzmiıden A Jt/r,ıl· 

k"dir Eyuboğ!unu"' bir erkek 
oğlu diingag:ı gelmiştir. Babasını 

teorik eder yauru1a uzun Jmür 

trrarak Menıe #ahadet11amui al· 
mağı ihmal ettiiinden gt1gla H· 

m onlarıntia, gani bütün haguan . 
lan• bir ara!Ja ıeldiii ııraJtı 
ıekrar yapılan ıagım oe kontrol· 
da bu gibi pürüzle karıılaşılıgor 
ve zararlarını mucip olmaktadır. 
handan dolayı muhtarlar b• u
Jım islerinde uatanda,ların ı;arcı

rını mucip olacak cihetleri lcen· 
diler ine he fırlatmaları /aı;ımıelir. 

İngliterede 
Silah aitına 

Londra 25 ( a. a, ) 
Resmen biJdirildiiine göre 
37 yaıındaki erkekler ordu
ya aJaamak üzere kendileri· 

ni kaydettireceklerdir. Bun
lar ihtiyat koiis kuvvetlerin· 
de yardımcı itfaiye teıkili
tanda veya sivH müdafaa 
hizmet~erinde çalışmak ta 
se~bea olacaklardır. 

- Banlar hakkrnd• da ka· 
nunrı tabiat aqnile caridir l 

- Bu ne milli ha_,ecanJır, 
ne coskunluk, ne yurdseverliktiı? 

- Bu tezohiir, cevhııi af· 

ligi gösterm;ye kôfi değildir. 
Orıu, ancak yuinde; sahaıındo 
ıöri1p atı/amale kabildir l 

- lngiliz balıkçı ıemilerİ 
de ha1lı laJqare diişılraüler "' 
hôla da <ukut eltirigorlor? 

- Kurnaz teş .iltit I onlar, 
halıktan :ziqade tagyare aulıgorlor! 

- Amerikalıların gerıiı mü· 
Jahaltleri başladıktan Aonra bu 
gürültıllcr a~ zamanda dinecek 
oc malum netzce Joıacakl" I 

- BU7(.anaı:ıl •mamiJir 1 
- Hem, [korkularının ize· 

rinde sahte ceıaret taııga1>lar Ja 
dahil olarak I 

- Ne yapsınlar, hesabi g•· 
niı tutmadılar 1 

Türk Yurdunda Bahar 
Hür ve müstakil millet·' böcek'irı. günü. kendine !4· 

feri, bazı mevhqm menfaat but yapan kısa hayatı ka· 
ta vizlerile veya kuru sıkı dar boş, sönük ve taham· 
tehditlerle içten fethed4 n mü/süzdur . 
(/) nazi fllmanyasmm ha- Betbaht milletl~re .1ıt;-
raAet noktası, ilk bahar ol rap ve elomle dolu •kıbe • 
duğu günden beri mevsim ter haz1r/~y11n kork~k k::. 
b ··, ·· ı · · ·ık. mütereddıt sıyaset/efln. 

o ,um ~rrmn ı .ıne rastla· /ı manzor•lardan alacalı 
yan ay ar1 meş um saymak . b . t'kl'I. ız bir hayat 
adet oldu . mil IJ, ıs 1. a s. .. ..,dtJn 

· ve şerefsız blf omu 
insan oğlunu. rengarenk başka bir şey olamaz · . 

dekorlarla saran tabiat ha- Damarlarında /can yerme 
yatının çocukluk devresinde. irin taşJYan zavallı ilısa.•· 
koca kış uykusunun mes· Jardırkl. böyle bit tecellı!e 
kenetıni ve gc."ize, gönü le boyun eğer ve tevekkül gos· 
gına getirerı yeknt:sak man· terir . 

dileria. 
ed~run. Fon Rıbbendrop __ ....,..,...._ 

Atlaa okyan'-tııadan yapılan 
Y•rdımt h;9 bir mlidabalaııin dur· 
durmııaıoı imkb yol.tur. J.a,.Qtı 
Baş vek.ıii mıtıultanıo Beriiai ıi 
}'areti \18 bu ziyarotlen ıoııra şa· 
-yel alınacak her baaıi bir kararın 
da latbıkındın bi9 bir netica elde 
edilemez. Çilnkll Amer iltaa ~oaaD · 

llluı en çetin ıııücadelelere ~iriş
•ekteD baıka •arp eoounı kadar 

daiıaa halr.iaa bir mevkide kalacak 
olan lDıriliz dooanmaaıoa da ıı;ııp 
ettıti ta dirdo yardımda buJuomalr. 
kudreti•dedir. lıte Ameı iltanııı 
harbe bıltıil ıirmeeiae bu nokta 
••bel;> l•tlcil euccci.tır , 

B rı lcraftaıı balı.aalaı dıt ya· 
pılan bu Atm m11dalaaı.:ı;iııia 

ıeııııtetılmeye wutevcHı tı bır ceo 
huı vıır•a, o zıımaıı bu o .. ul:ıe 
t.iç şüpbc yoı..k ı, "oıd .. rı k. ız.ıbna 

bı>yayaD en şıddetıı bır muube!e 
"Ve cıa nıudnıı bır cıarbe ılct yuu 
laoalr.tır • 

Bay Başvekil: Yugoslav- Hitlo.· ve hariciye nazır
yt.nın üçlü pakta iltiha!iı 
muaasebetale bugün yapılan ları viyaaada topla .• dı 

zorasmı taze bir bahara, 7 ürk yurdunda ~ahar. 
fıhzleyen bir alem~ göm· bütün güzelıiğile gıllf ve 
mck arzu:;u nekadar şiddet- insanllk tarihinin şer~f _ve 
/idir . zineti olan kitie(Jin. yuıun~ 

Göaüllerin t11şkm sev· güler. D!ğilmıdlf kı. kar•r,1 
das11111 kucdk olan ılkbaharı. nı önc~d:!n. vermii ~i~i:f,~j 
rengıle. kokusıle ktJrşılama- /et içm ıkıJa/ ve ıs. __ 
ya aJ/şmıi olanlarm etraf- hakkmda en küçük bır şup 
ıarrm, bir ceh•nnem kızıllı · he Vdtid olamaz. O hl.t~e 

Ahııınyaı.ıın Amerilcau lhiıi· 

•uınbur intıbabıne butiin mcvcııdı· 
yelile elae1mıniyet vordı~ioin ıebeb 
lari lnriltereya yardım ynpılına 
maeını temiH muvaffalr. olmaltlı 
Y oC.aa bu aalahıyet ve iurar aıııa. 
dılttan eonra ve bütün bir Aıne 
rilu yeni niı:am ateybıne ,abl ıı 

dıktan ıoora lıer h ogi bir tedoir 
veya ıoıırıdıtn ıştırak.çi bır kuv
vetin yarduııile bu orpbeye •~t 

Çe\:ilecetioo imltia olmaciı2ına her. 
kesten evel Alıııanya inıo:nıştır. 

Zaferinin talıaltku1.uoa ba kan · 
laıden da yarJııL•ı kuvvet ıarıayMD 
Almanya mevzii aurelte ıı-uı:.ı ük 
meof aatler temiai~den baılta bir 
~pmere elde edcmiyecclr.tic. Çuokü 
'ta•li altındaki miUeUer ara11Qda 
blr 41ıau ılı1latarlıtı batl••lflıt. 

A1ınanyauın y•ni nizamı kur· 
ak tıuau,u cıdaıu harp pıaoı, bal 

kaolardıaıı yardı.ncı kuvvete ihtı 

yaç i'->ilerıyorııa, A lmanya ierek: 
ordulatını beıtıyco 2ıchi aııı.ideler 

l1'w.nıoc vo ıcre•ac balkııı:ıhırl 

lo21ıız aloylıtarlı~ı1e ayaıtlandırma 

konuşmalara atfc:n mıhver Vıyana 25 ( a. a. ) -
devleUerı hükfımetlerile Yu· D. M. ts. Bıldiriyor : Yu501-
go ,av bükuaıeti araııııda 1avya .tSaşvekıb ve Harıc.ıye 
hası t olan aol şmayı Alaıan Nazıdle ltaıya Harıciye Na 
man hüküıxıwli namına ışbu zırı bu ııaoalı Vıyanayd gel· 
not a ile teyit etm~kle müf- mıştir. Nazırlar kendi1 .. rıni 
teb.ı im. Bu anlaşma muci- selamlayan askerin cııO J .:n 
bı~c e mıbver devletleri harp geçerek r~fakaUerınde .. ~ İ>

ya sav"şıyoru ve cı1111ıda uı2"ını eıu lsında aık ... r kıtalarının beııdrop otdugu halde o • ..::!e 
ltoıtuauınıA allıoa alaralı: iıuoden 
bu maııı;ı .. ua yoıa çıkıuııu bu veya asker kıt ları ııa"l ıya gitiDışh:rdır. Hıtler de .J.:ıat 
bııtasca lll}>tauuuş bır· Jua olmalı:' tının Yugaılavya toprakla- r 11 de Yiyanaya gelen 1<.ıb· 
lan oa§~a outüıı Alıuıın mılletioi rındaa ieçmeside müsaade bentrok mareıal Keit 1 U· 

iuurau;.ı.11~10 uwmaoıoa k.aldınp elm~sioi Yuı<>•lavyadao is 1 mumi vali ve aıağ-ı T~.ıa 
alan ço ;ı;. eoltlll ve çDruk bir p aıi- temiycceld ... rdir. Hılıw.:tleri. 1 valiai tarafandao karşılnn · 

min kabulüaü rica ederim. f mııbr. Hitler omperyal o e-' 
Fon Riboutrop le İ.Alllİftil'. Cemal Rııa Çuıu 

d ı r , 

ğı içinde görmeleri üzüntü ilk billlar. tek bir mi/JtJf ıçın 
süz geçemez. Bununla be neş'e ve i'ir mevsim! ola-
uıbcr. lıür bir vatanda. ta ark karşııamıbi/ecektlf. Bu 

1 bıat annenin baharı. yük· millet. Türk mi/leti~i~. Ba· 
seklerde dalgalanan hayra harı gülşen kendısı. ş~n 
ğm f16 1gesi altmd11 muhte T - kyurdu Türk mı/letı ..• 

• & hl t b' ve ıur Çulha şem ve ıç rera a an ır 

görünüşe mazhar olabilir. 

Hürriyelsiz bir vatanın 
çiçekli ve bin bir renkgös 
teren fıskıy1:/i cennetleri, 
mehtap saf aliln. zevk ve 
ne~e sahneleri. kar•nhkta 
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