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Çörçil avam 
kamarasında 

bir nutuk 
söyledi 
-----

Hitler ne yaparsa 
uapsın hak uerini 

bulacaktır 

Londra, (a.a) - lngiltt 
başvekili Çörçil Avam ka
maraıında aş•iıdaki kararın 
kabulünü teklif etmiştir. 

Şimali Afrika ve Şarki 
Afrikada Akdenizde kaxıın· 
dıkları zafer dolayııile im· 
paratorluk kuvntlerinin su· 
bay ve erlerine ve ana va· 
tanda bu zaferlerin kazan
masına yardım edenlere 
yüksek takdir \'e minnetle
rini tükranla kaydederiz. 

Çörçil takriri arzettikten 
sonra beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

.. Binga.zinin diiımesi ve 
,buradaki gerilememizin ye· 
2iae zayii kıymetli tayyare 
meydanlarının düıman eline 
düşmesidir. 

Balkanlarda tehlikenin art
bğı için harekatı Tobruktan 
ileri götürmemeği muvafık 
görüyorduk. ltalyanların be· 
ıimete uiramaaı diğer cep· 
helerde artan mesuliyetler 
karşııında, kDç&k kunetler 
kullanarak bu 11bmeti değer 
addettik. 

Musavvanın ıukutla bit
mesinden Libya cephesini 
takviye için imparatorluk 
kuvvetleri serbeıt kalmıı
br. 

Bugtln Kızaldenizde bir tek 
diifman gemisi kalmamııhr. 
Biz Libyada daha kuvvetli 
mevzilere çekildik. Almanlar 
ıimdi Libyada .zırhlı kuvvet
ler kullanıyorlar. 

Bunun için Libyaaın değil 
Mıııraa m6dafaaıı için ııd
detli muharebeleri bekleme
liyiz. Libyadaki askerlerimize 
ve kumaadanlarımıza karı• 
itimat ve miaaettarlaiJmız 
her .zaman me'fcuttur. 
-D•amı 4 an..ı ••ltileJe-

INGILIZ TAY- YUl AN LI
y ARELERI MANLARINA 

Bir şimendüfer köprü- MOtemadigen ingiliz 
sünü tahrip ettiler kuvvetleri çıkmaktadır 

Londra, (a.a) - Pek çok 
logili~ kuvvetleri mütem di· 
yen Yunan limanlarına çık
maktadırlar Anlatılıyor ki 
lngiltere UZUD sürecek bir 
harbe hazırlanmaktadır. Af-
rikadan Yunanistan• gelen 
askerler Afıikada kuvvetle-
rin en iyi cüıütamlanndan 
mürekkeptir. 

---mm-
Alm;.;·fayya· lnflli~ tay!~· 
releri Pireye relerı Berlım 
BOMBA ATTILAR muvaffakiyet-

---o-- lebombaladılar 
AtiDa, ( a.a ) - Yunan 

emniyet nezaretinin tebliği: 

10 Alman tayyareleri dün gece 

--o--
Alman tauuaresı 
dOşürüldO 

dört dalga halinde Pireye 
hücum yapmışlardır. Alman 
tayyarelerinin attığı bomba
lardan hiç hasar olmamııtır. 
Alman tayyareleri miknatıılı 
bombalarda koymuılardır. 

Atina, (a.a) - Dün Ati
nada ıaat 18 ve 21 de 
olmak üzere iki defa tehlike 
işareti verilmiştir. 

--o--
167 Numar lı 
Yunan Resmi 

Tebliği 
Atiaa, (Londra radyosu 

8.15) - 167 numaralı Yu· 
nan resmi tebliji: 

Vardar vadisinden geçen 
Alman z1rhb kuvvetleri iler
Jiyerek Selinik ıebrine gir
mişlerdir. Ordularımız diiı
man .zırhlı kuvvetlerile biç 

yılmadan, çarpışarak dllı· 
manın ileri hareketini dur· 
durmuılardır. 

Arnavutlukta ltalyan kuv
vetleri mev.zilerindea geriye 
atılmışlardır ve bir mikt~r 
esir ve harp maliemesi ahn
BUftır. 

Atiaa (a.a) - Alman zırhlı 
kuvvetlerine karıı yılmaz bir 
ıekilde mukavemet devam 
ediyor. Düşman kıtaları gayri 
muntazam çekildikleri gibi 
kuvulmuşlardır. 

Londra (a.a)-lngiliı hava 
kuvvetleri diin Berliae mu-
vaffakiyetli hücumlar yapa
rak bir çok bombalar at
mıılardar. 

Londra (a.a)-Alman tay
yareleri lngilterenia ıimıli 

şarkısinda bir ıehire hücum 
ederek bomba atmıılardır. 

Daha bazı noktalara da 
bombalar atmışlardır. Al-
manların 10 tayyareai 
tiirülmüşt&r. 

r ... ,..~---

·' 

\ / 

L 

dü-

8. Molotof ile 
Matsuoka 

üç saat] göroıtoıar 
Moıkova (a.a)-Sovyetler 

Birliği hariciye komiseri Bay 
Molotof ile Japonya hariciJ• 
uazırı bay Matsuoka ara· 
sında görüfmeler aaat 16 
da •ukubulmuı!ur. Matauo
ka Kremlin sarayına fitmiı 
ve müzakereler 3 sant de
vam etmiştir. ___ .. __ _ 
Yugoslav ordu
su Arnavutluk· 

ta ilerliyor 
Londra (a.a) -u Yuıoala• 

ordusu Obri ve Debre imti-
kametinde ilerlemektedir. 
Burada ltalyan ku••etlerİ•• 
büyilk zayiat •erdirilerek 
pilıkürtülm&ılerdir) 

Budapeıte (a.a)-D. N. B. 
bildiriyor : 

Hudutta harekltta inala· 
aan Yugoslav kıtaları Ma
car topraklarına ıirerek 
ilerJemiılerse de geri pll• 
kürt&lmüılerdir. . ----
Habeşistanda 

64 ltalyan tay
aresi'diişürüldü 

Adiıababa, (a.a) - ltal· 
yaalaran 64 tayyaresi dlfl· 
rülmüıtür. Bunların yirmi 
beti Adisababada ve gerili 
De1aiyede tahrip edilmiıtir. 

. 
' 

, 
.J 

Alman tayyarelerinin at
tıiı beyannamelerde .. dost
larımız ıilihlannızı Alman 
askerlerine tesllm ediniz" 
diye ya.zılıdır. Bir kiiçlik 
müfrez:emiz içlerinde bir yüz
başı olmak Dzere 39 esir 
almııtır. Arnavutluk cephe
ıinde 600 e1ir ahamııtır. 
Baalaraa 21 i ••haydır. 

- Şu zarif ayakkaplardan birkaç çift alsanız çok IJI 
ederainiz. 

- K&çUk ••imi Htabiliraem onun bedeli ile dedljiaid 
yaparım 1 
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AGAÇ BAYRAMI 
MÜNAS BETiLE 

Aiaç bayramı münaaebetile viliyet tara
fından atideki beyanname tertip edilmiştir: 

Aıiz yurttaş: 

Yurdumuzun . servet kaynal.:la11ndan ve 
tabii zinetleriuden olan ormanlarımızın, 
ağaçlarımızın korunması çok lüzumlu olduğu 
kadar bunların çoğaltılması v..) şehirlerimi
zin, lruabalarımızın ve köyleı imizin ağaç
larla süılendirilmeai iıbhi, zirai, iktısadi 
•e diğer bakımlardan da ziyadesile fayda
bdır. 

Her yurttaıın kendisine aid olan boş 
yerlere de ağaç dikip bunlari koruması ve 
yetiıtirmesi esasen kanuni bir vazifedir. 

Bunun için 3116 sayıiı orman kanunu 
ııeregince 12·4·941 Cumartesi giinü saat 
15 de Cümhuriyet koruluğu011n Eşrefpaşa 
kısmında (Bayram yeri) deni len sabada 
ağaç bayramı yapılacaktır. 

Gerek bayram mahalline gelmek, gerek 
.kendince hazırladığın yerlere nğaç dikmek 
ametile buna iştirak ederek ağaca olan 
yakuı alika ve içten sevgini göstermiş ve 
ayni zamanda bir kanun vazifesini de 
yerine retirmiı olacaksın. 

_DOKTORUN KÖŞESi_ 

ÇOCUK FELCi 
En m&thiı dert çocuk felcidir. Çocuk 

felcine tutulan adam malul ve sakat kalır. 
Bu hastalığa tutulmuş olanlardan biri bu 
hattalıkla nasıl mücadele edilir. Hali 
11eka'hette bulanan bastalaraan alınan se
rumlar, kıymetli ise de hastayı zayıflatı
yor. 

Columbiada doktor Klau11s ile Sauaders 
haatahğı f~reye aşılamağa muvaffak olmuş
lardır. Sonra Pasteurün kuduz hakkındaki 
metoduna tevfikan şu tecrübeyi yapmıı
larpır. 

1 - Çocuk felci virüsünden, bir may
munu öldürmeğe kifayet edecek miktarda 
bir fareye şiringa ediliyor. F ue, buadaa 
mllteessir olmamış gibi görünüyor. 

2 - Bu farenin beyninden alınmış olan 
bir puça, başka bir fareye şiriaga ediliyor. 
ikinci fare de hafif bir felc baş gösteri
yor. Binaenaleyh virüı değiştirmek üze
redir. 

3 - İki numaralı farenin beyninden alı
nan bir parça, üçunü bir fareye şiringa 
ediliyor. Üçüacü fare artık felce uğramış
tır. Bundan alınan virOs, başka bir fareyi 
öldiir&yor. 

4 - Bir şiringa edilen bu virüs may
munu çocuk felcinin her türlü ifetlcriaden 
kurtarıyor. Fakat bu meseledo .elde edilen 
•~tlceler, kati muzafferiyet değil, bir 
taarruzdur. Kati muzaffcrıyat yarım elde 
edilebilir. 

caıww stsil 

-Şehir Haberleri 

Pamuk mü
tehassısları 

Pamuk müstahsilleri na - ı 

mıoa bir heyet Ackaraya 
gitmiştir. 

Ticaret odası reiıi Bay 
Hakkı Balcıoğlu, umumi ka
tip B. Tur2ut Türkoğlu ve 

pamuk müstahsilleri namına 

bir zattan mürekkep olan 

bu heyet pamuğa kilo başı

na takdir edilen 64 kuruş 

kıymetin artırılması hususun

da Ticaret vekaleti nezdin

de teşebbüslerde bulunacak
br. 

--o--
Konferans 

Ankara Hukuk fakültesi 

profesürlerindeo B. Vaafi 

Raşit Seviğ tııafından Cu

martesi g&oü s ıat 18,30 da 

lznıir Halkevi ulonuada 
(Akdeniz) mevzulu bir kon
ferans verecektir. 

---o---
Yalancı şahit 

Şehrimiz Ağır ceze mah

kemesinde dün bir yaralamıa 

hadisesinin duruşması yapı

lırken yalan yere ıahadette 

bulunan Yaşar oğlu Ethem 
tevkif edilmiştir. 

-----
Emniyeti 
Suiistimal 

Keçecilerde Süleyman oğlu 
Şükrü Dıwrak, Mehmet oğlu 
Osman Nuri Sahilin piyango 

biletioi aldığı ve 400 lira 

ikramiye düştüğünden emni

yetini suiiıtim•I etmek ıure· 
• 

tile vermediğin~an yakalaa-
mı,tır. 

--o .... --

BOR S 
16 - 34 kuruıtan 277 çoval 

üz6m ıablmıştır. 

Bir aylık 
itha it 

Ticaret odası tarafından 

hazırlanan bir istatistiğe gö
re, geçen mart ayı içinde 

muhtelif memleketlerden iz. 
mir limanına 183486 lira 

kıymetinde bir milyon beı 

yüz yötmiıbeı bin 924 kilo 

muhtelif eşya ithal edilmiş

tir. 
---O·---

Gelenler, Gidenler 
-·-

Muğla mebusu emekli Or

K'eneral izzettin Çahşlaı An
karaya, Mardin mebusu 8. 

Ali Riıa Levent Aydına, 

şehrimiz müddeiuJJumi mua

vinlerinden 8. Selim Demir

elli Aokaraya gitmişlerdir. 

Milis kaymakamı B. Ne

dim Aker Ankaradan ıehri

mize gelmiştir. 

---o---.--
Koyun 
Hastalığı 
Bergama ve Dikili kaz•· 

ları dabiliadeki koyunlarda 

görülaa çiçek hastalığı he

men kalmamış gibidir. Diğer 

kazalarda da yeni vak'alar 

rörülmemekt ~dir. 

Taşla 

Yaralamak 
lkiçeımclik .348 nci so· 

kakta lbrahim kızı Şah ver 

kıskançlık saikasile Hasan 

kızı Fatmayı taşla yaraladı

ğından yakalanmıştır. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket bastaaeal 

Rontkea müteha11n11 
Rontken ve Ele~ırtk tedavlıl 
yapılır. ikinci Bo:1ier Sokak 

~Q N(> 11' -'l. !FON. 7.-\ô!l 

i IMATıNELERDEN iTİBAREN; ---ı 
• • ELHAMRA . Sinemasında i 
tY akın tarihın 
ı mit devrinin 

merak ve ibretle dolu sahifeleri .. Sultan Ha·ı 
en gülünçlü hidiseleri ve Türk filimciliği- ı 

nin en SON ŞAHESERi : 

!K 1 V 1 R C 1 K P A S A! 
ı (Türkçe Sözlü - Türk Musikili) Yaratanlar: Sait ·H111ide ı 
. ı Talat - Yaıar - R .Kemal • Necile) Dikkat: Ay Doğarken: ı 
: Jeanette M•c Donald-Nelıon Eddy.. Bugün son 28aüdör.ı 
: Seansler-2,15-4.30-6.45-9 da i 
o +• c TELEFON: 3646 

I Tayyare Sinemasında f 
ı Göıünmeyeo canavar, zabıta kuvvetinden ve mitralyözlu-ı 
ı den korkmıyarak adeta onlarla ediyor. Siz de her lıalde ı 

f Görünmeyen adamın avdeti: 
: Filminde bu canavarı ııörmeyi ihmal etmeyiaiz ı 
: Oynıyanlar: 'linıent Price - Nan Gray ı 
ı Aycıca: Viyana Kahveıi (RevD) - Matiaeler: 3,15 - 5,15 ı 

7,15· 9,15 te Cumartui, aur inleri 1,15 de lar ı 

• 
(114) 

lON'-9 t 

Y ~an: Halil Zeki~ 
ff' 

Turru bu evrak arasındaki plinlart• ,,r 
toğraflarını evirip çevirirllen bunlar ç,I 
ıında bir tayy arenia pllnı dikkatıll1 

tı. b'' ~ 
Fakat bu ta yyarenia sistemiadeo 

1 o' 
anlamadı. Bun ın için Vossi çağırdı. ıatf 
bu tayyarenin cinsi ve nerenin m•~11 

dan olduğunu tayin etmesini iıtedı. 
Voss iacede;ı iaceye tetkikat yapll·11~ 
Bir fen mütehassı ııfatiyle bu P ,1 

hayli alikıdar oldu. Turro ona uıu• 
diye suali\~' ıoımuıtur. ftP,i 

Ba planın ütüadeki "Caisnco" ke 
1~ 

aio ne demek olduğunu aorup dur0Y
0 

O, mutadı ()fan söğuk kanlılığiyle t 
vabı verdi: 

- Ben bundan bir şey anlamadıdJ~ 
Turro oğradıiı bilytlk ümitaizlikl fo~ 

Scveski ıirketiae gönderdi. Orad•0
• 1, 

- Bu bizim imal ettiğimiz tayyare · 
değildir. Maamafib bunun Kurtiı fa 
ıinin Amerikan bükümeti hesabıo• 
ettiği keıif tayyarelerinia pliaı eJoıal' 
temeldir. fıj' 

Bu K•rtiş fabrikası Bufaloda 
Cevabı geldi. tJ 

Bu Bafalo ıöıü Turıoye Santo de f 
L • • - J )51jl ger adlı meşruoat tacırı guze 

sözünü hatırlattı. t 
Saat• ona Lonkofeskinin Bufalo)''yı 

kifiuden anıman evvel bir seyahat., 
tığnı ıöylemiıti. Fakat bu seyahati" 

1 

ifşa edilmemiıtir. 9i 
Düıündü. Dimağını baylı yordu· 

bire habrına birşey geldi: b' 
Tekrar Vossun üst&nde buloa•0 d• 

defterinin yapraklarını çevirdi, or• i 
velce gördüğü Verner Godenberg 

tekrarladı. ı 
Gudenberg... Bufalo!.. Diye ıııı:;_ 

Fakat bu iki ismin neden bir ard,.,.; 
dedildiğioin sırrını bir türlü halle 

du. frttİ· 
Derhal Vo11u hapishaneden ge 1 

- Bu Gudenberg kimdir? 
Diye sordu Jrl''' 
- 1928 de Ronvelt Field ded. . . ,,. 

çalıştığım zam n tınışhğım bırı ı6' 
hını aldı. Lonkof esldyi de orada 

tüm. d0· 
Turro bu cevabı alınca d~ao ., 

"'O~ 
Gudenbergin aradığı adam oJduJ 
tiai hasıl etti. b,ı 

. d•' Maiyet memurlanndan birin• ifıİ 
faloya gönderdi. Ba memur• 
verdi. fO 

Biri: Curtisin adamlarının bO ,~, 
hakkında ne diyeceklerini ani•~ 
cisi de: Gudenbergicı izini balııı• ~ı,t 

Giden memur Turroyu çok bl 
Oaa telefonla şu haberi verdi: S 

- Evet, bu resimler H. s. · ~· 
)erinin pliolaradır. Hatta bual•'' ;il 
Curtis adı da verdiler. Bu al•' 
ordusu için İDşa edilmişlerdir· 

Torro: 00dl 
- BraYo ! diye bağırdı. Ve 

dair neler öğrendin? diye ıord0• •• .Jf . eY 
- O mesele henüz teavır . 

ğildir. 
- Ne demek iıtiyorsua ? . O 
- O adam buradan gitaıiıtıtd' 

fabrikasını 1936 yılı ilk kinuo00 

ai,tir. au ıiditd•• ,.n.r1 d• / 
- .!on• •-' 
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SESl) lONisan 19 1 ~TBUAT 
~~saları 

.. zy ili~ ~ 1 

Umum müdürü ve mu .. ı 

------ --------------""""'! 

~'· - atini istanbula döndüler 
1 lln "'Yunos- -- --
Cl E lsta bul - fzmir ve B l'l· 

"-\' 1 nan dırm.: limanl rında tetllikat 

h.brbı• ygpan devlet denizyolları 
q umum müdürü Kemal B y· 

........ -- bure ile muavini Bay Haşmet 
Dölge şehrimize dönmüş
lerdir. 

--o--
öy enstit 
hakkınd 

• s 

Diğer okullarda 5 Nisa.rıdn 
dersJer kesileceği halde Kı
z.ılçullu köy er.stitüsünde 
derslere ve tatbikata devarn 
oluavcaktır: 

Nis n sonu,.ıda ayni ens 
titüde Eğitmen ur u açıla

cak ve 100 eğitmen bu 
kursa devam edecektir. Kurs 
müddeti, Birinciteşrinin so
nunda hitam bulacaklar. 

Almauya ve ltalya bilın ... -
fidirler ki YugoJlavya ve 
Yunanist :ı, istiklalleri uğ· 
ıunda kanlsrH. ı akıtmaktan 
çekinmiyen bu iki millet, 
silihlann temin edebileceği 

geçici z ferJerden d ha de· 
vamlı hayata mazbardırbn. 

--c--
YENl SABAH: 

Ba kani 
harp 

da 

Hüeeyia Cahil Y 1ılçuı 
Alma!ly karşınında küçük 

de olsa hayatlarını satmsğa 
azmetmiş iki millet bulacak
hr. Bu cengaver cesur ve 
vatanperver kavimler mem
leketlerioiD en sarp nokta· 
farına çekilerek oreda düş

mana kar§ı koymakta ve 
her k rış toprağı düşm o 
k nlariylc sulamadan bir 
adım geriye gitmemekte ku· · 
sur etmiyeceklerdir. 
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lstanbul - Istaubul vil ~yet

inde dün aşağıdaki tebJiğ 
gazetelere gönderilmiştir : 

Gazetelerin bugüokü nüs· 
hnlarınd inti ar eden tebliğ 
şudur: 

lstanbulda oturan Tliık 
tebaası vntand şlarımızdan 
aşıığıdG yazılı ikinci madde
de tasrih edilen husus tlo 
ilgili bulun nların ikamet 
ettikleri kaza kaymakamlık· 
l rına 15 nis o 1941 s lı 
günü akşamına k d r müra
caa.tle kendilerice verilecek 
beyatuıEmcferi doıdurmat rı 
ilin olunur. 

l - lstanbuld otura \'e 

b şka biç bir iş ve gücü 
olmayıp ta aldığı tek üt 
maaşiyle gf.çincn ve seferde 11 

de bir hizmet deruhte etmi
yecek olaa skcri ve mfillu 
mütekaitler ile Eytam ve 
Ersmilin aileleriyle berab:r 
"Tralryc, lstanbuJ, lımir, Er
zurum, Ank r h riç olma 
üzere" istedikleri yerlerin 
iskele ve istasyoal rına ka
dar devlete ait va-
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pur ve trenlerle mü
tesaviyea aiifus b şınn dli 
!liloya k d ? sandık ve denk 

eşyainrilc bi. Hkte ıı!!killeri

uin yapılması muvııfık gö· 
rülmüştür. 

ht nbul wnl andıkl rm
dan m e~ alanlar, tek üt ve 

ytam ve er amil maaşı lr n· 
lıır bu maa 1 rnu gittikleri 
yerlerden im ğ devom 
edeceklerdir. 

2 - 1 tanbulda oturup 
"lzmir, Ao r , Erzurum 

h riç olma zere,, An do· 
luda bulun n akr bal rı 

neıdine ailelcrile birlikte 

gitmek arzusunu izh r eden
lerin veyahut kendileri kalıp 

ta cile ini göndermek isti· 

yenlerin istedikleri yerin 
iskele vo istasyoolarırıa k ~ 
dar devlete aid vapur ve 

trenlerle nüfus başın mü
tesaviyen elli kiloy k d r 
sandık ve denk eşy 1 li'İle 

m ccan.en 
edilmiştir. 

Cll 
nakilleri tensip 

Ankara, (a.a) - Büyük Millet Meclisi bugün toplanarak 

ruznameıinde bulunan maddelerden devlet memurları yhk
larının tercih ve te dülüoe dair k nunun yedinci maddesi 

hükmünDn devlet şu r sı az lığına intihap edilenlere şumulu 
olup olmadığına aid tef ir m zbatası ile cami ve mescitle-

rin tasnifine ve t snif h rici k l cak mescit hademesine 
verilecek t hsisata d ir kanunun biri ci maddesine bazı 

fıkralar ilavesi hakkındaki kanunun liyıhasını müzakere ve 
kabul eylemiştir. 

Mecliı, Cuma günü toplan c ktır. 
----111111111111 ----
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.. Ahm~t Emin YALMAN KOYLUNU YfM ŞY A 
ozorıorı kabatlarından Ankara - Köylünün kullanmakta olduğu b•zı giyim 

bilB bÜgÜk eşyasındı1 ucuzluğu temin rnaks dile muayyen m ddelerden 

gümrüklerde lınm kt ola ıstiblik vergisi nisbetlerindcn 

tenzilat icrası kar rleştırılmıştır. Bu husustaki kanun liyı

bası mecliı eocümnalerinde tetkik ediJmeğe başlanmıştır. 

Almanya Avr.ıpanın bir 
çok yerlerinde iıtiklil ru· 
hundan muhrum ölü miUet
Ju görmüştür. Balkaohları 
da biç şüphe yok ki o gör· 
düğfi milletlere kıy s etmiş· 
tir. Çok aldanmıı:ptır. AldQe-
dığını da görecek anlıyac k
tır. 

Balkan milletleri azimleri 
v~ fedakirlıkları sayesinde 
yalnız kendilerini kurtar
makla kalmıyacaklar, zorba
lı sellerine karşı bütün in
sanlığı ve hlirriyet ve istik-
1 l gibi b6tüa normal innn
luıu }ıfiksek tuttu - u lnyaıet
leri de kurtaracaklardır. 

Avrupa kıtasındaa mihver 
tarafından kovulan medeniyet 

buann Balkanlara k ~mıı, 
z.yıflamıı bulunuyor. 

HAVAC G NÇL RI iZ 
Ank ra - H v ordu!luna iltihak edec k g nçlcr bugün. 

Ank rada zafer abide ine çelenk koymuşlardır. Gençlere 

halk t rafıud n sevgi tezsbürleri yapılmıştır. 
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vay ve lektrik 

onim şirk tinde • • 
Buca ve KızılçuUu leAtrik cerey nınıa, evvelce gs:ıet ~ 

lerle ilin edilen 20 Ni,,an 1941 P z r günü yerine 13 Nfoa 

1941 Pazar güofi kesilebileceği, sayın halkımızca bilinmek 
tlzere ilia olunur. 

e 
,. 

A .a 
••• ·o 

Ş ker ha t hğıaıa en mü 
e sir il cı olan insulinei bu 
lan Ka da doktorl rında 

1 B. Badingia bir bıyy re ka 
zasıLıda öldüğünü geç nler 
de aj ı.ıslar haber vermişler 
di. Bu hn ... u t .... ·şu mü tem 
mim oıalfırnat alıdmışhr: 

Meşhur doktorun bindiği 
tayyarenin motöru, 300 met 

r yüksekte iken borulmuf 
ve tehlikeyi gören t yy re 

pilotu Ma ey yolculara pm· 
raşütle athmalarııu emret· 
miştir. 

Doktor 8 diııg diğer yol 
cula gibi paraşütle tayya 
reden boşluğa atlamış, faka 

yerin seviyesine varınca pa 
raşüt tarafınd n silrüklene 
rek yar 1 omışhr. 

K zanın vukubulduğu ye 
re imdat göod rillncey 
kad r doktor Bading, so· 
A-uktt.n ve kan boşanmasın• 

dnn bit p kalın k ölmüı
t6r. 

--o--
941 orvetler 

941 harbi esnasında Ame
rilı lile.r deniz lblar keış 
kull nmak üzere korvet de

nilen gemilerden y gt11mış 
lardı. Bun) r vapur kafilele 

Jeriui him ye etmeğe mıh 

sus küçük gemilerdi. On se 
ki:ıinci asırda koıvetler de 
başlıca saffı b rp gemis 

iken iki osır sonra himaye 
g mi i mevkiine inmişlerdi. 

Şimdi Amerikada bu ge 
milerdeb yeniden seıi ha· 

Jinde yapmakta1dır. Korvet
ler denize mütchammildir. 

Müretteb tlau 50 - 60 kişi
dir. Denizaltıl r ve tayya· 

ıef ere karsı kuvv tli vesait· 
le mücehhezdirler. Bunların 

hareket sahaları Ati ntiği 
geçmeğe müsaittir. Korvet-

ler to pido muhriblerinia 
işiai ayni kudretle, fakat 

daha uçuz surette görecek
tir. 

.... 

anısa Oteli 
eçecllerde Lale Si
neması karşısında 

UŞ DASI OTELi 
Keçecil r H cı Sadullah 
efendi sokağınd Salih 
G zoz f brikası karşısında 
Bu Oteller lzmirin en 

temiz ve eu ucuz otelleri
dir, lzmire gelen bütün 
mi afi ler bu otellerde 

D nfi >1 
l' i • 



RADYO 
G AZETESIND EN 
MacaristaDda askeri ha

zırhk:er vardır. Peşte rad
yosunun esrarengiz ve rü
muzlu neşriyatı bu bazirlığa 
delildir. Meseli, düu a"şam 
radyoda spikeı: "Dikkat, 22 
numaralı zarf bugün meri
yete giriyor" demiı ve bıı
au ilç defıı tekrarlamııbr. 

Bulgar başvekili Filofun 
nutku daha tafıilitlı olmuş· 
tur. Bu nutukta Bulgarista
nın malum siyaseti ve fikir
leri ileri sürülmüş, Bulgaris
taaıa bnrbın suçlusu olma
dıiı halde Yugoslavlar · ta
rafından Sofyanın bombar· 
dıman edildiğini söylemiştir. 
Bulgar baıvekili her şeye 
rağ'men harp dışında kal
mak kararında olduğunu 
da iliveten aöylemiştir. 

Diğ'er taraftan maraşal 
Peten bir nutuk söyliyerek 
ıeaeral Degola hücum et
miıtir. Mareşal Fransanın 
eski müttefiki lagiltereye 
karıı harbe g.irmeıinin mev
zuu bahsolmıyacağını aöyle
miı ve Degolun siyasetini 
takip ~toıiıtir. 

General Degolun şarki 
Afkrikada olduğu bildirilmiş· 
tir. Son bir habere göre 
Balkanlara gidecektir. Gene
ral Vevelin de karargahını 
Yuaanistana .. naklettiği bildi
rilmişse de bu haber henüz 
teyit edilmemiştir. 

Yunan ve Yugoslav ordu
ları araaında huıale gelen 
boıluktan istifade eden Al
man motörlü kuvvetlerinden 
bir kısmı V ardar vadisi is
tikametinde ilerlemekte de
vam ederken diğer kısmın 
da cenuba taarruz ederek 
V ardar Yadiıini takiben Se· 
linik ıehrine vardığı ve dün 
ıabah saat dörtte Seliaiği 
İfgal ettiği aclaşılmışhr. 

Şimali Arnavutlukta hare
ket eden Yugoslavya kuv
vetleri Iıkodranın kırk kilo
metre garbinde kiiin Leş 
kasabasını iıgal etmiştir. Bu 
ıaretle Draça altmıı kilo· 
metre yaklaşmışlardır. ileri 
harekat devam etmektedir. 
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Lise ve orta 
okullar 

im ·hanları 
--ma-

Maarif Vekiıletinio kara
rile 14 Mayısta imtihanlar 
bitmiı olacaktır. 

Bu karara göre: 
Devlet orta okul imtih11n

lan 22 NiHn Sah ü , ij 

baılayıp t4 Mayıs akıamı 
bitecektir. 

Lise bitirme imtihanları 

21 Ptfayııta başlayıp 6 Ma
Jll akıamı bitecek. 

Devlet olıunluk imtiban
lmcJ. 9 M11yısta başlayıp 
14 Mayııta bitecektir: 

Çörçi avam 
kama ~asında 

bir nutuk 
sö tledi 
-- ---

- Baştarafı 1 nci sahifede - , 

Keren muhınebelerindc za- 1 
yiatımız 4000 kişidir. Artık 1 
Eribe ve Af rikada ltalyan ' 
maneviyatı kmlmıştır. 

Keren, Har r ve en sonra 
Adis-Ababa za ptedilmiştir. 
Şimdi Habeş vatanperverleri 
meşgul oluyorlar. Buralardaki 
ltalyanlario teslim olmaları 
veyahut imhası bekleniyor. 

Balkanlarda son aylarda 
Almanyanın Macaristanı yut· 
ması Romanyayı işgalini 
endişe ile takip ettik. Bun
dan sonra kendilerine en 
ufak fenalığı dokunmıyacak 
olan Yunanistanı ve daha 
sonra da Yngoılavyayı hür
riyetleri için harbe girdikle
rini gördük. 

Almanlar Yunanist na 
dostça hareketler yapıp ik
tisadi anlaımalar • kdinden 
bahsediyorlardı. Ve ltalyan 
hareketini tasvip etmedik
lerinden de bahıile Yuna
nistan• karşı sempatilerini 
anlatıyorlardı. 

Balgar kralının mü ama
haslyle Almanların Bulga•İı
tana girdiklerini, Bulgaris
tanı işgalden evvel nasıl 
ilerlediklerini, sonra da bü
yük mikyasta kuvvetlerle 
faaliyete geçtiklerini gördük. 
Hedeflerinin bu sabah saat 
4 de işgal edilen Selinik 
olduğunu anladık. 

Harbin Balk n yarımada
ıına geti..-ifmesi, biç bir za
man Britanyanı~ arzusunu 
teşkil etmemiştir. 

Şubatta, sou vaziyetler 
karşısında muhtemel olarak 
açılacak bir cepheyi müta
lea etmek üzere hariciye 
nazırı Eden ile genci kur· 

· may başkanı Sir Con Ditl'i 
Yakın şarka gönderdik.Eden 
ve Dili, Ank ra ve Atinaya 
gittiler. Belgrada da gidcı

ceklerdi. Fakat iktidarda 
bulunan hükumet müsaade 
etmedi. 

Tehlikeye maraz 3 devlet 
bir raya gelebileceklerdi, 
60· 70 fırk olabilirlerdi. Ve 
bıi birleşme serian yapılmıı 
olsaydı, belki de düşman 
sakınacak, hareketini gecik
tirecek ve mükemmel mü
dafaa planlarile karıılaşmıı 
olacakb. 

Britany , böyle bir cep
heyi milletlerin ·kendi arzu
ları hilafına açmamağa az
metıniıti. Eden Alinada 
Yunın başvekili Koriziı ile 
ilk defa görüşünce, Koriziı 

As plim nıda 76 Ton çivi Kaza ve 
işgal edilmek Muhtelif vilagetlere le de de 

taksim edilecek feranslat üz redir 
.... --o---

Londra ( a.a ) - Royter 
mahabiri bildiriyor: 

Musavvanın zabtı şimali 
Eritrede Itolyarı mukaveme
tinin son halkalarının da kı
rıldığını göstermiştir. ltolyan 
orduları taarı uz ve müdafaa 
kabiliyetinden mahrum ola
rak Habeşistanda Goadar 
civarında feci a.kibctlerini 
beklemektedirler. 

Şimdi Af ıikada ltalyanlar 
elinde kal n yegane lim n 
Assaptar. Burası çabuk işgal 
edilecektir. Eritrede yapılan 
ıey bir temizleme hareketi
dir. Bund n sonra Eritre ve 
Habeıistandrı barekiun ik
mali Habeş v1:ıtaısperverlerile 
cenubi Afrika kuvvetlerine 
terke dilebilir. 

hükümeti namına, ne baba
sına olursa olsun, hatta 
Yugoslavyadan yardım gör
mese bile hürriyetini ve 
topraklannı müdafa edece· 
ğini, kanının son damlasına 
kadar hem Italya ve bem de 
Almanya ile harp edeceğini 
bildirmişti. Yuaanistanın va· 
ziyeti sarihti. 

Britanya, kendisine yar
dım vadetmişti. Sözümüzü 
şerefle yerine getireceğimizi 
bildirdik . . Martın ilk hafta
larınd Yunanistanla bir 
askeri anl•ıma yaparak, 
Yuaaniatana kuvvet ve leva
zım nakline başladık. 

Yugosla vyaya gelince, 
merd ve metin Yugoslav 
balkı, Nazileri teskin için 
kabil olan her gayreti ser
f etti. 
-Almanların, Anglo-Sakson 

milletlerioi yıpratmak huıu-' 
sunda smfedecekleri müstak· 
bel gayretler için bir menba 
olmak üzere Ukranya zahire 
anbarlariyle Kafkasya petrol 
kuyularını elde etmek için 
yakında teşcbbilse geçecek
lerine dair bir çok deliller 
mevcuttur. 

Şimdiye kadar Amerıka· 
nın gümrük hizmetlerinde 
kullanılmakta olan 10 adet 
Kotterin Birleşik Amerikan 
hükfimetleri torafıaıdan bize 
v~rilmiş olduğunu ve iki bin 
tonilatoluk ıüratli, mükem
mel toplarla mücehhez ve 
açık deniz mücadelesine ka
biliyetli olan bu gemilerin 

harekete geçmek üzere olduk
larını ıimdiden beyan edebi
lirim. 

Britaaya Atlantik muhare
besini kazanıp, Amerikun 

yardımı tamtımen mahallerine 
yaıamağa bııladığı zaman, 
Hitler ne yaparsa yapsın hak 
yerini bulacaktır. 

lstanbul - Son gel n 76 
ton çividen 20 tonu latan· 
bula tchsis edilecek, diğer
leri de ihtiyac göre, Anka
raya ve diğer vilayetlere 
gönderil~ cekt ir. 

Büyü 
Mim r 

Tük 
s an 
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Diin büyük Türk mimarı 

Sin mu ölfim yıldöuümü 

idi. Yarattığı müteaddit şa
heserlerle dünya tRrihine 
mal ol n büyük Türk Hn'at-

kirının ıenei devriye mer -
simlerinin bundan sonra 10 
senede bir icra edilmesi 
Maarif vekileti tarafınd n 
knrarlaştırılmıştir. 

Mimar Sin n yalnız bir mi· 
m r değildir, o Türklüğün 
Avrupada yayılışı esoaanıda 
Osmanhlaırın propagandacısı 
ve hail o memleketlerde 

s pa sağlaı:n c mileri n, çeş· 

mclerin ve köprülerin yapı

cısıdır. Sina Macar derJer 
Sin na Rum derler. F kat 

siması muh kkaktir ki Si
nan orta Anadoluuun 

Kayseri vilayetinin özbeöz 
evlididir. 

Türk mimarlarının olduğu 

ko.de.r şark mimari ranınd 
dedesi olan Koca Sinan 1490 

tarihinde Kayseridc Kesi 
nahiyesinde doğmuştur. Si-

nen çocukluğunu ve gençli· 
ğinin bir kısmını Kayseride 
geçirmiştir. 

veriliyor 
----. ,t 

Ankara-CumhurıY d 
partisinin yurttaşl•f1 

hvaliuden haberdar ' 
ve milli durumumus0 

etmek için tertip ett!f. 
f cranslar seriıi 5 1" 

bitmiştir. 70 konfer~O: 
rilmi~tir. Şimdi parti ~ 
külleri ayoi maksıtl• f 
lar ve köylerde koP 
lar vermektedirler. 
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Gelen haberlere g d 
konferansların halk b• 
tarafından köylere 
genişlemiş olması ,. 
Milli Şefe ve kabr• 
dumuza inancı ve oı•tf 
yetini bir kere dab• 
vesile olmaktadır. ----Sovgetler Bl~ll 
Almanuaua pedal 

petrol gel 
s·r 

Loadra (a.a) -
1 So"J 

tan beri Almanyay• s f' 1 

lcr birliğinden pek • 
gelmiştir. 

Yurt ya~t 
rına ya~~ 

Yirminci yılını 1 dl, 
Çocuk Esirgeme ({o' ç' 
senede 3,460,990 d• 
muhtelif yardımlar d• 
du. Bu önemli yurt ., 
da yardımlarıo ç~~ 
yurtta ı~ğlam ve ı .~-_.) 

ıretı,..,..-.. 
nüfus meydana • "°' 
Çocuk Esirgenıe ., il' 
üye olmanız• sıYi1 

===="Tayyar ciCasus" / 
==== "intikam Peşinde" -;, 

·tıi 
ASRI SiNEMA Bu haftaki proğramında bu 'c1~ 

yircilcri bir merak ve heyecan kasırgasına tat• "I.. 
lide filimlerden baıka umumi talep üzerine P;~ ~lf 
ailen "Saadet Yuvası,, ILE "Londra Kalesi,, ' 
dab gösterilmesine dcvnm olunacaktır. 


