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y narı INGil~IZ AY
YAREL ~R K ra or anda 

iki dağ -arasına dala- Yaptı~ları teşebbüsler 
rak Alman kuvvetleri· agı~ !a~~a~~a 

ne taarruz edigor pu~rtuldu 
Atin - Londra r dyosu 

S. 8,15 resmi tebliğ: 

lngiliz hava kuvvetleri düş
man tank ve zırhlı kolların 
hilcum ederek mitralyöz te· 
şine tutarak ğır zayiat ver· 

dirmektcdir. Cephedeki dağ· 
l rın üzerinde Britanya tay· 
yareleri yağmur, kar ve bu
lutlara rağmen iki tağ ara

sına daluak Alman kuvvet
lerine ta rruz etmektedirler. 

·-~~---

AM RIKADA 
Bulunan mihveroilerin 
vapurıarne Mısıra 
eşga nakledilecek 
Vaıinglon (a.a)- Birleşik 

Amerik lim olarında vazi· 
yet edilen 69 Alm n, ltal· 

yan ve Danim rka v purla- , 
rının Mısıra gönderilecek 
etya sevkiy tınd kullanı· 
lacaktlr. 

Loodra (a.a.) - it ly n
lar birleşmek için kara 
ormanlarda y ptılrl rı teıeb
büsler ağır zayiatl püskür
tülmüştür. 

Romnnya tarafından ilerli· 
yen kol Belgradın buuliyo· 
suna varmıştır. 

Diğer kısımda Almanların 
Lübhyana istikametine iler
leyiıleri durdurulmuıtur. 

Tuna nehrinden bir kol 
sava nehrine varmışlardır. 

Almınl r Hırvatıst uın mcr
~ezine girmişlerdir. 

Yu a ve Yugosl v ordu· 
ları mukavemetlerine id-
detle devam etmektedir. 

Atina ( .a.)-Atin c iti· 
mad değer bir k ya ktan 
bildirildiğine göre Almanlar 
Manastırı işgal ederkerı in· 
giliz bav kuvvetlerinin müt· 
biş bir hücumuna uğramış· 

lardır. 
lngiliz 'tayyareleri iç ktan 

uç rak tank ve zırhlı oto
mobil kollarını ezmiş ve 
d6şmana ins uca zayiat 
verdirmişlerdir. 

i Izmir Askerlik Subesinde : f 
ı Yerli 316 dahil 336 dahil doğumlu sakat, d imi ve % 
ı ıllrekli ıakat erlerin tekrar muayeneye sevkedilmek üzereı 
ı derhal ıubeye m&racaat etm~lerinin lilıümu, aksi halde : 
ı haklarında takibah kaknuniyede bulunulacağı ilin olunur.: 

ERITR DE i Adisababada 
ıtalganıardan· 41 bin ı 5000 1taıuan askeri 

esir alındı esir edildi 
K bire (Londr radyosu 

lll. 8.15)-Resmi tebliğ: 
Libyada Tobruğun garbinde 

kueetlerimiz düşm ala temas 
gelmiştir. Eritrede temizleme 
dev m etmektedir. Musav
v nın zaptın kad r İtalyan· 
)ardan ahnaa esirlerin mik
darı 41 bindir. Buulard•n 
1000 i italyan zabiti ile 14 
bin İtalyan askeri ve diğer 
26 bini de müstemlekit aı
keridir. 

Yunan Kralı 
bir Beya name 

Ne~rettı 
Halkım orduma ıauık 

olunuz dedi 
Atin (Londra radxosu s. 

8.15)-Yunan kralı m jeste 
ikinci Jorj heyecaoh bir be· 
y on me n şrcdek skerle· 
ı inin gösterdiği k br m a
hğı ve Yuaan b Jkıaın h k
h sav ıtakis rsılm ı itim•· 
dını tebarüz ettirdikt n son
r demiıtir ki : 

"Memleketimizin ş oh ta-
rihine bu yeni muhteşem 
korku bilmez ces ret ve 
kahraman temiz Yun n ka
nı ile y zılm kt dır. Fed -
kirlığınızı beyecanl ea de
rin bıkdirlı,rimi bildiririm. 
Halkım orduma Jiyık oJu· 
nuz . ., 

Rupel ka es· 
Hata kahramanca 
moka vemet ediuor 

Atina (a. ) - Ofi aj ası 
bildiriyor : 

Şarki Makedonyadaki Ru· 
pel kalesi hl\li Alman hü· 
cumların6 karıı kahramanca 
mOdafaada bulunmaktadır. 

K bire, (Londra radyoıu) 
Resmi tebliğ: Italyan Soma· 
lisinde düıman son derece 
t zyik edilmektedir. Atliıa· 
babad 4000 ltalyan olmak 
üzere 5000 asker esir aha
mıştır. 

Val0 miz Nafia 
işlerini tef
t ş ettiler 

V limiz B. Fuad Tukul, 
dün sabah beraberinde Na· 
fı müdürü 8. Muhittin 

-Devamı 2 inci sahi/ede -

B. Molo of ile 
Matsuoka arasındaki 

mülakat iki saat sürdl 
------

Moskova (a.a) - Matla· 

oka ile 8. Molotof araııa
daki üçüncü mülakat dla 
yapılmıı ve bu mDllkat iki 
ııaat silrmiiştllr.' 

Akşam hükumetin da•etl 
üzerine Japon hariciye ••· 
zarı Moskova opere1iad• ha· 
zır bulunmuıtur. 



SAHiFE 2 

B. M. MECLiSiNDE 
Ankara - Büyük Millet Meclisi bugün 

toplanarak lstanbul mebusu General Ka
zım Karabekirin teşkilib esasiye kanununun 
17 aci maddesindeki mebusluk müdd tiı in 
hitamı kaydile dahili nizamnamenin 180 nci 
maddesinin ikinci fıkrasındaki "tam devre 
tabirinin tadili hakkındaki ta kririr.e ait ve 
meYcut tabirlerin tadiline lüzum bu!unma
ıtlıiıaa dair teıkilitı esasiye encümeni 
mazbatasını kabul etmiştir. 

Bundan ıonra posta ve telgraf umum 
m&dir)üğü ile inhisarlar müdürlüğü ve 
erman umum müdürlüğü 1940 bütçelerinde 
deiitiklilder yapılmasına ait kanun liyıha· 
lanaı tasvip eylemiş ve Erzin can ve civarı 
yer ıarsıntasındaa müteessir elan mıntaka
larda zarar görenlere yapılacr.k yardımlara 
ait kanunun dördüncü maddt 1ine bir fıkra 
illYesi hakkındaki kanunun . da birinci 
miiıakeresi yapılmıştır. 

Meclis Pazartesi günü top1anacaktır. 

---·-----
Ordu subayları 

terfi kanunu 
Ankara - Ordu subaylar heyetine mah· 

•aa terfi kanunun birinci maddenin değiı· 
tirilmeıi hakkındaki kanun l&yıbası encü
meı:ılerdea geçerek meclis ruzaamesiae 
•lınmııtır .. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Çikolatalı torte 
'O gram pudra ıekeri, üç yumurta, bir 

kahve kaıığı toz vanilya, 60 gram un, iki 
kılın kalem çikola a (rendelenmiş). 
Kremasının barcı: 125 gram pudra ıe

keri, 150 gram tereyağ, iki tatlı kaşığı 
kakao, bir yumurta almah. 

Üç yumurtanın ıa11sı ile pudra şekerini 
bir kap içerisine koyarak telle vurmah. 
Köpiirüace vanilyayı' unu ve rendelenmiı 
çikolatayı ilive etmeli. Karıştırmalı, nihayet 
telle vurulup köpürtOlmüş yumurta aklarını 
katarak hafifçe karıştırdıkten sonra yağ
lanmış ve un serpilmiş tepsiye dökerek 
hafif fırında yirmi, yirmi beş dakika piıir
meli. 

Diğer taraftan bir kap içerisinde kre
m•yı hazırlamalı. Şekerin yarısını ve 
yumurtayı te11e vutmah. Elle ezilerek krema 
haline gel miı tereyağı içerisioe dökmeli, 
karııtırmalı. . 

Bir kap içerisinde yarım bardak su ile 
kakaoyu ve kalan şekeri karıştırmalı, ateıe 
koyarak bir iki taıım kayoatmah, ve so
ğumağa bırakmah. Sonra yumurtalı tere
yağı içeriıioe dökerek karıştarmah, iyice 
halletmeli. 

Piıen ve soğuyan torteyi eninden, bıçakla 
ikiye •yırmalı, arasına koremayı ıürerek 
kapamalı. 

Kalan kremayı üzeriııe sürmeli. Arzu 
edilirse krema üzeriue döğülmüş ve kızarmış 
lııadem veya fındık •erpilebilir. 

(iilLKIN S!S1) 

Wf ,, '*' E"S 

ı --~Şehir Haberleri_ 

Vaı·miz -nafia Gözte~ey va. 
işler i tef- pur iş İ~'ecek 

t • t ( luciralh plajıoa yaz güu
IŞ e 1 er ıeri işletilmekte olan körfez 

-B ştarafı l nci sahifede- vapurlarının Göztepe iske-
Erkut olduğu halde Torba- lesine de uğratılmHı hak-
lıya ve oradan da küçük kında valimiz bay Fuad 
Menderes nebt i üzuindeki Toksal tarafınd:.n yapılan 
köprünün yapılmakta ohm teşebbüs muvafık görülmüş 
tamiratını görmek üzere müsbet netice vermiıtir. 
Tfre istikame Hoe giderek Bu suretle, Güzely h· Göz-
oralaıda tetkilderda bulun- tepe ve Kararıtina semtle-
muştuı. rinde oturanlar yazın inci-

Küçük Me.cderes köprü- r Ih plajlarına gitmek için 
ıünün tamiratı nihuytl bir Konak iskelesine kadar in-
baftaya kad. r bitirilerek mck külfetia deo kurtulmuş 
köprü ho 11 evi vesaitin 
geçmesine mii.sait bir bale 
get!rilecektir. · 

Valimiz dönüıte Torbalı 
kazasında tenkkuf ederek 
kaymakamdan kaza işleri 
hakkında m'21ü mnt almış ve 
bilbaua sıtma mücadelesine 
azami ehemmiyet verilmesi 
için icap edenlere direktif
ler vermiştiı. 

Diğer kazalarımızda ol· 
duğu gibi, bu sene Torba
lıda da küçük mesai mükel· 

lefiyeti tatbik i suretile de 
sıtma menbalarının izalesine 
ıon derecede gayret sarfe
dilecektir. -.-.....-c---
Bugün Ü 
konferans 
Ankara Hukak Fakültesi 

profesörlerinden B. Va»fi 
Raşit Sevik tHafından bu
gün saat 18,5 d a fzmir Hal
kevi seionunda (Akdeniz) 
mevzulu bir konfcraııs ve
rilecektir. 

Ağaç bayramı 
Ağaç bayramı bugün smat 

15 de Eırefpaşada Cümburi· 
yet koruluğunda yapılacak
lar. Bayrama is tiklal marşile 
bışhyacak, bu.ıu müteakip 
ağacın ehemmıyc.~tioi teba
rüz ettiren r.utuldar irad 
edilecektir. Soura, hazırlan 
mış bulunan çukurlam yeni 
fidanlar dikilecektir. 

o1ncaklardır. Ayni zamanda 
K13rşıyak ile göztepc ara-

sında vapurla gidip geloıe 
de temin edilmiş olacaktır. 

Yaimur 
Son güDlerde yağan fay

dalı yağmurların viliyetio her 

tarafına düştüğü memnuni

yet öğrenilmiş~ir: Müstahsil 
bu çok faydalı yağmurlardan 
memnundur. , 

VHiyetin her tarafında 

tütün ekimine faaliyetle de
vam edilmektedir. 

SPOR HABERLERi 
Yarın öğleden sonra saat 

15,30 da yapılacak olan 
Altay - Altıao,· du maçında 

o ta bikE'mİ Esad Merter, 
yan hakemleri A1iettin Ka-

zaoova ve Faruk Kantaroğlu 

olarak tesbit edilmiştir. 

--oı--

Pol sler için 
lbise 

lzmir polisleri için 35 l 
kat yeni elbise ve kasket 
yaptıracaktır. ihale muame
le dün ikmal edilmiotir. ----
BORSA 
35 kuruştan 6 çuval üzüm 

satılmıştır. 

ı ı~~TıNELER-DEN-iTIBAREN ~ ı 

~ ELHA RA Sinemasında i 
:Yakın tuih10 meıak ve ibretle dolu s bifelcri.. Sultaı Ha·ı 
ı mit devrinin en gülünçlü hadiseleri ve Türk fiUmciJiğı- ı 
t nio en SON ŞAHESERi t 

K t---:--1 k c • · !K 1 V 1 R C 1 K P A Ş Af 
8nl emız eme IÇID : (Türkçe Sözlü - Türk Mu ikili) Yaratanlar: Sıait -Halide : 

k 1 b• l ı Talit - Ysşar - R.Kemal • Necile) Dikkat: Ay Doğarken: ı 
0 ay lr USU ı Jeanette M11c Donald-Nelson Eddy .. Bugün son ıünüdür.: 

ilkbaharda yüzünde, vücudunda küçük 
taneler, sivilceler çı l::ar.;lar pek çoktur. Bu 
mevıim k•nı ttımizlemek için tere kaynahp 
••)UDU içmt.k çok faydalıdır. 

Bir avuç tereyi üç ba.,dak ıu ile kaynat
mıh. Soğuduktan sonra sabah aç karnına 
bir bard•k içmeli. Yemeklerde içilecek 
•aya bu tere suyundan katılırsa daha iyi 
olur. 

ı Seansler -2, 15- 4.30-6.45-9 daa : 

TELEFON: 3646 

i Tayyare Sinemasında f 
ı Görünmeyen canavar, zabıta kuvvetinden ve mitralyözlar-ı 
ı dan korkmıyarak adet~ onlarla ediyor. Siz de her halde ı 

fGörünmeyen adamın avdeti! 
: Filminde bu canevarı görmeyi ihmal etmeyioiz ı 

Oç hafta 
tatar. 

ı Oynıyanlar: Vio2ect Price - Nan Gray : 
tere ıu1u içmek bir lrlr yerini ı Aycıaa: Viyana Kah•esi (Rev6) - Matineler: 3, 1 S - 5, 15 ı 

ı 7,JS .. 9,15 te Cumartui. pazar ı&aleri 1,15 de bqlar ı , 

• 

• 

ALMA 
CA 
AM 

(116) Y ıac: Halil Zeki 

Biletsiz, pasapo~ 
ve eşyas z yolc11 

kimdı? 
Gudenberg ne yaphğıoıo farkı•• 

varmadan en m:luğa koyuldu. Tayy•;• 
larını Lokufd&kiye gösteriyor, o ' 
fotograflarını alıyordu. 

Gudenberg büt ı..o bu bizmetlerio• • 
bil Lonkofe!k \den beş para bile al<ll 

na vemin etti. • 'f"'. 
Federal zabıtıuı, Gudenbergıo 1' 

itibarile bu sözünün doğruluğun• ıif 
getirdi. Çünk i bu göııüllü casus ge 
hayat getirmiyordu. 

Bu gönüllü casus tevkif ohıauP ~ ' 
keme huzurura çıkarıldığı zam•• 
üzerinde büyük bir tesir yaptı. • 

Neticede Gudenberg serbest b•' 
1 

Kendisıoden lıer aranıldı;ı zam••1~ üzere bir teminat almakla iktifa 0 • 

Mayısın 26 .unda bikim buıurll~ 
mesi için bab ... r göuderildi. O, derb• • ' 
tolden geldi. ifadesi alındıktan •0:~1, 
serbest bırakı ~dı, h&tta tarassut• 

1 

tutulmadı. S 
Ferdasi, yaui mayıııo 27 ci güoii d• 

·niu kaptanı d.t mahkeme buzuroll ı 
d 

... , 
tor Griblin kc:.çması hakkında •I 1 
arkadaşlariyle beraber ifade verirktO 

da hazır bulu -.ıyordu . bl'ti' 
Bu esnada apbın Vilyam Drr.c 

şeyler söylem{ k istediğini fısıldad1• 11_, 
Turro bu k ıptanı görmekteu, ~o 

nuşmaktan &' vk aldığı halde yıa• 
kendine şu suali iraddetti: it 

- Bu kadar bir meşğüliyet •r••10 ~· 
lışarı bu adam bana bir telefoa ç; 
yerde neıder· buraya gelmek 11 

ihtiyar etti? r•" 
Vilyam koridorda duruyor ve e 

1 

t< lgra f tutuyo ·du •• 
istihbarat ş ~fini görüııce: JJd 
- Bay~Turro, bunu şimdi aldı~· Si' Sse 

gı&f Hamburgta kapta Kob'tend•f· t 

vapurumuzda ruhsatsız yolcoy• i • 
edildiği zaman size haber veraı0111 

miştiniz. 
- Evet rica etmiştim. ,, 
- Öyle ise dün ~abah butad'

1
11 

burga hareket eden vapurda b3 
kesfolundu. Adı da ... 

Sona oar .,.,., 

< < 
«ı tD • 
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-ıtaınızın aldığı esas 
ler 

te sayesinde diğer sene. 
nazaran çok azalmıştır 

ş,'-ri . -- • 
·~ 111ııd le' r, iz . e ı al~kadar da- üzere 1852 auç işlenmiş, bu-
t 1940 

1111
' şehrinde 1939 na muknbiJ 1940 .ıeaesinde 

"- IQ 1•eııeleriode vuku· 

8
tistik \•rı gösteren bir 
il iıt, .•zırlanm1şbr. 

aşnğıdı.ki miktarda uç iş· 
Jendiği anlışı;mıştır: 

't'taj laatiğe göre 1940 
td Zttfınd 

'1 ' 1939 • IDuhtelif SUÇ· 

18 ke.kil. 416 yaralam•, 417 
hırsızlık, 22 yankesicilik, 89 

O ••~ senesine nazaran 
193g • •zıfmışhr. 
ı, d, ıs k · 
Qıl AA 1.la}, 437 ya-

~~ 1 ~9 is '•icili1' bırstzh k, 50 
•ııtt ' 102 karakçıhk 

kaç!lkçılık, 105 s rhoşluk, 26 
doJandırıcıhk, 58 eve huır
iU:ı., 66 silah çekmek, 47 
tehdit, 283 hakaret olmük 
üzere 1472 vaka olmuştur. 

Qoot '- :r ' 
. bk, 

76 
lig, 57 dolandı- Suçluların bu şekilde aza-

h Çek 'Ve taarruz, 70 lı~ı, hiç şüphesiz ubıtanll' 
fı.t inek, 47 tehdit ye zın aldığı euısh tedbirler den 

1 
•ret valuası olmak ilerı gelm~ktedir. 

~ ... 
'«lir Defterdarlı2ından: 

Mubameo B. "' ) ·~ 
ı i'ci k Lira K. 

20 00 

60 00 

~'"•el 1•rat•ı dokuzeylül sokak 641 ada 12 
\,1 7 ID.m 81 kapı 83/l taj numaralı 
Gç~'IYuJ 

9 
~tltl 2~ 6 numarah sokak 1866 ada 2 
'ç~Q 5 m.m 54 kapı 1 tajli hane 

~•1:1a:ı:1•~ karataı sababat, enveriye ve 
So 10112 ~tın ıolrak 656 ad 1 parsel 414 m.m 
Ce~1 •pı 110.lu arsa 144 90 
1 ll•t Y~h nıadenci ıükrü sokak 904 ada 

sı ~ •e 110 nı.m 37 eski 12/l kapı oo.lu 

· (l6teı111 35 00 
'da l 1 teceddüt ve selamet sokak 907 

2 'ı._ Parsel 177 m.m 1412 kapı numaralı 
(l't•ı,,, 17 40 

s3 224 llJ 1 lhiistecabi sokak 914 ada 14 parsel 
8t~Q ·in 58 kapı 70/l tajb arsa 78 40 

Si 166,{5'»
1•r 6 numaralı soknk 1866 adı 1 panel 

8ç6"cil nı.m 44 kapı 3 tajh hane 65 00 
•d, lg ltaratış asansör enveriye ıokak 655 

Ss 'r._ P•rıel 62 m.m 19/2 kapı 59/l tajh 

' Ç6"c& it 
~ ~'"•ti l •rataı enveriye sokak 649 ada 2 

Cstt l9,so m.m 46 kapı 46 tajb arsa 

Ss1 232 ~~~ YeıiJizmir sokak 852 ada 1 parsel 
c6te) 212 kıpı 16 tajl arsa 

17 00 

15 00 

58 00 
sse Ilı,~ :•la tlç kuyular mevkiinde 24061,50 

l~i"ti ~••ldık orman halinde tarla 600 00 
Ss9 4 il'"• 1•rıtış ikinci yenidar soJcak 639 ada 

1~i'-ci ~ 125 m.m 1 kapı 3 taj no.lu arsa 38 75 
~41 td ''•ntinı balilrifatpaşa caddesi ıokak 

Sfıo L~jlı ,,' 22 parsel 155,50 ru.m 266 kapı 230/1 
Q~ •• 31 00 

'"ci 
~19 ld karalaş 352 nci ibişağa sokak 

~l !\"' 1 
10 parsel 107 m.m 72 kapı 83 tajh 

'sG"tii lr 55 00 
%2 4 ll•raeı ••ataş ıslabanc giridi. sokak 669 ada 

Gç~llcfi 90 uı.m 6 kapı 37 taJlı hAn~ 300 00 
611 •d kırıtaş balilrifatpaşa caddesi sokak 

~l ~' ' 21 Parsel 56 m.m 264 kapı 230 tajh 
~~ 15 00 

~0kık 111;;ı•r kuruç y 1553 ncü eminefendi 
~ ~l tıjh b 8 ada 19 parsel 48 m.m 7 yeni 

375 00 

45 00 

300 00 

113 GO 

-~ •11e 
9 lty"'· d 

%5 l>ıtaeı 
3 

onaıunacı f adılbey sokak 77 ada 
l\,ttıy ,_ 58,SO m.m 21 kapı 23 tajb arsa 1075 00 
~~ •ııı:a s .. k'~ •le ı48 °2u suyu 1853 ncü adaçıkmazı 

~ ı.. 111lı 12 t .•da 7 p11rsel 246,50 m.m 10/l 
«\'ttı •ıh arsa 
1() >'•katr b 
t 9 •d • •hriye 1874 ncü şetaret sokek 

~) ~jlı it:, 14 P•rael 193,50 m.m 1 kapı 1 

o'"''>'•ka lo ~'le s .tlaybey 1671 nci mimar kasım 
lajh •da 20 pqnel 565 m.m 18/20 kapı .... 

ULUS: 
A. Ş. ESMER 

Japonga, fA.ihvor ve 
Sovuutıer 

"Almanya ve ita lya Avru
pad serbest hlaeket ede
bildikleri halde Jupouya 
uzak Ş2.rkt Sovyet tazyihi 
lttoda bulunm2kt dır. Ve 

bun bir çare bulun m mnk
tı:ıdır. japony nııı Avrup -
daki iki ort ğı bunu nla
mafıdnfor.,, 

Filhakika Japony Eylül
denberi giriştiği bu ortak· 
lıktıan biç bir fayda ternic 
etmemiştir Çin harbi devam 
ediyor. Sovyetlerle aolaşa
'llamışhr . Bhleşik Amerik yı 
kendisine karşı kışkırtmış
tır. Japon gazeteleri, "Zira 
ki ziyan ortad. bilmem ne 
kazandık,, demekte hnkh
dırlar. 

Ancak bu hayal sukutu
nun Japonyayı büsbütün 
mihverden ayırması da bek
Jcncmcz. İşleri bu çığıra 

lzmi 
~ 

menı • • 

1 !\N: 
c o ı e • r ~ 

BAL ANLAR SiYASETi 
--o--

Yaz n Zekerya Se tel: 
Sovyet - Yugoslav dost

luk ve adtımi tecavüz pak
tından Moskovanın ~alk n
lard daha geniş ve dab 
aktif bir siyeset tnkip ede
ceği mana ını çı armak 
mümkün değildir. 

Z ten Moskov g zeteleri 
de, bu pt.khn im:ıosı müna
sebetile Sovyct Rusyanın 
umumi siyasetine 1tıesnet 

teşkil eden prensibi şu cum
lcleıle ' tekrar etmişlerdir. 

"Devamla bir sulh siynse
tiue sadık olan Sovyetler 
Birlıği her z.em n Stalin 
prensiplerine b?ğlı kalmal;:
tadır." 

getiren Japonya için bunda 
da bir menfa t melhuz de· 
ğildir. Üçlü pakt iuuıısın
daki bağları fili olarak gev
şemekle ber•ber, Japonya, 
galip ihtimale göre, hidise
lerin inkişafına i11tizar vazi
yetini muhafaza edip bük
men pakta bağh kal cakhr. 

Encü-

T~ristik yollar mrntakn müdürlüğü için 250 litre bıc
minde bir Betoniy r ve enez 20 beygir takatanda ve 7 

kilogram tazyikli iki Kompresör alınacaktır. iyi bir halde 
olmak şartile müstamel dshi ol bilir. İsteklilerin tekliflerini 
20-4.1941 tnribıne kadar Turistik yıllar mıataka müdürlü-
ğüne vermeferı. 1318 

zmir Gü ük ri B ş •• u· 
dür ü~ii n: 

1145 lir bedeli ke~ifli telefon ve memur ma ası, san
dalye ve koltuk ile port mante ve palmiyer altlığı yeniden 
yaphrılacağıod n 29-3-941 güaünden itibaren 15 gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 14 Nisan 944 P zarteni günü sant 14 de levuzım 
servisinde t ... şekkül edecek olan komi yon huzurunda açık 
eksiltme ile yapılacağından şartname ve bunlara ait tip ve 
resimleri görmek istiyenlerin lev zım servisine müracaatları. 

Ekıiltmeye girebilmek için 76 lira nıuvı:ıkk t teminatları
nn: bcşmüdüriyet vezııesine yatı"'m )arı ilin oluunr. 1217 
............. , ......... ll!El .. Mm1 11B ......................... .. 

==== "T yyar c C sus"==== 
==== ,,intikam Peşinde" === 

ASRI SiNEM A Bu b ftaki proğramında bu iki ftlim se-
yircileri bir meralx ve beyec ı:ı kasırgasına tutacak barikü
lade filimlerden başk umumi tclep üzerine p k çok beğe
~ilen "Saadet Yuvası" iLE "Londr Kalesi" de bir hafta 
daha gösterilmesine dev m olun caktır. 

• 
569 Güzelyah 26 ncı metreıtepo zeytinlik sokak 

925 6d 4 p rsel 1268 m.m 8/1 tajh nraa 405 00 
icar 
No. 
558 Kcırşıyeka bostanla mektep sokak 103 tajlı 

kabveh ne 15 00 
Yukarıda yazılı emv lin müfüiyetleri ve bir parça em-

vali bi senelik icarı 5-4-94 l tarihinden itibaren 17 

giio müddetle müz yedeye konulmuştur. ihaleleri 21-4-941 

tarihine müsadif pazertcsi günü s at 14 d dir. 

" Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yüzde 7,5 de
pozito akçesi yatırarak yevmi mezkürda M. Emlak müdür-

16ğfinde miıteıekkil satış komisyonuna mDracaatları ilan 
olunur. 1290 

12Niıan 194i 

re e Uzun 
ö ··ye kadar 

o • 
ışıyor 
---o--

lstanbul - Balkanlardaki 

harp Balken memleketleriy

le posta mfüıakalitınia inti

zamını kaybetmesine sebt.p 
olmuştur. 

Avrupa battı üzerinde tren 
seferleri lst nbuldan yalnız 

Uzua'"öpıuy kad .. r yapıl
maktadır. 

o 

iftihar levhaları 
1939 tnribli disiplin tali

matnamesi hükümlerina gö· 

re 1940-4 l ders yılı içinae 
iftihar levhasına girecek ta• 

{ebelerin adları 15 mayın 

kadar m .arif vekaleti yayın 

işleri müdürlüğüne gönderi
lecektir. ----
er·yete girdi 
Ank ra - Hava taırruz-

1 rına karşı korunma hak-

kınd ki kanuna ek ile yedek 
subaylar hakkındaki kanu· 

nuo üçüncü maddesine bazı 
hükümler ilivesine dair olan 

k nun bugün neşredildi ve 
meriyet hükmüne girdi. 

ZA iTA 
Kemer Kahramanlarda Ham· 

dullah oğlu Muzaffer ailevi 

bir meseleden Salih kızı Ay
şenin başın demirle vurmak 
suretiyle yaraladığından ya
kalanmıştır. 

N mozgih mevkinde Av
ram oğlu arabacı Yusuf ıar-
hoşluk saikaoiyle Ahmet oğla 

Salibin başına tornavide ile 

vurar k yaraladığından ya
kalanmıthr. 

§ K rşıyakada Yamanlar 
gazinosuada Mehmet oğla 

C hit Abdullah oğlu gazi
nocu H sa F ehminin gazi· 

nosund n 27 adet boş gazoz 
şişesi ve 12 adet boş bira 

şişesi ç hp atarken yaka
lanmıştır. 

§ Karantinada lımail oğla 
kasap Ahmet, Osman kızıMem 

auııc iJe birJikte yaş dıkları 1 

Abmedio k naı lclil tarafın- ' 

dan şik yet edilmiş ve suç
lular yak lanmıştır. 

§ Kemerde Alman kule
sinde hamm 1 lsmail ile 

Mustafa kızı Bayramşah karı 

ve koca gibi yaıadıklarındaa 

Ismailin karı ı Hayriye tara· 

fındaa şikayet edilmiı ve 
suçlul t yakaluomıştır. 

l>r. Işı~ 
lzmlr Memleket baetaaeıl 

Rontkeo mütehaa1111 
Rontken ve Elc~trtlı:: teclaYlıl 
yapJl1r. ikinci 8•yier Sokak 

l9 \1 .. THL LFON . 2H2 



RADYO 
~ tlA• ı::uzs:zwı~ 

6 AZE TESIND EN 
Günün mühim hidiıele

riaden birisi amiral Hortinia 
milletine ve ordusuna hita
bedeD beyannamesiyle Zag
repte Hırvatların iıtiklille
rini ilin etmeleridir. 

Macar kuvvetlerinin Sırp 
milletine karıı ıulh emelleri 
beıJiyerek Yugoslav hudut
larını geçtikleri görülllyor. 
Yugoslav birliğini parç11la
mak için baş vurulan ted · 
öirlerdea biri de Hırvatların 
•1tiklillerini ilin etmeleri
~il'. 

General Zvato Kaater-
aing saat on sekiz on beşte 
radyo ile halktan yeni te
ıekkül eden bükücnetin et
rafında birleşmesini istemiı 
Ye çiftçi partisi lideri Ma
çek te mikrofon baıına ge· 
le..ek H1rvatların yeni hü
kumete sadakat göstermele
rini Ye emirlerini dinleme
lerini iıtemiıtir. 

Tokyo l'adyoıu İH, Çör
çilin nutkunun en mDbim 

nokta11 Amerikadan yardım 
iıtiyen ıöıler olduğunu bil
diriyor. 

Alman radyosu nutuk 
lıakkında çok acı ıözler 
ı6ylemiı ve bu nutku çalı-

nan marş• ve mersiyeye 
beazetmiıtir. 

Üçlü pakhn küçük ortağı 
olan Romanya radyosu diyor 
ki: .. Çörçil bu nutkunda 
btirriyet uğrunda barp eden· 
lerden ve harp etmek isti
yenlerden bahsetmiştir. Bu 
hürriyet uğrunda kelimesi
nin manasını biz lngiltere 
uiranda olduğunu biliriz:.,, 
Romanyanın bugünkü feci 
Taziyetine göre hürriyet na
ıd a111ladığı muhtacı izahtır. 
Her zaman sözlerle hare
ketlerin birbirine tutması 
belki de icabetmiyor. 

Rumen radyosu dünkü 
neıriyatı aruında Yugoslav
yanın parçalanmasına hiç 

olmazsa ıözte yardım etmiş 
olmak icin ıunlarJ söylemiı
til': 

RADYO-
Ameri 'a vapur Ticaret Vekili Hırvatlar müs- Yeni tip 111, 
ları Süveyşe ile görüşe-

kadar gelecek cekler 
--.-o--

Vaıington (a.a) - Reisi
cumhur bay Ruzvelt gazete
ciler toplantısında vaki olan 
beyanatında kızıl denizle 
Aden körfezini Amerikan 
gemilerine tekrar açmış ol
duğunu beyan etmiştir. Bay 
Ruzvelt An erikan ticaret 
gemilerinic şimdi Siiveyş 

kanalına kac!or gitmeluine 
müsaade edileceğini tasrih 
etmiıtir. 

----.-o---

--o--
Ankara - lzmir ticaret 

odası reisi Hakkı Balcıoğlu 

rcfl!katiode lımir tacirlerin

den bir heyetle Ankaraya 

gelmiş buluomııktadır. Hakkı 

Balcuığlu nrkad şlarile bera" 

ber Pazartesi giiuü lstan" 

buldau dönecek olan Ticaret 

vekili ile görüşeceklerdir. 

Görüşme mevzuu teıbit edil

miı bulunan pamuk fiatleri-

nin arbrılması bahsidir. 

--.. ----lngiliz tayyare
lerininf aaliyeti Şair Abdülhak 

Hamid ---o,--
Kahire, (a.a) - Orta şark 

Britanya hava kuvvetleri 

karargahının bugünkü teb
liği: 

Havanın fena olmasına 

rağmen lngiliz tayyareleri 

dün bütün gün gündilz şi

mali Yunanistan ile Yugos

lavyada harek~tta bulunarak 
• 

Almanları bombı.: ve mitral· 
yöz bücumlarile bırpalamış

lardır. Manashr ile Pirlepe 

arasında düşman zırhlı kuv-

vetleri bombudımau edilmiş 
ve tanklar üzerine tam isa-

betler kuydedilcrek bir mik
tar tank tahrip olunmuı ve 

diğer bir miktarı da devril
miştir. Bazı bombalar yol 

--o--
f staL bul - Bugün ıairia

zam Abdülhak Hnmidin ölü· 
mü yıldönümüne c:ıüsadif 

bulunmaktadır. Bu münase" 

betle şehrimiz balkevlerinde 

ihtifaller yapılacaktır. 

civcrına düşmüş diğer b.raıt 

bombalar da demiryolu ya-

kininde patlemııtır. Koça-

n11da demiryolu depoları 

bombaıdıman edilmiş, Pirle

peuin 15 kilometre batı ce
nubuodaki petrol deposuna 

ateş verilmiıtir. Düşman 
kıtaatına büyük zayiat verw 

dirilmiıtir. Bir çok ölü ve 
yaralı vard11. 

tek"I bir · hüki- tayyareletltl 
met kurdular mükemdle 

--o---
Bratiılava ·(a.a) - D. N. 

8. ajan11 bildiriyor: 
Generı:I Zvato Kuateriııg 

dün saat 18,15 te Zagrep 
radyosu ile müstekil Hırvat 
devletinin ·kurulduğunu iliıı 
etmiş ve keo .:iisinio bu dev
letin reiıliğil\i deruhte etti· 
ğici bildirmiş lir. 
Generııl Kueternig ameleyi, 

köylüleri, askerleri ve demir
yoHarı memar ve müstah · 
dimlerini yeni hükumetin 
emirleriue iteate davet eyle-. 
miıtir. 

Biraz sonra çiftçi Hırvat 
partisi reisi Maçckin beyan
namesi okunmuştur. Maçek 
bu beyanııa nesinde bütün 
Hırvatları yeni bükümotc 
mutavate davet etmektedir. 

--r:ııııı--

FILORI A 

o---sJ~ 
Lendra (a.a) - i Sr. 

linde imal edilen yelli~'~ 
f ayer tayyarelerioİO ~te l 
rübesi yapılmış ve 981•

11 
,I 

kilometre sürat teıı>' 
miştir. •tft~ 

Bu süratle Spı. 1. . ı• _"J Harikan tayyarelerıo 1'
1 

tine yaklaşmaktadır· ~ ~ 
240 kilometre bir f::ııııııl 
mıştır. Birçok ge.cedatl~ 
dıman tayyareler• 

1 
,ı 

olan lagiliz avcı filo ~,ıi 
bassa gece mubareb~I•' 
yırtıcı Havk iııııi qerı 
yar.eter kutlanıyorlıt• 

Bunlar ha kikatt• 1, 
600 idlometredeD !:'a1•' 
oJaa bafıf bombar '·ııi 
yareleridir. Bunlar ~01, 
larının 18 metre ı .. I' 

el•'.., dır. Avcı ,tayyar tıJ 
büyüğü ,olan bu .10.,.-1 
merh•leıi:ı 2000 ·ı!~tıt' 
mesafe katedebı 
ler. Havzasında 

Yunan kuvvetıerile Al- YUGOsi~ ~ 
man kunetıerı BAŞVE1'!fı 

temasa geldi DiYOR P 
Atina (Lor.dra radyosu ı. ttıfll 

8.15) - Yunan başkuman- Kuvvetli mü ,,, 
danlığımn tebliği~ mı·z s·agesı·ndB ,, 

Cenubi Yugoılavyada Ma-
nastır iıtikametinden gelen far bizimdir 
Alman kuvvetleri Yunan yo 
Yugoslav hudutlarına yakın 4tina ( a a) - Sd' 
Filorina havzasında Yunan başvekili general de 
kuvvetleriyle temnsa gel- radyoda bir bitab• f 

ISTANBULDAN ANADOLU. miştir. Bu temasta Alman narak hali bazırd• Jd . 
motörlii kuv rctlerinin bir tin çok müşkül ·

0
tir ... 

y A GEÇMEK ISTIYENLER kısmı imhı <dilmiıtir. te~;g:;::·~.~:::::. 
---- 111111111111 Filorina SeJaniğe 140-150 baskın yapan dDı:;, 

B k • t• kilometre mesafededir. Top- durmak için teceııı bd 
eyaoname verme IS ıyen- çu ve devriye faaliyeti de- tedirler. Düşaı~11•~,1ı to 

1 b• k • •d• vam etmektedir. dar çabuk ilerlıYe erin adedi otuz ın ışı ır --:wm-- kazanmalarının ell .,ttP ~ 1 

I~anbul-Anadoluya git· tür. Alikadarlar yalnız gi-1 T • e b• sebebi ilinı barP ıaııts•t f 
"S11bistanda yaşıyao 500 mek istiyen mütekait eytam deceklerc beyanname veril· emytZID lr bize gafil ve. ~·ı~,si1'l 

bin Rumcnin intikamı elbet ve eramil ile halk için be- meıi hususunda tedbirler h•d• • oh cum etmelerıdır .. 1'İ~'1 ı 
alınacaktır." yannamelcır doldurulması işi· alacaklardtr. tev 1 ı ıçtı at himiıe yakında. 1"ıP11tt I! 

ne buaüa de devam olun· Bu akşama kadar beyan· kara•ı cektir. Kuvveth ,.'!' l 
Bulrar radyosu ise: "Yu- 0 ıı • • • arduııı illl 

muctur. ôg· leden evvel vili· name doldurmak için mü· rımızın Y teOJ Daa ve Sırp viliyetlerinde Y zaferi her bald• 
lal · yette vali Lütfü Kırdarın racaat edenlerin sayısı 30 Ceza davalarında ittihaz rrıyet gfineıi dağarken ceğiz. 
Balrar milletinin de kurtul- reisliğinde bir toplantı ya· bine yaklaşmıştır. Beyanna- olunan hükme karşı wüda- ıuıııı1111U11M1uıımuıııwu- J 
duiu görülmektedir. Bu dnva pılmış, beyanname tevziatı me verme müddeti 14 N.- hiller taHfındao vukubulan Ortaokll 
uğrunda yaralanan Alman Aaadoluya sevk işi hakkın- saında bitecek müteakiben temyiz 6zerioe yapılan tem· 

aakerleri ıimdi Bulgar bas- daki hazırlıklar görüşülmüştür. bunların tasnifi iıine baıla- yiz te~kikatı sırasında bük- ~ecmUSi~~i ~ 
tanelerinde yat.naktadırlar. Bazı kimselerin ıitmeğe ni- nacaktır. Gerek mütekait, mün suçlu lehine de bozu- ...... ;·. 

yelleri olmadığı halde sırf il labilip bozulmıyacağı keyfi· Oğretmen B. Ş ,.ı-~ 
Bunları Paskalya yortoları ellerinde beyanname balon· eytam ve erami erin ve ge- f 1 . d ,.ılı• ~ 

a b · rekse halktan aucak ı"ıtı"yea- yetinin tevhidi içtihat;yoluy- ından zmır e .,. dl 
munase etıyle sevıadireJim, k k ı be ·-
d.ml"ıtı"r. sun diye kayma amlıklara )11 hallini istenmiıtir. Bu- okul aylı ta e ,. ı 

ler Anadoluya gidecekler- 'I' ~ m6racaat ettikleri görülmüş· nun üzerine mahkeme umumi sının 5 inci •• 4 A · d o b dir ıimdilik bir meçhariyet J yaı l'a yo u rovoigte heyeti müdahilin temyizi şabıi etmiştir. ıob" ~ v 
baluaan iki Sırp gemisinde- donyah Bulgarlar olduğunu yoktur. Nakil edileceklerin hakkalinhiur etmeyip aleyhine Bütün yurt t• 1.ı'~ ı 
ki H1rvat tayfaların isyan ve bunların da. hemen ser· hiikümet tarafından mecca- olmak üzere hukuku uma- sevetek ve fayd•"~.,ı ~ 
edeıek ıilvarileri tevkif et- best bırakıldığını söyl mış· ıı~n •ev~ işini mua~azam miye cihetine taaJluk ettiği kip ettikleri bu : ,,t''f 
tiklerini, bundan baıkı Yu- tır. hır ıekılde baıarabılmek takdirde temyiz o]unan lıük· mua son 18yısı11d. 1~ı•' ıan ve Yuroılavlardao ah- Bunlar &c11ba cıir mi, yoksa iizere alını~·~ _bntün !edbir- ~na lehe de b?z~labilece- ıına bir çok yeo•1 ~ 
ıaa esirlerin çoğunnn Make- mülteci mi? lel' halka bıldırılecektlr. iıae karar vermıştır. mıı bulunuyor. 

--------------------------~~--~----------------~-------------------------------------~------=----------------------~-----~~---------------~·~ 
MiLLi PIY ANGO BILeTLeRINIZI (SAADeT) ~::~1":0~n a6i1a1ii~ •• ~;f:~:ı:p~Nt;)Nf< r:ıj' 


