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Pt•ii ... vec 
Devletleri 

--c>--

4 .. adıJıları suJllu ve 
hiflai zaferi BaJlıan 

cepfaesinde 
•uıcunıyacalılardır ... 

-HAKKIOCAKOCLU 

h· Fransa :ı,·ıkılc!ıktan sonra Avrupa har
~:a\·a akınlarma ve denizlerde tahtel-
~-~aaliyctlerine inhisar eylem.işti. 

in .. ıın kış harp hazırlıkları ile geçti. 
~ ı:ılızlcr daha harbın başladığı ilk giin· 
~e ıniiradt'1enin t:ok uzun siireceğini. 
o) ırlıklarınm 1943 senesine de samil 

t~.a? gcnis bir pl"ograma istinat e:ıı;lcdi-
•ııı \ "h • tiyJ e nı a:'ı et hır gün Alman ordula-
~ .. e ~~ karsılaşacağını acık<;a beyanda 

;:dut göstermedileJ". 
lılıfııh,cr devletleri iıse ıni.iteıuadiyen 
tJı ·{°111l lıarhındıııı balıscyJemişlcr w 
et gı. ız adalarıııı i,tila edcrcklerini iddia 

lnı lcrdi. 
İt~i~l'rlin sokııklaruıda sulh ~enliklcri 
d<' . 1~aııılnııs hazırlıJdarı dahi unutmus 

gı ız. 

Almanlar Sela
ni~e ~irdiler 

---«o~---

Yunanlılar emsalsiz şı. 

caa tıe harbettiler 
-n--

Yalnız Yugoslavya-
dan sarkan bir Alman 

ordusu denize indi 
-<>--

Almanların hedefi : Ar
navutlulıtalıi İtalyan 
ordusunu Jıurtarmatı 
Londra, 9 ( A.A) - Burada itimat 

edilen nıenbalara gelen haberler Al
nı:mların Selfrniğc ~irdiklerini bildir
mekteclir. 

... 
Usküp v·e N 
şehirleri düşt 

----<,O•·---

Yuıosıaııar Arnaıu 
lukta ilerligorıar .. 

---cc>>---

Almanlar verdikte 
atır zayiata rağm 

hücum ediyorlar 

Alev saçan maJdne 
lriicam eden Alman 
l'Clfütçiiler. imha edil 

Atina, 9 (A.A) - Yugoslav e 
Yugoslav umumi karargibmm 6 -
nisan tarihli atideki tebliğini neşre 
tir: 

7 ve 8 nisan günleri düşman b 
kuvvetlerle Komanoda, Üsküp ve 
çaneye doğru taarruzlarına dev 
miştir. Kıtalarmuzın çok şiddeti 
anudane mukavemetine rağmen 
bti tahliyeye mecbur kaldık. 

\c~,·~uıı:1 kıtasında Alınan kara kuv
a1t rrı hır (•ok memleketleri istilaları 
•'aba alıuağa ınu\·affak olmuşlardır. 
led"k t h_una rağmen sullı hakkında bcs
~11 l~·rı limitleri bo~a çıknuş, ,.e hadi
tel':~ ln'{iliz iddialarının doğruluğunu 
lir 1 cylcrni~tir. Yani harp de\'am etmiş
ılad Daha cok ta dc,·!lın etmek istidadm-

Üskübün işgalinden sonra dü.ş 
tıe Yunanistana Almanların hangi istikametlerden taaTTtLZ ettiklerini ve Almanlann zırhlı cüzütamlan Kaçanik boğazın 

ır. 

dn i\tl ncak J 941 baharı harp atesıni şid· 
,. end· • 

gösterir harita cum etmişler ve bombardıman ta 

M~~K;;;7;B:~çe~ÖrçTıfnyfe0u=aiiiti=ccaAİ;;a;;;i;;cc5;;~m ~a:ı~~:n:~:::nh .. 
larda ısrar etmişlerdir. Düşman b 
bah Caribroda hücuma başlamı 
talarım.ız anudane mukavemet e 

(; ırını-.. Balkanlara getirmiştir. 
ıı.t:cn Pazar giini.indcn beri cenubu şar
id:' .ı-ııpada kara muharebeleri biitiin 
[)~lıylt• baslamıştır. 

ıı h illı~ enci ba'3lmm~ olan Libya vl' 
.J a .l'sıstan ,.c Eritrcdeki muharebeler 
qe in T ı lt.'{f· gı 17 <'rin lehine dcnım eylemek-

ır. 

k.i \7 al~uz surasuu kaydetmek lazırnchr 
~ F..rıtrc \ 'C llabcşistandaki muharebe· 
.. ;~_sona ermek iizeredir. İtalyanın Af· 
• ""4ld lı: .. fa a ! n~?stemleke imparatorluğunun 
~fiyesı d.unya hiirriyetini kurtarmak 

!hu~ndcl~ı yapanlara büyük faydalar 
tenun C'.'-'hyccektir Aın" "ka . d lan • . . · .... n n yar ını· 
~ın enıın hır deniz yolundan Süvcı' . 

• ima kadar gelelıilmeleri neticesinı 
~l"eeektir. Buradaki yanm milyonu 

lan miitterik kuvvetleri serbest kala
'-lctır. 

lakin Almanların Balkanlarda elde 
~ekleri muvaliakıieilcrin kendileri· 
~tüsbct bir netice verebilmesi ihti-

1 Yoktur. 
" Çiinkü Almanya esasen Yugosla,·yn 
; .. Vıınanistandan da istediği iktısadi 
~zah~reti görmekte idi. 

olın llgtın bu toprakların harp sahnesi 
'-l' ası az veya ~ok bu topraklardan te
~11 olunan iasc ve ham madde müza
t~tini sona erdirmiştir. Yarın bu top
te'"·arın tamamen işgal altına abnabilc..· 
le~' tasavvur edilse biJe yine tecriibc
\e c sabittir ki iı;tilaya u!!nyan memle
te, tler istihsal kudretleriJ~i kaybetmek
ite n~loka altına girmek suretiyle de 
d t\dılcrini besli.,ebilmck imkanlarm-an . .r 

n· >nahrunı kalmaktadır. 
b"t" •ıtaenaleyh AlnıanJarın Balkanlara 
.," •rd"'"· ıck ıg1 nicş, bir çok masum kanının 
()).:'asından \'C bir rok ~ehirlcrin harap 
tek 11~11ldan başka bir n~iice v~~miye
tli \e i\lınanyanm ale~·hine yenı ıktısa-
~rluklar tevlit eyliyecektir. 
~ ~ede kaldı ki Balkanları tamamen 
~ altına uJmak kolay bir iş olmıya
lıit •r. Balkanlarda müttefik kuv'l:etler 
\'ttl ce~>hc lcsis edebilir ve Alman kuv
''llt~~•nin a~ınlarmı durd~ı·ab_ilirlcr~c 
hit ll sarkı A' rupada rnuzm.ınlc!'?nıı!i 
~:: harp, mihwr de\ Jetlerini havli dii-
~lld" . n llrccek bir mesele olarakbr. 
le ~~iin YuaosJavya ve Yunanistana 
ti ''.1.h edilen .,Alman taarruzunun beşin

'11ııiidür f)" . 
ııa; hırt giin zarfında Yugo~lavyadan pek 
tenh aher almmL'itır. Almanlar da bu 

ede hiiyük muharebeler verdikleri-
"::.. [ Sonu 2 ci Sahifede l 

~::-::-= ,,., --"J.": :;=r-7.r~7JCY ....... .r.; ~ :':t. 

Yunan başvekili Korizis 
~~o=-ooo:>00.cı~oo~~ 

Bel2rad halk.ı 
müthiş bir katli

ama uğradı 
--«>--

Almanlar açılı şehir 
olan Belgradı insafsız

ca yalııp yılıtıfar •• 
Atina, 9 (Radyo - S. 14,30) - 6, 

7, 8 Nisan tarihli Yugoslav tebliğinden: 
Düşman tayyal'eleri 7 ve 8 Nisanda 

açık bir şehir olan Belgradı şiddetle 
bombardıman etmişlerdir. Karagoyvaç, 
Osküp, Şabaç ve Lazarovaç şehirleri de 
Alman tayyareleri tarafından bombar
dıman edilmiştir. 

Zayiat büyüktür. Hava muharebele
rinde düı;manm düzünelerce tayyaresi
ni düşürdük. 

BELGRAD BOMBARDIMANIN. 
DAKi F ACiALAR 
Yugoslav hükümcti bütün medeni 

dünyaya hitap eden beyannamesinde 
Belgrada karşı yapılan bombardımanın 
tafsilatını vermektedir. 

Pazar sabahı kilise çanları halkı dini 
ayine davet ederken baskın şeklinde 
bir taarruz yapılmış, ya~mur gibi bom
balar yağdırılmış, şehrin büyük cadde
leri kadın ve çocukların cesetleriyle dol
muştur. Şehrin bir çok kısımları enkaz 
yıgını halindedir. Belgrad en iptidai 
kavimlerin istilasına uğradığı zamanda 

r Sorıu ?.. d SaTıifede l 

nehrine inak.ek 
istiyen Alman
lar imha edildi 

---cc>--

Gömülcine yolu üzerin· 
de Alınan zırhlı lıolu bir 
geçitten p ·· lıiirtiildü 
Atina 9 (A.A) - Salahiyetli mahfil

lerde'.n="'Öğrentldiğine -gtSre Gömilleineye 
giden ve Yunanlıların daha evvelden 
tahliye ettikleri Nifa veddine bir Alman 
zırhlı kolu girmiştir. Maamafih geçitten 
biraz ötede bulunan batarvaJar şiddetli 
bir ateş açmışlar ve Alma~ları pllskürt
müslerdir. 

TAMAMEN tMHA EDtLDtLER 
Londra 9 (A.A) - Müstakil Fransız 

ajansının Atinadaki muhabirine göre 
[ Sonu 2. ci Sahifede J 

7~~...co-..r~J>/J"J>J"~J"'~~ 

ln2"ilizler Ki yeli 
beş saat bnm

baladılar 
--o--

Yalnız bir gece ıoo ton 
infilôlı, 30 bin yangın 

bombası atıldı .. 
Londra 9 (A.A) - İngiliz hava neza-

reti istihbarat servisi bildirivor: 
Bombardıman tayyarC>leru-;..iz yeniden 

Kiyel deniz üssüne!' hücumlarını tekrar 
etmişlerdir. Salı akşamı Kiyele yapılan 
hücumda bombardımar. tayyarelerimiz 
şmidiyc kadar AJmanyaya karsı akın
larda tasıdık1arı bombaların cok fev
kinde b~mba taşımışlard:r. Bir gece 
içinde 100 ton kadar yüksek infilak boın
basiyle 30 bin den fazh yanE!'m bomba~ı 
atmışlardır. Doklar ve deniz tezgahları 
çıkan büyük yangınlardan kızıl bir ale'" 
denizi halini almıştır. 
Şehrin merkezini bh- kilometre uzun

luğunda bir alev tabakası kaplamıştır. 
Hücuma uğrıyan mıntakada yangınlar 
ve infilaklar o kadar cok olmustur ki 
tayyarelerimiz bomba ~tacak ye~ bula
mıyor1ardı. ltfaiycnin vaziyete hakinı 
olamıyarak yangınların sonuna kadar 
devam ettiği muhakkaktır Bombardı
man tayyarelerimiz birbirini takip eden 
dalgalar halinde KiyC"l Ü7erinde beş 
!'aat uçmuşlardır. Bir deniwltı tezgahı 

~ harap olmuştur. Doyce Verkede büyük 
bir bina yanmıstır. Şehirde hasarat bü
yüktür. 

RF.SMI TEBLtO 
Londra 9 (A.A) - İngiliz hava ne

zaretinin tebliği: Bombardıman servisi
ne mensup büyük bir tayyare teşekkü
lümüz Kiel Alman deniz üs.süne hücu
ma dün gece devam etmistir. Neticele
rin müşahedesi için ideal bir hava var
dı. Tayyare mürettebatı t?ldP. edilen ne
ticelerin Pazartesi - Salı gecesi yapılan 
tahribattan bile daha ziyade tesir bn~ak
mıs bir mahiyette olduğunu bildirmiş
lerdir. 

~r~ bir şehir olmasına rağmen beynelmilel hukuk çiğııenerek Alman tayya
tnrafırıdan dman~ı;; bir. hiictıma ve halkı katliama uğrıyan Betgratüın 

Dün gece Emden ve Bremenha'"n ile 
Rotterdrunda petrol depolarına hücum 
edilmiştir. Muharebe hava kuvvetleri 
servisine mensup tayyarelerimiz işgal 
altındaki Fransada tayyare meydanları
na taarruz keşifleri yapmışhrdır. 

--c>-

lnuiliz er Bal-
kan harpleri e 

··z işt·rak e 
et e er 

--c>--

yet Rusyadan 
endişe etmeğe 

başladılar ••• 
Sovyet laadadana dvaıt 
,şehirlerde qdı söndür· 

İngiltere hava üstünlü· me tedbirini almıyor .. 
ğünü almqtır • Atlaatitı Londra 9 (A.A) - Goteburgta 

lkırllını oe nJlıGi çıkan GoteLurg Pa.ten gazetesinin 

f ı d lı ·ı Berfin muhabirine göre merkezi Po-
za er emo rası er lonyada Lidz, ıarki Prusyada Ko-

JıazanacaJıtır.. niksberg ve Polonyada Lublin fdıir-
~~dra, ~ (Rady~~ :-- Br~~an~~ baş- \erinde ıııklan söndürme tedbirleri 

vekili B. Vınston Çorçıl bugun ogl:de~ alınmaktad1r. Bu tehirle' Sovyet 
sonra Avam Kamarasında harp vazıyeti • d b 1 akladır 
hakkında beyanatta bulunmuş, Balkan- hududu c~'!"n .a. ~~nm.. -
ların vaziyetinden bahsetmiştir. B. Çör- lar. Muhabınn bildirdıgme gore Al-

[ Sonu 3. cil Sahifede ] [Sonu 3. cü Sahifede ] 
~~ccccıcıooooocıcaccocc~~oocı:ıı:ıccıcıocc 

Cephe gerilerine indirilen Alman 
paraşü~leri imha olunurken 

Yunanlılar cep
hede harikalar 

yarattılar 
--c>-

Atina 9 (A.A) - Yunan matbuat ne
zaretinin sözcüsü radyoda şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Struma v~disinde ve Nev:rekop 
yaylasında faik düşman kuvvetlerhıe 
karşı Yunan mukavemeti kahramanlık 
ve şecaat itibariyle mi"!:ıver devletlerine 
karşı yapılan harbın her hangi bir çar
pışmasında görülen emsalini kat kat te
cavüz edçcek bir hamaset vakası oimU§
tur. Rupel geçidinde bir avuç Yunanlı· 
nın düşmanı nasıl durdurduğunu şimdi 
tafsilatiyle bildirmek mümkündür. Hü
cum bütün şiddetiyle lıaşlayınca Yunan 
generali mevzileri, düşmanı tutuncaya 
kadar her ne pahasına olursa olsun mü
dafaa için ileri gidecek bir grup ~önüllü 
istemiştir. Bu ölüm alayına bütün as
kerler girmeğe talip olduklarından bir 
erbaş 150 asker seçmiştir. Bu kıta hare
kete gectikten .sonra ilk icı olarak köp
rüleri atmağa başlamış, sonra düşman 
t~nklarını tahribe koyulmucıf:ur. Mütea
kıbcn bu yüz elli asker büyük bir C!'sa
retle ileri rneV?.ilerine vaoıc:arak kat kat 
iistün diişmana karşı ~üd~fatıya geçmiş
lerdir. Bu muharebede bir Yunanlıva 
karşı 20 Alınan askeri çarpışmıs.sa da 
düsman ancak son Yun;\n n~feri öldük-

: SON DAKİKA 
•••••••••••• 
Habeşteki Italyan1ar 

feci akibetleri ni 

bekJiyorlar 
-<>--

Londra, 9 (A.A) - Royter muhabiri 
bildiriyor : Musavvanm zaptı şimali 
Eritrede İtalyan mukavemetinin son 
halkalanmn da kınldığuu göstermiştir. 
İtalyan orduları taarruz ve müdafaa ~a
biliyctinden mahrum olarak Habeşıs
tanda Gondar civannda feci akibetleri
ni beklemektedirler.. Şimdi Eritredc 
İtalyanlar elinde kalan yegiı;ıe lim:ın 
'.Assaptır. Burası çabuk işgal edilecektır. 
Erltrefle yapılan şey bir temmeme ha
rekef dir. Bundan sonra Eritre ve Ha
besistanda harekatın ikmali Habeş va
ta~petverleriyle cenubi Afrika kuvvet
lerine terkedilebilir. İıriparatorluk kuv
ntleri Libyaya gönderildikleri takdir-

[ Sorıu 2. ci Snhiferfo l 

tedir. 
ARNAVUTLUKTA 
Arnavutluk - Yugo~..v budud 

yunca bUtün cephelerde Yugoslav 
keti şiddetle devam etmektedir. 
rıınız Drina nehrini aşmışlardır v 
navutluğun dahiline doğru ilerle 
dir . 
Şimal cephesinde hudut mıntaka 

da mahalli mahiyette küçük m 
beler olmuştur. 

NevYork, 9 (A.A) - Nevyork 
mis gazetesinin Bcrn mubab" · · 
diği habere göre Arnavutluğa 
Yugoslav kıtaatı Drina nehri bo 

[ Sonu 2. ci Sahife 

Afrikada M 
savva lima 

dün işgal olun 
---cc:at----

İngiliz tayya•eleri 
yada düımanlarına 

aman vermiyor-
Londra, 9 (A.A) - Londra 

mat edilen menbalardan öğTenil 
göre lngiliz ve imparatorluk 
tarki Afrikada Eritrenin Kızıldeni 
rinde bulunan büyük limanı Mu 
:z:aptebniılerdir. 

UBYLDAKITAYYARE 
HOCUMLARI 
Kahire, 9 (A.A) - Orta şark 

hava kuvvetleri umumi kararg 
dünkü tebliği: 

Libyada lngiliz ve cenubi Afrik 
yareleri mütemadiyen faaliyette 
narak kıtalarımızın yeni me 
tahşidini himaye etmekte ve düş 
münakale hatlarını vurmakta 
Bomba tayyarelerimiz Bingazi ci 
daki tayyareler meydanlarına akı 
mışlar ve avcılarımızın yardımiyl 
manın motörlü nakliye kuvvetle · 
kıtaat teccmmülerine mütemadiy 
arruzda bulunmuşlardır. Bu husus 

[ Sonu 3. cii Sahife? 

Yakında teslim ııeya mahrol 
bekletıeıt şarki Afrikadaki 1 

kmn.ıetlerinin başkumar-tlmı 
n;;J,.. nnmLtt 
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Kara Ali yürüyordu • • • 
~~~~~~~~~x-~~~~~~~~~~ 

FUibeye, 1111 lliiyülı Türlı şehrine pelı ziyade 
yalılaşm~tı, orada JıaJacaJıtı.. 

Kara Ali başının altına yastık yaptı
ğt heybesine derhnl f'l attı Ve bağını 
çözüp heybesinin içbden iri bir ekmek 
somunu ile kağıda sarılı bUyük bir to
p ç peynir çıkardı ve her ikisini önUne 
koynrak kıtlıktan çıkmıs gibi koca lok
malar koparıp birbiriıfin ardı sıra acele 
· c 1 ntıştınnağa koyuldu. 

K a bir müddC"t içinde karnını doyu
r n Kara Ali artan Pkmck parçasiyle 
p \ niri t krar heybeye yerleştirdi ve 
h >İ ~ nid n b ğladı . . . 

1 livata ri yet etmekten ayrılmak is
l ıt'diii için akşam kıı.rnnlığı ortalığa 
d m kıllı çôkünceye kadar gübre yı

i! rf nın ü tünde oturar:ı.k vaktin Herle
ın ini bekledi. 
Nıhayet boşlukta kendisinin teşhis 

edılmesine imkan venr.iyecek derecedC" 
hır karanlık pevda oldu~unu görerek 
h •\be ini omu:dadı . Ahırdan dı arıya 
ç ktı... Geik yüzün il :hplıyruı sayıS17. 
} ıldızlarırı altında çevik ve hızlı adım
lar atnrak yeniden ilPrlemel!l" kovuldu 

* Kara Ali gündUzlerı kırda bir ağa<; 
altında. hazan da sah!pleri tarafından 
tRrkedilen köy snmanlıklarında. çoban 
lnılüh<>lerlnde uvuyup gec~leri de orta
lık aüarıncaya kadar yürüyerek çok 
uzun bir mesafe katetmişti . Kadı 11-
yas efendinin cingcney! tutmak için ~ı
kardıvı yasakeılar her tarafı adamakıllı 
aradıkları halde onun izine hiç bir yer
cfo rastlıvamnmışlardı 

Kara Ali vasakçılann pe ine dü mlic: 
olmaları ihtimalini daima göztinün 
öni.indC' tuttuğu için t!ilndüzleri yol yü
rümekten ihtiraz ediyor kasab,!ara, 
kö~ lc>re. ac;la uğramıyordu 

HP\ besindeki Pkm~k somununu ve 
pevnir topacını idare ile kullanıyor. su
s:-dı iı ". kıt RumC"li topra'"ında meb7tıl 
olan der lerden, caylanfon su icmekle 
ik f edivordu .. Bir zaman f!c>lcli ki ar
t k S r zd n epeyc uzaklnc:tı"mı V" 

or d n k("J}disi için bir tehlike rlm k 
ihtimali k ln adı~ını ?Örüp vPmek. iç
mek ve yatmak gibi -ı nıri ihtiv çl n
nın k- nini makc;adivle yolunun üzPrin
d ki bnzı kn nbafot'8 uğrama~a ve gecr
yi bu verl rdt>ki han odn1annda E't"\r
m " b c;Jamı!';tı ... 
Anıısmdan aldı~ı altıncıklar koynu

nun en mutc>na bir kfü:esinde gizlediği 
k~ enin i~lnde mahfuz bulunuvordu ... 
V Kara Ali bunlnrın henUz onda biri
n in yarısını bile harca:nıs dP~di Yap
t w'l urnn volculu~ kolaylıkla blttrme
s· irin bu kese Penbenin oi'!luna pek 
b'i "ik bir yardımda bulunmu<rtu .. 

Kii iik yac;ından beri kırlı-rda daima 
y le ıJuk vapan çingene t'enci yıldızla-
1 ın vazivetine bakmak ve bu suretle is
tıknrnet tnvin etmc>k ilmini su gibi ez
b ,.d n bilmekte idi •. 

Karanlık gecelerde gök yi.izüne ba
kar bakmaz ~imal Setl"tinde panldıyan 
vedi vıldızdan ibaret kümeyi derhal bu
luyor ve bunların en ucunda ışıldıyan 
\ e di~nrl"Tine ni!'lbetl"' daha parlak gö
:rünnn DiibbUel.:berl çarçabuk teshts edi
yordu ... 

Bu yıldızın rehberliğiyle daima sark 
vc ~imal istikametlnl takip eden Kara 

Ali yolunu hiç şa.şır:nıyordu .. 
Demirci Memonun oölu karar vermiş

ti: Filibeye giderek bir kaC' ay orada 
knlmak istiyordu.. liaftaln~a d vam 

den uzun bir yolculuktan c;onra şimdi 
Kar.a Ali bu büyük T~rk sehrine pek 
z.ivnde yaklasmış bulunmakta idi .. 

Seyahate çıktıwınııı.tam otuzuncu gü
rıü idi ki bir sabah ~nfakla b"rnbcr yola 
çıknn çingene karsısında büvük bir ka
:ıbanın belirdipini farketti . Kendi ken
fi in" söylenerek: 

- Burası her halele Filibc olacnk de
rli.. Gece kaldığım kövde bir adam ba
na böyle tarif etmisti .. Bir hayli zahmet 

ktim amma, şimdi volculuğumun en 
on noktasına erişmis bulunuyorum .. 

Burada· artık beni bulamazlar .. Uzun 
müddet bu şehirde kı:ılmnlıyım .. 

Kara Ali verdiği bu karnr üzcrine 
dımlarını cııkla tırdı ve hızl• hızlı yü

rüyerek karsıda bir çok damlar ve 
buruarın arasından uzıvan kubbeler ve 
minarelerle yağlı boya bir Uıblo halinde 
oörünen bu büyük T;irk c;elırine doğru 
•lnlemeğe kovuldu· 

* O zaman Filibede vali, ~mdi Özi mu-
t•ahzı olan Murtaza p3c;a bulunuyordu. 
Çok basit bir tesadüf Kara Alinin Mur
taza paşa ile tanışmasını temin etmiş
ti... 

-<Bitmedi>-

Gelenler, Gidenler 
Muğla mebusu emekli Orgeneral İz

zettin Çalışlar Ankaraya, Mardin me
busu B. Ali Riza Levent Aydına, şehri
miz müddeiumumi muavinlerinden bay 
Selim Demirelli Anaraya gitmişlerdir. 

Milas kaymakamı B. Nedim Aker 
Ankaradan şehrimize gelmiştir 

O>---

K0]1Un hastalığı bitti .. 
Bergama ve Dikili kauılan dahilin

] ki koyunlarda görülen çiçek ha<;talı
<!ı hemen kalmamış gibidir. Diğer k:ı
zalardıı da veni vak'alar görülmemek· 
tedir .. 

---~o•---
ZA.BITADA 

İK Z EN 
YARALAMIŞ .. 
İkiçeşmelik caddesinde Halil oğlu 

Hamdi $alt münakaşa ettiği Ömer kızı 
39 yaşında Münevver ve Bekir kı7J 33 
vaşında Mlikerremi çakı ite yaraladığı 
iddiasivle tutulmuştur. 
MJJH'l'ELtF YERLE· 
HİNDEN VURDU 
İkiçeşmelikte İzmirli Ahmet oğlu İh

rahim. SUleyman oğlu Ali Rizayı bı~.ait
la muhtelif yerlerinden yaralamış ve 
utulmuştur. 

SOL ELİNiN 
PARMAOI KOP'J'U 
Tirenin Dağdere köyünden Durmuş 

Ali Tiryaki, keklik avına giderken elin
de bulunan av tUfengi kazaen a~ ala
rak sol etinin b~ parmağını koparmış-
tır .. 

Deniz Gazinosunda 
Perşembe Eğlenceleri 

~~--~~--~~···•:~-~~~~~~---

er hafta büyük rağbet 
kazanmaktadır. 

~----~-:x•x,~~~-~~-

M ASA l AR l N ONCEDEN TUTULIASI RiCA OLUNUR 

:·········:·································································-.·········l 

. ~ ! BUYUK I1İKA YE ~ i . . . . 
~ ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i ••••••••••••••••••••••• : ••••••••• : 

Bir Fırtına Gecesi 
------x•:ır 

YAZAN : tlC: Yll.DJZ 
- ıo-

tun mütekabil tavril hareketimiz şu ne
ticeye varıyordu: lçın içl'l doğmuş olan 
aşkımız ışıklı bir çiçek gibi birden bire 
açılmıştı. Ona her şeyi izah etmek için 
bır mülakat zanırt idi? Fakat bunu na
sıl ele geçirecektim. Refık artık görUl
mez olmuc:tu İmtihan deVtt'Sl yaklaşı
yor ve onu her zamandan ziyade tstan
bulda tutuyordu. Akc:amlan, yemek için 
vaktinde eve gelmiş olmazsa annesi onu 
beklivor ve odas•na aksam yemel'iini 
k ndisi ~ötürüyordu. Sabahları erken
den Jddivordu ve bahceden ~eçtiğini 
gördüğüm vakıt arkao;;ndan koc:maı?a 
ben cesar t edemiyordum Bu suitC'!eh
htimü izale etmek için müsait bir fırsat 
a~lemektm bı:ıska ne yanılabilirdi" Bu 
fırsaf erg~ mhur Pdecekti Hndiselerj 

tAcil etmek benim elimde değildi. 
Her halde muhakkak bir şey vardı! 

Ben bu köşkte daha uzun müddet kal
mamağa karar vermiştim. Bay AclnE;nın 
teklüinden istifadeye knrar vererek, ma
kine ile yazmağı ciddi r larak öğrenmeğe 
koyuldum. Stenografi ile de oldukça 
silratli yazıyordum. İmlam kusursuzdu. 
Yazı makinesi kullanmasını tamamen 
öğrenince İstanbulda hiç şüphesiz bir 
iş bulacak ve kendi kazancımla yalnı7 
baı1ıma yaşamak imkiinını ele geçire
cektim. 

Hürmilz hanım başlangıç~ kendisinin 
1 vik etWi bu der lere ses çıkarmama
• a mecbur kaldı Ekc;<>,.iya. akşam ye
m,,rnnden sonra Adnan vazı makin,.si
ni masa Uzerine yerle~tirdiği Ulman, ka-

YE#I ASIR 10 NİSAM PERSEMBE 
L 

ŞEHİR HABERLERİ 
Pamuk •• mus- Vilayetimizde faaliyeti 

. 
ımar 

---~~~~~~~~x*x--~~--~--~---

tahsilleri An-
karaya gitti 

--,,....--C:O>---

B ir çok köprü ile yolun 
tamirine başlanıldı 

PamuJı fiatinin arttırıı .. 
rnası için teşebbüsatta 

IJuJunulacaJı .. 

~~~~~-x4x~~~~~~-

Yamanfar yolu da vilayetçe müJıellef amele ~a-
Paınuk müstahsilleri namına bir he- lqtırıfmafı suretiyle tamir OIUnacaJı 

yet Ank 't . f . araya gı ~~ ır. w Seylaptan hasara uğraml§ bulunan 
Tıcarct .odas_ı reısı B. Hn~ B~lcıog- yol ve köprüler vilayet Nafı.a mildür1U

lu, umumı ~fitip ~· ~rgut Turko~Iu ve ğü tarafından peyd~rpuy tamir ettiril
prunu~. mustahsıllerı namına bı:_ uı~- mektedir. Tire şosesi üzerinde bulunan 
tan murekkep olan bu heyet pamuga la- Hu""seyın' ~ k"" ·· ·· ·· ıJ 9900 
ı '1.-- kdi . aga oprusunun yap ması . 
? """''na ta r edılen 64 kur~.ş kıyme- liraya ihale edilmiş. ML>tıc1eres nehri 
tın arttırılması hususunda Tıcaret ve- u··zerın' dek' A k"" ·· ·· .. d ta · kr.1 · d' d .. 1 d ı rapçı opıusıınun e mı-

a eti nez ın e teşebbus er e buluna- rine başlnnmıştır 
<;aktır. • ödemiş kazasında bulunan Viran köp
Jhracatçı IJirldıleri ida· riUerin de kısa bir zamanda tamiri ça-
re heyetleri toplanıyor r ~eri ar~~tırıl~nktadır. . 

Yarın (iğleden sonra saat 15 te şehri- ~ 1 ,000 lıı:a~·a ıhn!e edılen. İzmır - Ma
mizdeki beş ihracatçı birliği idare he- nısa şosesı~ı!ı 4 kılometrelık bozuk kıs-
yetleri müşterek bir toplantı vapacak- m~ın "ftamır_m1e ~a!:lh· nnulştır k 

1 lardır. eşı prOJE;> erı az r anma ta o an 

Tire - Torbalı ve Bergama • o el eri de 
tamir ettirilecektir. 

Vilayetçe Yamanlar yolunun mükel
lef amele çalıştırmak suretiyle tamiri 
muvafık görülmüştiır. Bu suretle Ve
rem mücadele cemiyeti tarafından Ya
manlar dağında açılacak olan kamp 
motörlü vesaitle rahatc:a gidip gelmek 
mümkün olacaktır, 

* Dün doktor Behçet Uz'un riyasetinde 
toplanan belediye daimi encümeni, Knr
şıyakadn bazı sokaklnrın krtnalizasyon 
ve kaldınm irl§aatını müteahhitlere iha
le etmiştir. 

Ticaret odasında yapılacak olan bu 
toplantıda ihracat pav tevzi talimatna
mesindeki dei'.,<isikliklcr bahis mevzuu 
edilecekür. 

A~aç bayramı yaklaştı 
----co>--- x.x 

Bir piyango suiisti

mali davası açıldı 
Vilayet Vatandaşları 

---.ııc>--

Kcçecilerde Süleyman oğlu Şükrü 
Divrak. Mehmet oğlu Osman Nuri Sa
hilin piyango biletini aldığı ve bilete 
düşen 400 lira ikramiyeyi emniyeti sui
istimal ederek vermediği iddinsile meş
hut suçlar kanununa göre Adliye~·c 
sevkedilmiştir. 

bayrama divet ediyor 
~~~~~-x4x--------~~-

Cumartesi günü ya Bayram yerine gidiniz, ya· 
hazırladığınız yerlere ağaç dllılnlz .. 

YALAHCI BİR SAHir 
2'EVKİF EDİLDİ .. 
Şehrimiz Ağır Ceza ıruıhke.mcsind 

dün bir yaralama hadisesinin duruşms
sı yapılırken yalan vere şahadette bu
lunan Yaşar o"iJu Ethem tevkif edıl
miştir. 

---co----
KarşıJ)aJıadn sohaJı 
Jıoşusu 17apılacalı •• 
Pazar güni.i saat 11 de Karşıyakada 

Halkevinin tertip ettiği. 1. II ci katagori 
3000 metre. ili, iV c\i katagori 2000 
metre olmak Uzere sokak koşusu yapı
lacaktır. Koşuyn her amatör girebilir. 
Birinciden üçitnMiye kadar hediye ve
rilecektir. 

---"'-O>----
C V M AR 'J' ES i GUNKil 
KONFERANS .. 
Ankara Hukuk fakiiltesi profesörle

rinden B. Vasfi Raşit Seviğ tarafından 
cumartesi gilnU saat 18.30 da İzmir Hal
kevi salonunda (Akdeniz) mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

---,co .. ---

Ağaç bayramı münasebetiyle vilayet 
tarafından atideki beyanname tertip 
edilmiştir: 

Aziz yuttaı: 
Yurc' ımuzun servet kaynaklarından 

ve tabii zinctl"rinden olan onnanlan
mızın. ağaçlarımızın korunması çok lü
zumlu olduğu kadar bunların çoğaltıl
ması ve Ş"hirlerimizin. kasabalarımızın 
ve köylerimizin a ~açlarla sü,lt:ndiril
mesi sıhhi, zirai. iktısndi ve diV.er ba. 
kımlnrdan da :r.iyadesiyle fnydalıdır. 

Her yurtta ın kendisine ait olan boş 
yerlere de ağaç dikip bunları koruması 

Habesteki ltalyanlar 
feci akibetlerini 

bekliyorlar 
[ Ba"ta,.aJ• 1. <'İ Sahifede 1 

de oradaki be luğ'ıt fazlasiyle doldura
cak ve kayıplan telafi etmek kolay ola
caktır. Libyada Alm"n tazyiki iddetini 
kaybetmiştir. 
l\lusavvnnın i "ali ha ka bakımdan da 

bibiik ehemmiyetlidir. Zira Amerika· 
nın simdi Kızıl d"nizdcn doğrml:ın doğ-

KJZAMIK VAR naya kendi npurlariylc malzeme ~öo-
Dtin Sıhhat ve İçtimai muavenet mü- derme i miinıkiin olacrıkhr. 

dilrU Dr. Cevdet Sarncoğlunun riyasc- ~//~~~.I""~/-'-~~ 
tinde toplanan VilAyet Hıfzıssıhha mec- jzrnfr A.sJıerf!Jı ŞUIJesi 
lisl. vilayetin aylık sıhht durumu üze- 1ı 
rinde görüşmelerde bulunmuştur. Baş anlığından : 
İzmirde kwunlk vak'alanna tesadüf Harp malulleriyle şehit yetimle· 

edilmekle beraber umumt şekilde bü- rinin yoklama müddeti pek az kalmış
tiln vilAyetin sıhhat işleri normal bir tır. Yoklamasını yaptırmamış olanların 
durumdadır. hemen şubeye müracaatleri ilan olunur. 

T ayyaresinemasında~·~': 
BU HAF2'A 

Görünmiyen canavar, zabıta kuvvetinden ve mitralyözlerden korkmıyarak 
adeta onlarla alay ediyor .. Siz de her halde 

( örünmiven Adamın Avde~i -· 
FİLMİNDE bu canavarı görmeği ihınnl etmeyiniz.. 

OY.NIYANLAR : ViHCEH'J' PRİCE ·NAH GRAY 
AYRJCA: VİYANA KAHVESJ (REVU)-

MATiNF.LER: 3.15 - 5.15 - '1.15 - 9.15 te Cumartesi, Pazar günleri 
1.15 TE BASLAR 

ve yeti~tinnesi esasen kanuni bir vazi
fedir. 

Bunun için 31 16 sayıb orman kanunu 
geregince 12/4/941 cumartesi günü 
snat 15 de Cümhuriyct koruluğunun 
Eşrefpıışa kısmında (Bayram yeri) de
nilen sahada ağaç bayramı yapılacak
tır. 

Gerek bayram mahnllıne gelmek, ge
rek kendince hazırladığın yerlere ağaç 
dlkmet suretiyle buna iştirak ederek 
ağaca olan yakın alaka ve içten sevgini 
göstermiş ve nyni zamanda bir kanun 
vazifesini de yerine getirmiş olacaksın. 

Üsküp ve Niş şehir. 

leri düıtü 
[ Başta rafı 1. ci Sahi/ ede ] 

İskodranın şark istikametinde ilerlemis 
olup Yugoslnv dağ kıtalan cenuba ve 
cenubu garbiye sarkmak suretiyle İtal
yanları hırpalama~a devam etmişlerdir. 
Cenupta Ohri gölü sahilinde hücuma 
geçen Yugoslav kıtaatı şiddetli top ate· 
şinden ve bombardımandan sonra Ar
navutlukt:ı yeni mevziler işgal etmiş
lerdir. 

Zararun zaptı esnasında Yugoslavla
rın eline geçen ganaim bu şehirde bulu
nacağı tahmin edilmiş olan mikdardan 
ook biiyük çıkmıştır. 

Roma, 9 (A.A) - Salahiyetli İtal
yan mahfilleri Fiyume, Zara ve İşkod
ranın Yugoslav kuvvetleri tarafından iş
gal edildiğine dair Bclgradda çıkan ha
berleri tekzip etmektedir. 

Nevyork, 9 (A.A) -Nevyork Taymis 
gazetesinin Bem muhabiri bildiriyor : 
Burava gelen haberlere göre esas kol
larından çok ileride Yugoslav münaka
le hatlanna hUcum eden alev saçan ma
kinelerle mücehhez Almruı paraşiltçUle
ri hiç bir netice istihsal edememişlerdir. 
Bunların hepsi ya imha veya esir edil
miştir. Yugoslav tayyareleri Strum~ 
mıntakasında Alman piyade kollarına 
yeniden tam isabetler kaydetmişlerdir. 

Berlin, 9 {A.A) - Alman resmi 
tebliği: 

Kuvvetli Alman cüitamlan Yugoslav 
arazisinden Yunanistana geçerek bu sa
bah dörtte Selaniği işgal etmişlerdir. 
F.:ge sahiline varan kuvvetlerimiz garbi 
Makedonya ile Türk hududu arasında-

~-Bil&il191!llmlm-••-••mmS!ı:••ll'-••lll!l••-•••-•'A ki Yunan kuvvetlerinin irtibatını ku-... mu _ 

dının yiizı.indcn canının !';tkJldığı anla
şılıyordu. Fakat her defasında dudak
larının ucuna gelen fena sö1Jeri ve iddi
alan yutkunmağa mecbur kaldı Kendi 
tuzağına kendisi tutulmuştu. Hatta kı
zının da zararına hareket etmişti. N ec
miye bundan duyduğu acıyı gizlemeğe 
muvaffak olamıyordu. 

Benim hiç şilphesiz bir cok kusurla
run var. Fakat kinci d~ilim. Refikten 
mahrum kalmakla duyduğum keder, 
genç kızı bu hilznünden dolayı acımağa 
sevkediyordu. Bu seb ple bir akşam 
kaşlarını çatarak odasına cıkmak Uzere 
olduğu bir sırada, onu çağırdım: 

heple kızına döndü: 
- Haydi, Nccmive. madam ki Meli

ha yerini sana bırakıyor. 
KüçU~ !11akine önür.de yanyana yeı

leştiklerını görmek için daha bir daki
ka bekledim. Adnan derse aynı şekil
de bac:ladı. 

- Sağ elinizi bana verinız, bayan. 
Onu klavye üzerinde nı;sıl t·ıtmanız la
zım olduğunu size gösterecer)m ... 

Sonra, iki katı sUratJP çıktım ve her 
kesin yatmasına intizaren odama ka
pandım. 

. . * Necmıyenın sirndi gözlm gülUyordu 

miıılerdir. Osküp Vt; Köprülünün i,ga
linden sonra kuvvetlerimiz ileri hare
ketlerine devam ederek Kalkandt'len ve 
Pirlepeyi işgal etmitlerdir. M. Metak. 
sas hattını yaran kuvvetlerimiz garbi 
T rakyada lskeçeyi iıgal ederek Ege de
nizine varmı,lardır. General Kraps gu
rubunun zırhlı tetekkülleri Niş şehrini 
işgal edilmişlerdir. Stiryada Marilo iş
gal edilmiştir. 

Yunan hududunda Rupel geçidinin 
yarılmasından ve Sel!niğin alınmasın
dan sonra Vardann şarkındaki Yunan 
ordusu vaziyetinin limitsiz olduğunu 
qnlıyarak bu sabah teslim olınağı teklif 
etmiş ve sillhlarını bırakmışbr. 

l\JLihver 
De\1 letleri 

----««>--

Aradıldarı sulllit 
nihai zaferi Ballı 

cephesinde 
bularnı~acalılardı 

[ Ba starafı J. ci Sahıfe 
ne 'c Yugoslav ordularına darbe 
dircbildiklcrine dair de tebliğle 
reylememi lcrdir. Yalnız cenubi 
lavl ada Almanlar bir koridor ld 
rek Yunan arazisine girmişler ve 
dar vadi inden Sel&niğe vasıl olm 
dır. 

Bir kaç Yugo lav şehrinin ''c ~ 
i;>in i~ıtali Balkanlardaki askeri 
için ehemmiyeti haiz bir mesele 
maz. 

Faik kuvrntlcrlc kahramanca 
şanlar henüz Ymıanlılann ileri ka 
landır. 

Y uııan 'c İngiliz kuvvetlerinin 
mevzileri garbi Makcdonyudadır. 
taksn miidafon hattı muhkm 
Bulgar tccaviiziine karsı hazırJanı · 
mC\7.İ idi. 

Y ugosJa,·ya tarahndan hiç bir 
kcJc maruz hıılurunıl an Yunanlı 
hudutlarda esaslı müdnfna hatla 
cudn getirmemi }erdi. 

Almanlar hu fırsattan istifade 
Yunan topraklnrmda kısmen iler 
lcr(lir. Bu Herle)~ Cnlkan ccph 
mukadderatını t:ıyin edebilmek k 
tinden mahrumdur. 

Alman km"\ctlcriniıı asıl Yunan 
7jleri. yani Elen lnıvnl i kiillh esi 
,::iliz yardınıcı ordulnri;\ le l apac 
tema lar vaziyeti dnhn h·i a) dm1nt 
tır. 

En az bir milyonluk muharip b 
duya sahip bulunan Yu~osla 
harp sahnelerillde ovnıyacakları 
biiyiik roller vardır. 

Balkanlar cc11hcsiuin nmkm eme 
recesini tnyin eylemek için \akit 
erkendir. Biraz beklemek Jaz.ımdır 

Yalnız şurası da nıuhakkaktır ki 
,·er de,•letleri Balkan ceplıeo;inde 
dıkları sulhu ,.e nihai zaferi bul 
cnklardır. Belki bu ~phe ken 
icin biiyiik zararlar tevlit edecek. 
şümliirücü lıir mesele yarntacnktırı 
raz bek1ive1im ''e görelim .. 

HAKKJOCAKOC 
---«O>---

Bir aylıh ithalat .. 
Ticaı et odası taraf mdan hazır 

bir istatistiğe göre, geçen mart avı 
de muhtelif memleketlerden İzmi 
manına 183.486 lira kıymetinde bi 
yon 575.924 kilo muhtelif eşya 
edilmiştir. 

---<O>---
GOçME L RE EV 
VE 'J'OPRAK 
Urtada inşa edilmekte olduğunu 

velce yazdığunız 100 göçmen evi 
sonunda tnmamen bitmiş olacaktır 
ler iskan idaresi tarafmdan derhal 
menlere teslim edilecektir. 

Toprak tew.iatm
0

dan istüadc cd 
miş olan göçmenler tesbit edilme 
Bu vaziyette olnn göçmenlere kısa 
zamnndn toprak 'erilerek mil.stahs" 
le ~elmcleri trınin olunacaktır. 
~.Q"_,...,,_,...,..~.rJ".r.r.O"".r.o.= 

ÇOCUK ÖLtJMtJNE 
KARŞJÇARE 

Sıhhi bakını, Tıbbi kontrol, 
ölümüne karşı iki milhim sigorta 

ÇOCUK ESİRGEME 
Kurumu Genel Merkezi 

Mesta Kara su ne 
rine inmek istiye 

Almanlar imha edil 
[ Baştarafı 1. cı Sahif ed 

kauçuk sandallarla Mesta karasu 
rinden inmeğe teşcbbiis eden yüz 
Alman askeri Yunan k•talarının ça. 
ntesi altına alınarak tanıamen imha 
mi!;tir. 

Atina 9 (A.A) - Yunanistandak 
giliz umumi knrargffiıınm tnbliği: 
hava şartlarına rağmen lncriliz 
kuvvetlerine mensup bomb rdım 
şekki.illeri dün bütün gün Yunan o 
"'Unun sol cenahında Stnımra mın 
mda dUşman motör1ü nakliye vası 
rına ve tank kollarına muvaffakı 
hUcum etmişlerdir. Düsman arazisi 
bilinde uzaklarda bir çok ke!!if hü 
lan yapılmıştır. Tayyarelerimizin 
üslerine dönmüşlerdir. 

----~~tıWW--~--~ 

Be1grad halkı müt 
bir katliama ufra 

[ BaştaTtth 1. ci Sahifede_ 
bile böyle bir felaket geçirmenıı 
Bütün kiliseler. hHtaneler, mekte 
tahribata uğramışlardır. Kralın sıa 
otuz bombanın isabetiyle harap o 
tur. ölenler arasında münakalat rı 
doktor Kolovcç te vardır. Bu ta• 
bir kıtaldi. 

- Necmiye, eğeor bu ekAAm bcmim ye
rime sen bir ders almak isterst'n bay 
Adnan bunda hiç bir mahzur görmiye
cek sanırım. Öyle değil mi. öğretme
nim?. Zaten ben sayen·zde kAfi derece
de makineye alıştım Artık kendi ken
dime de çalışabilirim. 

Neşe ile sarkı söyliyor ve tekrar hava
tm zevkini tatıvordu (;tinden gUne ~a
ha zivade şıklac:ıvor, Adnan evde ik,.n 
cilveli tavırlar takınıyor ve hic bir aır. 
sam daktilo dersini kncırmıvordu. Hiir
mliz hanım. onların etwında döntlp do
laşıyor, serin bir şeyler hazırlamnk, bir 
oz pi.sküvi getinnek vesilesiyle onlan 
yalnız bırakıyordu. Hava de'7)s111lsti. Cı
vıltılı ve rayihalı ilkb:ıhar kinde, vazi
yetin ne istikamete döndü~ tahmin 
edilebilir. Ben bundan memnun oluvor
dum. Fakat uzaktan yemekten sonra 

LALENiN BV HAF'J'Aıd Zevfılne doyal'-•...,. 
eşsiz Programı .. iLK DEFA 

TtlBKc;E FlLiMLER sERtslNDEN BİR PIRLANTA 

Necmiye, elini trab7sından ayırmıya
rak, bir dakika tereddlit etti. HUnnüz 
hanım birer istifham işareti 9izliycn göz
lerini bana dikti Benim alicenaplıfümın 
saiki ne olduğunu anlamak istiyordıt. 
Fakat dudaklarımda ~mimt bir tebes
sUmden başka bir §eY görmedi. Bu se- -c Bitfttedi >-

ı - 'J'tlRKÇE AVCI BOLUOO- (Dllı FORBll) 
2- ZAFERE u~vş.. Aşkla süslenen heyecanla ateşleod 

BÜY()K FİLİM 

J/ 4 • 'J'URKÇE ve Rumca 2 harp Jurnal• il"'" 
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• Çörçili~ 11&1111tı I Bir ~ok ~l~an Almanlar Seli- A JI E R ı" A UMUMtUöDDUŞ ~NMHDENURt: YET MODDEI öDDUŞ COMHUIUYET MODDEI 
'Y.I UMUMtLtCINDEN: . 

BaJll'lye llltidefCIPI Suç tarihinde kahvenin normal fiatı Ortada muhik bir sebep mevcut ol. 

l BaştaTafı ı. ci sahifede l 1 tahtılbahırı ım- niğe girdiler İngUtereye gellyop.. 160 kuruı iken 50 §er sramlık paketler maksızın fazla fiatla arpa satarak ihti-
Vaşington, 9 (A.A) - Amerika bah- içeTisine vaz ile bir kilo kahvenin satı- karda bulunm!'ktal" auçl~ ~emiş Türk-

1.!'.~ "~ bır kaç ay zarfında Almanların 
~lanı, Romanya~ ı ve Bulgarista- ha edı• tdı• [ Baş~aTafı 1. ci Sahi/ede ] 
lllak~ ettikten sonra kendilerine en MUHAREBELERiN TAFSİLATI 
~ fenalığı dokunmıyacağı muhakkak l >-- Atina, 9 (A.A) - Yunan baş ku-

riye nazırı albay Knoks, deniz milsteşa- pndan 400 kuru§ çıkarmak suretile ih. men mahallesınden Şakır oglu 322 do
n Cems Foypold'ün Londraya hareket tiklr yapmaktan ıuçlu ödemit Türk- ium!u zahir~ tüc~arl:mndan Reşit ~z
ettiğini bildin.niştir. .. .. men mahallesinden lbrahim oğlu t 341 demın ödcmış asliye ce~ mahkemesın-
Müsteşar kıralama ve odwıç venne d ... mi N . B dak öd . ce 3005 sayılı kanuna gore yapılan du-

~ Yugosla\'1'a ve Yunanistana da ni mandanlığının 8 Nisan akp.mı neıredi- kanununun tatbik safhasına girmesi o~u u urettın ·~ çınm cm~ ru§ması sonunda : suç sabit görüldü. 
.. beti ·1 1 g·t" Amerikan mil- aıliye ceza mahkemesınde yapılan du- ğünden Milli korunma kanununun3954 

mun~e ~ e n ı ız • . ruımuı sonunda ıuç sabit görüldüğün- ı k dd l 32 · Ietlerı arasında daha sıkı münasebetler d Millik k 
3954 

sayı ı anunla mua e ncı meddeai 
tesisi için Londraya gitmektedir. en orunma anununun aa: delaletile 59/1 ci fıkrasına tevfikan bq 

L.~t .. taarruz ettiklerini kaydı:>dcrc. Alman mül'etıebattan len 166 numaralı tebliği: 
""'"llŞtir ki : çoğa da denlzaJtdarla 1 - Alman kuv.etlerinin mevzile-
~-. Yunani tan v~· Y ugosl.ıvya uıtaraf- lcll rimiu kartı tu)'iki busiin tiddetle ele-
~ihlal. edecek hiç bir şey yapuıamış- llel'affl' batıp g YOi' vam etmittir. Bu tumnlar biç bir ne. 
~ r. ltalyanuı tecavüzUne uğrıyan Londra. 9 (A.A) - fugiliz bahriye tice vermemiftlr. lki aiindenberi biiyük 
~ biz.im yardımlarımız, tay- n~retinin tebliği : Harekette bulunan bir şecaatle müdafaa vaziyetini alan 
~ Yardımlarından ibaretti. Bu müd- Alman dcnizaltılannın sayısı son zaman- Elen kuTvetleri mütecavizlerin bütün 
bol zarfında Almanlar Yunanlılara bol larda mühim olmuştur. Bizim mukabil gayretini munffüıyetaidiie uğratm11-
ı....._ ~t veriyor, yeni bir iktısadi an- tedbirlerimiz de o nisbette iyi neticeler 1arc1 ... 
~bile bahsedi)·orlardı. ~yni za- vermiştfr. Bir çok .denizal~r ~P Struma vadisinde çaprut atqleriyle 
~İtalyan taarruzunu tasvıp etme- ettik ki bunların milrettebabndan hiç . birli''" R'"pel, Karataş ve As-
~ bildirerek Yuııanlılara scmpa- biri esir alınamamıştll". Maamafih ba- ki~ kalıteleriy~pad~nnı .~--1:iri L"-

Bahriye müsteşarının Londraya gön- yw kanunla muaddel 32 nci maddeaı yüz lira ağır para cuasiyle mahkWrıiye
derilmesi denizcilik sahasında cereyan delletiyle 59 /3 fıkruına ve T. C. K. tine ve iki sene mi;ddetle Afyon kara
eden müzakerelerin ehemmiyeünl gös- nun 5 5 / 4 ncil maddeıine tevfikan 16 hi.aannda sürgün edilmesine ve satılan 
termektedir. Bu müzakereler vapur ka- lira 60 kurut aiır para cezaaiyle t~zi- ve aabp. arzedilmiş olup emanette bu
fillerine, İngiltereye ticaret vapurlan yeline ve elde edilen kahvelerin müa- lunan arpalann müaadereaine 21 /2/, 
verilmesine, Pasifik ve Atlantik deniz deresine 21/2/941 tarihinde karar ve.. 941 tarihinde hükmolunduğu ilan ola
üslerinin kullanılması meselelerine rildiğl ilan olunur. 1357 (835) nur. 1358 (833)' 
aittir. 

,. l..L rd 1 • d } 1 dan eli ye _,.---- -~-· uır •••••••••••••••••• ·-aaaaaaaaaaaaaa aaa .. 
~r eder görünüyorla ı. Bu gans- tırdığıımz Alman eniza tı ann - bara· teşkil etmiflerdir. Bilbaua Riipel : ANKARA RADYOSU 5 

tnihvere iltihakı ilan edilmeden mizde harp esiri olarak 50 Alınan suba- lam kalelerin en kail diifman • - • 
~.Ooktalan i~al edilmişti. Bütün bu yı, 400 den fazla erbaş ve er vardır. Ke- •: . ya tank biicumlanna kuvvetle : R u G t) N K Ü P R O G R A 1\1 : 
~erin asıl hedefi bu sabah saat za elimizde İtalyan denizaltı müretteba- ~ qıne v; d Mevzilerimizin gerisi- .......... ----- •••••••••• 
lh,i_'V tşgal ettikleri Selinik olduftu a~- tından da bir mikdar harp esiri bulun- ..,:Yı:fü.ri: ~ütçüleri imha edil • 8.00 Program ve memleket saat ayarı, 
s:=:ır. Harbı Balkanlara gctırmege maktadır. tir. Bunlardan 7() kadan esir edilm= 8.03 Ajans haberleri 8.18 Milzik pi. 8.45 
~ anın ne arzusu vardı, ne de bu - Nnrek lumda yalnız kaleler 9.00 Ev kadını - Konuşma 12.30 Prog-
~ siyaset~?=di. Şubat iç~~e Bal- Almanlar Sooyet dalaillnd.;.P ~armuz deiil. ayni za- ram ve memleket saat Ayan 12.33 Mii-
"1. ..nyetmı takip etmek ıçın bari- manda kal d mda bulanan müfrezele- zik : Saz eserleri 12.50 Ajans haberleri. 
~~le imparatorluk genel kur- Ruaya ~an •n ~,· .. e ·t- . . d ~dd'!tn bir l&ftf yaprmtlar- 13.05 MUzik : Tek ve beraber şarkılar .. 
"-~ Balkanlara gönderdik. B. a "" a y '"' nnm ~ ' • • oka 13.20 _ 14.00 Müzik pl. 18.00 Program ve ""'" •e ıeneral Sir Con Dili Atinaya .tfır. Kalelenm~ \i!,.1:.tvv.:tle · '!>; D\'\ae-- memleket saat ayan 18.03 Milzik : Rad-
.. ~ •.u!ı- Be•--.a- da ..;.ıe- Jfl b l d l met etıınektedll'. bms.., ......_,,~ ya fluud. ."5"'~ ..... • me5 e Of a 1 ar. • • sairi kalesi diipnan tarafından muvak- yo caz orkestrası 18.40 MUzik : Solo 

iZJIİR TRAMVAY VE El..EKt'IUK !'CIRK ANO
NİM ŞIRKE!'İ.NDEN : 

Buca ve Kızılçullu elektrik cereyanının, evvelce gazetelerle ilin edilen 20 
Niaan 1941 pazar ııünü yerine 13 Nisan t 941 pazar günü kesilebileceği. sa-
yın halkımızca bilinmek üzere ilin olunur. ( 8 36) 

izmlP GüınPıltlılel'I llqınüdltPUiğinden : 
9/4/941 gÜnÜ müzayedeye çıkanlan c9> sandık lastik topun c1255> li

raya talibi çıkmadığından aah,ın 1814/941 cuma günü saat 14,30 za tehir 
edildiği ve taliplerin % 7,5 teminatının ayni gün saat 12 ye kadar bqmidü
riyet veznesine yatınnaları, yabrm~yanlann müzayedeye iıtirik ettlrilmey~ 
ceği ilin olunur. 1360 (831) 

~ fakat o zaman iktidar mevki- katen ·pi edilimt be d latalanmızın ~ster 19.10 Konuşma (Seyahat röpor-
.. .... Yuıoslav hilkümeti buna mi- --o- ___ ıı_ bıı 1ı.:ı-•-..:..ı derhae 1 • tajları) 19.30 Memleket saat ayan ve "'.a .. .a w ... 1 ... ,,.,. .. ~ •ı KODiJ•• ••~tJun11:1u .• 
lııL.... tlılu. Halbuki bu Ü" Balkan devleti [ BaştaTaft 1. ci Sahifede ] rnuaa il . uo;unw•7 e .. sen pim- ~...._,..... • .......... AA611U n eın 
...._ " m1fbr Leisa kalesi bugün de dipnanm ajans haberleri 19.45 Konuşma : Ziraat Tuzlaauz miaafiıhane ve müdür evi binasında yapılacak tamirat açık ek-
~ hareket etselerdi 69 • 11 hrkahk manya prkta bir hücum tehlikesi- HİdetH tet" aanalmu bir tekilde takvimi 19.50 Mü:r.ik : Radyo ince saz siltmeye konmu§tur. Ketif bedeli 2591 lira 91 kuruş ve muvakkat teminatı 
~ llllllik olurlar ve Alman1an tlü- ne karp bu tedbirleri almaktadır. :ı. emet 

8.etn::U. heyeti 20.lS Radyo gazetesi 20·45 MU• 195 liradır. Bu işe ait kqif, p.rtnama, açık ehiltme şartnamesi ve ınukave. 
lllL._~ bir birlik cephesi yaratırlardı. YUGOSLAV ANLAŞMASINDAN .,._: d __ _. L_..:__ __ -!!L.-e1 • zik : TanırunlS parçalar 21·00 Müzik · lename auretı· her aii .. mu·'dur'" ı::.w.::-iız' de ve lzınir b•• müdürlüı;;inde görüle-
~ Britanya Yunanis~ kendi ar- SONRA... ll'UU4: ıt~a uu.-n ınum:K enmiz Dinleyici j.stekleri 21.30 Konuşma (Sıh- •- ...._........ _,,. ·-
~ hDifnu. .bir harekete ıcbar. e. tme· Stokholm 9 (A.A) _ Tidende gaze- mukabıl hiicamlar _yaparak~ bir ettiği~~ hat saati) .. 21.45 Milzik : Radyo orke!ı- bilir. lateklilerin ihale günü olan 2 5 ı 4 / 41 cuma günü ıaat 1 5 te hmirde ba~ 
~ azın t-: .. ti. y L~t: K nokta kuman, d•-"" ııpl müdürlükte toplanacak komisyonda hazır bulunmaları. !idi ... ~~ unan uaq•--:"' o- tesinin Berlin muhabirine göre Sovyet- • • ""2'··-- trası 22.30 Memleket saat ayan. ajans 1 o 14 24 1354 (832) 
L......, --.unetl namına Yunanistamn 1 b" ı·v• 1 y 1 d . mevzılenmizden atmqlardır. h berl i borsala fiatl . 22 45 Müzik 
~-~---oı olsun ticad·~ll"~e~~~~a~~ ~~eri~•~c~~r 8 ~. r ~ · ------------------------------1.e.i'e ..__...._ ana w m ~ lanan dostluk ve adenu tecavilz paktı .• latal y la ~i pi. 23.25 - 23.30 Yannki program ve ka-
~Ylllll azminde olduıunu ve hır Alman hUkUmet mahfillerinde bUyük man motörHI an ugoı v aruıı - panış .. 
...:::.. te_t~vüzüne uinyacak olursa da- bir tesir yapmıştır. Bu mahfillerin ka- ne girerek dün aktam Yanan - Yagos- -----
-;.~ en son damla bm alabn· naatine göre bu hareket Sovyetlerin ı.v hududuna. YUll olmatlar n Do,- B 
~ ~ hem İtalya ve ~ ~an· Berline karşı hassaten d~t olduğu fik- ram inal etmitJftir. 80• ~- P- _ orsa 
~ ._..mukavemet edaıelini IOJle- rini vermekten uzaktır faktan Wi Varda-: nehrinm ,...tanda 
"-it ..... Britanya yedi iktidannda BERUNDE BtR ZtYARET bahınan diz koridordan ~ ami-
S ...... )'lll'dmmn YUJW'istane ~ Berlin, 9 (A.A) - Berlln siyasi misi iltill eboefe ... 1annflard9'. Çok 
~ ... [i il..me denllate etmişti. mahfillerinde bildirildiğine göre Sov. zayıf Elen motlirlü vasıta1an kemiyet 
~ Wtalaıwbı bir ~la'1"" ya- yetler büyük elçiai B. Delkazanof Al- '" keyfiyet iti~ çok JUlaelr dit
~ .ahim mikdarda Bntanya ltuv- man hariciye nezaretine gitmiftir. Bu man YUlbllanna h'11 ~de •ftf 
~ b..-p levazımı Yananistana 7İyaret mütat temaslardan biridir venniılerdir. 

rııerd · Düfl1'8n Heri hareketini tehir gayreti 

CzOM 
214 :M. İzmir otlu 
63 Üzüm Tarım 

2'11 Yeldllı 
249033 i Eski yeldbı 
249310 i Umumt yeknn 

16 
16 

-----~ .. tal \'e Kahraman Yu1toslav milleti • . bir çok saat aürmiittür. Niha,.et d~man 
._,~vannı teskin için her gayreti A frıkaJa Muıavva /ı. tehlikeli sUTette Selanik istikametine Birinci sınıf milteh85111 Doktor 
~--ıue hlL İtalyanlar Yunanistana l d doğnı ilerliyerek prki Makedon,.ada Demire Alt Kamno§la 
~ettikleri ıh :Yugoslavya da Yu- manı dün İşgal O Un U bulunan kuvvetlerimizin geri kalan in- Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
~ da mukadderatım birleştirmiş sımla irtibııhnı keserek iterlemeğe mu- ELEKTRİK TEDAVİLERl 
leli :VAl...Amavutluktaki İtalyan kuvvet- [ B --o-t 4 1 • S h"f d ] vaffak olmuıtar. Birin"'İ Beyler Soka~ No. 55 •. lnnn . --•nlar harekete eeçmeden imha aş nrnıt • M a ı e e ~ ıo• 
~ Preos Pol billdimeti Almanya silit yokutur. Bir gün içinde av- ARNA Vl.TfLUKTA Elhamra Sineması arkasnda sabah· 

~bir --L< y -•- y 1 . l .. cılanmız 14 dü•man tayyaresi dü .. ür- 2 - Amavuthtkta lntal"nmız bir ta- tan ak$ama kadar butalanm kabul 
paa1. apar- ugos aV}amn ıu- y .. ba ek ·ı · b" d.. d 

haklaruu ve toprak bUtünlüğü· müşlerdir. Bu tayyarelerin Alman oldu- ~ruz r etı e yenı ır u~man mev- e er.. TELEFON : 3479 (461) 
-. _ ..................... Dl sa- r u zannediliyor. zıinl ..... ederek biri ,.....,. olmak • • 
~u.. Memleket1erinbı Alman kont- Bizim tayyarelerimizin hiç bir kayıbı ÜZet"e 140 esir alnutlardıır. .... ... 
lb.ltt altına sokulmasından heyecana dü· olmamıştır. Bundan evvelki günde de AL~NLARIN HEDEFt.. F.M1Ş COMHURtYET MODDEt 
~ Y~gosla.v halkı kendilerini hicabı ingiliz tayyareleri zayiat vermeksizin Bmın, 9 (A.A) - Asken mahfiHer UMUMILtC.INDENı 
~ bır akıbete sfuiik1iy-1esi• dört dÜpnaD tayy.,...l dG.,ürma.ı.-ıu. Yunan lotala.... ~ Wr WllNlle Piyasada .-.J l:Mdnememeaıadan 
~ hUkümetl aldı. Almalar Y\l&Oll- INCIUZ RFJJM1 TE'llMAI d8uls,W laW...., .. .- ..,_ bll1wdfade maballl beledf7ec:e bl9MI 
~intikam almağa yemin ederek Loadn. 9 (A.A) - lacflta umumi lar. edilen Battan fazla Batla petrol utmak 
~başladılar. Macaristana Yugos- karargihının tebliğl: . !'dakedonyadald Al~n ileri hsia~ıst"ı~ suretile ihtikar yapmaktan ıuçlu öde-
~ '-'azisini teklif etmek suretiyle bu Trablusgarpta vazifeleri kuvvetleri- tının t~ ~ile .tema n.. miı,..cümhuriyet mahallesinden Mehmet 
~keu Yugoslavyaya karşı harbe 'lliz tahşit edinceye kadar düşman ileri de.f eyledıgı bıldırılmektedır. oğlu 318 doğumlu marangoz Osman 

iz mir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonim Şirketinden: 

31 Mart 1941 tarihi iç.in alel&de olarak lçtlınaa davet edilmiı olan hisee
darlar umumi heyeti. nlaabı eberiyet hlaal olamama11 dolayısiyle,toplanama· 
dtiuıdan aayın hlaaedarlaran. nizamnamenin 2 7 ncl maddesi mucibince, 30 
Nlaan 1941 tarihine müaadif Çarpmba ginü aaat 1 1 de şirketin Ba1'ribaba. 
dald idare merkezinde alellde olarak ikinci bir içtlmaa dlvet edilmekte ol
duiu l1ln olunur. 

Müzakerat ruznamesi, afafıda g6sterildifi 
veçhile, aynen kalmaktadır: 

1 - idare meclisi raporu ile heı.abatı tetkike memur murakıp raporunun 
okunmuı. 

2 - 1940 hesap yw bı)inçoauyle k&.r ve zarar hesabının uaavip ve kabulü 
ve idare meclisinin ibra& 

3 - idare meclial azllarmdan bazılannın memuriyetlerinin tecdidi ve 
idare meclisi adlan huzur haklannm tesbiti. 

4 - 1941 senesi için hesabab tetkike memur bir murakıbın tayini Ue 
mürakabe ücretinin tesbiti. 

5 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan icab..nda firketle 
ticari mıaarnel.ı.cl. balunmalan için idare ,medlal azllanna aalihl 
~ ........... 

Bu içtimecla ı... bal•ıımalıc arzmanda olan sayın hiaeedarlann. 
blmil bulunduktan lıl... Rnetlerinl lçtJmadan bir hafta evvel ya 
tirketin idare merkezine Vf'ya bir bankaya yattrmıı olmalan ve hl.
le aenedatınır: nizami müddet zarfında yahnldığını mübt.yyin bir lata 
ilmühaberi hamil bulunmalan lazımdır. 131 O ( 62 t) 

~ teşvik ve tahrik ettiler.• hareketini yava§latmakta olan ileri kol- Cal hakkmda ödemit aallye ceza malı.. 
~'":~ Balkanlardaki çarpışmalar hak- lr.nmız düşmanın tiddctli hücumlanna IZMtR tKtNCI iCRA MEMURLU- kemeainde yapılan duruıma sonunda : 
~ tafsilit veremiyeceğini, büyük 11~ramışlardır. Eritrede Musvvayw i~al ~UNDAN : suç aabit görüldüğünden Milli korunma fZMfR DEP!'ERDARLIOJ.NDAN : 
~ ve imparatorluk kuvvetlerinin f'ttik Habeıistanda Dessiye ve Gonda- Bir borcun temini istifası zımnında kanununun 3954 aaywlı kanunla muad- Ha.eyin ktzt Zeynebin köyler şubesine olan 115 lira Milli Emlak satış be-
~ bu çarpışmalara iştirak etmediği- ra giden yolda ilerlemekteyiz. Ricat parRya çevrilmesine karar verilmiı Ali del 32 ncl madde delaletile 59/3 ncil deli borcundan dolayı haciz edilen B.,mova büyük cami merkez 90kağında 
'1ar ~~· Bingazinin düşmesiyle zu- halinde bulunan dü§man kıtalannt taki- Reis mahallesinde 972. inci sokakta fıkraaana tevfikan 25 lira ağır paTa ce- klln SS taj sayılı ve 288 lira kıymetindeki müfrez dükkln villyet idare ka.. 
tat.~:~ başlıca mamurun Bingazl et- be devam ediyoruz. kain 46 eski 48. taj sayılı ve t 559' ada zaıile mahktbniyetine ve 7 gün müd- rarile 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmııhr. Taliplerin 2S Ni911n 941 
~. kıYmetli hava meydanlannın 66 parsel numarab ve heyeti umumiye- detle düklclnınm kapablmuma 28/ 1 / Cuma gGnil saat 1 S de 'Yiliyet idare heyetine müracaatlan ilan olunur. 
b:.~ _ duşman eline geçmesi olduğunu /ngi/iz/er Kive[i 5 sine 600 lira kıymet takdir olunan bir 941 tarihinde karar verildiği illn olu- 3 rn 17 23 1273 (761) 
~rek Eritrede ve Habeşistanda ' bap hanenin on alhda dokuz hissesi nur. 1356 (834) ---------------------------
~ '-ıalinin inhidamı neticesinde saat bomba/adı/ar açık artbnna suretlle 27/S/941 tarl-

-
~ imparatorluk ordularını tak- hine TaSlayan salı gUnO uat 14 de iz- IZMIR BEi mfYEStNDEN ı 
....__ ~ nıühim mikdarda kuvvetlerin mir ikinci icra dairesinde aşağıda yazı- Killitilr mahallesi 1388 sayılı sokağın 
~":~ Kızıl denir.de artık bir ( Ba~araf1 1. ci Sahif P.de J 1ı •artlar dairesinde aatılacakbr natamam kısmı ile 1319 uyıh sokatm, 
ti:.:.'"~ harp gemisi kalmadığını. Gece harekltından bombardıman ser- 1 - lıbu gayri menkulDn artbrm• Vasılçınar caddesiyle 1382 sayılı sobk 
~zaferiyle, Akdenizdeld İtalyan •lislne mensup beş tayyaremiz dönme- şartnamesi 12/5 /941 tarihinden itiba- arasınsald kısmmda yenidm Beton yol 
"1 ICSyı-";'etinin kat'l surette kınldığı· :ni~Ur. ren her kesin görebilmesi için açıktır. Yk!~~lması, fen i§leri mUdürlUIQndekt 
~ ~ ve s8züne şöyle devam et- Salı gUnU gUndUzUn bombardıman· ve tllnda yazıb olanlardan fazla mal~t 9u. ve prtnamesi veçlıile açık eksilt-' a. .. c;ahil muhafaza tayyarelerimiz Friz ada- almak isteyenler, itbu prtnameye n meye konulmuftur.Kıe,if bedeli ~4 lira 
b.:= llti~k Britanya - Almanya heva tarı acıklarmda dUsman ren.ilerine ve dosya numaraslle memurlyetimize mil. 75 kuruş muvakkat teminatı 249 lira 35 
~~~~ arauwlalri fark Büyük Bri- işgal altındaki arazide bulunan hedefle- racaat etmelidir. kunıştur. Taliplerin teminatı iş bankası
'- 18~nde terakki etmektedir. Bu· re hUcumlar yapmlflardır. Bu hareket- 2 - Arthrmaya iftlrlk lçln yukanda na yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
~ i~kle memnwüyet duymakta· le.re iştirak eden tayyarelerimizin hepsi yazılı kıymetin yüzde yedi buçuklu nle- olaa 21.4.941 Pazartesi gün\1saat16 da 
~ 11.~~Ya bombalaruım cesamet ve \J<;lerine dönmUştUr. İngiliz tayyareleri- betinde pey veya milli bir bankanm te- encümene mUracaatlan . 
~ lllluariy)e Almanlannldne (Ok faik ni i:r.'aç için düşman hava kuvvetlerinin mlnat mektubu tevdi edilecektir. ~10-14-19 (809). 
~ -.Jaşı1mıştır. ı şebbU.sU avcı tayyarelerimiz tarafın- 3 - ipotek ahibl alacaklılarla diğer 
~ a.a_ başvekili Atlantik harbına te- -lan pUskUrtillmUştUr. allkadarlann ve irtifak halda aahiplerl-
~ ~~~k Amerikada ill$8 edilen bir 2 ALMAN TAYYARESf nin sayrl menkul üzerindeki lıaklannı. Devren satılık C.. llıilyo~ ton geminin 1eelecek sene D'OŞORtn..Dtt h118U8ile faiz ve masrafa dair olan lddi· 
~ emrine lmade olacajını. Londra 9 (A.A) - Sallhiyettar bir alannı lfbu llln tarihinden itibaren on 
--~ -..caiden ikişer bin tonluk cm mil- mahfilden blldlrlldlllne g6re bu sabah bet gÜn içinde memuriyetlmize bildirS ~~in İngilterenin emrine ve- avcı tayyarelerimiz Gal sahili açıklann- meleri lcal>ec:ler. Abl halde haklan ta
' Ilı ıfşa etmi~ ve sözüne şöyle de- da deniz üzerinde iki düşman bombardı- pu sicilUe aabit olmadıkça eattt bedeli. 
.._' ~tir : man tayyaresini dtlfUrmUflerdir. nin payla~maMndan hariç kalırlar. 

Mezarlıkbqı tklçeşmelik caddesi 
3/5 numaralı tOtUn mUskirat ve pul 
bayiliği dllkklnı btHUa teferrllattyle 
birllkte devren satılıktır • 

Arzu edenlerin içlndekllerlnı ._ ft. •-aerikadan yardım seli akmak- 4 - Gösterilen günde arttmnaya 
~--edecektir. mder ne yaparsa faa l~n bUyilk pyretler sarfetmesi ittirlk edenler arttırma tartnam.W Mustafa K01tak 
'"---Atlantik herbl knamldıia u- icap edeceifnl, Ameribhlann 1918 se- okumut n lüzumlu malOmab alnut ,...,,_ _____ almilıım:i!m __ .,. 

müracaatları. 

~";;f Yolunu bulacaktır-• nesi mucizesini tekrar ederek releeek bunlan tamamen kahul etrntı ad ve ttt- 1 

~DONANMASI sene İngi)tereye bir - milyon ton hec- bar olunurlar. 

4 
l-.--.!" A . • nünde ıceml tesllm ~cekİerl ndi ~· S - Arttırmaya çıbnlan lfbu gayri 

• ~ 1 .~AA.) ;- & ~ aldlmlı· nuş old~na söylem~ ve ~ ki .: menkul Uç defa baiınldıktaft 90nra en 
~il ;.n~~metiniD hareluıtiDe temas Bu öyle bir vaittir ki bız1ere canı- çok artırana ihale edilir. Şu kadarki 
~. tllt IŞinın Almanya ~ ve- lere kaqa mesabaizde m büyük kuvvet arthnna bedeli gayri menkul için tah-
~ ~ l'e l~t etmek suretiyle henüz yerine P(el'. min edilmit olan kıymetin en az yiizde 
~"hnemış arhhlamu Fnnm Af- SOVYE'l'LEBB BÖCCM MU yehnit betini bulmak ve aabf isteyenin 

1941 
KOLONYASI ~ !'ra~ya ıet.~. niyetinde EDJl..ECEK?.. a1acağma r6çhanı olan difer alacaklar 

" ~Söylemış ve böyle.bır.h~~ Ahmuılann Anılo-..._ ınllletlerlni 0 gayri menkul ile temin edilm1' be bu Baaa KEMAL AKT~ 
~~da daha ~al~ u yıpn~-~la ~ ........... 1 11\lretle riiçhanı olan alacaklann mec- a•1Tı-ERE!.z A . witi• 
~ ille ihtarda bulun agu PJnti auvvetlendirmek ıçin UkrQna muunc:lan fazla olmak Ye bundan bat- ._.,. _= .., &'aft, • 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
EluMo. Ym 

Taj 
No.a Nevi 

D. 5 İzmlrde Ahmet ala mabal1esl 2l/ A. Altlı Ostlfl 
birinci kordon konak ft1Mll' 2/B. Depo 
iskelesi karşısında 1303 M2. 

Kıymeti Depozitosu 
T.L. 

140.000- 28.000.-

Ada 209, parsel 2, 
C.150 İzmir Ahmet ağa mahallesi 1,3,5 İki depo bina-110.000- 22.000-

İkincl kordon caddesi Adliye 
dairesi karşısında Cilmhuri
yet bulvan 13" M2. 

81 ve yarım 
masura su .. 

Ada 209, parsel L 
Yukanda izahab yazılı emWdn setq bedeli tamamen peşin olarak tideıa· 

mele Ozere kapalı zarfla 8l'ttırmaya konulmuştur. 
1 - thaıe birdir ve kat'idir. 16/4/19'1 tarihine milsadil çaqamba pU 

1aat ıuo da lzmırde Banb binasında yapılacakbr. 
Z - Alıcı olanlar Bankamızdan alacaklan şartnameyi okuyarak ihale .U. 

nllne tesadüf eden 16/4/1941 çarşamba gUnU $8rtn&mede tarif edildfll ~ 
hUe teklif zarflannı teklif sahibinin blr vesika fotolrafı ile ... t lUG • b
dar buradaki şubemize tevdi etmeleri ve daha fule talıdllt almak istiyenle-
rin ber gQn Bankamıu mUracaatlerl ZI - 10 1W (690) 

........ Yllalyetl D&l ıll Dle ... 11enl Plyasetlnden: 
1 - Parah köprilden Bçrakhya kadar 3602 rnetre uzunlulunda parke kal

dırım ın.aatı 4/4/19'1 tarlhlnden itibaren 17 gUn mUddetle ve kapalı 
arf usufllylı eblJtmeye konulmuştur. 

! - Tabmlnl keşif bedeli 138058 Ura 38 kuruştur. 
S - K9'if evrakı 690 kunıs mukabllinde turlatik yollart ınıntaka müd\lrlU

jtilnden alınabilir .. 
& - Muvakkat teminat mlkdan 8153 liradır. 
5 - İstekliler ihale tarihinden tn az 8 g\ln evvel Turlatik yollan mıntab 

mUdUrlQUnden ehliyet vesikaaı alacaklanhr. 
8 - Eksiltme n Nllul Ml puartıNl Jl(lnU saat 11 de İanlr vUlyetl Daimi 

encUıntnl oduında )'mllllacakbr •• 
T - istekliler 2490 sayılı bnunun hukGm!.,._ ıön hazırlıyacaklan aıf· 

lan lhmle IUntl Mat ona blmr llakt.ua nıubbUlndı Vllbet mabmı-
na vermeleri OAn olunur. 1 - 10 128'1 (802) ~\r J :!!" anhularma ve Kafkas petro~. lra paraya çevirme ve paylaşhrma mae- -..,.._ _____ •ı•••••llıııl' 

bL ~- E MISIBIN MtlDAFAAS ela,_. melrwliyle yelmıda bır raOannı tecavüz etmek .. rtbr 
~ ... ~~terenin bandaa IOD1'8 •bblle ~---- t1alr bir çok Böyle bir bedel elde edilemec!1ııı.ı 

1

.._ _________________ _. ___________ ~ıiiıllmlıillmiilİİİİ• 
Q-.;azı • d w ·ı ... _._ da .. da d liller vardır JK• • 

Y1 eıı • 1YU1N-U mu • e • takdirde gayri menkul en çok amranın 

l' 4 JI D A l'.B. 4248 CABOL LOMBABD • GAaY GRAN'I' 

IC4~ FRANds libl 1 Wbrtik suatUrm yanttıiı ŞABBSBB 

ICAl.P SIZIUIU YB ATRJCA 
... ERE UÇUŞ Ameribnm • ,..._ bhramaDI JAK BOLT 

1'0RKÇE 11e llalııca 2 llaPp ,_.,.,... ldPden 

taahhüdü baki blınalc üzere artırma 
temdit edilerek tarihinde ay
ni saatte ve birinci arbmıadald şerait 
dairesinde en çok arhrena ihale edilh'· 

Böyle bir bedel elde edllemec:Uli 
takdirde 2280 sayılı kanunu mucibince 
•bt geri bıralabr • 

6 - ~ menkul kendlalne Uıale 
olunan ldmee derhal ~ ftlilen mGh. 
let için de parayı verw laaklanda lo
ra ve iflas kanununun 131 ve 133 Gn
c6 maddelıed laiibal tatbik olunacaiı 

DiKKAT 
eti •iar etiyle ,_,.,,._ putllma w 111cölan 7iYlllleıtll ~da (Aw.t ..._, de...... mnlaklan 

ldirt metreden oa metreye kadar .-itler. kartlar hlsal olar. Banlar vfleudammdlıld bnı.n ••nk ._ •lak. ..,.... 
bk •lflik. kusmak, -. dönmesi ve nihayet öllllle ...... ,. ••il•. 
LA~~ kartalmak ıçm • ltlrind den •TblonJJ) ... Kat.ı.na ._.. hft "' tana >'Uıladır. a...... w
_._ mtl••l llal llabdlr. a. ıaaa• ..... •· 

Tımofuj Tına.ofa Timoful 
Uln olunur. 1361. (830) -----------------~---------------"' 

• 
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r"arp ve Türkiye 
----coı.----

Balkarılardaıı 

sonra sıra Sov
vetlerde mi? 

--1!•--
ht. bul mebusu B. Şükrü Esmcl', 

vnzi:. et hakkında dlin n1'.ş•m radyodn 
~u konu••ıı:ıvı yapnııstı:r: 

B. lhınl~rrin htıdisı>ler vıldırım c:ürn-
1;~+· inki<:af etnıic;tir Yuıroı;lavya üclü 
paktn j o:•irıık C'derk-'n ve p::.ktı inızaln
mıco ıknıı nnc;ızın vapılan bir hükümet 
<lar'>""h 1° vııziyet baştan ı,a"a drğic;mis
tır ve bundnn sonra Almanlar süratle 
ha,. krte- m 0 cbur kalnı şhrdır. 
Yuı•odavynnm ani olarak cephe değiş

tirml'si hasebiyle Almanların evvelden 
hazırlamış oldukları plfınlnrı Cin tama
miyle bozulmuş ve yeni bir plan eb·a
fındn çalışmnk zarureti hasıl olmuştur. 
Daha do~rusu müttefilderle mihver ara
sındn bir hazırlanma ynnı:ı başlamıştır. 
Fak.ıt İngiltere daha cabuk hareket et
miş ve şimdi if:şa edildı~rinc göre Yuna
nistana çok evvelden tngiliz kuvvetleri 
nakledilmiştir. 

fngiliz ordusu erkanı harbiyesi İn
giltc>re - Yunanistan - Yugoslavya ara
sında bir teşriki mesai planı hazırlarken 
Almanlar Pazar gUnU Yur.anistan ve 
Yugoshıvynya taarruza geçmiştir. 

Almanya, harp beya?'namesinde bal
kanlarda harbe girmesinin sebeplerini 
uzun uzadıya izah etmi", Yur!oslavya ve 
Yunnnistanın İngilizler]<' işbirliği yap
ması gibi bir çok sebepler ileriye sür
müstür. Fakat bu sebeplerdıın hiç birisi 
Cloğru dt'~ildir ve hiç birisinin en ufak 
bir tenkide tahammülii yoktur. Bunlar 
arn~ında makul gibi görünen tek bir se
bep İngiliz kuvvetlerinin Yuruınistnnn 
girmi~ olmasıdır. Fakat bu dQ yerinde 

• aeiiildir. Çünki.i Almanlar Rulgnristana 
hiltı sebep askerlerini soktuktan sonra, 
Yunanlılar İngiliz kuvvetlc>rini kenoile
ri davet etmişlerdir. 

Almanya kendi cme1 ve arzularına 
uygun hareket etmiyen devletleri İngi
lizlerin nleti telakki ediyor. Böyle ~a
rip ve hak, adalet mefhumuna avkırı 
knn'latlerin yer bulduğu yerlere ne de
mek lazımdır? Çünkü bu ksınaatte hak 
ve adalet meflıumu yo}.tur. 

BALKAN HARBJNTN SEBEPLERi 
Almnnyanın balkanlarda harp ateşi 

yakmasındaki sebepler çoktur. fakat 
şövlece hülRs.1 edilebilir: 

1 - Garpteki tngili7 mubıvemcti kı
rılamamıshr. Yapılan taarnl71ar netice
sinde fnqiJterenin yıkılmasının mümkiin 
olamadı~ı ve olamıyacağı haYikatini Al
mnnlar sarahatle görmüşlerdir: Alman
ya İnl!ilterc istill\sını te<-rllbe etmiş. Brl
uınyo üzerinde binlerce tayy2re feda et
mic:. faknt muvaffak olamamıştır. 

2 - Bir]esik Amerikanın genis yar
Clımlariyl<> udeta harbe girmic; gibi ol
ma..c:ı .. 

3 - İtalyanın aczi... Bu acze şüphe 
caiz dci!ildir. İtalyanlar her hangi bir 
Öüsmnnla karşılaşmış ise mtıfüika mağ
)Cın olmuştur! 

İste bu üç sebep hasebiyle Almanya 
fanlivete ~ecmeğe mecbur kalmıstır. 

Zaten tnP.iltere istilu edilll!iş bile olı;a 
bu hnrp bibniş olmıyacaktır. Birlec;ik 
'.Amerikanın yardımı b.arbı sona erdir
miyecek ve tn~iltereyc mukavemet im
kfınlan verecek bir yardımdır. 

Bu halde ne yapmak IUzımdır? Cok 
uzun sürecek bir mUcadeleye hazırlan
mak mecburiyeti vaziyeti öyle bir şek
le gctirmislir ki Avrupadn veni nizamı 
:f'ilen kabul cltirmek ve birleşik Amerl
kayn karşı charbı bitirdim'> demek la
zımdır ve balkan tmırruzunun en tabii 
sc>bebi de budur. 

Almanyanm balkanl:ırda muvaffakı
yeU kabul cClilse bile. bu dava için yal
nız balkan memleketleri kRfi değildir. 

Almanvn, balkanlardr.n nereye gide
cektir? Buradan ancak iki yol vardır. 
bu vollardan birisi, Anadolu ve boğaz
lardan eecerek bir taraftan Süveyş üze
rim'. diiier tarnftan Irak ve Basra üze
rine vürüvcrek tngilterenin ana dama
rını vurmak. 

Bu işi yapmak zordur, masraflıdır ve 
Almanvanın her hangi taraftan olursa 
clsun !nviltereye dorbP vurması müm
J:ün değildir. 

İkinci yol: Sovyetler birliği Uzerine 
yürümek. Bu Almanlatta daha akla ya
kın bir ihtimaldir. Sovyet Rusva top
rakları cok geniş, zengindir Almanva 
her istedil!ini bu mem1ekette bulabilir. 
Almanyanın SovyPtler üzerine hare

kete gecmeden evvel. Sovyetler birliği 
ile İngiltere arasındaki temas yolunu 
kesmesi lazımdır. Bu da en yalnn '}'ol 
olan bol1az-1ardır. 

SOVYETLERtN VAZİYET! 
öyle ~örünüyor ki Sovyetler bu planı 

anlamıslardır. 1939 dan sonra, Alman
ya. A\'1"Upada takip ettiği gave üzerinde 
sabırs17Janmn~a başlamıc;t1r. Evvela. Ro
manyavı isgal etmiş ve bu isı;?alin Sov
yelterin muvafakati ile yapıl<tğını ill\n 
ctmistir Fakat Sovyetler böyle bir mu
vafakatleri olmadığını ht't ve resmi 
surette ilan etmislerdir Bulgaristan iş
tal ine J?elince; Almanlar burada gavele-

' rine doğru bir adım dana attılar, fakat 
muvafakat şöyle dursun. Sovyet hUkü
meti Bulgar hareketini takbih etmiştir. 
Bulgarisf:>n• takbih Almnnvavı dn tak
bih Clemektir. 

Sovyet Rı..ısya bundan soma Türk.iye
ye teminat vermiştir. Bunu~la Sovye~ler 
birliği Alman taarruzul'a hrşı endışc
,Jjz olarak kendisini mtidııfm• kin Tür
ikiyeyi tesvik etmistir. 

Bund:ın sonra Sovyet • Yugoslavya 
paktı pelivor Bu pakt. Almanlarla Sov
yet.ler birlii!inin münMeb~tlerini izah 
eaer: Bir hükümet ki Almanlar tarafın
ilan vatan haini, İn1!iltı:"reye satılmış de
·J)ilmekte«Br. So.yetler bUyJe Wr devlet-

• 
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SİY ASI VAZİYE'l' BAtKA?lARDA ALMA -~ 

TAffŞIDATI 8 MBALAN91 

Sof31adan bir ses . ' 

Macaristanda 
askeri hazır

lıklar ''ar 
---cu-

ATLANTIK HARBi B. HIT· 
LERIN TAHMiNİ GiBi 

YOROMiYOR 
Radyo gazetesine gön. Macııristanda 

dskeri hazırlıklar vnrdır. Peşte radyo-

---«o~---

Bu/garistanda büyük 

yangınlar cıkarıldı 
' ---«>---

Yugoslavyadaki Al-

rnanlara da hava· 

dan hücunı ~dildi 
sunun esrarengiz ve rumuzlu . neşriyatı -<>--

}~ ala sulh ve. 
n ... esalemetten 
bahsediyorlar 

---c>---

MAKEDONYA HAREKATINI 
DiKKATLE TAKIP EOI· 

YORLARM IŞ 

·-

.t,S ON HABER 
; -t •••. . • . . . 

İstanbul Vilayetinin bir beyannamesi 
-~~~--~-~-x*x•~-~~~---~ 

Mütekaitler, itam ve era 
mil başka yerlere mec

can en naklolunacak 
bu hazırlığa delildir.. Mesel&, dün ak- Kahire !.I (A.A) - Orta ı;ark İngiliz 
§&m radyoda spiker: cDikkat. 22 nu. hava kuvvetleri umumi karargahının 
maralı zarf bugün meriyete giriyor de- dünkii tebliği: 

Sofya, 9 (A.A) - D . N. B. ajansı bil
diriyor: Mebus.-ııı meclisinde beyanatta 
bulunan profesör Filof Balkanlar vazi-
yetinoeki değişikliğin mihver devletleri- x*x;------
nin arzusu hilafına olduğunu, Berlin ve İstanbul, 9 (Hususi) - İstanbul vila- mak üzere. istedikleri yerlerin iskel 

miş ve bunu üç defa tekrarlamıştır. Balkanlarda Bulgaric.tanda muhtelif 
Romada neşredilen vesikaların bunu te- yetinde bugün aşahtıdaki tebliğ gazete- ve istasyonlarına kadar devlete ait li 

yit ettiğini söylemiş ve şunları ilave et- lerc gönderilmiştir: pur ve trenlerle mütesaviyen nUfus 
Bulgar başvekili Filofun nutku daha yerlerde Alman askeri tecemmüleri tn

tafsilatlı olmuştur. Bu nutukta Bulga- giliz hava kuvvetleri tarafından büyük 
ristanın malum siyaset! ve fikirleri ileri bir şiddetle bombardıman edilmiştir. 
sürülmüş, Bulgaristanın harbın suçlusu Cumaibalft deıniryolu istasyonunda bir 
olmadığı halde Yugoslavlar tarafından rok yangınlar çıkarılmıştır. Simitlide 
Sofyanın bombardıman edildiğini söy- düşman tecemmülerine taar:-uz edilmiş 
]emiştir. Bulgar başvekili nutkunda, bombalar yo)]arın. demiryollarının orta
chcr şeye rağme:ı harp dışında kalmak sına düşmüştür. Bir çok yangın çıkmış
kararında:. olduğunu da ilaveten söyle- tır. Bir motörlü nakliye kolu da muvaf-

miştir : Gazetelerin yarınki (Bugünkü) nüs- şına elli kiloya kadar sandık ve deP 
- Yugoslav hükümetinin 25 martta halarında intişar edecek olan tebliğ şu- eşyalariyle birlikte nakillerinin yaP 

Viyanada imzaladığı. anlaşma Yugoslav- dur : ması. muvafık görülmüştür. 
ya - Bulgaristan arasınd;ı mevcut ebedi İstanbulda oturan Türk tebaası va- İstanbul mal sanoıklarından n 
dostluk muahedesi mucibince münase- tandaşlnrımızdan aş;ığıda yazılı ikinci alanlar, tekaüt ve Eytam Eraınil Jll~ 
betlerimizi bir kat daha sıkla.,,c:tıracağı maddede tasrih edilen hususatla ilgili alanlar bu maaşlarını gittikleri yerler 
ümidini uyandırmış ve bizi memnun et- bulunanların ikamet ettikleri kaza kay- den almağa devam edeceklerdir. 
mişti. Bulgar milleti geçmiş ihtil'tdıarın makamlıklarına 15 nisan 1941 salı günü 2 - İstanbulcla oturup •İzmir. J\ı11'11 

miştir. , fakıyetle nıitralyöz :ıteşine tutulmu~tur. halli bu suretle kolaylaşacağına kani a~:t kadar· müracaatle kendilerine ra, Erzurum hariç olmak üzere» Ana 
bulunuyordu. Siyasetimizin temelini verılecek beyannameleri doldurmaları ]uda bulunan akrabaları nezdine ııilel GENERAL DEGOLA HUCUM Petriçtc bomba tayyarelerimizin çıkar-

Diğer tarftan mareşal Pıeten bir nu- dıklan pek çok yangınlnrın dumanı do
luk söyliyerek general Degola hücum layısiyle neticelc>r tam olarak tesbit cdi
etmiştir. Mareşal Fransanın eski müttc- lememiştir. 

milli isteklerimizin tahakkuku ve sulh ilfuı olunur. riyle birlikte gitmek arzusunu 
ve mesalcmet 'teşkil etmektedir. Bugün 1 - İstanbulqa oturan ve başka hiç edenlerin veyahut kendileri kalıp tıı 
de Bulgar kıtalan Alman - Yugoslav bir iş ve gücü o'lmayıp ta aldığı teknüt lesini göndermek istiyenleı·in jstcdılt~ 
harbına kat'iyen iştirak etmemektedir- maaşiyle geçinen ve seferCI~ de bir hiz- yerin iskele ve istasyonlarına Jca0 

ler. Buna rağmen Yugoslav hava kuv- met deruhte etmiyecek olan askeri ve devlete ait vapur ve trenlerle nüius bil 
vetleri Bulgar topraklannda muhtelif millld mütekaitler ile Eytam ve Ernmi- şına rnütesaviyen elli kiloya kadnr satı 
yerleri bombalamışlardır. Askeri olnu- lin aileleriyle beraber aTrakya, İstan- dık ve denk eşyalariyle meccanen p:ı 
yan hedeflere atılan bombalardan kadın bul, İzmir, Enurum, Ankara hariç ol- killeri tensip edilmiştir. 

fiki lngiltercye karşı harbe girmesinin YUGOSLA VYADA 
mevzuu bahsolamıyacağını söylemiş ve 
Degolun siyasetini takbH:. etmiştir. 

General Degolun şarki Ahikada ol. 
duğu bildirilmiştir. Son bir habere gö
re Balkanlnra gidecektir. General Ve
velin de karargahını Yunanistana nak
lettiği bildirilmişse de bu haber henüz 
teyit edilmemiştir. 

Dün fena hava şartları içinde bombar
dıman tayynrclerimiz avcılarımızın refa
katinde olnrak Yugoslav tonraklarında 
Strumca dvarında nakliye tecemmiilc
rine hücum ebnişll!rdir. Tam isabetler 
kaydedilmiş ve pek çok hasar yapılmış
tır. 

ve çocuklar arasın da ölüler vardır. Yu- · ı !il ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111ı111ı1111 111111111111111111111111111111 11111ıı11111111111111111ı11111 

gosıavlar bundan başka .hudu~ karakol- Millet Meclisinde dünkü müzakereler 
larımıza da taarruz etmışlerdir. Bu ta-

A TLANTIK HARBi * Kudüs, 9 (Radyo - S. 22) - Atina-
daki lnglliz hava kuvvetleri karargahı
nın tebliği: 

Hava kuvvetlerimiz Deviran gölü 
mıntakasında düşmanın motörlü kafile
lerine ve tanklarına ağır taanuzlar yap-

Atlantik meydan muharebesinde son 
hafta zayiatında bir yükseliş görülme
miştir; birinci hafta 141 bin, ikinci haf. 
tı. da 98. üçüncü hafta 70 binde kal
~ıştır. Bu znyiat az olmamakla beraber, 
Hitlerin iddiasına rağmen Mart ve Ni
san aylarında rakamların kabar:madığı- mışlardır. Strwn~a .ve doviran gölü ci-
na işaret edilmektedir. Maamafih bu van.nd~ ~nklı bırlıklere isabetler kay
zayiatı telilfi etmel: icin birleşik Ameri- dedılnuştir. 
ka tezgahlannda 2,000 vapurun inp ---- -
edilmekte olduğu bildirilmektedir. Asker; vazi ye, 

----- ---- ----4:0>----
Macar s iyaseti 
değiımıyor mu1.. Yu~oslav ordu-
Budaoeste. 9 (A.A) - Yeni Macar 

başvekili Bnrdofski Kont Telckinin si- SU Alman ka 

arruzlar bugün de tekrar edilmişth·. 
Bulgar hükümcti ve mi)]eti Mekedon

yadaki askeri harekatı büyük ehemmi
yetle takip ebncktedir. İlk vazifemiz bu 
çok mühim dakikalarda sükOneti mu
hafaza etmektir. Hükümet vazifesi ba
şındadır. Ha~leri soğukkanlıbkla mu
hakeme etmektedir. Hüküınet vazifesi
nin ifasında millet mümessillerinin ve 
hatta bütün Bulgar milletinin mUzahe
retine nail olacağından emindir. 

Makineye 
Verilirken 

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

Ankara, 9 (AA) - Büyük Millet mazbatası ile cami ve mescitlerin ta90 

Meclisi bugün toplanarak ruznamesinde fine ve tasnif harici kalacak mescit h• 
bulunan maddelerden devlet memurları demesine verilecek tahsisata dair kafi~· 
nyhklarının tercih ve teadül üne dair nun birinci maddesine bazı fıkralar j]~· 
kanunun yedinci maddesi hükmünün vesi hakkındaki kanunun layihasını ı11il' 
devlet şurası r.zalığına intihap edilenle- zakere ve kabul eylemiııtir. 
re §Umulu olup olmadığına ait tefsir Meclis, cuma günü toplanacaktı!· ..ı 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllll llll l llllllllll llllllllll l lll lllllllllllll llllllllllllllll1"' 

Y apaiı fiyatı tesbit edildi 
X• X 

Sümer Bank teşkilitı 
1 

. mübayaatta bulunacak 
yasctinde hiç değişiklik olmadan devam • B Ik 1 ~:· &• 
edeceğini SÖV)emiş VC sunfon ilave et- a an ar C' lt.X 

miştir: zan~Iarını altu··st Killi sanayi ihtiyaçları tatmin edildilıten sofff" 
- Siyasi programım, bUyUk selefim- '° b e L• b ,..., 

den kolan mirasın muhafazasıdır • • eşıst&D :ye l - IJatacala aypdwJa ntffıdGPlar tayin olunacO,... 
Ecnebiler dı~arıya edebılır d 1 ·ı· Ankara, 9 (AA) - Ticaret v:k~~ bank teşkilatı mübayaatta bulunac•:· 
çılıarnıyacafı.. Radyo ,gazetesine göre Yunan ve Yu- ya a n ı!1 iZ t ay. letinden tebliğ edilmiştir: fazlası ticaret vekaletine devrolunac• • 
Budaoeste. 9 (A.A) _ Macar dahili- goslav orduları arasında husule gelen 1 - 29 sayıh koordinasyon kararı- tır. 

ye nezaretinin bir tebliğine göre, Maca- boşluktan istifade eden Alman motörlü k J nın birinci maddesinin verdiği salahiye. 5 - Milli sanayi ihtiyaçları tat'!'
1
" 

ristanı ter~debilmek için yabancı dev- kuvvetlerinden bir kısmı Vardar vat'Üsi yare 8 Jn arı te istinaden ticaret vekaleti' iktısat veka- edildikten sonra ihracata tahsis edıl~ 
Jetler tebaasının husus~ bir müsaade al- istikametinde ilerlemekte devam eder- > t~tiyle müştereken memleket dahilinde- cek miktarlar vekalet tarafından tıı1 
malanna lüzum vardır. ken diğer kısmın da cenuba taarruz ede- ' ILi itlenrnem.iş naturel yapağının 1941- olunacaktır. 
~aacc rek Vardar vadisini takiben SelAnik Kahire 9 (A.A) Orta .şark İngi~ .f2 mevsimi azami fiatlerini aşağıdaki 6 - thraç edilecek yapakların )isli~ 
le bir pakt imzalarlarsa, bu hükümet er- şehrine vardığı ve dün sabah saat dört- liz hava kuvvetleri karargahının bu ak~ şekilde tesbit etmiştir. sının ticaret ofisine verilmesi tekıı~~-
kanı hattı hareketinde?' dolayı takdir tc Selaniği işgal ettiği anlac:ılmıştır. · şamki tcbli~: 2 - Bursa ve lstanbul havalisinde ettiğinden 1941 - 42 mevsimi jnıt~0:-11 
edilirse, Alman - Sovyet münnsebetl~ Şüphesiz bu vaziyet, Metaksas hat- Balkan} da ın· .liz bo b dı.mati kilo başına kuru~ olarak. dınca föıans talebinde bulunmaması ~ft. 
rinin hakiki mnhiv. eH kendilig"inden t ..J k" y k tl · · il kil d ar gı m ar Bu d M • 1" 170 2 / 13477 ı k bı..,.r ınua ı unan uvve erını m ş u- t arelen· y . t y la rsa a erınos yer ı • yanın sayı ı arnrnamenin tııt ....i 
mevdana çıkar. d"" .. .. .. F k b ku 1 ayy unanıs an ve ugos vya- h ki 1" 150 . cJdv ruma uşurmuştur. a at u vvet er "stilA tın kt 1 d'" kı ı am r 1 vesaıre. ne ait talimatnamenin 3 üncü m:ı 

Akla şu sual geliyor: Sovv. etler neden tam ·· "tsi · d ği]" d" ı yı 1 a e e e 0 an uşman ta an- !! M l k t" b""t•· " · "h b 11" amen umı z vazıyette e ır er.. siddetlc k k .. 0.. d d ;, - em e e ın u un yapagı ıstı - muci ince alakadarlara tcbliğat yaP 
harekete geçmiyorlaı? Bu suale cevap Bunlar Halikidikya yarım adasına çe- n:n:: etmiştir ar:; oyma~1·· un. e t sal mıntakalarında azami fiatler yuka- caktır. .. • 
vermek için bir şey nkla getirmek Iu- kilmek suretiyle kendilerini kurtarabi- ~klara ve ~or·or~ ~ 11 ~v~d~ rıda ikinci fıkrada tesbit edilen lstanbul 7 - işbu kararnamenin 2 ve 3 jj,,ı:' 
zımdır: Sovyet askeri Finlandiya har- lecek vaziycttedir1cr. Bu kuvvetlerin bir detli taarruzla or u 1 ~ 0 arına5trumşı eaas fia tlerinden latanbulda fabrika ve maddeleri mucibince tesbit edilen ,Jfı', 
hında da görüldüğü veC'.hile bir taarruz "k" t'" ld .. tahm" d 'l k r yapı mış ... r. ca ü d k d kli h dl d t• · vey.a ı ı umen o ugu ın e ı me -. ile Doyran ar. asındaki yolda tankların ya caret .eposun.a a ar. na .. Ye maıı- a ann an fazlasını temine girişe ı.t.: -
ve tecavüz harb1 için vetistirilmemiştir. ed A 1 J b d li P"" t ır. ve motörlü vasıtaların arasında bomba- ra an tenzı sureti e tes ıt e ı r. hakkında milli korunma kanunu ~ 
Bu sebeple Almanyadan g~lecek bir ta- Vardarm batısında bulunan Yunan tarın "'-"lladığı .. Ulm" "şt"" D evelice ..f - Kendi fabrikaları için rniiktezi kümlerine tevfikan ceza tertip edilrı'lt 
SlTllZU kendi topraklarında karşılıya- d 1 İn T d h .. Alın ,.,.. gor u ur. .. 1 • . k d" ] s·· .. k caktır. Ve Almanyar.ın iyice yıpranma- o~..J usuyle t gı ız orl ~u d ~üudi~ 1 an şimendifer köp~Usü tam isabetlerle ha- yapagı arın temını ma sa ıy e umer uzere anuni takibat yapılacaktır. ııııtl 
sını beklemek te vardır Sovvetler bunu ocuusuy e emasa ge mış en r er. snra uğratıl t 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

beklC'mektedir. Yugos~av arazisinoe Vardann .babsı- HabeşistanZ: 
1

hıgiliz ve hür Fransız Kaza ve kö y/erimizdeki v t d l ra 
ALMAN PLANLARI BOZULACAK nla ge.çmış doahlan A!maldan kuÜvvküe~lerı, PNe~- tııyyarelerl dün ve evvelki gün Gondar a an aş a 

epeyı ve a şım e s P ve ış mtakasınd k 11ı..1 eli" d k f [ ·ı · 
Almanyanın plôn ve programlannın şehirlerini işgal etmişlerdir. mk .. hed fi a. boararbgc.uıdarı ve tge~ las- a on erans ar V~Tl l yor 

izah ettiğimiz şekilde oldu{!u görülüyor, sl kk d h . en e en m ar ımnn e mış er-
fakat bu pliin muvaffak olamıyacaktır. Yugo av orduları ha m a enilz dir. Kombolsadak.i düşman tayyare "C'--- Al mallimat yoktur, ancak Yugoslav ordu- eydanına Y 1 ~- uzd ta are 
~en manya muazzam planlar ya- 1 .. • tik tt h k t _._] Al nı apı an .... arr a YY 

{ ,_ ks arının uc 15 ame e. are. e ıeuen - meydanındakı" b"ınalara tam ı---betler ol-par, ax.at e eriya bu planların daima 1 1 k J,')d 

bir taraftan aksaklık göstermesi de var- man ann yan ve gen erıne arşı ta~- mUŞ ve binalardan biri ateş alııuştır. 
dır. Bu aksaklık bu defa da göriilecek- rut·· zoka buludnkml alan {ve. Almlt~ntlarıtn bl u: Cenubi AfrPta tayyareleri Asella mın-

F k b l l .un azan. ı. ar:_·'uı· en a us eme erı takasında ~ır· moto1'rlU naklıy" e kolu ae-tir. a at a kanlarda mı. boğaz. arda ka bari d - ldir 0 

mı, Sovyet Rusyada mı? Bu suallere ım n cı egı · .. . posuna m\lvaffaloyetle tanmız etmiş-
şimdiden cevap vermek güçtür. Yugoslav ordusu boyle hareketlerı lerdir. Libyada düşmanın tayyare iniş 

Balkanlarda harp büt:in şiddetiyle de- yaP?cak ve başaracak Clurumoadır. meydanlan ' bompardıman edilmiş ve 
vam edivor, ve Yunanistanın bütün ce- $ımall Arnavutluk~ 1 hareket eden ınotörlü nakliye kollarına ve asker tc-

" Yugoslavya kuvvetlerı şkodranın kırk ernınüforine • ··ı d" .-.arruzl 
saret ve kahramnnl ıklııri\'lı:- döviic;tüğü k'J tr b' d k~· Le k bas c ..... mu ema ıyen ı.cı ar 
muhakkaktır. · ı ~me e g~r .m e e1ın ş asa ı- yapılmıştır. Bütün bu hareketlerden 

Acaba Yugoslavya ne yapacaktır? Bu nı ışgk~l etmiştir. kBlu su~etlde Dbça· ~t- tayyarelerimiz salimen dönmüşlerdir. 
memleketin zaif ve kuvvetli taranarı mış ı ometre ya aşmış ar ır. en a-

rekat Clevam etmektedir. 
vardır. Arazisi dağınıktır. Harpten ev- ,ı:nu:ıc:ıc:ıı:ıı:ıı:ıcıcıcıı:H:ıcıı::ıı::ıı::ıı:ıı:ıcıaı:ıı:H:.ır::ıcıı:ıcıı:ıoc 
vel hiç bir yerden hic bir silfıh almamış- ziyet dolayısiyle henüz bizi bitaraflıktan 
tır, Yugoslavyada silah fabrikaları da ayıracak b ir vaziyet yoktur. Maamafih 
yoktur. daha mlitel'nkkız davranmak, hazırlıkla-

Yugoslavya epeyce bir zamnndanberi rımızı arttırınnk mecburiyetindeyiz. 
mihvere meyyaldir, hatta üclii paktı da Harp başladıktanberi bir gün bos dur
imzalamıştır. Fakat bu imzayı veren madnn, silahlarımızı arttırdık, ordumu
hükümet milleti temsil edecf'k vazivct- zu kuvvetlf'ndirdik ve maneviyatımı:r. 
te değildi. Bu vaziyete rağmen, kahra- mükemmeldir. 
manlık ve vatanpervcrlikleri yilksek Türkiye harbe ne icin girecektir? 
elan Yugoslavların da müdafaada aza- Tiirkiyenin mukaddes Javasını miidafn-
mt gayret gösterecekleri tabiidir. adan başka bir emeli yoktur İntizar va-

TORK1YEN1N VAZtYETt ziyetinde olan Türkiye her tiirlü tehli-
Bize gelince: BalkanlardalrJ kanlı va- keyi karşılıyacak haldr>cHr 

AVUSTURALYADA· 
ZAFER AZMİ ARTTI 
Kudüs, 9 (Radyo - S. 22 ) - A vus

turalya kabinesinin Balkanlar harbı üze
rine akdettiği bir toplantıda başvekil 
muavini F'adden şunları söylemiştir: 

- Almanlar tarafındar. Balkanlara 
ve Libyaya yapılan taarruzlar daha bü
yük bir gayret sarfı hususundaki karan
rnız çelik gibi kuvvetlenmiştir. Önümüz
deki· mücadelenin ciddiyetini takdir et
mekteyiz. 

EL HAMRA SİNEMASINDA YARIN 
Matinelerden itibaren 

Yakın Tarihin merak ve ibretle dolu salıifçJcri.. Sultan Hamit devrinin en gülüıH;lü hadiseleri ve Türk filimcilinin en 
SON ŞAHESERİ 

KIVIRCIK PAŞA 
T'ORKÇE SÖZL'Ö · TDRK MUSİKİLİ 

Yaratanlar : SAJr • HALİDE - ı'ALAr - YAŞAR - R. KEMAL - NECİLE 
DİKKAT : AY DOÖARKEN: Jeanctte Mac Donald • Nelson Eddy.. Bugiin Son günüdür .. 

SEA NSLAR : 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9.00 DA BAŞI~AR.. • 

X4X----------~-
Ankara, 9 (Hususi) - Cümhuriyet köylerde konferanslar vermekte~ 

halk partisinin yurddaşları dünya ahva- Gelen haberlere göre bu konferarı dl' 
linden haberda::- etmek ve milli duru- halk hatipleri tarafından köylere le• 'fi 
mumuzu izahetmek için tertip ettiği genişlemiıı olmas: halkın Milli Şefe ti' 
konferanslar serisi 5 Nisanda bitmiştir. kahraman ordumUU;. inanc.ı ve nıerb".,ı-
70 . konferans verilmiştir. Şimdi parti yetini bir kere daha teyide vesile 
teşekkülleri ayni maksatla kazalar ve maktadır. _., 
111111111111111111111111111111111 1111111111111111il1il1111111111111111111111111111111111111111111111 Hll1111111111111111111""" 

Ainasyada çok şiddetli, fakat 
kısa bir zelrıele oldu 

~-~~-~z•x 1 
A nkara, 9 (AA)·-. - Gec~ saat ikiyi elli geçe Amasyada çok şiddetli. ,_., 

kısa bir zelzele olmuştur. 
Hasar ve insanca zayiat yoktur. -""' 

111111111111111111111111111111111111111111il111il1111111111111111111111111111! 111111111111111111111111111111111111ttll ...... -

K ö yliiniin giyeceği ucuz alması için 
x•x:--------~~~~-

Ankarn, 9 (Telefonla) - Köylüniin den tenzilat icrası kararlaştırıl~ 
kullanmakta oldu~u bazı giyim eşyasın- Bu husustaki ~anun layihası meeliS<l,,.
da ucuzluğu temın ınaksadiyle ınuay- cümenlerirlde tetkik ~dilmeğe ~ 
yen maddelerden gfunrüklerde lalın- mıştır. 
makta olan istihlak vergisi nisbetlerin- 11 ııııfl' 
11111111ı11ı1111111 nıı11111111111111111111111111 111111111ımı1111 11111 1111111111111 111111ı ııı1111 111 11 mı ı ı ııırırı. ~ 

Hava ordusuna iltihak eden gençlerim' •'" 
Ankara, 9 (Hususi) Hava ordusuna iltihak edecek gençler bugün A0

"11ur 
da zafer: abidesine çelenk koymuşlardırGençlerc halk tarafınÇlan sevgi te:ı.-ı 
]eri yapılmıştır. rııı tıltl 
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Kö ylerde dokumacılık arttırılı yor 
x. x ıı>" 

Ankara, 9 (Hususi) - Hük'limet köy- simi olmıyan kış aylarında cı~rıld~&
lümüzün boş vakitlerini kıvmetJendir- ve tezgahlarının başında calısn1~ yısi)'~ 
mek için yeni bir program çizmiştir. Ev nına kavuşacaklardır. Harp doldıJV bit 
dokuınacıhi{ı _inkişaf ettirifocektir.. 22 iplik ve dokuma ithalatını~ ~rını 1cJI" 
vilayet köylerine dört bine yakın tez- sırada köylünün giyim ihtıyac enıte~~ 
gAh ve çığrık gönderilmiştir. Ankarada men olsun temine çalışması 'dan <'7'
açılan kursta ye~en dokumacılık usta- ün u mumi iktısadiyatı bakımın 
lan bu vilAyet]ere gönderilmiştir.. B u faydalı olacaktır. 
suretle köylülerimiz ekim ve biçim mev-


