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İzmir Enternasyonal fuarının hazırlığı, İzmirin 
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Yunanistana ueniden 
ı ~Dil iz askeri geldi 

---'"'10>---

nanistanda 
enıüz kat'i m 

are veril 
miş detildir ... 

---c>>---

lngilizler uzun süre

cek bir harba göre 

hazırlonı yorlar 
Balk01 lcr& harbi., q<cJ.d.,tle devam, etıığı Yugı: v ve 1 u .c 

....__ 1\Iakcdon••aları ile Arnavutluüu gösterir harita 
~~~/~-=--·--===~~~/J"J;l"J'J"J.J:l"..r~ 

Kat'i muJaarebe mihue· 
rin ummadığı nolıtada 

ln!liliz 
8as,. ekilinin 
işaretleri 

Sovvetler Al- uerileceıı •• 
Atina, 10 (A.A) - Pek çok İngi-

liz askerleri muazzam harp levazuniyle 
maııvaya pet. fOJ, muhtalif Yunan limanlanna gelmiılerdir 

lngilizler uzun sürecek bir harbe hazır_ 

b • • lamyorlar.Gelen kuvvetler arasında ya-
eOZID vermıyor km tark ordusunun en iyi cüzitamıan 

-<>-- vardır. 
8cı 0 KATI MUHAREBI:. HENOZ 

1 Y Çörçil Almanların İngilizlere göre Souyet- VERtLMtş DE~tıntR 
ov31et Rmyaya hücum ler Almanyaya sevfılya- Atina, ıo (AA) - Atina ıadyosu 

edecefılerine hanidir.. t h .. t d dün akşamki beyanatında §Öyle demiş-• enuz amamen ur- tir: 
SEVKI-.."'T BİLGl!lıı dUJf1flUŞ sayılam.azlal' Bir Yugoslav ricatı ve Trakya ile 

İngT b · · --o- :vfakedonyadaki Yunan kuvvetlerinin ,,.,_. ~ ız aş\"ckılı, harbın hundan son· 1 
""ili ıı k" r ·· Londra, 10 (A.A) - Parlamento ı:....... muvasa alarmın kati ihtimalleri evvel-~ . ı ışa ı uzerinde ehemmiyetli ha- ....... 

liıt ı.şa_~e~~erde bulunmuş-tur. Bay Çön:i- farından birinin sualine cevap veren den düşünülmüş bulunuyordu. Kati mu-
~ b~yuk devlet adamı vasfını teşkil ikhsadi harp nazırı Dalton martın bi- harcbe sevkülceyş şartlarının icahettir
tla n ısabetli teşhislerinde simdiyc ka- rindcn beri Sovyctler birliğinden Al- diği yerde verilecektir. 
Je ~ aldanuı:ıdığını hatırlarsak bu işaret- nmn~·aya hiç benzin ,.e petrol gönderil- Harp devam ediyor ve devam ede
a .. ntan na7.ar.ınıızda kıymeti bir kat daha mediğini bildirmiştir. Da1ton bundan cektir. Nasıl çarpışacağımızı biliyoruz 
• r. Almanyaya pctro1 nakliyatının tama- ve muvaffakıyeteizliklerin tesiri altında 
Polonyanın istilisuıı takip ede kıs men durdurulduiu kanaatine varmanın kalmryacağız. Nihai zafere kadar hiç bir 

aylannda Almanlar büyük hazı ~ki " ,·akitsiz olatapru ilave ctmi tir. r Sonıı 2. ci Sahifede l 
c~bnÇfu~lbM~ ~m~~= 
... rıla~n Skandinavya devletleri olaca- · .· , 
rını soylemi ti. Verilen tehtib 'lşaretr- ~ 
ı.e z:ıihne.n Skandina\'ya devletleri. haı> ~ { 
b.dırcsinin korkunç felaketlerinden ~$: 
~un kalmak ümidiyle kendi memle
~tlerinde Alman entrikalarına göz 
!:s.lt\ınuşlardı. Danimarka ile Noneçin 
t.ı l istila edildiği m::ılumdur. Çiirçil, 
._: darbenin uyandırdığı derin ıshr::ıı> 
~ı içinde, Hollanda ''e Belçikanın 
like t nazarlarını celbederek ayni tch
._. l:e maruz bulunduklarmı beyan ct
b ~ı. Eier uzat'l gören devlet adamının 
ı.\~~betli teşhisi llo11anda ve Belçika S: \Unetlerini cesurane bir hazırhğa 
"e~ketseydi, eğer İngiliz - Fransız Ge· 
te lcurınaylariyle daha vakit '·arken 
.~lar tesis olunsaydı bu jki küçük 
·"""'leket Alınan taarruzu karşısında 
~ltınbğa düşmiyetckleri gibi Avrupa
'8~~\·vetıer müvazenesinin çivisi me
~ ınde olan Fransa şayanı hayret bir 
)':Unla karşılaşmaz ve o kadar (nbuk 

lınazdı. 

PiREYE HÜCUMLAR 
---c>-

l.:~.lnıauya, Garbi A\Tupaya tamamen 
"'*llinı olduktan sonra, İngiltere harbı· k:a ll2un sürmİl'eceğini, nihai zaferin 
ltıı nılınış a4dedilmcsi lazım geldiğini 
~~etmişti. Bu harhın ilk gününllen 
~ 1 kendini harp ilahı mevkiinde gö
)lb.ı 8. Uitlerin ve Alman Genel kurma-
Şii n aldandıklan y~anc nokta, hiç Al ) 
lb Pbe edilemez ki hıgiltere harbı ol- man ar 
lı llştur. Almanya kendisine pek paha

Pire 
mik-

Denizaltılara 

karşı mücadele ~ h'lal olan tecrübelerle Britanya ada- h•ıı • 
~ nı istila cdcmiyeceğini, kıt'a hiki- sa 1 erıne 
0
,_Yetinin nihai zaferi elde etmeğe kili 
'llladıi:ım anlamıştır. Atlantik barba bu t• ı• 
~ .. ID neticesidir. Fakat B. Hi~leriu na IS ı mayo vasıtaları 

verilecek 
lıa •nleri hilifma olarak İngıltere 
...;.~ının ikinci ~l'hası -~~ netic~ v~r- do·· ktu·· ıer 

111.ten uzaktır. Jşte butun bu unkin· 
~•klar müvacehesinde Amerikadan 
t~ durdurulmaz yardım selinin ifade 
ile; ~ı hakikat Alman zimamdarlarını 
.\ Ui kötü düşündünneğe. başlamıştır. 
"'-hnanya daha şimdiden lngiliz hna 
l Vvetlcrin;n iistiinlük yolunda oldu-

llnu hissetmektedir. 

411 
Şu halde İngiltere dimdik ayakta 

)' Urduk<;a kaunılan 7.aferlerin kıymeti 
"

0 ktur \•e bir Avrupa imparatorluğu 
111lnak rüyası riiyn olınaktnn ileri ge

~errıiyeccktlr. 
'llundan dolandır ki İngiltercnin vu-

ttıla k · Al j ca zaif tarafını arıyan manya. 
ı lalyanın hezimete \l~'l"adığı imparator
~~ Yolları iizerinde taliini bizzat tcc
.\l cl·e teşebbiis ctmi~tir. Bu bakımdan 
f ı:nanların Libya seferiyle Balkan se
;ı arasında sıkı bir miinasebct me\"· 

n olduğu inkfır edilemez. 
iht ay Çön;il diğer milletlere ~·aptığı 
.. e arlan zamanında Balkan milletlerine 
le Yapınıştı. Onun işaret ettiği tchlike
ltı r r!'Iaalcsef artık birer vfıkıadır. Mna
ll ~~ urası muhakkaktır ki Almanlar 
la~ nlan istilaya kalkı makta nihai 
lııı ere Yakla!)-ıuış değildirler. Zira bu 
, 0~bın mukadderatım tayin edecek olan 
ı"tlr~a~kanlardan gecmez. Balkan mil-

ını 1& .. k olmadıktan ıstıraplarla 
' ~ttttu 2. ei Sahifede ] 

---CO>·---

400.000 İtalyan Alman- Amel'ilıa dünyanın gör· 
la• tarafından lıart,.,..,. medlğl en lıu1111etll do· 

malarını belıllyo• nanmayı hazı•lıyor .. 
--0- -0--

Atina, 10 (A.A) - Yunan emniyet Vaşington, 10 (A.A) - United Pres 
nezaretinin tebliği : Alman tayyareleri ajansına göre bahriye encümeni Reisi 
gece saatlerce birbirini takip eden dört Amiral Len İngiltercye yardım için de
dalga halinde Pire mıntakası üzerinde nizaltılarla mUcadele vasıtalarının tc
uçmuşlar, hasar ve telefatı mucip ol- minini istemiştir. Amiral Len Birleşik 
ınadan bombalarını atmışlardır. Bu tay- Amerika tezgahları tam verimleriyle 
yareler 7 nisan gecesinde olduğu gibi çalışırlarsa senede dört milyon 1on va
sahilin ve limanın muhtelif mıntakalan- pur yapabileceklerini, fakat bu mikda· 
na mıknatıslı maynler dökmüşlerdir. rm İngiliz zayiatını kapamağa kafi ol-
ATİNADA İKİ ALARJ\I· madığını iJfı,•e etmiştir . 
Atina, 10 (A.A) - Dün Atinada iki DÜNYANIN EN KUVVETLi 

alarm işareti verilmiştir. İkinci alarm DONANI\1ASI 
saat 21.10 don 23 c kadar devam etmiş- Vaşington, 10 (A.A) - Amerika bah-
tir. riye nazırı albay Knoks, Brooklin deniz 

YUN'AN KAIIRAMANLIKLARI tezgfıhlarında inşa edilen Nord Karolina 
Atina, 10 (A.A) - Atina radyosu Ru· zırhlısının merasiminde hazır bulunmuş 

pcl kalesini müdafaa eden kti<:ük Yunan ve şimdiye kadar dünyanın görmediği 
kun·etinin kahramanca mukavemetin· en kuvvetli donanmanın hazırlanmakta 
den bahsederek diyor ki : Almanlar oldui:ıunu söylemiştir. 
tanklar, a~'lr top<;ular \ ' C tayyarelerinin Nord Karolina 16 pusluk toplarla" mü
müştercken ~·aptıklan taarruzlarla kale. cehhcz olup 35 bin tondur ve 18 sene
nin tahrip edildi~ini zannediyorlardı. den beri Amerikan donanmasına iltihak 
Bu sırada hürriy<'f ateşinden ilham alan eden ilk dritnottur. 

[ Sonu 2. ci Sahi/ede ] [ Sonu 2. ci Sahifede ] 

Balkanlarda kat'i neti
celi harplere doğru 

----co>---

lngiJjzJer c &-

de yerl~ıti, 
--P abnı 

bekliyorlar 
---<>- . ,. 

Yeni harpler clemoh

raıilere tam muval'

f akıyetler vadediyor 

seıaniğin müdafaası 
hiç bir zaman 
diişünülmemiştir-
Londra, 10 (A.A) - Yunanistanda 

ıimdiye kadar ihtiyatla bulunan İngili~ 
aeferi heyeti artık mevzilerini latmut-

Yugoslavlann Arnavutlukta şkodra11a karşı harkctlcrinde Çetinedcn tw. İngiliz kuvvetleri henüz tasrih edil-
bir manzara ve Kamdağlı bir tip miyen bir hatta yerletmİf olup saatini 

Yugoslavlar 
Arnavutlukta 

.aanaı:ıaaıııu:ıHDDDHllHHHaHHC· bekliyor. Bundan tonra düşman kav-

BuJaar askeri fttleri sağlam bir plan dahilinde karı .. 
._. !atacaklardır. • • k B. Çörçilin dün avam kamarasında barba ıctıra IÖylediii gibi bu P!in tam __ bir ~uv~-

~ layet Yadetmektedır. Bucun 10ylenebı-

ilerliyorlar 
• Jir iri Selin.iğin müdafaası biç bir zaman 

etmıyormuş .aaaaaııaııaa!a;:~a~a~a;:i~:~ıııac 
--c>-

Yugosıau lıdalarımn 
Mac:arfstana da girdiği 

IJDdll'illyo•-

---en 

Sofya, Yagosla11 el~isl· 
nın l'liPldyeye lf'arını 

ıefızlp ecllyo•-
-<>-- -0---

Londrn~ 10 (A.A) - Ncvyork Taymis Sofya
1 

10 (A.A) - Türkiyede-
gazetesinin Yugoslav cephesindeki mu- ki y 1 e·· ""k EIA:ı:;;.;_:_ y 
h b• . bild" . ugo. av uyu ~UlfSU&U& u-

a ırı ırıyor: ıa· ,__ B ı_.. kıtal 
Yugoslavlann Amwutluk taarruzu gos vyaya ~,ı ~q;cu .~m 

f skodradan Drin nehri boyunca Debre- muhuamata hal bir ıurette J!tirak 
ye kadar yapılınaktaaır. Yugoslavlar ettiiini Türk Mikümetiae ltiJdirmİf 
!Jhri gölü ~ilinden Budikaya doğru olduğu hakkmda Royter tarafından 
ılcrlemektedırfor. . verilen telgrafı hakkında Bulgar 
Budapeşte, 10 (A.A) - D N.B. AJan- • • • 

sı bildiriyor: Hudutta harekatta bulu- AJansı bu haberlerm tamamıyle ya
nan harp kıtaları Salı ukşamı Macar lan olduğunu bildinneğe sa.lihiyet
topraklanna silahlı taarruz teşebbüsün- tardır. Dün Bqvekil Filofun Mecli
de bulunmuşlardır. Yugoslav kıt.alan ıi mebusanda söylediği gibi Bulgar 
Bardogonijar mıntalcasına ve Nagy- Ka- kıtalan hi b" l aft y l 
niszanın cenubuna girmişlcrdir. Macar- ~. ır ~ . a ugoı avya-
lar bu kıtaları tardctmişlerdir. ya kar§ı hucuma qtirak etmemekte-
)QCcı·cccr..c:ıoccıc:ıocıcıcıacıacıı::ıc:ıı:ı a ııacııacc dir. 
ı m 11111111ııı11111111111111111111111111111111111111111 n ı ı 

"" .<. ...<;;: 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

ı~ arbın sıklet 

merkezi artık 
şarktadır 

Moskova, 10 (A.A) - Kızılordunun 
gazetesi olan Trasmayar Vera gazete
sinde harp vaziyetini mütalful eden al
bay Popof diyor ki : 
Harbın siklet merkezi garpten şarka 

intikal etmiştir. Artık daha fazla İngil
terenin istilastndan bahse ihtiyaç yok
tur. 

-~~-fllıNtN~---

Kanını akıtmasını 

bilen hür kalır 
--'"'I> ... --

Yugoslavlar 
hürriyet için 
ölmeğe hazır 

BELGRAD BOMBARDIMANI 
HAKKINDA MEDENi DÜNYA· 

YA BiR HiTAP Balkanlardaki yeni cepheye gelince • 
albay Popof bu hususta şöyle demekte
dir: Londra, 10 (A.A) - Yugoslavyanın 

Londra Elçi.ci B. Subotiç Londrada 
söylediği bir nutukta ezciimle demiştir 
ki: 

İngiliz donanması Yugoslavlarla bir
likte Adiryatikte hAkim olabilir.. Aynı 
zamanda Yugoslavlar ve Yunanlılar 
İtalyanlan denize döknıeği düşünmek
tedirler. Alınan kumandanlığının karşı
sında ciddi bir hasım vardır. Ve bizzat 
Berlin radyosunun karşılaşılaiı güçlük
leri ileriye sünnesi manasız değiJdir. 
ıı'ı 11111 ıu 111111 nı r 

'OCcıııoc:ıaaaaaaacıaaııaaaaaaaaaııaac:ıt 

- Karşılaştlğunız tehlikeyi tamamiy
le müdrikiz. Bize hücum eden ktıvveti 
ve bizim maddi baldmdan" dun vaziyeti
mizi biliyoruz. Düşman hava kuvvetle
rinin hançerlediği paytahtımız daha 
şimdi l}evler içindediı'. fakat aynı za
manda şunu da biliyoruz ki yalnız hür-

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

Yugoslav birliğini koruyanlardan 
Hırvat Lideri B. Maçek 

Yugoslav ana krali-

cesi diyor ki: 
' --..<>--

Krala ve kahra
man orduya 
itimat ediniz 

-<>--

«SELAMET VE ZAFER AN· 
CAK Milli BiRLi GI 10· 

RUMAKTADIR •• ,)> 
Atina, 10 (A.A) - Yugoslavya Ana 

kraliçesi Mari dün ak.şam radyoda mil
letine hitaben Sırp ve Hırvat diliyle bir 
nutuk söyliyerek demiştir ki : 

- Aziz Sırp, Hırvat ve Sloven mille
tim, hastalığım dolayısiyle sizin ve sev
gili oğlumun yanında bulunamıyorum .. 
Fakat hislerim, düşüncelerim ve milli 
ıstırabım sizlerle beraberdir . 

Cesur milletim, bütün dünyanın göz.
lerini, bu buhranlı ve nazik saatlerde 

( Sonu 2. ci Sahifede ) 
>0aaaaaııaaaaııaaııc:ıııc:ıc:ıaaaııc:ıııc:ıııııaac 

Bütün M'1) cephelerinde ve Ballcanlcıı""da dÜ§fnaftlanna ü.ttünlüğiinii göstererek miihim 
laaUvetı.nle hluAAa lagiliz: tawarelerinden biri 
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bitirmişti Kadı'nın • • • 
ışını 

Kara Alinin bu katı yürelıliği Mürteza pcqanın 
çok i.Jine )'aramıştı.. 

tadı ôlduğu veçhile her kesi susturmak Şehrin her tarafında artık yalnız bun-
Filibeye yeni gelen Murtaza pa.,<a mu-ı bir surette imtina ettiler. 

ve memlekett.,ki müte~alliboyi yıldıra• dan bah•edilmekte idi. 
rak halkın ııaztınil mlctıtmı1k iıı bu- Her kes kadının lehinde ve valinin 
rada da kanlı btr takım icraata ııirişmı~- aleyhinde •Öz söylemei!e ba•lamı~lardı. 
ti. . Halk tabak.al rı arastnda valiye karşı 

Her tarafta ZOTb r::. ve azılı qkıyaya adeta ayaklanır gibi bir vaziyet, bir ha .. 
karşı A.mansız bir mücadele acm1.>t.. . rekct hasıl olma1• üzere bulunuyordu .... 
Fakat bir adam, Filibe kadısı Murtac• Mürteza paşa duçar olduğu mü~külat 
paşanm karşısına dfkil<.rek onu suclular kar,ısında tam manasiyle afallamış, fe
arasında bir çok sucsuzlan da Mıp ke• na halde şaşırmıştı ... 
mekten ml!l'latmek istemişti •. Aman Y3- O zamana kadar en azılı herifleri 
r.ıbbi 1 .. O dakikada Mllrta<a paşan•n ulak bir emriyle uman bu gaddar ve
gözlerini bürüyen hırsın, öfkenin dere- zir timdi seksenlik, bunamış bir ihtiyarı 
ceslni görmeli! .. Paşanın ~özl..,.indrn \.oğdurmak için adam bulamıyordu ..... 
hiddet kJ\•ılcımlan fı~kırıyordu. . . Bar C'ellatlar kendi•ini dinlemivorlar ve sö
bar bağırıyor ve yanıl'da bulunmıyan züne ehemmiyet vermiyorladı .. 
rakibine karşı a*ız dnlusu küfürler sa· Eğer bir az dah& geçikilecek olursa 
vuruyordu: •ehir ahalisinin ayaklanarak kadıyı içi-

- Alan razı. satan razı.. Ne ha\t ed~r ~e att1rdığı zindandan kurtaracaklan
şn kör kadı ... Padişah bu sanca~ın i<!e- na, onun yerine kendi.oini yakalayıp hu
rini ona deÇPI, bana ısmar1adı.. Vali du- taya kapacaklarına ihtimal veren vali 
l'IH"lren kadıya halt <>tmek diL .. r . . bu işi bizzat yapmak ıotırannda lcalmıştı. 

Suçsuz miislüınanların nahak Yf>l'C Tam zindana inip ihtiyar rakibini boğ. 
kanlarını akıtmak şeriote muhalirtir di · mağa karor verdiğ' sırada bir adam 
ye bizi icraatımızdan menetmek ''ter... ortaya çıkarak Mürteza pa_,ayı. lcendi 
Ben ona bir İŞ edeyim, sarıi\ını boynuna mazlumunu kendi eliyle boğmak gibi 
dolıyay<m da o görsün · · müthiş. katıneıli bir cinayet işlemekten 

Ve derhal gizli bir tezkere yazdı. Fi. kurtarmıttı. Gaddar vezirin imdadına 
1ibe kadısının ahaliden rüşvet aldığuu ko an adam o dakikadan itibaren vali
bir çok hakaızlıklar yaptığını ve kendi- nin gözüne girdi. 
ıi onun bu hareketlerine mani oLnak i.o- Kadının içind 
tediği için ahaliyi ayaldandmp hülcü- 1indana indi.. 

mahpus tutulduğu 

met aleyhinde bir ihtilal tertip etmek Biçare ihtiyar zindanın karanlık bir 
iıı:tedi~ni t~lledi. pull11.d1, d"'rhal latan- köıı1esinde, kendisinden geçmiş bir vazi
bula bildirdi:.. Hatta bu yalanlarını la. yette uzanarak yatınış bulunmakta idi.. 
tanbuldakilere yuttutmak için yalancı içeriye ıriren adam 11ik8.rıria atılan bir 
bir takım şahitler dah tedarik etti. canavar gibi hiç vakit geçirmeden he-

Bunun Üzeorine lstanbul. kadının iza- men ihtiyarın üzerine çullandı ve demir 
leti emrini vermekte geçikmemİ!tİ .. Fa- bir kıskaç kadar kuvvetli olan elleriyle 
kat lstanbulun verdiği emri tatbik et- kadının boğazını kavrad ı. 

ŞEHİR HABERLERİ 
Yalnız Üç tip 

çorap yapılacak 
--o--

Çorap imalôthaneleri 
nizamnameye göre 
faaliyete geçtUer-
Çorap imalathaneleri meriyete giren 

kadın çoraplan slandard nizamnamesi
ne göre çorap imaline başlamışlardır-
Bu suretle ipek çoraplar hakkındaki şi
knyetlerin önüne geçilmiş olacaktır. 
Maamafih bazı çorap iınallithaneleri ni
zamnamenin tahdit ettiği bazı nevi ÇO· 

rapları vapınağa yarıyan ipek ve iğne 
bulamadıklarını söylemektedirler. 
Niuımnanwnin tesbit ettiğı kadın ço

rapları şu tiplerdir : 
Salon, ince ve gündelik ... 
Nizamname meriyete girmeden önce 

yüze yakın ipekli kadın çorabı tipi 
mevcutlu .. 

Kahvesiz fıahve 
satanlar hafıfıında 
tafıilJat yapılıyor-
Tahmi>lerde ve bazı dükkanlarda ha

len satılmakta olan kahvelerin arpa ve 
nohuttan yapıldıkları halde değerlerin
den çok fazla fiatle satıldıklan anlaşıl
mıştır. Hakild kahve fiati üzerinden sa
tı:ı yaparak halkı iğfal edenlerin takip 
edilerek cezalandırılması karark<tınl
mış!ır. Bunun için faaliyete geçilmiş 
bulunmaktadır. 

---... o•---
Birliltler haltltında bir 
broşür hazırlanıyor •• 
İhracat ve ithalat birliklerinin tesisin· 

den şimdiye kadar başarılan iı;ler hak
kında Ticaret vekfileti tarafından bir 
broşür çıkarılacaktır. Bu hu.<usla şeh
riıniuleki alakadar müesseselerden de 
malumat istenilmiştir. 
Broşürün tanziminde şehrimiz ihracat 

birliklerinden bir mümessil de buluna
cak ve broşüra harpları evvel ve sonra
ki dört sene zarfındaki iktısadl ve tica
ri vaziyet mukayeseli olarak tebarüz et
tirilecektir. 

Maarif Vekaletinin verdiği karar 

ilk okullarda dersler 
16 Nisanda kesilecek 

Çocuk bayramı için M.Piyango biletteri çıkarıldı 
Şehrimizdeki ilkokulların 1-2-3 ve yıs bayramı hazırlılclarına başlanmış-

dördüncü sınıflardaki talebelerin kar- lir. Bugünlerde yapılacak merasımın 
neleri 13 Nioanda çocuklara verilecek programları tesbit edilmektedir. 
ve derslere de 16 Nisan çarşamba günü Her sene olduğu gibi bugünlerde 
nihayet verilecektir. Cümhuriyct meydanında Atatürk anth 

Son sınıf talebelerinin imtihanlarına önünde toplanılarak nutuklar aöylene-
1 7 Ni!!landa başlanacak ve 2 8 Nisanda cek ve talebeler tarafından şiirler oku
~ona ereceğinden 1 4 ve 1 S Mayı• tarih- narak bu bayramın manaaı tebarüz et
lerinde de ikmal imtihanları yapılarak tirilecektir. 
okullar kapanacaktır. 23 NiSAN PtYANGO BILETLERt 

15 Mayıs tarihinde de eğiımenli 2 3 Nisan münasebetiyle Milli piyan-
okullarda dersler bitnli" olacaktır. go idaresi tarafından zengin ikramiyeli 

23 NiSAN HAZIRLlKLARl bir piyango tertip edilmiş ve biletler 
2 3 Nisan çocuk bayramiyle 19 Ma- satı ıa çıkarılmıştır. 
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Bayraklı • Para!ılıöprü Çünen!o ue ma u?talar 
ruris~ifı yolu pa'liet tenzilc'it nisbetleri 
ta~iyle döşenec:elı.. bildirildi .. 
Bayrakh ,.e Paralı'köprü mevkileri Muamele vergisi kanununun 91 inci 

arasındaki üc buçuk kilometrelik turis- maddesi hükmüne g<ire hazırl:ınan ipti
tı1c yolun paket tası dÖŞ<'nmesi için ha- dai maddeler teıızilfıt cetveli hakkında
zırlanan projenin Na!ın veknletince tas- ki Vekiller heyeti kararının meriyetc 
dik edilmesi üzerine vilayetçe bir mü- girdiği şelu·imizdcki alakadarlara tebliğ 
nakasa açılınıstır. İnsaatın keşfi 135 bin olunmuştur. Tenzilat nisbetlerine göre 
liradır. A grubuna (Ambalajsız satılan çimen-

Bu yolun geçliği mevkiin dolma ol- toların ilavesi ve bu muamelat için ten
ması yüzünden sık sık boıuldui\u gö-
rülüyordu. zilatın Sıfır olması) ayni cetvelin i gru-

Paket taşı dö emek suretiyle yolun buna dahil kağıttan mamul masuraların 
çabuk bozulmasınm önüne geçilmiş tenziüıt nisbeUerinin de yüzde 43 ol-
olunacaktır. ması muvafık görülmilştür. 
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B lkar lı!rda kat'i ee. Yu1aristana ~eniden 
ticeli h1rpıere doğru lrgillz askeri geldi 

[ Ba <ta ·o1 1. ei Sahifede] 
ı:ıey bizi sarsmıyacaktır 

YUNAN RESMJ TEBLiet 
Atina, 1 O (A.A) - 167 numaralı 

In~iliz 
Baş,· ekilinin 
işaretleri 

[ Baştcıra/ı 1. ci Sahifede J. 
karsılaştırruı Alınan istila hareketindl 
başka istikamette yapılacak daha esaıJl 
laarnızlar için bir mukaddeme olup ol
madığını hlidiseler g&.<lorecektir. 

Almanlann Balkan seleıiııde ilk be• 
defleri küçiik Yunaniı;tan kar.;ısınd• 
ınai{liıp olruı ital}·a}, kur~aktır. yıı· 
goslav Makedonyasında Üsküp - J(.ı
kandeleıı ve Pirlcpeyi işgal eden A}maJI 
kuv\·etleri bir an en·el Manastır ~ 
Olıriyi isgnl ederek Amavutluktıı .. 
İtalyan ordusu ile birleşmeğe çalıo;nuı~· 
tadırlar. 

Böylece Y unınıistaıun harikalı b)ırl• 
manlıklar pahasına elde ettiği en par· 
lak zaferlerin neticelerini silmek, süptif· 
ınek istiyorlar. 

Almanlar Balkan seferini de dü•üo
dükleri şekilde neticelendirecekler ıni!· 
Bu hususta ne fazla bedbin, ne de aı;ıtl 
nikbin olmai!'a mahal yoktur. 

Harp heniiz devam ediyor. Keyfiyet 
,.e kemiyet iiibari)·le on kal laik J<uf• 
vetlerle kalıramnnca çarpışan Yuı:.,,,!af• 
tar ve Yunanlılar mukaddes vatanlal'I" 
nm ,.e istiklalleritıin müdafaası için "'::' 
damla kanlarını akılıncaya kadar ını • 
cndelede dc\'am etmeğe karar ve.mı. 
hulunuyorlar. Son b;r yazımızda k•Ytl
detıii(imiz gibi, bu harbın mukadd• 
üzerinde kaybedilen topraklar mücs.<~ 
olamaz. Asıl ebcmmiyeti olan şey sııg· 
lam ye devamlı bir rephenin kııruhn .. 
sıdır. Eğer bıı cephe teessüs ederse Bal• 
kanlann istikbalini daha emniyetle nıil• 
taliıa etmek kabil olacaktır. Fakat tali
sizlik nihayete kadar devam eder dt 
miisleYliııin ezici sikleti allıncla Yugos• 
lav ve Yunan ordulannın son mukaV .. 
metlerini eriten bir vaziyet tabasstil 
ederse - ki buna biz ihtimal vermek if' 
teıııiyoruz - Almanların gözlerini lıaJl,t 
istikamete tevcih edecekleri şimılidttl 
düsüııiilmektedir: 
Boğazlar )"Olu ile Süvey'>" mi, yok99 

Ukrayna yolu ile Knfkasyaya mı sark· 
mayı düşünecekler? 

B. Çörçil bu sonwıcu ihtimali knf• 
vetli ıı:örmektedir. 

Filhakikıı boiiazların kahraman be1'· 
cisi olan Tiirkiyenin kırılmaz muka•-e
mcti miistevli irin biç te eesaretbal.- ol· 
nııyan bir scydir. 

meğ,.. ııra gelince, bu işi biran evvel bi- Bir sıkışta zavallının i ini bitirdi.. 
tirmt-k İ!'Jtİyen Mürtaza pa1a pek ciddi Mürteza pasa ile yeni celladının müşte
mii ... kül&ta maruz kn1mışh. Tf"ken iş1~ikleri bu müthiş cinayet. her 

Filibe kadısı memlekette bili\ İstisna iki adamı da kanlı bir rabıta ile pek 
herkeı1 tarafından sevilmekt1- idi. Çok l<uvvetli bir ıurette hemen birbirine 
dindar olan kadıya bütün Filib'" halkı bt~lıyı vermi~ti. 

---<o•---

Belediyenin bütçesi 
hazırlanıyor .. 

r Ba ' l<ITlfı 1 ,., Sq/ıifrrfp 1 
derpiş edilmiş değildi. Bumm için lngi. 
liz kuvvetleri b.ı mıntakada harbe oo. 
kulm~tır. Yunan genel kurmayı 
~ehri mudafaa etmemeğe karar vermiı· 
ti. Gemiler §ehirdeki kıymetli bütün 
ejayı hamilen !imam tahliye etmi,ler
di. Halk ta tehri tmeırru. bulunuyor
du.. Almanlar boş bir tchre girmişler
dir. 

Almanlaruı Balkanlar cihetinden ar-
dün akşamki tebliği:. . . . . kalarını enınh"ctte gördükleri gün so.-• 

1 - Vardar vadısınde çızılmiş ve, )'ellerle bir hesap tasfiyesine kalkı<n•ll' 
dün geceye kadar Kılk ış mıntakaııınd~ ları akla daha yakındır. 

bir evliya nazariylt' baktvordu. Mürteza paşayı mü~lcül, muhataralı 
Ahali tarafından yapılan telkinlerin bir vr.ziyetten kurtaran, falcı çingene 

te~i .. i altında kalan cellatlar, en katı yü- karısı Penhenin oğlu Kara Alldi.. 

Pazartesi günü saat 16.30 da toplana
cak olan Belediye meclisi çalışmalanna 
ha7.ırhk olmak üzere bütçe encümeni 
hararetle mcs.."'lisine devatn etmektedir 
Dün belediyede toplanan bütç encüme. 
ni, daimi encümen tarafından hazırla
nan yeni sene bütçesi üzerinde tetkik
lerde bulunmuştur. 

rekli adamlar kadıya ~l ııriirmf"kte kat'i _.. Rltmr<7f >-
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Kanını akıtmasını Yugoslav ana krali-
bilen hür kalır çesi diyor kı: ----c,o•----

f Bnştarolı 1. ci Sahif•de 1 
rlvetini kaniylc ve evwtlarının hayatiy
le mildafaaya hazır bir millet hür kal
mai(a 13yiktir. Biz işte bunun !cin lıarp
te~i.z. 

Atina, 10 (A.A) - Yu"oslavyanın 
Atina Eh-iliği Yugoslav ınilıetinin mc
dml dünya,•a yaptığı bir lıifabını almış
tır. Bu hitabın metni ~udur: 

All!'anların i ledi~i korkunç cinayet
le•i bütiin mill•tler<' bildırivoruz. Açık 
sC'hir olarak ilan edilPr. memleketimi7..in 
pe··tahlı Belgradı dini ftvin için halkı ki
li<el•re davet ed•n çanlar çalarken Al
man hava kuvvet!Pri vah•etçe her türlü 
tasavvurun fevkinde olan bir bombar
dımana ba~lam1'1"rdır. Yan~ın ve infi
li\k bombaları tufanı şehri bir harabe 
yı"'1nına ve yangınlar ocaZına cevirmiş, 
Bol<!radın bütün sokaklan çocuk, kadın 
vn ihtivarln rın cesetl"'riyle örtiilmUstür. 
En iptidai müstevli!tr dr.vrinde bile 
biivl• vah etlor yanılmamı.tır. Bu vah
şc-t krndic;i için külttiri milletler ara..ıııın .. 
da birinciliği i•teyen lılr milletin hava 
kuvv~tleri tarafından y3pılmıştır. Bü
tün hastahoneleri, bütün kiliseleri, bil
tiln mektepleri, Belgradın bütün kültü" 
müesseselerini tahrip eden Alman kuv
vetleri, Enternasyonal hukukun bütün 
kaidelerini ve billiln insaniyet kaide1e
rinl ayaklar altında çil'!nemişlerdir. 

o 

Şehrimize gelenler •• 
İzmir mebu.<u B. Mehmet Aldemir 

Ankaradan, Ziraat Bankası müfettişle
rinden bey Necati Dorman İstanbul
dan cı;ehrirnizr ~elmlc;;lerdlr 

[ Ba<tnrofı 1. n Sahif•de ] 
size tevcih ettiğini bilirsiniz .. Gösterdi
ğiniz kahramanlık nümunesi, tarilıin 
kaydetti~ en ulvi sahifelerden biridir 
Milletimizin sulhu korumak istediğini 

bilirim. Fakat bu sulh şerefli ve va
karlı bir sulh olmalıdır. Mukadderatın 
tayin ettiği saatte meydan okuyanlara 
boyun eğmiyerek mecbur edildiğiniz 
mücadeleyi kabul ettiniz. Meydan oku
yanlara kahramanca mukabele ettiniz. 

Milletim, mazide tamamiyet, hürriyet 
ve istiklalinin tahakkuku için harp et
mişti. Şimdi de yine tamamiyet, hürri
yet ve istiklalini korwnak için harp 
edeceğine tamamiyle eminim .. Bu hür
riyet ve istiklal mücadelesinin çetin ola
cağını anlıyorum. Şimdi size hitap et
tiğim memleketteki millet bir seneden 
beri büyük bir cesaret ve azimle harp 
ediyor. Geçen harpta si.lfilı arkadaşınız 
olan müteveffa zevcimin son sözleri ha
tırınızdadır. Bu son sözler •Milll birli
ği koruyunuz!• sözleri idi. Ayni sözleri 
şimdi ben de tekrar ediyorum: Milli 
birliği koruyunuz .. Vakarınw muhafa
za ediniz.. Kralınıza ve kahraman ordu
nuza tam bir itimat gösteriniz. 

ÇEKİRGELERLE 
MVCADELE 
Karşıyakanın Örnek köyünde çekirge 

çıktıi!ı viüıyet ziraat müdürlüğüne bil
dirilmistir. Çekirgelerin derhal imhası 
için llizım gelen tedbirler alınmıştır. 

rerflan tayin .. 
İzmir Memleket hastanesi hemşirele

rinden bayan Hamdiye A:ı:oz Heybeliad;' 
sanatoryomu hemsireliğine terfian tayin 
olunmuştur. 

ZABITADA 

PAMVKLARI 
Habersiz alıyormuş 
Kızlar ağası hanı müsteciri Emin oğ

lu Mehmet Eınirin kendisine emanet 
edilen pamuk balyalarından habersiz 
olarak pamuk aldığı ve bunların bir kıs
mından yatak yaptığı, diğerlerini de sat
tığı iddia edilmiştir. Pamuk sahiplerin
den Hüseyin oğlu Ahmet, Mehmet oğlu 
Ramiz ve Ali tarafından vaki şikSyet 
üzerine Mehmet Emir tutulmuş ve tah
kikata baslanmı:ıtır. 

Emirtilemde bir 11alı'a 
----- • Menemenin EmirAlem nahiyesinde s o v y E r L E R Hasan oğlu Halil Erenin kendisine yar-

y id •~-ı dımda bulunan Emin oğlu bekçi Toswı-
en • en Y- erce 1a birlikte ayni köyden ı8 ya.şiarında 

f abrıfıa fıuruyorlar Şerife Kalenderi zorla kaçırnıağa teşeb-
Moakova, 1 O (AA) - 1941 ıeneoi büs etti_., iddia olunmuştur. Kız mü-

için hazırlanan endüetri pli.ııı mucibin- maneat ettiğinden kurtulınu~. 
u yeniden 17 4 3 fabrika kunılacalt ve Halil Eren kaı;mııı. bekçi Toswı yaka-
700 kü•ur fabrika da tamir edilecektir. !anarak hakkında takibata ba.şlarıım..,tır 

INC.iLiZ TAYYARE KUVVETLERi 
ORATLE TAKViYE EDiLiYOR 

Londra, 10 (A.A) - Yunanis
'Mdaki ln!'.iliz hava kuvvetleri bom
h~rdıman ve avcı tayyareleri itibariyle 
süratl11 ı..lcviye ed;Jmektedir. Y unani"
tan<la Almo.nlara ı.ar.ı barp ha,Iıyalı
Y""l'danb•ri lnzjliz tayyarel~ri 24 saat 
müt-:madiye~ dü,mana miitbit zayia~ 

verdirmitlerdir. 
Narilerin vadilerden ilerlediği yol

lar alevfor içinde kamyon •ilsi\eleri, 6 
yüz tonluk hücum an.b•lan ve gri 
ünifonnalı cesetlerle doludur. 

ALMANL!\RIN ALDIKLAR! YER 
MEZAR OLDU 
Yunanlılar vaziyeti kahra.manca kar-

1ılıyarak dö~mü~, düşman ilerıed;r,ı 
vakit kaza..~dıiı araziyi kendisine me
zar etmi,lttdir. Polonyada, Hoıı~ .. da 
ve Franaada harp ettikten sonra Yuna
niıtanda C5ir edilen Alımn asi.erleri 
böyle bir mukavemeti timdiye kadar 
hiç bir yerde görmediklerini söylemlt
lerdir. 

tNGILIZ TA YY ARELERtNIN 
HOCUMLARI 
Atina, 1 O (AA) - Yunani.otanda 

bulunan lngi]lı: ltuvvtleri umumi lı:arar. 
rrAhının tebliği: 
::. Fena hava .şartl«rına rağmen 1 ngiliz 
bombardıman tayyarel~ri dün şimali 
qarki mıntakasında Faaliyette bu1unmuş
lar, Kılkıt ve Polikastro mıntakaları 
arasında Alman kıtaatı nakl•den mo
törlü nakliye koll~rını alçak irtifada 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. iyi neti· 
celer elde edilmi,ti •. Büyüle bir kamyo
nun dereye yuvarlandığı görülmüştür. 
Düşman hava dafi toplan oiddetli bir 
ateş açmışlardır. 

tutulmuş olan Alman zırhlı kuvvetlerı Bu tehlikeyi simdi her zamandan dll" 
Seliniğe hücumlarına devam etmiş ve ha iyi görecek mevkide olan Kremlini11 
şehire gitmişlerdir. ş~rk.t Makedonya oafil avlanınen ını temenni edCTiz. 
~~lc.i ~ıt9:~arım~ın bunun ... üzerin~ .. dÜ.f- ._ -~EVKET BİLGİPI 
tuklerı guç vazıyete ragmen oa:leden lf' 

t onraya kadar alınan haberlere göre 
hudut boyunc~ cephede mukavemetle
rini azaltmamışlar ve hatlarını tam ola
rak muhafaza etmişlerdir. 

2 - Arnavutluk cephesinde dü1ma
nın mahalli hücumları püskürtülmüş ve 
1-ücum edenlere ağır zayiat verdirilmiş
tir. ____ ......, ___ _ 

PirPre hücumiar 
[ Ba• nra f• 1. ci SaJı•lnr/e 1 

kılalanmız dfü;man kuvvetlerini biiyük 
zayiatla tardedcrek kaleyi ellerinde 
tutmuşlardır. Almanlar intizamsız bir 
suretle geri çekilirken elimize büyük 
mikdarda harp malzemesi bırakmışlar. 
dır. 

Kuvvetlerimiz şiddetli mukabil bir 
!ıücum yaparak Alrnonları durdurmağa 
muvaffak olmnslardır. Hatlanmız üze
rinde dolaşan düşman tayyareleri b~
yannameler alarak siliihlarını dest AJ. 
man askerlerine teslim etmelerini iste
mişlerdir. 

İTALYAN ACZİ! 
Arnavutlukta İtalyanlar siperler kaz

makta ve hatlarına tel örgüler germek
te devam ediyorlar. Dört yiiz bin İlal· 
~an askeri Almanların bize arkadan 
iıücum ettikleri bir sırada Alınan kuv
vetleriıün kendilerini kıırtannasını bek
liyor. Şimdi öğrenildiğine göre pazarle· 
si günü yaphğunız taarruzda İtalyan
laTdan 21 i subay olmak üzere 600 esir 
aldık .. 
ALMAN TAVSİYELERİ İSTİHKAR
LA REDDEDİLİYOR.. 

Lüzumlu bir tashih 
---<>-

Dün İstanbul vilayeti tarafından Ana• 
doluya geçmek i•tiyen i<tanbullu\are 
kolaylık gösterilmesine dair verilen teb-
1i~in bir kelime noksanını tashih ederiı: 
Birinci maddesi şöyle olacaktır: 

Askeri ve mülki mütekaitlerle f,y• 
lam ve Eramilin aileleriyle bernb<"t 
•Trakya, İstanbul, İzmir, Ankara. :Er
nırum hariç olmak üzere• istedikl•rl 
verlerin iskele ve istasyonlarına kaclal' 
devlete ait vanur ve trenlerle müte""
viyen nüfus başına elli kiloya kadat 
sandık denk e.<yalariyle birlikte mecca· 
ne'l nakillerinin yapılması muvafık ~3-
rülmü.stür. 

İstanbul mal sandıklarından maaf 
alanlar, tekaüt, Eytam ve Eramil maa~ 
olanlar bu maaşlarını gittikleri yerler· 
den almağa devam edeceklerdir. 

TELAS DEC1L MFJlıiNUNtYEl' 
LAZ t M 
Radyo gazetesi tsUnl:•.ıl vilüyetlnln 

lfin gazetemizde inti'nr ed~n tebliği mU· 
n•<ebctiyle şunları ya;.ıyor: 

Sura.sını açıkça tebnrüz ettiririr. Jd 
alınan bu tedbir tamamen tedafı1'1 ihtl• 
v; t tedbiridir. Kimse} e müteveccih d<'" 
··ildir. Bu tedbiri devletin ~imdiy• kl· 
<lor aldığı ihtiyatlı ve he<aplı tedbirler 
zlinıresinden saymak ve bundan dnlevt 
t ela~ değil. memnuniyet l!ÖstCTmek 13-
zımdır. 7tıfl 
~aet !?>!>:ı .~t.c=o~a:=C'C 

R.1 ACA 
• • • • • • • • 

SALIUM 
Yazan· ECZACI KEJl!.4L K.AKT.4·~ 

Şimali Yunaniotanda Aksohoris civa
rında motörlü dü,man nakliye kolları 
iki defa bombardıman edilmiştir. 

Bütün bu harek.ata iştirak eden tay
bahsetmiıtim. Seyahatinden döner dön- yarelerimizin hepsi üslerine dönmüşler. 
mez bana yardım edeceğini vadetmişti. dir. 
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Kıaa kart postallar seyahatin nefi.o ---------------
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i ~ RUYUK I-~ İKA YE ~ ~ 

Atina, 10 (A.A) - Atina ajansı bildi
riyor: Beri in radyosunun Y wıan lisan i
le yapmakta olduğu neşriyatta Elen mil 
!eti İngilizleri kendi topraklarından tar
detmeğe davet edilmekte ve her zaman 
Yunanistarun dostu olınuş olan Alınan
yanın peşinden gitmesi istenilmektedır. 
Bu tavsiyeleri tam 'bir istihkarla bir 
kenara bırakıp Almanyanın daima Yu
nanistan& dostluk göstermiş olduğu hak. 
kındaki iddia üzerinde durabilirız. Biz
zat Fon Ribbentrop bugün Sel~ni((in 
mihvere iltihak etmesine mukabil Yu
go"1avyaya vadedilmiş olduğunu söyli-

Mevsimidir, bütün bahceler, ('8rdol<• 
!ar mor salkımlarla süslendi. Ben sıı Jk!• 
'1lI üç noktadan severim. Rc-n~ mordur, 
mor renkte m~mum bir diİsünce ııi~· 
lenmiş ~ibi'1ir. Burnunuza götüriirsenıı 
kokusunda ila bu hulyalı dilsüncevi hU' 
lur<ımuz, şeklindeki sa!bm sacnklılda 
mühmel bir inti?am ~allanır. .

1 

• • • • : •.....••• -. ................................................................. : ......... : 
Bir Fırtına Gecesi 

~~~~~-s4z·~~~~~~-

Y AZAN: Vç YU.DIZ 
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o<faMa çekili~·ordum. Gündilıleri de işi· ı portatif karyolalar, oeyahat teçhizatı, 
me dolarak veya yapyalnız odama ka- örtüler .• Çünkü tam bir kır hayah yap· 
parorıı1c vekıt geçiriyordum yacaklardı Evin üzerine bir gençlik ve 

Tat il zamanı geldi. Refik hukukun neş' e havası yayıldı. Daima her veyden 
ikinci •ene imtihanını parlak bir t•kil-, bihaber tutulan bay Hulki bile bunun 
de v~rdi. Daha neticeler öğrenilmeden. farkına vardı. 
bazı arkadaşloriyle birlikte bu yaz Bir sabah erkenden hareket ettiler. 
eeyahati tasarlamış!ardL Kard~ine de, Penceremden onların prkı IÖy
kendisine refakat etmesini teklif etli. Ly.,.elı: uzalclaıtıklannı gördüm. 
fakat benim vücudumdan bi haber gö- Bir ay, her fCYe rağmen, oldukça 
ründü. Necmiye, Ad nana bakarak: •Üratli geçli. ben gündüzleri Sıdıka ha
cb,Jki> cevabını verdl. nımla üç dört kelime ancak kon.,.uyor-

Öyle 1anıyorurn ki deliltanlı daha dum. Bu yalnızlık ve aülcGt istirahatin
şimdiden ona aşıktı. O da, ıeyyahlara den iatifade ettim. Son baharda kö~k
iltihaka karar verdi. Bir hazırlık hum.. ten aynlmağa ve nerede oluraa olsun bir 
masıdır baıladı. Seyahat için lüzumlu ij bulmağa katlyen karar verdim. 
~eyler ıatın alınıyordu. Spor elbiseleri, Adnana bundan kapalı bir 1ekild~ 

bir oelcilde devam ettiğini bize haber 
veriyordu. Manzara, gıda kamp hayatı, 
lzmir havası, her ll"Y mükemmeldi. Son 
bir kartlariyle ertesi hafta avdet ede
celclerini bildiriyorlardı. 

Sevinç içinde, tunç rengini alarak 
~eldiler. Bavullannı bırakır bırakmaz 
Necmiye ve Adnat> birlikte Hürmüz 
hanıma koştular. Olup biteni anlatmak 
için söze ihtiyaç. olmadı. Anne, ömrün
de ilk defa olarak tcfkat ve rikkat du
yaralc. iki gencin ni,anlanmalartna mu
vaffakatını bildirdi. 

Saadet inaanı iyilcttirir, derler, Nec
miye, &şıkına kavu~mu., olmak aevinci 
içinde, kendiliğinden bana geldi 1 

- Bu bir az ıenin ıayendedir. Me
liha,. Adnan. öyle değil mi, sevv.lmizin 
meydana çıkması saadetini Melihaya 
medyunuz. Bizi bir akşam birbirimize 
o yalclaştırmadı mı> Halbuki birbiri
mizi hiç tanımadan hayahmızı birbiri
mizin yanında geçirebilirdik. 

Adnan tasdik etti. 
-• Bitmedi >-

8.00 Program ve Memleket saat ayarı yor. 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Milzik pi. 8.45 
9.00 E kadını - Yemek Listesi.. 12.M 
Pro~am ve memleket saat ayarı 12.33 Amerikan yardımı 
Müzik : Hafif sıırkı ve türküler 12.50 [ Baştnrofı 1. ci Sahifede 1 
Ajans haberleri 13.05 Müzik : Sarkı vo Nevyork, 10 (A.A) - Gaıeteler Çör-
türküler prograynnın devamı 13 2(}..14. cilin nutkunu aynen neşretmislerdir. 
Müzik pl. 18.00 !>rogram ve memleket Nevyork Taymis gaıelesi İn!!iltereye 
saat ayarı 18.03 Miizik : Radyo Svin'( harp malzemesi taşıyan vapurlara Ame
kuarteti 18.30 Müzik : Meydan faslı 1!> rikan harp gemilerinin refakatine nazarı 
30 Memleket <aat ayan ve ajans Ha dikkati celbetmektedir. 
berleri 19.45 Konııo;ma : Ziraat takvimi HARBİN MUKADDF.RATI 
19.50 Müzik : Se<;ilmi, şarkılar 20.15 DECtŞMEYECEKTtR . 
Radyo ı;ıazetesi 20.45 Temsil 21.30 Ko- Nevyork Taymt. Brukan muharebesı-
nuşı;na (lktısat saati) 21.45 Müzik: Rad- nln henüz bitmediğini ve bu mu~arebe
yo salon orkestra" 22.30 Memleket sa- nin neticesi ne olursa olsun harbın mu
~t ayarı. ajans haberleri, borsalar, fiat- kadderatı değişm.eyecej!ini <öylemekte, 
!eri 22.~5 Müzik : Radyo salon orkest- yıldmm harbinin beklenmedik bir su
rası programının devamı 23.00 Müzik pi. rette cereyanını kabul ebnekle beraber 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapa- Almanlann Yunan tr,~illi. kuvvetl~riy-
nı.ş... le de çarpışacaklarını bildirmektedir. 

Salkım bir çiçek ismi dei\il, bir $..l'.1 
• 

bir forma. hir tip adıdır. Salkımda bıl'" 
birine bağlı, birbiriyle alakalı bir h~\i 
tin yekflnu vardır. Tıpkı celenk ~! ı. 
l:an~al ve hev~nk ıı[bi.. 
Salkım olsun, çelenk, kangal ve "J. 

venk ol un birer şekil ve forma adı,.!. 
duğu kadar Geometrik bir intizam !"b;. 
!eremezler. Çelenkte •nlkırn gibl bıt ,.ı 
rine bn~lılık vardır. Hevenkte l<U •· 
meyvaların saplariyle bir[ dij!erin• ;

0
_ 

nlm" bir ahenk r.öriirüz. Bunların il~) 
r1e kangal kabadır. hecelerindeki .. ,,. 
ile (G) nin kiit ve toklu.,ınu k.,ncl1ı ;"" 
• b" b r~ oe toplamı~, ağır pal'('alarını Lr 
ba~lamı~. tam k,,ngal olmu•tur. Ari:! 

Bunlar arasında mor salk1mları. " -or
dzik 8.henkleriyle, b?• a_'l"!!ı du:dil•' 
mu~ gibi sallanan "-'kıllerıYle en le wct 
olarak tanının. İnsanlık •ekle 1~~.,,d~ 
vermek mevkiinde kaldıkça 511 · cal<· 
mühmel bir intizam daima sallan• 
tır. 
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Fz'''l••mnmıı:""lll"lll'"''r"""' ·:·~"""k••mııı•••••••":"IJl"'''k"'""""""";:;·™f n;ltere yeni 
! af er ur e aşı ~ Ir~k hüküme-

- a::wz 

Akdenizde Mih- LJ~~~~:u TlCARF.T MEMUR-
Tcscll edilmiş olnn (Rizn ihıacat Türk 

anonim şiı1teti) nin ?9-3-941 taıihindt> 
adi surette toplanan umumi heyeU za
bıtnamesi ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2998 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

verin bir ıf emi 
kafilesine hü

cum edildi 

fından tayin edilecek tarihte tevzi olun
ması muvafık goriildü Şirketin tesis vo 
taazzuv masrafları bittetkik kabul cd'ıl
di. tdarc he_}•eli azalar.nın zimmetlcti
nin geçen zamanlara ait muamelfitfün 
dolayı ıbrasına karar verildi 

.... -----~--------~ . ---------~----~ -~ x,..x-

1 Cennet ülkemizde, yüksek medeniyet _ 
~ Kurmak bugün bizde: En esaslı niyyet .. 

tini ~a yrİ n~eş
ru sayıyor 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tcnik imzası ~ Türk cümhuriyeti, ilk günündenberi : 

~ Bu emelle gider: Daima ileri!. .. 
1: Zabıtname. 

~ Ne bir zorlu engel, ne bir geri fikir 
i Bozmaz bu durumu .••. Bu bizde umdedir ....• ;: i Her gün daha üstün, her gün daha yüksek .•• 
~ Türkün gür talii, hep, ten ten gülecek! 
§ Her köyümüz mes'ut, her beldemiz mamur; 
~ Böyle isteyoruz; elbet bövle olur ... 
§ Yıkım istemeyiz, cedel istemeyiz ... 
~ ltf an iatiyoru7, umran dileğimiz ..• 
~ Yurda ve yurddasa, sağlık ve selamet 
~ Tanrıdan isteriz, Tanri verir elbet! 
i ffÇimiz neş'eli, i,Ierimiz belli .. , 
i Türk çok çalışkandır: Emeei temelli ..• 
~ Her ocakta bolluk, her gönülde sevgi 
~ Böyledir yasası, böyledir ömegi. .• 
i Aramızda birlik, aramızda dirlik, 
~ Biz hür insanlarız, yarafmaz esirlik •• 
i Kıhclar bilenmiı, toplarımız yağh, 

---4C>--

Londrn, 10 (A.A) - B. Alli Iı-ak ah-
: vnline ait beyanatında hükümetin Bağ

datta teşekkül eden yeni hükümeti gay
ri meşru telakki ettiğini, maarnafilı son 
inkişafların İngiliz - Irak muahedesinin 

- hükümlerini ihıat etmedil!ini. hüküme
lin bu muahcdeye tam riayeti temine 

- amade olduğunu söylemiştir. 

ORDU StY ASETE KARIŞMAMALI 

Aırunan, 10 (A.A) - Emir Abdullah 
Bağdat hükümet darbesi hakkında yap

- tığı beyanatta Irak ordusunun siyast 
- meselelere karışmasına teessüf ettiğini 

bildirmiş ve milletin viçdanını uyandır
mak için kalan Naibin cesaretini metlı 

2: Hissedarlnr cclveli 
<>-- Riza ihrncat Türk anonim şirketi his-

Londra, 10 (A.A) - İngiliz amirallik scdarlar umurnl heyeti senelik adi içti
daircsinin tebliği : l\lerkezt Akdenizde ~ bağlı hissedn:lar cetve!inde isim
d · I'·'--- d b" . . ... yükl. •• len yazılı ve 2000 hısseye sahıp be§ ndet 
cnıza u.uaruuız nn ırısı agır u hissedar asaleten ve vekaleten temsil 
d~man nakliye ve iaşe gemilerinden edilmek suretile hazır olduğu hnlde 
mürekkep bir knfilcye hiicum etmiştir.. 29-3-1941 Cumartesi günU saat 10 da 
Bu taarruz biiyük bir mu\'affakıyetle 1zmirdc Cümhuriyet bulvarında 6 nu
tetevvilç etmiştir. Takriben 12 bin ton- mara?n kuin. idare merk~de aktctti. 

J k b. · ·ki t il · bet tmi !çtımada Tıcarct vckaletı murakıp ko-
n 11' gemıyc ı orp ısa e ş is • b C d t Arık t h ·d· K .... b. • d • m en ay ev e ru nzır ı ı. o-

GOOO tonluk diger il' gemıye e hll' tor- miser davet ve il!nın volunda olduNunu 
pil isabet ettiği göriibnüştür. bittctkik beyan etU. · ,., 

etmiştir. 

Yüksek Irı:ık 
dan Nuri Paşa 
ynptığı beyanatta 

Şirket esas mukavelcnamesinin 65 in
sinin şahsi menfaatler güderek ha- ci maddesine tevfikan idare meclisi relsl 
reket eden gayri mesul şahıslardan mü- Bay Snlahittin Sanver rlyast>te geçti. 
rekkep bir grup tarafındmı yapılmış ol- En çok hisseye sahip olan hissedarlar
duğunu söylemiş ve Irak halkının bU- dan Bay Sadullnh Birsel ve Bay Münlr 

devlet ndaınlarm- yük ckserjyetinin lngiliilerden hiç bir Birsel rey to~lamıya 1!1e~ur c~il~iler. 
Elsaid Ummanda ·u ti lmadığını b • Bay Kimon Pıstoff kAtipUge seçıldı. 

şıKayc o ve u gayn meşru R ed ı il · u k · 
hükümct darbe- hareketi takbih ettiğici ilAve etmiştir. u~m e razı ı ş enn m za e:esı-

ne geçildi. Müznkereden sonr:ı aşagıda 

2 - Geçen sene ve gelecek sene u f'C· 
lisi idare aı.alarının her birine belier iç
tima için 10 lira hakkı huzur verilmest 
ve murakıbın senelik ücretinin 300 lira 
olarak tayini muvafık görüldü. 

3 - 1941 senesi iç;n murnkıplığa Bay 
Şefik Çullu seçildi. 

4 - İdare meclisi azalarındnn her bi
rinin şirketle bizzat veya bilvasıta mu
amelede bulunnuığa mezun kılınmalMTı 
muvafık görüldü. 

Ruznamedc görüşülecek başka bir 
şey kalmadığından içtimaa nihayet ve
rildi. 

Ticaret vekaleti mur<lkıp komiseri. 
Reis kntip 

Rey toplamağa memur 
Aslına uygundur. tcbre meclisi reisi 

ve murahhas müdlir Saluhittin Sanvct'. 
15 kuruşluk dam~a pulu üzerinde ru

za ihracat Türk anonim sirketl damga.en 
ve bir imza 

~ Ordular cihazlı; hür ba,buğa bağlı .. 
~ Çelik sınırlarda, uyanık bekçiler 
~ Gelecek aüsmana pulat göğüs gerer .. 

_ tZMtR StCtLt T!CAP.ET Mfil-nm. zarar hesabı ve mevcudat defteri ve yazılı kararlar verildi: 
LUCUNDAN: Sayı 2999 murakıp raporu okundu Yapılan mU- 1 - İdare heyeti rapom murakıp ra· 

Riza ihracat Tiirk nnonim irken his
sedarlar umumt he:v.eti senelik adi lçtl
maının 29-3-1941 Cumartesi gUnU saat 
10 da şirketin tzmirde Cümhurlyet bul· 
vannda G numarnda kıiin idlU'e merke
zinde yapılması h:ıkkırıda idare meclW 
tarafından vaki davet tzmt .. de mUnte
şir Yeni As1r gazetesinin 7-!-1941 tnrlh
U ve 10768 numaralı nüshasında ilftn 
edilmis ve sirketin merkednc milracnat
la da hisselerini gösterir v~saiki tevdJ 
ederek duhuliye varakası almış otan 
i)isscdarlardan ~c;ağıda isimleri ve his
seleri adedi ile reyleri miktarı yazılı 
hissedarlar içtimada hazır b ılunmuşlar· 

~ Zulr1m bizden korksun. hain bizden korksun ::: 
~ Ey Tiirk! Sen zalıma öldürücü oksun .•• 
i Biz cenge hazınz, sulhu soruyoruz, 
::: z ::: afer bize e.sık. hayt"a yonıyonız ... 

Tescil edilmiş olan (İzmir çivi fnbri- zakere neticesinde: poru, .1940 s;nesl birinci Kftnun ayt nt-
kası Türk anonim şirketi) nin 26/3/941 ı _ tdarc meclisi raporu ile murakıp hayetınde bıten hesap senesine ait b!
tarihinde adi surette toplanan umumt raporunun tasvibine, bi1linço. kar ve za- l~nço kar ve zarar hesabı """ mevcudat 
heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu hü- rar hesabı ve mevcudat defterinin tas- liste~ okundu. 
kümlerine glire sicilin 2~99 numarası- dikine ve idare meclisini tecıkil eden zat- Bı!~ço ve ı:ıpor ~e hC'saplar ve te-

::: t ~ TtiT"k1ü*ün bu dostu, b:ze gelmek di erse, 
!_ ·ı d·ınıw· ·1~ ı ~ mettuun suretı tevzıı hekkında idare 

_ na Kayıt ve tescı e ı g~ ı ruı o unur. lann geçen idare devresine ait muame- liSin. teklif kah l d.k dild. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi H1ttan dolayı :ı.immetlerinin ibrasına. mee ın ~ u ve tas 1

• e ı. 
~ Sevgiyle sararız, onu baJ?:-a, göğse .• 
~ O .. ~ .. n bayram ohır: Su\hu 8even Türke 
~ Zafer getiren cenkle, ~n,Pnir bu ülke 

..h .. ril v F Tcnilr imznsı TemettUUn İzmırde idare meclisi tara-
mu u e . · 2 - 1940 takvim yılı muamelAtmdan s N t · d · 
1: Zabıtname. hAsıl olan k&rdan yüzde beş ihtiyat alı:- ıra o. ı:ıım ve a resı 
2: Hissedarlar cetveli. çası ile fevkalMe munzam kazanç ver-

dır. 
Hisse senedi 
miktan 

Rey adedi imzası 

~ 2/4/1941 -
~ Avni ULUSOY E -....... -

İzmir Civi Fafriknsı 1'ürk Anonim gisi ile buhran vergisinin tefrik:inden 
SirkeU. . sonra bakiye kalan 3530 51 liradan ida-

2G/Mart/1941 Çarşamba gilnli saat 15 re meclisinin teklifi vcçhUe her hisseye 
de toplanan hwedarlar umum! heyeU yüzde 6,5 hesabiyle 5 numaralı kupon 
adt içtimaı zabıtnamesidir. mukabilinde 3445 liranın Menmesine 

1 Sadullah Bir. el Maçka Gilneş 
apart. No. 6 tstanbul 
SalAhittin Sanver Fahrettin 
paşa Cad. No. 430 Karşıyaka 
Milnlr Birsel Fahrettin paşa 
Cad. No. 454 Karşıyaka 

925 10 

~1t111111111mıııııııııı111111111111111111111111111Jııııııııı1111111111mm11111111111111111111111nH11Hııır: 

Jleı~adın bom- Sovyet - Ja pon 
bardımanı faci- ~örüşmeleri 
llsı hakkında devam ediyor 

tafsilat 
4fıtıanıar~ bir şehir 
;ıı:n Belgradın onda 

" nı yıJıtılar, şehirde 
lıimse Jıalmadı.. 

il Vifi. 1 O (1\.A) - Ofi ajansının 
,ı_clgmd muhabiri. Belgradın hombar
~anı hakkında a ğıdald tafsilatı ver
~ktedir: 
lii 6 Nisan sabahında saat dörtte ilk AL 
ttJ. a.n tayyareleri Belgrad üzerinde u~ 
lıtlardır. Saat 7,' S te blr alann ip
~ '\'crilmiştl:. Bu ııırada yüz elli Dar-
~ \ayyareslne refakat edCJ?- s:ukalnr 
klttıba hamulelerini Bel~d Uzerıne bo
d bn.ışlardır. Şehrin merkezindeki mey-
) 'tile.rda bir çok kimseler ölmüş veya 
h~ralanrnıştu. Kimse bu kadar ani bir 
l:t\Jtn beklcr.ıediğinden panik baş gös
b ~' '\'e halle gehirden muhacerete 
h~ rnışhr. Elektrik ve su santrallan 
der}; alrnuştur. Fabrikalar mahallesin .. 

'Y lr çok yangınlar çıkmışhr. . 
İlil ~oılav dafi bataryalan ve avCllar 
~~~~ tayYareleriyle cesaretle çarplJ
fı.f .. ruır. Halk ardı gelmiyen dalgalu 
~ 'bele tehri terkederken bomba yağ
~ altında toplanan nazırlar meclisi 
"'lı tahliyesine ve halkm cenuba doğ
lth~line karar vermiştir. Saat 14 te 
80~1 ~• aağlam bir cam kalmanıııtır. 
~ -h~ cam kınklan, muhtelif mal ve 
--...ı.~~ ile doludur. Şehirde mevcut 
~erin onda biri harap olmuştur. 

~iicu Nıaanda s~ıcrad üzerine son havn 
ki,j ku Yapılırken şehirde nncak bin 
ttıç} alrnışb. Bir kaç yagmacı ve ıakı 
~ ~~~ı işledikleri yerde derhal kurşu
çttı ı~ılrntştir. Sokaklar. birbirine ge

~~l\:.tobüslcrle, yıkılm11 mağazalann 
li 1Ylc doludur. 

"1t) ~llt, yıkılan çiçekçi mağazalarından 
~\ili l\rt çiçekleri dindarane bir tevek
~\! l Yollardcki cesetler Ü7.erine koy. 
~· . 

Alt-nRuya 

t. I~~· . 'lilat •tın bu me,hur kolonyasını 
('"nt .. ec7ahanesinden alacaksınız. 
~. :ti eczacı Kemal K. Akta! ya-

l·· k 'İfld \lr iyenin bütün zevkini kendi-
di 'I ekttoplarnış bir ıaheserdir. Takli
t ıt. 0 ur. Çünlc·i yapılamnmakta-

1-ttUL ECZAHANES 

B. Molotof· MatsuoJıa 
mülaJıaıı J saat sÜl'dü 
Moskova, 10 (AA) - Sovyetler Bir

liği Komiserler heyeti reisi ve hariciye 
komiseri Molotof ile Japonya hariciye 
nazın Matsuokn arasındnki millakat öğ
leden sonra saat 16 d:ı yapılmış ve Uç 
saat sürmüştür. 

ZAYİ 
lzmir 2. nci Erkek Llseri 5 - K §ube

!!lnden aldığım taııtiknameml zayi eL 
t:m. Yenisini alac:aiundan eeldalnln 
hükmü kalmadığmı ilan ederim. 

lzmir : Karata§ 311 sokak 7 No. 
da 1691 No. Bedri Şen 

t 370 (838) 

tZMtR tKtNCt tCRA MEMURLU
~UNDAN: 
Emlak ve Eytam banka.Slna ipotekli 

olup ııablmaaına kamr verilen lzmfrde 
Kaqıyakada Donanmacı mahallesi Mu
radiye sokağında taj 42 Nolu ve tapu
nun kaydına göre ada 79. parsel 18 nu
marasında kayıt!: veaair lüzumlu izaha
tı dosya.<ıındald tapu kaydı ve vaz"iyet 
raporunda yazılı ( 1200) lira kıymeti 
muhammineli evin mülkiyeti açık art-
tırma suretiyle ve 844 Nolı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak Üzere arttmnllsı 
21 /5 /941 çaTŞamba günü saat 14 de 
icra dairemiz içinde yapılmak üzere bir 
ııy müddetle satılığa öonuldu. Bu art. 
tırma neticesinde satış bedeli her ne 
clursa olsun en çok arthranın üzerine 
ihalesi yapılacaktır. Satış peıin para ile 
olup müıtcriden yalnız yü:r.de ilci buçuk 
dellaliye masrafı alınrr. ipotek sahibi 
nlacaklılarla diğer alacaklıların ve irti
fak hallı aahiplerlnin gayri menkul 
üzerindeki haklannı ~u ilan tarihin
den itibaren 15 gUn içinde evrakl müs
bitelerile birlikte memuriyetimize hil
Clirmeleri icap eder. Aksi halde haklan 
apu ııicillnce mnlılm olmlldılc:ça payla~

madan hariç katırlar. 1 /5 /94 f tarihin
den itibaren 19rtname her kese açıktır. 
Talip o)anlann yüzde yedi b\Jçuk temL 
nat akçası veya milli bir banka itihar 
mektubu ve 940/ 19904 dosya numa
rasile lzmlr ikinci icra memurluğuna 
müracaatlan ilan olunur. 

1369 (839) 

Mi ... 
Birinci sınıf mlitehassıs Doktor 
emı,. Ali Kamçıoğla 
Cilt ve Tenasül hastnlıklan ve 
El.EKTRiK TEDAVİLEıd 

Birinci Be~·ler Sokağı No. 55 .. İzmit 
EUınmra Sineması arkasnda sabah· 
tan akşama kadar hastalannı kabul 
eder •• 

TJ<2EFON : 3479 (469} , 

DevrPn satılık 
Meuırlıkbaşı tkiçeşmelik caddesi 

3/5 numaralı tUtün müskırat ve pul 
bayiliği dükkanı büfün teforrUatiyle 
birlikte devren satılıktır. 

Arzu edenlerin içindekilerine 
mUracaatları. 

Mustafa Kostak 
,, , 

İzmir Çivi Fafrikım Türk Anonim ve bakiye 85,51 liranın gelecek seneye 
$lıkeil hissedarlar umum! he}•eti sene- kl\r olarak devrine. 
lik Adi toplantısı i~in usu1en vakt dıivet 3 _ İdare meclisi azhmdan müddeti 
üzerine olbapta tanzim olunan hissedar- hitam bulan B. Armando Pennettinin 
lar cetvelinde isimleri yazılı hissedar- yeniden idare meclisi auilı~ına intihap 
tar 26/Mart/1941 Çarşamba ırtınU saat ve tayinine. 
15 de şirketin Alsancnkta 1456 ncı so-
kak 4 numaralı binasında toplandılar. 4 - İdare meclisi az3lannm önümilz-

Hükümet namına ticaret vekftleti ko- deki devre için içtima huzur haklnnnm 
miseri olarak İzmir mıntaka ticaret m'.i- her lctima için on lira olarak tesbiüne. 
fl.ürlüğü muavini B. Cevdet Arıkut top- 5 - Gelecek sene murakıplığma yfü 
lantıda hazır bulunuv:>rdu. lira ücretle B. Sefik Cuilunun tayinine 

$irketin sermayesini teşkil eden 6 - İdare meclisi azalarından her 
53000 liralık hisse senedinden hisst>clıı- hangi birisinin şirketle muamelede bu
ran cetvelinde isimleri yazılı ve 32500 lunmnğa mezun kılmmasınn karar ve-
liralık hi~e senedine malik hissedarın rildi. • 
hazır bulundukları ve bu suretle sta- Ruznamede konuşulııc:ık başka bir i 

kalmndığından toplantıva nihnyet vcriltiiniin 55 nci mnddesine !!Öre içtima ni- di 
sabı olan sermayenin dörtte birine ma- 26/ 3/941 lik hisse ~hiplerlnden fazla mi arda 
hissedarın hazır bulunduğu ve ictimn 
nisabının mevcut oldu~u ve dAvet ve 
i!Anın usulünde vapıMıliı bit tetkik an
lqıldı. 

Hükümet Komiseri Cevdet Arıkut 
imzası. Umum! hcy~t rC'isi Armıındo 

tdare meclisi reisi R. Armanda Pe:n
netti statilniln 65 ncl maddesine tevfi
kan r:ivaset vazüeslni ifa edPrek celseyi 

Pennettl imzası, Rey topbma~a memuı 
Francols Guidlcl ve Hc-rman Palla
mari imzalnn, Kt\tip M. Balkan imznsı 
15 kuruşluk damg:ı pulu üzerinde 

açtı. Hazır bulunan Hcısedarlardan en 
çok hisseye sahip olan B. R"nnan Pal
lamari ve B. Françols Gi:.ıclici rey top
lamağa memur edildiler. Reis ile rey 
toplamağa memur his~d:ırlar katipliğe 
B. Mehmet Balkanı seçtiler 

'-613/941 tarih ve tzm.ir çivl fabrikası 
Türk Anonim şirketi mUhürU vardır 
ve imza okunamamıştır. 

Ruznamenin mUzal:eresine gccildi. 
tdare heyeti raporu ile biJıinço, kar ve 

İzmir çivi fabrikası Türk Anonim şir
ketinin 26/Mart/1941 tar.hinde yapıla
cak içtimaında hazır bulunmak üzere 
duhuliye varakası alc.n hwedarların 
isimlerini, hisse ve reylerini gösterir 
hissednran cetvelidir 

Hisse sahibinin ismi Hisse mikdarı Rey adedi İmzası 

B. Armando Pennettl 1000 10 Armando PennetU imzası 
c Herman Pnllamart 1300 10 Herman Pallamari c 
c Fraı:ıçois Giudicl 500 10 F. Giudici c 
c Tayyar Çullu 309 6 Tayyar Çullu c 
« Mehmet Balkan 150 3 M. Balkan c 

3250 39 
1şbu hissedarlar cetveli içtima salonuna talik edilmiş ve sureti umum! heyet 

katipliğine verilmiştir. 
1dare meclisi ad François nza Hennan 

reisi Armando Giudici Pnllamari 
Pennetti imz.ası imzası imzası 
Yukarıda cetvelde isimleri yazılı ve hi7.alarında imzalan ınevzu ve cem'an 

yekCln Uç bin iki yfü: elli hisse sahibi ve 39 reye malik beş hissedann toplantı
da hazır bulunduğu tasdik olunur. 

Ticaret vekftletl Umumi heyet rey toplamağa 
mümessili reisi memur 

katıp 
M. Balkan imzası 

Cevdet Ankut A Pennetti F. Giudici 
imzası imzası imzası 

15 kuruşluk damga pulu üzerinde 26/3/941 tarih ve zmir 
Çivi fabrikası Türk Anonim şirketi milhürü ve imza okuna-
madı 1371 (837) 

Sıhhat ve fçttrnai Maavenet veJıaletlnden : 
.3958 sayılı gözlükcülük kanunu 4/4/1941 tarihinde meriyete gireceğin

den bu tarihten itibaren üç ay ııonra ruhsatnamesiz gözlü'kcülük yapmak ya
saktır. Halen ticaret yapan göılükdilerin icabeden ruhsatnameleri almak 
üzere hu üç ay zarfında buluncluklan mahal ıııhhat müdüriüklerlne bir iıtida 
ile müracaat etmeleri ve c;a)ıştıklan d:ıkkanın unvan :\'e sarih adresini buldir
melc suretile tanzim edecekleri bu iııtidalanna : 

t - Kaç ııenedenberi sanatını icra etmekte olduğuna dair bulunduklan 
mahallin en büyük m:illdye omiri tarafından verilmiş vesika. 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti 
3 - Tahsil derecesini gösterir ve,ika sureti. 
4 - Cözliikcülük yap:nağa mani vücut veya akılda bir anzuı bulunma. 

dığım - tasrih eden mhhat raporu. 
5 - İki adet vesika fotoğrafı ra;:>tetmderi lüzumu ilan olunur. 

2 5 8 ,, 14 1239 (766) 

Böhrcklcrd<'n idrar torhasma kadar vollard:ıki hastalıklarm mikroplannı 
kiindcn temi71cmek için HEl.MOBl.ıÖ kullanınız 

Böbreklerin ç~ak kud.retinJ arttınr .. Kadın, erkek iclrar zorluklanm. eski 
ft J'eni belsoğaklutınıu, mesane Utihabmı, bel a!'rmıu. sık ~ık id.rar bozmak ve 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .. 

ldnırda kumJann, mesanede taştann t*kkUIDne mini ol•. 
DİKKAT : HELMOBLÖ iclnnnm temizllyerek ma~tlrlr. 

Sıhhat Vekilefüıio ruhsatını biWlir- HER ECZANEDE BULUNU& 

2 

3 

5 

6 

Vedide Sanver Fahrettin pap 
Cad. No. 430 Karsıyaka, vekA
lete SaUUıittin Sanver 
Bihin Birsel Maçka GUncş 
apart. No. 6 tstanbul 
Vekructe Sadullah Birsel 
'Ctmit Sanver Fahrettin paşa 
cad. No. 430 Karşıyaka 
Vekfılete Salôhitlin Sanver 

900 10 

50 10 

50 10 

50 10 

25 10 

Ticar~ vek~lcll muM!kıp komiseri Reis Rey toplamara memur katip 
Aslına uyt?Undur. 1dure meclisi reisi ve murahhas müdür Sal!ihittin Sanver 

15 kuruşluk damga pulu üzerinde Riza ihracat Tiirk anonim şirketi 
dnmgnsı ve imza 1355 (829) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Devlet lJemır Yollarından ~ • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KtRAL TREN ÜFESİ 

Devlet Demiryollan 8 inci işletme l\lüdiirlüiiinden : 
Alancak - De.nizli arasında her glln mUtekabllen işUyen 1315 - 1316 No. lu 

katarlann seyyar bliieciliği 2490 No. Ju kanunun 46 ıncı maddesinin son fıkra
sına tevfikan bir sene müddetle ve pazarlıkla clıline kiraya veıi1ecektir. Bir 
senelik muhammen kirası 600 lira ve muvakkat teminat 90 liradır. Taliplerin 
bu gibi işleri muvaffakıyetle idare ctmis olduklarına dair İzmir belediyesin
den alınmış bir vesikayı h6.mil olmaları lhımdır. Şartnamesi Alsancakta İşlet
me kaleminde görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatlarını ve Belediyeden 
alacaklan ehliyet vesikasını hamilen 21/4/ 1941 G. Saat 15 te Paı.arlığa iştirak 
için işletme komisyonunda hazır bulunmaları ilfin olunur. 

G-8-11-15 1319 

İzmir Vilci31eti Daimi Encümeninden : 
Turistik yollar mıntaka müdürluğü için 250 litre hacminde bir Beto. 

niyer ve en az 20 beygir takatında Te 7 kilogram tazyikli iki Kompresör 
alınacaktır. iyi bir halde olmak prtiyle müstamel dahi olabilir. isteklile
rin tekliflerini 20/4/ 1941 tarihine kadar Turistik yollar mıntaka müdür-
lüğüne vermeleri. 9. 11 1318 ( 828) 

~ 

~~~~~93 SENEDENBERİ BÜTÜN DÜNYACA ~~~~~ 

$AT•Ş vt.ALt:RI 

a: \RÜŞTÜ SM~TMAN.~uyumcıı!Ar 
;; 8.ZAHAROF, tlukUıııtt Kar~ıat 
'" O.GABAY Yor Bedvte~ 
!:! M .FE vzl KASL.I eaf.c:ıtıı.• 

TOPTAN 
SİPARI 1 iN 

TANl ... MIŞ 

~y:~,-- .... ~,~~ 

IS'J'AHBUL BELEDiYESİNDEN: 
Şi§hanede Lüna park önü ile lskender caddesinde divar hedim ve inpn. 

toprak hafrt. tretuar, bordur, ve teferruatı inşa11 kapalı zarf uııuUle ekellt
meye konulmuştur. Kctif bedeli 15561 lira 48 kurut ve ilk teminah 1167 
lira 1 1 kuruıtur. Mukavele. eksiltme, bayındırlık itleri umumi, huııuııi ve 
fenni prtnameleri, proje keşif hülllsasile buna müteferri diğer evrak 78 ku
ruş mukabilinde belediye fen itleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 
14 / 4 /941 pazartesi günii saat 1 S de daimi encümende yapılacaktır. Talip. 
lerin ilk teminat makbU% veya mektuplan, ihale t11rlhlnden sektz gün evvel 
belediye fen i~leri mOdür)üğGne müracaatla alacaklara fennt ehliyet ve 941 
yılına ait ticaret odan vesikaları ve imzalı şartname ile 2490 numaralı ka
nunun tarifah çeYresinde hazrrhyac:ııklan teklif mektuplannı ihale gtlnO saat 
1 '4 de kıı.dar daimt cncüm~e vermeleri lanmdır. 

29 2 7 il 1205 (737) 

AŞ . LERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMA TIZMA, BAŞ, D!Ş. SiNiR, 

ağrılan ve GRiP, NEZLE, SOCUK

ALGINUKLARI, DERMAN kate

lerile deri.al geçer. icabında günde 

1-3 Kqe alınır. Her e<"ı:anede bulu-

nur. 
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11 NiSAN CUMA 

SİYASI VAZiYEr . Askeri tahminler 
----co>---

Jn~İJterevİ istili y u·~ 0 ~·.-a-v ı ar 
teşebbüsü su- Müttefik ordu

ya düştü 
- <>- -

Yugoslav mukavemeti 

bunu temin etti 

Ma.~cdon31a müstalıil 
eyaJet olacalzmış •• . ~ . 

lngiitere ve ispanya 
u~uşu~orlar-

Rad~·o gazetesine göre dünya efkarı 
unnımiycsini bu kadnr işgal eden Bal
kanlarda artık toplarm gürlemeğc baş
ladığı bir sırada söz diplomasinin değil
dir. Buna rağmen yine propaganda fa. 
aliyet \ie mücadelesi devam etmektedir. 
Mesel5, Alman menl>ah bir haber, şarki 
Makcdonyada klilliyetli mikdarda Yu
nan kuvvetlerinin silah1annı bıraktığı
nı bildirdiği halde 167 numaralı Yunan 
resmi tebliği bu haberi yalanlamakta ve 
Yunanlılann mukavemet ettiklerini bil
dirmektedir. · 

)arı ile birleşe
bilecekler mi? -·-Radyo gazetesin~ göre Alman moto

rize kuvvetlerinir. dür. akşama kndar 
vardıktan mevkilerden yani Niş şehrile 
Oskübün batısında Kalkandere ve Pir
lepeden daha batıyn doğru hareketleri
ne dair şimdiye kadar hiç bir haber 
alırunanuştır. Bir kaç gün zarfında bu
raya varın~ olan kuvvetler motörlü 
kuvvetler olup piyade. birliklerinin bu 
mevkilerden çok uzakb .. olduldannı ka
bul etmek lazımdır. Yugoslav ordusu
nun asıl mücadeleyi bl. piyade birlikle
riyle yapmlf olmağa karar vermesi 
muhtemeldir. Motörlü kuvvetlerin iki 
üç şehri isgal etmesiyle Yugoslav ordu
sunun teslim olacağına dair hükümler 
vennek erkendir. Yue-oslav ordusun~ 
Yunan ve in1titir. ordulariyle irtibatı 
kalmamıttır. Fakat bir İo gibi uzanan 
motörlü kuvvetleri kırarak tekrar müt
tefikleriyle irtibat tesisine çalışması 
muhtemeldir. Yugoslav' arazisinin an-

:.'\IAKEDONYA MÜSTAKİL zah olmasına raimen bu seri Alman ha-
01...ACAKI\DŞ.. reketinin Yugoslav ordusunun bazı lıa-
Bulgar rndyosunun da verdiği bir ha- talı hareketlerinder ileri geldiğine hük. 

bere göre Makedonya ve Trakyada bu- metmek lazı~d~~· . . . . 
lun:m Bulgarlar mihver lehine şiddetle Vardat koprulerı tahnp e?ılmış ol
(arpısacaklannı mareşal Göringe bildir- saydı ve Yugoslav ordusu Pırlepe ve 
mi le~dir. Osküpe giden mühim yollan kuvvetle 

l\l:ırcşal Cöring cevabında •1\fake- müdafaa etseydi Alman motörlii kuv
donyanın zaptcdildiktcn sonra müstakil vetl('rinin hareketi bu kadar süratle in-
bir eyalet olacağını bildirmiştir.• kişaf edemezdi. Hadiseler gösteriyor 

Zorn gazetesi diyor ki : ki Yugoslav ordusu bu vazifesini yap-
•Sırbistandnki harck8t esnasında iş- mamıştır. Polonyad-::. ve Fransa hareka

gal edilen yerlerdeki Bulgarlar Alman- tında da vaziyet tamamiyle böyle ol
lan birer hawkar gibi sevinçle karşı- muştu. Sirmdiye kadar alınan haberlere 
lamışlardır.• göre hüküm vermek lazımsa Yugoslav_ 
Bclgradın hava bombardımanında yada da maateessüf bövlc olmaktadır. 

pek ziyade harap olduj'.,'U malumdur. Alman ordusunun geri ikmal işi ne du
Burada yeni nazırlardan Slovenlerin rumdadır. Bulgaristandaki Ü'llerindcn 
reisi Koleviç maktul düşmüştür. Halbu- vüzlerce kilometre uzaklnşar. Alman or
ki Bulgar radyosu bu nazırın göya bir dusu halen bir demir yolundan istifade 
harp jandarması tarafından Hırvat ol- c•tmektcdir. Yugoslavların Sofyadan 
dui,'U için öldUrüldüğünü iddia etmiş- Niş istikametindeki demir yolunu sağ
tir. Görülüyor ki bir ölüm haberinde lnm olarak Almanlara terkctmiş olma
bile propaganda gayreti kendini göster- Jıın <:ok şüphelidir. Mühimmat ve yiye
mclctedir. cek ihtiyacı binlerce tonu bulan bir or

YUNAN AZl\Iİ dunun yalnız kendi motörlü vasıtalariy. 
le hunu temin etmesi miimkün değildir. 

Alman tayyarelerinin attıkları be- Bilhaıtsn benzin ihtivac· artacaktır. 
yaıınamelerde kendilerinin Yunan mil- YUNANISTANDA 
Jetiyle değil, Yunan hükümefiylc mü- Yunanistana karşı harekata gelince: 
cadeJe ettikleri bildirilmektedir.. Buna Yunan ve İngiliz ordulannın evvelce 
karşı Yunan radyosu şu sözlerle muka- ihzar ettikleri asıl müdafaa hattı üze
b<ıle etmiştir: rinde tertiplenmekte olduklnn ve alman 

•Biz her şeyi göze alarak nihayete t-rnızunu 'bu hat üzerinde kabul ede-
k::ıdar harp edeceğiz. Kadın, ihtivar, ço- cekJeri anlaşılmaktadır. Bu hat Selaru
cuk her şeye sabredeceğiz. Bugün Yu- ğin batısından Ohri gölüne kadar dağ
nanistanda cephe arkası yoktur. Bütün Jık bir arazide uzanmaktadır Bu hat 
Yunanistan baştan başa bir ruh. bir ide- Üzerinde Yunan - tngHiz ordulannm 
al timsali şeklinde harpta devam etmek- uzun müddet mukavemet edecekleri 
tcdir. Eskisi gj,bi termopil ve Maraton tahmin olunmaktadır. 
zaferlerini y::ıratacağız .. • DENiZLERDE 

• ·,.. · · Mata ban deniz muharebesinden beri 
SOVYETLER BIRLl'-'INDEKI f 'l'zl Akd · d c1·· 1 200 

i ngı J er enız e uşman annın 

AK Si.ER b' kl" · " tm 1 d -
Y 1 v • t ı..ft-· ın ton na ıyatını zıyaa ugra ış ar ır. 

ugos avya ve ı. unanıs ana _..~ı <::'!ı.<:::'.'>~~~~~oÇ">,,~~c::::::.-c::::::.-c::::::.-~~ 

a(ılan harp yakın ve uzak memleket- : 1111111111111111ııımıııııııııııııımm111111111ııım:: 
Jerdc akisler uyandırmıştır. Kızılordu- §B Ed C E 
nun fikirlerini DC$J'edcn Kızıl Yıld12 E • en ve ODs 
ıazctesi Yugoslav mukavemetinin Al- : : 

manyayı Britanya adalannı istila tc- § Dı• ıı lna. ı• )tere- : 
Şt'bbüsünden feragat ettirdiiini. taarnı- § ~ -
za ult'ıyan YuJ?oslav milletinin ıstıra- : = 
hından Sovyetler birliii ballanın sami- § d •• d •• ı = 
mi hislerle ~lem duyduklannı kaydet- = ye on u er -
miştir. E ••• 

B. Ruzveltin muavini de beyanatında ;: Lo d 10 (A A) H .. = 
demiştir ki : = ns·ra,Ed . . - :.:ıclıyke na- = 

D kr · · k rtan1m • • = zın ır en ve ımparaı.ur u ge- = 
• - cmo asının u ası ıçın = 1 ku b k ı s· c = 

b··t·• ı .. mız1 1---- t .1 = ne rmay aş anı genera ır on= 
u un var ıgı a. ~a~:•uuı:ız, DJ?l !e- : Dill bugün İMiltereve gelmişlerdir. : 

reye yardım bahsinde hiç hır fedakar- ıiıııııııııımıııııııııııııııımiııınııuııııııııııııııım 
lıktan çekinmememiz lamndır.a 

iNGİLTJo..'RE - iSPANYA 
İngiltere - İspanya arasında iktısa<li 

bir anlaşmanın imza edildiği haber ve
rilmektedir. Tafsilatı henUz maltım ol
mıyan bu anlaşmaya göre İngiltere İs
panyaya ham madde ve gıda maddeleri 
mukabilinde kullanmak için 2,5 milyon 
sterlin lirası bir avans verecektir.. Bu 
maddeler İngiltereden ve İngiliz lirası 
üzerinden muamele yapan memleketler
den alınacaktır. İspanya bu harbın ba
şından beri tereddütlü devreler g~ir
miş ve nihavet milJi menfaatinin barba 
girmemek olduğunu idrAk etmiştir .. İs
ı>anva vavas vavas İnıriltereye doğru 
kaymaktadır. İn~liz - İspanyol mUna
sebetlcri dikkatle takip olunacak bir 

Amerikan sularında 
çalışm1yan ecnebi 

vapurlar miisadere 
olunuyor 

Groenland Amertlıa 
Jafmayeslne alındı.. 

Kudüs, 10 (Radyo S. 22) - Birleşik 
Amerika reisicümhuru B. Ruzvelt. 'biri 
Amerikan sulannda iş RÖrmiyen ecne
bi ~emilerin müsadere5i hakkında ve di
ieri Groeıılandı muvakkaten Aınen1ta 
himay~i altına alarak orada hava fis
leri tesisi hakkında iki karamame hn7.8 
ctti~ni c;oylrm;stir. 

ln~ili'ller Be.-li 
ni mu~'aff aki

yetle bom
baladılar 
--f>--

INGIL TEREDE ALMAN HO· 
CUMUNDAN MOHIM HAS~· 

RAT VE EPEYCE ZAYiAT VAR 
-<>-

Londra, 10 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetlerine mensup bombardıman tayya
releri g~~ J3erline muvaffakıyetle hü
cum etmişlerdir. 

DİÔER HEDEFLER DE 
BOMBALANDI 
1..ondm, 10 •(iA.A) - Ha\'a nezareti

nin tcbli!',ri : Bombardıman tayyareleri
miz Berline hücum etmişlerdir. Hücum 
Ü<; saat devanı etmiştir. Şehir iizcrinde 
şiddetli infilaklar olmuş ve büyiik yan
gınlar ~ıknuştır. 

Emdcne ve simali garbi Almanya 
üzerindeki hedeflere tnarruzlar yapıl
mıştır. Çarşamba günii Danimarka de
miryolu mlinnknlatına ve telsiz istas
yonlanna taarntz edilmiştir. 

Pe.r ernbc gecesi sahil muhafaza tay
yareleri cenubi Norveçtc bir alornin· 
yum fabrikasını bombardıman etmişler
dir. 
BİR ALMAN ZIRHLISINA HÜCUM 
Blanhaym tipinde bir tayyaremiz 

Bresttc düsmanın bir harp gemisini al
çaktan ve cüretkarane bir surette bom
bardıman etmiştir. 

Lomsgey açıklarında bir düşman av-
~ısı denize düşilrülmüştür. 

BOI\IBA VE MİTRALYÖZ 
YAÔI\-fURU 
İşgal altındaki Fransada tayyareleri

miz düşman cüzütamlarına bomba1nr ve 
mitralyözlerle taarruz etmişlerdir. Salı
yı çarşambaya bağlıyan gecede üç düş
man bombardıman tayyaresi daha dü
şürülmüştür. Bu suretle düşürülen tay
yareler on dörte baliğ olmuştur. Çar
şamba g~esi dafi bataryaların ateşiyle 
bir tayyare daha düşürülmliştür. Bütün 
bu harekattan sekiz tayyaremiz dön
memiştir. 

ALMAN RESMİ TJ:BLİGİ 
Berlin, 10 (A.A) - Resmi tebliğde 

Birmingam ve Nukastel şehirlerinin 
bombardıman edildjği, dokuz vapu
run batırıldığı, beş vapurun hasara uğ
r::ıtıldığı bildirilmekte, Bcrline hücum 
edildiği halkla meskfuı mahallelerde ~ok 
büyük hasarat olduğu, kiliselerin, tari
hi kıymeti hfıiz binaların hasara uğradı
ğı, hücumun şiddet ve genişli~ine nis
betıe ölü ıve yaralı mikdarının az oldu
ğu, Emdcn ve Bremcnin bombardıman 
edildiği, son iki gecede 23 tayyarenin 
düşürüldüğü ve 19 Alman tayyaresinin 
üslerine dönmediği ilave edilmektedir. 

ALMAN HOCUMU 

Lon<lra, 10 (A.A) - Hava Dahili Em
niyet Nezaretlerinin bu sabahki tebliği: 
Gece düşman tayyarelerinin hücumları 
bilht1$t1 Midland,da bir Ş"...hre ve lngil
tercnin şimali şarki mıntakalarına tev
cüı edilmiştir. 

Bu hücwnlnr nelic~de ölü ve ya
ralananların mikdan henUz tesbit edil
memi§tir. Fakat bu mikdann yüksek 
olması muhtemeldir. Hasarat bu mınta
kada milhim olmuştur 

İngilterenin garbında bir şehir Uzeri
ne, şark ve cenubu şark! sahillerinde 
bazı mıntakalara ve biribirinden çok 
uzak mesaf e1erde diğer bazı nokta1ara 
da bombalar atılmıştır. 

Avcılarımız on düşman tayyaresi dil
şürmiişlerdir. Bu tayyarelerrlen dokuzu 
gece düşürülmüştür. Mehtaplı g~en son 
üç gece de düşürülen düşman tayyare
lerinin adedi 24 dü bulmuştur. 

iki Alman tayyaresi 
daha dtl~dtl.. 
Kudüs, 10 (Radyo S.22) - Londra 

arnirallık dairesi bildiriyor: Harp gemi
lerinmden Valoros torpidosu bir Messe!' 
$mit dilşilrmtlştür. Diğer bir torpido
muz hlr Vunkers tavvaresi düsürmils
ti.ir 

Afrika harpleri 
-<>-

Dcrneyi 
aldıklarını 

söyliyorlar ••• 
Bcrlin, 10 (A.A) - Alman tebliği : 7 

nisanda Dcrncnin ve buranın 80 kilo
metre cenubundaki Neya Negellinin 
zaptında içler inde G general ve iki al
bav o1mak üzere iki bin esir alınmıştır. 
İğtinam edilen malzemenin sayılması 
henüz mümkün değildir. 

Kahire, 10 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Bingazinin şarkında bulunan İngiliz as
kerleri nıüstakil harekat ic:ir. daha mü
sait bir mmtakada toplanıyorlar. Bir kaç 
giin süren çekilme hareketimiz esnasın
da düşmanı ağır zayiata uğrattık bir 
mikdar esir verdik. Yüksek rütbeli üç 
subaydan haber alamadık. Bunlardan 
birisi Viktorya nişanını hamil bulunap 
general Neam, ikinci general Sir Ric
hard Oconnor ve üçür.:cüsü de General 
Snndic Sirry Almanlar neşrettikleri tcb. 
liğde iki bin esiı· aldıklarını bildirmişler
dir. Vuku bulan çarpışmakrm şekline 
na7.aran bu mikdar imkansız göriilmek
tedir. 

Rndyo gazetesine göre Libyada faali
yette bulunan Alman kuvvetleri dört 
tümen tahmin olunuyor. Libyadaki İtal
yan kuvvetleriyle birlikte bunların 6 - 7 
tümene baliğ olmaları muhtemeldir. 

Londra, 10 (A.A) - Royter ajansının 
Eritrede Musavva limanı önünde hare
kfıtta bulunan imparatorluk kuvvetleri 
nezdindeki muhabiri bildiriyor: Musav
vanın teslim olması için İngilizlerin ile
riye sürdlikleri şartları mülnhaza için 
verilen 18 saatlik mühlet hitam bul
muştur. Mukavemet etmekte olan bu 
mühim Kızıl deniz limanının zaptı için 
son muharebe salı günü saat 18 de baş-
1amıştır. Daha evvel, bu limana kuman
da etmekte olan İtalyan amirah, Roma 
tarafından dikte edildiği sanılan mevkii 
sonuna kadar müdafaa kararını bildir
miştir. Şiddetli topçu ateşi nihai muha
rebenin başladığım bildirmiştir. Az son
ra İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
tayyareler düşman mevzilerini bombar
dıman etmcğe başlamışlardır. 

Mücadeleye devam hususundaki İtal
yan kararı gözleri bağlı olarak . İngiliz 
karargahına getirilmiş olan bir Italyan 
kurmay subayı tarafından bildirilmiştir. 
İtalyanlar Asriıara dağları arasından 
zikzak halinde ilerliyen yolu müdafaaya 
gayret sarfctmemişlerdir. 
Ağızlan dahile döndürülınü$ olan sa

hil batal'}7alarına ait büyük toplara rağ
men İtalyanlar mevzilerini elde tubna-
ğı ümit edemezlerdi. Fransızların ya
b~cı lejyon kollarına mensup bir müf
rezenin nihai hücum hattının ;ı.ıç nokta
sını teşkil ctti~i bildirilmektedir. 

Kahire, 10 '(A.A) - Diredavanm iş
galinden beri İngilizler 64 İtalyan tay
yaresi tahrip etmişlerdir. Bunlardan 25 
şi Adis Ababada. 17 si Dessiede tahrip 
edilmiştir. 

Kahire, l O (A.A) - İngiliz orta 
şark ve hava kuvvetleri umumi karar
gahının tebliği: 

Habeşistanda tahrip edilmiş veya 
hasara uğratılmış olan 31 tayyare enka.. 
zının kıtatımız Adisababaya girdiği za
man hava meydnnında bulunduğu ıim
di teyit edilmektedir. Bu tayyarelerden 
14 ü kömur halinde, 9 zu da mitralyöz 
ateşiyle hasara uğratılmış vaziyette bu
lunuyordu. Aynca sekiz ·tayyarenin 
gövdesi ve enkazı bulunuyordu. Hasa
ra uğrayan tayyarelerden bir kaçi tamir 
edilecek vaziyette bulunmaktadır. 

Eritrede kıtalarımız Musavvaya gir
meden Önce lngiliz hava kuvvetleri Ro
dezya hava filoları düşman mevkilerine 
Umbertu dağı üzerindeki top mevzile
ri bombardıman etmi~, limandan kıta
lanmızı bombardıman eden gemilere 
de hücum etmişlerdir. Gemilerden biri
ne ua~et kaydedilmiş, diğerlerinin de 
yanı başında bombalar patlamıştır. 

İtalyan doğu Afrikasında, diğer cep
helerde tayyarelerimiz ilerliyen kıtala
rım1za müzaheretlerine 'devam etmişler
dir. 

Llbyada Sirenaitte bombardıman av
cı tayyarelerimiz düşman kollarına ay. 
ni zamanda hücum ederek bir çok zayi
at ve mühim hasar tevlit etmişlerdir. 
Kum fırtanaları harekatı işkal etmiştir. 
Bütün tayyarelerimiz üslerine dönmüş
lerdir. 

Nairobi, 10 (A.A) - Resmi tebliğ: 
ft'li•ıı.babanın isg9.linde alınan harp 

Istanbuldan başka yer 
ııakledileceklere ait 

muameleye başlanıldı 
~-----~--x*x 

Arzulariyle istanbuldan gitmelı i~tiyen?e 
derhal sevlıolunmaJarı mevzuubahis değil .. 

İstanbul, 10 (Yeni Asır) - İstanbul- ile devlet tarafından meccanen nıılt 
da oturan ve başka hic bir iş ve gücü lecekleri hakkındaki i t blir iizerinc 
olmayup da aldığı t ekaüt maaşiyle ge- rimizi terkcdecekler bugii:ı b )a 

çinen ve seferde de !lir hizmet der.uhde meler tevziine başlanılmıştır 
edem.ey~ek ~l~n tek<> iitlcr He itam ve Bu beyannameler al.ıkadarlar ta~ııt 
eramıl aılelerının , aynı zamanda İstan- dan 15 Nisana kadar doldm olaca~ 
bulda oturup Anadoludaki akrabaları Salahiyettar makamlardan "'~(J 
nezdine aileleriyle beraber gitmek arzu- malfunata göre arzulariyle İstanb~ 
sunu izhar edenlerin Trakya, İzmir, Er- gitmek için müracaatta buluna:;;tılir< 
zuı:um ve. A~kara har!~ olarak istedik- derhal s;vkleri mevzu bahis de8jp 
lerı yerlerın ıskele ve ıstasyonlarına ka- Maksad ıcabında şehri terk e:tn1e! 
dar. Nüfus başına ellişer kiloluk eşya yeceklerin mikdarmı öğrenmekti1'·, 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııt1•1 

icra Vekilleri He yeti dün toplandı ~ 
Ankara, 10 (A.A) - İcra Vekilleri Heyeti bugün (dün) saat lG da Başv~ 1'İ 

binasında Başvekil Doktor Refik Saydamın riyasetinde hafiahk toplantısını 
mış ve ruznamesine d:tlıil meseleleri tetkik etmiştir. ;I 

11111111il11il111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111111111111111111111 

Istanbuldan trenler valnız Uz1111' 
köprüye kadar gidiyor 

Btdlıanlarla posta münalıalôtı bozuldu.. 
x.x -"" 

İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Balkanlardaki harp Balkan memleketleriyle P"' 
münakalatının intizamını kaybetmesine sebep olmuştur. • . _JJ 

Avrupa hattı üzerinde tren seferleri 1c;tanbuldan yalnız U zunköprüye }""· 
yapılmaktadır. ~ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ...... 

iki 'rekil Istanbula ıritti 
İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Milli Müdafaa Vekili Safvet Ankan ve ~ 

Vekili B. Mümtaz Ökmen şehrimize gelmiştir. . ... 
Vekil olduktan sonra ı~tanbula ilk dcfö gelen Ticaret Vekili bir müd(let 

rada kalarak tetkikatt<ı bulunacaktır. ~ 
111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı il 1111111 1111111111111111llf1111111ti11111111111ti111111 il ........... 

J.fuğlada şiddetlice bir zelzele oldtı 
Muğla, 10 (A.A) - Gece saat 1,30 da Muğladn oldukça şiddetli bir stı;I 

olmuştur. Hasar ve 7.iyan yoktur. _J 
:~~,,occı:~cıccı~~CCICCIOCICICICICICICCICOCICICCCCICCICICI ı4I 

Makine,·e Danimarka -Amerll 
Verilirken anıaıması imza edl-
Yunanlılar 

Alınanlara ağır · zayiat 
verdiriyorlar .. 
Atina, 10 (A.A) - Yunan kuvvetle

ri Almanlara karşı mukavemetlerine 
devam ediyorlar. Yunanlılar düşmana 
fevkalade ağır zayiat verdirmektedirler. 

Vaşington, 10 (A.A) - Birleşik ~ 
rika - Danimarka anlaşınnsı muci~ 
Grocn1andın ve batı yan kürrcsiJıiı> I 
mayesi için Grocnlandta üslet teBfl ~ 
mekte olduğu bugün bildirilmiştir· ,. 
la.şma dün geç vakit hariciye naııtl ıt 
HuU ile Danimarka elçisi B. ı>eltl;t 
min tarafından imza edilmiştir. :DeJtlfıl" 
man Danimarkamn Alman i.şgalin~_J 
lunmasına rağmen en büyük D.atırııf' 

İngiliz. Yugoslav hava ~.memuru sıfatiyle imzasını ıtojt1l 
lıuvvetlerinin fatdfyeti Vaşington, ıo (A.A) - Birleşik~ 
Atina, 10 (A.A) - Öğrenildiğine gö- rl:ka ile Danimarka arasında dUıı .• -_..

re İngiliz hava kuvvetleriyle iş birliği dilen anlaşma Groenlandı Am~ 
yapan Yugoslav hava kuvvetleri Yu- himayesi altına koymaktadır. B. ~ 
goslavyaya karşı harek~tta bulunan Al- beyanatında şöyle demektedir : ~ 
man kıtaabna ve bilh~a Nişin batı şi- ]andın Danimaı:ka müstemlekesi "ı;ı' 
mal ve batı cenup bölgelerindeki kıtaa- k?l~as~nın temınat altına alın~ 
ta çok şiddetli darbeler indirmişlerdir. nılmıştır. 

Almanla,. ZagrelJe girdi 
Berlin, 10 (A.A) - Berlin tebliği : 

Alınan zırhlı kıtalan bu akşam Hırva
tistanın merkezi olnn Z::ıgrebc girmiş
lerdir. 

iNGİLiZl.ElUN 
Berline yaptddarı alım 
Stokholm, 10 (A.A) - Aftonbladet 

gazetesinin Berlindeki muhabiri yazı
yor: İngiliz tayyarelerinin dün gece 
Berline yaptığı akın evvellti akın kadar 
şiddetli olmuştur. Bir çok yangın ve in
filak bombaları Opera binasına düşerek 
yangın çıkarmıştır. Yangın bu telgrafı 
gönderdiğim dakikada hala yanmakta
dır. Unter den Linden caddesindeki 
devlet kütüphanesi de hasara uğramış 
ve bazı kimseler ölmüştür. 
~....ooaaacı::ıaacıı::ıacıı::ıaaacaaacı::ıaaı::ıac 
~airlerinin dört bin ltalyan ve bin Afri
lcslı olduğu, dün daha 1450 halyan ve 
900 Afrikalı esir alındığı, Avaşta yaka
lanan 800 ltalyanın bu miktara dahil 
olmad?i!ı bilrtirffvo•. 

ALMANLARA GöJd 
Al.iNAN E&iRl.ER ~ 
Bertin, 10 (A.A) - Yan resm' ;J'. 

naktan bildiriliyor: İyi malfunat ~ 
mahfillerde dün silahlarını bırak~iı> rJ 
kedonyadaki Yunan kuvvetlerıı .... .,
bin kişi olduğu bildirilmekte ise de 
rakam kat'i değildir. 

Çinliler Cle-,;;ıang, ol~ 
Çunking, 10 (A.A) - Resmen~ 

rildi.ğine göre Çin kuvvetleri JJ ~ 
ile Icang arasında yan yolda bul~;,-; 
ve Han nehrinin cenup kıyısında. 
him bir şehir olan Cienkiangı · 
etmişlerdir. ----· .. ---
İNGiı.iz rEBUGİ . 
Londra, 10 (A.A) - Harbiye ~ 

tinin tebliği : Trablusta bir de~ ti' 
olmamıstır. Eritre ve Habcşista1 'r;'_ 
cat eden düsman kuvetle~ e)tt' 
rindeki tazyikimiz idame ettiri111' 
dir. / 

-- - -SDC!!!22 ~ 
~ ........................................................................................................... ~ -

EL HAMRA SiNEMASINDA 
BUGÜN 
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Yalıın tarihin meralı ve lllPetıe dolu saldfeleıei, Saltan Hamit devrinin en gülün~lü hadiselef'i ve ~ihayet TÜRK sinemacdığının &on şa11esetf 
rVRKÇE SÖZLÜ rVRK MUSİKİLİ 

KIVIRCIK PAŞA 
,_.... YAP.A!'ANLAR: SAır. HALİDE. rALAr. YAŞAR. REFİK KEMAL. NECİLE .. 

.. • _,..,,...>.;, A~ıilCA : .JVRNALDA : EN SON VE EN MUHiM HARP HABERLERİ •• 
SEANSLAR : HER Gii,,.,: 2.15 •• 4-30 •• 645 VE AKŞAM 9.00 DA ·BAŞLAR •• CUMAJJrEsi ve PAZA~ GİİNLEJU ıo.oo VE J2.00 DE B A ş ı. A ._.. 

.... ~ . ..~> ' ~D i K A T : Haftanın llütün günlerinde lllı seanslar vcuz HALK MArJNELEJUDİJL 
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