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HAZIRLANINIZ ! 

Cümhuriyetin yapıcı ve yaratıcı hamlelerine 
örnekler ilave eden lzrnir Enternasyonal Fuan 

ütün güzelliğiyle bu sene de açılacaktır. Haz.ır
lnnınız. 

20 Ağustos 20 Eylül 

·---------' ... an munderecatındnn mesulıyet kabul edilme2 Cüm1ıtıri11etin ue Cümkuriyet eseri.erinin bekçisi sııbahları çıkar siya.si gazetedif' YENt ASIR Matbaasında basılml§hr. 

o Almanlar Yeniceyi 
ve Manastırı aldılar 

--«>--

In~iliz -. Alman 
orduları Şimali 

Yunanistanda 
karşılaştı 
~ 

Şarlıi Malıedonyada 
vaziyet lıarışılı, 
Yunan mulıavemetl 
muhteşem-
Atina, 11 (A.A) - Yunanistandaki 

~~<-ll.a••l.arda harb 11 devam ertıgı sa ıııarı ve ısmı sık sık <JC<'C'lı ba~ııca lı.C't ıc.lcrı c c.sıcnr hanta İngiliz kuvvetleri umumi knrargahı ta-

~ n~ ~~==~~ Jl 'l ~ • k f 1 1 1 Alman kıtaları dün İngiliz ve lmpa-

ıı:. ~ ~ · a IJ •1,~ l1l C'" ~r qada bize dair kararıar tiği ne kadar doğru! :::ı~::t~.kuvvetleriyle temasa gel-
t~ n .... ) J 1 ... , • «O «O> Şarki Makedon yada vaziyet karı-
~-«>-- 8 ' şıktır. Fakat vaziyetin bauiz vasfını 

ŞEVKET BiLGiN ul~ar kıt aları Adisabeba sara- Yunanlılann muhteıem mukaveme
ti teşkil etmektedir. 

le ltuhl:ırını kal beden z.·wallı milJctler· 
Jeİte~ccphe r:cri i yoktur. BüHin ıncm
llur.. h~rp sahnesi, hiitün millet ord•ı· 
lıir ta ~·l.en 'c binlerce senclik mmeı 
lop) .'•hın ~crinliklcrinden ışık ,.e alel 
'-rk;lan mıllcUcr nrasında ne biiyiik 

:n ar \'ardu. 

hudt1 domuz. • habe- Almanlar daha garpda Yenice ve YID8 yıne Manastıra varmışlardır. 

dan uzağa çe- şistaıı hayra- ~gg~~~a1L1Z HAVA 

kilecekmiş! ~ı çekildi 
-c>-- ---«O>,---

lrıakll • l!1"Jo. daha h.~~ '.>etli ohu·;ık mıl:.ı· 
anı· ı~ın. hır tnraftan tarihini ve ın~u.i
~ ıınutan bir tc\'ekkülle mağlüblyc.-tc 
~i olan •'ransayn \'C diğrr taraftmı YC'· Alman kıt'a/arının da 
'ad a~d~n beri devam eden istikl:11 nıii· 
"-ıı e esı1e dünyanın haHaııhğmı k~ı.r.n
.. ~ \'unanistana bakın~lıdıl'. Ihı kiidik 

Habesistanda daha 

Atina, 11 (A.A) - Yunanistandaki 
İngiliz kuvvetleri umumi Karargahının 
tebJiği: Perşembe günU bütün gün, şi
mali Yuruınistanda h:ıvalarm çok fena 
olmasına rağmen İngiliz bombardıman 
v eavcı tayyareleri faaliyette bulunmuş
larclır. 

~nıı k ,. . . 
~ e ~- 11! hır gece baskmııu andıran 
.... ~ ~ltımntomuna OOl"UD cğmh·crd• 
L_ • bı «oze alması bile ba_.· b . . b" qnr 1 L.4_ t 

1 
?&a nşm.ı ır 

aman ı ... u. ta yanın azam ti J 
•etıeril k .... k y . c ı an·-
~ c . u5u unanıstanın miıte,·nıJ 
ı....-.''V~~lcrdını mukayese edenler nmha· 
:-neY• urduran bir nrsbetsizlitr- ı;:ör• 
~ten kurtulanuyor ve Faşist ordula. 
~n ilk hamlede l:'unanistanı c:iğ:fr,c
"""lt1nden endişe ediyorlardı. 

'1eknyi bunun aksini gösterdi. 'i'u· 
::::Stnn istilaya uğnyacağı yerdP. İtal
ttti n azametli orduları durmadan riı·rıl 
tbııler. Mağlubiyetten mnğlUhiyete, he'"I etten hezimete uğradılar. O ı~ım:m 
lltnaşıJdı ki Yunanistam zafere ~c\•kc
lt lnaııevi kuvvetler itnlyanın maddi 

lt\"\'etl • • )as crıne, tanklarına, toplarına. sa· 
~.~~ tayyarelerine faik olan bir kU\·· 
.\) •r. Bugiin halll yüz milyonluk bir 
~ lrlany~~ nrkndan ıperhametsizcc 
aind~erl~dıgı Yunanistan ltal~·an cephe· 

\' e hır adım gerilememiştir. 
\' a~ ayni \'aziyet de\"am edecek mi'! 

"8ır.0-.sa Almanların artan tazyiki kar
tin· da Ytman ordusu yedi aylık zafe
o)a ıtı k'Parlak neticelerini terke mecbur 

;a ını. bunu bilmiyoruz. 
-n~nlılar diyorlar ki: 

'-ıill ız, istiklali'? kıymetini bi1<'n bir 
t'tddet ~~atile ltalyan iiltimaionmnu 
'-rı cttı~ııniz giin vatanıınızın dii!?man
~ llrnsına ergcç Almanyarun da ilti
~· edeceğini biliyorduk. Ve bu nis
ltti 1~ sa,•aşı Maraton, Tcrrnopil zafcr-

ayni şeyi yapması 

gayri varit değilmif 

Bulgarbtan bir 
ta raftan da harlJe 
flazıf'lanıyop -

.. 
yapılması lazım bir 

çok işler var ••• 
MANASTIRDA AôlR ZA Y1AT 
VERDtRtLDt 

Manastır civarında bir motörlü dil§-
• --o-- man nakliye kolu borr.bardıman edilmiş 

Kalan qlel'i :başaPmalı ve avcı tayyarelermiz Manastır tayyare 
HalJeşllle..... meydanında bulunan düşman kamyon

Iannı ve kıtaatmı nıitraJyöz ateşine t~ 
gayretine llağlı muşlardır. Düşmana ağır zayiat verdiril-

Berlin 11 (A.A) - Bir hususi mu- Aclisababa 11 (A.A) - Pazar günü miş~ir. . . .. . 
habir bildiriyor: imparntorun sarnyma Habeş imparato- Fılorma - Pırlepe. yolu uzermde Al-

hi haber alan Berlin mahfillerinde runun bayrağı halkın alkışlan ve teza- man '2:ırhh kuvvetlerı alçak~n u~ul~~ 
Bulgar kıtafarının Türk hududundan hüratı arasında çekilmiştir Merasimden muvaffakıyetle bombardıman edılm1ifu'. 

1 Snnıı ?. <'i Srrhifr>dP 1 f Somı 2 ci' Sahifrde ] İki büyük. kamyona tam ~bet kayde-
7.,...,...,..__ -. - -~.r.r/A""..ı""..l"'..0-/J"/~/..1! · dilmiştir. Diğer bir k:ımyonun devrildi-

l!P!l!P-•••-•••lllll••llllll••- ği ve dördüncü bir kamyonun da yandı
ğı görtilmüştür. Düşmım nakliye araba-
lariyle kıtaatı mitralyöz ateşine tutul
muştur. 

Bütün bu harekata. iştirak eden tay
yarelerimizin hepsi üslerine dön.mii§
lerdir. 
ICf>'"J.:CCCCCCC CCCCCCCCCCCCOCCOCCCC 

Yu~oslav tay-
yareleri iltica 
nıı ediyor? 

Gliya lllr grup Banat'a 
iltica etmiş, bir tayya· 
re de Rumenlere teslim 

Macarlar Yugoslav. 

yay a hücum ettiler! ___ ,_ 

Macar ordus -
nun hareketi 
Sırp milletine 
karşı değilnıiş 

--o-

Macarlar Jtıs de 
a yrdan lıardeşlerüd 
lıartarınalı 
btiyorlarmış 
Roma, 11 (A.A) - Stefani Ajansı 

Budapeşteden bildiriyor: Macnr kıtaJa. 
rı Drava ile Tiza nrasındski eski Macnr 
arazisinde ileri yUrüyü~ne haşlamıslar• 
dır. ' 
AMİRAL HORTi'NtN 1 

BEYANNAMESi • 
Budapcşte, 11 (A.A) - Macar Ajnn .. 

sı bildiriyor: Kral Naibi Horü Macar 
milletine hitaben bir beyanname neşre .. 
derek 1918 de Mncaristandan ayrılan 
Yugoslav araz.isinde yaşayan Macar hal .. 
kının anarşiden siynnet için Macar or
dusuna ileri hareketim• gecmek emrini 
vermiş olduğunu bildirmiştir. Mncar or
dusunun hareketi Macaris+.anm istik .. 

Ord~'!4 Yugoslavvaya vürü_m.ek halde kendisi ile sulh halinde yaşamalt 
emnnı veYcn. Maca,. ~rnl Naıbı istediği sırp milletine müteveccih dl' 

A mırcıl H ortı ğildir. 
aaccıaı:ıı:ıcaaı:ıı:ıaaacaı:ıı:ıaaı:ıaı:ıacı:ıcaaa r G'OYA YUGOSLAVL'\R DA 

Ugoa aV ya ar ı Budapeşte, 11 (A.A) - Mitralyöz ve Yı l h b 
1 

HUCUM ETM1ŞLER 

-c>-- diğer silahlarla milcehhez bir Yugoslav 

Ş• 

1 
h • hudut müfrezesi Muhaç clvarmda dün 

Jm8 Cep eSJD• sabah İzob~llapol ~acar hudl!t karakolu
na doğru ılerlemış ve karakola hticum 

d A 1 d 
[ Sonu 2 . ci Sahifede ] e man or u• W)CCCCICCDCCDCICICIC~~JY...ooof 

su durduruldu 
--o---. 

Ce...ın .. u.odaı_,_,. 
da ınalıcıoentel 

sertleflyor 
Atina 11 (A.A) - Yunanistandaki 

İngiliz. kuvvetleri umumi karargahı ta
rafından bugün neşredilen resmi tebliğe 
göre cenubt Yugoslavyada Alman akın
lanna karşı mukavemet sertleşmekte
dir. 

YUGOSLAV RF.sMi TEBUÖİ 
Yugoslavyada bir mahal 11 (A.A) -
Yugoslavya başkumandanlığının teb-

f Sonu 2. ci Sahifede 1 
'acı:ıcı:ıaı:ıaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaaaı:ıaa ~aaaaaı:ıı:ıac 

SON DAKİKA 
••••••• •• ••• 

Amerikan jlemi
leri Süveyşe ka

dar gelecek 
---c>>---

tta.lyan tebliğlerine güre hm au.srandakt 
yeni harekatın başında bulunan 

Doktor Pavloviç 

Hırvatlar müs-
takil bir devlet 

kurdular 
---4C:>--

Gener a l Zuato Kaater• 
nig deuıet reisi, Ma~ell 
te Yugoslauyadan ay• 

ı{ıı l"nratan bir ruhla bcldiyorduk.n 
~ ~ ka~ar ağır şartlar içinde yapılan 
'-1 d a~bın büyiik felaketler ve ıstırap· 

edilmiş imiş · Demolırasllere yardım rılmanın lehinde ' 

itti b-~tıracağı muhakkaktı. Yunan mil- Habeş 1mparatoru senelerce süren istirahatten sonra tayyareden vatan 
lıiıe btır kalmak, lıür yaşamak icin bile toprağına ayak basarken 

ş· u ıstırapları kahul ctmMir. 'c:ıac:ıcc:ıacc:ıcc:ıcaac:ıaaccccocccccc:ıcoo' ı:ı "acaı:ıcacccacıaccacıı:ıcccı:ıcıaaacıa• 

tl~rtldj sorarız? A k 1t~ nıilJctin \·irdanında bu kadar m e r i a - A 1- Yunan müdafaa 
'şltı ette yer eden hiirriyet ve istiklal 
'i ttı hangi kunet siikebilir? h b h ~llrtanistan, kalbini kanatan \'eka~·i man ar 1 yakın attı sag" lam 

'ık:da hiirriyetin zaferine olan ima-
~ı· ?hetmemiştir. Ve ebedi olan is·- «O> «o>---

' •n·~ karanlıklara gömülmiyeceğin- Am r·ka Groel d T k M k d ~ ~~·~~~~rv~~1r.;:z~:d~ns~~.:ir01:~;~ e 1 an 8 LS- ra ga Ye 8 e ODUI· 
sı.ı,1\ insanlığın bu giizeı ümidini, bu ker çıkarırsa harp tac·ı t hl. . k l"k ~~in b~~~i~~i cc:;~~:~!:mil;;~~!~rk 1 010 8 IUBSI 8S Br 1 Ç8 
l'a ~?Ilcr \•cmı~k a~danmaktır; B.ir VC· edı"lmı• t olacak kagıp sauııamaz ~ ır çok ehırlcnn knybedılmış ol- y 
Lit ~iwnsının biiyüklü!:-iine inanan ı 
~tı ltıılleti yeise diisiirenıcz. Yeise dü- __ _.>--
.\rıc lllillet ruhunu kaybeden 1?1ncttir. Al!lerilıa illı hamlede 
~lan~ O ına~lübiycti \"C csareh ~olay- lngiliz Uapurlaf'ının 
da ~ huJ eder. l\1adam ki Yunnnıstnn· I 
dltıtt n ~Ynıı bir istikliil ruhu vardır, ma· evazım fGJlmQI 
uıırıcl~ı l:unan ordusu i tiklal uğ-rundıı ifini JJOO lıilomet• 
-dıttıd hılmektcdir. Almanların her r e Jıısalt Jı 
~Ctl \ tahnıinlcrini aşan bir mulrnVC· GCa 
}J~. nr ıla maları mukadderdir. V~inglon ~) G 1 

"ird 1 eler, şu içinde ya adıi:'lmız de- "k hÜküm . : - azete er 
...,_ c lıürr· 1• • t·k·IAı• 1 d Amerı an etının Groenlandı bi--.... ,_ ıyc ı ve ıs ı n ı mana an t· • l ı k cıL llU\'\•cf d d b k b. mayesı atına ama kararını büyük 
'-ı"?lndıihnı 1~. ~r u. ~? ~ş f n ır ş7 b~lıklarla neşrctmi~lerdir. Gazeteciler 
~ ış bir ord gohs crmı·şd.ır .... ~nt cred azmh.~ - bu hususta muhtelif mütalealar denne-
"'l"et t u crşc~ ır. • a an a. ur- l B nl d b zıl 
~ C. istikllll de odur. Hnlhuki Yuna- yan ediyor ar. u ar an a an Ame-
ltliı-·hdrı ordulaşmış bir millet \'ardır rikanın Groenlanda asker çıkardığı tak-
\>...:..n Yunan mi11eti Yunan ,-atanınm: [ Sorıtı 2. d Sahifl'de 1 
tiırısa~ hürriyet \'e istikliılinin mii ahhas 

Jı'Un1 0 la.n orduyu teşkil ediyor. 
('lif oJ Qa l~indir ki cephe gerısı mC\'

Tnadıınnı söyliyen bu milletten 

daha çok kahramanlıklar. daha harikalı 
hamleler beklenebilir. 

ŞEVKEr BİLGİN 

--«>-

ŞimaJcJe Yunanlıların 
mulıavemeti devam ed i· 
y or, Arnavutlulıta nislli 

bir süJıun laülıüm 
sürmelıte 

-o--
A tin a, 11 (AA) - Yunan bagku

mandnnlığının dün akşamki tebliği: 
Arnavutlukta keşif harekfıtı ve topçu 

faaliyeti vukua geldiğini, şarkta kayde 
cleğer mühim bir şey olmadığını ve şi
mal hududunda Yunan mukavemetinin 
devam ettiğini bildirmektedir. 

MOTIEFiKLERiN MODAFAA 
HA1TI SAC;LAM 
Atina, 11 (A.A) - Atina radyosu 

dün akşamki neşriyatıncla demiştir ki: 
[ Sonu 2. ci Sahi/ede ] 

Budapc.şte, 11 (A.A) - Hava dMi ba- malzemesini Amerllıa Bratislava 11 ( A.A) - D.N.B. ajansı 
taryalan umumi direktörlüğijne göre uaparları Aden tarilıUe bildiriyor: General Zvato Kuatcrnig 
dün öğleden .sonra müteaddit motörlü aJı d"" t 1815 tc Za d ·ı b · fıHfl"&MM' un saa , grep ra yosu ı e 
ır çok Yugoslav tayyareleri Slovenya- -.' ı- müstakil Hırvat devletinin kurulduğu-

dan gelerek çok yüksekten Budapeşte Vaşington 11 (A.A) - Reisicümhur nu ilfın etmiş ve kendisinin bu devletin 
üzerinden geçmişler ve şarka doğru B. Ruzvelt gazeteciler toplantısında va- reisligınıv• . deruhte ettiğini bildirmiştir. 
uçarak kaybolmuşlardır. Bunların Ba- ki olan beyanatında kızıl denizle Aden 
nat arazisine iltica ettikleri tahmin edil- körfezini Amerikan gemilerine tekrar General. Kuatedrnig. amlellaneyi, köylüleri, 
mek•-d· B tah · b" y la ta ld v be •~;~.. B R askerlerı ve emıryo memur ve ...... ır. u mm ır ugo.s v y- açmış o ugunu yan e ... ~...... . uz- Ustahd" ı • · · hük" ·· · . 
yaresinin şimali Traru.;lvanya m1ntaka- velt Amerikan ticaret gemilerinin şim- m . . un erını yem umetm emır-
sına inmesiyle teyit etmektedir. di Silveyş kanalına kadar gitmelerine lerıne ıtaate davet eylemiştir. Biraz 

BtR YUGOSLAV TA YY ARESt DE müsaade edileceğini tasrih etmiştir. sonra Hırvat çiftçi partisi reisi Maçekin 
K ö STENCEYE GtTMtŞ beyannamesi okunmuştur. Maçek bu 
Berlin, 11 (A.A) - D. N. B. Ajansı ı "fi ı 1 1 beyannamesinde bütün Hırvatları yeni 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] ' hükümcte rnutavaate davet etmektedir. 
ıoaı:ıaaaaaı:ıcaı:ıı:ıcccccccQCCc:ıco-e...cıoooc~ca~ccccacccoacı:ıaaaccaaac 

Almanlanıı motöri.;:e ktıvvetleriJ1le llaptıkları bir ileri hareut 
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ı er ş 
ottr'i 

[ Ba tarafı 1. c 

50 tef-

V\ el Brit, m a .um.mdan ık km' "tl 
rme men up hır subov rayda topla 
mm H ıbeş R •• 1. rına 'e Ocrin<.> }uta 
ben bir nutuk sciylcmiş, yapılacak d 11 
bir çok i l<'r olduğunu, bunların yopı 

1 ması Habeş milletinin gayretine bıı 
bulunduğunu söylemiştir. İngiliz subB --Ace a e a ara • 

ı{I z? ğ et r e yı şu sözleri iltı\ e etmistir: 

Cellat Kara ı· bunu sormıq, 
haz rlanmali emr'";ı -

ir "lı ç sa t içi 
lmqıı 

e -0-

K ·· ~iilı en eres 
öpr ·· süınün amiri 

bitiyor • ıtma ile 
1ic dele 

re • 
ıy e er 

- Memleketin hakiki hakimi ol 
sizlerden yalnız şehir dahilinde de 
şehir haricinde de inti.7.amsızlıkla ' 
meydan \•erilmemesini ve hiç bir tecıı 
vüziln vuku bulmamasını temin eı.ınei 
nizi isterim. 

Murtaz pa on1ı hu hizmetine kar
ıılık olarak kendisine cellat başı tayin 
etti .• 

- Acab ne tarafa gidiyoruz) .. 
- Padişah beni yanına, ist.:mbula 

Valimiz B. Fund Tuksal, dün sab:ıh 

Öğretme ler bu sene ~ ehir ve hazalarda er 
hafta, öyle de ancarı 3 ü izin alabilecehler Çingene knrısı Penbenin bakla falı

na bakarak söylediği §eyler nasıl dn 
tıpkı tıpkı ına zuhur ediyordu!... Pcn
be, Knrn Aliye demişti ki: 

- flerde büylik bir şan ve şöhret 
kaznnncaksın.. Her kes senden korka
cnk .... Artık var git yavrum.. Yolun 
n ık olsun, metin adımlar atarak finnlı 
b~r istıkbale doğru ilerle .. 

cağırıyor ... Bir kaç saatin iç.inde hemen 
hazırlanmnlıf:ln... Yarın sabah karanlı
ğında burad n hareket edeceğiz. Buna 
göre işlerini bir an evvel bitirmeğe gay
ret et .. 

Ve ertesi sabah gün doğmadan ev
vel yola çıkan Öz: muhafızı He cellat, 
kuvvetli atlann üstünde Öziden Hoca 
beye kadar olan uzun mesafeyi bir haf
te.nın içinde katettiler. 

beraberinde nafıa müdürü B. Muhit- Tatil olduktan sonrJ, öğretmenlerin den izin almak suretiyle nyrılabilecck
tin Erkut olduğu halde Torbalıya ve okul muhitinden ayrılmamaları hakkın- 'ı leri bildirilmi~tir. Köy okulları öğre~ 
oradan da küçük Menderes nclu-i üze- da maarif vekaletinden alakadarlara bir menleri ise ynlruz üç gün içinde gidip 
rindeki köprünün yapılmakta olan tn- emir gelmiştir. gelme şartiyle okulları muhitinden ay-
miratını görmek üzere Tire istikameti- Bu emirde kaza ve .. .ehir okulları öğ- 1 rılabileceHerdir. 

İçtimadakilcr bu talebe şe\ k \"C fıe
yecarua cevap \·ermişlerdir. İınparat~~ 
Haile Selasiyenin 17 Mart tarihli bit 
emirname i okunmuştur. Bu hcyan~; 
mede Britanya ordusu şeflerinin J1abC 
şefleriyle bilisli~e beyannameler rı~: 
rctınek salfıhiyetini haiz oldukları bi 
dirilmekte idi. 

ne gid<'rek orrılnrda tetkiklerde bulun- retnıenlerinin mühim :f5teri için ve aza-) Bu emre itaat etmeyen öğretmenler 
muştur. mi bir hafta müddetle. maarif idnresin- hakkında takibat yapılacaktır. 

lNG!LtZ 'l'AYYARFLERı -' 
LlBY ADA VE ŞARK! AFRtKA.DP 
YENt MUV AFFAKIYF:TLER 
KAZANDILAR 

Evet.... Meğer çingene karısı ne ka
dnr doğru söylemişti! ... 

Hoca heyde bir l elken gemisine bin
diler... Burada da iyi bir talih yolcula. 
nn imdadına yntişti.. 

Küçük Menderes köprüsünün tamira- ~ ~~~::::,...;::::,...;~~~:::..c;;:::..c;;~~>.c;;:~~~<::::o-<::::o-'>''>'~'>"~~~;;::.c;;::ı.-;;~~;::. 
tı nihayet bir haftaya kadar bitirilerek -

Şimdi Filıbcde her kes validen dnho 
:zıyade ondan korkuyor, onu görenler 
derin bir havfa tutubrak ispazmozc uğ
r.ımı!I gibi tirtriyorlardı .. 

Knra Ali az zamanda Filibenin her 
t raçmda pek büyük bir şöhret kazan
dı. Balta, satır, bıçak, kılıç ve kement 
gıbi idam illetlerini kullanmakta büyuk 
bir ra uh ve melek;: peyda etti. 

Filıbedc yüzlerce adamın kafasını 
kesti. 

Murtaza pnııann istediği gibi hük
münü yiirütmesind en korkunç, en 
müessir fımil Kara Ali olmuştu... Mur
taza pa~a cellat ha ıoa o derece de ısın
mı • o kadar kuvvetli bir surette bağ_ 
lanmış idi ki bir kaç sene FiJibede bu
lunduktan sonra Ötl muhafızlığına ta
yin olunduğu vnkit Kanı Aliyi yanın
dan ayırmnk istememiş. onu da bera
berine nlarnk Öz.iyc ~etirmişti. 

-10-
HUSREV PAŞANIN iDAMI 

Özi muhafızının yanına giren Kara 
Ali saygılı bir tnvur takınarak Murtaza 
pn!'lanın karşısında durmuştu... Pnşnnın 
dudn.klarınd , her kese karşı gösterme
diği açık bir iltifat manası ifade .eden 
hususi bir tebessüm belirdi.. Cellat bn-
ınn hitaben dedi ki: 

- Haberin var mı Knra Alı) .. Artık 
bizt" yolculuk görünrlü .. 

Karn Ali birdenbire şırmaktun 
kendisini alamadı.. Epiyce zamandan. 
beri Murt u. pa nın hizmetinde bulu
nan Mcmonun oğlu örl muhnfız1n 
cdnm akıllı ısınmış bulunmakta idi. Pa
şanın sözlerini bayım yoramadığı için 
telaşlı bir hareket göstererek efendisine 
dedi ki: 

Güzel bir hava altında sekiz gün ka
dar süren ~lencell bir deniz yolculu"u 
yapıldıktan sonra Murtaza paşa ile Kn
rn Ali nihayet lstanbula vannıslardı ... 

Koraya nyak basan özi muhafızının 
ılk işi p disahı görmek üzere hemen 
T opkapı saravına kosmak olmuştu •. 

-« mtmf'ai ,,_ 
C:-""~~-oe~ ~»~ 

a 
e • - ecek i? 

DUn öğleden sonra ;hracat ve ithalAt
çılar birlı1cleri umum\ ka~öi B . Atıf 
İnanın reisliğinde toplz.nan şehrimizde. 
ki beş ihrnc:ıtçı birliğinin idare heyetleri 
ihr.ıç pay tevzii talimatnrune.tlndeki ba
z• maddelerin d~iştirilmesi hususunda 
müzakerelerde bulunmuş ve bunn dair 
mütalafılan tesbit l'ylemiştir. 

Bu mütnlaftlnr Til':tret Vekaletine 
gönderilecek ve pny tem 'UtJimatname
sinde lüzumlu J(ôrülen dl'.'i!i~iklikler ya
pılaenktır. 

---~----

Ynnn ö";ledm sonra sa:ıt 15,30 da ya
pılacak olan Altoy - Altınordu maçında 
orta hrıkemi Esad Merter. yan hl\kemle
ri A1aettin Kazanova ve FarJk I\:antar
o ~,lu olarak tesbit edilmiştir. 

ZABITADA. 

köprü her nevi vesaitin geçmesine mü
sait bir hale getirilecektir. 

Valimiz Clönüşte Torbalı kazasında 
tevakkuf ederek kaymakamdan kaza 
işleri hakkında malô.m~t nlmış ve bil
hassa sıtma mücadelesine azami ehem
miyet verilrıesi için icap edenlere di
rektifler \ermiştir. 
Diğer kaz.alanınızda olduğu gibi, bu 

sene, Torbalıdn da küçük mesai mükel
lefiyeti tatbiki suretiyle de sıtma mcn
balarının izalesine son derecede gayret. 
sarfcdilecektir. 

öztepeye va

ur u~rıyacak 
---10>---

İnciraltı plajına yaz günleri işletil
mekte olan körfez vapurlarının Gözte
-pe iskelesine de uğratılması hakkında 
valimiz B. Fuad Tuksal :tarafından de
nizyolları umum müdürü B. İbrahim 
Bnybur nezdinde yapılan teşebb~ mu
vafık görülmüş, müspet netice vermiş
tir. 

Bu suretle, Güzelyalı - Göztepe ve 
Knrnntina semtlerinde oturanlar yazın 
İnciraltı plUjlarına gitmek için Konak 
iskelesine kadar inmek külietinden 
kurtulmuş olacaklardır. Aynı zrunandn 
Karşıyaka ile Göztepc arasında vapurln 
gidip gelme de temin edilmiş olacaktır. 

Ağaç avramı bu ün 

aat 15 te yapılıyor 
---o--- Aman devletli vezir 1... Yoksa 

ba k bir mansıba nu tayin oİwıdun?. 
Sen gittikten sonra ben burnda hizmet 
gÖrt"mem ... Bakalım enin yerine bura
ya gelecek olan pa beni hizmetinde 
alıkoyar mı ? •. 

ödemic; kazasının K..:ruca ova köyün- Ağaç bayramı bugün saat t 5 de Eş-
de teibirsiklik ylizünden bir yaralan- ref pnpda Cümhuriyet koruluğunda ya
ma hadisesi olmustur. pılncakbr. Bayrama istiklal mar iyle 

Sayct buradan aynbyorsan beni de 
birlikte götür.. Seninle beraber olduk
tan sonra ben cehenneme bile gitmeğe 
razıvım .. 

Kuruca ova köyUn~en M<?hmet o~lu başlanacak, bunu . müteakip ağacın 
Ali Çak. aynı köyden AH S5ylerin dU- ~hemmiyetini tebarüz ettiren nutuklat 
rün evine atla gitmL2 ntından inerken irat edilecektir. Sonra. haznlnnmış bu
belindc- buhmnn Bulg;1 .. tab:mcası ve"e lun n çukurlara yeni fidanlar dikilecek
diişerek nte~ nlmışbr. D:ıha evvel dU-
liiln evine gelmic; hı.Ihman kız kar- tir. 
oe.şi 16 yaslannd" Fal-na Ça'lt ağnlıeyc;i-Murtaza p:ışa gürültülü, uzun bir kah

lcnh savurdu ve bunun aJ..-ibinde dedi 
ki: 

- Merak etme.. Ben nereye gitsem 
!leni bırakmam.. Cehenneme gil!em, 
muhakkak seni ahr, birlikte götürürüm. 
Fakat hiç kasavet c;ekmc... Bu sef cr ce
hennem değil, cennet yolculuğu yap. 
rnak üzere bulunuyoruz .. 

Derin bir merak duyan Kara Ali pa
ş:ıdan sordu: 

• 

nl karşılamak isterkE>n çıkan mernü 
Fatmanın koluna isabet ederek yaralan
ma-;ma sebebiyet vemıistir. 

Suçlu yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

r n bir (!OCUk d ·· • · 
Kadifekalesindeki - surların üzerlndr 

uçurtma uçuran Mustafa oğlu 11 yaşın
Lütfftllah Saruhan seldz metre yilksck
Jikten yere düşerek k\>lu kırılmıştır. 

a y re ıne ası da Telefon 

36 - 46 

u HAF2'A 
5 '· ;riinmiyen cana\.·ar. zabıta kuvvetinden ve mitrnlyözlerdcn korkmıynrnk 

fıdcta onlarla alay ediyor" Siz de her halde 

·· r ·;nmive da n v e!:i 
ı:iLMİ.NDE bu c::ıruıvan ~örm ği ihmal etmeyiniz.. 

OYN NL : İ CEN'J'PRiCE·NANGRAY 
.RC:V K VEİ(REYfl)-

MATiNELF..R: 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 te Cumnrtcsi, Paznr gtinlcri 
1.15 TE BAŞLAR 

Yugos lav harbı 
[ Ba!:taTafı 1. ci Sah1/ede ] 

liği: Dilşınan Paraçin ve Suptiyayi iş
r!al ederek V elika Mora va vadisinde 
ilerlemeğe devam etmektedir. Şimal 
cephesinde düşman Vironitiza bölgesin
de pek az muvaffakıyet elde etmiş ve 
burada kıtalnrımızın müteyakkız hare
keti neticesinde durdurulmuştur. 

İtalynn cephesinde hafif faaliyet ol
muştur. 

Muhtelif noktalarda düşman paraşüt
çlisü inairilmiştir. Fnknt bunların hep
si muhasara edilmiş ve esir edilmi'ltir. 

Arnavutlukta vaziyette hiç bir deği
şiklik yoktur, Fena havalar cfolnyısiyle 
az hnva faaliyeti olmuştur. 

ALMAN F..sİRLERİNİN 
DEDİKLERİ 
Yugoslavyada esir edilen Alman tay

varecileri daha harbın na.omdan evve! 
bilhassa kral sarayını bombardıman et
mek için emir aldıklannı, B. Hitlcrin 
bcy~ini radyoda dinlediklerini. 
taarruzun vukuundan 2 gün evvcl 
Fl'ansadan hareket ederek Viyanayn 
gittiklerini ve oradan Yugoslavya üze· 
rine hnvalnndıklnrını bildirmişlerdir. 

ur avat e ya ı 
!ia ıeı-i esb· ed" iy r 
Hırdavat eşyasının .. atı~ fiatleri i.ize

rinde fiyat murakabe bürosu tarafın
dan tc1kikll'r yapılmalıtadır. Bu husus
ta lstanbuldaki alnk:>dar dairelerden 
malumat talep edilmi~ir. Crvap gelin
ce her çe~t hırdavat eşyasının pera
kende ve toptan satıs fiatleri tesbit edi
lecektir. 

Cöl'.IILEK VE KIRA. VAT 
FtATLERt 
Son zrurıanlarda fiatleri yiikscltilcn 

gömlek ve kıravnt sn•.ışlan tizerinde de 
fiyat mürakabe bürosunun tetkikler 
yapması lilzumlu g'ôrülmektedir. 

Yağmur vaziyeti iyidir 

uk 'ia eri 
eşe üsü ilerliyor 
Pamuğun kilosuna tayin edilen G4 

kuruşu az görerek bu hususta alakadar 
daireler nezdinde teş0hbiislPrde bulun
mak üzere Ankaraya P.idcn pamuk mü.s
U>.hsilleri heyetinin tE'şebl:ıüslerine baş
ladığı hober alınmıştır. Heyet !stanbu
ln geçerek orada bultmm:ık~ olan Ti
caret Vekili B. Mümhl Okmen n&din
dc de bu hususta te~e-büsler yapacak
tır. -·· Polisler · çin elbise ve 

asket yaptırılıyor 
İzmir polisleri için 351 kat yeni elbise 

ve kasket yaptırılacaktır. thale mmıme
lesi dün ikmal edilmiştir. 

Londra, 11 (Radyo - S. 21.15) 'feÖ' 
liğ: Sirenaiknda ve Habeşi<;truıda düsı:ıı; 
kuvveUerini, tecemmüll'riri, tayY tc. 
ml'ydanlnrını durmadan bombaladı 
Demede yerde bulunc,n 8 düşman taY
yarcsini tahrip ettik. Tobruk civarJ1!?' 
bir dü man tayyaresi <fü~ürc'lük. Motor' 
lü nakliyat kolları bombardımanlıı~ 
mızla biiyiik zayiata uğratılmıştır 

Habesistanda cenuh1 Afrika tayYtıre" 
leri Şaşnmana civannda bir ttall"11 

tayynrc meydanında beş bombardı~ 
tayyaresi tahrip etrni,;<iir. Bu hare. ıs! 
iştirak eden tayyar~lerimizden ılt 
mUstcsnn hepsi üslerine döıımüşler~4 Sirenaikada himayesiz havalanan 
Pike Alman tayyaresi avcıla,.ımız tarıt' 
fından düşilrühnüşlerdir. 

Son günlerde yağan faydalı yağmur-
ların vllayetin her tarafına düştüğü B nleran Macarlar Yugo [atJ-
memnuniyetle öğrenilmiştJr. Müstahsil Ankara Hukuk Fakültesi profesörle- r 
bu çok faydalı yağmurlardaD memnun- rinden B. Vasfi Rasit Sevik tarafından ya ya hücüm etti/er. 
dur. bugün saat 18,5 de ~h.-nir Hnlkevi snlo- ] 

1 Vilayetin her tarafmda tütün ekimine nunda (Akdeniz) mevzulu bir konfe- [ Baştarafı 1. ci Sahifcufc 
faaliyetle devam edilnıeoktedir. rans verilecektir. etmiştir. Macar hududu muhnf~ 
1111111111 mı mm ı 111 111111111111111111111111111111111111111 • 111111111111111ıııı:ıııı111n111 ı ııı ıır 1111111111111111111111 adetçe faik d üşmnn la ~d d .. fü bir mUc:J" 

Amerika .. Alman Yunan müdafaa d ~eden sonra onu tariletmi'jıerdir. 
Bclgrad Macar Elçisjne Macar arsP" 

haıcbı yakın hattı sağlam ı;ine karşı ynpılan bu taarrı.ızu Yu~ 
[ Bastar11t1 l rı S ah "lt•d" l [ Baıttarnfı 1 c Sn1ıifcde l lav hükUmeti nezdinde enı-rj1k bir el'~ 

dirde ha.rp snhası hududcna pek Ziynde Makedonya.da Dümdar muhare- de protesto etme.si için Ma,.ar rad\: 
kl 1 w k"" ··k b' h• heleri veren yunan müfrezelerinin inti- ~asıta~~·l" tnlimnt verilmistir. 

ya aşmı;, o ac:agını ve en uçu ır a- L'- duk İNGİLTEREDEKİ İNTİBA 
discnin bile Amerika ve Almanya ara- zamJa geri çekilmeğe muvafnın ol - Londra, 11 (A.A _Amiral Hortinİ' 
sında hnrbı tacil edeceğini yazmakta- ları öğrenilmi~t~r. M~ttefikd kekuvv

1 
~tlerin beyannamesi ve Mac:ırların YugosJ111"' 

dırlar. mukavemetlennı tanzım e ec erı esas ka rürüm . b da elim bir i.111' 
lNG1UZ VAPURLARININ hat tnnuı.m ve ğlam duruyc>I'. Sc • i- yaya l'Ş1 ~ • ~ • ura 'nı"' 
YOKONO T AHFlF ğin muvakkaten kayıbı bütün El enler tiba husul\? getirmiştir. BUyUk Brı~fW 
N k ı ı (AA) N 1 ·· · d d · b" t ·· d b. varun Mncnristana karşı bir hakkı vr . 

cvyor , · - « evyor' t'.zennnke T~~~ ır eess~-~edan D' ı- dı. Bu memleketin dürüst hareket edr 
Taymİs» gazetesinin v ington muha- hr. F at IC>A.)'&nm ve lTıaA onyanm -lU • •• "t di d s· di anI--1·-,.,.ftl 

hı . · k lik b-'- dan b' k cn.·ını umı e yor u .. ım ~~.rv:.Or birinin verdiği bir telgra,a göre reisi- ta ıycsı '!5 e.r wmrun ır ayıp ki bütün bunlar Kont Telelciye oitti. 
cümbın Razvelt Kanadanm Atlııntik ol mk telakki olunamaz. Amiral Hortinin şerefsiz hattı h:ıre~ 
ııahilinde en prk eyaleti olan yeni Is- Atinn, 11 (A.A) - Yunan emniyet i ··1·· ·· ı-•t.. .....,;~· H rt• · bU i.t' 
1 d H l 'f-''- ı· kad A . . bl"ğ" n o umu L-n:uı e~.ır o ınm ·-.,M toçya ıı a ı anJ ımanma ar mc- nezorctının te ı ı: . . tih lesi Mareşal Görin~e karsı besleOJW' 
rikan ticaret cemileri vımtasiyle hnrp ~lı?ınn. tnyyarclerı ~~ah~n ılk saat- hudutsuz itimada ham•edilmektedir. ~ 
malzemesinin naklini mümkün kılan bir lcrınde. Pıre mıntakaSJ uzennde ~çare.k s:ınlarm görülme gUnü gclince bu b" 
projeyi tetkik etmektedir. Bitaraflık ka- muhtelif mnyınl1:: atmışlardır. Bı~ ~a- mazeret snyılmıvacaktır 1talvanm ff30" 
nununun tadilini icabettirecek olıın b vm pati~, pe:.: az basan .?"ucıp ol- sayn yaptığı gibi arkadnn hancerle~ 
kanun projesinin kıiliulu İ1ı3iliz vapur- tur. Sıvıl halk arasında olcnler ve al~akça bir taarruz telakki edilrnektv 
lanna harp malzemesi naldiyahnda yanWınanlar vardır. Diğer bir mayın dir. 
1101> ltilonıetre yoi kamndıraca tır. ruru lı:ıWınesi civanna di4müş. faknt 

cNevyork T ymin in telgrafında ila- u <hı mühim bir zarar vermemistir. 
ve et!ildiRine r,öre bir çok n~etlerin o·· m bir tayyare fiJolillası Ko-
. ri r:elenleri B. RUT.Velt verdikleri re- ~üzerinde uçarah bombalar at-

lnrda Amerikan purlariyle harp m ~ri mitralyöz ateşine tutm r. 
mınemesi nakliye.tını kola ı s·vil h!ktnn 8 ölü 40 yaralı vardır. 
için ithalat ve ihracab daha ~ddetli bir Perema ci annda dafi bataryalanmı-
konh'ol al•ma koyacak tedb"•ler i~iha- ateşiyle düşüriilmiiJ bir Almnn tay-
zmı tavsiye ebnişlerdir. ynresinin enkazı bulımmuştur. 

tNCILtZ - AMERiKAN -
tŞ BiRUCt e 
lngiliz ve Amerikan muharip kuvvet. 

• 
Yugo lav tay yar~lett 

iltica mı ediyor? 
[ Ba .. tarafı 1. ci Sahifede J 

Bükresten istihbar ed~yor: Bir Ytıto" 
lnv tayyaresi dün öğlt-den sonra J{:. 
tence civannda Mamrya mvyare ~ 
canına inmi~tir. tki Yul'oslav sU il" 
ve tnyynrenin mürettebatı Runırn fil 
kamlarına teslim olmıışlardır. leri arnsında tt birliğ: o kadar mükem- a ı· r 

meldir ki her iki kuvvet arasında iı bir-
liğinin Y8kmda tam olacağı buna bir de- • d - i 1 ali 
lil ol k aöylenmekt:edir. . L Ba_.r:taTajı ı. ci s h ,lede l me a a a y 

YENl VE SORA TLI y ARDIMLAR ~ok büyük bir mesafede geriye (ciliile- Va lan .. re ebat' 
Vapngton, 11 (A.A) _ Reisicüm- cği temin cdı1mcktcdir. Trakyndn bu- sa O a ft $ ÇIU 

bur Razveltin 39 Druıimarka vapurunu l• Alman kıtnlarının cin bu misıl• fed' 
malı takip etmeleri ve Türk hududuna yak- Nevyork 11 (A.A) - Yüksek ~ harp emesi nakliyatma tahsis et- ı lima ] da ı11ıJ-

ı C lnsmnmnları ":l'.\Tİ \'nrit degı~ "ldir. rn jüri, Niyuçersey · ıı ann ...... mes ve « ore Va~ington» Amerikrın b • d dil g İ al şil b" · 97 r-
nsatlantik gemimi kıtaat nakliy h Sofya 11 (.A) - Verilen malUınata sa ere c · :~ .. ı._yan .. e mın sJ' 

için müttefilderin emrine vermek me- r öre Sofy8 üniversitesi ile Mustafapaşa, bayı?ı ve. butu?1 dıger murcttcbatıJll 
re parlinıentoya miiracaaltnm 10 sahil Varna ve Dobrica yüksek mekteplerin- botaJ suçıyle ıtham altına niınıV. 
rrıüdııfaa ganbotunun fngittereye devri de dünden Hibaren dersler l..--esilrniştir. - uımımııııııuııımııııııımııııumıımnıı!l11 1 
zamanına tesadüf etmesi Amerikanın •Zora• gazetesinin verdiği bir habe- § ı 
tngiltcreye en seri yardon yapmak az_ re göre 38 ilk mektep Maarif nezareti- § MEVLÜD 1 
mini aöstermeğe kafidir. Zira bir hafta nin emriyle kapablmıştır. E Yarın öğle namazından sonra l{ıı· 
evvel bu gibi tedbirler akla bile gelmez- Gazeteler şehirler halkının bundan § rantina Cnmiinde Sihhat Ecznha11d-

FRANSIZ V APURLARl DA dıren bır nızamnrune neşretmişlc.rdır. : Nüzhet Çançarın müteveffa ağnbe.rd 
di. s?nra t~bl !utulacakları hususları b~l .. ~si sahibi arkadaıiımız B. Haı:tı .~ 

1 ~........_~~'....<..~>"':>.ç;::>.c;::~~~~:::::::..c;:::,..c:::::...<::::.<:::::>.c;::~..c;::::,,~~~;:::,..c::~::::.<.::~ MUSADERE EDtLECEK Buna f!Örc yoldan gidenlerin yol orta- E B. Kcmnl Çançar ruhuna bir mevlO t••••••••:•••••••••••••••••Dn•••••••••n•••••••••••••••••••n••••••••••••••:n•••••••5 mektubunu ihtiva ediyordu. A sında yürümeleri yasak edilmiştir. Ke~ : okutulacaktır 

::

• =.·· lP u -11 .. KAYE ·=·· ·=: B merilı.:un hükümetl erkanı halen kul- 11 da t kumak uasaktır = . ııııi• ·~ - ugün veya yarın onu benim ta- lanılmıyan yab ncı vapurların müsnde- za yo ar gnze e o J • = ıııııımıııııııı:ı ııı ı ııı il ıımııı;ııııı~ .. 
rafırndan gönneğe gidiniz. Sizi sukutu 7 yaşına kadar çocukların yalnız olarnl: ,, •• -, 

• • • • hayale u' lh.ntm-'- korkusu olmnksızın. resi hnkkında reisicümhur Ruzveltin sokağa çıkmaları memnudur. Sokaklar- :.••••••••:,.•••••••••-n•••n••••••-.ı ! 
··••••••
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1 ••••••••••••••••••••••••n•-••••••••••••••••••••••••••••••1 :•••••••••: &" aA teklifi Projcsiru"n p"rlamento tarafından d b-1 • d t 1-'--ak ·· ·· • A Y °' ' 
G derhal iş vereceğini temin edebilirim. .. a grup wın e OPlöllln ve yuru- • _ , 

Bı·r ırtın ecesı· b kobulunü rnütealdp Amerikan limcın- k s .. k edilmı'c:tir Tram l nk • ' o '11 /\Af J Her halde, ir katibe ihtiyacı olduğunu me ya .. ... · vay ar - : H ( G ' K ..: p R o G R •·,,.-
biliyorum. }arın da bulunan Fransız vapurlarının şrun saat sekize kadar normal tarife .......... ---- ••••'' ------x•x-------- müsadere cdilece~inden bahsetmekte- ·ı : .. 1: k t f l t a'I" Ona hararetle teşekkür ettim ve mek- • ı e ~yece -, sonra yarımşar saa ası a 8.00 Program ve memleket san ~: 

AZAN : ve YILDIZ tubu yerlestirmeğe gidiyordum. Beni dirler. 83 bin tonilatoluk c:Nonnandi> ile sefer edeceklerdir. Saat 10 dan son rı. 8,03 njans hnberlcri, 8.18 Jtl{ 111" - ı2 - alıkoydu: ransatlantiki de dahil olduğu halde ra ~ç bir tramvay işlcmi~~r. (Pi.), 8.45-9.00 Ev kadını - Yeınel< 59't 
- Hntınma bir şey geliyor. Sant Amerikan limanlcınnda 14 Fnınsız va- Dıkcr tnraftnn hnva mudafoa komu- tesi. 13.30 Program ve mcmleket~]<tat'• 

- Mdiha dürüşt ve temiz bir kızdır. 
Ben bunu derha, hiuetmlştim .. Bu se
bepledir ki elimden geldiği kadnr ona 
ynrdım teklifinde bulundum. 

Bu defa, Hilrmüz hanım artık daya
namadı. Kızı doğrudan do{,'rtlya al&.ka
dar olduğu müddetçe rikkat ve şc.fkatı 
devnm etmişti. Fakat Refik'in birden 
bire benim Uz.e.rime diktiği ısrnrlı J>a
kışlnr şüphesiz onun hoşuna gidecek 
şeyler dcw.Idi. Bu sebeple aleldcele her 
kesi kıyafet değiştirmeğe gönderdi, ken
disi de odnsındn istirnhate çekilerek 
~er kese yetecek kadar yemek hazır
!a"1masına nezaret etmemi benden rica 
dti. 

N eli bir yem kten sonra fı.dnan 
o mobilini garajdan çıknrtmağa gitti 

ve nişanlısı ile bir tur yapmağa çıktılar. dörde doğru otomobille istanbula in- puru vardır. tanlığı da bir ~k beyannameler neşret- ayan, 13.33 müzik: Türkc:e pl<tuıJ1': 
Rcfık ise yemek odasında bana yaklaş- mem 16.zım. Sizi de beraber götilreyim. Parlamentonun kabil olduğu kadnr miştir. Bunlarda hava nkınlan hnlin- 13,50 ajans haberleri, 14.05 ın. seti 
tı, muhabbc(U bir tavırla söze başladı: ister misiniz? siirntle bu kanun projesini kabul edece. de .nasıl hareket edileceği izah edilmek- Türkçe plüklnr, 14.2-0 müzik: :Rf),~ıiJc: 

Y M unl l d ği zannedilmektedir. cd d O tll"' t - atsana, Mclihncığını!.. - eınn yete, edim, fakat baka- t ır. Ciimhur brul osu, 15.00-15.3 t ı;all 
Ann~intt~~ ka~ ·bW~~~~~"~Mlli~~~~? ~-m•••••••---~---~••••••m••~~ ~J.H~O&~arnwm~k~~ 

açıldı: Her şeyden evvel bir kıskançlık ~- il1 ayarı, 18.03 müı.ik: Radyo caz 
1

9.oO 
- Refik. yavrum, sen b~da yok- nesinden sakınmnk istiyordum. Bunu LAi.ENİN B A r /i.1;:; t z ne dO"Ulntl"«!n rası, 18.40 müzik: Halk türkü}crl. 19.ıS 

ken gelmiş- mektupların var. İstersen nnladı ve kızmndan cevap verdi: .JI "" konuşma (günün meselclcrı). et1lltr' 
odana çık ta okumağa bnk. Ben de Me- - Peki öyle ise, onu cezalandırmak e SİZ Pro r mı.. İLK DJE A müzik: Muhtelif şarkılar. 19.30: 19.AS 
liha ile birlikte. lşıklnnn dönilşilnU için bcrnbcr alırız. TÜRKÇE FİLİI\fLER SERİSiNDEN BlR PffiLANTA ket saat ayan ve ajans lıaberlı ~uı.itc: 
bckliyeceğim. Sevinçten deliye dönerek meseleyi ı rtJnwr A tJAV .. , konuşmn: Zirant tak-viıni. 19·5 aıet" 

Refik arknsını döndil '\'e bir şey ilave HürmUz hanıma nnlatmağa koştum ve •• "l>A • E AVCI vL U ... (Dilı FO n Çifte fasıl programı. 20.ıs radY0U~~atet• 
etmeden çekilip gitti. bir az evden aynlacağımı söyliyerek se- .2 •• ZAFERE UÇUŞ.. Aşkla siislcnen heyecanla ateşlenen si, 20.45 m\Wk: Solo şarkı. ve \.so 111U-* bebini izah ettim. Yerinden fırladı: 21.15 Konusma (kitap saati)• 2 .,0 nıerır' Bir sabah Adnan bana: - İstanbulda bir işe mi geçeceksin? B"OYtlK FILtM zik: Radyo snlon orkestrası, 2!;1 bOr~-

- İşte sizin ı~ bir şey! dedi. Fakat o vakıt evde bana kim yardım J/ 4 • 2'VRKÇE ile Rumca 2 harp jarnalı ,, rden leltet snat aynn. ajans haberi t 2~ ~ y 

Bana bir zarf uuıttı. Açtım: Arka- edecek? Bahusus ki Necmiyenio çeyl- \ lar fiatleri, 22.50 müzik: (PJ.), , 
daşlanndan bir avukat için bir tavsiye -c Bitmedi >-- 2 J 23.30 yarınki progrnm "e kn.. ' 



ASKEhl VAZIYET 
---<>-

1 En kork n n ç b ii y ii k 
felaket· şeı ef i ve is

~ Uf!oslav lar Us- tiklıili kaybetmekti .. 

küp istikame
tinde taarruza 

ı{eçtiler 

~11'ıanıar--;;-alı ı5 bin 
llllanıının bulunduğu 

l1erde so bin esir 
almıJlar! 

!arı~Yo gazetesine göre Alınan ordu
lıy Ütün Yugoslavya cephesinde iler
llslt etek, eski Avusturya h.ududundaki 
Za eri ~ Rırvatistanın merkezi olan 
clu~ebı, Bulgaristnn ve Yugoslav hu
ı!d arının birleştiği yollardan hareket 
}l~ ~";lvvetler de Nişin cenubund::ı 
~o Çtnı işgal etmişlerdir. Almanlar 
ita tava vadisini takiben Sarayova isti
}a,. illetinde ilerliyorlar. Cenubi Yugos
btrfıhlda Pirlepeyi işgal eden motörlü 
bnn er Manastır şehrine g~işlerdir 
4(1 • S<>.bah Sovyet radyosu Üskübün 
~ ltiıoınetre şimali garbisinde Kaçanik 
d~nda .. toplanmış olan Yugoslav or
ltabn un Usküp istikametine doğru mu
~be taarruza geçtiğini bildirmiştir. Bu 
{}~ doğru ise bu kuvvetlerin henüz 
\·r:u ~te uıif olan Alman motörize kuv
bek] erıne karşı seri bir netice almnlan 
ıe ..... eıtebilir. Almanlar muhtelif bölge
~ .. l>araşulçüle.r indirmişlerse de bun-
~1Uhasara ve esir cdilmislerdir. 
~ il OLAN YUNANULAR 

Y nanista~; nis&egsfiz 
mücadelesini ve bu· 
nnın zoP!ııkBaroi1'ını 

bili'l}or, fahat ••• 
Atina 11 (A.A) - Atinn ajansı bildi

riyor: Ba vekil Korizise Yunanistaıuıı 
her tarafından biitiin Yunan milletinin 
kral ve milli lıiikümct etrnfındd şeref 
ve hiirriyct için hütün varlığiyle çarpış
mak azmini bildiren telgraflar gelmek
tedir. 
ŞEREF VJ<; aSTİKLAL llER 
ŞEl.'DEN ÜSTÜl\~ÜR 
Atinn 11 (A.A) - Atina ajansı bil

diriyor: 
Mesaje Datcn gazetesi Almanların 

taarnızlarını mevzuubahs eden bir ya
zısında diyor ki: 

Karşılaştığımız mücadelenin mahiye
ti hakkında hic bir hayale kapılmış de
ğiliz. Esasen iJk mütecaviz Yunanista
na nisbetle bir dev idi. Bu dev şimdı 
dUnvnmn en büyük askeri devletinin 
ynrdımına mazhar oluyor. Bu devlet 
en büyük ustalıkla teskilatlandınlmış.
tır ve insani mülahazalarla mukayvet 
değildir. A \.TUpada hiç bir devlet Al
manynya mukavemet edememiştir. Bü
tün bunları ve uğrıyacağımız zorlukla
rı biliyorduk. Biz bu zorlukları terazi
nin bir tarafına, milli şeref ve istiklali
mizi diğer tarafına koyduk. Neticede 
hiç bir kayıbın şeref ve istiklalimizi 
kaybetmekten daha ağır olrunıyaca~ım 
düşünerek mukavemet karanm verdik 
Bunu yapmak belki bir delilikti. Fakat 
Yunan tarihi hep böyle deliliklerden 
doğmuştur. Diğer senelerde bugünler
de Misolongiyi ziyarete giderdik. Şimdi 
Misolongi, Termopili içimizde yaşıyo-

da ~an radyosu dünkü neşriyatın· 
llan Şark] Makedonyada esir edilen Yu· 
'ÖyJ ku.v~etlerinin 80 bin kişi olduğunu 
~LŞlir, Yunan kaynakları bu ra
~k çok rnübalAgah olduğunu, şarki ruz. 
len ~onyada ana vatanla irtibatı kesi

________ ,,,.,.,. ______ __ 
du~. VVetlcrin 15 bin kişiden ibaret ol Japon1arla 

Sovyetler 

ln~iliz ve 
~ :_u ve bunların mühim bir kısmı
lilt llalkidik yanm adasından tcd3-
tikı e~tlkleri vasıtalarla ana vatana gec-

~:1nl bildirmistir. 
Conı::ı . t l:ıl.._-: ... u.ıcme ve skeçe.nin .şimalindek• 

aı·usında 

n1üza kereler ıe-;~ cl5.n mukavemet etmektedir-
tıı ·b-...ıaşkumandanJık bunlıınn silfıhlan- --o-
~ 1rakmalarına müsaade ettiği halde -.. t T • • 
]eti ~~r .. alann kahramanca mukavemet- ~ovye • .ı1apon go ~-
~ ~ devam etmektedir. Bunu hoy- rneleri berdevam • TOfı• 

.\!. a anmak bir vazifedil". "Odafıi İn. ·ıiz sefirinin 
~NAVUTI...UKTA "' 

~~vutlukta Yugoslav kuvvetlerinin müJtfilıt.ıtJ 
~{"uş ve Elbasan istikametinde hare- Tokyo ll (A.A) - İngilterenin Tok-
fae ettiklerine dair bir haber ahnmıs yo büyük elçisi Sir Robert Kreg bu sa
dt d~ Almanlann cenubi .Yugoslavya- balı hariciye milsteşarı Baron OhaşU1i 

Pırlepe ve Manastın ışgnllerinden ziyaret ederek bir sat kadar mülakat
~ Yugoslavların Kokuş ve EJbasan ta bulunmuştur. Japonya ve İngiltere
~ametinde ileri hareketlerine devam yi alAkndnr eden meseleler görüşülrnüş
:\ltsi eleri çok hatalı bir hareket olur. tilr. 
~ ~dirde bu kuvvetler tam bir im- SOVYET - JAPON TİCARETİ 
~ maruz kalabilirler. Tokyo l1 (A.A) - Hükümet namına 
•.l'iCtJjz - ALMAN TEMASI beyanatta bulunmağa memur zat Japon-

İtı~itnau Yunanistanda ilerliyen Alman va ile Sovyetle.r birliği arasında bir ti
fo 

1 
arı dUndenberi İngiliz ve impara- carct muahedesinin akti için yapılan 

di~ uk kuvvetleriyle temasa ~elmişler- müzakerelerin sona ermek üzere oldu-
11()~ 1.lnnnstır Almanlar eline geçtikten i;ınu mebusan meclisine bildirmiş ve 
~ ~ ~?Yle bir temas tabii idL Yunım anlacımanın mübadele esa51na istinat et
.-_.. ~ız kuvvetlerinin müdafaaya kn- mekte olduğunu ilave etmiştir. Mülm
~ok ~leri mevki arazi bakımından dele edilecek emtianın nevi ve miktarı 

il lnUsaıttir. t<'Sbit edilmiştir. 
() ~ ;cvkiin bir zaif noktası 'rardır. MÜZAKERELER DEVAM 
ili ~nstırdan Serfieeye uzanan va- EDİYOR 
hiiıg eki Kozana bölgesidir. Bu Mosko\'8 n (A.A) _ Japon haıici-
lllUS:· ~otörize birliklerin harekatına ye nazın B. Matsuoka Moskovaya dön
~ttir. İngilizlerle Yunanhlarm hu mek için bu sabah Lcningrattan hare
tt ~ ~ok lttl\'Vetli olarak tutacaiaa- ket etmiştir. B. Matsuoka dün Lenin
IOtıu ~!lir. Her halde İngiliıler mo- ITT"atta muhtelif müesseseleri ı::emıişt.ir. 
"ıor· 1~ırlıklerini bu bölgede Alman Leningratta dün akşam misafir şerefi
'-ltr u Mrliklerine knl'$1 bulundura· ne bir ~ı~~~- zh_•afeti verilmiştir .. 

ardır ~u 
.\.ııı • MntsuokA - Molotof mülakatına bu-
~u avutıukta l'unnn cephesinin du· gün Moskovada devnm edilecektir. 
~ -. na . .:elince: Müttefikler Prcsbada- - -------
~e .\ ~ılerini kuvvetle müdafaa ettik· J • h • 
'tnavutıuk cephes1nde tadilata lii- spanya ı tıyaç
ıı."'1tf oktur. Aksi takdirde şimali Ar· 
~ llr tıktnki Yunnn kl!V'·etlerinin en J t • 
~ha ı:ölüne kadar cekilmeleri u- arını emıne 

'1;,. ~ced;-15 Alman çalışıyor 
fC:.!'.3'Qresi ımha edildi Londra, 11 (A.A»- Av:ım Kamnra
~1ı'r-._!ira U (A.A) - Salahiyettar bit -ımda İngiliz - İspanyol ekonomik mü
l;ı~«llttan bildirildiğine göre dün gece nasebetleri hakkında btyanatta bulunup 
~ IU-e ~afi bataryları bir düşman tay- bulunmıyacağı hakkı!l.Ja muhafazakar 
~ duşUnnfişlcrdir. Bu suretle gece mebu.c;lardan Sovtenin bir sualine bari
~· edilen düşman tayyarelerinin ciye milsteşan B. Butler tarafından tah-
sQ'k.~ baliğ olmaktadır. Tiren şu cevap verilmic;tir 
~~, ALMAN HA VA HÜCUMU <Evet. 7 Nisanda Madril1e İspanya 

, \>e ~ _ıı (Radyo - S. 21,15) - Ha- hariciye nazın ile Britanya büyük elçisi 
qli: b~U emniyet nezaretlerinin teb- arasında bir anlaşma imza edilmiştir. 
~ltı.i ~ gece Alman tayyarelerinin he- Bu anlqma mucibince İngiliz hükü
t'i ~şk Irrningam ve Kuvantri şehirle· meli İspanyol hükümetine, iki hüküme
~.bi Za U_ etmiştir. Epeyce hasar olduğu tin müt.nbık kalacaklan tarzda kullanıl
.q tnı Yıat ta ağırdır. Cenupta muhtc- mak için. ilci buçuk milyon lngiliz lira
~ nlnkalara bombalar atılmıştır. BU- lık bir avans verecektir. Bu anlaşma 18 
~etı· ri~nya müdafaası yine muvaffa- Mart 1940 tarihinde akdedilmiş olan 
~ 9

1 hır gece ~ecinniştir. Gece avcı- istikraz anlaşmasına zeyldir. Faiz ve re
~ve dafı bataryalar bir tayyar~ ııülmalan itfası halltndaki prtlar evvel
~ i .\işlerdir. Bu suretle son dört ki anlaşmadaki şartların aynidir, Tah
~ 1 ~ınue gece avcılarının düşürdük- min edildiğin<" göre b11 mchlağın büyük 
~ d~r-~reler otu:u ve dafi batarYa1a- bir kısmı ispanyanın acil ihtiyacı olan 
'~ Urdilklcri tayyareler de yediyi gıda maddeleriyle !ptidai maddelerin 
~ mübayauı için kullanılacaktır. 

t 4 H D A TE. 4248 CAROL LOMBARD • GARY GRANT 

IC..ıv FRANCIS gibi 3 büyük sanatklnn yarattığı ŞAHESER 

ICALP SIZILAIU VE AYRICA 
ı4PERE UÇUŞ Amerikanın en yılmaz kahramanı JAK HOLT 

\.,, 2'URKÇE ve Ramca 2 flapp faPnalı IJlrden 

-«>-

bo • • nn er -
tanı sa

atlerce siird·· 
ve m ••t" iş o!du 

lZ.MlR 2 NCt lCRA MEMURLU
öUl\"DAN: 

Emlak vt' Eytnm bankasına ipotekli 
olup satılmasına karar verilen lzmirde 
Akdenız mahal! si Bü~ ük Tuhafiyeciler 
51 kapı nolu ve 10 tnjlı ve tapunun kay
dına göre ada 985, parsel 14 de kayıtlı 
vesair lüzumlu iznhatı dosyasındaki ta
pu kaydı ve vaziyet raporunda yazılı 
(2500) lirn kıymeti muha'nmineli iki 
katlı kargir mağazanın :mülkiyeti acık 
arttırma suretiyle ve 844 nolu Emlak 
ve.. Evtam bankası kanunu mucibince 
bir d~!nyn mahsus olmak üzere arttır
ması 26 ' 51941 Pazartesi giinH saat 14 de 
icra dniremiz içinde yapılmak üzere bir 
ay miiddctle satılığa konuldu. Bu art-

ı mı !- tılT'la neticesinde satıcı b~deli heme 
umınn ı;e c ev er uef' sn olursa olsun en çok arttıranın tizerlne 

SCE-ı..ıtasını lıaplafl7ı, Al· ihalesi yapılacaktır. Satış pesın para Ue 
mtt.niar da bK!B!U if-flaf olul!. müşteriden yalnız yüzde n-J.b~çuk 

• i"Ualiye masrafı alınır fpotek sahıbı a1a-
edıyorJar ·11<lılarla diğer alncalrlılarır ve irtifak 

Londru 11 (A.A) - Hnva nezareti lıakkı sahiplerinin ga}:t m 0 .nkul üze
istihbamt servisi Çarşamba ve Pcr- ·it1deki hnkları~ı ~usu ıyle faız. ';'.e mru:-

. ı· \ rafa dnir olan ıddıalarını ;şbu ılan tarı-
cmbc gecelen Ber ıne yapı an tnnrnlZ b" d ·ub 15 .. · · d k ·· 

ı d w d 1. t r ·ı•tı kt ın en 1 aren run ı<'ın e ~vra ı mu.s-
lın >km n n aı.rı a u a sı u ''erme c- h. 1 . 1 b. ı·kt · t' · b'l . ıte erıy e ır ı e mPmurıye ımıze ı -
dır: dirmeleri icap ed(>T. Aksi halde hakları 

Kuvvetli bir ay ışığı vardı .• Bcrline tapu sicilince malllm olmadıkça paylaş
yaklaşınca dafi bataryalar faaliyete mndan hariç kalırlar. 
geçtiler. İngiliz pilotlarının intibaı son 1 '5/941 tarihinden itibnrcn şartname 
taarruzlardan beri Berlinde hava mü- herkese açıktır. Talip olanlann yüzde 
dafaa tertibatının takviye edildiği mer- vedi buçuk teminnt akçası veya millt 
kezindedir. Marunafilı bu tertibat bin- bir bnnkn itibar mektı•bu ve 939/1568 
lcrcc bombanın Berlin üzerine atılma- numaralı dosya ile İzmir &inci icra me
sına mani olmamış, tnarruz muvaffa- murluğuna müracaatll"n ilan olunur. 
kıyctle neticelenmiştir. Hücumun ilk 1384 (841) 

saatlerinde bir marşandiz gnnna bom-
balar düşmüştür. Taarruz ilerledikçe 
yangınlar g~lcmiştir. Taarruzun 
iiçüncü saatinde Bcrlinin ortasında bü
yiik bir yangın çıkmıştır. Duman ve 
alev sütunlnn semayı kaplamıştır. Bir 
İngiliz pilotu pike suretiyle inerek bom
balannı şehrin ortasına bırakmıştır 
Almanların gece avcıln.n tayyareleri-
mizi durdurmağa çalışmıŞlarsa da mu

IDLll 
KOLONYASI 
F.czacı KEMAL AKTAŞIN 

$AHESERLERİND~1 
... 

HİLAL ECZANESİ 
vaffak olamamıştır. Bir Alman avcısı ' • 
alevler içinde düşilrülmüştür. Dönüşte ,...,.._•-•••••------... ,. 

bir İngiliz avcısı İngilterenin doğu şi
mal snlıilleri açıklannda .dUşmanın bir 
ağır bombardıman tayyaresini düşür
müştUr. 

ALl\tAN İTİRAFLARI 

Berlin 11 (A.A) - Berlinde İngili7 
hava kuvvetlerinin bomlmlndıklnn he
dcller urnsında Almnnynnın en gfu.cl 
opera binası olan Bcrlin büyük operası 
da bulunmaktadır. Bu bina tamamiyle 
yanmıştır. Bu sebeple ııomn operası
mn 20 Nisan günü bu binada verece~: 
temsil iptal edilmiştir. Devlet kütüp· 
hanesi de büyük hasara :uğramıştır 
Maddi zarar çok biiyiiktür. 

Kuroprensin sarayı ve civarındaki 
büyül- binalarla üniversite binası ha
sara ttğrnnnştır. Ötcdcnberi ecnebi dev
let reislerinin ikametine tahsis edilmek
te elan Belvii aanya ile laariciye nesa-
reti ve Potsdam küçilk sarayı hmara 
uğnyan binalar arasındadır. 

tng" izlerin yeni ve 
müt ·~ hücumları 

Londra, 11 ( A.A) -- Dün öğleden 
sonra Beletahm tipinde küçük bir bom
bardıman tqekkülümüz diiJmaııın 

Borkum deniz üssüne ıiddetle hücum 
ebniftir. Tayyarelerimizin deniz sevye
si alçaldığında bücamlar tam bir güp-

riz olmuşhn". Muhtelif binalara isabet
ler lmydeylediği gibi sıgmaklara iltica 

tZMIR BELEDiYESiNDEN ı 
Hasan boca mahallesi 91 3 ncü so

k.alı: 343 adanın 137 parselinde 43 sayı
lı dükk&.n ile Kara Osmanoğlu ham 
içinde 26/47 ve 26/46 sayılı odalann 
ve 343 adanın 98 po.rselnde 30/32 sa
yılı dükkanlann yıktınlması alana ait 
c.lmak üezere enkazının kaimen satışı 
Fen i~leri müdürlüğündeki keşf ve şart
namesi veçhile açık arttumaya konul
muıtur. Keşf bedeli 140 lira. muvak. 
kat teminat 1 O lira 50 kuruştur. Taliple
rin teminatı İş bankasına yatırarak 
mnkbuzlarile ihale tarihi olan 18/ 4 / 
941 cuma günü saat 16 dn encümene 
mürncaatlnn. 

2-7-12-16 (767) 
Altay mahallesinde 785. 803 sayılı 

tokaklarda kanalizasyon yapılması. fen 
'>leri müdürlüğündeki keşif ve prtna
roesi vcçhile açık eksiltmeye konulmut
tur. K~if bedeli 1350 Jira 23 lı:uruş 
muvnkknt temlnab 101 lira 27 kurut
ıur. Taliplerin teminatı it bankasına 
yatırarak mnkbuzlarile ihale tarihi olan 
• 4/4/941 paznrtesigünü saat 16da en
cümene müracaatları. 

30 3 8 t2 (7S4) 

Birinci sımf miitehnss1s Doktor 
Demlr Ali Kamcıoğla 

Cilt \'e Tcnasiil hastalıktan ve 
EI..EKntİK TFDAVİLERİ 

Birinci Beyler Soknğı No. 55. İzmit' 
mhamrn Sineması arkasnda sabah
tan akşama kadar hastalannı kabul 

t'bnek için ko~an alkerler fiddetli mit- TELEFON : 3479 (469) 
ralyöz atC§ine tutuimuflardır. Bir Bri- -..,.••••••llll ••••••.,,,' 
tanya tayyaresi kaybolmuttur. 

eder .. 

RordeYerende bir çok bedellere ta. ALAŞEruR İCRA MEMURLUCUN
arruz ettik. Esas hedefi Düne Loron DAN: 
tqlril etmi!lir. ~lacaklı Alaşehirde Snkary~ mahal-

lesınde Bolvadinli Mevlöt Mırascıları 
tJP) altındaki Franaada Brest denir karısı ve küçük çocukları Hafize, Suad, 

üssüne Y".Ob~mız bir hava taarruzundıı ,.e Mevli\t, anaları Ayse. 
Şmıahrst ve Gnaynven ha}'.p gemileri- . Borçlu Alaşehirde E'oğuksu mahalle
nin ,anlanna ve etrafına Lir çok bom· .. mde Ahmet oğlu Mustafa Tunasal 
balar dü~üriilmü,tü:-. Borc 897 lira. mahkt'!tle ve icra mas-

• rnfl n. 
Havudarda hasara. olrnuıtur. Bor· Müstenidat Ala~ehirde asliye hukuk 

doda Merinyak hava meydanına taar mahkemesinin 10.164 savılı ve 23/9 '940 
ruz ettik. Bütiin gece hareki.tmdan 7 rihli ilamı. · 
tayyaremiz dönmemiftir. Sntılacnk ~yri menkul. Ala.">ehirde 

De1emcnler köyünde yeralh mevkiinde 
1419/929 tarih ve 16 cih 28 sahife 65 
cıra numarada kayıtlı 25 dönüm iki ev
lek bağ yeri ile gürumu. 

Sa~lığın krnr.ıetini takdir eden Ba
vanlan:ı fldet znmanlarında seve se
ve kuJlanacağı mikropsuz. ufak, yu
muşak ve sıhht en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
altında bile belli olmaz. 

FEMİI. VE BAt:I 
1:.... e(""lnede, kadın berberlerinde 

ve tuvalet mn~r.?.alannda bulunur. ' , 

Birinci arttırma günü, mahal "·e saati. 
Alaşehirde icra dairE'si odasında 

20/5/941 Salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar ınilddet içinde birinci .arttırması 
nçı'k arttırma suretiyle yapılnca'ktır. 

Vaziyet r.vsnfı sarknn tariki hası ce
dit •. ı:arben Satiri· zevct>sf b;;ğı şimal en 
t.nnkıam ce.nuben Sı 'iıka rr.üfrez bağı 
~le mahdut kaydım 25 d5n;im 2 cvlekten 
ıha.ret ve bilmes..'1ha 2 hektar 7026 met
reden ibaret bulunan ve derununda iki 
kavak dört ayva'bir erik bir şeftali dört 
kayısı bir tırmut bir vi~e bulunan tah
tnnt ve fevkani iki kattan ib11ret bir bar 
kulc.!lini ihtiva etmektedir. Kulenin tah
tani kısmı: Zamini tahta bir oda, ı.eınini 
toprak bir mutbak ve bir heJ~sı. fovka

tZMtR ASLİYE !KtNtCt HUKUK n~ kıs_rnı ise: Bir taraça, ik oda bir salon 
HAK1ML1C1NDEN: btr hela vardır. Salon od:ılannın zemini 

Orman İzmir bölgesi ~ef! vühe1t mii
hendis Cevat 7.iva tırı::f 111dan mahke
meye· mttracaatl~ ötede:ılıcri ~iiı!5i ~fra-
dı marufi zade diye amlrlı$ndan S:ın
soy soy ndının marufu olarak değMiril
mesine karar verilmes:nı !steıniş ve ic
ra kılınan malıakemede dftvecının bu 
talebinin muhik sebebe :müstenit oldu· 
~ anlaşılarak medmi kanunun 26 nr.:1 

maddesi hükmüne tevfikan Sansoy soy 
admm maruflu olarak dt>ğio;tirilmesine 
karar verildiği maddei nıl'zkUrU tevfi-
kan ilb olunur. 1377 (843) 

ve tavanı tahtadır. E\· tac:tan ve turla
d"'n :vanılmıstır ttzı>ri kiremitle örtülü
diir. İ<' kuıımla~ badıuıRl• v~ hariç kısmı 
sıvası7. ve bad<1nas1zdır. Bağq üç hin li
ra ve kule-ve bin Ji .. a ki maa teferriiat 
b;;.a 4nno lira kıyı'.net bi~ilmistir. 
ŞARTNAME: Yukarıda yazılı gayri 

menkul 7 /41941 tarihinden itibaren 
.,,nlkiyeU satılmak U:zere sablıi!a çıka
·ı1mıştır. Arttırma sartnameleri icra ve 
'nahkeme divanbnılesine ve icap eden 
yerlere asılmıstır. 
Yukarıda yazılı gayri menkul tayin 

edilen birinci arttırma ıünU üç defa ili-

. 
• 

• .. • .. T. iş Bankası 
KüçüJı 'J'11sarruf h~saplara ı941:·iJıram~e plôni 
KEŞİDELER : 4 Şubnt, Z Mnyıs, 1 Ağustos, 3 ikinrifc rin inrilılerinde ynpılı 

1941 iKRAMiYEL"ERi" 
1 ndet 2000 liralık - 2000 Lirn · • 
3 adet 1000 liralık - 3000 Lira 
2 adet 750 lirnlık - 1500 1..1ra 
4 odet 500 liralık - 2000 l..irn 
8 ndct 250 liralık - 2000 Lirn 

35 ndet 100 liralık - 3500 l.irn 
80 adet 50 liralık - 4000 Lirn 

300 adet 20 liralık - COOO l..ira 
Türki!'t'C İS BANKASrnn para l'·attrnıakla yalnız para biriktirmiş ve faiz 
alnu olmaz, nyui zamanda taliiniıj de denemiş olursunuz.. 

İstanbul Mıntnlıası ilttısat Müdürlüğünden : 
- iktisat vekrıI~tl ihtiyacı için 4200 adet tezgi'ıh malzemesine ait te

ferruat cMekik, Tarak, Gücü, Cırcır, Çenğel, İplik ve tarak çekecf'ği, 
çerçeve ve güdi telleri• kapalı zarf ucıulile satın alınacaktır. 

2 -- Muhammen bedeli 60264 lırndır. 
3 - Şartname dairemizden tedarık edilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanunun ahkamına uygun 

olarak 4519 80 Ura muvakkat teminatın vilayetimiı muhasebesine 
yntırılmast 

5 -- Yukanda tadat edilen malzemeyi satmak istiycnlerin teklifnamele
rini 24/4/941 perşembe günü saat 15 e kadar Sirkecide kain Li
man hanındaki müdürtüğümüzde teşekkül f'tml bulunan komisyon 
reisliğine vermeleri lüzumu ilôn olunur. 

7 12 17 22 1307 (811) 

iZMiR MA EN: 
Lise, Ortnokul ve ööğretmen okullarının imtihanlnn : 
1 - 21 Nisan 1941 pazartesi giiniı Lise bitirme imtihunlannn başlanacak 

6 Mayıs salı g\inü akşamına kadar devam edecektir. 
2 - 22 Nisan l 941 sah günü Devlet Ortaokul imtihanlanna başlanacak 

14 Mayıs 1941 çarşamba günü akşamınn kadar devam edecektir. 
3 -- 25 Nisan ı 941 cuma gÜnÜ öğretmen okullannın mesleki sınıflarının 

sözlü imtihan1anna başlanacak 1 O Mayıs 1941 cumartesi günü öğlesine kadar 
devam edecektir. 

4 -- 9 Mayıs 1941 cuma günü olgunluk imtihanlarına bqlanacak 14 Ma· 
yıs 1941 çarşamba günü akşamına kadar devam edecektir. 

Bu imtihanlarla ilgili olanlann okul müdürlüklerine müracaatta bulunma 
lan ilan olunur. 1l 14 1376 (649) 

l'lrınlara Yerlbnekte olan tek tip anlara alt 
çuvalların Toprak mahsulleri Olisine iadesi lü· 
zumu hakkında ilAn: 
İzmir liat mürakabe komisyonundan: . 
8 Mart 194 1 tarihli kararımızla, tek tip unun beher çuvalına (çuvalla be

raber) on lira yetmiı kuruş fiat tesbitine ait maliyet unsurları arasında çuval 
amortismanı vesair gayri melhuz masraflar için 2 3 miktannda bir meblô.ğ 
nazara alınmış ve ötedenberi fırıncılar tarafından çuvallnnn fabrikalara iade
sinin teamül icabından bulunmasınavc unun maliyet unsurları meyanında çu 
val için 43kuruş hesap edilerek çuvalın iadesinde ip ve dikiıı masrafı knrqıh
ğı olan 3 kuruşun tenzilile 40 kuruşun mahsup cdiler;clmekte olmasına göre 
çuval için ayrıca amortisman mukabili olnrak bir miktarın zammımı ve neti
ce itibarile çuvallıı beraber bin yetmiş kuruş tesbit olunnn tek tip unun hf'her 
çuval fiahnın tebdiline müessir bir vrı.ziyet görülemem~ ve şu kndar ki unun 
bu fiahnda çuval da dahil olduğundan boş çuvalların muntazaman Toprak 
mahsulleri Ofisine iadesi lüzumu. a1itkadnrlnrcn malum olmak üz~re tebliğ 
ve ilan olunur. 1379 (844) 

MENEMEN BELEDiYESbn>EN: 
Bdediye.mize ait Cök Kaya hattından çıkarılan 40 mılimlilı: - Ambuvat

manlı - az müstamel sağlam 1000 metre Font borunun beher metre tuli 180 
kurut üzerinden arttırmaya çıkanlmııtır. 

2 - Arttırma 24/41941 tarihine müsadif perşembe günü sruıt 1 S de bele
diye dairesinde icra kılınacaktu. Bu i~e ait muvakkat teminat miktarı 135 
liradır. Şartname bedelsiz olarak muhasebeden alınabileceği il5n olunur. 

1372 (846) 

Mersinli süs nebatl~rı lidanhğı m ·· dürlüğün· 
den: 
Fidanlık için 1400 lira muhaınmerı bedelli motör ve türbine mübayaa edi. 

lecektir. Motör ve türbineye ait evrak fidanlık müdüriyetindcdir. Eksiltme 
28/4/941 pazartesi günü saat on bet1te fidanlıkta teşekkül edecek komisyon
da icra ve ihale edilecdctir. Taliplerin 105 lira muvakkat teminatı malsandı
ğına yatırarak makbuzlariyle komiayona müracaatlan. 

12 16 21 26 1378 (842) 

İZMiR DEFTE DARLICINDAN: 
Nihadın Karşıyaka şubesine olan o4 7 lira 39 kunıı Milli eralik satış bedeli 

borcundan dolayı haciz edilen Karşıyaka Dedcbaşı M.Dedebaşı caddesinde 
kain 248 sayılı 600 lira kıyme-tindcki evin vilii.yet idare heyeti kararile2 lgün 
müddetle müzayedeye çıkanlm~tır. Taliplerin 1 /Mnyıs/941 peqcmbe günü 
saat 1 S <le vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

12 16 21 27 1382 (846) 

iZMiR DEFTE ARLICINDAN: 
Mehmet kızı Dudunun Basmahane fubcsine olan 217 lira 50 kurut Milli 

emlak 11atı1 bedeli borcundan dolayı haciz edilen lsmetpaşa mahalleainin bi
rinci yüksek sokağında kain 23 kapı sayılı ve 75 lira kıymetindeki arsası vi
layet idare keyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmışhr. Ta
liplerin 1 /Mayuı/941 perşembe günü saat 15 de vilayet idare heyetine müra. 
caatlan ilin olunur. 12 16 21 2 7 1360 ( 84 7) 

İZMİR DEF'l'E ARLIC AN: 
Halil Zekinin Başturak ~bc3ine olan .f4 lira 26 kuruı kazanç vergi .. i bor. 

cundan dolayı haciz edilen Bayraklı Mersinlisi Demiryolunda Uin 190 lira 
20 kuruş kıymetindeki kule!.ile tarla'Jl vilayet idare heyeti karariyle kat'i iha
lesinin icra91 için on gün müddetle müzayedcve çıkanlmı,tır. Taliplerin 22/ 
Nisan/ 94 l salı günü saat 15 de vilayet idare heyetine müracantlan ilan olu-
nur. t 381 (845) 

da ettirUdikten sonra en çok arttıran 
üzerinde bırakılır. 
Şu knd:ır ki sürülen bedel tahmin 

... dilen Javmetfn yüzde 75 şinl bulması 
~nrttır. Bulmadığı takdirde eavrl men
kw ikinci arttırmaya bırakılır ikincl art
tırma mUddeıU on gündür. Bu gayri 
menkulde hakları, ili<dkleri ve irtifak 
baklan bulunanlar nan tarihinden iti
baren 15 gUn içinde evrakı müsbitele
riyle icra dairesine mUraca&ta mecbur 
olup etmeyenlerin hUifı tapu siciliyle 
c:abit olmad1kça arttınna tutarının pay-
1 !lc;lınlmasından hariç bırakılırlar. 

İkinci arttırma gUn, mahal ve saaU: 
Alaşehir icra dairesinde, 30151941 Cu
ma gUnU saat 14 den 16 ya kadar mUd
ciet içinde ve açık arttırma suretiyle ya
pılacaktır. Gayri menkul Ur defa nida 
ettirildikten sonra en <'Ok arttıran Ur.e
rinde bırakılır. Şu kadir ki stlrilfon be
del bu gayrl menlrulnn 1000 lira için in
hisar idare5lne ipotekli oldu!tundan in
hiar idaresinin bin liradan mUtevellit 
alaca~ ve gerekse bu alaca!ın hdeyen 
ve işleyecek fah:.lerini geçmesi 11\zımdır. 
E{eçmediği takdirde füertndP bırakılma 
ya,pılmaz Telllliye Ye tapu harÇlan ala-

na, vergi borçlan borçluva aittir. Art
t 1 maya istirak iç.in y{lzde vedi buçuk 
nlcıbetinde depo akçası. milli banka mek
tubu veya e~am ve tahvlll\t gösteril
mesi lhımdır. Alıcı üzerinde- bırakılma 
karan verildikten sonra • tenildiği tak
dirde satış tutanm vermeere mecbur-
dur. Vermediği takdirde kendisinden 
daha önce pey koyan alıcıya veya bu be
delle istekli olan her V3tnndaş fızM"inde 
bırakılır. Aradaki fark müıııterl evvelden 
istifa olunur. Birinci ve ikinc~l arttırma 
ara!lndaki farktan mUc:t rl1Pr aynı şe
Kilde mesul edilider B5vle bir alıcı 
çıkmaz ve mUşteri evvel 

0

dP koyduğu 
bedell! almazsa füerlnde bırakılma ka· 
ran bozulur ve '1 glit1 mUc!detle rrıı ·rl 
menkul tekrar arttırmaya <"karılır ve 
takurUr eden bedel lb:t>rlnden ~tılır 
aradaki fnrk ve mahrum kal•nsn vüzde 
5 faiz mU~teri evveld~n isUfa olunur. 
Arttırmaya iştirak edenler şartnameyi 
okumuş ft 1Ummlu msl(lmab almu: sa
yılır. 

Bu gayri menkul yukarıda yazılı 
sartlnr dairesinde ve Alac:ehtr icra dai
resi odasında satılaca<tı ilan olunur. 

fo!"' 
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SiYASi VAZİYET ı 

B. Çörçiİin nnt-
kunu herkes is
tedi2"i şekilde 

anlıyor! 
---·---

Rad} o {!azetesinr göre lngiliz başve
lı ili Bav Cörçilin nvam kamnrnsında 
soylrdıği söı.ler. diınyn siyaseti ile ilgi
lı rikiirı umumiyeyi tür1ü türlü. bazı 
) <'rleYde :müsbet ve bazı yerlerde de 
mrnfi ceki11erde ilgilendirmektedir. 

1 n~dliz gazetderi, bu beyanatı hem 
knr:ı be<lbınlıkten ve hem de hayalden 
ı.ıznk tam~miyle realizm ve sckinet mo
deli savmaktadırlar. 

Taymis gazetesi diyor ki! 
cDonanmamız Atlantik muharebesi

ni lt11znnırken !ngiliz hava kuvvetleri 
sonunda kat'i mahiyet kazanacak olan 
tahrip aletini yaratmaktadırlar. 

italyan radyosu, Çörçilin nutkundan 
bahsederken diyor ki: Çörçilin nutku 
f ngilterenin artık sadece Amerika yar
dımına istinat ettiğini ve mucizeler bek
ledii?ini. yani mağlup olduğunu itiraf
tan başka bir OCY deifüdir.> 

Sovyct radyosu nutku aynen neşret
mis, fakat mütalea dermeyan etmemiş
tir. 

T okvo radyosu ise, Cörçilin nutku
run en mühim noktası Amerikadan yar. 
dım istiyen sözler olduğunu bildiriyor. 

Alman radyosu nutuk hakkında çok 
acı sözler söylemiş ve bu nutku çalınan 
marşa ve mersiyeye benzetmiştir. 

Oçlü paktın küçük ortağı olan Ro
manya radyosu diyor ki. cÇörçil bu 
nutkunda hürriyet uğrunda haıp eden
lerden ve harp etmek istiyenlerden bnh
f:etmiştir. Bu hürriyet uğrunda kdime
ıdnin manasını biz İngiltere uğrunda ol
duğunu bilirin Romanyanın bugünkü 
feci vuiyetine göre hürriyeti na111l anla
dığı muhtucı izahtır. Her zamann sözler
le hareketlerin birbirine tutması belki 
de icabetmiyor. 

MACAR VE HIRVAT 
HAREKETLERi 
Günün mühim hadiselerinden birisi 

amiral Hortinin milletine ve oıdusuna 
hitabeden beyannamesiyle Zagrepte 
Huvntların istiklallerini ilan etmeleri
dir. 

Macar kuvvetlerinin Sırp mmetine 
Jı:ar ı sulh emelleri besliyerek Yugoslav 
hudutlannı geçtikleri görülüyor. Yugos
lav birliğini parçalamak için baş vuru
lan tedbirlerden biri de Hırvat1ann is
tiklallerini ilar etmeleridir. 

Mısırlılar endife 
duymıyorlar 
----co~---

· Lihyaya müte
madiyen ve11i 
ln~iliz kuvvet

leri j{eliyor ------Londra, 11 (A./.) - Mısır başveki
li Hüseyin Sırrı p~a Elmısri gazetesi 
muhabirinin bir MJa1İne cevaben garp 
çölünden geler İn?:İIİZ kıtalannın müte
madiyen artmakta olduğunu, Kahire 
İngiliz büyük elçisi Sir Lampsonun 
kendisine askeri vaziyet hakkında tat
min edici izahat verdiğini söylemit ve 
tunlan ilave etmiştir: 

- Telıq ve enditeyi mucip olacak 
hiç bir şey yoktur. Llbyadaki son hare
ket bizim için bir süpriz değildir. Bir 
kaç ay evvelki beyanatımda ilk bahann 
tehlikeli olacağını, mühim hadiseler 
beklenebileceğin· söylemiıtim. Bu söz
lerim elçilerimizden ve yaptığımız le. 
maslardan edindiğim kanaata dayanı
yordu. Ordulann: tam olarak muhafaza 
eden f ngiliz kumandan lığ: mühim mu
zafferiyetler kazandığı, garp cölünü iyi 
bilmekte ve tckrarlıyan muharebenin 
neticesine tam itimat b.oslemektedir. 
Kendisine en büyük itimadımız olan or
duya rahh kalbederek v.Ünlük hayatı
mızda sükun ve emniyetle devam etme
liyiz • 

Yeni lnı!"iliz tav-
yareleri pek 
mükemmel 

BALKAN CEPHELERi hDE 
HAREIM SO ŞEKLi -· 

Italyanların Al
mar.ılarla birleş
mek teşebbü-

.. k. su a ım ••• 
---0-

Atina, 11 (A.A) - Atina radyosu 
bildiriyor: Trakyanm ve tarihi merke-
2'iyle şarki Makedonyanıı. kayıbı asker. 
lik bakımından bir kayıp sayı]amnz. 
Bütün alametlere göre Yunan kuvvet
lerinin muntazam harbı ve çekilişi de
~işmemiştir. 

Rupelde ve Kılkış civarında dört gün 
süren müthiş muharebeler cesaretin en 
kaba şekilde vahşi kuvvete faikiye
tini bir ker:re daha isbat etmiştir. 

Yugoslavyada Yugoslavlarla Alman
lar arasında şiddetli muharebeler yapıl
dığı bildirilmektedir. Cesur komşuları
mızın kuvvet ve şecaatle anudnne harp 
edecekleri ümit edilebilir. Şimdiden 
şimali Arnavutlukta muvaffakıyetler 
kazandıkları bildiriliyor. Cenubi Arna. 
vutlukta inisvativ elimizdedir. Zafer 
her halde gelecektir. Müttefiklerimizin 
·ve dostlarımızın yardımiyle zaferi ya
ratmam::ımıza imkan voktur. 

Ayni radyo, Nevyok Taymisin Yu
goslav cephesindeki muhabirinin verdi
ğ: malümata atfen Arnavutluktaki ıtal
yanlann Almanlarla temas temin için 
yaptıklan teşebbüslerin netice vermedi
ğini, Kara orman bölgesini aımağa te
şebbiis eden italynn1arın da her defasın
da ağır zayiat1a püskürtüklerini bildiri
yor. 

B. Ruzvelt yeni bir 
karar sureti imzaladı 

Vaşington 11 (A.A) - Havana Pan 
Londrn, 11 (A.A) - Seri halinde imal Amerikan konferansında yapılan anlaş

edilen yeniSpitfayer tayyarelerinin pike ma mucibince Ruzvelt bugün Birleşik 
tecrübesi yapılmış ve saatte 1000 kil~ Amerikanın bab yan kürresindeki nra
metre sürat temin edilmiştir Bu suretle zinin Am~rikalı olmıyan bir devlet ta
Spitfayerler Harikan tayyarelerinin rafından diğer bir devlete devrini tn
sürntine yaklaşmaktadır Arada 240 ki- nımamak hakkındaki siyasetini teyit 
lometre bir fark kalmıı;"tır Bir c;ok gece eden bir karar sureti imzalamıştır. 
bomb::ırdıman tavvareleri düşürmüş Nevyork 11 (A.A) - Deniz mahfil
oaln İngiliz avcı filoları bilhassa gece leri Birleşik Amerikada el konan 59 
muharebeleri için yırtıcı Havk ismi ve- İtalyan, Alman ve Danimarka vapurla
rilen tayyareler kullr.nıyorlar. Bunlar rırun Kızıl deniz yolilc Mikira sevkiyat 
hakikatte saatte 600 kilometreden !az- i<;in kullanacağını zannetmektedirler. 
in sürati olan hafif bombard;,man tayya- B. Matsuoka B. 
releridir. Bunların iki kıınatlarıriı~ ~8 Molotolla görüctü 
metre boyu vardır. Avcı fııvyarelerının 'Y 
en büyüğü olan bu tayyareler merhale- Moskova 11 (A.A) - B. Matsuoka 
siz 2000 ki1ometre mesafe katede bil- B. Molotof arasındaki üçüncü mülakat 
mektedirler. bugün yapılmıştır. General Zvnto KuaterninR sant on 

sekiz on beşte radyo ile halktan yeni tc-
l}ekkül eden hükümetin etrafında birleş- Hava taarruzlarına 
mesini istemiş ve çiftfçi partisi lideri Almanlar Selanikte 
Macek te mikrofon başına ~elcrck Hır- karşı korunma h b b J J 
vatların yeni hükümetc sadakat göster- kanununa ek kanun iç i r fe y u ama ı 
melerini ve emhlerini dinlemelerini is- dün meriyete gı·rcli Londra, 11 (A.A) _ Royterin husus! 
tem~tir. h b K d bild 

General bir beyanname neşıederek Ankara 11 (Telefonla) - Hava taar- mu a İri u üsten · i:-iyor: 
ruzlarına karşı korunma hakkındaki Burada bildirildiğine göre Yunanis-

Hırvatisatna igrecek olan "Almanların kanuna ek kanun ile yedek subaylar tandaki İngiliz sefiri ordu1an mili.st.evli-
iyi karşılanmasını tavsiye etmiştir. 1 l t tm d ı t ı 
Zagrepte Almanlar lehine tezahürleı hakkındaki kanunun üçüncü maddesi- er e emas e e en evve ngı ız ve 
yapılmı!ltır. General, bu hareketi clok- ne bazı hükümler ilı\vesine dair olan Avusturalya istihkam ve nakliye kolla-

kanun bugün neşredildi ve meriyet n ~lfuıiğin tahliyesine yardım etmiş-
tor Pavlovictcn aldığı emir üzerine yaptı mcvkiine girdi. lerdir. 
ğmı da söylemiştir. Hırvaclistanın bu- Atinadan gelen haberler, bu kıtala-
gÜn başına devlet relisi olarak getirilen Ordu subayları rın Alman kuvvetlerinin o;ehre girdikle-
Cloktor Pavloviç malum olduğu üzere terli kanunu rine tekaddüm eden son dakikalara ka-
Hırvat liderlerinden birisidir ve kral dar ne büyilk işler göl'dUklerini göster-
Aleksandrın katli dolayısivle ltalyaya Ankara 11 (Telefonla) - . Ordu su- mekü:dir. Nakliye kıtalarına mensup 
iltica etmiş ve ltalya tarafından vakti baylar. ~ey;tine ma?~ terf!. ~a~unu: şöforler, şimali Yunanistanda müşkül 
geldiğinde kullanılmak üzere himaye nun bırın~ı maddesını~ degısfu:!lmesı bir vaz.iyette bulunan Yunanlıların da
edilmi!ltir. Şimdi bu vaktin geldiği an- hakkındaki kanun lfıyihası encumen- vetine icabet ederek dü~an tayyarc
lnşılmakta ve ZaJ?rep bu hükümet dar- Ierden geçerek meclis ruznamesine alın- }erinin kesif mitralyöz ateşi altında 
besinden sonra Alman ordusu tarafın- mıştır. Gevgcliye gidip gelerek yaralılan nak-
dan is2al edilmi tir. oı:ıı:ıccıı:ıcı:ır::ıı::ı~r::ıı:ıı:ıı:ıı:uıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıoocı:ıı:ı~ı:x letmişlerdir. Bu gidin gelmelerden bi-

RUMEN VE BULGARLAR b.~lan? ~a hemen serbest bıraluldıgmı rinde büyük bir tngili7 kamyonu hafif 
~F,VfNÇ İCThTJ>E soylemııtır. bir Alman tankına ka.c;den bindirerek 
Rumen radyosu dünkü neıriyah ara- Bunlar acaba esir mi~ Yoksa mülte- onu ku11anılmaz bir hale sokmuştur. 

ımda Yugoslavyanm parçalanmasına ci mi? B d t ·1· ı t"hkt> k tal 
JRAKTA VAZİYET u esna a ngı ız ıs ı ttm ı arına 

biç olmazsa sözle yanlnn etmiı olmak mensup ac;kerler ve Avusturalya ordu-
için ıunlan ıöylemiıtir: cSırbistanda Günün Mla ehemmiyetli bulunan bir sunun erleri evvelden hazırlanmış bir 
yasıy:m 500,000 Rumenin intikamı e]. ~tl~sesi de Raşit Ali. Geyl~nin hareke- programa tevfikan sistemli bir şekilde 
bef ahnncaktır.11 tidı~ .. Lond.radan ~enle~ bı~ h~ber?.e çalışarak köprüleri atmışlar, petrol 

Bulgar radyosu ise «Yunan ve Sırp d~n~~ıyor ~ı: .~~aşıt Ali yenı dıktator stoklarını yakmışlar, telefon ve tegraf 
vi]ayetlerinde hüniyet gÜneşi doğarken ~ukumetlnı butu~. ~emleke!e kabul et- tellerini kesmişler, yollan tahrip etmi.ş
Bul~r milletinin d~ kurtulduğu görül- tırecek halde degıldır. Parlamento aza- ler, münakale vasıtalarını bozmuşlar
mektedir. Bu dava uğrunda yaralanan larının Bağdaddan ayrılmalarını men. dır. 
Alman askerleri ,imdi Bulgar haıtane- etmiştir. Maksadı parl&nentoyu toplı- tngiizlerin Selanikt'! bulunan malze
lerinde yatmaktadırlar. Bunlan Paskal- yarak kral naibinin haline dair bir ka- me ve teçhi7.atı daha evvel nakledilmiş 
ya yortulan münasebetiyle sevindire- rar almalttır. bulunuyordu. Alman ileri kollan şehre 
)im demİ•tİr. Ayni radyo Dubrovnigte Alman ve halyan radyoları Raşit girdiği sırada bir !ngili2 müfrezesi tah
bulanan iki Sırp gemisindeki Hırvat Al~nin. hareketini. ltahıamanlık şeklinde rip işlerini bitirmek üzere idi bu müf
ta:vfalann isvan ederek süvarileri te,·kif tf'lakkı etmektt"dırler. reze süratle çekilerek dti~an eline dilş
ettiklerini. bundan bafka Yanan ve Yu- Kral naibi. Basradan verdiği bir be- mekten 1rurtulmustur. Biitür. nakle dc
i'Oılavlardan alınan esirlerin ~oğunan 1 yanname ile Irak halkını yeni hükümeti ğer eşya Almanlai-ın c;ehre girmcsinden 
Makedonyalı Bulgarlar olduiunu ve tllnımamağn davet ~tmlştir. evv~l çıkarılmıc;tır. 

Yunan şecaatinden 

yeni nümuneler 
----«,O>---

hudıi.-Rul~ar 
dun da Yunan 
mukavemeti 

de\ ·am ediyo~ ---·---Atina, 11 (A.A) - Atina radyosu 
~unlan bildinnektedir: Yunan kuvvet
leri Bulgar hududundaki mevzilerini 
bala müdafaa etmektedirler. Almanln
nn Se1aniğe initlerinden mütevellit va. 
ziyet

0 

hila gayri sarih kalmaktadır. 
Arnavutlukta iki İtalyan hücumu tart 

edilmit ve hücum edenlerden pek an 
hayatta kalmqtır. 

Atina, 11 (A.A) - Ofi ajansı bil
diriyor: Şarki Makedonyadaki Rupel 
kalesi bili Alman hücumlarına kartı 
müdafaada bulunmaktadır. 

Makineye 
\T erilirken 
••• il!-1111 

7 w 

ınoiliz hava kuvvetleri 
Yugoslavyada tank ve 
zırhlı otomobil kolla-

rını bombaladı 
Amavatlukta İtalyan
ların Alman kuvvetleri 
ile birleşmek için yap· 
tıkları dört teşebbüs 
akim kalmıştır-. 

Atina 11 (A.A) - Atinaca itimada 
değer bir kaynaktan bildirildiğine gö
re Almanlar Manastın işgal ederken 
İngiliz hava kuvvetlerinin müthiş bir 
hücumuna uğramışlardır. İngiliz tayya
releri alçaktan u~rak tank ve zırhlı 
otomobil ko11annı ezmiş ve düşmana in
sanca zayiat verdirmişlerdir. 

Kahire 11 (A.A) - Orta şark Bri
tanya hava kuvvetleri karargahının bu 
günkü tebli~i: 
Havanın fena olmasına rağmen İngi

liz tayyareleri dün bütün gün gündüz 
şimali Yunanistan ile Yugoslvayada 
harekatta bulunarak Alınanlan bomba 
ve mitralyöz hücumlarile hırpalnrnışlar
dır. Manastır ile Pirlepe arasında düş
man zırhlı_ kuvvetleri bombardıman 
edilmiş ve tah'klar Uz.erine tam isabet-

;SON .. HABE}; 
~ {; _: 1 ,_ ~ .. 

Ticaret Vekilinin yaptığı tetkikat 
--~----~--~--~x*x--------------~-

iaşe ve ofisler teşkila 
tının ikmali yakın 

--------x~x-------~--

. Petrol ofisi işi başlamış bulunu~or 
Istanbul 11 (Yen!. Asır) - Ticaret ofisin filen işe b:ışlanus bulundu 

vekili B. Mümtaz Okmen tctkikat.ma ticaret ofisinin de teşkilatını iknı.-ı 
devam elmcktedir. Gazetecilere vuku mek üzere oldui'.,'Unu, ofisleııin bugi 
bulan beyanatında yeni iaşe ve ofisler icnp1ar dahilinde kendilerine ve 
teşkiJatiylc meşgul olduğunu, petrol vaz.ifeleri yerine getirecek1erini 
ofisi teskiltitının tamamlandığını ve bu miştir. 
mı 111111111111111111111111111ıı11111111111ııım111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ııı 

Millet Meclisinde dünkü müzakereler 
--------x~x:--------

General Kazım Karabekirin teklifi meclis 
yeti umumiyesi tarafından da recldolund 

An.kara, 11 (A.A) - Büyük Millet Bundan sonra posta ve telgraf u 
Meclisi bugün toplanarak İstanbul meb- müdürlüğü ile inhisarlar müdürlülf 
usu General Kru:ım Kara Bekirin teşki- orman umum müdUrlüğü 1940 büt 
latı esasiye kanununun 17 nci maddesin- rinde değişiklikler yapılrr.asın::ı ;ıit 
deki mebusluk müddetinin hitamı kay- nun Hiyihalannı tasvip eylemiş ve 
diyle dahili nizamnamenin 180 ninci zincan ve civarı yer sarsıntısından 
maddesinin ikinci fıkrasındaki ctam teessir olan mıntakalarda zarar gö 
devre tabirinin tadili hakkındaki takri- lere yapılac::ık yardımlar<l alt kano 
rine ait ve mevcut tabirlerin tadiline dördüncü maddesine bir fıkra ila 
lüzum bulunmadığına dair taşkilatı esa- hakkındaki kanunun da birinci mUr. 
siye encümeni mazbatasım kabul etmiş- resi yapılmıştır. 
tir. Meclis Pazartesi günü toplanacaK 
11111111111il11111111111111111111111111111il11111111111111111111 1111111111111il1111111111111111111111111111111111 il llft 

Istanbuldan Anadoluy 
geçmek istiyenler 

Dün akşama kadar beyanname doldurma 
isti yenlerin sayısı 30 bine yaklaştı 

~------~x.x:~-----------
İstanbul 11 (Telefonla)- Anadoluya Iardır. Bu akşama kadar beyann 

gitmek istiyen mütekait eytam ve era- doldurmak için müracut edenlerin 
mil ile h~l~ için ~.eyannamcler doldu- yısı 30 bine yaklaşm~c:tır Beyann 
rulması ışıne bugun de devam olun- verme müddeti 14 Nis.ında bitecek 
muştur. Öğleden evel vilayette vali Ltit- taakiben bunların tasnifi jşine ~ 
fü Kırdarın reisliğinde bir toplantı ya
pılmış. beyanname tev7.iatı Anadoluya caktır. Gerek mütekait, eytam ve 
sevk işi hakkındaki hazırlıklar görüşül- millerin ve gerekse halktnn ancak ' 
mü.ştür. Bazı kimselerin gitmeğe niyet- yenler Anadoluya gideceklerdir şiın 
leri olmadığı halde sırf ellerinde beyan- hiç bir mecburiyet yoktur. Nakil 
name bulWlSUn diye kaF.akamlıklara ceklerin hükümet tamından mecca 
mlirac:ıat ettikleri görülmüştür. Alaka- sevk işini muntazam bir ~ekilde ba 
darlar yalnız gideceklere beyanname bilmek Uzere a1.ınacak bütün' tedbi 
verilmesi hususunda tedbirler alacak- halka bildirilecektir. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIUllll 

lstanbulda ticari faaliyet .ço 
• 

geçıyor hararetli 1 1 

ler kaydedilerek bir miktar tank tah
rip olunmuş ve diğer bir miktarı da 
devrilmiştir. Bazı bombalar yol civarı
na düşmüş diğer bazı bombalar da de
rniryolu yakininde patlmıştır. Koçana
da demiryolu depoları bombardıman 
edilmiş, Pirlepenin 15 kilometre batı 
cenubundaki petrol deposuna ateş ve-
rilmiştir. Düşman kıtaabna büyük za- x,.x 
yiat verdirilmiştir. Bir çok ölü ve yara- İstanbul, 11 (Yeni Asır) - Şehrimiz se~ faaliyetini tatil etmiştir. 
lı vardır. Ticaret Odasının hazırladığı bir istatis- İstatistik, dünya buhranına 

Nevyork 11 ( A.A ) - Assosyated tiğe göre lstanbulda 1941 yıLnın ilk iki lstanbulda ticaret faaliyetinin hartlt 
Pres'e göre Alman makineli kollan Se- ayı içinde 282 müessese ve şirket kurul- geçtiğini göstermektedir. 
lanikten Ege denizi boyunca taarruza muştur. Buna mukabil ancak 19 mUes-
geçerek Al<!111p bölgesindeki esas Yu- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mıuuuw111nı 

nan ordusu ue İngiliz kıtaatına doğru Şair azam Abdülhak Hamidin ölüm yıldönü 
yürUmeğe başlamışlardır. Yugoslavya-
nm şimalinde Klagenfurt'dan gelen Al
man makineli kıtalan Bled şehrini iş
gal ederek Liubliana istikametinde iler
lemektedir. 

Nevyork 11 (A.A) - Nevyork Ti
mes gazetesine göre Avusturya hudutla
nndan va Grntz'dan Sava ve Drava va
dileri boyunca ilerlemekte olan iki :Al
man kolu bugün Zağrep Liubliana hat
tına ve şarkta daha uzağa varmışlardır. 
Romanya hududundaki Vrsac'dan iler
liyen Alman kolu Belgradm banliyosu
nn varmışlardır. Yugoslavyanın doğu 
cenubundaki vaziyet istikrar kesbet
ıniştir. Almanlar Koçanik boğazından 
ge~eğe muvaffak olomaınışlardır. Yu
goslav kıtaları mevzilerini muhafazaya 
muvaffak oldukları takdirde Üsküpteki 
Alman üslerini tehdit edeceklerdir. İtal
yanların Alman kıtularıyle birleşmek 
ijzre kara orman boğazını geçmek için 
yaptıkları dört teşebbüs akim kalmıştır. 
Birinci ve dördüncü Yugoslav ordula
rı plAn mucibince Novisad ve Zagrep
ten cenuba ~kilmi.şlerdir. · Yalnız az 
adette geri kıtaların muharebe etmek
tedir. 

~~---------x*x:-----------
lstanbul, 11 (Yeni Asır) - Yarın (bugi.ln) şairaz.am Abdülhak Haıni 

ölthnü yıldönümüne müsadif bulunmaktadır. Bu mUnasebetle şehrimiz baUc 
]erinde ihtifaller yapılacaktır. 

Mutlada • 
yıne zelzele oldu 

~----~----~z*x~-------
Muğla, 11 (A.A) - Dün sabah saat 9,20 de Muğlada cldukç-a şiddetli bir 

sarsıntısı olm~tur. Hasar yoktur. 

Güreşçilerimiz Adanada toplandılar 
-------------x*x:-----------

Adana, 11 (Hususi) - l3iltün Türkiye serbest güreşçileri burada toplarıtı'I 
!ardır. Güreşler Pazar aklamına kadar devam edecektir. Bugün yüzlerce 
reşçi ve binlerce genç Atatürk anıdına çelenk koymuşlardır. 
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Pamuk liatları için lzmir heyeti Pazarteı 
günü Ticaret ve kili ile görüıecek 

--~--~--~x.x-------------
Ankara, 11 (Telefonla) - lzmir ticaret odası reisi Hakkı balcıoğlu 1 

katinde lzmir tacirlerinden bir heyetle Anltaraya gelmit bulunmaktadır. l 
kı balcıoğlu arkadaşlariyle beraber pazuteai günü lstanbuldan dönecek 0 

ticaret vekili ile görü~eceklerdir. Görüşme mevzuu tesbit edilmiş bulunan 
muk fiatlerinir arttırılması bahsidir. 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
BUGÜN 

Yalım tarihin meralı ve ibretle dolu sahifeleri, Sultan Hamit devrinin en gülün~lü hôdiseıerl 
ve nihayet TVRK sinemacılığının Son Şaheseri . 

1 rVRKÇE SÖZLÜ TÜRK MUSİKİ" 

KiVi RCl.K PAŞA 
YARATANLAR: SA.iT ·HALİDE· TALAT· YAŞAR· REFİK KEMAL· NECİLE •• 

AYRICA : .JVRNALDA : EN SON VE EN MÜHİM HARP HABERLERİ •• 
SEANSLAR : HER GİİN : .2.ı5 •• !1·30 •• 6.45 VE AKŞAM 9.00 DA BAŞLAR. CUMARTESİ ve pASJil& 

GÜNLERi ıo.oo VE J2.00 DE B A ş L A R ..... 
D i K A T : Haftanın bütün günlerinde illı seanslar UCUZ HALK MATİNELERİDİR •• 

FiATL~R : BİRİNCİ 20 .. BALKON' 2S- KOLTUK 30 KURUŞTUR.. 


