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Son söz daha 
Söylenmemiştir 

-<>--

SEVKl!."T BİLGİN 

hı üte, effa Şövalye kral Aleksandrın 
.\) lıii~i!k. e~eri olan Yugoslav Yııhdeti, 
.tik) illa? ıshlu ordularının harekete ~eç
~ erı sırada içeriden \'e dışarıdan iha· 
ıi, ı;rıc karşılaşmıştır. Yugoslav mille
~ sene içinde, ikinci de.fa olaı ak is· 
L .• ~-;;;; &&aVlllfuu,......... mecbur olurken 
~ doctlarııu ve dil nıanlarını daha 
~ 41efa tanı~r. l\lihverin saldırmaz· 
~eminatıno, yakın koınşulnn l\laca· 
ti ve Bulgaristanla imzaladığı ebe· 

dostluk mtıahedelerine lüzumundan 
~ kıymet vermekle ne kadar aldan
~ı anlamıştır. Cesur \'C fedakar bir 
:ıeti liyık olmadığı ıstıraplara düçar 

n bu aldanışlar, Avrupa harbının 
::lak verdiği günden beri Yugoslavya

•ukadde.ratını idare eden dar gö
~U, zaif ve mütereddit politikacıların 
~ nlanna yaphkları fenalığı meydana 
~uştur. 

"ıe ugoslavya, tehlike) i tam Yaktinde 
•~el n nıilli heyecanla istiklal yoluna 
lau e! ettiği gün, Totaliter zihniyetle 
tıe~~t cephesi arasındaki düşünce ve 
lttii .. ı farkını bütün dehşetiyle gör
~~r. Altı cepheden birden taarnıza 
..... ""11Ş, ~lgrad. Alman tayyarelerinin 
~~uklan infilak ve yanguı bomba· 
:le harabeye dönmiiştiir. 

)i'l'ıl •tarlar, on ay evvel İtalyanların 
ltJtallsaya yaptıkları gibi Yugoslavyayı 
Jtaı 1 dan hançerlemek fırsatını kaçırma· 
~~dır. Bulgarlar Makedonya toprak· 
!>-h Uzerinde tarihi (?) emellerinden 
ltaı Se başlamışlardır. Diğer taraftan 
tor Y; böyle bir gün ic;in sakladığı Dok· 
tır ıL;'eliçi derhal meydana çıkarrn~
'fe. h ''atistanın istiklali ilan edilmiş 
ttJe u oyun Çekoslovakyarun başına 
1'te~eri hatırlatmıştır. Slovaklar mü · 
'1 di\'aya ihanetin ıstırabını '\'e ce
-ıtın çekmektedirler. Alınan visayeti 
'1ır da hiirriyetini kaybeden bir Hır
~~IStan kendisine '\'erilen istiklilin ha· 
~ tte esaretten baska bir ~Y olmadı· 

1 görecektir. 
li~ll'~i~tana gelince o nihai zaferden 
...._ clını kesmemiş olduğu için bir kı· 
~topraklarının istilası gibi Hın·atis· 
~nlışına da muvakkat nazariyle 

l tadır. 
-..._~oslav faciasının siyası ahlak bakı-
~ -n anettill ibret sahneleri çoktur. 

a. e 1\tacarlar. ne de Bulgarlar Yugos· .. l~ ile ebedi dostluk muahedelerine 
te~~sı:ı:Jıklarını mazur gösterecek bir 
)a.1-~. ıleri süremezler. Hele Yugoslav
-.~~ •rkda larmın intikamı almaca
~ bahseden Rıımen1ere ne diyelim? 
~l' .. uzun seneler devam eden bir 
""' J UKlJ, birlikte yasadıkları mesut 
~qn e . ~ 

.\ l'ı ne çabuk unutmuşlar? v • 

itti ~n tahakkümiine boyun egen mıl
~~ erın ruhi tcreddilerini göstermek 
'bundan daha kuvvetli bir tlelil ola· 
~tttı ltunıeu milletinin istiklalini ınuka· 
~~iz. feda edenler ~imdi hadiseleri 
efend· b~r Rumen gibi değil, Cermen 
'biy}lerınin göziiylc göriiyor, onların 

e konusuyor:iar. 
ş· 

~n:::lden, cenuptan, şarktan garpten 
~ susamış dü manlarla ihata edil
~ 0~~sına rağmen Yugoslav ordusu 
~t~nı kaybetmeden diivüşmektedir 
rtıilda~nı ve istiklalini bu derece imanlrı 
tı 111ıı: b aa eden bir miJJetin hür vaşa· 
~. akkından aslfı siiJıhc edilemez. 

111' !~~'!adaki hadi clerin hnrhın 
inkişafı üzerindeki tesirleri· 

Alman- Italyan 
orduları Arna

Vb tlukta bir
leştiler mi ? 

---o~--_._. 

Alman ve İtalyan ha· 
berlerlne göre evet, 
Atına radyosuna göre 

hay.,._ 
Bern, 12 (A.A) - Alman rad

yosu hususi bir emisyonunda Al

man resmi tebliğine göre, Alman 
ve balyan kıtalarmın l l Nis•nda 
Ohride bulu,tuklan bildirilmek
tedir. 

tT AL YANLAR OHRIYE 
GiRMiŞLER 
Roma, 12 (A.A) - Stefani 

ajansının harekat sahasında bir 
mahalden kaydiyle verdiği bir 

f Smm 2. ri Snhif ede l 

Ytınanistandaki 1ngili:- ordufon kuman
danlığına tayin edilen general Vilson 

Mihver p1inları~ın gürü. 
madiğini ıörOgor 

-•>--
Mihver tebli~
leri artık ileri 

hareketten 
bahsetmiyor 

Atina radyosu ha..bın 
aleyhtelıi safhası de· 
varn ettiğini gösteren 
hiç 111,. şey ycfı diyo,. 
Aitan, 12 (A.A) - Yunan resmi teb

liği : 
1 - l\Innastır mıntnkasından ıtelen 

Almnn motürlii unsurları Florina rnın· 
taknsında kıtalarımızla temasa gelmiş. 
lcrdir. 

2 - Arnavutluk cephesinde mahdut 
mahi,yettc keşif kolları \'e topçu faali. 
yeti olmuştur. 

ARTIK iumi HAREKETLERİS
OEN BAHSETMİYORLAR 
Atina, 12 (A.A) - Atina radyosu ha· 

ı ekat hakkında demiştir ki : 
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IR • ENTERNASYONAL FUARINA 
HAZIRLANINIZ ! 

Cümhuriyetin ynpıcı \ 'C yaratıcı hamlelerinin 
örnekler ilive eden İzmir Entemasyonal Fuarı, 
bütün ıüzelliğiyle bu sene de açılacaktır. 
Hazırlanınız! .. 

!O AtUSTOS - 20 EYL'Oı,, 

--------' Cilmhuri11etin ue Cümhuriyet eanlcrinin bekçisi aabaJı.lan çılcar siya.af oazetedir YENt ASIR Matbaaıında basılmqbr. 

Almanlar çok 
zayiat verdi 

--.... c>-

Y~aosıavua hududu et. 
varında Yunan hattını 
uarmağa çaııııuorıar 

İngilizler Alman zı,.hlı 
birlifde,.ini ve bi,. piya

de cüzütamını imha 
ettiler •• 

Londra, 12 (A.A) - salahiyettar 
bir menbadan bildirildiğine göre Ma· 
nastır mıntakasında bir zırhlı İngiliz 
keşif müfrezesi bir dü§man piyade 
cüzitamını kamyonlarından inerken ya
kalamış ve tamamen imha etmiştir. ln· 
viliz müfrezesi hiç bir zayiata uğramn
mıııtır. 

ROYTERtN VERDtCI HABERLER 
Londra, 12 (A.A) - Royter ajan. 

sının hususi istihbaratına göre fngiliz 
kuvvetleri, Yugoslav hududu civannda 
Yunan hattını yannağa çallf81' Alman· 
lara büyilk zayia~ verdinni,Ierdir. AL 
manlar Manasbn itıal ederlerken İngi
liz hava kuvvetleri tarafından ağır za
yiata uğratılmışlardır. Zırhlı birlikler 
te.hrip edilmiş, Bir çok askerler ölmü~ 
veya yaralanmııtır. Jngiliz tayyareleri 
Arnavutluk istikametinde ilerliyen Al· 
man kollannı da ,iddetle bombardıman 
dmişlerdir. 

Yunan avcı tayyareleri İngilizlerle 
beraber dağlık mıntakalarda faaliyet 
göstermektedirler. Yapılan bu uçuıılar
da bir çok kıymetli malumat alındığı 
gibi Alman pike tayyarelerine büyilk 
zayiat verdirilmiştir. Yağmura ve ıulu 
kara rağmen bütün cephelerde bava 
kuvvetlerimizin faaliyeti tiddetle de· 
vam etmekt"'ir. 

r Sonu 2. ci Sahifede ] 

Yugoslavların cesa

reti kırılmadı 
--.c>--

Almanlar ani 
hücumları sa

vesinde ilerliye 
bildiler 

lıfakedonyada harp eden !ngiliz imparatorluk kuvvetleri makineli 
tüfenklerinin bıı§ında 

lngili'Zler tob
ru~un garbın

da muharebe 
edecekler ••• 

lngilterenin isti
lasına teşebbüs 

planı suya 
düştü 

·Balkanda kat'i 
harp başladı 

> 

Alma - lngiliz ve Yun n 
rduları amansız bir 

mücadelege başladılar 
-0--

Gayet şiddetle ce,.eyan 
etmekte olan laarlJın 

Jıat'i neticeyi 11ereceği 
anlcqılıyo,._ 

Londra, 12 (A.A) - Bir taraf
tan lgiliz ve Yunan orduları, di
ier taraftan Alman kuvvetleri 
arasında Florinenin ,imal bölge
ıinde gayet ,iddetli bir muhare· 
benin dün aktam ba,ladığı hava
diıi öğleden ıonra yayılmıştır. 

Elde edilen son malumata na• 
zaran bu muharebenin kat'i - bir 
mahiyeti olacağı anlatılmakta
dır. Bir tarafta Yunanlılar ve ln
gilizler Makedonyadaki Alman 

. --«>-- --o-- ve ltalyan kuvvetleri arasında 

lngiliz tayyareleri LilJ• Yüfısefı Alınan falasiyet• muvasalayı kesmeğe çalıfacaklar, 
yada yeniden ağır dar· lerl İngilizleri evueıa bir taraftan d~ Almanlar cenuba 

beler indirdi. Erlırede Ballıanlarda ve Afrilıa• doğru ric'at eden ve ancak Yu-
lıırfı bi,. bin İtalyan da yenecefılerlnl goslavyanın cenup garbiainde 

esi,. edildi.. sö il orlar _ bazı bölgelerde iate ihtiyaçları-
Londra, 12 (A.A) _ İngiliz harbiye Londra ı! (/A) __ N:U partm- nın temini kabil olan Yugoslav 

nezaretinin tebliği : Libyada kuvvetle- nin yükseİı fahaiyetleri Balkanlardaki kuvvetleriyle müttefik kıtalarının 
[ Sonu 2. ci Sahifede ] bidiaelerin kendilerini Britanyaya taar- birletmelerine mani olmai?a uğ-

5==~==iı=====~ ~ !>l~~ tebdil etmeie mec~ rafacaklardır. Bu askeri hareka-)'!Y'"~J"~::ı::>"'J"..1""~...0!; ~ ettıi_inı aoylemefe ı..,~amqlanlır. Aym tın ehemmiyeti pek kolayca ve 
ph11yetler ancak tqıliz onlmu Yuna- • l b"J' 

SON DAKjKA 
•••••••••••• 

Tiirhiyenin aiyaaeti 
ve Almanlar 

Ankaranın siya
setini uyanık 
ve kiyasetli 
bulı...yorlar 

~·-
Berlin, 12 (A.A) - Bir Alman gaze· 

tcsi Türkiye hariciye vekili B. Şükrü 
Saraeoğlunun Türkiyenin ademi mü· 

niatan ve Afn1'ada mağl6p edildikten sarıh olarak l'lnll\Şı a ' ır. 
90lll'a Britanya adalarma taamız me.e- ~GOSLAVLAR .A.ZtM •.• 
lesinin yeniden tetkik edileceğini söy lki taraftan muharebeve ıstırak eden 
lemektedirler. • kuvvetler ~akkmda b~ttabi biç bir ma-

Yugo•lavyöJa Al

manlar durduruldu , 
Bir çok Alman 
ve bu meyanda 
bir de ~eneral 

esir edildi 

IUınat Tel'llmemekteclır. Londnıya, Yv· 
l'oa)ayJann vuiyeti hakim.de selen di
ler halNırlere «C5re •eneral Simoviç 
Hll"Ylltlann 1.tildil ilin etmelerine ve 
Macarlann harbe ittiriklan gibi ihti-

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

--o- dahale siyasetine devam edeceği ve ha· --<>--
Yugoslav başvefıili bir diseleri dikkat ''e teyakkuzla takip ede· Vslıüp civarında müta.ı .. 

ceği hakkındaki beyanatının Almanya· ·~ 
nutufı söyledi, ordunun da biiyük alaka uyandırdığını yazmış. bir muha .. ebe oluyor .. 
esas hattında yerleş• tır. Bcrlinde Ankaranın hattı hareketi Yugoslavla,.ın Dra~a 

melıte olduğunu sö~ıedi müteyakkız ve bilhassa kiyasetli ola· 11f,.dilıle .. ı sö~ıeni~or 
o7 rak tavsif ediliyor. ':il o7 o7 

Yugoslavyada bir mahal, 12 (A.A) Alman matbuatı Türkivenin bitaraflı. Yugoslavyada bir mahal, 12 (A.A) -
- Yugoslav başvekili general Simoviç ğını muhafaza edeceğin~ dair Stefani 11 nisan tarihli Yugoslav resmi tebliği : 
radyo iJe aşağıdaki nutku söylemiştir: ajansının telgrafım, •Türkiyenin sakin Şimal bölgesinde faik düşman kuvvetle-

- Almanyanın bize meşru hiç bir hattı hareketi" serlevhası altında neş· ri Drava yoluyle Savaya gelmiştir. Da-
sebep olmadan tahmil ettiği bu harpte retmişlerdir. ha garpte Almanlar mukavemetle kar-
karşımızda adetce daha faik bir düşman FON PAPENİN FAALiYETLERİ şılaşnıadan Zagrebe girmişlerdir .. Düş-
bulunduğunu mudrikiz. Fakat milleti· Bern, 12 (A.A) - Nasyonal Çaytun- man müfrezeleri Kragujcvaça doğru 
mizin menevi kudretine, ordumuzun gun Berlin muhabiri bildiriyor: ilerlemişlerdir. Burası da işgal edilmlş- Yunan kahramanlığını methü sena edn 
kuvvetine, Alman tecavüzünün hemen Berlinde Alman devlet reisi B. IDt- tir. Merkez.t Sırbistanda düşman ileri Amısturalya başvekili B.Robert Menzieı 

arifesinde imza olunan hususi bir pakt- terle Türkiye Cilmhurreisi İsmet İnö- haAreLkMAetinNe LdAevRamDURetmDektURedirULD" . ULAR Yunan kralının h8U8"111 
la bağlı bulunduğumuz Sovyetler birli· nü arasında teati olunan mesajlardan gg 
ğinin dostluğuna, lngiltere ve Amerika· beri Alman büyük elçisi :fon Papenin Londra, 12 (A.A) - Kolumbiya Ame· 
nın teknik ve maddi yardımlarına itl· f a.<;ılasız bir faaliyet sarfettiği bildirili- rikan radx.osunun Yugoslavyada bir b•ır llaıannamısı 
madımız vardır. yor. Son gaalerde Alınan elçisi Türk mahalden aldığı haberlere atfen bildir· • 

Seri ıurettc ilk Alman muvaffakıyet· zimamdarlarına 2iyaretlerini arlırmıstır. diline göre Bulgar hududundan hareket 
leri vukua gelebilir. Fakat bunlar biı:iın ederek orta Yugoslavyada ilerliyen AJ-
ceıaretimizi kıracak mahiyette dqildir. ~~~~ [ Sonu 3. cü SahifeıU ] 

[ Sonu 2. ci Sahif~de J 1 _______ _. __ _. ______ _._. ___ _. __ _. __ 

__ .. ,.__._ 

Geride kileri 
Cephedekilerle 
şeref yanşına 

çıkınız! 
--0--

ccOn IJinle,.ce düşmana 
11e dıtfrnan tanlıla..ına 
mufıa11emet ve vazife· 

1 
mızı ifa edeceğiz .. n 

Atin.a, 12 (A.A) - Yunan kralı Jorj 
1 millete hitaben aşağıdaki beyannameyi 
neşretmiştir: 

Yunanlılar! Yunnn ordusu memleket 
tarihinin en ulvi sahifesini kanla yazar
ken cesurane ''e yiğitçe durumunuzdan, 
yüksek ve eğilmez ruhuntızdan, hiç bir 
şeyle kıyas kabul etmez şecaatinizden, 
mücadelemiz.in haklı ve mukaddes ne
ticesinin mutlak surette lehimize ola
cağı hakkındaki sarsılmaz imanınızdan 
dolayı size derin minnettarlığımı heye
canla ifade etmek isterim. 

-------~..-....· n. • ,,ı,.;1,.,1 .... 1 
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Dördüncü urat, ürte:za aşa n mü.d 2• 
s·nden hoşlanmı tı, ona gizli ·,.emir veri or u 

Murtaw paşanın g~cliğlni padişaha yerine getirip ben onu katledecek olur
haber verdikleri zaman dördüncü Murat sam bir takım mUfsitler ba.o;ıma büyük 
hemen huzuruna getirilrnPSini e!Tıretti ~aileler aı;-arlar Onun mı:ılmı aldın diye 
ve içeriye girip önfü:ıde yere kapanan b~ni ithama kalkışırlar . Belki siz de 
özi muhafızın..'l dedi ki: bu sHzlere inanırsınız • 

- Hoş geldin pasa önde va1Jyet tste bundan ötürU bu ic;in bac:ka bir 
nasıldır?. Ve sen ne alemdesin bakalım? kulunuz tarafınden ynpılma~ına mfüaa-

- Sayende padişahım. Özide her kes dt- buyurmanızı niya?: edf'rim .. 
işiyle güciyle mcşguldur. Sancak chhi- Murtaza pacıadan al i·[:ı bu cevap üze
linde kimsenin burnu k namaz oldu_ rine dördllncil Muradın nec;esi tekrar 
Bir kişi hazineler dolusu albn alsa da yerine geldi GU1Umst~:erek: -
en uzak ve en hücra yerlere P,ötürse bile - Baka Murtn7.a, dedi . Var imdi gön
en azılı haydutlar yan gözle bakmai:'.,ra lün hoş olsun .. HUsrevin malı senin, fa. 
cesaret edemezler • .• kat kafusı benim .. 

Senin korkundan snvketli hünkarım Hainin bUtUn hazL'lelerl anamın ak 
kurt kuzuya tnarruz ~clemez oldu_ sütli gıöi sana helAJ olsun .. 

Murtaza paşanın bütün bu müdahene Hadi hiç durma .. T"'Z git.. Herifin ba-
ve mübaHigalarla dolu sözleri sultan şını bnhnme-hat sende'l isterim.. 
Muradın hoşuna gitti ve eiilümsiyerek: Murtaza pa5a ver öptii ve hünkara 

- Aşkolsun sana .• Beriıudar ol. Bili- vedn edl"!'ek onadan ayrıldı. 
rim çok gayretli gayPt jc;f?üzar bir vezi- * 
ıimsin benim sen... Fakat asıl gayret, Recep paşa Özi muh-ıfızımn fı:;t:anbula 
fednldirlık gösteTcrek göıilme gireceğin pelmesinden süphclenn•isti.. Evvela kcn
gün işte şimdi geldi, cattı bakalım. bu disinin yerine Murtaza pasnnın sadarete 
}ıi7.meti de muvaffak•vetle bitirip ôte- getirileceğinden şüphelenerek epeyce 
denbcri senin hnkkında besledii'Pm mu- korkm11c; ve tf'lnc:a dUsmi.is ic:e de padl
hrıbbet ve teveccühlimUn bir kat daha sahın Özi muhafızını Diynrbekir valili.: 
artmasını temine muvarfak olacak mı- ğine tayin etmP~ Uze!"İne topal vezirin 
sın? Erlik ve sadakat imtihanını vere- g<;nli.l biraz ferf!hlamt"tı ... 
sin diye seni buraya r:lğırdım.. Fakat cin fikirli Recep paşa Murtaza 

- Sen emret padlş.ıhım .. Kulun vazf- pasanın Diyarbekir valiliğine gönderil
fesi efendisinden nldı~ı emri hemen ye- mesi işinde bir muvazaa mevcut olduğu
rine getirmekten ibar'?ttir... nu ve onun bundan <faha mUhim, daha 

DördUncU Murat eli\'le isaret ederek nazik f!iz1i bir hizmet ifası için fstımbula 
Murtaza paşayı yanım• cağırdı ve Özi "ai!ırıldıfiını sezmekte gecikmemic;ti ... 
muhnf12.1nın kulağına a!ı-z•nı vaklaştırdı. O dakikadan itibM":!n glı.li bir surette 
Yavaş sesle bazı sözl""r cıöyledi.. Murtazn paşanın h:ıre'kAtını takip etme-

Aman yarnbbL. o dakikada Murta7.a ~e koyulan topal vezir. eski özi muha
pac;adn betbeni7. birdenbire derin bir de- '1Z1nın bUylik bir kuvvf>t to lame.~a ça-

d Y bal:ıd•ğını görmü!ltU .. 
ğM~li~e uı;ra ı. ti7ü sapsarı kt>sildi Bu ne dr-mrk olacaktı" .. tst<> "Oskii-
ve hafocandan nefec;i •tkıt'larak kPk,.ler 

f 1 d d k r!arıfon vola <"kma"'a hanrhnnn Y"nl gıöi bir i ade i e e i t: Divarbekir valisi mRive-t;ne lrnskoca bir 
- Aman .. Şevketli hUnkArun .. Başka omu toplnmıs bulun~r·kta idi.. . 

her emrini yerine getireyim .. Fakat bu Aynı zamanda UskJd"'rd:m hareket 
ı~in yapılmasını Uzerııne- alamam .. Ne- !.'drn Murtaza pasanın Divarb0 kirden 
ticoo1> namus ve serefime leke gc.>ti.recek daha ziyade Tokat lize"'İne vüı-üdUifünU 
bir mesuliyrt altın-'" 1'rl..,21'tan korka- !!Östcren bir yol tnkip etme-si Recep pa-
rım. vı büsbi•tiin menıkn dr.~rmüsfü . . . 

Dördüncü Mur t ıta<tlar·nı çattı .. Mur- Kendi kendi~ine- s~vlenerek eledi ki: 
t:ı?a pac:anın Vl"rdi~i b•ı r->d ce>vnbı hUn- _ Bu c;ok bilmig k'>i"n jc;fo ynman bir 
ktınn canını ııı1kmışt1. Öfkl'l ndi"'ini ib- yol tutturup gid<>r' .. Bu y ılculuk D"yar-
sas ed0 n sert bir tavırla ona dedi ki: ekir Uzerine varılaı-ı>k gibi ~0rünıriyo 

- Yazık sana!. Ben ise bu e-hemmi- bana'. Acaba h~ırt böyle alel~cefo 
yetsiz isi becerirsin d:ve seni öziden nPreve gitmek ister?. 
buraya getirtmic:tim .. Ne bileyim, senin Akıllı bir arırım 3öri~ndUğün halde. 
bu kadar yiireksiz olduğunu? .. Ey, söy- hele fU dü Undü~Un tıeye bak! .. Zaten 
k b?kalım .. Neticede sana nıesuliyet g"- va1ivet te ktiff bir S3rhat1P nnlatmıyor 
tirmesinden korktuğun noktalar acaba ınu' .. 
ne ı!ibi şeylerdir?.. . Murtazanın yilrliy'i~U To~at U7.erlne-

lforumı ~a. h""nlii'ini kaplıyan he- dJr. Su halde hünkft .. HUc;rev paqanın 
yccnnın titrettım bir sesle cevap verdi: ba.şınn hir cornp örmPk it'1n lro'cayı Özi-

- Padişahım. emrinin basım ilzerinde den kaldırıp fstırnbuh r-etirdi .• 
yeri var .. M0 vla sayesinde Hllsrev pa- Diyarbek!r vnlili1;i falan hı:-p palavra .. 
şanın dahi hakkınd~rı gtc"lirim. Fakat Murt.,z.'l, HU.,rcv pa!mvı iıiam Pfmek 
e~ki lalan bıınca bilvük &damlan katlet- kin Toltndn ~idi.mr. . . Rimdiye kndar 
miş bir vezirdir.. Kendic;\ Kanın gibi, nasıl olc:tu da bu a-iar basit bir madde
altın dolu hazinelere maliktir. F..mrini vi hiç düsUnemedim .. 

• 
ş t li at ame 

tatbika ı • 
Si 

aş yor 
Vilayet, elediye ve 
ıhlıat m · dürliiğü iş 

yerlerini s lıı surette 
lıon ro edeceıııer-

ı 7 Niaandan itibaren yeni iş talimat
namesi tatbikatına başlanacaktır. Bu 
tarihten sonra vilayet ve belediye mü.. 
dürlükleri miiesseselerin kanununa uy
gun çalışıp çnlışmadıklannı kontr.ol ede
ceklerdir. 

Müesseselerde t 2 - 14 ve 14 - 19 
ya~lannda ve daha yukarı yaşta bulu
nanlar tesbit edilecektir. Aynca amele 
fişlerinde amelenin umumi nhvali, has
talık vaziyeti ile meskenlerinin durumu 
kaydedilecek. müesseseler tarafından 
amele lehine ve malOl olanlar hakkında 
nasıl tedbirler alındığı tehiş edilecek
tir. 

Yeni iş talimatnamesine göre muay
yen bir miktar isçi çalıştıran her mües
~ese bir doktor bulundurmak mecburi
yetindedir. 

•• un ıyatla.-ı 
---c<>~--

68 • 75 lıurıış arasında 
tesbft edildi 

29 syılı koordinasyon heyeti k·aran
na uygun olarak, ticaret vekflleti, iktı
sat vekaletiyle birlik olarak memlekette 
bulunan işlenmemiş yapağı fiatini tes
bit etmiştir. 941 - 942 mevsiminde aza
mı sabş fiatleri şunlardır : 
İstanbulda İzmir yapağılan kilosu, 

c;uva.Jsız olRrak 73, Bergama 75, Aydın 
73, Anadolu ince 72, kaba 68 kuruştur. 
Bu fiatlere nakil masrafları dahil edil-
memiştir. 

ele .. e çe i 
müzaheresi 111a lı~or 
Yann saat 16.30 da toplanacak olnn 

Belediye meclisi, yeni sene bütçesini 
müzakere etmeğe başlıyacaktır. 

----<O>·---
A A ı 

e z ·r - gen ler •• 
19 mayıs spor bayramında Anlcarada 

vapılacak merasime iştirak etmek i.izcrc 
f zmirden kıivvetli bir grup gönderile
cektir. 

---co:r>·---

Efımefder lşfı n olacalı 
Ekmeklerin daha pişkin çıkarılması

nı temin için b<'lediye tarafından tetkik
ler yapılmaktadır. 

= , 11111111111ili111 il il ili il 111 il 111111111111111111111111 = 
= = = Yüksek ehliyetli ve = 

ıı ıı ıı 111111ilil111111111111111111ilııııı111111ııı111111111111111111111111111111111ımm11ıı1111111111111111ııı111111111111 ı _ ehliyetsiz kısa fıiz .. -

u ,a r 1 1 ' he~ e. ih er ,anları n gü. metliler çağırılıyor ~ 
anlı bir begannamesi edivi i 'örü or ~ ıı' . 31s dahil oğıım-~ 

[ Baştaraf1 J. ci Salı.i/ede ] • 

Milletim! Orduma Uyık olduğunu 
ıtöster. Geridekiler! Cephedekilerle şe
ref yanşına çıkmız.. 

Yunanlılar! Kalplerimiz gibi kalp ta
şıdıktan, demir gibi sağlam bir iradeye 
azme, mukavemete, feragati nefse ma
lık olduktan sonra on binlerce dUşma
na ve düşman tankJarınn mukavemet ve 
vatanımı7.a ka~ va7Jfemizf ifa edecelt
ler _ 

KraJ, ordu ve millet hepimiz birlik
te öyle müs'bct ve hayranlığa değer bir 
bütünUz.. Mil.şterek irademiz bu varlı
ğı sarsılmaz kılmaktadır. Milletimiz 
için ulvi olan bu saatte clindarane bir 
huşu ile kalplerimizi bir çok Yunan ne
sillerini himaye eden AHaha, Hazreti 
Mcrvcme ve cbt'di Yunanistarun şan~ 

refini hayatlann pahasına müdafaa 
edenlere tevcih edelim. Dilş{lncelerimiz 
vatanımızın mukaddes topraklarının 
mi.irJarna destanı yazılan yerlerine bağ
lansın .• 

Yaşasın Yunan ordusu .. 
Londra, 12 (AA) - Avusturalya 

h: wekili Menzis asağıdaki beyanatta 
bulunınustur: 

- Tarih Yunan milletinin büyüklük 
,·esikalariyle doludur. Modem Yunan 
millf'ti de eski Yunanlılar gibi asil an
anelerine sadık kalmışlardır. Bugün 
Yunanlılara İngilizler yardun ederken 

. 

[ Baııtarajı 1. ci Sahifede 1 ~ ıu salıatıar da telırar E 
- Hnrbın aleyhteki safhasının devam § muayene edilecelı.. E 

etti~ne dcHUet eder hiç bir şey yoktur. : iZMİR YABANCI AS. Ş. BAŞ-E 
Boyunduruklan altına alnuığa tcşebbils ~ KANLIGINDAN : :E 
ettikleri kUçUk bir mcrrileketin kahra- § YUksek ehliyetli ve ehliycl<ıiz kısa E 
manen mukavemeti karşısında Alman ve : hizmete tabi mUkclleflerin 25/4/941 E 
İtalyan mUstevlifor plAnlannın muvaf- ~ akşamına kadar şubemize milracaat E 
fakıyetsizliğe uğradığını görmektedirler. = etmeleri.. E 
Milstevlilerin tebliğleri artık şn.şaah de· E ,,.. E 
ğildir. Artık ileri hareketleri değil, ha- § Yerli 316 dahil 336 dahil doğumlu~ 
va hficumlanru bildirmektedir. § sakat. daimi ve silrekli sakat erlerin :: 
İTALYANLAR l\ffillJ § tekrar muayeneye sevkf!dilmek Uze- E 
İtalyan1ar Yunanlıların mıhladığı cep. §re derhal şubeye mUmcaat etmeleri§ 

hel('ri üzerinde hiç bir şey bildirmemek- : }Uzumu, aksi halde haklarında taki-:: 
tedirl('l'. : ball kanuniyede bulunulacağı illin :: 
C~n her giln Yugoslavyaya kuvvet- § olunur. E 

lerini tanzim etmek ve Alman havn :: nıııııııııımııııınııııııııııuıııumıııııııııııııı E 
kuvvetlerinin ftni hticumlariyle inkıtaa 
uğnyan teskilAtı ele almak imkanını ZABIT ADA 
vermektedir. 

Londrn, 12 (A.A) - Londranın salll
htyetli mahfillerinde bildirildiğine göre. 
Yuiuuıistandaki Britanya ordusunun 
kumandanlığını Yunan ordulan başku
mandanı general Papagosun idaresinde 
general Haney Maitlnnd Vilson ifa et
mektedir. 
~~ 
Avusturnlya askerleri de İngilterenin 
yanıbaşındadır. Askerlerimiz Ywıan 
kahramanlııriyJe silAfı arkadaşlığı yap
maktadır. 

•••••••••• 

Dün bir kamyon 
kazası oldu 

---<>._ __ 

Altı lılsi a a n ı.. B 
ri in yarası ğırdır .. 

T ayyaresinen asırida~:ı:ı:: 

Dün akşam üz~rl adliye binası ve ko
nak camii önünde feci bir L::aza olmuş 
bir kamyon altı kişinin yaralanmasına 
sebep olmUJtur. 

Şoför Recep Palar. idııre ettiği 1 5 1 
uıyılı kamyonla konak önünden ikinci 
fı-ordonn geçerken önüne çıkan bir ara
baya çarpmamak için direksiyonu sağa 
kırmış ve suretle kamyonu kaldırıma 
bindirmiştir. 

BU HAF2'A 
Görünnıiycn canavar, zabıta kttV\•ctinden ''e mifrnlvözlcrden 

udcta onlarla alay ediyor_ Siz de her hnlde 
korlmuynnık 

( .. .. . 
· r "'"nmıven Aa ın Av e~i 

Hafta sonu olmak münasebetiyle ma.. 
ğaza önünde haftl\lık nlmak üzere bek
liyen işçilerden 48 ya lannda bayan 
Saffeti ağır ve bayan Kadriye ile 13 
vnşında bulunan bir kW ve Mustııfa ad. 
1ı bir işçiyi de hafif surette yarıılnmış
tır. Soför muavini Süleyman Ataman da 
yaralıdır. 

Bayıın Saffet hnstaneye knldınlmı!: 
ve vak·a hakkında tahkikata başlanmış-
tır. 

Eşrefpaşa koruluğunda dünkü . 
merasrm 

Ağaç ba 
bir çok 

x•z----------~~--~ 

ramı y pıldı, 
an ~kildi 

N PAZAR 

an arda 
•• ns z a a 

oy e me ·ştir 
l BaştaTajı J. ci Sa1ııtcdc J 

ııc gelince \'aziycti şöylec<' ıniit~lan et· 
mck knbildir: 

İIJı çamı vali B. Fuad ruıısal dilıtl, ~ü selı mü· 
hen is Ceva Zi~a aruflu bir nutuıı söyledi 
Dün aaar 1 S de Eşrefpaşadaki Cüm- olan çukura ilk çam fidanı dikilmi§. 

hurlyet koruluğunda. ağaç bayramı ya- bunu diğerleri taki
1
) eylemiştir. 

pılmışbr. Vali B. Fund Tuksal. beledi- Dünkü bayramdıı Cümhuriyet koru
ye reisi doktor Behçet Uz, lzmir mcb. luğuna ve diğer sahalara yüzlerce çam 
usu Mehmet Aldemir, parti başkanı fidanı dikilmiştir. 
dVukat Münir Birsel, askeri ve mülki B. Cevat Maruflu irat ettiği nutukta 
erkaniyle memurlar ve mekteplilerle yurdun ağaçlandırılmasındaki yüksek 
koruluğu kaplıyan binlerce halle bayram faydalan, maddi kıymetleri ve bunun 
cin hazır bulunmuştur. sıhhatımıza ve zlrantımıza dokunan 

Yugosla\·ya, iiçlü p~ktu girdiği ~ıı 
1.nten knybcdilınis bir" vnrlıktı. Halk la~· 
lcleriniıı uyanık şuuru sayesinde ft..: 
ınnnyanın pençesinden kurtularak mıı· 
cadcleye ntılmnsı belki bir mucize ol
muştur. Şimdi Yugoslavlnno muka'e· 
metleri ne kadar ağır ve feci şartlar jçin· 
de cereyan eder c etsin :Mihverin kU' .. 
vctlerini yıpratması hakımmdan dcnıok• 
rasi cephesinin zaferi için bir 1aızarıC 
teşkil ettii:ri muhakkaktır. Yugos~1 
mukm·t'meti henüz devam etnıcktcdıt· 
Bawekil Duşan Simoviçiıı milletine be" 
yannamesi da\ a ının doğrulu~ıı ~ 
ordusunun lmhrnınnnlığına inanan ~it 
devlet adamının zafer güneşinin dol!,. 
cnğı gline kııdar miicndclcde devanı t(I.• 
mini ifade etmektedir. Yugosla~Jar rıttl" 
kavenıctleriuin sertliğiyle Yunan ceP" 
hesinin takviyesin~ vakit kazandırnıak· 
tadırlar. Balkanlıırda son söz daha &Ö'!' 
lcnmenıi tir. Önümüzdeki günlerde ,.,. 
ziyeti nydınlatacak büyük Jıadiselef 

Merasime askeri bandonunu çaldığı faydalarını anlatarak ormanların iktı
istiklal marşiyle başlanmış, bunu lzmir sadi hnynhmızda pek mühim bir mevki 
orman bölgesi şefi yüksek mühendisi işgal ettiğini tebarüz ettirmiştir. Orman 
Cevpt Ziya Maruflunun ağaç mevzuu mahsullerinden Sellülozun, kağıt ve 
ve fnydalannı etrnfiy]e belirten nutku patlayıcı maddeler imalalindeki mev
takip eylemiştir. kilni ve daha bir çok faydalarını izah 

Nutuktan sonra evvela valimiz B. eden hatip yurt müdafaası bakımından 
Fuad Tuksnl tarafından cuğurlu ve hn- ormanların büyük ehemmiyetini kay
yırlı olsun> temennisiyle. hazırlanmış detmiştir. 

beklemek l ersiz snyılamnz. • . 
ŞEV E'J' ILGl1' 

Bugünkü maç çok heyecanlı olacak 
...,_----------~---x*x-----------------

A ltınordu-Altay bugün 
karşılaşıyorlar .•. 

---------x..,z:-------
Altınordıı talıımı yine lsteJısizlilı gösterecelı mJ 

KarşıyaJıada soJıaJı lı şııkıl'ı.. 
30 martta İnönU koşulannın şehri

mizde yapılması münasebetiyle bugiine 
tehir edilen Altınordu - Altay maçı, 
geçen haftaki müsabakalardan sonra 
ehemmiyet kcsbctmiş bulunmaktarhr. 
Malfım olduğu üzere gec,,-en hafta yapı
lan deplasman mnçlnrında Altay söz 
götürmez .şekilde :rakiplerini map,liip 
ederek 6 puvnn gibi güzel bir derece el
de etmiş, buna mukabil Altınordu an
cak Uç puvnn kurtarabilmiştir. Bu ne
ticelerde Altay müdafaasının müessir 
yarduniyl tnkınun vaziyetine ~öre teş
kili başlıca ümil olmuştur. Bilhassa Al
taylıların canlı oyunları şayanı takdir
di. Bugün de Altaylılar ayni tempoyu 
tutturmağa muvaffak olurlarsa kolay
lıkla üç puvan daha elde ederek milli 
kümedeki iyi derecelerini muhafaza et
miş olacaklardır. Buna mukabil Altı
nordud~ anlaşılması güç bir isteksizlik 
vardır. Takımın böyle vaziyete düşme
sine fıdeta seyirci kalınmaktadır.. Ge
çen hafta yapılan müsabakalarda tak
tik hntası o kadar bariz bir şekil almış
tı ki nihayet diğer bir idarecinin müda-

35 I\udın İl'nıizlik 

işlerine alındı 
-<>--

Belediye temizlik ameliyesinde as
keri vazifeye gidenlerin yerlerini kadın 
işçiler tutmaktadır. Şimdilik 35 kadın 
belediye işlerinde temizlik işlerinde 
istihdam edilmektedir. 

/ngilizler T obruğun 
garbında muhaı ebe 

edecekler ••• 
[ Baştara/ı 1. ci Sahil ede ] 

halesiyle bu hata kısmen önlenebilmiş
tL Şayet bu hal bugünh.-ü oyunda da 
devam ederse neticenin aleyhte olması 
tabiidir. Marunafih Altay _ Altınordu 
maçlnn daima tahminleri boşa çıkaran 
bir karşılaşma olur. Bazan hafif bulu
nan tnkurun diğerini kolaylıkla yendi
ği görülür. Bu sebeple Altayın iyi va
ziyetini muhafaza için ne kadar gayret 
edeceği tabii ise Altınordunun da vazi
yetini telafi için o nisbctte çalışacağı 
muhakkaktır. Her halde bugünkil maç. 
bir hnftn evvt'lkilerdcn c:ok daha hC3-'C
c nh ve nl!iknlı olacaktır. 

* 
Maç, nt koşulanna gidenlerin de gö

rebilmesi için saat 17.30 da başlıyacak
tır. 

KARŞIYAKADA YAPILACAK 
KOŞULAR 
Karşıynka Hnlkevi tarafından tertip 

edilen A. ve B. gruplarından müteşekkil 
Halkevi sokak koşulan bugün Karşıya
kada yapılacak ve kazananlara müka
fatlar dağıtılacaktır. 

lngiliz ticaret mü

messili geldi 
---<>-

ihracat mahsullerimiz hakkında lzmir 
ihracat ve ithal.Atçılar birliği umumi ka
tibi B. Atıf fnnrua temaslarda bulunmak 
iizere, İngiltere ticaret birliği İstanbul 
mümessili B. Knıle ,ehrirnize gelmiştir. 

Alman - ltalyan or
duları Arnavutlukta 

birleştiler mi ? 
[ B~rajı 1. ci Sahifede ] 

riıniz Tobrukun garbinde düşman kuv- telgrafa göre ltalyan kuvvetleri 
vctlcriyle temas halindedir. dün Ohri gölünün garp sahilinde-

Londrn, 12 (A.A) - İngiliz hava is-
tihbarat bürosunun tebliği : Büyük Bri- ki Ohri fehrini işgal etmi,Ierdir. 
tanya ve Avusturalya hava kuvvetleri Motorsikletli halyan Berzagliye
Sire~ayi~te büyük faaliyet göstermiş- ri kıtaatı ile Alman alayları ara
lcrdir. Bır Avusturnlya filosu iki gün- d Oh ·d • fb t tesis edil-
Iük hava rnuharebeJ<ttinde 18 Alman sı? ~ rı e ır 1 a 
ıayyaresi düşUrmüştür. Almanların iki mıttir. 
hi.iyük nakliye tayyaresi de tahrip edil- Atina, 12 (A.A) - Atina rad
miştir. Meşlıninin batı cenubunda bir yosunun bildirdiğine göre Os
tnyyaremiz _Alm~ n?kliyc kolla~na lrübün •İmali garhisinde şiddetle 
darbeler indinniştır. Bır çok naklıye 
vnsıtnlan hücuma uğrıyarak tahrip muharebe eden Yugoslav kıtala-
edilınl$tir. rı Almanların Arnavutluk hudu-

Bugün biten hafta zarfında ccman 30 dunda halyanlarla iltisak peyda 
Alman tayyaresi düşiirülmUştür. etmesine mani olmustur. 

Lon•'"n, 12 (A.A) - İngiliz harbiye •--· --
nezaretinin tebliği : Eritrede, Musavva- A anla 1'0k 
nın ~tına kadar alınan esirlerin adedi ~ 
41 bindir. Bunlnnn bini subay. 14 bini 
ttalyan askeri ve 26 bini miistemleke zay• at verdi 
askeridir. 

Hnbcşist:nnda AdJs Ababadan hareket [ BaştllTnff 1. ri Snhif cd~ ] 
eden kuvvetlerimiz ricat eden düşmanı tngiliz tayyareleri htm dağ geçitlerin-
ınUtemadiycn hırpalamaktadır. Adis de dü~ann taMTUz için ini~lerinde ka_ 
Ababada beş bin esir alınmıştır. yalara ~"lrpııc k kadar alçak irtifnlar

Yugoslavların cesa
reti kırılmadı 

r BaştaTafı 1. cl Sahil edl 1 
Almanlar fiili det faikiyeti sayesinde 
dc~il, fakat harp imn ebnede.., yaptık
tan hücumun aniliği sayesinde bnzı 
mt.'Vaffaluyetlu elde edebilmi§lerdir-
• KıtaJanma dü,manm . ilerlemesini 

durdunnak için esas muharebe hatları 
üzerinde fimdiden tah§it edilmektedir. 

dan uçmuşlardır. lngiliz hava fa:a)iye
tinde görülen yüksek kudretin Yunan 
':nlkırun maneviyatım bir kat daha yük
selten bir amil tesiri ynpbğı muhakkak
tır. 
~~ 

~ 
ı .. 

Bu büyük bayramınızda mitıeotin yar_ 
dım ve şefkatine muhtaç çocukları se
vindirmek için çocuk esirgeme kuru
mu yıırdımlannızı saygıyla bekler. 
~_,...,,..._,.._,..,,..,,..,,..,,..,,....,,..,,..,,..,,..,,.~~..r..r..r..r..r~ 

KARŞI A ADA 
LK ONSERİ 

Bu cı~ın Knr.şıyaka Halkcvind" 
meşhur halk şairi Veysel tarafından b11 
halk konseri verilecektir. 

----co•---
Qelenler, Gidenler 

İzmir mebusu BB. Mnhmut Esat Bot; 
kurt, Aydın mebusu Dr. Şakir şene 
Ankaradan şehrimize gelmişler, Diynt"" 
bakır mebusu Veli Necdet SüngütaY.~ 
tsnbula, Maarif vekfileti baş müfcııw 
B. Ekrem Saraç Aydına gitmişlerdir· 

Balkanda kat'i harp 

başladı 
[ Baştarafı 1. ci Sa1ıifcdc J 

!atlara rağmen harbe devam etmeğe eO 
kat'i tekilde azmetmiı bülunmaktadıt• 

Almanların, elde edilen delaiJdeO 
anln§ılncağı vcçhile, Flondr muharebe
si manevralann Balkanlarda tekrar e&
mek istedikleri cınlaıılıyorsa da bııll' 
muvaffnk olamıyacııldan görülmektr 
dir. 
jNGilJZ TAYYARELERİ DÜŞl\ıAıi .. 
JARINA ATEŞ .SAÇIYORLAR '-' 
Atina. 12 (AA) - YunanistandP"' 

İngiliz hava kuvvetleri kara~ 
tebliği : 10 - 11 nisan gecesi ağır ~ 
bardıman tayyarelerimiz cenubi YUif"' 
lavyada Köprülü ve Pirlepe şehirlc.rio' 
ve şimali Yunanistanda Kılkışta ~ 
lecemmülerine şiddetli taarruzlar ygpt' 
rnk bunları bombardıman etmişlercUt.,.. 
Havn şartları fevkalade fena olduğund8'1 
bombardımanların tam neticelerini gôt' 
mek kabil olamnmıştır. Yalnız boın1; 
lann infilfıkını bcynz yeşilimtrak 
ışık takip etmiştir. 

Büvük bir otomobil kafilesine mi~ 
yöz ateşi açılmıştır. Bunlardan bir ~ 
mı ateş almıştır. Galikos bölgesinde d~ 
man münakalUtı bombardıman edilı:rıW 
tir. Bir tayyaremiz nlçaktnn uçarak at' 
nastır - Pirlepc anısında motörlii ~ 
talan ve tankları bombalnmı~tır- __ 
tank infilak etmiş, knmyonlar yan,,... 
tır.Polikrastranda mühim bir köprü t,et' 
ha\a edilmi tir. Manastırla Pirlepe .~ 
SJnda nakliye vasıtalnn bombalanınaıt-' 
l{am) onlar tcrkcdilmi bir kısmı r;. 
mı bir kısmı çukurlara de\•rihn ol 
Beş tank tnhriı> edilmiş, altı kaıJIY 
yanmıştır. ,_. 

Bütün bu lıarekfıtta iki tayyare . .-1. 

knybolmustur. Bu tayyarelerden baı .. 
ı:in pilotu ğ ve salim ~elıniştil' • ....-""'. 

::i 
=ımııııııııı ıııı ııııııııııııııııı ıı ıııııı ıuı 11111111111 i = 1 

nıaı Eczanes· en i 
b. • • ·yor: 1 

- i 
§ Snyın fzmirliler, eri 
§ Hergün eczanemize edilen mürıı b ~ 
E atlardan anlıyoruzki mevsim fca ~ 
~naftaline ihtiyaç çoktur. Maal~ 1 
§naftalin tedariki mümkün olmuY.~ 
§ Elbise, eııya, halı ne varsa hepSı ~ 
§pompa ile sıkılmak üzere hu,Ulli b ~ı 
:: ha!lerat ilacı yaptık. Naftalinden ço i 
:: daha müessirdir. Leke bırakııı.ı-j 
~ açık şişeye koyarak istediğini.% ~· ~ 
:; dar verebiliriz. ditİI E Naftnlinslzlik bir eksiklik değil i 
:; vııtandaş.. 1 

ıı ... 
: 1111 mııı ı ıı l ! ıı ııı 11ııııııııı1111111111 ııı ıı ıı~ .. ., 
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: •• !!.'!.!:ÜN K O_P R O G ~f.,,:---

,af1• 
!l.00 Program ve memleket sant a)9.~ 9.0.~ Ajans haberleri 9.18 Müzik ~1jz.'1 
10.00 Ev kadını - Yemek ListcSl JZ·~ 
Program ve memleket saat a)'9:rı )lB' 
Müzik; Karışık şarkılar 12.50 J\Jans -.t. 
berleri 13.05 Müzik : Radyo ince ı:;alot' 
heyeti 33.25 - 14.30 Müzik : RndY0 telcet 
orkestrası 18.00 Program ve r'e:S J{<>' 
saat ayarı '.'C ajans haberleri l;.nııı1c : 
nuşma : Ziraat takvimi 19.50 

1 
şBf' 

Halk türküleri 20.00 Miizik : ~ ~ J{a
kılar 20.15 Konuşma 20 30 M~~.1 'k oıı
rışık şarkı ve türküler 21.00 °~0nser
musikisi .. 21.30 Temsil ; Devle: ri tartı· 
vatuvnn tiyatro .şubesi talebe

2 
~O 1'feftl' 

fından .. Rejisör : Kari Ebert 2 . 8t:ınl 
leket saat ayarı, ajans haberle;~·_ 23 30 
spor servisi 22 50 Müzik pl. 23-
Yannki progmm ve kapaıuş .. 
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YENi ASIR· 
• 

Bugünkü at yarışları HALiT ZI YA TURKKAN ANLATIYOR 
~~~~~-~~-s4~ 

~~~~~~~~x.x·~~~~~~~~~ Fotogrametri meselesi 
------X4X 

Şehirlerin imarında en e\·vel ta-· 
hii şartların bilinmesi. lazımdır. 

Bugünlıü JıoşuJara İzmirlilerin iyice tanımaddı· 
ıarı hayuanlar da qtirafı ediyor • Hangi atların 

Jıazanması muhtemel? •• 
~~~~~~·x·x·-~~~~~~ 

~•hir ve kasabalarda nelere evvela Hayatın tabii cercy·.mlarını ve zaruri 
ılaSla~uık lazım geldiğine dair tapu ka- ihtiyaçlarını tatmin e<\ici. tertipli. mıın
Z lro umum müdürÜ mühmdis Halit tazam bir harita sayesind• güzel bir par
~Ya TUrkkanın bu L,Jere ne kadar m.., çayı eski kasaba veya ~ehre ilave sure
lı. ki~ olduğunu bildiİ\imiz için kendisiy- tiyle, halkın en müsait ve rahat bir yu-

11kbahar at yarı~larının beşinci hafta- miyetle iyi dereceler aldığı görülmüş
sı bu~ün Kızılçullu alanında yapılacak- tür. Sahra, hem sinirll ve hem de kuv
lır. Bu haftanın son koşusu. diğerlerine vetli bir taydır. Her ne kadı;r rakipleri 
nazaran çok meraklı olacaktır. Dört ya- Gül•ecle Tarzan da kuvve-Oi taylar ise 
rı.a, kosu\arını gördü!'ümüz mahdut at- de, Sahradan birincili~! kolay kolay ala
lar i<tirak ettiği halde bu koşuya iki bilecoklerini tahmin erlemeyiz. 

bll' görüşme yaptılt, Helit Ziya bize: vaya malik olmasını belediye temin eldi: - Evvela zararl•rı ve gelebilecek tiği kadar ~ehir iht!yacatını hakkiyle te
~ er tabü Metleri önlemekle ve bu- min• kiifi bir araziyi cloho evvrldo'l çok 
ı.Uıı tetkikatını da tal:min edip yapın.ak- u;uz ~ir para ile alın•'.' w tet1~.ibl! fe~
ba lfe başlamalıyız, dedi ve sonra da ıza- nıye ile bunn yepyenı ve guzl sekti 

yeni at daha girceektir. Handikap ko- DÖRDÜNCÜ KOSU; 
susu olan bu yarışta, b!lhossa atların 3 ve yukan yaştaki halis kan İngiliz 
tasıvacakları kilolar arasındaki büyük at ve kısraklarına m?hsustur. Mesafesi 
farklar, 5 ata da ümit ve şans bahset- 1600 metre, ikramiyesi 320 llradır. Han
mektedir. Bu kostınun sürp':izle bitme- dikap kosusudur. Bu ko,uya 3 at işti-
si çok ımıht•meHir. Çifte bahis ikiyle rak edecektir . ' 

tına. devamla; vermPsi sayesinde ye!liıien aC"ılın vo11ar 
bu ~hirlerimizi imar için ça~ış.tığ.ımı~ ve tes!s edilen ı;a~alı .1~s:ıİRr: p::t~Rr ~R
h.~erdr tabii hadiseler, hızı şımdı hallerı ve emsalını t°"b•t etm•ş hır nlon;;:4 İstikametle"rde tetLik&tta bulun- la ev yapmak istiyenlere bu munlo»m 

11 ~ı:z:ı ve bunu her ŞPye tercih lüzumu- arsaları tnl<~itle verm~k ~.:ıve~:nC.cp h~rrı 
u ihtar ediyor, j 'rn lka ~ok hiiyük bir kolaylık buJ.,,us 

bosinci, ikili bahis le be~inci koşudadır. Girecek atlar şunlardır· 
!{o"t.:l"'T"•n prorrram• ~uaur· 1 - Komiser. binirisi Davut 68 Kg. 
P.IR!NC1 K0SU: 2 - Tnspınar biniris! Horvat 58 Kg 
4 vo yı•l:arı ya:;taki 1941 s0 nesinde 3 - Şipka, binicisi Mohmut, 51 Kg. 

l·oz•nrlıkbrı ikromiy-1er yekômı 4~0 li- Bir çok eh•mmiyetli koşıılar kazan-

b··Ş?hlrlerin ızüzelleştirilmesi halkın ta- hem de imar v~ tnnz'.m vazif.,..;.,; ifa 
~ı iht~Yacat:na vefa edecek surette bu- ~derken şehre de diğe,· şe~ir ve k.a•aba-
1 Şı>kıl verilmesiyle u!c'raşırken devam- lara nilmune olacak yor.! l:>ır peykı mey
~fı•hn yağmurlardıuı birikip düşman d~na getiı:mi• .ve beledi~•. hiss•sine de 
d •kın yapan sellerin, surada, bura- hınlcrce !ıra. ırat temınını hu hazırlık 
~ lnenıieketin bir çok ye•lerinde gerek mü'llkün kılacaktır. 

ıayı <loMurmıya'l hali< kon arap at v• mış ve hele ilkhahar varışlarında en l;•i 
1<ı<rakhnna rr.eh•udqr Mesafesi 2000 lormiyle kosulora i•tink etmiş buluMn 
metre, ikramiyesi 25~ liradır. Bu koşu- Horyadın bineceği TJ•T>L'lar, KomisM'
ya 3 at i<tirak etmektedir: den 10 kilo daha ckşik kosacaktır. Bu 

1 - Yıldırım, bini»isl A1>dullah. 60 kosunun Komi<er ve T"şpınar bol'?u~a-

~ n ve gerekse mal ve bina itibariyle Ka•aha ve •ehirlerin imar planını yap
ııı diği zararlar: Her sene ya~an yağ- mak için semadan a1ınm•' resimlerine 
btlan mUteakip sanki. bir adetmiş gi- mutlaka !Uzum gö•te,en şehiroi müte
b1.t tekerrur etmektedir '$u halde; biz hassıoın miitalealarına biz. cohr'n mils
ltı, ta.:-ı~.tan şchirlerir. imariyle mesgul takh•l vaziyeti. ':'e h;-Jlnn r•f•h .. v: hu~.ıı
y .n obur taraftan da eriyen karların ra kavuşması ıtıharıyle cok muhım Ş'cr
t~~ Yai!murların fel;;kc..ılerinden kur- diilfiimüz bu noktaları ırn,•e eclo~oi'>:iz: 
r ."""k çarelerini birir.dye tercih zaru- Fologrametri veya normal usul ıle ev-
'~ karşısındayız. • veli\: eskidt'll kurulmuş ŞehirlPrin sel ve 
~. •r ııabah, eline ıınzeteyi alanlar, Edlr- rmsali Metlerden korunma yollan ara
,_ n~ Veya diı!er sehi~ ve kasaba ve hat- nacaktır ki bunun basınd• tarak makl
detkoyl~rin maltlm ol•n .sokaklarına be- neleri tedarikiyle ilk I~ neh~r y•ta.kları: 
g&I! f~hlrde, köyde nehırler. çovlar ve nın mutlaka taranarak tem11lcttlrılm•sı 
A. •rın yol yerine kaim oldu<!unu. ".ellr. Bir iki kom~u v;J~ı·et şeHr veya 
billıasya, Çarşanba, Kem•lpaşa velhasıl kaza beledivelerinin birleome.•ivle bu iş
.,: çok ~ehirlerin su baskını yüzünden l~r mU~terek bir pro"l'8mla olb•t kolav
•ç 'ı:'P oldui(unu, binlerce vatandasın lıkla ba~arılacaktır. Bir kerre isin sela
ieı ta kaldığını okurkm imar kadar di- metini temin ettikten sonradır ki güzel
li~ kurtarıcı tedbirlere tt?VeSSillUn IS- !esme kısmına ba•lam'k lhımdır. 
Jı.ı h oldıı~na si• de. hi1!mlen sünhe vok L!lıumu !lzerind• ba kadar te"akkuf 

ı:ı ·•ınfi.kirsinizdir. ottij!lm!z bu gOıel v:ısıl>, memfokette 
ler 1f• dı:voruı ki; bu<riin bilyük sebep- tatbikat itib•riyle nasıl mümkil'l olaoak
te 0 rnadıkça, yıkmadan honnadan !'lPh- tır-, Bu za.nrM ilıtiyar:lan tem;ne karar 
derı<m Uygun şekli veTTTiek için hu~iln- veren belediyel•rimiz bıınu nasıl h•şa
l'ar •çılmosı 18zım l"elen meycbnlarl" •ncak ve n•rey .. milr•caat ed•cektir? 
4.,ın ve nihavet bir giin vaoılacak bin.- \~rselenj., h;zce con rlacak noktaoı iste 
d.i n hed~r olmadan muhafazal mE:"vcu- 1111ra~ıdır. 
?nY~ti lcin ehrin bu~ünkU sok~klarivle Friryt'lr"ini hf'pimizi'l bildi.7i ne kadrır 
le:i"danlarının •lm&!ı elzem !stibmet- ·üze] sevlor vardır ki: bunu tatbik !cin 
'•lt tnill! iktısada en l!Yl'!Un !(elecek su- 1<ime ;,.·ne vakıt ve nosıl müracaat H\-

t c tert_ip etmP~e merbııruz. 7tm ~eldicrini bHeme~'~imiz vahut hulo-
~lı·t•· bır taraftan helediy€'lerimiz bu .-.,a~•ğımızden bu l!iiwl t••avvurlar ol
ıt nclyi hasıl edPrke'l ya'll bac:: 1rı'1:ı a1" -iıı~u \'P""d"" kalır Bu ~1rıllrrin cp,r~lnn• 
1 '11eut eden mlihlm meseleleri de hal- 'ın1mak f("i1'\ yinP h•l"'~İ~rrlr-rimizln. b;r
etrn,...lidir. Ynnl ŞPhlrlerln ve kao;a'h?.1~- ':kf-e mP~t'lf'nin hallinP r:ı.lı«aca~17 

!'ttı (Nehir) Ecyr7anlnrınd"n mn-.ıun ha l - J.rfeml11okttt~ te~!"ühPs; .st bk'.?tmic: 
le konması ve ~ehirler~ umul•n froli•·e• 'ıXıolo f~to~me•r ı•<n·liv1• veva nonıal 
~ısadiyeyl temin için ba!! mlih 0 ndi• •ı•ullcrle colı•ır hiH'1< ll'i'ess~sol~r var
ı: rnlmarlann tasavvuru f!ib" biz: bari· "!:A ona miiraC"aat ilk hatıra r,rlend.i,.. 
Yı plR.na yaln1z imar !c:-ln lb1m bir va- Böyl~ bir teşPkkiH m3elesrf heniiz yoı..

:ıta telAkkl etmlyoru" Semadan tavv•- tur. 
e il~ alınan veva lcah• hale göl"e' birdrr 2 - Bövle bir müec;sese-nin mrvcurli-
~lt'l . lı ı en ,...,.imlerle şu fotommetrl dedi- veti selürkd, 11.feıledrn fe!nket1°rdcn 
ıı,~17. usulle bizim m•vdana ııPtirecel:i- kurtarır Bövle hir t•"•bbti• her "''""" 
llıl haritaların yanı başında avarvı ze. :ei':ı amelivaİı bir ronto;enP v• hir hh'iJ 
1i nı bUtün tafsilAtivl• gö,teren ve ""h- rarorıına istinat rttireıı hir del.;to• ~ibi 
"1 rı clvarivle olan hlltiln :nllnasebetleri- muv~f!ok olur. O h~ldP belediyrlcrin 
~la Yer ylizünde olduğu t'ibi müces.<em •ıe ki delerin hayati ihtiyocını temin 
ı./•k mütaleaya elveri<li olan foto<?raf icin beled'y•lorin birl"m••i l~zım. Bu 
~'1ıiblze _kun11acak köylerin yapıl•ca1, hirle•me de bir bakırr~an buglin c-lmı>s
llalar eh1ır ak.•amımn in~a edilec•k bi- tur. O d• giizel bir pBn ve ivi b:- ıi•.oap
ı.,.kkn .. •el a!!>ında clmaması) ~ra>ır 'ı bel•diyrler bankosın• miir":ııotla isin 
4rl lılune ııöre bu harita ve fotograf- :nal! ciheti yani pllra •..a•ri!tl m\!mklin
loa,8 §Umullü bir şekilde arazinin mUta- dür. Neteklm bu i• ehe,,..,,.,iyetl' rle olı
Vas,~• ınuktedir olacarımız bu kıym•fü nacak olıı"" meml•hte 7anıbcak h'!
'iey larla köyün vey• sehıin !~inden metlerin ,..,, büyHrril dP bo•orılm•~ olı
liıı. t;•nındon ge<;en der.,Jerin, nehirle- caktır. Mes>le; ııöriln:lii!\!ln~•n -'• m!l
ta il raltterinl ınhhatie ancak, bu vası- hlm VP. faid••I de n koch~ biiy'iktllr 
dan• tayin lmkAnına malik nld•ığumuz- Netice - Tetkibta m;istenit b'r ko
~•tın imarına ko~tuğumuz ~Phirlerin ha- rar mesafl"!1in yansını katetmek demek
baı.. 1

• b•ka•ını, hattı\ bu ~ehir ve kas•- tir. 
ııı.,,rın sel Afeti ve emsali gibi ka73]ara 
~ıın 

1
17 ka1mamacnn1 •r-rrıin p~ı::.ıri7 lA- Yugoslavyada Al. 

manlar durduruldu 
' ır s . 

l~ ~;ı ~alde; ... vvr·lil. fotng-r:>n1etri usuliy
hoı~ hirl"'t'in Hl!ıda intikal etmiş ve- men
Vıı,; tın.'" <al~hivettar hey•ti femıh•el•r 
ı,~"'-' 1 Yle lrtkilr;, e]i.,.,jzo al Jı1hm!! 1<1iv. 
r)l":rı ba ve-ya qeh!'in rii7f'll~t;rjh-.,p~i ic'r. 
ı-:tn ~nlığın, fid:ınl1~1n, b"'h~j)nin .n!',.eclC' 
t!:I ~~asını. ~o!~akların h::-n('l'i i~tikam,.. 
it~ leve~c·h ol!na.cı:ı ve ni~~vPt civn.r 
ıtın aba ha•ta kövlerlP ikt~~:ıdl., ve tic--:ı"t 
hf)\~'\St'het ve ,,~rl~'E'tlprini tanzim irin 
lııa ~ elde bulıınocak ve •İİm\lllil m•lil
hn 1 lllalik resimleri• en !!il•,.\ tert'h. 
aı,~~ak imkanı olaca1'tır O •ehir ve kn-
1~ ·• hakim riiıgarl.r haMi i<tikamet
hı, R•lf!;.-.; tayin ve t•sbi• edili"'e basi' 
~ol::Uli\haza ile yap•l•cak mezhohAnıl' 
'l'eaı., •ıııdon ,,.hir otun•lmaz bir hal alır 
"~ ,,_ •ililecek f~brihr:ın clumnnın~an 
~~ lı "

1
'111,ket halkı ral•nt yiiıii P~rmez 

~ı1u b ~D; fotogrrım~P-i He1 va]nız mev 
ft;ı h';,hıs olan köyUr veya şehrin de-
111~ ı · ~İ.<; l>un1arın h:-ı:yettiyll'I>, ~~ken"tııi
l'!tı• " 1hhat1vle 15.k"d"r VP biitün rlva
tlt) ll. r"ıe~pl~. nn hiyı Mikv~~1, re..-imlPrin: 
~ıl {'""•k l!\,•m. Btt ve.,it~ !'talik de
l~ , h•r <PVrl•n evv•l norMI usul ile 
~ 'ıı~;~llıi haritayı y~p·p prnnın tertib; 

11 
ır. 

[ Basta~afı 1. ci Snhilede ) 

mnn ktıvvetleri Belı:r~d•n 60 mil eenu
bu garbisinde Kroveyaçta dıırdurttlmuş
tıır. Almanlardan bir çok e<ir alıruıu~tır 
Bunların ara•ında bir general da var
dır. 

Ayni habere göre, Üskiibün cenubu 
~nrbisinde miithis bir muharebe t:f'rc
yan etmektedir. Bu mıntakadn Yugos
lovlar, Arnavutlukta bulunan ftalyan
larla irtibat tesisi idn ııarbe doi(ru sar
kan büyük Alman kuvvetlerini durdur
ma~• çıılısmnktadırlar. 

Üskilp civannda el bombalariyle 80 
Alman tankının tahrip edildiği söylen
mektedir. 

Nazilerin .şiddetli bombardımanlanna 
roğmen Yugoslavlar İngifü takviye kuv
vetlerinin geçmesini temin için Manastır 
civarında açık bir koridor bulundurma
*a ııaırret ediyorlar. 

Halen don dolayıslyle miinaknlilt güç
lükle temin edilmektedir. Muhabir Yu
,;oslavların gelecek fnıdliı ve Amerikan 
vardımına çok güvendiklerini !IS.ve et
'llektedir. 

Kg, •ı ile ba~layıp biteceği muhakkaktır. Bu 
2 - Nergis, binici•i Davut, 56.!; Kg. m!lcadelrd•n Ta~ınann galip çıkması 
3 - Sevim, binici>! Ba\'ram, 56.5 Ki(. beklenebilinir. 51 kilovla Şipka, eski 
tlkbehar yarışlarıncb en !vi durumu ko•nlarını teharhr•a nl~•e olab!ltr. ' 

ile gü!e1 ko.,ılar kazanınıs bulunan Yıl- BEŞiNCi KOSU: 
rlıım bıı hoftanın da favorisidir. Ancak 4 ve yukarı yastaki ye!'li yanın ka11 
bu ~alibiı·e!i te'llin irin Nergis ve Se- lnqil!z at ve kı•raklaıllll mahonı!<ttır 
\•iml 0 çok nl'ra•aral!J !ah!nin edilmekte- Mesafesi 2200 metre, lkrımiyesl 255 li-
dir. radır, Handikep koşu<ıodıır. Bu ko5uya 

tl(INCt KO!ŞU: kaydt'dilmi• bulunan Nirvana, veril~n 
3 Yaşındaki hlr koşn kazanmıyan yer- 71 kiloyu fa>.la bulduğu için yan.a işti

li yarım kan tn!!iliz e•kek ve dişi tayla- rak etmlyeeektir Yarısa t(lrecek atlar 
ra mohstl"tur. Mesafesi 1400 metre, ik- •unlardır: 
ramlyesl 190 liradır. Rı: koşuya şu 3 tay l - Olga, binicisi Me-cit, 64 Kıı. 
'!lrerektlr. 2 - AlcPVlSn, blnlc!;i Mu<tafa 60 Kg. 

1 - HevPS, binict.i MıL•tafa, 56 Kg. 3 - Gollü. binicisi O,.b1ullah, 53 K~. 
2 - Selçuk, binici•i 'hkir, 56 K~. 4 - Ceyl5n, binicisi Boyram, 50 Kg 
3 - Blrs•n, b!nlcisl HHmdi, 54.5 Kg. 5 - Alceyl8.n, binlcl•I Baha, 48 Kg. 
Çok mükemmel olan Heves Mustafa- Bu koşu bmlrlllerin iyice tanımadı-

nın idaresinıle kolay bir birincilik alabl- l;ı Olga ile Alcey!A.n Ceylln ve Gilllü 
lir. Ancak Hevesin Ahu- yoldasına ce- boğuşmalarlyle çok revkll ve meraklı 
mile yapıp haklı olan blrindllğinden geçecektir. OJga ve JUcevlfuı cevherli 
vazgeçm""'I de muhte.,-,eldir. B;rsen bu VP kuvvetli aflardır. Her ikisinin de bir 
~rnsuch da sal'sı7. ~örllnınektedlr. ook muvaffakıyetler! vardır. 3 üncü 

t'ÇüNCt' KOŞU: !,afta van•lann<\a 58 kilo ile ko•an Cey-
3 yı~mdaki hic ko"1ı kazanmamış ha- lan is~ 60 kilr> ile Alc~ylBnı vurmu~ ne-

1is k~n nno erkek ve ~i,i t~ylanns mah- feslı bir nttır. Bu hafta rakiplerinden 10 
,u,t•.ır. Mo•afe•i l~no metre ikramiı•esi ve 14 kilo noksan olar·k koşacaktır Bi-
190 lirpdır. Bıt koşuy2 a~ağıdaki atlar nicisl Bayram hem ivi jokeylerlmlzdcn
istirak rd•eoklir: dir ve hem de CeyH\mn antrenörildiir 

1 - Ta•nn. biniris; Rayram. 56 Kıı. Bu ko•ııda C vüın nazarları llzerine 
2 - s~hra, binicLı;;i Mn!'tnfa 54.5 K~. rekmc-ktP ve S:l.nc::lt p,0rlinmektedir Gül· 
3 - Giilgeç, binici;! Abdullah 54.5 liiden de 53 kilovla vr Abdtılbhın ida-

Kıt resinde derece b~klcnebil'nir 
Kısa mesafelerde shı.irli atların umu- N. RUÇ 

19 
Sall•ft mt!şterHerim ze 

Ar as t ada 

VE 
Hükümet caddesinde 

Nermin 
TuhaFiye mağnzalnn Hükümet Ko
nağı karşısında 12 No. ya naklcdil-

1-5 (856) 

ızr.tıR BELEDiYESiNDEN 
Köprü mevkündr.kl parka proıesı 

mucibince umurni hela yaptırılması, ya· 
zı işleri müdürlü~ünd~ki keşf ve şart. 
namesl mucibince bir ay müddetle pa
zarhğa bırakılmışlJr. 

Keşf bedeli 484 lira 4 3 kuruş, mu
vakkat temlnalı 36 Lr~ 35 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra· 
rak 27/4/1941 tarihinden, 12/5/1941 
tarihine kadar haftanın pazartesi çar
,amba, cuma günleri encümene miira-
caaıları. 13 17 21 26 (853) 

1 - Fen heyeti anbarında mevcut 
4600 adet kiremidin satı~ı fen işleri mU
dürlü!(ündeki keşf ve sartnamesi verhi
le açık arttırmaya k .. nulmuştıır. Ke•f 
bedeli (69) lira. muvakkot teminatı (5) 
lira (2Q) kuruştur T>liplerin teminatı 
1~ banka•ına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 2114/q41 P;.ıarte•I gü
nü saat 16 da encilmene miiraeaatlan. 

2 - 1388 sayılı sokakta (65) m•tre 
boyda kanalizasyon yapılması. fen işle
ri müdür!Uğündekl keş{ ve sartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye ko,.;ulmuştur. 
Keşf bedeli (368) lira (74) kuruş mu
vakkat t•minatı (27) lira (70) kuruş
tur. Toliplerin teminatı tş bankasına ya
tırarak makhuzlariyle ıhole tarlhl olan 
21/41941 Pa•art•si g!lr!l ,;aa• 16 da rn
cümene m!l,.caatlar:. 4. ~. 13, 19 (792) 

lzınirin bu m~hur ko!onyı.smı 
Hilal eczahanesinden alRcaksınız. 
Çünkü eczacı Kemal K. Aktı.t ya
par. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi
sinde toplam•s bir ıah~serdir, T akli
di yoktur, Çünkü yapılamamakta
dır. 

HiLAL ECZAHANı::SI 

lir~dır. TRliplnln t•min•tı it bankasına 
Y"h"ar"k. makbuzlarile ihale tarihi olan 
11\ f 4119 4 1 pazart••i günü ıaat 1 6 da 
t"nci3me-ne müracaı-t1an 

2 - 804 ve 820 a~yılı sokaklarda 
kanalizasyon yaptlnlmaıı, yazı işleri 
miidürlüğündeki keıf ve ıartnameai veç
hi!~ açık eksiltmeye konulmuttur. Keıf 
bedoli 967 lira 78 kuruş, muvakkat te
minatı• 72 lira 60 kuruştur. Taliplerin 
trmlnah ı, bankasına yatırarak makbuz
larile ihale tarihi olan 28/4/941 pa
ıarte•I günli saat 16 da encümene mU. 
raca atlan. 

~. ,.,,""•k bunlar!. sehrin civarınila o' 
f.,, ''./d;Jn h~ha,.rlar' hul1ttı';\ra&ım17 'h?.· 

" ' """ 'n vti~~fivlP, va7 j,rati ve bun1arr 
t 1 "°'.~'1 "rl1'sı 1?111-.ı epı.1;~ini bi7.e Pn gi1-
h)f'ıfr· •tel',.r:r..!ı:: tlnrrık (tP'"f"'ihan foto~e
~tlriı~ u~1li Je) mPyrl~n-:ı rt0tirr1iğimi7 

Di;:\er taraftan Yugoslav cenup ordu
sunun Arnavutlukta ileri hareketine 
dcvnm ettikleri bildirilmektedir. 

'1 - Fevzi pa•a bulvarında Cukur 
hanın i1tirnlak edilen kısmının yıktırıl
'Tıast ve dıvar çekilmesi alAna ait olmak 
H7f"re f"tıkannın satı'lit,· yan t,lerl müdür .. 
lUP.Hndrki ke~f ve sartname!i vec;hile 
acık arttımrava konulmu~hır. Kt",._f hr
deli 2495 lira muvakkat teminatı 188 

3 - Otobüı, ıoför, biletçi ve kont
rollarile, har•ket memurlarına 125 ta
kım Y»lık elb!oe ve kaıket yaptınlmuı. 
ya71 lşleTi müdiirlüğündeki ıartnamesi 
veçbile açık ebiltemeye konulmuştur. 
Muhammen h•deli 2000 lira, muvak. 
kat l•mlnatı I 50 liradır. Taliplerin te
minab ı, h•nkasına yatırarak makbuı
l•rile ihale tarihi olan 28/4/1941 pa
zart·~i günü ea.._t 1 lı da rncümen,. mü
racaatları. 13 17 21 26 (852) 

~ ... h ~P rec:imlE-r ol~rıt~t1r. 
t·ih t' rın i .. 11 peyda etme•l 15Z!"n gelen 
~ Iır-~k kı':'.ni i~e ancP-t.:· bu cinc:ten ya-

. ı 0 •
1 
•tııtlerle mUmkfin ohcaktır. 

tıl'tna 1 'tle ve fenne rn\iqtcnit bir ar11~
f)~ h sayesinde her 'J,0l~clivo:? ~ehirlerin 
>1. ... ~ 'l'tı• sonra VP hattA daha sonre 
l r:ı 'll nınstakbel va:-:iye!ini na?an iti
~ ı "ol, arak b•ı şehre f~ve olıınaoek k••
•1e."k evv~lden •at•r dır veya i<ti-nl'k 
\ı ·~ıt sal,ıp olmakh hml kU\'Yetini 
~ ile ve heın de sehneye. muntaı.am 

Uz ar-,,. temin C.t.iş olur. 

Henüz teeyyüt etmiyen bir habere 
göre Yugoslavlar mühim bir liman olan 
Draçı işgal etmişlerdir. 

Iralıta yeni bir 1lCPal 
naibi seçildi .. 

Bağdat, 12 (A.A) - Irak parl5men
tosu dün yaptı~ı fevkalade toplantıda 
Emir Abdullahı Saltanat naipliğiııden 
azletmiş ve genç kralın Sinni rüşte va
"1\ olacaj':ı zamana kadar Haşimi ailesi
nin en yaşlısı olan Şerif Serefi saltanat 
naibi seçmiştir. Karar ittifakla veril
ı.ıı.i.şlir. 

- -- -- - ··· - -- · ----- ''"'.'' ·'· 
1 - . ·,,. ""~. .. . . .. ·'"> "'·· 1 

!
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ANTfMAGNE Ti!<'.'' 

ELECTION 

{ 

•• &jllıTIŞ vt,ALt:RI 

ft RUSTÜ SAA.TMAN.~uyu111eı.ıtlr 
i B.ZAHAROF, Hükumet Karşısı 

O .GABAY, Yot Btctaten. 
~ M.FEVZI K4ŞL.l, ea.lcıte.• 

TOPTAN 
SIPARI iÇiN 

GARANT\\...\ 

Kendinizde 
ruzda 

veya çof;uklan
~ördüiünüz 

Halsizlik. Kan.•ızlık. Hazunsızlık. K ann alnlan, Kartn şişmeleri, Burun 
maknd kaşınması, Oburluk. Uaş dönmesi, Salya akması, Sar'aya benzer 
sinir ballerL Gece korkulan, Görmede, isitmede bc:ntkluk, gil:i ııavri 

tabii haller; 
Bunlar yevio !çilen seylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsak

larda velişio Ureven ve kanlarımızı emen solucanların tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alınız,, Ve içindeki tarife mucibin
ce kullanınız .. Derhal kurtulursunuz .. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR-

8 an/ (j, 
o 

ismine 
Dikkat 

İzmir Valııflar Müdürlüğünden : 
Senelik Teminatı Kıymeti Cinsi Vakfı No. Sokağı Mahallesi 
Kira Be-
Llnı Lira Lira 

66T 450 6000 Y ahudihane l\fazbut 80 /28 936 lstlklM eaddesl 
Mirkado !/34 

Cemile 
Yukarıda mahalle sokağı ve evsafı yzılı 1426 M. Murabbaı ~ dahilinde on 

altı odad•n ibaret bulunan bir bap yah cdihanenin millklyeti bu kerre 19 marl 
941 den 20 nisan 941 cuma günü saat onda ihalesi yapılmak üzere açık arttır
maya çıkarılmıştır. Satın almal!a istekli olanlann 2490 sayılı müzayede ve m!l
nakasa kanununa tevfikan ihale tarihin den bir saat evveline kadar teminatla
nru Vakıflar müdilrlUğüne tevili etmeleri ve fazla tafsi!At almak lstiyenlerin 
her gün mesal saatlerinde Vakıf akarat Varidat memurlu~ müracaatlerl 
ilfi.n olunur. 1102 (851) 

ÇAMALTI TUZLASI MVDVRLVtVNDEH: 
Sartnamesine tevfikan 129 metre miklp kereste açık eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli 6710 lira 91 kuruş ilk teminatı 504 liradır. Şartnamesi her 
giin müdürlüğümüzde ve İzmir Bas mil dürlül'!ünde görülebilir. İsteklilerin 28/ 
4/1941 pazaıtes! gün!l saat 14 te Müdürlül:ümüzde müteşekkil komisyonda ha-
zır bulunmaları 13 - 20 - 26 1385 (855) 

Vililyet Daimi encümeninden: 
Bergama - Somc. yolunun 7x500-7x700 ve 27x800 ncü kilometrelerin.. 

de bulunan (Sakaboğazı, Karadere, Demir köprü) nam köprülerin tamiratı 
(2414) lira (34) kuru' keşif bedelile açık ek.iltmeye çıkarılmışlır. 

Taliplerin: mahlmat edinmek üzere h~r gün vilayet daimi encümeni kale
mine müracaatlan ve eksiltmc)'e irur&k için de 14/4/1941 pazartesi günü 
saat f 1 de % 7,5 tem.inatlarile ehliyet ves'kalann ı hamilen encümende hazır 
bulunmaları. 4 1 3 1228 ( 791) 

1ZMl'R SlCtLt TtC' AR'i'.:T MEMUR- l zimmetlerinin gecm <!evreye ait mua-
LUCUNDAN: melattan dolayı ibr::ı .. na karar verildL 

Tescil edilmiş olan (Savel Türk ano
nim şirketi) ııin 31-3-941 tarihinde adi 
surette toplanan umumi heyeti zabıtna
me<! ticaret kımunu hllkıimle"rlne göre 
sicilin 3001 numarasına kayt ve tescil 
~dildiği ilAn olunur, 

Temeltü!ln idare mecfüi ,..porund• tek
lik olunduğu veçhile 15 Nisan 1941 den 
itibaren tevzii karargir oldu. 

trnırr sicili ticaret memurluğu 
milhrU ve F Tonik imzası. 

1: Zabıtname 

2 - Me-clisi idare § .. alannın her biri
ne beher i~tima için TL. 20 - (Yirmi ]i. 
ra) hakkı huzur verilll'P'i ve mürakibin 
senelik ücretinin TL. 250 . (iki vilz elli 

resmt lira) olarak tayini muvafık görilldü. 

2: Hl'!!cdarlar cetvelL 
Savel Türk anonim •irketinin 1940 

he""p senesine ait 31 Mart 1941 tarihli 
adi umumt heyet lçimaı zabıtnomesidir, 

Sav•! T.A.Ş. 1 hissedarlar wnumt he
vetl srnelik adi içtimaını b~h hLc;.c;edar
lar cetvelinde isimleri ya71lı hi0<edarlar 
hazır oldu~u halde 31 Mart 1941 Pa
zartesi ııün!l saat 14.30 da !zmlrde Ata
tUrk cadde"1nde Rıhtım harunda 22124 
No.lu dnlred• kBin morke7inde aktettl. 
İçtimada Ticaret vekaleti komuer! 

Bay Cevdet Arıkut hazır idi. Komiser 
davet ve ilanın yolunda o\dul'nınu bit
tetkik beyan etti. 

Şirket esas mukavelenameslnin 15 in
ol mnd~e•inf' tevfikan ldore meclisi reisi 
B•v Mith•t Nemli riyese1e ~Pçtl. 

En çok hl .. eye ••hin olıı.n h!-.eı!arlar
~an Bay thsan Doruk ve Bay KA!lm 
Gllrel rey tonlama~• m,mur edildiler. 
Bay Feyyaz Savut kAtipli e seçildi. 

RuzM'llede yazılı i<ll"Tin m!lzakere•l
ne geçildi. Mil1.ak•re<len sonra a~a~ıda 
yanlı kararlar verildi· 

1 - !dare heyeti r•poru, murakıp nı
Portı, 1940 senesi KAnunu.vvel ayı nf· 
hayetinde biten hesap senesine alt bl
lfi.nço ve kArU zarar he.nbı ve mevcu
dat li<tesi okundu. 

3 - 1941 ••nesi icin mürakiplil:e Bay 
Galip Hanyalı tt'krar se~üdi. Lüzumu 
Lalinde jklnci bir miirakip tavinl için 
idare meclisine salôhl.vet verildi. 

4 - tdare mecli•i a:r•la.."llldan her hl· 
rinin 4irketfo bizzat veya bilvasıta mu• 
ıımelede bulunmai!a ve sirke! meV7UU• 
na giren muameli.tı ti~riy~ nevinden 
her türlü muameUtı ynn.,,aııa mezun 
kılmmalan muvafık l't'riildü. 
Ruzname~• ~ör' •iil'°"ek baska bir •ey 

kalmadı~ından lçtlmaa nihayet 'verildi. 
Ticaret vekMoti koml•eri C. Arıkut 

Reis nthat Nemli 
Rey toplamab me"1ur thsan Doruk 

Kl\zım H. Gürel 
Katip F<"Yvaz M. Savu 

15 kunısluk pul füerinde nsml damga 
Savel Tlirk anonim sirkefinin hi<se

darlar umumi hcveti '"nelik adi ktima
ının 31 Mart 1941 Pa1artesl gllntİ ••at 
14,~0 d~ 'lrltetln tzmlrd• Atafllrk c•dde
~inıl,. Rıhtım h•nı 22-24 No.lu dAtrede 
kftin idare mer1<oıind• vAnılması hakkın. 
da idare m•cli!l tarofınd•n vaki davet, 
tzmird• mi!nte<!r Yeni A•ır ~a1ete•in!n 
8 Mart 1041 tarlhll ve 10769 No.lu n!l~ 
hasında ilh edilm\' Vf' •lrketin morke
zlnP m!lrecaatla da hlssolerinl gö.terir 
vesaiki tevdi ed-.rek ı'ııhulive varakası 
almıı olan hissedarla•dan asaitıda isim
fori ve h!sselori ad•dl !le revlerl miktan 

Bilanço, rapor ve 
tasdik edildi. t<lare 

hcsal)lar kabul ve yazılı hi••ed.,!ar içtimoda hazır bulun· 
heyeti halarının mu~lardır. 

No. İsim ve ad"t'.sl • 

1 Mlthat N•mll: t..ıonbul 
Galata. Mlnerva R•n 

2 İhsan Doruk: t.;fanbul 

3 
Ayaspa>A. Kuut Pa1a1 No. 3 
FeVYa7. M. Savut: tmılr 
At~tıtrk cad. Ka~o~lu Ap. No. 4 

4 KAıım H. C':Urrl: bmlr 
Kıroıyalr.a Dorln Ap. No. 6 

5 Kazım Mı,.nl: bmlr 
Atatürk Cadıl. No 32& 

6 Kemal Gencol: tmılr 
B0<mahane, Ze~·bek Ap. No. 1 

Hisse s•n edl 
miktan 

Rey ade11. 
!mzası 

33 10 Mithat N emll 

22 10 thsan Doruk 

15 10 FeyyazM.Savut 

15 10 lCAum H.Gllrel 

12 10 K. Mtüal 

5 5 K . Gencol 
' 

100 55 
Yukarıda isimleri y:\l'llı 

muzda koymu~lardır. ı,bu 
hissedarlar l!lmleri hluıındakl İ!ı.zalarmı huzuru

hissec!aran c•tvcll tıınıfımızcbn tanzim ve imza 
e<lildl. 
Ticaret vekllletl koml•el'i C. Anlrnt 
memur thsan Doruk, Klıım H. GOrel 

Re!• Mlthat Nemli Rev toolamağa 
• KAUo Feyyaz M Savut 

res~! damj?2Sı 15 kuruşluk damga pulu UzerindeŞirkctin 
1391 (854) 
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SİY ASI VAZİYET 
---«O>---

Türkiye elinde 
olduğu müd

detçe har ha ~ir
miyeccktir __ ., __ 

Fak at topraklarımıza 

göz dikenler olursa 
ış değişir 

Blalıanlarda harbın 
ifdnc:i saf hası b~ladı •• 

Afrilıada vaziyet •• 
Amerilıan yardımları 
Radyo gazetesin• ıöre, sınırlan mad

di ve manevi çelik kufaldarla örülü ba
n§ Türkiyesinde hiikümet ve devlet mü
dafaa için icaheder bütün tedbirleri al
maktadır. 

Uzak dahi oha, her hangi bir ihtima
le karşı gerekli tedbirleri almak husu
sunda devletin her türlü fedakarlığı ve 
kolaylığı göstediği qikardır. Vatan
daşlara da diifen vazife; ıiikünet ve iti
daldır. 

Dedikodular, yapmacık telqlar haya
tunızın teklini değlJlinnemelidir ve de
iiftinniyecektir de. 

Bu tedbirler hakkında gazetelerimiz 
çok büyük alaka göstermektedir. Falih 
Rıfkı Atay c Ulun ta neırettiii bqma
lcalesinde diyor ki: 

cHiikümetin ittihaz ettiği tedbirleri 
görenlerin derhal fU suali ıorduklanna 
ıüpbe yoktur: 

Aacaha har he siriyor muyuz? 
Biz, bütün vekaiyi ıon derece dik

katle takip eden milli bir ıiyuete malL 
ldz; bize dokunan veya bizden bir fey 
iaüyen olmaz.sa Türkiye ıulha devam 
•decektir. Fakat toprak birliklerimize 
göz dikenler oluna, memleketin bir ka
nt toprağı bile bütün varlığım121 ileri 
atarak müdafaada tereddüt etmiyece
ğiz Tam müdafaa tedbirlerini, askerlik, 
milli emniyet, ziraat gibi her bakımdan 
müdafaa 4lerini yapmaktarız-

!ıte Trakya ve lstanbaldaki halkın 
Anadoluya nakli iti, bu tedbirlerin ica
bıdır. 

Vatandaşların ıu~line şimdi kolayca 
cevap verebiliriz. 

Elimizde olduğu müddetçe hiç bir 
harp mevzuubahs olamaz. 'I'J:'akva ve 
!stanbuldan Anadoluya geçecek ve Re

çen aileler şimdilik mevsimlik biT tep
dil hava yapmış olacaklardır. Fakat ve
rilen teminatın ne kadar devam edece. 
ğini bilemeyiz. Bunun için vatandaşla
T1mız. bütün devlet tedbilerine itimat 
etmelidir. 

Yeni harplerde tedhi~in yeri büyük
tür. Evleri ah~p olan lstanbulun düş
man tarafından taarruza uğraması nıüm
lı:ündür. Bu sebeple ışı olmıyanların 
nakli ile, müdafaa işlerinde büyük bir 
fayda temin edilecektir. Kalan halk İse 
kendilerini sıgınaklara iltica etmek, 
dai<lara ve kırlara kaçmak suretiyle da
l>a kolay müdafaa ve muhafaza edebi
lir; çoluk çocuklannın ekmeği ve em
niyeti meseleleriyle meşgul olmaktan 
vare~te kalırlar. 

Türk vatandaşının tek bir diıtiplini 
olacaktır. Hükümetin her isi uzun uza
d1ya düı,ünerek yaphiJna emin olmak 
ve bunların kendi emniyeti için yapıl
dığ-ına İnanmak.• 

HARBiN iKiNCi SAFHASI 
BASLADI 

Alman tay yareler 

Yunani&tana saldırdı 
----<O>---

Pireyi 16 dalı?a 
halinde dört 

saat bombardı
man ettiler 

---0-

ATINAYA DA iKi DEFA 
HÜGUM EDiLDi 

-0--

Atina, 12 (A.A) - Umumi emniyet 
nezaretinin dün akşamki tebliği : Alman 
tayyareleri dün gece de Pire mmtaka
sına birbirini takip eden 16 dalga halin
de hücum etmişlerdir. Düşman dört sa
at süren bu hücumu esnasında bomba
lar atmış ve muhtelif yerlere mayn 
dökmüştür. İki küçük yangın çıkmış ise 
de derhal söndürülmüştür. Düşman tay
yareleri projektörler me\.rzilerinc ve da
fi bataryalara mitralyöz ateşi açmışlar
sa da netice alamaıruşlarclır. Küçük bir 
vapu.-a pike yapan bir tayyare taarruz 
etmis, vapurun mürettebatı kurtar1ın11.ş
tır. İki Alman tayyaresi alevler içinde 
düşürülmü,,tür. Bir üçüncüsünün dü
şürüldüğü tahmin edilmektedir. 

Korente bir boınba düşmüşse de ne 
maddi hasar vardır, ne de insanca za
yiat olmuştur. 
ATİNADA ALAR~l 
Atina, 12 (A.A) - Bugün burada iki 

alarm verilmiştir. Biri saat 3.40 ta ve
rilmiş, iki saat devam etmiştir. İkinci 
alarm 10.30 da başlanuş, yarım saat 
sürmüştür. _____ , ___ _ 
Yunanlıların verdilıleri 

esir pefı azdır •• 
Atina. 12 (A.A) - Yabancı radyolar, 

şarki Makedonya ve Trakyada seksen 
bin Yunan askerinin teslim olduğunu 
yazmışlardır. Bu rakamın çok izam edil
diği ve kasden böyle yapıldığını beyana 
lüzum görmekteyiz. Bu mıntakadaki 
kıtaat mevzuubahis rakamın çok du
nunda olup burada bulunan kuvvetle
rin bir kısmı çekilmeğe ve diğer kuv
vetlerimizle birleşmeğe muvaffak ol
muşlardır. Bu mıntakada silfıhlarını bı
rakmağa mecbur olan kuvvetlerimiz 
dört gün muazzam bir muharebe vere
rek çelik tankları arkasında altı kat 
fail< bir kuvvetle harp eden düşmanı 
mebhut (Hayrette) bırakmışlardır. 

safhasının arzettiği manzaralardır. Fa
kat harbın ikinci safhası başladığını 
söylemeliyiz. Şimd '. F1orinayanın şima
linde Alman kuvvetleri ile Yunan ve in 
giliz kuvvetleri tiddetle muharebeye 
tutuşmuş bulunmaktadırlar. 

Bu hareket ile ikinci safha başlamış 
tır ve önümüzdeki günlerde inkişaf ede
cektir. 

AFRIKADA HARBiN iKi 
SAFHASI 
Alman kuvvetleri Tobruk önünde 

lngiliz ve imparatorluk kuvvetleriyle 
karşılaşmıştır. Buradaki kuvvetlerin 
miktarını bilmiyoruz. Fakat bu karşıla~
ma, Ahikada harbın dördüncü •afhası
nı teşkil edecektir. 

Birinci safhası 1 tRlyanların Sidibara
niye kadar gelmesi, ikinci safha ftalyan
lann Bingazinin garbine kadar atılma
l&rı, üçüncü safha Almanların sahneye 
girerek: T obruk önüne kadar gelmesi
dir. Eğer Tobruk ör.ünde çarpışma olur. 
sa dördüncü safha başlamış olacaktır. 

AMERiKAN YARDIMLARI .Simdi hafta sonunda dünyan1n arzet-
tiği manzarayı topluca gösterelim: Birleşik Amerikadan gelen haberlere 

Aylardanbori Balkanlara çevrilmiş göre Ruzveltin Atlantikte Asur adala-
olan dünya dikkati, Yunan ve Yugos- rını işgali ihtimal dahilindedir. Asur 
]avyaya vaki olan tecavüz üze-rine büs- ı-daları Portekiz hükümetine aittir. 
bütün buraya dörunüştür. Malumdur ki Amerika hükümeti 

Yustoa]avya, Viyanada üçlü paktı Groenlant adasını işgal etmiştir. Son 
imzaladıktan sonra malUm hükümet dar- bir habere göre Amerika, İngiltereye 
hesi olmuş ve h&diseler birbirini sürat.. göndereceği nakliye gemilerini buraya 
le ••kip ~tmi~tir. kadar, yani Groenlanda kadar kendi 

Niş, Manastlr vc9aİre Yugoslav şe- harp sefine1erinin himayesinde gönde
hirlerinin Alman motörlü kuvvetleri recektir. 
tarafından zaptı, buradaki h&di~elcrin Groenlant t~m yarım yol üzerinı:Ie 
askt'rİ cephesini arzeder. olduğu için lngiliz harp sefinelerinin ka-

H1rvatların istiklil kesbetmek ve fileleri himayl. vazifesi de az olacaktır. 
Macarların Macar akaliyetini himaye Amerika tayyare imalinde kullanılan 
eylemek Üz.re yaptıklan a•ker1 hauket aleminyonun 150,000,000 derece•inde 
te !tİva"i inkisa.Aardır. arttırılmasına karar vermiştir. Bu auret-

flerleyi~ler, $l'erileme hareketleri, ba-ı Je İngiltere hesabına tayyare imalatı da 
Z~ yerlerin zaptı ancak h&rb1n biTİnci arttırılmı-ı olacaktır 
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Macar - Yugoslav harbi T arih;n en şiddetli ve __ ., __ 
Macarlar hedef
lerine vardık
larını söy

liyorlar 
Yugoslav tayyareleri 
bir Macar şehrini bom· 
bardıman ettiler •• 
~ 

Roma, 12 (A.A) - Stefani ajansı Bu
dapeşteden istihbar ediyor. Yugoslav 
yada ilerJjyen Macarlar Horbesc var
mışlardır. Şimdi Subotiça istikametin
de ilerlemektedirler. 
Akşamları intişar eder •Magyar Or

sak • gazetesi Macar kıtaatının Subotiça 
önüne vardığını bildirmektedir. 

l\IACAR RESMİ TEBLi{ii 
Budape,,te, 12 (A.A) - Macar genel 

kurmayının tebliği : Macar kıtaları 11 
nisanda kendilerine tayin edilen hedef
lere her tarafta varmışlardır. Düsman 
n1ukaveınet göstermiş ve bazı istihk5.ın
larda muk~vemeti anudane olmuştur. 

YUGOSLAV HAVA HÜCUMLARI 
Budapeşte, 12 (A.A) - Macar ajansı 

bildiriyor: Perşembe günü öğleden son
ra altı Sırp tayyaresi Kelebe hudut 
şehrine hücum etmiştir. Sokaklar ve 
meydanlarda sivil halk mitralyöz ateşi
ne tutulmu,,tur. 13 ağır yaralı vardır. 
Garda iki lokomotif hasara uğramıştır. 

Macaristarun diğer bir noktasında 
mecbur! bir iniş yapan iki Sırp tayya
resinin rakipleri enleme edilmişlerdir. 
Budapeş!e, 12 (A.A) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildiriHyor: Yugoslavya
nın dağılması üzerine Macaristanın ken
disiyle akdettiği muahedelerin meriyet
ten sakit olduğu beyan edilmektedir. 
Bilhassa son Macar - Yugoslav muahe
desine gelince, Sırplar bu muahedeyi 
son günlerde esasen bir kaç defa ihlal 
etmişlerdir. _____ , ___ _ 
l ~ GILTEREYE so~ HÜ
CUM ŞiDDETLi OLDU ----·--

ln~ilterenin ı?ar
b,nda epey 

hasar var 
---o-

ÖLÜLER DE BiR HAYLI 
ALMAN TAYYARESi 

DÜŞÜRÜLDÜ 
---0-
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parlak muharebesi 
---«Ol·----

harbı Başlı yan 
mutlaka de-
n;._okrasiler 

kazanacaktır 
--<J--

YUNAN MATBUAT NAZiRi· 
NIN BEYANAT! 

---0-

Atiııa, 12 (A.A) - Yunan matbuat 
nazırı bay Nikolidis bugün radyoda çok 
mühim beyanatla bulunmuştur. Nazır 
ezcümle demiştir ki : 

•Tarihin en şiddetli ve en parlak 
meydan muharebelerinden biri İngiliz 
Yunan kuvvetleriyle Almanlar arasın
da henüz ba5lamamışsa bir kaç saate 
kadar başlıyacaktır. Ahlak ve hüniye
tin mataryalizm ve esaretle meydan 
muharebesini bütün şiddetine rağmen 
muhakkak suretle kazanacağız .. • 

Nazır Almanlar ve İtalyanların adet
çe ve malzemece çol< büyük olan üstün
lüklerinden bahsetmiş ve demiştir ki : 

• - İnanılamıyacak derecede gayri 
müsavi bir muharebe yapıyoruz. Kah
raman müttefikimiz Yugoslavya henüz 
bizim için faydalı olacak bir surette 
düşmana karşı koyamamıştır. Bir Elen 
altı Almana karşı durmaktadır.• 

Nazır Make-Oonya ve Trakya halkına 
heyecanlı bir lisanla hitabesine şöyle 
devam etmiştir: 

• - Make-Oonya ve Trakyalı kardeş
lerimiz! Elim mecburiyetler sizi çok 
acı bir vaziyete koydu. Bütün millet ıs
tırabınızı duymakta ve onu paylaşmak
tadır. Bu ıshraba sabırla ve nihai zafe
re olan kuvvetli ümitle tahammül edi
niz. Muzaffer kuvvetlerimiz ve büyük 
müttefiklerimizin tükenmez kaynakları 
ümitlerimi.ziı1 teminatıdır .. 

Düşmanın işgal müddeti zarfında ma
nevi mukavemetinizi kırmak, yok et
mek için bütün ruhi vasıtalara baş 
vuracağı muhakkaktır. Size dost görü
necek, muvaffak olmadığı zaman cebir 
ve şiddetinin en insafsızını kullanacak
tır. Ve siz bütün bunlara mukavemet 
e-Oeceksiniz. Bu arada muzaffer Yunan 
ordusu yeni müstevliye karşı da ma
Ulmunuz olan şiddet ve azmiyle müca
dele ederek galip gelecektir. Muharip 
ırkın bu azim ve iradesine muhalif olan 
her düşünce milli mukadderata karşı 
ulvi muharebe bir ihanet olur. 

f~alk • • 
ıçın ucuz ayakkabı 

---------x*x 

Fiatler 600- 750 kuruş 
arasını geçmiyecek 

------x.x:-------
Kadın ve erlıelıler için üç, çoculdar için illi dl' 

nümune hazırlandı •• 
J.tanbul, 12 (Yeni Asır) - Halk Ayakkabıcılar kooperatifi günde bl• 

için ucuz ayakkabı temini mak~adiyle çift kadar ucuz ve sağlam ayakkabı,.., .. 
a1ikadarlar arasında yapılan görii!?me- pabileceğini bildirmiştir. 
ler mü.sbet neticeler vermek Üze.redir. Erkeklerle kadınlar için üç, çocuk1sf 
Bugün bu işi görüşmek üzere Hat müra- için de iki tip ayakkab. nümune!Iİ ha%1f'" 
kabe komisyonu ile ticaret odasından lanmıştır. O 
müntehap zevat arasında bir içtima ak- Halle tipi ayakkapların fiaıi 600-75 
dedilmiştir. kuruş arasında olacakbr. ,, 
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Ankara ve Trakya mekteplerinden Anado· 
luya nakl-.tmek isti yenlere kolay/ık 

Ankara 12 (A.A) - M3arif vekilliğinden tebliğ edilmiıjtir: Ankara ve Tralcı'' 
bölgelerindeki orta m~ktcp ve liselerde bulunan talebeden Aııadolu okuflarııı' 
nakledilmek istiycn talebeye müracaatlerinde tasdikname verilmesi kararlaştı" 
rılmıştır. Bu hususta okullara tebligat yapılmıştır. 

İstanbulda bugün poraşütçülere karşı 
mücadele ttcrübeleri yapılacak 

İstanbul 12 (Yeni Asır) - Yann (bugün) 
1
üsküdarda ve Eminönünde h•"' 

tehlikesine ve tayyarelerden indirildiği farze-Oilecek olan paraşütçülere katfl 
mücadele tecrübeleri yepılacaktır. 

Ticaret Vekili Ankara ya dönüyor 
İstanbul 12 (Yeni Asır) - Ticaret vekili B. Mümtaz ökm~n bugün de W 

kikatına devam etıni,<tir Yann Ankaraya dönmesi muhtemeldir 

Çivrile çadır ~Öııderildi 
Ankara 12 (A.A) - Kızılay umumi merkezinden tebliğ edilm~tir: De~ 

vilayetinin Çivril kazasında su baskınına uğrıyanların muva}.katen iskSıu ~ 
Kızılay Çivril şubesi emrine· elli çadır sevkedilmiş ve mahallinde tetJcikB 
yapmak üzere bir miifettiş göndeTilm~tir. 
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Makineye 
Verilirken 

MI 

Macar sefiri 
~---........ ----

Sovyet hariciye 
komiser muavinini 
ziyaret 

Manastır ~e
di~inde 
---<•--

Britanya seyyar uns..,. 
ları Almanlarla temas' 

girdiler 
i~inde ve müdafqasızdır. . 

1 

1 Moskova 12 (A.A) - Tas ajansı bil-
Cüzel günler gelecektir. Yunanlı o - •· . M f · B Kr' t f b ·· 

Kahire 12 (A.A) - Royter: Burro'. 
gelen haberlere göre Yunanistanın öd' 
lık olan şimal hududunda Manastır ~ 
diğindeki Britanya seyyar unsur aıı' 
Almanlarla temasa girmiş ve dü.şııı 
zayiat verdirilmiştir. Bir miktar ~ 
tankı tahrip edilmiştir. Kamyonlar ,.ti 
yanında istirahat eden Alınan la~ 
ansızın mühim bir muvaffakıyetle •1 • 
şe tutulmuştur. İngiliz kıtalan .A}rı>:ıı' 
!arla Selaruğin cenubunda ve cenuP; 
tısında da temasta olmakla beraber iJJ 
rada iyi malfunat alan mahfiller heJl s· 
mühim hiç bir muharebenin başlaıl' 

duğımuzu unutmayınız .. Bu isim bugün ~ırı;v~r: kaca; se u·ı ·. . Vıs. 0 • ıyk" u.~ 
d"" d f l· la t ta•ıyan bir narıcıyc omıser muavıru ıcıns ıyı zı-
• ';'nyd~ 8 en az a ynıe ' yaret etmiştir. Sefir hükümeti namına 
ısım ır.,., beyanatta bulunarak Macar latalarırun - ----
Yugoslav - Bulgar har
bıJa başlamak üzere mi? _., __ 
'\"' u~oslav elçisi 

Sof yadan 
ayrılıyor 

Sovyetler de Sofya 
AtaJe rniliterlerini 

geri çefıtiler •• 
-0--

Yugoslav topraklanna girmesi sebeple-
rini anlatmış ve bu hareketin Sovyet 
hükümeti tarafından haklı görülüceği 
ümidini izhar eylemiştir. Vicinski aşa
ğıdaki cevabı vermiştir: 

- Eğer bu beyanatın hedefi Sovyet 
hükümetinin fikrini öğrenmek~e Sovyet 
hükümetinin Macaristanın bu hareke
tini kabul edemiycccğini bildirmek mec
buriyetindeyim. Sovyet hükümeti üze
rinde bilhassa fena intiba hasıl eden 
nokta Macaristarun, ) Yugoslavya bu 
memleketle ebedi dostluk paktı imzala
dıktan yalnız dört ay sonra harp başla
mış o1masıdır. Bizzat Macaristan fevka
!Ade düşerek parça parça olsaydı Maca
ristanın ne vaziyette olacağını anlamak 
zor bir şey değildi. Zira Macaristanda 
mili! ekalliyetler mevcuttur. Sefir Sov
yet hükümetinin bu beyanatını hükü
metine bildireceğini vadetmiştir. 

----........ ·----

dığını bildirmektedir. aı& 

Londra, 12 (A.A) - İngiltere üzerin
deki düşman hava faaliyeti dün gece 
hemen hemen tamamiyle İngilterenin 
garp, cenup ve cenubu garbi bölgeleri
ne inhisar etmiştir. Garp bölgesinde hü
cum şiddetli olmuş ve bir çok yangınlar 
çıkmıştır. Hasarat ve ölüler vardır. Sair 
mahallerde hücumlar daha hafif olmuş, 
bilhassa cenup sahili boyunca bazı yer
lere tevcih edilmiştir. Buralarda da bazı 
hasarat varsa da bu hasarlar hiç bir ta
rafta ehemmiyetli olmamıştır. Garbi İn
gilterede insanca zayiat nisbeten fazla 
olmuştur. Sair yerlerde ise azdır. Dün 
gece avcı tayyarelerimizin bir, tayyare 
dafi toplarımızın da bir düşman tayya
resi düşürdükleri tesbit olunmuştur. Sofya, 12 (A.A) - Yugoslavyanın 

Sofya elçisinin Türkiyeye gitmek üzere 
İngilizler Alman gemi· hazırlandı~ söylenmektedir. 

ferini ve üslerini MÖTI'EFIKLERİN MÖMESSİLLERi 

Yugoslav hududunda 
Bulgarlarla meskun 
yerlerde karışıklık 
Sofya 12 (A.A) - Stefani ajansı bil-

Bern 12 ( A.A) - Ofi Fransız ai t6 
bildiriyor: Isviçreye gelen haberldıt' 
göre halen Manastırla Florina arasıJl V' 
ki vadide İngiliz ve Alman zırhlı Jcıl 

8
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vetleri arasında çok şiddetli bir ınuh~~ 
rebe cereyan etmektedir. Alman ııriı'e 
kıtalarının şu iki esas mihver u~~r ot' 
kuvvetli hücum ettiklerini bildiriY_.ı 
Birincisi şimal • cenup mihveri, Y"~~· 
Manastırdan Florinaya doğru, ikincı:ı. 
şimal doğu, şimal mihveri Sırp ordUS0e 
nun bazı kısımları Zagrebin şiınaJ!" 0e 
Nişin cenubunda Negotip bölgesil'd• 
ve Tovopun batı şimalinde dağlar 
mukavemete devam etmektedirler. _____ , ___ ~ 

bombaladılar •• 
Londra, 12 (A.A) - İngiliz bom bar

dıman tayyareleri Norveç sularında düş
manın 1700 tonluk bir iaşe vapurunu ba
tırmışlardır. Şimal denizinde üç devri
ye gemisine taarruz etmişlerdir. Friz 
adasının şimal sahilindeki istihkAmlarını 
muvaffakıyetle bombardıman etmişler
dir. Bir tayyaremiz dönmemiştir. 

PESTEDEN AYRILDILAR 

Budaııeşte, 12 (A.A) - İngiltere, 
Hollanda ve Belçika sefaı·et memurları 
ve heyet reisleri dün Budapeşteden 
Moskovaya hareket etmişlerdir. 

SOFYADAKi SOVYET ATAŞE 
MİLİTERi çAl'imILDı 
Moskova, 12 (A.A) - Sofyadaki Sov

yet ataşe militeri Moskovaya geri çağı
rıJmı,,tır. 

ELHAMRA 

diriyor: Bu sabahki gazetelerin Yugos
lav hududundan aldıklan haberlere gö
re hududun ötesinde Bulgarlarla mes
klln olan topraklarda tam bir karşılıklı 
anarşi hüküm sürmektedir. Belediye re
isleri ve hükümet memurları Sırp or
dusu ile birlikte kaçmışlardır. Bu su
retle Sırp idare memurları tarafından 
tclıliye edilen topraklarda silahlı Sırp 
askerleri dolaşarak tethiş ve yağmalar
da bulunuyorlar. Bulgar halkı korku 

- --== 

Irak kabinesini Raşit 
Ali teşkil etti 

jghGilerl,u -:' eııl 
Bağdat 12 (A.A) - Raşit Alı .Y v' 

hükümeti teşkil eylemiştir. Başve~.,tl 
dahiliye nazırı Raşit Ali, maliye ııet 
Sueydi, milli müdafaa Naci $e" ~il' 
hariciye Musab Habandar Seboe11d~e~ 
met darbesinin ertesi günil teşkil e 
müdafaa meclisi dağıtılmıştır. ,/ 

SiNEMASINDA 
BUGÜN 

Y alıın tarihin meralı 11e ibretle dolu sahifeleri, Sultan Hamit devrinin en gülünçlü hadiseıeri 
11e nihayet TÜRK sinemacılığının Son Şaheseri ; 

TVRKÇ'E SÖZLÜ TVRK MVSİKİL 

KIVIRCIK PAŞA 
YARATANLAR: SAİT ·HALİDE· TALAT· YAŞAR· REFİK KEMAL· NECİLE .. 

AYRICA : JVRNALDA : EN SON VE EN MÜHİM HARP HABERLERİ.. il 
SEANSLAR : HER GÜN : .Z.J5 •• 4.30 .. 6.45 VE AKŞAM 9.00 DA BAŞLAR. CVMARTESİ ve PAfıA 

GÜNLERİ J0.00 VE J2. "'.J!> DE B A Ş LA R ..... 
D İKA T : Haftanın bütün günlerinde illı seanslar VCVZ HALK MATİNELERİDİR •• 

FİATLER : BİRİNCİ 20 •• BALKON 2S.. KOLTUK 30 KURUŞTUR .. 


