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• iZ IR 
ENTERNASYONAL FUAR! 

Yurdun ekonomi alanında atbğı büyük ·ve 
enerjik adımları en acık, en karakteristik bir 
tekilde her yıl göateren Fuar, bu sene de büyük 
ilavelerle 20/ Ağuetosda açılıp 20/ Eylülde 
kapanacaktır. 

HAZIRLANINIZ ! 1 ·-------İlin münderecatından mc ulıyet kabul edilme~ ClLmhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçm sabahları çıkar siyM\ gazetedir YENi ASIR Matbaumcla basıllDlfbr. 

• • r ş ·- . ·-"""""""'~.0.-~ .. -=,Ç""""'"' 1 
8. Muzaffer G Öker di:n konferansını verdi 

ulh istiy ruz,· fak at şere 
ve istiklilim ·ze dokunan 

lursa göreceği ardır 
-* 

· 1'üro1ı milleti istemediği nizamları "lzendisine zorla lıabul ettirmeğe ııaı-
lıqacaıııaıun amansız düşmanı olacalı, Cümhuriyet ve istilılalini fıoru

yacafı ve bu mücadelesinde muhalılıalı muzaffer oıacalıtır •• 

B. Eden ve G~nerol 

Dil Atinaya gittiler 

In,ilizler ihtiyaç 
hissedildi~ an

de yardıma 
hazır 

Yunanistan Türlıiye ile 
ingiltereye güveniyor 
Atina 31 (A.A) - Bugün bu

rada ne§redilen bir resmi tebliğde 

1 
lngiltere hariciye nazın Antony 
Eden ve imparatorluk genel kurmay iPii--..-... ba§kanı general Sir Con Dill'in Ati- B. Eden ve general Sir Con Dil! geçen defaki Atinıı ziyaretlerinde kendileTinl 

alk.,lıyan 1ıalk arasında 
:c:::cc:ccccccc:::ccccc:::::::co'cc::ccc:cc::::::::ccccceccc:cae 111aya muvualat ederek Yunan hü

; ltümetiyle balkanlara harbm ıiraye
' tini men' e matuf konu§malara ye
r-iden başladıkları bildirilmi§tir. 

OBSERVERiN NEŞRiYATI 
Londra 31 (A.A) - Observer 

gazetesinin direktörü B. Garvin 

ALMAı'YA ALEYHi DE 
YENi ÜMlYIŞLER ... 

yazıyor: AJ ıl 
Balkanlar hakkında iyi malümat manya yaz 1 

alanlar Almanlann Y unaniıtana 

kartı taarruzunun bu hafta sonunda bir taşa tÜ
baflıyacağını hsap ediyorlardı. AJ. 

AFRIKADAKI r~GILIZ ZA
FERi DEVAM EDiYOR 

---<1>--

Harrar civarın
daki 

D man genel kurmayı yalnız Yugoı- k•• ~n;~·=~~j~~~~~_dinlemek ü:ere toplananlardan iki grup ve orlada konfeTamı veTeıı B. Muzaffer Göker ki U •• l ·-···--O"..--· lav cihetinden emin olmagı- be i- rmuş er 
1 •ı• -····- ---, B~yü~. Millet Meclisi hariciye encü- toplanmış olduğu görülmüş. bu yfuden d y lıl Sel" ik bölg· e 

"Karsa" 
da alındı 

ngı iZ menı reısı ve Konya mebusu B Muzaf. bir müddet seyrüsefer temin edileme- yor u. unan arın an - ---0- --<>-
fer Göker, dünyanın bugünkü hali kar- miştir. sindeki vazİJetleri ve bizzat Yuna• Sofya, 31 (AA) - D. N. B. Ajansı Kahire, 31 (AA) - Doğu Afrika 

D ~!Slnda Türkiycnin vaziyeti hakkındaki Kıymetli hatibin konferansı sık sık nistan davası timdi mükemmel bir bildiıiyor: Britanya imparatorluk kuvvetleri unıı. .. 
onanması konferansını dün İzmir halkevinde. çok alkışlanmıştır. surette takviye edilmi, bulunmakta- Meriborda Alman aleybdan bir DÜ· mi kararglhı bu sabah atideki tebliği 

kalabalık bir halk kütlesi önünde ver- B. MUZAFFER GöKERIN dır. Yunanhlar ıimdi ve oldukça rnayİf nim bulm";'tur, :r~iirat Sıı:ıı- neşretmiş,!lı: . _ 
ıaı • >- mi.şiir. KONFERANSI uzun bir zaman Yugoslavya üzerin- lar tarafmdan tertip edilmitür. O:oenn.. Cenubı Habeııatanda Yavello bol-. ePın en lıuuvetli ve Konfer•'lsta vali, belediye reisi, ko· B. MuzaHer Göker, bugünkü buhra- L lecelı: • • . ~ ' de cA1ma y » )'llZllı hiiyülr; bir tat te,- ııeai ile Dlredova - Harrar cephesind .. ... "•"nt tli U-"lu .rnıtanlar mebu !ar, p:ırı· n.üfctu,; Ve WD ,,.,ı,..pı~,.;,.1 1914-91<1 harbını takip -· .... - ~ .. ·-~ ~- r Sona 4. CÜ Sakif~ 1 r Sonv 3. CÜ Stıhifffie) .... .,, e s a. ba~kanı, daireler miidiiı·leri de bu]un- eden senelerde aramak Lizım.geldiğini, durlar. Selinik cepheame gelince, == ~===o====:ı:= :ı: :ıoı~=====oı:::=::o • 
... dqğunu ispat etm~tir muşlardır. [Sonu 3. cü Sahifede) müttefiklerimiz Yunanhlar en çetin - -~~--""'"---------.. 

ŞEVKET BİLGİN Halk dı~arıda, halkPvinin bahçe kıs- ıccı:ı=ı:ıo ıc====: = ::ı:ı:ıcı:ıı:ı:ıcı== ==== ı:ıc muharebe vasıtalarma malik olan ' 
mmı da doldunnuş ve konferans teha- akvi talannın akın 
lükle dinlemiştir. Şehrimizin dört bir lngiliz t "ye kı Y • 
tarafında bulunan ho;ıarlörlerin etrafı da olduğunu ve büyük bir ihtiyaç 
konferansı dinlemek istiyen halkla dol- hiaaedildiği takdirde istenildiği :za. 
mu5tur. Bilhassa Eşrefpaşadaki hopar- man yardımlarına kO§mağ'i amade 
!örün basında beş bine yakın halkın f Sonu 3. cü Sahifede ] 
)QCOCCcccccccc::cccc:cccc:cococı ,:=:c:cc:ccccccccc:cccc:ac :::c 

lngiltere V'! Alman /tal yanlar yine esir 

hücumu haf il geçti 
--.. ·--

lıı2iliz tayyare
leri 2 petrol va
purunu yakıp 

batırdı 

ilıi gemiyi tahrip eden 
inqiliz tahtelbahiri 
lslıenderiyede .. 

Londra, 31 (A.A) - İngiliz ham \·c 
dahili eınniyet ne1.aretinin teb~iği: Dün 
gece İngiltere üzerinde ufak Plikyasta 
hava faaliyeti o1ınuştur. İngilterenin 
şarkında ve İskoçyanın şark ve cenu
bu şarkisinde muhtelif yerlere bomba
lar atıln1L<;lır. Pek az has,ar vui\U buldu
ğu ve irı~hllC8 zayiat olmadığı bildiril
mektedi". 

[ Sonu 3. cii Sahifede ) 

1talyanlara ağır bir da•be daha indiren 
lngiliz Akdeniz filosıı kumandanı 

amiral Gtınningham 

Şarki Akdeniz. 
deki büyük harp 

•o•---
ltalganlar 3 krtv zör, 
3 muhrip kagbettiler 

--··-
2 kruvazörleri de ak· 

lebi ihtimal battı 
--o--

ve silah verdiler 

Merkez cephe
sinde Italyan 
cesetleri da~ 
~ibi yığılı 

M'iihim İtalyan hedefle· 
ri bomba ve mitralyöz 

ateşine tutuldu .. 
Atina, ~1 (A.A) - Yunan resmi teb

liği: Muvaffakıyetle neticeler.en keşıı ve 
toPÇU faaliyeti olmuştur. Bir mikdar 
esir aldık ve otomatik silahlar ii;'lİnarn 
ettik. • 

Hava kuvvetlerimiz muh~rt:be mey
danındaki düşman hedefieri!ıi muvaffa. 
kıyetle bombardıman etmi> ve mitral
yöz ateşine tutmuştur. Tayvarelerimizin 

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

Bir Yunan a§•r ıııa1Ciııeli tiifengi 1talııan 
tayyarelerine ateı ediyor 

' 

Ingi!izlerin şarki Afrikada bır.giiııe kadar işgal ettikleri sahay• Erıtre ve 
Habesütaflda 1talyanlann elinde ne kadar az arazi ka!dıiiun 9österir harita 

'c::c:cc::c:cc:: :::::::::c::c::ccqçccaccc::c:cccc: : :::::coc 

TAZYiK 
BASLA Dl 

SOHDAKtKA 
•••••••••••• 

_. .. 
0> ı lngilizler 41man zırhıııa. 

Almanlar Yu- rına havadan hücum etti 
2:0slavyadan 

tem.inat alma
ğa çalışıyorlar 
Londra, 31 (A.A) - Royt~r ajansı 

Belgraddan istihbar ediyor: 
Almanya Yugoslavyada bir buhran 

tevlidine uğraşırken Yugosl&~ hlikiime· 
ti •üki'metini muhafaza etmektedir. 
Zawıedildiiine göre Alman)&, geçen 

[ Sonv 3. cü Sahifede ] 

Londra, 31 (A.A) - Hava nezareti· 
nin tebliği : Gece bombardıman taypı
relerimiz hücumlarının ağırlığını Bre,t 
şehri üzerinde tek.•if etmislerdir. Ma
liim olduğu üzere Alrnanla~ın Şarnho~t 
ve Genayzenav :ıırhhlar1 burada hulun
maktaılır. Çok şiddetli olan bu bombar
dım~Jlda geınilerc tam isabetler olduğu 
rörülınemissc de her istikametten bü
yük bombalar iki harp ııemisinin demir
li bulundukları doklara diism_üştür. l\lıl· 
teakiben büyük yangınlar baslanuştır .. 
Son (ayyaremiz a~·T1lırken .\·angınlnr de .. 
vam ediyordu. 

~ ....... _ . ,, . . - .... ' 
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•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

40-

-- işte anladınya? 
~~~~~~·x~x~~~~~~-

Dördüncü MUl'Gt, ToJ,Jl4J Recep pa.şa)'ı sadt11izaın 
-yapnu.fl•- Ona talimat 11erf~orda.-

Bundan sonra gelecek ne.illler llafo vim seni .. Canla başla çalışıp şu gailı.:
paşanın 'kntillerini daiına l"netlc, nef- ~·i daha ziyade vehnmcl peyda ctıned~ 
retle yadedecclderdi... Me~·da.nda can- hemen bastırmalısın •.• 
.ı;ı:r; ola~ k yalan Lu ·hit ve-Lir ise. ölü- Hünkar acaba do ru mu söyliyor. yo~~ 
münden sonra her t.'"ITTifta bütün Tiirk sa kendisiyle ala~· mı ediyor diye Recep 
\•alan sevcrleri tarafından hürmetle oa a o <Ü kikada <l rıin bir clüsünt"C'ye 
rahmetle anılacaktı... 1,•armı~b ... 

Harem ağalan y~il renkli bir örto Sultan Murat R ceo ]):4sanın cevap 
getirdiler .. Bununla Hnfız paşrunn kanlı vcrmedigini görüp on:.ın bu sukütunu 
cesedini bastan basa örttüler sadaret hizme1ini kabulden çelundı ·:ine 

Sultan Murat, sözünün önünde. cere- hamlPderek: 
yan eden bu korlcunç mam:arayı gör- - Ne var? .. Neye düşünceye vardın? 
mcğe 'b\hammül edemiyerek eliyle yü- dedi.. Yoksa vaz.iyetteki vehaınet ~'lla
zünil kapamıştı ... Bir müddet bu vazi- yısiylc v..,zaret hizmetini görmekten 
~ette kaldıktan sonra birdenbire asabi çekiniyor musun? ... 
bir fohey3 üce kapılarak y<'.'rind"11 fırl - - Hasa p:ıd~<ia.hım .. Sen hem n ateşe 
dı... ..tıl diye emrctscn Recep kulun fuıı dn-

Dördüncü Muradın ~özle.rı o dakika- hi ifa etmekten çekin:nez.. Kulunuza 
da karşısındakilere öfke ve kin ylldı- bu mertebe teveccühünüz bulunduğu
rımlan yağdırmalrta 1d.i.. !'işlerini gı- nu hic aklıma getirme-.zdim de duydu
cırdalan hünkar korkunç bakıslarını ğum sevinçten ötürü birdenbire şnşır
kalabalığın üzerinde bir rniiddet gc.zdir- dım .. Yoksa ahval no kadar kanşık 
dikten sonra kendisini tutamıyarak: olursa olsun yine her türlü hizmeti ka-

- Bire haktan korkmaz. peygamber- buldc.n asla geri kalm ... ·acağımı hünkA
den utanmaz. padişaha ve kanuna inki- nın da bilirler ... 
yat etmez zalimler, diye haykırdı ... 
Eğer cenabıhak bana fırsat verirse siz
den bu mazlumun intikamını nasıl ala
c:ığmu o \•akıt gorürsünüz ... 

Ve böyle demesini •.müteakip artık 
orada duramadı ... Seri adımlarla yürü
dü, kapıdan iceriye girip ka,.'boldu ... 

* 
Hünkar çekilip gittikten sonra Ctıdı 

Osman ikalabahğa hitap ~erek dedi lc.ı· 
- Yoldaşlar .. ı~ ;~ediğ!'lliz ŞC'yler

dcn biri hasıl oldu .. Fakat rd.,h:ır dat;ıl
mamalıyız.. Geride daha on alh nda.n 
kaldı .. Hünkar bu herifleri de mullnka 
bize vem1elidir .. Maksadımız tamamiv
le hasıl oluncaya kadar tophılu?, .... m..ızu 
muhafaza edelim .. 

Reislerinden bu emri alnn asiler mü
teaddit kollara inkisam ederek At nıey
danında toplanmak üzere saravı tprket
meP,e basladılar ... 

O dakikada Sultan Murat bi.iyük bir 
öfke ve asabiyet içinde odasında dolaş
maKta devam ediyordu Rc>cep pnsa, tn· 
hanı yassı Mehmet pasa, Bayram pd~. 
Canpulat oğlu Mu~tnfa pasa pa3iı::ahın 
yanında bulunuyorlardı ... 

Dördüncü Murat bir nralık Recep 
ı>asanm y:ıruna yalda.~ ve keskin ha
kıslarını topal vezirin yüztinc çM•ire
rek ona dedi ki: 

- Pnşa ... Sen ne dersin., Hatınma 
bir takım ihtimaller gelir ... Bu :f.itn.-?nin 
kimin tarafından tertip edi1dii!ini tı'1'Tlin 
edersin? 

Recep p:ısanın korkud. rı ~ıhı.ı ıltil t 
oldu .. Duyduğu heyecandan o daldka
da u knlsm yilN'ği a~zınn r.:eliyordu .. 
Hünkarın işi sezdiğine zahip olan topal 
vezirin gözleri önünde şimdi bir takım 
korkunç i kence aletleri bclirm{"kte idi. 
Kanlı satırlar, cellat kementleri. ateete 
kızdınlmış demir çubuklar ve et ko
parma~a mahsus kelptıtenler ... 

O dakikada bu müthiş iı::kence alet
leriyle tnz.ip edilerek can vermek şck:t. 
lcrinin envaı Recep paşanın gözleri 
önilnde birer birer canlanmıştı ... 

Fakat duyduğu korkuyu hünk&ra 
sezdirmemek için olan"a ga,-retini top
lıyaralc 

- Bilmem ki padişahım. diye cevap 
verdi... Her htllde. düŞündüğünüz ~Li 
yeniçeri ve sipahi tnyfasmı tahrik eden 
bazı elebaşılar olsa ~erek... Bunların 
kim oldulhınu bilemeıı:. isem de işte ta
kip ettı1deri maksatlan apaçık görUnU
yor •. Hüsrev pa,ımyı tekrar sadarete ge
tirmek istiyorlar .. 

- Hüsrcvi tekrar sadarete ~elirme': 
mi? .. Bunun imkanı olamaz Evet.. B•.ı 
fitneyi cıkaran da mutlaka Eüsrcv olsa 
gerek. Gcl imdi, seni vezarete tayin et
tim .. Al mührü hümayunumu ... Göre-

- Biz de buna emin oldu~wnuz için 
seni sadarete tayin ellik.. 1mdi, şu bal
dın çıplakların çıkardığı !itne,·i bir 5.n 
evvel baslırmağa çalıısmalısın.. İşte bi
zim zavallı Hafızı feda ettik. Geriye ka
lan on allı masumu 7 rb lann elinden 
kurtarmak için azami bir surette gay
ret ve faaliyette bulunmalısın .. Yazıktır 
bu biçarelere .•• 

Sonra Allah nahak yere dökülecek 
olan bu ndamlann kanını bizden sorar .. 

İşte anladın ya? .. Vt>rdF':imiz talimat 
dairesinde hemen işe bnslarrıalısın ... 

- Ferman şevketli padi5ahımın .. di
ren Recep pnsn ilerledi. Hünkarın e1in
dcn mührü hümayunu aldı ... 

Kösem \•alidroin emri3 le ~eniçel"i ve 
eipahil<'ri nyaklandıran topal vezir i le 
en nihayet sen lerdenberi husulüni.i is
tediüi bu biri<'ik emeline knYuşmuc:; olu
rordu ... 

Fitneyi çıkaranların başı kendisi ol
duğu halde padişnh ondan nslıı süphe
lenmiyor ve isyan harekefüıin Hüsrev 
pa~ tarafından körüld~mi, olmasına 
ihtimal veriyordu_ Aynı zamanda isva
nı yatıstırmak için icap eden tedbirle
rin nlınmnsı icdn de vine onu meD"ur 
ediyordu ... 

Recep paşa, o dakikada derin bir se
vinç i~nde bulunmakta idi . . Padişa
hın )•aptığı bu yanlış harekete VC' astl 
dü manına itimat ederek onu iş basına 
cretinnek gibi büyük bir snflık g(.)stcr
mesine, kimseye çald!nnndan içinden 
kıs kıs gülmekten kerdi!';İtli tılamıyor

du ... 
-c Bıtıncdı >-

.......................................... 
: AH.KARA RADYO V 'E . - . 
: BUGÜNKÜ PROGRAM : .......... . ..•••.... 
8.00 Program ve memleket saat ayarı, 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl. 8.45 
9.00 Ev kndını - Yemek Listesi .. 12.30 
Program ve memleket saat ayar: .. 12.33 
Müzik : Türkçe pltıklar 12.50 Ajans ha
berleri .. 13.05 Müzik : Türk~e plt.klnr. 
13.20 - 14.00 Müzik pl. 18.00 Progr:ım 
ve memleket saat ayarı.. 18.03 Müzik 
pl 18.30 Konuşma (Çiftçinin santn 1$. 
45 Müzik : Çiftçinin saati - Köy ~aı.ı 19. 
Müzik pl. 19.10 Müzik : Piyano konı.eri 
19.30 Memleket saat ayan ve ajans '1a
berleri •. 19.45 Konuşma : Zirant takvimi 
19.50 Müz.ik : Fasıl heyeti 20.15 Rarlyo 
gazetesi 20.45 Müzik : Radyo salon or
kestrası 21.30 Konuşma 21.45 Müzik : 
Koro - klasik program 22.30 Memleket 
sa:ıt ayarı, ajans hnbcrleri, borsalar, fi
atleri .. 22.45 Miiz.ik pl. 23.25 - 23.30 Ya
nnki program ve kapanış .. 

1 
1\b~• !!~~!n~~~!!!~ m~!!e~~~: ve ıH-1 

yasaya çıkanlmış o1duiunu ilin ederiz. 
----~-- ALFRED PA.I .. UKA ve ŞERİkLJ.;ıtİ _____ _. 

ç 
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Bir Fırtına Gecesi 
y AZAN : ve YU.DIZ 

-2-
Hulki, şu bohçalan yukarı kata 

çıkarıver, kuzum. 
Kocası bir kelime röylemeden itaat 

etil Necmiye soldan ~eri ederek bahçe. 
ye koştu. Yalnız Refik. ıslıkl~ bir hava 
tutturarak hissiyatını izhar f:tU. İleride 
kalbim çarparak aynı ıslığı. saadet te
raneSi gibi. bekliyecektiın 

* O vakt.c kadar bütün gördüklerimden 
farklı olan bu yabanct 'l'!uhittP. ebedi bir 
!'ltk1lgnnlı'ktan kf'ndimi nl:ımıvordum. 
Beni himayesi altına aJan kad~ da bu
nu i7.a1e etmek için hic bir~ yamnadı. 
Rattiı farkır.a bile vardı mı bilmiyonım. 
Yalnız, hC'l'l geldikte!l iki hafta sonra 

hir&ıınriç,i kadın idde-tH bir münakaşa 
neticesinde kovuldugu vakıt, bir yeni-

sini arıyacak yerde Hürmüz hanım ba
na döndü: 

- Meliha, haydi benimle birlikte 
mutfağa bakayım. 

- Peki efendim. 
Elimdeki el işini bıraktım ve bir hiz

met görmek sevinciyle bu davete ica
bet ettim. Filhakika, bana gösterllen 
misafirperverliği ne Ş<!ldlde ödiyeee!i
mi düşiinüyor ve ninemden kalmış olan 
parayı, bayanın gururuna dokunur diye, 
t klife cesaret edemiyordum. Diğ<>r ta
raf tan bu para, takip elmek istediğim 
daktilo kursu için ban.:a eh.emdi. Hürmüz. 
hanıma acılmak için bu fırsattan istifa
de ettim. Fakat sözümli bitirmeme mer
dnn vermedi: 

- Ne dedin, bakayım, ne dedin? Dak-

ŞEHİR HABERLERİ 
Amerika ile ti General Cemil Taner bugün gidiyor 

caretimizin art- Beden terbiyesi mükel-
ması mür~_ k.ün J fi • t ft• d•Jd• 

-<>- e e·rı e ış e ı ı 
Amerika - Mısır uapıır 
seferlerinden istifade 
edileceJı_ 
Mısırla Amerika arasında başlıyan 

muntazam vnpur seferlerinden menılc
kelimizin <le istifadesi temin <'dilmiştir. 
Gelecek ay sonunda Nevyorkldll hare
ketle Boston - Baltiınora uğrıyarak Mı
sıra gelecek olan 12 bin tonluk Elnil 
vapurunda Türkiyeyc gönderılcn eşya 
için bin tonluk yer ayrılmıştır. 

Mczkltr eşyadnn cinsine göre ton ba
şına 40 - GO dolar navlon alınmaktadır. 
Bu nakliyattan istifade ct.ınck istiycnlc· 
rin de~hal İsk .. nderiye ata..-::<'liğimize 
müı·acaat etmeleri tahmin edildiğine 
gÖrC' bu vapur, İzmir !imanına da uğrı
yarak Aın nlra içın mal alabikı.ceklir. 

ARJANriN 
TiiTiiN ARIYOR 
Boeno Ayı-es clçHiğimizdcn şehrimiz 

ticaret odasına ~c1en şubat ayı ı aporum: 
~öre Arjantin pi~ asasındn şark. füttinle
ri fada arannuiktadır. Binaenaleyh tii
tün ihracatçılarnmz ArjanUnc tütün ih
rac edebileceklerdir. 

---«o>---

İZMİR LİSESİNDE 
:r etqenıer lıongre$i 
toplandı.. 
!İzmir L~nd yeti nler ceınıyctı 

Yıllık kon:treSini İzmir Erkek lisesinde 
~·apmıştır. Kongre ·reisliğine doktor B. 
$ükrü Nuri. k&tipliklerinc İcra hakimi 
En veri ve Liman :ışleri .şeflcrinrfon Sü · 
leyman Sevgel seçilmişlerdir.. Kongre 
idare heyeti \'C mürakip raporlannı 
dinlemiş ve t.a ·vip etmiştir. Yeni idare 
heyeti ve rnürakip seçimi y:ıpıldıktan 
sonra tıza tarafından hnzı dileklerde bu-
1 unulmuş \•e kongreye son v~nlmistir. 

Kongre, Li nin ~ etiştirdiği eski \-C 

yeni mezunları arasında çok rnmim.i ve 
bir aile sevgisi hayası içincle r,eçmi tir. 
Muhitimizin en yüksek bir ilim ve :ter
biye müessese i olan İzmir erkek lisesi
nin bu annne"\i mesaisi, Ôrad:ın feyiz 
almış olanlara en büyük zevk ve n~cyi 
veren bir ke}•fi:ret olduğunu börmekle 
bahti!'an~. 

Gelenler, gidenler 
Sivas mebusu Mithat $ükrü Bleda 

ifstanbuldan. l>cınizli mebusu B. Yusuf 
Bnşkaya Denizliden şehrimize gelmiş, 
Bw·dur mebusu B. Mehmet Sanlı İs
tnnbula .gitmistir. 

----<o>----

İLK OKULLARDA 
TATİL •• 
İlk oku1larda ikinci devre ımtihanla

rı sona ermi tnlebcyc karneleri dağı
blınışhr. 

İlk okulJnr bugünden itibaren bir 
hafta miıdd tle dinlenme tatili yapa
caklardır. 

ZABll'ADA 
-········· 

Beden 2'erhiyesi istişare heyeti dün alıfam felt
rimizde toplandı ve bazı Jırarıar verdi-

Beden terbi~·esi genel direktörü gc- sün muvaffakıyetle neticelenmesinden 
neral Cemil Taner dün İzmirde muhtc- dolayı ela valiye ve bölgeye takdiratla 
lif fabrikalardnki bC'den terbi}•csi mü- bulunmuştur. 
kclleflerinin beden terbiyesi hareketle- Müteakiben yün mensucat Türk ano
rinde bulunmuş ve teftişler yapmıstır. nim şirketi fabrikasına gidilmiş, orada 

Saat 11 de vali H. Fuat Tııksal, parti <la aynı §C'kilde beden terbiyesi rnükcl
müfetti i B. Galip Bahtiyar Göker, be- lcflerinin muntazam hnrekelleri .. rül
dcn terbiyesi teşkilat cıahalar \'e tesis- müs, açık ve kapalı bec!en terbiyesi sa
lcr dairesi reisi B. CelUI Dinçer, İzmir haları gezılmişlir. 
bölge asbaşkanı B. Reşat Leblebicioğlu Spor salonlarında ıniikelldlerin atla
ve diğer teşkilat şefleri H:.lkapınarda mnları, ipe tırmanmaları, yilri.iyi.iş ve 
pamuk mensucat.ı 'l'ürk ı:ınoıiim sirkeli beden tcrbiyellİ hareketleri tatbik ve 
fabrikasına gitmişlerdir. tefliş edilmiştir. Bu müna.schetlc fabri-

General Cemil Taner, fabrika mi.idür- ka müdürlüğü ta1·afından general Cemil 
lüği.ini.in mühim bir pııra sarfiyle vücu- Taner ile refakatindeki zevat sercfine 
ela getirmi§ oldu ~u beclen l.?rbiyesi sa- bir öğle ziyafeti verilmiştir. · 
hasında )'c.r almış bulunan kadın ve er- * 
kek mukellefleri tefti ed~ek ı:ımla- Aslık mutat toplan larını Aukarada 
nıı.ş; milkellc flcr, bir / nğızdan csagol'$ yapan beden terbiyesi isti<-nre hes•e1i, 
'Tiukabclesinde bulunmustur. son aylık toplantısını dün akşam .. chri-

Mi.ikellcilerin ınualli:.n. kumandasına miz bölge başkanlığımfo general Cemil 
uyaı·ak yaptıkları beden terbiyesi ha- Tanerln ı·eisliğinde yapm1ş ve bed"'n 
reketlerini takdir eden general mükel- terbiyesi işleri hakkında b:ızı kararlar 
leflerle konuşarak ~'Ualler sormuş ve alınml§br. 
fabrika müdürlüğünün mükelleflere teş- General Cemil Tnner. bugün Ankara
kilat ve tesisler yapmak suretiyle gi:is- ya hareket edecek ve Uşakb Afyonaa
tcrdiği alakadan dolayı memnuniyetini ki beden tcTbiycsi teşkilatını teftiş edc
be~·an etmiştir. Bu husustaki teşcbbü- ırek 3 Nisanda Ankarada bulunacaktır. 
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Esnaf ve Ahali banka-
sının yıllık toplantısı 

Blônco • 
takdirlerle karşılanmıştır. Hisıe

darlara yüzde 9 temettü tevzi edilecektir 
~~~~--x~x--------~~~ 

lzmir Esnaf ve Ehali bankası yıllık iyi muhafazasına ve kuv,•etlcnmesine 
toplantısını idare meclisi reısı Kü- imkan hasıl olacak tarzda çalı mağa 
çük Talüt Muşkaranm başkanlığında fevkalude ehemmiyet atfettik.) 
~·apmııtır. Mütaakıben raporda blanço ve kar 

içtimada kıssedarlnrdan ba~ka Vali, hesaplan hakkında izahat verilmdcte-
ehrimizde bulunmakta olan mebuslar dir. Raknmlnrın belagati ·ve hcııap nc

ve Milli banka müdürleri bulunmuşlar- ticelerinin parlaklığı bütün hi.ssedarla-
d !'in takdirlerini celp eylemiştir. Bilhas-
~ ı 
Ticaret Vekaleti namına Ticaret mü- sa umumi efkardaki tereddüt ere rağ-

dürü komiser sıfatiyle toplantıya ilıtirak men mevduat yckünunun dikkate şa
eylemiştir. yan bir artı:ı ar.Leylemesi memnuniyeti 

Rapor bankanın umum müdürü Atıf mucip olmu:ıtur. 
inan tarafından okunmUJtur. lzmirin sinesinden doğan bu milli 

Raporun mukaddimesinde iktısadi müessesemiz bu yal hissedarlarına )"Üzde 
vaziyetle alakası nşikar olan siyasi ha- dokuz temettü ve müessislerc de ay
diselerden u şekilde bahsedilmekte- nca beher hisse iç.in üçyüz yirmi yedi 
dir: 

ciktiıadi münasebetlerimizde ehem. 
miyet mevkü olan milletlerin hemen 
hepsi harp halindedir. Yurdumuzun sı
nırlanndan f&levlcrinin sıcaklığı ''e kı
zıllığı akseden harp: ezeli aian, hıtiklal 
nşkı içinde yaşamak olan büyük mille
timizi. ferefli bir sulhun muhafızı halin
de knr§ıııına dikilmiş buluyor. 

Asil milletimizin temiz vicdanı harp 

kuruşluk mücsseslik hakkı tevzi eyle-
mektedir. Tev:ıiata bugünden itibaren 
ba lnnacaktır. 

Bunlardan başka bankanın temin 
eylediği karlardan 1940 yılı içinde çok 
eski senelere ait müşterek hesaplardan 
yetmiş sekiz bin yetmiş beş lirayı itfa 
eylemi§ ve ihtiyatlar yekununu yüz yir
mi iki bin yüz alımı~ dokuz liraya ibla· 
ğa muvaffak olmuştur. 

korkusu ile erimiyor. Yalnız müstakil 
Bıçalıla smından millet hayatının gururiyle gıdalanan 

Çok parlak olan bu netice umumi he
) etin takdirleriyle kar~anmıştır. 

Jdare heyeti ve murakipler aynen va
ıdfeferinde ipka edilmek surctile içtimaa 
son verilmiştir. 

V•• .. duJ-• kahramanlık ruhumuz harp korkusiyle .... ....~ .. 
Eşrcfpaşada Klreçlikaya mcvkiinde titTenıiyor. Hükümetimiz: sulhu seven, 

Cemal ve Cafer bir münakaşa yüzün- fakat harptan da korkmıvan büyük 
den Fahri oğlu Vahidi bıçakla sırtından milletimizin temiz temayülatına tarna
yaraladıklan iddiasiyle tutulnıu lardır.. men uygun i abctli karnrlariyle her tür-

lü ihtimallerin tedbirlerini almış bulu-
$emifıfer Jıöyünde nuyor. içtimai ve siyasi sahada vuzuh 
bir hır.sızlıJı- ve istikrara mazhar olmak bahtiyarlığı 

Esnaf bankasını iclare edenleri mu
hite yaptıklan hizmetlerden ve hisse
darlar hesabına temin eyledikleri mu
\affnkıyetlerden dolayı tebrik eder, ge. 
lecek yıllar için de başarılar dileriz. 

Karşıyakanın $emikler köyünde içinde yaıiyan milletimiz. iktisadi ea-
Mchmet karısı Safinaun evine bir hırsız hada da aydınlık bir yolda ne yaptığını 
girmiş, iki çift altın, iki çift giinıüş kilpe ve ne yapacnğını bilir bir hnlcledir. Biz 
muhtelif eşya ve beş lira para ile bir de ınüesscsenizi idare ederken hftdise-
tnne yirmilik altın çalmıştır. Hırsız lerin şnşırtıcı tesirlerine zebun olmağa 
arnnınnktadır. mahal kalmıyacak şekilde, emanetinizin 

İzmir ve Karşıyaka 
Halkevlerinde 
bugünkü tören.. 

~)W'~IJWWM ;>f.2i-J.zı;ıstlSZG UM'.I W: 

Ttl'RKÇE SÖZLÜ • SAZLI • $ARICILI N 

Kurtulu~ ve istiklUI tarihimizde bü
yük değeri olan İkinci İnönU zaferinin 
vıldönUınU münasebetiyle snnl 18 de 
İ:zmlr Halke\'l snlonundn bir tören yapı
lacak'llr. 

DOKTORUN AŞKI 
• 1 lDli Mid sr.x7.ZX:U~...di\MfiWMt-Jatr..>WWW 

* Yine ikinci İnönü muharebesinin }'·ıl-

tilo mu olacakmışın? Ders alacaksın öy. 
le mi'? Evvcll, bu pek pahalı bir işUr. 
Sonra, şimdiden serbestliğe alışmak is
ti) orsun galiba? Gerce, kime çektiğin 
mnluın. Fakat beni dinle Meliha Ben 
seni himayem altına nldım ve kendi ka
fana göre hareket etmene müsaade et
miyece[,rinl. Büyüdü&tUn uıman .::>rürüz.. 
Şimdilik ev işlerinde bana biraz yardım 
edersin. Biraz ödeşmiş oluruz. Anlıyor 
musun? 

Nefesimi tutarak ba~ınıla evet i~re
ı; yaptım. Giiç.'lü kuvvetli ve tavırlan 
anüranc olan ŞU koca C'StnCr kadın, et
r~ında diğer her kesi yıldırdığı gibi, be
nı de yılclınyordu. Hu kesi diyonfm 
amma, bundan oğlu Rdiki istisna et
mek lazım. Ona karıı 78a!ı vl\rdı ve ha
zan az çok haklı azarlarla bunu gide
meğe ça1ışU'dı. Umumiyetle, böyle bir 
hiifuc. çıkınca, delikanlı nzarlar kendi
sine değilmiş gibi ıslık ç:ıla:ak uzakla-
ır ve ke)fin" göre harek tten geri kal
mazdı. 

Benden üç yaş büvük olduğu icin, 
ilk önce bann karşı himnt•el:ar tavırlar 
takındı. Fakat çok gcçnı,.d~ arkada 
olduk. Bu i.cı , annesinin hte h~na git
mt>di. Sert bir sf'slı• bana ibt.'"lroa bu-

dönüınü münasebetivle bugün saat on 
sekizde Karşıyaka Hnlkevinde mern-

Iundu: sim yapılacaktır. Geceleyin snat 20 de 
- Refikle ikiniz kö~de bucakta blr- de müzik kolu tarafından bir halk kon-

birinize neler anlalıyorsunuz? seri vcrilecckür. 
Ben kızgın bir CC'V:tp ''erdim: Bu mcrasinı ve konsere bUtUn Karşı-
- B".~?~uyorsak, köşede bucakta ~·nkalılar davetlidir. 

gizlcndıgımız yok. o----
- Do~ru yoldan yürürrıeli kızım, sa- ŞEHİR MECLiSİ 

r.n şimdiden Böylcmiş olayım. Eğe.r nn- BUG'UH 2'0PLANIYOR 
nen beni dinlemiş olsıı.ydı • · Şehir meclisi bugün saat 16 30 da Be-

- Annem hakkında bir ~ey söyJenıt'k !celiye salonunda toplanacak ve Beledi· 
size dil meı, hanım tcvze. • 

h yenin yeni yıl bülçesmi m{izakcrcye 
- Ya ancı bir erkC'~in ardı sıra git- başlıyacaktır. 

rnek için kızını terkeden bir kadın i~in _ _....._.,c,
0

., __ _ 

mi bir şey siiylen1ck bana dilşm!!ımiş'.' ..,. -·•-- ~f 
- Doğru değildir bu ann(!m ~nl _. po.-........- 11-• la •• 

terketmeml lir ..• Bir y~bancı ılc git- BUyük lnönU koşuları münnscbeliyle 
memi§Ur... $chrimlzc gelmiş bulunan 42 vUlyet at-

Sesiın yükseliyor, yükseliyordu; hun. fot ve id~leri dUn sabah muhtellf na
clnn kendim hile korku\'ordutn fakıı.t kil vasıtalanyle memleketlerine dön-
ncf.simc hnkiın olamıyord~nn. ' mUşlcrdir. 

içimden hL\Sediyordum ki. bu işte b~ ...... ---«o 
ninı bilmediğim bir şeyler olm~tu. Fa- Eczacı IC. Alıtaf o 
kat bu bilmcme7.lik içinde kcılara'lt kol- HiUU eczane.<d sahibi Kemal KAmil 
bimin Jçincle anneme kar~ı muhafaza Aktaşın diln Ankaraya hareke\ ettiği ve 
ettigim ·muhabbeti her 1esi"-'tl'n kotuma· Qrada kolonya ve müstnhzaratının bit 
ğı tercih etmiştim. liürmliz hahım ~im- satış şubesi açacağını haber aldık. İz
di amamız bir hareketle ştipheyi snı- miri kolonyasiyle meşhur eden kıyme~ 
yor, acıklı haklltaU 6nUmc se!'iyordu ti ecuıcımı7.ı tebrik eder muvaffakıyet-

--« Bitmedi >-- ler dileriz. 

lngiliz 
Donanması 

---<•---
Zaferin en Jıuuvetli ue 
en lııymetli silahı .s-M 
olduğunu ispat etm~..-: 

[ Brıştaratı 1. ci Sahijedc J 
Alman ta~·yarclcri pusuda bckliytrek 
;.:cmi kafilelerini kollayan denizaltı~ 
siki'trlarmı ~ıabe.r \'t'nnek sureıile u . 
t:ın ~özcii "nzifcsini =:örmektedirler. :a 
giliz sahil kuınnııdanlığı hu l~~~..IP 
bertnrnf etmek için icap etlelı ~~. 
ri alını lir. Hn kııınanianltia bnf~h .....,. 
km·vctle:ri tehlikenin azanıcü nisbctu." 
takviye edilmişlerdir. 4 DlOförfü s~ 
derland tipindeki tayyareler Atlnntik 
ortalarına kadar gemi knfilclerrnc rcf'· 
.kat l'inıekte \ 'C Amerikadaıı ~e.lcn J{oıt· 
voylnrı knrsılanıaktadırlar. Alnıanlat111 

hal·a kirpisi ndım \'erdikleri bu taYY~· 
reler topla mücehhez olup bunlar goru· 
ııiir görünmez Alman t•yyarclcri L~ 
riya ınnharebc kabul etmeden ~ 
mclltt'dirler. aamafill YaziyefiJI ..... 
bü~ ük ZOTluklar nrzeUiği gizle'Wiı~ 
nıcrikan :ı nrdıınlarının tanı lıir cnı~; 

~et içinde yerine varması için Bir1<;"1 

Cüıııhuriyc1kre kısmen himaye vaza~:, 
sini M yükli en tııha genlıı bir ~ Wrl~ 
planı ~fkik edılmr dir. B. Çiirçil, h~r 
~eye ı·ağmen Atlas meydan hnrbini' 
ônümiizdcki aylar zarfında knzanıln~· 
i:ından emiujir. Şimdi dünya IMı Jıarb111 

neticesini beklivor. .Z:in a.ı.allkaıctı' 
'ki Atlac; oky~ısunda ya1111an mücad; 
lenin aknmcti Almanyaya cn·ela ingil· 
lercııin na ma~h"ıı> olduğunu. snııi)tıl 
zamanın ljnc ingilterc lehinde çal~iıJt· 
m anlatacaktır. 

İngiliz donanınasınm bu nıuaz.uıın sa· 
vaşta oy.nadıgı lıakim rol yalou Ana,..
tan sularına münhasır değildir. ~ 
nizdc, İngiliz silihlanna en mucizeli "#' 
{erleri kazandıran da olar. ltalyan 111" 
paratorluğunu o y:ılanıştır, İn~iliz ; 
nanması denizlere lıikim ohnasa11• 
İtalyanlar Libyada ve Şarki Af:ikacla .. 
derece imansız hHimetlerlc ~ 
mnlardı. Halbuki balya harbe ~ 
zanıan Bitler İtalyan clonannı~ 
biiyük işler bekliyordu. Hele Fr...-ı 
donanması mütarekeyi kabul ~ 
Mussolininin •Heybetli• harp gemaetl 
için yeni imlcinlar bclirmi ti. ttalytlll 
gazeteleri İngiliz donanmasının Akde" 
nizdc günleri sayılı olduğunu :\azıyor· 
lıırdı. Italynnlar ı>ek çabuk boylnrıııııt 
ôlcii iinii n1dılar. İngiliz <lon:ınmasi)J.c 
tema larındn o kadar nğu tokatlar ycdt· 
ler ki su ııllizinı deniz• dcdik1cı.i Akde· 
ııizdeıı silindiler, kayboldulnr. Fada olll' 
ırak ingiliz imparatorl.uğmıu yıkmak , •• 
zifesini iizerine alan ltalyn Fa.~t ıimP'_" 
ırntorluJ:run tarihe knn tıl:'lm görıııc1' 
bedhahtlığınn ıtl:rradı. Libynda, Eritredc. 
Sudanda. Habesistanda ""' AınavuOok
ta b_ir milyonluk bir İtalyan ordusiı eri· 
di. ltal.rnnın her satında lnıdı'Ct ii!iı' 
sabit oldu. Bu sebeple Almanlnr kcn41l 
cnıııiyetleri ıınmına cenubi İtalyanıfl 
nıiidafaasını \'e Libya seferinin idaresi• 
ni ellerine oldılar. Jtalyaıı donamnasınl 
felaketle neticelcııen son harekete t\l" 
manlarm sevkctmiş olmaları mulıteıncl· 
dir. ingilizlcri i .. gal ederek bir taraftaıl 
Libynya, diğer taraf tan on iki adalaJ11 
ynrdını ,·e ikmnJ kuvvetJcri göndenndı 
maks:ıdiylc ynpılnn bu hareket i~··n· 
larm pek ünıitsiz \'nzi~·ctte o1duldarınl 
~östemıi tir. Bu teşebbüs ltolyan dr 
uanmnsına üç kru\•azör ve iki torpido~ .. 
tnal olmu hır. Vittoryo sınıfından bit 
zırhlı da nğır rnhncler almıştır. nuaıa 
mukabil lnıciliz abloka çcnbcri hiç bit 
noktada yarılınanuştır. Güriiiü.yor ld 
i111:fü donannuasının denizlerdeki lıiki· 
miyeU İtalya için öldürücü olmftkla kaİ• 
mamış, Alınımyaıun Akdenizdcki bütiiJI 
limitlerini <le yıkınışhr. 

ŞEVKET BiLGiN 

BİR KARI KOCA 
MAHKUM OLDVL4R 
Karantinada 204 üncü sokakta Azmi 

Üzeri döverek karısı Müzeyyenin korklı 
yilzünden ~ocuk düşilrmcsiııe ı.ebebiyct 
veren Ali Yağmur He karısı N adye Yağ· 
murun muhokcrncleri bilmiş, Ali üıt 
gün, karısı Naciye 30 gün htpsc, her 
ikisi on beser lira tazminata. mahkuın 
edilmişlerdir. ----c:o----

Bir bisiklet kazası 
E.şrefpaşada Mustafa oğlu Hikmet. 

idaresindeki bisikleti Hakkı oğlu G ya· 
şında Yılmaza çarptırarak cocuğun ya• 
ralanmasına sebcbiv.ct vcrmi tir. 

---co>----
Denizli HalJıevlnöe 
lıonf eJtansıar .. 
Denizli, 31 (Yeni Asır) -Ankara Dıl 

tarih - Coğrafya fakültesi döçentlcriıı· 
den bnyan Zekiye (Muhnccrct sebeple" 
ri). bayan Nimet Akdes (Köycülük), lJ. 
Necati de (Zamanımızın buhrnru) mev
zulu konferanslar vermi.şlc.rdir. Konfe
ranslarda kalabalık hir dinlevici kitlcSI 
hazır bulunmuştur. · 

Borsa 
ÜZÜM 

92 S . Stileyınanoviç 15 50 30 
35 K. Taner 32 50 35 

127 Yekun 
244783 -l Eski yekun 
244910 i Umumt yckfln 

No. 7 
No. 8 
No. ~ 
No. 10 

ZEYTİNY Aliı43 44 
50 

80000 kilo o 
31 Ton Susam 25 50 29 5 
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İNGİLlZ TAYYAREU"RiNİN 26 Martta Karsa lngiliz kuvvetleri ta.. müddeaaleyh namına gönderilen dave- N sa~ca ilta ~esd ud2
1

0>'eN cn1dde:ındde 77 
. ETİ f d . 1 d'l . t" B H • _ L "k ~L h ı ı o. ıu a e c-vın e o. u oaa a mu-

IllR !\1UVAFFAKIY, ram an ışga e ı mı.ş ır. urnsı anara tıye varwrnsının ı ametganının mec u- k' A d ll h G . l h" 1 b 

-- s o = SABıFEJ 
= 

}\ if ( Ba{!taraf' 1. ci Sahil ede 1 
~ ıu uçuşu yapan tayyarelerimiz d~
ıı \ 0sunda iki zırhlı ile kruvazörle

ıeb~orpilo ınuhripleı·inin mevcudi-
ıldiı·111ı'şl d" n·· .. riild. .. .ı er ır. uşman go u-

bir taraftan Avrupanın haritasını oldu
ğu gibi muhafaza etm"k istiyenlerle di
ger taraf um onu kendi menfaatlerine 
göre bozmak istıyenler arasınd başlı
yan mücadelenin 1938 senesinde en 
buhranlı bir devı·eye girdiğini, balkan
larda bir ecnebi devletin müdahalesivle 
statükonun bozulması balkanlı devlet
lerle beraber burada siyasi vaziyetin ol
duğu gibi muhafazasını gayelerine uy
gun gören devletleri vaziyeti dikkatle 
mütaleaya ve menfaatlerinin icaplarına 
uygun şekilde tedbirler almıı~a sevkey
lediğini tebarüz ettirmek suretiyle söz
lerine başlamış ve demişUr ki: 

Londra 31 (A.A) - SalahiyeUi men- 30 kilometre mesafededir. liydine mebni bila tebliğ iadesi iizerine ım p u a anı a ey ını- açı anı 0
-

balal'dan 'ög~ ı-enildig~•ine göre bom bardı- Dağ yolu büyük bir sahada düşman v~ zabıtaca yapılan tahkikatla da adresi şanma davasına mütedair dava arzuhal 
f d h 

· d'I · d J 1 sureti .ile davetiye 'arakası müddena.. 
man ~r\'İ!>İtll' mensup tayym·ekr bu sa- tara ın an ta rıp e ı mışse e ngi lı: is-: .llulunmadığından mahkemece ilanen 
bah Löhnvı· açıklarında iki dil~man sar- ıihkam kıtaatı süratle hunlan tamir et• tebligat yapılmasına ve muhakemenin leyhin ikametgahının mec;huliyetine bi-~ anla~ ınca büyük bir .5Üratle pey-

" Y garba d'" ·· t"" ıun onmuş ur. 
~inan donanması bir deniz ınuhare

tlı;llıuı} ınu~tazar olauğunu öğrenince 
~ a bırlesmek üzere muharebenin 
~ ~ulacağının bildirildiği noktaya 
~ ~ etı!11ştir. Vittoryo zırhlısına tor
tit hu uhrıplerimiz tarafmfü•.n mütead
~ to~~1ınlar yapılmış VC' muvaffakıyet

l ı f l 
., naen bila tebliğ iade edilmesi üzerine 

nıç gemi.sine: hücum e.derck ~ bomba mi~lc-r ve mani eri >crtara etmiş erair. muallak bulunduğu l 5/4/941 tarihine 
ki h k 1 b d 

zabıtaca yaptırılan tahkikatta müddeaa-
isabet ettirmişlerdir. l · v.:ınur..:ın alev· lngiliz ileri are eti p ıln muci ince e- ıniisadif Salı giinü saat 14 ele bizzat ve-
ler arasındn batmakta olduğu görül- vam etmektedir. Son üç gün zarfında ya tuafınızdan bir vekil gönderHmesi leyhin bulunmadığı ikametgahının da 

d l h 
tesbitine imkim olmadığı bildirilınis ol-

ıni}ştµr. . . . alınan esirler ve iğtinam e i en atp aksi takdirde hakkmda gıyap kararı ''e-
IKI G}<;Mffl TAHRiP EllEN malzemesi berveçi atidir. rüeceği tebliğ makamına kaim olmak makln mahkemece bu baptaki tebliga-
·sc"Li• DENJ0 ZAI ..usı tın ilanen icrasına ve muhakemenin 
~· 1 Z •, ~&a • • • 441 ltalyalı ask.er ve 317 yerli asker 
Isk d 31 (A

A) f il d 14 4/941 tatihine mfüındif Pazarte · 
. en eıiy~, .: -_ -.ng ız .e· esir edilmiştir. 15 adet büyük top, 3 ZAYİ 

b er atılarak zırhlı hasara uğra
~i.i: sebeple sürnti pek ziyade düş

ıı tr.U\.' 1?,eniz bombardıman tayyarele-

ı~ıza]t.ısı Partı?n. ~Uf?~ıı ~~ro:•) a gc~ş- sııhra topu, 15 mitralyöz, 3 traktör, 19 giinü sant ona talikine karar verilmiş ve 
tir. Evvelce bıldLrildı~ı gıbı.hu denıuıltı kamyon ve pek çolc mikdarda di~cr Göndereceğiın Buz bedellerine mah arzuhal sureti ile dnvetiye varaka ı usu-

tar { d b
• tonluk b - sup edilmek üzere emaneten 26/7 /939 lc-n divanhaneye talik edilmi"' oldug"nın-

a m au on ın ~ ır sarnıç ge- h ız · ... · d,,_. · .. misiyle a~tı bin tonluk odun yiiklü bir arp ma emesı ıgtınam e lllllıştir. tarihinde Belediye mezbaha veznesine dan Apdullah Ganinin muayyen mah-
"aff aıörlere ve torpito muhriplerine 

~~bet akı,:YeUe hücum ederek muhtelü 
c- Harp tehlikesinin her gün sahası

nı genişletmek istidad;nda bulunduğu
nu görüyorduk. Derhal tedbir almak la
zımdı. Bir gün vatan bir tecil\'ÜZ tehli
kesine maruz kalırsa yalnız dahi olı::ak 
istiklalimizi ve yurdumuzu müdafaa 
icin mukavemet etmeki;en ba~ka bir şey 
yapılması imkSnı yoktu. Milletimizin 
L'!rihinc, şerefine ve terbiyesine uygun 
olan yegane karar bu olnhilirdi. Ve bu
dur. O zaman sivasetl<'ri milletlerin is
tiklfılinin muhaf~zası ::eklinde tebarÜ?: 
eden devletlerle her kesten is1iklaline 
ve yurdunun bütünlüğüne hürmet isti
yen ve bat>ka milletl .. rin biitünlüğüne 
ve istiklSlinc hürmet eyliye-n Türkiye 
cümhuriyeti hüküınetinin d!.işüncesi ve 
siyaseti birbirine uygun düştü. Ve bu
nu hiç kimsenin aleyhine müteveccih ol
mıyan ve yalnız müşterek emniyet ve 
menfaat mahfu7.iyeU gayesine mütevec
cih bulunan anlaşmalar takip etti.~ 

gcmiyc tam isabetli üç torpil salvosu iNGiUZ RESMi TEBUci yatırdığım elli liraya ait 38281 No. Ju keme günü saat 1 O da asaleten mahke.. 
atılmıştır. Bu gemilerin dahil bulunduk- Kahire. 31 (A.A) - Orta şark or- makbuzu zayi ettim. Suretini alacağım- mede hazır bulunması veya tarafından 

· . er ındirmislcrdir. Dü<>mnn gemi-li .. • r·-· 
~a h.~uratle.rinde bu muvaffakıyeili 

ları kafHe üç vapurdan ve hir refakat dulan karargahının tebliği: dan zayi olan aslının hükmü olmadığı- bir vekil göndermesi aksi takdirde gı-
geınisindcn müteşekkildi. Doğu Afrikasında Harrardan ilerleyen ru ilan ederim. yap karan verileceği tebliğ makamına 

~lll\a ucumıan neticesinde hasıl olan 
.... ~ sayesinde C'll büyil.k harp gemi
l lısla d düsmanla temas imktınmı bul
"l'iııı.lı"ır. Fakat müsanemeye akşam 
~Uınkugı basmadan evvel başlamak 

İngiliz dC'nizaltısı saı·nıç v::ıpunına iki kuvvetlerimiz bütün maninlnn kırarak ABDURRAlDIAN ŞİVE kaim olmak üzere ilim olunur 
salvo isal:ct ettirdiği zamruı kü(;ük refa- 29 Martta öğleden sonra Oredovayı i~ 1235 (761) 1238 (758) · 
kat motörlcri denizaltıyı araşlırrnışlaı gal etmişlerdir. ileri harelcctimlı: devam 
ve bir ~ok su bombaları atılmıştır. Bun- etmektedir. 
lardan baZ!Sl denizaltının y::uıında infi- Eritrcde Asmara istikametinde ileri 
lak etmiştir.. Torpillerin i.r.{ılal.."Uldan hareketimiz muvaffakıyetle devam edi
sonra d:jrt gemiden ikisinin makineleri· yor. Bir çok esir ve harp malzemesi 

~'i\reıt .ol?mamıstır. Bu sırada hafif 
ıı. h·· erırnızin refakat ctti":i zırhlıları
b. ucuma geçmişlerdir. 
~l~n.ın Polo, Zora ve Fiume kru
e 'f.taerı de Visanso Ciyobctti. Torino 

ltıışt1r ~<;~ole torpito muhriplcri batırıl

nin dur<l•ığu sarih suı·ettc göriilmüştür. anılmıştır. 
- Habc;!İstanda her tarafta muvaffn)u. 

ita/yanlar yine esir 
ve silah verdiler 

[ Başta.rafı 1. ci Sahifede ] 

yetli harekatımız inkişaf etmektedir. 

YENJ tNGiLiZ HAVA 
HOCUMLARI 
Londra, 31 (Radyo - S 21, 10) 

l:ı 
01

_!ger bazılaının daha tahrio C'dil
tt~k t'ıası muhtemeldir. 150 milimet
\oe Ci opla~a mUcehhez Villopandero 
~ı Yovanı kruvazörlerinin batmış ol
~ muhtemeldir. Dij{er bazı düsman 
~ ga~~ril_:rinin müşkül vaziyette oldu
i~kat rn~e de karanlıyın basması ve 
~beu ı~ .sürntle cereyanındnn dolayı 
iıııltan.ı erının müspet hir sekilde tesbiti 

hepsi üslerine dönmilştfü. 
İTALYAN HAVA llÜCUl\1U 
OLMADI 

Kahirede neşredilen resmi tebliğ: Dcıı
sie ve Adisebaba ile, Asmara ve Mu.. 
savdaya giden mühim düşman motörlü 
vnsıtalnrı '\'e tecemmüleri bombardıman 

'\'un olamamıştır. 
tılıııan ker 88 tipinde iki pike bombar
tııı.da d~~rarcsi gündü7. harekjtı C'sna-
~ h-1 UŞüı-ülmüştUr. 

~lal~a ~ sabahı denizden 1000 kadar 
~~an ahriyelisi kurtnnlmıştır. Eğe-r 
~ 0~ bahriyeliterinl toplamakla meş
'h.-ııı ~ tahlisiyelcre Almnn bombardı
d daJı ~a~elcri taarnı't etmtc; olmasay
~ttı F ıkı, üç yüz bahriyel! kurtanla
~· akat bu bomb:ı dıman sebebivle 
~~l' 1Ye sandallarını dahn ziyade tehli

'ltır ntaruz bırakmnk imK:'inı kalman . 
ıı b~Unla bcrnb'er Alcdeniz tngiliz filo
ııı-ın skuma.ndanı ttalynn deniz genel 

~ara'ka~ r;isine telsizle tebli~atta bulu-
11,; l'nızde bırakmak mecburiyetinde 
l·Ji~. İtalyan bnhriyelilerinin yerını 
" h ıs. ve bunlnnn top1anmac;ı için 
't> l'~l._'lll: gemisi gönderilme.<>ini tav
~ tö ınıstır. Bu tcbllf!e cevap alındıfü
~nı ~ ~talyan gemicilerinden bir mik
'lıQ}dn. aha kurt rılrnıs olmac;ı muh
~ ır. 

b;i an;: n toplanan İtalyan bahriyeli
~ arn· mda Pota kruvazörüniln kapta
~\>~1 J?cspen bulurun3k!adır. Fakat 
~\.o .r fılosunun kumand-ını a•niral 

l!a nı kayıptır. 
\>aıö ~rılan Ciyovani della Pandero kru
\>~ ru .. l<ondotyeri sınıfından bir kru
~/dur. 1930 senesinde denize indiril
~ k' İtalyan donanmasında bu tipten 
~ot() ~Uvaıör vardır. 'Bunların her biri 
~J~·d 0n_hacıninde olup mürettebatı 500 
tııili~nı ıb~rt'ttir. Bu kruvazörler 150 
~!'! ırı\relık 8. 100 milimetr~lik 6 topln 
'li!ı- b' • nva dafi topiylc müc~hhcz olup 
~leri,. 2 tayyare taşır Bu sınıf kruva
~irıı.> k ransızların Liyon sınıfı muhrip-
l)~ nrşılık olarak inşa cdilmistir. 
~~z liARBINA DA1R 
lıtt TAFStLAT 

~l'irı~~dcriye 31 (A.A) - Harp gemi
~İa ıiJı büyük deniz zaferinden hiç 
)~i ~ ~ltramndan avdetleri üzerine 

ll0ıa sılat alınmıştır. 
~'ttaıı' Zara, Fiume kr.ıvazörleri yakıl
. attrı}d '1: iki İtalyan torpito muhribi 
t~~ dt lan sonra İngiliz zırhlılan 
}!! hı· a~sini düsmana indirmek va
"\~L~l hafü gemilere terkederek uzak
t~ııtrıa ardı. Z1rh1ı1ann projektörleri 
~lıld kta. o~:ın İtalyan kruvazörleri ar
~llla~ ıkı destroyer bulunduğu ve 
t'~lqt n torpillcrini atınağa hazırlan-

bil' ını gönnüslerdi. Muhripler şiddet
~l''l~l<!sc tutulmuş ve derhal duman 

Konferansın bundan sonraki kısmında 
hatip, ötedenbe-ri Ti.irkiyc cümhuriveli
nin her türlü ihtilafı i7ale ederek Türk 
yurdunu harpten korumıya calışmış ol
duğunu, fakat bütün gayretlere rağmen 
bugün hnrp tehlikesinin balkanlara gir
miş bulunduğunu teb~rü7. pttirıni~ ve 
bu hadisenin Türkiycnin h:ırici ,,c;iyase
tinde hadiseleri evvelden görüp ona g<>
re tedbir almak şeklinde tecelli eden 
basirete hak verdiren veni bir delll teş
kil ettiğini söylemiştir. 

Müteakiben bugünkü vaziyetin icap
larını tahlil eden hatio siyasi ve diplo
matik tedbirlerin yanmdn <ı.skeri ted
birlerin de harbı hudutlardan ve emni
yet sahamızdan uzaklaştıracak ve ica
bında vatan ınüdafaasmı temin edecek 
en müessir bir teılbir oluak •elakki edil
mesi ve bu yolda harek<>te geçilmesi ta
bii olduğunu ve bugün Türk ordu~unun 
her zamankinden daha ku~etli bulun
duğunu ifade etmi:ı; ve vatan menfaatle
rinin icaplannı Ttirk milletinin bütün 
c;uuriyle müdrik bulunduğunu ve ken
disine tam bir inanı olduğunu, bütiin 
milletin mi.i-;terek sevgi. hürmet ve iti
mat ile Milli Şefimiz İsmet tnönünün 
etrafında tek bir vücut gibi toplanmış 
bulunduf,'Unu tebarüz ettirmiş ve c:bü
tün ga~·rctlere rağmen bir tecavüze ma
ruz kalırsa, Tiirk milleti bu mücadelede 
kendisine düşen vazifeyi hic tereddüt 
etmeden v~ tarihine, şanına, şerefine 
lfıyık bir surette ifaya hazırdın sözle
riyle konferansmtı -nih~yPt vermiştir. 

* DlcER YERLERDE VERtLEN 
KONFERANSLAR 
Ankara, 31 (Hususi) - Mebuslan

ml2! dünya vaziyeti hakkında Türkiye
nin durumunu tebarüz ettiren konfe
ranslarında devnm etmektedirler. An
takyada Giresun meb~u Hasan Vasıf 
Somyürelc. E.rzurumda Sürcyye, Mataşta 
Ali Rizn Türel. Anta1yadn Necip Ali 
Küçüka Uşakta Muhiddin Baha Pars bü
yük halk kitlelerine hitap eden nutuk
larında Türkiyenin toprak bütünlüğüne 
ve istiklaline bir tannuz halinde bütün 
mevcudiyetiyle karşı koyacağı beyan 
edilmiş ve Milli Şefimi7.in ettafında tam 
bir vahdet arzeden Türle milletinin bü
yük ordusuna olan inancı İ7.har olun. 
muştur. 

«ULUSU'N MOHtM BiR 
MAKALESt 
Ankara, 3 1 (Hususi) - Ulus gaze

tesinde Emekli Orgeneral izzettin Ça
lışlar ikinci lnönü zaferi münasebetiyle 
neşrettiği bir yazıda bu zaferin büyük 
ehemmiyetini tebarüz ettirmelttedir. İıf t~ ~~kasına çekilmişlerdir. Diğer 

il~ ~ gıfız gemileri İtalyan donanması-
~la~up gemileri ateslerivle hırpala
ı.aıtlığı bevarn ctmMt"rdir. Gecenin ka
·~'l> I' ~tan gemilerden maada diğer 
Ilı ~>'. t>ntılerindeki ha<>:ırlann derecesi-
.6~l;~e imkan vCTmemiştir 
~n_1AL 'KONlNGH Ml1'T 
~lt~ h."LERt 

Muharrir yazısına şu suretle l\ihayet 
veriyor: 

Türk milleti biiyük Cihan harbinde 
yedi muharebe cephesinde vannt yoğu
nu feda ettikten sonra daha dört sene 
harbe katlandı! fstiklil aavaımda istik-

~l'ta ~~.eriye 31 (A.A) - Filonun li
tırıı.. 0 nmesi münasebetide amiral 

~.. •ılJ,h • 
;ııctt'l"(>ı-1\lll btitiin gemHere biT mesaj 

'~lı- ek her kesi ayrı ayn tebrik et-
"ııt-Jı:ı"·d~'tesajda: «İyi ic: giird\ib clenil

h.~ ır 

Atina, 31 (A.A) - Yuıuın umumi 
emniyet nezaretinin tebli!,ti : Memleket 
dahilinde sükunet hüküm siimıektedir .. 

edilmiştir. 

MERKEZ CF.PIH..'SİNDE İ1'ALYAS 
CESh'TLERİNDEN DA~LAR 

29 zu :.ıo Marta bai!lnyan gece de 
:rrablusgarp limanına akın ,iddetli ol
m~. doklara, esas iskeleye, petrol te8i
satına büyük zararlar ika edilmiştir. 

FRAHSADA 
Kağıt para çoğaldı 

Atina, 31 (A.A) - On be~ ~m el"Vcl 
muvaffnluyetsi:diklc ncticclenc:ı İtalyan 
taarruzunun ynpıldığı merkez ce11hesin
dcki harp meydanında ü.stilste y1J:'llan 
İtalyan c:cseUerinin :ırzetti~i mamara 
miitbiştir. Muhnrebenin cerey:uı ettiği Vişi. 31 (A.A) - Fransız bankası 
bütün mmtakada on binlerce obüsün memlekette kağıt paranın artmasından 
düstüğü saha mllharcbcnin ne kadar müte,·cllit tehlikeye Vişinin nazarı dik-
" ddetli olduğunu göstennektedır .• Bes kntini cclbctm1~1ir. Kağıt para iki misli 

yüz metre uzunlu~runda \'C etli metre çoğalmış ve 300 milyar franga baliğ ol
genişl!ğindeki bir yarda dört yüzden muştur. 
fazla Itnlyan cesedi sayılım fır. ----------------

Londra, 31 (Radyo - S 21, 10) -
Arnavutlukta Elifnnda askeri hedeflere 
muvaffakıyetle taarruz edilmiştir. T ~pc
delen civarında düşman mevzileri bom
balanmıştır. 

Tazyik başladı 

Ilirind sınıf miitclıassıs Doktor 
Demir Ali Kamçıoğlu 

Cilt \·c Tenasül hastnlıklnrı \'C 

ELEKTRiK TEDAVİLERİ 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 •• İzmir 
Elhamra Sineması nrknsnda subah· 
tnn akşaıım kadar hastalarını kabul 
eder .. 

( 80-§ıarafı 1. ci Sahifede ] TELEFON : 3479 (469) 

hafta Svetkovic;in imzn ctii~i üc;lü pak- '~•-••••• •••••••'" 
ta karşı vaziyetini tasrih etmesi için Yu· 
goslav lıükümctini tazyik etmektedir. IZMIR BiRiNCi iCRA MEMURLU-
Y~oslavyadaki değişikliğin sırf dahi · CUNDAN: 

li mahiyette olduğu hakkında teminat Bir borcun temini istifası için tahb 
al.~k için Almanya. ~lçisi Fon He_rn hacze alınan 700 lira kıymetinde giri 
d?-1? s:'bnh tckra.r 1_1ancıyc nazırı B. Nın· renkte bir adet Grnham markalı bir 
çıçı zıyaret ctnuştır. . adet otomobilin açık attlırma ile satı-

Hafta sonunda mihver propagandası şına karar verilmi tir. 
Sııı>la~ ve llın·atlar nra.smn nHak so~- Birinci arttırması 8/4/941 tarihine 
ınak ~m, bu suretle ~ı!gosl=wvada bır müsadıf Salı günü saat 14 de, ikinci 
ayrılıga sebep olın. k ıçın u~r~şmıştır. kordon ı 05 ı d"'kkA d 1 k.. 

ALl\JAN PROPAGA1'ı'DASI sayı ı u an a yapı aca 
N · d b d" tır. Ru arlhrn1ada muhammen kıymc-

mcn 8f:..~~. yo:~ v~ ~~nı Hun trce ~-es- tin % 75 şini bulursa müşterisine ihale 
hine S~r.pl:ctaraarf dsııunt~_;;vn .~lrd~ğ~y- edilecek bulmadığı takdirde ikinci art-

ın an -=ı1.1P eaı ı ıne t 11/4/941 "h" ·· d'f C 
dair bir sürü haberler neşretmiştir. Öğ- ırma~.ı .. tarı ıne musa ı u-
rcnildiğinc ~öre Almanya sdiri Fon ma gunu nynı sa~ttc ve ~ynı ~ahalde 
Hern bir kac hafta evvel Zngrcp scya- en _çok arttı.ran~ ıhale edilecektir. ~atış 
hati esnasında Hırvat şcfleıiyle görüşe· peşın ~ara ıledır. !:!aha. f~a malumat 
rek yeni nizamda Hırvalistana muhtar almak ısteyenler daıremızın 16039 nu
bir mevki verilmesini teklif etmiştir. maralı dosyasına müracaatlara ilan olu-
Fnkat Hırvat şcflcri ·bu teklifi istihkar- nur. 1233 (762) 
la reddetmişlerdir. 
SİMDiLtK MtiNASEBE'l'UR 
DEGİŞMiYECEKI\11$ 
Berlin. 31 (A.A) - Ofi ajansı bildi· 

riyor: 
Yu::osla\'yadnki Almnıı alc~htan nü· 

mayişlcr Bcrliede fena bit intiha uyan· 
dıruuştır. Alınnn gazeteleri tefsirler 
yapmıyorlar. Bu nümayişlerin yeni hü
künıctin si,ynseünc uygun olduğu sabit 
oluncaya kndnr iki memleket arasında· 
ki miinnsebctlcrin değişmcs~ne sebep 
görülmiyor. 

BULGARLARA GÖRE V .'\ZİYET 
VAidM ... 
Sofya~ 31 (A.A) - Hüki?.r.ıet parti-

sine mensup mebuslardan Scıtir jruıeff, 
Duma gazetesinde neşrettiği bir maka· 
lede Yugoslavyadaki va7jyetten bahset
mekte ve buhranın vehamet kesbetüği
ne işaret etmektedir. 27 mart!a olanlar
dan bnşka Yugoslav hükümctindeki de
ğişikliğin üçlü pakta müteveccih olduğu 
aşiktu-dır. Yugoslavyada Alr.'3nlnr aley
hine yapılan nümayişler de bunu teyit 

hn tıya 

ıZMIR BELEDlYF.StNDEN : 
Erler ml\hullesinin 913 ncü sokağın

da 343 ada 136 parsel ve 45 emlak nu
maralı dükkanın yıkınılması alana ait 
olmak üzere enkazının kaimen satışı, 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veç.hile açık arttırmnya konul
muştur. Keşif bedeli 34 lira muvakkat 
ıeminatı 2 lira 55 kuru tur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 11-4-941 cuma 
günü saat t 6 da encümene müracaatla
rı. 28 1 5 9 1204 (133) 

Altay mohallesinde S 14 sayılı sokak
taki kanalizasyonun 730 sayılı sokağa 
kadar 100 metre boyda uz.atılması, ya.. 
zı iolcri müdürlüğündeki ke~f ve şart
namesi veçhile açılı:: eksiltmeye konul
muvtur. Keşif bedeli 400 lira 50 kuru~ 
muvakkat teminatı 30 lira 5 kuruştur. 
Taliplerin teminata iı bankasına yatıra
rak makbuzlariylc ihale tarihi olan 7 / 
4/941 pazartesi gÜnÜ aat 16 da encü
mene müracaatları. 

23 27 5 (700) 

iZMıR iKINCi iCRA MEMURUJ. 
CUNDAN: 

26 12 941 tarih ve 10759 sayılı Yo 
ni Asır gazetesinin üçüncü sahifesi~ 
dördüncü sütununda m Ü n t e ş i r w 
940 1 19906 sayılı dosyamıza ait satır 
iliınında gayri menkul tamamının kıy
meti olarak gösterilen miktarın 30ot 
lira olmayıp 300 lira olduğu tashiha,· 
il~n ~unu~ 1243 (760) 

KİRALJK GVZEL 
BİR EV .. 
Güzelynlıda 76 ıncı sokakta 2 nu.. 
maralı ev kiralıktır. 4 odası, meyve 
ağaçlı bahçesi, ceniı balkonu, güzel 
manzarası. suyu, elektl'iği, hamamı 
vardır. Gayet kullam~ı bir evdir. 
Taliplerin CüzelyaJı tramvay cad

desi 911 numaralı eve müraeaatlan. 
( 1-·0 ( 753) 

.... ·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-· 

ilin 
T. C. Ziraat Bakasından: 
Noterlikten musaddak 55 No. lu müteselsil kefillik ve borçluluk taahhüt

namesine müsteniden kendilerine 24/5 /9 3 7 tarihinde üç taksitde tütün 
avansı verilen ve halen bu avanstan faiz hariç (662) lira (42) kuru§ bor~ 
ları kalan ödemi:ı Birgi nahiyesinden Salih Vecdi Can, İsmail GürgÜn, Ha
lil Öner, bu borç.lımnı ödemediklerinden dolayı banknyn merhun Salih 
Vecdi Cana ait Birgi nahiye merkezinde ..-e Hazırlık ınnhallesindeki (do
kuz yüz) lira kıymeti muhammineli bir bap ltnne tahsili emval kanunun.n 
tevfikan sablığa çikarılm~br. 

Birinci müzayede l /4/941 Salı gününden itibaren yinni bir gün müd. 
dctle devam edecek 22/4/941Salı günü saat on beşte ödemig Malmüdür
lüğünde, muvakkat ihalesi yapılacak. Birinci ihaleyi mütaakip de on gün 
zatfında 2/5/941 Cumartesi günü saat on beşte aynı mahalde kafi ihalesi 
yapılacağından: taliplerin daha fazla malumat almalt üzere T. C. Ziraat 
BRnkası ödemi;ı ,ubcaindc1d sa~ şartnamesini görmeleri ilan olunur. 

'· 21 1240 (757) 

ilan 
Emlak ve ytam Bankasından: 
Kar tevzii: B. Tertibi hissedarlarımıza behf:r hisse itibariyle 1940 ecnesi 

için verilmesi hissedarlar umumi heyetince kararlaştınlan « yÜY. seksen dört 
kuruşluk> safi karın 8 numaralı kupon mukabilinde Ankarada Merkez şu
bemizle lstanbul ve İzmir şubelerimizde 1 /4/941 tarihinden tibaren dağı-
tılacağı ilim olunur. ( 763) 

İzmi,. P. 2'. 2'. Müdürlüğünden: 
1 - 738 lira 45 kuru~ bed.eli kcııif1i Karantina P. T. T. binaS1nın tami

ratı 26/3/941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konul
mu~tur. 

2 - ihalesi 9/4/941 tarihine müsadif Cuma günü s.'\at 14,30 da l=ıir 
P. T. T. Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda açık eksilt.. 
me ile yapılacağmdan şartname ve buna nit evrakı görmek isteyen talip
lerin müdürlük levazım kalemıne müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 5 5 lira 36 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ''e izmir nafıa müdürlüğünden bu işe girebileceklerine dair alın-
mış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 26, I 1172 ( 719) 

~~~izli P. 2'. 2' Müdürlüğünden : 
Denızhnın inceler Nnm Devlet Ormanından kesilmek ,.c 1660 adedi 

Bozkurt istasyonunda, 160 adedi Çal. ve 50 adedi de Baklanda tdim edil.. 
mek üzere tartnamede eb'ndı gösterilen 2070 adet Çırnlı çam telgraf direği 
kapalı zarf usulile 15 gün müddetle 28/3/941 tarihinden itibaren eksilt
meye çıkarılarnk 11/4 /941 tarihine müsadif cum günü saat 16 da Denizli 
P. T. T. müdürlüğü binası içinde toplanacak komisyonca ihalesi yapılacak
tır. Beher direk için bedeli muhammen 550 kuruı takdir edilmi~ olup mu
vakkat teminat 854 liradır. İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvclisine kadar Denizli müdiirlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
ve fazla izahat i tiyenlerin müdürliiğe mürncaatlan ilan olunur. 

29 1 4 7 1215 (743) 

«-ını 
~~k11Z GAZETEI ERtN!N 

lalini ve hüniyetini kazandL Büyük ni
zamını ve inkılib1n1 kurdu. Bash bir 
türlü nizama ne arzusu ve ne de -ihtiya· 
cı vardır! Ona böyle bir İ!İ zorla kabul 
ettinnek isteyenin amansız düşmanı 
olacak. Cümhuriyelini ve istiklalini ko
ruyacaktır. Ve elbette bu son ve aza
metli mücadelesinde muzaffer ola-
caktır. 

etmektedir. 
----- lznıirin bu m~hur kolonyasıni 

B. Eclen ve General Hilal eczahanesinden alacaksıniz. f l.ond 'YATI 
bıl()lar l'a 31 (A.A) - İngiliz - Yunan 

1tı1>l' ~rıın hiç zayiata uğramadan on 
hı-j b 0rıluk üç kruvazör ve iki des1ro
~~1;ııl"n'laları ve bir zırhlıyı hasara 

l'ıtıd al rı azetelerin mun1.am ba~lık-
~İtıç~ "~ esaslı tefsirlerinde büyük bir 
~ hurıe kendini ~öst('rmckte ve gazete-

rıu un hnrbın en büyük 1..aferi oldu
~ava ;e

1 
Bitlerin İngiliz filosunu sars-

11~tı.i~ 1~ ~~~ığı sırnlard:ı bu 7.aferle Ak
tıl~ dahf" ız filosundan bir miktar gemi-

:ı"ııı;1n a ba~ka cenh~lere sevki kabil 
tn 'l\~.1 }'azmakta~ırlar. 
~ %~!\d~ n_miral Koninghamın İngiliz 
ik l'a'bo"1 hıc zayiat olrr.ad1ğı hakkmda
ı] ~. İrı.,n· g\tya bir tayyare gemisinin ve 
~1"'1<ırı h 17. krı.111azöriinün hasara uğra-
il ttilYi~~kındnki mac:allara CC'\•ap tes-
1) t·Ii ı Yazıvor. 

;ıt"ı; J Telgrnf gazet•u:ine göre İngiliz 
'
1 
kıtbuİP~n hatidye nazırı M:ıtsuoka

ı tıiııin e ;:eği günün arefesinde Mus
f)ill'at~ ıgı en yeni haberdir. ttalyan 

~u da bir havı!! olmu:ıtur. 

tST ANBUL GAZETELERINiN 
NEŞRiYATI 
lstanbut. 31 (Hususi) - Bugün bü. 

tün istnnbul gazeteleri ikinci İnönü za
ferinin yıldönümü münasebetiyle yaz. 
dıklan yazılarda bu zaferin yarınki za
ferlerin sembolü olarak kutlamakta, 
yirmi sene evvel milletin makas tallini 
yenen büyük Şefimiz Milli lnönünün bu 
sefer kendi taliine ve milletin taliine 
dayanarak düşmanı yeneceğini yumalc:
tadırlar. 
... 
Maneviyat bozuktur~ yarım adanın 
l1arp gayretlerini mütemadiyen sarsa-
caktır. 

Deyli Ekspl"CS gazetesi ~talyan donan
masından batırılan her harp gemisinin 
İngiliz donanmasından bir gemiyi daha 
s!.'rbest bırnktı~ını vazmaktadır. 

1TALYANLAR DA 
1TtRAF EDiYOR 
Kudils 31 (Radyo - S. 22) - Resmi 

İtalyan tebliği üç kruvazörle iki dest
royerin kaybedildiğini itiraf etmekteCUr. 

Çünkü eczaci Kemal K. Aktq ya-

Di l Atinaya gittiler par. 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] • Türkiyenin bütün zevkini kendi-

olduğunu biliyorlar. Yunanistanın ı~de toplamı, bir taheserdir. Takli
Türkiye ile büyük Britanyaya güve- di Yoktur. Çünkü yapılamamakta
ni vardll'. Nasıl ki Türklerin de on~ dır. 
)ara ve bizlere güveni vard1r. HIU.L ECZAHANESt 

BU MtHVER İZAHLARINA 

· ı l!f. •• - 6ATtt) V~LE.RI ' 
~ RUŞTU SAATMAN,Kuyım>CUt.r i B.ZAHAROF, Hukumet Ka.r~ısı 
tıl D.GA6AY. 'lor B&d.ttel\ 

fll!·FEvzt KA$Lt, B~lc:ıC&r' . ~ 

TOPTAN 
SIPARI iÇiN 

KtM tNANm? 
Londra 31 (A.A) - Londradan bil- DiKKAT dirildiğine göre mihve:- devletleri adet

leri üzere BeJgrat hükümet darbesini 
harp snhnesini genişletmek için İngiliz
ler tarafından çevrilen entrikalann nc
Uccsi olarak izah etmeğe calışıyorlar 
Hükümet darbesinin kan clökiilmeden 
ve dünyanın alkışları arasında yapıLn:ı
sı Alman iddialarının boşlut'Wlu göster-

~ sa!tr etiyle yapılm~ pastırma ve sucuklan yiyenlerin batınalıdanada (Abdest bozan) dediiimfır amnluklan 
dört metl'Cden on metreye kadar şeritler, kurtlar bAtnl olar. Bunlar wcudmnmdaki kanlan emerek bmnlık. 1$tahm
bk zaiOik. kusmak, ba~ dönmesi ve nihayet ölilme sebebiyet verirler. 

Bu kurtlardan kurtulmak için en biriltd .len •'riMOFUJ) dur. K11tularm içinde kullan" tara yuıhdır. Sdtbat n
liletinln mllsaadesfni hli7.dir. Her enanetle lta1unar. 

Timofuj Timofuj Timofu.i meğc kafidir. Harp sahasının genişletil
mesine gelince, İngiliz menfaatlerinin 
Yugoslavyanm vekarla müdafaa edece-

ği bitaraftığmda oldu!u A,..<tildrdır. ~------------------------------------' 



$ANl'f'E f YENi ASIR 

SİY ASİ VAZİYET 
---coı:ı>----

Yuı?oslavyada "Artık B. Hitler ye· In~iliz- Fransız 

Yuv.oslavyayı yeni icraat nilmez ~eğildir,, hidisesi 

korkutmağa ... ve Maruf generİllerden iki- B~l~rad ~l~an Vişi, lngiltereiıe kavga 
parçalamaga si tekaüde sevkodildi dıplomasısıne mı çıkarmilk istigor? 
çalışıyorlar -o- en aiır dar-

--<>-- Saray nazırı da değişti· 
Hers. evi Alman aske- rildi. Yunan ilahiyat beyi vurdu 

Fransaya getirilen ıeva
zımdan Almanların üti· 
f ade ettiği muhaldıalı 

1 ı o üzeltecekmis .. 

Hırvatlar Almanlara 
lıanacahlar mı? • Hitle· 
rin riyasetinde mühim 
bir ictima • B. Edenin 

Belgrada gitmesi 
muhtemel •• 

Radyo gazetesine göre Yugoslavya 
beynelmilel politika sahnesınin öıı pla
mnı işgal ediyor. Bclgrndda cülCıs şen
liklerinin heyecanı sakinle ıniş olmakla 
beraber Yugoslavyada vaziyet henüz 
nonnal değildir. Hükümctin nihai olarak 
te kil edilip edilmediği de 'JlaHim dcğil
dır. 

Berlin \e Roma rad)oları lbrvat Ji. 
deri l\foc;ckin knbincyc girmcği henüz 
kabul etmediğini ısrarla beyan ediyor
lar. Belki de yeni kabinenin bcyruına
mesini okumamı olmasının sebebi bu
dur. Doktor Ma ek Hın·at lideridir. Al
manynnın tazyikine karşı nıukavemck 
taraftar olan unsurun Sırpl r olduğu 
nıuhakknktır. Hınntl. r ise nesillerce 
A\ ushır}nnm hakimi) eti altında ya a
mı lardır. Bu itibarla Cermcnlere mü
tema:yildirler. Alınan~a, Sırplar \e Hır
utlar arasındaki ihtiliıftan bilistifade 
\'u~o Javynya politika mı kabul cttir
mis gibi idi. Şimdi Yugoskn yanın biin
_csindeki hususiyetten h1ifnde} e (alıs · 
mnktadır. Alman radyoları Belgradda 
Almanla aleyhinde nü mayi lcr yaıııldı
~ını bildirdikleri halde llırvatistanda 
Almanlar hakkında h i muamele edildi 
ğini söyJiyorlar. Bcrlin, Zagreptc cülUs 
~en liginde ha) rnk c;ekilmcdiğini iddia 
ctmi tir. Yine Berlinc göre ~aktile Çek
ler. Slo\ aklan nasıl tazyik ediyorlardı 
ise simdi de Sırplnr llm:atları öyle taz
yik cdi.} orlarmış .. 

Bu mukayesenin ınanası a(ıktır. Al
manya Yugoslav valıdetini par«;alanıak 
istiyor. Slovak unsunı Çeko lovakyanm 
joJıjJiiJindc AJmanyanın aleti olarak 
ehenunb etli bir rol oynanu hr. Şimdi 
Hın atlnrm ayni rolü oynayıp oyru} a
mıyacak1an mali'ım değildir. 
Hırvat mebusları dün içtima ederek 

doktor Maçckin knbiiıcyc girip girme
bıesine karar vereceklerdi. Tahminlere 
göre Hırvatlar Almanynnın aleti olmak
tan çekineceklerdir. Alınnn radyoları ve 
ajansları Mariborda Alman ekalliyctinı> 
karşı kötü muamelelerden bahsediyor
lar .. Ve tehdit makamında olan Alman 
ve İtalyan tebaalarının geri çağırıldıkJa
nm bildiriyorlar. Trenler ve vapurlar 
binlerce Alman ve İtalyanı naklediyor
lar. Bundnn maksat mihv r:in Yugos
lavya aleyhinde harp açmak olduğunu 
bcynn ederek Belgrad hUkümetini ve 
Yugoslav milletini korkutmaktır. Ayni 
rndl olar bugünkü hükümetin üçlü pak
ta riayet edeıniycccğini bildirmektedir
ler. Bu haberi musirrane ortaya yayına
lannın sebebi yeni Yugoslav hükümc
tinden cBiz de pakta riayet edebiliriz• 
eklinde bir teminat koparmaktır. 
RERLİ IDE MÜID~ GÖRÜŞMELER 
Bulgar radyosu dün Berlinde devlet 

rci i Hitlerle mnrcşal Göring ve mnre
şnl Knytel arasında bir içtima yapıldı
ğını ve bu içtimada Yugoslavyaya ka~ı 
alınacak tedbirlerin görüşiildüğünü bil· 
dirmiştir. Alman gazeteleri ise •Her 
şe~ i Alman askerlerinin diızelteceğinin 
:ta znusla rdır. 
INGiLİZ GAYRETLERi 
nu tehlike karşısında İngiliz nazırları 

Atinaya gelmişlerdir. B. Anfony Edenin 
tehlike ınıntakasınn yakın bulunmak is
tcdi:!i anlasılıyor. Atinndan Belgrnda 
~itmcı i de mııhtenwldir. 
İngiltcrcnin Yugoslavyaya, tecaviize 

uğrndığı takdirde J edi iktidannda olau 
bütiin l ardımlan :t npmak vadinde bu
lunduğu mall'ımdur. Bu vardım mese
lesini yakından görii mek için İngiliz. 
hariciye nazırınm Belırada gitmek iste
mesi akla :t akındır. 

MATSUOKA ROMADA 
Japon harici) e nazırının Berlini z.iya

reti Yuı::oslavyn inkılabına rast gelmi -
tir. Komaya ziynret günleri de İtalyan 
doruınma 111111 nihr hezimetiyle karşıla -
;maktadır. Hatırlardadır ki B. Moloto
fun lkrlinc 'ardığı günlerde de İtalyan 
donanması Tarnntoda büyük bir hcz.i
metle karşıla mı tı. Matsuoknnın &ma 
7.il areti Berlin Zİ:\ nretinden daha sönük 
olaca~ı tahmin ediliyor. 
JNGİLTERE - FRANSA 
InJ?ıliz donanmasının Fransanın en 

büyük dü anı İtalyaya darbeler indir
digı bir zamanda Fransız hava kuvvet
lerinin ve sahil bataryalannın İngiliz 
donanmasına ntes açmaları şayanı hay
ret bir şeydir. Darlanın Fransız ticaret 
gcmılcrini himaye altında sevketmek 
hu usundaki kararı ve sözleri mnlCtm
dur. Darlan bu tehdidi yerine getirmiş
tir. Uzak Sarktnn Almanyaya kauçuk 
nakleden bazı Fransız gemilerini fngi
lızlcr muayene etmek istemişlerdir. 
Fransız sahil batarvnları İngiliz gemi

lerine atcs nMnışlardır. İngıliz gemile
ri cekilirken Fransız tayyarelerinin de 
tesirsiz bir taarruzuna uğramışlardır. 
Bu hadıse Amerikada Fransaya karşı 
büyiik iğbirar uyandırmıştır. 

Malümdur ki Fransa Amerikanın 
merhametini uyandırarak iaşe maddele
ri temine calısmaktadır. Bir taraftan 

f alıültesinin tebrilıleri 
Belgrad, 31 (A.A) - Kral ikincı 

Piyer bir beyannnme neşrederek 2 7 
Marttan evvel genci kurmay başkanı bu. 
lunan Genemi Piyer Kosiç ile eski hnr
biye nazırı muavini General Alcksandr 
Sin)' nnovıç'i teknüde s~,·ketmiştir. Diğer 
bir kararname ile de arny nazırı Mılan 
Antiç'in yerine profesör Kadoye Kne
jcviç tayın edilmiştir. 

GENÇ KRALA KARDEŞiNDEN 
TELGRAFLAR 
Belgracl, 31 (A.A) - Kral Piyer 

knrd leri Prens Tomislav ile Prens 
Andrcl adan aşağıdaki telgrafı almış

tır: 

cBütün sevgi ve sadakatimi:Llc senin
le her bcriL~ 

!Cardeşlerin T omislav ve Andreya. 
Belgrad, 31 (AA) - Avala Ajansı 

bildiriyor: Bnşveki1in teklifi üzerine 
Profesör Radoye Koyeseviç saray nazırı 
olmuştur. Mumaileyh kralın edebiyat ve 
tarih hocası idi. 

ATINA iLAHiY AT 
F AKOL TESiNıN TEBRIKLERt 
Atina, 31 {AA) - Atina Ajansı 

bildiriyor: Atina üniversitesi ilnhiyat 
fakülte i, Yugoslav Ortodoks kilisesi 
patriği Sabrilvyn asağıdaki telgrafı gön
dermiştir: 

Kahraman Yugoslav milletinin tarih 
ve anan lerine uygun olan Yugo lavya
daki şecaatli hattı hareket ve Ortodoks 
papaslarının yardımiyle vukun gelen 
değişiklik münasebetiyle sevgili eski tn. 
lebesi} le iftihar eden Atina üniversite
si ilahiyat fakültesi sizin için daha mü
kemmel bir istikbal teminine mntlıf bu
lunan Yugoslnv milletinin milli emelle
rine uygun bulunan mesut neticeden do
layı hararr.tli tebrik ve temennilerini 
sunar. 

Son İngiliz ve Alman 
hava hücumları 

Kudüs 31 (Radyo - S. 22) - İngiliz 
hava nezaretinin tebliği: Düşman tayya
releıin\n Bristol kanalına akını şiddetli 
olmuştur. Yangınlar çıkmışs da hepsi 
söndüriilmüştür. Yor~c;ayrda bir Yun
kers tayyaresi düşürülmüştür. 

Hava kuvvetlerimiz Fr&nsız sahille
rinde Luvar mansabınds bir Alınan tah
telbahir avfayıcıı;ını bomba ile batır
mışlardır. Hollanda sahilleri açıklann
da bir Alınan tayyare dafi gemisi ve bir 
in c vapuru })oınbalanmış ve mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. 

Bir filomuz da Kaleyi bombardıman 
etmiştir. Bütün tayyarelerimiz üslerine 
salimen dönmüşlerdir. 

---cc>--

Şanghay Belediye 
meclisinde ôzalılı 
nisbeti •• 
Şanghay 31 (AA) - Belediye mecli

sinde temsil nisbetinin arttırılması hak
kındaki Japon talebi meselesi halledil
miştir. Dokuz azalık, İ:ıgiJizJer, Ameri
kalılar ve Japonlar tarafından müsavi 
surette işgal edilecek ve yeni intihaba 
lüzum kalmıyacaktır. 

---ır>--

Kocaelinde seylabm 
önüne geçilecek 
İzmit, 31 (Hususi) - Vakit vakit ta

şarak Arifiyc köy enstitüsü)le Arifiye 
fidanlıl,rım su altında bırakan derelerin 
Sakaryaya akıtılması için bir proje ha
zırlanmıştır. 

Amerikada ye
niden el konu
lan ·vapurlar 

---4'>-

Danimarlıa ve Alman 
vapurları da muhafaza 

altına alındı.. 
Nevyork 31 (A.A) - Amerikan li

manlarında bulunan 36 Danimarka va
puru da Amerikan sahil muhafızJnrı ta
rafından işgal edilmiştir Bu tedbir aynı 
suretle işgal edilen Alman ve İtalyan 
vapurlarına karşı alınan tedbirler ciim
lesindcndir. 

Amerikanın yardımı temine çalışılırken 
diğer taraftan bu memleketin müttefiki
ne taarruz edilmesi bu iğbirnrın ha lıca 

---o- Londra 31 (A.A) - Royter ajansı bil-
Alman planları bozul· diri) or: Cc1 . .ayir açıklarında CC'J'eyan 

ı - b- hatı eden hadıs hakkında Lonrlranın salfi-
fnUŞ ur, yenı ır ı hi~ etli mah!ıller:inde k~ydcd:Idiğinc gö-

harelıet seçmeleri !azım TE İngiltere be;\ nelmilel kanuni. r mu-
Londra, 31 (A.A) - Dün Londrad cibınce, diısmana gid C'egınden şüphe

kaydedildiğinc göre Yugoslav hadise- lendı •i hamuleleri taşıyan vapurları 
leri Alman pilanlannı ciddi surette boz- ~oklamak hakkını el'an ınuhafa1.a ct
muştur. Yugoslav milleti tam bir bita- ır.ektedir. Fransız ticaret vapurlarının 
raflık hattı hareketi ihtiyar edene Na- ana vatana muhtelif malzeme taşıdığı 
ziler yeni bir hareket hattı seçmeğe mec- ve bu hamulclcrin büyiik kısmına son
bur olacaklardır. Yugoslavyada olup radan Almanların vaz'ıyet c>ttıkleri ma
bitenler B. Hitler diplomasisine indiril- lUmdur. Garbi Akdenizde rnuay<'nc edi
miş en ağır bir zarar telakki edilmekte- lecek dört vapurdan birinde Siyamda 
dir. Hitler Yugoslav topraklarına ayak Bankoktan yüklediği fi<>enklcr vardı. 
bastığı takdirde burada hüsnü nazar sa. Bunların Ren nehrinin öte tarafından 
hibi bir suç ortağı yerine bir dü,man ~ecinlmcsine ç.alışıJncağı siiphesizdi 
bulacaktır. Fransız siyaseti bnk1'11ından, İngiliz 

tcARTIK B. HiTLER YENlLMEZ donanmasının Fransanın diişmanı olan 
DEC.iLDJRıt Hal:ynn harp gemılerirıi şarki Akdeniz-
Nevyork, 31 (AA) Nevyork de imhaya gayret ettiği bir sırada, tn-

Taymis gazetesi Yugoslav hadiselerin- ~)iz donanm.ası?a mensup g~miler üzc
dcn şu suıeıle bahsetmektedir: rını?. ateş edılımş olmnsı garıp olsa ge-

Sırp dağlıları satılmak ve ihanet gör- rek!ır.. .. . .. . . 
mek iıtemcmislerdir. Nazı aç gozlulugunur. netıcesı olarak, 

Aynı gazetenin başka bir makalesin- Fransanın i r,al altın~a b.ul.unmıyan kı-
dc de un] r ynzılına1.tadır: sımlnrı~da !'.'rn~ !z mıJJetının 1!1~ruz bı-

Hitler Yugosla\lar anısında nifak J,;akıl?ıgı mu kulatı azalt~_nk lÇll_! _bey
sokmağa çalışabilir. Fakat şimdi teşeb- ne!mıfol hu~ukun. verdıgı salahıy~te 
b" 1 r~, · l" · t" ragmen, 1ngı1terenın Fransaya hakiki us ngı ız..ıcrın e ıne geçmış ır. . k dd 1 · kl" ·· - :ı .... 

A l · Lo d d b ı \"ıvecc ma e en na ınc musa.rue ,a-
ynı gaze enm n ra a u unan ·~· b' d k l b F h b" · · t · ·· d d"" .. b' bgı ır sırn n vu ua rte en u .ransız 

mu a ırını~. ıaze esıne ıon er ıgı 1~ h reketi icin zaman hic tc iyi seçümiş 
telgrafa gore Yugoslavlann hareketi d ~ ·lw 
1:f itlerin yenilmezliğine nihayet venniı- e!FA {:ı\ııstN NEŞRiYATI 
tır.YUCOSLAVYA MUKAVEMET ~nd~a 31 (A.A) -İngiliz ve Fransız 

E D E C E K ~emılerı ara ında Oran acıklannda zu-

L d 31 (AA) D 1
. N" hur ('den hfıdisc miinnsebetiyle cTay-

on ra, . - ey ı ıyuz · t · · bah • h · · 1 t • y 
1 

v mı > gaz<' esının rı mu arnn şun a-
gaze esı ugos avyanın taarruza ugra- rı yazıyor: 

dığı tnkdirde barba azmetmiş bulundu- Muharip her devletin. harp knçakçıh
ğunu, Türkiyenin de bir ilerleyişe kıırşı ;;1 yaptığından şüphe ettiği vapurları 
daima mukavemet azmini muhafaza et- araştınnak hakkı vardır. Marsilyadaki 
tiğini bu koalisyonun kuvveti İngiliz A.lman komiserleri bu limana ihraç edi
Amerikan yarduniyle bir kat daha ar- len hamulelere el koydukları gibi A1-
tacağıru yazmaktadır. mnnva Fransızlara fena ve çok sıkı mu-

Belgrad, 31 (AA) - ltalynn elçisi, <>melede bulunmaktadır. Amiral Darla
hariciye nazırı. Ninç.içi ziyaret ederek nın Fransaya malzeme nakleden vapur-
uzun müddet ı:ı:örüşmüştür. 'arı deniz kuvvetlerinin himayesi altın-

YUCOSLA VY ANIN BERUN ıla bulundurncaj!ına dair olan tehdidin-
ELÇtst BELCRADDA elen çok evvel, Fransız himaye gemileri 
Belgrad, 31 (AA) - Yugoslavyanın Cebelüttarıktan çı.~n Fransız ticaret 

Bcrlin elçiei buraya gelmiı ve hariciye vapurlarına refakat etmekte idi. tstatis
nazırı Minc;içle uzun bir 8Örü~me yap- tıklcr bu malzemeden bir çoğunun Al-
mı tır. man harp makinesi kin faydalı ham 

ALMAN VE JTAL YANLAR maddeler olduğunu göstermektedir. 
ACELE A YRIUYORLAR Amiral Darlan ~cçen haftanm son gece-
Belgrad, 31 (A.A) - Stefani Ajansı cinde Fransız ticaret vapurlarının tnızi-

bildiriyor: Alman cemaall Yugoslavya- liz ablokasınn rağmen gcceceğini söyli
yı terke bqlamlŞbr. içinde bin Alman verek övünmüş ve Fransız vapul".lannın 
bulunan bir nehir vapunı hareket et- Fransa - yani Almanya için - hayati 
miıtir. İtalyanların da hareketi tacil ehemmiyeti haiz maddeleri nakledecek-
ediliyor. lerini bildirmiştir. 

~---- AkcJeniıin obür ucunda lngifü donan-

c• b • J masının, Fransanın dii~anı olan 1tal-
1 utı ne o a- yan donanmasını ezdiei ve iki hakiki 

inse gemisinin Fransava müteveccihen 
volda bulunduğu sırada Fransız s.-lhil 

cak, hür Fran
sı'Zlara iltihak 

edecek mi? 
---40>---

Habesistanın fethi ta· 
mamlanmalı üzere ilıen 
Cibutinin vaziyeti 
düıünülüyor-

Londra, 31 (A.A) - Habeşistan fü
tuhatınm sona erdiği sıralarda Cibuti
nin akıbeti günun hfidiscleri arasında 
yer almaktadır. Vişiyc sadık olan bu 
müstemleke hür Fransa ile birleşebilir 
Yaklaşma şerefinden hiç bir şey kay 
be1medcn yapılabilir. Bugür.kü vaziycf 
İngiliz mümessilleriyle Fransız somali ı 
arasında s.-ımimi müzakereleri icap et
tirmektedir. Bu müzakerelerin tam bir 
anlaşma ile neticeleneceğine şüphe 
yoktur. -·-İngilizler on ilıi adaJarı 
bombaladılar-. 
Londra, 31 (Radyo S. 21.10) - On iki 

adalara Astopala limanı İn~iliz hava ta
arruzunn ui:rramıştır. 

bataryaları İngiliz gemilerine knrşı çev-
rilmiştir. 

cDeyH Ekspres> gazetesi de Vişl hU
kümetinin İngiltere ile bir kavga çıkar
mağn çalışmakla HiUerln arzusunu ye
rine getimıek niyetinde olup olmadığı
nı sormaktadır. 

m·raı Darlan 
talıbih ediliyor-
Londra, 31 (A.A) - İngiliz - Fransız 

c1eniz hadisesini tefsir eden hür Fransız
ların organı La France gazetesi diyor ki: 

Amiral Dnrlan Almanların oyununa 
fılet olmakta, Bitlerle olan iş birliğinı 
son haddine vardırmaktadır. Darlan 
Berlinin emrine üıbidir. Fakat Fransız 
milleti bu kadar meşum bir hattı hare
keti red ve takbih eylemektedir. 

Sin~apura yeni 
takviye kuv
vetleri ı{eldi 

---ce>>---

Jngiltere Vzalı Sar'lıta 
da lıendini müdafa-

==-- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111·:=_ aya mufıtedirdir-
Singapur 31 (A.A) - Umumi vali 

= An1erika lnailtere = Sir Tomas yeni t.ıkviye kıtz.larını se-
' M H~mlamış ve kendilerine hos geldiniz 

= ve Yunanistana = ~~~i§tir. Sir Tomas şunları iJave etmiş-
«- Biz uzak şarkta sulhu nrzu edi

İO r pİ tola r veriyor yoruz. Kuvvetimiz sulhun teminatıdır. 
saikidir. . • • -

siMAL VE cE .. ·up AME.RIKALARı g_ B. Ruzvelt, İngiltere· § 
iş BİRLilii 

Bnşknlarına taarruz arzusunda değiliz. 
Fakat kendimizi müdafaa ede<:eğiz ve 
müdafaaya da muktediriz> 

Amerikanın İngiltere ıle muknddera- E ye fazla harp malze- E 
tını birleştirdiğine yeni bir aem de §§ mesi deurine E 
Amerika limanlarında bulunan Bütiin - • • -
İtalyan, Alman ve Danimarka vapurla- ~ musaade etti.. ~ 
rına vazıyet edilmiş olmasıdır. 28 İtal- E Ne\-york, 31 (A.A) Ruzvclti 5 
~an. 3fi Danimarka, iki Alman vapuru E: Vaşingtona getirmekte olun hende E: 
Amerikan sahil muhaf ızlarırun kontro- E seyahat eden Nevyork Taymis gazc- § 
lü altına alınmıştır. ~fesinin m~habiri hildi:i~or:. E 

Birleşik Amerika cümhuriyetleri ce- : l\lcsul hır makamın ıfadesıne naza- : 
nubi Amerika ai:'ll" sanayiini seferber § ~an. Ruzvelt fazl~ harp .~nalzemesin.in § 
bir hale koymak- için bilyuk gayretler : lngıltereyc de\ rınc musaade. etmış- E 
.sarf etmektedir. ZannedildiP:ine göre E tir. Bu zata röre torpidolar lngilte- E 
Amerika harp malzemesi imalatında ce- : reye ve Yunanistana ıönderilecek : 
nubi Amerika ile bir iş birliği yapmağa E harp malumesi arasmdlıdır. E 
calısmaktadır. ~u11111m1111111111111u1111111111111111111111111111111E 

---en>---

Bir haftadtJ Orta şarlı· 
ta o!uz altı m! ver 
tayyaresi d~ürüldü .. 

-<>---
Kudüs, 31 (Radyo S. 22) - Kahirede 

neşredilen resmi tebliğ : 29 martta şa
fakla nihayet bulan hafta zarfında ttrla 
arkta 36 düşman tayyaresi düşürül
müştür. Bizim zayiatımız üç tayyareden 
ibarettir. Bu tayyarelerden ikisinin pi
lotları kurtulmustur. 

l NİSAN SALI S 

;.SON HAH.E l 

Donanmamıza yeni iltihaklar 
X•X•---------~--~~ 

Harp okulunu bitire 
deniz subaylarımız 

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

DÜM DİPLOMALARINI ALDILAR VE DON 
MAMIZA İLTİHAK ETTİLER 

İstanbul, 31 (Yeni Asır) - Deniz cyliyerek gençlere mukaddes v 
harp okulunu ikmal eden genç deniz su- rindl"! muvaffakıyetler dilemiştir. 
baylarına diplomaları bugün Heybeli Merasimi müteakip mezunlard 
adadaki okul binasında merasimle tevzi nanmamıza iltihak edenler fi 
edilmiştir. mektep gembinc gitmişler ve u ~ 

Okul müdürü hararetli bir hitabe irat ınışlardır. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lmralı adasına vapur 
işletilmeğe başlanıyo 

--------------~-:x4x.----------------~ 
Mah'lılimlar adada güzel bir is'lıeıe yaptıl 

İstanbul, 31 (Yeni Asır) - İmralı muşlardır. 
adasındaki mahkumlar kendi vasıtalari- Deniz yolları idaresi, mnhk 
le adada güzel bir vapur iskelesi yap- çalışmaları neticesinde güzelleşen 
mıslardır. rali adasına haftada bir sefer yapı 

Mnhk'1ınlar, İınraliyc vapur işlctil- na karar vermiştir. İlk sefor g 
mcsi hakkında temennilerde de bulun- hafta icra olunacaktır. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111111111111 ııııı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı mıı 11111111 mı ı ı ı ı ı nıııııı 

Millet Meclisinde dünkü müzakerele 
Ankara, 31 (AA) -- Büyük Millet Meclisi bugün ruznamesinde bu 

1941 müvazenei umumi) e kanununa dahil bazı daireler bütçelerinin mu 
tertipleri arasında münakaleler )apmıştır. Milli piyango idaresinin 1941 
yılına a·it bilançosu hakkındaki divanı muhasebat encümeninin mazbata 
okunmuştur. Meclis Çarşamba günü toplanacaktır. 

ıııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Hiç şaşmıyan müthiş silah 

Tanrıya şükür edeli 
ki en yürekli milletiz •. 
Gelmqıe ve gelece'laıe b41 rolü o~nıyan ue o 

yacalt olan en müthiş siltill YVREKria.. 
YAZAN: SaliJaaJJin Günwör 
Ben bir sılah biliyorum. Yeni keşfe

dilmiş bir §ey değil. Tarih doğmadan 
evvel de vardı. Tarih sahifelerini kapa
dıktan sonra da var olacak 1 

Her devirde, her düşmana karşı ilk 
ve son darbeyi o indirdi. Harp taliinde 
en büyük (koz) u o oynadı. 

Göğüslerinde bu silahın çelik siperini 
taşımayanlar, akibet hüsrana uğradı1ar. 
Tank. Makineli tüfek. Top. Torpillerin 
envaı: Hava torpili, su torpili. Kam 
torpilir Daha ne bileyim ben, akla gelen 
ve gelmeyen çeşit çeşit döğüş fıletlerinin 
hiç birinde ondaki hücum kudreti yok 1. 
Her hangi bir silah, belki harekete geç. 
mek için değil, fakat herhalde müessir 
olabilmek için bu manevi silahın yardı
mına muhtaç! .• 

iki heceli sert bir adı var: Yürek 1. 
l§te, gelmişte ve gelecekte baş rolü 

oynayan ve oynayacak olan en müthiş 
silah ... 

* Beşer zekasının icadettiği ve edeceği 

Almanya aleyhinde 
yeni nümayışler .• 

[ Baştarafı 1. ci Sahi/ede 1 
hir edihniı, tezahüratçdar bu tqm üze
rine tükürmüşlerdir. Tezahürat esnasın
da içinde clngiltere ile birlikle Alrnan
yaya kartı mücadele ediyoruz» ibaresi 
bulunan beyannameler dağrtılmııhr. 

HIRV ATiST ANDAKt 
ALMANLAR ÇIKARIUYOR 
Zagı-ep, 31 ( A.A) - D. N. B. Ajan-

sı bildiriyor: Hırvatistanda mukim Al
manyalı Almanlar memleketi terke di
Yet edilmişlerdir. Hırvat makamlan bu 
hususta tessür ve teessüflerini biJdirmiı. 
lerdir ve hareket için Alman ofislerine 
ellerinden geldiği kadar yardım etmek
tedirler. Sekiz yüz kadar Almanı hamil 
ilk hususi tren dün saat 20 de hareket 
elmittir. 

Zagrep, 31 (A.A) - Almanların 
Yugoslavyadan çıkmaları hadisesiz ola
rak devam etmektedir. Almnnlnrı Al
manyaya götürecek olan ikinci hususi 
tren buNiin saat 13 te hnreket edecektir. 

iTALYANLAR DA 
AYRILIYORLAR 
Roma, 31 (A.A) - D. N. B. Ajan

sı bildiriyor: Son haberlere göre italyan 
tebaası ve İtalyan gazetecileri Yugos
lavyadan ayrılmağa başlamışlardır. 

HIRVATtSTANDA tTALYA 
ALEYHtNDE NOMA YiSLER 
BeJgrad, 31 ( A.A) - Ofi Ajansı bil-

diriyor: Dün Hırvatistanda İtalyan 
aJeyhtan nümaviş1er yanılmıştır. Polis 
Zngrepteki ltalyl\n konsolo-:luğu önün
de tQp)anan nümayi~çileri kolayca da
ğıtmı~hr. 

YUCOSLA VLAR TEESSORLERiNt 
BtLDtRDtLER 
Stokholm, 31 (AA) - Öğrenildiği

ne göre Perşembe günü nümayİ!fler es
nasında tecavüze uğrayan Belgradtaki 
feveç elçi•ine Yugoslav hükümeti tee .. 
sürlerini hildirmi tir. 

tahrip vasıtalarının hepsine malik 
da yalnız yürekten mahrum ola 
miJleti gözümüzün önüne getire · 
millet, sadece yUreluiı olduğu için 
deki o müthiş silahlarla birlıkte ınu 
des sayılabilecek nesi varsa, bir 
kaybetmeğe mahkum değil midır 1 · 

içinde bulunduğumuz bitirim (i 
harbınin en yakın misalleri de bize i 
etti ki harbi yap~n. yürektir. Diğe 
lihlar, yüreğe bu hizmetinde sa 
yardım ederler. 

Yürekten mahrum bir insan gibi. 
rt>ksiz bir millet de sefil bir aciz içi 
her elikte edilen şeyi aynen kabule 
burdur. 
Mağrur İtalynn ordusunu Mısır 

hillerinclen söküp atan şey, ingiliz 
hından evvel, lngiliz yiireğidir. Onu 
lanacak bilek bulunmadıkça, kılın 
işe yarar. 

Cöriceyi Yunan tankları değil, 
nan yürekleri zaptetti. 

cTobruk> u düşüren AvustUTıı 
erler, kaburga kemikleri içinde 
kahraman yüreği taşımamı olsal 
bu müstahkem İtalyan kalesi hiç 
altı nat içinde ele mi geçirilcbilird 

* Dünyanın en yürekli milleti old 
muz için, bizi yaratan Tanrıya şükr 
lim. 

Tek ailahımız olmadığı gunler g 
dik. Fakat yüreklerimiz hep o esJd 
rekler olduğu içindir ki her mqşkülü 
nerek dünyanın hayret ve takdirini 
zandık. 

Silahı elinden alınan milletle• 
korkmasınlar ve zaafa düştükleri d 
kalarda, ellerini göğüslerine götüre 
yüreklerini yokla ınlar. 

Pervasız bir yüreğin sahibi olıı 
kaldıkça zafer, er geç onlara ınevutt 
V ev lo milletlere ki bütün harp vasıta 
nı haznl dıkları halde yüreklerini t 
larına alınağı ( 1) unuturlar. 

ME AKLIŞEYLER 
••••••••••••••• 
Nobel mUJıôf atını 
lıazanmıs olanlar .. 
Fertler ve millctlcr için knzanıJıı1 

bir şeref teşkil eden Nobel mukfifatı 
defo 1901 yılında vcrilmişfr. 

O tarihten beri bu mükafatı ka 
ha lıea kimseler şunlarC!ır: 

Sulh için çalısanlar: Kc>llog 
Norman Davis, W.R. Kreme1· 
Roosvelt. 

F.diplcr: Mori Mete• lir k Ruch' 
K. 1· H · B . J ır ın,g, nrı argson. S.nclaır 

v:is. Biön t rne Bitim nn Knut H 
un, Anı:ıtol Frnru:, W B. Y «t . B " 

Shaw .. John Galsworfhv '}orl rd lI 
man. Rapindranat Tngor"'. . t 1 

Fizis\ enler : Edison. Albert Eıns N 
fosef Tomson, Nıkola Tesla, Albert 
helson. Lord Raleigh. 

Hekimler: Doktor Banting . 
Nicolle, doktor Aleksis Kareli. 

Kimyagerler: Profeaör Wieland. f~r 
fesör Adolf Windaus. Lord Rutter 


