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Başml.harri.r ve umumI oeşri\•at mUdilrU 
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DEVAM MÜDDE'l1 Türkive icin Bari<: için 
St-neJik....... 1400 2900 
Alb aylık ..... _. 750 1650 

_ Gu,n eecmiş nüshalar t25) kuruştur .. c 1 E L E F O N : 2697 

1941 
ENTERNASYONAL FUARI 

Sulh, emniyet, ve sükun memleket; olan Türki
enin yegane Enternasyonal Fuarı 20 Ağustosta 

• er se ne olduğu gibi lzmirin meşhur Kültürpar 
kında Df\11ıyor. 

Memleket içinde ve dışında binlerce ticaret 
firması, yüz binlerce ziraatçı izmir Enternasyo
nal Fuanna gelmek üzere hazırlanmaktadır. 1 

llan münderecatmdan mesuliyet kabuJ edilmez Ciimh11riyctin ve Ciim1mriyct eserlerinin bekçisi snba1ıları çı1car siyasi gazetedir -YENl ASIR Matbaasında bası11111'hr. 

unanistanda 
son vaziyet . 

Afrikada ııisbi 
bir sükôıı var 

---CO>·---

ATLA. 
RI 1 BI YE E S ff. 
SILMAOI, DELi .EDI 

LIBYADA.MIHVER onnu. 
SUNU DURDURAN BiLHAS
SA TAYYARELER OLDU 

--c>- --~c:>---

İngilizler yeni müdafaa 
hatJarına yerleşme iJini 

Almanlara çolı ağır 
zayiat uerdirereJı 

yapı31orlar .. 

Llbyada Alman sergii· 
zeşti peJı yaJıında aJıim 
lıaJınca Ballıanıara mü· 

I{ 
ttoı:ctlcrclen tasa1Tt11 <'t·nck için tngı liz - Yunan cephesinin h•cıaltılmasmdan 
~~ra müdafaa hattmm cı?c11ğı ta hmin t>dilen ~P1:ti gö~terir hnrita . ~~ 
istikbale -
Emniyetle 
hak~ak~ayız. 

----ıro----

ŞEVKET BİLGİN 

lı.i~Ünya 'nziyetinin l\fchmctçi:;c td
be kttiğ~ kanaat sadece kendi -;ii~giisii· 
tir' lı~n_dı imanına gih·enmekten ibaret 
~lı ·~~ bi.~ bir badireden koruyan im 
bu .. sungu, hu uıfcrler kal·nağı im:m 
~0:un. de biricik istinad~ahımızdır. Bir 
Qlar nıılletlcrin müstnkil birer vnrlık 
tifıa ak .. nıe\'Cudiyetlcrini silip sUpiiren 
,.. .. nşumul kasırga tahribat hudutlarını 
._:teınadiyen genişletirken, biz Türkler. 

ece Mehmetçiğe güveniyor, ilhamı
~ onun namütenahi kuvvetinden nlı
>onıa. Zaferler haliki Türk ordu u hu-
4.ttlanmıtdn oldukça yanı başımızda 
:::_:y~n edeıi hadiselerin inkişa( seyrini 
~sız. endişesiz takip edebiliriz. 

Alınanlara kar§ı da 1ıarekatı muvaffa
kıyetle idare cc1Mı Yunan bas1'umandanı 

gcıı.:?Tal Pcıpaqos 

Madam ki vatanın yılmaz bekc;is; 
i!:n Mehmetçik müsterihtir. Onun ars
~ kalbine ebedi hnynt feyzini nşılıyan 
\a{amanlar yatnğı Anadolunun diinya 
..... ·~terini başka şekilde mulıakeme fi aı·a kayıpları büyük 
~ne imkan yoktur. Zira ntan uğ· 
.ıu a ölümU istihkar eden insanlar. 
11\ı~Yanın hiç bir tarafında burada ol· 
~ kadar mebzul değildir. 

~t rkiye Ctimhuriyeti hiikümcti, ha
~n g.elmcsi muhtemel tehlikeler kar
~ ,da ıenp eden tedbirleri aJnıışbr. Hk 
~ tesadüfe, talie bırakılmamıştır. 
1'\i siyetimizi tahrik eden sebepler 
'ıtıı oldukça bu ihtiyati tedbirlerin art· 
" &cağı da muhakkaktır. Bir Türk ta-
1-~ edilemez ki vatanın. milletin se
l'\hı tı namına alınan tedbirlerden ff'
'1lıd ık duymasın.. Tiirkiyc harbın dı
)o a kalmaktan başka bir şey istemi· 

r. ll.. · 1 v ~ 1 k ~ • ur ınsan ıgı ı:..ırnp nn arşısın-

-c>-

Mihver son 15 
~ünde 283 tay-
yare zayi etti 

-0--

Kahire, 21 (A.A) - Orta şark İngiliz 
bıvvetlcri uınum.l karnrgtı.hının tebliği: 

'Ynmınisfanda imparntorluk kuvı:etle
ri. sol cenahlarında hareket eden Yu
nan ordusunun luırcketb·lc uygun ola
rak yeni miidnfı:ın menilcrine şimdi 
ynld:ı mış bulunuyorlar. Bu <"ckilmeyı 
sctr cd<'n Avushıralya ve Yeni Zelanda 
kılalım tanıfından diişmanı tehir hart:· 
keti parlak bir sekilde ynpılnuş ve dü~
ınana ağır znyiat ,·erdirilmiştir. 

AVUSTURALYA BAŞVEKİL 
MUAVİNİNİN BEYANATI 
Sidne~'. 21 (A.A) - Başvekile veka

let ('den Fadden diin vuku bulan beya
natında Yunanistandaki İnı!iliz ve İm· 
pnrntorluk kuvvetleri müdafaa hattının. 
son 24 saat zarfında yeni mevzilere çe
kilınek mecburiyeti hasıl olmasına rağ
men snrsılmamıs olduf:runu söylemi<ıtir. 

Fadden Avusturalya kttalarının kuv-
vei maneviyelerihin mükemmP.l olduğu
nu ve giriştikleri şiddetli muharebeler
de biiyük bir cesaret göstererek tema
yüz ettiklerini bildirınis ve Yunan baş
vek:Ji Korizisin vefatı dolayısiyle Yu
nan milletine karşı beslediği muhabbet 
duvl{lılannı ifade elıni~tir. 

YUNAN RESMİ TEBLİÔİ 
Londra, 21 (A.A) - Atina radyosu 

tarafından neŞTedilen resmi tebliğ: 
Arnavutlukta düşmanın şiddetli bir 

hava faalivt:ti olmustur. Dü.sınan iki 
noktada kuvvctlerim~e arruz te.Şeb
büsilnde bulunmuş, fakat büyUk zayiat
la ve hareket mevzilerlnden daha geri
ye ntlımıştır. Bir mikdar esir aldık. 

l\Jnkedonyn n Tcsalyada derpiş edi · 
len plan mucibince tadil edilen hatlan
mmn Jıic bir noktasını hava km1'·etleri
nin c;ok şiddetli hnreketine rağmen düş
man delememiştir. 

Yunanlıların mane

vi yatı çok yüksek 
---COJI·---

Yeni hava hü
cumları ve mu .. 

harebeleri oldu 
--c>--

En çok Atlmıtik m uharebesine. sonra daLibyada1d vaziyete 
1.Jondradan bi? göriinüş 

ehemmiyet veren 

Balkanlardaki vaziyet hasebiyle 
---------x*• 

ı~tanbul - Edirııe arasın
da tren işlemiyor 

---~---x*x:~-----
Edi~ne • Alpollu, Edirne • İstanbul münalıalatı 

otobüs ue lıamyonıarıa temin olunuyor-
Edirne, 21 (Yeni Asır) - Avrupa ile ve knmyonlarla temin olunmaktadır. 

tren münakalatı tamamile inkıtaa uğra- Edirne - Alpollu, Edime - İstanbul 
;ı w 'h tl Ed" . d . 1 il arasında işliyen bu motörlü nakil vası-
vıgı cı e c ın1enın emıryo u e 

1 

tal ·· f ı · hnan t db' _ . . . . . . . . arının seyru sc er erı a c ır-
muvasalatı kcsılımşır. Şımdı şchrımızın )er sayesinde gittikçe intizama girmek-
diğer vatan köşe]criy]e irtibatı ot.obüs ı tedir . 
~ '>A.. ......... ~~:::><:::..<:::::..<:::..C:::::..C:::::.<::::.<:><:><:::><:::><:::~~><:::::ı 

Kralla beraber Ktıdüse giden Yugoslav 
b(!fvekili general Smovi~ 

Yugoılav Kralı ve 

erkanı Kudüse gittiler 
---co----

Bul ar lraıı ıa Fon Papan 
B. Hltlerl8 koıuıtuıar 

~ar ar 
sahillerini ve 
Trakyayı İşı{a

e başladılar 
--0--

Esfıl Yanan topralıları· 
nı yenJden ana uatana 

IJağlıyorlarmq! 
Lozan, 21 (A.A) - Gazel Do Lo

:zanm Berlin muhabirine söre B. Hit1er 
Balkanlardaki mnumi karargihında pa
zartesi gecesi Almanyanm Türkiye bü
yiik elçisi Fon Papeni kabul ebnittir. 

cı}u \'ıcdanımızı sızlatan <ili ·ünceler ne· 
1:.. ~a oh."lın, hürriyet cephesine sempa· 
."11\ı • 
)lltıs ı ne kadar kuv\'etli bulunursa bu-
~n, taarruza uğramadık<:a hnrln dü· 
"e Yoruz. Hazırlık1arımızm mc~\1 
~ llıllkaddcs bir miidafnndan ~~kn ma· 
~ 1 !Oktur. Bu da pek tabiidir. Zirn 
~kı~·e .hi~ bir memlekete. karşı dü~
'lık fıkrı beslenıl'mcktedır. Aklen \"C 

dit tıkan icap eder ki bize karşı dıı 

Londra 21 (A.A) - Royt.>r ajansının 
öğrendiğine göre mihver devletlerinin 
tayyare zayiatı 2 fia{tadır ki birbiri ar
dından yüzü geçmektedir Geçen hafta 
mihver 115 tayyare kaybPtmistir Bun
lardan 28 7.İ Almandır ve tngiltere üze
rinde tahrip edilmi~tir. Diğ~r 87 si de 
ttalyan ve Alnı::ın tayyareleridir ve orta 
c;arkta tahrip ohm mu ·tur. 

J Alman ta)'yaresi düıü· K I t 
rüldü. uffürrlyete Jıa• ra ın ayyare-

Berlin yan resmi menbalanndan alı
nan haberlere göre Bula'aristan kralı Bo
ris 19 Nisanda B. HitJerin umumi karar
gibma hususi bir ziyaret yapmlf ve 20 
Nisanda Sofyaya dönmÜflÜr. 

)lltanlık hissi hesliycnlcr bulunmasın . 
'-;ı 11tık ki diinyn _hadiseleri akıl. v~ 
itj llfıkJa idrak edilmıyor. Suur za\'ıye~ı 
~e ecreynn etmiyor. Birbiriyle ~ar
"• aların~ sebep olmıyan milletler 
~~ır ki ni~in ,.e nasıl olduğunu tayine 
tı'tl' t hıılmadan taarruza uğramışlardır. 
~~ketler ,-1Jdırıın gibi birbirini taki11 

1$tir. ~ 

Geçen 15 giln içinde mihver devletle
ri bomba ve av tayyarı>si olarak eeman 
'!83 tayyare kayhe1mişlerdir. lngiltere
nin müdafaasında hiç bir fn~iliz tavya
ı·esi kaybe<lilmedi~i hnlde Almanlar 19 u 
~eceleyin düştiriilf'n 28 tayyare kaybet
"Tlişlerdir. 

-0-

Yeniden bir İn·gi/iz 
fil osu daha Cebel üt-

tarika geldi 
Cebelüttarık, 21 (A.A) - Üç zırhlı ve 

bir kac kruvazörden mürcklCep bir filo 

uu,mafı için Allaha • ld hu··cu-
inanınız •• n Si VO a 

Atina, 21 (A.A) - Baş Peskopos pas
kalya münasebetiyle orduya hitaben 
neşrettiği bir beyannamede : •Yaşamak. 
tekrar hayata ve hürriyete kavuşmak 
için Allaha inanınız!• Demektedir. 

Millete hitaben neşrettiği bir beyan
namede şöyle diyor: 

•Hi.ir ruhların mezarı olan korkaklı
ğın ruhlnnnızı sarsmasına meydan ver
meyiniz. Bu hür ruh içindir ki kahra
man çocuklarımız kanlarım döküyorlar. 
Bize, cephe gersine hitaben : Doğrulu
nuz, bize Hlyık olunuz, Allaha ve bize 

[ Somı 2. ci Sa1ıifede ] 

.. 

ma· uğradı 

Bir nazır rnaktül düıtü 
Yugoslauıar çete harlJı .. 

na IJüyüfı şiddetle 
deuam ediyorlar 

~ PttisaUer o kadar ~oktur ki burada id
~ll'lııı ispat edecek hadiseler saymağa 
'°el tt Yoktur. Fırtınayı vukuundan ev
ltı tahınin ederek zamanında Jı:ızırlan
oı 'Yan ttıilletler muka\'emete muktedir 

Cebeliittarıka gelerek burada bulunan ~-~-----~------...... 
Ark Royal tnyyare gemisiyle diğer harp 

Kudüs, 21 (AA} - Yugoslavya 
krah Piyer Atinadan lskenderiye yolu 
ile Kudüs civarında Lidyaya gelmiıtir. 
Yanında ba~ekil · Simoviç. mu·avini 
lvanoviç, hariciye nazın Ninçiç ve sa
ray nazırı bulunmaktadır. Bindiği tay• 
yare Akdeniri geçerken düşman tayya
relerinin hücumuna uğxamış ve nazırlar
dan biri ölmü~r. Maçck Hırvatistanda 

lll:lta 
)l· nu tardır. 

~ . ıı hUtiin bu vcknyidcn fa~·dalı ders· 

~cmilcrinc iltihak etmişlerdir. 

~{\alını bulunu oruz.. Suna knniiz ki 
h~ er ' 'e ihtira lnr fı)eınind~ ~aifin ha· 
"ttt~akkı yoktur. Yaşamak ıstıyen kuv- SON DAKiKA 
~it 1 ~olnıağa, fedakar ohnağa mecbuı:· •••••••• • ••• 

Şarki Afrikadaki 
ltal)1anlar şartsız 

teslinı olrnak tekli-

&i~'. larnnn ha<iin, hadiseler merhamet· 
~il •r. l~ski ntalnr siizii her zamandan 
Şıy il~~ simdi hakikattir. Sulh içinde ya· 
~a~ •~rnek icin. mutlaka cenge hazır ol
~a.'I hı11ındır. iste haıırlıklnrıınızın nıa· 
lıt :·.... nu hakikatin ivicc anlaşılması 
ıaııı~~cnni ederiz. Sh nsetimizin a('.ık. 
larrı •nıı 'c diiriist tezahüratını hala nn-
'llir~ıs Qlanlnr \ 'arsa biJmelidirler ki • • ) d • 
dur ıl'cdcn ha!nlı, znif lıir hareket U· h fll re( ettJ ler 

lrı·~lnıiyecektir. 
ç 0 nii hasınuzdqdar.. Londra, 21 (A.A~ - ~sosye.ted Pres 

bu~nakkrılede, Jnöniinde, Snkaryndn. ajansına göre şarkı Afrıkad~~ı İtalyan 
tarı lu~ın:ırda harikalı zaferleri yara- ~uvvetleri başkumandanı ~~k Daust 

ı ~dık ordu sınırları bekliyor. Italyan ve Habeş kuvvetler.nın kayıtsız 

kalmıştır. , · ' 
YUcos~ VLAR ÇETE HARB1NE 
DEVAM EDlYORLAR 
Nevyork, 21 (A.A) - « Nevyork 

Taynıis » gazetesinin bir muhabiri Sır
bistanda bir yerden aldığı malumata is
tinaden Yugoslavyada devam eden mu
kavemet hakkında tafsilat veren bir 
telgrafında ezcümle diyor ki: 

Bariz d~manlık harekelerinin divan 
harplerde muhakeme edileceği hakkın
daki Alman ve italyan tehditlerine 
rağmen Sırp çetecileri Alman devriye
lerine kartı mukavemete devam ediyor
lar. 

l(.. 
ECE SAHtLtNDE VE GARBI 
TRAKYADA BULGAR IŞCALt 
Roma, 21 (A,A) - StefanJ ajansı 

SoEvadan istihbar ediyor: 
Bul~r kuvvetleri Almanlar tarahn

dan tahlis edilen bazı Bulgar toprakla
mn lfgale baflamlf bulunm11kadır. Fil
hakika Ege denizine doğru Bulgar kıta

[ Sonu .1. cü Sahifede 1 

him hava lıuuueııeri 
ge~irilecelı •• 

Londra, 21 (A.A) - İngiliz bahri. 
ye nexaretinin bu sabahki tebliği: Cemi 
)erimiz Libyada diifman o~mona ya· 
pllmakta olan nakliyata yeni zararlar 
ika etmiılerdir. Trabluıa giden dü~man 
petrol gemisi 11Tcdraj11 denizalhmız ta
rafından babrılmqtır. 

Londra, 21 (A.A) - Libyaya gitmek· 
te olan büyUk bir İtalyan petrol gemisi
ni batıran Tedraj adlı İngiliz denizaltısı 
Triton sınıfından bir denizaltıdır. Nor
veç sahillerinde 8500 ton1uk bir vapuru 
oatırmakla temayüz etmişti. 1090 toni
JJtoluktur. 

tNGtLtZ RESMi TEBLict 
Kahire, 21 (A.A) - Orta §ark in .. 

giliz kuvvetleri umumi karargahının teb
liği: 

Llbyada Tobruk bölgesir.de İ§
0

ara de
ğer bir şey olmamıştır. Sollum bölge
sinde keşif koUanmız yeniden muvaf
fakıyetler kazanmışlardır. 

Habeşistanda Dessie civannda çar
pışmalar devam etmektedir. Daha ce
nupta harekette bulunan hafif kıtaları
mız bu bölgelerde memnuniyet vericJ 
lcrakkiler kaydetmişlerdir. 

UBY ADA ALMANLAR NASIL 
DURDURULDU? 
Londra, 21 (A.A} - Royter ajan11 

biJdiriyor: 
tngiliz kara hareketlerinin ehemmi

yeti lfüçüllülmemekle beraber Libyada 
vaziyetin claLa çok tayyare lanvetteri 
.-yesiade jyileftiif göriihniiftiir. 

Şarki Afrikada diifman maka...-emetl 
J.emen hemen mlmlf olduğundan bir 
~k tngiliz tayyarelerinin oradan Lih
yaya getirilerek kullanılması mümkün 
olmU§lur. Marqal Longmunm kuman
dan ettiği hava kuvvetleri vaziyeti de-

( Sonu 2. ci Sahifede ] 

----ffNW---~ 

Amerika kaynakları 
seferber ediliyor 

----co,----
8. Ruzvelt ile 
Kanada başve
kili konuştular 

---.ıcı..>--

inglltereye yardım 
için sınai lstihsalat 

en seri şefıllde 
lıuııanılacaıı .. 

Nevyor~ 21 (A.A) - ReisiriimbUT 
Ruz\'elt ile Kanada başvekili B. Ma'hen
zi King arasında diin Bayt parkta re.İSi• 
cümhunın evinde yapılan mülakattan 
sonra bir deklarasyon neşredilmiştir. 

Bu deklarasyonda ki de,•let adamının 
İngilterenin ,.e garp yarı kürresinin 
müdafaasına yardım için sınai istihsalatı 

r Sonıt ?.. ri Scıhifodc 1 

\a~kb:ıtc emniyetle \ 'C huzur kalple ~·c şartsız teslim olmaları hakkındaki 
lbiııa ak için hundnn dalın kun·ctli tc- Ingiliz teklifini reddetmistir. 

t olarnal.. 

ŞEVKET BİLGİN 

Balkanlardaki askeri harekat. üzerinde 
ı.1iiJıim bir 1'olil bulunan Yunan 

'Joniırimaaından A vero/ 

Pdcübün ımali garbi mmtakasmda 
9000 kiti tahmin edilen bir gurup mü
cadeleye devam etmekte ve Yunanlılar
la birleımek üzere cenuba doğnı ken-
. [ Sonu 3. cü Scıhitede ] 

lngiltere ile müttefiklerinin nihai zaferinde miihim bir amıl teşkil edecek olan 
Amerikanı" harici31e nazırı B. Kordel Hull 



~ıtma mücadelesi başlıyor 

Her şehirli üç gü çalış-
b v 

maga r e 
Amele yeumiyesi ızo we ş olaccıJıttır, lleden2n 
çalışmalı istem·yen!er bu nisfJet ··ze Snden üç 

yevmiye verecelder .. 

-
ŞE 

iki tamim geldi 
-----co>---

dei{ şmiyecek 
-<•-

22 N 1 SA N S AL 1 19~ 
ıa 

HABERLERİ 
/nönünün kıymetdar hediyeleri 

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

efim · zin resin leri 

Belgrat Elçimiz, Ü•· 
küp konsolosumuz ve 
aileleri sihhatteler 

<O> ~ 

Ankara, 21 (A.A) - Hariciye ve~ 
Jeti tarafından ynpılnn bir istÜArn~. 1.11! 

vaben Bdgrad büyük clç~izl«:. bu~ 
büyük elçilik erknnının ,.e UskuP sl~ 
konsolQsu ile keza bütün konsolo sı}ı· 
memurlannm aileleriyle birlikte . ta· 
hatte oldukları Almanya hUkwnetı 
rafından bildirilmiştir. 

~~~-,,,,.,,,..--~---yerlerine asıldı Sıtma mücadelesi kanun ve talimat- Bütün heHUarın sifonlu vcyahu esli 
namesi hükümleri dahilinde küçük sfü olması icap etmektedir. Bunlar 7.am:ID Orta ticaret olıuJları 
mükellefiyeti ile su birikintileri ve ufak işidir. Mnrunafıh Belediye bunun için •• •• • et ---------·x"'x------ Afrikada niıbi bit 
bataklıkların kurutulması faaliyetine bütçedeki imkan nisbetinde gayret gös- 4 UnCM sınıf ltıl'I 'l'ıct:ır ~filli Şefimiz lnönünün paıtimizin lz-1 bUyük Şefe milletin randan bağlılıkla-
belcdiyece b slıınmıştır. Bir lasmı ge- termeJ...-tedir. Sıtma mücndelesi işlerin· liseleri J İn~i sınıfı ofdU '.nı~ vilnyet id~re heyeti ile .merkez ka- rını ve kara günlerde olduğu gibi tarihi sükun var 

k tul 1 G
.. ı ı ı ·· ı 1 b 1 d0 b hcl · · Ma if 1.!'!1 • ı ,_~ _.:ı_ • ;a ıdare. heyetın.e ve halkE'vıne kıymetli 1 mühim zamanlarda milletin şuur 're 1 ~en seme uru muş o an uze ya ı c e mutc ıassıs o an c e ıye aş mnı ar veıuueti, ııari,.ten ıuığıt teuı.ın- ımuıl ı h d b d kl [ Ba.~tarafı 1. cı· Sahifede aaf' 

bntaklığının geri kalan kısmının da ku- Dr. Süleyman Çoruhtan istifade edile- kindeki müşküller ve· milll ikbsat ve any e e ıye uyur u arı resim- iradesini tam bir kudretle temsil edecek ~ 1 ... 
rutma ameliyesine dün başlunmış bu- cektir. Bu zatın bir proje hazırlıyacağı tasarruf bakınundan ithalrıtı azaltmak lerinin talik merasimi dün C.H.P. vilii- Şefin etrafında biltün milletin candan ğqtinniltir. lngiltere - Avustura ya 111"' 
lunacaktı. Bu iş için çalışacak ameleye öğrenilmiştir. mecburiyeti hasebiyle. zili geçen tale- yet nıerkezinde ve halkcvinde yapılın~-! sevgi ile toplandığını ve partililerin bu yare kuvvetleri Alman ve ltalyarı 1.rd' 
'erilecek olan 90 kuruş ycmuyc az ol- Diğer taraftan da belediyece mazotla benin ellerinde işe yanyacak halde bu- tır. ; kıymetli iltifatları ile memleket ve mil- kuvvetlerine öyle müeuir taarnıı.·ı.~ duğundan kafi mikdarda i çi bulunn- sıtma mücadelesine devam cd:lecektir .. lunan kitapların bir knç sene kullanıla- Parti merkezinde saat 17 d yapılan let işlerinde her gün <hha fazla bir kud- bulwunağa haşlam~lardır ki M~ 
m:ımış ve ücretin 120 kuruşa çıkanlma- Haftada beş alb ton mazota ihtiyaç cak surette iyi muhafazns

1 
ve 31 Mayıs merasimde vali, şehrimizdE' bulunan par- retle çalışacaklannı beyan etmiştir kuvvetleri müdafaaya çekilmeğe ~ 

sı belediye baş hekimliğince Beledi} f' vardır. Gerek mazot ve gerek şehirdeki 1941 tarihine kadar bu gibi kitap mikta- ~ai:1t~fcttisıG· .. tkstanbbull ~l!busıı. ~ dGktalip Bunu müteakip parti müfettişi B. 
0

Gn- bur kalmışlardır. fngifü: avcılan bİf ı eisli<:ine bildirilmi ve keyfiyet Daimi binlerce lağun menfezlerinin kapatılma- rmın sınıf itibariyle miktarını ve kitsıp- ıyar 0 er, e euıv~ reısı 0 or lip Bnhtiyar Göker vilayet ve kaza "d Afrikadaki düıman tayyarelerirıd~ 
ı •1 ·üıncmin tasdikine bırakılmıştır. Be- sı için laum olan teneke ve lllinarinalnr ların isimlerinin bildirilmesi JUzumu ilk. B~h.çet Uz, C.~~- v~lôyf't idare heyeti re heyetleri reisliği odnlnnndaki re;i~= çoğunu dü,ünniiJ1erdir. Al~- __ JJll 
ıediye encümeni tarafından 120 kuru~ harp vaziyeti sebebiyle bulunamamak- orta okullariyle lise, öğretmen ve tek- r.e:sı avukat Munır Bırse1. bf>lecüye mec- leı; üzerindeki bayraktan kaldırmıstır Libya scrgÜZC§ti akim kalınca ~ ,e
ıjM·et kabul cdiliıse kafi mikdarda işçi tadır. Manmafih bunların teminine de nlk okullar mUdürlüklerine bir tamim l~ı azaları ve daire müdürl"riyle parli Buruian sonra davetlilrrc limonat~l~ Balkanlara mühim hava kuvveti-.'. ot' 
tedarik edilerek hemen işe başlanacak- gayret edilmektedir. Sıtmn mücadelesi göndermiştir. • vililyet ve kauı idare heyetleri reis ve ikram edilmiş ve merasime son veril- lebilecektir. Almanlar da bunu bil•t 
tır. Küçük sai mükcllcfiyetiyle İzmirde için mümkiln olan her şey yapılacaktır. * azalan bulurunuşlardır. miştir. lnr. 
bulunan lG - 65 ynş arasındaki İzmirdl' BORN~VA VE ltÖYLERİ?\'DE DE 1940/41 ders yılı boşından itibaren C.H.P. vilayet idare heyeti reisi avu- Halkcvinde yapılan talik merasimin- BALKANLARDA 
oturan erkekler mükellef tutulacaklar- FAALlYET BAŞLADI dört sınıflık orta ticar('t okulları üç se- kat Münir Birsel bir nutuk irat ede- de de halkevi başkanı B. Hüc;eyin Hulki dır. Bunlar ya senede üç gün bataklık- Bomovada sıtma mücadele kornisyo- neye indirilmiş ve ticaret liseleri Uç sı- rck, partililerin deffic:ml?7 genel bac;kan Cura ile Süleyman S!tkı Scvge birer Balkanlar harbı haldnnda ayni -~ 
lrırm kurutma işlerinde çalışacak ve ya- ııu teşekkül etmiş ve sıtma ile şiddetli nıfa çıkanlmıştır. Bu suretle üçUncü ve Milli Şeflerinin büyük ve kıymetli hitabede bulunmuşlar7lır. hakeme yürütülmektedir. Balk....-(1 
hut hclediyeve bir amelenin üç günlük bir mücadeleye başlanmıştır. Komisyon yıldan geçenlerin aldıkları notlnrın. or- ~ediyelerinden duydukları sürur ve if- * gönderilmek iizerc orta şnrJ.-tan 1~ 
ücretini "·ereceklerdir. Beledive teş\0- bütiln evlere mazot dağıtmış ve hnlk ta ticaret okulu mezunu ve dördüncü ilhan izah eylemiş VP bütün hayatını miktarda tayyare tefriki kabil o _1.,. 
llltı İzmirdeki mükellefleri tcsbite baş· komisyonla iş birliği hususunda elden sınıfta bulunanların. da ticaret lisesi bi- millet hizmetine hasretmi, memlekete VilAyet ve kaza idare heyetleri reisle- vaziyet üzerinde kuvvetle müe..U:._~ 
lnmıştır. Diğer bataklıklarla su birikin- gelen gayreti sarfelmektcdir. rincl sınıf talebesi tc15.kk~ edileceği Ma- her salında şeref ve mu\·affakıvetler ka- riyle halkevi reisi bu hffliyelerinden do- C'alcbr. Alman krtalan ancak ha~d
tileri bu şekilde kurutulmakta devam Bornova nahiycs:.ne tabi köylerin ih- arif vekfiletinden bildirilmiştir. zanclırmış irfan ve medeniyet yolunda layı Mili! Şefimize teşekkü" ve tazim adetçe üstün olduktan için ilerle~ 
ederken ayni zamanda şehirdeki kana- tiyar heyetleri de komisyonun ~·anı bn· Adanıı. Samsun ve T!":!.bı.on dört sı- ileri haınlele.r temin etmiş olan telgraflan çekmişlerdir. mitlerdir. Buna rağmen tngilil •; 
ı~~t~b~~ ~~ ~~~g~ ~~~~ ~~~~ıo*~~~~~.~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b~ft~~m~~~ 
mektedir. icap eden tedbirleri almaktadırlar. sesi> adını a1acaklard•r. Şehir Meclisi toplandı man tayyaresi diqürmiqterdir. __......,.;: 

ORTA OKULLAR VF I.tSF.LERDF - ı::ı Yunanlıların man~- Amerika ka_ynakları tMTlHANLAR BA$LADI x•x :ııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııntıı1tll~ 
BugUn orta oku1laıın son sınıf tnle- Otobu·· s ve m.ezbaha va- §Resim sePglsl açdı~ ~ Vİ yafı ÇOk yüksek sef~rber edili yor helerinin devlet imtihantnnna başlana- § 2G Nisan Cumartesi !rlinü saat 1

7
· ~ 

{ BaştaraJı 1. ci Srıhıfede ] ( Baftanıtı 1 ci Sahifede ] cak ve 14 Mayıs ÇaT"Samba akşamına : de İzmir ressamları resim sergisi tı· i 
A k.ild kull ·k 1 •. t t kadar devam edecektir. • d •• •• •• ld •• §mir halkevi,salonunda açılacaktı'· i inanınız. cesaret \'e merdli{,timize güve- en scrı şc e anma çare ernıı e · L. 1 rd d'. b·t· . tih 1 t · 1

•r"' 
niniz, bizi taklit cclini7.! diyorlar.• kik ettikleri bildirilmektedir. ıse e e un . ı ırme ım nn arına rı a ı goruşu u :Bu törene yurttaslardan istiyeP~ i 

D kı r. da h 
1 

iJa cd'l başlanmıştır. İmtıhanlar 5 Mayıs akşa- S iştirak edebilecektir 1 
Atina, 21 (A.A) - DUn Hn\k kilise- e •. ırasyon şu usus nr ve ı - mı nihayetlenecektir. - ıııtl"" 

kt d 
:1111111111ıııımıııııı11111111mıııııııııınıınuı ... ~ 

!erde paskalyayı kutlarken nlnrın işare- me e ır: x411::----------- =----
ti verilmiştir. Halk ruhan1 fiyinin sonu- Amerikan ~~~1;" bil~~ kaynakla- --- __ .., - • • Belediye meclisi dUn saat 16,30 da Otobüs varidat bU~esi ınü:r.kaeresin- Yardım sevenler und' 
na kndnr kiliseden nynlınamıştır. rmın sefe~~rh~ı ışınde iki m~~eket- Topr!''lt iZ goçmenlePe reis doktor Behçet Uz'u:ı riyasetinde de söz alan hatipler, koruık önUnde hali 
iNGiı .. iz . Al.MAN HAVA ten h:r bırı_ mü~~aa ~ddel~nrun en C!l'GZB Vel'ifecefı.. . toplanmıştır. CelSe açılmca riyasetçe hazır vaziyette meydanı çirkin bir !ekle mi heyeti toplanıyot~ 
l\fUJIAREBEl..:ERi seridabıdr.JeJ?lde ıüzstihsahalını cdtcmınk~oktaİ - Sıhhat ve içtima! muavenet vekftletin- g~enlerde vefat eden ·azadan eczacı B. sokmıyacak bir tarzdo bir otobils durak İmıir yardım sevenler ceıniye 9-11 

Londra. 
21 (A.A} - İngiliz ha"n ıs· - sın 1gerıne m eret ece tır. s- d lak d 1 1 b. t . d t F ik E rl h t h cl mahallinin ;n<ı:ıası zanıreündf'n bahset- umumi heyet toplantısının 25-4·1 

y tihsal programları bu maksatla tanzim ekn ~-· ~ tardara ~_!ifend ırdamım. e lop- .kia dak .. n~k nlıka.hırt~sına ~;mckrı. ten mde isi -..... C l \)11" t:hbarat dairesine ortn şarktan gelen dl kt· Ö .. .. deki f d ra • \.Cvzıa m an ı;n a e e ememış o an ı ı a ı ıram su utuna avet mişlerdir. Bu mUtalerJar:ı cevap veren uma gUnU saat 17 de Halkcvi sa oll 
habere göre İngiliz tayyareleri bütün ~C ~c~ 11:g. t~r::ul .~ne :c:f r a göçmenlere toprak tedndk edilerek müs- eylemiş ve bunu müteakip belediyenin reis doktor Behçet Uz vaziyeti hazıra se- da yapılacağı hnber alınmıştır. 
Yunnnistandn büyük bir faaliyet gös-

1
• :' a

1 
.. a. lır e2~00 m30e0rı .s

1
·a mud al alaskı tahsil hale konulmaları büdirilmekte ve 941 yılı varidat bütçesinin mUzakeresi- bebilc bunun şimcliHk anu edilir bir §e-

"k . . d b. f. c;m uzum u - mı yon o ar ı .. nl i . "d 1 . tt' b 1 kild 1m • k" 1 d co> tennişlerdir. Harı en sıstemın e ır ı- Udaf madd 1 • . b·ı kt" B goçme er çın yem Pn ev er ınsa e ı- ne aş anmıştır. e yapı asına ım <ın o ma ı~ını ve ASAN R OCACJND ~ 
1 h

. . d m aa e en -.;ere ı ece ır. un- ·1 · f k ·· ··1 1 .... d. Ev · b. bekl ı d ı P lo Messer $mit 109 arın ımavesın e ların içinde bazı nevi cephane ve harp n :nesı muva 1 •• goru m.eı< ıe ır. !. ınşn Karsıyaka otobüs ve tramvay idaresi ır eme sn onunun a yapı nmıyıı.ca- J 
ucan on Yunkcrs 88 e hücum etmişler- ize . il al . _,, d edılecek olan goçmen aılPleri adedi tes- var"d t biltç . . k b 1·· d ğını ve belediyenin bu mevzu ilzerinde Müsannere ve lıonsetl•°'' 
d

. T 
1 

. . d d'" d k ma mcsı c omınyum ve geuwer e b"t ~·ı kti ı n esının a u un en sonra, d d ,. b d .. sü el d b 1 1 ~r. ayynre cı:ımız. a etçe or e ar~ dahildir. Önümüzdeki sene zarfında ı t.-uı ece· r. mezbaha varidat biltçcsl mUıakere edil- ur uı,;unu ve azı u. ne- er e u un- C.H.P. Asansör oca~ı icmsil ko 
0 

bırle harp cttiklen halde muharebcyı Knn d 
8

. 
1 

"k A ik .3__ • ba - ·--coı. .. duğunu ve zamanla bu isin de şehre ıa- ·1ı1 t b. h · _L 1 _.:ıü iftlt' 
k 1 

_ _. B hU ,_.. k a anın ır eşı mer nwın mil - -eı 1 l'l!ld 1 miş ve bu esnada soz nlan b:ızı hatinler ık b' kild h-''ledJI w• • b ıwve en ır saz eyetı tcs:Al t..-u ı:rı .. ı 
nznnm1 ura1r. u cuma .., .. ırn t d ki 1 d f zı 1 cakUı- ..., en e• "Ur~ t:!H e.. · · Y ır F e w eccgını eyan et- B h et t U k 1 1 b' J•kt rnur 
d gene; bir pilot intibalarını şö le nn ynn ı A c: s n en a t\ o n • s· b B, ikrr 1 & ııoc:on sene Yfl"ln çekil<>n buz sık:mtısma ı;nl~lr. • u ey ems o uv a ır 1 e 

e en · Deklarasyon şöyle neticclenmektedir: ıvas :m usu · · · a n a- meydan verilmemek Uzere şimdiden Meclis, gelecek lçtimaını önümüzdeki mere ve konser vem.,. e baslamıştıt• 
1 tıyor: Kanadarun Birleşik Amerikadan ya· raya, Aydın mebusu R. Nuri Göktepe ı tedbl ı 1 f +l . p Çocuk bayramı münasebetiyle ~, ... 

ıı - Sarsal ınıntııkasına geldiğimiz pacağı mübayaat İngiltere için imal Aydına gitmislcrdir. Maarif vekAlı.>ti e~ j tıl r er t· ınma;ıntmı ı:el rdıa. enn aza.rtesi günü saat 16.30 da yapacak- sör ocağında bu gece ve yarın gece ~ 
r.anuın hom~ımkan .tayyarelen

1
"nc ~- edilecek cephane ve teçhizatta kullanı- baş müfettişi B Ethem 1s+..anbuldan şeh- u uza masını emenn 

9 ıc; e ır. tır. tiklal) piyesi temsil edHel-ek. saz be~ 
Ca~at eden hır .ço düşman B'-'Cl .tın g~- lacak maddeler olduğu takdirde icar ve rimize gelmiştir. de en son çıkan eserleri halka dinl1: ... 
dük. Bunlar bır askeri kafilem::ze l)l~e iare kanunu mucibince İngiltere bunla- KU$ADAST KAYMAKAMI Dört mı·ıyon ı· - YAlııdek s baylar eektir. 
yapıyorlardı. Ben bunların nrk~sına dil- n elde edecek ve Kanadaya verecektir. VALtvt ZİYARET FITt ~ ____ ,,,,.,,,.. __ ..,.,._._ 
şerck ilk y~y~ım ate~l açtım .. Bır tnyya- Bu husus şimdiden kararlaşhnlmıştır. Sehrlmize gelen Ku .. ad ... •ı kaymakamı ZABIT ADA 
re alevler ıt;ınde ~ır. y~ca çarparalc POLONYALlLARA DA SİIJAH B. Ethem, diln valimi7 B. Fuad Tuksalı ralık mahsül hakkındaki• ek ~landı: Derhal ikincı bır ~a.yyareye VERİLECEK ziyaret ederek kaza lşlerl hakkında gö- BİR KALP G'iJMıfi~ Lİ~ 
hücum ettim. Onu da alevler ıçın~ ye- Nevyork, 21 (A.A) - Pat ajnnsı bil- riişmüştür. .,... ır 
re yuvnrladım.ıı dir. p l b L!'Ji ı s· satılıyor ka td• Alışveriş esnasında bb gUmtiş ~ .. AI~MAN TAYYARELERiI\1N ıy~r. 0 on~a nşvt!Kl geneı:a ı- Dl .. 0 ge J para veren doktol' Mustafabey buh'w 

HÜCUl\U.ARI gorski gazetecılcr t?~l~ntısındaki bey~· A U 2'1 .. - rmda yapıcı Kemnlp~salı Ahmet ~ .. 
natında Amerika reısıcümhuruyle mu- n --..1n o---- M taf -~ r>" 

Londra, ~1. (A.A) - A~a radyo~· znkerclerinin muvnUaklyetle neticelen- ~V ENE FAZLA.. B At f İ .:~ lı us a Sabri ynkalanmı~ parayı sJ. n~n ne~e~tığı Yunan ~mnıyet nezarctı- mesinden dolayı c;ok memnun olduğu· Pamuk zeriyat.ı hakkında Ticaret ve- ay • nan '""za epe YG$ haddini aşmıs olan Riza oğlu bakknl Musfafa Cevdctteııl>Bf 
nın teblıki. : Alman .. p~ke ~ı:ı?a.rdım~n nu, Amerikanın İngiltere gibi Polonya- ktıleti tarnfından yapılan t tkiklere göre için lstanbuJa glttl.. Yedelı subayla .. hava dığını söylemesi ilzerine taht.ikata 
tayyarelerı pazar ~unu ~ırbını:.ı. takip ya da ödünç verme ve kiralama kanu· büyük bir hızla ekim ;c;lne ba~1amış olmı Yeni ,,,,. tali atna- haber vePme te~ııııatı· lanmıştır. ı 
eden dalgalnr hnlınde Pıre. Elosıs ve .b. rd r. 'lk mUstnhsHlerin gayretivle pamuk reko1 ~ ALACAK KAVGAS. Jt 
Megaro mıntaknlarınn taarruz etmişl~r- nu dmuc• ıKnce ydaa d ıl~ pyalpacaı:>ınıd. 1 tesinin 'geçen sımelerdekine na:r.aran bu- ine geldi.. na afınacafıtır.. K l d ıtı

11 

• . • 1m yar ımın mıa a a o onya or usu· . Diln K d eçeci erde Anafnrtnlar cad e5 Jl1' 
dir. ~ ve msanca 7:8d~~~. 0 .. lm~:· na levazım vermek suretiyle yapılnca- yıl daha fazla olacağı ve iyi kalitede pa- a eş vapurlyle btanbula giden Pasif korunma kanununa ek olarak SUleyman oğlu Nuri ve Mustafa ~"...J 

BP_ş dUşman tn~rynresı uşuru uştUr. ~ ·· 
1 

misti muk ulınacai?ı anlaşılmıştlr B. Atı~ İnan orada tngilh k<ırporasyon- kabul edilen kanun şehrimizdeki alAka- Hakkı, bir alacak mesele..c:inden F_~ 
Alman tayyareleri Atika mıntnkasına mn: .. ~r..~ıııuıııfiıııııııııııımuıııııııııııııımııı <> CO) • lan Türkiye mümessilli~l ile İzmir ih- darlara tebliğ edilmiş•ir. Kanunun hU- oğlu Necmiyi bı~akla bal'ağından y-

taarnız etmişler ve sivil halk anısında mitralyöz 0teşine tutmuştur. Bir İtal- J 
700 

OOO ı· I Jı lth ı~ racatçılar birliği umumt kAtipU,ği ora- kUmlerine göre: Sefer halinde büfün se- lamışlar ve yakalarun!ilardır. ~ 
znviata sebep olmuşlardır. Tep şehrine yan tayyaresi Knlamatayı bombalamış- • • ıra 1 a u1o sında Uzilm ve kuru mey,•e ile muhtelif fer müddetince ve fevk2lade hallerde -=--
Misolongiye :ve.pılan düşman hücumu tır. Askeri hastaneye bomba düşmüştür. e.~ ası geldL yağlı tohumlar Uzerine yapılacak satı, müddet ve lüzumu vekiller heyetince KISACA 
dn.1:ttı hasara sebep olmuştur. Giridde . muhtelif köy"ıere tnarruz edil- Aralnnnda gazete. c;igara, ambalaj ve mukavelesi müzakerelerbıe başlıyacak- tayin olunacak zamanlarda bnva haber • 

lkı Alınaı_ı .~yyaresi Ege denizi ?da~ mlştir. İnsanca zayiat olmadığı gib ha- yazı kiığıdiyle ecza ve kimya maddeleri tır. verme teşkilt\tı dahilindeki vazife.lerde • • • • • • • .. 
!arından bırının koyundaki gemılen sarat ta yoktur. boyn, ateş tuğlası, kanavice. çuval, lo- Muhtelif mnh~l satışı ilzerlne yapıla- bulunmak üzere yedek subaylardan yaş KADIN ÇORABI p ~ komotif aksamı. muhtelif demir borular cak olan bu anlaşma dört milyon lira- haddini aşmış ve 1076 sayıl• kanunun 

ve demir mruzemeler, eelik çubuklar, Iıktır. 22 inci maddesi mucibince yedek subay- Yazan: ECZACl KEMAL K.A~ 

T S
• d motör aksamı bulunan ve Romanvadan lıktan affedilmiş olanlar. hiz.'llete çağı-a y yare 1 emasın a Ti: 3646 tı~anbula getirilen bir !ntlyon 700,00? =A.iAALTtMHAATNKKAl~A,..ıYENtF.LDt rdılabilir ve himıette bulundukları mlid-

ıralık lthaU\t eşyası vakında muhtelif nı..ı.:. ,. etçe subay elbisesi giyerek riitbelerine 
şehirlere ihtiyaca göre tPvzi edilecektir. ait ilniformaları taşıyacaklardır. Aynı 

Aile bütçelerinin, dolayısiyle ~ 
ekonominin başına çorap ören kadıtı _,,,. 
raplarından bahsediyorum. KadJJl pıf' 
ğı her nedense tababeti ruhlyeye ~ 
ce sahne olmuştur. Ruht dalalete~ 
yan erkekler arasında kadının aY il' 
ôşık olanlar, kadın çorabına vurU~ 
görUlmUştür. Günlerce kadın ~ 
ni koklıyarak öpüp aşkını dinlen ~· 
leri profesör Lüi Buhner hikaye ~)" 
Ruh hasta olduktan .sonra en iğrenç 

MUVAl<'FAKIYETLE DEVAM EDEN 

Z nzibar ve Yarının adınıarı 
Filimlerinin .son günleri nden isillade ediniz.. 

RA\'RAM MÜNASEBE1'İYI,E MATiNELER 1.45 - 3 - 5.40 - 8.30 da. 

:·········:···········································································ı 

~ ~ BUYUK I--!.İKA YE i s • • • • ' . . . ...........•••.......••.•••................................................ : ......... : 

Kendi Kalbimi Tanımıyordum! 
YAZAN : VÇ l"Jl.DIZ 
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nuşuyorlardı. Minderin Ustüne oturmuş 1 yet tılhammül edilmez bir hale giriyor
olan Somru sigarasiyle dumandan hal- du. Nihayet: 
knlar yaparak eğleniyor, böylece hoş- - Sizleri bu kadar üı.Untüde bırnk
ııutsuzluğunu gizliyordu. Delikanlılar I tığımdan dolayı affınızı dilerim. Bu de
onunla meşgul değillerdi. Bu da hoşuna rece asabi olmak hakikaten saçma bir 
gitmiyord~. w •• •• ,eydir. Fakat ne yapayım, benim ta· 

---~o>---

Kahve m ts e-1! lllel'Jne 
. aPdım edifecelı •• 
Yerli kahve istihsal e<lecek mUstah

sillere ziraat Vekületi her tUrlil kolay
lıkları göstermek suretiyle yardım ede
celdir. 

oldu. Ne demek iatediilmi anlamıştı. 
Y orğunluğunu bahane ederek az sonra 
bizden ayrıldı. 

Ak,am yemeğinde Vedat, ertesi gün 
lstıınbula dönmek karannı bize bildir
di. Anneme hitaben: 

- Bu gece erkenden odama çekil
memi mazur görmenizi ricn ederim. Ya
nn 6,45 vapuruna yetişmek istiyonım. 

Somrunun sarardığını farkettim. Ben 
de bir nevi ilmitsizlik içinde idim. Ona 
içimi açmadan hareket!.ne mUsaade ede
cek miudlın? 

Teyzezadem, Vedattan tarafa manidar 
bir bakl§la: 

- Ben de, dedi, ben dt" bu hafta siz
de,n ayrılacağım. Sen ve Oğuz tekrar 
eski samimiyPtinize dönersiniz. 
Vedadın çehresini \ıir gölge kanladı. 

Fakat aynı Anda Somruya dönerek: 
- ()'mit ederim ki t•·tanbulda ai?:e te

olan küçük Pulat için de baııma gel- lefon etmeme mUsaa~e pderslniz? · Sizi 

. B~i gorfinc~ Oguz 0 .. nu~e koıtu ve hammülüm fevkinde bazı vaziyetler 
elimı tutarak hurmetle optukten sonra~ var. Ayni ıey geçen sene, hatır1ıvormu

- Küçük kız, ben bukadar bcyeca- eunuz anneciğim, az kalsın boiulacak 
na layık değilim. Gerçe siz de beni a~ 
lıcyeeanda bırakmadınız ya ..... 

Şiddetle kızardım. T efsirinln yan~ 
olduğunu ona nasıl anlatmalı) içimde 
keşfettiğim hakikati Vede.de nMıl ifp 
etmeli) 

Vedat, hiç ıüphaiz biz: rahatsız ct
nıf'mt"k için, kenarda duruyordu. Vazi-

mifti tekrar görebilirsem cidden mahzuz ola-
Bu defa Vedada hitap ederek izah cağım ... 

ediyordum! Bu, artık benim için ~k fazla idi. Sa-
- O bizim bahçıvanın çocuğud?I"· adetimin nereden gelC<'eğini artık biİdi

Oenize düştüğünü görünce ben yıne ~im cihetle, onu kaçırmamak !için milca-
höyle ppntak bayılmıştım de1ı>ye karar verdim. 

O vakit Oğuz yanıldığını anlar gibi Somnınun yüzü l§~tı. Ayağa 

thracat birliklerinin mevzuları hnrl- maksatla hizmete alınAC'ak miikellef erat 
cinde kalmakta olan m:ı.ddelerin serhest ve gedikli M"başlar orduda mükellefiyet 
dövizle ihraçlarına <lair 'l'i"aret vekf\- dahili emsalleri gibi m\ıameleye t!\bi tu
lctin.ce hazırlnnmı§ o1an talimatname, tulacaklardır. 
sehnmiz Ticaret mUdfü)t\lfüne tamimen Bu vasıflan haiz e~h:ıs gcnı>l kurmay 
gelmiştir. Talimatnam1> httkümleri hak- başkanlığı teklifi ve icra vrkilleri heye
kında tacirleriml7.e mal{\mat verilecek- tinin karariyle hizmete çağırılncaklar-
tlr. dır. 

kalkarak: ğiniz Oğuzdur. Madem ki onunla evle- ler misk ve amber olur. . . JI 
- Telefon numaram• yarın size iske- neseksiniz... Kadın he_;_ nedkmense süslenkme~~~.u' 

lede vereceğim, dedi. Zira sızı geçlrmek Hiddetle sordum: ne ayağını uu so uş ve aya - SU:ı>~~ 
istiyo~m. Fakat sabah sant altıda uyruı- - Bunu size kim söyle:ti' Her halde s .. k ökçe C7.asınn onlan razı e or''P 
ınak ıçın şimdidPn yatmalıyım. Muhte- benden duymuş o1mıya~lcsınız. Çiinkü Üç, dört liraya mal olan bir ipek ~,...ere 
rem .cemaatten özUr dilerim. böyle bir şeyden hnb,.rinı yoktur bir gilnden fa7.la giymemek. d~P O' 

Böylece odasına çeki1di. - Fakat ... Bnna söv1iyen Somrudur! kadınlar iç!n bir nevi Ö\rünmektif'd P 
- Ya siz, küçük b:ı.yan. GUndüziln Her halde bunu rüyasında görmüş de- paranın kıymetini bilrniyen Türk e 

heyecanlarından sonra hiç şllphesb: çok ğil ya. dir diyenin ağzından öpeyim.. ~ot' 
yorgun olncaksuuz. - Öyle ise, bu delice c:eyin riiyasını Simdi üc; tip kadın çorabı yapılı;o,,t 

Resrnt tavır ve edası ban9 azap ver- gören benim ... Zaten. itiraf ed('rlm ki. mu~. kadının çorabı etrafında bu ı< ~ 
di: hemen hemen doğru idi. bu , . Fakat si- uğrn~p toplıınmak. kadın ayağırııı> ~ 

- Evet, fakat uyı.ıyaınıy cak kadar zi tehlikede ı:?:ördUğüm andan itih:.:ıren, tekin olmadığına işaret eder ıni ~ıl 
sinirliyim. Odama çıkrr.adan evvel de- uyandım. Benim scvdiıfim ... Ve daima mi, dÜŞÜllür oldum .. Hemen :;tad., eli 
nlz kenannda bir gezinti yanmak ister- seveee~im sizsiniz ... Hatta beni isteme-- C041.Plar meydan alsalnr da. kıı ı 
diın. Bizim denize veda etmek istiyorsa- seniz bile. kocası da, çorapçı da kurtulsa~ 
nız bana refakat ediniz. - Sizi istememek !'1.i' Fakat siz be- ••!• .. ------------

Beni takip etti. niın hayabmın kadınısınız ... 
Trnçaya geldiğimlı vnkıt: Bunu söyler söylemez beni kolları 
- Bu sevimli yere hqkiknten veda arasında !tktı. * ANNELER! 

DİKKAT EDiHJZ! .. 
ediyorum, dı>di. Zira bir daha buraya Açık komışhı~uına hiç teessüf etme-
gcleceğimi biç nnnctmem. dün. Aşkımız, hiç bir zaman zaaf gös- ANNELER! . e...ı.Jt 

Ben Umitsi7Jikle mmi vükselttlm. termlyen blr ~evda o1du Ekseriya, ga- Çocuğun halinde :ıiyade bır ;f de ~ 
Kendime hakim olamıycn-ıfom: zetelerde can kurtarma hikfiyel('ri okl.ı- bekleme.. Hararet dUşnıcsıaı ke>Şo· 

- Neden? Demek vereceğim cevnp duğumuz zaman, Vedet bana çapkın bir hnfü yükselmesinde doktor• 
artık Sizi arnkadar etmiyor! tavırla şunlan s8yledi: D\17.., {]lıtJl'f\J 

Hüzünlü bir tavırla· - Bu can kurtnrmaforın hiç birisi be- ÇOCUK F.SİRGEME K ı;zt 
- Heyhat! dedi Bu ~evabınızm ne nim ksmmdığun gibi bir mük.afata nail GENEL MERK _.. 

olacağını pek lyl bUiyonım. Siz.in sevdi- olamıy.acak. - S O N - .!.---·----·-----· --------
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IPORVN GAYESİ IZMIR BELEDiYESiNDEN 

sp·~;~~-t~rbiyesi nedir? 
Yugoslav kralı ve er. 
kanı kudüse gittiler 

[ Rn ·t ''" 1. ei Snhilcdc 1 
ılisine bir yol açmaia çalışmaktadır. 
Diğer cephelerde mukavemet hareket
lerinin tanzimi için süratle çalıttlmak
tadır. Sırp çeteleri müstevlileri geçir
mek i~tedikleri yerlere mayınlar yerleş
tinnekte ve Almanlan buralara sevkct
mek yolunu bulmaktadırlar. Tuzaklar
da ölü ve yaralı olarak Almanlar ağır 

1 -1389 uncu sokakta C3 üncU adanın 
345 me-tre murabbaındaki 38 sayılı ar
sanın satı~ı yazı işleri müdürlüğündeki 
~arlnamesi veçhile açık arttırmaya ko
ııulınustur. mulıammen bedeli 1725 li
ra mu;akkat teminatı 129 lira 40 kuruş
tur. Taliplerin tPminatı iş ba!lkasma ya-· 
hrarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
5-5-941 Pazartesi günü saot 16 da cncü
tnr>n'?" miiracaat1arı. 

~~~~~~~~~x.x•~~~~~~~~~-

$Pol'farı temcqa $efıline sofıarafı hallıın heye
canını tatmin eden bir ihtiras uasıtası 

Yaparsak, spor gayesinden çoh uzalılao$ır ... 
y . Yazan : Sellin Sım T..-can 

f, 8cnı olimpiyatların banisi mütevef
a «on de Coubertin, 1896 da bu 
1 Ylınlan cihan müsabakaları şekline 

0
Ylrken şu kıymetli sözleri söylemişti: 

ld •Dünyadaki milletlerin refah ve sa
b, ~ti devamlı ve müstakar bir sulha 
.J.lıdır, Mü•alaha ancak anlaşma ve 
"'- ~a neticesinde husule gelir. Ayni 
lıt fkurcnin tahakkukuna elbirliğiy\e 
·~~•t edenler birbirleriyle kolaylıkla 
Çt; !ahilirler. Spor bir sulh amilidir. 
ııı·tii muhasamah doğrUTan, fikirlerin 
.~ _Y•netidir. Sporr.ular da müşterek 
t~ n ıdea.I sıhhat, iyilik, !<Üzellik, çevik
~ "c uzun ömürdür. Böyle olunca 
llo ' her şeyden evvel sıhhatın idamesi
bo Yardım ~tmeli. S•ğlam ve ahenktar 
~. Qy•lerde fenalık barınmaz. Sporcu 
aı ""•t!i, haluk. fedakar bir centilmen 
ııiltlalıdır. Yeniden tesis ettiğimiz olim
,.rtı..~ moıhtelif milletlerin yüksek ka
"' ltrU gençlerini bir araya getirecek 
'eç~nları, bedii, ahlaki bir imtihandan 
it ıreccktir. Vücutlu.nna bakmasını bi
h tı, ke.ndilerini fena itiyatlardan koru
dı.~ · "Ücudu kadar kafasını işleten, ken
~a ınt hayatın içtimai cidaline hazırla!,: hu gençlerin dört senede bir top
da llıa.sı. görüşüp tanışması kardeşçe, 
ıı, •tı;a müsabakalar, maçlar tertip eth.:'.' elbet aralannda hlul bir yakınlık 
ı., le getirecektir. işte muhtelif millet
tanc mensup gençlerin bu anlaşması ve 
L~ tşıp ııevişrnesi beynelmilel bir yakın
"'" h' a. ' ır dostluğun başlangıcı olacaktır. 

di ••bepledir ki bütün sporculan mad
ı.,:e manevi menfaatlerden uzak. hını
to~ t .. •reı:den iri birer kamil insan ola-

C llorrnek emelindeyim.• 
liip~"?~rtinin bu aözleri bütün spor ku
>ılı rıntn salonlanna alhn harflerle ya

p ••ılacak kadar kıymetlidir. 

1911 • 
lon den 19 2 5 yılına kadar on beş 
1ıeıı'.:ı- faal aza.ından bulunduğwn bey
lab ile! olimpiyat komitesi cihan mü
bu •k~larına i~tirak eden gençleri ve 
ı. b';'il.,.bakaları aeyre gelMı halkı ~öy-

E: ır sorguya çekiyordu. 

d Vvela flporculara sunlan soruyor-u: . 

lt.ı 1 - Vücudunuzun sıhhırııtini ve men
dUP" olduğunuz milletin ""' ve şerefini 

ttincrek mi spor vapıyorsunuz) 
~ ~ - Sizi idare edenlerin ve hakem
rın verdilcleri kararlan veya emirleri 

~rıldanmadan tam bir itaatla harfiyen 
a edebiliyor mısınız> 

b-,,,3 - Ne mahiyette olursa ol.un hiç 
ı,. '8.hsl menfaat düsünmeden, ihtira .. 

1>1lrnadan spor yr.pıyor muaunuz) 
l:.iier linizi vicdanınıza koyup bu ou-

~nkere evet 1 cevabını verebilirseniz siz 
tt ilci sporcusunuz. 

' Müsabakalan seyre gelenlerden de 
""Lı.n soruyordu: 

"c 1 -.Si:z.e mf;".mup oltn biı sporcunun 
~h hır takımın yenildi~ni gördüil'ü
~1,1 ••rnan hasım tarafın 11alebetlni al
ıı.ı 

1
•Y.acak kadar inirlerinize hi.kiın 
'nız:) 

bi,
2 

- Sizden olan bir sporcunun veya 
'h•t t•kırnın haksız bir hareketini veya 

ttı ~~ görürseniz onu ayıplayabilir 

~ - Vücutlan iyi terblye edilmi, 
b..ı."'ı"lann kardeoçe yaphklan müsa
ı.ii~ • an seyrederek sporun, karakter 

.. lmeaine ne büyük bir Amil oldu-

~ tansa• Alman
ya işbirli~ 

ti ı~ ~rk 21 (A.A) - Vişiden Nev-
1$~ l!llı>etelerinin aldıklan haberlere 
ıı;,:e lfitler, Maresal Priene gönd~rdiği 
~ ltıe,ajla Almanya ve Fransa arasın-
11)~ lf birliği fikrini telaı>r ele almağa 

"'1akat e(tii'.ini bildinıi~tır. 

~8oıuar kralı ve Fou Papen 
• Hitlerıe konuştular 

ı,,.~ f BastnTaft i ri Sah;fed~ 1 
i)~ .. 1 ~. bir ileri hareketi ı...ı- olup 
C:u~~deki ,..ünlerde Bulgarlar lskeçe, 
!), "1ulcine, Kavala, Dedeağaç, Serez, 
<lir:"'• ve DimitokaJ"I i§pl edeeekler-

~liye nc-zareti. eski Yunan toprak
ı, rt olup yeniden. anl\vata~a. bağ
ı~" ·•k mıntakalrde. hır drahounın 60 
~ ~ ""~timi ve eqk! Y ugoqlav a~aza11in
"'•u e hır dinann bir leva 60 ııantım kı:
li~ Yle lodavulü hakkında kararlar ıt-

'2 •trnı•t' ""l ır. 

ğunu görmeğe mi gidiyorıunuz) 
Bu suallere eveti diyebiliyorsanız siz 

bir spor dostusunuz! 

• Bütün milletlerin ~por "ayeıind"" f"ld!' 
f'tmek istekleri gave sıhlıPt ve ahla.kır 
:vük~""lerek ırkı2 tekamüliidiir. 

Sıhhat ve &hl~kın yük•e1mf"!Iİnf". ır
kın tekimüliine sporun yaTdtm f"dPce
~ine imanımız vardır. Ancak bu mühim 
gayenin elde ed~lmesi İçin Bporda hi"i
yattan önce akıl ve mantı~n rehber ol
ması sarttır. Bunun iÇin de sporun bir 
gaye değil. bir va!tıta olduVunu hatırdan 
cıkArmamak lazımdır. 

Spor gaye olunca birinci gPlmek, ra
kibini yenmek. şöh,.t kazanmak bu ga
yenin muhtelif hedefleri olur. O ?aman 
ne pl'lhasına olur• ol•un 7aferi elde et
mek biricik dü-,ünce olur F.Pr-r uzviyet 
.,Ü>el teşekkül etmiş. bünv~ lazım 11el~n 
mukavemeti kazanmı, oluna mü~aba
kanm husule getirdiği heyeı:'.anın şidde
tine vücut dayanır, öyle nlmazsa kalp, 
ci~erler, asap sakatlanabilir. 

Spor va~nta olunca o zaman Barorı 
de Coubertin'in dediği gibi gaye .. hlıat 
ve uzun ömür olur. 

Kırlarda yürÜmek. da~lara tırman
mak, eskrim yapmak. güreşmek, yüz
mek, bisiklete binmek, kürek çekmek. 
ava gitmek, ata binmek, ski yapmak, 
futbol, tenia oynamalı:. bunların hepsi 
hem sıhhata, hem uzun ömüre hizmet 
eden zevkli vamtalardır. Fakat bu •por
lan bir temaşa !fCkline sokarak halkın 
heyecanını tatmin eden bir ihtiru va
sıtaıı yaparsak o zaman spor a:aycsin
den çok uzaklaşır. • 

Sporun blr aulh ve müsalemet vaın
tası olabilmesi için önce bu faydalı eğ
lencenin milli kümeleri teşkil eden 
vençler arasında bir anla~ıp aöyleşme 
aleti olması prttır. 

Ayni ırka mensup ayni millet efradı 
aralannda anlaşmaz ve kardeşçe yapı
lan müsabakalard birbirlerine dü~man 
nazariyle bakarlarsa esasen arala~ında 
hiç bir Tabıta bulunmıyn yabancı ırkla
re. mensup insanlarla yapılacak müsaba
kalardan dostluk doğacğını b~klemek 
bir az garip olmaz mı) 

Ben bu beynelmilel tema11Iar1n aksi 
neticelerine 1924 olimpiyatarında şahit 
oldum. Orada galipler mô'ğlO.plarla an
]acı;mak şöyle dursun hirbirll9rine karşı 
düşman oldular. Eskrim müsabakaların
da az kaldı kan çıkacaktı. lıalyanlar ga
lip geleft Mac:arlan tokatladılar, Ha
kem heyeti Jtalyan ırurubunu Paria.i ter
ke mecbur etti 

Futbolun (Ragby) maçında Fransız
ları yenen Amerikalılara Fransız genç
leri yapmadık hakaret bırakmadılar. 
Bir Amerikalı genci dayaktan az kaldı 
öldüreceklerdi. 

HülA .. a ihtira.. .. l111nn1 sustuTmak. tıta.h"t 
m,.nEaatlerirıi i•tihkar etmek cernİYPotin 
vük"'Plmt"~İndr- ferdin 8.mil oldu~nu 
daima vôz önünde hıtarak ne galehe
cl~n maqrur, ne m:"t.*lUbiyl"tten meytıcı 
olmamak. hasmını yenmt"den ÖnC'e ken
di kendini yenmeyi btlmek bütün spor
ca vntandaııtlan ayni dine men!!:up. avni 
akideye oahip olarak tanımak. kat'kter 
vücut, irfan itibariyle mnı~te örnek ola
cAl bir kemale doğru yüriimek J Anla
dığıma göre işte sporcu te1bivesif 

~ 

Maltada 3 tal
yan tayyaresi 
düşürüldü 

--<r-

İngilizler tayyare ve 
insan JıaybetmedUer 
Malta 21 (A.A) - Resmi tebliğ: Cu

martesi gilnU gece h'l83rken bir kaç 
düşman tayyaresi Maltanın münferit bir 
mmtakasına hUcwn ederek bombalar at
mışlardır. Pazar günü şafakla beraber 
dilşman avcılarının him&yesinde hare-

zayiat vermektedirler. 
KAÇANIKTE ALMAN ZA YiATI 
Son günlerde cereyan eden muhare

beler hakkında mevsuk malUmat elimi
ze geç.miştir. Anlaşıldığıno.. göre inhi
\iı\den evvelki beş yün zarfında yai
nız Kaçanik boö:azında Almanlar 223 
tank kayb~tmiolerdir. Bur.lann 182 si 
tamamen tahrip edilm~. 41 ri ha. .. ;:ııra 
uihatılmıştır. Burada Almanlar 9500 
ölü ve bunun bir mi.!li yaralı vermi~ler
ı:!ir. 

Ayni mıntakada hava harekatında Ü<" 

uün zarfında yerdeki müdBıfaa vasıtala
rı 1 8 Stoka tayyaresini düşürmü~lerdir. 

KUVVETLERiNi 
AZALTAMADILAR 
Diğer tarftan elde edilen haberlere 

O'Öre Almanlann Yugoslavyada 500 bin 
ile 750 bin arasında tahmin edilen kuv-

2 - 1389 r.cu ııokakta 63 ncü adanın 
349 metre murabbaındak; 35 sayılı ar
~anın satışı ya7.ı i~Ieri müdürlüğündeki 
<artnamesi ve<;hile açık nı1tırmava ko
nulmustur. Muhammeo hPdeli 1745 lira 
muvakkat teminatı 130 liı·a 90 kurustur. 
Tali9lcrin tPminatı is banka1_;1na yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 5-5-
!141 PO'arte-<i günü saat 16 da encüme
ne müracas.tları. 

18-22- 27-3 1465 (8~2) 
Kültür mahalle'li 1311~ inri sokakta 

52 savılı adada 38 metre mıırabbaında
ki y~l fa71Mının ~atışı vazı ic;lPri rnü
dilrlüğiind ki ~-nrtnam(~i V"~hile açık 
arttırmaya konulmushır. MuhammPn 
hede!! 380 lira mu,,.,kkot teminatı 28 
l'ra 50 kuru.tur. T.aJh,lrım teminatı i• 
banka'=ına v;tıraraıt ""akl:w'arivle iha
le tarihi ol,;,, 7-5-941 Car<amba ırl;nü sa
at 16 da encümene müraMiatlan. 

22-26-30-5 1501 (922) 

ntleri inhiJ;ilden sonra azaltmak söy- D!KtLt ASLİYE HT'KTTK Jl4AHKE-
ı~ dunun, Almanlar kendi kıtalarını '!FStr>IDFN· 
Macar ve Bulgar kıtalariyle tebeddül lımirde mukim Riz~li 0"'1ıan oi\lu Ali 
edemedikleri y.rlerde. yeni kıtalar Re- iizaya: Bademli kvyill'den tsm•il Tcızı 
tirerek arthrmak mecburiyetinde kal- \yse Özkan tarafmde.,_ •leyhini>e ika
mışlardır. Bulgar ve Macarlar da a"ayi- !H?~ olunan boqnma dava~ınm cari mu
"in muhafazası kendilerine tevdi edil~f' 'ı:ıke:nf'Sinde boşannı~n1za ve tahakkuk 
,.erlerde büyük güçlüklerle karşıla~mak- den 1344 kurus mulı:ıkPme masrafı ile 
tadırlar. fOO kuruş ilam· ha.rcr.->ın size tahmiline 
·-· '&."'• ~"!'isse.>. ».oJ.!>cı~~~""- 1rı.bili temyiz olmak üzere Dikili A!.li-•••••••••••••••••••----••••••••••••••••• . : ANKARA ADYOSV : ve hukuk mahkemesi .. Jn 21-1-1941 gün 
• • 'l4t/4 v" karar 8 numar:ıl1 il!m ile ka-
: R (J r: ÜN K Ü P R O GB 1\ M S ·ar verilmiş olduğıınd~n ili~m neşrin-
•••••••••• ----- •••••••••• -len itibaren 15 r.iin icin.ie- büküm aley-

8.00 Program ve m"mleket saat ayarı hine temyiz edilmedii!:i "lırette hüküm 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pi, 8.45 1<esbi katiyet edeceiii tehli~ makamına 
9.0Q Ev kadını - Yemek listesi.. 12.30 'mim olmak üzere iJ~., olunur. 
Program ve memleket saat ayarı, 12.33 1491 (925) 
Milzik : Türkçe plaklar 12.50 Ajans ha- ez :er ' "" : . . ""'"""-" "' 
b J · 13 o5 MUzik • Tür' k lak! l3 lZMIR ARLtYE 2 ınn HlTKUK HA-

er erı · · ce P ar · KtMLtCINDEN· 
20 - 14.00 Müzik pl. 18.00 Program ve D t ınird. ki " J'ha •• • 

1 k t t 18 03 M.. 'k 1 avacı z e mu m '"' ı ... amaı-
mem e e saa ayan . uzı P 1 ,.._,, • •--<- ~- k t ·nı 
18.30 Kon~'ITT!a : Çiftçinin saati 18.45 e V7~""'1!!n ~nwın ':"'851 zmı " 
M" 'k Çüt · · ti Kır ban Alsancak Mesu'1>ve cacloi.-ınde '17 No.lu 

h uzıl : Kçınındsa~ - hil tür'.".ek~I . •ôle evinde 20 N~Ju odarl:t mu'kim Ab
ava an ve ara eruz sa u erı ı 11 h ,.,_ · ı h' l L-- da 

19 00 M .. 'k . c ı Mand ı· takı .u a u-•nı ~ ev one a~ı on "''\'a.,ma -
. uzı . enç er o ın - "t d · d h 1 eti ·ı 

19 30 M 1 k t t 
. vrı.51na mu ~ aır ava anu :ı sur ı e 

mı . eme e saa ayan ve aıans d t' k "<1i · 1 hi ik 
haberleri 19.45 Konuşma : Z!raat takvi- avtge ~~o vara ashı l~ut.' eıab;; n b'la;: 

· 19 50 r.ı·· ·k . S l kı tü' kül' me mıının mec u l\'P l!>~ maen ı a 
mı . . U7~ • o o şar ve r er bı·- · d d'l · .. · k f t 
20 15 R d te" 20 45 Müzik' · . Rad- te '~ ta P P ı mesı tı7E'Tme ey ıve 

· a yo gaze sı · · kendi~ine 1zmirde münte'O;ir Yeni Astr 
vo salo'.' orkestrası 21.30 Konuşma: Ço- "azetes'nin 1-4-941 tarih ve 10793 savılı 
cuk Esırı:eme kurumu umumi merkez -ıüsha.•ile ilônen teblii' PdiH~ı;; hakle 
ba'kanı Dr. Fuat U~y Ç~ .. bayra- nüd~oio1eyb tayin olunan giinde ve sa
mını ~çıyor .. 21.45 Muzık : Buyuk ~asıl ••te mahkPmecle h .. ır rulumna"h~ından 
heyetı 22.30 Memleket saat ayarı. a1an__o:: "lyap knr.ınnın dahi i~c·"Tt tebli~n~ ve
haber1eri, bor.ı>alar, fiatl~ 22.45 MüziJ. ,,nhak menin ~--4-Ml S:ılı gü ü ~at 
pi. 23.25 - 23.30 Yarınki program ve , 0 a li'<ino hm' w:Herel< us\llm tan-

kapanış.. o:.---- ltılınan g,yap lı:.ı~an tebli?ıamesi 
..,ahkımıe divanhanesiııe ac;ılm1ş oldu
"'und:ı.n mUdd .... .WT•:rhi.., t:ıyin olıınAn gün 
ve sP.atta malıfr~Pde- hi7i"At hazır bu
lnnma!in veya bir VPkil a1'nd~rme~i 1\k..q 
tııkdirde bir dalı~ mahkemeye kabul 

Borsa 
'ÜZÜM 

107 Üzüm Tarım 
78 Riza ihracat 

185 Yekfuı ' 
250132 ; Eski yek\l.n 
250322 ; Umuml yekOn 

No. 7 
No• 8 
No. 9 
No. 10 

ZAHiRE 
150 çuval K Dan 
25 çuval Susam 
22 Ton Nohut 

tLA N 

23 
23 

35 
31 

17 
22 
27 50 
34 

9 75 
28 50 
8 5~ 

lzminle Arastada 375 numaralı dük-
1:5nda tuhafiyecilikle l~igal eden ve 
kongordato aktı için y!lk•ek icra dairesi 
riyaseti tarafından k~ndisine iki mah 
mühlet verilmiş olan Y.:adirl Sayden 
nam kimesne zimmetbde alacaklı olup 
ta 28 Mart 941 tarihli iLmımız üzerine 
bilmüracaa alacaklarını kayt ettirmL~ 
olan zevatın kongord~to teklifini müza
kere etmek üzere gele<'ek Mayıs ayının 
birinci Pe~embe günü saat 1 ~ te K"mer
altında Abldinzade hnnında 2 nwnaralı 
yazıhaneye kendilerini d~vet eder oldu 
ğumu ve toplanmaı;:a t•hddüm eden on 
gün içinde vesikaları tetkik edebilecek
lerini ilin eylerim. 

Komiser: Avukat İbranim HaJ;t Atıl 
1500 (923) 

dilmiverek gıyahınde hGkiim verilece
'ii teb1iğ makamına kdm olma1< Üze'l'e 
'liln olunur. l'iOP !91fi) 
l!Oe"'~~~,,,_,,......,~,~D~ > ~ 

1ZM1R !I<tl\/Ct NO'l'F.RLt(';INE: 
Muhatap: lzminfo ikinci kordonda 

Cümhttrivrt cacld .. inde 236 numarada 
'l""1Zi Arif SirPI ve berııyi ilin tzminl" 
rnnnte~iT Yeni Ao;:;ır ~zetesi mildürlU
diine: 

Daireni7o .. resen yaz>J,.n 12-3-940 ta
rihli v., 7645 numaralı vekl\letnAme ile 
.:;irketimizin ciheti a~k".'ri;-.re He olan mü
nakasa i<leri için vekı1 ta~n •tmiş oldu
ITTım muhatap Arif Remzi Sirel'in ahva
li hazıra sebebiyle işi k~J.:nad>ğından sı
fatı vel-.Aletine nihay•t verdiifurıin ken
disine tehi!~ ve keyfi.ve& lzmirde 
>nünteşir Yeni A!ıır günlük ııazelesi ile 
:Janını dilerim .. 

İzınirde Birinci beledive caddesinde 
18 numarada H'ılseylıı tZzet Akosınan 
ve Mehmet Fevzi Se}""'k şirketi namına 

38 kuruşluk damııa pulu Uzerinde 21 
Nisan 941 tarih ve M. <:;eyr.,k imzası ile 
d.amıı:ı.. 10 kuru$luk h~'Yare pulu üze.. 
ttnd• 21 Nisan 941 tarih ve İzmir ikinci 
!'IOtP~liği I'fl'qnl mührü. 
Uınumt No. 2937 HU$Wd No. 1/163 
fşbu 21-4-1941 tarihli ihtamame m11-

lıatabı rem.i ill\nlar sir. t .. bliğ edilmek 
0 -ere fa<dik kılındı. 

Bin dokuz yüz kırk bir vtlı Nisan ayı
nın Yirıni birinci Paza:rt.,;i ~il. 

21-4-941 

ket eden bombanlıman tayyareleri ada tzM1R 2 inci HUKUK HAKtMLt-
İzmir ikinoi noterli~ resmi mührll ve 

Zeki Ebiloğlu imvısı. 
,_ ____ 1.50•1 (917) fuerinde yüksektm u~muslarsa da bom- ôtNDEN: 

ha atmaml{!lar ve Sauaya 79 tipinde tay- Davacı Cemal kfilıya o~u tara.ôndan 

TOPTAN 
SfPARI I iN ·-iL. 

~~~~A""'.r~~:ıe~>== ::>:::ı=:::cc:O'.CCCCCQCi~. 

1'ur9utıu Belediye Riyasetinden : 
TurguUu Belediyesine ait bulunan elektrik şebeke<inin ıslahı kin müfre

dat ve evsafı aşağıda yazılı çıplak bakır telle direğe ihtiyaç vardır. Pazarlıkla 
bu malzemeyi vermeğe talip olanlar tarihi ilandan itibaren 15 gün sonra 515/ 
1941 tarihinde pazartesi günü saat 15 te belediye encümenine müracaat ede
bilir .. 

1 - Alınacak bakır telin 1550 kilosu 35 ve 880 kilosu 25 ve 550 kilosu l.o 
ve 1000 kilosu on millmetrelik olmak üzere ceman 3980 kilo crplak bakır !.e
lin müceddet olduğuna ııöre kilosuna tıİlımin edilen kıymet 250 ve eskisıne 
tahmin edilen kıymet 170 kuruştur. Yenisini vermere talip olanların yt.7.de 
~.5 pey akçesi olan 746 lira 25 kuruş eski..;ne vermeğe talip olanların d,, 517 
lira 45 kuruşu pey akcesi ile birlikte .. 

2 - Alınacak direk şimdilik 500 odettir. Bu direklerin ardıç veyahu _ çıra
lı çam olması icap eder. Beberine takdir edilen kıymet Turgutlu iı;iasyonuna 
teslimi beş liradır. Tutarı 2500 liradır. Yüzde 7,5 pey akçesi 187 lira !iO ku
ruştur. 

Bu işe talip olanlara gerek tellerin ve gerekse direklerin şartnam:.si Tur
ııutlu Belediye fen dairesinden meccanen verileceği ilan olunur. 

20 - 22 - 24 1476 (!11\6\ 
t:~~=~c:c:c~oooc::o:::ıc:c::::cx>~:c:cc~~====-============::::c:= 

İstanbul Mıntalıası İlıtısat M!idiirlüğitnden : 
l - iktisat vekaleti ihtiyacı için 4200 adet tezgB.h malzemesine nit te

ferruat •Mekik, Tarak, Gücü, Cucır, Çeniiel. iplik ve tarak çekeceği, 
çerçeTc ve gücü telleri> kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 60264 !iradır. 
3 - Şartname dairemizden tedarik edilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanunun ahlı.amma uygun 

olarak 4519.80 lira muvakkat teminatın viliıyetimiz muhasebesine 
yatınlmam 

S - Yukarıda tadat edilen malzemeyi oatmak istiy=lerin teklifnamele
rinl 24/4/941 perşembe günü saa.t 15 e kadar Sirkecide ki.in U
man hanındaki mıidür!üğümiizde teşekkül e1rnİ4 bulunan komisyon 
rel.Ilğine vermeleri lüzumu ilin olunur. 

7 12 17 22 1307 (811) 
:::c: '»-:c ~e ~.~ıacıcc:cı=ıcc 5»'- :c:::c::::c::::~ .. 

İZMIR iNHiSARLAR BA$11VDVRLVGVNDEN 
ldaremizce bır aene zarfında merkezden ve civar ka2ıillarda.n satın ahna

cak tahminen yedi milyon kilo çuvollı mallarm (üzüm, incir anason ve sair 
iptidai maddeler) anbarlanmızda yapılack hammaliye işleri. 2/5 /941 cuma 
günü aaat on beşte ihale edilmek Üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muttur. 

Muhammen hammaliye ücretleri tutan ( 115 78,25) muvakkat teminatı 
(868,37) lir•dır. isteklilerin, 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlı
yacalclan teklif mektuplannı. muvakkat teminat nakit makbuz. veya banka 
teminat mektuplariyle 2/5/941 gÜnÜ saat on dörde kadar bq müdürliiilii
müzdeki komisvona venneleri ilan nlunur. 18. 22 1461 (890) 

llQCQC:c:.~~.h-~...ıı;.o:ı::o~~~=-:=:.occ=ıe: ozoe..::coc:w:: K?:;;ı:ııoı: 

Adana Bele i e Ri 'ase*inden : 
GAZİNO VE LOKANTA Kİ.RAYA VERİLECEK 

Adanada Seyhan nehri kenarında bulunan Seyhan park gazino!tu ve lo
kantası müştereken ve il<l sene müddt-tle kiraya verilmek üzere!' pazarlığa çı
kn.nlmıştır. Yaz aylarında Fhrin yegane eğlenti yeri ve lokanta!!lı olan bu ga 
zino ve Lokantanın yıllık muhammen kira bedeli ( 1700) liradır. 

lstekllltrin 29 / 4 1941 tarihine kadar Adana belediye riyasetine müracaat 
etmeleri iliın olıınnr. 1495 (924) 

:o::!:,> >~~~,.~.,:ı:ıeo~~-:::•....oo:~o:oo:::oı'" .. >== : : : ======= 
lZMJR DE 7'ERDARLIGINDAN : 

lbrahim Hulusinin &,turak ıubesineolan 4020 lira milli emlak sati~ bor
cudan dolayı haciz edilen birinci Karataş mahalleal trıı.mvay cadde'llinde kain 
123 taj sayılı ve 1750 lira kıymetindeki dükkkan vilayet idare heyeti lcara
riyle 21 gün müddetle müzayedeye ı;ılcanllmıştır. 

Taliplerin 13/Mayıs/941 salı günü saat 15 de vilhet idare h•yetine mü-
racaatları il5n olunur. 22 28 2 8 1502 (921) 

r..r..o:o""~O:'!rJZO O:>.:er~..ccr.'~~;-O!J""~~~..oocıot 

İZMİR DEFTERDARLIGINDA.N : 
Hasan kızı Saliha KızılbayraV.ın 598 lira 78 kuruş milH ~rrlak sahş bedeli 

borcundan dolayı lıacz edilen Cöztepe Fevzip- aokajhnda kain 5 taj oayılı 
650 lira kıymetindeki ve viliıyet idare heyeti karariyle 21 gün müddeti• mü
zayed•ye çılr.anlmıırtrr. 

Taliplerin 1 3 /May13/941 salı günü saat 15 de vilayet idare heyethıe mü-
rac.aatlan ili.n olunur. 22 28 2 8 1503 (920) 
~L ... ~~~~'.'l"'<e7"!'~~~~~ : :::t= :e>:::c::::c:::: :cet 

İZMİR DEFTERDARLIGIND N : 
Hüseyin oğlu Mehmedın Bqtural: ftlbesine olan 300 lira milli emliik sahş 

bedeli borcundan dolayı haciz edilen ikinci karataş mahallesinin ikinci yeni 
dar ookoifında kain 6-8 .. yılı ve 100 lira luyrnetindeki evi r.Jayet ida.., hey
eti karariyl.e 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkanlm1'1Jr. Taliplerin 1 3 Mayıs 
941 aalıgü nüsa at 15de vil.Byet idare heyetine müracaatlan ili.r. olunur. 

22 26 2 6 1504 (919) 

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

~ Devlet Demir Y ollarzndan ~ • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( Balast Alınacak ) 
D. D. YOLI.AR; 8 INCt iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Muhammen bedeli (26250) lira olan lzmir - Mani•a hattında Emirl\lem 

ile Muradiye arasından ıartname.i veç.hile ihzar edilecek ( 15000) M3. krrma 
ve toplama balıuıt iti 13-5-941 tarihinde saat 16 da kapalı zarf usulile iz
mir - Alsaneakta işletme binasında komisyonlllltuzca ihale edilecektir. 
Bu işe istekli olanların ( 1969) liralık M. teminat makbuzlııriyle kanunun 
tayin ettii!i v..Ukalan ve teklif mektuplarını ayni gün saat 1 S e kadar komi.
yon reisliğine vermeleri lBzımdır. 

Şartnamesi ( 1,35) lira mukabilinde idaremizin Ankara, Haydarpaşa, iz-
mir veznelerinden satın alınabilir. 22 2 6 30 6 1486 ( 915) 
:: :: >~.-?.JOı'"'ı"!~~A: ::c ,.,:=:cı:c cco-..r.-ecc:::r~==:::::=c~c 

ZAYİMUHVR ZAYİ yarelerden mUrekkep ltü~ilk bir İtalyan Hikmet Kandilli aleyhine açılan alacak Birind muf miit~hassıs Doktor 
bombardıman filosu bir kaç Messe-rşmit davasının 15-4-941 günü i1A.,en yapılan Demir Ali .Kam--.lliıfg Namıma muharrer tatbik mühürumü 
ve Kaproninin bimayl'Sinde Malta ilze- davetiye üzerine mahkemeye gelmedi- ~V!I zayi ettim. İşbu mühürle hiç bir kimse-

İ7.mir Esnaf ve Ahali Bankasına ait 
\'e Kemalpa."8 hi<sedarlanndan Devı-en 
sahip olduğum 30/41932 torih ve 5775, 
8!\09, 8642, 5767. 5770, 5797, 5780. 5789, 
~~02 numaralı ceman yüz kırk liralık te
diye makbuzumu zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hülanü kalmadı· 
ğıru ilAn ederim. 

! Cilt ve Tenasu"I ha•. •-lıklan ve ·ı · d · t d ~ld' rinde uçmuşlardır. Av.,,hrımız üç Kap- ğindcn hakkında l!•Y'l'!> karan çıkarı - ELEK.TR .. " TFOA'Viı.ERt ye verı m;ş eynım mevcu e.,. ır. 
roniyi denize dü.~ürmü.~lerdi~. Bir d1j,:- mıı.'ına ilanen ~yap yap•lm3sm~ mah· ın. Badema tatbik mührü kullanma-
düncü ha.sara uğramıstır Bunun da üs- kemece kqrar verilmis ve muhakemPnin n;•inci Devler Sokağı No. 55.. İzmir yıp irn•a ile muamele yapaca~ımdan 
süne dönıncğe muvaffak olamadığı tah- muallak bulıındui:u 5-!i-911 ııüniine mü- FJhaınra Sineması arkasnda sabah- keyf;~eti ilan eylerim. 
min edilmelı:t<!dir "8dif Pazart•si !(iinii "'at 14 te hazır bu· ı.ı., akşama kadar hastalarını kabul İzmir Doktor Mu_<rtafa Enver cad-

Ahlan bombal~rdan insanca zayiat lunmanız ak.si t:ıkdirde mu'uıkeme gı- eder.. desi. 1390 sayılı !IOkak 4 numarada 

~~~~~"~~.~~~~=~~·~~;'=::~:L:E:F:O:N::3:t:7:9::(:4:6:":~------·~~.rt~C:E.R~E~K~T•~-~--------~M: .• Ö•Z•G~E~N:~ tayyarece zayiatımız yoktur. olunur. 1494. (926) (927) 1505 (918) 

r---------------------..;...--------~ 
Kemal K. Aktaş 

Hilal Eczanesi 
Fenni Gözlülıçiilülı ŞubesL 

Oijneş 11e Spor 9özıt11ııerinin en son model 

ve şefıilleri-

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BfOGENtNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derbal ıösteren bulunmaı. bir devadır. 
Grip, nezle, eııfloenza. sıtma pbi hastalıklara tutuJınaınak için sa~lığınızı BIOGENtNE ku ve derman haplariyle 

sigorlalayınız.. 
BfOGENtNE; daiına karu tneleyip kuvvetlendirir, balsidiği riderir, hariçten gelecek bet türlil mikroplan öldü

rür. Tallı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaşbrır, zekiyı yükseltir_ Bel revşeltliti ve ademi iktida
rın en birinci devasıdır_ 
BİOGENİNE; lmllan•nlar kaf'ıyyen kardan. kıştan, soğuktan ve bavalann değ~mesinden müteeS<1ir olmazlar ••. 

Çünkü vücndu her zaman genç ve dinç bnlnndurur "' bıı sayede müthiş iıkibctlcrle neticelenen GRİP, nezle, eflo
enza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan konuınıak için büyükler sabah, öğle, ak_<am, bireT, sekis 
ya<ından listün çoroklar yalnı:ı: sabail, akıjam hire~ BİOGENİNE almalıdll. Hasta olanların ktutnlması için de bu bir 
ınikdar arttınlınaLdır. DER ECZANEDE BUJ,UNVR.. 



S HIFE • 

SiY ASI VAZİYET 

Balkanları is-
tedikleri bi~i
me sokma~a 

uiraşıyorlar 
---co~---

Askeri Voziy~t 
---co>,---

Endlşeli vaziye
t in bit mesi sür

ate ba21ı 
Radyo gazetesine göre iki tarafın du-

rumu şöyledir: 1 

l .. ENI ASIR 

ınoil iz askerleri Hasra. 
ua neden çıkarıldı? 

---co:t---

Almanya şayet 

ingiliz hücumu 
----110,, __ _ 

Türkiyeye ta- Loııdra, 21 (A.A) - İngiliz wnunıi 
karargahının tebliği : Bombardıman tay-

Almanya ve 
istila limanları 
bombalandı 

22NİSAN SALI 

:SON: .. HABER . ..... . ' . 
~·. 1 ... ,.. .... • . . • • .. 

Radyo gazetesine göre Yugoslavyanın 
mihver askerleri taraf ın~an işgalinden 
sonra ş•mdi Almanya ve ltah·n bu işgal
oen doğan siyasi mes.:lelerin halliyle 
mrc::guldurl. r. Bu vaziyeti trısfiye için 
mih\'ı r dovlcilerinin Viv~mada bir içti
ma nkt .. drcekleri bild'rilmiştir. Alman
yanın balkan yanm :ıdasınm tanzimi 
hakkında ne düşündüğü maliim değiJ
dir. Bu yarım adada bulunan memle
ketlere bir nevi istiklal verilerek hepsi
ni Berlinc bağlıyan bir plin takip edil
mrktcdir. 

üstiin Alman kuvvetlı>ri karşısında 
müdafaaya devam ederek Yunan sağ 
cenahında harp eden Britanyalılnr La
rissa ve Tırhala ovasının c"'nubundaki 
sırtlara çekilmiş ve burada önceden ha
zırlanmıs mevzilerde verleşmiş bulunu
yorlar. Yunanlılar da cer.ubi Arnavut
luktaki cephelerini ihtiyari olarak d~ha 
geriye almıığa mecbur olmw;lardır Yu
nanlıların Yanya ve Prevezeyi ihtiva 
eden eski Metaksas hattı~a cekilmiş ol
maları muhtemeldir. Bu hat kabili mü
dafaa ise de İngilizlerin ç~kildiklcri hat
ta Alman tazyiki başlam::-<lan Yunanlı
ların dıı süratle geriye alınmaları icap 
eder. Cephenin en rlLlılu noktası Lam
yanın simalindeki cephe kısmıdır. Şa
'y'E.'t Britanyalılar burad:ı mukavemet 
edebilirlerse Yunanistandaki endişeli va
ziyet zail olacak ve bin.~isbe uzun müd
det Alman ve İtalyan ord"Jları Yunanis
tanda bağlanmış olacaklardır. Bu takdir
de Almanlar hedefle'l.:ne va!"atruyacak
lanndan ihtiyar etmiş oldukları bütün 
zahmetler bosa gidece'l,1:~ 

arruz edecek yntclerimiz dün gece Kolonyadaki as
keri hedeflere hucum etmişlerdir. Ha
vanın Ccnalığma rağmen bii,yük ynngın-

O} Uf SB hır ~ıktığı miişahede edilmiştir.. Ba-:ka 
•• • tan·are gruplarımız Düsseldorfa \"e Eks 

ldhal ve ihraç maddeleri 
fiatlerini hükümet 
tesbit edebilecek 

-<>-- Laşnpcldeki hedeflere, Alnıanyada \'e x.,,x-------

ICAB'UDA ru· RK"IYEYE BAS· Alman i galindeki yerlerde bulunan istanbulda bir mll~on liralılı un sıolıa 
il ~ tayyare me~·danlarına, Rotterdam petrol 

depolarına, Dımkerk ve Ostand dokları- bulundurulacalı ••• 
RA YOLUNDAN YARDIM na şiddetli hücumlar yap~lardır. Ankara 21 (Hususi) - Haber aldığı- ayrılacağını tesbit etr.1ektedir. Bu : 

Bu taarnızlardan üç ta~·yaremiz ~eri mıza göre tekemmül eden iki koordi- sustaki salahiyetin istiınali Ticaret _. 
GÖNDERiLECEK dönnıemistir. nasyon kararı tatbik mevkiine konmak- :kfiletine verilmiııtir. Yalrız parn'!lra~ 

--o-- Dün bombardıman tayyarelerimiz tadır. Bunlardan birincisine nazaran Ti- yapağı için Ticaret v~ tktısat v~ r 
L d 2 A ) Hollanda ve Norveç sahillerinde duş·· - car~t vekaletine lüzum ~ör~eği ithal leri müşterek hareket ed.ec~klerdit. ~ Hırvatistanın hudutl.:ırı henüz cizil

mcmiştir. İtalya Hırv:ıfütana ait ~lan 
Dnlmaçya sahillerini benimsemiştir. 

YugosJavyanın şark farafları Bulga
ristana verilmek isteniyor. Bulgar rad
yosuna göre Bulgnr kıtalan Pirot, Ça
ribort ve 'Osküp şehirle,.ine girmişler
dir. Bulgarfar ve Alrnaular Üsküpte 
müşterek bir geçit resmi yapmışlardır. 
I....ondra radyosuna göre Dedea~aç ile 
yüz kiJometrelik bir !:ahil boyu Bulga
rimana bırakılacaktır. Bulgar radyosu
na göre ise Makcdonyanın işgali tamam
lanmış olup şimdi Bulgarlar garbi Trak
yanın işgaline başlamı~fordır. İtalyan 
Stcfani ajansı Bu1garhrın bir kaç gün
de İskeçe, Gömülcine. Dec!enğaç, Kava
la, Serez, Drama ve Dimetoka şehirlc-
:rini işgal edeceğini bi!dirmiştir. 

Bulgar krnlı Boris l 9 Nisanda B. Bit
leri balkanlardaki kararP,ahında ziyaret 
ederek bir mü1tıkat ·yapmıştır. Kral bu 
ziyaretten sonra Sofyaya dönmü.ştür 
Mülakatın Bulgaristana bırakılan top
rakların işgali meselesiyle alakadar ol
duğu söyleniyor. Bir kaç gün evvel Gö
ring Makedonyaya muh .,riyet verilece
i?:ni sövl<-mişti. Bu takdirde Selani~in de 
Makcdonyaya verilmesi muhtemeldir. 
Belki de Makedonya cburudı:ın doğruya 
Almanyaya tabi olact?ktır. A.vusturya
Mncar imparatorluğunun Sel5nik üze
rindeki eski eme11eri malumdur. Avus
turya Selanikten Akd'3nize çıkmak isti
yordu. Çarlığın riyaseti altında yapılan 
birinci ve ikinci balkan ittifakı buna 
mııni olmuştu. Şimdi küçük 1'alknn dPv
letJcri ortadan kalkmıstır 

$u cihet kaydedilmelidır ki bütün bu 
projelerin tahakkuku Almanyanın İngil
tereyi mağlOp etmesine bağlıdır. Zaten 
devletler hukukuna göre işgal altındaki 
memleketin mukadderatı ancak sulh 
masasında tayin edilir. Bu sebepledir ki 
mm:zuubahis projeler tatbik Pdilse bile 
muvakkat sayılmalıdır. 

FRANSADA OEGOUSTLER 
Tulon rndyosu bir çok Fransız .ırenç

lerinin general Degola ilt!ha'k için Fran
sadnn kaçtıklannı haber verdikten son
ra bunun önüne geçiL'Ylesi icap ettiğini 
de bildirmiştir. Vişi hükUmetinin gene
ral Degola taraftar Fransız efkan umu
miyesiyle mUcndcle h.,linde olduğu an
laşılmaktadır. 

PORTEKiZ VE MiHVER 

Alman gazeteleri ve radyoları Porte
kizin artık İngiliz ittifakmd?n ayrılma
sı icap ettiğini bildirmektedirler. Bazı 
İspanyol gazeteleri de yPniden mlhve,r 
lehinde hararetli neşriyat vapıyorlar. 
Maamafih tspanyanın vaziyetinde te
bedd ül yoktur. 

=ıııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııı ıııııı ıııııııııı: 

§ Ordu ve Sıhhiye de· g 
§ polarında vazife ~ 
~ alan bayanları yüfı· § 
~ selı bir tebrilı.. ~ 
!§ Ankara 21 (Hususi) - Cümhur- § 
§§ reisimizin refikaları Mevhibe !nönii E 
: yardım severler cemiyetinin daveti :: 
§ üzerine ordu sıhhiye depolarında va- E 
§§ zile alan bayanlan ziyaret etmiş ve § 
:: yurt müdafaasında gösterdikleri :: 
S yüksek alakadan dolayı kendilerini E 
~ tebrik etmiştir. § = 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı:-

Balkan yağması et

rafında projeler 
---<ıC>->--

Almanya Bal
kanlar projesini 

Italyaya bil
diriyor 

-<>--
Vişi, 21 (A.A) - Ofi ajansı bildiri

yor: Almanya ve İtalya hariciye nazır
larının Viyanada bir konferans nkdc
dcct?klcri hakkındaki haber henüz teyit 
edilmemiş ise de Almanyanın Balkan. 
lara ait projesini önümüzdeki çarşamba 
gününe kadar İtalyaya bildireceği öğ
renilmiştir. İtalya Dalmacya üzerinde 
20 SE'nc evvelki taleplerini tekrar ct
rnektedir. Macnristana gelince bu mem
lckE'tin Almanv;ı ile sıkı iş birliği hase
bivle cenup Macar hudutlarının norm::ı 1 
bir sekilde te">biti mümkündür. 

Novc Zuriher Cavtunga göre Rumc• 
mnhfilleri Tunanın demir kanılarının 
müstakbel Sırbistandnn alınması muh
temel oldu.t,ru kanaatindedirler. Tuna
nın bu kısmı yeni bir siyasi rejime tab• 
tutulacnktır. 

AFRtKADA 
Libyadaki harekata .l?c lınee: Alman 

motörizc kıtalarının Soll•ımdan Mısıra 
doğru her hangi bir hareketleri kayde
dilmemiştir. İngilizlrr Tobruka karşı 
sık sık yapılan taarrtıZlara mukavemet 
etmektedirler. lngili1Jl:'rin Tobruku ter
ketmediklM"ine göre burasmı dlişmanla
rına karşı bir yan mevzi olarak kullan
mak Lstedikleri anlaşılıyor. İngilizler 
Tobruka yeni kuvvetler çıkarmışlardır. 
Tobruk İngilizlerin cl:nde kaldıkça Al
man kuvvetlerinin daha ilerive emni
vetlE' gitmeleri mümkün 1e!;tildir. Böy]e 
bir hareketin yapılabilmesi için Tobru
kun ortadan kaldırılması icap eder Bu
na muvaffak olacakları şüphelidir Zira 
son altı günlük taarruzd:ı Almanlar ve
ttalyanların Tobruk önünde 33 tankları 
tahrip edilmiştir. Britany:ılılar 1500 esir 
almışlardır. Bu da tnglliz.lerin Tobruku 
kuvvetle müdafaa ettiV.lerine delildir. 

Mütemadi b;r gayret 
Almangagı genecettir 

---«O>---

İn2iliz hava . 
Mareşalının 

beyanatı 
- - c>----

Alman hava hücunı

ları zararsız geçti 
--<>-

fKI ALMAN TAYYARESi 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Singapur, 21 (A.A) - İngiliz Hava 
mareşalı sir Bruk Papen şunları söyle
miştir: 

" - Bugünkü harp gayret ve daya
nıklık bahsinde son hadde varmadığımı
zı göstermektedir. Ancak hepimiz müte
madi bir gayret gösterdiğimiz takdirde
dir ki makul bir zaman zarfında Nazile
rin hakkından geleccğiz .. n 

ALMAN HAVA HÜCUMLARI 
PEK HAFİF 
l .ondra, 21 (A .A) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretlerinin tebliği : Dün ge
ce Büyiik Britnnya üzerin de diişmıınm 
havn faaliyeti olmQmı~tır. Ahnan h a
berlere göre İngilterenin şark ve cenu
bu garbisinde bazı yerlere ntılan bom· 
balar h iç hasar yaprnnmı tır. İnsanca 
zayiat ta pek azdır. 

Londra, 21 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretlerinin tebliği : Düş
man tayyareleri Kent sahilleri üzerinde 
ve İskocyanın şimali şarkisinde faaliyet
te bulunmuşlardır. Pek az hasar olmuş
tur. 

iKf ALMAN TAYYARESİ TAHRİP 
EDİLDİ 
Londra. 21 (A.A) - Amirallık tebliğ 

etmiştir: İngiliz Bassett mayn gemisi 
dün iki düşman tayyaresi. tahrip etmiş
tir. Gemiye dört düşman tayyaresi ta
arruz etmişse de hasar olmamıştır. 

Belfast, 21 (A.A) - Şimali Irlanda 
emniyet nezareti şimali Ir1andanın he
yeti umumiyesini ihtiva eden 9 mınta
kayı milli müdafaa nizamnamesinİll tat
bik edileceği mıntaka olarak ilan et
miştir. 

NC\')'ork, 21 (A.A) - Nevyork Sun 
gazetesi yazıyor: Yaşadığımız mukabele 
bilmi il rejiminde kini kin besliyor. Yir
minci asır <isle bir kan deryası içinde
dir ki insanl;k lıic bir devirde bunun bir 
eşini görmemişti;. Artık buna harp de
nemez. Bu biiyiik kitlelere tevcih edil
miş bir katliamdır. Bu vahşi hareket-

-----
B. "atsuoka 

Tokyoya vardı 
Tokyo 21 (AA)"!._ Japonya hariciye 

nazırı Matsuoka tayyare ile Dairene 
gelmiştir. Buradan yine t:ıyyare ile Tok
yoya hareket etmiştir. B. M<ıtsuoka bu 
akşam payitahtta. beklenmektedir, 

on ra, 1 (. .A Gazeteler ih dd I · · f Jlll"' 
nıan vapurlarına rastlıyarak fazla yük- ve ra. ç m. a .e erı ıçin i:ıt tesbit etmek Bugün yarın intişar edecek diğer Basraya asker çıknıılmasiyle meşguldur- saıııı. t iJ k -..l· H k ':'..-ı...., 
Iü bir iaşe gemisine tam isabetler kay- . wııye_ 1 ver m.c t~ıır.. ü ümetçe it- koordinasyon karariylc İc;tanbul P"_. 

lar. Taymis diyor içi: tih edil t db 1 d la · 1 b. b"l detınişlerdir. az en e ır er o yısıy e ır ma- de bir un stoku vücuda getire ı • 
Bu hareket gerek Londra ve gerek 1.ondra, 21 (A.A) _ Almanya ve lın dahili .satış fiatiyl~ harici satış fiatı için İstanbul belediyesine bir milyon 

Ankarada memnuniyetle karıılanacak- Berlinden Lizbona gelen yolcular İngi- ar.ısında fazla kar hasıl olduğu takdir- raya yakın bir kredi tahsis olunınald"' 
tır. İngiliz hükümetnin lngiliz - Irak mu- liz lıava kunctlerinin son yaptıkları de bu karar ne kadar fon ayrılacağını dır. 
.shedesinin tasdikini tem.in için yaptığı hava akınlanndan bahsetmişlerdir. Bu 
seri hareket tamin edici neticeler yolcuların söylediklerine göre Berlindc 
venniıe benziyor. iki memleket araıın- yangınlnr bir çok nıahallcleri silip sü
da timdi daha normal münasebetlerin piinnii ·tür. Ertesi sabah Tempelhof ha
tcsiıi beklenir. va mel·danından hareket eden tayyarc-

Yolcu mık darı arttı~ı • • 
ıçın 

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

Deyli Telgraf diyorki: Almanlar tay- lcr adeta bir nlcv denizi üzerinde fıa
yarelerle lraka asker naklini dü,ünebi- \'. · ·nnııŞa benziyordu. 1 s tan bul - Ankara tren 

seferleri 
lirlerdi. Şimdi Irak hava meydanlan Adler otelinin yanına müteaddit bom
muhafazn albndadır. Ve lralnn sevkül- bolar düşmüş ve yangınlar çıkmıştır. 
ceyş bakımından bÜyük ehemmiyeti Vilhclmştrasede bir çok bombalar pat
vardır. Almanya Türkiyeye taarruz et- lamıştır. Meydanlarda acele sığınaklar 
iği takdirde bu ehemmiyet artacaktır. kazılmaktadır. Bunlar hususi bir tesir 
Irak petrol istihsalatınm timdiden se- gösteren hadiselerdir. Halk fasılalı ge-
nede dört milyon tonu bulduğunu unut- ce hücumlannın harp icabı oldu~unu x.,x 

çoğaltıldı 
mamak lazımdır. kabul etmekle ~raber İngilizlerin kitle B UGÜNDEN iriBARE N İSr AN BULDAN BİIC 

Deyli Hemld divor ki: Hadiseler halinde bir hücuma muktedir olmadık- rREN F AZLA KALKACAK-
tahmin ettiğimiz gihi cereyan ederse lan hakkındnki beyanatın doğru olma- ; 
Nazilerin orta şark arap memleketlerin- dığını anlamıştır. Ankara, 21 (A.A) - Bu son giinlcr- İzmir istikametinde seyahatlerine _...ı 
d k de yolcu mikdarının çoğalması dolayı- vam edebilecekleri gibi Ankaradan aJ" 

e nrşılıklar çıkarmak ümitleri hayal Dün akşam Bcrlin radyosu hava ta- siyle İstanbul ve Anadolu arasında se- gı""ın saat 9.25 te hareket "d"'n . _ _.. 
sukutuna uğrayacaktır. arruzlnrı halinde alınatak ihtiyat ted- '" '" tre-· 

Niyuz Kronik) şöylece bir tahlil ya- birlerine ait tavsiyelerini tekrarlamıştır. yahat imknnlannı çoğaltmak İc;'.in 22 ni- şarka da gidebileceklerdir. 
pıyor: lrnk bizim elimizde oldukça Apartmanların her katında su ve kum san salı gününden itibaren İstanbuldan 

Ankaraya bir yolcu treni iılave edilmiş- 23 nisan çarşamba gününden Türkiye mihverin bir tecavüzüne uğra- "dolu kaplarla her sıgınv akta el tulumba- .__.., 
tir. Bu tren her aün saat 14.25 tc İstan- ren her gün munzam bir tren AnJUPdığı akdi'rde bu memleketin mukaveme- lnrı ve baltalar bulunmasının bir zaru- " 11' 

tini takviye edecektir. Türk1ere Basra ;ret olduğunu spiker ısrarla söylemiştir. buldan hnreketlc ertesi sabah saat 6.55 dan İstanbula hareket edecektir~ 
körfez.i ile fraktan yardım etmek müm- ·~-------------- te Ankaraya varacaktır. Yolculardan is- trenin kalkışı saat 17, İstanbula 
kündür. tiyenlcr Eski chirden itib::ıren Afyon ve saati ertesi gün 7 45 tir 
Amerika cümhurrc>sinin kızıl deniz S?ibi 
Baııra körfezini de harp bölgelerinden 
istisna etmesi beklenebilir. 

Nn7J kıskacının lraka uzanan ucu te
sirsizliğe mahkumdur. Libyaya uzanan 
ikinci uc; ta bir müddet evvelki hızını 
kaybetmiştir. SoHumdaki mihver kuv
vetleri durdurulmuş olup sıkıştırılmak

tadır1ar. Geçen hafta bir Nazi kafilesi
nin denizde imha edilmesi düşmanı bü
,.Ulo: ya-.clnncı lır.u.,....t\erden -h-.um e t-
miştir. Mihverin tehlikli bir yola girdi-
ğini anlaması da müsbet değildir. 

Alman iddialarının 

ar hası kesildi 

In2ilizlerin Yu-
nanistanı terke 
hazırlandığı 

y&lari 

Makineye · · •. 
\T erilirken lstanbul ve Trakyadan ~oç 
• ı ı ı ı mı 'O x'*x---------

Alman ilerıeuişi ağır ka- Sevkiyata bir kaç güne 
gipler bahsine gapılıgor k d b I I · 
Almanlar hic bir nok- a ar aş anı ıyor 

t 

tada müttefikler hat- ---x.x----
illı llıl lıafile vapurla K aradenize göndePll_.,, 

tını yaramamış/ardır İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Arzulari- İkinci kafile ile de Hopay
8 

kadar P 
Kahire 21 (A.A) - Kahire umumi le Anadoluya geçmek istiyenlerin hükü- radeniz limanlarına gitmek istiy~ 

karargdhıruı gelen son haberlere göre met tarafından meccanen sevkine iki, gönderilecektir. 
Yunanistandaki imparatorluk kuvvetleri Uç güne kadar başlanacaktır. İlk parti EDİRNEDE 
halen Larissa ve Tırhalayı tahliye etmiş Trabzona kadar deniz yolu üzerindeki Edirne, 21 (Yeni Asır) - ViJA~ 
bu1unınakUıdırlar. Fa]>at Almanlar hiç şehirlere sevkedilecektir. mizden iç Anadoluya devlet vasıt;i;, 
bir noktada müttefikler hattını yarma- Zonguldağa çıkanlacak olan kafile le meccanen nakledilmek istiyenler 118" 
ğa muvaffak olamamışhrdır. Vaziyet arasında Ankara demiryolu üzerinde yannnmelerini karakoDara vermek": 
Mltı ciddi olarak tavsif edilmekte ve va- bulunan yerlerde yerleşecek olanlar da dirler. Bunun için tayie edilmiş Jlll 
ziyctin bir veya iki gün ciddi olarak ka- bulunacaktır. müddet bitmek üzeredir. 
la bileceği söylenmektedir. Alman ilıerle- <:::>-<:::>c::::::,.c::::::,.c::::::,.<::>-c::::::.-c::::::.-c;:::..c:::::,..~~c;:::,...c;:::,...c;:::,...:;::.•::::..<;::;.;c~;5,:<5;;(~S<~::;;;c;:;....~~::><>° 

yişi ağır kayıplar bahsine yapılmıştır. Dün Mecliain kabul ettiği kanunlar 
Bildirildiğine göre yeni müttefik mevzi-
leri müteamz.Iar için güç bir arazide 
hazırlanmıştır. Almanların uğradığı çok 
ağır zayiata, bilhassa geri çekilme hare
ketini setreden müttefik dUmdarlarının 

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

---<>- şiddetli hareketi seb~biyet vermiştir. 
Nevyork, 21 (A.A) - Nevyork Sun Libyada vaziyet aşağı yukan aynidir. 

gazetesinin askeri muhabiri İngllizle- Atina 21 ( A.A ) - Yunanistandaki 
rin kaçmak için Yunanistan limanlarına İngiliz kuvve'l.leri umwni karargahının 
vapurlar yığdıkları hakkındaki Alman teb1iği: Mütemadi hav'!. bombatdımanı
iddialarının arkası kesilmesi şayanı dik- na rağmen kuvvetlerimizin veni mevzi
kat olduğunu yazmakta ve şunları i~a- ler üzerine intizamla geri ç~kilmelerine 
ve etmektedir: devam etmektedir. Ve nihayetlendiril-

Ankara 21 (A.A) - BiiyUk Millet elektrik müesseselerinin belediy~ 
Meclisi bugünkü toplantısında devlet devrine ve vilayet idaresi bnunuı-: 
demiryollnn ve liınanlan tekaüt sanClı- tadili ve vazife görm<?'kte olan me~ 
ğı hakkındaki kanunların bazı maddele- ve müstahdimlerin filen vazife gördP
rini değiştiren kanunla Türkiye • Irak leri müddc-tçc her hangi bir tahsil -" 
arasındaki Veteriner mukavelenamesi- esscscsine asli talebe olarak devam -" 
nin tasdikini ve ordu subayları heyetine miyecck1erdir. Ancak muhtelif fakUltr 
ınahsus terfi kanununun birinci madde- lerde ilmi yardımcı ve asistan bul~ 
sinin tadiline ait kanun lılyihalannı ka- lar veya orta öğretim mUessesele~ 
bul etmiştir. Meclis Türkiye ile Belçika yardımcı veya yabancı ekalliyet ~ 
Bulgaristan, Finlandiya, HoUanda, !s- larında öğretmenlik yapanlarla daire 
veç, İsviçre ticaret ve tediye müddetle- müesseselerin kendi memurlan için ılf 
rinin uzablmasına ve İsviçre, Finlandi- tıklan kurslar ve okullar bundan

4 

°-1~ 
ya ticaret ve tediye anlılşmalariyle 25 tesnadır. Halen yükst'k tahsile dev_.. 
Temmuz 1940 tarihli Türk - Alman hu- edenlerin her sene sınıflarını ~~~ 
susi anlaşmasına mütedair notalann tas- mnn geçmeleri şartiyle mektebi ~ 
dikine ait lôyihalann bir;nci müzakere-- rine mensup bulundukları daire ve dl 

Filhakika Yunanistanda cereyan eden mek Uzere bulunmaktadır. Düşman 
muharebeler hakkında gelen haberler kısmen fena yollar dolayısile ve bilhassa 
karşısında bu gibi propagandaların tu- kıtalanmızla her temasa geçişinde şid
tunaınıyacağı bedihidir. dctlc hırpalanmakta bulunması sebebile 

çok ihtiyatlı bir tarzda •Jerlemektcdir. 
YUNANİSTA.'i DARPLARDAN 
BÜYÜMÜŞ OLARAK ÇIKIYOR 
Nevyork, 21 (A.A) - Nevyork Volt 

gazetesi diyor ki : 
l'unanistanda muharebelerin nasıl bi

teceğini bilmiyoruz. Fakat bu memleke
tin bu muharebelerden büyümiiş çıktı
ğını biliyoruz. Yunanistan mağlup olur 
veya olmaz, onun fedakarlığı dünyada 
hürriyeti sevenlere ümit verecektir . 
Müstevliye boyun eğmektense ölrneği 
tercih edenler böyle düşünmüşlerdir. 
Biiylc bir millet dünyanın hayranlığını 
kazanmağa layıktir. 

ALMAN RF.S:\ıt TEBLICi 
Bcrlin, 21 (A.A) - Alman resmi teb

liği : Yunanistanda kıtaatımız yeni Sc
hirin ilerisine doğru düşmanı takip edi-
yor. 

Pindosun ilerisinde garbe tevcih edil
miş 1500 metre irtifaında bir geçit alın
mıştır. Golos; Haliks limnnlannda tay
yarelerimiz gemilere hücum etmişler
dir. 

Maltada Lavalet bombardıman edil
miştir. Libyada Tobruk garnizonunun 
şehri saran kuvvetlerimize taarruzu 
püskürtüllnüştür. İskoçyada ve Mans 
üzerinde havn muharebesinde bir düş
man tayyaresi düşürülmüştür. 

İngiliz kuvvetlerinin Almanyaya akın. 
lannda bazı evler yakılmış. bir kaç kişi 
ölmüş ve yaralanmıştır. 

Bizim kayıplarımız hafiftir. 
Kahire 21 (A.A) - Orta şark hnva 

kuvvetleri umumi karargahının tebliği: 
lerini yaparak tasvip etrrJştir. esseselerce müsaade t"dilebilecektir· 

Bundan sonra Antakya, İskenderun Meclis Cuma günü toplanacaktır~~ 
11il111111111111111111111 il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllHHllllllllllllllllllll"""' 

Fut bol grup birincilik 
müsabakaları 

Dün Yunanistanda asgaı1 15 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür Bu Almanya
nın taarruza başlamasındonheri bir giin
de düşürülen en yüksek tayyare yekO
nudur. Atina üzerinde büyük bir Alm1ın 
tayYare teşekkülü ile ~vcı!anmız arasın
da büyük bir hava muharebesi olmuş 
ve bu muharebede 14 dü?-Jlatı tayyareı:ıi 
tahrip edilmiştir. Pek ço1{ diğer Alman ------·x.,.x·-------
tayynresi ciddi hasara uğratılmış ve 
pek muhtemel olarak bu tayyareler üs- 21 nisanda ÜÇ mer lıezde fJaşlıyOP.. ..,;! 
}erine dönınemistir. Tayyarelerimizden Ankara, 2 1 (AA) - Bize verilen zi Samsun olan gurup müaabakal'-' 
yedisi dönmemiştir. tngiliı hava kuvvet- malumata göre futbol gurup birincilik Samsun, Gireson, Sivas, Bolu, 1'~ 
lrrinin bazı tayyare meydaniarında pek müsabakalarına 2 7 Nis~nda üç merkez- Trabzon, Sinop ve Çangırı bölı. :..W 
az hasnr vukua gelmic:tir. 19 - 20 Nisan d b 1 k M k · B 1 k . 1 merkezi Adana olan gurup müaaba~s-;; b -s e nş anaca tır. er ezı a ı eııır o an d Ad H El--L K 
gecesi ombardıman tayyl'relerimiz diiş- .. b k l B 

1 
k . M . nna a ana, atay, llZIK, a •a1 

man işgali altında bulunan tavyare mey- gurup musa a a arına a ı esır, anı- Denizli, Antalya, Malatya. Urfa,. "::.. 
dnnlanna yürüyüş halind,.'k:i kollııra mu- sa, Tekirdağ, Afyon, Bursa, Bilecik. ıış, Gaziantep ve Diyarbakır böıı--
vaffokıyetli hücumlar yapmı'ilardır. Kocaeli ve Kırklar eli bölgeleri merke- dahil olacaklardır. 

Libyada tayyarelcrimi7 dtisman nak- ~~~~~<::-,,.<::-,,.<::-,,.<::-,,.<::>-<::>-~~~~~·~~'>":::><:::><:::::....c~~~~~::::.<~ 
!iye koUarına askeri tah<>~şiitlerine ve 
tııyyare yere inme mevdanlnrına hücum
larına devam etmişlerdir 19 _ 20 gecesi 
Dernc, Bingazi ve Gaı:ıl"ve ı::iclcletli hti
r11111lnr yapılmıştır. 

B . TSUDEROS YUNAN BAŞ 
VEK1LLfôlNE TAVtN ED1LD1 
Atina 21 (AA) _ Hıriciye Maliye 

l stanbul Adalarında dün diifman 

paraşütçüleri yle mücadele tecrübesi yapı/Jı 
x* x .... .il~ 

İstanbul. 21 (Yeni Asır) - Bugün :ıdalarda hava taarruzlarına ve P8Tj;;ıf 
<:illere karşı miicadele tecrübeleri yapılmıştır. Ayni 1.amanda, evlerdrln JJıff1 
bulundurulması icap eden sıhhi lcva1Jnıla sper kazmnğa mahsus Aletle 
evde mevcut bulunup bulunmadığı dn kontrol edilmiştir. - -.o' 

~,.Ç:O.,.,.Ç:O.,.~<::-,,.<::-,,.~~Ç:,.oç..,,.<:::":>-~">'~,~~~~ 

"e Milli ekonomi mızır, Eı~anuel Tsude
.. oc:: bnşvekilliğe tayin "diJmir. ve bugün 
iiğle üzeri yemin etmiştir Kabine avnen 
kalmaktadır. 59 yasında olan Tsuderos 

lerden doğan kin belki b in sene süre· en l?Üzide Yunan devlet adamlarından 
cektir. Hava hiicum]arının İngilteredeki biridir. Kendisi Yumm Milli bankası 
80 bin kurbanı 80 milyon İngilizin kal- umum müdürlüğünde bulunmuş ve bir 
binde Almanyaya kıı~ı . söıuniyen bir ~ok konferanc:lardı:ı :r .. ~!rlelrefi trmc;il 

iaşe Afüsteşorının tetkikleri 
x~x bd 

İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Şclırimi:tde bulunmakta olan iae d~• ıd· 
Şefik Soyer bugün Ticaret odasına gidE'rek muhtel:! isler etrafın it 

kin ateşi uyandırmıştır. etmiştir. mıstır .• 


