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ŞEHİR HABERLERİ 
Epir~eki Yu ~an ordrsu 
neıen teslira oldu? 

[ Baştarafı 1. el Sahifed~J,. 
cenahımızın yolunun ka:ıotılınası, tıııİlı 
lamnızı dağlık mınbkaya scv~e \'! 
burada çekilen kuvvetlerimitln ıa!I' 
ınuvasalası müskül bir hal nlırıışttlefİ' •• IKIHCJ IDSlM -
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hiç sormayınız! 

Gençleri iz ve 
havacılılık 

ıcara AliJlin ltclfJası Jfm i ·~ :ıı sara, 
dar biiyiifı lıir onalıta otmo~ordıı.. 

Haua Ge - U hazırlaiiiG 
yalHISJDG az izmtr· 

fuı· de ıoo den fazla 

Yıruz heyin bakı.şbrma hedef nlan~ O zaman görecelı:ain 1 Kanına sı=dı
nokta, Ayuofya carisiDiı: öniinden bar ğr:n o melun dü_ ınaru!Ilian ne ınU.thiş 
h;yarak denize doğru J:.ir baıı.JB şeklin- bir intikam alacağı'D 1 

dıe uzanan arazi parçasınilan ibarct u- Firuz bey bu sözl:ri sö.ı-lerkm bir ta-
lımuymdu. . . ınr takınffill;tı ki bunu fÖT<'n B2yati san-

Burada bembeyaz du\ :ırla.ri} ı.,, rfu- ki Kara Ali kendW i;:ni, ,.P bu sözler 
1erce sa}"Ilıın ıUalı: kııhbel"!O'iyie gözii. - lreodis"..ne l<aqı •Öyleniy~mı.ış gjbi nı
tüne çölt~. ~halılı: bir bin~. kıın;m:a- hrmda derin hir ürkeklik ""~da o1<!uğu
rış.:1'11ğı garunuyor •· v~ ~;:,lı; :ruz;une DU sezmişti .. Ş.-:şırmış bir vniyette kı
doğrn _vak~.~ ~ı,. i~~ 1~ zın ~iizüne alık alık baJ..-+ığı bir sırada 
eder gıhl gnrunen yeşıl bayralı:lı elvı- 1·eniden .söze başLyan Grılcndam ıl di 
Jer bu bina Jcoıı..Iı:siyant:'lUL üstünden kl: 
Y"'I' yer ymc,,.,lerek ib .... mafı biiyülc ro 
sayeban halinde ba laa !taşa ı.ıölgelen
dir.iynrdu ... 

'Bu yer S.:ray bumu ve üzerinde bu
lunan binalar da Topkapı sarayını leı;
kil eden ciizillerin bir ki:.l .b.alinde 1oplu 
olarak görünüşlerinden ;baret. . Firuz 
bey, gözlerini başka tarafa çevirmeden 
büyük bir ası:m: ve in'1h. acaba neden 
bep bu noktayı tetkik ediyordu? . 

Bunun cevabını F'iruz l:ıey yine ken
disi -.ermekte gecikmemi';ii.. ~faun müd· 
det Topkapı sarayına bal:m•kta devam 
ettikten sonra birdenbire Ravatiya doğ
ru d(jn(ip dedi ki: 

- Ha, sahi ... İyi ki ak:ımn gddi. A< 
kalsın bunu senden corrnasını ıunuta
-ea'lı:tım! .. lhtiyar çinı:•n~ ile karm ne 
Y",pı;·arlar? 
Bugüıı iyi bir cellat yeti mesiııd~ ha

kili müessir ol.an ıbu çıft acaba ne ileı:n
de? ... 

Bayati e.ıci liii'bali v• Ş(:II tnTnn ve:ıi
ıieo 1.akmaralı: cev~ verdi: 

- Oıılan hiç SOl'llla .-cliıumelilll... iş
leri çok diizgi.i.a ve yo'J.ındi :W.i>...,. ... 

emo arblı: demircili;.;. 'alan bıraktı.. 
Şimdi Samai}'a tarafla~ lld..ta sara}' 

kadar büyiilı: bir bnakt? otwruyar _ 
Kan Aliniıı bahaoını gG:..<en bugüıı U-

tali~M.r .. 
Hava gedikli hazırlama yu•'asına 

kayıt için yalntz lrmirdeu ı,imdiye ka
dar vüzü mütecavız orta okul mezunu 
mür~caat etmiş ve bımlal"rn muayenelc
rjne ha,lann11ştır. 

Havl\cılık dairesi genel direktörlü
f'i.inden son alınan. emirde ; 15 - 18 ya
~ında pilot gediklileri için asgari boy 
haddi 1,64, ihtisas ve teknik muhasiple
ri için a>garİ boy haddi 1,5 5olerak kabul 
edilmi~ bulunduğundan bundan böyle 
müracaat edece le. 1 , 64 bo)· undaki genç
ler pilot gedilU.i, 1, 5' boyundaki genç· 
t~r de ihtisas ve tt;knik. muhasip gedik
lisi olarl'llc. kaydedilebilcc:eklcrdir. 

Ot!a c !rulu ilana' eden ve taluiile de
vam imkirunı hulamJl)'aa cençlerin boy
lan da uyı;un d~tüğü tal-~rdc hava ge
dikli yuvamna J ... zılm"nkta istical r-de
cekleri "plıesizdir. 

Jdori tahliyeler hak
kında b:r tamim 

hazır/anı yor - Tasavvur ettiğim çok miUıim plan
larım var ... tik iş olarak b aya gir
mek D.zım ... 

,.,,._...., labıra, ~ ~ lı:~ ---0-

Ve elini uzatarak parmağının uciyle 
Bayatiye Topkapı sarayının bulunduğu 
ciheti işaret etti ... 

Birdenbire şasıran Ba~ ~ti büyük bir 
heyecan ve teJi(a -........ıc: 

- Ama-. ne .söyliygncın. ~ 
tim'!.. -aiye 1ıaykttaı ... Yom yanlış 

ıış. ,..bı4 y~ .ar.'lmr:u ... 
yna. .• 

Topkııpı sar.ayına giı:m.-k! Buna siz, 
ne ~ imUıı ~iz'!. 
Balıam• hakiki hii'Yiy~im ,.. ımla

ş>iac.a k olursa!. .. 
Erkek klyafeli ~va !'<!fi~ kızın du

daldar.ırufa alaylı bir 1eı,,.15fün g&-ün
dil: 

- .Aıl&m ,..ndel. BPGi w .\rıhlcta kinı 
tanı U.1ir! ciadi... Hem booıim g;ı,; 
g.-nç. giizel d .. l.ik ar s:ınkl orada hio 

k mu! •. :1şı.. bunlırdıır. h;riı;i mesela 
Musa ç ebi. O da be-rim l!ihl yaJ.:ı.,kh 
zeki ve glizPl bir gene dı,.~il midi-r! 

('Rb: 'mıil4dııl!t. ~ ........ .,,.,..... 4lew~ 
~ki Musa celelti 1tu'!Üll hünkArın 
p.,Jr riyade _.diği bir ~edimidil'. 13u 
lll'flÇ her ne isterse pa~~ha yııp'tırma!!a 
nmvaff..ıı: 'O!ııyor ... 'l'r;ıkı onun ııibi ben 
& .. 1tiinn üzerinde :aüoUir olma'lı: ar
zmıımdayım. Dördi.lnctı ıMmat bama bir 
siizümü tekrar dedirlm!'meli!... Kara 
Ali lu.k:kmdaltl diiJüncelıerimi .ancak 
ı.ı;,le bir vazryette 'lll!hlk etme~ imkln 
hasıl olabilir!.. 

y_.,)ı: iı;:iıt ıabllıbm R!ama 'kınbr ör- Bir mülk~, sahibinin nu•afa'katı ol-
si.i:a ilS!iinde ...... ...... ri.>•-• .........-- matlım gil'1'!l, mukavele aktetmiyen V<! 

şlındi elüoi. mcak ....pıJı: ra .cı.- icar b~deli vrrmiycnler h.,kkında b.iı- ay 
kımclurdup. 70lı:. ·• U- 1ıerifia llı:ıyafe- zar.fmda müracaat edi!J.iiıi takdirde vi
tinl gijırme .. Cııtiinde .-r bir ilr.k.. llyet merlcezin4e vali ve İmzalarda kay
Bapııiıı ~ lııir .arık.. K= it•• makamlar tarafından ;,ı.ret.>n tahliye 
içil>de kiile. caııire ı~ "-'•miıı muamelesi yap..,makb oldu!ıu malilm-
edip danıyar... dm. 

Bele ialıcı :&at ıe çal•npm ihiç _.. Bu muameleler hakkırıda bazı ~ikll-
ma.! Pımbe yiiriidi .. 1ıı .içi- yetler olmuş ve bir kısım kazalarda yan-
ne <iyle bii}·iil< loir !(ibret '3.ldı ki! Sa- 1ı:;!ı'klar yapıldı~ı anla~ıbıı5tır. 
matyadalci krmak her g'.in binıerce a4am- Dün valimiz bay Fuaıl Tuksalin reis
la dolup dolup boşanıyo: .. Karının bil- liğinde toplanan alakadaıbr badema her 
mediği sanat, burnnnn ııo1<:nadığı hiç bir hangi .bir yanl!§lığa mevdaı: bırakma
iş kalmadı... mak için idarl tahliyelerin ne şekilde 

Fala bakıyor .. Niyete bakıye.r .. Büyü ya.pılması icap edeceği h.'.lkk~.da bi_r ta
yapıyor. Birbirlerini sevmlerin müş- ı:ııın h3zırlanara~ ka~Plara gonderılme
küllerini hallediyor. Peııoe bu sayede sıne karar vermL•lc=di~. 
kü;Xer dohısu altın kaaLdı . 

Gelenler, Gidenler 
l\lani.sa mebll5u B. Hü<nü Yaman v~ 

- ıııulWMMMQll1M1tuau.-.·'m'tttM11•unıuı:... Trabzon. mebusu bayan Sııılise Ab~noz-
~ ! u. • r t.---"4 

- c Bıtmedi >-.. 

E , E tahrir müdü B. Feridun Osman !stan-
§ Memeden lıe&erlıen § buldan şehrimize ıı:elmişl .. r, Aydın me
E ANNELER! § busu doktor Şakir Şener Ankııraya, dPV
E Meme kesiıu.i zaııaam, doktorun ne·§ let limanları umum müdiir muavini B 
: D!l'et ve Uıvsiyesl altına bulunma-E Hamit Saraco~lu !starıb .. Ja ve Ankara 
§ dJkça cocuk için tehlike!\ bir hayat§ sı.tma m~ca?..t• ~eisi doktor Asım 'l\l!a-
: dönüıtıiidür.. :; nısaya gitmişlerdir. 
: COCUK E<;İR.GD.::E KURGMU; ----
§ GENEL ME!tKEZİ § ZABITADA = ırnm m 11111111uıı111 ııı uıııııııııı 111111111 ııım ı ıı= 

·ELHAMRft. SJNEMASf.NDA 
-Bugun-

i ··~ıde ifd Jıız 
Jıaçırma vaJı'ası oldu 
Curnaovru;ı nahiyesinin Güner köyü 

;Je Dikili kaza.•mm Bademli köyiincle bi
l rer kız kaçırma vakaları olmuştur. -

Esı GÖRÜLl\JEl\IİŞ BİR ZENGİNLİKTE GÜZELLİ(:;İNE DOYULMAZ 
. NEFts VE ZENC:tN BİR PROGRAM 

-1-

J~A TIRLA BENİ 
iNGİ LiZCE 

YAJt\!'Al\'LAlt : BOBE&T !l'ı\YLO&.G&EER GARSON - LEV AYRES 

-2-
Catlatırcasuıa ııfildÜI't'n miMkİ2' bir K<Nneoli SABESEKİ.. 

,aıavracııar At J rııı rında 
F&ANSIZCA 

YAllATANLAR : Amerilnının üc •iihretli komikleri RİTZ .KARDEŞLER 

-3-
Öll:SÖZ ÖIWEK - l'abii renkli harikulade nef11 canlı KESİMLER.. 

-4-
FO~ lJ)A en - ve en mühim BABP hahcderi •·e MODA... 

SEA'1SI /ll?• Rah;!a 'beni: 2 - 5 - 8 de .. P..ıav.r.ııcılar. 3.33 • 6.33 - 9.30 ela.. 
Cumadeoii ve Pazar günleri 11 de ve 12.30 da İLAVE SEANSl.ARI 
f)iK:KAT - llananın her gününde ilk ııeamlarda IlCllZ .FİATLE bu 

tıl """"' programı kiniilen ııörmel< l<alHldir ... 

' Güner kÖyünde evli ve 6 rocuklu bu
lunan Sivaslı Halilin, aynı 1t<(:ytle İsmail 
kızı 18 yaslarında Haticeyi kaçırdığı kı
zın ann~si taraEından c;ik3vet edilmiş ve 
tahkikata ba~lıımruftır. 

Baclpmli köyünde de lt!tlremitli namiy
le maruf bir şahıs h•kkında da pa•ara 
v.itmekte olan 16 ya.wuıda Zehra Çin
koyu B<acırd.ğı <ikay~ti ;;zerin• tahki
kata ha~1anmışhr. 

,n. dyet üzerine 
tah1ıilı a baslandı.. 
Eşrefpaşada ~aban ~~lu ldrisiA 16 

ya~larında bir kızı evinıle alıkoyduğu 
sikAyet edilmis ve hakk•nda tahkikata 
l)as:\anmıc:tır. 

Tarlamda ~alı.şan 
adama taarruz ettiler 
Bergamada tbrahim o.~lu Al'i Kuşçu 

ile Hüseyin oğln Osman Karagüçlünün 
~ar'lrunnda çift süren Halil oğlu MehmC'l 
Kayaya bücum ederek a:'!amcağızı sopa 
ile yınıılaihldan ve tabancasını aldıkta
n iddia eıiihniŞUr. Ma::nunla yakalan
mı~ ve a81İf"Yl" -verilrıio;;1Prdir. 

. 
Çocu'k Bayramı münaıebetile 

Müsamereler verildi, Te
peköyde maç yapıldı 

Epirdeki iki misli İtal,pn kuVVİ,.? 
ne muzafferane muka ıcmet t'de~ _. 
ca kuvvetlerimizin çelr..J.me hare ~ 
!izam içinde cereyan etıni!ıtir. !tal~ ~ 
ricat halinde olan kıblarım1za ~r_. 
defalar taarruz etmi§lene de )ot~ 
bir kaç defa mukabil taarruzlar al-' 
ve hatta İtalyanlardan esirler de ff 
tır. Ricat etmekte olan kıtaatııııııl il:' 

p-· .a - Ör --Jlı _._ ~'- •- a·· t gerimizi vuran mihverln ho\ luı_VS. _. 
...-.. 1 ~ --,lftuu ,. ..... amere""r • OZ epe vetleri Arnavutluk cephes1ndekı 1~ 

ve Çamsporlu gençler 3·J berabere 'lıalddar kuvvetlerinin ga>:i ır..üs::vi ~~ 
C. H. Partw .A.ansör ocağı tarafın- ve karııtlı]ılı. akınlarla üetünliik tem.in et- ttalyan Jru".:etle~ıne. ka~ı m~. ~· 

da.n Milli Hakimiyet ve çocuk bayramı miye ç~mııbr. Buna reimen ancak devamuu gude~'4 ve 23 N~ 
.. ueh · l As .. .. · deki 32 · · da.lı:ilı: d ld b' h" d şamı yukarıda 'Z.ikredilen ltu~ .~ 
~d e~~k~ a.nsod .. r _':7-erın tl•~- Ç ıncı lul ~ .. ~ ıo ılaan ~-- udcum. a zin Alman kuvvetlerine !eslim.ini ııı~ 
.wn a evv ve un -..p.rn pa a&: a.mapor ar ~ aay rıru 1ULY etmi~ et:m # f 
miiaamere verilmiftir. l.erdir. Bu ıı:olden sonra harekete geçen ttaışl ır. k ti . b t ihe ~ 

G .. li1 "d f' · f b. ,_ yan uvve en u ar - ..ı Dün miiaamereye bltf\anma.dao evvel oztepe er mu a 1DlD ena ır çı&.ıpn- y t akl . .ıı • lf"r ant" 
ocalı: idare beyetleden ö1"-etmen B dan istifade ederek Sahrinin ayaiiyle b unant--•· opdr arma hgırı:nd d=ışgr; c.llf' •· · . . u t:Mım en sonra u u u >"Illll"'"' 
Turgut tarafından 1ilü Hiilı:imiyet beraberli.it. ıa!ısım yaptırmqlardır. Bırıı_z dir. 
mevzulu heyecanlı bir knnu ma yapıl- ıo~ ~ab11 bır ga!."etle Çame!'o~ kaleaı- ALMANLAR DA tTALYAl\rt.J$ 
IJQf. Bunu musiki k.,lu wafın.dan '>'eri- ne ınen Hakkı Goztepeye 2 ıncı sayısı- B!R ŞEY YAPAMAD[ 
len konser takip eylemı~tir. Bundan ru kazandırmı~tır. DİYORLAR . 
sonra 2 3 NL'llln ~iiri okur.muı ve J.stildMI Bundan sonra karş.ılıkh ofsaytlerle ilk Bern 24 (A.A) _ Bir busu Ü nı~ 
piyesi t~msil edilmi,, bulunanlar tara- haf1".~ım so?a e:~ıt~r. . Berlinden bildiriyor: Eph Y ı.ınan O~ 
fından fidckıle ıilkı,l.aamı~r. Goztep~l"':. ikincı baftayııııa nish&- sunun teslim olduğunu ttıUyanlar ... 

Asansör ocağı ve temsil kolunun faa- ten daha duzgun hır oyunla başlamışlar- manlaı·dan 12 saat evv('] haber vefl11 
liyeti muhitte derin bfr inıjba buakaış- dır_ Fakat Çaı_naporlular o ~dar çok lerdir. Bununla b,,.,,aber ttal}•an o;:; 
tır . çaLıı!orlıı:r.ılı. ki bu f'ayretle<~ ·~.,. Yunan cephesini hiç Kr >?.manya i~i11 , * re.ını 1 5. ~ncı da~ıkada Zekının ayagıyle muvaffak olamamıştır. Yun:ın ric•I 

beraberli!~' tcmın ederek kazanmışlar- yalnız Alman ileri herel<ctinden no~ 
2 3 Nisan çocuk bayramı münaaebe- dır. sevkulceyşi vaziyetlerin icabı okl';-

tiyle Cöztepe gençlil< kulübü Kıırantina Üynn bundan sonra kar~ıhl:lı akınlar- kaydedilmektedir. Aynı müddet ı•'.: ; 
lokali Tepeköye davet edilmiş ve ora- la devam etmiştir. l7te hu akınların bi- da Alman ileri hareketi !t:ılyan Jll'' 

va gic:lerek Çarnspor kulübüyle T epeköy rinde Gö"1epeli Erncad şahsi ıiirü,üyle hareketinden 11 defa <!aha """ n!ııı"° 
Gençlik ıahaamda hususi bir maç Y•P- Çanıspor lı:aleaine inmi, ve hiç belclenil- tur 
mış, 3 - 3 berabere kalınıotır. medik bir anda galibiyet sayısını kay- MüTAREKE NEREJ)E 

Kalabaltlı: bir seyirci kütlem önünde <letmeie muvaffak o'!muflur, !MZALANMIŞ! -~ 
yapılan bu maçte takımlar ,öyle 01r..:lan- Bu golden sonra müclafaaya çekilen Roma 24 (A.A) - Stefani ajans' bı 
mışlardı: Göztepeliler oyunu nisbeten iyi idare diriyor: Epir ve Make<loryadaki 'Y'tı~ 

Göztepe: Necdet - S..lih - izzet - lb- etmişlerse .de 43 üııcii dakikada Zekinin ordusiyle aktedilen miibre"kc Al~ 
rahim - Ali • Selçuk - Sabri - Adnan - çektiği bir tütün gole tııhviline mani tta1yan ve Yunan askorl 4elegeltri, .il 
Emced - Hakkı - Şaban. olamamıılardır. sın.da Sellnikte Tepecik mahalle~ 

Çamspor: Sadık - Y.ahy ... -Faik -Neo>- Son dakikalarda her iki takımın da Mareşal Listin ikametdhı olan vil 4I 
mi • Lutfü - Süleyman - Calıit - Melımet- galibiyet oayı91 çıkarmak için arfettik- imza edilmiştir. Da'ha evvel, 22 Ni"aııtı 
Zeki - Nuri· Kubilay. !eri gayret hoıa gitmiş. çünkü 2 dakika Larissa ve Yanyada ;ı:ıtiı1al görüşJ!le 

Hikem: Göztepelı Ahhllı Dönertaı. 80nra ha'lı:Ctll Ahhu'ın diidüğü_ maçın yapılmıştı. 
Oyun çok seri bir tempo ile haşla- beraberlikle nihayetlendi~ini ilan et

mışhr. Her iki takım hakimiyeti ele al- mi~tir. 
mak için oon derece enerji ıarfetmit 1. B. 
• ı ı ı ı ıı ı ı 1111111111 ıın ı ı ı n ıı ı n 11111nııı111111111n1111111111 11111 n ıııın ın nmnnı ını ıınıııı n 1111111 ımıu ıuıı ııı 

Yangın söndürme Yangin yerinde genis 
• 

ekipleri kuruluyor bir tarama yapıldı 

804 'lıiş" n ibaret olan 
yangın &öndiirnae men· 
snpt.flı ...ıı .. .ı.e .. bP 

lntanİız u taramada 
15 'lıadar hanei berdıq 

........ IJalclu-
Paaif korunma çerçevesi dahilincle Evvelki gece Emniyet müaürü B. Sait 

lzmirin bir çolı: mabıillclerinde yangın Özgürün emriyle yangın sahasında resmi 
söndünne ekipler kurulmaktadır. itfaiye ve ıı:ivil Emniyet memurlar. tarafıncLuı 
merkezinde ıtaj gören hu te§kilit men- yapılan geniı bir taramada 1 5 kadar sa
sup\arı şimdilik 604 ki~idir. Bunlar za- b.kalı bıtulmuı ve bttnlann ya:tacak yer
manlıı arttırılacak ve lzmirin her mahal- leri bulunmadığından yan tn yerlerinde 
lesinde yangın söndürme ekipleri temine yattıklan anlafl}m!§trr. Bu gibi haneyi
çalııılacaktır. herduşlarm yanıım llhaınndan temizlen

ıspan ~ ıiPortekiz •, 
harp sahnesi mi oıacal· 

[ Baştarafı t. ci Sahifed# 1 
nin filen ilmi~ oldut-u ka ·de~ 
lar. Bedin~ !(elen ilk filimôle görü~ 
gibi Be.l~ıwl tamınniyle idil ,.,~ .,,.... 
ne ırelmi tir. ti 
İXGİıiZLERE GöKE FRANSA 
İSPANYANIN VAZİYETL .~ 
C.-41n.. H (A.A} - ~ p--

nİll diırlomatik muı-riri İspaıo)..-: ...ı 
lü pakta iltihakı bakkındalı:i ,,;v.,dll"' 
teyit eaecck hi~ bir haboriıa benü_z, ~ 
draya gllinıediğini kaydediyor. ~ ... 
yanın ı.u nıel'!lleltetica beıı fır~ ~ 
gedrmek için mü88ade- iı;tediği -.:.ı. 
daki haberle bay RmloU Bı:ssin l\la<P.ıiı 
de ı:ittiği rivayefieri de lıeniiz tcc1"" 
etmemi tir. ~ 

SIHHİYEDE 
İmtilıanlar var •• 

Şimdilik muhakkak olan nokta, ~~ 
Yar..ır- e·-nıer ·-·-A İspanyanın Al'."any~ ile F~a.njın m• -d 

U••n .,.. -·-·••I unsurlarının sıddetli tazyikıne nıJT~ 

mesi için esaslı tedbirler aLnmııbr. 

28 Nisan Pazartesi günü saat 15 te 
30 Nisan Çarşamba günü saat 10 da li~ 
man ve şehir baklrivcloji müessesesin
d~, 2 Mayıs Cuma günü sımt 15 te mem
leket hastanesinde gaz ve Pmoviyoloji 
ve cerrahi kısımlarından i-tı.tihana girme. 
miı; olanların imtihı;nları yapılacaktır. 

Belediye Reisi indPaftı 
plajını tet'lıi'lı ettı... 
Plftj mevsiminin yakla•ması n:ıünase

betiyle belediye reisi doktor l3ehçet Uz 
diliı lnciraltında tetkı'lrlerde bulunmuş 
ve bu meyanda Narenciye fidanlığını 
da görmüştür. 

. ~ciral.tı yolnnnn her iki tarafına ağaç 
dıkilınesıne devam edilmektedir. 

Bornova MenJJa s•ya 
İçimi çok mülayim kimyevi has

salı saf men.ha suyudur .. 
. Umuma satışa vazolunmuştur .. 
Izmirde ber bay iden arayınız.. Fi

ati wlı: ucuzdur .. 

UMUM BA Yfi : Bornova menoo 
suları.. 1 - 10 (946) 

heyeti toplanıyor.. oldui\~nd~. ibarettir. Maamafih ısı;:, 
Halkevi salonunda bugi!.ı:ı saat 1T de jYol mı~etının ~!'ba hararetle tara~ 

lzmir yard1m sevenler cemiy..tinin umu- 1 olmadıı:ı da asıkardır. İsp~yanın ~ 
mi heyet toplantısı yapılacaktır. Bu ve s~ :vaziyeti ~z:battrr. lıııı:iliz o Jıı<ll' 
toplantıya bütün üyalerir ~Uraki rica kuvvetinın kudretini hakkiyle tıı ;' 
edilmektedir. eden bazı İspanyollar hA!i \....dır. ~ .a-

Bornooada.'lıl ınetııep 
~efntelerini fdm 

ptırdı? .. 
Dün şu mektubu ald.ılt· 
Gazetenizin 234-911 tarihli nüsha

sında Bornovada her ~ melı:tebe de 
partinin teşebbiiııiyle bel"'<liye tarafın
dan modern sekizer çe m li \'eni su te
siııatı yapıldığı yazilınışt•r. 

HalbUk! yap1lan su t••i<atı partinin 
te,.,bbüsiyle ve bedel' p:ı.rti tarafından 
belediyeye ödenmek Slll'etıyle T•ptlmış
tır. "Bunu bildirir ve tav:illini rica ede-
rim. 

C.H.P. -:ı.~ heyeti lt. 
l:IALtT KOCAOöLU 

Yunani•tanJa harp 
devam ediyor 

lar İngiltere ve Amerikanın harp ,ı;ır
salatuun gittikçe arttıi'(ım \ıilivorlar ~ 

Almanvanın İsııanya ile ı..;r• ~ 
Fran,;ayı da tazyik etırıesi gösterır .Ja 
hedefi garbi Akdenizi kendi kootl"_'.;J 
altına almaktır.. Diğer taraftan ~
Akdenizin ber ü~ sahilini de ele ~~ 
mck maksadını tak•p etmekten ,gerı P' 
nuyor .. 

RUDOLF BESS lsPANYAYA 
GİTMEMİŞ . ,, 
Berlin, 24 (A.A) - Alman haricJ.~ 

nezareti, dahiliye nazır muavini Rod ıt'' 
He.ssin İspanyaya hareket ettiği bald< lıl' 
da bazı yabancı gazetelerin verdi~ 
beri ya,l•nlamısbr. 

B"r ingUiz fflosu dalıd 
Cebelüttarığa gelcfl.. 

Vişi, 24 (A.A) - Fraıı.sız ajans;:'. 
:Alcezirastan öğrendlğine göre Ari<~ 
yal tayyare geıniBiyle Renovn ZU';;111 
beş de!!lroyer. lic denizaltı ve ~ , ... ;r. 
nakliye J:emisi Cehelüttanğa geJnl"'-

---·----[ Bll§tllTRfı f. ci Sahifede ] ------------==='-"====..., ........ ...,...,_.._...., ................ ...__....._ ____ _......, .. ,.....,. .... ..,._., __ -... _____ ==--=-----=- dıklarmı hayranlıkla ırörJüm Bu hayat 
:•••·•-•• ......... - ....... _. ......... _ ......... .,..,, ......... .-..................... ~·••ms.:, zeYk telakki ettiği siga.racl~n vaz geçmif- gul ~lm~. benden rica Ptm.i~ de.. ve memat mücadelesinin neticesi ne 

Yugoslavyaın çök~ 
m~•indeki sebep .:.. ~ . ff JY K f:.111{" AYE -~- .. S ti. :Aynı ae'beple sinemaya da pek ıeyrek duGödrn: erımı ona doğru raldırarak ror- olursa o1:_u;ı_~unan c•sareti hiıl~ bir za-

- :-}. giderdi. Bu sebeple, ~anıları bizimle man unU•wuuyacak.tır. Yunan! a"n ııa-
: : : : Briç oynıyarak geçirm~ ihtimal ki - ıAJtlaşılan bu ;.i --1- cımdan ua- kerce, tarık ve malzemcc< c.ok dun ol-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--..-.•••• .. •• ..... •••••••••••••• J k ,. ~ ~· r 

karlı bir i~ telakkt ed:yordu. 'Bu eğlen- mı~ o aca sınız. duldan n:ıuhakkaktır. Cer,be-le sava<tan 

endimden ~eçtiğim o an ••• ce diğerlerinden pek daha ucuzdu. Vecdi, al<!şe sabit naza:larla bakarak, çıkan askerlerin yorgunhıktan bitltin.bir 
Bütün bı.ınian -anlatrnaiVt maeburum. uzu.n. ellerini biTleştiriyor ve birhirine halde yol kenarlarına uzandıklarını gör-

çürıkü Vecdi gı'bi sevimli. nazik tavırlı geç.ırıı> ayırıyordu.: düm. Onların teçhizatı bir tüfenk ve bir 
bir delikanb muhakkak ld her cins bü- - E_vet, buna böyl~ diyebilirsiniz. avuç mermiden ibaretti > y AZAN : ve YfLDIZ 

-3-
~~ımı; k.ızlıı:rın göz koyduklaı:ı bir eT- - Su: ona çok mu tutuld.unıız? 

Onı.m buna aldır11 etti/; yoktu. Xcn- - Tutulmak ta söz ü! Deli gibi se- lNGIUZLER MEVZtLERlNI 
MUHAFAZA EDiYORLAR Ben •·aziyele anı.i.iı•k ediyordum. 

Bozı .ı tlu"lı: milnaıe l'll'i peyda et
n- i.·tim. A}'~el li~Pde tahsiline devam 
ediyor ve o!gun1uğa hazrlanıyordu. Ol
cay kendin• ,r,"re arkada.O..r 'bulmuf!u. 
Her ŞPV V11hmda icli. 

Vecdiyi sık sık görüyorduk. Briç oyu
nundan zevk alırdı ve Orhanın dairesin
df' lı:mclığı ıtlı:sanilar, .kocamın yerine ıe
çPr<li. Çünkü E· riler Rı:iç partil"'ini 
kavb••me'\e gelemezlerdi. 

F._ı. t, i" d .. sılı: oık .l'elmesine ra~ 
rneıı. Vecdiyi h•men !ıem,.n yalnız gör
d" lriim yoktu. Arbk vıJınl ımndaıı Jma
n11 ile ahsettiği yoktu Yılba,_qı .toplu-

• . ,., · ki hüzünlü hakı larlAlD sehehi
L• 1.'1lwıin edemiyordwn. 

Bizim gibi yaşh hatlı lı:arı kocanın disini tamıbktan anc1.k ilı:! ay sonra, de- dyo~- .onu. Ömrilırıde hiç bir kadını 
miisabıihetinden bo~larul.ıjmı sanıyor- licesine 3şı'k old~ k.,.f,.ttlın. ı;evmrdiğım derecede onu eeviyorum. L d (AA) in iliz •-
d k Kı b d 1 · · b k'k B' ·"··- '· - Ya o, sizin hııkkmı-•a ne di;•un·· ü- on ra 24 · -- g' • ..,. u · şm ura a genç"' ıçın a 1 a- ır .....,,.,..u, oca .. yanmd.ı el işimle n:ıeı;- yor? = -. talan Yunaniıtandaki müdafaa mev-
ten eğlenecek 'bir yer >·okh. Her şey gal iken kendisi bu sırn bana ifsa etti. 
bir sinemadan ve bir de bardan ibaret- Sevdiği gıro.ç kızın ismi Halline Krray- - O ıla heni seviyor. fakat yedi sene zilerini tutmaktıulırlar. 5ı>l cenııln· 
ti. Vecdinin eski mektep arkaıhşlarının dı. Bn Kırrmh bir kız>l.ı. Son derece se- denberi Cafer1e nişanl.ılır. Konservatu- IDllilD dü!!IDan tarafından çevrildiği 
ekserisi bölgeden ayrılmışlardı. Veya vim1i ve sarışın olan bu hayan Zongul- varda birbirini tutmuslari!ı Bu uzun ve \' eya kınldığı hakkındaki haberler 
o1müşler, iş güçlerbe dalmı<lardı. dak 1isrsinde piyano öğret.meni idi Vec- acı'klı 'bir hikayeair. ·car...:in babası if- telızip edilmekte<lir. Almım1nnn 
'E.<lemneğe işta}dı. bir i!ı<likanh vımıa. diden dört ya~ daha büv'ik!ü ve onun !as edem kederinden öl~ü. Ann.,,i bir L" • • • 1 · lm 1 d .. 
da .. ..._._, __ ,_ V di B b rok müşku"la•tla ka-laetı. Fakat C·'er ımnıyı l§ga etmı§ o a an a tuı>-

0 m~ eo · ldi. a asının es"l<:i bir arlauia~ olmı diğer bir delikanlı • -.· z .., h l 
L d t • a l l il ] d b onu bu vaziyetten '-~--ak ı'çm' e•~- e idir. «Ur ava çı magazas1.n a maaşa ça ışı- - e ni~a11 ı idi. 'Vec i ana sn iruatı "una.... un 
yordu. Bu t.icaret bir <>ün kendisine ka- verdi: den ~leni yaptı. Ralim.,,,in sevdası ol- mGtLtZ RESMi TERL!C! 
lacaldı. Fakat Çetin El:ri he'lll'ııl bir - Cafl!'I' Esmer d" nyanm en uhaf ma!lll, hiç bir zaman hay•tt• muvaffak Kahire 24 (A.A) - Orta sark İngiliz 
&damdı. Bu ebPple T'ecdi, kendi ıbesa.- çoc11~udur. lfial.imeye bu işi • Cafmıı olamıyacağını söyler. '!karargahının tPbliği: 
ına yaşıyormUJ ga"bi, e\'ll• bir pımsİyQll nişanllBl n1duj!u için - h'7 lroldnk. 'Ba- Haşin bir mukabelede bulundum: Yunanistandak.i kıtalarınut dün llüş· 

'areti ödeneğe ve anı biriktirmeğe bam 1iBe t!irelctöri.iJJli 'yd ı..nıdı?,ı cihet- mania temas halinlle idi Hiç bir .,.,;;him 
mecbur kalıyordu. Çok masraflı bir le huna vasıta olmuştu. Cafer kızla meş- -c Bitmedi >- çarpışına olmamıştır. 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede J.• 
kurtarmak için Yugoslavlar tarafın f'l'li .. 
ıarledilen gayret, ln::iliz eflı:lin urrıU dıt· 
yesinde haklı bir sempati bulmak~ J• 
Yugoslav mukavemetinin çabuk ;., 
masının sebepleri şimdi çek ıüzcl -~~er .. 
şılıyor. fa ki Yugoslav hükümcıi Mı :.,ti 
1 B h"k" . rrıl<• e uyuşmuştu. u u umetır me bıt."' 

Mihvere terk ettiiii halk tarafından pol 
ber alınınca 2 7 Martta halk PreJlS t~ 

k ı ·· tere ve kabineşine ar~ı cverar, go9 1'111.1' 

istiklali Kral ikinci Piyer etrafınd• 
hafazaya aznl.etmi~tir. 6 pli--

Almanlar caniyııne hücınnl•""' . "{fi" 
sanda yapmıt <>lduklanna göre, yen•.,.,-" 
gos!avya hükümeti düımana k•11~.:..rtıl' 
bir hafta gibi az brr müddet ·J1etlniıt 
fırsatı bulahilmiflİr. Yugo•l•'t' mı n ı..
esaret altında muvakkat bir zanıa biikjj.. 
lacağı ,üphesizdir. Kral p;yer -ve erde" 
meli Orta ıarkta bulundukları .,'dec..I<· 
Almanyaya karsı harbe d"•"' J<ııJ'be" 
lerdir. Çörçilin dedıi!'i ıı:ibı hal~e'VY" t3 
dilen ne olursa olıon, Yur0

11
9 9 .df" t~k .. 

Nisanın i.ıikbali .ı.onaduğ'L•nu eri 

dir edecektir. 
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ı.t. Roşt.ıları tıakh.nda temenniler 

Bütün koşu atlar111ın 
iştiraki temin edilmeli 

---------
1'1.tıiyecle ıneocat JJütün JıOfU atlarının İzmir 

yarışlarına iftlralıi için ilırmlyelerin 
arttırılması lcizamdır-

At koıu}ann.aı İzmirde çok rağbet Bunun içindir ki izmir yaraşları bir kaç 
~~~düğü, altı hafta dr.vaır. etmiş olan ilk mahdut ata münhasır kalmıştır. Alıika
-n.r at yarışlara neticesinde bir kene darların duhuliye biletleri üzerinde ya
daJıa anlaşıl.auştır. Havalaruı müsait ol- pacaldarı ufak bir tetkik. hı: aporun İz
~adığı l:ıaftalarda bile kofu alanı bir çok mirde daha çok tutulduğı:nu meydana 
~ meraklısı ile dolmuş. müsait hava- çıkaracaktır. Kaldı ki bir çok meraklıla-
1.rda ise binleru izmirli u.bahtan koşu rın, zayıf programlar yüzlinden koşu 
-1.lllna akmağa başlamış. BJk sık tahrik alanına bile gelmedikleri malesef vaki
~~en trenlerde yer bulmak imlcansrz dir. 
Ulr hal almıştı. Celeeek mevsim için ger<"k Arap ve 

Bununla berabe:- ilk bahar koşuları- nerek lngiliz soylan üzerine ikiser büyük 
tun lznıirlileri hiç bir şc]dlde tatmin et- ve üçer otta ikramiye tahsisi, muhakkak 
"'ediği de kayda değer bir hakikattır. olarak daha büyük ve müsbet neticeler 

Halkm bu derece rağbet ettiği koşu- tevlit edecektir. ikramiyelerin çoğalma!lt 
lardan memnun kalmayışının sebebi in- ve artrna!'I ile koşu l'\tlarının lzmir yarış-
eelenrneğe değer bir mevzudur. larına İftirak edecekleri pelt tabiidir. 

hiraf ve kabul ebnelc lizımdır ki yük- Buna belki maddeten imkan olmıya-
~~Yanş ve ıslah encümeninin büylik bir bilir. Fakat bu takdirde, Ankara ve Is
~ ve titizlikle tertip ettiği bu yarıt- tanbulda yapılacak bü}·ük ikramiyeli 
arın tutulması ve bekleniler "ayeye var- koşulara iştirak için İzmir yanşlanna gir
--._ lıer şeyde olduğu gibi halkın aev- miı bulunmak gibi bir kayıt veya buna 
ti.ine. alakas.na ve rağbf"tine bttğlıdır. mümasil bir formül bulunmasa Eaideden 
.. Hallı:ın memnuniyetsizliğini doğuran halt olmıyacakhr. 
h?1ilLerden biri Te en başt:!. geleni at sa-

1Plerinin atlarını lzmire getirmeleri Te 
YanJJara bir kaç mahdut abn iştirak et

":'eat. hele hazırlarının koşularda rakio
att kalarak adeta yalnız başına koıımala
tıdır. 

b, ~alcipsfa: Ye muhaklcal: olarak. bir atın 
•ltimiycti altında geçeceği anlaşılan ko

ıu1lanıı, halle üzerinde müsbet netice ha-
11 edeceii düşünülemez. Bu gibi yant
ların çoğu takip bile edilsaemittir. 

* Bazı at sahipleri lzmirde koşu atları-
na ve ahiplerinin keselerine, arzulanna 
uygun ahır mevcut olmadığını da ileri 
sürmektedirler. 

lzmirde 20 hi~ lira sarfiyle viicut bul
muş, heT ihtiyact karşılayabilecek evsaf
ta mükemmel ahırlar vardır. Bu ahırla
rın koşu mevsiminden evvel boşaltılıp 
ıllikadarların emrine t~lc.edildiği ve 
edileceği muhakkaktır. Bu iddia varit 
olamaz. A.cak tek atı olanlar için ayn 
bir fonnül ilıc:laaa, etYll ve aevis odalan 
ücretlerinin birleıtiri1erek dalua az at 

At ..hipleri alman 15 lira ayldt ÜCTe

olaraJı: tahsifıne gidilmesi muvafık olm. 
tin çok olduğunu ve hariçte b~ş liraya 

Habeşistandaki ltal-

yanlar nt>den tes

lim olmadılar? 

........................................... 
: ANKARA RADYOSU E . - . 
Eo.!tlJ.!! 0 N K tl_P R O G !.~.~! . .il 
8.00 Pı·ogram 'e memleket saat ayarı 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl. 8.45 
9.00 Ev kadını - Yemek Listesi 12.30 

:··················································································· .. . . 
~ Devlet Demir Y otlarından ~ 
.........••...•..•......••......•...••••......•......•..........•....•.....•......... : 

---o--- Progı·am ve memlekE>t saat ayan 12.33 

A§ağıda mikdar, muhammen bedel, teminat nıikdcm ile istıhsal mahal
li gölterflmlt olan 1 lıcalern balast kapalı :zarf usuliyle satın nlınacaktır. 
Münakasa l O/Mayıs/94 J Cumartesi günü saat 1 1 de Sirkec;de 9 işletme 
binasında A. E. komisyonu taraFından yapılacaktır. 

isteklilerin teminat ve kanuni Yesikalarını ihtiva edecek kapaL :r.arflarını 
aym gün saat 1 O na kadar komisyona vermeleri lazımdır. ı·ı 1 fi Jı t 1 Müzik: Beraber şarkılar 12.50 Ajans ha-

. a yan yer . I G arı bcrleri 13.05 Müzik : Tek şarkılar 13.20 
ltalyanJara Git her şeyi 14.00 Müzik pl. 18.00 Progrrun ve mem-

lmlla ediyorlar.. lcket saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo 

Şat"tnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
Ocak Kim. si Mikdarı Muhammen bedeli Teminat 

--o--- Sving kuarteti 18.30 Müzik : Şarkı ve 
Londra 24 (A.A) - H:ıbeşisumda türküler 19.00 Müz.ik : Fasıl heyeti 19.30 

İtalyan orduları başkı•mandanı Dük Memleket saat ayarı ve ajans haberleri 
Daustun gönderdiği muuıhhasla vuku 19.45 Konuşma : Ziraat takvimi 19 50 
bulan müzakereler ifsa edilmiştir. Müzik : Peşrev, taksim, şarkı ''e türkü

l 68 - 160 10,000 l\1 3 21,000 lira 15 75 lira 

15 Nisanda Dük Daustun ıniimcssili 
Hartumda general K&ningamı görmeğe 
gelmiştir. Kendisine kar.tsız ve şartsız 
tam teslimiyet lüzumu bildirilmiştir. 

Mümes.<ti.1 ayın 17 sinde tekrar İngiliz 
karargahına gelmiş v.? şarth.ınn Roma
ya bildirileceği için tahriren verilmesini 
istemiştir. Dük Daus!un mümessiline 
te\•di edilen mesajda insaniyet prensip
lerinin menfaatine ohrak ve 1talyanla-
rm Habeşistandaki t!!.lıfileli vaziyetleri 
hasebiyle şarki Afrikadaki İtalyan kıta-
larının derhal silahlari.!ll teslim etmele
ri istendiğini blldinniştir. Aynı mesajda 
teslim keyfiy~ derhal vuku bulma7.Sa 
imparatorluk ordusunun işg.:ıli haricin-
de kalan mmtakalarda !tal.yan vatand:ış
larını himaye hususunda tüyük Britnn-

yanın hiç bir mesuliyct derubte etmiye
ceği ve harekatın en büyük şiddetle de-
vam edeceği de iill\'C edilmiştir. Dük 
Dasut bu mesaja cevabında ltalyanlarm 
çarpışmakta devam edı:.-cilderini ve be
yaz ırkın Britanya ordulannın işgali al-
tında bulunan nuntak3larda t>ulunmala
n haı:ebiyle mesuliyetlerlnin İngilizlere 
ait oldağunu bildjrmi;i:-. 

Cimmi'de lt.alyan )1er1.i kttalann da
ha pmdiden 1talyanlara ait evleri yak-
makta ve talan yapmakta olduldan öi· 
renilmişı.ir. Halbuki bu mıntakada İn
gilizlerin kıtalan btılınur.ftdıtJ. tebarüz 
ı:?ttin1mektedir. 

ler 20.15 Radyo ~azetesi 20.45 Temsil .. 
21.30 Konu ma ilktisat saati) 21.45 Mü
zik : Radyo salon orkestrası 22.30 Mem
leket saat ayarı, ajans haberleri, borsa
lar, flatleri 2.2.45 Müzik: Radyo salon or
kestrası programının devamı 23.00 Mü
zilt pl 23.25 - 23.30 Yarınki program ve 
Kap:lill.$ .. ----

Borsa 
'ÜZÜM 

73 Jiro ve şü. 
31 Riza ihracat 

104 YekOn 
250554 i Eski yekun 
250658 i Umumi yekün 

No. 7 
No. 8 
No. 2 
No. 10 

1'1 
16 

25 
20 

17 
22 
28 
!5 

25. 27, 29, 1 • 534 (940) 
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İLAN 
vııayeı Daimi Encümeninden : 

716 lira 99 kurut keıif bc~ll üzerinden eksiltmesi ılim t'dılip istekli 
çıkmayan lzmir - Kemalpaşa - Turgutlu yolunun <48+000 - 51 +800 ün
cü kilo~etrelerindeki menfezl~rin tami~at:iyle 33+000 - 34 +ooo kilo
metrelerı arasında kuru pere ınıaah eksıltme.i 22/<4/941 tarihinden iti
baren on gün uzatıldığından isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
S /Mayıs/9.f 1 Pazartesi günü saat 1 t de vilayet daimi encümt'nine ba~r-
mala~ 2S, 1499 (944) 

xsaaa~ ===acacccaaaaac:ıı:t=ccc:ıa~aaauoo~oıv·~~~~J!IC 

lzm,,. Plldyetf Daimi Encümeni e·~ı;;; en: 
PARKE YOL YAPTJRILACA.KT 

Kapalı zarf usuliyle Ck.ailtmeye çıkarılmış olan 138058 lira 38 kuru ke<J;f 
bedelli paralı köprüden Bayraklıya ltndnr 3602 metre uzunluğunda parke kal
dırım inıaabnu istekli çıkmadığından eksiltmenin biti~ tarihi ola.l 21-4-<l41 
den itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihalesine karar verilmi tir 

lstddilcrin toplantı günleri olan puzarteai. peroembe günl~rinde öi.!l('}inc 
kadar viliyet daimi encümenine miıracaatlan. 23 25 1509 (934) 
xsac:ıc:ıc:ı~..,.....cıoc:ıcaO(ıooxcoo~===ac~ :11 

VUciyet Daimi Encümeninden : -
3453 lira 2 lturuı ketif bedeli üz.etinden yapılan müteaddit ilanata rağmen 

talip zuhur etmeyen fzmir - Kemalpıfft yolunun 30x036 - 3x736 ıncı kilomet
releri arasındaki 700 metaellk posenin esaslı tamiriyle sathının katranlanması 
ve .~ir i~~ıine ra~tlayan iki tarafı kaldınmlanması işi yeniden 16 4 941 

Safılılı Sayfiye Elli tarı~ın~en ıtıbaren on bq gün müdoetle açık eksiltmeye konulduğundan is
t~l~enn 2490 .ayılı yua hüküml~rine göre ha:zır)ayacal<ları temınatlar:i) !e 

Gölcük yaylasında cwna önünde cep- h likt 5/M /941 
h t aftan 

~ ..... d .
1 

~-ül ır e ayıs pazartesi günü aaat 11 de vila)•et Daimi encümenine 
~.ve.Y~. ~ -. u~.ıe."?· - bat vurmaları. 19 '25 1418 ( 9) 
muı bir dönwn elma bahçesı ıçerisinde ~Hc:ııc-~acc:ıaaacc:ıcca =cnHcacDı ewoaac:ıanc:ıo~or::ıooc~...ıo:: ~.-::-eı 
yübekıe: ~dj: pl~ t!!: ·~· .. eaınaııı ı_'uzlası müdürlftğfhtt!m : 
~ . oda b" sa1o ~ 0 he- Se.e.ı 60 lira mulwunmen bedeli icarlı Tuzlamı.z kaaap dükUnının rll ,,1_~~1 bodrır dn, . kaam. 31 /S /942 ye ltac:lıtr talibine ibatesi 15 giln müddetle açık arttırmaya ko-
-. mU&A:Uuueı. um. emır pu ve nulmuttar. 
~ aaçtan pencere keperik]erini. ve e.. ba-·-L: h .. 1.. •• • ..... v.. .. •• •• • • , 

binaya bitişik betondan zarif bir bal- . • ~ u-.ı tutaame ner sun mudurlugumu.zde gorulebılır. lsteı.::-
L-- ihti _..s__ •• • 'H--'' 1.: lilerın % 7,S ....,..kluat teminat akealariyle birlilct. 2/5/941 ıar.il.ine mü-
IWDU va ~ ve U7.e!'l ~ya - •dif c.... .. ff 14 ele ~-'- ..1 •• ___ LLff lı: . .. la -: .. u •• le öriü1en dahiJ1 tavan, ia- lr'l"'I ..at PK1mcr• mutqc&a onu.yona muracaat n 
&""LIMM.Y ve Uia oı.-. t7. 2f 2S 1428 (880) 
ban oda kapu ve pencereleri kuru Ro- aı::ı11annaı::ınnauı:n111 uıanı:ıaaaaac:ıcıcıc:ıccaaı:ıa~-:r.ıor 

.. Mesela, Halim Saidin ~rm1' oldu
:_~ ild at. k~lara tamamiyle bakim 
L-1- atlan rakİpti& ltalıualc T&Mt ra
•t 1"itin ikramiyeleri topPrlam1' ve bu 
~ nrddttan sonra da ikra~iye
L:l_, aa. !1-n S, 6 :ancı haft:ı lr.010lann1 
~ tzrnirden aynlmtŞtır. ~ 

raftan K. Osmanların eküri olan iki 
l>tı, bunlarla hlc; bir zaman ralip olamı
YaC6lc bir ÜÇÜneü ile :Coşrauşlar ve me
lllklılara tatsız. heycc:an•::r. anlar yapt-

kadar altır temin edilebi~ğini eöyle- J!IJ------_____ , 
mektedirler. Alakadarlarc:t bu kira üc
retinin teıızil edilip cdilemiyece~inin 
tetkik olunacağına ş\iph.e edilemeı:. 

~~~ * 
Türlı:i,.ec:le mevcut koşu atlarının fz- lzmirde tuhılan bu sportm halk tara-

~r Y&flflanna getlrilmemelerinin birin- fından şu veya bu sebeple iyj. kaf1'1an
'"'aeOebl ikramiyelerin do~n olmadığı- madığl anlqılmq bir halcihttır. lzmir 

Birinci smıf mütehassıs Doktor 
DernlP AD KaınÇIOğla 

Cilt •e Tenasül basCabldan ve 
ELEKTRiK TEDA vtı.Eal 

Birinci Beyler Sobiı No. 55.. fnnir 
Elhamn Sineması arbısncla sabab
taa akşama bdar laastalanm kabul --- ~ 

Adır. Ankara ve lstanbul ltO!lulannda lı:oşulanna mahdut kimllf'lerin mahdut 
rap. lngiliz ııoylanna verilen ikramiye- atlannı değil, fakat Türldyenin bütün TELEFON: 347t (4'9) 

~. İzmirdeldne nazaran ~k yüksektir ko~ atlannı - A:Jtara Ye lstanl>ulda ol- --~------··--••••'~ 

manya kerestesinden ve doğrama Werl 
titiz ve emekli işçilikle başarılan, r.efis 
bir SUJ'U havi olup gölfl ve bilcUmle 
GölcUk manzaralarını göz önilnde bu
lunduran ve her mevsimde oturmağa sa
lih gayet mazbut ve mükemmel elektrik 
tesisatını muhtevi bu ev bahçesiyle bir
likte sahibi eliyle satılıktır. Temiz ha
vaya ve bilhassa yazın sUkCtn ve huzur 
içinde dinlenmek ve hava değiştirmek 
ihtiyacında olanlar için nadir te~adüf 
eder bir fırsathr. 

İsteklilerin Ödemişte emekli müddei
umumi Zeki Y eş:me miiraeaatleri.. 

(M5) 

KAS ELE 1 
ounun netlcal olarak fzmir yan~lanna duiu gibi - ittlrak ettirmdı: 1Aznndır. 

IZMtR BEi EDtYESINDEN ı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ROMA TIZMA, BAŞ, O~, StNtR, 

ZAYİ 

tanınm11 atlann hemen hemen hiç hlrlsi Celeeek menim için bütün t%!nirh1e
lıtdM etmemektedir. hk bahar yanşla- rin yanş ve ıslah ~ncüm .. ninrlen v~rile
nnda lngillz atlarına bir dnlı::un, iki or- cek Y"ni ve müsbet kararl11n beklediğini. 
ta ikramiye Yerilmlı ve Arap at1anna kayd~k fııı.:r.1a hİT ~ir 
hiç bir dolgun lkraml,.e aJ"f11mam,.m. N RUÇ 
•11111:ı:n111m11nnınn11mm11111·11111nnnn1111u-•mn•ın11A11111mwr ··ı ••••• • • .Nuuu1111u11t111 

M' baha fdareshıe bir adet amonnk
h Ktmpressör ve tefetrüatmın Sabn 
almması bir ay mUddetle pazaTlığa bı
rakılmıştrr. Mahı:mmf'D bede-il 12000 il
"' lllV'l'lt'lrkat t.emlnab 980 Jhadır. Ta~ 
lerin temfnat! i~ bankama yatırarak 

lfrlkadı essıue ye dt- Y11 ın baSY ftl ı • makbuzlarile 30-4-941tsırihindaı itibaren 
12-5-941 tarihine kadar h•ftanın Pazar
tesi, Çarşamba ve Cur.ıa gUnleri encü

İzmir itha'lit aümrüiünden almlf ol
daium 2/4' namaralı ve 26/f0/9'9 
giinlü ayniyat malı:buzuma zayi eyledlm. 
Bu kerre yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığını ilan ederim. 

ağnlan ve GRiP, NEZLE, SOOUIC

ALGINLIKLARI, DERMAN ... 

lerile ....... ppw. latbwla sinde 
1-3 Kate alnur. Her ecıanede bala-

öer bir şehir alındı ıı bir mess) neşretti mene mürac..<tatlan. 
POL MIKALEF nur. 

F~a Kazası MulaaselJet Hususiye Mena11Pluğundan : 
ı [ Baırto.rafı 1. ci Sahifede ] 
NCİLİZ RESMt TEBıJ(;t 

'ka Kahire, 24 (A.A) - Orta şark tnınliz 
rarı?ahmın tebliği : 

~Oyada Tobnık ve Sollum mıntnka
. nda keşif kollarımızın şiddetli f:ıali

Yetı devam etmiştir. 
~besistanda hasarat dalına ileri ha

l't etinüze en~el olmakla heralter De.~si 
t_~n şimal ve cenubunda ıehir mevzi
~i tutan dii!Qnana k~ ~ttikçe ar
ta" bir tazyik idame edilmekteilir. Ce
llıqp nuntakalannda hareket eden muh
~ koDanmn şayanı memnuniyet te
); kiler kaydetmişlerdir. Kıtalanmız 
h ajiyi isıral eylemi lerdir. Maji Sudan 
llthıdundn bDyük bir şehirdir. 

İ'lairobi, M (AA) - Buıfuı neşrolu
..... teblif : Kıtalamnız Deaie mmtaka-
11tlda düşmanın ileri nıiidafUIUll mrla
~ larttır. Son haberlere «Öl'e 001JIUU1 
~!Qt etınekfe ve ideti oldaiu ilz:ıere ri
~ini R"eni, tahribat ile kenımUtaclır. 

Negelli mıntakasında vaziyet d~ 
~ttniştir. Daha garpte krtalanmız Merll
e kabilelerinin merkezi olan Majiyi iş-

' Ral etm.işlerd.!r. Bu kabileler kıtalarunı
~1 sevinçle karşılamı~lardır. BOtttn mın
~alarda Habeş vatanperver kuvvetle
it'.i dihmanın geri unsurlarını hırpalamak 
"e rniinakale yollannı kesmek suretiy
le fevka13de faydalı hareketlerde bulu
nuYorlar. 

Desstye alındı.. 
J -<>ndra, 24 (Radyo S. %1.10) - Nai

'ohicll' ~il"' resmi tebli! : fmpara: 
lorluk lruvvetltti De:nle müstahkenı 
"' vkiinin i!eri mUdafn menilerini 
1:1\p " ilden scnn 1( mfldafaa hattannı 
da Yarm•!llardır. 
liABEŞ tMPARATORU 
BEKI,ENtYOR 
Adisababa 24 (A.Al - İmparatorun 

• 11deu için hazırlıklu devam ediyor. 

[ Baııtarafı 1. cl Sahifede l 
yapılan altı a1lık muzaffer bir mücade
lenin haklı ~östero:ği bir vor~unluğa 
j7.afe edilebilecek ve düsmanın şe
ct ordumuza karşı yaptığı ezici tazyi 
kin neticesi olan acele bir harekettir. 

Sıln donmm... Yeni Mivük Ytmanis
tanm lmndmamu mucip o'aeak ....nevi 
ka7.an(1an bu !IUretle toplıyacaiız. Şe
reOerini mohafau eden ve dO!flaT"tna 
karşı taahhiltlerine hiirmet eden miDet
ler menf aatle.ri h~bma haklar Jaıza. 
nırlar. Bizim haklanmrı knnla yaDlnuıt· 
tir, fedakarlıklar '~ en büyük kahra
manlık1ar1a kendisini göstermiştir. Emin 
olnnm ki milli gilnUn parlak (\inesi 
doimalda l!Ccikmiyettk ve o gün Ele
ninnin en büyük günü olan.ktJT.• 

Vaziyet ve lngilizler 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 

müşterek mukadderatını tebarilz ettiren 
nutku umllllliyetle bir tr.fc! olarak ka
bul edilmekte ve nazi rjderini ezmek 
için İngiliz milletinin kvanm takviye 
eylemektedir. Bu sözleri?!. tngilterede 
Sen Jorj yortusunun tes'it edildiği. htr 
günde söylenmiş olması daha kıymetli 
bir mana ifade eder. 

15-20-25-29 (865) 

1 - 1941 ytlı lzrnir Enternasyonal 
Fuarı afiı Ye Broşürlerinin tab'ı ip, ya
zı işleri müdürlüğündelci §artnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konu1ınuştur . 
Muhammen bedeli 4 2 00 lira muvakkat 
teminatı 315 liradır. Taliplerin teminatı 
i' bankaşına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 2/5 /941 Cuma günü 
saat 16 da encümene müracaatlan. 

Ne. 

1 

z 

2 - Şehitler caddesinde abide 
önündeki yaya yolun yeniden beton 
olarak yaptmlmaaı, f~n itleri müdürlü- 4 
vündek.i ketlf ve tartnameııi veç.hile ac;ık 
eksiltmeye konulmu§tur. Kqif ~Ji 
1 5 5 lira mtrrakkat teminab 1 1 lir• 65 
kuru§tur. Taliplerin teminah q banka• 
na yahrarak maltl>uzlar:iyle ihale tarihi 
olan 2/S/941 Cuma giinü saat 16 da 
PncÜmene müraeaatlan. 

3 - Memleket haetahanesl arkasın
daki belediyenin etüv dairesinde rne•

s 

• 
'1 

8 vut ııl!bit ve seyyar 7, Karşıyaka tenıiz
lik dairesinde 1 ki cem'an 8 adet etiİV 
makinesinin tamiri. yarı işleri müdOrlü
r>ünddd fenni ve malt f8rtnamelerl ınu
ciblnce ac;ılt eksiltmeye lconulmUflUI'· 
Muhammen bedeli 5 20 lira mUT&kkat 
teminatı 39 llra 5 lcanqtm. Taliplerin 11 
teminatı it bankasına yatrraralc makhaı:
lariyle ihale tarihi olan 2/5/941 C111B8 
günU. saat 16 da encümene mOntcdt- U 
lan. 17, 2f. 25, 30 (882} 

• 

cTayıniu gazetesi bsşrr.akalesinde v~ 
ziyetin çok ciddi olduğunu yazmakta. 
fakat lngilterenin mazide de buna ben
zer müşkül vaziyetlerde kaldığını hatır
latarak bunlardan daima muzaffer çık-
tığını ilave etmektedir. Gazete makale- Belediyemiz varidat •rriainde 11\İin-
sini, Amerika bUyUk elrisi hay Vaynan- hal tebliğ memurluklan vardt1'. Orta lZ 
dın dediği gibi, İn~iliz milletinin gem w- mektep mezunu olup aaL:erlik hizroetini 
rulmaz hür bir millet oldtıltu ve mukad- bitlrmlt bulunan taliplerin müııabaka 13 
deratırun Amerikanın mukadderatiyle imtihanı günü olan 2/5 /941 tarihine 
milşterek olduj;ı sHzlerinl tekrar ede- kadar vesaiki ile müracaat e-ytı-meleri 
rek bitirmektedir. Han olunur. 15 39 (943) 14 
IQDCCCCCCCDCCCDCCDDDDDDDDDDDDDDD~DDDDDD~DDDDDDDDDDDDDDD1'0C 

lzmlr Ziraat MüdUPIUğünden : 
Ziraat veklletince ısekiz adet platt sistemi yerli toplu çırçsr makineıl sa· 

tın almacakttr. Bu .ı.tem ÇH'ÇD' makinesi olanların her ~n öğleden sonra 

ıs 

18 

Ciasi Mevkii 

Tarla Eski köprü 

Tarla Yapalü: 

Eakileır Kale 

Tarla Bitli kaJll 

Tarla 

Mera 

Tarla &ki köprii 

Depo 

Muhammen kıymeti 
H. A. M. Lira Ku. Hududa. 

11 45 75 1148 .. 

7 S5 zo 735. 

1" 04 146 00 

a 2111 m ss 

m• 

73 sz 514 14 
90 IO 

55 14 110 Z8 

1 u 47 471 88 

• 19 00 459 50 

Ut Z8 18 5514 ot 

Z70 00 

-· 

$. Habibe w MilH Emllk Hasıra vet"esMi.. 
G. Remsi. $. Oamrel vere-
sesi. G. G.!db.. 
$. Tahir BeUil G. SemeITJ Yusuf oilu Basan w saire.. 
Hasaa $. EKİ Meaemml yo-
lu C. Şerif Ahmet n MiDi 
Emllk.. 
Ş. Erneti G. Sabire Şimalen Haa Nuri O. N_._ 
ve cenaben yol. 
Ş. CeBte G. Mustafa vere- F.mı. olla Sille,_ w ..tre.. 
~ Ane Ş. CeBle C. 
Gedls.. 
Ön8 ve arbsa 7ol Al't Ttl- Bkla,et olla ~ 
~ Hbeyia .. l1Ullll 
8-lfmm. . 
$. Dere G. YoL C. Bilal.. ım- ~lu Bimll vealn.. 
Ş. AriL 
S. Dere G. Yol Ş. Dere C. Keea Al O.- W111t ı ' 
Ceran veresesi-
S. Yol G. Dere Ş. Mera C. Kefala Mustafa veresesi.. 
Milli Emlik.. 
Bata Abidin Ş. Abidin ve- Mehmet K,.._ vemwl.. 
resesi Kuzey Sadi •e Naz-
mi Güney Taşlı burun ve 
s..lıeltira.. 
Ş. Nabiye Batı Balaban de· Abidia ala •11•.e-L. 
resi " s.ti Kuzey Nabiye 
Ghey 'hı91• nn... " Sa-
detti&. • 
Dola Nvi "iw. KaıılrL. AWdin oil• lleldr nrııı•, 
.. Cwl ft) ~ All-
met Kuzey yol Gtıney Geıılill 
Ş. Yol G. Ilı wlık C. Ali Sacadi veresesi.. 
zevttıSi Zeynep öntl yoL 
Öftfl ,,. .... ,.. Salı Da- Halim ft SllDli.. 
san Basri fınnt solu Hfü;e~ 
yİD usta.. 

ızo 80 Ş. Yol G. Niyazi C. Fazh ar· l'ula O. 11iisniL. 

25 00 
sası Ş. Yot. 
Ş. Yol G. M,azi Celebi, $. l'nh bey vereın' 
PnJa e. Rtlsnl C. Yol.. 

Y af hane Baa veli mağarası 800 00 Safı Sola, önft yol.. Arka!I Kelik O. Etem.. 
BaU aral .. ziraat müdürlHğüne mtlracaatlan. 2S, 3 1531 (941) 

Yukanda cim ve mulıaınmen kıymetleri gösterilen gayri menkuller vftKl borcunc1an dolayı haczediimı. oldut.m
dan mülkiyetleri kaza idare heyetintu kararlarlyle (21) gUn müddetle müuyede3'9 çıkarılmıştır. Taliplerin depozito 

ıem ı ı. Aktaı 

Fillil Eczanesi 
Fenni GözlüJıP'lülı ŞallesL 

akçelertyle birlikte 30/4/lMl tarih ve saat 15 te idare heyetine mUracaatlcri ilin olunur. 1538 (939) 

DiKKAT 
Cli miır etiyle ya)lliml4 puUrmi" sucukları 1',..ıerin bafmaklannda (Abdest bozan) dedifimls manlaldan 

dört metreden on metreye bdar eeritler, lnu1lllr hllll olur. Bunlar vOcudummdaki lmalan .merıılr kansızlık, lştabsm
bk saif1ik. kulluk, ._. dÖlllDIR n Dilıayet aıtlme sebebiyet ftlirler. 

Cüneı 11~ Sp• §ÖZJIUılel'lnln en son model 

Pe şefıUlet'L. 

._..'!- lımrtlardm kurtulmak~ ea birind deri .mıoFUJ) dur. Kutularm '4inde kuD•0 • tam yazılıda. Sahhat w. 

... etinin milsaadeslnl bllsdlr. Her ecanede bulunur. 

Timofuj Tim~fu.i Timofuj 



, 

$AHt'l"E 4 

S'IY AS'J V AZİYE7 

Şin..di ~özler 

C arbi Akde
nize çe,·rildi 

--<>--

General Veygand A f . 

rikadan ayrılı yor mu? 
Radyo gazetesine gör~ günün ~İyasi 

manzataı1 şudur: Berlinde-n verilen bir 
haberde Mihver dev!etler'"in artık Bal
kanlarda muharebeye nihıtyetlenmiş na
zarivle baktıkları bildirilmektedir. Fil· 
hakika Yugoslavya çoktan teslim olmu,, 
Yunanistanın Yan yadaki kuvvetleri de 
mütareke yapmqbr. Cenubi Yunanistan
daki haberler müphemdir Almanlar on 
ründen beri lngilizlerin Yunanistandan 
çekilmekte olduklannı bildinnekte ise
ler de bu haberler teyid etmemiştir. Bi
lakis lngilizler faik kuvvetler karıısında 
mücadelelerinde devam ediyorlar. Mih
verciler ellerine geçen Yugoslav ve Yu
nan topraklarını paylaşırlarken B. Eden 
Avam Kamarasındaki be)anatında Yu
ı:oslavyanın tanı istiklalinin yeniden te· 
ıisi hususunda tngilterenin kat'i azmini 
beyan ebniıtir. 

Diğer taraftan Sovyetlerin Uzak fark
tan Garba askeri nakliyat• yaptıkları 
hakkındaki haberler büyü:. alaka uyan
dırnııttır. 

Japon Hariciye nazın Matsuoka hu 
münasebetle kendisine tevcih edilen bir 
suale ,u cevabı vermiıtir: 

- Bunu henden değil. Stalin n l\1o· 
Jotoftan ~orunuz .. 

B. Matsuokanın bu cevabı verirken 
Sovyet askeri kuvvetlerinin tevzii hak~ 
kında malumata sahip olduğu anlatıl
maktadır. 

GARBI AKDENIZDEKi 
ALMANLARIN FAALiYETi 

Balkanlardaki askeri vaziyetin tasfi
yesi üzerine Almanya.nın G arb i Akde· 
nizle meşgul olmağa hatladığı görülü
yor. Burada Fransa, lsany~ ve Portekiz 
menuu bahistir. Viıi ih iıbirliği yine 
günün e n ehemmiyetli meselesid ir. Bu 
defa Almanya ile en sıkı surette iıbirli
ğine taraftar olan Amiral Darlan hatta 
Amiralin Şimali Afrikad a bir çok benzin 
stokunu Almanlar ve ltalvanlara teslim 
ettiği ve Mihverin bunu Libyada kullan-

Askeri va:i yet 

E~e denizinde 
Alman hücum
botları var! 

Radyo gazetesine göre Yur.anistanda
ki askeri vaziyet hakkında etrafiyle ve 
tamamiyle aydınlatacak ına!-ıiyettc he
men hiç bir haber gel:n ··ni;tir Ynlnız 
öğleden sonra nesredilcn bir Alman teb
liginde Alman kıtalarmın Lnmyanın ro
nubunda meşhur Tcr;nopiJ ~C\'Zilerine 
girildiğini ve !n~iliz J.:.atr.ları.-ın c:enuba 
c;ekilcliklerini bildirır.i':'tir. 

İtalyanlar da Epirdek; ou;korl ·rden 
başka garbi Makedonya<1•ki Yunan kı
talarının da teslim o]J,,kJar,nı bilc'ir
ınekterHrler. İn~iliz tı•b1 !~inde bundan 
bahis yoktur. Bilfıkis İ"gili' - Yunon 
ordusu1ıun mevzilerin; n;ı..ıhafaza ettik
leri ve .<ol cenahın yarıHığı hakkındaki 
haberJ.,in doğru olınnd,i!ı bildirilmi§tir. 

Tcrmopilin müdafaas• bbil İSC' de 
bütün Yunan ordusu !e~lim o1duğu tak
dirde üç dört fırkadan ibret İngiliz or
dusunun mukaveme~! hl'k!en~mrz ve 
beklenmemelidir. Fa•at Yunanlıların 
Makedonya ordusu n:•ıh2•eb~ye devam 
c:diyorsa İngiliz - Yur:.an kuvvetlerinin 
Moraya çekile"k burJda '110ılafaa yap
maları muhtemeldir. 
Almanların Yunanii~ar:R k:ır~ı taar

ruzda çok ü.stün hav:: !< l'V\·etleri kul
landıkları anlaşılıyor. 

İtalyan radyosuna röre Al, ·ıan hiicuın 
botları E.se denizinde faaHvete "E'('.'mi~
lcrdir. Bunların üssü sin;dilik Kavala
dır. Bu botlar ikiser tcrpil tlşırlar Ek
seriya gecP faaliyette bulunur !ar. Bu ha
ber teeyyüt ede""' 1? a-lal ırdaki ltal
van hücum botlarının d.1 istirakivle Al
ııanların faaliyetlerini g:-nişletm;leri ve 

tngilizler tarafından m::ılzc>me nakliyatı
nın tadil edilmesi beklenir. 

Limni ve Semendir""k ?dalarının Al
manlar tarafından işg.1li haberinin te
yit edilmemekte oldu~u bildirilmi~tir. 

--------
"Malta" ya ya
pılan yerti hava 

hücumları 
dığı öğrenilmiıtir. Söylendijline göre --<>-
Amiral Darlan b u yardımı Petenden Malta 24 (A.A) - Atirleki resmi teb-
rizlemiı ve ihtiyar Mareıat keyfiyeti ha- liğ neşredilmiştir: Sal• a1'şamı Messer
ber alın.:a hiddet etıniıtir. Bu sebeple smit tipinde bir çok Alınan tayyareleri 
Petenle Darlanın araso açılmııtır. Şimd i Malta sahili açıklarında uçarak sahil 
Pctenle, Hariciye ve Dahiliye na:mlıkla- müdafaa teşkilatını şaşırlma~a çalı•mış
rına \M.ıka hi.rer tahs\yıe(i petinnek nİy<11:- \ ardır Ilu f!ı.rada n\U nt oe>r i Jen. u çan Y un-

tindecfir. kers 88 tipinde bir Alman bombardıman 
Bilindiği gibi Darlan B•şvekalet mu- tayyaresi sahile yaklasarak bir kaç bom

avinliği ile bu iki nazırlığı ve diğer bir ba atmıştır. Bu bombalar denize düş
çok nazırlıkları '!1ıdesine toplamış~ır oniişlerdir. Aynı tayyare ~3h1 sonra hü

Darla?ın ~enzın v~rme har.eketı ~ak- vük bir irtifadan uçarak lıir keşif hare-
kında Bırlcşık Amerıkanın Vışıden ıza- keti yapmıştır. Gece YU!ikers 88 ve 
hat ~teyeceği de söylenmVektedir. d . Heynkel tipinde bir çok düşman tayya-

~ıger ta~aftan Cen~ral. eygan ın ş~- releri şiddetli bir akın yaptılar. Pek çok 
malı ~merıkada vazıyeıı hakkında bır tenvir fişenkleri, bomba ve mayn atıldı. 
çok. rıvayctleT vardır: B~n]ar a~asında Hususi evlerde büyük hasarlar olmus
Ceneral Veygandın şımalı Amerıkadan . .. : 
geri ça!lrılacağı söylenilmektedir. Fakat t~: ~unların~~ ço~u ~.ıkıl:';ıj1'.r. Bır 
bunun Almanların tazyiki ile mi, yoksa ışd .ıı::Y;:'~'J; :: aı_tın<ıa a

1 
ıgı ':'-

Mareşal Petenin kendi ar7usiyle mi ya- n~ 1 e r. . agı~ yara 1 var r. 
pılaca~ı bilinmiyor, sebebi ne olursa ol- Bır Yunke"'. 88 proıeHo• ışıkları altına 
sun Ceneral Vaygandın ,imali Afrika- alınarak dafı bataryalerı !ars!ından ağır 
dan ayrılması Almanların işlerini kolay- hasara uğratılmıştır. Bu bataryalar akın 
laşııracaktır. Çünkü Venand şimali esn3;5ında büyük bir faaliyet göstemıiş
Arrikada Fransız nüfusunun dcvaınınn lerdır. 
tarnftar olanlardan biri idi. Çarşamba sabahı adada iki alarm ve-

Amiral Darlan tekrar Parise gitmi,- rilmiş ve bir çok avcı tayyarelerinin 
"'· Aelki bir kaç gün içinde Vişinin va- refakatinde olan Yunlrers 88 tayyarele-
11vcti tavazzuh edecektir. rinin ada civarında dofaştıkları görül-

lspanyadaki vaziyet d~ha müphem- müştür. Fakat bunlar sah:li aşmamışlar
d;r. Faşist taraftarı Ariba gazetesi Por- dır. Hava dafi bataryaları ateş açmışlar
t•kiz hükümetine hücum etmektedir. Bu sa da netice henüz m~lı'.lm doğilelir Öğ
ı:azete Portekizin İngiliz dostu ol- leden sonra da bir alar,n verilmiştir. 
dıı~unu ,.e Avrupadaki yeni nizamlu Düşman tayyareleri ada civarında do
b·ır.un telif edilemiyeceğini. Portekizin 
v»İyelini tasrih etmesi icap ettiğini kay- !aşmakla iktüa etmişler sa!-ıili geçme-
de!-n~ktedir. mişlerdir. 

Berlindt:n verilen bir haberde lapan~ -----
yanın bir kaç güne kadar üçlü pakta 
ilıih•bndan bahsedilmiştir. ispanya, 
Portekize karşı vôlziyet alacakmı$ her 
halde İ~panya Portekiz meseleleri şimdi 
harbe mevzu teskil ediyorlar, lnıı;iliz ga
zet"],.ri İ!'lpanyanın mukadderatında an 
cak F rankonun söz ,ahibi olduğunu ve 
onun ihtivatlı, ileriyi gören bir devlet 
ad11mı olduR-unu yazıyorlar. 

Birle111ik Amerika Franıa ve İspanya
nın ha.,.ek"tlerini dikkatle takip etmek.
tedi.,. Birle~ik Amerikanır ... bu iki d evlet
le aliıka..ı büyüktür, bu alaka yalnız Ak
deni7 ;;7erind~ deR-ildir, umumt mahi
yettı-dir. 

Fran'a AJmanya arasınd~ işbirliği A1-
manyavı Dekara getirecek ve bu vaziyet 
Blrlf"~ilc Amerikannı Atlantik de vaziyeti 
tehdit edecektir lıpanya ile olan alaka
ya 2elince, •anıld ı ğına göre bu al&ka ce
nubi Afrika dolayısiyledir. Malum oldu
ğu veçhile cenubi Amerika milletleri 
lspanyallca görü,ür ve lspanyol kültürü
ne tabidirler. Mihver, lepanyanın kendi
sine iltihakiyle garbi Afrikaya da avak 
ba9mış olacaktır. Bırleşi.k Amerika işte 
bunların önüne geçmek mecb uriyetinde
dir. ____ , ____ _ 
Sovvetler Avrupaya 

asker getiriyorlar 
--0--

st~khol..ı, 24 {A.A) - Demokraten 
ııazetesini,ı Berlin muhabiri yazıyor : 

Sovyet - Japon paktının imzası üzeri· 
"" Sovyetler birli ifinin Uzak Sarktan 
t::::ıassa Vladivostok , Kabarorsk, Şita, 
Vl'<içten bütün kadrolariyle ordulan çe-

Paristeki talebe-

miz geliyor 
----0---

Be_:lin 24 (A.A) - P ari.slen gelen 
Türk talebeleri BeTline varmışlardır. 
Türk talebeleri Çarşacnba akşamı K ös
tence yoliyle İstanbula hm·eket edecek
lerdir. j 

Fransayı tehdit 
ve tazyik 
ediyorlar 

--<>----

INGILIZLER PORTEKIZE AS· 
KER MI ÇIKARACAK? 

Zurih, 24 (A.A) - Noye Zur;şer Çay
tungun Vişi muhabiri bildiriyor:Lavalırı 
yeniden kabineye alınması için mareşal 
Peten üzerinde tazyik yapılmaktadır 
Vişi hükümeti aksi takd:rde Yugoslav
vanın tıkibetiyle tehdit edilınektedir. 

Ayni gnzetcve göre Portekiz mese1esi 
Amerikayı i.s~al etmektedir. İngilizlerin 
Portekize b'.r taarruz vukuundan ev
vel buraya asker cıkarmaları ihtimali 
endişe ile karsılanmaktadır. 

kerek hunları Baltık devletlerine, Sov
yet Polonyasına, Besarabyaya scvkct
tikleri anlaşılmaktadır. 

Y ENi AS'IR 

YUNANISTANDA SON 
TAYYARE HAPrPLERI 

Bir Türk şilebi
ne de bomba

lar attılar 
---<>--

8 Alman tayyaresi dü· 
ş~rüldü, biri de mecburi 

iniş )1aptı .• 
Atina. 24 (A.A) - Emniyet nezare

tinin dün aksamk; tebliği: Bir çok Al
man tayyareleri birbirini takip eden 
dalgalar lıdinde gelerek, Pire, Salaınin. 
Atik, Mcgarrı ınıntakalarına hücurn et
ınislerdir. Bu hücumlar oldukça zararı 
mucip oln1uş.sa da insan zayiatı fazla 
değildir. 

B:X Alınan tayyaresi Ege denizi ada
larından birisine inmeğe mecbur olmuş 
ve tayyarede bulunan Uç ki~i esir alın
mıstır. 

Korfu adasına atılan bombalardan 
bir 7..arar olmanu.ştır. 

Bir Alınan hava filosu Tep mıntaka
sını bombardnnan etmiştir. Bu hücum .. 
da üç Alınan tayyaresi düşürülmüştür .. 

Loyonda bulunan bir Türk şilebine de 
bombalar ntılını.şsa da isabet etmemistir. 

İNGİLİZLERİN TAYYARE 
FAALİYETLERİ 
Kah're, 24 (A.A) - Orta şark İngi

liz hava kuvYctleri umuıni karargahının 
tebliği : Yunanislanda keşif tayyareleri· 
miz karadaki kuvvetlerimize müzaheret 
ederek siddctli hareketlerde bulunmuş
lardır. A\·cılarımız bir çok taarruzi 
uçu~Iar yapmışlar ve iyi neticeler almı<
lardır. Tayyare meydanlarımıza düşma
nın taarruzları şiddetli olmuştur .. Fakat 
hasar hafiftir. Kara müdafaalarımız beş 
düşman tayyaresi düşürmüş ve bir ço
ğunu da hasara uğratmıştır. 

ln~iliz ve Alman 
tayyare taar

ru-ıları 
-<ı---

lngüiz ve alman tayy3re taarruzları 
Londra 24 (A.A) - Hava nezareti 

tebliği: Dün gündüz bombardunan tay
yarelerimiz münferit h~reketlerle Al
manyanın şimalinde ı.-a;., mühim bir 
rl ı!-klrik 'n"l~rk e7.İni bomhRtamııl:ııırdır 
Bulutlardan meharetle istifade eden tay
yarelerimiz bir kaç yüz metreden tam 
isabetler kaydetmişlerdir. Esas binada 
~iıldetli bir infi!Ak olmuş ve binanın par
çaları havaya fırlamıstır. Hollandanın 
Terşeling adasındaki telsiz istasyonu 
şiddetli bomba yağmuruna tutulmuş ve 
buradaki askerlere m;tralyöz at"'Ji açıl
mıştır. Diğer tayyarelerimiz Hollanda 
açıklarında düşman ~enıilerine tecavüz 
etmişler ve biri pek büytik olmak üzere 
üç gemiye isabet ettirmislerelir. Bunla
rın muhtemel olarak battıkları ve eliğer 
gmeilerin de hasara uğr:ı.dıkları zanne
dilmektedir. Bu harekett.-n bir tayyare
miz dönmemiştir. Dün gece Brest dok
ları ve burada bulunan il:i zırhlıya tek
rar azimli bir taarruz yJpılmış isabetli 
büyük çapta yangın ve irıfil5k bombala
rı atılmış, netice pek belli olmamışsa da 
büyük yangınların çıktıU,ı görülmüştür. 
Sahil tayyarelerimiz Hare limanını 
bombalıyarak burada bir çok yangınlar 
çıkarmışlar ve Brest hücumlarına işti
rak eylemişlerdir. Bütün tayyarelerimiz 
salimen dönmüşlerelir. Avcı tayyareleri
miz bu sabah iki düşman tavyaresi dü
şürülmüştür. Geçen g•ce Plimuta yapı
lan Alman tecavüzünde iki tayyarenin 
daha düşürüldüğü şimdi tesbit edilmiştir 

Londra, 24 (A.A) - İngiliz hava ve 
emniyet nezaretlerinin dünkü tebliği : 
Çarşamba günü billıassa şark sahille

rimizde hava faaliyeti olınuş, bir kaç 
bomba atılmıştır. Hasar az, ölü ve ya
ralı yoktur. 

~ · 1 . 111111111111111111111111111111111ı11111111111111111111§ 

1 ALMAN TAYYARECllE- I 
1 BiNE VERiLEN EMiR 1 
1 Gördükleri 1 
~ her ~emiye ~ 
saldıracaklar --E Bir çofı Alman ve 

§ İtalyan yaralısı 
§ Hayfaya çılıarıldı.. § 
~ KaJ.ıire, 24 (A.A) - Hayfaya gelen ~ 
= bir Ingiliz hastane gemisi bir c;ok : 
§ yaralı Alman ve İtalyan harp esir- § 
§ !eri getirmiştir. Bunlar, gemiye İn- § 
§ giliz ve esir yaralıların bindirildiğı § 
E: sırada beş Alman pike bombardıman ;: 
§ tayyaresinin bile bile hastane ~emi- § 
§ sine hücum ettiğini söylemişlerdir .. § 
§ Bu tayyarelerden biri.si hava müda- ;: 
§ faa bataryaları tarafından düşürül- § 
: müştür. E 
:: Esir edilen tayyareciler, rast gele-§ 
§ cekleri her gemiye hücum için emiı § 
§ almış olduklarını söylemişlerdir. § 
§ : 11111 11111111ııı1111n 1111111 ııı 111111111111111 ııı 11111 2 

Son bombardıman 
---o---

Trahlhs~arp na
sıl bombardı

man edildi? 
-0--

Londra, 24 (A.A) - Royter ajansının 
Akdeniz saffı harp filosu amiral gemi
sinde bulunan hususi muhabiri bildiri
yor: İngiliz filosunun zırhlı ve hafif cü
zütamlarının elli dakika İtalyan şim.ıli 
Afrikas1nın baslıca liınanı olan Trablu~ 
garbe nasıl hücum ettiklerini ve 553 ton 
obüs yağdırdıklarını seyrettim .. 

Pazartesi günü şafaktan az ev\•cl baş
lıyan bombarc1ın1an, bu harbın en şid
detli bombardımanı olmuştur. Tayyaı·e
Ierimizin tarassut1nriyle sabit olan neti
celer arasında torpidoların deıu.irlediği 
mahalde bir düşman torpido muhribinin 
ağır hasara uğrarr.ış ohnası ve beş tica
ret gemis:nin tamamiyle yanmış ve bat
mış olması vardır. Diğer dört vapura da 
isabetler vaki olmuş ve bunlar batmış
tır. 

Başlıca hedeflerden biri olan İspanyol 
rıhtımına 36 santimetrelik iki salvo isa
bet etmiştir. Ayni çapta topların iki isa
bet daha yaptıkları zannediliyor .. Bunu 
tak.p eden altı dakika zarfında hafif 
toplarla depolar ve binalar tahı·ip eelil
mistfr. Elektrik santralı, bir gar, bir 
askeri iaı::;e ve levazım deposu hasaı·a 
u~ramu~tır. Ordu wnuıni karargahı ol
duğu zannedilen bir binanın da yıkıldı
~ görüln1üştür. Bir mazot deposu tam 
isabet neticesinde ateş almıştır. 

nücu:u BiR BASKIN GİBİ OLDU 
Açık denizde dolaşlığımız beş gün 

ıarfında donanmaya mensup tayyarele
rin pilotları iki Alman tayyaresiyle kı
laat nakleden dört büyük Alınan nakli
ve tayyaresi düşürmüslerdiı·.. Büyük 
bir Dorniye tayyar esi de denize inmeğe 
mecbur kalnuştır. 

Bu esnada yalnız bir avcı tayyaresi 
kaybettik. Bundan başka ne insanca, ne 
maddi hiç bir zayiatımız yoktur. Pazar 
aksamı büyük bir süratle Trablus gar
be doğru yol aldığımız sırada düşmanı 
tamamen gafil avlamağa muvaffak ol
duk .. Bu limana iki saatlik mesafeye 
l(eldiğimiz vakit hava dafi bataryaları
nın şiddetle ateş açtıklarını gördüğüm 
"'1lllan İngiliz tayyarelerinin filodan 
evvel taarruza geçtiklerini anladım. 

Deniz çok sakindi. Hava bombardı
manı sebebiyle ş~hir toz ve dumanla 
~olmuştu. İngiliz donanmasının ilk sal
vosu şehre büyük bir gürültü içinde dü
~rek ortalığı toz dumana boğduğu sı
rada limanda iki bacalı büyük bir ge
minin demirli olduğunu gördük. İlk en
daht. umunii ntet i.sa1·c-ti oldu. Gemile
rirnız hedeflerin önünden geçtiği halde 
hiç kımıldamıyor gibiydi. Düşmanın 
kendini müdafaa için hiç bir hareketini 
l(Örmeelik. Müdafüer ancak şehri tenvir 
için tayyarelerimizin attığı tenvir fişenk
lerini söndürmeğe çalışmış, başka hiç 
bir şey yapmamışlardır. 

Ancak 25 dakika sonra istikamet de
ğistirirken, sahil bataryaları atese baş
ladılar. Sa>ıt 5.50 ye kadar gemilerimiz 
ateşe devam ettiler. Bombardımanın bu 
ikinci kısmı 25 dakika sürdü. 

Trbalus garpten aldığım son intiba 
kesif bir duman tabakasının perdeleeli
ği büyük bir enkaz yığınından ibaretti. 
Duman bulutları ;ırasından yükselen 
alevler petrol depo~unun yandığını gös
teriyordu. Takriben 3000 kilometre bir 
mesafe katederek bu büyük bombardı
manı basarmağa muvaffak olduk. Düş
man tayyarelerine karşı bir mermi en
dahtına bile ihtiyaç hissedilmeeli. Bu da 
donanma tayyarelerinin, düşmanın hava 
hücumuna meydan vermiyecek şekilde 
düşman tayyarelerini yakalamağa mu
vaffak olduklarını gösterir .. 

BAHR1YE NEZARETtNtN TEBLtGl 
Londra 24 (Radyo - S.21.10) - Bri

tanya bahriye nezaretinin bir tebliğine 
göre Pazartesi sabahı T•ablusa yapılan 
bombardumında düşman•r> üç nakliye 
Ievazim gemi.si sakatlanmış. üç tanesi 
batmış, bir dördüncü gemiye on beşlik 
mermilerle isabetler kaydedilmiştir. Is
panyol rıhtımında bir fovazim gemi.si 
\.ıasara uğramıştır. Limanın dışındaki di
·~eT bir levazitn gcınisirıde yangınlar çı
karılmıştır. Rıhtımlar, va]; k.,nağı, bah
riye karargahı bombalanrr.ış mayi mah
rukat depolarında infilak' ar ve yangın
lar çıkarılmıştır. Askeri levr.zi.m depo
ları yanmıştır. Elektrik şantralına isa
betler kaydedilmişfü ve parlak şuleli 
~angınlar çıkmıştır. _____ , __ _ 
Bul~arların iş

f{al sahası 

böyüyor 
---0---

TA MANASTIRA. RESNEYE 
KADAR GiDECEKLERMiŞ 

Sofya, 24 (A.A) - D. N. B. bildiri
yor: Bulgar kıtaları Meriç nehriyle Ost
ruma arasındaki garbi Trakyayı tama
men işgal etmiş bulunuyorlar. Kavala
Ya bugün gireceklerdir. Gelecek gün· 
!erde Pirlepe, Manastır, (Bitole) ve 
Resneyi !şgal edecek1erdir. 

Bir İngiliz gemisi battı. .. 
Londra 24 (A.A) - İngiliz amirallık 

dairesi bileliriyor: 
16,000 tonluk Raç;mtan isimli silahh 

gemimiz torpillenerek batmıştır. 
Gemi mürettebatınoan ka;.obolanların 

ui leleri haberdar edilmişlerdir. 

2~NtSAN .CUMA 1941 

Istanb1aldan başlıyacak ~öç -
Evvela hastalar ve loğu-

salar gönderilecek 
Biletler dün tevzi edilmeğe başlanddı •• 

lstanbul, 24 (Yeni Asır) - istekleri ket edecektir. Bu vapur foi;u.alarfa ha,.. 
üzerine hükümet tarafından Anadoluya talara tahsi9 olunacaktır. 
meccanen sevk edilecek olanlara bilet- Samsunla Sivas havaHı:ı-ine gıdtct:.k 
leri bugün tevzi edilmeğe başlanılmıştır. olanlar 11 Mayısa kadar '.!evk ed1ltnlf 
ilk kafile vapurla Perşembe günü hare- bulunacaktır. . · 
il 11111111il111111 11111111111111111 11111111111 il 11111111111111111 111 1111 111111111 1111111 11111111111111111111111111111111 il ıııll 

lstanbul kadınları ve va-
tan müdafaası işleri _, ________ _ 

lstanbul, 24 (Yeni Asır) - Milli,teşekkül eden komite toplanmış, tali ko• 
Müdafaa işlerinde vazife alacak olan miteler •eçilmiştir. . 
bayanlarımız bugünden itibaren faaliye- Bugün halkevlerinde askeıleriıniz içı ll 
te geçmişlerdir. Bu faaliyeti tanzim için lüzumlu e~ya imaline başlanılacaktır. 
1111111111111111111111111111111111111111111 111 il 11111111111 11 ıo !il il 1111111111' i 11111111111111 111111111 111111111111111 il ııı ııı 

Universitede dün iwti-
hanlara başlanıldı 

TIP TALEBESi 15 
HAREKET 

MAYISTA MEMLEKETLERiNE 
OLACAKLAR ETMiŞ 

lstanbul, 24 (Yeni Asır) - Oniver- Müteakiben sözlü imtil•anlara baıl•-
sitede bugün eleme imtihanlarına başla- nılacaktır. Tıb fakültesi ve tıb talebe 
nılmıştır. Bu imtihanların neticesi Mayı- yurtları 15 Mayısta kapiıınacaktır. Bu 
sın ilk haftasında talebeyr bildirilecek- yurtlardaki talebe o güne kadar m•"'-
tir. 1eketlerine hareket etmiş olacaktır. 
111111111 111 il1111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 1111 111111111 1111111 111111 il 111111 11111111111il1 

Lise birinci ve ikiııci sınıf 
talebesine dair bir emir 

Ankara, 24 (A.A) - Maarif vekilli- den hiç bir vesika arannuyacaktır. Yal· 
ğinden tebli~ edilmiştir: nız talebelerin kazandıkları notlar fo-

l - Resmi ve hususi Liselerin birin- toğraflı bir kağıda yazılarak mensup ol· 
ci ve ikinci sınıf talebelerinden askerlik 
dersinin sözlü imtihanlarına . girmeden dul<ları okullara gönderilecek vekillii"ı" 

de ma!Umat verilecektir. keneli okullarından aYnlıp başka şehir-
lere gitmiş bulunan talebe halen bulun- 2 - Durumları bu şekilde olan tale· 
dukları mıntakalardaki liselerde bu der- belerin imtihana girmek üzere bulun· 
sin sözlü imtihanlarına alınacaklardır.. dukları yere en yakın lise müdürlükle· 
Bu imtihnnlar:ı ş<İ rınek i:ıı;tiyen tal ebel e r - rin e h emen müracaat etmeleri Hizımdıt· 
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Paraşütçülerle mücadele tecrübeleri 
lstanbul, 24 (Yeni Asır) - Şehrimizde pasif korunma tecrüb•lerine devaın 

olunmaktadır. Yarın (bugün) de Fatihde hava tehlikesi ve paraşütçülerle. mii· 
cadele tecrübeleri yapılacaktır. 

::ı 1 il 1111111 11111 11 11 11111111111111 111ltl11111111111111111 ı: =e ç·· ·ı h = ~ • orçı eya-~ 

1 natta bı..lundu 1 
§ Hôdiseıerin vehameti§ 
§ ve sairesi halılıındalıi§ 
§ nisbet öf~ümüzü Jıay· § 
§ betmiyelim diyor.. § 
: Londra, 24 (A.A) - Yakın Şark ;: 
~ ahvali hakkında başvekil Çörçilden § 
;: izahat talep eden'Avam kamarasına : 
§ Çörçil şu beyanatta bulunmuştur: § 
§ - Her hangi bir müzakere veya ;: 
;: izahat bu mıntakalardaki nazik va- : 
§ ziyeti işkfıl edebilir ve müttefik or- § 
;: dularının muvaffakıyctlerine zarar § 
§ verecek neticeler doğurabilir. § 
;: Lideı·lerden birisi F..denin yakın ;: 
§ şarktaki seyahati ve intibaları hak- ;: 
;: kında izahat istemiştir.. § 
§ Başvekil bu talebe şu cevabı ver- § 
;: miştir : ;: 
: - Edenin seyahatiyle alakadar § 
S olan hadiselerin, meclis tarafından § 
;: müzakeresi istenilen esas meselele· § 
§ re sıkı sıkıya bağlı olduğu mütalb- ;: 
§ sındayım. Meclis bunları ister al~ni § 
;: ister hafi celsede olsun tamamiyle ;: 
;: müzakere etmelidir. Umumun men- : 
§ faatiyle telif edilebilecek . en kısa § 
§ atide ve olup bitenler hakkında hü- § 
: kümetin makul ve tam bir izahatta : 
§ bulunabileceği en kısa zamanda § 
§ meclise müzakere fı rsatı verilecek· § 
: tir. : 
§ Muhafazakar bir mebusun son ha- § 
: diselerin vehametinden bahsetmesi E: 
§üzerine Çörçil •Bu hi disclcr in ve· E 
E: hamcti ve sairesi hakkındaki nisbet: 
§ ölçlimüzü kaybetmiyelim• demiş ve § 
§ alkışlanmıştır.. § 
=11111111111111111111111111111111111 111111111 111111111t111,-: 

Almanyada ye-
ni başlıvan ~a

rip yasaklar 
Berlin 24 (A.) - Resmer bildirildi

ğine göre Alınanyada bulunan yabancı 
gazeteciler bundan bi!yle Mus>olini ve 
Hitler hakkında maluma! vl!!"ffiiyecekle
ri gibi Alman ve İ talyan har iciye nazır
larının yabancı devlet adamlariyle mü
lfilcatları hakkında da m•!Umat vermi
yeceklerelir. Buna muhalif hareket eden
ler askeri bir suç işlemiş ve askeri sır
ları ifşa etmiş gibi zan altına alınacak
laıdır. 

Makineye 
''erilirken 

Sovyet - ln~iliz 
müzakereleri 

Londra, 24 (A.A) - Bugün Avfllll 
kamarasında Sovyetlerle bir ticaret ve 
umumi anlaşma akeli için yapılan miiza' 
kerelerin ne halde bulunduğuna dail' 
sorulan bir suale cevaben hariciye mUS
teşarı B. Butler demiştir ki : Bu mese
leler hakkında şimeliye kadar bir te• 
rakki kaydedilmeeliğini söylemekle ınil• 
teessirim.. İngiliz hükümctinin müsait 
bir fırsat zuhurunda iki memleket ara· 
sında muallakta bulunan meseleleri bet 
iki taraf için aYni derecede faydalı bil' 
tarzda halletmek üzere Sovyet hükUme
tiyle müşterek menfaat meseleJeruıl 
müzakere etmeğe hazır olduğunu sÖY' 
!ememe hemen hemen hiç lüzum yok• 
tur. 

SOVYET·JAPON 
Paktı tasdik edildi.. 

Tokyo, 24 (A.A) - Sovyet _ jap011 

bitaraflık paktının bugün Japon irn pıı
ratoru tarafından tasdik edildiği resıneJI 
bildirilmektedir. Pakt yarın meriyete 
g:recektir. - --·----

Breste yapılan hücu
mun tafsilatı.. 

Londra, 24 (A.A) - Royter ajarıs' 
bildiriyor: Brest üzerine İngiliz tavYa· 
releri tarafından yapılan şiddetli akıJI · 
!ar esnasında Almanyanın Şarnhorst 7/ 
Geneisenav zırhlılarına her iki.sine t~ 
bombalar isabet etmis olduğunu zann• 
tirecek bir çok sebepler vardır. şarıı
horstun bas tarafındaki hasar o d~~ 
cededir ki bu zırhlıyı bir kac ay ı ıl
hizmet harici bırakmıs olduğu ,.,oda 
maktadır. Bundan evvelki akında t 
Gnei!'enavun ortasına bomba isabet d~ 
ti~i zannediliyor. MezkUr zırhlıların }t.1 .. 
vamlı olarak Brcstte bulunuşları bıı 
sarlar yüzündendir.. re'"" 

Londra, 24 (A.A) - Bahriye neza 
ti ne~rettiği bir tebliğde eliyor ki : ]<tat' 

Fevkalade yüklü 10 bin ton:Jatolu çın~
fazla bir petrol gemL<i ablokayı ~e ta' 
ğe çalışırken İngiliz Urge denizaltısı 

1 ı·rafından torpillenerek hatırı mıs . · ııa-
Londra, 24 (A.A) - İngi! izl.er!; tel>

va ve dahili emniyet ne7.arctlerımf dil.t' 
!iği : Bu sabah erkenden m~htelbonıba· 
man tayyareleri Kent ev~ 1~!ınedd!ildit· · 
!ar atmışlardır. Hasar buyuk 
Ne ölü, ne de yaralı vardır. 
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