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mv11Çt1111. bayramı ve Laltaemda ecvindirmek iç" 
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Koor aı nas )'Of1 he ycttnirı kararı Kat'i safha çok O.Eden dün 
lhU yaklaşb? Belgrada gitti 

co . o • Şeker fi~tı kiloda 
1 O kuruş arttı 

YUGOSLAVYA HDUSU- 1 GILIZ GE El KUR AY -
IUI TERHİSi TEILI~ BAŞKA .ı -CDR Dil DE 

----------x~x------------ Fili REDDETTi BELG~ADDA , EUer ı nde 1 OfJ kilodan faz.la şeker bulunan· 
lor bu a~sama hac.far b~ yanname verecekler 

"h ~ra 1 (A.A)~ - Ko•Jrd:nasyon he- Şeker ::ılım satımiyle iştigal eden ti
~ liııın 130 sayılı kara' namesi mucibin- cari müesseseler veya imalatında şeke
\ı. ıeker fıatJcrine 2 Ni!::an 1941 Çnrşam- ri iptidai madde olarnk kullanan sınai 
tıı akşamından itib::ıren k"Jod~ ıo kuruş müesseseler milli korunma kanununun 
ı.ı!!apıldığından ba<lcnm alım satım muaddel 31 numaralı maddesine tevfi
l>.;'oeleleri bu fiat ,..c::ı.sına göre ecre- J.an bir Mart Salı ::ık.~amı 1icareth:~ne, 

Kentli•ine veya Se
lanite hücum edilir

ae Belgrad harbedecek 

Alman hariciye neza· 
retİ Türk matbuatın

dan fİkôyet etmif •.• 
KeTen fatihi qenernl Plat kurmay zabitleriyle goruşuyor -o--- --o-

ıoaa:aacaa aan a anaa n na aa aaaac Alman sefiri Berllne giı• BGl'p Uatbnall laGl'flS,.. 
.a., edecektir. [ Sonu 3. cii Sahil ede ] 

ı::: :::::::::::cca:oc;:ca:clc:aa:caaıaaıaııaıa::aaa::ac::a: 

Büyük tehlike 
karşısında 

ln~ilizler Asma- Son Atina mü- t1, ""'""Alınan 11e itaJ· da ingııız 1ıac1ınıarı 
yanlar da gldlyo•lar.. Belgradı terlıedlyor •• 

raya pek yak• zakerelerİDİD Belgrad, ı (A.A) - Haber almdığına Ankara, 1 (AA) - Bir ajanım 
ı~re Almany8'":8 Belcrad el~ ~eren Berlin ıiyui mahfillerinden öğ-

la~f ılar h d f • d• ~ dun akşam Berline hareket etmiştir. Al· d""'. .. 1 •1 h .• 

-<>-

~ e e J ne Jr r man _ Yugoslav münasebetlerinin kat'i ren ıgıne gore ngı tere arıcıye 
-<>-- -<•-- safhaya gionesi muhtemeldir. nazırı Antony Eden Belgrada 

.... kan naUletleri sdıı 
iP q IJl•liğl Jıurnaafı 
lllevJıiindedlrle•

HAKKı ocAKOCLu 

j A 
Elçi Bitle.re şahsen izahatta buluna- muvasalat etmittir. 

taJyanlar ancafı dls Afrlfıa lfl ne _lıadGI' ~a- .caktır ve Bitler de bt'I tedbirler alam- Kendisine fnsiliz orduıu genel 
AIHlllanın 160 Jdlonaetre llulı lliıel'Se lngUlzJer A.LM.ANLARJN TALEPLERİ kurmay bqkanı ceneral Dillin 
Uef'lslnde naulıauenaet BaJlıanlara o lıadGP ~ Almanlarm yeni Yqcıebıv lrilküme· de refakat ettiği ve Yugoslav hü-

edelJllec:eJılett.. yaıedan edellUecelıler tiy~ yaptik]an mü~ ..-iıdaki lrilmeti erkiniyle temua geçtik-
Londra, ı (A.A) - Royter ajansının Londra 1 (A.A) - Royt<-r ajansının şekilde cereyan e=.... Al leri tahmin edilmektedir. ~lkanlardaki 'aziyet, beynelmilei 

) ~lt"rin hlli başında gebilektedir. 
~la'I: ~ a hadiseleri Alman düşünce· 
lir • hatta Alman harekit planlarını 

Keren cephesindeki hususi muhabiri diplomatik muhabiri yazıyor: 1 - Htikibnet ~ -
bildiriyor: Kerenden ilerliyen impara- İngiliz hariciye nazın Antony 'Eden mu ~Hanna Y~~ ~~ ~ TORK GAZETELERiNDEN 
torluk kuvvetleri Eritrenin idare mer- ile genel kurmay başkanı general Sir tam bır anlayış sihniyeti ıosterilmesı.- ŞIK.A. YETLER ! 

Ust etıniştir . 
.tullu~a:aristan hudutlarına yığdıkları or
..:;-rı! le Bulıarları yıldırarak iic;hi 
"-n tı onlara inıza ettinneğe mm·affal• 
hııla Almanlar, bu defa ayni silahı Yu· 

kezi olan Asınaray3 doğru 16 ki1omet- Con DilJ'in Yunan genel kurmayiyle son : ~ti ~d'~ y"e ta;:' ola- Berlin } (A.A) - Bir huaual 
relik yeni bir hamle yapmışlardır. zamanlarda yaptıkları görüşmelerden ~ t~· eyı '·· e ugos v or- uh ,_. 'h'ld" • . Al han. 

İnS(iliz askeri sözcüsü dün ak~m, sonra bu kad::ır erken ikinci bir :ziyaret sunun {ı .. S 
3 

.. s h"f d ) m auır 1 
[ 8ıny~. .. Smha.n1 _ _3_ ] 

D
. d d h d w kil Ital . . At" 1 tla hakkak onu • cu. a ı e e onu .. ctı a ı eae ıre u::ıva an gar a ogru çe en - ıçın ınaya muva.sa l' rı mu 1aaaıaaaaaaaacıaıa:aaaıııaa:aaa1M 

\") nya karşı kullanmışlardır. 
~Bu ınetodla Yugoslav hükiimefinin 
'-t kısım erkanını korkutabilmişler, fa· 
.... ..a._~ugoslav milletini asla yıldırama· 
~lllll'dır. 
s~. bir çok~ son

.. ilma'8dı!ı vesikayı hamilen Bel~· 
:- dôndiiğii zaman Yugosla\"yanın nıil-

1.eyecaru son had4ini bulmuştu. 
8a Myecaa milaftl'cilere ~ lifi 
~e enerji ıösteremi)·en hilkümeti 
._....... mevkiinden yuvarlamış, iş başı
~ aailli şuuru milletin tarihine la~,k 
ht' kudretle kullanabilecek şahsiyetleri 

"-iştir. ltaluanlcırm yanarak batan Fııımc 
ti~vercilerin Yugoslavynda elde et- zır1ılıs• 
~ rt zaferin ömrü pek kısa olmuştur. ~on denı· ..• harbı-
• "Koslav milletini yeni nizam içinde ~ .., 

yan kuvvetlerinin. İngiliz kıtaları Adis ki balkanlardaki son hadiselerin bir ne
Ababadan lGO kilometre mesafedeki ticesidir. Bilhassa Yugoslavyada hükü
Avaş ırmağına varmadan evvel, ciddi metteki dei:1işikliğin biitün Yunan em
bir mukavemet gösteremiyeceklerini niyeti meselesi üzerinde birinci derece
söyle~iştir. İtalyanların Kerenden As- de ehemmiyeti vardır. Atinnda görüşü
maraya doğru çekilmeğe devam ettikle- lecek mesel~lerin teferrilatı üzerinde 
ri ve Asmara etrafında modern istih- tahminler yürütmek hltkbi şayanı ar-
kfunlar bulunmadığJ söylenmektedir. zu değildir. 

[ S01m 4. ct1 Sahifede ] HEDEF: HARBIN 
aoo:cır.ıc~==r.ıcı:cı:ı:cıcıac BALKANLARA YA YILMAMASI 
Jannn harici ye ıta~ırı z.ue.n ıu cnı~ tail'.an:aiyl• ~ı. 

,-- ki B. F..den ve Sir Con Dill'in vaziyetle-

Roma ya vardı r ..... , -6 ,..;; ~, "f dC' 1 

--·~--

Daha kat'i ve azimli kararlara sahne olmak üzere 
~lıyan Alman basını yirmi dört sa· 
~ SO~ra şaşkınhğa uğramış, şimdi de f • ı A 

tir. nuııete hücumlarını tevcih eylemiş- DID ta Si atı 

Sulh tavassu
tunda buluna- Belgrattan biT görünüf 

>aaaa=:caa:a:aaacaaccocı::::acı::ona::aacaa::aaaa::::cccıacaaa~ 

--~rnan matbuatı, Alman rad~olan --«>-- caiJ haberini 
te~diyen Yugosıavyadaki Alman ltalgan kruvazo· r1erı· hı·ç ~ . !D•n fena muamele gvrdüklerin- 1 tekz\p etti 
ı.Yl şikayetçi bulunmakta, bundan do-

~~d~d::ı.:~:.::h~i:: .. :::.::::: bir ıeu gapamadao UH- sEY aHATINiNMOsen NE· 
;:::

0

:;::,ek lı~·=~~:de;!:!::ia~~~:~ dllar 18 battılar TiCE ALOIGINI SOYLÜYOR 
~b~ Yeniden ve daha şiddetli bir sinır -o- Roma, l (A.A) - Mnt.suoka dün 
-.u 1 açını tır. Belki hunu sil:ihh bir ~aat 16 da Romayn gelmiş, Japon ve 

ttadelcyc de çcvimıck niyetindedir. Safıatlanan İtalyan ltalyan bayraklariylc süslenmiş olan is-
tttıj•~a~ mihver devletleri, Balkanlarda Zll'hlısının VIUoryo tasyonda Kont Ciano tara!ından karşı-
~ ~ hır cephe atmak it,-in kafi derece· lanmıştır. 
~ a~rlanmış değildirler. Balknnlarn VenitO Olduğu anJaşıJdı MATSUOKANIN BEYANATI 
.,,. ~dıklcri kuvvetler ancak tehdit va- --o- Roma, 1 (A.A) - Matsuoka dün mat-
...,taın· · lllla 1 ıfnya ve Yunanistana karşı yıı- • . buat mümessillerini kabul etmiştir .. B. 
~tak fat;)ik \'C harekatına yetecek lskendcrıy~ .ı .<A.~) - R::lyter aJa~- Matsuoka seyahatinden .müsbet netice 
) dardadır. Bu plfınlarında Almanlar sının muh~bın bıldu·~\·o~: Jutlnnd dcnız aldığını söyledikten sonra Japonyanın 
,..~oslavyayı, şimdilik hiç değilse ka- mu?~rebcsındcn b.c""1 ilk defa olara_k hali hazır harbinin bitirilmesi için sulh 
~~ Şartlı üclii pakt içine almakla h~- tngılız zırhlıları bır gı::cc h:ırbı v~rmış tasavvusunda bulunacağı hakkında do
) t sahasından uzaklaştırmış farzedı ve İtalyan donanmasını gece vaktı 200 laşan haberleri tekzip etmiştir. 

0rlar ·· ·ı t k' ın.ı .. ı· ,.., '-11 d"" ) \'e hesaplarım ona ııtore yapı· mı a ıp c ... """ıl ır. Z.ırı~ 1 :::rımız uş- Matsuokn tekrar Bitlerle ve Fon Rib-
°'lardı. mania irtibatı gece tesis ctmi~lerdir. Sa- bentropla görüşeceğini bildirm~ir. 

ti ~lnad hükünıet darbesi mih\·crcile- at 21 den sonra tn~ili7 harp filosu bir Bir Amerikan gazetecisinin Sua}ine 
it ~u_hakkak şaşırtmış \'e beklemedik- düşman gemisinin buh.!Ildu:itr yere gel- cevap olarak Mat.suoka Amerikaya git· 
t~ hadiselerle karşalaşhrnnştır. . . ~~şti. Torpitoln~I?,ız_ı_n proj:~törlcri bir meğe vakti olmadığını bildirmiştir. 

ı._ b':l1k Yu~oslnya ne tehdit, ne sınır duşman kruvazorunun yt'rırı avdınlat- öCLE YEMEC1Nl 
~ke 1 Ve ne de Alman ordularının ha- mış ve diişman kruva"örleri daha kaç- KRALLA YEDİ 
ı.._ .~ ~etirilmcsiyle te~ üçlü pak· mağa vakıt b~lmadan .saffı harp zırhlı- Roma 1 (A.A) - Japon haririye na-
--~ne alınabilecek bir memleket ol- larımızın 38 lık toplatıylc çok fena va- zırı Mat.suoka bugün öğle yemeğini 

\1 n ~ıkmı tır. .,.iyetc di.işüri.ilmüşleırd:r. Prcjektörlerin kralla yemiştir. Yemel-te Mussolini ve 
~· Uıtcslavya eski sıkı bitaraflık siya. ziyası İtalyan kruvazörlerinin arkasın- diğer zevat bulunmuştur. 
'ı.e ~vdet eylemistir. Huduttan ttta· da iki torpita muhribhin buhındu~mu Roma 1 (A.A) - Hariciye nazırı kont 
'ıi nı:radı~ı takdirde de müdafaıt "ÖStermi.şti. Bu torpit.1lar ateşimizden Ciano öğleden sonra Japon hariciye na-i; \ıe karanndadar. korunmak için sunıi bı:lut y:ıpmıslardır. zırı Matsuokayı k::ıbul etmi~ ve mütea-
~iiz hükümet beyannamesi~i .?ku- Torpito muhriplerimiz. yanmakta olan kiben Matsuoka Vene7İa sa~yına gide
~ .star. Bununla heraber hukmnt:1 Pola, Zara ve Fiume kruvazi)rleri üze- rek MussoJiniyi ziyare: etmic;tir. 
tira .~~liğini doğuran hadise. h_iikii~c- rine dikkatlerini toph~·arak her üç ge- · 
~ ~kkül tarzı. hu nıemleketm istık- [ Sonu 3. cü Sahifede 1 . 
'- aıt ı>olitikasını bugünden aydınla-
~k mahiyettedir. 5 ım1111111ıııııımıııınm11111111111ınıı111111111111; 

tir-. ~O:-lavyanın \'aı.İyeti açık \'e sari~- § M. , , .... ~ f • • 1 y § 
)iik ılınenıiyeıı şey. Almanl~anın bu· § 1 ı ...,,,e 1 m1z e u- E 
~i Balkan cephesini acmaga cesaret : : 

A1 etnıiycrt>ği keyfiyetidir. . - O'OSla v kralı ara- E 
~~ ~n. kararının ne şekilde te~ellı _ ~ E§ 
1-ti Cğını bekliycn Balkan devletlcrı bu - d ) J : 
ite:~ devresini de boş gcçirmb·orı:ı.·. = Si O a te ~raf ar s 
"'-k ' . 8 11\lannda sıkı bir iş birliği kur· § • •. 5 
t~11/0.lunda da hummali bir faaliyete : Ankara, 1 (A.A) - Yugoslavya: 

ıı. •şhrler = ı · t 'k" · Pi · h""kürn" = QÜYii •• • • = kra ı maıes c ı ıncı yenn u - = 
'1t G k Brıtan~·a harıcaye nanrı Ed~n E darlıj'.,tı ele alması münasebetıiyle re- 5 
~:ıeı Ku~ay .baş~•. General Dıll 5 isicüınhur İsmet İnönü tarafından 5 
~I :~ki y~ns . vazı~et kaşnsmda :: kendilel'ine telgrafla tebrikatta bu- ; 

fta h tinaya ~!tınişlerdır. 5 lunulmuş ve mUşarünileyh de saıııi· 5 
ltblifcle Usosta Atinada neşrolunan resan ; mi teşekkürlerini reisicümhura tel-: 

aenbatin harbin Balkanlara i nafla b"ldirmistir = 
f S0tıu J. ci Sahifede ] !üa1111U11:11uH1111i11uİllllHll........._5 

Yugoılav:yada verilen 
mühim bir emir 

---o>---
icabında herkes 

SON DAKiKA 
."" ......... ·. 
Asmara şehri de 

zaptedildi __ ..,.....__ 
Kahire t (A.A) - Bu alqun 

re11nen bildirildiğine göre ileri hare
ketine devam eden Britanya ordula
n Eritrenin merkezi olan Amıara 
ıehrini za~itterdir. . 
lta!yan I i/osunun İfi 
sene ıonundan evoel 

bitirilecek 
--<>--

Kahire 1 (A,A) - Amiral Ka. 
niiaram aon deniz muvaffalayeti 
münuebetiyle vuku bulan beyana
bnda ezcümle ıunt.n ıöyleriıqtir: 

- ltalyan filoau iıini ıene sonun· 
dan evvel bitirmeje çalıfacağız. 
ltalyanlar Jatland deniz haıbı .ibi 
bir tuzaia dütmütlenlir. 

• • • 
canını evının 

eşiğinde feda 
edecek 

> 

Hırıatıarın lideri ıaçak 
dhba karar tırlllli 

-0---

ilıaınd rnaJl(dli Pe yer 
deOlfdPmelı yasalı .. 
Belgrad, 1 (A.A) - Dün başvekil Si-

moviç bir emimame neşretmiştir.. Bu 
emirname şudur: 

BiikUmet bütün komşulariyle dostluk 
siyaseti takip etmelde4ir- Ve hepsiyle 
en iyi komşuluk ve .ı-tluk mUnasebet
lerinde kaJmaia ~ütadır. Balk 

[ Sonu 3. cii Sahifede ] 

Alman Ajanaının 

verdiği haberler 
---coı---

,. unanistan 
umumi ve hö
yük bir taarru
za hazırlanıyor 

--<>~--

Arnaıut bududuıdı-i 
Yuııııavıar da hazır 
Yunanistana j ...... 
1ı111111eııer1 yağlyor
Berlin, 1 (AA) - D. N. B. ajana 

Nevyorktaa istihbar ediyor: Nevyerk 
Tayınis pzetesinin Belgrad muhabiri 
pzetesine Bitoli (Manastır) dan fÖll
derdiii bir yazısında Yunanhlann Ohrl 
ıölünden Adiryatik denizi sahillerine 
kadar umumi bir taarnna hazırlandık· 

[ Sonu 3. cü Sahifede 1 
aaaccaaaa::aaa:::aı:ıaaaaıaaaaac 
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ŞEHİR HABERLERİ 

-· iKİNCİ KiSi~ Yazan : Şahin Alıduman Halkevinde Dün yapılan • 
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Belediye mec
• si dün içti

ma etti 
Şeref ve istiklilimiz uğ
runda her fedakirlığa 

hazır ve razıyız 

ı-.e yapacaiını oiJiyordu! 
~~~~~-x~x·~--~~~~-

---C<••--Orta ılı düze1dihten sonra Sultan Murat ifleri 
lıölıünden halledecelıti-. 

Yeni llütçe tetlıiJı 
edUmelı iizePe 
encümene göndePildi 
Belediye meclisi dü.'l saat 16,30 da 

Halbuki Recep paşa bolle yapmakla 
çok hatalı. bir Jıarekettc .bulunmuş olu
mrdu. S61tan 1\'Iur3t, pal •ez.irc .öte

beri ip bir nazarla bakmıyordu. .. 
Genç padişahın parlak bir zell•n ve çok 
derin nir ıgörilı;ü •ardı .•. 

Bir kimse ile bir 'kcrre :bile görii._."5e, 
onun iyiliği ve fenalığı hakkmd 'hemen 
hükmünü \verirdi.. H.;_jnknr Yerdiği bu 
hükümle-rinde ekseris ıpek nadir ve 
ıniistesna ahvalde yanılabilirdi. . 

Nl.'tekim padişahın topal vezire dair 
düşüne~; hakikate hiç tc nykı.rı bulun
mamakta idi .. Sull8n Murat. Recep pa
sanın yeniçeri ve sipahi üzerindeki mu
zır nüfuzunu çol..'ian sezm~ti .. Ve onun 
her fenalığı yapacak kahilivctte müf-
it. ahlılksız bir ;adam olduğtına kanaat 

'!: tirmisti Fakat bu son kopan isyan va
knsında asiler Hüsrev pa~aya taraftar 
oldukla.n ve Recep pllŞall:n adını ağız
larına almadıkları için fitnenin :topal ve
zir tarafından çıkarılmış olmasına hün
kar asla ihtimal vermemişti. Bunun için 
Hüsrev paşanın, İstanhulda bulunan sa
dık adamlan vasıtasiyfo bu kıyamı mey
dana getirdiğini :r.annedeıı padişah ilk 
iş olarak zorbaları yola yabnnak isti
J•ordu.. Bunun temini icin de Recep pa
şanın yeniçeri ve siJ>"hi!er üzerindeki 
nüfuzundan istifade etmeğe kal'ar vere
rek topal vC'Liri bu rr.amtla sadaret 
mak:ımına getirmişti .. 

Hele bir defa ortalık diızdsin. Sultan 
Murat o zaman yap:ıc.-armı bilirdi... 
Simdi yütllne güldüp~ yeni sadraznm1 
deı·hal azledecekti. Ha•ta yalnn: azli ile 
iktifa etmis-<!t'Ck topal veziri öt.eki diin
v~vn göndermeğe karar vermesi bile, 
hünkurın gayet sert ve şedit olan karak
t:Mine mızaran tnmam·, le mümkün bu
lunmakta idi. .. 

Sultan Muradın dr..ıfını iki vi.izli.i, 
n cnf~atine düskiln bir takım adamlar 
armı.ştı .. İktidar, kuvvet şimdi padişa
hın def:il, b:ışkalarının elinde idi... 

Denize dilşen yılan~ sarılır .. Bu va
zivc:-tte kalan bir ad:ı!Jl düc;manlarma 
güler yüz göstermektE>n ve elini uzata
rak onlardan yardım istemekten ba~ka 
ne vapabllirdi? ... 

Rt'cep paşa ile diğer v<"Ziı leri yanın 
dan savan ve odasında yalnız kalan genç 
padişahın knfası bUtün bu korkunç dü
şüncelerle doldu. Ve uzan süren bu 
zihnt meşguliyeti neticesinde vaktı gel
meden evvel hiç bir hissini ve düşünce
sini kimseye çaktırmamağa ve her kes
ten gi7lemeğe karar verdi . Kendi ken
disine söylenerek: 

- Acaba bu fitneyi tahn1c eden kim
dir?. Yoksa yeniçeriler ve hiç bir şeye 
akıllan ermiyen sipahi neferleri kendi
liklerinden meydana atılıp ta bu kadar 
~ürültü patırtı etmeğe cesaret edemez
ler. Acaba tahminim doğru mu? .. Zan
nettiğim gibi bu isyanı tertip eden Hüs
rev mi olsa gerek? .. 

Bu dakikada dördüncü Murat birden
bire ka larını çattL. Aklına mUthiş bir 
fikir gdmiş olmalı kt alnının üstünde 
uzun çizgiler v derin buruşukluklar 
bt'lirmişü ... 

Ve kendi kt'ndine söy1enmekte devam 
ederek: 

- 1'~vet... Bu ihtimal de peknla hatıra 
gelebilir .. Lakin, eğer şimdi aklıma gc-

. 

len şey doğru çıkarsa bu ne çirkin, ne 
gayri ahlaki bir vaziyPt teskil edecek!.. 

Bir ana, çocu~unun Uzerine yürüsün! 
Hem de karanlıklara s;nerek, p(!t"de ar
kasına saklansın da kendi öz oP,lunu 
mahvetmeğe çabalasın' .. Oh .• Bu ne 
?ehirli bir şUphe!.. Hayır.. Bunun im
kanı olamaz .. Vakıa anrun sııltanate 
emir ve kumanda etm~e biraz clüskün
diir amma ••• Bana, kendi e\•ladına kar
şı bir suikast tertip edecf'ğini hiç ümit 
etmem ... 

Bu şüphenin tesiriyl .. işte kafam du
mnnlnndı. .. Adeta bu dı:ıkikada zehir
lendiğimi sezer gibi O'IJ)'orurn.. Bu zc
"ıirli şüpheyi kafnmdnn çek;p çıkarma-
lıyım... • 

Bunu yapsa, yapsa •. Yine mutlaka o 
Hüsrev habisi yapmış olmalıdır .. Yıla
nın başını e7.mek için daha ne Z2.mnna 
kadar beldemcli7 .. 
Şimdi tam sırası!.. Asiler elebaşıları

nı kaybettikten sonra artık mul•avc
mctte devam edeml"Zler.. O zaman bu 
isyan hare.keti de suya düşmüş olur_ 

Kendi kendisine bu sureUe söylenen 
hünkar birdenbire yerinden kalktı ... Bir 
kaç defa el çırptıktan sonra yüksek ses
le haykırdı: 

- Baka kim var ornda? .. 
Kapının önü.ııdek.i niibctçi barem ağa

sı padişahın sesini cluvdu ve hemen oda

belediye reisi doktor Behçet Uz' un reis
liğinde toplanmış, Nisan de\lresi mesai
sine başlamıştır. 

Reis ceJseyi açınca meclis azasını se
llimlamıs. geçen mil7.ake.re zaptına ait 
J. ülasa omnnrak kabul edilmiştir. 

RE1StN NUTKU 
Müteakı1>en riyasete gelen evrak nit 

oldukları encümenlere se\•kedilmiş, dok
tor Behçet Uz, kısa bir nutuk söyliye
rek demiştir ki: 

- Bu içtima devrPmizin en mühim 
i ·. 1941 bütcesidir. Yeni yıl bütcesini 
yüksek huzurunuza arzediyorum Bele
diye ~!erine ait bütçemiz 1 381 ::\21 lira 
üzerinden hazırlanmıştır. Yt>ni yıl btit
cemiı.in varidatında gı:-çen seneki büt
çeye na7.aran 150 821 li~l:k bir tenakm: 
vardır. Biliyorsunuz 'ki gccc·n seneki 
bütçemiz 2,232.000 lirn idi Mı.ilhak hü • 
çelerimizden mezbaha bütçesi 345.150. 
otobüs ve tramvaylar idaresi bütçesi 
489,000, fuar bütçesi 162.000 lirn iizerin
dcn tanzim edilmiştir. Varidat ve mas
raf mütevatlııdir.. 

Belediye daiml eneiimeni. bazı vnri
dattaki tcnakusu nazarı dikkate almış. 
halk hizmetlerinin de tamamiyle ifasını 
göz önünde tutarak ~ıü.cmü niyetle ve 
uzun süren çalışmalarnan sonra mülhak }'a girdi .. 

-c Bitmedi >- bütçelerle birlikle yeni ~-ıl bütçesini 
----.o,----

Gelenıer, Gidenler 
İzmir mebusu B. Mehmet Aldemir 

Anknraya, Aydın meh~ B. Nazmi 
Topçuoğlu Aydına. Denizli mebusu bay 
Yusuf Başkava Deniiliye gitmişler, Ma· 
nisa mebusu B. Saim Uzel Ankaradan 
sehrimize gelmişlerdir. 

---m•---
Yarınlıi Konferans.. 

İstanbul ünhrersitesi Fen fal-ültesi 
döçentlerinden B. Tarık Artel tarafın· 
elan ynnn saat 18 de İzmir Halkevi sa
lonunda (İlim dili ve Halk dili) mevzu
lu bir konfurans verilecektir. ----c:o,----

ZABIT ADA 

2,081,000 lira üzerindl·n hazırlamıştır. 
Muhterem meclisin bütçe üzerindeki 
tetkik ve müzakerele.,. esnasında halk 
hizmetlerini nazarı itibara alarak il'ap 
roen esaslı kararlan ahcağı tabiidir. B•ı 
kararlarla tenakus eden varidııtımızın 
telô.fisl belki de mümktin o1ac.-aktı.,. Ye
ni bül<'emiz miitevazindir. Rordar na~ 
zan itibara alınmıstır. Bu ~rsıntır-ız ve 
normal bütçede funme hizmetlerini r.ör 
mek için lüzumlu tahsisat aynlmı~ır. 
Bütün halk hizmetleri nonnal olarak gö
rülecektir. Yüksele me<'lise bu bütçenil" 
umumi esaslan hakkında bir kaç ra1·anı 
da arzedevim: Bclediy<' id?.re VE> hc :ıp 
islerine 214,836 lira sıhhat ; lerin 
181147 lira, imar ve tezvin is'lerinr 
379,140 lira avnlmı~. tc~i%1lk i krln 
103,520 lira, ısıklandırmn iıı:lerine 79 320 

• • • • • • • • • • lira, itfaive i <ıl~r·n,. 4'> 6-'ll'I 1i .. :'I nh ic; 
iri' AftAH,..I. uADA edilmi'ltir~ 
a.n .& A 1946° senesine kadar ödenmesi devanı 
BiR HIRSJZLIK edecl"k olan istikraz borcunun bu sen"-
Karantinada 256 mcı sokakta 14 ya- ki taksiti için de 150.000 lira aynlmır 

şında Tahsin 16 yaşında İbrahim ve_!6 tır. Belediyeler, ve Cümhurivet merkPz 
vaşında Cahit belediye zabıta müfettisi ba:;:larınn kanun1 hic;.;elerl 1ah..,is olun-

B. Hüscyinin evinden 20 lira para ile m B ... :;..,; tens" b 1 b .. tc 
bir tabanca caldıklan iddiasiyle yaka- .. u~.,.~, 1? uyuru ursa u e e~
lanınışlnrdır. 15 lira ve tabanca elde cu:n:nınc verehm. Evvela orada tetkık 
edil k sah"b" ·1 .şti edılsin •. 

ere ı ıne ı.-erı mı r. R · · b teklif" k b 1 d"l · · İ İ eısın u l a u e ı mıc; ve ruz-
D!K L DE namede başka madde olmadılbndan 
BİR KIZ KAÇIRILDI ?.nümuzdeki Pazartesi. ~u:ıu. toplanılmak 
Dikilide İsa oğlu İbrahim Çakal, Be- uzere celseye son venlmı~tir 

kir oğlu Cemalettin ve arabacı Demir 0 

Ali Damacı birleşerek kmia bir tarlaya Celıirgeler hemen 
~lışmağa kadın arkadaşlnriyle beraber imha edUecelı
gıtmekte olan Ömer km 19 yaşında Ay
şe Gergini zorla kaçırmışlardır. Bir jan
darma müfrezesi, fozl~ vakit geçmeden 
suçluları, hidise esnasında kullandı1da
rı silahlarla birlikte yakalamış ve adli
yeye teslim etmiştir. 

Havalar iyice ısındığı için Ziraat mü· 
dürlüğü, geçen sene çekirge zuhur eden 
mıntakalarda tedbirler almıştır. 

Cckirge çıkan yerlerde seri mUcadele 
tatbik edilerek bu muzır haşere hemen 
imha edilecektir. 

~~-~--x4x:~~~--~-

İnönü zaferinin yddönümü miinmebetiyle dün 
RaJlıeuinde n.aerasim yapıldı.. 

-------x~x 

İnönü zaferinin yirminci ylıdönümü Orada İsmet İnönü ~.wnanda ediyordu. 
münasebetiyle dün Halkevinde merasinı ismet lnönünün kumnnda ettiği kuvvet
yapılm$r. Merasimde vali Fuad Tuk- ler, bütün bir huswnct dilnyasının ileri 
sal. Müstahkem Mevki Komutanı Ge- kollannı teşkil eden istil:.\ kuvvetlerine 
neral Mahmut Bcrköz. Parti müfettişi haksız hareketlerinin layık cezasını ver
ve İstanbul mebusu Gnlip Bahtiyar Gö- di. 'fiirk milletine emsalsiz kahramanlık 
ker, Belediye reisi doktor Behçet Uz, hayatının, asn top1amşımn ve necip yük
e. H. P. Vilayet idare heyeti reisi avu- lenisinin muazzam zaferini yarattı. Bu 
kat Münir Birsel, daire müdürleri, mu- zafer bizim şerefli \•arlığımıza H'iyık hür
allim ve memurlar ve kalabalık halle meti hUla duymamış oliınlarn bir inti
bulunmuştur. bah sillesi, içteki ~afillcrc ve hainlere 

Merasimin biitün safhaları hoparlör- ebedi ölüm darbesi oldu .. İkinci İnönü 
lerlc şehrin ~er ta:a~ıııa yayılmış, halk zaferi. Türk ordusunun celtıdet ve şeca
tarafın~ cl1!tl:n~tir. . aliyle milli mücadele hayatımızda diki· 
Merasıme Istikhü marşıyle baŞlanmı~ len ilk şeref abidesi oldu. İkinci İnönü 

ve ilk olarak kür~~Y.~ .~snaf \:e Ahali uıfcriyle yenilen milletimizin mak.'1.s ta
Bank~ı uml.!m muduru Atıf lnan çık- lii büyük zaferler tnliinin başlangıcı ol
mış, ıılkinci Inönü muharebesinde düI?-- d~,. 
ya ve vatanımız~n _durumu• me\-zulu hır Hatip nutkunu şÖylc bititmi.ştir : 
konferans vermıştir. Ruhl t · d la · ı 

Atıf İnan, ikinci İnönü zaferini anlat· 1• : .. arunb v mlıhkn en ill~mn; "fcleuygu brı!lıe 
ld'" ·· ·· ·· el t ·ı nonune aı: , m ı \'azı re aı -

~v~e. ~n~~ { 1 ı:~un~~· an esı hk. şeref ve istiklalimiz uğrunda her 
e gınul.k"!-1 ~ı~!·~. af c.m. h 1 :ld'" .. türlü fedalirbğa hanrlık karanndao 

-::-- . .ınci ~onu 7: erının eı· yı onu- doimuf bir kahramanlık ordusu halinde 
mu, ıstikbalın. yılların ve asırların kud- bü·t•· •11_,.A ~. - ·· ·· • d • 
retinden bir damla eksiltemediği bir un mı ~e 1D011unun cmnn eyn:...• 
iman kaynağl kalacaktır. Müte:ıIUben Lise müdür muaylıil~r~-

Hatip, millt mücadeledeki vnziycü n- den Sait Odyak tarafından «lkıncl lno-
latnuş, hür ve müstakil kalmak gale~a- nü muharebesinin tarihi teferrüatiyle 
niyle ayaklanan asil milletimizin cahU, ~ünde durma ve netice• mevzulu bir 
gafil. kör mütaassıplar ve hainlerle de musahabe yapılmıştır. . 
çarpışbğını, isyanlarla uğraştığını, şah- İkinci Erkek Lisesi talebesinden Jb
lanan Türk milletinin; silah, cephane, rahim Olgun •İsmet İnönü çin•, Kız 
tank ve tayyar~si bulunmamnkla bera- Lisesi talebesinden bayan Güzin Akbaş 
her bir millet hayatındaki teçhizatın en •Nisan 1921 in ~iğinde•, Ege Lisesi ta
kıvmetlisi olan milli suurla hareket et- lebesinden Nuri .,Jnönü•. Kız muallim 
tiğini sövlcmiş ve şunlan ilfıve etmiştir: mektebi lalebesindcn bayan Kfunran 

- Türk milleti, ikinci İnönünde bu cTürk öğün, çalış, güvcnı isimli şiirler 
mukandanı bulmuş olmakla bahtiyardı.. okumuşlardır. 
'~~~.,.c:.;:::><o.:~~><.:::~~~~~.<:::ı~~~:><:~~:>.c;;:>.c:::>.c:::>c;;::~><::::><::::><::::><:::ı~~ 
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s G~en sene cellJedU· 
alhevinde, MeJıtep· E mi31enler llu yıl talim~ 

ıerde Jıonf eranslar § göreceJıler... ~ 
uerilmeğe başlanıyor § BOR. Tov A AsKı~nLiK DAİRE- § 

---<>- :siNDEN: E 

--«•--

Verem Mücadele cemiyetinin tertip ~ A) Tallın maksadiylc silah altına~ 
('ftiği propaganda seri konferanslarınn § celbedilen 327, 328, 329 doğumlula- § 
yakında başlanacaktır. Konferanslar :: rın dnire bölgesine ait olup geçen: 
Halkevinde ve mekteplerde verilecck, 1 ~ sene silah a!tına alınmıyan aksamı ~ 
vereme karşı ne suretle tedbir alınabi- =bu sene aynı maksatla ve 28/ 2/ 941: 
'eceği izah olWlacaktır. §tarihinden itibaren silah altına da-§ 

Verem mücadele cemiyetinin seneler- :: vet edilmişler ve peyderpey mah:ıill E 
den beri başında bulunan göz tabibi B. ~ müretteplerine sevkedilınektc bu-§ 
l\fü t O eJ ._,__ • l"ğ · t"h d'l = lunmuşlardır. = 

a r , LCKrnr rcı~ ı e ın ı ap e ı - = B) K "d ten h ük ıı f b ~ıı = 
mek suretiyle muvaffalayetli çalışmala- :: aı~ e :r m e e ag E 
rR imkan bulmuştur. § bul lund~l~~ şlutıbesınclaelari~amleına daçıka-t § 

,r,....,.m mil d 1 ·ye•:-:- Yaman- = rı nn sı au a pus y ve = 
·~'" ca e e cemı WUM& - edil ekte. 1 d her h . b" -

lar dağında her yıl açılmakta olan kam- E m ıse er . ~ angı ır se- § 
pın küşadı hazırlıklarına şimdiden baş- E heple kayıt. har~cı ~?lnuş olanların: 
lanmıştır : da bu şereflı vazifeyı ıfadan mahrum: 

-Deniz Gazinosunda-
· E kalmamalnn için bu da\•etin ayni E 

~--••••••••-••a.••-------------.. E zamanda daire bölgesin® mahalli§ 

Tayyaresinen asında~~1: 
:: r,nzetelerle ilanı münasip gtirülmüş-: 
g tür. Binaenaleyh bu ilan tarihinden ~ 
E itibaren ayni doğumlulardan olup ta E 
§ namlarına davetiye gönderilemiyen- : 
: lerin de derhal şubelerine müraca- § 
§ atlc emir telakki etmeleri vebu iln-: 
§ run Vilayet merkezinde gazete ile E 
: yayıldığı gün (Hariç) ten itibaren E 
§ dört gün zarfında bağlı bulunduğu§ 
§ şubesine müracaat etmiyenlerin ha-§ 
: kava tanınacağı ilan olunur. : = 11111111111111il11111111111111111111111111111111111111111 = 

Perşembe E .. lenceleri 
Her Hafta Büyük Ra~bet 

Ka~anmaktadır. 
MASALARIN ONCEDEN TUTULMASI R1CA OLUNUR 

1 •• ·-
•••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııı••••••••••ııııaıııııı • • • • 

~ ~ UYUK 1-IİKA YE ~ ~ 
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Bir Fırtına Gecesi 

Z Nisan 1.941 Çarşamba gününden itibaren · 

TÜRKCE SOZLV • SAZLI • SARKILI 
~ ~ 

DOKTORUN AŞKI 
l\IÜMESSİLLERi : EIUİN RIZIK - SÜU'YMAN NECiP .• 
OKUYANLAR : MÜZEYYEN SENAR - MUSTAFA ÇAlALAR .. 
AYRICA : GAYET GÜLÜNÇLÜ - Muqikili CİNGENEU·~ BARI.. 

l\tÜl\tl~SİLLERI : EMİNE RIZIK - SÜLEYMAN NECiP ... 
Cumeı1esi, Pazar 1.15 TE B A Ş LA R. .. 

. ,,.,.._. .. 
r 

tip: Her gün öğleden S\Jllra gezinti, pcn- geçtikçe sağlaın bir dostluk şeklini al
çere önünde veya bahçede el işleri re- rrııştı. Annesinin can ıtık1cı ihtarlarına 
jimi ~nrçabuk unutuldu. Fakat, sabah- rağmen o benim ne yaptığıma alakadar 
ları kahvaltı hazırlamak için erken oluyor, vakıt buldukca bmimle ;konuş
uyanmılk mecburiyetinde <ılmam Nec- ı:nakta devam ediyordu. Nihayet tasav
miyenin rahat uykusunu bozduğu için vnrlarunızı ve arzular•mtzı birbirimize 
Hümıilz hanım bir sabah bann yeni bir anlatacak, kederlerimizi birbirimize tev
hüküm tebliğ etü: di edecek kadar yakınlaştık Bilhassa 

- Sen yukanda, tavan arasında ya- akşamları, kapılan pençe.releri kapa-
tacaksın. m!k vazifesi benlm iizerimde olduğu 

Öli1eden sonra, uzun yiirüyüşlere iş- için beni bahçede takip eder, ağır ka
~n hala bunu kabul etmemcğe çabalı- ği minnet borcunu ödernek üzere, vilcu- tirak cdemiyecek kadar yorgun ve bi- natlnrı kendi elleriyle sürer ve demiri 
yordum. dumun ktı.vetini kullanmağa mahkCım tap kalıyordum. Gezintileri bensiz yn- yerlestirdıKt.en sonra, ı:ahiren lak:ıyt bir 

YAZAN : tlç Tll.DIZ 
-3-

Israr et.ti: edil~ pıyorlardı. <Çocuklann:> nrkadac;ları tavırla sorardı: 
- Scnl bıraktı kızım. Hem de böy- Henüz Necmiyeden bahsetmedim. Be- gel?iği vakıt benim ekseriya yapacak iş- - Nasıl, gün iyi geçti mi Meliha? 

le bağınna, bunu menediyonım, anlı- men hemen benim ya!lmda, güzel bir lenm vardı. Bu seherle beni onlarla lyi çalı~m mı? 
yor musun? Haydi balcayım §imdi, işe! esmer kızdı. Kendi haline kalsa, iyi birleştinnemek Adet oldu. - Her vakıt gibi. Ya siz? * kalpli. uysaldı. Fakat annesi her kes gi- Dedim ya, her eziyet benim içindi. - Ben "bisikletle ar':adac;lar1 gömleğe 

Bu fından itibaren a.-..mızda zımni bir bi, kızını da :Jertlilde idare ediyor ve Bu hal böyle üç sene devam etti. Bu gittim. Bir kaç sigara içtik. 

Paraşüt.;ülere 

karşı yeni 
tecrübeler 

o--

KarşıyaJıa ciuarında 
yapılan tecrübelep çoh 
iyi netice 11erdi .. 

---o-
Karşıyaka civarında mefnız tayyare· 

lcrdcn indikleri farzolunan paraşütçüle
re karşı yapılan tecrllbc tam bir muvaf
fakıyetle neticelenmiştir. Sivil ekipler 
ve dmer müdafaa ekipleri paraşUtçUler· 
den çoğunu daha havada iken imha et· 
miş, yere inenleri de yetişerek yakala
mı.şlnrdır. 

---..ıı:o----ınulcavele aktedilmisti. Benim_ yapılacak kimseye ağız açtırmıyordu. •Ben gel- müddet znrfında her akşam yatağıma - Yine sigara ını! Alışacaksınız. Bu 
bir vazifem vardı. Bana verilen yatak mezden evvel bu 7iddetlerden en çok yatarken kendi kendime: cBu hali de- pek fena. Eğer <o• d•ıyusa kim bilir GENERAL CEMİL 
ve gıda mukabilinde bu hizmeti yapma- hissesini alan. öyle zanued~rim ki, Nec- ğiştirmek için ne yapmnlı") diye sorar ne der? r ANER GirrJ 
~ mtthur idim. Boğaz •okluğuna bir nıiye idi. Benim evde yedeşmtmle bir dururdum. - c(b hiç bir U!t!an duymıyacak, . .. 
hizmetçiden baJh bir feY d~1dim. Fa- çok işl~r düzeldi. Necmiye tekrar iUba- Fakat on dört on b~ y sında kimse- çünkü 5en ~di'D te söylemiyecekshı. Beden T.erbiyesi ge~el dırektörU ge-
bt dışanya karp bir f'VU.tlıktım Hür- ra geçti. Hulki bey esi~enmeğe başladı. siz bir kızcığu ne yapabilir? Apaçık Yabıız, csiu 1erin1e e1"nınu sıkıyorsun. cıeral Cemil Taner, dün sabah Ankara 
müz hanımm insaniv~i '-e merhameti Bayanın blitün uafu ,uldeti yavq ya- cl evinde .hizmetçi olmak baruı daha Böyle teklif tekellQf ~ gitmez. treniyle Uşağa hareket etmlftir. Evve1-
bcdava değildi. <Asilnnc hareketinin> vaş b<!nim :zavrulı başımda toplanmağa ağır ~el<Iıni için kaderime 'boyun eğiyor Söyle bakayJm, yine pek acuzelik etti ce de yazıldığı. gibi Uşak ve Afyonda 
kendisine temin etti!!i gururdan başka, başladı. ve bek1iyordum. mi? Beaen Teftıilyesl ~llbnı ~ ettik-
bütün hayatım için bana zorla yliklcdi- tık geldiğim hafta kuruımuş olan ter- Refik'i bana çekm~ olan sempati gün -c Bitmedi >- ten sonra Ankaraya dönecektir. 

Büyük tehlike 
Karşısında 

---<r•--
Ballıan milletleri sıfı• 
bil' i~ birliği lıurmalt 
mevlıiindedirler ... 

llAKlil OCAKOOLV 

L BaştaraJı 1. ci Sa1ıifedc J 
sim~ctine mani olmak için )·npıtacak 
mas ,.e miizakcrelcrlc nli'ıkolı butundO 
ğu tn_rih edilmiştir. 

Bu tema \ e müzakerelerin daha ı 
yadc Yugosln\ya ile yapılacağı ve • 
memleketin her hangi bir tccavlizc !" 
raması takdirinde kunılacak iş bir 
nin esaslannın derp~ olunacağı şii 
sizdir. D\iıı Bcrlinden verilen bir 
herde de lngiltere harici~e ıınzırı ·t 
Genci kurma) haşknnınm Bclgrnda gı 
tikleri bildirilmiştir. 

Bu lıalıcr henüz resmen tc) it cdilın. 
ıniş bulunmakla herabcr bu seynhat 
yapılması bil) ük bir ihtimal dahilin 
dir. Eden Helgrada gitmcnıis bulu 
bile her halde Atinadan bu müzak 
leri \'C temast:m ynpabilecck mc\·ki 
dir. 

Şimdi dii:;iiiniilcn uokta şudur: Ba . .&. 

dc\'fotlcri arasında Slkı "bir is birli~i ....,... 
cuda ~etirmek, bu km'\'eti İngiliz 
Amerikan yardmılnn ile la~viyc edf' 
rek bir kuvvet miivnzcnc i haline 
tinncktir. 

öteden beri mn1ümdur ki Balk., 
milletleri tnm bir tesanüt gö tercbililı 
aralarında kafi bir i birliği viicuda ı!' 
tirebilirlersc hu Jınrcket Balkanlar "j,1-
hunun garantbini teşkil eder. 

Halkanları teker teker avlamak be~ 
miimklindiiı·. Fakat Balkan birli~ 
yıkmak çok güç bir iştir. Hatta ~ 
sızdır. Yıllnrdan beri vanlınasma ('ali· 
şılan bu netice, tclılikeniıı son dakik~ 
larında elde edilir bir vaziyete g~ 
gibi görünmektedir. Bugünlerde kur~ 
ması beklenen nntkanlardaki i biifijio 
sulhun müe ")'idesi. harp takdirinde dC 
nferin teminatı olacaktır. 

HAKKI OCAKOOLfJ 

8. Mümtaz.Faik 
şehrimizde . 

-<>--
Gazeteci arJıada.sımız 
i!!li Jı er ~elt 

B. lVIııınta~ Fa I• Femk . 
Gazeteci arkadaşlanmızdan değerli 

hatip B. Mümtaz Faik Fenik şehrimizSe 
("elmiştir. Cuma günü akşamı saat 18. 
te f zmir halkevinde cSinir har hı> nıeV'
zuu üzerinde bir konferans verecektir. 

Arkadaş1mız. vaki olan rica üzerine• 
cumartesi günü akşamı sııııt 2 1 de Ksr
ıııyakıı halkevinde de bir konfc.-rans ·•r:' 
rccek ve mc\1zuu <harp cepheleri~ tef
kil edecektir. 

Ankara radyosundaki konuşmnlı.ttl 
zevk \'e istifade ile dınlenılmiş olan ıır
kad~;ımızın lzıpirdeki konferaruıları dıt 
höyük r~betll' karşılanacağı şüphesiıı:
dir. 

---co>---

İzmir beden mühellef" 
ıer!nin cG!ışma tarzı 
muvafdı görüldü-
Her ay toplanması mütat olan bede!' 

terbiyesi ist~are heyetinin evvelki giiO 
bölıı-ede toplandığını yazmıştık. 

Bu toplantıda mükelleflerin ça1ı,rıı• 
cıekilleri hııkkındııki program üzerin~ 
göriıişmeler yapılmış ve f zmir bölgesi~~" 
çalışma programı muvafık görülmi.iatu'· 
Toplantıda ayrıca İzmir bölgesi el#' 

rine bir eğitmen daha gönderilmesi k~ 
rarla tınlmış ve yeni sahalar tesisi içli' 

lüzumlu malzemenin tedariki imktınt-rt 
araştırılmıştır. 

B. SUAT YURDKORll 
YİNE AJAN •• 
Bölge ba kanhğı istilasını kabul :~ 

mediği için B. Suat Yurtkoru fu\ie" 
ajanlığı vazifesini yeniden kabul e 
rek if ayn başlamıştır 

----coı>----

ff P-'fane ffltJyacr 
h~lılıında mazbata .. uıııl 
İzmir memleket hastanesinin •. um. \'i• 

ınüvazeneye nlırunası ve E~e bö1~rtu1-
lftyetlerl ihth""acı nazarı dikkt~ .. ~ bit 
m;;ık şartivle birde ayrıca b~ 
nUmune hastanesi a~lın~ edl ... 
vilayet umumt meclisince iz.bar t t.•~ 
temenniye dair hazırlanan mazı-:e ltr 
kında viliyetten Dahili,.e. Sıhh~t d<.'t'ttc
timat Mua'veMt velclletlcrine gön 
cektir. 



~AN CABSA'NBA 19'.l 
2 -= s L :::SU -
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ZAYİ MÜHÜR 
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ZAYİ 

}u'!osi~vyaya 
llıı, ,. unanista-

len mühim bir emir 

Koordinasyon 
heyetinin kararı 5 BUGÜNKÜ PROGRAl\I : .......... ------.... ----- .....•••.. 

Umur ve hususalun için .istim.al ct
ı-oektc olduğum Noterce mu.saddak -Ta-

19J3-1939 ders yılı sonunda Ödemiş 
Kaymakçı köyü ilk okulWldan aldığım 
diplomamı kayb~ttim. Yenisini alaca
itımdan es~!siıün hükmü yoktur. 

( Başta rafı 1. d Sahifede ] [ Ba§tarafı 1. ci Sa.lıif ede ] 
rahat etmeli ,.e rcrek hariçten gerek mağaza, depo, anbar ve imalathanc.Jc
mcmleket içinden çıkanlan yalan ha- riyle şube ve komisycncu1arında ''eya 
bcrlere kapılmaksızın mutat iıJ,eriyle sair yerlerde mevcut şekerleriı:lin cbs 
meşj?'ul obnalıdır. Binaenaleyh sebepsiz ve miktarlarını göstere!'elc bir beyanna
ve zararh neticeler verebilecek her tür- meyi 2 Nisan 19.U Çarşa•nba akşaınına 
lü ikamet mahalli ve yc:-r değiştirilmesi· kadar mahalinin en büyük miilkiye me-

B.00 Pı-ogram ve memleket saay ayan, 
8.03 Ajans habcl'lcri 8. 18 Müzik pl. 8.45 
H.00 Ev kadııu - Yemek Listesi.. 12.30 
Program ve memleket. saat nyarı 1,2.33 
Miiı.ik : Hafif şarkılar 12.50 Ajans ha
berleri 13.05 Müzik : Halk tüı·killeri.. 
13.20 - 14.00 Müzik : Radyo salon or

hir Eldibek - olarak mahkuk mühürü
mü zayi ettiğimden b.u tarihten itibaren 
her ne suretle istimal edilirse edil in 
muteber o1ını) acağı ilan olunur. 

Oclcmiş Kaymakçı kiiyiinden 
Mehmet oğlu 

MUSTAFA GENCER 
(769) TAHİR ELDİBEK 

1252 (772) ııa mı saldıra

caklar? 
ni yasak cdiyormn. muruna bildirıneğe mecbun1urlar. 

kestrası 18.00 Program ve memleket sa---------------- _ll_CI_,._. ~-11-Z_ C _ll_l_f_l_G_• 

\' -0-- -

...,. "9osıavya harbe gi· 
.._le euuelci Arnauutıu
•11 leJnizlemeıı ıazıın 
~ gelec:elı .. 

Devletin ve milletin menfaatleri şunu Ellerinde 100 kilo".fan az ~eker hulu-
cmrediyor: Her kes evinde otura~ak ve nanlar beyanname venniveceklerdir. 
icap ederse ''eya mukadder olursa canı- Sınai müesseseden maksat muamele 
nı l-Utanın, kralın YC milletin iyiliği için vetgL<;i kantınWlun 5 inci maddesinde 
kapısının csiğinclc feda edecektir. tarif eclilt?n müesseselerdir 

Belgrad, 1 (A.A) - Dün bay Maçe- 1 Ni an Salı gününden ev\el ~atılmı.ş 

194:1 
KOLONYASI 
Eczacı KEMAL AKTAŞJN 

SAHESERLJınINDr ·
ff İJ..AL ECZ4NESİ 

KİRALJK GÜZEL 
BİREV-
Güzelyalıda 76 ıncı sokakta 2 mı.. 
mııralı ev kiralıktır. 4 odası, meyve 
ağaçlı bahçe5İ, genis balkonu, güzel 
manzarası, suyu, elektriği, hamamı 
vardi!'. Gayet kullanışlı bir evdir. 
Taliplerin Güzelyalı tramvay cad

desi 91 1 numaralı eve müracaatlan. ~ ~&aı.etesine göre Bulgaristanda
~Un ordusunun Yunanistana taar
lllek ~~rihini günü gününe tesbit et
~ b U değilse de geçen Perşembe 
~~idi~ taarruzun başlaması beklen
.. "'.'~ı Bu tarih geçti ve taarruz baş
~ h 'Y°Ugoslavya hadiseleri Almanya
~ ~t planında bir deifüikliği mu
ıı..~ U§tur. Bu değişiklik ne olabilir? 
dtf Se eyv~ Alman ordusu için ilk he
' A ~ti. Bugün vaziyet değiştiğin
ta.:... ~anların ilk önce Yunanistan& 

kin murahhası ~ıfatiyle Belgradda siyasi olun henüz müştcriyE' teslim veya g~ 
görüşmelerde bulunan Hırvat köylü terdioi · mahalle sevkr>di!miyerek lxıyi 
partisi reis muavini Koşoviç bu sabah elinde bulunan sekerler beyannameye 
ilk trenle Zagrcbe dönmilşti.ir. Parti li- der~clilecektir. Bavil"l' bu sekerlerin 
derlerinden $oki ve Şmodzan da birlik- fiat farkmı n~üşterlden alırlar. 
tc dönmüşlerdir. Koşoviç öğleden evvel 1 Nisan Salı aks3m·ndan e-vvC'l ~alı1-

at aYarı 18.03 Müzik pl. 18.30 Konuş
ma (Dış politika hadiseleri) 18.45 Ço
cuk saati 19.15 Çocuklar için musiki .. 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans ha
berleri 19.45 Konuı;;ma : Ziraat takvimi 
19.50 Müzik : Geçit programı 20.15 Rad
yo gazetesi 20.45 Müzik : Tek ve bera
ber saskılar 21.10 Konuşma 21.25 Mü
zik : Radyo ktiıne sazı - Saz eserleri 21. 
45 Müzik: Riya~ticümhur bandosu 22. 
30 memleket saat ayarı, ajans haberleri 
borsalar, fiatleri 22.45 Müzik pl. 23.25 ~----••••••••••P 

( 1-4) ( 753) 
_,_,_ıo_cı_ır_ -u - -.-.-·-·-· 

~. et_lneleri şüph:?Jidir. Uç ihtimal 

B. Maçeke izahat venni~tir. mı.ş ve müsteriye t 0 slim edilmek üz.e.,.e 
ESKİ NAZffiLAR Tf.ı.'KAÜT yola c•ıkarılmış. yani hayi elinden c1k-
EDİl.İYOR ınıs. fakat henüz miic:•eriye varmamıs 

Belgrad, 1 (A.A) - &ki başvekil B. 
Svctkoviç.le 28 martta azledilen diğer 
nazırlılrın tekaüde sevkedileceklerini 
Belgrad gazeteleri yazıyorlar. 

BELGRAD BELEDİYE REİSİ 
AZLEDİLDİ 

olan şekerlt'r mahallinE.> vardı;ıı gUntin 
aksamına kadar beyanname ile mahal
lin' en büyük mülkiye 'llemuruna bildi
rilecektir. Bu esaslar dahilinde bildiri
len şeker miktarlarınm doğru olup ol
madığını alakadar me1flurlar tstkik ve 
kont rnl C'dnhilereklı>rd·r. 

l·~-

~ ~ru~osı.;v ordtı"unun muhtemel siy1::1S::~!d (~~t~iye 1;:'i~ j~: 
"':~et} ~t~e karşı Almanlar bir kısım miç vaıifesinden azledilmiştir. 

* RADYO GAZETESlNt!'J 
NF.SRtYATI 

IS ed e-rinı Yugoslavya hududuna tah- ---------
~lla ~rek asıl kuvvetleriyle Yunan.is- Son Radyo gazetesine gt're yanndan iti

baren şekere on kurtL<; zam yanı1ma..c:ı 
~vela devletin fevka1!lde masrnfl::ırına 
karsı bir gelir menbaı bulmak c:onra d~ 
~eker pancarı müsfah<iillerine :vrni va-
7.İ~·etin icap cttircliği ':atı vermek icin
<lir. Geçen sene- Martf;> dn 2eketin kilo-

~ _ arruı edecekledir. 
\t~ar bir lusım kuvvetlerini 
tada Ilı.. hududuna tahsis ederek bu
~l'iYle ydafaada kalacak ve asıl kuvvet
dıt. ugoslavyaya taarruz edecekler-

3 - ~ ~~. unanistana ye Yugoslavyaya 
Su ıatnanda taarruz edeceklerdi.r. 

deniz har
bının tafsilatı 

( Bqtanrfı 1. ci Sahifede ] cuna on kurus zam edilc'li9-1 malumdur 
miyi torpille' batırmışlardır Diğer harp Bundan sonra- ic:e b 0 rr. m;mlekette bii
gemilerimiz düşmana 2'arar vermekte tüıı zirai maddelerin fiatleri vükse!mis 
devam etmişlerdir. h~ de devlet varidatını yÜkseltmek 

F"ıloya dahil bulunan Varspayt zırh- icao etıni~tir~ Harp sahas~na va\:•n olan 
lısmm 38 lik toplarının ateşi müthiş ol- ve hl'r türlü 'konmma teclbit-Ierini alan 
muştur. Evvela Fiumcden çıkan kızıl memleketimizde bu masrafların artaca
alevler denizi aydmhtıruştLr. Tam bir ğı tabiidir. Devlet masraflarının başlı
isabetle Fiumenin arka kulesi kopmuş ca kaynağı mil'tt gelinir. Bu münase
ve denize yuvarlanmı"?l:.r. & sırada bü- betle ellerinde şeker bulunanlara neşre
tün saHı harp gemileri deniz muhare- dilen kararnameve dikKat ederek be
besine istirak etmis bn!ı·nuvorfardı. vanname!erini vakti!l.de vE:-rmeledni tav
Harp sahnesi aydınlanmıstı Va~spayt'ın ~İyC' ederiz. Halkın de veni verpi~.Y. i~
yeni bir borda ateşi iizerine Zara hiç yert-k vereceği şüphesizdir Seken hır 
mukavemet etmeden batmıştır . PoJa az daha pahalı tedarik etrnelde berab"· 
kruvazC>rü de aynı surPtle- b:ıtmlmıstır. memlekette daima ic;teciiğimiz ln:ıdar ~e-

l5AKATLANAN BtTYOK ker hula?ağız. Bu huSlısta hiç bir endi-
tTALYAN ZIRHLISI şeye katıyen mahal yoktur. 

~ sonuncu ihtimal en zaif olanıdır. 
)•pıı:~ 7..an:ıanda böyle bir taarnmm 
~~~ olması her :cşt-yden evvel bir 
' ~meselesidir. Şu halde asıl taanıı
)'ı>ıl \Uıanistana veya Yı..goslavyaya 
~~;ası cihetleri kalıyor Almanhnn 
~tıcı_1 .:_~rruzu hafüıde 'Osküp civa
~hi ~~ YugO'l'ıav ordusu çok 
hıı tak: ın_nsaıt bir vaziyMe dfü;e<X?ğinden 
~z dırde Alman ordıısuna yandan ta
>ı.ılllartl;ınesi kuvvetH bir ihtimaldir. 
~l/\>et . rın da bunu düşünerek daha 
l>Janda lı olan Yugoslav ordusunu ilk 
t~ldi bertaraf ebneğe çalış!l"lalar:ı muh
~ ~b Alman ordusu Bı..lgaristanda 
lllltg a ayrılmıştır: Bir grup Varna 
h~d az:- yanbo1u - Eski Zara ve cenu- tskenderiye 1 (A.A) Bat.ırılan Vat'ı" saf ha cok mu 
ı>e c a ıkinci bir grup Filibenin şimal cPola> İtalyan kruvaz;_)rüniin kaptanı, .l\ı..ı • 

23.30 Yarınki program ve kapanış .. 

Borsa 
ÜZÜM 

115 S. Süleyınano. 
63 j. Taranto 
38 H. H. Muslu 
26 M. İzmir oğlu 

242 Yekfuı 
244910 i Eski yekün 
245152 i Umumi yeklln 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

14 50 
22 
16 50 
13 

15 50 
25 
16 50 
13 

IÖ 50 
20 50 
25 
32 

tZMiR OÇONCO SULH HUXUK 
HAKiMLtC.iNDEN : 
İzmir haz.inei maliye vekili avukat 

Sadık Boratav tarafından lzmir Karp
yaka Bahriye mahallesinde 2 3 numa
rada lsmail aleyhine 940/262 numara 

Sıhllat ve içtimai Mucwenet uelımetinden : 
3958 sayılı gözlükcülük kanunu 4 / 4/ 194 \ tarihinde meriyete gireceğin

den bu tarihten itibaren üç ay sonra rubsatnamesiz gözlükcülük yapmak ya
wtır. Halen ticaret yapan gözlükcülerin icabeden ruhsatnameleri almak 
üzere bu üç ay zarfında bulunduklan mahal sıhhat müdürlüklerine bir ittida 
ile müracaat etmeleri ve çalışt&klan dükkanın unvan ve sarih adresini buldir-
mek suretile tanzim edecekleri bu 1stidalanna : . 

1 - Kaç senedenberi sanatını icra etmekte olduğuna dair hulundultları 
mahallin en büyük mij}kiye amiri tarafından verilmiş vesika. 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti. 
3 - T ahail derecesini gösterir vesika suretL 
4 - Gözlükcülük yapmağa mani vücut veya akılda bir arızası bulunma. 

dığuıı - tasrih eden sıhhat raporu. 
5 - fki adet vesika fotoğrafı raptetmeleri lüzumu ilan olumn. 

2 5 6 il 14 1239 (766) 

İzlllir VaJııflar Müdü•litttitnden: 
Namazgah alaybey caddesinde Müftü esb;k. Akmet Said vakfından 391 / 

34 No.lu kiralık dükkanın senelik ican 60 lira üzerindeb müzayede ve arttır. 
nwıya çıkanlmaş ise de talip zuhur etmediğinden pazarLk suretile ihalesine 
karar verilmiştir. Talip olanlann VaJ.-ıflar müdürlüğüne müracaatlan ilan 
ol.um.. 1165 (764) 

ile açüım alac'ak davamndan dolayı --------------------------------
"dır&...,.1..vhi :L .. ~L-- --L--1.! --••n-••-n ... nn••-••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••aıeeeaa•a•ıeıı .. mu -~.. n ~arneı.gcuuuın mCl\inlall- • • 

yetine l>inaen malı.kemece gazete ile il&- : D ' l D · V ll _j : 
nen tebligat ifasına karar Tftilmi, ve $ ev e emıT ı O armaan : 
muhakemede 10/4/l941 tarihine m• ----... •-•••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••--••••.: 
sadif perşembe günü saat ona barakd- D. D. Yolkırr 8 fnd fşletıne Hiidürfütünden : 
mış olduğundan müddeaa)eyhln yevmi Basmahılne n: Alsancak anbarlanna vürut eden lam hamuleli vagoolann 
ve vakti me2kurde bizzat isl:ıat vücut tahliyesine dair 3 t/3/941 tarihinde meriyeti hitaıne eren DD/S09 No.lu 
etme!\i ve yahut tarafından bir vekil tarife hükümleri 30/4/94r tarihine kadar temdit edilmiştir. Anbarlardan da-
._ön<:l~rilmesi aksi takdirde hakkında ha fazla izahat alınması reca olunur. 123 7 ( 765 ) 
qıyap karan verileceği lüzumu tebliğ ------------------·----------------
makamına kaim olmak ve bir ni.ishast 
divanhaneye talik kılınmak sur4!'tile ilan 
olunur. 1255 (774} 

tZMlR BtRtNCt SULH HUKUK 
HAKtMLtetNDEN : 

lzmir Pamuk Mensucab Türk 
Şirketinden: Anonim 

~ı::ubunda ve Paşmaklı bCilgesinde Akdeniz deniz ınuharebec:inde sakatla-
dutJa u bir grup Yugoo;lav - Yunan hu- nan Vit1oryo smı.!ından tta!yan zırhlı- yaklaştı Hazinei maliye vekili avukat Zehra 
8İttde~nda Sofya ve Nevrokop bölge- sının 35 bin tonluk Vittoryo Venito Yeğin tarafından lzmir Hırdavatcılar 

Halkapmarda kain fabrıkamız tamirat dolayısiyle 1 Nisan 941 
Sah sabahından 3 Nisan 941 Per,embe sabahına kadar kapalı 
bulunacak ve 3Nisan 941 per,embe sabahından itibaren mutat 
mesaisine devam edeceğinden işçilerimizin mezkur günde it· 
leri b~da bulunmalarını müdiriyet reca eyler. 1249 (770) 

~ r. zırhlısı olduğunu söylemiştir [ Ba.,taı:afı 1. ci Soh'fede_ l çarŞJsı demir han 2311 ve 23 12 sayıL 
~ Uhtemel bir taaITuzda Yugoslavva- Ba 90a talepleria kai'i olarak reddi ciiikkanlar hissedarı Emine aleyhine 
~ hududundaki ~ptan ba~ka Fi- - üzerine müzakerelerin kesildiği öğreW.1- 941 /2?4 sayılı do'3)'a ile açı un nalei 
~ve Pnşma~Jı c~~tlerind<>ki kuvvet- Almarn Aı·ansının mektedir. şuyu davasından dolayı müddeaaleyh-
' de harekata ıştirak edebilecekleri ÜLTİMATOM MU VEP~CEKLER? letln ikametgahının meçhuliyetine bina-
~ba katılırsa Yut!'oslavya VP Yuna- d · • hab l ı Dün alqam. A1manlann YUQPSl.avya- en rnalılcernece illlnen tebligat ifasına 
14~ taarruz icin Bn1gufstanda halen uer lifİ er r va bir ültimatom vermek üzere olduğu tarar verilnıio ve nı1uhakemede 1%/4/ 

lzrnffl Güınrilılerl Başmıidürlüğüaden : 
Kıymeti 
Lira Krş. Cins Eşya ~ ~ ~ tümenlik bir Alman kuvveti var- [ Ba~arafı J. ei Sahifede } na dair Belgradda şayialar dolaşıyordu. 1941 tarihine tesadiif ec1- camaı:te.i 

l'ad Undan başka Al'.llalllann Roman- laruu bildirmektedir. Yunanistana İn~\- Askeri mahfillere göre Alınanların günü saat ona bırakılmış olduğundan 
t il 10 12 tü' 1 • c cut ise .le bu Yugoslav hududuna taarrwıda bulun- müddcaal*yhin vevmi ve vakti mczkiıı- Buğday 400 16 00 
1t1ıl/\> - men erı ın v lı Uz kuvvetleri yağmaktadır. Yugoslavlar ._ " 
d etin yansı Moldavvad2dır Yarısı mak için kiıfi kuvvetleri bulunduğu de bizzat isbat vücut etmesi ve yahut Arpa 150 3 00 
a it · da. Yunan hududundan Karadağa ka· Kuru fasulya 61 9 15 

a· i~~ ordusunun talim ve tcrbive- dar Arnavutluk, hudutlarına mübin.ı şüt~~~SLAVY ADA TEDBİRLER tarafından bir vekil göndetilmesi aksi İç Fındık l!l3 45 90 
fiJı b manyaya da<HmıstıT. Maama- kuvvetler tahşit e~-;.,lerdir. Amavat- takdirde hakkında gıyap kararı veıile- 29 10 ı-.. u kuvvetten b'ır ~ ıs ı ın Banat ~ YuKoslav vagonlarının Yuaoslavya- eegwı· 1::-..-u teblig~ makamına ka'ım ol- Kabuklu Fındık 19~ 
'' 11ll•~• ' m n luk hududundaki Yu...,0 oslav kuvvetleri h ..... ~u • • il"' taht d t ı_ "<tltQsında t pi k h h.'"1lt isti" elan dışarı çıkması mc~cülmistir. Yolcu- mak ve bir n"-'-ası dı"vanbaneye t-•ik Yukarıda cins ve mikdan yazılı ve levazım ve satış servısı an asın a 

ilıo;; et 0 anara ~ are a - harbe hazır vam. etinde lmlunmaktadn'. u:ın ;u - l sah al 314/ 941 be - - t 14 5 ta -1.. ~-~ı. Tllesi muhte 1a· B ur"tle tef lar bi.itün hudutlarda ,·agon değistirme- k.ıhnmak suretı"le 1·•ı>- olunur. ~österi en ipsiz ~ ar 1 pt>..rşerrı gunu saa . a.,.u.. anıuwa 
•ı11: ~d'I ıne ır. u c; " - "'apılacak taarruzun tarı'hı' Bclcrrad:ı .w.n 1 tıl d 1 l nl kı ....&l- • • ''zd 7 5 nisbeti d d ı ecek 1 k t• 2 3 ...:• ı. .. ~ ~e mecbur tutulmaktadır. Radyolar Si- 1254 (773) cruretiy e sa acağın an ta ip o a ann ym~~nnın yu e , n e 
~ll r 1 o an UV\'e m - Lllmen- bal!lıdır. GCll" "u•oslav subayları ar"- ak ~ k d B "'d'" . . ı- aza ol · kA kt M ~ " ı.. ~ .. moviçin halkt sükfuıele ve heyecanlı pey çeıerini satış günü saat 12 ye a ar aşmu urıyet veznesıne yatırma-

t.a ... ..ı masına ım nn yo - ur. aca- sında İtalya- t-~--1- •.u··....._ ed1"J. 1 d k · "-- k1 1 d •11.1a Al f kal d ı .r- .......... :nı .... " ,. • .., - ı h · - d t t'7 .. ••n ı · EN an ve pey akçesi yatırmıyanlann müzaye eye ic:;firn ettinrmivece eri i an 
ır ti man ır !ln mevcut eai - nıemcktedir. • şayıı:ı ara e emmıyet vcrmeme~e avc .c..nun. BELED YESJND : G39) 

t~k~ta n.carlar, Yu~oslavya'.\•a karşı ha- Cenubi Yu~slavyada Ywlan irtibat eden emirnamesiru sık sık tekrar etmek- 1 _ K<>prü mevk.ündeki parka. pro.. _0 _1un_ur_. __________ 1_1_-_2 _____ 99_6 ____ < -------
l~kli u;tekli değildirl~r. Maamafih is- zabitleri mevcuttur. Muhabir İngiliz tedirlm-. jesi mucibince umumi hela yaptınlmasa iS'J'ANBUL BELEDİYESiNDEN: ..: 0ldukla f d"l b'l k tI HİTLERfN PLALA.,.I BOZULDU · · · ı · ··d · l'" - .. d ki ,_ f ''lliıı .. n arze ı sc ı e ·uvve e- mü.sabitlerinin Yugoslavya ve Yunanis- n ışı, yazı ış en mu ur ugun e ıır.eş ve 
~~ı~ fUhim bir kısmı daha mühim va- tan arasında gidip geldiklerini. Yugos- Bitlerin si)·asi ve askeri planlan al- ıartnamesi ve<.;hile t 1/4/ 1941 cuma 
.\~ e başka buduthrdadır. Almanya lavyanın cenup hudutlarında tetkik se- tüst olmuştur. Belgramn hitanllı~ını günü saat 16 ya uzatilrmştır. Keşf be
~ı ~-a hududunda Yugoslavyaya yahati yapan bir İngiliz generaline tc- teyit etmesi Balkanlarda Alman nlunı- deli 484 lira 43 kuruş, muvakkat temi-
~ "ilO tümen tahsit etmiştir. ttalyan- sadi.if ettiğini ilave etmiştir. nm tatbikine mani olmaktadır. Yugos· natt 36 lira 35 kuruslur. Taliplerin temi-
tıı-dl.ts\ı Ugoslav hududunda meŞhur Po lavyamn lıitaraflıi- bcızmaJaaima ve nab ı, bank.asma yabnırak makbuzla-
'ti1ı1ga. vardır. Hülasa edecek olursak TÜRK ELCiJJ(ii ÖNÜNDE taarruza uğradıiı takdirde harbe gire· rile tayin edilen gün ve saatta encüme-
~~l'~tanda 14-15. Romanyada 3-4 TE7..AHÜRAT ceiine muh::ıkkak nuariyle bakılabilir .. ııe müracaatları.. 
9.1(} i tanda 4-5, Eski Avusturyada Atina, 1 (A.A) - Atina ajansı bildi- Almaalarm derhal taar:rma geçmek i(in 2 - Otol:ıi:is atölyesine bir adet (Del-
G..7 lu talyanın Yugoslavva hududunda riyor: Gazeteler, Yugoslavya kralı ma- -Yt1kl!o~a~a ~ulnt~nnda kafi nu"kd~rdıı ko) marka akimilatör şarj grubu satın 
l\ 11\en ki ceman 1!l-40 fümen eder jeste ikinci Piyerin cülusu münasebeti- as 

1
er ." yo ~1-~ra A~ ~a1tı alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 

lij~~ tnukabil Yugrı:lavya VP. Yuna- le pazar günü yapt)an ruhani Ayinden Bu J!M15~ Y•punuŞtlr. yazıyeti'! A - prtnanıesi vcçhile 11/4/941 c.uma gü
li\E!ni ın kuvveti nedir" En büyiik teh- sonra Türkiye büyük elçiliği önünde ce- man s~flcrı n_rasında venıd~ derm ve nü saat t 6 ya uzatılmışbr. Muhammen 
tı4t._k .BuJgaristandan gelec~ine kaf'i reyan eden samimi tezahürata isaret et- uztm b~r ~kike tntnlrmr.n IMı~~ır. bedeli 1100 lira. muvakkat; teminatı 
ıe 1.... Ulanan Yunan kumandantı:ıt ta- mektedirleı- Kalabalık halk kitlesi Yu- SELANii;E TAARRUZ EDnJBSB. .. ~2 1' SO k Tal' 1 • • "''1"'7 ll ·. •V• .. • .. Muhakkaktrr ki Alman'-- c-c.-:~ ITa uru'.'ltm. ıp enn temınatı 
ll'l\>utı e erini ve mul-temel olarak Ar- goslavya elçiligınden sonra Turkiye bü- 1__ ~-1.1 L!- ıann ~- iş bankasına yatırarak makbuzlarile ta. 
/\] Uktan a 1 b' kısım ktıvveti ük 1 ·ı·-· e g·d k d t ··ıt-6:,_ ıurnoı V~ıuuan IJH' taarruzu Yu-· · ltt\ıı.l-- yrı an .!r y e c:ı ı~ın ı ere os ve mu eııK l İı:endi • •:....- &-- yın edilen gün ~ saatta encümene mü-
7.g tii ~ karsı tahc:it etm~tir. Bu milleti. reisicümhuru ve Türk ordusunu avyalerine ~mmycurw:. 'ft hayati :nııe9'; racaatlan (768) 
tırdı.t.,,~en tahmin edilmektedir. ln$liz alkışlamışlardır. Bu tezahürat esnasında f~f kt' tıııar:rm mfttin* tclaldu Hasan hoca mahallesi 9 ı 3 ncü ıo-
b ... ~~unun d h b k tmak la T .. k. bü' -k 1 · · '"alk t kk- t CKCC'e ır ı~tr . yar ımını ... esa a a • - ur ıy~ ~ e ÇL<ıı n a ~e ur e - ALMAN VE tTALY kak 343 adanın t37 parse1inde 43 sayı-
~ ~ l3ıngaz,i harekil+mdan sonra ser- mek ı~ın bır ~ defa balkona cıkmak ANLAR h dükkan ıle Kara Oscmanoğlo ham 
ttı~ an Vavel ordusunun büyük kıs- ~~uriyet~de k~lmı~. Gazeteler bu GtDtYORLAR . kinde 26/47 ve 26/48 sayıb odalann 
~lİl~l~u harekata tab. .. is edilmesi muh- ~uzel tezahurnta aıt resimJer neşretmiş- Belgrat 1 (A.A) - Bt-lr;rattaki AJmaTı ve 343 d 98 lnd 30132 ~" r. llare.katm başlaması ile Al- lerdir. kolonisi ve Alman elc>H~ ve konsolos- 1ı .. 8 

A anın panıe e ~ 
l~ ~""Ya karşı 14-15 tiimenlik bir tngi- lu~ memurlarmın aHE"leri Alm aya yı duH:anlarm yıkhnhnaM alana aıt 

Şişhanede Liina park önü ile lskend.er caddesinde divar hedim ve inşası, 
topnık hafri. trctuar, bordur, ve tefemıatı inşası kapalı zar( mulile eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 15561 lira 48 kuruş ve ilk teminatı 1167 
lira 11 kurtlftur. Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri amwni. hususi ve 
fenni şartnameleri, proje lı:eıif MilMasile bana müteferri diğer evrak 78 ku
ruş mukabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden Yerilecek.tir. ihale 
1 4 / 4 /941 paza~ gti:ni saat 1 5 de daimi encümende yapılacaktır. Talip.. 
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel 
belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 941 
yılına ait ticaret odası vesi.kalan ve imzalı şartname ile 2490 numaralı ka
nunun tarifatı çevresinde hazıriıyac:ı.klan teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

29 2 7 11 120S (737) 

Böbreklerden idrar· torbasına kadu yollardaki hastahklarm mı1croplannı kl
künden temi~lt"tnek ~n HELMOBl,Ö kullanınız 

f ~u k dönmek üzere hususi bir '11".J'f'nT?jnyBel- olmak ,Üezere enkazının kaimen satr§t 
~b"l'liltnan kuvveti bulunaca tır. Se- Bulgaristanda bulunan 14-15 tümenlik grattan hareket etmMerdir .. tt~h a ko- Fen işleri müdürlüğündeki keı}f ve ~art- Böbreklerin ~lışmak kudretiai arttu'.-- Kadan, erkek idrar zorluklannı, esti 
tii~... halinde Yu~Nsh..,,-rya en az 32 bir kuvvetle 24 tümene lr .. - .. bövle bir lonıs' •

1 
de h ... -.'-et ....a--kted·rı:.· at:;ı1veya naın-...1 --hil· ..,...'- artbrma•a konul- 'Jtih br b 1 - k 1-~·· "" ,_,_ ktır y ı b" .na.L~ ' .. ~~" ...., .. 11- ıu "'36 .. _.,. .. __,.il(; ., \•e yeni belsog~uklu~unu. mesane ı a nı, e agnc:ım, S1 SIK idrar bozmalı ft 

L lidd -.us.araca · ı.ıgos avya ır işe tıaşlanmasına mantıkan inıko1.n yok- muşt K f b d l' 140 li k.. .. B 1 
ltlb.. tten beri kuvvetlerinin büyük üc gün sonra gerek Bclgra~ gerek bil- ur.. eş e e ı ra, muva bozarken vanmak hallerini giderir. o idrar temin eder .. 

--.ıı"· tur. Aksi takdirde Arnavutluktaki ttal- · kat te · 1 O Ii 5 O ı---t T r 1 • ~ d g,. ı._·~ ... l cenubi Yuao<;lavv. ada toplama- tün Yugo~lavyada yalnız Alman ve tta1- . m~nat ra ... ,~ tır. a ıp e- atlrarda kumların, mesane e ta~lann te. ekkft1üne mtnt otur_ 
u;ı "' yan teşebbüsü tekrar edilmiş olur. k k nn teını tı 1 b k t r r k .,,,,.,.. •T ~LMORLÖ 'dr ~~(at a~ı"tır. Almanlsra karsı muka- Almanlar muadil k:ıvvet toolasalar yan elcilik ve onsoloshik1arının erke makb l~ . ._ş le an a~ma la ya 1

1

8a
1
41 Daaın.nı : ur, ı anmn temiıliyerek nnrrileştlrir. 

Ilı ... d etli. ldir~ takdirdo simaldeki ordu- memurlariyle bir kac P-azeteci kalacak- uz arile ına tarihi 0 n Slbbat VekilctiDİJI ruhsatım hii:ıdir- HER ECZANEDE BULUNUR 
.. ,ı .. dahi muvaffak olabilecekler mi? Çok 941 cu-- - ·· -~ t 16 d· --üınene --------------------------------.... ~ı..·ı..ı" ı.cabmda bu b')lgeye tedrici bir fır. _ ·- gunu .... a - _._ 

1.~ •ıp muharip olan Yugoslav ve Yunan or- R NE mm,._··tla vsı-u"b·· tntikal ettirilmesi mtimkiindiir. ALMANLA DİYOR? ~~- n. 
Jt dularının memleketleri!lin tabii anzala- 2 1 .ı 16 ( 7 6 7) i~rı· Un simal ve conup b<ll~esinde rından . "~ad ederek b" "da Berlin 1 (A.A) - Salnhiyetta.r Al-

t t ıye k d l t" • . ısı.u e uzun ır mu - hfin . d .. ,_ .3: • • ü 
"rısit e _ a ar 15 Yugos av uı:ıenım~ faaya muktedir olmaları büvük bir ihti- r;:an ma ı enn e soyu~nuıği?e gö:e ~-

da.taa bclılrniş olması rr.uhle~ldır. Ml'ı- mal olarak ileriye sürülebilir. lu paktı. Yugoslavy~ya ~sdık. ettirmek Birinci sınıf naüfehassts Doktor 
J:{t'ııt lıo akımından 2 inci derecede Bel- veya ettirmem0 tc: ıçın bır vazıyet a1ın- Demfl' AD KamçıoğlU 
~ laesine, ücüncil derecede Avus- AKDENİZ HARBI mış değilöır. Yugoslavya paktı kendi ar- Cilt ve Tenasül hasfithklan ve 
~si !'1acu hududuna ehemmiyet ve- Akdenizdeki deni% muharebesin~ 1n- zusiyle- imza1amıstır Şimdi paktın tas- ELEKTRiK TEDAVİLERİ 
l"a.va, 'l"ıeap eder Yugoslav ordusu Mo- !?ffizlerden Vorspayt ~inde üç muha- dikinden veya ademi tasdikinden bahs- • Biri • B y1 • Selıa" N 55 l:mür 
~"tek una ve Sava Uf'hirlerine istinat rebe gemisi, Formidabl tayyare gmrlsi. etmek fay~asızdır. Bu iş yalnız Yugos- ~ e~ :..:. - sabat.-
~~ k bunlann gericr..nde- Almanlara Ajaks tipinde dört knıvazör ve dört ~ lavyayı alakadar eder tan :alqama kaUr bastalaruıı kabul 
tı:. ltaıllVVetli bir mU<!afaada bulunabi- pit<> muhribi iştirak etmt!;lerdir. Buna Aynı mahfiller Yu~oslavyanm ~- eder 
l'<ttıın lan hududuna karşı Yugoslav- mukabil ttalyan filosu Viktorfo Venito vere k~ı vazi.yeti hakkınc!a Berrı.ııın j - TELEFON. 34'7t ("9} 
~?ktur ~~a kuvvet ayırma.sına ihtiyac sınıfından bir muharebe gerni.'li. Kavur c:ariJı maltl.matı olup clınadığı haklın- ,, · ' 
"Q'. • oır iki tümen bu maksada kafi- sınıfından iki muharebe gemisi. on bir dald suale cbayın. cevablnl vermişler-
•- ~nuı., . kruvazör ve on dört muhripten mUte- dir. 
:"'lı~t e uı_ Yugoslavya ve Yonanistanda 5ekki1di. ttaly~arın kruvazör ve muh- HUDUT MUHAFIZLARI ZATİ 
~ dilen kuvvetlerm ilk nlitnda her rip olarak !ngilızlere «;olr faik olduJdan AR'ITIRIL!YOR Bursa birinci orta okuhmdan Unış. 
'°';1~U!t yanlarını -tehdit eden ~- meydandadır. Esir edilen bir ttalyan Budapeşte 1 (A.A) - Dün başvekil, o~ Belgeyi bunda kaybettim. Ye-
~~~ Ariıavutl-.ı'ktaki ttalyan kuv- 'temisinin amirah hat":lJ> olan gemhı.in hariciye nazın. harbiye nazın ve ordu nisini alacağımdan eskisinin hükmG ol
lt .. _ ~~ iınha etmeleT. halinde burada.- Viktorio Venito olduğunu. hasann eok kumanclaıılan uasmda Yugosln hlcfi.. ~ il!n ederim. 
~1 \uıi kuvvetlerinin de Almanlara mühim bulunduğunu söylemiştir. Bu seleri haJdrnıda görü~ yapılmqtır. 'HMl-e caddesi Arap fmn d"•' 
'-~a~ anılması derpiş ~dil~. ~ü- geminin üssüıw. d<mecıeden batmış ol- Hudut muhaCızlanmn tabiye edifecetl No. ~1 Htlld .&CcAıl>oCAH 
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ROMATIZMA, BAŞ, Ot$, SiNiR, 

ağnlan ve GRiP, NEZLE. SOOUK. 

ALGINLllCLARI, DERMAN Jc.,.. 

lerile duW geçer. lcabmda günde 

1-3 l(qe ahmr. Her eczanede bafD. .... 



SAHiFE' 

SİY ASI VAZiYEr 
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Sırplarla Kır

v atlar an
laştılar 
-c:>--

Arnavutluk herbı 
---«>>---

Bir Italran mı_ -
kavemet mer
kezi zaptedildi 

YEHJ ASIR 

r~GILIZ HAVA HÜCUM
LARI MÜTHIŞl.EŞIYOR 

--<>--

Bremen ve Em
den bombalandı 

lngiltere - Fransa __ -4, ... , __ 
• 
In~lizler 

B. Eden ve Sir Con Dill K .. . . .. --o-- i"" y --o- Al iJ~I h lı-' 
Belgrada gittiler mi?.. ~çu" ve mevz 1 anan işgal aıtındalıi Fransız man .'":""' e a~e • ~· 
Bulqaristanda endişe- hucu~arı f01ı muvaff!'· üslerine gittilıçe dalla eden Vışı J!~detlı ~ır 

ablokayı sık

laştıracaklar 

ıer·-. İtalyan ümitsizli· lıı~etlı netıceler verdı.. fazla hücum edileceJı protesto gonderm~. 
Atimı 1 (AA) - Yunan başkum:ın- I d 1 (AA) il t' · Londra, 1 (A.A) - Nomur hndıse-- - d nu··mu-eıer . . ·-· ..on ra. . - ava nczare ının . .. w gin en ° danlığının 156 numaralı teblıgı: Muva(- t ht•w· B b d t kk"'ll · · sı hakkında hur Fransızların organı şun-. .. y J • .• . c ı"ı : om nr ıman eşe u erımı- . IR~d}d'?. gazet~~nc gor~J:o~ av me. fakkıvctlc .tete.v,diıç de~cn mevz.ıb~ hır hk:;ı. z.in l~ı;:iin b:ı hen hedefleri Brcmen tez- larEı yaz1ı~·oFr~: hil b 

1 ae esı unya e arını a n ıran en re et netıcesın c uşmanın ır mu :ı- •1 I· E d ,. kezleri ol- vve ıı rnnsız sa atarya arı ate§ h . u· 1 lmakt d k . . 1 d.l . t• B gu ı arı \C m en sana~ı mer . 1 d i ·ı · l ·1 .. k e ~mmıye ~ . mese ~. a a evam ııeme~. n:e.r ez.ı J:?ga e c .! mış ır. u muştur. Eındende yeni modelde bir in- açmış. ar ır. ngı ız er gemı erını oru· 
echyor. lngılız hancıye nazın Antoni mc~zun lçındc bu~un?n duş~an ku~- filak bombnsı kullnnılmışhr. Tahribat mak ıçin ateş açmışlarsa. da r:ransız. ge
~en gene_I .kunnay ~nı • genera! v~t~ taınnmcn çcvrılmış oldugundnn hi_ç miithiştir. milerine taarruz etmemışlerdır. Şımal 
Sır Con Ddlın Blgrada gittiklerı haberı hırı kurtulamamıştır. Altı subay dahu Brcmen Hafen ile Oldenburg Rot- Afrikasındaki Fransız hava kuvvetleri
b~ü.n dikkatleri Belgrad iize.rine çek- ~ldu~u. halde 202 esir alın~ıştır. Mevki- terdam jddctlc bombardıman t.~ilnıir.- nin vaziyetini bilenler için bu kadar kısa 
mıştır. Almanyanm artan tehdıt ve taz- ın butun harp· malzemesı kıtaatımızm tir .. iki tnyyıu, meydanına taarruz edil- zn.manda pilotum faaliyete çıkarmanın 
yikleri kAJ'fısmda ingiliz hariciye nazı- elinde_ kal~~ııştır. Hava da?. ba~~ı.?'al~:ı- miştir .. Bu ha;ckfttl.an bir ta)•yaremiz m\imkiin olmıyacağı aşikardır. Bu taar. 
rmın Hclgrad hükümetiyle göriişmclcr mız. hır duşman tayyaresını duşurmu~- üssüne dönmemiştir. ruzun neticesi nblokanın ~ıklaştırılması 
yapmak istemesi tabii göriilür. Fakat bu lerdı~. . Londra, ı (A.A) - lla,·a nezareti olacaktır.· Fransada Amerikanın yardı
:habcr Hcrlinde~ ve~ilmişf"!r •. Ve hcniiz . A~ınn_:. ı C~:A> - Atina ~adyosunun tebliğ ediyor: Bombardıman servisine mından istifade edilemiyecektir. Ek
Belgraddan teyıt edilmemııtir. ~ıldırdıgıne gore Arna~tlut.'U? muhte- mensup Blanhaynı tayyareleri büyiik meksiz kalmaları devanı ederse Fran· 

Alman ve İtalyan haberlerine göre lif noktaları?da t.e.şcb~~ yeı:ııden .. ~~- bir Caaliyet göstcnuişler ve çok rnuvaf- sızlar bunu Hitlerin mesai arkadaşı olan 
Almanyanın tazyiki iki şekilde kendini 0?.nlılann .. elindedı:. ~ute~?dıt kuçuk fnkıyctli neticeler almışlardır. Harp ge· Darlandan bilsinler. 
göstermektedir: hucum. müfrezel:rı .d~ du~an ha~a- milcri, top meniler:i, i~e gemileri bom· VJŞtNiN ALMAN iLHAMiYLE 

1 - Alman tebaası ve Alman eka- rın~ hile~ e~ 'c ltalyan. ar~ a!?r bn ve mitralyöz at~ine tutulmuştur. Sa· HAREKET ElTiCt MUHAKKAK 
Jıycti haklnnda B°Ya kötü muameleler zayı?t verdirdıkten sonra gerı donmuş- hah lla\T limanında iki sarnıç gemisi- Londrn, 1 ( A.A) - Royterin dip-
yapılmakta oldugu hakkındaki haber. lerdır. .. . . . ne ateş verilmiştir. Tayyarclcrimi2 ay- lomatik muhabiri bildiriyor: 
Jer Alman radyolarında sık sık tekrar k ~~nan t?pç~~ db'a~ mev~~~ını nlırken bu iki gemi batıyordu. Friç ada· Almanlar Nomur açıklarındaki tica
edilmektedir. Alman köylülerinin taz- csı ve süre m. ann ta 1 tu- smdaki bir torpido muhribine taarruz ret vapurlara hadisesini istismare çalı~ 
yfk gördükleri, köylerin yakıldığı iddi- ~ 1hu h~eketlerdunın mutva~ftir8;1tıyyetlc edilmiştir. Torpido muhribi bombaların maktadırlar. Fransızlar bu vap?-Jrlarm 

l b d d B - b t1 netice cnmesıne yar e mış . u- . bet' d ••t ll't ah 1 1 C • . . h Ik • . . k le.. a an u meyan a ır, u munase e e ğ t d .. .. .. halind ısa ın en mu eve ı r ne ere yana ezayırın yerli a ı ıçın yıyece ne 
bir çok tehditler de savrulmaktadır. d~ a ır kıotapçutısu a yurukl. yuşk ll c yatmış bulunuyordu. !ettiğini söylüyorlar. Halbuki bu vapur-

Jki • hd' S 1 H 1 uşman a na ve na ıye o anmı Kr l" A eJ d d 1 d t d V" . h"k- . nJı te ~t: ·~~rr. ve Alırvatlar tam isabetler kaydetmiştir. ~şc.ın ve m't an ~ a arın clt op lar kauçuk tn§ıl'.o~Jar ı. ı§ı V•u umb~ltı 
~~a~ın b >:;P dn th :ittır. m~n ~r italyan topçusu ve havan toplarının ~nevz.ı ı:;mf :-;e ~~ı. resn;ı yapan ~r- Almanlonn tazyıkı altında degılse v~ ~ 

utdunklau lf ehr en ırvilla ~~n ~esl"u ok- atışı çok hafif olmuştur. b~:~ük_nu ra rotz n ~tıalmçı ımş, maske 1 eerr telkinah altında hakreket etm.İfltir.l dışı 
ma ı nnı, ırvat m etının uç u pa - B .• h kat d k U} zayıa n ug... ış ve er ı1e hadise çıkarma ta ve i§ga a tın a 
ta taraftar olduğunu bildirerek iki un- y u mhcvzıı kare tl . cdereyd~n e erhaetn dağıtılmıştır. Bir dU.şman iaşe gemisine, olmıyan Fransanın müstemlelcelerl1(e 

'f k k .. lı 1 unan ava uvve en e uşman - sekiz 1 k b' k fil • d .. 
surAaralsına. nı a so. ~abg~ çika şıyodr ahr. lannı bombardıman etmişlerdir. Tayya- ta vapulr ~ ırta a . eybe,t ukşmandedia~l- ticaret yapmasına mfuü olmakta fn-

va a aınnsı samımı lI azın a a- _, "h. h d fi · 'trnl ·· tc ; cı yynre cnne m ısa e ay • gilterenin hiç bir menfaati yoktur. in-. rcıer mu un c e en mı yoz a ş.- ·sı· Buc· b h k"tta 'ki l 
kiki vaziyeti anJatmışbr. Belgraddakı ne tutmuşlar ve İtalyanlara ağır zayiat nu .ır. .. un . u. are a n ı ayya- gilterenin her türlü yanlışlığa mani ol-b. f ".-L:tJ d b t • tm' remız donmcmiştır k ' • k f' ' b' k d h V' ' ıtara mui"1ıu er e unu eyıt e ış. verdirmişlerdir. Tayyarelerimiz.in hepsi j . i BÜ · ma ıçın ey ıyetı ır ere a a ışı-
~erdir:!iükümet . darbesini takip eden üslerine dönmüştür. B~GJ&ira C~=~ nin izah etmesi beklenir. 
ılk gunlerde ınıhvcr tebaalanna kar§ı iTALYAN JIAREKA.Tl DURDU Lo ~ l (l A) İngiliz" h k ViŞ1NtN BOŞ iDDtALARI 
bazı tezahürler yapılmışsa da şimdi nor· . • . .. n .. • · ~ . ava UV· Bern, 1 (A.A) - Vişiden gelen bir 
mal vez.iyet avdet etmi~tir. Belgyad tam Atilla, 1 (A.A) - Aüna .radyoisu dun vetl~ın .~ş denız.ı ~t.akasınd81? telgrafa göre Cezayir açıklannda cere-
bir sükun içindedir. Bu hale nazaran akşam Arnavutluk cephesınde taly:ın faalıyetlcrı, ı.şgal altındakı Fransız Jı- an eden Fransız • ln iliz hidiaeai mü-
'"-,__ 1 _ı._d. J • y 1 harekatının durduğunu haber vermJ:?- manlarında Alınanlara karşı harekatın Y • h'~k.. . ı.: d 
.l'"Ulll&n arın ten ıt erı ugos avyayı tir S 'k d . f ki . b' k dd . dd dilin ktedir naaebetıyle Fransız u umetı on raya 

2 NiSAN CARSAMBA 

Parti Mecli• Grubu dün toplandı 

Başvekil · ve Vekiller 
muhtelif izahat verdiler 

~-----~--x.~---------
Anknrn, 1 (Hususi) - Cümhuriyet facı vekilleri bu suale cevap ıl 

Halk Pnrtisi Meclis grubu heyeti reis mevzuubahis hadisl'yi teyit ettiler~ 
vekili Hilmi Oranın reisliğinde toplandı. kcri mahkemeye verilen. subay~ 
Kürsüye gelen başvekil doktor Refik bati ecza olarak askerlikten tar -_, 
Saydam, Şekerin satış bedeline yann sa- ğ.ini ve şimdi müddeiumumilikçe ,, 
bahtruı (Bu sabahtan) itibaren on kuruş kuf bulunduğunu beyan ettiler .. s-t 
zammedildiğini ve bu on kuruştan üç hat tasvip edilmiştir. 
kuruşunun masrnflara hesap edileceğini PİRİNÇ ZERİYATJ HAKKI~ 
söylemiş ve Grup umumi heyeti başvc- ikinci sual Çeltik zcriyatındaıı 
kilin izahatım müttefikan kabul etmiş- mi sıhhatin ne derece mütezarrır 
tir. ğuna mütcclairdi. Sıhhat ve Ziraat. 
BİR TAAU.RUZ HADİSESİ killeri bu mevzu üzerinde beyanad' 
Bundan sonra ruznamede daha iki su- lundular. Kanuni mevzuatın kifa 

al takriri vardı. Birinci takrir bir Sllba- liği hasebiyle bu ciheti tamamh,yllt 
yın Dil, Tarih, Coğrafya fakültesine ta- dilôtın pek yakında Meclise v · 
nrruz. ettiği ve fakülte bekçisini yarala- bildirdiler. 
dığı hakkındaki şayianın doğru olup ol- Ruznamedc başka madde o 
madığına aittir. Adliye ve miJJi müda- dan 17.45 te i~tiınaa nihayet v · 
ı r ı r r r r ı 111111111rıırr11111r11111i11rr11 r ı ı r r ı ıı r r ı ı r r r m r r ı r ı ı r 1111 r ıı r r ı ı m 1111r1111r111111111111111111110111 

Üç yıl Ankarada lraldıktan •onra 

Nukut ve tahvilat bor
sası Istanbulda açıldı 

----~~~~x*x:~~----
1atanbul. 1 "(Yeni Asır) - Oç yıl evvel Ankaraya nekledilmit olan 

aham ve tahvilat borsası bugün (dün) yeniden §Chrimizde açalml§tır . 
.Küp.t merasimini müteakip esham ve tahvilat satışına ba~lanalmlf, ilk 

mele Ergani tahvilleri üzerinde cereyan ctmi§tir. 
11111111111111111111111111111rııııınıı11111111111rııı111111111111ııııınııııııııırıııııı1111111uın11nmN111111 

Mahkômlar Nafıa işle-
lcorkutmnk içindir. Alman elçisi Here- ·· ;;. e~. eha~ ır ~ . . k "f ı~~tJ·ı fm~ı ata e 

1 
e • • p d" şiddetli bir protesto gön"dermiıtir. Bu 

nin Berline gittiği malumdur. Maama- k -1 ıç h ıtrl yan da -erınıd~ ve cşı K 
1 

d dı . n'?. ız. dyyarbe erınhmed afl 0 notada Fransız hükümeti lngiliz iddia-"h y a1 h'"k•• . . b o unun a arımıza oı,'l'U un ne ge- a e e enız uzenn e azı e ere . ~.,.x 
fi ugo avya u umetının eyanna- .. d"' h' b" h k t• .... lın ik h" kl .. ••Jm•· .. lannı cerhederek Fransız ticaret 'Vapur- M li la b d ht..A la 

. . k da Alın b' k ce, ne gun uz ıç ır are e ı goru e- p e ucuınu yaptı arı goru uştür .. la 1 d b • t .... m_1 ta fm 1etanbul, 1 (Yeni Asır) - a yel n eyanatın a. ma &um nn• mcsını 
0 

~mbıı,_1n . anyNanınl ır. a- miştir. Bunların dlişman gemilerine hücum et- nnın ay ar an erbı nısuu.ıerl rah ; Vekili B Fuad Airalı ve Nafıa vekili iılerinde çalışdınlmalan itinin 

rinde çalıştırılıyor 
7ar vermesı e.a; cnınıyor. azır ar liat<:- Yunan keşif kolları bilakis muvaffa- tikleri istidlal edil nektedir dan durdurulması u vapur ar atta al An F d C b h . . d 1 d w k d 300 mahk 
einde başvekil muavini olan Maçek he- kıyetli haı·eketlerde bulunmuşlardır Evvelki gece Br~t ~a karşı İn· boş oldukları vakit bile her :za.ınan mü- =r d'" ua .. 1 ed~soy §C rımız en o';:' u'kı°'!: y~ ı~ aıla v .a 
nüz yemin etmemiştir. Hırvat liderinin .Spiker bunlardan birinin tel örgÜıcri giliz tayyarelerinin yaptıklan şiddetli sadere ile neticelendiğini tebarüz ettir- c:rayal Al~Uf ~r C:iı k b - ~a ştın aga aş an cagını y 

mümessili Zagreple Belgrad arasında geçerek İtalyan siperlerine girdiğini bir hücumdan bahseden tlıgiliz tebliği. ilk mektedir. Viti hükümeti lngili~ ha~ 111u111r~~ı~ıımıı~111r~ı~1111111111~~~fıı~~ll~lll~llUll~İ111111111111111111111nıH1tllHIHlllllllH 
bir kaç defa gidip gelmiştir. Hırvatların mikdar 1ta1yan askerini öldürüp yara- defa olarak •Şamhorstn ve Guayscnav• gemilerinin lcaaden teftiş ealahıyetlen- · Af d k k ı 2 k endişesi yeni rejimin Sırp - Hırv_?t an- ladıktmı sonra beraberinde esirler ol- Alman zırhlılannm bu üste bulundukJa. ni tecav~. ettikler~ni ve h~relcetlerinin yon a e me uruc :la~m~sına sadı~ kalıp ~almıyacagıd~~· duğu halde döndüğünü söylemiştir. Da- nnı bildirmektedir. hukuku ~uvele aygrrı oldugunu beyan Y 

Dun a)qamki aon hir laahere sore ha kuvvetli di~er bir keşif kolu tel 8r- Dün sabah Ma~ denizl üst.ünde yapı- etmektedır. . 
Hll'Vatlarla Slrplar an'lafnu.lardır. Bul- gilleri g~tikten sonra İtalyanların ilk lan bir hava muharebesinde İngiliz av- Londra, 1 (A.A) - Royter aıanıu. Afyon. 1 (A_A) - Afyond" tek tip ekmeğin Bati 13 kuruıtan 12 
pr radyosu nqriyatmdan Yugoslav ha- hatlarma girmiş ve bir mikdar esir ve cı tayyareleri bir Alman tayyaresini dü- nın diplomatik muharriri yazıyor: 
diseleri yüzünden Bulgaristanda endi. otomatik silablarla birlikte muzafferane şürmüşlcrdir. Pazar günü Akdenizde İngiliz kaç.ak o" /u .. rk•n Vatanı J{J.e{in•n 

indirilmiıtir. 
m r ı r 11111 r ı r r ı r r r r 11111 r ı r ı ı ı ır ı 11111r111 r r ı r ı r r r r ı r r 11111111 rıı r r r r r ı r 1111111 r ı ı r ıı ı ı ı r ı r 111rır111n1111111111111 

ıeler mevcut olduğunu hissettirmekte- dönmüştür. UZUN MENZİLLi TOPLAR kontrolünden %orla geçen dört Fransız ~ y ~ 
dir. Bu radyoya göre Yugoslavya me- Üçüncü bir keşif kolu da tel örgülc- FAA.lJYET'l'E ticaret vapuru hakkında ne doğrudan 
aelesi Çekoılovakya meselesi gibi hal- ri geçerek İtalyan siper nöbetçisini ö!- Yine dün sabah uzun menzilli Alman doğruya, ne de birleşik Amerika dev-

mü bor ek 

ledilecektir. Yugoslav lmbinesinde dev- dürmüş ve kendisine tevdi edilen vazi- topları Du'Vr mıntaknsmı 45 dakika letleri vasıtasiyle hiç bir protesto olma
ld nazırlığına tayin edilen B. Cabrilo- foyi ifa ettikten sonra Yunan hatlanna bombru-dımnn etmişlerdir. Bir kaç ev dığı aalahlyetH mahfillerde bildlrilmek
Yiç Moskovadan hareket ebnek Üzere dönmüştür. Diğer noktalnrda BeyagJi. hasara uğramışsa da insanca zayiat olM tedir. 

Ankara, 1 (A.A) - Haber alındığı- Bu teberrü tarla ve bir kısım alac 
na göre Haymananın Evliya köyünden nndan başka 504 lira 19 kurUf& 
ölü .lbrahlm eıi El.ile BB§ak hayata göz- olrnuıtur. ihtiyar ananın alürlcen 
lerlni yumacağı sarada bütün malını TürJC havacılığını dü~ünmüş o 
Türk Hava kurumuna tebenü etmi§tir. minnet ve şükranla karşılanmıştır. .;J, 
ımıı11111111111111111111111111111111111111111111111mmıırır•ı11111111111rııırııııııııuııııııııııııııı11111111uı~1 

iken kendisine Moslıovada e1çi olarak yeri taburlarına mensup müteaddit esir- mamıştır. 
kalması lüzumu tebliğ edilmiıtir. YIL lcr nlınmı~. ~FR~A V~ ARNAVUTLUKTA 
goıılavyanm bu sırada Moslı:ova elçisini Atina, 1 (A.A) - Yunan umumi cm- JNGILJZ llUCUMLARI . 
vazifesi başından ayırmak istemediği niyet nezaretinin tebliği : Düşmruı tay- Kahire, 1 (A.A) - Orta şark Ingiliz --...ıc>--
anlaıılmaktadır. yareleri Zanta adasını ve bilhassa şeh- hava kuvvetleri umumi karargfilıının Alman askerle-

Belgrad .. Alman.ya ·Makineye 
Verilirken l lngilizler Asmara yit 

----- rin hnstanesini bombardıman etmişler- tebliği : Bombardıman tayyarelerimiz pek .yaklaftılar 
Son Ati.na mu'"zak•r•. dir. Bombalar hastane etrafında patla- Dessie, Alomata, Elbasan ve Astrupalia 

~ ~ mışsa da znyiat ve hasara sebep olma- mıntakalnnna hücum etmişler ve düş- • y J 
mışbr. mana ağır zayiat vcrdirmişlerdir. rı u aos av lerinin hedefi nedir? ------- ~ Royterin diplo

matik muharriri 
Yu9:oslavya için 

ne yazıyor? 

( Bastaratı 1. C'i Sahifede J 
lNG1LtZ lLERt HAREKE'I1 
DEVAM ED1YOR 
Kabirc 1 (A.A) - Eritrede kuvv•!! 

rimlzin ilk unsurları Markabre~a ~ 
takasında düşmanın piyade ve m?t~ 
cUzUtnmlarının mukavemetine ve ~ 
ra şehri üstUndcki geniş tahribata il 
men umumi hnreketJE!'rine devam~ 

[ Ba.ştarajı 1. ci Sahijede ] 

ri neşredilen tebliğdeki cümlelerle tam 
olarak hülnsa edilmişti?'. Eden ve Dill'in 
istişarelerinin hedefi barhın balkanlara 
yayılmasına mani olmaktır. 

ALMAN MAKSADI 
VE PROPAGANDASI 

Bu esnacla Almanyanm Yugoslavya
daki yeni rejime karşı hattı hareketi 
şimdiden şu iki nevi propaganda ile ken
diğni göstermeğe başlamıştır: 

Evvela Almanlar Sımlar ile Hırvatlar 
arasında üıtilMlar yarat.mağa gayret et
mektedırler. Almanların bu teşebbUslc-
rincle muvaftak o1mak için şansları pek 
azdır. Alman propagandasının ikinci 
vasfı Bitlerin Su det mm takasını istedi
ği zamandanbcri deği~memiş olan tak
tiği bir kerre daha arzetınektedir. Yani 
Alman tebaasına karşı mezalim icra 
edildiği icldialariylc raöyo neşriyatı ya
pılmaktadır. 

tNGlLtZ ZAFERLER1NtN TFSlRt 

Balkanlarda vaziyet ne kadar ger~in 
olursa olsun dünyanın bu kısmında İn
gilizlerin kazandığı büyük deniz zaferi
nin manasının tamamiyle kaydedildiğini 
gösterecek kafi sebepler mevcuttur. Di
ğer taraftan MussoJin:nin şarki Afrika 
imparatorluğunun beknyası etrafındaki 
çember ne kadar çabuk sıkışırsa başka 
mınt:ıknlardn mihver tecavüzlerine mu
kavemet iFin Britanya ve imparatorluk 
kuvvctlCTi o kadar çok hazır bulunacak-• tır. 

--.;....-«oı>----

B.CÖRCİL 
Nııiuıı söyliyeceJı .. 
Kudüs 1 (Radyo • S. 22) - Başvekil 

B. Çörçil avam karr.a"'a.Sındaki beyana
tında paskalya tati1ind!:n evvel harp va
ziyeti hakkında bir nutuk söylemek ni
yetinde olduğunu bildirmiştir. -.._.,....,. ___ _ 
GeneralDegolKahirecle 

Kahire. 1 ( A.A) - General D~gol 
bugün öğleden sonra tayyare ile Har
tumdan Kahireye ~elmistir. 

An_erikada mu
sadere edilen 

vapurlar 
--0--

• 

lnı?iltereye 

son Alman hava 
hücumları 

--0-

Fr_~nsız vapurlaPının da Bil' ıehirde hasarat rnii· 
musaderesi ve hepsinin ilim, insanca da JliP 

servise çılıarııı:nası mllıdar zayiat var .. 
muhtemel.. Londra, 1 (A.A) - İngiliz hava ve 

Vaşington 1 (A.A) - İyi haber alnn dahili emniyet ne.uı.retJerinin tebliği : 
mahfillere göre Alman, İtalyan ve Da- Dün gece düşman tayyareleri şimali şar
nimarka vapurlarının muahedesinden ki sahil,lerinde bir şchire hücum etnıiş
sonra birleşik Amerika hükümetinin lerdir. insanca bir mikdar zayiat ve 
Amerika liınnnlannd8 demirli bulu- mühim hasar olduğu bildirilmektedir. 
nan on beş Fransız vapuru hakkında da Şark sahilleri civarına da bombalar 
aynı su?'C'tle hareket etmesi muhtemel- atılmıştır. Galın ccnubuna münferit bir 
dir. Bu husustaki karar azami bir haf- hücum da yapılmıştır. Bazı hasar vuku 
taya kadar alınacaktır. Salahiyettarlar bulmuşsa da insan zayiatı çok azdır. 
şimdi müsadere edilen gemilerin nasıl _, ___ _ 
kuIJanı1acağını tetkik etmektedirler. Bu 
gemilerin servise konması nek muhte
meldir. 

Hariciye nazırı B. Kordel Hull Ame-

B.Eden dün Belgra
da gitti 

rikanın hattı hareketini müdafaa etmiş [ Ba§tarajı 1. ci Sahifede ] 
ve şimdilik müsadere edilen gemilerin ciye nezaretinin ıözcüıü, Türk 
nasıl kullanılacağındar. bahsetmiyeceği-
ni söylmieştir. basınının üçlü paktın tasdiki lü-

B. Hull, <bu mii'>Cldere harbe doğru zumu üzerindeki netriyatından 
bir adım telakki edileft<'k midir?> suali- \:İkayet etmittir. 

ne cevap olarak: Böyle bir tasdikin lüzumsuz 
<- Bir kaç zamandanberi demokra-

siler~ harbe filen girmekten başka bü. olduğu söylenmektedir. Berlin, 
tün yardımların yapılrr:ası formülii üze- Türk basınının aksülamelini 
rindeyiZ> dc.wrnekle iktifa ebıiştir. ehemmiyetsiz telakki etmekte-

DANfMARKA PROTESTO dir. Alman baaını Belgrad hadi-
ETMiYOR 
Vaşington, 1 (AA) _ Danimarka !elerini ve Alman kolonisinin çe

vapurlanna d konulma!ı üzerine Dani- kilmesini dün ilk defa olarak çok 
marka elçiliği dün akşam şu beyanatta büyük bir ehemmiyetle tebarüz 
bulunmuştur: nttirmistir. 

<Hadiseyi protesto etmedik ve etmi- f •7tE~ BF 
yeceğiz.> JNr. .J .. r. ' .GRAD-

MOSADEREYt B. RUZVELT OAN A YR H .. IYOR 
EMRETI't • B.ıelurad. l ( A A) lngil;7 
V~ington, 1 ( A.~~ - Ruzvelt ıra- .... Jçiıi J(' ıtmbelin t--lebi iizerinr 

7etec:ılerJe yaptıiı ROIU§mede Alman- h .. .. 1 ·ı· k 1 
ttalyan ve Danimarka vapurlarmm mü- emen butun ngı ız adın ar: 
sade.resini bizzat keneli.inin emrebn.İf dün ~lcfam lstanbula eitm•k üze-
oldujunu aöylemİfÜr. re Belrradı terketmitlerdir. 

hududunda 
toplanıyor 

Belgraddan giden Al· .. ., 
manıar bir ay sonl'a Londra, ı (A.A) - Royterin diplo-
biz )>İne buradayız matik muharriri Jiildirlyor: Yeni Yu-

di"Orlarm•~.. goslav htikümeti tamaıniyle azinıld1r 
., "' bir hattı hareket almak.ıadır. Yeni Yu-

Bcl'r:~d, l (A.A) - Almanlar ~- goslav hükümeti sulhu idame etmek 
gra~ı dun de terketmekte devam~- bUtUn komşulariyle sıkı ve dostane 
lerdır. Bunlar apartmanlannm mobil- münasebetlerde bulunmak ve bilhassa 
yalanıu bıraknuşlar ve ev sahiplerine siyasi istiklfilini ve mülki tamamiyeti 
bir ay sonra döneceklerini söylemişler- mı.lhafaza eylemek istiyor. Yeni Yu-
dir. goslav hükümeti üçlü paktı reddetme-

Alman askerlerinin Yugoslavya ~U· ' miştir. Fakat bunu objektif bir tarzda 
dudund~ki tahaşşüdü. hakkındaki ~yı_a- ve büyük bir dikkatle tetkik cylemek
ları sarih surette teyıt etmek guçtür. tedir. Eğer bu paktın maddeleri Yugos
Fakat şurası çok iyi .mal~dur ki A~ns: lavyayı harbe sürükliyecek ve yahut 
turYa hududunda bır mikdar motorlü hükümranlık hakları ile tezat teşkil cy
kıtalar mevcuttur. Ve garbi Romanya- liyecek taahhütleri ihtiva etmiyorsa Si
dan başka motörlü kıtalar gönderilmesi moviç hükümeti pek muhtemel olarak 
de kolaydır .. Bi:r tecavüz takdirinde Yu- sabık hükümet 8zalarının imzalarını ret 
gosla~ ?r~~nun de~ daiJaı:d~ki için bi; şey yapımyaeaktır. Maamafüı 
mevzılcrını ışgal etmesı beklennıehdir .. Yugoslav hükümranlık haklannı halel-
çünkü Arızalı olmıyan şimal hudud.u dar edecek ve yahut Yugo_slavyayı ar
tanklarla ve tayyarelerle yapılacak bır zu hilafına harbe karıştırabilecek her 
AI.rııan yıJdınm harbi İ(in ideal bir ara- hangi bir mesuliyeti kabul etmemcğe 
xi olacaktır. a2.1netmiş bulunmaktadır. Binnctice eğer 
Diğer taraftan Yugo.slav parlamento Svetkoviçin Viyanada imzaladığı pakt 

mahfillerinin temin ettiğine göre HitlP.- bu iki esaslı şartı haleldar etmiyecek 
rin bombardımanlarla Yugoslav manc- namuslu bir muahede ise Yugo$lav hü
viyatını kırmağı mümkün sanmadığı kümeti balnmmdan hiç bir ihtilatat teh
takdirde Yugoslavyaya karşı bir tanITUz Jikesi yoktur. Fakat şu eüıet bedihidir 
hazırlamak için asgari on beş güne ih- kl Almanlar general Simm.·içe ve hü
tiyacı vardır. Binnetice belki de bir ki.imete paktı tefsir etmek hakkını bı
ültimatoma kndar varacak yeni tehdit- rakınak nivetinde değildir. Almanlar 
Jerin bekleneceği, fakat bunun pek ınuh- bir çok de"fa bitaraflığın mevcut olına
temel olarak bir çok giln geçmeden ol- <lığını sövlenıişlerdir. Almanlm· için bil
ınıyacağı tahmin edilmektedir. hassa cebir ve )<uvvetle bu noktai na-

UA VA TAARRUZLARINA KARŞI um kabul ettirmek vasıtalarına malik 
HAZIRLAN)IA iseler bir memleket ya onlarla beraber· 
Londra, 1 (A.A) - Fransız Ofi ajansı dir, yahut onların aleyhindedir. 

bildiriyor: Yugoslav radyosu hava taar- «o:D>----
ruzlarına karşı alınması icap eden pasif Matsuoka • Mussolini 
müdafaa tedbirleri hakkmda dinlevici- • ..... 
)ere ders vermektedir. Daha ziyade mü- Mülakatı.-

mektedir. Son 48 saat içinde sra1a~ 
dn l>ir liva kumandanı bulunan 800 ı.'j 
ıılınmıştır. Habe~standa rniinakale ~ 
Iarının ricat halindekt ltalyan kuvv!:.. 
ri tarafından geniş bir surettE' ~ 
edilmiş olmasına rağmen Diredu 
Adisabebaya dol;.<ru demiryolu ve 
üz~rinde ileri hareketimiz seri te~,;,,ı 
ler kaydetmektedir. Bütün diğer ~· 
!erde harekfıtımız ceuubi Habe~f 
doW-U ve bilhassa Rodolf gölünUn 
mnlindcki mıntakada genişJemektedJt• 

1NG1LtZ HA VA 
MUV AFF AKIYETLER1 ._uf 

Kudüs 1 (Radyo - S. 22) - ı<~ 
hava kuvvetlerinin nPŞredilen teJ>15. 
Asmarada Dessic ve Assap clva~ 
tayyarelerimiz büyük faaliyette bu t 
muşlar<lır. {°;arbi Libyada Trablut ~ 
manına biiyük bir fa&rruz daha ya_, 
mıştır. Tayyare meyd:'lnı ve aske~ 
ccmmüu yerleri şiddetle bombard;.,-r' 
edilmiş ve mitralyöz at.eşine tutul~ 
tur. Sirennikada Agad:?byc; tayyare tel! 
dnnma taarruz eden d'.işman tayY~;~ 
rinden bir Alman tayvaresi dilşU~ 
miiteaddit İtalyan tayyareleri ~ 
uğrablmıştır. Bütun bll hal"f'kAttan 
tayyaremiz geri dönn,emiştir. 

YUNANKRALI 
. EDENİ KABUL ETJ'I ,. 

Londra, 1 (A.A) - Atina rab~ 
Edenin bugün Yunan kralı taraf 
kabul edildiğini bildirmiştir. 

ALMANY~e iTAL'f~ 
Amerikavı protesto 

ettiler.. . ~ .,. 
Vaşington, 1 (A.A) - ~ya .,. 

İtalya müsadt>rc edilen gemiler::. 1JI' 
bu gemilerin mürettebatının se~ 
rakılmasını talep etmişlerdir. 'flll: 
\'C İtalya Amerikan hüldi~etinebb'W* 
dikleri protestoda Amerika ; 
devletlerinin bu ~emiJere ~,,.. 
ınek hakkı olmadığını ileri 

reff ch sınıf mensuplarının az çok sinir- Romn, ı (A.A) - B. Matsuok'5 uzun 
li olmalarına rağmen Belgradda ve Yu- müddet Kont Ciano ile görüşmüş bila
~oslavyanın diğer yerlerinde tam bir hare Kont Ciano ile birlikle Venedik 
sükunet \"C intizam hüküm sümwktc- sarayına giderek Mussolini ile bir saat 
dir. kadar süren ilk görüşıpesini yapmıstır. dir. 


