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MotÖTlü A1man askeri vasıtaları Tuna nehri üzerindeki 
-... köpri;den BulgaristaM geçeTken 

i;"ğ~";i;ry.······ B. Edenin Bel-
1'aarruza 
U~rarsa •.• 

---c>,._ __ 

8u taarruz Almanya 
I~ en bedbaht bir 
llareııet olacaJıtır •• 

SEVK~~ BiLGİN 

~rıınti~ ı:örc Alman propagandası 
lce ini 'iizlindcn atmıstır. 

~ilan attaki· Alman ckalli) etinin zulme 
~dıf:ı, Alman kö) ]erinin ) akıldığı 
-.ıtıııda aslı fnsh olmıvan habcr:ler 
~edilirken Alman gaz~tclcri Çckos
loVakl a fiıciasının geçirdiği muhtelif 
~alan hah.rlatan ho) rat bir lisan kul
-unak suretiyle Yugosla\ la d:h·nsım 
..\Jınan ordusunun hallcdeccjcini ) az.. 
lltaktacbrlar. 
Mabatları, Yugosİ:l\'Y8l• korkutmak, 

)l)gınlığn düşürmektir. 

grada gitmediği 
anlaşılıyor 

---c>--

Yugoslaoyada sülılinet 
uar, Almanların tazyilı 

edlldilıleri yalan.. 
Belgrad, 2 (A.A) - Avala ajansı bil

dirivor: İ)•i haber alan Yugoslav mah
fjlJ~i İngiliz hariciye nazın Antony 
F..denlc Genel kurmay başkanı general 
Sir Con Dill'in Yugoslav) B) a geldikle
ı indcn nya Yugoslavyada bulundukla
rmdan maJUmattar değildir]er. 

AI.J\IANLARIN TAZYİK 
EDİLDiôi YALAN 
A \·ala ajansı aşağıdaki hususatı bildir

mcğc mezundur: 

Yugoslavyada 
seferberlik 

C07 

ıtalgan Jan ına 

a ker iş 'to topı"nıg r 
-«>-

Sov yetl~r Yugoslav
ları tebrik ediyor 

.-0-

Yagosıauyanın son 
azimli hattı hareııetı 

ue Souyetler •• 
Roma, 2 (A.A) - Stefani ajansının 

Budapcştedcn öğrendiğine göre Yugos
lavyadn seferberliğin 24 marttan beri 
baslamı olduğu ,.e 3 nisanda nilıal ete 
e.rtteğİ bildirilmektedir. Kıtaabn büyük 
bir kısmı haJen Ni bölgesinde tahşit 
edilmektedir. . 

l.'UGOSLA V HALKI TEBRIKE 
1..AYIK ... 
Moskova, 2 (A.A) - Resmi partinin 

gazetesi olnn Pravdadn bir makale neş
reden tanınmış muharrirlcrden Zasans· 
ki Sovyetler birliği hükünıetinin yeni 
Yugoslav hiikümetine bir telgraf ~önde
rerck tebrik ettiğini tekzip etmekte, fa. 
kat şunları iUhıe eylemektedir: •Yugos
lav miJletinin şerefli bir mazisi olduğu 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

Bingazi halkı Jngiliz askerleriyle konUŞttyor 
>aaaccccaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacacıt 

EDEt iN SEYAHATi .. E 
NETiCE VERECEK ? 

----«o>----

GEIERAt DEGOL BEYA
NATTA BULUIDU 

---1,0>---

Yugoslav mü- Bu harpte Yu
messillerile mü- nanistanın rolü 
zakere var mı? büyük olmuştur 

---~> >~----

1 N G l L l Z HEDEFi: BALKAN· YUGOSLAVLAR TESiRLi 
LARDA HARBi MEVZU BiR MÜDAFAADA BULU· 

BIRAKABILMEK NABILECEKLERDlR 
Aüna, 2 (A.A) - Atinada çıkan Vra

dini gazetesinin doğu Afrika cephesin
deki hususi muhabiri Keren civannda 
hür Fransı.tların :reisi general Degollc 
yaptıb bir mülakatı nefl"etm1şti.r. Gene
ral Degol şu beyanatta bulunmuştur : 

- Eritrenin mukavemet merkcz.i 
olan Kcrenin zapbndan c1olay:ı bahtiya
nm. Fransa bu zafere kendi 1otalarmın 
da .i.ttiraklıU öğı.enerek memnwı olacak-

Afrikada son 
kat'i tasfiye 

o 

Zaptoıunmak sırası şim-
di "Musaııa,, ga geldi 

---....ıo .. ---

ltalyanlar lngiliz 
aüratinden hayrette 

---0--

Kızd deniz Ue Hcıhfls• 
tanın irtibatı lıesUmelı 

üzere .. 
Kahire, 2 (A.A) - İngiliz imparator

luk kuvvetleri Kerenin zaptından yal· 
nız beş gün sonra Erltrenin merkezin
den 120 kilometre kadar mesafedeki As
maraya girmişlerdir. Kerene bir demir
yolu ile bağlı bulunan Asma.ranın nü
fusu 22 bin kişi idi. Bu mevkiin zaptı 
İngilizlerin Musavvaya ileri hareketle
rine yol acınışbr. Şap denizi Uzerinde 
son İtalyan limanı olan Musavva, NJ. 
maraya 100 kilometre kadar mesafe&. 
dir. 

Lond.ra, 2 (AA) - Dün İngilizler ta
rafından zapb bildirilen Asmara Britre

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

Almanlar demek istiyorlar ki : 
~t.km pakta bağlı lcalma7.ı ruz Çckos
-vakyanın Wbetine 11ğrı)'Dcaksınız.• 

Son gUnlcrdc ecnebi matbuat baştan 
başa hayret verici asılsız haberler neş
retmektedirler. Güyn Yugoslavyada yn
şıyan ekalliyetlerin can, mal ve emni
yetleri tehlikede bulunuyormuş. Banat
ta Alman ekall·yetinin oturduAu Zi(ı 
ve Kodri köylerınin yakıldıiı, ekcUUyeı-
1erin iltica ettjiti ormanlara ateş verildi· 
gi, B~lgradda Almanlarm oturdukJan 
bir <'addedeki binnlann tahrip edildiği 
gibi uydurma haberler yayılmıştır. 

Lonclıa, 2 (A.A) - İngiliz hariciye 
na7.lrl B. Antony Edenle Genel kurmay 
başkanı general Sir Con Dill'in Atinayı 
tekrar ziyaretleri etrafında\ evvelki se
yahatlerinde olduğu gibi, Ingiliz resm1 
mahfilleri ihtiyatlı davranmakta ve bir 
şey söylememektedirler. Fnkat mazi ka· 
fi derecede göstermiştir ki haricıye na
zırının her seyahatini her zaman mühlıı:. 
AA·"-i.r - kı.sa veya -uzun inlnpOar 
takip etmiştir: tır. ---------------4 

Geçen sene Mısıra yaptığı ziyaretin YUNANisT.ANIN -.OL'C halbuki istiklAlini her şeyin fe\•kinde 
~ Yugoslav milleti Çckoslova~ nnın 
tt.linıiyct gö temıckle köleliğe dii!j
~en ku.rtulmadığım unutmamıstır. 
~ olarak mihverle i birliği ~ apan 
~ekctlerin feci akibctleri de Yu· 
lo&Iavtarın istikJal aşkını köriiklcıni tir. 
.~ık bir ikinci ihtimal dii iinmcğe 
--.al Yoktur. 

Biitün bu haberlerin menb~ı Yugos
!nvya olarak gösterilmişse de yabancı 
muhabirlerin bizzat itiraf ettikleri gibi 
Yu<:{oslavyada tam bir sük\ınel mevcut· 
tur.. Ve bu haberlerden hiç biri Yu
~oslavyadan verilmiş değildir. 

arkasından general Veyvel ordusu Bin- Yunanistanm müşterek müttefik gay
~aı.iyi zaptetmiş ve Afrikadaki İtalyan retlerinde oynadığı rol, evvelemirde 
imparatorluğuna öldürücü bir darbe in· maddi bakımdan muazzam olmuştur. 
dirmiştir. Kahireye yaptığı son seyahat ÇünkU Yunanlılar İtalyanları ağır bir 
üzerine de İngilterenin Yunanistana hezimete uğratinıŞlardıi'. Bu zaferlerin 
yardımı her şekilde artnuştır. harbin neticeSi üzeriqdc devamlı tesiri 

Yugoslavyanın genç ııe azimkar 
Kralı Majeste Piyer 

ıaaaaaaaaaaaaaaaacccaaaaaaa,aaoc 

lngiliz. siyaseti tarafından takip edi- olacaktır. Manevi bakımdan Yunanista· 

t-~ugoslavya, mihverin tahakkümü al
~ ıelilane yaşamaktansa Yunanistan 
~.şerefle mücadele etmeği iercih ede-

len gayenin Balkanlarda harbi mevzi- nın. rolü daha az hayranlığa lAyık değil-
[ S01ıu 3. cii. Sahifede ] [ Sonu 3. cü Sahifede ] -----

ır. Akdenizdeki Yeni Amerikan 2 ltalyan bölüğü da. 

~an crkiuııharbiyesinin bütün plan- muharehede yardımı 
tiy altüst olmustu.r. Yugoslavyanın ih-

ha imha edildi 
---en---t:tt~ ettiği vazi3 et l'eni hazı.rlıkları icap 

~~~~:!r~:.~::.ı:!~*!~E ınailiz tauUareıeri çok Yunanistana> 75 lik top, ~erkez c~ph~-
::=ti·S~~f~~:r~~r.;.:: mühim rol ounadılar malzeme gönderiligor sınde bakım hır 
) ~ugoslavya hir Slav milletidir. Sov- ----0- -<>-- tepe alındı 
eı ~r. c rmen ordularının Slavlığı ez- İt 1 1 ilıi Jıra·~ A iJı da ıursa ~ındcn hoşnut değildirler. Bugün a yan arın .,..,.. mer a greU 0 
~en hle'.\•dana vurulmıynn İğbirarı zörünü Ue IJfr maflrflJlni flülıümefift falJrllıalaro ~ 
l.ı,· et matbuatının yazılarında bulmak eu.uela tayyareler uaz'ıyed etmesine Jtalyanların IJU tepeyi 
11 ıldir. l\lcsela ~Ioskovada çıkan geri almağa matuf 
~\'da .. gazetesinde tanınmış bir mu- hasara uğrattı.. . hazırlandıyor.. aldın 
L .r So,)ctler Birliğinin )eni Yugos- Kahire, 2 (A.A) - Orta şark lngiliz Nevyork, 2 (A.A) - Şimali Karo- teşeblJüslePI 
11111

" h ·ı. , k · H lindeki Beam iatihk~-1--da bulunan lıald ~ Ul\İimetini tebrik ettiğini te z.ıp et- hava kuvvetleri başkumandanı ava amann ı.. 
le beraber şu satırları yaznu tır: mnreşalı Sir Artür Longmur orta Şar~ mühim miktarda 75 lik toplar, diğer Atina, 2 (A.A) - Yunan resmi teb-

Iİ "Yugoslav milletinin sercfli bir ımw- İngiliz hava kuvvetlerinin teşkilinin yıl- harp malzemeaiyJe birlikte Yunanisla· lıği: Keşif ve topçu faaliyeti olmuştur. 
ı.._ olduğu muhakkaktır. Yugoslav hal~ dönümü münasebetiyle radyoda süy1e· na sevkedilmek üzere vapurlara yiik· Sabahın ilk saatlerinde bir düşman 
<o_ l!taz.i3e , .e tebrik edilıneğe libıktır. eliği bir nutukta İngiliz hava kuvvetle- 1 · tir' R ·w"cümb' B R it bu- müfrezesi dün zapdettig"imiz bir düı-
~Yet b . - d ·ı . So • . d ·1 ık1 . b' rv· enmlf . e ur • uzve )ttle u tebrık gon erı memışse • V· nnın onanma ı e yapt arı ış ır ıgın· nun icar ve iare kanunu mucibince ya- man mukavemet merkezine yaklaprak 
) ! Birliği tarafından unutubnuş ve· den sitayiş1i bir lisanla bahsetmiş ve ge- otomatik ailahlarla ate~ etmİltir. Mu-
~nıscnin hatınna gelmemiştir. Her çen hafta Akdenizde vukubulan büyült pıldığuu bildirmittir. kabil hücuma kalkan müfrezelerimiz 
'- ı,· Grtaya çıkanlan asıl ız haber fe- deniz muharebesinde bombardıman tay- AMERiKADA GREV OLURSA dü~mam püskürtmüş ve 80 eair almıı· 

il il' haber olmamı tır.11 yarelerinin bir ve belki iki İtalyan kru- hr. F..ıirler arasında bir de aubay vardır. 
~ rrıanida.r satırlar Yugosla\"yanm vazörii ile bir torpido muhribini basar:l IKt BöLOK tMHA EDlLDt 
•.lL. il! \e toprak bütiinlüğü davasına uğrattıklarını ve müteakiben bunlara Vaıington; 2 (A.A) - Mebu_:an Ati'na, 2 (A.A) _ Atı.na radyo'"u 
"'Vlller 1 · · ·r d "d' · h 1 v t barü meclisi merkez encümeni reisi Winsoon " C ı en scmpatının ı a esı ır. amiral Kamıng amın e athgını e z d matbuat nezaretinin bültenini neşret-
lt14er~i Yugosla\ya taarruza uğra!sa ettirmiştir. bugün ml"Clise ~ir kanun projesi tev i mi§tir. Bültene göre Yunanlılar Ama-
>'-.ı ~~ . .f!a.' ustu~~·anın. t~arruzuna ugn- Hatip sözlerine şu suretle devam et· etmiştir. Bu pro1eye göre grev yapıldı- vutluktaki yeni harekat esnasında iki 
.1_ kuçuk Sırbıstan gıbı Rusyanın ya.r- miştir. ;;, takdirde milli müdafaa h•sabına ça- ı 
'llltlın b b' 'h • t'L o· .... talyan bölüğünü imha etmişlerdir. ~la ı ekliycmcz. Har ın nı aı .s~ması - Bu harekata iştirak eden bombar- Jıpn bütün fabrikalara hükümet vaz'ı- BöLOKLERtN iMHASINA DAtR 
"'-d Yıncaya kadar harp mahrekmın dı- dıman tayyarclcrimizin çoğu bir kaç d d kf v • d · · • · dur T 
tı· ~~.kalmağa k3ra.r ve~en So\·~·etl~r hafta evvel Trablus zaferinin kazanı!- ye e ~.ce ır. az ıye ıçın ııın u .. : AFSIUT 
d ~ıgınin bugünkü var.i)ctındeesaslı bır masına yardım eden tayya.relerdir .. Bu ması mudafaa programını aekteye ~g· Atina, 2 (A.A) - Matbuat nezare-
~1 iklik olnu~acağı da muh~kaktır .. da, zaO\anın ihtiyacına göre, her yerde rattığı h.aklcında bir karar almak kafı ti Arnavutluk cephesinde Yunnn kıtala-
~ [ Sonu 2. ci Sa1nfcc1e l [ Sonu 2. ci Sahifede ] gelecektir. _ n tarafından iki ltalyan bölüğünün im-

~~J"'.r.r~~~.#"J.rJ'"~ acıcac:ıcıc:ı~..ooocıc:ıc:ıa~ hasiyle neticelenen harekat hakkında 

1nqi1iz Akdemz Fılosu Kumandam Atniral Kaniııgham ve batın'7dığı tahmin edilen 1talycftlann 
Littorio V emtto zırhl1n 

aşağıdaki malUınatı Atina radyosiyle 
neşretmiştir: 

- Bu iki ltalyan bölüğü bir aylık bir 
zamandanberi kuvvetle tahkim edilmiıı 
olan bir tepede, topçunun, havan topla
nnın ve otomatik silahların himayesi al
tında bulunmakta idi. Bir Yunan müf. 
rezcsi cepheden ve diğer birisi cenah
tan tepeye hücum etmiılerdir. Bir ta
raftan da Yunan ağı.r topçusu ltalyan 
mevzilerini durmadan dövmüştüT. lt.al
yanlar bir müddet ıiddetU bir müda.fa
a göatermiılerse de Yunan tazyikinin 
artması üz.erine aai kalan 200 ltalyan 
atkeri tealiın olmuttur. 

c s°"" ı. ri &1ı.- 1 

Alman hava hücum· 
ları hal il geçti 

----1>>----

3 ayda 155 Al-
• man tayyaresı 

tahrip edildi 
-0--

Münferit hücumlarda 
IJcızı Jaasar IHU', llıl Al· 
man tayyaresi daha 

düşürildö-
Londra, 2 (A.A) - İngiliz hava ve 

dahili emniyet nezaretinin bu sabahki 
tebliği : İngi]tercnin cenubu şarkisi üze
rine düşman tayyareleri bir kaç bomba 
atmışlardır .. Az hasar vukua gelmiştir. 
İnsanca zayiat yoktur. 
İKİ AL'\IAN TAYYAR~İ 
DAHA DÖ$ÜRO'LD0 
Londra 2 (A.A) - İngiliz bava ve 

' [ Sonu 2. ci Sa'lt.i/ede ] 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Cenubi Ameri
kadan iki Alman 

vapuru kaçh 
> 

Peru hiilıömeti harp 
gemisi gönderince 
Alınanlar 11e1parlar1111 
yalıtdar-
Lima, 2 (A.A) - Aşağıdaki ~ 

tebli~ neşredilmiştir: KalJao koy'unda 
demirli bulunan dört Alınan vapurun
dan ikisi hııber vermeden ve izin alma· 
dan pazartesi akşamı hareket etmişler
dir. Alman vapurlarını geıi getirmelC 
Uzere derhal iki harp gemisi sevkedil
miştir. Salı günü de takip için bir hava 
filosu gönderilmiştir. Dif:er iki vapurun 
kaçmamaları için lazım gelen tedbirler 
alınmış ve bunlara beynelmilel kaideler 
mucibince demirli dunnaJarı emredil· 
miştir. 

Bu vapurların hareketine mini olmalıC 
üzere gönderilen harp gemilerinin mu• 
vasalatından evvel Alman mürettebatı 
vapu.rlannı ateşe wrerek tP.rketmişler
dir. 



• CE UT 
ARA ALI 

.... 
ŞEHİR H.&DBRLERİ 

- iKİNCi KISJH - Yazan: Sallln Alıdmnan Çok (Ocaklu 
annelere veri
lecek mükifat 

Mektepler ne zaman kapanacak? 
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--Gel takabm Musa, nasılsın? 
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B u sene tatili11 Nisanda 
--«>---

Bu tc181'1•az M~ 
için en lledlhdd '*' 
llarelıet olaraJdae. 

Btit-•llıca - .e, ..,. .. da .... , .... •ıııteae· ,. •••.,. ..... başlıyacağı yalan 
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Sultan Murat hmem ağasına dedi ki: 1 altımda bulunuyorum. Bu vaziyette; ci- l'lf•d• BllL 
- Şimdi var git_ llusa çeıebiye söy- hanm bana .. ..._. olsa bile :rine hiç Geçen --=lenle lMikümete minıc:aat 
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Kö.em n~e oğlunu bu PDI ve gtl- düçu- etme1erinden .mUtevellittir. Yok- 26 • medtez Ye millaakatma. 22 a ~yialar izerine yapbfumz tahkikat ce • wk1• ~ tazyild ıhf Yı 
%el milsalıtbın tesiri altında bulunmak- sa ket•linal muhatarada bulmak ve nef- ..-telif lru-1•ra aittir. Nehi lzmird.ı böyle bir t tile ı- - -1 d"ğlni Orta okal n Nrı' ri• bıllil 'N ... ,.,. lmp ilillma •n•• 
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Halhuld Musa CeWıi Dirdiincil Mu· ya_. ...... ba - baldın çıplak, T: I , • en ~ ••• K ,. ' • Tı 11 ' ,,_,. ..,.._ 

radm g& bebeli idi. Onu kendi ı&ün- edepsiz heriflere.. r.lı 11 
• • '" - B. Miat Aydm ~ lleek Wır turrm .Mn- 4ııl 

- -1nDMalıc mertebede~ İmdi bu fitne kimin~ altından dıaa. beden tıerbiyesi genel direktörlü. Anka•anın .. _arbı·ye ve Maske ................ ı .•. , •... 
8ewKiB nediminin bOytllc bir tehlike ~ derstn? .. Bu hususta flbin her ne ~ ~l!p;Mt -'elv 'J'e tnids daiıelıi • 1 E ra 1m takclirde Balkanlarda lnnrdl.,. 

brwmncla ka1dılmt g6ren bHnlrl• ona 1se hit oeldaııeıllm,; ...... l!llyte.. reıa~ a CeW Dinçer Aıı.kazaya gitmif- Wr eepı.e kunn1ık imHm elde edi 
W'Qda bir tarafa ayn1mamaı hak- HWrm "bu llall Musa Ce' ' ·ı•• terdir. SpOr takıml&ft geliyor il «illi Alınan)-anm yenilmczliji b 
kında ~k mJa emirler ıandttl- derin bir dü$Unce:ve vannasma sebep -•• lesi c1e yıkıbn" olacabr. 

Sultan Murat. Jlma eeıew,t :rmm- o1muştu.. Mal .ıa..ıı N ...... ••ır-----
CJa tatank oma ~ WiJell 1111- -c Bilnlafi .__ ldlyellleP- Milli kime maclan seçen hafta M,-1 biye, geçmiı senelerde milli kümeye Yqoslav ~hı llllrp ıs.iftn 
~ ~ ~ .:=: y / da . Anverste ),~ bir lirma teh~ I.dıiı halde (lnönü kotuau) .tz..irdeki dahil ~cluiu içia bmirlll~re yabanc;ı -;ıı..:.ı.~ırhiini)etiııMJ " il' 1illll.._, 

Cenc nec1imlaln oa.,a P1" , a&- rıgOI QO ya ticaret oclaaana muracaat ederek 1zmir ıaal.lll takwd- ka,....._amm ._... deliWw. Telnmda kıymetli dl= m miin•kaşawz sahip olnuık, .u. 
DardGncU Murac1m ftZIJretmde bir ~ .. ,, .,, wı AF'i• MYaliısintWd _,.. kaltü 2'aınaa. ~ı. Bu Wta ne depı...a. "Yardır. Maskeapor takmum ilk defa aö- eyuneap mevldine dapaemek. • 

bmslcahk peyda oJdu. ~ hQ'8Z evwl Sen!Fus 1 iilı:erine ticuet yapacaiuıı Wirmiıtir. ıaaçl.n ~-· Mill1 \- sin aeldz fteeğimiz içio ae dsec9e kadar kuv- ilim• muhafaza elmlk ' hı&. 
asilerin &ıOnde ıtlkd7en. binleree .da- ( ~nfl 1, ci Sdifede] K.bnata Limuo1da hlr firma. Türki- taba yenae bu M!fte oa takandan t.e- vetli olduğanu 'bi1..ı,-oır..ı ta Aakara- Sunsa da mu1.a»•Mır 1d y 118 .... 
nu tıebclit eden m~ pbslyet 

0 
de- .,.W•eM• y._.; ..._ .. yedı.ılıl '-ld.,. we ...,. h ıekldit etmeli hmire weçee ._lerdeld- .. n birinci planda takamı olduğuna gö- 7a, hidiseleria veNiii 4ealeıden 

itildi.. Dvarmda demi Wr yumuşaklık, ,. ve tebrik ediJmeie liyıldir. Telarik adralerini eoımuıt. Türki7eye likör, rıe llUa1'IUI Gç yeriae d&t ~'!-için ta- nı kuvvetlidir. • iade ederek .eiıük BritalQ-a ve y 
rikkat ve nezaket hulule -1mişti. ~ .U•hi'W ...... lnbllıie GiiM Te her türlü meyve satmak i.tedi· bm eelmek lmkhml -.enniftk. Fit.ti- Tlldd,.enln her tarahılda ıenit Mr Wstan1a 1r6hı4naw byWı--111!! 

Musa Celeblnla J ... He hün- 1ılr .-ır ı •. , liJllt W,19 • ilni hildillblitdr. re SÖTe tabnla~ 1'ma7a ddtel' ik1'eT ae. allb ,.....,_ .a ._ -.;1- 4ikkat ek•1k 
kiran vazlyetimıl9 .... ... 1 Jhşlldl- .....,. aöDcterihıııımait ile Sov7eder bir- - • - lecektir. Bu hafta Ankanuun ikinclai Letlam .......... - ..... aevk.. Bunun m F ...-.: 

itin derecesilll k t Jila wıldiyle 1lli tsafmda umatıılıw"" W18 kame- JO AYDA 01.DORCll.EN H..tnp .... a..•w M ' HP• tak..- il ve heyecanlı ... çlara UV11f11lUf olu- SeJinik üzerine bir Alman t.aıl'l'lll-
Yavuz Sulta 9' ' \j1 &J p 1 t1oğ.. .m ....._ .... r 'g 1 Mir.• DOllUR.AIL. ı.n ~. &. iki tebacha Hu- J"Orlar. ~~ -.,. bıralmuyacaldlll>1 
lllWf olan .. :' ,_ 1 p fan ren iki yol vardır. Bunların biri Desiye Mali __ 
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1 
••11111111111111111111 ı 111111111111111•• •11U111111ı•nn11mn11nın1111111ı•munu11U111111 Berlin ve Romaya isaltlyete sev 

daha kunıedl Wır flllttı 1 111 4ıı1aa • ,._ 7- on ayı zar aoa vu.7etım - y dı ş k be Hn en kaoetB tıellep t.lur. 
manalı bir t.llr J 2 1 7 1'1 2 ••alyan bölü~ü ~a zin m~l~f ~~~ 1999 yaM• do- ar m sever- e er yanna- ~elil pakta ~ ~ ŞGJetiyle 

Merdiml •I 
1 
,, - .._ il' 5 Uı • muzu ıt • ftir. ~ awçbın itine ııren YWM ... n'l9' 

.. • lllmk h • ı.. d / J.• 1 • tİ • 1 • d•• ._.mihvere lsyaa etmit Tniyetle ~kimi ..... ,._, ·ı • .. .. a ımna e ı aı Almanların haca hii- er cemıye mn me en DD itiyor. Veba lsyamn ınalmbmesini 
Wc { Bqmrafı l. ci ScJUW. 1 IQOI'. Fakat fıısatlar b(mhmşbr. 

Şirler ..... hl 1 ı' kn ld ........ WaI .aildai ........... camları haf il geçti . hll'. kaı•arı verildi ,....,,. h~iyethdn blııraman .., 
11nan ele liti F o ..... .... 1 .-.-ela &&& ' mm llektisı ohnU yuffeıdntle nlıf 

Beni hlr llıdlll .......... telek ~ Wr ..._,. -., Wır telı lliw ...._ { Bqtcmrfı 1. d Sdifede 1 --+-- IHmiyet"ek, ttdlıwedn köleli olmı'IPIM!!.r. 
.. _.__ • 1 ~ • 1!L a.!!L..L dahm emniyet ~"" tebtill : 'iN___. w m..A• .._.. Ur. 

- Gel M h ..._ a ı' m? ... ---;', • =s-•· •••• -- Münferituçan~r~ıerttn- •"'-~ .-e...-t!aDIGM 
şayıeyaklaş.._.,.t: ... -.. ;;.._:, tl:ıl ••nıe••m=« • ~-...--aı· ı·ıı .. - ı• .. •••11 ı r ır 
zı 1qıer bulun.,. _,.. w1r1-

9 
e , , , 1 , • _ ta.Mit bomba1Br ~-- Bm • 111.__. 

zam ettik. Herifin hem YeniQeri, hem • ~ 1 6 .. • - ~ sar ohnU$tUr. tıd c!Uşman tayyaresi dil· =~..syol'- illllllHn._ıaııııııı-ı .... ımı--llf 
de Sipahiler Uzerinde bOyük tesir ve yük Wr .. • hilDm olan ],. tepmin şürülmüştür Türkiye yardnn seftft!eT cemiyeti Ellerinde yüz kilodan fala ~ bu- ! 
11afuzu mevcut olduiu için lsileri ya- i•ali husuai bir ehemmiyeti haizdir. Londra. 2 · (A.A) _ Düıman dün al- tzmir tubeai. 20 Aiuatoeta açılacak en- lananJ.r, ltoordin~oa t..e,etl bnn 5 Mevlidi Nebevi 
kında yola ntmr ...urorum- Hava dafl ..._,.ıdw • .,...neti çak b.1atJara ..... ral .._.. ~ te111UYonal fur lçlll Mmllklua betla- mucibince din ak,ama kadar viUye1ıe a 

Ne var? Benzin sap san lresOmf• . daii bir Jlz n tAIJıeawiai dliııi~ Janııııa. bir bç hicaaı ppmak llllıemit- ralfbr.~ ~ m 'ft bd.W. birer he7awme ...ek mncat teker· i . . . , 
Yoksa sen hllA ku4cea T lenlir. tir. Kua ..adafauaun gqreti ..,.mm. mma ...... ,.. ~örtlleri, ~~ terinin miktanm bdc:linMtleTdiT. Be,-an- § llevlidi Nebniaia 

Sultan Muradın giilümsiyerek, gqet Adıaa. 2 (A.A) - Yw «lllalJıet de 1au hkaıalana -..W lııeılhm P9- Pli. 7Mllık wıı 'ı ,.,., .... .,. ..... nameler~ ticanıt ...adürlüi6ne Sddd Sala süni eeJlrlaı-• 
yumuşak bir RSJe sö,-ledllt &a llSız1ere nezuednla tlıbliih Da.-- l.na bT- nailtfr. Yalnw bir &ste bir bç ölü olmak aederl Y~ ,._.. '8Jlm' eı1 ,.. a6aderllmlttlr. 1\caret •eklletlıule• EÇaqatnt. pcesi ohaeajım 
Musa Celebi tu ~ ~ ....tı: vederi F.p denlzl adalaimma Wdnba ünTe 1>ir bç kifi yaralanllllfbr. Binala- üzederlnde 1. E. F. mub. bahnwalr gönderilecek emre göre beyannamel. a · •iletim• bi1d• , , 

- 4-.. 8eaialllk ....... &. k.,..da haluun ._da•n bombmd1- ra bir miktar haear ,.apdftUlltr. Ba ha- olan ba. -'-· lz:mir '-n ....._ ola- üzeriftden muamele ifa edilecektir. geıp mı ıze 1 
ll'll'llL 

tık benbn neden korkum olabilir? Sa- mmt etmlfee de lııe.r Te fnMCCa _,.i- Ar meydanJann kullamnuma mani de- rak istiyenlere satılacaktır. ..._, a 1zmir MifMba 
ra:rda w ulı .. hereJc:iııiıı himayesi •t olmlmllfbr. iildir. Dün bq düşmen t1ıyyaTesi tah.. Cemiyet bu eaederi hıwılatırken nnı ...... ~ -x--ı..-a. 5 R. Çelebioifıa 

rip elunmuştur. yobul km we Jr.cL.-....ız. laa:ratJaıw .,....._-. 5 
3 AYDA tNCtLTEREDE kazanmak için it temin etmek gayesini leeelı lllClllel' fıonsolO.S• •M"'IMMLWUlllWWUUUUllEHUftl .. illllısnJ~~ 

BllO'll• ı. A .L B D B 
~ Sıl ı ı ır -. aınaa Z yeni Jurnal birden 

1. GOllGl.IM MY..UerViLLiAllBOm tpı ea ... ) 

2 • m&lllllJalw lal•- Dilnyu;m en ••zl lııipepün 
Huct.eı.r ,.... lllim.. 

J • 'IDBKÇB IBWi llAllP nJBliAl.L 
4 • BUNCA YIDl•M P•WP .ıuR11AL1 No. J 

m>sOBtiUDr UYYADI• <Jiitrıeelr•edk. laO- ......... tML 
Londra, '2 (A.A) - İngiliz bava kuv-~ HOKOME'l'E latanbulda bulunan Finlandiya kon. 

vetlerine -~ avcı tqyareled ve AtT iŞLERi aolosluiundan ıehrlınh ticaret odanna 

Af rikada son kat'ı 
ta•liye 

hava mildafaası tarafından 1941 senesi- Cemiyet • le9 laulmk mezunu ~len bir •u h•.-. Aakma .. t teıwrini 
nin ilk Uç ayı zaıfımt. f~1tere üzerin- bir hayan, hahamn muayyen wünlerin- sani 1940 tarl1ıinde imza edllen Türld- ( a.. .... _.. I d s.r+.ı. ) 
ele 155 Nmzi tayyaresi dUşUrillmüştıiir_ de, hükümet ve adliyede if1.eri bulunan Je - FinJ..ndıp tİcıeNt en1atmumın ~ • - • 
Bu~ 91 U Mil •n•altrl yobul kim.eled bbul et:r+•. ildda- üçüaii ınadU- mucibince ild .....ı.. ala •Unl'kah yollermm birl8lııtlil __.. 
tarafından ~- 51 l mUdafaa ba~ tanm pzmaba ._ itledıııl koJ.,ca ~ \etia lııkı.~ •nıc eelecek'.t ,.il 1-ıllir. 8imali pılal WikıuaetiDde Ar 
tarafıad-. dü.tüıriUmU$tilr.. Geri kalan taç edebilmeleri için yol gÖltermekte. naallann her iki memleketteki koıao- 1Ml'a JCereve hem .-e, bem ~ 
cm tacnw c1t 1-ai .... ı .. ft lilc' dir. loaluklar tan&adaa tuclik Milmif hi- ile WJMhr. $arkta .-e Ye ~ 

---------------------------- 1msust vasıtalarla tahrip edilmiştir. • mr •- p••detnn•e.Vle alrrNril- ~lllVl Kml d..izde lluanaP 
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. Ga . d ., • o • r A • ı. ı ... 1hun aelcllil halde Türldyedeki heil-ıaldadı•. Cenupea Babetlıtana ,,,. 
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~..:: ===~tı!ha~!t1.-~ 
( 8afıanıl l ci Salifeü ] .Ba ı h•• N.ldlk- bder .... ldJ:edw R-JewMıarıa mal ilamı; eMıli- meHedk. 

P be E V ı ı • 1ı:ıı n '=± D.talt 
1 ı,h. ha bvvetl nan Karpph tudadk yolunmı beton ii görilldiiü bildlriJmittir. Finlandiya İmparatorluk ve ~ kuvvetı.rl 

erşem g ence en L•---.. m va • dötenlftt!lllııe "9 tberlnla 'bbaalanma. ~rük Jdareledne l/12/t940 tmllln- Xenaden ~ .. doirll iler1erb9 
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er Hafta Büyük atbet 
Ka'Ulnma tadır~ 
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Bir Fırtına 

::.::.vı:-.:.. ~: ~ . . .......... ~..:~ .... -.::: ==.ld.=ı,.: ;-.: 
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:rar balme4D elr tm:edc11lt edlJmdum, Bu "1rlai 7 ... ~. ik F_. ta O.- .... ektemı saat 
tasanmdr w ettlllm ta1rdirde. lam- JOlıefll ,,......,. lla-. 18,5 da hmlr laalcmnde cSln1r 1'arlM IDZIL DENiz • .. _ you.am 
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.J.. NiSAN PERSEMBE 

ı· er har~ sa.b;.. 
sında vaziyet 

Mihverin 
aleyhinde ••• 

.,~cwua bei1ıı de alındı 
cadis 4babanın zaptı 
P~Jı fıolay olmıyacaJı
ltaıJJan donanmcuı 

Lo YOlı demelıtir-
cı., ~ n~a. 2 (A.A) - Askeri mahfillcr
~cr;ı~ıyet hakkında a'ait-c1· Vi malı"ıına! 

...;:•ktedir, 
d~n ara İngiliz aske• I ·· ., Mre girme
l:u....,~ık. şehir ilan '<il;ni,tir ttalyan 
laıı •nn!n Asmaraila teslim mi oldu 1< 
ıa.n ~o~sa cenuba m! çekililikleri ma
'sk~ . eğıldir Eritrede kırk ı,ın İtalyan 
olına;' vardLr. Bunları~ cenuba ~el.:ibıi• 

I.{ arı muhtemeldir. 
diiş~~"".•nm 1ngili1ler eline dü§ÜP 
laıid;;e ğı henüz bilinmiyor. Habeşi'
llıtkte~rekat muvaffaltıyetle devam et-

A~ b. 
lır y"!. abanın zaptı '<olay olmıyarak-
l>a • •gınur mevsimi b~lam~dan Hah~ 
tı.ıYlalıtına kuvvetlerioıizin vannama"ı 
lıdı Yan m?kavemetinin derece«ine bai\
dQ~~ Adı,,..baba dü~tükten •onra da 
Clık ban cete muhareb"sl yapabilir. An
~'% u harpde devanı etmek kendi ar-L';;a tabidir. . 
laf ~Yada ki faaliyet kuvvetli bir i•tik
An~eketinden ibat'<'' sayılmaktadır. 
/ırn AVlJTLUKTA 

lırllld •vuUu1rta İtalyanlar son hilcum-
18, 8 bir muvaffakıyet kaıanamamış-

'ive çok bilyilk zayiat vennislerdir. 
leli ~nan harp gcmile,inin milzaMr•t
~~~ ki İngilizlerin ~arlcl Akdenizd., ka
lar.ı,; arı !'arlak deniz zafori Balkan· 
'-al· ~arbın genislemosine mani olan 
gı;.:Y..u. ~vvctlendirrr.iştir Harp far;lıl 
.\da~lır_ ~ bu bölı;ed., mfer doimo 
lırıı r denızıne V• Sark! A1'deni1e ha
lıi]h olanındır. İngilte=e Aldeni1in ve 
\ııı,"""• ~aı-kt Akdeni?in kontrolunu 
llnşın !!lirette elinde bulundurmaktadır 
!t.ıy an Propogandası lıu a~ık lrnkika!i. 
du~ an donanmasının Oai!na mevc1.lt ol .. 
Çal ınu söyleyerek ,:ilmete lıoPına~a 
~;ıaktadır. İtalyan •'onanması Yun::;.. 
ta;;~! güçl•ştirmeğe ve Almanhr•n 
~·ard z halinde Yuna~istJna yapılaoa! 
lu ıpılara mnnl o!nıo~a m•ıkt•dir hu
~cağını iddia e'lınis"e de ttalvan to-

'ıl tlerinln hayali oUui\u aM•k anla
lllaktndır. 
A.kdenizdeki İngili? zaCeri bir çuk 

;esut .netlccl?r doğur-nuştur. İngiltere 
ı:.:;:?'3tan gıb! harbin genişlemesini 

11 
ıyenler bu 1.aferdm np k•rllr mem-

un olmsalar yeridir 

Edenin seyahati ne 
netice r;.erecek ? 

~- [ Raştarafı 1. ci Sahifede ] 
taıb;"•k olduğu aşikardır. Simdi bita· 
'bıı 111 v.. lstiklAJini kuvvetle müdafa. 
tdenelı: ve hakkını korumak amıini izh~~ 
ltilte Y~goslavyadaki yeni vaziyet te İn 
l>ardrenın bu l(ayesinin tahakkukuna 

ıın edecektir. 
gil~- .Edenin Atinuda Yugo<lav miimr,_ 
"al ~'~le temo• edip etmiyereği heniiJ 
~de.,ldir. 
r AN KRALININ IlUZURUND \ 

~."'ndra, 2 ( A.A) - Ati na radyosu B. 
bu:ı nınd. dil_n Yunan kralı tarafından ka

e ıldı~ini bildirmiştir. 

General D(!gol be. 
'Yanatta bulundu 

dir. a· [ Bcışt<rrafı 1. ci Sahifede ) 
~aı-d._'.davette çok mfuıkül olan İngili:' 
1- 1;;''11118 Yunanlılar gilverun.iş olmak· 
i!al'ı-! '8~r .büyük bir d~':'!ete karşı çolc 
tıı•k tj,11Saıt şartlar dahilmde harbe gir
ltııııa • likelerini göze a~lardır.. Bıı 
!'ıınbı,,r:•Yri mü.o;ait şartlar arasında Yu 
hu ı bnın verdiiti kahramanca karaı 
lid~ar in en mühim hRdiselerindcn bı-

\'ı",c; . 
\'ı' 0SLA VJ.,ARA GELiNCE 

hu0~11°'1~vyanın kalkınma'1na geline< 
ııu, da ıhtimal ki Ytınanislana medı·h· 
~ "'?ırun .• Sırplar resaret ve vafop · 
ti ,_orlıkleri, Tuna hathna maliki~etı,. 
L ""Ves" _, 
•it · .: trıde hu hatbn arkasında tesir!ı 
lıaı ~ııdafaada hıılnnabill'reklerdir. Fa 
l'u11,.

1\htukavemetin tesirini arkalannııı 
•ı "1ij" ~·~-· saye< inde setredilmi~ olnıı
"'''k.ı "•«urı kılm•ktadır. Müessir bir 
lı;;ı .,.:~nıkıetin el1~m .arb milletin nıa· 
~ i.f birliğidir. 

?0 nl'lov A BELEDIYF.StNDEN· 
da ı,'"j Bornova beledive parkı civ,;,.ın-

2 _ ~'.yeye ait 14 ~rsa sqfılacaktır. 
aı ıs uzoyede 4-4-941 Cur.-a eünü sa
llal>ıla da Bornova bel..diye dairesinde 

a •akıl!" 
ltıt: ;- A.rsalrırın beher mE.lrP murabbaı 
tur lllınen kıymeti Y'rmi 1'eş kuruş-

1 
~•di hu Müzayedeye i5tirak için yüztlı· 
tır. çuk depozito akrası vatırrlarak-s _ ts - . 
n. ~~ teklile-rin Bornova belediyesi

uraeaatları. 
25.28-Jl-3 1156 (710) 

1941 

Son deniz har
bındaki zafer 

amilleri 
İngiliz deniz 11e haua 
lıuuuetıeri mülıemmeı 
bir iş birliği yaptılar •• 
Londra, 2 (A.A) - Lortlar kama

rası reisi beycnatında şöyle demiştir: 
- Bingazi muharebelerinde kara, 

hava ve deniz kuvvetlerinin iş birli~i 
n~!!tıl bir model olmuş.sa son deniz mu
harebe,inde kara Vt~ deniz hava kuvvet
lerin donanma ile iş birliği de bir nümu 
ne olmuş.tur. Amiral Andre Kanin!la
mın harekatı mahdretle idare etm;!lli, 
düşmanın kaçmasına imkan verme
miş ve donanmamızın işini bitirmesine 
yardım etmiştir. 

Atina, 2 (AA) - Yunan bahriye 
ne-ZP1T'ettnin tebHği: Sor. df'niz h.flrbinde 
Yunan filo!\unun İngiliz donanma-iylc 
nıptığı iş birliği müna~hetivle amir::ııl 
Kaningamın Yunan donanmaıu baş ami· 
ralliğine tebriklerini bildiıidiğini. Hid· 
ri'\ adı Yunan torpito muhribinin kur· 
tardığı 112 İtalyan harp ~irinin Yuna· 
~i~tana Ş!etirildi~ini bildirmektedir. 

Atina. 2 (A.A) - Gauteler Yunan 
rl<"nizindelı:i deniz muharf'besinf' eit 
bir çok tofsilSt v•rrr-•ktedirlor. Katİm•. 
rini grtz~tesi ltaly.-nlrıırın bo m'\~l-Uhiye 
dni hicıııp vPrici sözlPrivle tav~if etmek
tedir. C<\zete diyo. ki: 

l liç ,üphe yo:.., şe"tP'li mağll1hi:vetler 
dt- vardır. Fakat böyle mai!lıibiyet 
1 talyanlata na..sip olmaz ltalyan donan· 
maın muharebeden daima kaçmı,, adrt 
c.e- daha zayıf dü,manla blle muhareh"
ve cesaret edememiş ve harbe mecbur 
'lldııiu zamanda kaçmaktan başka bir 

y dü~ünmemi.ştir. 
Mest'lie DBten, lngiliz bahriye nazırı

nın Yunan donanmas! hakkındıııki tak_ 
dirk&.r ıııözlerini lc.aydedt"n yaztorında Yu-
9\lln donanmıunnın lngiliz donannuııoı1 
vanında harp etm"kten şeTf"f duyduğu
nu yazınaktııdır. 

Londra. 2 (A.A) - Ymıan deni 
>rnie lngiliz zaferinde çok ehanmiyet 
li bir rol oynıyan Fonnidabl tavyan
umisini., kııı>tarı emir&! Boyt keybol
ı;\çğ,, bildirilen tayyorderden birinir. 

''men d&,,diifr=Jnü bH,.ıirmiltir_ Bu su.. 
••tle müttefil<lerin kayıbı yolnız bir tav. 
v•"" <'lmuş oluyor. 

Son r .o.,lıu·a gör"' hatır.lmıs clrın ik 
re belki ..ı. döct ltalyım kruv;,·örü ile 
··,. u ripten bs~~n dit;'tt iki kruvazör. 
•c bir mu}ı.,jf,in dah"l tnyya~ bomba:1ııt~ 
-r!!!n t~iri t.Pe rid<li ~11.:rara c~"ıkf~r 
rf~rtlnutktadrr. AynCl! l.ittori~ smıfm

-lan bir zırhlının da ha•Ma uğra~ığı m"-
lômdur. 

:··················----··············· ···· : ~N",_ ıl "IA HAD "'· U : : ------ .. 
: Rl'C.ÜNKÜ PROGRAM: .......... ----- ......... . 
11.00 Proııram ve memleket saat ayarı 
sm Aians haberleri R.18 Mii•ik 01. 8.45 
9.00 Ev kadını - Konusma 12.30 Prog
:-am ve memleket saat avan 12.33 Mii
<ik : Kan sık sarkıl ar 12.50 A ians ha
~erleri 13.05 Müzik : Karı.ş•k sarkılar ... 
13.20 - 14.00 Mlizik pi. 18 00 -Program 
venıemhket •ant ayarı 1~ c:ı Miiıik : 
11advo CPZ orkestrası 18.40 Müzik : So
ıo şarkılar 19.10 Konusma (Sevahat rö
oortajlan) 19.30 :Memleht .,;at av~n 
ve ajans halx>rleri 19.45 Konusma : z;. 
raat blkvimi.. 19.50 Miizik : Radyo inCP 
saz heyeti .. 20.15 Radyo ga•et,,,;i 20.45 
Müzik : Beethoven - Varya<;yonlar 21.00 
Müzik : Dinleyici istekleri.. 2120 Ko
nıı=a (Sıhhat .aati..) 21.45 Müzik 
Radyo orkestrası 22.30 Memleket snat 
ayan. aians haber1eri, bor alar fiatlrri. 
22.45 Miizik pi. 23.25 - 23 30 Yarınki 
'"lrof{ram ve kap~n1~ .. 

-----·----

Borsa 
ÜZÜM 

315 S. Süleymanoviç 21 
43 M. İzmir oğlu 13 
23 fstik151 25 
14 P. Kliirk 19 

No. 
No. 
No. 
No. 

20 Balya Pamuk 

7 
8 
9 

10 

Birin<i sınıf miiW.hassıs Doktor 

32 50 
13 
25 
19 
16 50 
20 50 
25 
:\2 
60 

Demir 41i Kamcı rJu 
Cilt ve Tenasiil hastalıkhrı 've 
Er~EI'TRİK TEDA \'İLERİ 

Dirinri Beyler Sokağı No. 55 .. İ7111it 
F.llıamra Sinema"' arkasnda <ahafı. 
l:>n akşama kadar hastalarını kııbul 
eder .• 

1 TELEFON : 3479 ( 469) 

.Muhasebeci istiyenlere 
Günde bir kaç saat işlemek Üzere 

te-crübeli bir muha!i!İp bir ticarethane
nin gerek muhabere gerekse muhasebe
yi tutabilir. 

Talip olanın İzmir belediye da!reai 
civarı~da Mirabit çaqısı No. 12 bay 
1 brahım Sını Yaygere müracaat etmesi 
rica olunur. ! • 3 ( 785 ) 

1~'1~VN T A N SIN EM4SIND4 Telefon 4248 
Sınerıı ·ı · · . 2J ıf• a a rrnınm en sevınıll ve en büyük sanatkiirlannın :va~attığı filim 

ı v y v K 4 ş K CHABLES BOYER-İRENE DUNNE 

l .. Poı.ıs 4va tabııru..Heyecan dehşet dolu müthiş filim. 

\; " llVMC4 YUN4N H~RP .JURN4U Ho. 3 

YENi ASIR SAHiFE J ww 

IZM!R StClL! T1CARET MEMUR-
LUCUNDAN Dosya No. 2983 

(Spierer Freres ve şilrekası Tilrki
ye vekilliği) ticaret !invaniyle İzmirde 
Alsııncakta Sümbül sokağında 2numa
rada tiltiln ticaretiyle iştigal eden işbu 
şirketin ticaret ilnv.t.nı ve Salvator 
Barki'ye verilen temsil veka!ttnaml!'Si 
ticaret kanunu hUkiimlerlne göre 5İci~ 
!in 2983 numarasında kayt ;. tescil 
edildiği ilan olunur. 

1: Vekaletnam .. 
2: Beyanname 
İzmir sicili ticaret memurluğu resıni 
n1iihürü ve F. Tcnlk imzası 
Soğuk damga mühril resmi. 
Damga (Cenevre Kantonlu~u resmi 

tırnıası ve bir buçuk İsviçre- frangı kıy
'l'lclinde varak.) 

Hin dokuz yüz kırk senesi ve Nisan 
1ynıın on birinci günii. 

Zirde vaziül imza Cenevre şehri No
teri Melr (iisUıd) Jozef Antoni Bonse
nin huzurunda isbatı \-Ücut eyleyen. 

l - Cenevre şehrinde :M;ınblan rıh
ınunda 31 nuınarada ınukim tüccar 

\« syo Sarl Spierer. 
2 - Cenevre şe.hriı1de Btrtr3n ave

" ]c;linde 5 numarad~ rr.ukim tilccl!r 
V~o I,eıon Spicrcr 

3 - Cenevrede A\•enil De.o;ambelde 
1 ı mükerrer numarada mul.:im tüccar
" n Emil Spicrer. 

Cene,·re şt>brinde merkezi umumisi 
,farı ISpierer biraderler ve şürekilsı) 
'lm hicc:e senetli ko!llandi• sirketinin 
-:ı.s m'lkavelename ve nizamnanıe.ı:ıinin 

en 11-lnri rıı2ndP~inde muharrer o1dur,u 
,.,..,.J1i1e r.,(fut\·o Sarl Spierer ve LPOn 
~ ierPr ve F:nil Spie-:"("'l·'in hPr birinin 
it old 1~u r.~yri mahn•:t ı;pH\hiveti haiz 
e j!ayri muayyf'n m·~~nlu "erik olm:\-

1: rı hac;eblvJe ve bu ~rkP.fin he-r hiri 
~ .. lhi ~r15hiyet c:;ıfati.vle Spierer kar-

·r-;1C'r ve ~ÜrPlt9sı rıam hi~c:;cı senetleri
.. e mii~tPnit komandi• si• kPti ~enevre 
lu;nıiP siC'ilJi tif'ar<>t d3ire~inde mü

•••el olup ve ahire!' 16 Kilnun.o;ani 
'n 10 tarihinde ve ts.-içre resmi sioil 
ne::muasının aynı ay?n on dokuzunda 
121 vüz yirmi dördilncü sahifesinde son 
cla~k n~§redilmiştir. 

Spierer karde,,ler ve şürekllsı nam 
"1sse senetli komandit r.irketi sabık Her
'Ilan Spierer ve sürek\sı nam hisse se-
0etli komandit şirketirin bütün hııktık 
ve Vf"C<lihini. esas mukavelenamenin bi
rinci ve ikinri maddelerinde yazılı ol
''"~' veçhile biitiin hı•kuk ve VPC~ibini 

'ruhte eder. Ve bu sıfatla Tiirkiyede 
lzmir •ehrinoe mukim: Türkive tabii
yetinde B. Sr.lvalor Bı~ki'yi a•;~ıda ya
zılı şerait dair!'sinde lsbu müteknddim 
vesika ile SpierPr Knrf!E>Sler ve siirekii.~ı 
ı::am hisse srnetli kolt'.ı>ndit sirkeli irin 
un1u~l ve1.;.:l na~p ve tayin -eyler şöy
ı~ ki: 

B!lic-rer kardf'sler vP şli.rPkarı) nam 
lıissr Sf'netli komandit şirke-ti nam ve 
hesab1na ac;:.ı]!:ıd;ı va.nlı sel.3hivPt1Qri mu 
" · lr·;l1e \,-.'hsederler. · 
~pierer kardesler ve şüreka-. nam 

hi'"''"'P ~f"netli 'komandi~ ,!':ir'c~'ti nam ve 
.,_ hın., hl'!r ttlrlll m•1ameH\h ifllva ve 
lu•r nP"Vi tHHin nlım v" sFttım nıu-q.mf"li\
'iyle moş!!lıl olmek ve buna miltedoir 
ve mütaallik ml'ameliltı tlleeariyeyi ifa
va selahivetıardır. 

Her türlü cmtaayı tiiecariyeyi kabul 
ve ı1hzetmei!e ve her tllr]ü tUcoıni mua
mrl'\tı ifova ~elahiyettudır Her türlü 
'"f\:'11 ve l-.aıine deYairi resmiye}eri ve 
inhi!'nr id(lrcılr>ri deıvAirind~ ve di~er 

... r l.2.r..,.i Sı:"!"hivrttar !'l'lak:amat n!zdin
ilr tr~~ for for;,,olitelr-rint ve ilırncat 
ve-::kn.J"':ını VP ci~~er hPr hangi buna 
11"Pte-dair rvrn1tı i5te,,..el'.'te ve bundan 
~cbyı her tü"lii tntıameHtı r!'smiyeyi 
rit cl-111"·1 srldchiye!tar devatr nez~inde 
"?.'ı;:~p ,., .. infttC'~. bnndan dol~vı nit oldu
~1 ~irk:.tin mnnf~at v."": huk~kunun t?
mi~i 7t~nında l~:!,'Tl gelm hel' ti\rlü 
m. ı~·liitı ifaya seHh;vettardLr 

Tiirk makamatı nndinde her tür!U 
lazırn relen idari vesaır her türlli mua
rıı"l:;.h ve fonnn1itelerl ~ıanmav~ Snierer 
karıic-c;lnr ve c::ij1"D}'Ası '.'la~ h~~~e ;,..netli 
komandit şi,.ketini'l t~~cil1 için 157.ım 
m11:1mc1Btı yapmpüa VP icap ede"5"' 
T:ir1{:vl'nin h~r hanet bir ~plılr veya 
tnıntaka!'ınrla. ve ic~o f'dt:>n hiitün ma
hı::ı:llerne vrkilin mUn:ıtc::ip görPrr'?'i c;e
kilrlı> ve •irketin men:,fiine fııvdolı ola
cağı hrr h2nri bir mesele hokkında la
zım gelen i~tida: leva~'ih. beyannaml'." 
v~ sair evrakı re~miyPvi tanzim ve şir
ket nomına imza1"maba, srlahivettar
dır. Her tilrlil hankahr ve mile.sesatı 
maliye vevahut her hanl'i bir banka 
ne•~ind• h•r tilrlU h?sabatı tücoorlye 
\'f' akrer:tif h~apl~rı aC'man-a mties~e
s.ıtı meı.\ctlre ile her tilrlil im1 ve is
tikraz VP borç muk.•velenamelerl ve 
'll"tahakatnameler! lm•.alamo~a para
ları al:ııa~a. c:-ekle-ri, n~andala~ 'muka
velrlrri, honolan ve di~er h;r hanııi 
tediyrye ve ahza mUtaallik her ttırlU 
0vrakı almai!a ve tilcc:.rt ve mali obll
'!3syonlan tan:zim etmrğe irrıznl:=nıın~a. 
toatiye. infaza. tecdid•. temdide, feshe, 
devriltrnılike, ve her tiirlü çeklrTi kon
.n~entolan, sigorta policelrri- ikraz ve 
L•tikraz mukavelenameİeri ,;e e-mtaayi 
tHocariyenin poli~e. sPnet ve tahmil ve 
tahliye senetlerini navlon muknvelena
mclerini her tilrlU m>:tahakatnamelcri 
ve sulhnameleri ve k~ntratoları ve di-
2er he-r hanırl bir vesi1<a, mukavele ve 
her hanırl bir ve,.l\i tamim ve im1•l•
'lla<:a, her tUrlii tediwsi ve ahzı lazım 
ı:'P1°n bono, makl:>uz, i'1barname ye nıe
huzat v., makbu10t serPtlerini vermel!e, 
ve almall-a sirketten Rlaral.:\ı veyahut 
borçlu olan her tUrlll resmt ve ~ayri 
re<mt devairden bunhn isteme/le, ve 
venneğe ve imzalama~ ve he;' türlil 
""·••plar icin akdı mu~avele etme!t• ve 
<ulh olmağa, her +urlü havalcnnmeler 
'.tihkaklar ve hukuk ve yukanıla ya
,.ı, olan mesaildrn dolayı ve bunların 
"liitedair her tilrlU hukukları iddia ve 
taleo etmeğe. 

Her hangi arsa: yerler ve binaları al
maqa, ve kiralamei'i'a, icar ve isticar 
muamelatını yapmağa. he.- hangi bir 

s 4l w 

tehlikelere karşı ve kazalara karş.ı her VUci,.•et Dalıni Encümeninden •• 
türlü emvali menkule ve gayri menkul İn 3 
!eri sigorta ctmeğe, ve bunlar içiıi he;, . .clraltı yolunun iltisak noktasından plai meydanına kadar olan kısmının; 
tilrlü mukaveleleri her hangi bir fart- İzmır Hava gazı katraniyle kaplanması (6507) lira (90) k~ keşif kdelivle 
la olursa olsun akt ve imza etmeğe. 22./3/1941 tarihinden itibaren 20 g!in müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Her tilrlil emvali gayri menkule bl- ' T~plerln maHlmat edinmek üzere her gün Vilayet Daimi Encümeni kale
n;ılan takrir ve karar ve intikallCrini ve • mine ve eksiltmeye iştirak için de ihale tarihi olan 10,'4/1941 pe-,.eınbc gilnU 
zilliyetini yapmağa ve bundan dolayı saat (11) de yüzde 7,5 teminatlariyle ehliyet vesikalarını hamilen Encümene 
alt olduğu selabiyettar resınt makamat mUracaatlerL 22 - 28 - 3 - 9 1123 (689) 
nezdinde lıizım gelen formaliteleri yap-
mnğa, memuru ve deV"i aldesi huzurun- EMl.AK VE EYT4M BANKASINDAN: 
da bunları ifaya, malların gayri mm- A. 
kullerin bedellerini itaya ve ahu bun- Esas No. Yeri EskiYeni Taj 
dan dolayı lazım gelen yerlere sici!Sta 583 Karataş İsllbane caddesi 17 111 -

Nevi 
Ev 
Arsa 

K.ıyıneti 

350.00 
37.00 

Depozito 
70.00 

7.40 kuyudata, levayiha, beyannamelere, ze. 1590 İkinci Azwye M. Kadiriye - - -
vabite, takriri şifahilere, istidalara ve 690 ıncı sokak 365 M2. 
senedata imza vaz'ına, her tilr!U mesaili Ada 1710 parsel 17 
nezaret .. , temşiyete, rüyete ve deruhte 1447 İkinci Karantina M. Rlzabey - _ _ 
eylcmeğe, vergi ve sair devlet rusumu sokak 684.25 M2. Ada 17-44 par~l l 

Arsa 68.00 13.60 

tediyeye ve icap ed!!'r<e bunlara karşı 11574 Karat.aş M. İcadiye sokak 24 - 24 
lazım gelen itirazlard~ ve temyizlerde 40 M2. Ada 607 parsel 4 

Ev 250.00 50.00 

ve sair bu hususta lazım ırelen rem:ıl İzaha~ . ~da _yazılı gayri '?enkullerin ~ ve pazarlıkla satışları 7/4/ 
muamelatı yapmağa, münasip ve müsait 1941 tarihine mUsadif pazartesi gilnU saat ONDA ihaleleri yapılmak üzere art. 
~öreeejii her türlü şartlarla ve her tilrlil tınnaya konulmuştur. 
şekillerle emvali ~ayri menkuleler tize- 1 - İstekli olanların hizalannda yazılı depozito akçelerini veznemlzc ~·atır.<-
rine ikraz ve i.•tikraz muame!S.tı yap- rak arttırmaya girmeleri. 
mağa, bu hususta tanfr etmek halt sa- 2 - Müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde ta
bıkına irea etmek iade vo istirdat et- !iplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mühilr kullanan• 
meğe "°liıhiyettardır. Böylece terkip ve lıınn mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri.. 1272 
teşkil olunm~ ,-ehinleri almağa ve ia
de etmeğe fekki rehin muamellltını 
vapmai?a. nizamen ve kanune-n matlup 
her türlil formaliteleri la•ım gelen res
mi makamat nezdind" ifava, mezk<lr 
rehinleri fe.'11 \"e iptal. eotmejte, bundan 
dola}'t !Szıın gelen yerlere her türlü 
mukavelelrri akt ve hızn etme-ğe, şir
keti; adliye idariye ne'dinde ~er!'k biz
zat şahsen ve gerekse bilvckale temsile 
•irket aleyhine şimdiye kadar ikame 

inhisarlar amam müdürlüğü Çamaltı Tuzla· 
sından: 

1 - Tuzlamızda mevcut 3000 kilo topraklı lı:urtun tozu açık arttırma au
retile ııatılacaktır. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 1 O kurıtJ olup muvakkat temi
nab 22 Ura 50 kuruttur. 

3 - isteklilerin teminat akçeleri!• birlikte l 5/ 4/941 salı günü saat l 4 
te müdürlüğümüzde müt.,.,klı:il komisyonda hazır bulunmalan. 

; 14 1256 (776) 

edilmiş veya edilecek veya sirket tara
fından ikam,• edilmis ve edilecek her 
tiirlil davaları kabul ve ikameye ve 
bunları idameye, müvekkilinin huku
kunu huzuru mahkemede mUdafaa et
meğe, adü her türlil derecat ve selahi
yetlerle asliye, ticaret sulh ve ceza 
mahkemelerinde ve hakkı kazası dahl
lindo bulunan her türlü kanuni scli'ıhi
yet ve iktidarlarla ikameyi <livaya, 
müddei milddeialeyh, şahsı salis, dahi
li füdava itirazülanilgayr bidayeoten ls
tinafen, tcmyizen ladeten, t.shihan mu
hakeme ve muhasemaya, bileümle sıfa
tı kanuniye ile bunları ifaya, işhat ve 
lsfühada, yeminleri kabul veya redde 
ve teklife, milstahsel karar ve hilkilm
l0ri ve ilmnları almağa. tPbliğ ve tebel
luğa, her evrak, lt'.üstediyatı lllıl
meyi kendi imzasile bnzim ve takdime 
protesto keşidesine v• cevap itasına 
mümeyyiz ve hakem ''e ehli hibre ve 
muhasip \•e sindik tayin ve azline, ve 
;na_, talep ve reddine ~ konkordoto ak
dine ve alcvhine itira•.a ve ledelhace hi
le ve taksirat dilvalan ikamesine her 
tilrlil ihtiyatı ve asli ve icrat hacız vaz 
ve fekkine ve hu baptaki mukarrerat 
ve ilAmatı ınüstahselenjn tanfi7ini tale
be, rehin ve hacızleri fekke her turlil 
icra! tedabiri tal~be ve bunların icraen 
tcnfizini talebe, icra dair!'leri huzurla
rında her tilrlil muamelatı takip ve ln
ta"a, paraları alma]!a ve kabul ey1eme-
fe, sulh olmağa ve bundan dolayı icra
nın he-r safhasında şirketin hukuk ve 
'Tlenafünin muhafaza ve temini için 
faydalı ve münasip; görece~ milvekki
lin lstedi~i şekilde ve i~in her safhasın
ıla vasi selahiyetle ifayı muamı.leye se
IAhiyettardır. 

İZMİR V 4KIFl.4R MVDtlIU.tlGtlNDEN : 
Seneliği Cinai No. Vakfı Mevlı:ii 

Lira 
170 Düklr.!n 403/426 Evkafı mazbutadan Mezarlıkbqı 

Yukanda yazılı kiralık dükkanın oenelilr. kirası 1 70 lira üzerinden müzaye
deye ve arthnnaya çıkanlmıı ise de talip zuhur etmediğinden pazarlık 
ııuretile kiralanmasına karar verilml~tir. Talip ola.nlann vakıflar müdürlü. 
ğüne müracaatlan illn olunur. 1206 (783) 

İzmir llilciyetl Daimi Encümeni Riyaetlnden 
1 - Karşıyaka sahil caddesinin Boıtanlıdan Bergama yolu iltı.ak nokta. 

sına kadar olan 4,S ltll.ometttlllı: kısmının beton kaplama illfllab 1 /4 
941 tarihinden itibaren 17 gün müddetle ve kapalı zarfla ekailtm&
ye çıkanlmııtır. 

2 - Tahmini ka~if bedeli 96062 lira 13 ku~tur. 
3 - Keşif evrakı 4 70 ku~ mukabilinde T urlııtik yollar müdürlüğünden 

alınabilir. 
4 - Muvakkat teminat nıilı:tan 605 3 liradır. 
S - İstekliler ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Turistik yollar mın· 

taka müdürlüğüne müracaatla eksiltme şartnamesinde yazılı ehliyet 
vesikasını almalıdırlar. 

6 - Elcalltme 17 Nisan 1941 tarihinde perşembe günil saat 11 de lzmir 
vilAyeti daimi encümen! odasında yapılacaktır. 

7 - l tekiller 2490 Myılı kanunun hükümlerine göre hazırlıyacaklan 
nrflarını ihale gününde saat 1 O a kadar vilayet makamına makbuz 
mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. 1244 (776) 

Deulet l.imanları qletmesi İzmir Şubesi Mü· 
diirlüğünden : 

lıletmemiz tarafından pazarlıkla muhtelif eb'atta Çıralı Çam azmanı, eğri 
karaağaç, eğyi meşe, eğri çam ve yine muhtt!!lif "b"atta kara çivi. karfiçe de
mir çub uk. somun, pul Ye demir lama alınacaktır. Talipleı-in ıubcmiz levazım 
servisi ıefliğlne müracaatlan il&n olunur. 3 4 1258 (779) 

İZMİR DEF1'ERD4RLIGINDAN : 

Hakem tayinine ve gerek mahkeme
lerde gerek No!Prler huzurunda her 
türlü sulh mukavelenı:meleri ve buna 
milteferri ve ait her !ilrlU muameUtı 
akt ve imzalanıai!;a seH\hiyettardır. 

Hüseyin kızı Zeynebin köyler şube•ine olan 115 lira Milli Emlak satı~ be
deli borcundan dolayı haciz edilen Bornova büyülı: cami merkez ookağmcla 
kain 5S taj sayılı ve 266 lira krYmetindeki müfrez dükkiin vilayet idare ita. 
rarile 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. Taliplerin 25 Nisan 94 l 
Cuma günü saat 1 5 de vilayet idare heyetine müracaatlan ilan olunur. 

3 10 17 23 1273 (761) 

İşbu mütekaddim vekMetnamede zik- tZMIR SiCiLi TICARET MEMUR. 
redilmlş ve edilmemi' her türlil vaka LUCUNDAN • 
ve seltıhiyetten dolayı slrketin menafü (Eşref Duraçe) ticaret unvanile iz-
ve hukukunu bu veki\letnamede 1.ikri mirde Çankın çarııaında 14 numarada 
olmayan ve fakat kan:.ınen icrası 13.büt peynir Ye zeytin yağı itcaretile !,tigal 
olan her nevi muamelat ve merastrnı eden Eşref Duraçe'nin ithu ticaret un
kanuniyeyl icraya. revi ile amele me- vanı ticaret kanunu hükümlerine göre 
•un olmağa, ber turlü tedabirl ittihaza oicllin 2984 numarasına kayıt Ye tescil 
•elabiyettardır. Yukandaki mevzu mesa- edildiii ilin olunur. 1268 ( 782) 
ilden dolayı her tilrlil mukavelStı vesai-
ki akt ve imzalamağa. ikamet~!lh tayi- yılı Hulran ayının on ikinci Carşam
nine, ve isbu vekllletnameni" mevzu ol- ba gilnU 12/6/940. -
duğu me-sailin kı•mı veya kiilli•iyle bir T. C. İzmir İkinci Noteri Zeki 
veya mütaad~it v•kiTI•rl nasp ve tayine Ehiloğlu resmi milhür ve imzası, 
ve azline •el~hivettardır. Umuınt No. 233 Hususi No. 1/6 

Her tilrlil evr~kı ve davetnamel•r! ve- işbu tercüme ömf'ğ'.ııin dairemizde 
'f<ireleri tebliğ ve teb•llüğa selMıiyet- dosyasında saklı 1216/1940 tarih ve 
tardır. 232 numaralı aslına uvgun olduğu bit

Bundan dolavı isbu vesika Cenevre tasdik allikadara verildi. Bin dokuz yüz 
•ehrinde Rrua'dor ·so'.:a~da 6 numa- kLrk senesi Haziran ayının on ikinci 
rada tamim edilmiştir. Çarşamba gilnU 12.16 ll940 K. AC: 

Okunduktan sonra allik•darlar ve No- 30 kuruşluk damga ı:ulu ilzerinde 
ter hazın bilmeclis obrak imza etmiş- 12/Haziran/1940 tarih ve tzmlr ikinci 
!erdir. Noteri Zeki Ehiloğl•ı resıd mührU 

Tasdikan lilmekal. · ( k ve namına ımza o unamadı) 
İmza S. Spierer. T. C. Ticaret vekiıleti iç tiraret umum 
İmza L. Spierer. mildürlüğU Genel öz .. ı Eki Sayı 4 
İmza E. Spierer. Müzeyyel beyanname: 

~~!~;\;:ı.tie~~f':"~ edilmiştir. 30 lkineiteşrin 1330 tarihli «ecnebi 
Aslına mutabıktır .. fmza J Ponse. Anonim ve sermayesi eshama munka-
Yukanda mevzu Noter Metr (üstnd) sim şirketler kanunu> hilkUmlerine gG-

T- A. Ponse imzası baı-ayi tescil görill re Tilrkiyede ~alışma'1na irln verilmiş 
mfütilr • olan ecnebi şirketlerin~en Spie-rer Frere 

C · ve şürekAsı şirketi bu defa milnıcaaUa, 
•nevre 15 Nisan 1940 k ki 

Kançeler namına K,lerr.I mahsus mil- şlr elin Tilr "ye vekillil!ine, Tilrkiye 
düril Albert Beı:earrd imzası milhilril cüınhuriyeti tebaasınd.m Salvador Bar
resmt ki'yi tayin eylediğiıil bildirmiş ve la-
İsvi~ hükiimeti cü'tlhuriyetl hUkU- zım gelen vesaiki vermiştir. 

met Kaçelarlığı. Keyfiyet tetkik edilerek kanunl bil
. Bu şehadetname altı:ıdak! mühilr ve kümlere uygun görilbıilş olmakla bu 
~anın Şanselcri deta de Cenevreye milzeyyel beyanname verileli. 
aıt bulunduğu tasdik olunur. Ticaret Vekili N. tmza. 
Baş Konsolo• i-nzası: Ha•ip O. Tan 9 lira pul, 
No. Umumi 3!187. 21 Eyl(ll 1940. 
No. IIususl 274. Mühilr ve imza. 
Tarüe bend" 12. Umuınt No. 2733 Hususi No. 1(99 
Harcı 20 frank İşbu beyanname s,ıretinin daireye 
Tarihi 15 Nisa~ 1940. ~ö•terilen aslına ve dosyasında saklı 
Mührii resınt T. C. C'enevre Baş Kon- milbrizinin imzasını taşıyan ntlshaya 

solo•luğu. uygun olduğunu tasdik ede-rim. Bin do-
Fransızca aslına mu'abık olduğu ta- kuz yilz kırk senesi Evlt'.ıl ayın•n yirmi 

rafımdan tercüme edilmiştir. altıncı Perşembe gilnil 26.19 '940. 
Mtitcclr Pam7' Ba•ik. 10 kuruşluk tayyare pulu ilıerinde 
Umumt No. 232 Hususi No 1/6 26/Eylöl11940 tarih ve İmıir ikinci 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
Atatürk caddesinde Şehir oteli bah

cesinin teoisatiyle birlikte bir ıcne müd
detle kiraya verilme!i yazı ~teri müdür
lüi!ündelci şartnamesi veçhile bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu
hammen oenelilr. bedeli ican 1 000 lira 
muvakkat tcminab 75 liradır. Taliple. 
rin teminab if bankuına yahrarak malı:• 
buzlariyle ve gazino İ•lerlnl idareye eh
liyeti olduğuna dair belediye riva~etin• 
den alacakları vesikalarla 4-4-94 t tarl· 
hinden 16-4-941 tarihine kadar hafta.. 
n1n pazartesi, çarşamba ve cuma ~ünle
ri saat 16 da encümene müracaattan. 

20 24 29 3 1094 (665) 
Altay mahallesinde 785, 803 sayılı 

pokaklarda kanalizasyon yapılma!'l1. fen 
i~leri müdürlüğündeki ke~if ve prtna
mesi veçhile açık ehiltm•ye konulmuı
tur. Ke~if bedeli 1350 lira 23 kurut 
muvakkat temlnah 1O1 lira 2 7 kuruf· 
tur. Taliplerin teminatı it banka!nna 
vahrarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
14/4 (941 pazarteslgünü aaat l 6da en· 
cümene müracaatları. 

30 3 8 12 (754)' 

D VZELTME 
Gazetemizin 20 Mart 941 tarih ve 

10781 sayılı nÜ•haaında neıredilen be
lediyenin Şehir Oteli bahçesinin icanna 
milteallik ilanda Gazino itlerini idareye 
• h!iyeti olduğuna dair h•ledlye riyase. 
tinden alacakları vesikalula 41419 41 
tarihinden l 6/ 4/941 tarihine kadar 
müracaatları deneceği yerde müracaat 
ba,langıç tarihi ıehven konulmadığı an· 
le,ılmııhr. Keyfiyet tashih olunur. 

41.TINORDV GENÇLİK 
KULtlBtlNDEN : 

Kulübümüzün senelilı: kongreoi l 2 
Nisan 94 l cumartesi günü öğleden •on· 
ra saat 18 de kulübümüz binasında ya
pılacaktır. Ekıeriyet hasıl olmadıih talı:· 
dirde 15 Nisan oalı günü ııaat 18 de ya· 
ptlacağından azalann bulunmalan reca 
olunur. 

RUZNAME 
idare h•yeti raporunun tetkiki 
Nizamnamenin tadili. • 
Yeni idare heveti intihabı. (784) 
~ : : c ı:ı_,.._,, ,..._,......, F. :::c:c:::ııc:c 

Z4Yi Aslı Frans11ea ll•anı ile yazılı ve dal- Noterliği re!mıl mühUr'1 ve 30 kuruşluk 
reye milbrez bu tercil'11e suretinin ter- damga pulu üzerinde d<" 2GfE:vHl!f940 Malul Ve•ikamı kayb•ttim. Yenioinl 
cilman tarafından imrnlı ve dosyasınıh tarih ve pul UzerinilP İzmir ikinci rıkaracağımdan diğerinin hükmü kal· 
saklı mtitercem nüsha3ına urgıın oldu- Noterliğinin resml mtiharil ve Zeki 
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk Ebiloğlu imzası. 1269 (775) 

mam1ştır. 

Malul Cemil Uçman 

• 



~ - 'llF'E' 

'İY ASI VAZİYET 

"1 ııi?"oslavyaya 

cenubi Maca-

• 
ristan deme~e 

başladılar? 
--<>-

R.--.dyt> ~azetesinc ı:örc güni.in &İyasi 
manzarası ~udıır: ı·ugoslavyaya kar~ı 

ASKERi ~ AZIYET __ ., __ 
lViusavvanın 

zaptı artık bir 

gün meselesi 

olmıştur 
Radyo gazete.sine göre Kerenin zap .. 

Al • · ı b'ne bütün •iddetivle 01an~:a ~ınır lar 1 - . ."" \, tından beş gün ~onra Eritrenin merkezi 
de\·aın etmekte 'e hu sıddetı her guıı 1 K . 80 ''l ı b 

k . c an ve t"renın Kl omc re c~nu un-
artmaktadır Bu harp tıp ı 1938 sene'1 d b I A d'. .. ·· 

• t • 9 · t d· a u unan smaranın u~mestnı mu-
Sf'nhaharında ,,. 19-> senesı mar ııı a k' B . k 1 · • · b d · • _ _ k ) · · h tra ıp rıtanya ·u"\-'vet erı ıçın un an 
Ceko'l<"·ak\" a ·arşı an an smır ar- h d f' h'ld k' M h · 
bini \C pr~pa-gandayı hatırlatmaktadır .. solnra., e e .~nhsa ı ke ·ı Bu:;av\.·a şedrı 

d d •-• ç k 1 . 1...... . k . o acagına şup e yo tur. urasının a 
Hatırlar a ır "' e o' oıa~,a)a arsı . 

1
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sinir ,.c propaganda harbi bu de\·lcti ışga ı Jr gun ı:nese es1 ır. usa~va s-
idarc edenleri meııılekctte a."'ayisi tc- marad~n 80 .kılometre. uzakta ıse .. d~ 
mindcn iciz göstermekte idi. O zaınnn aradakı ar~~ ~ısm1 b~lha~~ . ~ot~.rlu 
Çek unsurunun, Slovak UD!<.'UJ'URU ,.c vasıtalara mus~ıt oldugu ıçın ıkı g~~e 
Alman unsurunu imha ettii::i gürültü ile bdar bu •ehrın sukutu .beklenebılır: 
ilin edilmişti. ÇekJerin yaptıkları mc· ~smaranın ~ın.masıy:e E.rıtre m~selesı 
zalimden ba!Kediliyordu. Çekoslovakya nıha)·cte ermıştır. Erıt~ede harc~at .ya
diinya)o·a an~i içinde bir nıemleket ~i- pan k~vvetle.rın. heyetı .umumıy~ıyle 
bi takdim ediliyordu. Şimdi de sanki Habeşıstana ıntıkal etmesı ve bu ulke
Çek me<elesine ait olan dosya dolaplar- de harekata devam eylemesi bir ilci haf. 
dan (ıkanlnıış la aynen Yugoslavyaya ta meselesidir. Maamafih Diridavanın 
tatbik edilmek isteniyor. Şu farkla ki i~galinden sonra doğrudan doğruya 
Çek unsuru yerine Sırp unsuru kaim Adi•ababaya teveccüh eden diğer kuv
olmuii;tur. vetlerin. Eritredeki kuvvetlerin müza. 

Köylerde yapılan mezalim, zulüm al- !-ereli olmadan evvel Adisababayı iş
tında inliyen Hırvat milleti işkencele- gal ederek Habeş işine nihayet verme
rin türlüsüne maruz olan Alman ekal- leTi hiç te uzak bir ihtimal değildir, 
liyeti ve ayni vaziyette bir Macar ekal- Cerçe büyük şehirlerin ;,gali bir ordu
liyeti bahsin mevzuunu teşkil etmekte- yu mukavemetten alıkoyamaz. Fakat 
dir, Gariptir ki Alman radyosu Yugos- ltalyanlann çekildikleri mıntaka dağ
lavyanın bu kısmından bahsederken ce- !ık ve muharebenin idarnesi için elzem 
nubl lVIacaristan adını vermekte, Yu- olan sanayi ve jaşe merkezlerinden 
goslavyada dört yilz bin Macann yao;a- mahrum olduğu cihetle Habeşistandaki 
makta olduğunu bildirmektedir. lta}yan kuvvetleri için teslim olmaktan 

Berlinin bu manevrasını takip eden başka yapılacak bir şey kalmıyacakbr. 
Amerikan gaz.eteleri b\lllda bir yenilik italyanlann Muaavvada bir mukavemet 
görmiyorlar ve Yugoslavyayı yıkmak gösterecekleri tahmin edilebilir. Fakat 
ic:in takip edilecek yolu çizerken Al- burasının işgali yine bir gün meselesi
ımınların hiç olmazsa yeni bir manevra dir. 
icat etmelerini beklediklerini ilave edi
yorlar. Çekoslovakyanın yıkılmasile ne
ticelenen propaganda ve sinir harbinin 
ic; yüzü b\lllu idare edenlerce açığa vu
rulmuştur. Bu propaganda mücadelesi
ni yapanlardan Heynlayn geçenlerde 
bunun ic; yilzünü ifşa e~. 
~IACAR VE BULGAR RADYOLAR! 
Macar radyosu da Almanlara ayak 

uydurarak • Yugoslavyanın istikbalinin 

Makineye 

''erilirken 
= 

lngiliz hariciui müsteşarı 
karanlık olduğunu söyliyor ve Hırvat- Avam kamarasmda 
!arla Sırplar arasında ihtilaf olduğunu be bul d 
ve vaziyetin saatten saate vehamet kes· yanatta un a 
bettiğini ilave ediyor. Londra 2 (A.A) - Hariciye müste-

Bulııar radyosu ayni mahiyette neşri- şan Bütler Avam kamarasında Sovyet
yatta bulunmakta ve daha heyecanlı !er birliği ile Türkiye arasındaki mü
haberler vermektedir. Bu radyon= id- nasebetler hakkında beyanatta bulwı
dialanna göre Hırvatlar, Sırplardan ay- masını talep eden bir mebus\lll sualine 
nlmak tasavvurundadır. Ve aynlmak <7vabcn .. T~rkl~eye bir tcca~-~~k~
taraftan olup İtalyada bulurunakta olan rınde Türkıyenın Sovyetler bırligı hu
Hırvat şeflerinden Pavliç ile Maçek ta- kümetinin tam comprehensionuna ve 
raftarlan arasında temaslar başlamış ve bitaraflığına güvenebileceği hakkında 
hatta bir anlaşmaya vanlmışlır. Sovyetler birliğinin teminatını muhte-

YENi ASIR 
X: .S 

Yalnız topların ko

nu1ma&1 uzak değil 
---«>--

Amerika 1-~ a:ıi-

randa mihverle 

barba tutuş

ı.__ uş olacak 

INGILIZ HÜCUMU 

En:.ı.den ve Ber-

line a~r, öldü

dar-beler 
•• •• 

rucu 

indirildi 

~--

I,.,ndra, 2 (A.A) - lngliz hava neza-
__ _,,,__ rctinin istihburat bürosu bildiriyor: 

\"aşington, 2 (A.A) - Bazı gazeteler Pazartesi akşamı Eın~fn~ kar~ı tevcih 
Birlqik Amerikanın mihverle müna- edil('n hücu:n l'!'na~ıncla bf)mbardıman 
'ebetleri iki aya kadar inkitan uğnya- tayyarelerimiz şimdiye kr.dor kııllanıl
cağını TC Amerikanın haziranda mihver· ınıran büyük bon1b::-ılar1 i.1tınışlardır. 
le harp halinde olacağını, bwıdan sonra Bir tayyarenin rasıdı alevle,den çıkan 
yalruz topların konusacağını yaı~lar- ziya sayesinde- bütün hunların görüldü-
dır. ğünü söylemiştir 

Vaşiııı:ton, 2 (A.A) - Hariciye nazı- Otuzdan fazla akın yJpan bir pilot 
n Kor~el Hull mihver gemilerinin mü- bombaların bu kadar ı~ık çıkardıklarını 
saderesı lınklonda İtall'.an ve Alman şimcilye karlar görmeolığini söylemiştir. 
protcstostınun n~an dik.kate nlınması Tayyare-de bulunanlar ·oir çok enkazın 
muhl~mel o!madı~~·· .bu pro_l_est'?larm havaya uçtuğunu gö:-rnüşlercilr. Yan
Amerık_;ın sıY.asetı. u~erınde muessır ol- gınlar etrafı sarmış ve büyüle hasar mü
mıyacagun soylemıştır. şahede edilmiştir. Yeni bombaların te

:;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 = 
~ Harp masraf /arı § - -- -

sirleri Almanlarca kabul edilmektecilr. 
Alman tebliğleri binabra nisbeten mü
him hasar ika edildiğ;ni bildiriyorlar. - -

!=_=- lngiltere 1 da---==-~= ~Rf'= öLo-oRoco 
Londra, 2 (A.A) - Müskkil Fransız 

ki
• kada 7 hı• O Ajansı bildiriyor: Alınan h&berlere gö-= = re İngiliz hava kuvvtUerinin Berlin § § üzerine yaptığı son hücun1]cı_r öldürücü 

= lnaı·ıı·z ıı·rası = bir tesir yapmıştır. yangınlar ve vukua E .ı;;ı, E gelen hasarlar halle arasında derin yeis 
§ § uyandırmıştır. Berlin mahallelerinden ;: h d• : birinde mühimmat fabrikaları İngiliz = arce ıyor § bombardıman tayyarelerinin mUkem-
~ § mel ateşi ile parçalandığı zaman büyük 
;: 1. iliz ha f• § mikdarda telefat olmuştur. 
~ ng rp masra , § s. s. Kıtaları bir çok kimselerin ha= farı nasd lıapanıyor. § san görmesine ve ölen akrabaları hak
§ Radyo gazetesine göre İngilterenin;: kmda haber almak füerc beklemesine 
§biten mali sene masrafları çok dik·§ mani olaınamışbr. Bu 1<ıtalar halkın en
;: kate şayandır. Londradan alınan§ kaz kaldırılmasını ve enkar arasında 
~ ınal\ımata nazaran İngiltere geçen;: ölülerin çıkanlmasını görmelerinin de 
§ sene dört milyar İngiliz. lirasına ya- § önüne geçememiştir. 
=kın masraf yap~r. Yani bir daki-;: 
E kadaki masraf 7 bin İngiliz lirasın-: DUNK-0 !NGtLtZ HüC'OMI..ARI 
:; dan fazladır. Asıl dikkate değer bir§ Londra, 2 (A.A) - Hava Nezaretinin 
§nokta masrafın mikdarından ziyade;: tebliği: Dün Fransa V"! Hollanda sahil
: nasıl karşılanchğıdır. Bunwı bir bu-§ leri açıklarında düşman gemilerini ara
§ çuk milyar kadan vergilerle karşı- ;: mağa çıkan devriye tayyarelerimizin 
;: lanmış, iki buçuk milyarlık kısım;: harekAtını yağmur ve alçak bulutlar 
§iç~ ~.e. istikra~ yapılmıştır. • § güçleştirmiştir. Bir kaç küçük vapur gö
:; ~?rülüyor ki geçen harpte oldugu;: rülmüş ve mitralyöz at'!şine tutulmuştur. 
§ gıbı ?u_ defa da asil harp "'.'as~a: § Diğer tayyarelerimiz s.ııil ba~alarma 
:: !""ı. ıstikrazla karşilamak sıl'.asetinı ;: alçaktan hücwn etmişlerdir Bır tayya
: lngiltere muhafaza etmektedir. ;: remiz. Danimarka sahil! açıklarında bir 
§ Memleketin iktısadi büny~i ba- § düşman vapunınu torpillemİo-tir. Dünkü 
;: kımından da bundan daha dogru yol :E harekAta iştirak eden tayyarelerden bi
~ 1~1::nıminunınnı1111111111111111111uıunnınn § ri ü..oıısüne dönmf'mişUr 

Cchelüttarıkta Afrikada ve de-
Bilindiği gibi Pavliç ve taraftarları vi son Türk dekl5.ra~yon~= ~azı ak-

İtalyanlar tarahndan icabında Yugoslav- samını o~wnuş ve sozlerıne şoyle de- büyük deniz 
yaya karşı lmllanılmak üzere ihtiyatta vam etmıştır: . 
tutulmakta idi. $imdi anlaşılıyor ki Avam kamarası hatırlar ki lngil.i.z-

nizde yeni mt&

vaff akıvetler mlhver devletleri blltün vasıtalarla Yu- Türk karşılıklı yardım muahedesinın faaliyeti var 
goslavyaya karşı harekete geçmiş bu- protokolu mucibince Türkiyenin alchğı 
lunmaktadır. teahhütler Sovyetler birliği ile bir si- __ ... ,__ --n--

2 • == 3 NtSAN PERSEMBE 
2 

SC>N :HA.BE l2 

Kahraman ordumuza yeni iltihak/ar 

Yedek subaylarımız rne" 
rasimle and içtiler 

~-----x*x•~------
uYurdu ve Cümhuriyeti, ba.$ımızda lıudret ~ 
irade timsali olan inöniiniin işaretife, Jıanııtr~0 son damlasını alııtıncaya lıadar yaşatacog;1 
İstanbul, 2 (Yerü A•cr) - Yedek su- ceye kadar, kanımızın son daı111 • 

bay okulunu muvaffakıyet!~ bitiren genç ak.~tı~caya kadar .. ya~otaonğı'; Y~ 
Yedek subayLır, Ciimhuriyet 5.bi<!esine İnonu, Yaşasın Türk Gençlıgı, Y. 
giderek merasimle çrl"nk koymuşlar- Türk Milleti• diye and içmislcrılı' .p 
dır. Mütaakiben genç sııbay];ır alk'..,t 

Bir mezun heyecanlı bir hitabe irat ara..~ında parlak bir gc-çit resmi yaP 

ettikten sonra binlerc. genç Atamızın laı;~:t 15 de Yedek •ubay okul~ 
bize bıraktığı bu yurdu ve Cümhuriye- ıuııııı"· 

mera.simle diplomalar tevzi o . ;iri 
ti, başımızda kudret ve imde timsali saat 16,5 de Ordu evinde tay zıY 
olan İnönünün isaretiyle hepimiz ölün- verilmiştir. ııııı' 
'1111111111111111ı11111111 11111111111111111111111111111ııı1111mm111111111111111111111111111111111111111111111111 uıı 

Yeni bir koordinasyon heyeti kararı· 
X.ll 

Bütün pamuk stokları 
beyannameye tabi 

~~---~x.x·~-~----

Lüzum görülen milıdarda pamalı hiUıüıne«' 
değer bahası peşin 11erilere1ı satın al~c~ 
Ankara, 2 (Hususi) - Hükümet meyecek, mevcut pamuklarını rJI 

koordinasyon heyeti J.-.arariyle ellerin- şekilde işlemeye devam edecekle l"'. 
de pamuk stoklan bulunanları bunları Kararname mucibince satın ahnaD Jı' 
beyan etmeğe davet etmektedir. Hükü- mukların cinslerine göre fiatleri ~:,ııı 
met, beyan edilen pamuklara milli ko- edilmektedir. Kararruunenin ne~ 
runma kan=unun muaddel 14 düncü evvel yapılan ve muknveleye raP _,,,, 
maddesi mucibince el lroymaktadır. Th- len bağlantılara göre !<anayi ınü~ 
tiyaçtan fazla kalan mikdarlardan lü- !eri pamuklan teshil edilen fiaıl j,ıl' 
zwn gördüğü mikdan satın alacaktır. daha yüksek fiatlerle satmışlarsa 41' 

Malfundur iti bu maddeye göre hUkü- Jantı fiatlerinin muteber olacağı J<a.?'"' 
met Milli Müdafaa ihtiyaçfan için her dilmektedir. Bu pamuldar lüzwn gtı_"" 
nevi maddelere ve yardımcı malzemeye düğü takdirde ziraat bankası taril;ir 
değer fiatini tediye mukabilinde el lı:o- dan hükümet nam ve hesabına satın 
yarak bunları almağa ve maksada göre nacaktır. 1 
satmağa,tevzi etmeğe ve ihtiyaç müesse- Anlaşıldığına göre yeni kararnaıııe ıf 
selerine karsız vermeğe ııelahiyettar- takip edilen ilk gaye pamuk istihsal _. 
dır. Bu sellihiyete müsteniden satın alı- halarında ve fabrikalarda mevcut stdt 
nacağı bir ay zarfında sahiplerine bildi- lan tesbit etmektir. Bu stoklar rne'/ 
rilmediği takdirde bu mallar serbest ka- na çıkınca ihtiyaç mikdariyle k82'1ı 
lacaklardır. tırılacak ve fazla mil<darlar icabın 9"' 

Kararname iplik ve mensucat fahri- tın alınacaktır. Tediyat pamuğun d!rı. 
kalan ihtiyaçlannı gözönünde tutmuş bahasiyle peşin olarak yapılac~.:;, 
ve demiştir ki: Mübayaat hiç kimse için zararlı "'" 

111~f.11!::~~~m1~1fı:fi:iil~ıi::::11:::~11~tufı~:'::l:::~i1111111111111111111111111111111111111111ııııtl" 
Bedelleri alınamıyan ihracat malları 

Ticaret Vekaletine be-
yanname vermek lazıJJl 

Hakiki vaziyet nedir? Hakiki vaziyet 13hlı ihtil5.fa girmesini. intaç. ~ece~ ~ir Madrid, 2 (A.A) _ Cebelüttarıktan Londra, 2 (Radyo S. 21.10) - Kahi-
Avala ajansı tarafından verilen uzwı harekette bulunmamaga Turkiyeyı ıc- haber verildiğine göre dün sabah bu li- rede neşredilen resmi tebliğ : Eritrede x•x:-------
bir tebliğde izah edihnektedir: bar edemez. Son Sovyet deklarasyonu manda İngiliz harp gemilerinin büyük İtalyan kuvvetlerinin .tsmaradan cenup An.kara, 2 (A.A) - Polonya. İtalya klering müessesesine vatınbnı.şsa ~ 

Yugoslavya tam süldl.net içindedir .. ile böyle bir ihtimal daha ~iyade orta- bir faaliyeti görülmekte idi. İkisi harp ve cenubu şarkiye doğru çekildikleri ve Maearistana ihraç edilip de bedelleri kiye Cümhuriyeti Merke-z banlı:asın _, 
tık günlerde Almanlara karşı bazı teza- dan ka.lkmışa benzemektedır. malzemesi ve ikisi de kıtaatla dolu dört bildirili.yor. Musavvanın Mla İtalyanlar tahsil' edilemeyen mallar hakkında alll- ihbarnamesinin alınıp alınmadığı, 6 ;111' 
hürler yapılmış ise de şimdi her tarafta B. Bütler diğer bir suale cevaben de nakliye gemisi iki kruvazörle dört tor- elinde bul=duğu zannedilmektedir. kadariar ticaret vekA!etine birer beyan- Alacağın şimdiye kadar tahsil ed"' 
süktin vardır. Alman ekalliyetine ya- Sovyetler birliğinin deklarasyonu c;ok pido muhribinin ve iki denizaltının refa- Düşman gemileri Musavvaya doğru name vermeğe davet edilmişlerdir. edihnedi.. 7 lhra edil al ,,. 

<~yanı e - t ld • bah · d ileri hareketimiz ••bebiy1e bu limandan "" gı, - ç en m '"' pildığı bildirilen muamelenin aslı esası ; . m mnunıye. 0 uııı;ı sın e katinde olarak limandan aynlnıışlardır. ~ uç memleketten her birisine ait ola- 1ı:adar memlek güm "ki · d he!l"' 
Yoktur. Yugoslav milleti silktin içinde ışçı mebusu B. .shi. n .w.ell ıle mutabık Ö ed da d ki 1 kaçmaktadırlar. rak istenen malfunatın ayn bir varakada et ru erın en ıiı1'f 
vakarla memleketin tamamlığını ve is- bulunduğunu bildirmiştır. u!a:: ::::;.a bir ~~~tt: ·o:.1,;kare~~ Babeşistanda harelit muvaffakıyetle verilmesi llzımdır. c;ekilmemişse bunun sebebi, 8 - ıtJ' 
cLl'"-' korumak azmı'yle ha'dıse' Jerın' Londra 2 (A.A) - Bugün Avam ka- inkişaf etmektedir. ~~--en mal"----t şunlardır·. edilen mal mahalline vasıl olma!11 -• 
"" aJ.lW Royal tayyare gemisi ile iki kruvazörün ..,,,..,,, wna red bul d • d . "mk"~ ol"' ink'işahnı beklemektedir. marasında hariciye müştesarı Bütler ve altı torpido muhribi ile iki yardımcı Llbyada Mersa Brega köyü civannda- A _ thracattan mütevellit alacaklar: ne e un uguna nır mu ,,,. 

Yugoslav radyoları verdikleri hava- yeni Yugoslav J;ıükümetinin iktidar kruvazörün limana girdikleri görülmüş- ki harekat devam etmektedir. Britanya ı _ Alacak mikdarı, 2 _ İhracat ta- mal<ımat. 
dislerde şu sözleri daima tekrar edi- mevküne gelişini lngiliz hükümeti adı- tür. kuvvetlerinin ileri kısımlan reri c;e'kil- rihi ve ihraç edilen maim cinsi, 3 _ lh- B - İhracattan gayri tahsil edil.,ı" 
vorlar : na hararetle alkışlamıştır. Butler de- miştir. raç edilen mal vesaikimn h:ıngi tarihte miş alacaklar: o, 

•Yu:l'oslavlar ciddiyetten iri veya ec- mi~ ~ geçe". h~ _ beyanatımdan ;:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: mahalline gönderilcilği, 4 - Mal bedeli 1 - Bunların mikdarı, 2 - Mahir~ 
b• d tarafmd ·-•- berı vazıyet dahılde hw hır karışıklık ol - \r • • - İKİ DESTROYER BATIRILDI bır· bankaya yatırtlm•<-<a bankanın ndı, 3 _ Tahsil edihnem;• olm:ısınm ·•ı><' ne ı propagan ası an ya .. ~n . . ' . .. . . - -=-=- . enı· kral ıçın ;;;=_- .__,. ----. ~ haberlere inanmayınız ve <esur bir mil- madan yeru hır Yugoslav hükwnetinın Son bir resmi tebliğe göre bir İtalyan 5 _ Mal bedeli ihraç edilen memleketin !eri hakkında malfunat. rJ 

Jete mensup olduğun uzu \lllU tmayınız.. teessüsü ile tamam ile değimtlştir. (Al- = = destroyeri batırılmıştır. ılll lll 11111111111111111111111111111111lllllllillllI11111 il mil 1111111111111111111111111111111lllI11111111111111111111111 

ALMANYA - YUGOSLAVYA kışlar). Avam kamarası her halde Yu- = B dd = f"erımızınP~anb~'tera. "-ta-sıarru~!.'.°ztoduan;1:1'obalturantm .. bı:.u d.~-~aryee-r Tu·· rk mı· lletı• hu·· ku·· meto iNGİLTERE.. goslav başvekili. general Simovic;in em· ~ el rrra a ~ """' "~ -.u "" 
Yugoslavya ile Almanya ve İngiltere ri yevınisind~n. memı.mni,Ye~e !<"yd~ ;:_ ;:_ 

arasındaki rcsm! münasebetlere gelin- mal<ımat etmı5tir, İngılız hukumeti ycnı 
1 

A • Londra, 2 (A.A) - Aıniraihlı:. daire-
h kürn 1 d .. beti = a ftll ayın = sının· ' tebliı;,· ·. Do;,,, Hindistandaki "--cc, Alman elçisinin Almanyaya gittii;i U . · e~ e tam .. ostane munase er = y pi = h ... - .......-

bilcilrilmi.şti. Şimdi Berlinden bildiril- halındedır. B. Butler sabık Yugoslav E E kumandan 'Kanthera sınıfından 1526 ve ordusuna • 
ınanıyor di~ine göre elçi Berlinden Belgrada av- başvekili Stavadinovic;in vaziyeti hak- : ;: tonluk bir İtalyan torpido muhribinin 

det etmek üzeredir. Aimanyanm kat'ı kında malumat istiyen mebusa cevaben § Dini ayinde sefirimiz§ tayYareler tarafından batınlruğı bildiril-
bir adım atmadan evvel Yuıı:oslav hü- demiştir ki: 16 Martta sabık Yugoslav § de hazır bulundu.. ~ mi.şiir. Bu muhrip Musavvadan hareket 
kümelinin beyannamesini beklediği an- hükümeti Stoyadinovic;in Yugoslavya- = = etmiş bulllr}uyordu. 

~~~~~----x•x-----~-~~ 

Ankara, 2 (Hususi) - Dış politika- İNÖNÜ YILDÖNÜMti 
!aşılmaktadır. Yugoslavlar ela Almanya dan_ _ne~.etmek niyetinde oldui{unu ve ~ Lon~a.. 2 (A.A) -::- Yugos!_av kralı~ 
tarafından atılaeak adıma münlazır bu- !ı;ıg_il.i.z. ~üküm7t!"in kendisinin her han- ;: , Pıyerm tahta , ~ü1~u m~~· § 
lunmaktadı 1 Y la hüküm. ·· ti · gı lngil.i.z arazL•ınde ıkamet etmek üze- ;: tiyle Ortodoks kil.i.sesınde hır Ayın = 

r ar. ugos v e nın k bul d • - , __ ...__ Türki b"--'"- el · · -
liçlü pakt karıısındaki vaziyeti şöylece re a e ecegini ümit eylediğini bil- ;: yapı=~".'.'·.. !~ uy.,.. c;ısı,;: 
'--h d'lm kt-~'- y ı h direrek İngiliz hükümetine müraeaat = Sovyet buyük elçısı, Polonya, Nor- ;: 
... e ı c """'· uı:os avya şu e em- .. . . . , • = H il da Be'] ikanın Lo d.ra = 
ıllİyetli noktalarla alakadardır: kwnetinin arzularını yerme getirmege ;: veç'. o .. an .ve . c; . n : ;: 

Evvela memleket harbe sürüklenme- etmiştir. İngiliz hükümeti Yugoslav hü- §~akı mwnessiller.'., Yu.ı_ıanıs':"" ~lçı-;: 
1 ıeli ve Yuı:oslav topraklan hareket Üs· hazır olduğu cevabını vermiştir. Stoyo- § S•:. general Degol= mwne;:sillez: ve~ 
si olarak kullanılmamalıdır. Yani Yu- dinovic; halen İngilizlerin elindedir ve ;: ?i~er bazı diplomat ve mwnessıller;: 

1 b ·ı· n • h.. t e.ı·1 İngiliz araz.isinde mevkuf bulunduru- = ayınde hazır bulunmuşlardır. ;: ı:ııs avy"'!ın ı ara ıgına urme ı - 1 ak :1111111111111111111t11111111111111111111111111111111111111: 
melidir. lkindsi Yugoslav mülki ta- ac tır. •• 
mnnlıitmın tehlikeye düşmemesidir Masavvanın duşmesi 
tJ :~n~ü~ü . ~ugosla_vyanın ·~!asi ve !k!1- pek yakın... 
saB i• .. ıstıkklatlı .. te~deye . duş1mdukemeliydır. Kahire 2 (A.A) _ İngiliz askeri söz-

11 uç no a .~z~.rın e e~ o (& u- cilsü bu akşam yaptığı beyanatta Mu-
go ılav:v.~ınırn uçdilulspaktb~lbile .. all~yhlaakr tol- savvarun düşmesi her dakika beklen
mıyaca., nrze e ı e uç u P ın kt ld • bild.rmiştir 
baktı olarak ehemmiyet verilen hu me- me e 0 ugunu ı • · 
selelerle telifi mümkün olnp o!mıyaea- Mihver taleplerı 
ğı şüphelidir. Hatla telif edilemiyeceği reddedildi ... 
şüphesizdir. Vaşington 2 (A.A) _ Öğrenilcilğine 

Almanyanın Belgrad elçisi Heerenin 
balen Berlinde olduğunu teyid etmekte
dir. Fakat Von Heerenin Berlinde ne 
kadar kalacağını. söylemek imkansızdır. 
Bugün siyasi mahfillerde bildirildiğine 
göre Yugoslavya hükümetine cevap ta
lep eden hiç bir nota verilmemiştir. 

B. Matsaoka şerefine 
bir ziyaret verildi 

Çünkü üdü paktın imzasından sonı-Q göre B. Hull müsadere edilen mihver 
ortada kalan mücerret hukuk mefhumu vapurlarının serbest bırakılması hak- Roma 2 (A.A) - B. Mussolini bugün 
deitil mihver devletleriyle mütema~i i• kındaki Alman ve İtalyan taleplerini ordu evinde B. Matsuaka şerefine bir 
birlii(irü istilzam eden ortaklıktır, ÜçlU reddetmeğc karar vermiştir. öğle ziyafeti vermUıtir. Ziyafeti rnütea-
pakt her ..,yden evvel bitaraflık mefhu- Almanyanın Belgrad kip B. Mus.•olini ile B. Matsuoka ara-
munu reddetmektedir. Bu sebeple Yu· E • • • sında bir görüşme yapılmıstır. Görüş-
goslavya bu sarılar dahilinde anlaşma~' lçısı Berhnde mede Kont Ciano da hazır bul=muş-
el uzatırk<>n diğer taraftan icabında İS· Berlin 2 (A.A) - Siyasi mahfillerin- tur. B. Matsuoka bugün Papa tara
tikliilini ve mülki tamarniyetiyle bita- den bildirildiğine göre hükümete ma- fından kabul edilmiştir. Vatikandan te· 
raOığını korumağa hazırlanmaktadır. !Omat vermek üzere Belgrach terk et- yit edildiğine göre görüşme çok samiınt 
Almanva bu hazırlıkları bile üçlü pak- miş olan Yugoslav elçisi Berline dön- olmuştur, Bu akşam japon büyük elçili
tın ruh=a aykırı telakki etmekte ve müştiir. ğ.inde bir ziyafet verilmiş ve ziyafeti 
Yuı?Oslavvayı tazyik etmektedir. Berlin 2 (A.A) - Rsnıi mahfill~r kabul resmi takip eylemiştir. 

mız ve dünya vaziyeti hakkında me- TEZABORATI ~ 
BİR ALMAN GEMİSİ ZAPTEDİLDİ buslarımız memleket dahilindeki kon- Ankara, 2 (Hususi) - Bugün .. it' 
Londra, 2 (A.A) - Amirallık daire- feranslanna dün de devam etmişlerdir. ğınıız telgraflar İkinci İnönü :rıJdöı'dr 

sinin tebliği : Hindistan sularındaki fi- Binlerce halka hitaben verilen bu kon- münün her tarafta heyecanla kuıl~: .... 
]o başkumandanının bildirdiğine göre, feranslarda hükilmetin aldığı tedbirler ğını bildiriyor. Bütün yurddaki g..,. ofl 
4188 tonluk Pertran Bikmens Alman ti- izah edilmiş, başta !dilli Şef olduğu hal- !erinde heyecanlı tezahilıat yap~'ir.ıı 
earet vapuru Musavvadan kaçmak ister- de Türk ordusuna milletin inancı teba- Mill1 Şef lnönüye minnet ve ŞU 
ken Robsan kwnandası altındak Kand- rüz ettirilmiştir. duygulan izhar ve te it edilmiştir. 
har gemisi tarafından yakalanmıştır. ;;ilıiim~=-•••••••••wlliilİıliılİİİİıİİİiİİİİİııİilıİilİİiİİııİiİiİİiİİİIMIİİlll., 

YENİ HA VA ffÖCUMLARI 
Londra, 2 (Radyo - S. 21.10) - Nai

robide neşredilen resmi hava tebliği : 
Cenubi Afrika hava kuvvetleri Dire

duava - Adis Ababa şosesine ve Dessie 
giden şoseye taarruz etmişlerdir. Cenu
bi :ffabesistanda müteaddit hava hücum
ları yapılmıştır. 

ERİTREDEKİ İTALYAN 
BASKUMANDANI KAÇTI 
Asnıara, 2 (A.A) - Eritredeki İtal

yan ba ·kumandanı Fruçi İngiliz kuv
vetlerinin ı:inneısinden iki gece evvel 
Asmaradan kaçnustır. Şehrin teslim ola
cağı saat 5.30 da belli olmuştur. O saat
le iki İtalyan mümessili otomobille ha
rekatı idare eden kumanılanııı yaıuna 
gitmek için yolda rast geldikleri asker
lere kumandanın nerede bulunduğunu 
soruyorlardı. Bundan sonra ikinci bir 
otomobil de birinci otomobili takip etmiş 
bu subaylar pazar günü ölen albayları
nın cesetlerini ıı:ötiinnek için miisaade 
istemişlerdir. 

ELHAMRA Sİ .EMASI 
Yann matinelerden itibaren .. , 

Mehtabının Nuranur güzelliği Dtlnyada eşsiz olan Giizel İzmirimiziıı '.i'Jc 
dolu nefis mehtaplı geceleri başlarken, senenin en nefis. en harikulıi ~ 
A~k - Musiki - Şür ve nihayet bir sözle (AŞIKLARIN FİLMİ) olan bii)1i 

AY DOGARKEN 
Harikalar şaheserini. müstesna bir sinema haftası olarak sayın müştet;:!: 
rine takdim eder .. Bu emsalsiz sanat ve l{iizellik filminin baş rollerinde: 
yaz perdenin daima en büyük filimlerde takdim ettiği eşsiz bülbiıllerl·• 

JANETTE Mac DON.ALD • NELSON EDDY 
Bütün sevişenleri sonsuz hayranlıklar İçinde bırakacaklardır .. 
JURNALDA - En son ve en mühim' HARP haberleri.. 

SEANSLAR - Her giin : 2 15 - 4.30 - 6.45 - 9.00 DA .. 
Cumartesi ve Pazar günleri 10.15 ve 12 de başlar .. 
DİKKAT : Haftanın her ıı·iı.ııinde illi: seanslar ucuzdur .. 
SALON 20 .. BALKON 25 .. KOLTUK 30 KURUŞTUR .. 


