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İ11tzasından belılenen 
layeye asla 
"a•amamı.ıtır. Ancalı 
~~Çillı milletler için 
uıp lıorlıutma 

aJasıtası olmuştur 
HAKKI OCAKOCLU 

Geçen Eylülde Almanya, İtalya, Ja. 
'?nya orasında dünyaya ,·erilecek ) eni 
lltzam hakkında bir anla ·mn imza edil
'-'İ$ti. 

Üçlü pakt ismi verilen bu anlaşma· 
bol mahiyeti bütün telerrüatiyle ma
lfım de~rildir. Şinıdiye kadar bilinen 
kısımlan bu üç devJetin dünyayı• nra
.. rında paylaşmak istcdii:ridir. i 

Almanya, İtalya Avnıpanın, Japonya 
fla uzak $arkın idaresini dilediği gihi 
~im cyliyccck, bu harekete engel 
olal'aklnrn karşı koymak için de bu Ül' 
dt\let birbirlerine yardım ede<'ckler
dtr. llalbuki diinyaya verilecek yeni ni
~nı hakkında süz sahibi bi~ çok millet-

r vardır. Bu iiç devlet hunları hİ\'.C 
~Y~akta, mağlUp ettikleri Fransa w 
tl~dıt yoliy!e cebrü tclıakümleri altınn 
~k~l~rı bir koç kiiçük milletle diinya 
ita ınııycüni elde ettikleri zclıabma 

Pılını~ bulunmaktadırlar. 
hı!lalbuki büyiik Britanya impnrator
tu g~ sapa a~lam ayaktadır. Kendi nıev
lt dıyefi ile birlikte diin~·a hürriyetini 
d ltrtarn1ak miit'adeJcsindcdir. l\lih\'cr 
t e\·letleri heniiz bu muazzam impar.ı · 
~~tl1uk topraklanna ayak basmış dcğil
•or er. 

l' llilaki imparatorluk ku\'\'eilcri it:ıt
tıÜ~!1 Afrikadaki miistcmlekcJcriııin 
lar~uk bir kısmım i ga1Ieri a1tı!1a alnıış
bt ır. Belki de bir ay sonra Itnlyn ta
~cn imparatorluk arazisinden mah
bt cdilmis, çizmesinin içine kapatıl-

fş bir \•aziycte girecektir. 
._. 1~11·nn donanması nğır darbeler ye-

ıştır. 

ti.J.~er ~iin biraz daha km \'etlenen İn
-ıu ere hn\'a fiJoları Alman~a üzerine 
ları n1ar yapmakta, nazilcrin lngiliz ada
bı ktna ~·aptık1arı hiicuınlnn iade e~·le· 

t cdir. 
la Alman ha\'nlarında hiç bir diismaıı 
~'Yarcsinin uçnuyacağını, Allnlıtan 
li ka kimsenin dolaşamıyat'ağmı ~iiy
/~n General Göring'in ham ktı\•,·etlc
t::bı. Yakın bir istikbalde daha biiyiik 

1•keler beklemektedir. 
9't:aPonyaya gelince; hu devlet te se
~· erden beri hnrp etmekte bulunduğu 
~Ilı araıi inde )'ıpranmaktadır. Bu mÜ· 
td deleııin daha cok :uzun yıllar dcrnm 
~~<'?':İnde de ş!iphe yoktur. 'Üçlü paki 
tı ılcrinin her birinin ha ında ayrı ay 

ate lcr y:mnmktndır. 
)' .ı\llıcrika hcniiz hu ınlicadcleye elini 
)'eni atını ür. Geniş Amerikan menabii 
t lltın ağırlığım hissettinncğe başlayın-
a hAd• 9 y ki• 1 tı a ısclerın alaca:!• ~c ın ne o aca-n· hep birlikte ~öreceğiz. 
~· •ıc tiyle geliyor ki iiçler paktı imza 
l •ldiği giinlcrde hakim olan ruhi hakt. Amerika ,.e So\•:yct Rusyayı kor
l lltlltak, A vnıpa i lerindcn tt7.aktn hu· 
llndıırıuaktı. 

u flu iki bül iik dc\'letin Avrupada ,·c 
b ı.ak Sarh-ta harnti menfnatleri vardır. 
ti~vn~tı bir suİh için hu iki mcmlckc· 
011 .. soılcrinin \'C menfaatlerinin göz 
~~de tutulmasına ihtiyaç vardır. 

de 1 lıassa Amerika umumi eCkannın 
'e;"~kr~siler lehinde bulunması mih
~/1 c.r.ı dii ündiircn en mühim hadi
.ı\nı'~·. ~lii ıı:ıkt ile Almanya ve İtalya 
tlın crıkanın, Japonya da Sovyet Rusya
tenı ·hu nıiicndeleden uzak tutulmasını 
l-'aJ •ne _ uğraşıyorlnrdı. Hadiseler, diin-

"a l::ıkimi)·ct hayalinin ~ricasına ta
r Sonu 2. ci Sahifede ] 
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Belgradda hü
kümet darbesi 
nasıl yapıldı? 

--... >--

Eslıi başvefıil, fıendbini 
tevlılf eden yüzbaşıya 

mulıa11emet eımelı 
istedi, falıat._ 

Bt•lgrat 3 (A.A) - Son hüküm"t 
darbesinin sureti cereyanı hakkında ati· 
deki tafsiliit verilmektedir: 

Hükümet darbesine tekaddiim eden 
gece ı.arfında, yapılacak hareketin tefer
rüatını tcsbit mnksadiyle yüksek ı:üt
bcli Yugoslav subaylarından mürekkep 
bir grup, general Smoviçin riyaııetinde 
olarak harbiye nezaretinde içtima el
mi~tir .. Bu esnada bir taraftan resmi 
daireler işgal edilirken diğer taraftan 

[ Sonu 2. ci Sahifpıfo 1 

Mevl:ııf eski Yugoslav Raşvckili, 
Prens Pollc konuşurken 

<CO!r~J~J~ 

Amerika - mihver müna
sebetleri pek gergin 

---«)--

Alman ve Ital
yanlar Ameri
kadan çıkmaia 
hazırlanıyorlar 

Mihver, Amerıııa ile 
münasebat inlııtaının 
yalıın olduğunu endişe 

ile hissediyor 
Ne\'york 3 (A.A) - ftalyan konso

losluk memurları, gazeteciler ce teknis
yenleri ilk tebliğde NcvyorJm terke 
hnzır bulunmaları için emir almışlardır. 
Mihwr devletlerinin birleşik Amerikı1 
de\•Ictleriyle nıiinascbat inkıtaının y8 • 

kın olduğu hakkında hissettikleri e,;di. 
şc Amerikadan Almanlarm tahliyesi ve 
ltal:ran memurlarının bavullarını hanr 
tut~rnları için aldıklan emirle 5abit idi 
ise de \'erilen bu yt'nİ emir İtalyan dip· 
lonıntlanna \'aki ilk danti te kil et
mektedir. 

• Kimsesiz ya11ruJar milletin 
ıeflıat sinesinde barınır 
Ulusun yardın1 \'e şefkatine muhtaç çocukla

n 23 Nisa.o ÇOcuk bayramı ''c haftasında se
vindirmek için Çocuk Esirgeme kunımuna 
yarclıir.11 armU1a kuvvetlen diriniz. 

, _______ _J 
Cumhuriyetin ve Cünıh.uriyct 4!3eTlcrinin bekçi.ri sabah.ton tuca" siyast QG%etedir YENt ASIR Matbaaımda buılmıttır. 

BELGRAD 
VE MİHVER 

-«>--

l~11goslavva de
n_okrasiler ta
rafına S?eçti 

diyorlar 
Almanya Yugosıa11ya

dan henüz ce11ap 
istememiş 

Roma 3 (A.A) - D.N.B. ajansı bil
diriyor: Stc.fnni ajansının Sofyadan öğ
rendiğine göre Bulgar siyasi ınahfilleri 
Yugo lav • Mihver rnün:ısebetlerinin 
son derece nazik bir snflıaya girdiği 
fikrindcdirlt•r. Salahiyettar makaJnlar 
tarafından da teyit edilmi bulunan ha
herlcr dolayısi;\•lc Yugoslavyanın İngil
tere, Yunanistnn ,.e Amerika safmd3 
yer aldığı ı.mıncdilmek1edir. 
BERLİNE HUSUSİ MESAJ 
BcJgrat 3 (A.A) - Yugoslavyarun 

Berlin ekisi Andriç Berlinc hareket ct
mi~tir. Umumiyetle i)i haber alan mah
filJer Andriçin bir hususi mesajı hamil 
bulunduğunu sanmaktadır. 

YUGOSLAVYADAN HENÜZ 
CEVAP İSTEJ\1El\Iİ$LEK 
Berlin 3 ( A.A) - Resmi mahfiller 

Almanyanın Belgrat elçisi Heren'in ha
len Berlindc olduğunu teyit etmektedir. 
Siyasi mahfilJerde bildirildiğine göre 
Yugoslavya hükümetinc cevap talep 
eden hic bir nota verilmemiştir. 

HALKI FEDAKARLI(;A DAVET 
Belgrat 3 (A.A) - Tuna mıntakasın

daki BaMvin valisi halkı intizam ve f e
dakarlıga davet etmiş ve demiştir ki: 

- Asayişin muhafazası, milliyet \•e 
din farkı nazarı iti bara almaksızın kar
dcşlil;,-in idaınesi. bugünün en büyük 
zaruretidir. ____ ,,,,,__ ___ _ 

ınıiltera ıı Fraıa -
--«>--

\'işi bitaraf ve
yahut müsta

kil de~ildir 
--0--

Birleşilı Amerilıa ancalı 
bazı şartlar altında Vifi 
lıüJıümetine iGJe 
maddeleri 11erecelı 

Vaşington, 3 (A.A) - Fransanın ser
best mıntaknsının iaşesi hakkında cere
yan eden müzakerelere dair neşredilen 
haberler münasebetiyle bir gazeteci ta
rafından sorulan suall"re Hariciye Na
zın B. Kordel HuJI Birleşik ,Amerika 
hükümetinin un yüklü iki gemi gönde
rilmesi için bazı şartlrır koştuğunu, bu 
hususta yapılan iddialan ve verilen ce
vapları tetkik ettiğni bildirm~ir. Na
zır Birleşik devletlerin nllkadarlar hak
kındaki düşüncesinde tam bir hakka
niyetle hareket ettiğin; ilave etmiştir. 
V1Şt MüSTAKlL VEYA 
BlTARAF DEôtı.DtR 
Londra, 3 (A.A) Gayri meşgul Fran

r Sonu 2. C'i Sa1ıifcde ] 

Vişi h.ükümetinin esrarengiz sinuıla
rında n General Veygarıd bir Fran

sız Genaraliyle konu§UyOf' 
(Sivil giyinmif olan Ve11gandtır) 

&.EDEN 
NEREDE? 

o 

Almanlara göre 
Belgrada gitmiş 

olduğu mu-
hakkak ••• 

1 

AlmanJlll'lft iimltlePI peJı 
az, endffelerl 

anıyor 

B. Eden ve Generol SiT Con Dill yanyana 
~aacacccıacmooc 

ı Berlin 3 (A.A) - Bir hosusi muha
birin Berlinaen bildirdiiine göre sali
hiyettar mahfiller, em.niyelli menbalar
dan ahnan malfımata istinaden İngiliz 
hariciye nazın Antony Edenin filhakika 
Belgrada gittiğini dün gece ve bu sa
bah gazetecilere verdikleri mülakatlar- 1ngiliz1crin Brcst limanında haua 

hücumlariyle hasara 11ğrattıklan 
Alman ScharnhMst Zlrhluı 

Sırplar ve Hır
vatlar anlaş

tılar ••• 
---«>>---

RUMEN GAZETELERi GENÇ 
YUGOSLAV KRALINI 

METHEO\YORLAR 
--<>--

Bclgrat 3 (A.A) - Bay Maçek'in 
dün Belgratta salahiyetli zevatla görüş
meler yapan mümessili Koşoviç bugün 
Zagrebe dönecektir. Bazı Zagrep gaze
telerinin bildirdiklerine göre görüşme
ler muvaffakıyetle neticelenmiştir. Hır
vatski List gazetesine nazaran müıncs
sil nisbeten müsait kararlarla dönmUş
tür 
BU'kreş 3 (A.A) - Rwnen pzetele

ri Romanya kralının yakın akrabası 
olan genç Yugoslav hUkümdannı met
hü sena etmekte ve hilkümdarm vazi-

[ Sonu 3. cii Sahifede ] 

Yugoslavya H!ıTbiyc Nazın 
Gannal n~ 

ao =oo~ccaoaoocoocccao0"2< 

SONDAKJKA 
•••••••••••• 
lngiliz tayyareleri 

Alman g~milerine 

hücum ettiler 
--«>--

2 Alman ia.şe gemisi 
11e bir radyo posta 
binası tahrip edildi 
Londra 3 (A.A) - Hava nezaretinin 

tebliği: Dün öğleden sonra Hollanda sa
hili açıklarında yapılan mutat keşif 
uçuşları esnasında lngiliz bombardıman 
tayyarel~ri silahlı bir iaşe gemisine dört 
isabet kaydetmiştir. Bu vapur son de
fa görüldüğü zaman kıçtan batmış bir 
halde yanmakta bulunuyordu. Silfıhh 
diğer bir iaşe gemisine tam isabetler 
kaydedildiği görülmüştür. • 

Bir düşmnn radyo postası binası isa
betler neticesinde yıkılmıştır. 
Bombardıman ve sahil muhafaza ser

vislerine mensup tayyareler ~düz 
düşmanın karakol gemilerine hücum 
yapmışlar ve Hnamrted'de ve diğer 
tayyare meydanlarını bombalamışlar 
ve mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Bü
tün bu harekat esnasında bir bombar
dıman tayyaresiyle bir sahil muhafaza 
tayyaresi üssüne dönmemiştir, 

da teyit etmişlerdir. Aynı menbalardan 
(ikan rivayete göre B. Eden bu sabnb 

1 

Atinaya avdet etmiştir. 
Aynı muhabir yine Berlinden ~u ha

beri vermektedir: Yugoslavyanm Ber
lin e)çisi boraya dönmüştür. tevahire 

· raimen, bir sureti hal bulanmasının 
imkAn dahilinde oldtıiu zan.nedilmek-
tedir. Bilhassa İtalyanlar bir anlaşmaya 
taraftardırlar. Diler bir telgrafa nua
ran, salihiyettar mahfiller Ahnanyanın 
Yugoslavyadan Almanlar aleyhindelti 
nümayişlerle YugosJavyada İngiliz ajan
lannın faaliyetine nihayet verilmesini 
ve Alman menfaatlerine muhalif harc
kittan içtinap etmesini talep etmekle 
iktifa edeceğini bildiriyorlar. 

ALMAN ENDİŞ'ESt ARTIYOR 
Berlin 3 (A.A) - Stefani ajansı bil

diriyor: Berlin mahfilleri Yugoslavya 
vaziyetini bilyük bir a1Aka ve artan bir 
endişe ile takip ediyorlar. Alınanlara 
karşı hakaretler devam etmektedir. 
Edenin Belgratta bulwımadığı hakkın
da Avala ajansının verdiği tekzibe, bu 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

Musavva ve 

Adisabebanın 

alınması yakın 

Son harpte Ital
yan kaybı 13 
harp gemisi 

Y alna 2 it al yan zırhlı• 
sına 40 ton ölıüs 

yağdırıldı 
Londra 3 (A.A) - Akdcnizde ette· 

yan etmiş plan deniz harbıncla ltaJyan
lann 13 harp ıe.misi kaybetmiş olmala· 
n ihtimali vardır. Tahrip rdildifi ka~ 
olarak tahakkuk eden ~emilerin 4 Jau
vnör ve 3 clestroyerden ibaret olduğu 
bildirilmektedir. Fa.kat son raporlara 
~öre bunlara başka Vitoryo zırlıhın ile 
2 kruvazör ve 3 torpito mUhribi daha 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

---<>--

Macar Başvekili 
Kont Teleki 
intihar etti 

Meşhıır Gal'llJaldinin intiharın sebebi: Gü' ue 
ölürlıen ettiği ıanet ağır 11azif esine devam 
şimdi faşizmin üzerine için lıendisinde Jıliff 
düşmiif bulunuyor fıu1111et görememesi 
Londra 3 (A.A) - ıTaymis• gaze- Londra, 3 (A.A) - Budapqteden 

tesinin Kahire hususi muhabiri bildi- Royter ajansına hildiriliyor: Macar 
riyor: batveldli Kont Teleki gece intihar et-

İngiliz lotalannın, yağınur mevsimin- mit ve bu aabah cesedi odasmda bulun
dcn evvel, Adisabeba ve Musavvaya muıtur. Kont Teleld bıraktığı mektupta 
gireceklerinden şüphe edilmemektedir. gÜç ve ağır vazifesine devam için il.en. 
Kuvvetlerimiz şarki İtalyan Afrikasını disinde kafi derece kuvvet göremedifi
tedricen fethetmekte iken dilşman ni bildirmiıtir. 
Trnblusgarptc mukavemet işareti gös- tntihann gizli tutulması için ilk önce 
teriyor. Burada İtalyanlann bazı Al- baza teıeJ>büsler yapılmıpa da muvaf
man unsurlariyle takviye edilmiş olma- fak olunama11111br. Haber BudaPettede 
lan muhtemeldir.. ~ derin bir teıir yapllllflır. 

GARİBAI...DİNİN LANETi Hans ajansı Peıteden iatihbar ecli-
FASİZME DÜŞTÜ yor: 
Kahire 3 (A.A) - Asmaranm işgali Yapılan otopsi Kont Telelrinin inti-

hakkında alman tafsilata göre İtalyan bar ettiğini reamen tesbit ebnİftir. 
askerlerine verilen mukavemette bulun-
mamak emrinin yalnız A.smaraya mı. MACAR HOKOMETi iSTiF A ETl1 
yoksa bütiln Eritreye mi ait olduğu Budap~te, 3 (A.A) - Dahiliye na· 
malilm değildir. zmnın riyasetinde toplanan nazır)ay 
Habeşistanın tam işgali yaklaşmıştır. meclisi başvekilin intiharı üzerine 

İtalyan kuvvetlerinin birbiri ardınca vaziyeti gözden geçirmiş ve istifasını 
maifüibiyetleri Eritrede ve Habeşistan· vermiştir. 
da İtalyan maneviyatı üzerinde biiyük 
tesir yapmıştır. Mussolininin Afrika im
paratorluğu ancak beş yıl sümıüş ve bu 
suretle tarihin en kısa süren impara
torluğu olmu~tur. Müteveffa Garibaldi 

( Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

YENi BAŞVEKtL KtM? 
Budapeıte, 3 (A.A) - Kral naibi 

amiral Horti istifa eden kabinede hari
ciye nazın bulunan Bardoa&iyi yeni ka
bineyi teıkile memur ebniftir. 
·aaaaaaacccaaaaaaaacacaacaaaaooc 
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.ŞEHİR HABERLERİ 
lçlii Pakt 

--n--
İmzasından betııenett 
gayeye asra 
varamamıştır. Anc:alı 
lıiiçülı milletler için 
IJir ııorlıutma 

•• İKİNCİ KISIM •• Yazan: Şahin Afıduman 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- 43 -

-- Bu düşünce ne böyle Musa? 
"'"'' 

12 Nisanda 
a~aç hayramı 

yapılacak 

Taksi ihtiyacı işi hal edıldi 
""" 

Halk istediği zaman oto- vasıtası ofrn&Jfm' 
HAKKI oc.uco(';LC 

Dördiindi lfarat, zorbaları lıimin ay landır- . 
dığı haJdımda nedinıinden de fifıir Eşrefpaşa Cümhlll'iyet 

almr:lı istemifti... lıoralağunda yapılacaJı 

mobil bulabilecek 
~~~~~~~~x4z:~~~~~-~~~ 

[ Baştarajı 1. ci Sahifede l 
kılan hu üç de\ lelin düşüncelerine aJ" 
kın tecelli etti. 

Sovyet Rusya iiçlü paktın içine ah· 
namadı. Bilakis Sovyetler bitaraflık .. ';U 
litika." takip eylemekle beraber uç. 
paldı imza edenlerin hareketlerini ~: 
yük bir dikkat ,.., teyakl."Uzla tokl"'" 
ko~· uldular. ·r 

Belediyece ittihaz olunan yeni tedbirler 
Genç uedim mütefekkir bulunduğu o 

dakikada cidden cazip, bir ttS"",,amm fır
çasını ~al edecek derecede zarif bir 
oraziyet almıştı .. Bir ah.unun gözlerini 
..uUracak derecede tatlı, derin bir ma· 

bayram tafsilcitı 
avucunun ıçınc ya\-ıiı \"e bütün bu is- 3116 No lu Orma;ı konunu mucibince 
leri kaşla gözün ara>ında carcabuk ya- 12 4!1941 Cumartesi günü saat 15 de 
pıp bitirdikten sunra hünkftra hitaben cfpaşatla Cümhuriyet konıluğunda 

Belediyede yaptığımız tetkikata göre dikkate alarak taksi 1ll'sbalanndan bir 
taksi meselesi halkın iM.ine bir şekilde kısmının da garaj santralda müracaat 
ltalledilmişti.r sahiplerinin emrine hazır bulundurul-

dedi ki: (ağaç bayramı) yapılacak. bayrama 
- Siz hemen söyleyin padi<ahıın. İş- bando, mektepliler, v!.li, belediye reisi, 

te tezkereyi ~"a"Zmağa hazır bulunuyo- müstahkem mevki \"e TiL"n~ komutan
rum.. lan, vilayet, belediye memurıan ve halk 

Belediye, bilhassa akşam üzeri acele masını kararlaştırmıştır. 
iş sebebiyle taksi arayıp da bulamıyan- Garajdaki telefon basında daiml su
ları ve hastalarına doktor yetiştirmek rette memurlar bulunduğu için taksi 
i•leyenleri düşünerek şehrin muhtelif ·,· ·· t deni d h 1 t bil 

Amerika ise tehditlere kulak '"er' 
bir memleket olnıadığını filen i,pat .~y· 
ledi. Üçlil pakta knrsı nıeydnn oktıuı• 
Japon ekonomi,ini hayli hırpalaytd 
tedbir ve kararlar almaktan çekinme<ld 
Demokrasilere yardım kanununu kabt 
etti. Matsuoka, mihver devletlerinin ıııı· 
"'1firi olduğu giinlerde Amerika, li~
lanndaki Alman, İtalyan, Danim•~• 
ticaret vaınırlanna vaz'ıyet eyledi. 

umiyet ınanası taşıyan bakışlarım yer
deki süsl Ü bir İran halısının üzerinde 
s:ıbit bir noktaya tevcih etmişti.. 1 . . . 1 ı"'ın muracaa e ere er a o omo 

Elleri göğsünün üstünde kavuşturul
~ bulwımakta idL Başıruhki kati

bi (1) kavu.,liunun keıııırmdaıı sarkan 
perişan illüller alnının, yanaklarının 
üzerinde sarımtırak, hafif gölgeler hu
sule getirmişti_ 

Hünkar yavaş yavaıı söylcmeile baş- iştirak edecektır. 
)adı. Musa çelebi de k~ kalemini Aynı gün hmir Orman bölge şefliği 
•ilratlc kullanarak padişahın ağzından tarııfmdan KU!tilr park Ampilifik""Yon 
çıkıın kelimeleri harfi harfine yazma- merkezinden iki defa Orman ve ağacın 
ğa koyuldu... fevaidi ve meml~ket milli iktısadivatın

Genc müsahibin bir kaç dakika için- daki rol ve ehemmiyeti hakkında .halka 
de yazııı bitirdiiıi tezkere çok kısa idi. =hsus izahat ve neşriyath bulunula

yer ermdekı taksı dcırak arını arttırmış- g·· d il k h lk taks" ktu k 
t K '-Ba aha Al k onerece ve a a ıyo rşe-
ır. onaA..ı sm ne, stnca mev- . . . . .. .. . 

kileTinde, Pasaport iskelesinde ve Cüm- lııd7 cevap verılmesının onune geçile
huriyet meydanında günün her saatin- cektır. 
de işlemeğe ruhsatlı k.rk otomobil bu- Belediye, bazı m•hzurları halk leyhi
lunacak ve bunlar halkın emrine hazır ne ortadan kaldırmak için garaj santral-

Tenlıtin rengi bir kar safhası. gib' 
bembeyaz görümııekt.e idi.. Ve o daki
kadaki dü~ünceli, hareketsiz vazi}-etiy
le, Sultan Muradın mukarribi, eski 
Yunan heykcltraşlarınm yaptığı. ince, 
nefiş bir statüyü andırıyordU-

Padişah, müsahlbinin düşüncesi uza
dığmı görerek: 

Ancak bir kaç satırdan ibaret olan bu cak.tır. 
tezkere avn"n şu muhtasar cümleleri 
ihth·a ediyordu: 

•Sen Özi m\lhafızı sadık vezirim Mur
taza paşasın.. İşbu fermaw hümayunu
ınu alır alm.:ız kalkıp hemen ilsitane
ıne gelesin .. Şöyle bile.sin ve alameti 
şeri!eme itimat k.ılasın.• 
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ÖZİ MUHAFIZI MURTEZA PAŞA

Nm CELLADI KİMDİR? 

• 
serı Bisiklet 

müsabakaları 

başlıyor 

olacaktır. da da bir taksi durak tesis etmiştir. 
Bazı taksi sofôrlerinin telefonla vaki Belediye tarahndan halk lehine it-

olan müracaatlara araba yoktur diyerek tihaz edilen bu kararları memnuniyct
halka zorluk gösteTtlikleri anlaşılmıştır. le kaydederik. Taksi sahiplerinin de. za
Belodiye reisliği bu gibi şikayetleri de rar görmelerinin temin! şayanı arzudur. 

Ç. Esirgeme Kurumunun 
18 Senelik yardımı 

Bmımı sarih mıuıası üçlü paldtan 
Amcrikaııın korkusu olınndıjtıııı cihllll8 

ı:östenncsi olmu:,tur. 
Esasen Japonyamn başında kafi ıneıı· 

ııaleler varken bu devletin Amerika11 

bırşı cephe alabilmesini düşünmek haY" 
li ııüç bir i'tir. . 

- Ne o, Musa dedi .. Mürakabcye va
rır ı:ibi daldın, gittin .. Bana öyle geliyor 
ki bu fitneyi çık.arım Hüsrev paşadır. 
Çünkü Asiler onu yeniden sadarete gc
çinnek için ısrar edip duruyorlar .. Se
a.iıı bu husustaki dilşüncen nicedir!. 

Musa çelebi ince, billôr ı:ibi bir ses
le cc•-ap verdi: 

Hünkarın yazdırdığı bu mektup an
cak bir ay sonra Özi muha.fızmın eline 
geçebildi_~ -niT111EDt- Federasyon tarafından 

Üclü pakt bazı kiiçük devletlerin ıs· 
tikliilleriui ellerinden almak için bir .,.. 
sıla olmu~tıır. Fakat asıl hedefine ~ 
vasıl olanıanıı._<rtır. Hele aylardaııl>"'" 
siy.W bir nümayiş sekliııi alan Ma~· 
okanın Berlin ve Romayı ziyareti Jııç 
te müsait sartlar altında geçmemi.ştİt· 
Berlinde :ltatsuokaııın Yugoslavya lıll' 
yill sukutunu, Romada Keren ve Asına· 
ranın sukutu ile beraber İtalyan douno· 
masınm a~ za)"iatını balıer alması bet 
halde ınill\'crcilerin h<»ıtına gitmeın~ 
olacaktır. 

---- tanzim edilen Kaç çoc:ıılı himaye edildi? • Neşriyat 11adisinde 
- HüsreY pa'3tJUI bu fitneyi çıkar

rnru ı ihtimalden pek o kadar uzak gel
miyor bana ... Ancak sevketll hünkirım .. 
Hüsrev paşa $imdi t.-tanbuldan olduk
ça bait bir yerde, Tokatta bulunuyor .. 
Bu kadar uz:ık bir mahalde bulunan es
ki veziriazam İstaabulda çıkan bir fit
neyi oradan nasıl idare edebilir? .. 

Ziraat işleri ve program 
bağcılık kursları Bisiklet fedenısyonu tarafından ter-
Viliiyet ziraat müdiirü B. Refet Di- tip edilmekte olan bisiklet seri milsaba

ker zi~aat işlerini tetkik için dün Cu- ka!aı; ı_>ro~mı dün böl!eye .~ebliğ 
maovası nahiyesme gitmiştir. Bağcılar edılmJ!!tır. Bu programa gore musaba
için açılacak kım;lar hakkında da tct- kalar 6/Nisan/1941 Pazar günü başla-

;yapılanlar • Diğer mesai 
Çocuk cairgeme kurumunun 42 7 mer 

le.ez ve kollarından g-önderilen istatiatilı: 
cetvellerine nazaran 1922 yılından bin 
dokuz yüz kırlı: yılı sonuna kadar muh
telif yardımlar ııören çocuk mile.tan qa

4 dit muayenehanesi, 11 eiit damluı, 
8 sıcak banyo, 4 yÜzme havuzu, 30 ço
cuk yuvası. 2 ana mektebi. 1 çocuk ba
kıcı mektebi, 5 pansiyon, 72 talebe sof
rası, 16 çocuk kütüpheneai, 1 2 sinema, 
5 3 çocuk bahçesi, 16 lacı (ııündüz ba.. 
kım evi), 2 çocuk müzesi. 

kikatta bulunacaktır. mo ktadır. 
---• Program şudur: 

ğıdadır: 

Cocak hastanesi Müsabakalar 6141941 tarihinde 60 ki- • - Hele düşündüitün şeye bak .. Hüs
revın burada bir .:ok sadık adamları 
bulunmakta de,ğiller mi?.. Ben bu ha-
00. heriflerin efendilerini yeniden ikbal 
mevkiine geçirmek maks:ıdiyle yeniçe
ri ve siıı:ıhileri tahrik ederek simdi bizi 
~al eden bu büyük fitneyi uyandır
dıklarına kat't bir surette kanaat getir
miş bulunuyorum ... 

Binaenaleyh fitnenin elebaşısı izale 
edilecek olursa bu suretle a..Uer bü lüıı 
ilmitlerinl kaybetm.iı olacaklardır .. 

lometre, l3f4/941 tarihinde 75. ?O 141941 
bitiyor tarihinde 100, 27 /41941 tarihinde 125, 
Belediyece in.şa ettirilmekte olan ço- 4 15 '941 tarihinde 150 kilomuz iizerin

cuk ha.<tanesinin dahill elektrik tesisa- de vapılacaktır. 
tına ait proje hazırlanmı~. tasdik için 27, 4 9H tarihinde yApılacak olan 125 
Vekiılrtc gönderilmiştir. kilometrelik koşuya D~niıli, M•ni•a ve 
Diğer i.maat bitirilmiş oldu)!undan Balıkesir böl~eleri bisildetçilori 1zmirde 

sıLht malzeme temin edilince ha.'ltane i<tirak edeceklerdir. Koş.ıcular lisansa 
ııcılacaktır. t~bi tutulmıyacak ve bisikleti olan her-

- l ·•• istirak edecektir. 
ZABIT ADA KoŞubrın nihayetin<le en iyi derece 

922 den 940 110nuna kadar ııend. 
m~rkezin ve diier merkezle kollann 
koruduiiu çocuk aayıı· 3,460,990, Sütü 
olmayan annelereverilen çocuk sütü ve 
a:cak yemek verilen çocuk sayısı 2,334, 
168, muayene ve tedavi, dit tedavisi, 
elbae, ayakkabı, kasket, çamaşır, okul 
levaZlmı. para yardımı gören çocuklar 
l, 135,822 

Böylece genel merkezin ve diğer 
merkezlerle kollann 16 senede ynrdım 
ettiği cocuk milı:tan şu sayıyı buluyor: 

Genel merkez tarafından 1 6 senede 
neşredilen eserlere gelince, bunlar 1 49 
bin ad•t ba•ılmış olan 52 muhtelif ki
tap, 7 46 bin adet tabedilmiş olan 6 3 
nevi lavha, afiı ve kart, 100 bin adet 
Annelre çocuk bakımı hale.kında ö~t, 
3 milyon 604 bin çocuk ve ana mecmu
"" ki hepsi 4617000 adedi bulmakta.
dır. 

Nerede kaldı ki Mabmoka daha l\IOS
kovnda iken -.eyalıatini Uınaamen ı;aJı.d 
tanışmalara istinat ettirmiş, bu ziyaret· 
ten heyecanlı neticeler beklemek c:ai' 
olmadığını anlatmak istemiştir. Biı• 
göre hu giirü~nıeler zanııcdildiğiııdell 
ilaha soğuk bir hava i~inde ccreyau ef· 
lem istir. 
Matouokanın mihver merkezlerini zi• 

3•aretlerinden Alman ve İtalyan halkı• 
nın mane,iyatı üzerinde uyanclıracııiıt 
mu\"akkat tesirlerden ba.~ka bir rard• 
beklememek Iôzmıdn-. 

HAKKI OCAKOCLV 
O zaman hamisiz ve bassız kalan zor

balan hiç sıkıntı çe~den. kolaylıkla 
yola yatırabiliriz. .. 
İmdi yanında divit ve kağıt var mı? 

Sana Özi hisan muhafızı vezir Murta
ıa paşaya hitaben bir tezkere yazdır
mak istiyoruz.~ 

Musa çelebi derhal belindeki kemere 
el attı.. Orada duran altından mam\ıl, 
gayet kı:vnıettar ve zarif bir dividi mey
dana çıkardı .. Sonra koynunu karıştı
rarak lrulduıtu kalın br kftğıdı da orta
ya koydu. .. 

Dividin kalcmdanlığından kamış bir 
kalem aldı. Yere diz çökerek k§ğıd; 

(1) Yazı işinde çalışan _,murlann 
giydikleri serpu,.~ 

İkiceşmelikte yangın 
~aş; angıcı 
Ikicesmelikte Gündüz sokağında Yu

sef karısı 24 yaşında Raşelin evinde 
yangın çıkmış, yetişilerck derhal sön
diirülmilstür. 

Yangının hu evde yatak pamuklannı 
atan hallaç Mehmet oğlu Demir Alinh 
pamuklar arasına düşilrdüğil yanık si
garadan c;ıktığı iddia edilmiş ve hakkın
da tahkikata başlanmıştır. 
Çalmak ist~rken 
Karşıyakada Ankara pazarında Meh

met o~lu Bahaettin, Halit oğlu Halidın 
dükkfuıından eşya calmak istediği id
diasi}•le yakalanmıştır. 

EL HAMRA 
BUG 

Sİ "EMA ·ı 

N 
Mchtabuıın Nuranur ııüzelliğl Dünyada eşsiz olan Güzel İzmirimizin şür 
dolu nefis mehtaplı geceleri bll'llarken, senenin en nefis, en harikulade 
A,Jc • :\1uoiki • Şiir ve niba~·et bir sözle (AŞIKLARIN FİLMİ) ol::n büyiik 

AY DOGARK.EN 
ffnril:ılar şaheserini, müstesna bir sinema haftası olarak sayın müstcrile
rine takdim eder .. Bu emsalsiz sanat ve güzellik filminin ba, rollerinde, lıe
)~17. perdrnin daima eıı büyük filimlerde takdim etti~ e••iz lıiilhiılleri ••• 
JANETTE Mac DONALD • NELSON EDDY 
Bütün '"''lşcı>leri "°nsaz ha)Tanbklar idnde hıraknraklardır .• 
JURSAWA - F.n <on ve en mühim HARP haberleri .. 
SEASSLAR - Her gün:!! 15 - t lO - 6.45 - 9.00 DA .. 
Cumartl"5i \'C Paznr günleri 10.tS ve 12 de baslar .. 
DiKKAT : Haftanın her ır·iminde ilk seanslar ucuzdur .. 
SALON 20 .. BALKON 25 •. KOLTUK 30 KURUŞTUR .. 

! ............................................................................. \•••••••••: 

~ ~ IJY K I-tİKA YE ~ ~ . - . . 
············~·······························································: ......... : 

Bir Fırtına Gecesi 

-5 
iki hlzmetçi işini ıı:örüyorsun.. Anne 
hanım seni bır~kacak olsa bile, sen gi
decek ol=n senin verine bir başka ... 
nı almak icap edecek.. Halbuki, duy
duaum~ ııöre, a'!Çımız Melek harum.ı 
bile yol vermeği dü'!iinüyorlar. 

- Size, hemen hemen doğduğu za
mandan beri hizmet eden zavallı Melek 
hanımı nu? Sen yanılıyorsun her hal
de. Refik. Annenin güler yüz gösterdi
ği birisi varsa odur. Elinden geldiği ka
cfar işini hafifletiyor. 

YAZAN : VÇ YILDJZ -
renmedim.. Bu bilgisizlik içinde kal
ınağı istemiyorum. Bilhassa tabaklan 
vıkaınaktan, çamaşırlan titiilemekten, 
mutfakta patates soymaktan başka bir 
meslek öğrenmek i<tiyorum. 

Sitemli bir tavırla: 

ttlnnlardan •C?cilecek blr takım 19 '5/911 
tarihinde yo'>ll?oak ol"n htanbul-Edir
ne koşusu il• Hazirdn '941 içinde yapı
lacak olan Türkiye bMndlikleri mil.<;a
bakalarına istirak edccehlerdir. 

60 kilometrelik ilk kosu önümUzdeki 
Pazar günü saat 7,30 -U. Kültür parkta 
vapılacaktır. 

Deniz olları um m 
müdürü ~ehrimizcte 
Devlet denizyollan işletmesi umum 

müdürü B. İbrahim Kemal Baybura ile 
muavini B. Hasmet Dül11:e evvelki ak
•am sehriroize gelmişlerdir. Devlet de
nizyollannı alllilandıran işler üzerio· 
re tetkikat yapmaktadırlar. Pazar günti 
İstanbula avdet edeceklerdir. 

o 

Belediye bütçesi 
etralmclaki tetkikat 
Belediye meclisi bütçe encümeni. 

dün öğleden sonra topl~. yeni yıl 
bütcesi üzerinde tetkiklerle meşgul ol
muştur. Encümen yeni bütçe bakında
ki tetkikı.ı!mı silratle bitirecek ve önü
müzdeki Pazartesi gunu yapılacak 
umumi heyet toplantısında bütçenin 
bir kısmı üzerinde müzakereler yapmak 
mümkün olacaktır. 

----«o,>----
inciraltı şosesi 
kenarına Okaliptüsler 
dikildL.. 
Belediyece şehrimizdeki parklarla 

caddelerde, yol ve kabristanlarda ağaç 
dilane faaliyetine devam edilmektedir. 
İnciraltı şosesinin iki tarafına okaliptüs 
fidanları dikilmiştir. 
Ağaç dikme faaliyetine Harlrana ka

dar devam edilecektir. 

daha fazlasını bana ö~etmck için ba
na yardımda bulunuyordu. 

Artık azarlar ve şiddetler ne umu
rumda idi? Hünnüz hanımın üzerime 
dökülen hırçınlığından ne çıkardı? Sa
bah olur olmaz onun bağırıntılarını du
yardım: 

- Haydi, çobuk ol Meliha! Yukanda 
odalara yine neler yapıyorsun? Niçin 
SUl'_U böyle çok akıtıyorsun? 

Zaten naz ve ipe senin kanında kay
nıyor denilebilir! Ben seni ıolcaktan al
ını~ olmasaydım ... 

Bu son cümle hiç bh zaman eksik ol
mazdı. Ne kadar çok feyler ifade etmek 
isterdi! Eğer beni sokaktan almıt olma
saydı ben hiç ıüpheaiz ad verilraiye
cek korkunç bir sefahat uçurumuna yu.. 
,·arlanacaktım. Annem gibi, kim bilir 
hanııi mislcine, kiır.bilir han~! hayata 
sürülclenecelc.tlml Fakat hakikatte an
nemin yaptığını o ne biliyordu) Neden 
bövle dilsiz iddialarda bulunuyordu. 

- Koca <ıntal, onun yerine seni ça
lıştırıyor. 

- Bütün bu konuşmalar benim isi
mi halletmiyor. ttc senedenberi buracla 
s~in van1n1zdayım. Bu üç sene içinde 
hıc okuyamadım ve hiç bir sey de öğ-

- Bunu daha evvel ne dive söyleme
din, Meliha? Ben sana istediğin kadar 
kitap verebilirim. Stenografi okumuı; 
bir c:ok arkadaslanm var. Onların me
tot kitaplarım alabilirim. Sana saildan 
soldan lazun gelen kitaplan getiririm. 
Hiç rahatını bozmadan c;alışır, kendi 
kemli.ne bilgilini arttınnnn. 

Bir hafta ııermeden. Refik'in yardı
nıi.vle kendi kendime çalısmağa ba~la
dım. Refik te, tahsilimin son basamağı 
olan ilk mektep diplomasından biraz 

Maamafih, temiz ve düzı?iin bir kıya
fetle önüne çıktığım vakit, itiraz cd~cek 
bir t•Y bulamıvordu. Oha olsa, aarlan
mı tutan kurde)ô.yı veya bro,elamı daha 
gösterişli yapan küçük kenar volanlı 

-c Bitmeai >-

3,460.990 

* Kurumun gayri menkul emlaki yani 
bina, arsa, tarla, dükk&n ve bahçesi 
1940 yılı sonunda 129 parçaya baliğ 
olmuştur. 

* 1940 yılı sonunda kurumun merkez 
ve kollan aayısı 700 ı:ü bulmuş, bun
lardan yalnız 269 le.ol ve merlı:<0ze men
sup aza sayısı 39780 e çıkmı~tır. 

• * Yalnız 940 yılında korunan çocuk-
Kurumun meydana getirdiği içtimai l•rın yekunu 704390 dır. Bunlann 

ve sıhhi yardım müc .. eaeleri 270 1 1293211 :ı:i genel mcrlc.e:ı:ce, 575062 si 
bulmu•tur. ve ıunlardır: diğer merkez ve lc.ollarca himaye edil. 

2 doğum evi, 30 çocuk dispanseri, miştir. 

lzınirde mühiın mik· Almanlara 1,250,000 
tarda şeker bulun· 

anlaşıldı doğu 
--0--

Şeker tacirleriyle şekeri ınevaddı ip
tidaiye olarak kullanan muamele vergi
sine tabi şeker imıılathane!tri sahipleri 
depo, imalathane ve mağazalarında mev
cut şeker mikdan hakkı.eda hazırladık
ları beyannameleri viliiyete tamamen 
vermiş bulunmaktadırlar. Bu beyanna
melerde gösterilen şeker mikdan mü
him bir yekfuıa bali~ olmaktadır 

Beyannameler üz;rinde ne ş~kilde 
muamele yapılacağına dair henüz Tica
ret Vekııletinden direktif gelmemiştir. 
l\lcamafilı geçen defa şeker fiatine on 
kuruş zam edildiği zamanki gibi elle
rinde şeker bulunanların kilo basına on 
kııru,<luk farkı hesap Pderek şek~r fab
rikaları umum müdürlüğüne gönderme
leri şeklinde eınir geleceği tahmin olun
maktadır. 

liralık zeytinyağı 

satılıyor 
--<>-

Türkiye - Almanya arasuıda evvelce 
imza edilmiş olan 21 milyon liralık ti
caret mukavelesi hududu dahilinde mer
ked Avrupa meml"1<etlerine satılacak 
bir milyon 250 bin liralık zeyt!nyafıı için 
yapılmakta olan müzakerder nihayet
lenıniştir. tık partide sevk edilecek ı:ey
tinyağı 400 tondur. 

Yeni ticaret müdürü 
geldi 
İzmir mıntaka ticaret müdürlüğüne 

tayin edilen B. Ekrem Ediz gelmiıı ve 
dünden itibaren vazifesine başlanuştır. 

B. Ekrem Ediz İzmi.ri çok iyi tanıyan 
ve ticaret Vekaleti teşkilatında uzun 
•.aman muvaffakıyetle çalışmış, muvaf
fak olmU$ bir zattır. 

,,on harpte it lgan kag. Beıurad höio·-me-t dar. 
bı 13 harp gemisi besi nasıl gapıldı? 

[ Baştıırafı 1. ci SahifeM ] 

ililve etmek icap eder. 13 harp gemisi
nin kaybedildiği kanaati mevzuubabs 
hnrekita iştirak eden deniz ve bava 
ciizütamlannın raporlarıBJl istinat et
mektedir. 

Vitorro sınıfından zırhlıya en aşaih 
üç torpil isabet ettiği tcsbit edilınişt~. 
Zırhlı:vı son olarak deniz tayyareleri 
grubundan tecrübeli bir subay Cuma 
akşamı görmüştür. Bu subayın raporu
na göre zırhlı çok yana yatmış, kıç ta
rafı sudan çıkmış ve başı suya gömül· 
müş vaziyette idi. 

İngiliz toplarının tahripkAr kudreti 
diğer bir raporun mevzundur. Valyant 
İnııiJiz zırhlısının en kuvvetli iki İtal
yan kruvazörünü batırmaktaki yararlı
ğı tebarüz ettirilmektedir. 

Valyant zırhlısı Fiume ve Zara kru
vazörleri üzerine 40 ton obüs yağdır
mıştır. Bunların en aşağı dörtte üçü· 
niin hedere tam isabet ettiği görülmüş
tür. 

Londra 3 (A.A) - Almanyanm Hol
landaya hücum ettiği zaman Hollanda 
Hindistanı limanlarında müsadere edi
len 19 Alman vapunı Hollandalı mü
rettebatla tekrar servise kown~tur. 

[ Ba,ıtartıfı 1. ci Sahiftde ] 

kabine azasının tevkifine başlanmıştır. 
Harbiye nezaretindeki göriL•melu ve 

bu tevkifat biter bitmez, gecenin ilerle
miş olııuısına ra~en, general Smoviç 
kralı uyandırmak üzere saraya gitmis
tir. Saray müstahdimini böyle geç bir 
saatte kralı uyandıranuyacaklarını söy
lemişlerse de general Smoviç tecellüd 
göstererek talebinde ısrar etmiştir. 

Uyandırılan kral bir kaç dakika sonra 
general Smovirle mü!Akııt etmiştir. Ge
neral Smoviç bu mülakat esnasında de· 
mlştir ki: 

- Majeste, bu iııdan itibaren bir 
hükümdarın haiz bulunduğu bütün sa
li.hiyetlerle Yugoslavya kralısınız. 

Başvekil B. Svetkoviçi yiizbaşı Rako
teviç tevkil etmiştir. Bu münasebetle 
B. Svetkovlçi uyandıran yüzbaşı ken
disini tevkif ettiğini bildirmiş ve onu 
takip etmesini emretmiştir. Yüzhaşının 
karşısında pijamasiyle duran B. Svetko
viç yüzbaşı Rnkoteviç'ten bu salahiyeti 
nereden aldığını sonınca yüzbaşı taban
casım çekerek itant etmesi lüzumwıu 
bildirıııiştir. 

in iltere ve Fransa 
f Bn<rnro•ı 1. ~; Snltilede 1 

saya karşı tatbik edilen ablokanın doı'!
rulu~unu göstermek icin nesredilen bir 
deklaras}•onda Visi Fransa.sının ne milJ' 
takil ve n• de bitaraf bir devlet olarak 
kabul <"dilemiyt•ce~i. Fransız makamla• 
rının istismar edildi~i koyfiyetinin şa• 
~·anı teessüf olmakla benıber inkar ka• 
bul et011?z bir vak'a oldul'u bildiril• 
mektedir. -

tNGtLTERE HAKLIDIB 
Bu dekl5.raS\"onu nesreden ekonomik 

harp nezareti Fransanın vıkılması neti· 
cesindo !noiltereye ve mütt<>fiklere ait 
250 bin ton gimlye Alman telkinatiyle 
vaziyet edilmiş olduğ-~nu, buna muk•· 
belebilmisil olarak !n~ilterenin de Fran
siz gemilerini kendi lehine servise tllbl 
tutmakta haklı bulunduğunu ilave et
mektedir. 

İngiliz bahriyesi geçen ilk Teşrinden· 
beri 100 bin tonluk Fransız vapuru mil• 
• dere etmiştir. Fransız armatörleri 
Fransız vapurlarına el konmasını taın 
bir anlayışla karı;ılamıslard:r. 

DARLAN, Vt&tYE DONDU 
Vişl, 3 (A.A) - Amiral Darlan Pa• 

tisten Vişiye dönmü'<'ilr. Geçrn Pazar 
günii Parise ııitmiş, Alman Pl~i•i Abelı 
ve Alman hükümeti nezd;n~eki Fransıı 
elçisi Debrinon ile mütaaddit görüşnıP• 
lerdC? bulunm~tur. 

----«o•·---

B. Eden nerede ? 
[ Ba~ta~afı 1. t'1 Sahifede ] 

neviden daha evvel neşredilmis tekzip
lere verilen kıymetten daha fazla bir 
kıymet atfedilmiyor. İngiliz hariciye 
nazırının yeni Yugoslav hlikümeti il• 
doğrudan dowuya temasta bulundul!U 
6şik5.rdır. 

ALMANLARIN MAKSADI? 
Londra, 3 (AA) - Alman radyoıu 

horiciye nazı.., Atony Ed~nle generel 
Sir Con Dillin Yugosbv hükümctiyl• 
müzakerelerde bulunmak iı;in Belı.ırad• 
geldiğini musırrane bildirmiştir. Alın•" 
radyoaunun bu haberi vermekten mtlk .. 
ıadı: 

1 - Edenin tasavvurları hakkırıd• 
malUmat elde etmek arzuıı1u 

2 - Yugoslavyanı• d•mokra•ilerl• 
is birliği yaptığını teyide yanyacak trı" .. 
lUmat toplamasıdır. 

SON ALMANLAR DA 
GiDiYOR 
Bclgradda le.alan Alman tebaasını!•" 

•lli kişilik sonuncu bir kafile de harele.et 
emrini almı.lardır Bclı;:radda Alj,"" 
maslahatgüzarı i1e

0 

ataşamilterinden "'' 
k. ne Alman elçiliğind•n. ne de Alm•" 
koloni•inden kimse lcalmıvacaktır. 

B EDEN KRAUN HUZURUNDA 
Atina, 3 ( A.A) - Yunan kralı 1 ~j 

·ı· h . . Ed ı"le gerıer srı ız arıcıye nazırı en 
illi yeniden lc:abul etmiştir. 



..J.NiSAN CUMA 
'.!O== = x 

Afrika harbı bitigor 
loıı l Başt~rajı 1. ci Sahıfcde .J. 
k,,;, nefesinde clngiltereye karşı silah 
~cakların !Anet Uzerlcrine olsun• 
;'~ Bu lanet şimdi f~izmin üzeri· 

du.şrn" t" 

lfab~şf~tanda ild yer 
dClha alındı 

lo ~aL-obi 3 (A.A) - İngiliz impara· 
g' uk kuvvetleri tebl\ği: Yavello böl
~nde dört saat süren bir muhare?,e" 
Ilı sonra Ferossa'yı işgal ettik. Dilir 
eı:ın zayiatı 60 ö!U ve yaralıdır. 217 
r . ~dık. Dört top ve bir çok mitral· 
.:: ıgtinarn edilmiştir. Kayıbunız ehem
l!ı Yetsızdir. Negelli bölgesinde kıtaları
're rı bir düşman kuvvetine muvaffakı · 
olulle hücum etmişlerdir. Düşman 28 
fen/• 50 esir vermi!;tir. Şarki somalidc 
dı;._'.'lenıe faaliyeti devam etmekte \'e 
ı,;ııana 10 ölü ve 96 esir ve~ilmis 
ler llnın_aktadır, Bir çarpışma~a tufenk
de' hafif makineliler ve yetıniş deve el-

edilıniştir. Kayıbımız hiç yoktur. 
ru liatrar cephesinde Adisabebaya d°.ğ
llıa hareketimiz devam etmektcdır. Dus
~nuı kacarken yaptığı hasarlar derhal 
"-Jı ~r edilmekte, hiç bir yerde uzun te
la Urler vuku bulmamaktadır. İtalyan-

r henüz himaye istememişlerdir. 
lıro l<aıure 3 (A.A) - Orta şark İngiliz 

llln1 kararııaJıının tebliği: 
~ Lib?ad~ ileri kıtalanmız A~edabia: 
~k;J~alındeki mevziler üzerıne gerı 
ı,11 .. rnışlerdir. Bu hareketi dü.şınan mo-

r u kuvvetleri takip etmiştir. 
l!:ritrecıe büyük miktarda esir alın
~- Bir çak düşman askeri de sarıl
ıo: Ve Yakalanmıştır. Büyük miktarda 
!it ~e harp malzemesi iğtinam edilmis
~ llarekJit Asmarmın cenubunda de
'-! •tnıektedir. Habeşistanda ileri kı · 
~ Adisabcbaya 290 kilometre 
l'ıı ede demiryolu üzerinde Miesso
\'a işgaı etmiştir. İleri hareketimiz de-

ın etmektedir. 
~~~~ ......... ~~~~ 

1(81\adada Polonya 
Ol'clusu teşkil edilecek 

baş l.ondra 3 (A.A) - Polonya ordusu 
da~danı general Sigorskl Kana 
lıaı.,1.. teşkil edilecek Polonya ordusu 
it; "1Ilda Kanada başvekili Makenzı 
~lgle g1>rilşmllştUr. Kanndada 150 bin , 
lı eşik Arneriakda 4,5 milyon Polonya-

11ardı,.. 

~~~~,,.._~~~~ 

tıfanşta bir Alman 
tayYaresl düşürüldü 
~ndra 3 (A.A) - Bu sabah bir Al
d bombardıman tayyaresinin Man• 
•tıizinde diJ<YUrüldilğü bild' il-bıektedir. . r~men ır 

01ıurların diJelıleri 
••••••••••••••••• 
Şenikfer köyünde 
~ok yolsuz işler 

ALAKADARLARIN NAZARI 
DİKKATİNE 

d ~ıyakanın Şenikler köyünden al
r;'g~rnız bir ml"ktupta, ehemmiyetle Uzed: e durulması Ulzım gelen iki vak'a-
~ behsediliyor. 

d •ktupda bildirilenlerin hü!Ssası şu
Ur· 

tını ·.- Vaktiyle bir hayır sahibi tara
ı.,ö d,.,, demir borular !çerisinde Şenikler 
Iıı~ne tatlı içme suyu getirilmiştir. Za-

~ bu yol kısmen bozulmuştur. 
~.öl'. işlerinin başında temiz içme suyu 
Yol •nı mecburiyeti bulunduğu için bu 
a~n tamiri lAzıın gelirken tamamen 
d Yapılmıştır. !zmirden giden hurda 
r:;:nlrciler, toprak altındaki bu borula
lııis •okülüp kendilerine s:ıtılmasını iste
trıU !erdir. Nihayet dayanılmamış ve 
ıı. <ayedesiz, meçhullere istinad eden 
di l:arlıkJa bu borular satılmıştır. İşin 
ıı.,f:•r fena bir cephesi de şudur Demir 
Ön:,ı.ları satın alan adam, herkesin gözli
il<t Un~e bunları hemen başka birisine 

ltıısl! kırla devretmiştir 

ııı; - Şenikler köyün!in b3tı tarafı or
~· nlar ve bataklıklar ile çevrilidir, Ge
)q n «rnelerde köyün bcmu ılibinde açı
~ tuıtıa toprağı çukurlan kapatılma
h Ve içleri su dolmustur. B~lerin 
8\ı."'1dekleri de akıntılı olmadığı için yo-
~.~ sularla doludur. 

b-.ı 0 Ylin mecburi hi7metleri başında 
le" U!ıan bu bataklık ve sivrisinek lşiy
ı.,5 de meşgul olan yoktur. Bu yüzden 
~1~ Ceçon senedekinden d.ıh• büyük bir 

a·a t<-hlikesine maruzdur. 
da ıze bildirilen bu iki mesele hakkın
dikk •l~~adarların ehemmiyetle nazarı 

atını celp ederiz. 

Borsa 
-•>---

üzüM 
2~9 ÜzUm Tarım 
2P.5 S. Sülevmano. 
55 P Klark . ' 
o9 F!aydar Dindar 
30 F. Solar! 
22 P. Paci 
17 Cazım Aktimur 

70 
4 Kadranel Es. 

2ıs 1 Yekiln 
24r.~~! Eski yeldln 

• U. Yeldin 

kilo zeytinyağı 

ıs ZAHİRE 

19 50 
23 
16 
20 50 
30 50 
29 
22 
21 

9t ~n K. darı 
6 ·Pamuk 54 
O ton P. Çekirdeği 

23 50 
23 
33 
21 
32 
29 
24 75 
21 

9 50 
71 
6 

19cll YENi A.SIR 
l 

5ırpiar ve Hırvatlar 
anlafmak üzere 

vam edeceAini tebariiz ettiriyor. 
B. MAÇEK BAŞVEKiL MUAVIN
Ll~NI KABUL E1TI 

........................................... 
5 ANKARA RADYO.SU 5 
• • 
S BUGÜNKÜ PROGRAM 5 .......... ------ ..•••..... 

---O-

[ Bll§tarafı I. ci Sahifede J 

fosindeki müşkül vaziyeti tebarüz ettir
mektedirler. 

Belgrad, 3 (A.A) - Reomen bil
dirildiğine ıı:öre Hırvat lideri Maçek 8.00 _program ve ı:ııcınleket.~at aYan, 
Yugoolav bqvekil muavinliğini kabul 8.03 aıans haberlerı, 8.18 muzik: (pl), 
etmi ve akpm Belgrada hareket etmif- 8.45-9.00 Ev kadını • Konuşma, 12.30 
ti f program ve memleket ı-aat ayan, 12,33 
'· müzik: muhtelif şarkılar, 12.50 ajans 

Luçefarul gazetesi Yugoslav kralının 
tercümei hallerini yazdıktan sonra şun
ları söyliyor: Şu fırtınalı zamanlarda 
milll barış ve zafere doğru seyahat eden 
vapurun dümeni iki genç hükümdarın 
elinde bulunmaktadır. 

Univcrsul ızazetesi ikinci Piyerin ha
nedanının ve miUetinin şanlı ananesine 
ve müte\•effa Aleksandrın «Yugoslav
yayı koruyunuz• paı·olasını tatbika de-

Muhaselıed istiyenlere 
Günde bir kaç saat işlemek üzere 

tecrübeli bir muhasip bir ticarethane
nin gerek muhabere gerekse muhasebe
yi tutabilir. 

Talip olanın lzmir belediye dairesi 
civ~rında Mirabit çarım No. 12 bay 
İbrahim Sırn Yaygere müracaat etmesi 
rica olunur. 1 - 3 ( 785) 

tZMIR SiCiLi TiCARET MEMUR- edildiler. 
LU~UNDAN 1 T emettüün idare meclisi raporunda 
Tescil edilmiş olan (Endüstriyel zikredildiği ıekil<le tevzii ve tevziatın 

Türk Anonim şirketi) nin 25/3/941 1 da idare meclisi tarafından tayin edile
tarihinde adi surette toplanan umumi cek yakın bir günde ifası ittifakla kabul 
heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu hü. edildi. 
kümlerine göre sicilin 2485 numarası-! Eski mürakip Cahlt Erel'in eskisi gi
na kayt ve tescil edildiği ilan olunur. bi ayda 35 lira ücretle tekrar mürakip 

İzmir Sicili ticaret memuru resmi tayini ittifakla lcarargir oldu. 
mührü ve F. Tenik imzası Ruznamenir 5 inci maddesinde ku-

l : ZABITNAME ra ile çıkarılacağ. beyan edilen ild idlt'-
2 : HiSSEDARLAR CETVELi re meclisi azasının esasen azadan Talat 

Endüstriyel Türk Anonim ıirketinin 
25 Mart 1941 tarihli adi umumi heyeti 
iıtimaı zabıtnaınesidir. • 

Şirket merkezine. toplanan hissedar
hır arasında yoklama yapı]arak mevcut 
600 hisseden 5 49 nun asaleten veya 
vekaleten hazır bulunduğu anlaşıldı. 

Ticaret vekaleti komiseri Bay Cev
det Arıkut tarafından tetkikat yapıla
rak toplantının kanuna uygun olduğu 
tebliğ edildi. 

Bunun üzerine riyasete T alit Muş.ka
ra, rey toplamağa en çok hisse sahiple
rinden K&zım Mu.al ve lsmail Nişli U. 
tiplij;e Feyyaz Savut seçildiler. 

ldare meclisi ve müraldp raporlan 
ve 1940 senesi bil~nço ve kar ve zarar 
hcaııpları okunaralc tasvip ve ta•dilc ve 
idare meclisi ile mürak.ip ittifakla ibra 

Mu~kara ve Kemalettin Serbes istifa 
etmiıt hu lunduklarından tekrar kura ke
şidt"!tinde lüzum ve mahal göriilmiye
re-lc i~tifalan kabul v.: yerlerine yine 
kendileri ittifakla intihap olundular, 

f dare meclisi aza]anna beher içtima 
için eski•i gibi 1 O lira hakkı huzur ta. 
yin edildi. 

Ruznamede be.,ka müzakere edile
cek madde bulunmadığından içtimaa 
nihayet verildiği tebliğ olundu. 

Ticare" vekileti komiseri 
Ankut 

Reis K. T Muşkara 
Rey toplamağa memur Nitli 
Katip Feyyaz Savut 
2 3 lcunısluk damga pulu üzerinde 

23 mart 1941 tarih -..e Endüstriyel 
Türk Anonim şirketi resmf mühürü 

ENDOSTRtYEL TORK ANON!M S'RKETI 
25 Mart 1941 tarihinde toplanacak elelade sendik heyeti umumiye 

mada bulunan hissedarlar listeıi 

His11edarlann ismi 
ve adreai 

temsil ettiği hisse miktarı 

Veka-
Asaleten leten yekU.n rey adedi 

içti-

imza 

haberleri, 13.05 müzik: Şarkı ve türk:U
ler, 13.20-14.00 müzik: (Pi.), 18.00 prog
ram ve memleket saat ayarı, 18.03 mü
zik: Radyo Swing kuerteti, 18.30 mü
zilc Çifte faşıl pı:ogramı, 19.30 memle
ket saat ayarı ve ajans haberleri, 19.45 
konuşma: Ziraat takvimi, 19.50 mü
zik: Karışık şarkılar, 20.15 radyo gaze
tesi, 20.45 Temsil, 21.30 konuşma (İktı
sat saati), 21.45 müzik: Radyo salon 
orkestrası, 22.30 memleket saat ayarı, 
ajans haberleri, borsalar fiatleri, 22. 
45 radyo salon orkestrası programının 
devamı, 23.00 müzik: (Pl), 23.25-23.30 
y annki program ve kapanış. 

Mümr Hurettin'in 
Büyülı Temsili 
Kahveci Güzeli 

VE 
Kovboy Yddızı 

BUGVH 
KARŞIYAKA 

Mel~k Sinemasında 

IZMIR BELEDiYESiNDEN ı 
l - Fen heyeti anbannda mevcut 

4600 adet kiremidin satışı fen işleri mü
dürlüğündeki keşf ve şartnamesi veçhi
le açık artlırmaya konulmuştur. Keşf 
bedeli (69) lira, muvakkat teminatı (5) 
lira (20) kuruştur. Te !iplerin teminatı 
tş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 21 .'4/94.l Pazartesi gü
nü saat 16 da enci!mene müracaatları. 

2 - 1388 sayılı sokakta (65) metre 
boyda kanalizasyon yapı iması, fen işle
ri müdürlüğündeki keşf ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Kesf bedeli (368) lira (74) kuruş mu
vakkat teminatı (27) lira (70) kuruş
tur. Taliplerin teminatı İş banka•ına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
21/4/941 Pazartesi gUnü saat 16 da en
cüml'l'le müracaatları. 4, S, 13, 19 (792) 

GAYRt MENKUL MALT.ARIN 

Bay K. T. Muşkara 
Karşıyalca. Muradiye S. 
Ray Kazım Mıısal 

----•ACIK ARTTIRMA iT.ANI: 

Birinci ko•don 326. lzmir 
Ray lsmail Nişli 
Kavaklı dere No. 199 Ankara 
R. ~pel nklleten 
1. Donoas Kar'l1}'aka 
1741 inci S No. 1 
Bay izzet Ayaydın 
KuTtulue 85S inci 4 
R<"ty Feyyaz Savut 
Atatilrk c•d. Kadıoğlu ap. lzmir 
Ray K. Gürel 
K•rcıvaka Soğuk S. 8 . 
Bay K. Serbeo 
l(annyaka S. 1 

16 

162 

122 

109 

44 

27 

27 

10 

517 

16 

162 

122 

109 

44 

27 

27 

32 42 

32 549 

3 K. T. Muşkara 

10 Muoal 

10 Nifli 

10 Donoas 

8 

5 Feyyaz Savut 

5 K. Gürel 

8 K, Serbe• 

59 

Ticaret vekf\lt:"tl komiseri Endü~tTiye} Türk a'"tonim ıirkf"ti mü-
Ankut rehl-ta!ll rnüdlirii 

23 kuruşluk damga pulu üz.rinde 3 !\•art 1941 tarih ve Endüstriyel 
Türk Anonim ,irk~ti mühürü 

tzl\UR StctLt T'.CAPE'T' MEMUR-
LUCUNDAN· Savı 29q5 

Te..<Cl1 edilmi• olan (Aliotti birader
l•r eshamlı komandit şiı keti) nin 
27/3/!\41 tarihindP ı'ı~I suretle fonlanan 
umumi heyeti za bıbmem tirarpt • kanu
nu hilküml•rine göre sicilin 2n86 nu
marımna kayt ve tos~il <"'lildi!!i ilan 
olunur. 

1: ZABJTNAME. 
2· HtSSEDARLAR CETVELt. 
İzmir skili ticaret memurluğu resmi 

mühiir ve F. Tenik imzası: 
Aliotti biraderler Pshamlı komandit 
sirketinin senelik ı'ıd! heyeti umumiye 
i timaı 27/Mart/ll41 Penembe l!ilnü 
•Mt 15 d• sirketin İzmirde K'lnm Dirik 
candcsin~eki mPTkezinne aktPdiJmf•tir. 

1 285 ( 789 

Serve• Rivı Algım h••ır hulunınuş ve 
hazır 1'nlun~n1 ve q"~-cet c:ent"!"YPS\nirı 
yp,,~1nr1:-ın fı.zl.,.-.ını f Pm~il M.Pn hi~~to
Claran1rı hu:z11rivle umum! hevet f("tjmaı
n1n f!kdi şir'kt-t- nl7.~mnPm~t ~cıı~fvc-~iniTI 
43 üncü ;,,adılosi icebından buhınmll' 
olrr>n"'n' mebni hiikilmet komiomnlr 
mii•a~il.,-1 ile toplantı aeılarak en fazla 
rev sahibi Femo Aliottir,fıı riyasoti al
tında rıtZ'1•menekl mevaddın miizake
re'='İn~ h~slanmıştır. 

tilere heyeti ''e mııra1o:ıp rııl'JOr1arı VP 
bil~~ço ve k5nı zar~r hr.~~nları n1cun
mu• "" ittifakla ta•ilik VP idare heyeti
nön ?:;mMeti ibra edilmiştir. 

tZMIR BtRtNCİ lC:RA MEMURL'J
ôUNDAN: 

İzmir Vakıflar idaresi alacağ:ının te
mini iilifası için, bmirde Kültür rna
ha1lP!::.inin birinci ve tkinl"i kordon mev
kiinde Bezmi alem Valide Sultan vak
Jmdan tevsii intilrnlli kütük 377 paft• 
J81, ada 1201. parsel 19 da kayıtlı . 'o. 
206, eski 206. 141 tai No. lu vP hududu 
do<}·amızda mevcut 16/2/1940 tarihli 
.-:1pta ~..,tPritPTl 310 nıetre murabbaı 
;;,ıı,darındak! (14000) lira muhammen 
kıymetli ev 14 'Mnyıs '941 ta.rihine mU
sadif Ça"amba ~iinU ~at 11 den 12 ye 
kadar İzmir birinci icrd memurluğu 
ndesında acık arttırma suretiyle satıla
caktır. Gösterilen bu bir saallik müd
det i~inde peyll!'l'in a~ka'I kesibı>diği 
takdirde peylPrin arkası kesilinceye ka
dar mÜ7ıyPdeye devam edilecoktir. 

1 - tsbu evin arttırrr.a ~artnnme.si 
8'Nisan t941 Salı r-üniin~cn !!ibaren İ7-
mi.r birin,..i icra dairesinin muaV\ren 
olan 9?~ 1663~ doo;ya numorcsiylr 'lıer
ke~in ~örrbilmf'si ir.in acıl":ttr, !1~nda 
yazılı olanlerdan fazla m'.ll~mat almek 
isteyenler işbu sartname ve do~·a nu
marac;iyl~ memuriyrtimi1e milracaat 
etmelidirler. 

2 - Arttırmaya Mirak için yukarı
da yazılı muhammen kıymetin ~·üzde 
yedi hucuğu nisbetinde pey akçası vP.. 
va mi1li bir bankanın teminat meHubu 
•endi edilecektir. (İrra kanunu "'adde 
121). 

3 - İpotek sahibi alac~klılarla d<""" 
ernkadarlann ve irtifak hakkı sahiple
rinin gayri mPnkul tizerindeki hakla
rını hususiy1e faiz ve ma~rafa d-:tir olan 
idclialnnnı i~bu ilfln tarihindt'n itibaren 
(l ,'i) gün içinde evrn1<ı mli•'ıltelerivle 
birlikte m•muriyetlmize bildirmeleri 
icap eder. Aksi hlde hakları t~nu sici
liyle sabit olmadık~a .,,,. bFdelinl pay
!a«ııasından hariç kal,rlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya l~
tirak edenler arttırma <artnamesinl 

SA.fffFE J 

İZMİR DEFTERDARLIGINDAN: 
Sattı No. Muhammen B. 

Lira K. 

524 Karııyaka Bostanlı 1809 No. ref sokak 1354 ada 4 panel 
1 48 M. M. 8 rap no.lu arsa 37 00 

S25 Ka,..ıyaka bahariye M. şimendifer cad. ookak 179 ada .f parsel 
962, 60 M. M. 18 kapı 34 tajh anıa 2 40 00 

526 Kar,ıyaka Dedebaşı Menemen cad. sokak l 30 ada 1 parsel 
359 M.M. 92 kapı 48 tajlı yağhane 450 00 

527 Karııyaka Bostanlı 1609 No. ş<rel sokak 1356 ada 19 
panel 249,25 M. M 3/ 1 taj numaralı arsa 26 50 

528 Karııyaka Bostanlı 1812 No. toprak sokak 1337 ada 9 
panel 287.50 M. M. 5 taj No. lu ana 72 00 

529 Karşıyaka Bostanlı. 1 798 No. irfan sokak 1361 ada 8 
panel 85 M. M. 4/ 1 taj No. lu arsa 22 00 

530 Göztepe Tepe ıokak 931 ada 6 parsel 2011 M. M. 9 kapı 
No.lu arsa 502 75 

531 Cöztepe 90 numaralı sokak 931 ada 11 parsel 470 
M. M. 1 1 kapı numaralı araa 70 50 

532 Göztepe Nurettin sokalc 855 da 11 parsel 32,50 M. M. 
13/1kapı9 tajlı arsa 20 00 

5 33 Karşıyalca Müsavat ve Soğukk.u\'U cad. sokak 15 8 ada 
2panel 833 M. M. 4 kapı 4 t•ilı eşcari havi arsa 1200 00 

5 34 Kartıyaka Donanmacı 1743 No. lsmetpaşa sokak 77 ada 
3 parsel 1335,50 M. M. 14 kapı 24 tajlı arsa t 335 50 

5 35 Karşıyaka Bahariye timendifer cad. sokak 1 79 ada 5 
panel 2277,20 M. M. 18/2 kapı 34/1 tajlı ana 578 90 

5 ,}6 ikinci karantina M·mlı cadde!! 790 ada 9 parsel 
132, 75 M. M. 313 kapı No.lu arsa 25 00 

537 Göztepe Mısırlı caddesi 857 ada 8 parsel 250 M. M. 
290 kapı 290 taj No.lu ana 37 00 

538 Göztepe Şalaka aokak 935 .,ı., 16 parsel 185.25 M M. 
16 kapı 16 taj Nolu arsa 2 1 S0 

540 ikinci karantina 201 No. Selimiye sokak 760 ada 1 parııel 
188, 75 M. M. 18 kapı 24 tajlı araa 1 3 00 

541 Köprü ishle caddesi 1730ada11parsel141,25 M. M. 
100 kapı 82 tajlı anıa 35 00 

542 ikinci karantina 200 ve 254 No 1 ve 3 üncu ve salırayl. 
cedit sokak 750 ada 2 parsel 809, 75 M. M. 2/2 kapı 
9 / 1 O No.lu arsa 80 900 

543 ikinci karantina 236 No. Veyoel ıokak 1749 ada 7 panel 
110,50 M. M. 6 kapı 6 tajlı ana 15 00 

544 ikinci karantina Bülbül sokak 767 ada 6 parsel 167,50 
M. M. 9 kapı 9 taj No.lu ana 20 00 

545 Üçüncü kıırataş asansör ve sabahat sokak 655 ada 4 
parsel 997 M. M. 11/19 kapı 27 tajlı ana 187 00 

S 46 Salhana Halil Rıfat paıa cad. ookak 681 ada 5 parsel 
35 M. M. 356kapı314/1 tajlı ana 20 00 

icar 
No. 

S39 Umurbey 1 2 1 3 No. iplik cad. ıokak 77 kapı 77/1 tajlı 
otlakiye 20 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri ve bir parça emvalin de me'Vllimlilc 
!can 30/3/941 tarihinden itibaren 16 gÜn müddetle müzayedeya konulmut
tur. ihaleleri 14/4/941 tarihine müa.ıdlf pazartesi gÜnÜ saat 14 dedir. Ta
liplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 depozito akçesi yatırarak yev. 
mi mezkGrde Milli Emlak müdürlüğünde müteıekkil satış lcoıniayonuna mil-
racaatlan ilAn olunur. 1226 (790) 

lzmir Gümrükler Başmüd ·· rlü
ğünden: 

Sandık Marka No Kilo Gr. Kıymeti L. K. Cinai -9 akman 35582/90 551 500 27S 00 çocuk oyuncağı 
lastik top, 

Yukarıda cinsi ve müfr,.datı gösterilen sah.ipsiz etya ile levazım sıııhf 
servisl ilin tahtasında yazıh eşyalann 9/4/941 ÇarPımba günü nıat 14.Sde 
açık arttınna ile aatl]acağından talıp olanlann ?O 7.5 niabetinde pey akça .. 
lannı aynı günü saat 1 Z ye kadar başmüdiriyct veznesine yahrmalan yatır
mıyanlann müzayedeye iştirak ettirilmiytcekler! ilan olunur. 

26, 31. 4, 8 1185 (718) 

Denizli P. r. r Müdill'litğünden: 
Denizlinin inceler Nam Devlet Ormanından kesilmek ve 1860 adedi 

Bozkurt istasyonunda, 160 adedi Çal ve 5 O adedi de Baklanda teslim edil. 
mek üzere ıartnamede eb'adı gösterilen 2070 adet Çıralı çam telgraf direği 
kapalı zari usulile 15 gün müddetle 28/3/941 tarihinden itibaren ek•ill· 
Mey~ cıkarılarak 1 1/41941 tar' hine mii•adif cuma günü saat 16 da Denizli 
P. T. T. miidür}üğü bina•ı içinde toplaMcak komisyonca ihalesi yapılacak
hr. Beher direk kin bedell muhammen 550 kuruş takdir edilmiş olup mu
vakkat teminat 854 lirodır. lst,kliler teklif mektuplannı ihale saatinden bir 
saat evvell•ine kadar Denizli müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
ve fazla izahat istiycnlerin müdürlüğe müracaatları ilAn olunur. 

29 1 4 7 1215 (743) 

D vıet L manları isletmesi tzmir Şubesi Mü· 
dilrl · ğünden : 

lşlehnemiz tarafınd•n pazarlıkla muhtelif eb'atta Çıralı Çam azmanı, ei<ri 
karaağ~ç. eğri meşe, eğri cam ve yine muhtelif ch'atta kara çivi., karfiçe de-
mir çubuk. somun, pul ve demir lama alınacaktır. Taliple:ı:in şubemiz lev1'zım 
servi•! şefliğine müracaatlan iliin olunur. 3 4 1258 ( 779)' 

vn-yet D2imi en ·· e. in en: 
Bergama - Somc yolunun 7x500-7x700 ve 27x800 ncü kilometrelerin. 

de bulunftn (Sakaboğazı, Koradne. Demir köprü) nam köprülerin tamirati 
( 2 4 14) lira (34) kuruş ke•il bedelile açık ehiltmeye çılcanlını,tır. 

Taliplerin; malümat edinmek üz~re her ttün vi13yet daimi encümeni le.ale
mine müracaatlan ve ek.iltmeye i•tirak kin de 141411941 pazartesi günü 
saat 11 de % 7,5 teminatlarile ehlivet v ... ikalarını hamilen encÜmf"nde hazır 
bulunmalan. 4 1 3 12 28 ( 791 ) İdimada Ti!rkiye Cüınhuriveti hiikü

metlni temsilen koml•er sıfaİivle tzmir 
mıntaka ticaret müdilr muavini Cevdet 
Arikut hazır bulunmus ve heyeti umu
miyeııin lçt!maa dAvetini ve rıım•mel 
mi!zakeratı hav! id>re heyet! ilanlarının 
t•mirde münteşir ".l-nl Asır gazetesinin 
26/Subat/941 tarihli ve 10759 sayılı 
nfühası ile il8n edildiitt görülmüş ve 
bi~Nlarana 24/$ubıt/ll41 tarihinde taa
lıütlU mPktup pönrlerildijH posta idare
inin mUhUrlerini hav! posta defterinin 
~etlcikinden anlMılmış ve bu suretle ni-
7a>ımame hü l;"timlerl dairesinde icap 
•den merasimin ifa edilmiş ve şirketin 
<ermeyesinin mllnkasem bulundu<hı 
vüz hi•se senedinden otuz sekiz hisseye 
"'alik Remo Aliottlnin bizzat ""' yirmi 
hisseye malik Guidc Alietti tarafından 
tzmir üçUncil Noterliğinden tasdikli 
9/11/940 tarihli ve 2688 umumt ve 9/81 
ltususl numaralı vek!letname ile vekili 

910 sen••! temettüUnü.n idare heyeti
nin tek1i'i daireolnde tevzi! ve 15 Nisan 
~41 tarihi!lden itibaren 4 N~. lu k1Jpnn 
rmıkabilinıle ve şirket ml!'l'kez!nde te
d;yata hoşlanması ittifakla tasvip ohm
mu<tur. okumuş ve lüzumlu malQ~at alm1ş ve•---------------------------------' 

bunları tamamm kabul etmiş ad ve m- f;ocuk e i~eme rnmu İzmir merkezinden: 941 Senesi için <irket murakıpl'~ine 
iki yiiz em lira ücretle yine eski munı
kin Tur...ut Görken mtittefikan intihap 
edilmiştir. 
RuznamMıin altıncı moddesindekl 

<irket mUdllrlerinden N ManusSl'nun 
,-erine veni mildi!r tayini hususu müza
kere edilmiş ve şirketin mumaileyhten 
baska e<ooen iki mildilrU m'"'•cut olma
<ına mebni aynca yeni mild!lr intihar 
ve fayinire Hizum olmadır, itti!. kla ka· 
rarl;ıejf1rılmı~ır. 

R117n•mrde görüşülecek baııka iş ol
manığır~on saat on altı~• tonhntıya 
son verilmi~tir. 2 7 Mart 941 

F!i!kUmet komloeri <\rikut F!issedar 
ve heyeti UM. Reisi imla okunamadı 
Hissedar Guido nam vekil! imza oku
namadı. 

RAZtRUN CETVF.Lt 
No. 

Hükumet Komiseri Cevdet Arikut 

59 Lira 73 
89 Lira 94 
10 Lira 46 
74 Lira 83 
47 Llra ~O 

51 

Birinci kordon 370/l 

İmza okunamadı 
Atatürk caddesi 450 

tmza okunamadı 

Hissedar Remo .A. lioW Hissedar 
Guido namına Servet Algım 

1288 (787) 

"'" olunurlar. Doktorumuz 1 Ni•an 1941 den itibaren saat 1O.30 dar 1 2,30 a kadar 
5 - İşbu sat,.da 22~0 sayılı kanun hasta çocuklan bakacakhr. Fakirler meccanen vakıtlan eyi olanlardan - 25· 

h;;küml•ri de car! olaca•tır.. kuru, teberrü alınacakt1r. 4 5 6 1275 (795) 
6 - Tayin edilen zamanda gayri 

menkul tiç defa baf'rıldıktan sonra en 
çok arttırnna ihale ~dilir Ancak arttır
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetml• b.,.in! bulma7 veya satı, lstey.,_ 
nin alacai?ına rüchant olan di~Pr a1n
caklılar hulunupta bedeli bunların o 
•ayri menkul ile temin edil...,i~ alacnk
lar)nın mecmuundan ve porava çrvirme 
ve paylastırma masraflarından fazlaya 
çıkmazsa· en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on ıtiin da
ha temdit olunarak 24/M oyım 19~1 ta
ha temdit olunarak 24 'May.-1941 ta
rihine tesadlif eden Cumartesi .e:ünii 
aynı saatte yapılacak arttırmada bedel 
•atış isteyenin alaca~na rüchanı olan 
di!!er alacaklıların o eayrl menkul ilr 
!O'!llin edilmiş alacakları me<.'muundon 
ve paraya çevirme ve payla~tırma mas
reflarından fazlaya çıkmak ve 2280 sa
yılı kanuna göre her halde muhammen 
kıymetin yi!zde yetmi~ be~lni geçmek 
<>rtlyl.,. en çok arttıran~ ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilıne>Zso ihale 
yanılamaz ve sat" ~eri hıralofa,.,.k bore 
~~ııo •ayılı kanuna tovfikan taksite rapt 
olunur. 

7 - Gayri m•nkul kendi•'ne lhalP 
<ılunan kimse derhal v•va verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale kararı 

C LTI TUZLA 1 MÜl)ÜR t) EN: 
'ı /4/941 de ihalesi yapılacak olan otobüs garajına talip zuhur etmediğin.. 

den 15 gün temdit rdilmi~tir. 
ille ke,if 919 lira 5 5 kuruş ve ilk teminatı 66 lira 96 kurustur. Evrakı h~r 

gÜn müdiirlüğümüzde görülebilir. . 
isteklilerin 16/4/941 çarşamba rünil saat 14 de müdiirlüğümüzcle müte-

rkkil komisyonda hazır bulunınalan. 4 15 12 5 7 ( 79 3) 

İzmir Hususi muhasebe mil ürlij~'inden: 
idareyi Huousiyei vilayete ait olup Çandarh nahiyesine bağlı Demirtaş kö

yünün NamBllar tepesinde 300 dönüm ve Candarlı nahiyesinin Kocaçayır 
mevkiinde 800 dönüm mer'a üç sere müddetle kiraya verilmek ve icar be
deli üç mÜ•avi taksitte ve pe•lnen tediye edilm•lc üzere 1 /4/941 tarihind~ 
itibaren 15 gÜn müddetle mii?Ovedeve (ıkanlmıJtır. Mezkur otlaklımn kira
sına talip olanlann ihale tarihi o1an 15/4 /941 gününde Dikili mnha.ebei hu
susiye memurluğuna müracaat etmel•ri ilan olunur. 1252 (794) 

'·•h ohıMrok kendi•lnill'l'l evvel en 
vl'ksok teklift• bulunan klm•e aT?etmi~ 
olduğu bedelle alma!la ran olursa ona, 
•07.t olmaz veya bulunmazsa hemen ye
ill g(i.n müddetle arttırmaya cıkarılıp en 
001< arttırana ihale edilir. tk.i ihale ara
oındakl fark ve geçen ırllnler için yüzde 
h•-;ten he.ap olunacak faiz ve diller •a
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaks11.1n 
rnemuriyetimfzce alıcıdan tahsil olu
nur. (İcra kanunu madde 133), 

8 - Yiizde iki buçuk nisbefuıde del-

lSJiye re!!!nl ve tııpu harcı ile iiç ytls 
s•hen lira taviz bedeli ve tesctl ve te
<ellüm masraflan ve ihale karan pul
ları alıcıva alt olacaktır. 

Tafsi\Stı yu1<a,..da yozılı evin 
1415 '941 tarihinde tnnlr birinci icra 
memurluğu odasında i•btı il~n ve g&.
trri1Pn artt1nna ~artnamr.!l;i dalrp.;:irıde 
<atılacafu ilan olunur. İsbu ilAn Adliye 
VekaleUncı. tab ettirilen 21 ömek No. lu 
formüle uygun ola"k hnzim edilmiş-
tir. 1286 (788) 
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SİYASI VAZİYET 

ltalya Yu2os
lav lar1n barba 
girmesinden 

korkuyor 
---«>-

Aıkeri vaziyet 

Arnavutluktaki 
Italyanların 

başına 2ele
cek var! 

-<>--
Yugoslavyaya Alman Yugosıavyadan Dr_aca 

h - y·akın gibi inilmesi ve 400 bi_n ltal· 
ucumu yanın tamamen ımhasc 

-0---

Sırplar ve Hı1'1'atlar an
laştılar • B. Hitler son 
sözünü söylemek üzere 
Bulgaristan endfJede • 
Fransız somalisi gene-

ral Degolün olacalı 
Radyo gazetesine göre Alman rad-

1olarınm Yugoslavya aleyhindeki ne1-
riyab devam etmektedir. Bu radyolar 
Yugoslavyada Almanlar, ltalyan, Ma
carlar ve Bulgarlara kart' yapılan fena 
muameleleri anlabyor, y_.,ılar çıka
nldığuıı iddia ediyorlar. Halbuki Al
man radyoıuntm bahis mevzuu ettiği 
köylerden birinin Alman ekaliyeti reiıi 
Almanların iddialarını Jalanlaml§tır. 
Alman radyoıımun ıu oözleri tatbik edi
len manenanm mahiyetini meydana 
koymUf bulunmaktadır : 

cHırvatlarla Sırplar beraber değil
dirler. G~n harpte Almanlarla birlik
te döiüfen Hırvatlar Polonyanın akibe. 
tjne diitmek istemezler.• 

çolı mümfıiin 
Radyo g:ozctesinc göre Arnavutlukta 

İtalyanlar son günlerde hiç faaliyet gös· 
termemektedirlcr. İki üç hafta evvel 
Mussolininin arzusunu yerine getirınek 
için geceli giindüzlü hücum eden bu or
du şimdi neye sükut ediyor ve neden 
hareket,iz kalıyor? Bunu şöylece izah 
etmek kabildir: Yugoslav h5diseleri Al
manların planlarını nasıl bozmuşsa öy
foce İtalyan milleti üzerinde de büyük 
şaskınlık vücuda getirmiştir. İtalyanlar 
şimdiye kadar Arnavutluğun Yugoslav 
hududunda mühim kuvvetler bulun
durmıyorlardı. Arnavutluktaki dört 
yüz bin kişilik ordularını tamamen Yu
nanlıların üzerine sevketmişlerdi. Mad
deten küçük fakat manen büyük Yu
nan ordusu adetçe çok üstün İtalyan 
kuvvetlerine karşı mücadele ederken 
Alınan tehdidini önlemek için de dişini 
tırnağına takmak sw·etiyle bir müda
faa cephesi kurmağa büyük gayretler 
sarfediyordu. Yugoslavların son kalkın
ma hareketleri balkanların vaziyetini 
tamamen değiştirmiş ve şimdi İtalyan· 
!ar Yunanlıların karşılaştıkları mü.şkü
l5bn kendi başlarına geldiğini görmüş
lerdir. 

Bu sırada harekete ııeçildiği takdirde 
kısa biı: zaman zarfında Yugoslavya
dan en kestirme yolla Oraca inilmesı 
çok muhtemeldir. Böyle biı: hareket Ar
navutluktaki dört yüz bin kişilik ordu
nun tamamen imhasını mucip olacak
tır. İtalyan endişesinin sebebi işte bu
dur. 
AFRİKADA 

Anlaşılan Almanlaı eslı:i başvekil 
Svetlı:oviçi Polonyanın akibeti ile lı:or
kutarak üçlü pakh imzaye mecbur et
mişlerdir. Şimdi yeni hükümeti de ayni 
tehditlerle iateclikleri yola getirmeğe 
çalı~ıyorlar. Halbuki yeni hükümet Yu
goslavyanın istiklal ve bütünlüğünden 
hiç bir fedak5rlıkta bulunmamağa azim
k8.r olduğunu belirtmektedir. İtalyanın 
Yugoalavyaya kaYJı tatbik ıiyasetinde 
CJaha· ihtiyatlı "davn.nrna~ını istediği söy
l•nmektedir. lıalya mihverle Yugoslav
ya arasında bir muharebe çıkmasından Afrika harekatına gelince, Britanya 
endise etmektedir. Bu takdirde Ama. motörlü kuvvetleri şimdi Direduadan 
vutlukta Yunanistanla döğü,en lıalyan 140 ~ometre ileride ve . Adisabe~.Y~ 
l.:uvveılerinin arlcadan Yugoslav ordu- ~40 1kilom~~ed~esaf0 .. ~~ Miüzd• asa _me.~kilnı 

· d" •· d b il b" f l' ışga etm...,er ır. num eki günler-eunun ın ırecegı ar e e tam ır e a- d b t•· 1.. ku tl · Adisabeba 
lı: • d k-L k d y e umooru vveerın ete ugramaem an on:ma ta ır. u- .. nl . al b k 
ııoslavyanın birliği ıon bir haftalık im- d e';li--e v~yük· an hlrl u a:,:b".°~'ili=..be-a
tihanı muvaffakıyetle geçirmiştir Bü. baar dger ut tm ]şe. beerklgı .' - ı k kind. Mih · ile" Yl a :ıap e e erı enır. tün mem e et sa ır, ver tar a- ~----
tına ra.ğmen Hırvat1arla Sırplar arasın
da ihtilaf çıkmamıştır. Krallık meclisi
ne biri Sırp, biri Hırvat ve biri Sloven Aln..anyada pet-
olmak üzere Üç aza tayin edilmittir. Bu 

1 
k b 

heyet Yuııoolav vehdeıir.in mütenaait rO 51 tntlSJ aş. 
manzarasını göstermektedir. Hırvat li
deri Maçelı: bu alı:~m Belgrada gelecek
tir. Halen Moskovada bulunan B. Gab
ıilvoç.in hariciye nazırlığına geçeceğin
den bahsedilmektedir. Hatırlardadır ki 
Cabriloviç üçlü paktın imzası üzerine 
Moskova elçiliğinden iııtifa etmişti. Ya-

laması uzak 
değil 

pılan inkılt.bı mütealcip yeni kabinede -<>--
devlet nazırlığına tayin edilmiş. falcat Sılııntının sebebi: Ra· 
bu nazik zamanlarda Moskovadan ay- istila aı- J 
nlması arzu edilmemişti. Şimdi harici- men s u&Snın az ·-
)'e nazırlığından bahı1edilmesi diklcate ğı ve na1ıllyat 
lByılr.tır. B. Ga.briloviç çiftçi partisinin zorluğudur 
~•İsidir. Moslı:ovada •empati uvandıT- Nevyork, 3 (A-A) - cNevyork Vorld 
mış bir diplomattıT. Telgraf>, salA!ıiyetli Amerikan mahfil-

YUGOSLA VY ADA HAZIRLIK !erinin neşrettikleri rakamlara nazaran 
Yugoslavyada ukeri hazırlıklar de- bir kaç aya kadar Almanyanın petrol 

... anı etmektedir. Umumi aeferberliğin sıkıntısı ~ekeceğini yazıyor. Petrol bu-

b ·· -·-n ilan" edı"lec-"' susundaki kıtlık petrol fıkdanından 
ugun veya yann '-··~ çg• d ğil" fak 1 sah 1 d l<l hakkında haberler vardır. Bu ihtiyat e . • at petro a ann an tan ":• 

t db" J • • haklı •• k l" d z· denizaltıları Ve tayyarelere kadar tesli
e ...:: ennı t . gok:':.. ti ~Mır. . ı- matı zorluğundan ileri gelecektir. Ru-

ralan ~.mi 0 d".nzeB '-~etin • acany s. men istihsal5tı her ne kadar Nazi ihti-
a gınnıt er ır. u 1<uvve enn u- çl karş 1 • kM.i t lakki edi 1 h d d d •• ı..•t ed"I •. ya arını ı amaga e -

g.0 • avya u ~ un a .....,.ı ı ecegı liyorsa da Yugoslavyanın mukavemetiy-
ıöyl~n~e~edır. Alman ka~Jan le nakliyat zorluğu artmı,-tır. Romanya 
Berlının bır ~ugosl~vya tanonadıgıru, kencfüinden beklenen günde yüz bin 
onu oadece bır Sırbıstan tanıdığıru ve varil yerine yirmi otuz bin varilden faz
bu Sırbistanm da cezıumı pek çabuk la gönderememektedir 
zöreceğini söylemektedirler. Ayni kay
naklara göre Hitler buırün oon sözünü 
&Öyl;,.ecektir. Alman devlet reiıi yük
aek kumanda heyetiyle temas halinde
dir. Ve Alman ordulan Sırbistana teca
vüz için Hitlerin emrini beklemektedir
ler. 

aOMANY ADA ICBIRAR 
Yugoslavya hadiseleri Romanyada 

"derin intibalar husule getirmiştir. Ru. 
men efk.8.n umumiyesi ve ordusu Ro
manyadaki Alman işgalini büyiik iğbi
rarla kaT~ılamaktadırlar· Rumen aıker
leri güzel ve rahat kışlalanndan çıkan
]aralc bu kışlalar Almanlara ..,crilmlştir. 
Alman askerleri Rumenlerden 20-30 
misil fazla maaş almaktadır. Bir Ru
men nefeTİ 20 ]eyle yani bizim paramız.. 
la on kuruşla idare edilirken bir Alınan 
neferi ııünde 5 00 ley almaktadır. En 
pahalı lokantalarda yemelr. yimektedir. 
Bu parayı Rumen hazine9i ödemekte
dir. 

BULGAR~TANDA END~ELER 

Bulgaristanda uyanan endiıelere hat
velcil Filofun sözleri tercüman olmut

rine vaz' ıyet edilmesi mihver radyo]an
nı ve gazetelerini büsbütün köpürtmüş
tür. Mal\imdur lı:i Amerika hükümeti bu 
gemilere tayfalarının sabutajından kur
tarmak için el koymuştur. Müsadere 
edilen gemilerin tayfalan oabotaj için 
mensup olduklaTı konıoloshanelerden 
emir almışlardır. Hatta baZJ gemilerin 
makineleri haftalarca uğraşılarak tahrip 
edilmiştir. Şimdi mihver gazete ve rad. 
yolan bu el koyma hadisesini ahl&ksız
lık olarak tavsif ediyorlar. 

ltalyan radyosu: cDemek siyaei ha
reketler kanun ve ahlak mefhumlannı 
hiçe indirmiştir> diyor. Amerikan ga
?eteleri bu garip neşriyata cevap veren 
yazılarında mihverin ahlalctan ve ka
nundan bahse haklc• olmadığını kaydet
mektedirleT. Bir fngiliz gazetesine göre 
Almanya devletler hukukuna meydan 
okuyuşunun şimdi meyvesini toplamak
tadır. 

DEGOLUN KAHlRE 
SEYAHAT! 
Hür Fransız reis; general Degolun 

Kablreye giditinin ıebebi anlqılmıthr· tur. 
Bul("aT radyosuna 

söz.Jeri söylemi,tlr: 
Filo! 

ltalyan hezimetinden sonra Fransız SO-
göre su · maJi~inin akibeti günün meselesi olmu~-

tur. Fransız somalisi timdiye kadar Vi
ıiye sadık kalmqtı. Anlaşılan general 
Dego) b-.ka müstemlekelerde terti,.. 
ettiği bir darbe ile Fransız somllli~ini 

cEtrafımızdaki hadioelerin ııuıl in
kiJaf edec<"ğini bilmiyoruz. Bulgar mil
leti ve ordusu bütün ihtimallere k&l'fı 
hanr bulunmaktadırlar.» 

ele ııe_çirecektir. Bu ihtimal Viıiyi h~ye
AMERIKA YA HOCUMLAR canlandı~ olacaktır ki mareşal Pete
Mihvnin bu-:ünlerde hiddet ve şid- ,nin bu olqam ııenen.l Deırol alevhind• 

<!etine hedef olan bir ba~ka devlet bir- bir nutuk SÖy)iyf'eejH haı...r ... erilmİ•tİr. 
)eşile Amerikadır. Mihver matbuatı yar- General Degol da bir radyo nutkiyle 
"dım kanununun kabulü münase:betiyle Vif!,İye cevap vererek Fransaınn istik
Amerikaya ateş pü•kürüyordu. Son ııün lili ve kurtulıış davasına ne tekilde iba
lncl• Alman ve İtolyan ticaret gemile- net edildi(ini anlatacaktır. 

YEHI ASJR 

YUGOSLAVYA • ALMAN 
HARBi PEK YAll~~ 

---•o•----
Diplomatik mü

zakereler bir 
çıkmaza 2irdi 

-<>--

HARP GAYRI KABiL iÇTi· 
NAP GÖRÜLÜYOR 

-<>--
Londnı, 3 (A.A) - Taymis gazetesi

nin Belgrad muhabiri 'ıildiriyor: Yugos
lavyadan vaziyet hakkında alınan ha
berler Yugoslavya ile Al-nanya arasın
daki münasebetlerin buhra!!lı bir saf
haya girmesi yaklaştığını gö~teriyor. 
Alınan elçisi Fon Heren Yugoslav bü
kümetinden aşağıdaki üç talepte bulun
muştur: 

1 - Hükümet deği.ş;kliği günlerinde 
zuhur eden h~discler için tarziye veril
mesi. 

2 - Viyanada imza ed.'1en vesikanın 
tasdiki. 

3 - Yugôslav ordusunun terhisi. 
Yugoslavya efk5n umumiyesindeki 

c:eryan1ara bakarak tarziye meselesinin 
imkansız olmadığına hükmetmek milm
kün olduğu gibi ademi taarruz paktının 
tasdiki de münakaşa edilebilir. Fakat 
Yugoslav ordusunun terhisi hiç bir hal
de mümkün olamıyacaktır 

Yeni Yugoslav hükümeti harici siya
seti hakkında beyannamesini henüz 
okumamıştır. Yarı resmi beyana göre 
Yugoslavya komşulariyle dostluk siya
seti takibine taraftardır Başvekil GenC'
ral Du§an Simoviç halkı sük\lnete dllvet 
eden bir beyanname neşretmiş ve Belg
rad halkının şehirlerini tahliye etmele
rine mani olmuştur. Heyecanlı haberle
rin tesiri altında kalan halk harbin sakı
nılmaz bir şey olduğuna hükmederek 
garlara hücum etmişti. Trenler hınca
hınç dolmuştu. Hükümelin vaktinde al
dı~ı tedbirler bu telıiş eserini önlemiştir. 

Belgrad, 3 (A.A) - Nevyork Taymis 
gazetesinin muhabiri bilfuiyor: Hükü
mete yakın mahfi11erde Almanya ile Yu
ga.slavya arasındald diplomatik müza
kerelerin bir çılonaza girdiği ifşa edil
mektedir. Aynı mahfillerin kanaatince 
vaziyet ümit<iz vp harp gayri kabili iç
tinaptır. 

YUGOSLAV BAl)VEidT,tNtN 
MOH!M BEYANATI 

Londra, (Radyo - 21,10 S.) - Yu
goslav B~ekili General Simoviç Kati
merinl gazetesine aşa~1dalci beyan atta 
bulunmuştur: 

- Dost bir asker sıfatiyle Yunan ce
saret ve kahramanlığının biz~ takip ede
ceğimiz yoltı gösterdii!ini söyleyebili
rim. Geçirdiğimiz anlar söz anı değil
dir. Yugoslavya kimseye dlişmanlık 
beslemiyor, Hareketimiz, Yugoslav mil
letinin ve ordusunun hareketi hürriyet 
ve i...tiklfılimizi korumağa matuftur. Bu 
ideali bütün lruvv,,timizle muhafaza 
edeceğiz. Etrafımızd;;ki devletlerle dost
luğumuz bize değil, kom"'1larımızın ar
zularına ba"lıdır 

2 YUGOSLAV VAPURU BATI'! 

= 
Suriyede olanlar 

Mağazalar ka
palı, geceleyin 
soka~a çık

mak yasak ••• 
Bir taraftan da yeni lıa· 
bine teflıil ediliyor ve 

aslıeri manevralar 
yapılıyor 

Kahire 3 (A.A) - Fransanın Suriye 
fevkalade komiseri yeni kabineyi teşki
le Halet beyi tayin etmiştir. Halet bey 
mesai arkadaşlarını bi.Zı.at kendisi tayin 
etmek hakkını haizdir. 

İaşe maddelerinin dai'.,'lblmasındak.i 
teahbürden dolayı Şam ve Beyrutta 
tezahürler yapılınışbr. Polis ve jandar
ma ile tezahüratçılar arasında çarpışma
lar olmuş ve tezahürcülerden ikisi öl
müştür. Sükfuıeün iadesi için askerin 
müdahalesi icap etmiştir ve sükfınet 
yeniden tesis edilmiştir. Fakat mağaza
lar kapalıdır. Sokaklarda devriyeler 
gezmektedir. 
SURİYEDE MANEVRALAR 
Londrn 3 (A.A) - Müstakil Fransız 

ajansı Kudüsten aldığı haberlere atfen 
önümüzdeki Cuma günü Suriyede top
çu talimleri ve manevralar yapılacağını 
bildirmektedir. 
Şamda, Hurnusta, Halepte gece so

kağa çıkmak yasağı devam ediyor. 
--- -~- ·---

llün iki ıtalgan destro
geri daha battı 

Kudüs 3 (Radyo - S. 22) - Kahire 
İngiliz amirallik dairesinin tebliği: 

Kızıl denizden kaçan iki İtalyan dest
royerine hücum edilmiş, biri hemen 
batırılm.şıbr. Tayyarelerimiz dönerken 
ikinci destroyerin de batmak üzere ol
duğunu görmüşlerdir. 

Dün de bildirildiği gibi dün yine 
Mussavadan kaçan beş bin tonluk biı: 
destroyer daha babrılmıştı. 

Sefirimiz, Macar kral 
naibi ile konuştu 
Budapeşte 3 (A.A) - Türkiye elçi-

si Ruşen Eşref Ünaydın, Macar naibi 
amiral Horti tarafından kabul edilmiş
tir. 

Italyanların son 
deni-ı harbına 

dair söyle
dikleri 

15 günde 2 İngiliz zırh· 
ıısı ile 15 harp gemisini 

hasara ağratmq 
imiJler 

Londra, 3 (A.A) - Royter Ajansı
Zagrep, 3 (A.A) - Şuşahto Spilite nın diplomatik muharriri ttalyan ma

giden biri 1300 diğeri 1700 tonluk iki kamları tarafından İtalyan filosunun 
Yugoslav vapuru maynlere çarparak Mataban burnu açıklarında uğradığı 
batmıştır. Mürettebi lrurtanlmı.,.tır. ezici hezimetini izah için neşredilen des-

tanın çok zayıf olduğunu ve İtalyanla
: 111111111111111111111111111111111111111 ı 11111111111111111 ;: nn kendi kendi! erini nasıl aldattıkları-=.. = -u k A ' - nı veya aldabnağa çalıştıklarını g~ste-
~ s up te meç-~ ~ bir vesika olduğunu kaydetmekte-

§ h J b• t § Bu vesikada bazı batırılan harp ge
§ u ır ayya- § mileri, bunların kurtulan mürettebatı 
:; :; İngilizler elinde esir olduğu için, buna 
§ re _«o••ru•• ııdu•• § ait zayiatı itiraf ebnelcte, fakat Vitoryo 
§ -~ § Veneto zırhlısının duçar olduğu hasar-
:; :; !ar siıkQtla geçiştirilmektedir. Tebliğde 
:: :: bu Süper zırhlı ile Kavu sınıfından iki 
§ Yugoslav bataryala· § zırhlının m_:vcut olduğu unutulmakta 
§ rı hem en ateş a-ııar § ve ~-c~k a~.ır İngiliz ciizitamlariyle ateş 
: ~· : teatısıru mulaakip süratlerinden istifa
§ Belgrat 3 (A.A) - Milliyeti meç-§ de edemeyecek vaziyette kalan hafif 
§ hul üç tayy:U-C dün. saat ~1,30 da § İtalyan cüzitamlanndan bahsedilmekte
= cenubi Sırbıstandaki Üsküp hava = dir Bunların ·· ı.. ı ·· ti · d = danı üz · d tur y = · usun oan sura enn en § mey erın e. uçmuş . u- = istifade edememeleri ce acemice izaha 
:; goslavya hava dafi batary~ _dı:r- § calışılmakta, İngiliz tayyareleri tarafın
:; hal ateş açmış ve alert verilmiştir. :; dan. bombardıman edilın ı · ·· · 
- T J hul b" istikam" tt - e en uzenne § ayyare er meç ır e e § süratle~ aksatılmış olduğu hakkın-
- uzaklaşmışlardır. - dal<l tngilız "dd" ··kut! · t· il =:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: ktedir ı ıası su a geçış ır -

Amerika ı ıtalgan ata
şenavalini istemigor 

-<>--
Nevyork 3 (A.A) - Amerika bükü· 

meti İtalyan deniz ataşesinin geri çağı
rılmasını İtalyan hükümelinden resnlen 
istemiştir. İtalyan ataşesi Amerika li
manlarında bulunan ve mürettebab ta 
rnfından babnlan İtalyan vapurları MI 
disesinde medhaldardır. 

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

Ira kta generaller 

hükümet darbesi 

yapmek isıediler 
--~-«O>----

Kahire 3 (A.A) - Bai\dattan bildi
riliyor: Irak ba~veklll Talha paşa Elha. 
şimi hükümeti teşkile muvaffak olama· 
nuştır. Bazı generaller bir hükümet 
darbesi yapmağa teşebbüs etmişlerclir 
Kral naibi Emir Ali Basraya gitmiştir. 

me . 
ttalyan tebliğinde, denizde batan İtal

yan gemileinin mürettebatını toplamak
la meşgul olan İngiliz tahlisiyeleri üze
rine Alman tayYarelerinin ateş açtıkla
rından bahsedilmemekte,ttalyanların son 
15 gün zarfında 2 İngiliz zırhlısı ile 15 
harp gemisini batırdıkları veya hasara 
uğrattıkları iddia olunmaktadır. Halbu
ki, Alınan ve İtalyan tayyarP!erinin İn
giliz gemileri üzerine hava alorıları ya
pılırken bu hücumlar&. hazır bulunan 
muhabirler dahi bunlı>rın akim kaldı
ğını bildirmişlerdir. 

Romanın tebliğinde tn~iliz Amirallik 
dairesinin selômcti sükfıita bu!duğunu 
ve zayiatı ililndan ımtina ettiği hususun
da yapılan iddia da katiyen varid değil
dir. Sotampko kruvazörlerinin ziyaı İn
giliz Amiralliği taraf ırJdan tcvilsiz il3n 
edilmiştir 

-<>--

Japon hariciye nazırı 
omadan hareket etti 

Roma 3 (A.A) - Japonya hariciye 
nazırı Matsuoka bu sabah Romayı terk
etmiştir. Matsuoka istasyonda hükümet 
erkanı ile halk kütleleri tarafından teş
yi edilmiş ve alkışlanmışbr .. 

4 NlSAN CUMA 19~ 

SON 1-1.ABE FZ 

Reisicümhurumuz Ankara Halkevinde 
~~~~~~~~~·x*x~~~~~~~~-

Konservatuvar talebe 
temsilinde bulundular 

··n·ık.,, .. 
Ankara 3 (Yeni Asır) - Milli Şef Temsilde hariciye, maarif, ınu '..ek• 

İnönü geceleyin Ankara halkevini se- H\t vekilleriyle C.H. Partisi ~enci · 
reflendirmişler, devlet konservatuvarı releri. mebuslar da bulunmuşlardır. 
opera şubesi talebesinin temsilinde ha- Talebe •Otelci Kadir• koıncdı.si ile 
zır bulunmuşlardır. il' 
Reisicüınhurumuz saat 20,20 de salo- •Toska• operasının ikinci perdesini ':ır 

nu şereflendirdikleri zaman şiddetli al- vaffaloyetle temsil etmişler ve •1 

loşlaı·la karşılanmışlardır. !anmışlardır. ııt' 
11111111111111111111111111111111111111111111ili111111111iliilil1111 ili 111111111111111111 11111111111111111111111il111111111 

Maarif Vekaletinin kararı 
~~~~~~~~~--~~-~~~~~~~-

Bu yıl mekteplerde ders kesimi ve imtihan• 
lar daha eı,vele alındı 

Ankara, 3 (AA) - Haber alındı- tihanlara başlanacaktır. 11" 
ğına göre Maarif vekili.iği 1940..1941 4 - Ll.., bitirme imtihanlan 6 p. 
ders yılı için resmi ve hususi müeoselC- yısta bitecek ve devlet olgıın1uğ !ınl 4 
lerde tedrisi faaliyetinin 1 S mayıs 1941 hanlanna 9 mayıata ba§lanacaktır: p. 
tarihine kadar bitirilmi4 olması için a§8- mayısta hem orta okullarda aözl~ !"' p. 
ğıdaki hususlan kararlaşbrarak tebliğ hanlar, hem de liselerde o)gunlug ı f11 
etmiştir: hanları olacaktır. ,,,,J 

l - ilk okullarda ders yılı imtihan 5 - Öğretmen olr.ullannda oon ~ 
faaliyetleri 15 mayıs 1941 tarihinde sözlü imtihanlan 25 nisanla 1 O ~ 
bitirilmiş olaakbr. arasında yapılacaktır. ~ 

2 - Orta okullarla liselerde ve öğ- 6 - Mesld: olr.ullannda ıon ,,,,) 
retmen okullarında derslere 16 nisan imtihanlarına 17 nisanda b.P.n•ii" 
akşamı son verilecektir. ve 15 mayısta son verilecektir. D ....,-

3 - 21 Nisan tarihinde bitirme im- sınıflarda bir taraftan tedrisata d• ,.r 
tihanlan ve 22 nisan tarihinde orta okul- edilmekle beraber diğer taraftan k• jtY 
!ar eleme imtihanlaı'ı blll}leyacak.tır. at notlarının ~biti de 15 mayısta b 
Türlı:çe eleme imtihanı 22 nisanda, ta- rilmiş olacaktır. •JIY 
biat dersleri elemesi 25 nisanda ve ma- 7 - Bütün yülı:aek okullarda da ıbl' 
tematik elemesi 26 nisanda yapılacak tihanların 15 mayıs 1941 tarihind• 
ve 30 nisanda orta okullarda sözlü im- ıirilmeai için tedbirler alınmıştır. d 
11111111111111111111111111111111111111il1111111111111il ilil111 llllll 11111111111 11111 111 1 1111111il11111111 11111111 111 1111ııtt 
Mübadil tasfiye koponları hamiline mtı• 

harr~r makbuzlarla değiftirilecek . 
Ankara, 3 (Y eıC Asır) - Mali1e ... dı.iletinin verdiği yeni bir karara !~ 

kumı mahsuba mukabil verilen mübadil taafiye lcuponlan Jeğiıtirilec....
Bımlann )'t!rine maliyece yalım hamiline muharrer makbuzlar 'Verilecektir· ı ıl 

1111111111111il111111111111111il il il ilil11111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dahili ye memurlarında yaş haddi .• 
Ankara, 3 (Telefonla) - Dahiliye haddi elli be§, mülkiye müfettişleri ~ 

memurlarından biı: kısmının ta.hclit ain- kaymalı:amlann ve emniyet müdürl•'' 
)erine dair olan kar.unun ilclnci madde- ret/ 
sinin tadili hakkında hülı:.ümet meclise nin ilk dereceleri için 56, biı: de 
bir proje venni§tir. Bu proje ile teklif yukarıları için 58, bunlann daha ~ 
tclilen tadilAta nazaran nahiye müdür- n dereceleri ile müllciye bq mtıfe ııif' 
terinin b ütün maaı d ereceleri i çin Yat leri için 60 olacaktır. '' 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı 11111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111 

Bugün Radyoda Elen çocukları saatı fJ(Jfs 

Ankara, 3 (Telefonla) - Ankara radyosu yarın (bugiln) aa.at 23 de ~ 
dakilca devam etmek üzere bir Elen çocuklan saati tertip etmiştir. Elence rı 
rlyat biter bitmez bu çocuk saati başlıyacaktır. -1' 
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Verilirken YEl,I YAROIMLAR 

Eritrede, Arna
vuklukta ve 

Libyada İn2iliz 
ha"\ a akınları 

Kahire 3 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri karargııhııun tebliği: Eritrede 
dünkü Çarşamba günü Asıruıradan ce
nuba doğru ricat etmekte olan düşman 
nakliye kollarına karşı İngiliz hava 
kuvvetleri bomba ve mitralyöz taarruz
larına devam etmişlerdir. Hür Fransız 
tayyareleri Adov yolu üzerinde biı: 
düşman karargahını bombalamışlardır. 
Dessie - Assap yolu üzerinde de düşma
nın motörlü nakliye kolları bombalan
mış ve mitralyöz ateşine tutulmuştur. 
Bunlardan bir çoğu hasara uğratılıruş
br. Arnavutlukta dün Yunanistanda 
Volos üzerine bir akın yapınağa teşeb
büs eden 4 düşman bomba tayyaresini 
İngiliz avcıları önlemiştir. Cant 107 ti
pinde olan bu 4 düşman tayyaresinden 
üçil dü.şürülınüş ve 4 üncüsü hasara 
uğratılmıştır. Biı: bomba tayyare teşek
külümüz Tepedelende askeri hedeflere 
taarruz etmiş ve bombaların loşlalara 
ve askeri iaşe depolarına isabet ettiği 
görülmüştür. Trablusta 1/2 Nisan gece
si İngiliz bombardıman tayyareleriTrab
lus limanı üzerine bir akın yapmışlar 
ve yüksek infil5k ve bir çok yangın 
bombaları atmışlardır. Rıhbma mütead
dit tam isabeUer olmuştur. Dün Binga
zi açıklarında İngiliz avcıları S. 79 ti
pinde bir tayyareyi yakalıyarak kovala
mışlardır. Bu tayyare pek çok duman 
çıkararak yüksekliğini kaybederek ta
kip edilmiştir. Trablusta Ras Lanufta 
düşmanın motörlü nakliye kollarına 
bombardıman tayyarelerimiz tarafından 
siddetli bir hücum yapılmış ve bir çok 
araba tahrip edilmiş veya hasara ui'.,'ra
mışbr. Bütün bu hareketlerden tayya
relerimiz hasarsız ve zayiatsız dönmüş· 
!erdir. 

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

Taymis nehri üze r inde 
seyreden İngiliz gemi 
ka,ilesine yapılan 
hücum akim kalmıştır 
Londra 3 (A.A) - Tebliğ edildiğine 

göre bu sabah Taymis nehri ağzında 
kafilelerimizden birine karşı Alınan 

Latin Amerika 
deniz kurmay 
reisleri içtimaıı 

ça~ırıldı . 
~ ti" 

Nevyork 3 (A.A) - Birleşik Aıne e 
ka Cümhurreisi B. Ruzvelt IngiltereY 1' 
ticaret vapurları verilmesi ve yapılı;, 
deniz yardımları hakkında amiral 
le görüşmüştür. el 

Nevyork 3 (A.A) - Deniz gell 
kurmay reisi, Ulin Amerika deniz ıı:: 
ne! kurmay reislerini bir toplanbya d )<5 
vet etmiştir. Bahriye nazın albay KJı0 ..... 
bu davetiyelerin gönderildiğini biJdı 
miştir. 

MÜSADERE EDİLEN 
VAPURLAR MÜRETI'EBATI ·ıı
Vaşington 3 (A.A) - Baş miidd~eı> 

muınl, müsaderelerine karar ver, lıY 
Alman, İtalyan ve Danimarka vapıır ıJI"" 
rında sabotajdan mesul olanlar ııaJd< :ııı1 
da takibat yapıhnasıru emretmiştir· JclSİ 
vapurların mürettebatından 870 ı.· 
hakkında sürgün cezası tatbik edile« 
tir. 
BİR ALMAN TAHRİKÇİSİ 
AMERİKADA pS 
Londra 3 (A.A) - Royter ajan•:.ı-

göre 1934 te Avusturyada Dolfus'a k ri' 
şı isyan eden Fon Rayt cenubi Aı"~01 
kaya varmıştır. Murnaileyhe nasY0

0eJ1 
sosyalistlerin maruf tahrikçiler1" ,Jif• 
general Nidcr For refakat etmekte ;1cs 
Fon Raytın hedefi birleşik Aın"r 
aleyhinde tahrikAtta bulun~1aktu· .;ı;ııe 
Vaşington 3 (A.A) - Öğrenıld• . ..a· 

göre Hu11 müsadere edilen mihveri<,., 
purlarınm serbest bırakılması Jıak ~ .. 
daki Alman ve İtalyan taleplerini r 
dctmcğe karar vcnnistir. 

zd• 
tayyareleri aklın kalan bir ta.arr~11jfiJ 
bulunmuşlar ve Locust harp f!.<'yya
Messerşmit 110 tipinde 3 düşman ta !P' 
resine isabelter kaydetmiştir. re biç 
eust harp gemisine ne de ~afi e} ~)<ıl 
bir hasar olmamış ve zayıat ta e'irıİ" 
bulmamıştır. Bir düşman taij'.ar diı::-eri 
denize düştüğü görülmüştür. ı~ J{\ll" .. 
o kadar ağır hasara uğramı;~. 3 i)J1' 
tulnıus olması mümkün degıldll"- . tir· 

d b.. · bet etmıs cü tayyareye e o us ısa 


