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Matsuokanın ALMANYA 
Berlin ve 
Roma ziyareti 

---<O>---

.,ihver ortaklarından 
aıyade İngiltere 
lehine bir harefıet 
oırnu~tar •. 

Y ugo~lavyaya 
karşı sertleşiyor 

---60>---

ITA'.YA HARBiN ö.;ünE 
GEÇMEDE ÇAtlŞIYOR 

SEVKET BİLGİN Berlin üçlü pafıta teca
Aylardan beri siyasi ve askeri v:ıziyc- VÜZ edild!ği fıanaatinde 

tbı mihver aleyhinde inki~a{ ettiği ma- imif-
~dur. Mihverciler, şimdiye kadar hi<: Berlin 4 (A.A) - Bir hususi muha-
l!' noktada .hu ~etli inkişafın önü- bir bildiriyor: 

ile ~ec:e~em1~lerdır. w • • • İngiliz ve Amerikalıların müdahale~ 
teııVt1::a .. ilkbaharda ba~lıyacagı bildi~ı: sine müsamaha ettiği, Yugoslav dipl1J

yuk Alınan taarruzu Atlantık .mat1arınm balkanlarda ve Amerikaı.ia 
llauLarcbes· '-1

'-"' kend' • ·· t • '-t 1 f4!1UU1Ue .• mı go erm~ş Alman aleyhtarı faa'liyetlPrcfe bwutıdu-
d~, bu t.aarr.uzun dort haftalık netı- ğu iddiasiyfo Alman hariciye nezaret;

~len B. Bıtlenn .ve gcne,1 kl~rmayınm nin Yugoslav hüklimetine karşı duydu. 
-sap ettikleri bankalı neticeyı vermek- «u iğbirar neficesinde vazivct Pı:>rşem 
~ çok uzak kalmıştır. Bütün 'bir kı~ be günü saat 14 te çok v2him bi~ şeki1 

~\:simi hararetli hazırlık~ar yapaı:ak almıştı. Berlin, üçlü pakta tecavüz edil
:•1:rete .g~en ~ ~~ı_uzaltıları in- eliği kanaatindedir. Dür. akşam h::ıfif bl! 

tı amunm yenılmezlıgıyle karsılaş- vatışma hissedilmiştir. Alman hariciy~-
lbı:.~dır. . ~inin yeni talimat aldığı anla.şılrnakt<ı-

oylece anlaşılmıştır ki : dır. 
l - Denizlerde İngiltereyi a bloka te

~bhüsii hi~ bir zaman tahakkuk edemi
)ttek bir rü:va bir havali hamdan iba-
"ettir. · ' · 

~ - Denizaltı harbi ne kadar şiddet
~ ~ şiddetlensin, zaferin tiike~~z 

[ Sonıı. 2. ci Sahifede ] 
~~~-,llıN<N~~~-

S ı r p .. Hırvat anlaş. 

masından sonra 
---c:o~---

8. Maçek bü-
Yhaguu teşkil eden yardım ebnın 

)l)dırun süratiyle İngiltereye akmasına 
~e hlüvazcncnin birinci Avrupa harbin
e olduğu gibi Almanya aleyhinde bo· 

'tttlnıasına mani olanu:vacaktır. 
b• 3 - İngiliz - Amerikan iş birliği har- tu•. n Hır·u atlar· -

•n taliini deirisnıcz bir sekilde tayin Y 
t'--· h • 

"11•ş bulunmaktadır. 
'Nnzi seficrinin bu bariz hakikatlcr

~ll endişe duymamaları kabil değild!r. 
1t \'aziycttc milwer gazeteleri Japon

L'!11n harekete geçeceğinden sık s1k 
.. illlsetınislerdir. Japon hariciye nazın· 

dan tam müza
haret istiyor 

--«>--

Yuı{oslavya 

harbine doğru 
.,, 

. ı gilizJer Yunan - Y • 
gosıav h u n kOIİi
getli asker u·nderdller 

--«>-

Bulgarlar da harbe 
sürüklenecek mi ? 

BuJgar aslıeri şefleri 
aJdatddıJıfarını söyle
mişler ve resmen Alman 
hülıiimetine bildirilen 

taleplerde bulanm111ıar 
Londra, 4 (A.A) - Taymisio dip

lomatik muhabiri bildiriyor: 
Almanyanm Y ugoslavyaya muhte-

mel bücwnu hakkında alman haberlere 
göre, Almanlar Bulgarislanı Yugoslav-
yaya kal"§ı süratle bir hücum üssü baJi
oe koymaktadırlar. Yugoslavya hudu
dunda Alman. kuvvetleri tabıit edilmek 
tedir. Almanlar harp halinde Bulgarlan 
)'anlarına alacakJanm tahmin ediyor_ 
alr. Sofyada olup bitenler hakkında alı-

[ Sonıı 2. ci Sahifed~ J 

Yugoslav ana kraliçesi kiiçii.k bir 
kızla konuşurken 

=ccaa=aaaaccccac=ccccccı::ıccccccoc 

Yugoslavya harbe 

girecek olursa ••• 
---«o~---

Bel2rad., Zal!
rep ve Lübliya

na müdafaa 
edilmiyecek 

--«>-llln Rerlin ~·e Roma temaslarında elde 
~tiği neticeler lıenüz nıalfım olnıanıak-

~raber biz şuna kaniiz ki bay Mat
Stıoka zi~·aretlerinden iyi bir intiba hii:! etınemi. tir. Almanya ve İtalyanın 

Sırplarla iş birliği Hır· Yugoslavya ba üç yerin 

ln'adıkJan hezimetler mihverin A vru
llllda 'azh'ete hakim olmadığım, her 
!~en gü~ün İngiltere ile .müttefi~leri
~ daha kuvvetli. daha yenılıncz hır ha -

.. koyduğtmu Japon hariciye nazırınıı 
'«>stermiştir. Japon devlet adamı, biJ
~ Yug-oslavyada yapllan inkılaptan 
'°llta anlamıştır ki Balkanlar ü~lü pakt 
~1 verilen esaret halkasına kolay ko-
1\y hoyım eğmb•ecektir. 

Zeki bir devlet adamının bunları gör
'tbehlesi ve anlamaması imkansızdır. 
. l' tı~oslav milleti, kendi arzusunu ve 
~tıldesini hi~e sayarak kölelik vesikasını 
1illıalıyan hükünıcti derhal devimıekle 
lıı\ıkadderatına hakim oldu~nu ispat 
eftııj tir 

A, rupada eni nizama senıpati bcsli-
~a · · h · n, Almanyanm ,·aatlerinc, tennnaun:ı 
~nan devl~t yoktur. İstilaya ~1~<r~:1~ 
lae«!b~h!lı~ına diiscn mille~lc~ bıl~ !stık
ll\ llerını boğan esaret zıncırlcrını kır
il a~ İçin fırsat bekliyorlar. Hatta dalın 
erı giderek bizzat Alman mntetinin 

t:f1erine itimadı kalmadığını, istikba~i 
ratılık ~ördiiğünit söylemek mübala

:1ı s?;ı.·ılamaz. Almanlar, bütün Avıu
ıı·i! ış~l ettikleri halde sulha neden 
~ a ka\·usamadıklarını düşliıtdiıkleri 
~ illan dünxava tahakküm etmek isti-
e~ hı~ım~ı 'retaketfon başka bir şey 

~~tıreıniye«'e~ini r.lhcttc hissetmekte· 
'lltler 

li 'Va~ılmıyorsak bav l\latsuoka Bcr· 
ilde - ral h. .. r·1· ] w ·••«> ır sarsıntının ı ız enmegr 

f Sonu .2. ci Sahi{ ede ] 

vatıarın halılarını açılı ıehir ilan edilmesi• 
çoğaJtacalıtır.. ne lıarar verdi .. 

Belgrad, 4 (A.A) - Maçek dün bir Belgrat 4 (A.A) - Avala ajansı bil-
beyanname neşrederek bütün Hır- diriyor: 
vatlardan kendisine müzaheret edilme- Aşağıdaki tebliği neşre maunnz: 1Ia-
s5ni islem.İ.ftir. li hazır vaziyetinin ieap ettirdiği tedbir-

Meçek, beyannamesinde general Si- ler cümlesinden olarak Yugoslav hükü
moviç ile iş birliği yapmak niyetinde ol- meti Yugoslavya harbe girdiği takdirde 
duğunu söyliyerck dcrn~ir ki: Belgrat, Zagrep ve Lubliy:ınanm n1il

cMeseleyi uzun boylu dünşündükten dafaa edilmemesine ve a~1k şehir ilan 
ve tetkik ettikten sonra son anda sulhu edilmesine karar vermiştir. 
koruyabilmek için Yugoslav. hükümeti· Yugoslav bükümetinin sarfettiği sulh-

[ Sonu 4. cü. Sahifede ] [ S01tu 4. cü. Sahifede ] 
~ccccı::ıcccao===aoaccccaı:ııcocooc 

Tuna nekrindeki Alman noklivatamn emni31etini kontrol eden uJcerler 

Eritrcdc kafi'te kafile esir alman 1talya.n ~keTleriııden bir kısım 
~;r..r- - ,,...~~..c"'~r.r.;;~,:.-.k;~O"..o;r~//~/.AXIOCDCIDO::IC ccc:ıcaoc 

YLgoslavyaya 

Alman tazyiki k{ır§ıstnda inıihaı· eden 
Macar başı·ekHi Kont Teleki 

Macar başvekili 
Almanlara 

kurban gitti 
«O 

Bu intihar umumi vazi-
uette akisler yapacak 

--..c:>-

Almanların yeni llir 
Macar polltilıacısı llul· 
maıııa gü~füJı ~elımiye
celılerl de sandıyor .. 
Budapeşte, 4 (A.A) - Hükümet neş

rettiği bir tebliğde, başvekil Kont Tele
kinin feci ölilmünden gerek Ma~ar mil
letinin gerek hariçteki dostlannın pek 
ziyade müteessir olduğunu bildirmekte
dir .. 

Sabahleyin erkenden başvekilin kalp 
sektesinden öldüğü haberi şayi olmuş

[ Sonu 2. ci Sahifede J 
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dair Alman pro
pa~andasının 

hepsi yalan 
__ _.<>~--

Bir taraftan mezalim· 
den IJalısedlyorlar, lllr 
taraftan da mihver Jıon· 

solosları gördülıleri 
hüsnü muameleden 

miiteıelıldr-
Belgrat 4 (A.A) - Bütün Yugoslav 

basını Alman gazetelerinin ve radyosu
nun uydurma iddiaJanna icap eden ce
vabı vermektedir. Politika gazetesi baş
makalesinde bu yalan ve iftira ile dolu 
haberlerin gayri meşru veya gizli pos
talardan değil, bizzat Alman devletinin 
tanıdığını ve kontrol ettiği mahflllerden 
~ıkanldı<;oını -tebarüz ettirmPktedir. 

ALMAN IDDtALARJNJN 
HEPSt ASILSIZ 
Belgrat 4 (A.A) - Avala ajamn bil

diriyor: 
Bütün memlekette hm bir ni?.am ve 

sükun mevcut olmasına rağmen yaban
cı radyolar tarafından Banat ve Baçka
da Almanların gtiya tethiş edildikleri, 
Alman ekalliyetine mensup bir Alınanın 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

fnfilizler [.ih
yada bir az 
gerilediler 

---ıt.>~--

lngUlzler İtalyan ue 
Alman Jı111111etıerı ııe 

lıendl lstedllıleri 
$altada llarp etmelı 

azminde .. 
-<>---

Kahire 4 (A.A) - İngiliz umumi ka-
füij~iliffir.fümifı~~~~~iifm~ rargMıının tebliği: 

Emirlerinde bir çok tank bulunan 
mühim İtalyan ve Alman kuvvetlerinin 
ileri hareketi karşısında harp edeceği
miz sahayı kendimiz intihap etmek hu-

SONDAKJKA 
•••••••••••• 

Yugoslavya 
Amerikadan ba
zı harp malze

aesi istedi 
---o-

Vaşington, 4 (Radyo) - B. Ru2velt, 
Yugoslavyanın Amerika Birleşik dev
letlerinden bazı cins harp malzemesinin 
müstacelen gönderilıiıesini istediğiiıi ve 
bu malzemenin mevcut · olup olmadığı 
nın tetkik edildiğini söylemiştir. 

---"---.«0>---"'---

1 ki ltalyan destro-
yeri daha hattı 

Londra 4 (Radyo S. 21) - Resmi bir teb
liğe göre, son defa Musavvadan hareket 
eden dört İtalyan destroyerinden oosi 
mürettebatı tarafından batırılmıştır. 

$lındiye kadar bu torpidolardan baş
ka Kızıl den.izde dört İtalyan destroye
ri, dört torpidobotu ve dört denizaltısı 
babnlmıştır. 

susunda Sidi Barranide o kadar muvaf
fakıyetle tatbik ettiğimiz harekete im
tisalen hafif setir müf!'e-zelerimiz çekil-
miş ve muayyen noktalara sevkPdilnµş
tir. Bu çekilme hareketi yapılırken Ein-
gazi şehri tahliye eclilmiştir. Şehir <ah
liye edilirken burada mevcut ~Utün 
harp malzemesi alınmıştır. AskerJık ba-

r Sontt 2. ci Sahifede ] 

Musavvanın 

teslim· istendi 
---c,o>---

Habe istanda ıtalg 
müste ıe e ordus ın. 

dan ı · all!g is et i" 
--<«>--

Bir çok italyan 
teslim· olmağa talip ! 

ıng111zıer Asmaradalıi 
flallıın lcqesi için Mu· 

SCIVIHI limanının tahrip 
edilmeden teslimi şart 
olduğunu bildirdiler 

Londra, 4 (A.A) - Royter ajansının 
Eritre muhabiri bildiriyor: 

Musavva şehrinden teslim olınası ta
lep edilmişür. Beyaz taşıyan bir İngi1i:ı 
subayı Musavvaya gönderilmiş. Asm•l• 
radaki sivil balkın iaşesi için limanın 
iyi halde tesliminin zaruri olduğu 1t.'ll· 
yanlara bildirilmiştir. Bugün bu tehli· 
pta cevap bekleniyor. 

[ Sonu 4. cil. Sn.hif ede 1 
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Japon hariciye nazın B. Matstıoka lrir 
kabine toplmıtısıttda 

Japon hariciye 
na'ıırı dün Ber

line vardı 
> 

Bjp Alman laeyeff İfal· 
yan hududundan ftJIHı• 
ren Berline lıadar Bay 
Matsuolıaya refafıat 

ediyor .. 
-o-

Roma 4 (A.A) - Japon hariciye na· 
zırı Matsuokayı hamil tren dün akşam 
Brennere gelmiştir. Burada nazır, Ja .. 
pon büyük elçisi il~ İtalyan heyeti ta .. 
rafından uğurlanmıştır. Bir Alınan he
yeti de Japon hariciye nazınnı selJlmJa .. 
mıştır. Bu Heyet Berline kadar Japon 
hariciye nazırına refakat edecektir. 

B. MATSUOKA BERLtNDE 
Berlliı 4 (A.A) - 1'.:lpon bariciye na· 

zın .Matsuoka Berline ge]mişfü. Bura
da bir buçuk gün kalacak ve yarın ak
şam Moskovaya gidecektir. Pek !nuhte
mel olarak Alınan ziınamdarlariyle yeni 
görüşmelerde bulunacaktır. 

r Somı ? ci Sahifede 1 
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lngili.ılerm hiue kapılmadan aakerlik bakımından tahliyeaiwi 
muVtll/ık QÖ1'dükleri Bingazi 
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8. Münıtaz Faik Fenik'io 
verdiği konferans 

Milli birlik her istihkamdan kuvvetlidir. 
Bunda hiç bir :sızıntı, hiç bir delik yoktur. 
Gazeteci arkadaşımız ba}' l\füuıtaz 

Fail< Fenik dün Wc!am Halk.evinde (Si· 
nir harbi) mevzulu konforansmı wr· 
miştir. 
Konferansı dinliycnlcr çok kalabalık

tı. Vali, Belediye reisi, şehrimizdeki me
buslar da dinleyiciler arasında idiler. 
Bütün şehir hoparlörlerin.in onu 
kmfcransı dinliycn kesif halk tabakala
riyle dolnıu.ştu. 

Mümtaz Fail:: Fenik ıSinir harbi• 
mevzulu konferansında sinir harbinın 
bir cemiyete karşı salgın bir halde ya
prlmak istendiği zaman zehirli gazdan 
daha feci tesirler yapabildiğini anlatnuş 
ve demiştir ki ' 
•- İperite karşı gaz maskesi vardır .. 

Fakat sinir harbine karşı henüz böyle 
bir madde icat edilmemiştir. O her yer
den nüfuz etmeğe bakar, her }-erden bir 
ddik bir çatlak bulup sızmağa çalışır.• 
Konferansçı bundan sonra bu sinir 

harbinin tesirlerinin nerelerde görüldü
ğünü tahlil etmiş ve demiştir ki: 

- Bazan bilvasıta yapolan bir tehdit 
haberi, hazan ima ile yapılan bir hare
ket, bir dedi kodu, bir kulaktan bir ku
lağa yayılan fısıldama. sinir harbinin en 
büyük amillerinden biridir. 

Mümtaz Fail< Fenik bundan sonra 
hükümetimiz:in her türlü tehlikeye kar
şı tedbirler aldığını tebarüz ettirmiş ve 
demiştir ki ; 

- Biz de sinir harbine karşı tabiye
lerimizi hazırladık. Hepimiz saflarımız. 
dayız. Hepimiz işlerimizin ba~ndayı:ı.. 
Hepimiz siperleriınizde bu sinir harbine 
karsı nöbet bekliyoruz. Zaten en büyük 
nöbetçmiz Milll Şefimizin etrafında 
kudrdimiz tam, bükülmez, imanlı milli 
birliğimizdir. Bu milli birlik her istih
kllmdan kuvvetlidir. Maginot'tan da, 
kuvvetlidir. Sieddd'den de kuvvetlidir. 
Betondan da kuvvetlidir. Bunda hiç bir 
sızıntı, hiç bir delik yoktur. Bu birlik 
bir hududumuzdan diğer hududumuza 
kodar, şarktan garbe kadar, şimalden 
cenuba kadar velhasıl bütün 'Iürkiye 
haritası vils'atinde bir ' ' ..:ı·, ı.,;, i<tih
Mmdır. 

Mümtaz Faik Fenik b J .sonra 
milll blrlil?fn muhtelif Avrupa memle
ketlerindeki tecelli tarzlarını anlabnış, 
Fr.ınsız hezimetinden misaller getirıni$ , 
sunı ve tabit millt birliklere dair izahat 

Jngilizler Lib yada 
bıraz gerilediler 

1 BIJffara/11. d Sahifede J 
kımından ehemmiyeti olmıyan Bingazi 
limanı zaten tarafımızdan hiç bir zanıan 
kullanılmamı tı. Çekilen kıt>ılarımız 
d'' ana insanca ve malzemece ağlr za
yiat verdinnlşlerdir 

Londra 4 (A.A) - Londra askeri 
mahfillerine !(Öre. Alman kıtalar•nın ve 
tanklarının Trablusa tayyarelerle gön
derilmiş olma.<ı mümkün ise de ekseri
si kaçak olarak denizden gelmiştir. Ge
ce karanlığında nakliyr ve iaşe g~mile
rinin PörünmedPn ge('mele·ri miimkiin
d'ir Ehemmiyetli olan cihl't aran ka
zancı veya kayıpları de,?:], orduların 
ba."1!1a gelendir. Cenernl Vavell'ın adet
çe' faik dilsmon kuvvPtleti k•,..•sında 
çekilmesi ilk defa olarak vSki dc.'\ildir. 
Lihvadaki harekilhn m~külatı çok art
mıstır Zira gıcaklar en yllk•ek clerece
yi bulmaktadır. $unu da un11tm1malıdır 
ki İngiliz kıtaları burada h'itün geçen 
yaz harck5tta bulunmuşlard •. 

Londra 4 (A.A) - Libva harektıtı 
hakkında Deyli li!ksp?'l'S gazPte-ri 8.:!"ğı
de ki satırları yazıyor: 

1o!(i!iT. milletinin genen) Vaven'e iti
m•-lı o d<.rece b\iyük lir ki Bi'l~azinin 
tahl'ye•i tnııiliz mille!ini endi•<>ye dü
$UrTTieımi~tir Bu~ün al•nacak diğer ter
tihap vardır. General Vavoll'in kuvvet
lerin! miimkiln olan azamf fııvdayı te
min Pıle,...k "1lrPtte kullana~ağı muhak
kaktır Kıtalanmız, önlerinıle 'J'rab1us 
l•l•..jni ikinri pl~rıdıt hıralın d"ha mü
him j..;Jer hulu.,,nu~unu l'iHvoriar. 

GM1l'!111 Vav•ll a•kert bakım~an kıy
met ta<ıvıın ne var<a hepsini ortadan 
kal~ırmı~hr tU.lvan o..([,.sunu" dörtte 
Ur,iinü imha etrni•tir. Bu<'Ülı ~~hidi ol
duP,lımuz ~PY tt:ılyan ricat;nden sonraki 
vaziyetin te1'ine dönme!!! d"i!ildir Bil
Akis ordumuzun varivetin k"planna gö
re hareketidir. Çilnkn gen ral Vave!I 
bö,•l• istemiortir. 

D•yli Ekspl'Ps gazetesbe ~öre, mih-

Ycrıni.ş ve dcmi->tir ki: 
- Arkadaslar, sözlerimi hülasa ede

y im. Milli birliğin tam kamil ve tabii 
olması için bunun cesaretler ve kahra
manlıkla, erkeklikle dolrunmuı lizım
dır. Bunlar Allah vergilidir. Sonradan 
iktisap edilmez. Türkte bu hasletler 
doğdu~"' zamandanberi vardır. Tıpkı 
•l gibi. ayak gibi. kafa gibi, göz gibL. 
Bu hasletler onun birer uzvudur. O bun
larla beraber doğar, bunlarla ölür. Fa· 
kat bunlar onunfa beraber ölmezler .• Bu 
ahfada intikal eden bir mirashr. Bu mi· 
ras nesillerden nesillere an· ane olmuş. 
tur. servet olmuştur. Bunlar Türkün öz 
malıdır. Bunla-- ne devralınır, ne devre
dilir. 

Mümtaz Faik Fenik bundan oonra 
ıinir harbinin muhtelif tecellilerini izah 
etmiş. gizli ailahlan anlatmış ve deıru.
tir ki: 

Fakat gizli aiLih nedir biliyor mu
•unuz 1 En gizli silah bunlann propa
~andaaı I Bu haber!erlorir yayılmasıdır. 

Gizli ailiıhın en müthi•, bu nevi propa
p:anda 1trvislerinin n riyahd1r. 

Hudutlarımız gibi sinirlerimizi ve 
milli huzurumuza da müdafaa etmeli. 
>·iz. Buna karşı, yani her türlü sinir har
bine kar11 kalelerimizi, hisarlanmızı 
lcurmalıyız. 

Bunun da en büyük tedbiri her keoin 
i,iy]e gücüyle meşgul 01ma.s1, daima i9-
tihsa1i artırması, he: tütlü tehlik4"ye kar
c;ı hazır ve hazırlıklı bulunmasıdır. Her 
türlü telılikeye ~ hazır bulunmalı ve 
her kes işiyle, gücüyle meşqul olmalı 
dediğim zaman belki içinizden bana 
kar,ı fi;y)e bir sual geçebilir: 

- O halde bizi buraya topla},P ne
den bunları sövlüyorsun) 

Muhterem lzmlıliler. görüyorsunuz 
ki bütün bunları si\yle<ken ben de işim
le gücümle meşgulüm. Çünkü bunları 
•öylemek ve yazmak benim i.,im gücüm 
dür 

J(. 

~1.unıtaz Faik ikinci konferansını bu 
akşam saat 21 de Karsıyaka halkevinde 
Yerecektir. Mevzı? cHarp cepheleri>. 
dir. 

\ Japon Hariciye Na
zırı dün Berline vardı 

[ Baştorııfı I. ci Sııl i•ede ) 
B. HtTLERLE GöROŞMELFR 
Berlin 4 (A.A) - B. M •tsuoka bugün 

Alınan devlet reisi B Hitler taraf,ndan 
k;.ıbul edilmi< ve görü<;m~lerde hariciye 
nazın Fon Ribbentrop ta hazır bulun
mnştur. 

B. H!TLER, JAPON BAHR! 
HEYETt RE1StYLF. KONUŞTU 
Berlln 4 (A.A) - B. Ritler Japon 

bahri heyeti reisi amiral N omu"ayı ka
bul etmiştir 

Karşılıklı yen· · ngiliz ve 
Alman hava hücumları 

Londra, 4 (Radyo) - Hava nezareti
nin tebliği : Alınanlar Briston şehrine 
taarruz etmişler, hasara sebeıı olmuş
lardır. Yangmlar çıkmı...., da süratle 
söndürülmüştür. Bir Alman tayyaresi 
düsürülmüştür. 

Bir tayyarcmiz f ngiltereye taarruz
dan dönen Alman tayyarelerinin yere 
indikleri bir tayyare meydanını bom
bardıman etmiş ve mitralyöz ateşine tu
tarak bir tayyareyi tahrip etmiştir. 

vercilerin Trablustakl hareke•tleri gene
ral Vavell'in ne kadar askeri bu!undu
~u anlamak maksanma dayanıyor. 
Bu mıntakadaki !nııiliz askerlerinin Bin. 
gazinirı ileri kMakollarndan çekilmlş ol
malan bir müdddette~herl Biııgazinin 
tahliyr!Iİnin gayet gizli olarak yapıldı
(;ını gi>oteriyor. 

LtBY ADA 1NGtLtZ 
BOMBARDIMANLARI 
Kahire 4 (Radvo • S. 2?) - Hava 

kuvvetleri karorgAhının tebr.ği: 
Libyada Mer•a Ber1?11ıta düo,manın 

mo!örlü vasıtaları homlıardıman eiilmt< 
ve bombalarımız kamvonhr arasında 
patlamıştır. Bir milctaı' kamyon mitral
yöz ateslne tutulmu~tur. Trnblus lima
nına tekrar hücum edilmiştir. 

EL HAMRA 
UG 

İ 'E 
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Mehtnbmın Nurauur l(Ü7eDiğt Dünyada qsiz olan Giiul İzmirimizin şiir 
dolu nefis mehtaplı gcreleri başlarl<en, seneıım en nefis. en hariknlide 
~k - :\lusiki • Şiir ve nihayet bir sôzle (AS:KLARIN FiLMİl ofaf' büyük 

AY DOGARKEN 
Ilarikalar Ş3heserini, mllıtesruı bir sinema baltası olarak sayın m~terile
rinc takdim eder .. Bu emsalın sanat ve güzellik filminin baş rollerinde, be. 
yaz rıcrden!n daima en bü~ iilinılerde takdim etöl!i "'1SİZ biilbiılkri.. 

JANETTE Mac DONALD • NELSON EDDY 
Biı!iin sevisenleri sonsuz lıayranhklar l<inde bırakacaklardır .. 
JUR:-!ALDA - En ""° ve en mühim llAKP haberleri.. 
SEAl 'SLAR - Der ~ : :! J5 - 4.30 - 6.45 - 9.00 DA.. 
Cıımortcsi H Pazar günleri 10.t~ ve 12 de ba•lar .. 
DİKKAT : Ilaftanm her riuıinde ilk sean•lar ucuzdur .. 
SAJ.O:S 20 .. BALKON 25 .. KOLTUK :ili KUKUŞTUR .. 

YENi ASIK 5 NİSAN CUMARTESi 

ŞEHİR HABERLERİ 
Yol ve köprü
ler tamiratı de-

vam ediyor 
Vilayet ııe Belediye 
encümenleri bu 
hıısusta yeni ııararıar 
ııerdiler .. 
Vilayet daimi encümenİ9 Kemalpa§a 

ve Karaburun yollarından bazı aksamın 
inşası için münak.a.salar açmıştır. 

Tirede seyla,,tan yıkılmıı olan bir 
köprünün 9900 lira aarfiyle esaslı au. 
rette tamirine yakında ba§lanacaktır. 
Ödemiş ve Bayındır kazaları dahilinde 
seylaptan bozulmuı olan diğer köpril· 
!erin de esaslı sureti~ tamiri için keoif 
projeleri hazırlanmaktadır. 

:JI. 
ö~l.den sonra belediyede toplanan 

belecHye daimt encümeni. ~e-hrin ba.zı 
ıemtJ,.Tind,. inom ~diltt,.k. kanalizasyon 
ve yo1L-.r i<"İn ihal,. k"'raTlan vermiştir ... _,..,, ___ _ 

!as e or u
lar ~eldiler 

Bugün Aıtınordu • Har· 
biye. Altay· a.sftespor 

harfılaşıyorlar .. 
Ankaranın ikinoi•i Harbiye ve üçün

cüsü Ma•kespor futbol takımlarına men. 
sup gençler, bueüo !zmirl!ı misafirl ola
rak aramızda bulunuyorlar. Evvelki ak
"3mki trenle geç vabt şehrimize gelen 
misafirlerimiz buııün öğleden sonra ilk 
ıruıdarını yapacaklardrr. 

Birlnci karşıla•ma Altınordu • Har
biye, ikinci kan•laşma da Altay • Mas
kespor arasındadır. Birir.ci mae:n ha
kemi Fehmi Eriş, ikinci marın ha!<emi 
rle Fsat Merlerdir. 

Bugün ve yarın yapıLıc;,k ma~lar 
l<akkında mütaleamııı •ö\"1iyec•lo: vazi
vette bulunmamakla berab"!' mi~a!ir ta
kımlardan Harbiyenin Moskesp~ra n3 · 

zaran daha kuvvetli hir takım mı.m•ra
!l arzetmekte oldu®nu tohmin t'diyo
ruz. 

İzmirlilerin y;ıkından t:ınıdıR"ı !-larhi· 
,-e takımında d:!lma e'."'nC Pleın:ı.!11.:i:r bul
mak ve görmek mümlrilnd'.ir, Runn m•ı
kabil Maskesııonın da :hm,] edil~mivt'-
cek bir kuvvet olduğ11 tab;!dir. · 

Bizim takun larunıza g~Jir re: Atın
ordu, aıılarmdan bir brının lz
mirden ayrılmaları vüzün len lik maçh
rındakl randımanını v'!remiyeC"ektir. 
Runa rağmen bugijn ksrs1leşt•l'l: Har
biye karsısında muvaf1ak olıruısı elzem
dir. Unutıılmamalı ki ;ıç sene e·Jvel ya
pılan Harbiye - Altınordu mar• <\ltın
orihınıın 7-3 lehine netkolenmi~i. 

Maskespor • Altay marını l?bmin 
ederken terazive Altavm ağır baotıfun· 
•öyliyebiliriz. Çiinkü tnnir •amri:mniv
le Ankara üçiincüsU ara"1ndı h~• halde 
bir farlı:, yani kuvvet ü<rtünlli~ aramak 
1arurldir. Bu da AIL'lrda mevruttur. 
Bırnunla beraber yuvarlak olan topun 
hangi kaleye daha kolay virdi~nl dııl
ma sahada görmekteyiz. Iı'aJdı ki Alta
yın da lik maçl•n kaılrosundan dört as 
oyuncusu eksiktir. 

Ucuz atlatılan bir kaza 

Bir tren çarptığı arabayı 
30 metro sürükledi 

~~~~~~~~·-~:~~~~~--~~ 

Bir hü.snü ıe.sadüf netice.sinde arabaya da, ara
bacıya da bir şey olmadı, faJıat •• 

Evvelki gece Afyondan lzmiro gel
mekte olan 1106 sayılı katar saat 24.10 
da Karşıyakanın Çiğli istasyonuna yüz 
metre uzakta Menemenin Kaklıç köyô1 
halkından Kara Osman oğlu Hasanın 
saman yüklü arabasına rastlamıştır. 

Sonradan anlaşıldığına göre Hasan 
araba üzerinde uyumuş ve hayvanlar 
arabayı bat üzerine kadar götürdükten 
sonra durn1u$larclır. ,.., 

alacağı belli değildir. 
Müddeiumumilikçe hiıdise münase

betiyle tahkikata başlannuştır. 
Ayni trenin Uşakla - Alaşehir ara

sındaki tünellerden birinin ağzı heye
lan sebebiyle çöktüğü için üç saat te
ahhürle Çiğliye kadar g ldiği öğrenil
miştir. Heyelandan tünelin ağzıru ka
pıyan topraklar süratle oradaki amele 
tarafından temizlenmiş ve yol açılınlş
sa da bunu temin için üç ı;:ıat geçmiştir. 

* .Sol ita.sığından uurdu 
Karşıyakanın Mitat pa!ja caddesinde 

Şükrü oğlu Yakup Karpuz, şapka me
selesinden çıkan bir münakaşa netice 
sinde Yusuf oğlu Aliyi bıçakla sol ka
sığından yaralamış ve tutulmuştur. 

U•aktan arabayı gören makini.<t mü
teaddit defa düdük çalmışsa da lokomo
tifi heman durdurmaiia muvaffak ola
mamıştır. Katar büyük bir hızla araba
ya çarparak 30 metre kadar sürükle
dikten sonra durmuştur. Hemen araba
Ya ko.,.J.muş. gerek Hasana ve gerek 
arabaya bir şey olmadığı görülmüştüt. 
Yalnız doktor tarafından muayene edi
len Ha5arun şuurunda bozukluk oldu~u 
anlaşılmış ve adamcağız ayni trenle ız- Bir dayalı f aılı 
mire getirilerek memleket hastanesinda Alsancakta 1523 üncü sokakta Hüse-
tedavi altına alırunıştır. yin oğlu Riza ve Durmuş oğlu Ahmet, 

Diln haber aldılıtmıza göre Hasanm bir meseleden dolayı Hw·şit oğlu Mus
ağzmdan bir mikdar kan ve pislik gel- tafayı sopa ile dövdükleri iddiasiyle tu
miştir .. Ve sıhhl vaziyetinin ne şekil tulmuşlardır. 
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Verem Mücadele 
Cemfyetinde bir btifa 
Verem mücadele cemiyetinin bu şe. 

ndti kongresinde aynen ipka edilen 
idare heyeti, aralarında yaptıklan vazi~ 
fe taksiminde B. doktor Suadı ikinci 
reisliğe intihap ebniflerdi. öğrendiği
mize göre sıhhi esbap dolayıaiyle Bay 
doktor Suat bu vazifeden i.tifa elınit
tir. 

60 yerde fenni zeytin· 
cillJt ıııır.su açıldı 
lzmir ve Manisa viliyetleri köylerin· 

de altmıt yerde fenni zeytincilik kurs· 
ları açılmış ve yüzlerce köylü bu kura.. 
!ara kaydolunmuştur. Kurs sonunda 
müstah.siller fenni zeytin bakımına ait 
bütün bilğileri öğrenml~ olacaklardır. 

---.co•---
Şehrimize gelenler 

O> Afyon mebusu Bayan Meırure Sö-
KATRAHLAHACAK keden, Antalya mebuau Bayan Türkan 
OLAN YOL Örs lstanbuldan, Karo mebusu Bay 
Makadem ıose olarak intaatı biten Ömer Küntay Ankaradan şehrimize gel. 

Güzelyalı - lnciralt1 turi!ltik yolunun Ur· mişlerdir. 
ıa to• .. inden tnciralh plaiına kadar uza Hastane eczacılığı .. 
nan kısmının katranlanması i~i münaka- Bilecik eski eczacısı Bay Ihsan Başol, 
aya c;.ılcanlrnııtır. Katif. altın bin lira- lzmir ernyazı •ariye ve istila.iye haatane-
dır. si eczacılığına tayin edilmiştir. 
·:ccccococccc-::c:o:ecc::~ccccr.-o:c:::~c:cw:::::c~_,,===:>-'..e-

Y e11İ iki koordinasyon heyeti kararı 

Tütün almak içiıı hükü
mete 1 milyon lira verildi 

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

Bundan böyle asJterden terhi.s edilenlere talı.si 
plalta.sı ııermeıı te mümJtün olacalı .. 

Radyo gazetesinin verdiği haberlere çok müesı1ir olmuştur. Bu suretle 4 mil
göre 1 21 sayılı koordinasyon karariyle yon lira olan tütün mübayaası tahsisatı 
hükümetin verdiği iki karar müstah.ili beş milyona çıkarılmıştır. 
ve halkı memnun edecektir. Bu karar !ikinci karar da ıudur: Taksi ııahip
mueibince hükümet tütün mübayaah !erine kooordinasyon karariyle asker
için yeniden bir milyon lira tahsis et- den terhisleri sırasında yeniden takti 
mlştir. Hükümet mili! korunma kanu- plakalı verilmemektedir. Terhisten son
nunun verdiği salAhiyete dayanarak ra plaka verilmemesini emreden 75 nu

Takımlara muvafiak,yetler !emenni 
ederiz. 

Maçlara saat 15 te başlaııacalttır. ' mahsul fiatlerinin düşmesine mfini ol- maralı karara göre terhisten sonra biz. 
maktadır. Bu ııibi müdahaleler pamuk zat ve işledikleri yerde kullanmak üze
vesaire gi.bi mahsulılt üzerinde yaııılnuş re taksi sahiplerine plaka verilmesi hak
ve devletıo alıcı vaziyeti fiatler üzerine kında bir fıkra ilive edilmiştir. 

$emiltler K~yünde s ı 
IJorusıı ııe .sıtma işleri 
Bir karimizden aldığımız mektuba 

atfen. Karşıya.kanın Şemikler köyünde 
bazı yolsuz işler vukubulduğunu kay
detmiştik. MezkOr köy ihtiyar heyeti 
namına bize aıağıdaltl cevap gönderil
mi~tir: 

Gazetenizin 4 / 4 /941 tarihli oayı'lln· 
da ($emikler köyünde çok yol•uz ı,ler) 
ba•lığı altında yazılan yazıya karsı ha
kikatı izah maksadiyle ""'ğıya derç et
tiğimiz Ct"vabın ne~rini rica edetiz: 

1 - Tath ou borulannm sökülerek 
meçhul şahıslara satıldıin iddiası yan. 
lı"tır. Mevzu bahis borular muattal bir 
halde uzun aeneler toprak altında kaldı
~ için bir kısmı cürümtiş, diier bir kt!'I· 
mı da arbk istimal edi!Pmİy•cek bir ha
le gelmiştir. Takriben 30-40 yıl evvel 
nkar au için yaptırılan bu boruların ta· 
mamlanmaıı imkanaız olduğundan, 7.a
,.; olmak üzere bulunan mütebaki k ... 
r.mun ıatılmasını muvafık bulduk. Bu 
borular aleni müzayede ile satılaralı: pa· 
ra"1 köy q.ndığma k.onmu.,tur. 

~A~~J.'"~· ,-_.-J!O""~.r-,..~~~J!~..OCCC=::;:.::ıecc~~:=coı-..coı 

r. acar başvekili Alman. 
ıara kurbın gitti 

[ Ba<laTajı 1. ci Sahifede J 
tur. Fakat bi!Ahare başvekilin intihar 
etmi< olduğu öğrenilmiştir. 
iNTİHARIN ESRARI 

Alma ııa Yugosıavgaga 
karşı sertleşigor 

r Ba~taTafı 1. ci Solıifede ] 
tTALYANJN GAYRETLERİ 
Belgrat 4 (AA) - İtalyan elçisi Man

deli Alınan - Yugoslav ihtilafının barış 
yoliyle halli için nevmidane g~yretler 
sarfebniştir. Mand~li, dün harici)•e na
zın Ninçiçi iki defa ziyaret etmüı!ir. 

Belgrat İtalyan mah!ille!I ge•ııinlillin 
sulhan yatıştırılması imk!runı MJa limit 
ediyorlar. Bu ilmlt Yugoslavyanın Ber
lin ~çisinin Alman payitahtına döner
ken beraber götrlidü'!ll mesaja lstinot 
ediyor. 

yet üzerinde akisler yapacağını tahmin 
edivorlar. 

Budape•te, 4 (A.A) - Kral naibi 
Amiral Horti hariciye nazın Bardoosİ\OJ 
lı:ışvekil tayin etmistir. Şimdilik kabin~
de hiç bir değişiklik yapılmıyacağı zan
nedilmektedir. 

Matsuokanın 

Berlin ve 
Roma ziyareti 

---fO>•---

Mihuer ortahlaruıdotı 
ziyade İngiltere 
lehine bir hareltet 
olmıqtur •• 

ŞEVKET BtLGC 

[ Baıtarafı 1. ci Sahifede J 
bıı.şladığuu görmü tur. 

Ayni zamanda anlamıştır ki ~~· 
ya kendi e..,ri olan düşmanlıklar •·• -~t 
nıalsızlıklarla muhattır. Bir harp JlllP'" 
nesi ne kadar müt~ olursıı olsun hfit
riyete susanuş insanları i!a nilı.•) e ıııu• 
ti \'C nıiinkat kılamaz. 

İngfüereııin denizler hakimiyetin' 
ezici bir hava hlıkimiyetini ;ıa,·e ed~ 
ği ~ Alman ·a ~·ıldırım ürnti}·lc isti' 
ıa ettiği y<!rlerdcn ,·ine nldmnı siirııtl
le (ekilecektir. j,ı.,· bütü~ bu nıaddi ,., 
manc,·i sebepler yüzünden B. l'rla uol<J 
Bcrlin ,.e nomayı sevindizeeek \'tıatl<f" 
de buluıınıanw;tır .. Japonya daha ıGll" 
zaman İngiltere ve Amerika alcylıifıd' 
bir harbi diişünıııiyecektir. Fikriııt~ 
Japon hariciye nazınnın Berlin ve ~ 
ma~·ı ziyareti iki nıihvcr orlnğnıdan 'j' 
yade İnı:iltere lehinde bir hareket ~: 
mııshır. Eğer öniimüzdcki o) !ar İ(İD .. 
Japon politikasında bazı tahavvüll~ 
kaydedilirse bunu Berlin ve Roma ..
ya~etinin nahos intibalannıı alletıııtk 
icap cderektir. 

ŞEVKET BILGIH 

Yugoılavyaya dair 
Alman propaganda· 
sının hepsi yalan 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 

yüzüne kızgın demirle gıım.alı haç ya· 
pıldığından çetelerin föaliyett? buluD: 
dukları, ekalliyetlere karsı ~ .nbartelıuı 
gecesinin tekrar edildiğ; haki .onda taıııD
men hayal mahsulü hoberle.: y&yılmak· 
tadır. Yugoslav makamları bu tahrikft• 
ıniz yalanlan tekzip etmekte ve bu krı 
dar yabancı gazeteler muhabirleri haS3 

mahsulü olan bu vakalan yalanla:nakta 
İS< !er de bunları çıkaran memlekette 
tu tekzipler neşrcdilmemek•edi•. 

BiR TARAFTAN DA 
TEŞEKKOR ED!YORf~A.R 
Belgrat 4 (AA) - Alman kor<nl~ 

Belgradı terkederken valiyi ziraret et· 
nüş. vilayetin kendi!inP ve Alm~n teba"' 
nlanna karşı gösterdi;, hüsnü muamele· 
oi~n dolnyı teşekkürlerini b;Jdirmi<lir 

!TALYANLAR DA Mt'TEŞFKK!R 
Belgrat 4 (A.A) - Avoh ajJnsı bil

ıüriyor: 
Spilit •İtalyan baş konsolosu Tuze p.1-

,luvini refakatinde mu2virıi olduihı hal· 
le valiyi ziyaret etmi~ ve Soilitt~ bultJ· 
nan ltalyanlar tahliye cd'lirken hal1<ıO 
ve resınt makamların ~öste"diği dürlL:t 
ve nazik hareket'en dulavı teşekkHl<'<1' 
'\i bildirmiştir. 

ITALYAN KONSOLOSllNUN 
BiR lTIRAFI 
Baş konsolos bu mıntakada lta~ynn te

haa.•ına fena muamele cdildıği hakkıfl' 
da bazı yabancı radyo istasyonları tarıı• 
fmdan verilen uydurma haberlerden do
layı teessürünü beyan et:niş ve bu ha
berlerin ltalyanlar ve bilhas.'18 baş kon• 
solos memurları tarafmdan işaa edıtrııe
diğini resmen beyan etmi,tir. 

Yugoslavya harbına 
doğru 

[ Ba#arafı 1. ci Sahifede J 
nan haberler Bulgaristana komşu!,..,,.. 
dan istedikleri her şeyi alacaklanmn .,. 
ıledildiğini bildinnektedir. 

BULGARLAR TALEPLF.RDE 
BULUNMUŞLAR .. 
Bulgaristan müll.J tamiyetine ve bıı-

kümranlık cihetlerine hürmet edilec•il 
vadiyle üçlü pakta cirmi§lir. 

Bulgar askeri şefleri aldatıldıkl...,... 
bildinnişler ve resmen Alman bük~ 
tine bildirilen taleplerde bulımmutlaf • 
dıt. 

tNGiLIZLER ASKER 
GöNDERDt 
Boston, 4 (A.A) - Boıton radY"' 

sunun bildirdiğine göre ln!filterenin fdı• 
sıt ordmuna mensup motörlü 1ı:ovvetl•' 
ve müteaddit piyade tümenleri ı;e1iJtl• 
*• c;tkorılmıstır. Bıı kuvvetler Yona"• 
Yuv.o•fav h11dt•du istikametinde ilerle< 
mektedir. lnoili:'!! kuvvetlerinin m4",,ctf" 
du 73.000 ki•' tahmin edilmektedir. 

Onayt•d Pres bu haberi tnm•rtılO'"' 
10k Yunan • Yugoslav hududuncl• •0~ 
haftal•rda tahşit olunan lngiliz ordu•~· 
nun 130 - 200 bin olduğunu bildirrtı< ' 
tedir. 

il - Sıtma işine gelince evvelce acı
lan turla ocaklan bataklık haline ııeldi
i?ini düşünerek derhal kapattırılmalnrı 
idn !'er~kli tedbirler aldığımız gibi ay
rıca da köyün Üç kilometre yakınında 
yeniden ocak. açtırılmasının önüne geç
miş bulunuyoruz. 

Londra, 4 ( A.A) - Royter ajansının 
diıılomatik muharriri yazıyor: Macnr 
haş,·ekili Kont Telekl ilçlil paktın bi
rinci Macar knrbanıdır. Kont Teleki 
mil<kill ve bedbaht vazifesine devam 
edemiyeceği çin intihar etmiştir. Bıı va· 
ziyet Yugoslavya ile nıiinasebetlerini 
ke•ıncsi için Macaristan üzerine Alınan
ların yaptığı tazyikin neticesidir.. ~J
manY• Yugoslavynya yapacağı hücuma 
b <lamak cin Kont Telekiyi kullanmak 
istrmi~ir. İradesinde celadet ve idrak 
sahibi bulunan Teleki prensipleri üze
rine yapılan Alman tazyikinin kendi!<i 
için çok ağır oldnğunu ı:örmüştür. Al
manlara alet olacak belle br çok Ma
car politikaosı bulunacaktır. Fakat ami· 
ral Horti de istik181 davasına bağlı se
ciye sahibi bir şahsiyettir. 

BERJlNDEKi: KANAAT 
Kont Telekinin ölümünden bahseden 

bitaraf mahfiller bu zıyam umuml vazi- Tayyare sinemasında ~~~1:: 
BUGVNLALEDE 

Z Şaheser filim aynca 2 yeni Jurnal birden 

l • GöNtfLLU Süvarilervtı.LIAM BOYD (Fran•nca sözlil) 

2 • Rintintinin in':t·amı D~yanm en meş~m köpeğinin 
ıı.&A Muouler yarattığı filim.. 

3 • TÜRKÇE YENİ HARP .JURNALi .. 
4 • RUMCA YUNAN HARP .JURNALi No. 3 

2 Nisan 1941 Çarşaınba l(Ününden itibaren 
TVKKÇE .SÖZLV • .SAZLI • ŞARKILI 

• 

DOKTORUN AŞKI 
MfiMESSİLLERİ : El'rlİNE RJZIK - SÜLEYMAN l\'ECİP ... 

OKUYANLA R : MÜZEYYEN SENAR • MUSTAFA ÇAÖLAR·· 
AYRICA : GAYET GfiL'ÜNÇLfi. Musikili ÇİNGENELER BARL 
MATİNELER : L4.5 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 Te .. 

Cumartesi, Paznr 1.15 TE B A Ş LA R ... 



!.!!,1;;;;.:.:::;:N:...:C:::.;~:::.!::.:::~:.:.:R~T:::..:E=.;;:.SI:.. ..., • ..;l;.;9ct t 
:'••··· .... 
:. 41'i'A"'RA"···-RA"'o'"y"'o"s"'v"'1. Aleni teşelıKur 
• • Kıymetli oğlum 336 doğumlu Ahmet 
:..n.V nü N K Ü-p R o GRAM : Toksoy ani olarak müpteli olduğu za. 
8 ''• ----- ••••••••.. tülcenb hastalığından kurtulan11yarak 

114) i'roı:ıııı ve memleket •aat ayarı, dün ebedi hayata gözlerini yummuştur. 
~00 ~ians 1'!!herleri 8.18 Müzik pi. 8.45 Henüz pek genç yaşında kaybettiğl
Jı....: '1 kadını _Yemek Listesi. 13.30 miz evladımın cenaze mera.~ıimine lüt
~tarnk ve memleket saat ayarı 13.33 fen iıtir&k etmek suretiyle bizleri büyük 
b,.L : T\1rkçe pıaklar 13.50 Ajans bir minnet altında bırakan deniz binba
;ı'.21eri 14.05 Müzik : Türkce plfıklru- "' Kemal Öztop ile Ba. tur ak ve Kemer
IS~ MUzik : Riyascticümhur bandosu. altı esnaflarına ve yakın akraba ve dost.. 
14vı., Pıı:üzik pi. 15.30 Müzik : Konser lanmıza deniz ve muhabere eratına 
P.... ~t l<onsen·atU\·arından naklen. 18 ~leni teşekkürlerimizi borç bilirim. 
~~anı ve memleket saat ayarı 18.01 lzmir Başturak Kemeraltı caddesi 
lilı~: Radyo caz orkc•trası 18.40 J\1~- 131 numarada çizmeci Re~at 
l\liıı. ~eserleri 19.00 Konasına (Gu- Toksoy (796) 

~o(eselelcri) .. 19.15 Müzik : Köy 2·1.3~0 Muzı·· "k ·. Radvo salon orkestrası ... 
,ı._ eri 19.30 Memleket saat ayan ve , 
~ haberleri 19.45 KonUŞIIlll : Ziraat 22.30 Memleket saat ayarı, aians ha-
21ı 15trrıı .. ıG.50 Müzik : Meydan faslı ... berleri, borsalar fiatleri 22.50 Müzik ı>l. 
· ı;,1 lladvo gazetesi 20.45 Müzik : Solo 23.25 - 23.30 Y arınkl ı>rogram ve kapa

:ır 21.15 Konuşma (Kitap saati..) nış. 

8l1GiJ.N TAN Si.NEMASINDA Telefon 4248 
1 - Sinema aleminin en sevimli ve en büyük sannlkirlarınm yasatbğı filim a v y v K A ş K cnARLES BOYER-İREJ\'E DUNNE 

2 • POLİS APCI tabUl'U.. Heyecan dehşet dplu müthiş !ilim .. 

\! • RUMCA YVNAN HARP JVRNALl No. 3 

Ariiıairo Nurettin'in 
!iİyüJı Temsili 
'-Clhuec:i Güzeli 

VE 
ICoulJoy Yddızı 

BVGVN 
KARŞIYAKA 

\1e1t•k Sinemasında 
\, 
~ı.M!R BELEDlYF.SlNDEN : 

Sağlıgın kıvrıetini takdir eden Ba
.vanların Adet zamanlarında seve se
ve lrullanaeağı mikropsuz, ufak. yu
muşak ve sıhhi en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
altında bile belli olmaz 

FEMİL VE BACI 
! ___ cc;-,,nede, kadın berberlerinde 

ve tuvalet maıtu.alannda bulunur. ot. 3'!"' mahallesinin 91 3 ncü sokağııı
ıııa 3 ada 136 parsel ve 4S emlllı: nu
•l~:~ ~ükltanın yıktınlması alana ait 
ftn . u.ıcre e~az.ının kaimen satışı, 
"\tıı 1tlen müdürlüğündeki keıif ve ıart- Muhasebeci istiyenlere 
"'" •al ,.eçhile açık arttırmaya konul
ı.~.l\ır. Keşif bedeli 34 lira muvakkat 
ltrıı; ltıotı 2 lira 5 5 kuruştur. Tal iplerin 
loti ı•tı it bankasına yatırarak makbuz
tnn~ e ihale tarihi olan 1 1.4-941 cuma 
tı. lt &aat 16 da encümene müracaatla-

A.l 28 1 5 9 1204 (733) 
~ ~ mahallesinde 5 7 4 saJ'llı ookak
~d nalizasyonun 7 30 aayılı sokağa 
~1 i ~ ! 00 metre boyda uzatılmaoı, ya
' •~ı müdürlüğündeki ketif ve ıart
"' eoı "eı;hile açık ehiltmeye konul
"' •ıtıır. Keşif bedeli 400 Ura 50 kurut 
')' ~al<lcat teminatı 30 lira 5 kuruştur. 
llk. Plerin t~minatı it banka111na yahra
I maltbuzlariyle ihale tarihi olan 7 / 
~941 pazartesi ıı:ünü S••t 16 <la encü-

'~f'o milra,...aatlan. 
......___ 23 27 1 5 (700) 

~~1:_Lt ASUYE HUKUK MAH
::"'-l'lı:.ıstNDEN : 

Günde bir kaç eaat iılemek üzere 
tecrübeli bir muhasip bir ticarethane
nin gerek mul-abere ı;teTelcse mt,ha1'ehe
yi tutabilir. 

Talip olanın lzmir bel•diyc dair~i 
civarında Mirahit çarım No. 12 bay 
lbrahim Sırn Yaygere müracR11t etmesi 
rica olunur. 1 - 3 ( 785) 

Birinc-i sın1f miitt'has..ıı:;ıs Doktor 

Demir AH Kam ıoğla 
Cilt ve Tenasiil haslRMrlan ve 
ELEKTRİK TEDA VİLERt 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 •. İzmir 
Elhamra Sineması arka•nda sahah
tan ~ma kadar hastalarım lrah\ıl 
eder .• 

TELEFON : 3479 (469) 

ZAYİ 
~ Noıuu hususi muhaoebe odacısı Çal 
t-~•ının hacı İsmailler mahallesinden 
.,!ıtdirli oğullarından Ethem oğlu Ce-
"'-l "'rafından Nazillinin Dumlupınar Memleketi : Burdur 
~<ıalleoinden KıTCaklılı molla Mehmet Mahallesi : Camikebir 
~ -~• Ali karısı Kadriye Cesur aleyhi- Doğumu : 328/330 
dot ' •rne olunan boşanma davasından Adı : lsmail 
1.u1 •r müddeialeyhin ikamet~iihı meç- Baba adı : Mehmet 
'"'•ti)ulunduğundan mahkemece i!An Lakabı : Kayatürk 
c)l't\ le e tebligat ifasına karnr verilmi~ Yukarıda yazılı ve üzeri kırmızı kap-

YENİ ASIR SAHiFE 1 

lZMtR sıcıu TiCARET MEMUR
LUO.UNDAN ı 
Tescil edilmit olan (Yakın ıark tl· 

caret Türk anonim prketi c Y qat•) ın 
2 7 /3 /941 tarihinde adi surette topla
nan umumi heyeti zabıtnamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 2990 
numa.r;,uuna kftyt ve te.cl.l edildiği ilan 
olunur. 

İzmir sicili ticaret memuru resmi 
mühri ve F. Tenik imza11 

1 : ZABITNAME 
2 : HiSSEDARLAR CETVEL! 
Yakın Şark Ticaret Türk Anonim 
Sirkeli (YAŞAT) m 27/3/941 
Perşembe günü yapılan heyeti umu. 

miye içtimaı zabıtnamesi 
Yakın prk ticaret Türk Anonim ~ir

keti hissedarlar umumi heyeti senelik 
adi içtimaını bağlı hissedarlar cedvelin
de isimleri yazılı hissedarlar hazır oldu
ğu halde 27/3/941 perşembe günü sa
at 1 O da lzmirde şirketin idare merke
zinde akt etti. 

içtimada tiC'aret veki.leti mürakip 
komiseri Bay Cevdet Ankut hazır idi. 
Komiser davet ve ilanın yolunda oldu· 
~unn hittetkik. bt·yl'ln etti. 

Şirket esas mukavelenamesinin 5 8 
inci madd~ine tevfikan idare meclisi 
rei"'i Bay Ki.zım Taner riyasete geçti. 

En ~ok hisseye ıahip olan hiMedar. 
!ardan Bayan Naime Taner rey topla
mağa memur edildi, Bay Adil Paker 
katipliğe a•çildi. 

Ruznamede yazılı işlerin müzakere
"ine geçilJi, M~akerrrlen sonra aşağı
da yazılı kararlar verildi: 

1 - ide.re heyeti raporu. mürakip ra
ııoru, 1940 1ı:~ne-sl birine; K8r1un ayı ni
hayetinde biten he-"-v senesine ait bi-
1i.nço. kRr ve zarM hesabı ve mevcudat 
liste~i okundu. 

Bilô.nço ve rapor ve hesaplar kabul 
ve lastik edilip zarann senei atiyeye 
devrine ve tanzzuv masraflarının yüzde 
yirmh~inin ma~arifi umum.iyeye geçirlL 

Sıra No. isim VL adreai 

meaine ve idare heyeti azalarının zlın- 1ZM1R S!ClLt TtCARE'I- !\.IBMUR- 6 - Riyaset.in taleb: lizerine idare 
metlerinin geçen :ı:amanlara ait ınuame- LUCUNDAN: heyeti ve ınUrakip raporları ile bilanço 
lattan dol&J'l ibrasına ittifakla karar Te- Tescil ~ olan (İzmir yiln men- ve k:.r ve zarar hesabı katip tarafından 
rlldi. suootı Türk anonim şirketi) nin 29-3- okundu. 

2 _ Mecliai idare azalarının hor bl· 941 tarihinde adi surette toplanan umu- 7 - Aşağıda yazılı hususat tttifakla 
rine beher içtima için (5) lira hıi.ldu m1 heyeti zabıtnamesi tic:;.rct kanunu kararl8'jtırıldı: 
huzur verilmesi ve müraltibin senelik hiikümlerine göre siciltlı 2988 numara- A) 1940 senesi ':ıilanço ve kar ve za
ücretinin ( 15 O) lira olarak tayini itti· sına kayt ve te5cil edildiği ilan olunur. rar hesabı kabul €'dilerek meclisi •dare 
faltla muvafık görüldü. lmılr sicili ticaret memurluğu 1·esmi ibra edildi. 

3 _ 1941 senesi için müraklplife mührU ve F. Tenik inızası. B) Kftrın meclisi id.:ırcnı-, •eklifi veç-
Bay Şefik Çullu ııeçildl. 1: Zabıtname . bile tevzii kabul edildi. 

4 _ idare meclisi azalarından ber 2: IDssedarlar cetvelı. C) &as muka,·elcnamenin 27 inci 
birinin şirketle bizzat veya bil1'118lta 1 - lçUmada, meclisi idare reisi Ba;v maddesine .~öre vazifeleri nihJyet bu
muarnelede bulunmağa ve şirket mev· Rahmi Arslan ve aza~ Bay H.F. Gı- lan meclisi idare aza.farının yerine bay
ıuuna giren maumelitı ticariye nevhı.. r:ıud, E.H. Giraud, Fen.ı Beler. C. Mo- lar Hakkı Saffet Tarı ve E.H. Giraud 
den her türlü muamelatı yapmaiia me- linarl, Hakkı Saffet Tarı, H. Joly ve yeniden intihap edilmi~lerdir. 
zun kılınmalan muvafık görüldü. Gabrlel ~ll7"' h_~ır b:ıJunrn':'ştur. Ç) EsM mukavelenamenin 30 uncu 

R d ·· ·· ülccek b k bir 2 - Türkiye cümhurıyetl Tıcaret Ve- n1addesine göre meclisi idareye alınmış 
uznamd ':. ed goruştlm. nihaı a kA!etl namına komiser olarak Bay Cev- olan Bay Gabricl Ru.<:.o;o'nun intihabı 

~ey olma ıgm an iç aa ayet ve- ele • -·k . tirak ,_, .. , tasvip edildi. ildi t .n.n ut ış c...,...~r. 
r : k'l · ·· aiti komiseri 3 - Tevdi edilip mukabilinde duhu- D) 1941 senesi zarf:.nda \"Uku bula-

Tıcaret ve a eU mur P U ik "ta ·•ilınf (1440) h" cak meclisi idare l•Hmalanna ış· tirak Cevd t Arık.ut ye ves ası ı "" ' ısse se- , 
n _,_ K' T e nedi Mmillerinin hazırı bilmeclis bulun- edecek olan her a:ı:aya beher içtima için 
nca azım aner d "-• b" tkik ·-'··ılınakla b 'kta • . be lira .. 1 
K"ati Ad"ıl Paker U5w ıttc ~ . . u. mı . - yırmı şer ucret v~ri ıncsi muva-

P • N T rın esa.. mukavelenamerun ıktıza ettır- fık ~örüldü. 
Rey toplamaga memur ai"'.~ 

1
ander diği ekseriyeti tecavii% eylroiğ! ve bi- E) 1941 senesi için senevt dört yi.lz 

23 kuruşluk damga pulu ve uzer n e 1 h ı b di · tim k lira ücretle Bay Mustafa Münir Birsel 
2 7 Mart 1941 tarih naen~ ey ş. ~.ka t ıçttiğlahınlikil anttınkcn 

"akm .,_ ..... T" Türk Anonim ve nızamen ın ı a e me o- mürakip olarak seçildi 
•· _,,,._ ıcaret miseri tarafından tefhlm edilmekle he- Celseye nihayet verildi 
Şirketi (Y ~~ T) ın 27 /3/941 yeti umumiye şirket mukavelenameslnln Fevzi Beler, Rahmi Arslan. Gabrlel 
Pe.,....he gunu yapılacak heeytl. 64 Uncü maddesi muc:bince Bay Rah- Russo, Ed. H. Ciraud. Hakkı Saffet, H. 

Ummniye iştimaına alt buınm mi Arslanın riyaseti altında mUzakera- Joly, C. Moliıuıri, H F. Ciraud. 
cetveli ta başladı. 23 kuruşluk damga pıtlu üzerinde 

'.ak~ Şark ticaret 1:ürk an?nim ıi.r- 4 _Bay Molinari ilP. Bay Fevzi Beler 3-4-941 tarih ve resmi mühür 
keu hıasedarlar umumı heyetı ııenelik rey toplamağa memur olarak intihap 1ZMtR YÜN .l\IENSUCA Ti T.A Şir-
adi içtimamın 27/3/941 perşembe gü- edildiler. ketinin 29 Mart 1941 Cumarte•i günü 
nü saat 1 O da ıirketln 1.zmirde Atatürk 5 _ <Anadolu• ve cYe::ı.i A:;ın gaze- saat on birde Şirket Merkezi idaresiı>
caddesi 1 32 No. da kain idare merke- telerinin 12 Mart 1941 tarihli nüshala- de miin'akit olup zabıtnamesi zirde mu
•inde yapılma .. hakkında idare meclisi rında mlinteşir içtinta davetnamesi kl- barrer bulunan heyeti umumiye içtimaı 
tarafından vaki davet, lzmirde münte- tip tarafından kıraat edilerek heyeti Adisinde bulunan hiss.darlar ile hi.sSe-
•ir Yeni A•ır gazetesinde 3/3/941 ta. u.ınumiyece muvafıkı nizam görüldü. ferini gösterir cetvel: 
rihli ve 10764 numaralı nüshasında ilin tsim Vekil Hisse Ara tkametgilı 
edilmiş ve ,trketin merkezine müraca- Adedi Adedi 
atla da hlssel<!rinl gösterir vesaild te,.- Bay Rahmi Arslan 205 10 İstanbul Kuzguncuk Hüsnü 
di ederek, duhuliye varakası almıı olan paşa köşkü 
hiuedarlardan aşağıda isimleri ve hı.- Bay H. F. Giraud 305 lO Bornova Çayferah Sokak No 1 
seleri adedi ile reyleri miktan yazılı Bay E. H. Glraud 305 10 Bornova lsmet İnönü caddesi No.1 
hissedarlar içtimada ham bulunmuılar- Bay Gabriel Russo S 1 Buca İzmir caddesi No. 5 
dır. Bay Fevzi Beler 305 10 t.mir Ali Çelinkaya caddesi No Z 
Hisse senedi Bay Hakkı Saffet 5 1 Ankara T. C. M~rk•z Bankası M. 

imza 

Miktarı Rey adedi imzası tdare aza91 
Bay H. Joly 105 10 Bornova Çayferah sokak No. 13 

Kazım Taner: lnönü 
·No. 1004 

caddesi Bay C. Molinari • 205 10 Bornova hmet tnönü caddesi 

2 

3 

4 

; 

Naime Taner: lnönü. 
No. 1004 

caddesi 

Merv•m Paker: lnönü caddesi 
No. 784 
Fikret Paker: vekili Adil 
Paker. İnönü caddeoi No. 784 
llayrettin Paker. lnönü ced
de•i No. 1004 

850 

120 

10 

10 

ıo 

10 K. Taner 

10 Naime Taner 

10 Meryem 

10 A. Paker 

10 H Paker 
Yukarıda isimleri yazılı 

mu7da koymu~lardır. l•bu 
edildi. 

hissedarlar isimleri hızalannda imzalarını huzuru. 
hi.s9f"daran ct"tvell tarafımızdan tan7İm ve imza 

Ticaret vekaleti mürakip komiseri Cevdet Ankut 
Reis Kiizım Taner 
Rey toplamai?a memur Naime TaneT 
Katip Adil Paker 
23 kuru•luk dam~a pulu ve 27 mart 1941 tarih 1302 (798) 

1111iliil;ı1111 ili 1111 il ili' 111! I ' !il 111 ! : 1111iti1111lll111111111ı111l111il111 tll 111111111111111111111111111111111llllll111 il 

---- 93 SENEDENBERİ BÜTÜN DÜNYACA ====~ 
T..O...NINMIŞ 

KRO~OMET.RELERI 

No. 13 
Reis KAtibl umumi Rey toplama M. Rey toplama ıt 
Ba!Adaki cetvelde mevcut imza sahiplerinin bizzat vazedilen lmzai hakikile

ri bulunduğunu ve eslıabınm irae edilen rey miktarile içtimaı umu.mide ahu 
mevki etmeğe salAhivettar bulunduklarını, mevcut ve hazır bulunan hisse ııe
nedatının ceınan (1440) adedine baliğ bulunduğunu ve miktarı mezkı'.lrun 
şirket esas mukavelenameslnin 54 ilncil maddesi mucibince i~timaı umuminin 
in' !kadı için iktiza eden ekseriyetin fevkinde bulunduğunu ve binaenaleyh 19-
timaı umuminin nizam ve kanuna muvafık surette' in'ikat edip kiıflei mukar
reratının nizamen muteb~r bulunduğunu b~yan \'e tasdik eylerim 

Komiser 
imza okunamadı 

23 kuruşluk damga pulu üzerinde 3-4-941 tarih ve ,...smi mühür 
1295 (797) 

Sıhhat 11e lctimai Mua11enet 11elıtiletinden : 
3958 sayılı gözlükcülük kanunu 4 ( 4/ 1941 tarihinde meriyete gireceğin

den bu tarihten itibaren üç ay sonra ruhsatnameııiz gözlükcülük yapmak ya· 
saktır. Halen ticaret yapan gözlükciilerin icabeden ruhsatnameleri almak 
üzere bu üç ay zaTfında bulunduklan mahal ıuhhat müdüT1iiklerine bir istida 
ile müraeaat etmeleri ve çalıştıkları d:lklcinın unvan ve &aTih adresini huldir
rnek auretile tanzim edecekleri bu istidalarına : 

1 - Kaç senedenberi sanatını icra etmekte olduğuna dair bulundukları 
mahallin en büyük m'ilkiy~ nmiri tarafından verilmi§ veslka. 

2 - Nüfu• hüviyet cüzdanı sureti 
3 - Tahsil derecesini gösterir ve•ika sureti. 
4 - Gözlükcülük yap:nağa mani vücut veya akılda bir arızası bulunma. 

dığını - tasrih eden sıhhat raporu. 
iki adet vesika fotoğrafı raptetme1eri lüzumu il3.n olunur. 

2581114 1239(766) 

~ .. ~ lo. muhakemenin muallak bulun- lı Nüfus te7.keremi kaybettim. Bulan 
). lı 9/5/941 cuma günü Nazilli asli. vicdanlı vatondqımm yabancı a•kerlik c:;oc k es:'.rgeme kurumu İzmir merl,ez"nden: 
lıı, 11lcuk mahkemesine gelmesi veya tubeslnd•ki Muzaff.,e teslim etmesini Doktorumuz 1 Ni•an 1941 den itibaren tıaat 10,30 dar ) 2,30 a kadar 

e oza, t;iğitH, ipitsfz, balyalı, balyasız 
hero türlü pamulı b!•lunanıarın 

nazarı dilılıatine .. 
Mili! korunma kanunu mucibince müstahsil, tacir ve gayri tacir her kesin 

elindeki muayyen bir asgart haddin fevkinde bulunan pamuklara değer pa· 
bası mukabilinde HUkümetçe el konmMına karar verilmi~ ve kararname res
mt gazete ile il~ olunmuştur. 

rı,. ;•iti! ıı:öndermesi davetiye makamı- rcca ednim lsmail Kayatürk hasta çocukları bakacaktır. Fakirler mO'Ccanen vakıtlan eyi olanlardan • 25· 
'• oırn olmak üzere ilan olunur. 1297 ( 800) kuru• tebc-rü alınacaktır. 4 5 6 12 75 • ( 795) 

•••• ............................................................................................................................................................................ 

İZMİR ESNAF VE AHALİ BANKASil -DAN: 
JJ Birinci Jıcinun J9d0 Tarihlt blônçosıı 

AKTİF 

~J?~NMEMiS SERMAYE 
~V\l:;A VE MERKEZ BANKASI 
~•nunt Karsılıklnr Ka<ası (Bankalu kanunu mucibince) 

A.N!cALAR 
S~AT CÜZDANI 
~-SHJ\M VE TAH\7İLAT CÜZDANI 
~RCLU CAR? HESAPLAR 
~J.rrELtF BORÇLULAR fs l'EA MEVCUDU 
. TlılAKLERfMtZ 

S<\Bi'r KIYMETLER 

T. Lirası Krş. 
72061 39 SERMA YE 

199430 38 hrrtv A TL.AR 
168765 35 beride vukuu muhtemel :ı:arar karşılığı. 

3646 92 (Bankalar kanunu madde 31) 
424757 39 Kanuni İhtiyatlar 
133M 40 

1277239 26 
275644 (6 
54412 53 
9~000 

KARSILIKLAR 
TAAHHÜTLERİMİZ 
MEVDUAT VE CARİ HESAPLAR 

Ta.qrruf mevduatı 
Di~er mevduat 

Menkuller (23500 lira üzerinden sigortalıdır) 13452 15 
r:avrı menkuller (45'00 lira l!zerinden siırortabdır) 55727 40 69180 1Ji 

153713 10 

TEDİYE EMiRLERİ 
MUHTELİF ALACAKLILAR 
KAR SA.i.ıt AKTİFLER 

2808155 33 ==== 
2175142 45 

iZllfİR ESNAF VE AHALİ BANKASI 

YEK ON 

NAzIM HFSAPLAR 
1 - Cirolarıınrz 
2 - Kefaletlcriıniz 
3 - Sair nhım hesaplar 

MÖRAKİPLER 

PASiF 
T. Lirası Kq. 

1000000 

23670 13 

98499 79 122169 92 

781 23 
639538 74 

214367 80 
397686 98 612054 78 

4160 52 
336651 22 
92798 92 

2808155 33 --------
o 00 

849854 94 
1325287 51 2175142 45 

İdare Meclisi Reisi U. Müdür Forbes Sirkeli Alaşehir Ş. Müdilrü Chım Ticarelhanesi Muhasebecisi 
it. TALAT MU$KABA ATIF İNAN l<ı\MİL OCAKOCLU KEMAL AKPAK 

~İ.M.MEr MATLOP 
JJ Birinci ııanun 1940 tarihli lıtir ve zarar hesabı 

Personel masrafları 
\Tergı ve har~ 
Sair masraflar 
\1 erilen faiz ve komisyonlar 

~!ar 
Muhtelif zararlar 
!<lir 

T. Lirası Krş. 
77742 09 

992 74 
14027 54 
99781 10 

781 23 
16376 28 
21484 45 
92798 92 

323!184 35 -------- \ 

Alınan faiz ve komisyonlar 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve komisyonlar 
İştiri\klerimiz kArı 
Muhtelif kırlar 
Geçen seneden müdevver kAr 

1218 (786) 

T. Llr&sı Kq. 
189\146 48 
61017 88 
51957 92 
20629 61 

432 46 

Kararnamenin neşrini takip eden bir hafta içinde pamukla alakalı her kes 
Ziraat Bankasına müracaatle kararnameyi okuyup matbu beyannameyi usu
lü dairesinde dolduracaktır. Ziraat Bankası olmıyan kazalara Banka memur 
~öndereceğinden bu kazalardaki J>BIIlukla alakadar kimselerin kaza kayma
kamlığına baş vurmaları 15.zımdır. 
Zamanında be.vanname vermiyenler kanuna aykırı hareketlerinden ceza 

göriirler. Buna mahal kalmamsı için Kaza merkezlerindeki Ziraat Bankası 
memurlarından izahat almak faydalıdır. 

Beyanname müddeti bir haftadır : Bundan ı;onra bir ay zarfında Bankanın 
mallarına el konduğunu tebli~ ettiği beyanname •ahipleri pamuklanru hiç 
bir yere satamazlar •• Hükümelin satın almak için tesbit ettiği fiat ve şartlar 
gayet müsait ve geçmiş senelerdeki fiatlere üstündür. Kaza merkezindeki zı. 
raat Bankası memuruna gidiniz, lı'ııramameyi okuyunuz. izahat alınız. Eli
nizdeki pamuklann ciruini, mikdarmı, durumunu bir hafta zarfında beyan
name ile Bankaya bildiriniz.. İşe ehemmiyet vermez, aldırmazsanız günler 
çabuk geçer .. Hükilmetin emrini yerine getirmemiş ve size temin etliği hiına-
yeden ma.hnım kalmııı olursunuz.. 1299 (799) 

lzmir Gümrülıleri Başmüdürlüğünden : 
1145 lira bedeli kctifli telefon ve memur ma8""ı. oandalya ve koltuk ile 

portmanto ve palmiyer altlığı yeniden yaptırılacağından 29/3/941 günün· 
den itibaren 15 ıün müddetle ehiltıneye konulmuştur. 

!balesi 14 /Niaan/941 pazarteol günü saat 14 de levazım servisinde te
ıekkül edecek olan komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapılacaRında.n 
ıartname ve bunlara ait tip ve resimleri görmek istiyenlerin levazım servisi· 
ne müracaatlan. 

Eksiltmeye girebilmek için 7 6 lira muvakkat teminatlarının bas müdüri· 
yet veznesine yatırmaları il&n olunur. 29 5 1217 (742) 

KAŞELERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMATiZMA, BAŞ, D!Ş, SiNiR, 

ağnlan ve GRJP, NEZLE, SOôUK
ALGJNLIKLARI, DERMAN bp. 

!erile derhal geçer. lcebında günde 

1-3 Kqe alınir. Her l!<'.zanede bulu-

nur. 
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~ Türkiye - Al- ~ 
Amerika ve Mihver 

Macar başvekili 
neden intihar 

etti? 

Makineye 
Verilirken - -

~ manya müna- ~ Amerika a.ü-
- -
!sehetleri nasıl?~ sadere ettiği 

Şimdige kadar 3000 den 1 Aıman hariciyesinin 1 vapurları bırak-
Eritrede 

---«>---

Mihverin Amerikaytl f "zla esir sagıldl ~cevabı JU: NORMAL .. ~ 
§ Berlin, 4 (A.A) - Yarı resmi bir§ mıyacak • • • 

Kahire, 4 (A.A) - Orta şark İngiliz 
karargfıhının resmi tebliği : Libyada ile
ri unsurlarımızın tahaşşüdü devanı et · 
ınektedir. Erit.rede Asmaracla 3000 den 
fazla esir sayılmıştır. Kıtalarıını:ı: Şarka 
h-fu:-;.avvaya doğru ve Dessie istikametin
de cenuba doğru büyük yol boyunca 'e
ri ileri yürüyüş neticesinde gf'l'ilerdc 
kalan düşman kıtalarındaıı bir çok esir
lere gelmekte deyam ediyor. Musavva
ya giden yol boyunca yapılan geniş tah
ribat bu ımntakada muvakkaten ileri 
yürüyüşümüzü tehir etmiştir. Diğer ta
raflarda harekll.tımız muvaffakıyetle in
kisafa devam etınektedir. Habeşistanda 
bütün mmtakalarda ileri yürüyü.şi.imüz 
ıneınnuniyct verici bir tarzda devan1 
ediyor. 

harp ilan etmesin

dekı sebepler 

:; tebliğde bildiriliyor: = ---<>--
§ Türk - Alman münasebetleri hak-~ 
: kında Alman hariciye nezareti soru-: 
§lan ~ua11ere şu cevabı vern1iştir: § 
~ •Türk - Alman nıünaselx-tleri nor- § 
: n1alclir. • :; 

Transilvanyayı Macar
lardan alacalılar mı1 ... 
.Japonya harbe girmez
se üçlü palıt iflas edecelı 

Radyo gazetesine göre günün siyasi 
manzarası şudur: 

Balkanlar üzerine Avrupa politikası 
U saat içinde Macar başvekili Kont Te
lekinin intihan tesiri altındadır. Bu ha· 
dise çok ehemmiyetlidir. Ölünün intiha
rından evvel yazarak bıraktığı mektuba 
ı:öre Macaristan son ıünler için büyük 
bir tazyik altında bulunmakta idi. 

IRAK BAŞVEKİLİ 
İSTİFA ETTt. 

Macar fikirlerini hülisa eden bir ııa· 
zcte intihar hakkında •Kont Teleki, bir Londra, 4 (A.A) - Royter ajansı bil
insan için yapılabilecek her ~eyi yap- diriyor: İtimat edilir kaynaklardan öğ
Dll'!. fakat milli sereften fedakarlık de- ren~diğine g~re Y:ak -~~ekili 1:aha El
ruesine gidememiştir.• demektedir. nasımı s~yası vazıyetı ~yı.leşmesı~ı. elde 

Bundan çıkan mana şudur: Macaris- edemedigınden dolayı ıstifa etmıştır. 
tan bas.-ck'ili milli şerefle kabili telli Bunun üzerine parlamento tatil edil
olnuy~ bir tazyik karşısında ölümü miş ve kral naibi hükü_me~ merkezinden 
terc·h lmi&fr ayrılnuşbr. Bunun netıcesınde ba<ların-
B~ ~zyik 

1 
~e olabilir? Bunu da şu da Ra.ıt ~li olan bazı nazırları~ iklid~-

sureile izah kabildir: rı ele geçırrnesı sarahaten gayn nızamı-
Ma!Umdur ki Almanya Balkanlarda dir. B~yük B~it'.:"ya . hukuku 358 şlın

Yuıı:cslavya iizerine harekete ııeçebil- d.ı ye?ı. Ir~ h?kumetine karşı olan va
mek üzere Macaristanı bir askeri üs zıyetını mütalaa etmektedu·. 

olarak kullanmak istemiştir. VBlua, bu- İNGİLİZ • ALMAN 
l(iine kadar, bir çok defalar bilhassa 
Bulı:~ristana sevkedilen Alman askerle- Tayyare zayiatı •• 
ri. Macar topraklarından r:e<mişlerdir.. Londnı, 4 (A.A) - Resmi tebliğde 
Fakat bunlann transit halinde geçme- zikredilen rakamlara nazaran mart ayı 
)erinden Macarlar bir mahzur rönnemiş içinde İngiliz ve dü~man zayiatı aşağı
olacaklar ki bugüne kadar bu mesele da gösterilmistir: 1 - İngiltere üzerin
üzerinde durmamışlardır. Bu vaziyetin de ve İngiliz kara sularında 71 Alman 
böyle olmasına rağmen, Macarlar top- tayyaresi ve altı İngiliz tayyaresi dili;
raklarmı bir Romanya veya bir Bulga- müştür. 2 - Almanya ve işııal altındaki 
ristan haline girmiş görmek mecburiye- arazi üzerinde Almanlar 16 İngilizler 45 
tinde ,kalınca vaziyet değişmiştir. tayyare kaybetınislerdir. 3 - Denizde 

Bundan başka Kont Teleki Yugoslav- düşman üç tayyare kaybetmiştir. İngi
ya ile bir ebedl dostluk: ve ademi teca- !izler hiç bir tayyare kaybetınemişler
vüz paktı yapmıştır. Kont Teleki, dost- dir. 4 - Afrika Arnavutluk ve Malta
Juk vadeltij!i bir memlekete karşı Ma- da dahi olmak üzere Akdeniz cephele
car topraklarının bir üs olmasını gör- rinde dü~man 178 tayyare kaybet;niştir. 
mektense ölmel!i tercih etmiştir. Bunlardan 146 sı hava muharebelerin-

Acaba, Alman teklifinin esası nedir? de düşürülmili;, 32 si yerde tahrip edil
Bu suale cevap verebilrnek için Roman- miştir. İngilizler 95 tayyare kaybetıniş
ya başvekili Antoneskonun bir nutkunu ]erdir. Düşman zikredilen 178 tay.yare
derhatır etmek lhımdır. den 96 sını Arnavutlukta kaybetmiştir. 

Antonesko bu nutkunda Romanyanın 
haklarından bahsetmiştir ve bu nutkun 
Almanların telkini altında söylendiği de 
tahmin edilmektedir. Nutuk, esas iti
bariyle Macarlann aleyhinedir. Alman
ya, Romanyadan alınarak Macarlara ve
rilmiş olan Transilvanynın tekrar Ro
mnyaya iadesi ihtimallerini Macar ri
caline tahattUr ettirmek istemiştir. 

Almanya, Balkanlarda milletler ara
sındaki toprak ve hudut ihtilaflarından 
istifade ederek maksadına varmak iste-
miştir. 

AMERİKA VE MİHVER HARBİ 

Alman vapurlannın müsaderesi yü
siinden Almanya ve Birleı;ik Amerika 
hükümeti arasındaki münasebetler ta
mamiylc gerginle mi~ ve Alınan notaJa. 
n reddedilmiştir. Amerika hükünıeti 
vaptır ve sabotaj iı;ini adliyeye inükal 
ettirmiş ve ayni zamanda da bu sabotaj 
işleriyle alikalı görülen İtalyan a~ 
navalinin geri alınmasını Rcımadan iste
miştir. 

Bu ise, münasebetlerin kesilmesi de
mektir. 

Mihver bunlan bir harp iliiru telakki 
ede<:elc mirur? 

Esasen, mihver Amerikanın harbe gi
rip girmemesinden hangisinin daha çok 
ehemmiyetli olacağını. takdir etıniş ola
caktır. Çünkü, Amerikanın harbe gir
me;inden bir zarar tasavvur etmemiş 
olsaydı. şimdiye kadar çoktan harbe 
girmiş bulunurdu. Mihverin Arnerika
ya karşı harbe girmesi işi bir cihetten 
de Japonyanın tarzı hareketine bai\lıdır. 
Japonya harbe girmeği kabul etmediği 
takdirde, üçlü pakt kendiliğinden suya 
düsmüs olacaktır. ____ ,.,.... ___ _ 

Arnavutlukta va-

ziyete Yunan kuv

hakim ••• vetleri 
---•>---

Ati na 4 (A.A) - Yunan resml tebliği: 

İtalyanların kaybettik· 
leri destroyerler .. 

Londra, 4 (A.A) - Şarki Hindistan 
başkwnandaruwn bildirdiğine göre Su· 
udl Arabistan açıklarında iki İtalyan 
destroyerini kendi mürettebatı tarafın
dan batırılnuştır. Ve dün batar bir hal
d" bırakılan İtalyan destroyeri de şimdi 
batmıştır. Bu suretle son günlerde Kızıl 
denizde batan İtalyan destroyerlerinin 
adedi beşi bulmnı;lur. Leoni bir nisanda 
tayyareler tarafından ve Sauro ile De
nielemanın de 3 nisanda deniz kuvvet
leri tarafından batırılm~lı. Müretteba
tı tarafından batırılan iki destroyere 
Pantera ve Tigredir. Bunlardan biri 
kapaklanmıştır. Elgazi sathından biraz 
yüksekte görünmektedir. Diğeri suyun 
dibine dalmıştır. Direkleri ile bacasının 
bir kısmı gözüküyor. Bu destroyerler
den toplanan bir mikdar harp esiri ka
raya çıkarılımştır. 

--~-........ ---~ 
Yugoslav ya harba 

girecek olursa 
[ B~tarafı 1. ci Sahifede ] 

perverane hareketle temenni edilen ne
ticelerin istihsalini temin edemez de 
harp hali vuku bulursa Yugoslavya hü
kümeti bu kararını muhario ve alfu
dar devletlere mutat vasıtalarla bildi
recektir. 

Belgrat 4 (A.A) - Dün gece saat 
11,30 da elektrik cereyanı kesihniş ve 
radyo üç defa halkı ışıklan karartma 
tecrübesine davet etmiştir: 

Belgrat 4 (A.A) - Prens Polden hoş 
kalan Yugoslav orduları umumi müfet
tişliğine Bogoviç tayin edilmiştir. 

In,iliz - Fransız 
hadisesi ve 

Amerika 

§ B. Hitler Çanalılıaıeyi§ 
~ mi almalı istiyormıq1~ 
§ Londra, 4 (A.A) - Deyli Niyuz § 
: gazetesi yazıyor: Hitleri temyiz eden :; 
§ altıncı his, yani st.ratejik hissin ken- § 
: disini terketmiş olmıısı muhtemel- : 
§ dir. Hitlerin neden dolayı Çanak·§ 
§kaleye sahip olmak istiyeceğini an- § 
§ lamıyoruz .. O evvelii cenuba gitmek : 
§istiyordu. Bunu yapmadı. § 
: Mussolininin Arnavutluktaki iti-:: 
§ barı sıfıra inmiş, Alrikada parça § 
§ parça olmuş, Akdenizde denizin di- § 
: bini boylam~tır. : 
§ Çanakkaleye gelince Boğazlar Hil- § 
§!ere ne pet.rol ve ne de yiyecek ve- § 
;: recektir. Irak yıetrol sahaları Boğaz: 
§içine çok uzaktır. § 
::ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

Yugosıavga - Almanga 
arasındaki münasebetler 

---<>---

Yuı{oslav hü
künıeti beyan-

• • 
namesını neş-

retmek üzere 
---0--

Belgrad, 4 (A.A) - Bu sabah saat 
1 O da Hırvat lideri Ye haf vekil muavini 
Maçek ile İa§e na:aırı Kuııanoviç yemin 
etmiılerdir. 

öğleden sonra nazırlar heyeti toplan
llllf ve bükümetin beyannamesini hazır
lam11lardır. Beyanname bu alqam veya 
bu gece netredilecektir. 

BiR HIRVAT GAZETESi 
DiYOR Kt 
Zaarep, 4 (A.A) - Hırvat parti.i

nin fikirlerini netreden Hırvatski Dure. 
enik gazetesi yazıyor : 

Doktor Maçek sulhun muhafazasına 
vardım için başvekil muavinliğini ka
bule karar vermiştir. Bu. hükümet için
de kom~ularımızla barışı ve iyi münase
betleri tesi~e faal tarzdc çalışacağının 
dclili.dir. 

ALMANLAR IHTIYATK,{R 
GöRUNMEcE ÇALISIYOLAR 
Berlin. 4 (AA) - Alman hariciye 

nezareti Yugoslavya vaziyetinde tebed
dül olmadığını bildirmiştir. Resml ve 
gayri resml mahfiller Yugoslavya hadi
seleri halı:kında bir hüküm vermekte ih. 
tiyatkô.r davranıyorlar. Alman elçisi 
Fon Heerenin Belgrada avdet tarihi 
haklcında sorulan bir suale Bedinin bu 
hususta hiç bir şey bilmediği cevap ve
rilmiştir. Yugoalavyanın Berlin elçisi 
Andriç Alman hariciye nazırı Ribben
tropla henüz. temaa etmemiştir. 

Meçelcin hükümete girişi Alman 
mahfillerinde lllkaydi ile karşılanmıştır. 
Yugoslavyanın dahill siyaset mese
lelerinin Almanya için metalibat mev
zuu teşkil edemiyeceği halı:kındaki nok
tai nazar tekrar edilmittir. Alman mah .. 
fillerine göre, Hırvatlar Belgrad sokalı:
larındaki Alman aleyhdan nümayişlere 
anıi patilerinde değişiklik yoktur. 

=· 111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 1 = 
~ Bı: I2aristanda ~ - -- -
lbir köy karıştı,! 
~ 5 Alman aske- ~ 
1 ri öldürüldü 1 
§ Hadisenin sonu: Bul- § 
§ gar lıöyü val!Jiyane § 
§ bir taarruza uğradı § 
§ Londra, 4 (AA) - Royter ajan-§ 
;: 11nın Belgrad muhabiri bildiriyor :E 
§Yugoslav - Bulgar hududunda kain§ 

Amerilıa Almanyaya 
verdiği cevapta bunu 

açılıça bildirdi .. 
Va~ington 4 (A.A) - Alman \·apur

larının müsaderesi hakkında Amerikan 
hükümetince verilep kar.ır mrnosebe
liyle Alman hükümet;nin tevdi ettiği 

notaya Amerikaca cevap verilınistir. Bu 
cevapla, vapurların se-:-best bırakılmı
yacağı, mürettebatın tahliye eı.lilıniye
ceği, yalnız tevkif edilen mürettebatın 
iaşe ve ibate şartlarının tetkik edilmek
te olduğu ve bunların Alman elçiliğine 
tebliğ edileceği bildirilmii;tir. 

HUKUKU DÜVELDEN 
BAHSEDtYORLAR' 
Berlin 4 (A.A) - Yarı resmi tebliğde 

deniliyor ki: Berlin •iya.,o! mahfillerin
de beyan olunduğun3 göre, Amerikan 
limanlannda bulunan Alman ve İtal
yan vapurlarının sabotaj hareketlerine 
mani olmak maksadiyle el konıılduğu 
hakkında Vaşingtonun ileriye slirdilğü 
iddiaları tamamiyle manas1.1dır. 

Bir vapurun kaptanı veya sahih! baş
ka vapurları veya limanı basan uğrat
mamak şartiyle vapuruna isted;ğini ya
pabilir. Hususiyle bu kaptan gemisinln 
düşman tarafından müsadere edileceği
ni sezerse bu gemiyi lmllanılmıyacak 
hale koymak hakkına maliktir. 
Baş müddeiumumi Ca'ksının beyanatı 

Amerikalıların kendilerini hukuku dü
vel kaideleriyle bağh görmediklerini 
anlatıyor. 

Muaavvanın testimi 
ıstendi 

[ B~taro.fı 1. ci Sahifede ] 
Londra, 4 (A.A) - Royterin Habe

şistandaki hususi muhabiri bildiriyor : 
Son günlerde Harran zapteden İngi

lizlere karşı mücadele eden İtalyan 
müstemleke ordusunda bir isyan çık
mıştır. İki müstemleke piyade alayının 
iştirak ettikleri bu isyanda mezki\r 
alaylarla diğer müstemleke kuvvetleri 
ve topçuları arasında kanlı çarpışmalar 
olmuştur. Bu yüzden 13 üncü İtalyan 
livasının maneviyatı bozulmw;tur. 

Bu hadise Sarda civarında İtalyan 
kuvvetlerinin kumandanı Harrar önün
de mezbuhane bir müdafaa gayreti ya
parken vukua gelıni.ştir. 
İTALYAN KUMANDANI NEREDE? 

Londra, 4 (A.A) - Royterin Eritre 
muhabiri bildiriyor: Sanıldığına göre, 
Eritredeki İtalyan kuvvetleri kumanda
m general Lnici, Adı Gaba civanndan 
Aduvaya gitmektedir. 
Asmaranın çok ilerisine gönderilen 

kuvvetlerden henüz haber yoktur. Elli 
kilometre ileride istikşaf yapan bir İn
giliz subayına bir çok İtalyan kıtalan 
teslim olmak istediklerini bildirmişler
dir. Yine bu civarda 150 esir alınmıştu. 

MUSAVVA YOLUNU TAHRİP 
ETMİŞLER 
Londra, 4 (A.A) - Öğrenildiğine gö

re A'm'laradan Kızıl denize doğru ilerli
yen takip kollarımızın geçmeğe mecbur 
olduğu yollar, rical halinde olan düş
man tarafından tahrip edilmiştir.. Düş
manın bu mamaları vücuda getirmek
ten maksadı Musavva limanındaki va
purların tahribi için vakit kazanmaktır. 

Öğrenildiğine göre Musavva limanın
da 40 vapur vardır. Asmararun 60 kilo
metre cenubuna varan keşif kollarımız 
evvelce e;ir düşmüş olan 150 kadar İn
gilizi kurtarmışlardır. Bir çok İtalyan 
esirler alınmıştır. Asmaranın zaptında 
üç bin esir sayılmıştır. Daha bir çok 
esir toplanmaktadır. 

CENUBi AFRİKA HÜKÖMETİ
NİN RESMi TEBLİlit 
Nairobi, 4 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Habesistanda işgal edilen Miyasa 

şehri Adis Ababadan 290 kilometre me
safede olup mühim bir demiryolu ilti
sak noktasıdır. Son on gündeki harekat 
esnasında hava kuvvetleriıniz düşmanın 
gerilerine muvaffakıyetli hücumlar ,ya
parak müessir yardımlarda bulurunu~
Jardır. 

Londra, 4 (A.A) - Şarki ltalyan 
Afrikasından mütemadiyen iyi haber. 
ler gelmektedir. Vaziyet oralarda ltal
vanlar İçin hiç te hoş değildir. 

Mahalli harekatta biri subay olmak 
iizere bir çok esir alınmış, otomatik si
lThlar ve havan lopları iğtinam edilmiş
tir. 

BERATA HUCUM EDfLD! 
Atina 4 (Radyo - S 22) - Yunanis

tandaki !nııiliz hava Jruv.-etleri karar
gBlıının tebliği: 

Vaşington hülıümetinin § Tinadonna Bulgar köyünde ~.ir .~ar:§ 
bir müta11assıt rolü o~- § gaşalık olmuıtur .. ~u~a~. ~'.'y]ül~rıg 

" =beş Alman askerını oldurmuılerdır.: 
nıyacağı anlaşılıyor.. § Almanlann tavur ve hareketleri o§ 
Londra 4 (A.A) - !nıtiliz hi;kilmeti :; kadar tahammül edilemiyecek hal-: 

Vişinin prote.to nota.~:nı henUz alma- § de idi ki köylüler toplu bir halde§ 
mıştır. Eğer böyle bir protesto notası §Almanlara hücum etmislerdir. § 
alınmazsa Fransız tavvarelerinin İngiliz ;: Hadiseyi müteakip Bul~ar köyüne: 
harp grunilerine yaj,tıkları tarırruzun ~ vah,iyane bir taarru;: yapılmıştır. §. 
protesto edilmesi muhtemel doP,:ldir. = 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 = 

Musan-adan dört ltalyan muhribi ha
~ket elmİftir. lngiliz imparatorluk 
kuvvetleri Aamaradan Habetistandaki 
Aduvaya doğru ilerliyorlar. ltalyan 
mukavemeti burada kendini ııöetere
memiştir. Yerli lm.ıı.!at- kaçmakta ve es
ki efendilerine kllr§ı hareket eb11ekte
dirler. isyanlar geniılerae ltalyanlann 
va%İyeti bir kat daha tehlik~de olacak. 
tır. 

Harrar. 4 (AA) - Royter jansının 
4l'rrardaki muhabiri bildiriyor: 

Britanya bombardıman tayyareleri 
Berat şehrine son de~ere muvaffakıyet
li bir taarruz yapmısla!dır Şehir içinde 
ve dısındaki askeri l:.ir.alara tam isabet
ler elde edilmi~tir. Tayyarelerimizin 
hepsi saliTTıe-ı rlönmüsti!r. 

ÇALlSAN KöYLlJI..EP.I 
BOll.IBAI..ADTLAR 
Atina 4 ( A A) - Dahili emniyet ne

zaretinin tebliöi: Düşman • tayyareleri 
garbi Makedonyada tarlal3rda çalısmak
ta olan köylülere bombalar atmışsa da 
hic bir zarar vukua gelmemiştir. 

* Radyo gazetosine göre, Visi hüküme
ti tarafından. müsadere ediien Fransı7 
vapurları hakkında lnviltcrt"Ve wrilmek 
üzere birleşik Amerik.,ya tevdi ~ıunan 
notayı, Amerika hükümeti lnciltereye 
takdime lüzum görme-nic::tir. A.,-ıC'rika
nın bu mesele üzerinde bir tavassut 
rolünü o~'Tlıyacağı sanılmak"adır. Ame
rikanın Visi üzerindeki tesirinin ehem-
miyeti de ma!Omdur. . 

AMERIKAEA DEMOKRASi· 
LER ICIN 212 TiCARET 

VAPURU YAPILIYOR 
Va!iinglon, 4 (Radyo) - Cümhurreisı 

B. Ruzvelt Demokrasilere yardım ka
'nunu mucibince 212 ticaret vapurunun 
insasını emrettiğini sövlemiştir. 

Şehrin teslimini müteakip ahali 1n~ i-
1iz zırhlı otomobillerinin sokaklal"rln.,., 
.-.ec;erek mühim noktalara doğru vidicıi~ 
,i süki'inf"tl .. seyretmi'.'l!tir. C'.~neral c~"'İ· 
rnove in~iliz zırhlı kuvvet1~rinin Har
-ara virmesinden ancı:.k A dakika evve 1 
.... hird,.n karabilmistir. Cen,.l't\lin em
.. ;,.1,.. bütiin köprüler vt- yoll<'tr t~hrirı 
.. <lilmi~ oldu~u ic-in f1111i1i7 ileri yürüyü 
c;-ü hir a:r. yavaslam1stır. 

Dınaduvaya kadar lnRi1iz kuvvetleri 
"'!'lkeri tarihte misli göriilmemi~ bir hız-
1~ vürüverek tam bir avdı. va•ati olara1c 
~ünde 40 kilometrt ilerlemiılerdir 

5 NİSAN CUMARTESi 
= 

·-SON l-IABE~ 

lktısat vekilinin beyanatı 
~~~~~~~~~x.x·~~-~--~---

HariçteR pamuk ipliği celbine teveııal 
edilmiştir. K6mür iatihaalatımız artmaktoJıf 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Şehrimiz- nın geçen senelere nisbetle faıla °!'. 

de bulunan lktısat vekili B. Hüsnü Ça- caf:ı tahmin edilmektedir. ÇünkU bll oc 
kır bugün Etihank İstanbul şubesinde neki üç aylık istihsal geçen >eııcn:ı.r., 
meşgul olar.ak alakadarlardan. izahat al- aylık istihsaline nishetle çok faıl rııi' 
mıştır. ~ek'.'. bey~nahnda. Istanbulda ~arabük fabrikalarımız buııün ıçııı ]<111" 
pamuk ıplıgı tevzıatı ~ıyle de meşgul lı ihtiyaçların biiyük bir kışrnını 
olduğunu söylemiş ve demiştir ki : lanıakladır. Yakın bir zamanda P'~ 

Dokuma fabrikalan verdikleri mua- ya ihtiyacı olan demirlerd~n vere<'" 
mele vergisi esasına göre iplik alacak- rnizi kuvvetle ümit ediyoruz. 
!ardır. El tezgahları bilfiil çalışmak şar- Türki d · li1c fabr~ 
tiyle mahalli hükümetin vesikasına bağ- dahill" ihyti~ eınır ve ühirnçe. kıstu•;-,_~ 
J k · lik ala ak yacın en m ııııı-'~ 
anTiarcaar ıtp k" eti tırhar. . ,.. __ . li1c 

1 
tekabül eden bir çok demir madde1 

ı e ve we nce ı,~ ıp ce - · al tm ktedir 
b. t ··ı -"''ı-'~'- B··run· al•L ım e e . . ..ı.I me evessu ~~-. u w1.a- ...,..... 
darlann gösterdikleri anlayış ve tedbir- Vekil şekere ya!'ıl.an ~ mCSC 
!er az zamanda kolaylıkla ve intizam ile temas ederek demiştir lıi : 1"',. 
tatbiki mümkün olacaktır. Basma ima- - Bu :zammın istihl8lti azal~ ı#' 
!Atımız bugünkü vaziyette memleket ğıru kuvvetle Umit ediyonız. Aytıl iJ' 
ihtiyacını karşılıyamıyor. Fabrikaları- manda bugünkü :zamla birlikte ..111' 

mız bugünkü ihtiyaca en yakın bir ra- memleketimizde olduğu gibi diğe~ 
kamı elde etmek için uğraşmaktadır. leketlere göre de en ucuz mad ~ 
Diğer taraftan kömür istihsalMımız den birisidir. Vekil bir kaç giin .. 11ıl' 

artmaktadır. Kömür haw.asında istibsa- tetkiklerde bulunduktan sonra .Alr.::-1" 
JAtın azami şekilde arttırılması için çalı- ya giderek şeker fabrikasında tetJ<l"'
şılmaktadır. Bu suretle 1941 istihsalAtı- yapacaktır. -"" 
111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

Muhacir museviler na-
mına teşekkür ediliyor 

~~~~~--~~:x•x•~.~-~-~--~-

Filistinden gelen B. Barlas İstanbul valisini fi' 
yaret etti ve Anlıaraya gini.. ,,,.. 

lotanbul, 4 (Yeni Asır) - Filistin- dan gösterilen hüsnü kabul ve rou• ~ 
den gelen musevi muhacirler cemiyeti leden dolayı teşekkür etmiş ve bo ~ 
reisi B. Barlaa, lstanbul valisini ziyaret cirler namına Kızılaya bin lira t• jtl' 
etmiştir. B. Barlas, tehrimizden transit eylemi§tir. B. Barla., hüldlmet erlı ti' 
suretiyle geçen muaevi muhacirlere rnıza da teşekkür etmek üzere Ankıt 
Türk rnemurlan ve makamları tarafın- ya gitmiştir. " 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Millet Meclisinde dünkü müzakerteler ıı,ıl 
Ankara, 4 (AA) - Büyük Millet mesinin tekaüt sandığı kanununa ~ 

Meclisi B. Refet Canıtezin başkanlığın- maddeler eklenmeai ve bazı madde!< • 
da toplanmıştır. Cami ve mescitlerin tadili haklcındaki kanun layih .. ının fil 
taanifine ve hademeye vefılecek tahsi- :ıakeresi bitirilmiştir. ,)' 
sata ait kanuna ili.ve edilen bazı fıkralar Meclis pazartesi gunu toplan'' 
bbul edilrnİJ, devlet demiryolları işlet- tır. ııtJ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Aydında 9 ayda hava kurumıı" 
na yapılan yardın.lar 

Aydın, 4 (A.A) - Aydın hava kurumu şubesi idare heyeti 1940 bi)Ş1 
sunu kabul etmiştir. Bu bilançoya nazaran hazirandan f\Jbata kadar 9 •Y 
40,642 lira varidat temin edilmiştir. ,-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-

/ s tan bul tramvayında aktarma bilet 
lsıanb_ul, 4 <"..e~~ Asır)_-.- Bugünden itibaren tehrimiz tramvayların~•.~ 

tarma bilet usulunun tatbikıne başlanılmıştır. Nereye istenilirse gidilmeaını tut' 
ınin eden aktarma biletler birinci mevki için 11, ilcinci mevki için 9,S tı:u 
~ 4 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• 

Sırp , Hır!ıat anlaf- Süriyede vazİ" 
maaından aonra 

1 
.. 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ı yet bir tür il 
ne ltıirak etmek karannı verdim. Hü-
kümete ltıir8ldm üzerine Hırvatların du•• zelmedJ• 
mukteaep hakları yalnız temin edilmit 
değil, ayni zamanda artmış olacaktır. ---·---Hükümetçe ailih altına dant edilen.. 
!erin verilen emirlere katiyen icabet et- Grevlere lıarşı ted,,,., 
meleri ~dır. ~m müdat~a için alındı. Geceleri me1lfll 
vaz'ıyet edılen 11gırlar ve teçlm:at be- • .::Ar,,. 
delleri belediyeler tarafmdan ödene- ne ve sınemalar lıa,,-
~: Hırv•!. hükümeti b'!"lann öden- Vişi 4 (A.A) _ Ofi ajansı }3eyrıı~ 
meolDl tekeffül eder. Meaaımde muvaf- bildiriyor: Fransız :fevkalade koJ11 il 
fak olmam için be!'~ yardımına general Denz grevlere kal'Şl fevk_sl~ I' 
muhtacon.. ~at mılleti arakamda ol- tedbirler almıştır. Bu teılbi•ler caı:k 
~ukça va~~ muvaffakıyetle yapac:a.. sinden olarak ticaret erbabı hiınaye ,. 
gıından emınım. lecek, bazı dükkfuılar •esmi emir~~ ~I' 

B. MAÇEKtN MUHll'I.. bulundurulacak emre itaat et-nı~e tp 
BEYANATI . rin dükkanları kapatıfocak ve rouaY~y 

. ~elgrad, 4 (AA) - Zagrepten bıl- para cezasından sonra yeniden açıl bY 
dıriliyor: . . .. sına müsaade edilecektir. Gece rneY ııt· 

Hırvat liderlerı dun Zagrepte bir neler ve sinemalnr kanalı buluııaral< 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda 
bıı.JVekil muavini Maçek general Simo
viç 1'abinesinin kendisine ayrılan yeri 
lcabul ettiğini bildirmiş ve tU beyanatta 
bulunmu§tur: 

<- Hazreti Is.anın söz1erini hatırlı-
yorum: 

cSulhu bina ede~ mesut kimselerdir. 
Çünkü onlar allahın sevdigi kullardır.> 
Beseriyet için ilBhi bir mevhibe olan 
sulhu kurtarmak maksadiy]e her $eyi 
yapmağı vazife bildim. 

Hırvat nazırların izahatından, haıJVe
kilin bana gönderdivi mesajlardan. 
Sırp ve Sloven şeflerinin sözlerinden al
dığım intiba Sırp milletinin ve şefleri
nin sulhu istemekte benim kadar sami
mi olduk1annı göstermektedir. Müşte
rek gayretler ve is birli~i savesinde sul
hu korumağa çah,acağı:.... Bu sayede 
f7Üt;)üklerin hafifliyec ... ğinc eminim. I'! 
birliilimiz muJ...tesep h1'ıklarımıza riayet 
~tmekle kalmıyacak. bunları takvive 
f'decektir. Son intihabatta kendileriyle 
tf',riki mesai etti~im ş;ahsiyetlerle bir
HktC müsterek davamızın korunması 
için sarf~deceğimiz gayrf"tl~r vazifemi 
kolay lastıracaktır. 

Londra, 4 (AA) - Hırvat lideri 
doktor Mac;ekin beyannamesi Alman 
oropaganrlasın"' yeni bir darbedir. B11 
beyanat Belgradda derin bir sevinç ve 
huzur havası yaratmıştır. Başvekil ge ... 
ueral Duşan_ Simoviçin bugün beyanat
ta bulunması bekleniyor. 

----......... ~--~ 
DUNYA AHVALİ 
KARŞISINDA 
TORKiYE ~ 
Ankara, 4 (A.A) - Dünya _elı,.,, 

karşısında Türkiye mevzulu konfe'~ty 
lara mebuslar ve Parti mensupları 
rafından devam edilmiştir. 

·~--~· ....... ---~ 
HOLLANDA 
Nazırları Avastural• 
yaya gidecek.. Jıııti' 
Batavya, 4 (A.A) ~ Hollanda "''W 

ciye ve müste; <lekat nazırları .A• tıtl 
ralya hükümetinin daveti üı<etilldir· 
memleketi ziyareti kabul etmişler 

Amerikanın Meksild• 
hava üslerinden 
istifade isi.. .,,.e-
v . B' leşik "' ti' aşıngton. 4 (A.A) - . ır /.file , 

rika, Meksika h_ava üslerınden tfllrlt" 
kan tayyarecilerinin istifad~•-:cl. ::::: 
için yapılan anla<manın tasdiJU>ıdırr';;:.. 
mişlir. Bu anlasma. gary> yarı ~eJ<ııllc' 
nin müdafaasında Amerıka. ~e dırfll~ 
arasında iş birliğini teskılıtt .ln 
matuftur. 


