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ELGRAD 
AZA! 

---..1•0>---

Bü1:ün Yugoslav 
kuv --e leri em

re amade 
--«>t---

Maliye Vekiline ame-
liyat yapıldı 

Ankara 5 (Yeni Asır) - Maliye vekili B Fuat 
A~lıya. şelirimiz nümune hastanesinde İtüçük 
bır amelıyat yapılmış, ameliyat mm•affakıyetle 
neticelenmiştir. 

·--------' YENt ASIR Matbaasında basılmı§tır. 

~ka gönderileceği söylenilen yeni Polonya ordusundan pa,.çalar . (ortada görülen Polonya reisicünıhtırudıın . Alman - Yugosıaı müza .. 
~~J"J"/~.-o""J"~J"..#"~~~ ..... .,,..,,...,,.., ..... ..0-~.#"~~..o-~~~ .. 

Avrupa Macaristandan Arnavutlu1tta kereleri inkıtaa uğradı 
lfarbımn siklet Yugoslavyaya 

doı!'ru Alman 
Yugoslav hariciye nazı· 
rı nBiz JıorJımıyoruz .. 
Dövüşmelı lazım.sa 
dövü,eceğiz .. n diyor Radoplarda. ve .Şipkada. Alman _ B11lgar askeri ha.:ırlık!armdan ve nakliyatm-

Merkezi 
--4'>--

Berlin 5 (A.A) - D.N.B ajansı da.n safhalar askeri geliyor IJaıııanıara intiJıal 
e1ıeınelı üzeredir •• 
'V Gzi31ettelıi velıamet Kont rele~;nin intiha· 

--o-- Belgrattan istihbar ediyor: Kral 
• • ikinci Piyer tarafından İmza edilen 

yeniden kuvvet
li ltalyan mev·

zileri alındı 
Amerikanııı 

barba girmesi 
pek uzak de~ 

Londraya Ame
rikalı bir mü
şahit 'eliyor 

Gl'trnaıııadır- rından sonra Macarlar 
HAKKIOCAKOGLU 

l'. Amiral Hortiden 
"~h:g~ ~a~') :ıdaki ,·aziyet nezaket ve celadet IJeJıliyorfar-

Y_unanlılar bır f/rııp esır bir kararname mucibince Yugoslav
ıle mebzul mıJıdarda yanın bütün müse11it. kuvvetleri 
harp malzemesi de ı Nisan 1941 tarihinden itibaren 

iğtinam ettiler barba hazır bir vaziyete konulmut-
Atina 5 (A.A) - R~smi t~bliğ: Kuv- tur. . . 

vetli düşman mevzilCTi elimize geçmiş- YUGOSLAV HARiCIYE 
tir. Biri subay olmak üzere yetmiş esir NAZIRININ BEYANATI 

~I rnetını muhafaza e.yli;ror. Berlin ile · 
· ~d ara d k b" b" h Londra 5 {A.A) - Royter aJansı Bel-
~İrıde ha~lı,~~n a 5° k a~a 1 h" ır b. av<ı grattan istihbar ediyor: Burada. Macar --«>--, 
•ee \·t>rme~ic"tı· IDll.ıkz~ ere elrk '5 U:hn<;· başvekili müteveffa Kont TcJekinin Ma-

3'tt r ., r. 1 ıncm c CLlll 7..1 Jll· • t Al d f lak ı· 
ttı:n arklan gö:ıı iiniiııc getirilirse bu bc~rıshanbı .?1~nkyl anın kvatnhlın.ka . e et ı aldık. Düşman mebzul m::ılzeme bırak- Atina 5 (A.A) - Atina aJansı 

mışhr. Diğer bir noktada düşmanın b'ld. · K · · · · 
Yülılü Amerilıan vapur· B. Ruz11elt 7 milyarlılı 

ıarının Kızd denize yardan tahsisatını nasd 1._ as ve .,·· · · t d h" ır ar e suru enme P. ı ·esme ma-
""kl ,.,oruşmc er Cil e'>asrıı ır sey g·· d" w.. "h tl · t•h tt" v. 

enenıezdi · ruz or ugu cı e e ın ı ar e ıgı zanne- t " kl ı a t v ta t bb'· .. ta k ı ırıyor: « atırnerını~ gazetesı ... n ar a y p ıgı arruz eşe usu n · I ,. h b' • · 
dafi toplarımızın atesiylc püskürtülmüs- Be grat hususı mu a mnın Yugos- gelıneğe baılıyacağı sarfa IJaıladığını 
tür. ~ ~ lavya hariciye nazırı P. Ninçiç ile 

tTALYAN HAVA HOCUMLARI yaptığı bir mülakatı neşretmekfedir. 

. l'ugoslan•ada fıu··ku"· ıııct l 1 dd··ı·· .. dilmektedir. Budapeşteden gelen son ha-
•tap · c ıe u unu b l Y 1 h"k"' d b · · ·· 
ttf ettiren hadise, Yugoc;lav~ mıııl se- t ~tk7r Alugos av u Mumet 1 ard esını mu- anlıqılıyor.. anJatıyor-
b·· ''e istiklalini korumak n 1 k t.. ea ıp manyanın acar ar an Yugos-
tıfii ı.. · ıcm c e ın lavya k fili b" k • d · tİ41· n 11i:ünii muhafaza eylemek endise- ·.w.Y~ arş~. . ır as ~ yar un ıs-

Atina 5 (A.A) - DahilJ emniyet ne- [Sonu 3. cii. Sahifede ] 
Nevyork, 5 (A.A) - Mebus Marten Vaşington, 5 (A.A) - Ruzvelt dün 

Amerikanın üç aya kadar harbe gire- matbuat konferansında beyanatta bulu· 
ceğini tahmin etmektedir. Bu hususta narak, kanunla aldığı yedi milyar tahsi· 
demiştir ki : sattan yarım milyarını, 213 yeni ticaı·et 

ır. · tedıgını tebaruz ettırmt>ktE'dır. Almanlar 

t 
l\.lll\anyanın hede{" . y 1 Macarlara taviz olarak Banalı ver-

Vı kk ı ıse ugos a\:ya::p v. teklif 
a iimü alhna almak ,.c parÇaJa- m~ı. . . :~işle~ ve A~an 

~ktır. Bu iki zıt du··~·· . b. t 1.,. teklıfı reddedıldigı takdude Macarısta-1'okta -~uncenın ır e 1ı çal k td:ıdid. d 
...._ sı etrafında birJe~nıelt•rine imkan ndı paBr teamhda .d .. ın. e Jbuluk~udsd.Jarl-
~vvur edilemez. ır. u ı e muvazı o ara şı et i 

zarctinin tebliği: Dü~•nan tayyareleri 
Argostoliyi bombardıman ~tmişlerdir. 
İnsanca zayiat olmadığı gibi maddi ha
sar da yoktur. Korfuvu bombardıman 
eden düşman bir yelkenliyi mitralyöz 
atc.::ine tutmuştur . . 

ATINA DA ALARM .Almanya, Bulgaristanı üçl.. kt bir siyasi fAzyik altında kalmış olan 
~ne alabilmek için Yugosla\'Y~d P\ ın Kont Teleki Macar asker! ve mülki ri-
f;!;r~ par(alal'l.lll kendisine ,:ın:f: [ Smnı .~. cii Sahifede ] 

Atina 5 (A.A) - Dün Atinada saat 
:19.35 te tehlike işareti verilmiş ve saat 

-!llc.lıhu.t eyl~mi~ttr. Vugoslavya:l'a da 
~ denızde lıman vadinde bulunulnıu'!, 
L.·11_goslavya hudutlarının tamamh·eti te-

10,10 a ka<lar devam etmiŞtir. 

""'fül edilmiştir. • · 
lir~İrndi insan kendi kendisine sorab!-

t~lrnanya Bulgaristana mı, yoksa Yu
lllill\~;~a;·a mı yaptığı taahhütte sa-

ır . 

.tt~~:~e yoktur ki ikisinde de samimi 
it~ ır. Almanya beynelmilel miina-
1-tı tlerdc taahhüt namına hiç bir şey 
ttr'lllıYor. Onun tanıdığı ve tahakkuk 
~ l~ek isteditri bir fok ga~·e vardır .. O 

ıı.;- Avrupaya ve diinyaya Alınany:ı-
~ ta~ak_küm eylemesidir. . . 

tlıl ~~l~nn Yugoslav}·adan istediklerı 
'-rt lııiihiın noktalar üçlü paktı tanıdık

tı nın alenen ilam, o~dunun terhisidir. 
lllillu talepler istiklallerine bağlı hiç bir 

et tarafından kabul edilemez Üçlü Ha!eıı Moskova se1irl!ğllıde bulunan 
~ın tanınması istiklalden f~ragati, Yııgoslavya deıılet 1ıaz•rı B Gavriloviç 

~~nun terhisi Alman tuzağına düş- Yugoslav va Macar 
l',,!:Zs'anunl un.be~~r.t'kl' l. b ~lı b" 

'-'ille~ avy3 gı ı ıs ı a ıne a:,! ır h d d k J 
tı"a tı~. b~ kabil manevralara kapılma- u . u unu apa ı 

't-Ji:sı~ ihtimal \"erilemez. --c>--
hUt·· ekırn bu memleket açıktan açığa 
tı h:ın komşuJariyle ademi tecavüz pak
~t . ı~Iaınağa hazır bulunduğunu, fa
lıtıld ~ıklaline \'C tamamiyetine doku
lral' llgu takdirde kalıramanca miidafna 
'lıi···t! \'e azminde olduğunu ifade cylt~-

Trenle seyahat 
etmek ancak 

,, il' 
ll• . 

) ' hrıaenale~·h uzlaşma ~oluyle Alınan
-la u memleketi boyunduruğu altına 

ll\ıyacaktır. 
~u halde iki ihtimal hatıra gelir : 

htısusi n .... üsaa
deye tabi 

~ts· '"":- Almanya şimdilik Balkanlar ceı•· 
.ı~:rıı . açmak istemiyorsa bir intiznr -«>-
~ 'esı ı:e<:irebilir. Yugoslav matbuatı .1on 

İıitit·- Silah ktı\'VCiİ:\' le bu memleketi vazı· ... ,eı LaJı .. ında 
'h n~a _t~ebbüs eyler.. .1 n H 

iııti tırıcı ihtimal çok zaiftir. Çünkü bir ne diyorlar? .. 
iiııe~r devresine girmek, Alman presti- Roma 5 (A.A) - Stefani ajansı Bu-
lır. A~dirilmis mühim bir darbe olaca~· dapesteden istihbar ediyor: Cenubi· Ma-
lı. 1 manya için korku ifade edccektır. . • .. 
~ htıki N~iler askeri kuv,·ctleri önün- carıst~dan gelen hab~rlere gore Dor~-
'4.ı· da:vanacak bir milletin mevcudiyc- nada hır Yugoslav zırhlı hrkası bulun-

.• kabul e:vl emektedirlcr. maktadır_ Yugoslavya tarafından Macar 
,,..'kinci iht: eml ··ı:h müracaat , .e bli- hutludu kapatılmıştır. 
.:rtılt 1 lma sı .ı a . 

Al Jatkan cephesini a<'ın~tır. -· TRENLE SEYAHAT 
JM fllan:vanın hu yolu tcrcıh cdecegı MÜSAADEYE TAB1 
~11 haberlerden ~nlaşılıyor. Bclgrat 5 (A.A) - Belgrat radyosu 

11<\ aear baswkili Kont Telekinin intı- Yugoslavya demiryolhnnda yolcu tren-
ı l'ı. htı m"rnlcketin Yuı!oslav~·aya kar- lerin!n 5. Nisandan iti~aren son derece 
te~1keri bir iis olarak kullanılmak is- tah~lıt e<lıldiğini bildiMıiş•ir. Tren .ı:eya
lıi1;1 !"<!sine batrlannnstır. Macar ba~vc- hat~ ~:apmak istiyenlerin hususi miisa::ı.
ter 11111• Alınan tazviki ile namus ve se- de ı stıh.,al etmelerinin Jazım olduğu Han 
lı•de lllefhumu aras~nda yaptığı miicade- edilmi .. tir. 
ltı 11 111a~•liin dii"tüğiinii bıraktıW. ınck- tHTtY ATLI NfKBtl\•LtK 

l> Satnhatıe anlatmaktadır. B elgrat 5 (A.A) - Matbuatın bugün 
tıııd erıtek ki Almanya, Macar hudutla- verdiği intiba «ihtiyatlı nir nikbinlih 
f'ıltı arı da Yu~osla\'Ya:ra saldırmak krı- kelimeleride tav<:if eı:lilebilir. Bu nik
"-ırı 1~ a~ın.ış \ 'e bu harekete l\facarista- binlik kıs~en Maçekin h;ikümete ic;ti-

l> h ~<>tırakini istcmistir. rake karar vermesinden. lıısmen Berlin-

Afrikada vaziyet 
---·«O:&---

İnS?ilizler Adu-
aya girdiler 

--c>--

LibJadaki cüzi ricatın 
sebebi kat'i darbegi 

vurmaöa hazırlanmaktır 
--0-

Almanlar Afrilıaya 
yetişınelıte peJı 
geç Jıaldılar .. 
Kahire, 5 (A.A) - Şimali Hahefis

tanda Adua İngiliz imparatorluk kuv
vetleri tarafından zaptedi1miftir. 

LtBY ADAKJ RiC.& TIN 
SEBEPLER! 
Kahire, 5 (A.A) - Bingaziyi son 

Jngiliz kıtalanndan bir saat evvel ter
keden resmi sözcü şunları söylemiştir: 

- Düşmanın emniyetle muharebe 
verebileceğimize kani bulunduğumuz 
roktaya kadar gelmesine müsaade ede
ceğiz. Harekatın batı çölündeki inkişafı 
Graçyani ordusu geçen yıl Sidi Ban·a· 
niye doğru ilerlediği zamanki vaziyete 

r Sonır 4. cii SrıhHPrl<' 1 

Yugoslav şehirlerinden Bosnada.n 
bir manzara 

Almanların zulüm 
gördüğü yalan ••• 

----c·O>---

Y ı· goRlav Ajan
sı propaganda

lara cevap 
• 

verıyor 
--<>--

Alman maJısadı iyi 
lıolllfuluJı münasebet· 
lerini yıJımaJıtır
. ~elgrat 5 (A.A) - Avala ajansı bil-

- İngiltere ve Amer.ika çetin bir gemisi inşası iç.in ayırdığını bildinniş· 
savaştan sonra zaferi kazanaeaklardır- tir. 
Bu wer Almanyanın ve İtalyanın ayni Reisicümhur mevcut askeri teçhiza
zamanda İngiltere ve Amtt.ib tarafın- tın taarruza uğrıyan .devletlere devrecli
dan istilası sayesinde elde edile(ektir. lebilmesi için de yarım milyar 1absis ct-
Al\IERİKAN VAPURLARI tiğini bildirmiştir. 
KIZIL DENİZE GELECEK 
Vaşington, 5 (A.A) - B. Kuzvelt 

dünkii beyanatında şunları da söylemiş
tir : 

- Kızıl denizde hiç bir muharebe ol
madığı takdirde bu bölge sav~ nunta

[ Sonu 3. cil Scıkifede ] 

Alman dikkati 
---.re>--

Irak hadisele
rine bakmı
yorlarmış ••• 

Vaşington, 5 (AA) - Amerika hah· 
rlye Genel kurınay ac; başkaru amiral 
Gorey Atlantik muharebesi devam et-
tiği müddetçe müşahit olarak Londraya 
gitmesi için B. Ruzvcltten tallinat al· 
mıştır. 

Hava hücumları 
--""'"C>-

lni{İli~ler Brest 
deniz üssünü 
bombaladı 

--o--- --0--

Ro ma 5 (A.A) - Stcfani ajansı Ber- Londra 5 (A.A) - Hava nezaretinin 
linden istihbar ediyor: Bir ecnebi gaze- tebliği: Cuma ve Cumartesi akşamı 
teci Almanyanın Irak hadiselerine bombardıman tayyarelerimiz Almanla
alAkadar olup olmadığım sormuştur. rın Şanhorst ve Gnayzenav zıdılı1arının 
Salahiyetli mahfillerde, Almanyanm bulunduklan Brest üssüne tekrar şid
dikkatinin şimdi b~ka noktalara temer- detle hücum etmi§lerdir. Ay aydınlığı 
küz ettiği cevabı verihniştir. Bununla altında bu harp gemileri mükeımıne1en 
beraber düşmanın faaliyeti muayyen görü1mekte idi. HUcum şiddetli olmu§ 
bir inkişaf gösterdiği takdirde Berlin ve atılan bir çok bomb2lar birbiri ardın
hükümeti bundan icap eden neticeleri ca iki büyük harp gemisi arasına düş
çıkaracaktır. müştür. Doklar ve antrepolarda yan

gınlar çıkmıştır. 

'!o~~~~~el Rotterdam petrol depolariyle Rur sa
o nayi nııntakası bombardıman edilmiştir. 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Yu~oslav hükü
meti Belgrad
dan başka yere 

naklediliyor 

Bffi ALMAN 
KRUVAZÖRÜ BATIRILDI 
Cuma günü garbi Fransa sahilleri 

açıklarında iki muavin kruvazöre taar
ruz edilmiş, bu kruvazörlerden biri 
bombaların tam isabetiyle ba:tmıstır Ba
zı mayn tarayıcı gemilere mitxalyö; ate
şi açılmıştır. Bir tayyaremiz geri dön-

[ Sonu 4. cü Sahifedt! l 

dınyor: BaZı ecnebi gazeteleri ve rad
yoları bugün Yugoslavyada katledilen 
Almanların miktarının arttığını, Kan «>- · 
şehrinde ve mıntakasında Almanlara ait Nevyork S (A.A) - Amerika 
meskenlerin yakıldığını, Yugoslavya radyosunun bildirdiğine göre Yu
hud~dunda bazı köylerde yangın çık~- goslav hükümetinin Be1-attan b•-. 
rıldıgım, Sven mıntaka.sında tlofta hır k b• ki. L-- .kill!S~ -:r 
çok Alınan emlakinin yaktldığını, Sava a ır. yere na .ı ~ye ... ~eneral 
vadısı" ·nd Al k". ı · · ı 1 · . Smovıçe emrediJmittir. Bütün Yu-e man oy erının a ev er ıçın- ,. hk'-- 1 
de bulunduğunu. Mandeç civarında ka- goslavyada askerı hazır 1ar yapı -
in Birdaneş mevkiinin beledive reis mu- maktadır. 
avini olan bir Almanın öldÜriüdüğünü, Belgrat 5 (A.A) - Kabine içti
Novsatta bir Sırbın sokakta üç Almana ma etmİ§tİr. Bu gece resmi beyanat 
~ıça.kla hücum ederek bu~la:rı yaraladı- yapılmalı muhtemeldir. 
gmı ve birinin boğazını kestiğini iddia 
e~i§tir. Sözde istihbaratla meşgul olan ALMAN VE 1TALYAN 
bır . ajansın muhayyclesinde icat ettiği KONSOLOSLARI AYRILIYORLAR 
bu gibi bir çok fecayiden daha bahso- Zagrep 5 (AA) - İtalyan baş konso-

'&.tıı~ n dün denecek kadar :\· akın bir c.1eki Yı.ı.goc;Jav muhabirlertniTJ telgrafl:ı
: ı•a~~1la Y?~oslavya ile ebedi dos~l11k nnda kullandıkları )i<:anc1an ileri gel

a<;ı ınızalıyan Kont Telekı bu ·nrktedir. 

lunınaktadır. Bu garip ve anlaşılmaz losluk memurları ttalyaya gitmek üzere 
neşriyatın muayyen bir maksada matuf Zagrepten ayrılmışlardır. Almanyanın 
olduğu şüphesizdir. Bu ~aksat malum Saraybosna v~ Splato ~onso~c;slan da Al
olinamakla berabe-r, ko~u devletlerle ·manyaya hareket etmışlerdir. 

Libyadaki lngiliz kııvvetlı>ri kumandanı iyi komşuluk münasebetlt>rinJ tarsin et- 1!""n'f 1~ Düşes De Gla·uccstcr hıgı!i~ 'ıcıstabakı-
general Vil.şon [Sonu 3. ciL Sahifede 1 O".:r.~;:;~ı:r.7. ~J"~ cılan tejkilatmı ziyaretten çıkarke1' · ede Sonu cii Sahil ede ] 
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-- Yine ne var acaba? 
~~-~~--x*x:~~~~--

Özi muhafızı MüPteza pcqa, İstanbuldan ulalı 
geldiğini haber alınca meralııannııştı.. 

Murtaza paşa bir sahalı erl<ence kalk
mış, Hisardaki hususi dairesinde kendi 
vazifesine müteallik i{lerle meşgul bu
lunmakta idi. Paşanın husus! hizmetine 
memur neferlerden bi!'İ odaya girdi ve 
1stanbuldan bir ulak ~eldiğini Mu•taza 
pa"3ya bildirdi. .. 

P.ışa telaşla yerinden fırladı ve bir
denbire tutulduğu şaşkınlık arasında 
kendi kendine sliylenmeğe koyuldu: 

- Yine ne var ac3ba'. Her halde 
ehemmiyetsiz bir iş için tstanbuldan 
buraya ulak gönderilmez. Hayırdır ln
şaallah ... Tez var, söyle .. Bu ulak kim
se hemen yanımt7.a getsin_. 

Bira% sonra iceriye giren ulak hün
k5rın Musa çelebiye yndırdıj;'I fermanı 
Murtaza paşaya <nınmuştu. 

Paşa, Adet olduğu v<-<;hile kırmızı at
las kese !cinde kendi•in• runulan fer
manı alma<ını müteakip hemen ke,,.·.i 
açmış ve ka~ıdı dışarı\·a çıkararak c'<a
mai(a koyulmu~u ... 

Esasen bir kaç satırdan ibarP.t olan 
fermanı bir Hlhazada okuyup bitiren 
Murtaza paşa büsbütün ~aşırm•~h Kll
ğıtta yazıı kısa cümleler kendisini tat
min edemedii?inden ulnktan bazı malO.
mat almak üzere ona dedi ki: 

- Sen t•tanbuldoıı -ıc vakıt hareket 
<itin? .. 

İşte bir kaç seneclenb~i Özi kalesin
de muhafız bulunmakta idi Kendbn
den evvelki muhafızlar zam;rnl!lda Öı.i 
şehrinin bir türlü yolurda gitmiven fisa
yiş vaziyetini. buraya f'C'İr ge)mPı daha 
ilk hamled"' düzeltme/le muvaff2k ol
muştu ... 

Murtaza paşa eski "'drazam rHiaev 
paşadan sonra, o devrin en ınerl.amot
siz, en katı yürekli ve1irlerinden ıııadut 
hulunuyorrlu .. Hangi hizmete taYin edil· 
diyse, gittiiH yerde halkın gönlii~de ıle
rin bir korku uvandırmı<tı .. 

HükUmetin kuvveti ve kend.isiııb ik
tidarı önünde her kese baş eğc!irtmc•k 
için onun kullandığı care g~yet basitti. 
Murtaza paşa, sanatında en ziyade şöh
•et kazanan cellatları. vahut ta !ıu kan
lı işi yapmak için lazım gelen ~•tidada 
qıalik olan kalbi katı \•e bazula•ı kuv· 
vetli adamlan derhal Ptr.Jına tn-lardı 
ilk iş olarak ahaliye bir kac kPnlı g:is· 
teri seyretıirirdi... Ufak bir bhahatö 
cılanlar. Murtaza paşa}·a cü7'l kafa t'l
tanlar derhal sivasetgaha sevkolunarak 
dev cüsseli celllitların eline te,lim el· 
tikten sonra artık kim gık diyeh'1irdi1 .. 

- Bitmedi•-

İzmir Jıazalarında 
uDünya vaziyeti lıar~ı· 
sında Tiil'Jıiye •• n 
flonferansıarı .. 

amı.k fiatı-

nın arttırılması 

isteniliyor 
--<>---

İhracatçılar hülıümet 
nezdinde te$ebb ·· ste 
IJulanacalılaP •• 
Şehrimiz pamuk ihraoat~ılar birliği 

umumi heyeti, dün öiiıleden sonra birlik
ler binasında toplan~lır. Pomuk tacir
lerinin elinde bulunan pa-nukların mik
tarı hakkında hükümete beyanname ve
rileceği malumdur. Akala nev'i pamuk
lara kilo başına 64 kuruş kıymet takdir 
edilmiş olduğundan ihracatç_ılar dünkü 
toplantılarında bu fıatm arttırılması hu
susunda teşebbüste bulun-na*• kararlaş
tırmışlardır. lzmiı· bor•asındn akala pa· 
muğu 71 kuruşa satılmak1adır. 
Bazı ihracatçılar d~ pt!nuklarını bu 

liattan aldıklorından takd'r edilen fiatın 
arttınlması btl?tlmişlir 

---------
lzmir mal1yesi

nin tahsilatı 
arttı 

--•>---
ıo aylılı tahsilat geçen 
senedelıinden 2, evvelfıi 
yıldafıinden iiç milyon 

lira fazla •• - Yirmi ııünden fazla oluyor devlet
lu vezir .. Deniz tarikh·le Ho,abeye ııeç
tim .. Bereket versin hava güzeldi. Karo 
deniz volculu<);u muvaf k bir rüzgar es
mek .;ıretiyle pek ı;?Ü7.PI mürur etti Ho
cabeyden atla hemen buraya <'cMi'lı .. 

- tstanbulda ne \"ar. ne yok? .. Ara
daki mesafenin uzakl•~ı doloyısiyle biz 
burana hiç bir şey ıhyamıvoruz .. 

Ulak tstanbulda olan biten i'leri on
latma~a ba~lıvarak H~(ız pa<anın asileT 
tarafından öldüriildü~linü ve R•cep pa
sanın onun yerine sadarete tayin edil
dil'ini öıi muhaf•mıa hül'ln td•il1tiylc 
anla•mL"tı ... 

Defterdarlığın son on aylık haliye 
tahsilatı geçrn yıldakine nazaran 
2,100,000 lira ve ewelki yıldakine na
zaran da üç milyon lira fazlalık arzet

Parti müfettisi B. Galip Bahtiyar mektedir. Teşki!Atın or~anize edilmiş ol
Cökeı Parti idare heyeti reisi Avukst ması sayesinde bu derece iyi randıman 
B. Münir Bi""'°I ile birlikte kazalara almak kabil olmu•tur. Rlhassa vatan
;ıitmiştir. Evvel:i Tirede, sonra di~er ka- da !arın yurtseverlik his.dyle hareket 
zalarımızda •Dünya vaziyeti karşısında ederek vergi borçlarını zamanında öde
Türki~lenin durumu• mcvlulu konfe· tl\C-leri şayanı me:nnunlyettir. 
ranslar vereceklerdir. Bundan evvel deft<'rdadıkta her ay 

Parti müfettişimiz ayni zamanda Par- 30 000 dosya ve evrak üzorinde muame-
ti t <kilatını da teftiş edecektir. le' cereyan etmekte idi F'.ıriasiy~-cilikle 

Ulak "tarafından hunlar ,n hik~n·e~i şı
rasında Murta1a pa•a önre 1ibnlnde 
peyıla olan karmklırı tamamiyle gider
mi.< bulunuyordu O d>kika~a b•n1i~'"" 
dolan mUphem bir sevtnc:: hn.va<n am:!ın
da kalbinin bir takım ümi he,.ecanla
riyle hafif hafif hoplamai!a ho•lad•ğmı 
bile seziyordu. 

---•o._. yapılan mücadele ve gelen e-vraka kat'! 

B. Mümtaz Failı Fenilıin 
fıonferansı.. 

cevaplar verilmesi sayesinde şimdi mu
amele gören aylık evrak mildarı 20.000e 
dü<ınüştür. 

Dün akşam saat 21 de Kaııı'"lyaka Ha\.. Mllll emli.k tdareşin,.le-kı 32 ,000 dosya 

Madam ki İstanbulda vaziyet bu ka
dar karışmış bulurun3kta idi, şu halde 
hUnlcAr uhtesine önemli bir hizmet tev
cih elmek Ü7.Pre kendl<inl yanına çal:ın
yor demekti .• 

kevinde B. Mümtaz Faik Fenik tarafın- birer birer tetkik ve tasnif edilmis. ma
dan kalabalık bir kitle önünde rHarµ hiyetlerine göre grupfara ayrılarak bU
cephelerit mevzulu bir konferans veril- yük bir kısmı tamamen ta•fiye olun
miştir .. Konferans hoparlörler vasıh.siy- muştur. 
le dışarıda bulunaıılar tarafından da Hazine elindeki gayri menkuller der-
dinlenmiştir. hal satılmakta veya emlak banka.sına 

----<o evredilmektedir. 

Araba bu hizmet ne olabilir?. O da
kikarla zihnPn bunu hallctmel!e çalısa-ı 
Murtaza pasa sadaret makamına getiri1-
mesinl bile ihlimal dalıil'nd• gijrmekte 
idi ... 

Hem bu ne~en kabll o!mıısın? .. ~im
diye kadar tayin ediln.ği bi!llin mem11-
riyetlerde, yüzünün akiyle \•e her hiz
meti b~•rarak işin kind~n çıknıt• de
ğil miydi? .. 

TREN KAZASI 
Bayındır kazası dahilinde domiryolu

nun 73 üncü kilometresinde bir tren 
kazası olmuştur. Torbalıdan Ödemişe 
hareket eden 1327 sayıL katar, hayvan 
otlatan Bayındınn Kara Sallı köyünden 
18 yaşında Mehmet Kiraza çarpmış. 
adamcağız başından ağır sur~tte yara· 
lanmış ve İzmir memleket hastanesine 
getirilmi.<;tir. 

EL HAMRA 
UG 

İf\.EMASI 

N 
IUehtabının Nuranur ıii7.elli'1 Dünyada eşsiz olan Güzel İzmirimizin şür 
dolu ne(is mehtaplı geceleri b~larl.en, senenin en nefis, en harikulJlde 
Aı.k - Mu•iki - Şiir ve nihayet bir sözle (ASIKLARIN FİLl'ttİ) olan büyük 

AY DOGARK,EN 
llarik<ılar şab~serini, mÜ!ıtesna bir •inema haftası olarak ayın mü~terile
rine takdim eder .. Bu em'!Blsiz sanat ft filmini- baş rollerinde, be
yaz perd.-nin daima en büyük ;ilimlerde takılitn etti~i "'i"İz bülbiı11eri._ 

JANETTE Mac DONALO • NELSON EDDY 
flütün sevi enleri sonsuz hayranlıklar içinde bırakacaklardır_ 
JURNALDA - En son ve en mühim HARP haberleri .. 
SEANSLAR - Her gün : !! 15 - i.30 - 6.45 - 9.00 DA .. 
Cumartesi ve Pazar ııünleri 10.15 V<" 12 de b~lar-
DİKKAT : Haftanın her ~·irııınde ilk seanslar ucuzdur .. 
SALON 20 .. BALKON 25 .• KOLTUK 30 KURUŞTUR .. 

Maliye teşkilatında alınan tertibat sa
yesinde memurların halka karsı olan 
muamele.inde de büyiik tahavüller ol
m~tur. Bütün mE!murlar iş sahiolerine 
her tlirlil kolaylığı gö<term<'ktedirer. 

MiJdno sergisi açılıyor •• 
Milarıo beynelmilel sergjsinin XXII 

ci tezahüratı bu sene 12 nisan tarihin
den itibaren 27 nisana kadar vuku bu
lacaktır. Ekspozanlara ve ziyaretçilere 
geçen senelerde olduğu ~ibi bu sene da
hi ayni tes\ıilat yapılacai\ını ve bu hu
•u.sta malllmat almak istiyenlerin ya 
!·onsolo,luı(a veya İtalyan Ticaret oda
''"a müracaat etmeleri Ticaret müdür
lüğüne bildirilmiştir. 

ZABITADA 

Bir hırsız tutuldu.. 
Kahramanlarda İsmail kızı Adileye 

ait evin penc;ere camını kırarak iceriye 
ıı:irdiği ve sandıkta bulunnn kumbara
dan 4 lira çaldığı iddia olunan Salih oğ
lu Kemal vakalanmL1, adliyeye veril· 
mistir. 

Bir lıadın tevlıif edUdi •• 
Osman kızı 24 yaşında Emine Ha. 

Yaman, adliye dairesinde ağır ceza ne-
1.arethanesi önünde mevkuflann muha
fazasına memur jandarma Mustafa Çal
lıyı tahkir ettiği lddlasiyle zabıta tara
fından ~·akalarunış ve adliyece hakkın
da te,·kif kararı verilmiı;tir. 

Halha "mal yok,, diyenlerle mücadele 
x~x:~--------

Kahve ve şeker sakla
yanlar mahkum oldular 

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

750 lıilo lıahve saldıyan tacirle beş çuval ve üç 
sandılı şelıeri salılıyan balılıal hem bu malla· 
rından oldular, hem de ayrıca ceza göPdüler 

Yedi yilz elli kilo :ığırlığında 12 çu
val kahveyi saklıyarak milli korunma 
kanununa aykırı hareket ve ihtikAra te
sebbüs eden tacir Kasabalı B. Hayri 
15 gün hapse, 75 lira pora re7.asına mah
kOm edilmiş, kahveleri ele mlisadere 
olunmuştıır. 

* Güzelyalıda Demir oğlu bakkal B. 
Hakkı Dövdemirin evinde ve bazı yer
le-rd~ $eker saklamalc su!'etivle koordi- . . 

nasyon heyeU kararına aykırı hareket 
~ttiği haber alınmış. yapılan araştırma 
neticesinde beş çuval toz ve üç sandık 
kesme şeker saklandıkları yerden çıka
rılmu;tır. 

M"§hut cürümler kanununa göre 
mahkemeye verilen B. Hr.kkı Dövdemir 
20 lira para cezasına çarplırılmr.ı, diik
kanının on beş gün kapatılmasına ve 
bulunan şekerlerin de .'1üsaderesine ka
rar verilmiştir. 

Bugünkü at yarışları 
Bu hafta yarışlar daha ziyade alalıa uyan· 

dırcalı mahiyette • Hangi atların lıa· 
zanmasr muhtemel? .. 

ilkbahar al koşulannuı dördüncüsü 
bugün saat 1 5 de Kızılçullu alanında 
yapılacaktır. Yarışlar geçen haftakine 
nazaran da.ha alaka uyandıracak mahi
yettedir. Bu hafta lzmir yarı1larımn en 
büyük ikramiyeli koşusu da yapılacak
tır. 2400 metre mesafeli v~ 750 lira ik
ramiyeli olan bu koşuya Yatağan da iş
tirak edecektir .. 

ikizli bahis üçüncü, çifte bahis ikinci 
ve dördüncü ko,u1ar arasındadır. 

BiRiNCi KOŞU: 
Koşulann programı tudur: 
Birinci koşu 3 ya,ındaki yerli yanın 

kan İn"iliz erkek ve dişi tay]arıha mah
sustur. Mesafesi 1200 metre, ikramiye.. 
•İ 500 liradır. Bu koşuya fU taylar gi
recektir: 

!-Selçuk, binicisi Mustafa, 56 Kır. 
2-F.lhan, binici•i Horvat, 54.5 Kg. 
3-Birsen, binicisi Hamdi, 5 4.5 Kg. 
Bu ko~unun tAbii ve grantili favorisi 

yhe Elhandır. Plase için Selçuk Birsel
rlen daha ııanslıdır. 

IKt ICI KOŞU: 
4 ve vukarı Y8'taki halis kan arap et 

ve lusraklanna mahswtur. Mesafe.i 2 
bin metre, ikramiyeoi 255 liradır. 

Handikap kotusudur. Bu ko"1}'• fU 
Ptl.r v.irecektir: 

1-S..vim, binicisi Rıdvan, 64 Ki(. 
2.Yıldının, biniciıi Abdullah. 56 Kg. 
3-Net"P'İs, binicisi Davut, 53 K!(. 

4-.C:idi Berani, binicisi Mustafa, 50 Kg. 
Bu ko,ada Sevimin rakiplerini bilgi

ı; jokeyler idare edecektir. 
ilk ve dil<er haftalarda. çok iyi neti

celer almı" bulunan Yıldırım Sevimden 
8 kilo rkaik olarak koşacaktır. Bu koşu
da Yıldırımın Abdullah idaresinde ııa· 
lebeyi kazanacağı tshmin edilebilinir. 
Davud un idaresinde 5 3 kilo ile ko,acalc 
olan Nergis ise, iki rakibini de çok yo. 
racak bir durumda.dır. 

OÇONCO KOŞU : 
4 ve yukar. yaştaki yerli haliı kan 

inoıiliz at ve kısraklarına mahsustur. Me 
•afesi 2400 metre, ikramiyesi 750 lira
dır. 

Bu koşuya kayıtL bulunan atlar ıun
lardır: 

1-Taşpınar, binicisi Byram, 60 Kg. 

PİYANGO 
YARIN ÇEKİLİYOR 
Milli piyan~onıın bu seferki keşidesi 

yarın saat 17 de Ankara Sergi evinde 
icra edilecektir. Keşide tertibin sonu 
olduğu ve ikramiyeler her defakinden 
çok bulımduğu cihetle 3,5 seııt s~
cektir. 

Karıı;yalıa Hallıevinin 
çalışmaıarı .. 
Karşıyaka Halkevi avcılar kolu tara

fından Yarın saat onda Bostanlı saha
sında bir atış müsabakası yapılacaktır. 

2..Şıpka, binicisi Mahmut, 60 Kg. 
3-Yatağan, binicis; Klmil. 60 Kg. 
4-Romans, binicisi Davut, 58,5 Kg. 
Kamilin idaresinde koıacak olan Ro. 

mansın ezeli rakibi Yatağan. uzunca me 
aafeli olan bu koıud<> şanslı ııörünmek
tedir. Yatağanın Ankara koşulannda ka 
zanmıı olduğu iyi neticelerinden bir kıs
mını okuyuculanma arzetmeği faideli 
buldum. Yatağan, 2800 metrelik bir 
koşuda birinciliği özdemire kaptınnıı 
olmasına rağmen iyi bir rekoTla ikinci 
olmuş ve rakiplerinden Gonca, Miı, 
Deatiyar ve Bahrayı rahat rahat geçmiş... 
ti. Yine 2800 metrelik ba.,ka bir koşuda 
Özdemirden Mlnra ikinci gelmiş, rakip
lerini yine rahat rahat arkasına takmıo
tı. 2400 metrelik diğer bir koşuda ise 
Yatağan: Dandi, Komiser, Özdemir, 
Batıray, Çenği, Tomru gibi Türkiyenin 
en tanınm11 atlarını geçmi~ti. Yine ayni 
kilo ile koşacak olan Yat ağan, bu ko,u 
için sıkı antreman yaptı~ı da nazan iti
bara alınırsa, yanıtın favori~i olarak 
emniy~tle tanıtılabilinir. 

DöRDONCO KOŞU : 
3 yaşındaki halis kan lngiliz erkek 

ve dişi taylarına mahsustur. Mesafesi 
2 000 metre, ikramiyeal 5 00 lira.dır. Bu 
koşuya üç tay lştir&k edecektir: 

l .Ruva, binicisi Kamil, 56 Kg. 
2-Yetiş, binicisi Rıdvan, 54,5 Kg. 
3-Ayfer, binicisi Abdullah, 54,5 Kıı. 
Bu koşuya kayıltı bulunan üç tay da 

ayni kuvvettedir. Subutay rakiplerini 
yatnız ve rahat b.ırakmıştır. Buna naza
ran Yeti•ten biri.,cililt beklenebilir. 

BF.ŞINCI KOŞU : 
3 yaşındaki halla kan ara.p erkek ve 

di11i taylanna mahsustur. Mesafesi bin 
iki yüz metre, ikramiyesi 3 70 liradır. 

! -Tarzım, binicisi Bayram, 5 5 Kg. 
2-Heçin, biniciai Şakir, 5 3, 5 Kg. 
3-Sahra, binicisi Horvat, 5 3,5 Kg. 
Finishl çok mükemmel olan Heçin 

bu koşunun favorisidir. Fakat ahır yol. 
da~ı Sahraya haklı olan birincili~nl bı
ra.kmaaı da mümkündür. Ancak Bayra
mın idare ettiği Tarzan Startta olduğu 
kadar finishde de muvaffakıyet göste
rebilirse, kovu sürpürüzle bitebilir. 

ORMAN MÜ VRV 
$EHRİMİZDE 

N. RUÇ 

Orman umum müdürü B. Fahri İs
tanbuldan şehrimize gelmistir.. İzmir 
Orman islerini tetkik edecektir. ---
CUMA OVASI 
BağlaPında Jıastalılı 

.._ ,.... "" ,.c..; .-.. """""""'""""""""""""'""'""°~~<::><e~·:><:><:><,,..:::,,..:::><:>><>><:>"°""""'""°~~°""'ç,..ç,..<::>-<::>-:::><:::><;:,.<;:,.<;,, Ayni evin Sosyal yardım ve köycüler 
kollan yanlarında doktor, Baytar ve zl. 
raatc;ı arkadaşlar olduğu halde yarın 
Çiğli köylerine giderek sıtma mücade
lesi için konferans verecekler ve yatan 
hastalan muayene ederek i\Açlarını pa
rasız vereceklerdir. 

Cumaova.sı nahiyesi ınıntaknsmdaki 
bağların soğuktan donduğu hakkındaki 
ihbar üzerine Ziraat müdürü B. Refet 
Diker tarafından yerinde tetkikler ya
pılmıştır. Neticede, mü•tahsilleri soğuk 
yanığı dedikleri halin bir sene evvel 
bağlarda görülen Antraknos hastalığının 
vücuda ııetirdiğl Arızadan ibaret oldu
ğu anlruıılmıştır. 

:·········:·································································~·········: 

~ ~ RUY K I-1.İKA YE ~ ~ . . . . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ir fırtına Gecesi 
-----::ır•x 

-6 
tenkit ederdi. Eaaaen bütün bunlar, 
onun fikrinre cilveba11ığ·n tetümma
h idi Vf" 11özleTini ge!ri almaia lüzum 
gÖrmezdL 

Bay Hulkinin işim gittikçe bozulu
yordu ve bozuldukça, \:arısı ona kuvvet 
ve cesaret verecek yerde, P,i!tikc• daha 
tecavüzkSr bir tavır alıyorrlu. Bir gün 
adamcığa11 bir arabava <erilmiş olarak 
eve getir~ilPr. Zavallı. bir kalp krizine 
tutularak boylu boyu"ca. caddeye yu
varlanmıştı Doktor bir nU1til teshL<i 
koydu ve oda.'<lnd•n r,krnn'Jnı m•n'etli 
Zaten bıına hali de \oktu. St-1 tarafı 
yarı meflOç olduğundan yatağına yat
mış. daha doğnısu serilmi• hir vaziyet
te duruyordu. Onu tahfif i~in knn aldı
lar Geniş ml"<yasta müshillf.'T verdiler 

YAZAN : VÇ YILDIZ 
-

Tehlike bertaraf edildi. Fakat sıhhati 
pek bozuk kaldı. 

cAnne hanım> bir att bile işgU1arlı~ı
nı elden bırokmıyarak. koe;.sının mail 
vaziyetini düzeltmek işini Ple aldı. t~ 
adamlarını öyle milkPnlınel kaf•se koy
du ki mühimce bir para kopararak ma
ğazayı devretti. Koca•ının 1.:llrlı bir iş• 
tekrar koyulmak için 1<11fi dere<:ede lyi
lesemiyeceği kanaatiyle derecesini mu
hafaza etmek ve köşkü eld•n 1<Açırma
mak çarelerini aradı - ve buldu. B. Hut
kinin sıhhatini sorma:\• gelenll"!'e, usta
Ml ~zler söylerdi: 

- Ne yapalım, ~imdi ona bakmak hı· 
1im boynumu2un borcu. Adamd\az bi
zim için az mı çalıştı! Onun para sıkın
tısı çekmeınesi için her ;eye harırıın. 

Hatt5. köşke ücretli p•nsivor.erler alma
ğa bile. tşı" bize muk?ddcr olan mükll
fat ta bu imiş. Halbuki iyilik yapmak
tan, evimizi yersiz kalanlara açmaktan 
ve mukabilinde onlard"n hiç bir ~ey is
tememekten biz hiç ~eri blma1,k. Fa
kat zamanlar d~ğişmiş olarak. 

Bir müddet sonra. filan wya falanın 
tavsiyesiyle bazı kimseler pansiyon için 
milracaat ettiler ve fiat sordular. Bu 
hususta da, k1msenin muhalef~t Ptmek 
veya münakaşa etmek cesaretini göste
rE!mlyecel\i tarifenin tesbitinden evvel 
bazı chaztru manzaralar oldu. Fakat bu 
manzaralar pansiyon için hep kArlı idi. 

* Bütün bu inkılaplar zaruri olarak 
evin gidi•atını baştan uağı de~istire
cekti. Kalkma yatına •eatleri, yemekler, 
işler, her şey yeni bir şey aldı. Sadece 
sCTVisin nasıl yapılacal!ı hususu değiş
mişti. Ben, safdillik ederek sorarak ol
dum: 

- Melek hanımı tekrar al<ak nasıl 
olur? Şimdi iı;te değil, 7annecl~riııı. 

Hürmüz hanım bana sert bir tavııla 
cevap verdi: 

- Deli misin kwm? l\fa>rafa ııiri§e-

__ __,,._ __ 
Yeni M. Umumi muavini 
Şehrimiz müddeiumumi muavinlW· 

ne tayin edilen İstanbul ağır ceza mah
kemesi &zasından B. Selim Demirelli 
gelıniş, vazifesine başlamıştır. 

Bu bağlarda lUzumlu tedbirlerin alın
ması hakkında icap eden tavsiy.eler ya
pılmıştır. 

Gelenler, Gidenler 
Kuşadası müddeiumumisi B. Feyzi 

Kuşadasından, Sıhhat müfettişi B. Sait 
Ankaradan şehrimize gelmiş, Antalya 
mebusu bayan Türkfuı Öı·s Ankaraya 
gitmiştir. 

Ta YY are sinemasında ::1~(:: 
2 Nisan 1941 Çarşamb" gününden itibaren 

TVRKÇE SÖZLV • SAZLI • ŞARKILI 

DOKTORUN AŞKI 
MÖl'tlESSİLLERİ : EMİNE RJZIK - SÜLEYMAN NECİP ... 
OKUYANLAR : MÜZEYYEN SEN AR • MUSTAFA ÇACLAR .• 
AYRICA : GAYET Gtrr:ÜNÇL() ·Musikili ÇİNGENELER BARI .. 
MATİNELER : 1.45 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 Te .. 

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

cek zaman değil, -BlTMEDt- !~------------------------~ 

Avrupa 
Harbının siklet 

Meıkezi 
--u--

Ballıanlara intilıal 
eylemelı üzeredir .. 
Vaziyettelıi vehamet 
artmalıtadır •• 

[ Baştarajı J. ci Salıifede 1 
teklifi reddetmek imkanım bulanıarııa. 
kabulii de namll!i \'C ~erefıne yakı~tırt• 
nıanu ·, hayatına son \'enni.~tir. 1; 

Bu hadise de ayrıca gösteriyor 
Alnıanyaya kendi milletlerinin ıneof~· 
atlerini müdafaa eyliyen değil, biJİlki$ 
Nozilerin emirlerini infaza amade ~rıİ 
lunan devlet adanılan lilznndır~ )lı İl' 
istikliıl davalariyle Nazi zihniyeti b 
arada asil yürüyemez. . 

Diin Roma radyosunun verdiği lıif 
habere göre de Alınan ve Macar ıı.ı~ 
tiirize kuvntleri Yugoslav hudutlafll' 
akmakta, bu hudutlar knp_atılmış bulııll'" 
maktadır. \;! 

Bulgar - Yugosln lıudutla~?dj,~ 
tafu;idat ta artlınlınaktadır. Tazyikin 'le 
kadar ileri giitüriilmesi Yugoslavya ~·o 
mihver devletleri ııra•mda bir Jıar ı 
zıılıurımıı içtinabı imkAnsız bir durllı: 
süriiklemektedir. Diğer taraftan !:"~•· 
hab~rler de Yugoslav - Yunan budıı · 
nnda İngiliz tah~idatını bildiriyor.. • 

Hitler vaktiyle uİngiliz askerinin bll. 
lundui:u her )·erde Almanya harbi. ~. 
bul edecektir• dediğine gi;re bu -vnzı!ttl· 
te Balkanlarda harbin gcuislemesi ıh 
malleriııi arttırmaktadır. 

İngiltere çoktan beri Yunanistan• ~· 
kcr göndennek yoluyle yardım niytlilt' 
de idi.. 

Fakat Balkanlarda harbin geııWeJll'" 
sini tahrik etmek mesuliyelinden ıııı· 
çındığı cihetle bunu yapamadı .. 

Almanya lıarekete geçiııce, ~t~!: 
yardım tanhhüUerini yerine getİrlP"
vazifesiyle ka~ılaşmış bulwıdu.. BU:: 
dan dolayıdır ki Veyvel ordulannın ııı 
him bir kısmı Balkanlara nakledildi· 

Balkanlarda sulhun kurtanlm"'1 i";; 
k8nJan artık çok zaiOemistir. Bıınıll'. 
beraber şıırasını da i~arct etmek ~tı:~ 
ki Balkanlardaki harp çok çetin olar• 
ve belki de Avnıpo harbinin siklet ıııe~'. 
kezi bııray8 intikal eylemiş bulunaca 
tır. 

HAKKI OCAKOCL'1 ____ ...,,,. ___ ~ 
Zabıta vak'aları 

azalıyor 
-~--<,O>-~--

J 940 talıi zalJıta val;'d' 
farı ı939 dalılnden ta 
1939 ve 940 senelerinde İznıircle ':."~ 

kubulan suç hadiseleri hakkında em>'.'. 
yet müdürlüğü tarafından bir istati;t~ 
tanzim edilmiştir. Bu istatistiğe rfi 0 940 yılında, 939 ~encsindekinden 31 
adet az zabıta vak'ası olmuştur. 

939 senesinde 15 katil, 437 yaralaııı" 
449 hırsızlık, 50 yankesicilik, 102 J<a; 
cakçılık, 195 sarhoşluk, 57 dolandırıc>lh• 
76 eve taarruz, 70 ı;iliıh çekmek, 57 te 
dit ve 394 hakaret \•ak'ası olmak uıcr: 
1852 suç i.<;lenmiştir. 1940 senesinde d 
ruıağıdalti hlidiseler olmuştıır: le. 

13 katil, 416 yaralama, 417 }ursıılı 
22 yankesicilik, 89 kaçakçılık, 105 sat' 
hoşluk. 26 dolandırıcılık, 58 eve ıaarrııı; 
66 siWı çekmek, 47 tehdit, 283 hakart 
ki ceman yekfuı 1542 vak'a o!muşt~rd.il• 

Vak'aların azalması, emniyet mil 
rümüz B. Sait Özgür ile kısım Amirle' 
rinin ve bütün zabıta memıır\arJPt, 
müteyakkız davranmalan netices1n 
temin ediJmistir. 

Pınarbaşı köyünde 
bir h4dise 
Bornovanın Pınarbaşı köyünde J-l~ 

seyin oğlu Mustafa Toplaş ile kard:.e 
Hasan T optaşı, Mehmet Keskin 1: 
Mustafa meyhanecinin aarhoı olııth .. 
halkın istirahatini selbettikleri ve k• 
vehanenin camlı..rar.. 1 kırdıkları. bu h•f~ 
ketlerine mani olnoağ4 çalışan zabıt•Y, 
da kar~ı geldikleri iddia edilnı'!:ı,: 
Hepai tutulmuş, adliyeye veri!mijle.:;.. 

'c::: =~~..O-JOr.AO"Y"..-cr..eec: :·!'/-"" 
23 Nisan Çocuk bayrs• 
mı ve haftası.. r
Yavrularınızın bayramlarını hazır!~ e 

ken mUletin yardımına ve şefka~~ıı 
muhtaç çocukları da sevindirmek ıı;lı· 
çocuk Esirııeme kurumunu yardıınlııf 
nızla kuvvetlrndiriniz. oO"'_. 
re: :::::ao :::~oı:.o=====~:::J~ 

Borsa 
---<•--

ÜZÜM 
171 S. Süle}'manoviç 
163 j. Taranto 
112 N. Üzümcü 
111 Üzüm Tdrım 
81 M. Beşikçi 
74 P. Klark 
49 Vitel 
43 A. R. Üzümcü 
12 Mustafa Şeker 

816 YekUn 
247230 Eski yekô.n 
248046 i Umumi yekOn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No Az var 10 

. ZAHİRE 

100 B. Pamuk Es. 

21 
24 
26 50 
22 
21 75 
17 
21 
22 
23 

71 
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Dünkü f,_illi K ün..e Maçları E ANKARA RADYOSU E AR'ITIRMA tLANI: madde 126 
•••••••••••••••••••-••••••••••••••••••· ı GAYR! MENKUL 2'\I~ı\LfARJN AÇIK • • 

E Devlet Demır Y ollarındo.n 
. . . 

liarhiye A:·orduyu, Al
tay da Maskesporu yendi 

• • 
E B UG ÜNK ü PROGR Al\.t E !ZM!R 1 inci 1CRA MEMURLU-
•••••••••• ----- •••••••••• ôUNDAN: 
9.00 Program ve mcınleket saat ayarı. İzmir sulh hukuk n'ahkeruesi kararı 
9.03 Ajans haberleri 9.18 Müzik pi. 9.45 ile şuyuunun izalesi için açılı: arttırma 
10.00 Ev kadını - Yemek Listesi 12.3u ile paraya çevrilecek gayri menkulün 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 ne olduğu, Piyaloğlu n•mı ile maruf han 
Müzik : U lif şarkılar 12.50 Ajans ha- ,.e müştcmiliıtı. 
bcrleri 13.0j r..Iüzik ~ Türkü -,,~ oyun Gayri ınenkulün bu~unduğu mevki, 
ha\·aları 13.25 _ 14.30 Müzik : ::-tadyo sa- mahallesi, sokağı, numarası: Güzelyurt 
!on orkestrası .. 18.00 Program ve mcm- mahalle5inin Kcnıcr.ıltı 'ok•ğmda 250 

b x•x leket '<aat ayarı 18.03 Müzik : Hodyo caz numaratajlı. 
1111lgiin Alta-u • HarlJi-ue ı.ıe Altınordu • Mastıe orkestra'1 18.50 Müzik : Kadı'1iar fa5ıl Takdir olunan kıymet: 28000 lira. 

1 " ıl l heyeti 19.30 Memleket saat oyan ve Arttırmanın yapılacağı ver. gün, saat: 
Spor Jıarş a.şıyor ar... Ajons haberleril!l.45 Konusmo : Ziraat 5 Mayıs 941 Pazartesi sal'.t 15 te tzmir 

•·L~li küme müsahakları dün Alsa. n-. ikinci d .. evro. başlayınca Altaylıların t:ıkviıni 19.50 Miizik : Solist ukuyuculaı birinci icra dairesi od,.ında. 
~. •'-d d h k b d M k 20 30 ••·· ·k o h 1 - İşbu ga~ri m!'Ilkuliin arttırma L-ıı..;~ .. Yomun da kalabalık bir seyırcı a a. enerıı ır tarz ... a. .. as esp.oru 20.15 Konuşma . muzı : yun a- , 
"" d 1 7 · ı ?1 00 •ı ı sartnamesi 21-4-941 farihinden itibaren L.. ~ onüııde yapıldı. Bu karşıla~ma.. tazyike ba~ladıkları gorul u. ıncı vaları. şarkı ve türkü er " . " üzik p . 
::"'11. A. 1 k k k · h 21039 No. ile birinci icra dairesinin mu-iL; •• nkara ikincioi Harbiye lzmir dakikada Maskespor ka esi ço sı ı~ı 22.30 Memleket saat ayarı, aıans a-
"'""'- ld · · ~o 50 1\1 ayyen numarasında hor kesin görebil-
~.....,., A.Itınoduyu 2-0, Altay da Mas- düştü. Top tam beş defa konere atı ı berleri ve ajan5 •J>Or scrvısı <-. Ü· l l I 

k k. mesi için açıktır. 11ilnda yazı ı o an ar-oru 1-0 yendı.ler. Son koneri Saim çekerek topu Mas e- :tik pi. 23.25 - 23.30 Yarın ı pr..ıgraın ve ille dan fazla malı1mot almak istiyenler, iş-
ı. tııaç H h · - Altın ordu takım- spor kalesi önüne düiürdü. Geriden kapnnış.. bu şartnameyP ve 21039 dosya numara-
d ıı ••asında ar ·~d Oyunun birinci yetişen haf Salahat:in kafa ile oyunun ---- ---- •ı"le memun·yetı"mize mu·"racaat etmelidir. •• , . yapı ı. ·ık r· .. k d . - ' 
aaf eaı mütevazin cereyan ederek sıfır 1 ve son go unu ay e-ttı. 2 - Arttırmaya istirak iç-in yukarıda d.: beraberlikle nihayetlendi. • ikinci J(. KAYASI FİDANI yazılı kıymetin yüzde 7,5 nbhetinde pey 
baı '•de oyun yine ayni tempoyu mu- YETİŞTİRİLİYOR veya milli bir han kanın 1·''1linat ın~ktu-
bi/"' •der bir ıekildr oynanırken Har- Bugün öi!lcden sonra Altay Harbiye bu tevdi edilecektir. (124) 
~ı• .aaiaçığı ani bir inisle Altınordu ve Altınordu M••k•spor karşılaşacok- Bornova vilayet !id~nlığında mühim 3 - İpotek <ahihi :ıiacaklılarla di"ıer 
b;,t"?e kadar sokularak Harbiyenin lordır. miktnrda meyveli fidan yeti~tirilmekte- alakadarların ve irtifak hakkı sahiple--
Ilı ,•cı. sayısını kaydetti. Oyun yine ay- İstanfJufda Gençler dir. Bu sene pek çok kayı.ı fidanı dikil- rinin gayri menkul üıerindeki haklan-
dt b~ılde devam ediyor, her iki takım miştir. Gelecek sene beş yiizdon fazla nr hwusivl~ faiz ve masrafa dair olan 
33 

1rlb .. i:ine Üstu·"nlu"k ao··steremiyordu. Birliiii ma{fllip- f d . dil kt• ;rıdiaların; i.,bu ilan brihinden itibaren ~ "' iyi cins kayısı i anı tevzı e ece ır 
k•p~~u dakikada yine Kemal sağdan lstanhul, 5 ( \.A) - Şeref stadında 15 gün içinde evrakı ;nil•hitelerile hir-
~ıı topu kaleye- kadar götürerek yapılan milli küme mac:larında lstanbul • likte memuriyetimiz<" biliHrme1erl icap 
litrı,· de~a Altınordu ağlarına takdı. •por 5-2 Gençlerbirlii<iM galip <?elmiş- eder. Aksi halde haklan ı.pu sicilile sa-
lırı 1Yenın galibiyetini ıı:arantiledi. Ma tir Münir Nurettin'in bit olmadıkça satı< he<lel'~in paylaşma-
"'•ı.'°nla~na doğru Altınordu biraz Bes. ilıta&-lılar da galip <ından hariç kalular 

Bndı ıse de neticeyi deiH~tir•medi. ., Bii;vi!Jı Temsili 4 - Gösll'rilen giincie arttırmaya iş-
L und i•tanbul. 5 (Hu<usll - Bupün mili; ""ah .. e"ı" Gu··zeli tirak edenler arttırma sar"na-nesini oku-""'' I an aonra Altayla Maske11opr n. ., ,., h 1 ••tıl B 1 küme maclannın ikincisi Beşiktas - De- V E mu~ '"" lüzumlu malumat :ılmış ve un-c,t,.._. , ar. u maç seri ve he-yecan 1 ..ı • ·h 

-,•n · k mi~or arasında vapılmı.rtır. 1!140 Tür- lan taO"!lam n kabul etmi< au ve ılı ar o\r-o. ettı. Her iki takım da enerji .. .,,, fJ y fd 
.ı;,:~"Yorlardı. Oyun haşlar baslamaz kiye şampiyonu ile lMO İstanbul sam Kov oy 1 iZi olunurlar. 

"'Yın ilk d k.k 1 d h. 1 , piyonunun hu macı, Demirsoorlulorı:' BVGVH 5 - Tayin edilen zamanda gayri men-
llıa• '- . a ı a ar a ır ıey er yap- k 1 ü d E h " ld k k • ~tı ti M k k 1 . canlı ve enerı·ik bir oyunu ile devam u ç e a Op;ırı ı tan sonra en ço 
ile , k Yen gayre ~ as espor a esı- KARŞIYAKA arttırana ihale edilir. Ar.rak arttırma 
}'~t ~ sık indiği görülüyordu. Bu vazi- etmis, birinci dev-re Demirspor1ularır bedeli mtıhaınınen kıvınctin yüzde yet-
lı.rt ••kesporun mukabil hücumlariyle bir golü ile nihayet bulurken Beşikt~- Melf'k Sinemasında mi~ b~ini bulmaz veva satış istiyenin 
l~rıı •raf edildikten aonra iki takım da lıların muvaffakıyetli sayılacak bir oyu- _ alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar 
~Y.:n Zaman hirbiderini müşkül va- nuyle 1 - 1 e nihayet bulmuştur. '••••••-•••••••~ bulunup ta bedel hunforın o gayri men-
de ~I ~ü~ürecek derecede fırsatlar el- İkinci devre ayni şekilde devam et- kul ile temin edilmiş alacaklarının mec-
0.o b;~~~lardı. Maamafih birinci devre mi•, Besiktaı;lılar vaziyete hlikim ola GAYRİ MENKUL MALLARlN AÇIK muıından ve paraya çevirme ve paylaş-

rak maçı 1 - 3 ile kazanmışlardır. ARTTmMA iLANl (Madde 12G) tırma masraflarından fazlava cıkmazsa 

}' Ugoslav -ya Macar 

hududunu kapadı 
I>oı·r [ Baştarafı I. ci Sahifede l 

diyor ıkı~ gazetesinin B.1'rlin mnhahiri 
•'7a .. 

dır.> zıyet kararsız olmakta hercle,·am -

rı,, ~;<ı ııazetonin Roman"ki muhabiri
lflı Ore Roma resmi mah<alori noha '3-

d.,,,~a:zlyet takınarak kendi<ine •c..-le 
-·~!erdir: • 
~- BugU., Ronmnm balkanlardak· 
d ğYetin vahiml@ m~e.!i arzu.ıı;11nda ol
~ u ··ı k" ~ nu ~y eme '""P eder. Bo l'<anlar-

'ft yeni bır harp en az ma.,fıkl on az ta
lı.ı "e en az müdafaa P~il•bili~ hir tarzı 

olun ll . 
heıı ununla Mnber Y-.~osl•v matbuah 
tııı ~. vahim bir ihtilaf •ehlikl"'ti mev-
141duğu kanaatinde.iir. 

~lıı 1ıırıtt 5 (A Al - Ma•buat Maçekin 
lı.ıı neye iştiraki kabul etmP~! rnÜM•c-
1',, x:• tefslrle-rde bufonuvorlar. Politi-

l) Yor ki: 
llııı~~r Maçckin hu hattı hareke!iyl~ 
ınde k olalım veya olmı17alım vazife

usur ettiği •Övlen•mez 

MacaaistaP.dan y n .S
laıgaga doğru ~man 

askeri geligor 
~"1inı ( Ba•taTafı 1. ci Sahifede 1 
lı~ kı~ bu taleı:ıleTO muka\•emeti lmkfın
d: "ııü ıı taVTi! hareketini <'Örllnre yeise 
~ •tur. 

liııınl~r milletinin blh tik bir eberiye
~ \Jtakarıı., ı,ıırake alevht•r oMui?u mu
lıh.,_, lır. Maoar milleti. Telekinin in
)~ f'~~an ~onra, ~öılorini amiral Horti·· 
tanıı. ''tni<tir Her kr•, l;Uvük bir va
ta~,., ı;::er olan amiral ~for!inin "Marn•i•
~" or ıtnPn.flı~ınt muh:ıfaza Pilerek M::t
ltu1ı., ~U.unıın Hitler\oı bir Meli olarak 
~'kttı.~·'Tıasına mani olac-~1n1 ilmit f:!'t-

.,, "lt 
'•lıı·ır. lloit ~ ""in ne ka~ar v>k1n oldni:ıınıı 

l\.ı"'a t kı...,," iıl,.,,k etnı;-tir !ln ~nda 
rJ~t'ln ıtaları Ynf!n"-lnvya hud11d11ncı 
•t~,, '1'il~r;c:tarı:rl:.1n ~M"'1'\e,._,. ~ovam 

!). t•~ir ti . 
P""•n" h:ılk Bııdapt>ştP. •01'aklarınd1n 
~t ~rıtörlii Almnn nakliye kolL'lrını 
n~~li "'"lir. Alm•n ho~ıb-.rdıman ve 
ti~:ı"~,. tnvy~rPleri de B11d~pe:-te Ü7.""-

'lt ,t1":Jr:lk rrprmiq,lı-rdir 
il~· BtR KAllAR 

]. ... l°t'ıt-t ll•~tf' 5 ( A..A} - Oün eece hü
""''r ~· tnr~f~nd:ıtn fl<!~"e>dl!Pn bir ka.rnr 
~it~.,~.., M°Aear orduc:;uf"d'a h;"'.me~ ~ö
-.,.l)l]3 3k•n,.lar ve e('7.'lc1l"r e:?hfıive ma
'>.ıotı''na 1~ giind~n vvel il'im ve ad-

ili bildirec-eklerdir 

4 -imanların zulüm 
R6rdüğü ya/an .•• 

lıı.~ R"h· 1 Bası.ıralı 1. ci Sahifede ] 
<ıldıı~ .ı samimi bir a•-ru ilP hernMıenk 

il! M '~"lia Pdilemı>z 
tıı;,, \_N KONSOLOSU 
ll,.1,.. ,O'.RT<tR VE MNNE'ITl\R 

~.ıııı..,1 at 5 <AA) - Luhliyana Alman 
~ı:.,"'t:"ı »ans Bravn Dfa"a valisini 

'tı ı""• demi..., ki· .. ~"ı :-.ıtf' 
~ "•rl <'<'n•J,t ,.,.dvo :.ıasyonlon Slo-

~ları a Al..,•n ekalfü eti ve Alman te
~).,.d.al•vhindP harP!ce•ler:!..,, hah<et
....-ıı~ v" Rad ohrda zikrPdi\en "'aha!
<! nld~~l!V,ım tahkikatta bunların esas-
Q~t hunu eihılüm Almanlara k•r<ı 

"eıı,erıu.~~ketl•ri nezak..t ~ misafir
~. flıin ~rındPn ılohvı Draı:a aha1.isi-

'1:P-ttnr1m. · 

. . en çok arttıranın taahhtidli baki kalmak 
İZMIR BİRİNCİ İCRA MEMURLU- lizerc arttırma on gün d•ha temdit ve Am~r;kanrn harba ÔUNDAN : on beşinci günü aynı sa:ıtta yapılacak 

a•ttırmada, bedeli satı• istivenin alaca
~ına rücham olan diğer alacaklıların o 
p-ayri menkul ile temin edilmis alacakla
rı mermuundan parava çPvirme ve l>3Y
la<tırma masraflaMndar fazl?ya cıkmak 
•artile en çok arltırana ih~le edilir. Böy
le bir bedel eldı> edillT'ezse ihale yapıl
tnaz ve satı~ talr>bi diişcr 

• · k k ·ı· Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
gtrmesı pe Uza değt gayri menkulün ne olduğu : Bağın 3/1 

( Baştarafı 1. ci Sahifede l payı.. Otuz aj!acı havi zeytinlerin 3/1 
ltnlanndan cıknnlacak. Birlesik Aıneri- payı .. 
ka vapurlar;nın viiklii olarak buraya Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
t:itmcc::ine rnii'iöarıite ,.clilecektir. mahallesi. sokağı, numarası : '!'{arlıdere 

Vasington 5 (A.A) - Mısır ve civa- Yeniköy tepe altı ve Nnrlıdere köy üs
rındaki fülrre 17iyecck ve harp malıe- fü zeytinlik .. 
rnesi nakli için yiiz şilep tıh•is Pdilecek- Takdir olunan kıym"t : 6 dönüm 5514 
ir. Bu sur<rtle Amer;ka tnırilterenin M2. Beher dönümü 40 lira .. Zeytinlerin 

harp gayrl"'11c-rine nıUhim miky~~!a yar- beher ağacı beşer lira. 
ihm ~d .... bilecPktir. Der:iz komlc;yonunun Arttırmanın yap1lacağı yer, gün saat: 
clinrl~ bulunan yÜ7. v:ıpur hu ic:ıe taJı~is İzmir birinci icra dair~inde 30/4/1941 
erlilecektir. ~arsamba günü saat 16 da .. 

ZAFER DEMOKRASİLERİNDİR 1 - İşbu gayri menkulün ş~rtname-
Londra, 5 (A.A) - Hollanda haşve- si 20/4/1941 tarihinden itibaren 17755 

kili miihim bcyrınatta bulunmustur. No. ile Birinci icra dairesinin muayyen 
Harbin neticesi h~kkınria nikbin olan nuınara.c;;ında her kesin ~örebilmesi için 

bawekil şunları söylemi.,<tir : açıktır. İlanda yazılı olanlardon fazla 
- Zafer volu. impaTatorluk orduları- malfunat almak istlyenler, ~bu şartna-

nın Afrikada kazandıkları zaferler, Ak- meye ve dosya numarasiyle memu-
denizi temizliyen İn~iliz donanmasının rivetimize müracaat etmelidir. 
ınuzaffrr hare!,atı ve Yugoslavvada ge- 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
neral Simovicin yantı~ı harekatla av- yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
dmlanmıs bulunmaktadır. veya milli bir bankanın teıninat mektu-

----- bu tevdi edilecektir. (124) 

Bell(rad hazır! 3 - İpotek sahihi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri

! Bo•tnraf• 1. el Snlıifede l nin gayri menkul üzerindeki lıakl.arını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan id

B. Ninçiç Yunan mil!f·tinin kahra- diaları ~bu ilan tarihinden itibaren on 
manlığını t~kdirle y!lıd ett'kt .. n son- beş gün içinde evrakı müshitelerile bir
ra demi•tir ki: tikte memuriyetimize bildirmeleri icap 

G - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya VPrilE"Il müh-
1Pt içinde parayı vermP7.Se ihal~ kararı 
f 0 •holunarnk kendisin<len evvel rn yUk
<ek teklifte bulunan klmsP arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, ol
maz veya bulunmaz.sa hemen yedi gün 
miiddetle arttırmaya ·ıkarılıp en çok 
P.rttırana ihal~ edilir tki ihale arasında
ki fark ve geçen cUnler icin yüzde 5 ten 
hesap olunacak Caiz ve di.~er zararlar 
aynca hükme hacet kolm~ksızın m~mu
riyetimizce alıcıdan talısil olunur. Mad
de (133) 

7 - 368 lira 60 kuruş taviz bedeli 
milsterklen alınacaktır. 

Gayri menkulün vukanda gnsterilen 
tarihinde bin'nci icra memurluğu oda
sında işbu ilfuı ve göstt'rilen arthrnıa 
şartnamesi dairesinde •atıleoağı ilan olu-
nur. 1320 (808) 

1941 
KOLO YASI - Bıigün kabine içtimaında harp eder. Aksi halde haltları tapu siciliyl~ 

feliketini Y ugoılavvadan uzaklaJ- sabit olmadıkça satış bedelinin payla.ş-
tırma.k için mümkün olan htt şeyi masından hariç kalırlar. Eczacı KE1\1AL AKTASIN 

yaptık. Hükümet ""iri kabir.e tara- tr:k ea!:ı~:!e~~~~!m":~::f~ı! SAHESERU.ffiİND"'ıl-
fından imza ecli1Pn anlasmayı kabul mus ve lüzumlu malOmatı almış ve hun- , _ HİLAL ECZAifESİ _ 
ehniştir. Sadece Yugc:>slıw milleti ları tamamen kabul ctmis ad ve itibar ~--•••••·--••••"' 
;çin hayati Eebemmiy .. ti haiz olan ba- olunurlar. IZMIR BELEDiYESiNDEN ı 
zı noktalanıı ta~rihi kin mÜ7akerele- 5 - Tayin edilen zamanda g•yri men- Killitür mahallesi 1388 •ayılı soka!!ın 
re giri,mi~tik. Hatt; hareketimizi kul üç defa hai!ırıldıktan sonra en çok natamam kısmı ile 1379 ,ayılı soka~ın, 

arttırana ihale erulir. Ancalı: arttırma V asıfçmar cadde<iyle 138ı sa17ıh sokak 
sarahatle tayine yarıyacllk olan bu bedeli muhammen kıymetin yüzde yet- arasın.saki kısmında yeniden Beton yol 
müzakereler inkttaa uğrıunıstır. m~ beşini bulmaz vey,. satış istiyenin yapılması, fen işleri müdürlü~deki 
Kimseye kar•ı kö•ü bir niyet beı- alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar k"§if ve şartnamesi veçhile açık eksilt
lemiyoruz. Yugoalavyanm yegane bulunup ta hede! bunları o gayri men- meye konulmu.rtur.Ke1a bedeli ~324 lira 
gayesi milli istiklalini korumaktır. kul ile temin edilmi~ alacaltlannın mec· 75 kunı.' muvakkat teminatı 249 lira 35 
Mevzuubahis müzaken"lerle anlat- muundan fazla17a çıkmazsa en çok art· kuruştur. Taliplerin teminatı iş hankası-

tıranın kahhüdti baki kalmak lliere na yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
mıık istediğimiz !ey de bundan iba- arttırma on gün daha temdit ve onuncu olan 21.4.941 Pazartesi gılnti saat 16 da 
ı·ettir. - giinü ayni saatte yapılacak arttınnada. encümene mUracaatlan 

YUGOSLAVYA KORKMIYOR bedeli satış istiyenin alacağına rUçhanı 6-10-14-19 (809) 
B. Ninçiç Alman ve ttalv•n eazetele- olan direr alacaklıların o gayri menkul 

rinin Yuııo•lavya aleyhin~eki nl'Şriya- ile temin edilmis alacakları mocmuun
tından bahsederek söyle cleml.rtir: nan fazlava cıkmak "artiylc, en çok art- Devren satılık 

- Tamsvarda Almanlara. DAlmaç,,a- !ırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
da ttalyanlara karşı yaı"lrlığı ileri sürü- edilemezse ihale vapılamaz va satııı ta· Mezarlıkbaşı !kiçeşmelik caddesi 
len fona muamelelerin ,akıabra tetabuk lebi düser. 3/5 numarAlı tütün müskırat ve pul 
etmediğini ispat edocelt seğ-bm dcliUere 6 - Gayri menkul kendisine ihale hayfüai dükldnı bU!iln teferrüatiyle 
malikiz. Alman ve ttalyar propaganda- nlunan kimse derhal veya verlkn miih- birlikte devren satılıktır. 
!arı bu valan iddiaları tev<ik edemedik- Jet kinde parayı vermezse ihole karan Arzu edenlerin içindekilerine 
!eri gibi tashiha da v•namııyorlar. Bb. feslıolunarak kendi<inden evvel en yük- müracaatları. 
\,lisnii niyet sahibi olduğumuzu ispat ..t- <.ek teklifte bulunan kirnst' arzetmiı; ol-•• Mustafa Kostak _ 

tik. Şimdi hlidisolerin in'<i'Ofını bekle- l •lui?u bedelle almai!a razı olursa ona. ~----~!!il!'• 
~nek1~n baska bir ~ev ''apı'Ylc.yız. razi olmaz veva bulunmazsa hemen ye-

Biz korlanıyoruz. Milletimiz ma- dl giin müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
·d cok arttırana ihale edilir. İki ihale ara-zı e de dıg'-er tecavüzlere u~·· 

- ... - sındaki fark ve geçen ııünler için yiiz-

Birinci sınıf mütehassıs Doktor 
Demir Ali Kamçıoğlu 

lır. Dövü"1tek IBzmısa dövüşece- de beşten hesaı> olunacak faiz ve diğer 
ğzi. Her keı vazifemizi yapacağı- 1 •ararlar aynca bükme hacet kalmaksı
mn~dan emin olmalıdır. ,ın memuriyetimizoe alıcıdan tahsil olu-

Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
ELEKTRİK TEDAvtı.ERi 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. İımiT 
Elhamra Sineması ark:ısnda sabah

KALBİ DURDU 
ödemişin Birgi nahiyesin~ baifü Ku

ruca ova köyünde 85 ya~ınıia Mehmet 
Dil<en ekin tarlasına ot toplamağa git
miş, dönfüıte yol orta~ında di!şerelı: kalp 
durma•ından ölmü~tiir 

---o-

ARAATM1$ 
Bayındırın Kalburculuk mahallesinde 

Mehmet ~lu !•mail Kalay ve Utif oğ
lu Nail Karatay sarh<>5 olarak nara at
tıkları idd.iasiyle yahıanmışJarda, 

,-,ur. Madde (133) 
Yukarıda gösterilen tarihiııde İc- tan akşama kadar ha!!talannı kabul 

·a memurluğu odasında i.şhu ilan ve gös- eder .• 

!erilen arttırma şartnamesi d~iresinde '"lıı•••TEL-•E•F•O•Na 1:•34•7•9--(4•6•9•)~, ·atılacaİ'(ı i13.n olunur. 1304 (805) ' ~ 

izrnir Hususi Muhasebe Müdürlüğünden : 
İbrahim oğlu İsmailin müterakim vergi borcundan dolayı haczedilen Ahmet 

ağa malıallesinin Kemeralb caddesinde '7 ve birinci ve ikinci mıhc;ılarda 1, 13, 
20, 22, 24, 25/13, 15, 3, 11 numaralarda ve 238 adanın 5 parselinde kayıtlı 
16400 lira kıymetindeki maa müşteınilll.t hanın mülkiyeti Viliyet idare heyeti 
karariyle 21 gün miiddetle mUzayedeye (1kıırılmıştır. 

Taliplerin teminat akceleriyle birlikte 21/ 4/1941 tarihinde saat 16 da idare 
heyetine müracaaUeri ilan olunur. 6 - 9 1231 (803) 

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

KİRALIK TREN BUFESİ 
Devlet Deıniryollan 8 inci i~letnıe i'llüdürlüğündcn : 
Alsancak - Denizli arasında her gün mütekahilen işliyen 1315 _ 1316 No. lu 

katarlann seyyar büfeciliği 2490 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin son fıkra
sına tevfikan bir sene müddetle ve pazarlıkla ehline kiraya verilecektir. Bir 
senellk muhammen kirası 600 lira ve muvakkat teminat 90 liradır. Taliplerin 
hu gibi işleri muvaffakıyetle idare etmi~ oldukla~ına dair İzmir belediyesin
den alınmış bir vesikayı hamil olmaları lazımdır. Şartnamesi Alsancakta İşlet
me kaleminde görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatlarını ve Belediyeden 
alııeaklan ehliyet vesikasını hamilen 21/4 1941 G. Saat 15 te Pazarlığa i:;tirak 
için işletme komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

6 8-11 -15 1319 (807) 

İzmir Vfldyetf Daimi Enciimenı riyasetinden: 
1 - Paralı köprüden Bayraklıya kadar 3602 metı-e uzunluğunda parke kal

dırım inşaatı 4/4/1941 tarihinden itibaren 17 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. • 

2 - Tahmini keşif bedeli 138058 lira 38 kuruştur. 
3 - Keşif evralı:ı 690 kurw; mukahilinda turistik yollan mıntaka müdürlü

iiünden alınabilir .. 
4 - Muvakkat teminat ınikdarı 8153 liradır. 
5 - İstekliler ihale tarihinden en az 8 gün evvel Turistik yollan mmtaka 

mildilrlüğünden ehliyet vesikası alacaklardır. 
6 - Eksiltme 21 Nisan 941 pazartesi günü saat 11 de hmir vilayeti Dairnt 

encümeni odasında yapılacaktır .. 
7 - İstekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlıyacakları zarf. 

lan ihale gilnii saat ona kadar Makbuz mukabilinde Vil5yet makanu-
na vermeleri ilan olunur. 6 - 10 1287 (802) 

Çocuk esirgeme kurumu İzmir merkezinden: 
Doktorumuz 1 Nisan 1941 den iıiharer. saat 10,30 dar 12,30 a kadar 

hasta çocukları bakacaktır. Fakirler meccanen vakıtları eyi olanlardan - 25-
kuruı teherrü alınacaktır. 4 5 6 1275 (795) 

Kendinizde 
nızda 

veya çoçuklan
~ördüiünüz 

Bolsizlik, KaruıtzW.. Hazımsızlık, K arm ai(rılan, Kum şi:;melerl, Burun 
makad kaşınması. Oburluk. Baş dönmesi. Salya aknuısı, Sar'aya benzer 
sinir haUeri, Gece korkulan, Glirmede, işitmede bc:nıkluk. ıti'Ci ~ayri 

tabii haUer; 
Bunlar yeyip içilen ııeylerin t.eıniz ve saf olmamasından dolayı barsak· 

larda yet!flp iireyen ve kanlarımızı emen soluc:ınlann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alınız.. Ve içindeki tarife mucibin
ce \,.-ullanınız.. Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR.. 

8an-l<i, 
' o -

ismine 
Dikkat 

IZMiR BiRiNCi iCRA MEMURLU- GAYRİ MENKUL MALLARIN AÇIK 
CUNDAN : AR'ITIRMA iLı\NI (:lfadde 126) 
Gayri menkul malların açık arttırma İZMİR BİRİNCİ İCRA MEMURLU-

ilanı. Madde 126 . ÔUNDAN : 
Açık arıtıma ile paraya çevrilecek Aı;ık arttınna ile paraya çevrilecek 

~ayri menkulün ne olduğu:tarla ve için- gayri menkulün ne olduğu : Bir kıta 
de 40 zeytin ağacının 3/1 payı ba~ .. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki. Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi. sokağı numara~ı: Narl1<:lere mahallesi, sokn~. nwnarası : Cumnova--
Yeniköy Ali onbaıı semtinde. sı Karye civannda. 

Takdir olunan k1ymet : tcmamına Takdir olunan kıymeti: 17 dönüm be· 
•600> liradır. her dönilmü 70 lira •. 

Arthrmanın yapılacağı yer, glln, saat: . Arttınnanın yaı>ıl.acağı yer, gün saat: 
lzmlr birinci icra daire•lnde 30 / 4 /941 Tzınir birinci icra dairesinde 30t4 /1941 
~a~amha gÜnÜ saat 14 de çarşamba günii saat 15 te. 

1 - iş bu gayri menkulün arttırma 1 - İşbu gayri menkulün arttırma 
tartnam°"i 20/4/941 tarihinden itiha. sartnamesi 20/411941 tarihinden itiba
ren l 7751 No. ile birinci icra dairesi- ren 17747 No. ile Birinci icra dairesinin 
nin muayyen numara~ında herkesin gö- muayyen numarasında her kesin p;öre
rehilme•i için açıktır. ilanda yazılı olan- bilmesi için a~ıktır. İlanda vazıh olan 
!ardan fazla m .. lumat almak istiyenler, lardan fazla malOmat almak istiycnler 
h~bu ~artnameyc ve do'Ya num;ııııraı\iyle işbu şarb1ameye ve do.'iya numa.ra 
memuriyetimize miiracaat etmelidir. siy)e memuriyetimize müracaat etmeli 

2 - Arttırmaya i~tir&k il"in yukarıda dir. 
yazılı kıymetin % 7,5 ni..hetinde pey 2 - Arttınnaya iştirak için yukarıda 
veya milli bir bankanın teminat mek- yazılı kıymetin yüzde 7.5 nishetinde pey 
tuhu tevdi edilecektir. ( 124) veya milli bir Bankanın teminat mek 

3 - ipotek sahihi alacaklılarla di- tuhu tevdi edilecektir. (124) 
;;er alakadarların ve irtifak hakkı sahip- 3 - İpotek sahihi alacaklılarla diğer 
~ alakadarların ve irtifak hakkı sahiple-lerinin gayri menkul üzerindeki hakla-
rını husutı1i1e faiz ve ma!'rafa dair olan rinin g-ayri menkul üzerindeki haklannı 

hususiyle faiz ve masrafa dair olan id 
iddialannı işbu ilan tarihinden itibaren dialarını işbu nan tarlhlnden itibaren 
on beş gün içinde evrakı mü•hit~lerile on beş gün i~inde evrakı müsbitcleriyle 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri birlikte menıuriyetirnize hilditmeler! 
!cah eder. Ahi halde haklan tapu sici- icap eder. Aksi halde haklan tapu sici 
lile sabit olmadıkça aatıs bedelinin pay- liyle sabit olı:nııdıkça satış bedelinin 
l~masından hariç kalırlaı. paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya i,- 4 _ Gösterilen günde arttırm:ıva ; .. 
tirak edt!nler arttırm.A oartnamesini oku- tirak edenler arthrma şartnamesini 
muı ve lüzumlu maliimat almış ve bun- okumuş ve lüzumlu maltlmat almış ve 
lan tamamen kabul etmit ad ve itibar bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti 
olunurlar. bar olunurlar. 

5 - Tayin ediler zamanda gayri 5 _ Tayin edilen zamanda gayri men 
menkul üç defa hağnlclıktan •onra en kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
cok artırana ihale edilir.Ancak arlhn>ı> artlırana ihnle edilir. Ancak arttırm:ı 
bedeli muhammen kıymetin yüzde 7 5 bedeli muhammen kıymetin yüzde yet 
~ini bulmaz veya oatış iatiyenin alacağı- miş beşini bulmaz veya sabş istyenin 
na rüchanı olan diğer alacaklılar hulu- alacağına rücbanı olan diğer alacaklılar 
r.upta bedel hunların o gayri menkul bulunup t• bedel hunları o gayri men 
ile temin edilmİJ! alacaklarının mecmu- kul le temin edilmiş alacaklarının meo
undan fazlaya çıkmazsa en çok arıtıra- muundnn fazlaya çıkmazsa en ı;ok art
nın taahhüdü haki kalm•k üzere arttır- tıranın taahhüdü baki kalmak üzere art
ma on gün daha te-mdit ve onuncu tırma on gün daha temdit ve onuncu 
r,ünü ayni saatte yapılacak atrtırma günü ayni saatte yapılacak arttırmada, 
da, bedeli satı~ istiyen alacağına rücha- bedeli satış i.stiyenin alacağına rüçhanı 
nı olan diğer ahcaklılann o gayri men- olan diğer afocaklıların o ~ayri menkul 
kul ile temin edilmit alacakları mecmu- ile t~min edilmiş alacaklan meı.ınuun 
undan fazlaya çıkmak •artiyle, en çok dan {azlava çıkmak sartiyle, en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel arttırma ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve aatış elde edilemezse ihale yapılamaz ve sa 
talebi dü~er. tıs talebi diişer .. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 6 _ Gayri menkul kendi,ine ihale olu 
olunan kimse derhal veya verilen müh- nan kimse derhal veya verilen mühlet 
let içinde parayı vermezse ihale kararı içinde parayı vermezse ihale karan fes 
fesholunarak kendisinden eV\·el en yük- holunarak kendisinden evvel en yüksek 
oek teklifte bulunan kimoe arzetmiş ol- teklifte bulunan kimıoe enetmiş oldugu 
duğu bedelle alma1!a razı olursa ona, bedelle almaiia razi olursa ona, razi ol• 
razı olmaz veva bulunmazsa hemen on maz veva bulunmaz.q hemen yedi ~n 
heı ııiln müddetle arttırmaya çık~rılıp müddetle arttınnova çıkarılıp en çok 
en çok artırana ihale edilir. iki ihale arttırana ihale edilir İki ihale arasın<la
ara.ındaki fark ve geçen günler için % ki fark ve ı?ecen günler kin vUzde heş-
5 den hesap olunacak faiz ve di;;er za. ten hesap olıınac•k faiz ve diğer zarar
rarlar aynca hükme hacet kalmaksızın !ar a\'rtca hükmP hacet kalmaksızın me
memuriyetimlzce alıcıdan tah!\il olunur. muri\retimh:ce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133) Madde (133) .. 
Yukarıda gösterilen... tarihinde lzmir Yukanda gösterilen tarihinde İı> 

1 ci icra memurluğu odaııında »hu ilan ra memurluğu odasında işbu ilin ve 
ve gösterilen arbrma eartnamesi daire· p:österi1en arttırma şartnamesi dairesin 
sinde atılacağı ilin olunur. de satılacağı il5.n olunur 

1303 (804) 1305 (806) 
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1 met darbesiıı- ! 
: E - -1 de Alman par- ! 

i == .:;,, ;:~ i 
~ i~~!~!z • lreafı mi~n~ .. e"~ 
~ betlerinin fıesilmesi ~ 
~ mevzuc:iJahis cSeğül- ~ 

Rr.r-fyo g~tzelcsine göre bu hafta sona 
er,.rk,.n 'r"ugoı::lavya n1e.c;elesi beyne1mL 
le) siyu!Iİ sahanın ön pli\nını işgal etmiş
tir \'azi}•etin hulasası şudur: 

Balfıanlara Alman as· g Londra 5 (A.A) - Royterin ~ 
heri nalıliyatı gaçle~e- =diplomatik muhabiri bildiriyor: § 

cefı, mihver sanayii § Irakta kral naibi yok iken ve ~ 
•\)manya. Yugoslavyayı tazyik için 

ikı vasıta kullanmaktadır; birisi ekali
yctler ve bilhassa bunlar arasında 1 hr
vat unsurudur. Bu son teşebbüs suya 
"düımüştür. Hırvat lideri Maçek. Sırp
larla teşriki mesai etmek suretiyle va
tanperverliğini göstermiş ve kral huzu
runda sadakat yemini etmistir. 

havadan Jıolayca § parlamento da tatilde iken Raşit § 
bombalanacak- §Ali.bir t~kım ~skeri seflerin i~ti- § 

. .. = rakiyle idareyı ele almııtır. Al-= 
Rady·o gazetcsıne gore Yugoslavya ;: 1 R "t Al" • l ·ı· = 

müttefiklerle beraber hareket ederse : man ar ll§I mm ngı ız : 
miittefik lı8\'a kuvvetleri sevkülceyş § aleyhtarı fikirleri olduğunu dü- § 
hakımdan büyük avantajlar elde ede- ~ tünerek onu kulhnmakta tered- § 
ccklerdir. Bu faydalan şöylece sıraJıyn. § düt etmiyecekl<:rdir. Vaziyet cid- ~ 
biliriz : .. .. . . § di olmakla berabt-r vahim değil- ~ Almanyanın kullandığı ikinci tazyik 

silci.hı Yugoslavyanın ilci komşusu olan 
Macaristan ve Bulgaristanı bu memle. 
k.t aleyhine tahrik etmektir. 

ı - Alınanya en buyuk ıhtıyacmı = d" l ·ı · B "d ·· -
t k ·1 ed t l"" Ro d . im k ;: ır. ngı terenın a~ at mumes- ;: 
e~ ı en pe ro u manyn an a a · : il" • - akı d k" ed" = 
tadır. Romanya petrol kuyularına ya· ;: s ı vazıyetı y H .an !a ıp ı-:; 

Daha on gÜn evvel Viyana paktiyle 
Yugoslavyanın toprak tamamlığını ga
ranti eden• Alrnany"" Yugoslavyada hü
lcümet değişir değişmez bu memleket 
topraklarını Macaristana peşkeş çek
mek. i9temiştir. 

pılaeak ha\'a taarruzları Almanları en : yor. Loı,dra mabfillerınde kay- : 
can alacak noktasından vuracaktır. § dedildiğine göre İngiliz - Irak ~ 

2 - Komaya ve Bulgaristana yapıl- : münasebetlerinin lıeailmesi mev- : 
?"ş olan A~~- kuvv~tleriııin Almanva ~ zuubahs olmayıp ıttifak muahe- § 
ıle her nevı munnkalatı Yugoslavyanın = d · h""kü ı • balid" = 
~imalinden geçmektedir. Tunadan nak· E esı u m.erı 1 ır. ~ 

Almanya Macaristanclan Macar or
dularının berekete geçmaini istemitlir
Kont Teleki Macar askeri tefleriyle gÖ
riifmelerinde hunların mukavemet fik
rinde olmadıldannı anlayınca yeise dü. 
ıerek intihar ebniıtir. Bu hidise Macar 
milletinde o kadar derin yeis husule ge
tirmiıti ki Almanlanr ha mmtakada u
rar ebneleri ıüphesizdir. Alınanlar Yu
goslavyaya karıı büyük hazırlıklar yap
maktadırlar. Macar ıimendiferleri A]c 
man ulcerlerinin nakliyebna tahsiı edil
miı, Alman motorlü kuvvetlerini 'f u_ 
goılavya hudutlarına aevkolunmuıtur. 
Yan resmi Alman sözcüsü Yugoalavya
Almanya arasında ıiyasl münasebetle
rin hemen hemen inkılaa uğradığını söy 
Iemiftir. Bir Alman gazetesi Yugoslav
ya aleyhindeki ıiddetli DO!riyabnda di
yor ki: 

liyat durmuştur. Almanlar ancak Ma- :1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

Yeni Avrupa nİ%ammda Yugoslavya
da olup biten §Oylere yer yokttD". 

iT AL YANIN V AZIYETt 

caristan demiryollarından istifade ede
ceklerdir. Bu münakale yollarına yapı
lacak şiddetli ve devamlı hava taarrıız
lan Bulgaristandaki Alman kuvvetleri
nin ikmal durumunu çok tehlikeye dii
slirebiHr. 

3 - Alman hiikiimet n1erkczinin Vi
yanaya nakli düşiiııüldiiğü l(ibi Alman 
ağır sanayünin kısmen Avusturyaya 
nakledildiği malfundur. Yugoslavya 
tayyare meydanlarından kalkacak hava 
kun·etleri bu sanayi bölgesine taarruzu 
mümkün kılacaktır. Bu suretle Avus
turyadaki ağır sanayi de Rıırdaki sana
yiin akibetine uğrıyacaktır. Bunun ne
ticesi olarak Almanya memleketin her 
tarafında hava müdafaa tertibatı almak 
sııreliyle hava kuvvetlerini dağıtmağa 
mecbur olacaktır. 

Bu saydığımız faydalar yalnız Alınan
raya karşıdır. İtalyanlara gelince bütün 
ltalyan ağır sana);i müttefik bombardı
man filolarının tehdidi altında buluna
raklır. Sahildeki hedefler müessir su
rette bombardıman edilecektir. Adirya
tikteki deniz hakimiyeti İngilizler eline 
ge~ecektir. Almanya i1c İtalya arasın
daki muvasale mahdut dar g~itlere da
yandığına göre bu geçitlere yapılacak 
taarruzlarla muvasale zorlaşacaktır. 
Şimdi mahzurları mütalaa edelim : 

Y ugoılavya ile hat gösteren ihtilafta 
ltalyanın vaziyeti pyanı dikkattir. ltal
ya Arnavutluk meselesi tasfiye edilin
ceye kadar Yugoslavya ile bir harp çık
maamı İstememektedir~ Ayni zamanda 
ltalya batka sahalarda meıgul bulun
duğu bir sırada yeni bir cephe ihdas 
edilmemesi arzusundadır. Buniann hep
sinin fevkinde olarak İtalya Alınan
yanın Adriyatik denizine inmesini Yugoslavyanın üç tarafı mihver top
memnuniyetle .-ömıiyec:elrtir. Fakat raklariyle çevrilidir. Bu birinci mahzur
Almanyanm Yugoslavyaya kartı ihti- dur. İkinci mahzur hava meydanlarının 
yar ettiği vaziyet iki devletin harbe git- fazla olmamasıdır. Bununla beraber 
mek üzere olduklarım .-öıteriyor. Yu- meydanların müdafaası kuvvetlendiri
ıroslavya bütün tedbirlerini almlfbr. !irse bu mahzurlar ortadan kalkabilir ... 
Yuıroslav ıimendiferleri dünden itiha- lngilizler Balkanların bu kısmında ha
ren askeri kontrol altına girnıistir. va üstünlü~ü. te~. ederlerse yuka
Tunada seyriiaefer durdunılmllflur. Yu- nda _h_ahsettı.ııın;ıı~ bulun faydaları elde 
goslav - Macar badutlan kapatılnuıtır. edeb~ler. Ingilizler ayn~a :ugoslav
Yugoslavya Amerikaya müracaat ede- yadaki h~va meydanlarını ilen meydan
rek bazı tip harp malzemesinin müsta- lar suretınd_: kullanar~ taY?'are mey
celen gönderilmesini iıtemiıtir. Yugos.. ~anlan azJ;J?ndan m':'tevellit ~ahzuru 
lav hariciye nazın beyanatında Alman- ~e. edebilirler. Yanı Y unanistandaki 
yan ile münasebetlerin bugiinkü mahi- uslerınden kalkara~ ';ugoslavya~a~ı 
yetini aydmlabnlflır. Bu beyanat Yu- hava meydanlarını hır dinlenme ussu 
ıoslavyaırun bir harp ihtimalinden olarak kullanabilirler. 
korkmadığını, jlöiiüfme.k icaheclerse Şarki Afrikada Asmarayı işgal ede
kahramanca döğlifeceğini göstermekte- rek cenuba doğru ilerliyen imparator-
dir. luk kuvvetlerinin meşhur Aduayı iJgal 

MA TSUOKANII' etmeleriyle nihayet Eritredeki harekaı 
ZIY ARETLERI Habeşistana intikal etmiştir. 
Amerikan gazeteleri Japon hariciye Aduanın tarihl: bir ehemmiyeti var-

nazırı Matsuokonın Avrupa ıeyahatini dır. Büyük Menelikin saltanatı zamanın
.dikkatle takip etmişlerdir. Almanların da ltalyanlar Aduada hezimete uğra
Japonları harekete getirmeğe muvaffak mış]ardı. ltalyan askerleri kılıçtan geçi
olamadıkları noktasında bütÜn gazete- rilmiş ve Adisabab · muahedesiyle ltaL 
ler ittifak etmektedir. Japonya başlıca ya Haheşistanın istiklalini tanımıştı. 
deniz kuvvetleri rnüvazencsiyle a18ka- 1935 te İtalyanlar bu mevzii ellerine 
dardır Almıtnya ve ltalya denizlerdeki geçirince orada esk" mağlilbiyetinin acı
vazivet hakkında jaııon:ı:aya çok nikbin sını çıkarmak için bir abide dikmişler
malUmat vermişlerdiT. Japon hariciye di. Şimdi Adua şehriyle birlikte bu za
nazınnın Romaya ayak bastığı gün Ak.. fer abidesi kaybedilmiştir. Eritreden 
deniz muharebesinin vuku bulması mih- şimali Habeşistana intikal eden harekat 
ver devletleri için büyük talihsizlik ol- büyük inkişaflar gösterirken Diridava
muttur. Matsuokanın resmi ziyareti ni- dan ilerliyen 1ngiliz kuvvetleri Adi9a-
hayet bulmuştur babadan 1 5 0-160 kilometre uzakta 

ROMANYADA bulunan Avaş ırmağını gec;mlşlerdir. 
Yeni nizam Romanyada mali tesirle- Afrika kıtaasındaki isyan hareketleri 

rini göstC>rmeğe başlanuşbr. Romanya- ltalyanların vaziyetlerini çok güçleştir. 
nın arazi fedakarlıklarına ilaveten tedi- misti. Adisabahada kanıasahlc bü.bü
ye kabiliyeti sarsılmıştır. Romanya tün artmıştır. 
borclarını ödiyemiyecek haldedir ve bu Libvaya gelince; ltalyan radyosuna 
kudretsizlik mihverin ekonomik çen- "öre Bingazi ltalyan ve Alman motör
lierine J(irmesinin neticesidir. lü kıtalan tarahndan işgal edilmiştir. 
R<ımanya şimdiye kadar petrol ve ke- Diğer bir radyo haberine göre lngilizler 

reste ihracatiyle serbest döviz tedarik müdafaa mevkilerini bu şehirin garhin
etmekte idi. Bugün keresteyi ve pet- deki dağlık hölg<led~ hazırlamışlardır. 
rolü Almanya ve İtalyaya satmakta ve İngilizler az zamanda bu bölgelerdP çok 
mukabilinde serbest döviz değil, lele- üstün kuvvetler tol'lamağa muktedir v• 
ing alacakları hasıl olmaktadır. müsait vaziyettedirler. 

AMERiKAN YARDIMLARI 
BirJ,.şik Amerika ngiltereye yardım 

mescle<indc ehemmiyetli bir adım daha 
atmak üzere bulunuyor. Yapılacak yar
dımların en mühimmi na1<liyat mes<>le
sinde kendini gösterecektir. B. Ruzvelt 
Kızıl denizin artık harp mmtakası sa
yılamıyacaj!ını oradaki İtalyan kuvvet
lerinin tasfiye edildiğini bildirmiştir. 

Bu sebeple Amerikının Si!ve:vşe ka
dar yapılan nakliyata yardım edeceği 
anlaşılmaktadır. Ar.ıe:ik~n gemilerinin 
Süveyşe kadar gelmeler: tngilterenin 
omuzlarından büyük hir yükü alacak 
ve yakın sark devletloinın iktısadl ve 
a.skeri \'aziyet1erini hj;vük ölriidP ra-
haUandıracaklardır · 

FRANSANIN U.ŞF.Sı 
.-;- .. ı•fl-:~tla iase isleri ~ geçuKçe glıç-

le.~iyor. Bnnıın seh.,bi Pnela Fransanın 
bir kL<mı Alman isgali altındadır . Bu 
kL<ımla serbest kı;ı~ era•mda iktısad' 
münasebetler kalmamu::t1r 

lkinci sebep İngiliz ablokasıdır, üçiin
cti sebep me~gul ve gayri mesf!Ul Fran
sada istihsalin ••almasıd:r Dördüncü 
sebep Alman makamlarının işgal altın
daki Franc;a ile serbf.st Fransadan mii
him mikdarda eşya satın almalarıdır 
Son hRberlere gi.ire iase meselesinde Vi-
111:i hükümr-tiyle Almanva arasında bir 
anlasma van1lmıstır. Fakat bu anlac::
manın müskiillcri ortadan kaldırmı:ıN,.. 

\•ardım edeceğ"i zannedilemez. Zira 8"'1 

miiskülü Fransava hariçten gıda men. 
deleri Hhalidir. Bu cihetin temini Al 
manyadan ziyade :lngiltereye tabidir. 

Mihver vapur
müsade

resinder• Ame
rika haklıdır 

farının 

--··--
Amerilıa Alman deniz 
ata,esini de istimiyor ... 
Fransız vapurları satın 

alınacak •• 
Vru;inrton, 5 (A.A) - Birleşik Ame

rikanın Vaşingtondaki Alınan deniz ata
şesinin 'eri alınmasını istemesi muhte
meldir. 
Vaşington, 5 (A.A) - Birleşik dev

letler hükümc~ tarafından limanların
daki Alman ve İtalyan vapurlarına el 
konması dolayısiyle protestoda bulunan 
Berlin ve Roma kal>i.nt.'lerini.n mUtalaa
lan Vaşington hükümeti tarafından 
kat'i olarak reddedilmiştir. Müsadere 
ile takip edilen maksat bu gemilerin 
tahribini serbest bırakınamaktır. Birle
<ik devletler hariciye nezareti bu va
purların. Amerika limanlarında tahrip 
edilmelerin~ mani olmak için müsadere 
edildiğini bildirmiştir. Bu suretle mih
ver devletlerinin protestolarına da ce
vap verilmistir. 

B. Kordel Hu! Almanya ve İtalyanın 
ölçüsüz iddia ve taleplerine karşı hay
retini açık bir lisanla izhar etıniştir. Al
man elçisinin, hukuku düvel kaideleri
nin ve Alman - Amerikan dostluk ve 
ticaret anlıışmasının ihlfil edildiği hak
kındaki iddialarını tevsik edemediğini 
söylem.iştir. Alman notasına cevabında 
Amerika hariciye nazırı alenen şunları 
söylemektedir: 

Ben bir memleketin limanlarına sı
ğınmış vapurların kaptan ve tayfaları
nın kendilerine bahşedilmiş olan misa
firperverliği çiğııiyerek bu vapurların 
tahribi hakkını veren bir devletler hu
kuku kaidesi tanınllyorum.. Alman 
Amerika ticaret muahedesinde de böy
le bir hakkın istinat edebileceği bir hük
mün gölgesi bile mevcut değildir. 

Notada şunlar ilave edilmektedir: 
Esasen medeni bir devletin böyle tah

rip hakkı veren bir hükmü muhtevi her 
hangi bir muahedeyi imza etmesi ihti
mali bile havsalaya sığmaz. Yabancı va
purların, başka vapurlarla bulundukları 
limanların emniyetini tehlikeye koya
cak şekilde tahrip edilmesine müsaade 
eden lıiç bir hadise yoktur. Alman va
purlarından birinin yardımcı makinele
ri ve hareket cihazı tahrip edilmiştir. 

Amerikan notası ıDiğer Amerikan li
manlarında muattal duran bazı Alman 
vapurlarının batınlmış ve yakılmış ol
ması bizim limanlarımızda da ayni ha
reketlerin tasarlandığı hakkında kafi 
bir filtir verir. Hükümetiniz bizim bu 
hadiseleri hesaba ithal etıniyeceğimizi 
nasıl zannede bilmistir ?a sözleriyle ni
hayet bulmaktadır. 

İtalyan notasına verilen cevap ta şu
dur: Ecnebi vapurlarına el koymak sa
JAh.iyetini hükümete veren bir kanun 
vardır. Hükümet lüzum gördüğü talı:
dirde kara sularında ve limanlarında 
bulunan her hangi vapurların tahribi 
hareketini men'e matuf tedbirler almak 
hakkını haizdir .. 

FRANSIZ VAPURLARI SATIN 
ALINACAK 
Vaşington, 5 (A.A) Normandi 

Transatlantiği dahil olduğu halde on beş 
Fransız vapurunun müsadere edileceği 
hakkında çıkan haberler üzerine Ame
rika hükümeti böyle bir karar alınma
dığını Vişiye bildirmiştir. Amerika 
Fransaya göndereceği iaşe maddeleri 
mukabilinde bu vapurları satın alacak
tır. 

İKİ ALMAN GEMİSİ YAKALANDT 
Llma. 5 (A.A) - Karlovadan kaçan 

iki Alman vapuru bir Peru harp gemi
si tarafından yakalanmış ve Kasmaya 
~etirilıniştir .. Bu vapurlara mürettebatı 
tarafından ateş verilmişti. 

& 

Af rikada harp 
----co>·----

Adisababaya 
145 kilometre 

yaklaşıldı 
--0--

Bingazi civarında mih-
ver ilarlegişi durdu 

----0--

ingsliz tayyareleri 
Trablusıa ~llzlerce lıE· 
lometre u~afıtan gö

rüDen bir cofı yan
gınlar çılıardılar 

Kahire, 5 (A.A) - Dirid~adan 
Adisababa istikametinde ilerliyen ce
nubi Afrika kuvvetleri Habeşistan pa.. 
yitahtma 145 kilcmetre mesafeye ka
d~r yaklasarak Avaş nehrini ge~nıişler 
dir. · 

LtBY ADA MiHVER ILERLIYIŞI 
DURDURULDU 
Kahire, 5 {A.A) - Orta şark lngi

tiz kuvvetleri tebliği: 
Libyada Bingaziden prka doğnı iler

liyen dü§man kollan tevkif edilmittir. 
Vaziyete hakim bulunuyoruz. 

Eritrede AsmAradan ileri hareketi
miz devam etmektedir. ileri kollarunız
la, Aduanm tarkında bulunuyoruz. Bu 
•ehir civannda bir ltalyan taburu bas. 
kına uğratılarak esir edilmittir. Asma
rada alman esirlerin yelt-ônu dört bini 
ltalyan olmak üezere bq bine yakındır. 
Bir çok levazım elimize geçmiıtir. 

Mekteplerde imtihan 
hazırlıkları başladı 

~-~------x.~:----------
Deniz Ticaret mefıtebinin tatbifıat gemisi ;nıtl• 

hanlar için Marmara denizine açıldı.. 
1.stanbul 5 (Yeni As.r) Mektepler- Deniz tıcaret m•ktel.ııı.cte dersler k~ 

de imtihan1ar için hazrrlıt·a ba~Janılmış- s~nılş, soı~ ~ınıf t.a1e?c~i ınektt ptrn ~ 
tır. llk tedrisat meclisi Çnrşe..·:nba günü bıkat genıısıne ge<:nus:ıı·. Burada 118 

toplanacak, ilk mektepler~n tatil ve im- ve ameli mezuniyet i.mtih:ınla.rını ve~ 
tihan günlerini tesbit edecekti= lkmal ceklir. Mektep' gemisi M ""T110rl"•Ya ~ç~ 
imtihanları Haziran b..şır-ila yapılacak- mışlır. Gemide bir ill"tihan heyetı 
tır. bulunmaktadır • 1 
'111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111m11111 11111111111 m 11 1111111111111111111111111111111u11

1111 

Istanbul tranıvaylarında 
kadın biletçiler 

x*ır ibİ 
İstanbul 5 (Yeni Asır) - Avrupanın ekser memleketlerinde olduğu gı 

Ş"hrimiz tramvaylarında ifa kadın biletçiler kullanılması kararlaştırıl"'ııtıf· 
Bu karar ilk evvel Üsküdı:r - Kadıköy halk tramvaylarında tatbik olunacııl• 
70 kadar kadın biletçi alınacaktır. 

Amerika ~eten 
ay 1216 tay
yare yaptı 

Makineye 
\T erilirken 

Martta İngiliz ve A:me· 
rifıan fıuvvetlerine ilti· 
halı eden tayyareler 

1064 e vardı
Vaşington 5 (A.A) - Asosyeted Pres 

ajansının verdiği malfımata göre Ame
INGILIZ RESM TEBLit.I rika tayyare fabrikalan Mart ayı içinde 
Kahire, 6 (A.A) - Orta prk lngi- 1216 tayyare imal etmişlerdir. Bu tay

liz bava kuvvetleri umumi karargahının yarelcrden 1064 Ü !ngiltC're ve Amerika 
tebliği: ordu ve donanmalarına verilmiştir. Par· 

Hab°'iıtanda ıiddetll bir muharebe
den sonra kuvvetlerimiz Av&§ nehri 
üzerinde mühim bir müdafaa mevziini 
zaptetmi~lerdir. Diğer bütün mıntaka
larda ileri hareketimiz devam etmekte
dir. Cenubi Afrika kuvvetlerimiz ara- · 
larmda bir liva kumandanı bulunan bir 
çok esir aldıkları zikre §ayandır. 

Yu~oslav Kra
lının bir emir-

• 
namesı 
---«•---

Mihver devıetıerigle bO-
tü-n telef on muhaberatı 

kesilmiştir Libyada: Libyanın garp havzasında Ça halinde montajı ya::nlmanuş bir çok 

Pe-embe ve cuma gün)" • ··h· ,_ _ tayyarelerle tayyare motörleri bu mik-
., erı mu un ıaa.. dahil d ""Jd" 

liyetler olmUflur. Avusturalya hava tara egı ır. 
kuvvetlerine mensup avcıların taarruz ~ 
kqiflerinde Üç Messerımit ve üç Hava hücumları 
Y uııkers tipinde tayyare dü,ünniqler 
ve diğer bazı tayyareleri de ehemmiyet
li hasara uir.abnqlardır. Avusturalya 
tayyareleri hiç bir zayiat vennemiıler
dir. 

INGiLiZ AKINI 
Trablusta: 3 - 4 Nisan gecesi hava 

kuvvetJ,..rimize mensup ağır bombardı
manlar Trab1ua Üzerine bir akın yapmış
lardır. Orada çıkarılan yangınlar kilo· 
metrelerce uzakta görülmüş ve vali ko. 
nağına yakın yerlerde bir çok ~iddetli 
infi1"klar vukua gelmiştir. 

Eritre ve Habeşistanda: Gerek hava 
kuvvetlerimiz. gerek cenubi Afrika kuv
vetlerine mensup tayyareler askerleri
mize filen yaptıkları yardıma devanı et
mi~lerdir. Adisababanıo şarkında bulu
ııan Metaharra istasyonu homba ve mit
ralyöz ateşine tutulmuş ve Avaş nehri 
civarındaki motörlü nakliye kollan da 
ateş alt.Jna alınmıştır. Diridava tayyare 
meydanı askerlerimiz tarafından işgal 
edildiği vakıt 17 tayyare sağlam olarak 
ve 6 tayyare de tahrip edilmiş bir halde 
ele geçirilmiştir. 

G1RtDE H'üCUM E'ITILER 
Giritte: D~man fayyareleri dünkü 

Cwn~ günü Giritteki tayyare meydanı
na hu_cwn etınişlerse de pek az zayiata 
sebebıyet vermişlerdir Telefat yoktur. 
Hava dafi ateşleri bir tayyareyi alevler 
içinde düşürmüşlerdir. 

Bütün bu hareketleTdPn tayyareleri
miz salimen dönüşlerdir. 

o•----
Bir İtalyan destroyeri 
daha batırıldı.. 
Kudüs, 5 (Radyo S. 22) - Kahirede 

neşredilen amirallık tebliği : Kızıl de
nizinde bugün bir İtalyan destroyeri 
batırılmıştır. Bu suretle batırılan İtal
yan destroyerleri altıya çıkmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz Musavva limanı
nı sıkı surette tarassut ederken limanı 
terkeden beş destroyerin sıvıştığını 
görmüşlerdir. Bir müddet sonra bunlar 
Kızıl denizde keşfedilmiştir. Taarruza 
uğrıyan bir destroyer infilak ederek 
batmıştır. Diğer iki destroyer Cidenin 
cenubuna teveccüh etmişlerdir. Bunlara 
da bombalar isabet etmiştir .. Bu torpi
dolardıın biri ateş almış ve mürettebatı 
kayıklara binnıişlerdir. 

ALINAN ES1RLER 
VE MALZEME 
Kudüs 5 (Radyo - S 22) - Kahirede 

rıeşretlılen resmi tebliğ: Asmarada alı
nan esirler beş bine' varmıştır. Mühim 
miktarda harp levazimi, lokomotifler ve 
vagonlar iğtinam edilmiştir. 
--~-

İçel muallimlerinin 
tetkikleri.. 
Ankara, 5 (A.A) - Bir kaç günden 

beri şehrimizde bulunmakta olan İçel 
öğretmenleri ilk tedrisat umum müdü
rünün refakatinde olarak eğitmenli iki 
köy mektebini gezmişlerdir, İçel mual
limleri radyo evini de ziyaret ettikten 
sonra 3kşam Mersine hareket etmişler
dir. 

f Ba.<taraıı ]. ci Sahifede l 
mem~lir. Çarşamba günü Bresti bom
bardıman elmeğeo gid~n tayyarelerimiz.
den biri bir düşman t::ıyyaresini tahrip 
etmiştir. 

Londra 5 (A.A) - Hava nezaretinin 
tebliği: İngiliz avcı tayyarelerİ!ıin dün 
•İmali Fransa ve Belçika üzerinde yap
t?ğı tecavüzi devriye uçu~lar1 esnasında 
hava meydanındaki binalarla uçuş mey
danları ve yerde bulunan tayyareleri 
mitralyöz atc~ine tutmuştur. Bir tayya
remiz harek5ttan dönmemiştir. 

ALMAN HÜCUMU 
Londra 5 (A.A) - İngiliz hava ne

zaretinin tebliğinde dôin ~ece İngiltere 
üzerinde- bir düşn1an tP.yy2.l"e~inin düşü
rüldüğü bildirilmiş ise de gayri resmi 
haberlere göre iki. belki de ü~ Almen 
tayyaresi düşürülmüştür. 

İngilterenin garp ve cenubu garbi 
mıntakalarına bombalar atılmıştır. 
«Taymis» nehri halicinde ve East Anglia 
sahiline de az miktarda bombalar atıl
mıştır. Yaralı adedi az ol•ıp hk bir ta
rafta mühim bir hasar ika edilmemiş
tir. 

Londra 5 (A.A) - H~n nezaretinin 
tebliği: Cumayı Cumarlo<iye bağlıyan 
gecede düşman tayya=<leri Bristol ~eh
rine hücwn etmişlerdir. Haynkel 33 ti
pinde bir düşman tayyaresi düşürül
müştür. Bristol üzerine bir çok yangın 
bombaları at.Jlmışsa da çıkonlan yangın
lardan hiç biri büyüm-=m~~tir. Bazı ma
ğazalar ve evler ha!;ara urramı~tır. 

LONDRAYA TAARRUZ 
ETMED!LER 
Kudüs 5 (Radyo - S. 22) - İngiliz 

hava nezaretinin tebliği: Birbiri ardın
ca on beşiıtci gece olm-;,k \izere dün ge
ce de Londrada alarm işareti verilme
miştir. 

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

Afrikada vaziyet 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede l 

tamamen müşabihtir. ilerlemiş olan ha
fif kıtaatlmızı halen düşmanın kuvvetli 
hücumuna maruz bırakmak mecnunane 
bir hareket olurdu. Buna binaen kıtaa
hmız hazırlanmış olan mevzilere tah
sil etmek için tam bir intizam dahilinde 
~ekilmişlerdir. 

ALMANLAR GEÇ KALDILAR 
Diqman askeri kuvvetlerinin bezi_ 

meli bir toprak parşasının ziyaından 
çok daha mühimdir. Almanlar bu ta
MrUZA üç hafta geç kalmtflardır. Lib
yadaki Alman taarruzu bir miktar kıta
ahnuzı Libyaya çekerek Eritredeki taz
vikim;zi hafiflebneğe matuftur. Alman
ı~r daha evvel hareket edemediler. in. 
ailiz donanması dütman kafHelerini 
müt.-madi surette kontrolü altında bu-
1.,ndunnaktadır. 

E.Nl)l5EYE MAHAL YOKTUR 
cAlm;..,lar yelpaze §eklinde bereket

lerini inkiMf ettirm~e muktedir midir
ler? • Sualine sözcü ~u cevabı vennİ8-
tir: 

«- Böyle bir manevranın tatbiki 
,ürpriza bağlıdır. Ve Almanlar hunu 
kolay kolay tahakkuk ettiremezler va. 
ziyet hakkında en küçük endiıeye ma
hal yoktur. Bu mıntakadaki harekatımız 

--0--

Belgrad 5 (A.A) - Ofi eski FratıSıJ 
ajansı bildiriyor: 
Kralın bütün Yugoslav müsellah ~~: 

vetlerinin harba hazır bulwıması ~ 
kındaki eınirnamesile haı-p telılil"ıı
hakkındaki hükümet beyannamesi b 
tün Yugoslavyada duvarlara ası}ını...tıf' 
Yugoslavya ile Macaristan Romanya .,e 
Bul;;aristan arasında telefon muhabe~ 

!eri durmuştur. Almanya ve İtalya ,, 
muhabere pek güçlükle ;-apılmakt• j. 
yalnız resmi muhabereler · kabul ~deri 
mektedir. Yugoslav tayynre teşckkiı~ 
bugün öğleden biraz sonra hudut • 
kametinde Belgrad üzerinde uçmııı;l•r 
dır. Başvekil general Simoviç hükiİ11~~ 
tin Belgradı terke hazırlanmasını cııır 
miştir. Jıil• 

Belgrad 5 (A.A) - Royter ajansı 
diriyor: 1" 

Bugün Belgrada gelen haberlere ~~
re Bulgaristan Macaristanla birlikte '/ r 
goslavyadan tatilci metalibatta bul~~
mak üzere Budapeşte ile isti,o;are 1ıal1 ,ı 
dedir. Gayri resml fakat iyi maliiı'..'~e 
alan mahfillere göre bu hususla mİİZ"'Jı 
reler şimali Sofyada ve Budareşte 
devam etınektedir. 

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

Cenubi Alrika kuvvet-,. 
lerinin yeni laaliyetıe 

il<' Nairobi 5 (A.A) - Cenubi /J!iifer 
kuvvetleri düşmanın yol ve şimend ~ 
köprülerini tahrip etmiş olmasına t üP' 
men Avaş ırmağı ötctaraCında bir Iı v• 
rü başı kurmuşlardır. Düşman toPÇ11 ti' 
mitralyöz ateşine rağmen İngiliz de';,,~ 
yeleri harekAta devam etmektedir. J, ,e 
ırmağı yalçın bir boğazdan akmaktıı )fi' 
ınütlıiş bir mania teşkil etınekted!~· pif 
essonun cenubu şarkisinde küçuk .,~ 
mesafede bulunan Asba Littorio gel 
çarşamba günü isgal edilmiştir. 

İngiltere üzerinde tıa•' 
Faaliyeti pek az_. 

-reıı"' 
Londra 5 (A.A) - Hava ve dahi' ·de~ 

niyet nezaretleriılin tebliği: Munfer• 19U 
uçan bir düşman tayaresi bugün şuı 8ı· 
şarki Isko~yanın bir şehrine bon1l>ıl r•Jı 
ınıstır. Bir kaç ölü ve bir miktar, Y~ 
kaydedilmiştir. Maddl hasar azdır- ıJ· 
ki İngilterede bir yere de bombalar • sıır 
ınış ise de ne insanca zayiat ne d~. h•rll', 
offiıaınıştır. Gündüzün lngiltere ıı••ıas' 
de bundan başka hiç bir düşman ııri-!' 
liyeti kaydedilmemiştir. Dün gece •'"' 
tolda iki düşman bombardıman taYY d~
si hava dafi bataryaları tarafından 1311 
şürüldüğü şimdi tesbit edilnıiştır:<Jlls~ 
suretle dü:-1. gece tahrip edile~ .. duj111 ıı~ 
tayyarelerının sayısı üce balı_g 0 

tur ~ .. ,,. 
çöl stratejisine en mükemmel bir fe ;~ 
de vakıf olan ellerdedir. Aloı;uıı~r 
hu ilimden mahrumdurlar.• k lıı~İ' 

Kahire, 5 ( A. A) _ Orta şar 

liz ltarargahının tebliği: tf!h!fİdi 
Libyada ileri unsurlarımızın Jc_iıl'"' 

. . d har• . 
devam etmektedır. Erıtre e ktedıf· 
mız muvaffakıyetle inkişaf ctmi_,,18rd~ 

Habeşistanda bütün mullB ıet;cı 
ileri yürüyüsümüz meınnuniyet \ 
bir tarzada devam ediyor. 


