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Hava krıvvetleri de 
pek çok arttırıldı 
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FIRSA'J'J KAÇIRMAYINIZ 
İzmir Enternasyonal fuarının yarattığı zen

gin bir ne$C içinde yüz binlerce müşteriye mal
laııınızı taıutmak. firmanız için en büyük rek
lruru yap:ınw ohnak hrsatını kaçırmayınız .. 
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YENt ASIR Matbaasında baıılllllflD'. 

D re arkos 
da işgal ol ndu 

O>-

ltalgan ımparatorluğ -
nun çökmesı bir gun ışı 

--~)-

Kalan ltalyanlar Gon-
darda toplanıyor 

---0.-

ııaıyanlaP 5 ayda aJdıJı114 
lar• HafJeşldaıu on 

hafta içinde geıel 

Orta ŞaPlıta Amerilıan 
ue ingif!z tayyarelerin· · 
den muazzam IJIP stolı 

ta '1ar .. Libya<Uı dü§iinilen Alman Uıyyarelemı.den biri llef'diJeP .. 
Londra, 7 A.A) - Bu gece aşağıda- u:ıııı:ıaı:ıaaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaaı:ıaaaı:ıı::ıaaı:ıı:ııac:ıaı:ıooı:ıaaı:ıı::ıaı::ıı::ın1111ı:uıı::ıı::ıı::ıaaaı::ıınını::ıanı::ıı:ıac Kahire, 7 (A.A) - Resmen bildiril-

kf resmi tebliğ neşredilmiştir: eliğine göre Britanya ve imparatorlulE' 
Uzun zamandanberi Balkanlar üzeri- Balkanlarda harp Yunan -Alman harbı kuvvetleri Habeşistanda Debra Markos 

ne çöken Alman tehdidi Bulıariıtana <O> weJırini zaptetmişlerdir. 
iiııııııiiııl-ııiıııll Alman kıtalarmın ginnesine muncer ol- o, GONDARDA TOPLANIYORLAR 

duldan sonra kraliyet bükümeti alaka- fngı•ı1• AJ y •• tah Kahire, 7 (Radyo) - General Marti· 
~ 1ngiliz askerleri Ytınanistana ıl Taç olunurken dar dominyonlann bükümetleriyle tam 'ı - man unan mus - nin kumandasındaki İtalyan kuvvetleri 

ır ısüşar en sonra unanııtana ah- Gondarda toplarunıştır. Q 
~...o-~~~..r..r~..cc:ec+oca:ıca::ıccxc:ıcaıc:ıaıoaocıa:ıccı:ıccxcı:ıcoııcıc:ııoaoac:ıoıc:ı:ıc-cx-cı:ıc-cıc:ıaıoaoc:ıcıcıı:ıc:ıc b. · · ed y · k 

alkan Cephesi Arnavutlukta vazfget d.'i:' .:i!'~~7;~;.:1,~;-::.m;.,m.::: tayyareleri kem mevkileri ~~:ANIN zAPTJ 
mak üzere Britanya, Avusturalya ve Kahire, 7 (A.A) - Buraya gelen tel-

- --"«0>---

411ıeupa llarbını dünya 
harbına inlııltip 

ettirebilir •• 

co, Yeni Zelanda kıtalanndan mürekkep karcı)actJ dayanıyor grafJar aşağıdaki maJOmatı ihtiva et-

yugosla 1 bir ordu göndenniıtir. Bir müddetten- "$ ~ mektedir: 
V ar beri Yunaniıtanda harekatta bulunan <» o Cenubi frika kıtalan bir günde 160 

Britanya askeri bava kuvvetleri büyük ALMA" IAf 111 & TIYYA ALIAllLAR IOJHll BiR kilometreden fazla mesafe katedereJi 

hu••cuma bir mikyaıta tavkiye edilmittir. '1 1i • ft dün Adis Ababaya girmiştir. Bu suret-
JNGtLtZLERE VA VEL le şarki Afrika imparatorluk kuvvetle-

llou;;n k 
1 
llAKKı ocAKoCiLu hazırl&nıyorlar .... ~~15':!:. .!:.m\.g;t;"b REı llGILIZ ZAYllTI YOi ITE$tE OR$1LlbOIUB :~.!,~U.~~ ...... 

'1ll ol ı ıarıJ hazırlıkları ile me . --«>-- kuvvetleri bizzat orta --rk ordulan L-- --o- -<>--- - Şarki Afrika İtalyan imparaterlu-
~I an Alnıan orduları nihayet Bal- • r- ·UC09 A•i fLI _.. f f A ._ ... fJ f f fJ.S-
)-... arda. h.arekete ~ertiler. Fransaıun l!u· .~ ŞiDDETLi T"PÇU kumandanı general Vevelin kumandaıı • na H sau..en az a SHel'I se ep ef' e •r iu sona eriyor. Belki Gondar, Desye ve -•.ı: Se ld • "' lj :'Q it altında bulunmaktadırlar. .u- 111 fi t ••IJı -a -sLd tM•lht cenubu prbide bir kaç garnizon muka-~ . .rı. Aıgi giiııden beri ingiliz ada- TA yy ARE y ARDIM' DA Suren ,. Cllla e... e.. ffNK CiP yer __ ,,e vemet edeceklerdir. Fakat şimdiye ka-
let bı· ıstııa edeceklerini söyliyen Nazi- ne,.irdL j--ıı•-ıer edlldllıt n s .... a _ .... ~.... h ... 
....... _ır türlü böyle bir te ebbüse giriş<-· ATEşı-~E lrAŞLAnı· AR ÇOK VAs· s T .. ,_.. e o dar kuaıulan muvaff11&1,.,. ..... r er ur-;::n•Şler, rine küçük milletlere ı,:.ldır· •• u L Londra, 7 (AA) - Royter ajansı- Beratı şiddetle AlmanlaP ..... ,,,,.,.,,. Hl takdirin fevkindedir. Cenkubi Afrika 
;:-.: suret l nın havacılık muhabiri yazıyor: IJOmllaladdCll'.. d•d~.. lalar Adis Ababaya girme le misilsiz 
.lı...... ~." ıy e umumi efkarlarını o)a· --o- b" --11 k lardır ~ ordulann Y unanistandaki yeni seferi heyeti ır ~er dllunmış · 
•-::lm'"·'-rdir. • İ$ çıkarmak yoluna Alınan ı 1 1 y Atlna, 7 (A.A) - Yunaniatandaki Atina, 7 (A.A.) - Ba saL....L ----ıı;. ... .. ___ ı Bad li k d ı -.u -- ayyare er U• milaim ha .. W..etlerinin yardnnma . . Ah bli"" .... ~~ .ou&n:Ş8 og yonun uman ası a -
~- şefi · b. f Jı mazhar bul kt d y . lngiliz hava kararga ının te gı: len resmi tebliğ: En modem harp vası- tındaki İtalyan ordusu aşağı yukan 

"klc.ri hlU=~~r d:~ a?' ew~~ ind~rc- gos auyaya af'fl hii· ynrdun için ;:~n age:iş mü:;:;~~-= . Hariken tayynreleri~den müte!ekkil tnlariyle mücehhez Alınan kuvvetleri müdafaasız bir millete karşı harp ettiği 
M alacaklarını d"" ıle katı ~e!ıce· CUntlal'da fJaJunduJCll' aliyet devam ederken Balkanlardaki unparatorluk kuvvetlen Rupel bogazın- mebzul tank, ağır top ve büyük hava halde ancak beş ayda Adis Ababa:ı;a 
~ ka\'Uştu~:f:~,1~~~~~0~~ Vjşi 'l (AA) ..- JWraa ajaıı.n Salya, ~ .... Ol'dma Ul&+i7W eCliJmlftfjo. da ia~ktafta bWunurken Meuertmlt bvva&rilüa ~ menileft. ~ Genenl Kulngbamm asker-
-...... .., .. :r dan istihbar ediyor: fnsOiı1 H'CI ..,...... ... , Fwclald 109 tipJnde ~ htr Almanı.... te- ..._.....,., ......._ ............... Ba Jeri .ise. motörlG kuvvetlere malik mOo' 

laa idd"al tahlil k l lih" Yugoslavya radyosu Yugoslav topçu haYa filolanndan daha kuvvetli tettık&I- r Smtu 2 ci Sa1tlfftfe J mevziler çok_..... Y .... •awwıde- [Sonu 2. ci Sa'laifede ] 
~ kakm~:, ilkb:ı.ar;:u ~li:' ad~: kuvvetlerinin Arnavutluk hududun~a lf'l'ltı Amavutlukta keıifler yapmakta- - [ Sonu 2. ci Sahifede ] -s tecavü:ıü muhakkak sayabili~or- kntes abç!ıkhI~;ını vhc buln~n Ald~avutlub~la dliO'. Bombardıman tayyarelerimize ge- ~·eıer düş=inOıu.rorıardı'. Brnı Yuııslaılara 
:"'l'GI. ç·· kil ha b" 1· •. B lk r..rş1 ır ucum azır ıgı o ugunu ı - nce, ıon zamanlarda gönderilen mü- ti U '-t un r ın ne ıcesını a an- d · · ti · değil, İngiliz rnuka\'emeti foyin ede- ırmı~ r. . . hım bombardıman tayyarelerinin Yu-
~. • ( Sonıı 2. cı Sahıf ede ] [ Sonu 2. ci Sahifede 1 
~t Büyilk Britanyanın gösterdiği -cr..rJ"..r..r~..r.r~J:r..r/~ .................. ,,,.11? ...... ,,~..r.r~~~ Evveli Yunanis
~t, müdafaa tedbirlerini tamam· 
....... a elde ettiği muvaffakıyet Al· 
"it ~l ! kafi derecede korkutmu ola
~ lngiliz adalarına karşı harekete 
~ şöyle dursun, me~ dan oku~ ucu 
ita;;: bile nihayet verilmiştir. Alman 
ltaişt· hldarının h<-defi Balkanlara çe\ ril-

ar. 
~~r de~letleri Balkanlar cephesini 
ttldJd işledikleri hatanın en ağır bir 

ha e cezasını çekeceklerdir. 
~ lkantar hiirriyet ve istiklallerini 
~ "~fose kadar miidafaa etmesini bi-

t lnılletler diıniasmm iilkesidir. 
'-ıı~llan imparatorluğunun kiiçiik Yu· 
~tstan kar ısında uğradığı hezimet 
~~andadır. İste bu kahraman millet 
~ ~e koskoca Alman) anın tecavii· 
~ llgranıı , bu tecavüzii de tarihin<
l°edd . Şehanıetle karşılamakta asla te-
l' ut gö termcmi tir. 

~~oslavya ,·atanper\ erlerinin hare· 
~~ hiirriyet dünyasını heyecana dil· 
)• UŞtür. Vatan ve istiklal aşkı, dün
~a kölelik getiren ku\'\·etlere gere· 

il.. dersi \'erecektir. 
~b ldun, adaletin nıuı.aUer olacağına 

Maked0tıya cephesinde kahramanca mukavemet eden Yunan cukerleri Rupel 
boğazında tecemnıü halinde 

cı..u 'tniz yoktur. Tarih ıtiizlerimiz BALKAN 
ildedir. 

~ balkan milletleri kendi hudutları 
~ sulh n siikun içinde yaşamaktan CE PH ESi 
il~ hiç bir şey istemiyorlardı.. Tek 
l'İ)et eri nnıkaddes ideaUeri olan hür- ,,_ __ 
"er ,.e istiklallerini korumaktı. l\lih· k 
~~\'letleri biitün Avrupayı esirler Bin ilometre
' 

1 haline getirmek istedikleri için 
t ~t~ini Balkanlara da getirdiler. 

'-ıt;"1niz ki bu at~ kendilerini '.\aka· 
it. den uzı n bir 

sahada harp 
ediliyor ••• 

'-~nlar ceplıcsinin ac;ılnıası A' ru
'>li binin bir dönüm noktasını teşkil 
~ Y~ekfü. Bugüne kadar tek cephe
~ lnusait arazide kolay zaferler elde 
~ . ı\lırıanlar bu defa harp etmesini 
t~'l i ~il~n, hayat , .e istiklal ~ğrunda 
~· 5~rını celik yağmurlarına sıpcr et- . . -<>---:"' 
ı_.. ını de hilen milletlerle karşJla~cak· . V~~ 7 (A.A) - öfı Fransız ajansı 

j !a~ii manialara çarpacaklardır. . bıldırıyor: Alman kıtaıarmın Bulgar-
it ~a~ı elerin inkisafına serin kalplilık· Yunan ve ~~an. - Yugoslav hudutla-

•ntızar edebiliriz. rını. ge~~esı uzerıne Ege denizinden 
._ -'ncak . . b Adrıyatıgın cenubuna kadar yayılan 
.. ,.. urasım da kaydedelıın kı U l 000 kilometrede f 1 · b" ka ,. ıneu.. k ı . k h d t . ··• n az a yem ır ra 
lttttlü .. ıı a amı)aca ' u u \c şu b cephesi teşekk""l tm• ti M 
tu nu hliitemadiyen genişletmek is- arp u . e ış r . acar 
-adını ,. .. t •-~· Alm k rk ve Rumen ordularının ışe karışması an-"bnak ,.os erece.uır. anya o u k AI ·ı 1tal t:ıl b" .. . 
\te "' suretiyle Macaristan, Romanya ca -k?1alnyb~l.ı c H l y211bın 1 e . .1 uhzerı-
'b_ .ouJgari tan ·· 1.. ktın • • 1 ne va ı o a ı ır. a en aş ıca uç are-
~ı._ s ı uç u pa ıçme a mış. 1 . t ·· "lm kted" 
..._.. ~nlara bu üç memleketin toprakla- kat bö gesı mevcu goru e ır. 
~tiııs olarak kullanmak suretiyle in- 1 - Türk - Yunan - Blılgar hudutla-

;· rından Meriç nehrinin sağ kıyısı Uze-
'-ra.e ~la simdi bu üç memleketin rinden Tunada Vidin civarlarına kadar 

llnnerniş bulunmasım kendi le- bütün Bulgar - Yunan ve Bulgar - Yu-

aoaocooa~oaaaaac:ıı:ıaaı::ıaaa=aı:ıaaaoc 

PiYANGO 

• 

ÇEJCILDI 
--«)-

Dün kazanan 
nomaraların 

tamamını neşr

ediyoruz 
--<>-

Ankara, 7 (Hususi) - Milli piyango
nun beşinci tertip üçüncü keşidesi bu
gün yapılmıştır. Kazanan numaralar 
şunlardır : 

20 BİN LİRA KAZANANLAR 

JJ04J, 5J2'0, JODf' 
22J"9, D7J2J, 2J3"4 

2'1'740 W/324 
5 BİN LİRA KAZANANLAR 

24812 36629 48352 1209 7 5 130530 145517 
244588 150058 

Z BİN LIBA KAZANANLAR 
34796 48337 85265 102819 109515134866 

15914.1 183078 24M861 276190 
[ Sow ı. d .,.,, .. ) 

tan, sonr.a da 
Türki)'e cli
yorlanb. •• 

Yago.dauyanal 
SUP, llUIGlleln 118 f.111 
•IUildanıttq ı.2...

asıı.ı .,.. .. 
Londra, 7 (A.A) - R~ 

matik muhabiri yazıyor: 
Alman kıtalannın Bulgarlatana sfMl

ii dakikada Hitlerinin düfiinceainln 
lngiliz adalarından ziyade cenubt Av
rupa üzerine döndüğü muhakkakh. Bu lllll••••••••••••IMIOI 
hareketten maksat Yunan orduları 
karıuıında ümitsiz vaziyete diifen ltal
yayı kurtarmaktı. Bu kararda ayaklan
nın uşumu§ olduğunu anlatan bir hal 
vardır. B. Hitler evveli Yugoslavyayı 

r ~,, ,,, ?. r " c:; , 1 ·r,.,1,, 1 •••••••••••• 

Almanlar çok 
muannidane 

mukavemetle 
karşılaştılar 

---;ıo 

Londra, 'Z (A.A) - Balkan cephesi 
haberleri, bilhassa Yugoslavya hakkm· 
da heniiz çok netamem olmakla bera
ber, kuvvetli lnıiJis lııtalanndan miisa
heret ~ören Y1manlılar ve Yaaroslavlar 
Alman hücumuna IDUllDDİdane bir su 
rette mukavemet etmektedir. İngilis 
hava kuvvetleri yeniden mühim bir ııol 
oynamıştır. 

Nevyork, 7 (A.A) - Amerikan rad
yosunun bildirdiiine söre Yugoslav hü
kftmeti Belgradı terketmeie ve Yugos
lav kuvvetlerine Sava nehrinin cenu
bundaki müdafaa mevzilerini aldırtma
ia karar vermiştir. 

Yine öğrenildiğine göre Yugoslav ha
va kuvvetleri Macaristanda ve Roman
yada bir ~k atratejik noktalara hücum
lar yapmışlardır. 

Radoplarda Bulgarlaf' Almanlan" ge
"ceMm ..._.. "N...ali,... w .... _._...: 

---c,._, __ 

Almanlara ya
taklık eden 
memleketler 
bombalandı 

Budapeşte 7 (A.A) - Bir Y\ll()Slav 
bombardıman filosu bu sabah Seged 
şehrini bombardıman etm.İ§tir. 

Şehir Uzerinde vuku bulan hava mu
harebesi esnasmda Macar avcılan 6 Yu
plav tayyaresi düşürmüşlerdir. 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 
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Kara Ali Çok Y orulnı.uştu 
tJzerine yaslanıp uyuduğu gübreler ona yuma· 

şalı bir döşefı gibi geliyordu.. 
Aliyi vuran genç çir.gene pençeredeıı ııı daha sıklaşlırdı. .. Bi.?-az sonra köy 

atlamak suretiyle kend:Sini konağın dı- sokaklariyle kır arasında sınır hizmeti
şına dar atmı~. sonra ıluvarda a.'lılı hı- ni gören ahşap ve küç'.ik bir köprünün 
raktığı ip merdiveni kullanarak harice yanına vardı ... 
çıkmak imkanını elde etmişti... Yanyana konulmw; dört kal:n tahta-

V ar kuvvetini bacaklarına vererek dan ibaret bulunan bu basi~ köprüniin 
kırda gayri muayyen 'tir h defe do(:ru nltmdan ufacık bir ç•y akıyordu. Ve 
koşan çingenr bir ka<; saat aynı hızla köprüniin ilerisinde, köye doğru giden 
ilerledikten sonra nihayet büyük bir yolun kenarında damı çön;öı> ve saman
yorgunluk duymuş ve olduğu yerde tarla örtülü te-k katlı bir bina görün-
durmağa mecbur olmustu.. rr.ekte idi. .. 

Esasen koşarak epeyce yol katetmiş Kara Ali köprüden geçti. Bu binarun 
oldui(undan tehlikeden kündisini olduk- önüne gelerek açık kapısından içine 
ça uzaklaştırmış bulunmakta idi ... Genç baktı. Ve bu yerin içi ~. metrök bir 
çingene yolun kenarında, otların üstü- ahır olduğunu gördü.. Kara Ali bina
ne boylu boyuna uzanarak yorıwııluğu- nın içini dJ4<lTidan tetkik ettiği sırada, 
nu gidermeğe koyuldu alnnn bir köşesinde yıgılı duran bir 

O sırada daha şafak sökmf'mis ve or- gii bre kabartısını (a.,.k:otti.. 
talı;:!ı konlıyan karar,Jık henüz i!aj!ılma- Kara Ali çok yorulmuştu. Aynı za
mıstı .. Maamafih ufukta. sabahın yak- manda gece hiç uyumadığı için gözün
laşlığıııı gösteren ilk beyazlıkJ.r yavaş den uvku akıyordu ... 
yava.~ belirmeğe başlamıştı.. . O dakikada bu gübre kabartm ona 

Otlann üstünde yatarak yor~unlui(u. yumw;ak. tertenüz bi• dö~k gibi gel
nu gidermeğe çalıstığı sır.ıda Kara Ali- mi<ti .. 
nin uzakta bir alev halindP parlıyan Hemen ahıra girerek kendisini o pL< 
kırmtzı bir ıı;ık gördü~ü malumdur. Ve kokulu gübre yıj:?uunın 11stiine atıver
evvela ufak bir şule halinde ikPll !(it~i- mi• ve oraya uzanır uzanmaz derhal 
de bu ı.şığın büyüdüğiinii ı!Ö!'en genç ııözlerini kapamıştı. Deliksiz bir. uyku
çin~ene bunun neden ötürü çıktı<!ıru nun verdlı1t hissizlik içinde kendisinden 
arJamakta hiç te :rorluk çekmemişti.. geoivermişti .. 
Pençereden atlarken mumu odııda, per- Çingene, babasının çerge,inde bula-
deve çok yakın bir ye<e koymu.•tu... madığı derin, tatlı bir rahatlık duyarak 

Demek gördüğü bu kırmızı mk Mes- nahoş kokular neşreden bu biçimııiz, fa
lan beyin konajbnda. J><"!'d~nin yanma kat yıımusak sillenin ürerinde. gö,lerinl 
bıraktığı mum yüzündrn 1,ir yangın zu- hic acmadan. aksanı oluıı ta ortalık ka
hur etmis olmasından ileri'l'e geliyoTdu .. r.mncaya kadar uyumu._<rtu ... 
Kara Ali, her ne kad•r ka.ten d•"il•• Güneş karşıki dal!ların arka.'lında 
de. vine yaptığı hatalı bir hareket yii- kaybolmağa baqJadıi(ı hir ıır.ıda uyana
zünd•n peyda olan bu yangım, uuındı- r.ık gözlerini acmıştı . 
j'(ı yı>rden, vahşt bir zevk ve heyecan tik önce başından g<·çen vukuatı ye
içind• doya doya seyr·' lti .• Buhındııl?ıı ııi~en ha!ırlıyamadıi(ı için yerini yadır
y...-de daha ziyade yatıp kalmakta teh- ııamaktan mütevellit bir saskınhk için
like sezen Kara Ali bir 3.r.1Jık •vağa kal- de hir müddet etrafına hnkmış, durmuş
karak tekrar vürümeı,e kovuldu~ Dai- tu. Sc>nra yavaş yavaş. bulutların aTasın
ma sark ve .lınal istikametlerini tuttu- dan kurtulan günün zlyl\Sl gibi. kafa
raralc .,.olunda devam etti •• sıni!akl idrak ışığı yeniden canlanma-

Ortalık tamaınivle avdınlanma"" vüz ~ ba.•lıyarak dündMtberi l!<'<"irrli~ kor
tuthığu sırada arlık S.-rcz sanrağı hu- kunç macerayı en eberrm1vetsiz teferrü
dudundan dı"'1nya çıtmus bulunuyor- atiyle, ba<rtan nihayetine kadar hatırla-
au... . mıştı .• 

tleride ufak bir köy vörorek adımlan- -c Bitmedi -
~=cc:c sc:: ~=:c:c:c~ccıe~~~a~cec·=ca: =~coccQoc===~:~=c=~~ 

Yunan • Alman barbı Arnavutlu ta r zi et 
[ B~tanrfı 1. ci Sahıfede l 

ri tarahndan müdafaa edilınekte idi. Be· 
leıı mmtaka,iyle Struma vadiainde eid
detli ve ~k çetin bir muharebe olm11-1-
tur. 

İtalyan cephesinden ayrılmak imkanı
nı bulan küçük bir Yunan bava lı:uvftti 
a•kerlerimizin bii:vük bir nefsi (eraı:a
tiyle yaptıkları kahramana mü.adele
de i~ birli~ yapmıslardır. Miistııhkem 

mevkiler dayanmaktadır. Yalnız bir tek 
mevkiim:z düsmanm çok siddetli hü
cumlariyle dö<mü~tiir. Diimıanm on 
ai(ır tankını tahrip ettik. Tayyarelerimiz 
ve hava dafi bataryalaraııız 5 - 6 dü•
man tayyaresini diisürmüşlerdir.. Bir 
mikdar esir aldık.. 

Lüzumsuz zayiata mahal kalınamak 
için lablanmız bir mikdar yer tahliye 
ebnitlerdir. Dfömıan biraz teraklı:i et
tikten sonra her tarafta durdurulmuş
tur. 

YUNAN ASKERİ CENK ŞEVKİ 
İÇVmE 
Atina. 7 (A-A) - Atina ajansı bildi

rivor : Huduttan ııelen ilk haberler ye
ni taarruzu da nihai zaferden emin ola
rak karoılıyan Yunan ordusunun •Ya
şasın millet, yasasın kral. yasasın ordu 
Allah bizimle beraberdir• avazeleriyle 
vürüdUi!ilnü bildiriyor. 

SelAnikte bütün gün vatanperverlik 
tezahürleri olmustur. Halk fngiliz ve 
Yugoslav konsolosluklan önünde mü
heyyiç te1.ahiirlerde bulunmustur. Ma
kedonya ve Trakya halkı büviik bir 
~k ve heyecan kindedir. 
Ba•ın nl!7.aretinin sözcüsü şu beya

natta bulunmuştur: 
- İ1t"rl mHrT~elı-rimi2 yaln11 iki 4\a~ 

[ Bn<tnrırfı 1. l'i Snhifede ] 
YUNAN RFSMt 'l'FBI.lôt 
Atina 7 ( A.A) - Bu sabah neşredilen 

remıi tebliğ: 
Arnavutluk cephesinde topçu faaliye

t'. olmuştur. 

ALMAN TAYYARF.LERINtN 
HOCUMLARI 

Berlin 7 (A-A) - D.N.B ajansı bil
diriyor: Yugoslavya favyare meydanla
rına yapılan hücumlardan ba ka Mos
larda a.'lkerf tf'ha.o;şiitl"Te ve lı:ı.1lalara. 

aynı zamanda Eubliyaııa civarında ba
va dafi bataryalarına vP ağır topçu mev
>ilerine hücumlar yaııılm-.şbr. Ayna 
dün gere Belıırada, evve&i üç hilclim
la müsavi muvaffakıvette dördüncü şid
detli bir hücum yapılmıştır. 

at tutunanklan tahmin edilen :yerlerde 
I! saat tntunın°'lar "" faik kuvvetler 
kamsmda intİ7.amlann.ı fam olarak mu
haftta etmi.Ierdir. Aimanı.rm bü<11111 
için tam.it ettikleri muazzam kuvvetler 
miithi~ bir atesle Ur.ıl.ımııuştır. 

ATİNADA TEZAHÜRAT 

Britanya askerleri dün ~am Atina 
sokaklannda omuzlar üstünde laştnmış.. 
!ardır. Şevk ve heyecan içinde olan ka
lahnlık bir halk kitlesi sokaklan dol
durmuştur. Gündllziln halk. gençler ve 
a~kerler başlarında muzika olduğu hal
de İnııiliz, Yug06lav. Tilrlı: "" Ameri
kan bayraklarivle donannuş olan şeh
rin ana caddelerinde geçit yapmışlar
dır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••R•••••••••••••••••••• . . . . 
~ ~ RUY K· I~liKA YE ~ i . - . . : ............................................................................ : ......... : 

• Bir Fırtına Gecesi 
YAZAN: VÇ YILDIZ 

-8-
Bu sebeple bir ~ yemekten 

sonra umumun bir An •fü:lc:ı•.:hli~ind•n 
istif dr ederek, hıla~,_..,a fmldaoiı: 

- Her k"" yat.-nı olllf:ra ı.•lık çala
ca • JT~ Sen ile !lal.on la yı.hut daha lvi
si. h'hrede bana miiJ.lki olunn.m. Beş 
on dakika göri''!ÜrllZ .• 

Ba..,mJa kabul işa~Mi yaptım Pansi
yonerler odalarına gitt:le:. Necmiye ve 
ann..,.; de onlara imfüal ettı1er. Re.fil< 
ark lanndan gittL B•mıubt, ortalı/:!ı 
to la.'ll.lk ve p<'n~ercler'e ka,,,lan kapa
mak i ·n ben en aTk•'.la kııldıın. Sonra 
b"!l de odama cıktım 9 .. .,,, h_•l•C":ınla 
ı.-......ıa,tırdı"ımız ıslı it i."<'retini bekle
~:m_ Runu ka<!ırmamalt 1cin peınceTP\'f 
"~ '<lim ve vakıt geçiım•k için. st•nO· 
g .. n ile hlr lcAiht llM'Cn<mı doldurma-

ğa ba1ladım. Fakat rüzgarın bir esintisi
le kal!ıt elimden uçuvel"li. Aynı Anda, 
benim pençeremin altı:,daki pençereden 
bir kol çıkarak ka<i:dı yakaladı. 

- Nasıl, stPno~afi ıle yazan siz mi
•ini~. bayan Meliha? 

Bunu soran, na~ı !sa teS3düfen odasın
da kalm~ olan Adnan Sarper idi. Ve 
i1lve etti: 

- Eğer isterseniz, benim için biraz 
iş görebilirsiniz. 

- Hayır, kllfi dercC'edP bilmiyorum. 
7 .. d•n mnkine ile vazmmı:ru da öğren
·npdim. 

- Bu son sözleri. bu miina•ebet•i7. 
'·rınuşmava bir nihayet wrmek i~n na.. 
"e etmistim. 

- Şu· takdirde, b.m= makinem üze-

• 

ŞERİR HABERLERİ 
Balkan Cephesı 

Avrupa luırllını diin1d 
fıarbına infuUip 

ettirebilir .. • Toplantıda verı· 

len karar 

Pan..uk fiatı için 
Ankaraya hey

et gidiyor 
----<•--

Afıala pamağamın 64 
fıarıq yerine 71 lıurıq· 
tan satılması temenni 

edllecefıtir-
Beyanoame mecburiyeti sebebiyle 

tehrimiz pamuk ihracatçılar birliği hey
eti umumiyesinln topl3ndığını evvelce 
yazmuıtık. 

Dün aldığınuz malUınata göre, bu 
toplanlıyı şehrimizde!<; pamuk müstah
sil, mütevasai.t ve tacirler müı.,tereken 
yapD1J4lardır. Akala pamuğuna kilo ba
tına tayin edilen 64 kuruşun, piyasada 
pamuğun 71 kuru,a sahlmaSl hasebiyle 
az olduğu ileri sürülmüs. bu hususta hü
kümetimiz nezdinde teşebbüslerde bu
lunmak üzere bir heyet gönderilmesi 
kararlaştırılmıştır. Müstahsil, mütevas
sıt ve tacirlerden müteşekkil olan hey
et yakında Ankaraya bereket edecek
tir. ____ ..,,,,,. ___ _ 
BiR YUHAN FİRMA.Si 
ihracatçılarımızın 
adreslerini istedi •• 
Yunanistanda bulunan bir firma şeh-

rimiz ticaret odasına müracaat ederek 
İzmirdek.i arııa ihracatçılarının adresle· 
rini istemiş ve ihracatc;Uarla ifı yapmak 
istedi;tini bildirmiştir. 

----«O>----
.SEFERİHİ.SAft 
Hüfıiimet talJifJi değisti 
Seferihisar hükümct hekimi Doktor 

Nusret Tok.savul Yıldızeli hükümet he
kimliğine. doktor Fadıl Talu Seferihi
sar hükümet hekimliğine tayin edilıniş
lerdiT. 

---~'O>----

ZABITADA 

Dört parmağı fıeslldi 
Kemerde KAj(ıthane caddesinde Meh · 

met kızı 12 ya'$1I\da Hatice, ka."laptan 
aldığı yarım kilo eti kıyma makinesinde 
kıyarken elini makineye kaııtırınış v~ 
dört parmağı koıımw;tur. Yaralı çocuk 
hastaneye kaldırılmıstır. 
BİR DİNAMİT 
Bir 11atandaşın 
bacaqını fıopardı
Ba:vraklıda amele Mehmet oğlu kırk 

yaşı,;da İbrahim. Taş ocal(ında dinamit
le patlatılan taslardan büyük bir ııarça
nm bacağına isabetiyle ağır surette ya 
ralanmış ve hastaneye kaldırılnuştır. 

Zavallı işçinin sağ ayağı diz kapağın· 
dan kopmw;, vücudu da muhtelif yer
lerinden ezilmek suretiyle yaralanınu;
tır. 

ORMAN YANGINI 
ıo hefıtarıııı çam yandı 
Bayındırın Kızıl keçili köyü hudu-

dunda dün saat 14 te orman yangını 
çıkmış ve köylünün gayretiyle dört sa
atte söndürülmüstür. Yangının Halit 
o~lu Yusuf Öz Şaban tarafından yakı
lan cam kömüründen ~ktığı anlaşılmış
tır. 10 hektar arazi dahilindeki çamlar 
yanınısbr. Suclu tutulıntL<rtur. 

Kf;MAl.PAŞADA 
BİR CERH VAK'A.Si 
Kemalpaşa kazasının Halil Beyli kö

yünde Recep oi!lu Ahmet Kılıç, ayni 
köyden Yusuf ol!'lu Cemal Çertiği kama 
ile kııuıından ağır surette yarala'llıştır 
Yaralı İzmir memleket hastanesine nıık
ledilmiş, suçlu yakalanarak. adliyeye 
teslim edilıni<tir. 
ICacafı siltih müsaderesi 
~yaka vaııur iskelesinde Ali oğ

lu Hamitte bir tabanca, Kemerde Recep 
ve Refikte birer bıçak bulunarak zabı
taca müsadere edilmistir. 

rinde alışabilirsir.iz. Rı:ı:e birinci dersi 
vermem için aşağı inf"l" misiniz? 
Boğulurcasına bir ~·sle reddettim: 
- Allah saklasın, katiyen! 
Derhal içeri çekilJim. :O:<ıer Necmiye 

veya Hürmüz hanım bn muhnvrrevi du
yarlarsa ne derlerdi• Yahut Refik şlm
d;d"" bahceye inmi!;se' 

Bu endişrli suali.... henilı aklımdan 
~eçerken birinci kat>n pançurlan çat di
ye acılıverdi. 

- Bütün bu ı:ürültiiyü yapııı beni 
uvumaktan meneden sm misin, Meliha? 
Allahım! Bu. Necmiy,...in sesi idi. 

Odamda ı~ıklan sönılilrclüm vf' bir ke
nara büzüldüm, f'h<>dh•et kadar bana 
urun görünen bir müo:l~et sonra panrur
lann tekrar kal'•ndı~ır:ı cluvdınn. Gece 
yan.<ına kadar Refilı:'in 1'1ık se..;.nı he
yPCanla bekledim. Fakr.t bunu duyama
dıın. 

Bu fırsat. Hürmüz hanımın kacırmak 
istemiycceği derecede müJiemmeldi. Oğ
luna karşı beni cekMimıek tc;;n bir ka
bahatimi, h<'m de nP büyük bir kaba
"•limi vakalamı<tı. tl''llit edilcrniyecek 
hi.r srydi. Adnan Sarı>"rdPn !'imdiye ka
dar nezaketli ı;t>ll\mlal'dıın ba~ka bir alA
ka görmemiş olan Necmiye de, istemi-

Beledıye Meclisi dün toplandı 
--<>-

Devredilen tahsisatın 
münakalesi yapıldı 

[ Ba~tarajı 1. ci Sahifede l 
lıine istismar eylemek hevesindedir. . 

Yani Romanya. Bulgaristan "e l\"':
ristan topraklarıru harp salıasınlD . 
-şında bulundurmak istemekte ve bUı1' 
lımnı kendisine s~ak olarak 1ı;ull' 
maktadır. 

Muharip memlcketıeı bu mane~f. 
aslıi yutnııyacnklardır. lngiltere ve .,u k 
te(ikleri, düsmanlanna geçit verert. 
onlara yataklık edenlerin bitaraflık!";" 
nı kabul etmiyecekler, Bulgar arıııı~ 
de Alman tahassüt merkezlerini. .,... 
verin harp kabiİiyetini kuveetlencliıe: 

x.x .................. ... 

Eşrefpaşa hastanesi masarifine yardım için ifıi 
ilin beş yüz lira lıallul edllecelı-

Belediye meclisi dün saat 16.30 da 
ıeis doktor Behçet uz·un reisliğinde 
toplandı. 

Bundan sonra 94(ı yılı mezbaha, 
Kültürpak ve İzmir enternasyonal fuan 
bütçelerinin fevkalade kısımlannda bu
lunan ve ıenesi içinde sarfedilemiyen 
tahsisatların 941 senesine devri ve 940 

Romanya petrollerini imlın eyleııı" 
yollarını bulacaklardır. ,\I· Celse açılmca 940 yılı Kartıyaka oto

büs ve tramv..ıt bütçesinde bazı müna
kalarlar icrası hakkındaki teklifle Eş
refpil.fl]a hastanesi masrafınn yardım his- yıh bütçesinde nazaran alınmış bazı mu
sesi olarak 941 yılı belediye biitçesine amele dosyalarının riyasete verilmesi 
2500 lira tahsisat konulma.ı hakkında. karar altına alınmıt ve önümüzdeki pa
ki teklifin bütçe enciimenine havale z;,rtesi günü saat 16,30 da toplanmak 

Romanynnın bitaraflık perde:.i 
manya lehine siper olarak kullanıl...,.-. 
Nitekim harbin birinci günü Yugoslt~ 
tayyareleri Bulgar ve Rumen toJırol' 
lannı bombalnını~Jardır. 

Alman ordularına geçit verenler. ~ 
ordulan besliyenler. bu ordulanıı. Jı;~ 
vetlennıesiııe yardun eyliyenler bi~· 
lılr perdesi arkasına gizlenemnJer. 

edilmesine karar verildi. üzere celseye aon verilidi. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 m ıı 1t1ı1t1ıı1t1111111111111111111111ııı1t11111111t1111 ı 

General V avel Debre 'ltAarkos da Balkanlılar, bu nıcmleketleriu de b~O' 
metlerini Üzerlerine çekmekten çeldr" 
necelr vaziyette değildirler. Adet üs~ 
liii(ü davası bu harpte mevzuubahis 0 el· 
maz.. Seksen milyonluk Almanya ve .. 
Iı milyonluk İtalya ile mü<adeleyi go~ 
aldıran milletler buna yirmi, otu% ~1 
yonluk insanın daha kat.ılınasında .,.... 
ııöremczler. O memleketlerin ki ms;:· 
dan gayri her şeylerini mütecavi2: o ti' 
!arın ~ıııirlerine vermiş bulunuyor~:.,, 

Yunanistanda 
f Rn<tnrafı 1. ,,; Sahiferle 1 

nanlılar ve Y ugoılavlara kuvvetli yar
dımı olacaktır. 

Yunanlılara yardım için ağv bom
bardroan tayyarelerinden bir çok filo. 
\ar ırönderilm;.tir. Miilıim miktarda in
~ ve Amerikan tayyarelerinden orta 
ıarkta bir yeo-de ihtiyat stoklan tesis 
edilmiıtir. Bütün kJJ Girit ve halli Yu
nanistanda yapılan ketif faaliyetlerin 
şimdi semeresi toplanmaktadır. Bura
IAl'da külliyetli malzeme ic!dihar edil
mittit. 

Yunaniıtana asker ve maheıne ihra
cı, Atlantik Olıyanoounsda seyrinefai
nin himayesi iJinin "" had aaflıaya da.. 
hil olduP,u bir zamana tesadüf ettiğin
den her iki ait'ır vazifenin ifasını donan
manın gayretlerine medyun bulunuyo
ruz. 

A VUSTI.JRAL YANIN 
YARDIMLARI 
Sidney, 7 ( A.A) - Avusturalya ha

riciye naz:n. B. Stevar~ dün fU beyanat
ta bulurun~tur: 

- B. Cöçilin vadi mucibince Yugos
lavya ve Yun!lnİslana bütün kaynakla. 
nm1ı:la yardın ediyonD.. 

Sovyet ve Yu~oılav p..kb Sovyetler 
irlifinin B~llwılol'dald Alman gaye

lf!rİnİ 'jmdi en~i~e ile müt111lea etmekte 
nlduiunu s:ö•te"1vor. 

t. GtT,tZ ASVF. T.tnıt H.AF'l'ALf\R. 
DANBEHt YUNAN'S'l'ANDA DIR 
Londra 7 (A.A) - Royter bildiriyor: 

Bütün diinya efkArı umumivesi bir im
'larator1ıık Ol'du~nun Yunanistanda 
bulunduğunu haber almı<:tl! . Yunanis
tanda bulunan tn"lliz kuvvetl c.M her h8.
diseyp karcJt hazır ve ~ok miktardat!tır
lar. Bu hal tnailiz a•kerlennin hnftalar
ıfanheri Yıınanl•t~n.h oldukların• ve 
ıvi ha»~lıklı oldukleT,na bir de-lildir. 
Bıın~ rağmen bu a~kP"'leı:in YunPnista
~ a ihrıırındın Atina'1a bir eloili"'e ve 
'i te~emilitPl"li>fe mali1c olan A1m:ın1ann 
hahers;z olmifan mümkün derildi. Al
ma,..lann resmi heyannamelerinde iddia 
!!tikleri veçhile tnPiliı kuvvetlerini at
mak yPni kesfettikleri osıl<ız bir seydir. 
Zira Almaıwanm ata~,.,.,, '1itori bazı kı
taahmızın Yuruınistana duhulll ve bazı 
mıntalcalara da~ılmasivle yakından alil
'·:ıdar olmuştu. 

L tHV AD 1\ BtR ŞE'.Y 
YAPAMAZLAR 
Balkanlara muzaffer Nil ordusu kuv

vPtl•rini!en mühim Hr kı!'mının sevke
dilm;..; olma<ı Al,,..ruıJ,..,n Jlin'(a•ide son 
ileri ha,...lrotlerhıôn •.,l-eh;nl de i7.ah et
mi<tir. Lihyadaki Alman taarruzunu 
dmdurmah karar 9erdi"'''lliz dıkikava 
kadar - ki bu dakika artık gelmi•lir -
peri çekilmek en tabii bir .eydi Vevel 
fü.manı tam harek..ı,;zlik kinde bırak
m,.tır. Yunanirtan taa~za kar ı kah
ram-:-ınca mukavemet kaı:-annı verince 
kendisine miimkiin ohın bütlin yardım
ları yapac,ilımızı vad•tmistik. Askerle
rimiz, Zırhlı lırkalanm·z ve tayyareleri
ıı,izle bu yardımı tahakkuk rttirmek za
ruri idi. Balkanlarda e<>reyan edecek 
harbın güç, ağır ve tehlikeli olduğunu 
kabulle berabeT hak ve hürriyet kuv
vetlerinin zulüm kuvvetlerine galebe 
ralara"'ından emin bulün.,,aktavız 

yerek bile olsa, onun dikkatini celbet
ti!!im icin. bana hınç b•ğbmıştı. Her ne 
ise, ertesı sabah mutfak arasında ara
mızda bir münaka.<:adır basladı. Kahval
tı biter bitmez ikisi biiılen bana çatmış
lardı. DCThal ortaya bü}rlik laflar attı
lar: cEvtn namus ve ~e~fi .. Delikan
lıları tahrik etmek. Bu işler daima 
böyfo ba•larmış.> 

- Zaten haYTet edilecek bir şey de 
değil. On dokuz yasındadır Onun ya-

'k ' sında ı en annesi nelar görmüş geçir-
mic;ti! 

Bu sözler Üzerine bir dişi kaplan gibi 
sıçradım! 

- Hele anneme dokunınavmız! Bana 
istediğiniz kadar iftira atabilirsiniz, 
ı•murıımda dei'ôldir. Fakat annemden 
he h•rtmeyiniı. Size bunu tekrar ihtar 
ederim. 

Müstehzi. hakaretamiz bir gülüş bunu 
takip etti. Necınlye mü.,akasaya karıştı' 

- Annem, annesinden bahsetmiye
lim! Ha, ha! 

Hiirmüz hanım vekll1'la: 
- Onu kendi haline bırakalım! dedi. 

Ben icap eden t.-dbirlerl alaca~. Bun
lar sözlerden daha iyidir. 

~Bitmedi>-

işgal olundu 
[ Ba<tarnfı f. ci Salıifede ] 

dem ve kuvvetli İtalyan ordularını on 
hafta içinde tahrip ctıni!ıler ve düşma
nın tahrip ettiği köprüleri tamir ettik
ten sonra A vaş ırmağını yüksek bir ce
saretle geçerek Adis Ahnhnya varmış
lardır. 
İTALYANLAR MİNNETTAR 
Londra. 7 (A.A) - İngiliz impara

torluk kuvvetlerinin Adis Ababaya gi
rişinden evvel bir İtalyan murahhası 
şarkı Afrikadaki İngiliz kuvvetleri baş
kumandanı general Kanıinghama şifa
hen a.şa~daki mesajı tevdi etmiştir: 

Dük dAosta Adis Ahnbadaki kadın ve 
cocuklann himayesi hakkında general 
Kaminııham tarafından alınan ve mil
letler arasında harba raj!men mevcut 
olan insanivet ve ırk bağlarının kuv
vetini gösteren te~cbbiise karsı takdiri
ni bildirmek ister. 

-----------
Keler düşünügorıardı? 

[ Bastcırafı 1. ci Salıi/cde ] 
f"ide etmeğe c.alışmıştn· . 

T eşebbüaünde muvaffak olsaydı ta
arruzunu yalnız Yunanistana tevcih 
t"derdi ve Yunanistan dH~tükten sonra 
<ıra Türklere gelec~kti Türklerin mu
kavemeti kıTtlınca MısıTa, Lihyadan ve 
1J3Tk yol\anndan ayni zamanda tecavüz 
edilecekti. Türklerin çok <;<"tin ve kırıl
maz bir ceviz oldukları sabit olursa ta.. 
arruz Ukranyaclan Kafkas petrol saha
larına uzanacakh. 

YUGO~LA V ORDUSUNUN 
KIYMETI 

Yugoslavya bir muti alet olmak iste
mt-diğini R"Östermişti~· Yuqocılavlar is
tihkar edilir bir ha•ım d~ğildirler. Yu
S"oslav askerleri korku nedir bilmez. eon 
kul"lununa kadar muharebe eder. Su
baylı\r V.! erler araımda tam bir arka
da•lık kuvv•tlidir. Yu~oslavya ordu•u 
seferber halde 32 piyade. biri m11h~fız 
ve üç müteharrik. kıtadan ihnret o)uo 
muht•mel olarak 1 milyon 250 bin ki. 
•ilik bir kuvveti harp meydanına sev
kedebilir. Ot-dunun techizatı iyi olup 
Fran•ız 75 lik toplan bol miktardadır. 
Cok mühim bir &.mil de yoll•nn bozuk
luğu ve arazi zorluklarıdır Yunan ordu 
aunun vaziyetinin Avlonyaya taarruza 
rr.üsait olduğu şu anda Arnavutluğa bir 
taarruzla son darbeyi indirebilirler. Al
manyaya vad.edilen banş yerine timdi 
iki ceııhede harpler verilmektedir. 

SOVYET VE JAPONLARIN 
VAZlYETI 

Jaı>onnnın üçlü ı>al<t 111nıdbince ken
disine düten vecibeleri yerine getiril
-+o sevl<edilmeoi cok '6Phelidir. 

Sovyetler birliği Yugoslav pakb bu 
sırada ayrıca hir kıymet kozanını' bu. 
lunmaktadır. Pakt ıili.hlı bir yardım 
derpi• etm""'ekle beraber Sovyetlerin 
dostluğunu ilin ediyor. BL hayribah bir 
gayri muhariplik ilanıdır. 

Binaenaleyh Balkanlar cephesi ,...., 
ateşini şimdiye kadar bu ateşten nıııs•: 
!.:alınış bir çok memleketlere de ııiraf 
ettlrecek, belki de çok yakında bu ~ 

diinya ~~;c:; oc~:;;tJ' 

Piyango 
çekildi 

f Ba.<tarah 1. ci Salıiferle ] 
BİN LİRA KAZANAl\'LAR 

8704 14864 21358 22401 26815 2GS:l~1 
33364 35770 35973 37345 41763 47.ı-l 
49033 60960 64159 66600 66942 ()996G 
72184 75234 76004 77712 81892 900~ 
92547 95921 96739 99523 99811 1002 ... 
108732 111563 113462 116290 ı rn99'7 
119512 120958 1214~0 1214!!9 1224~ 
122935 14·1167 144725 148959 159t6. 
162653 163023 170444 173992 17471• 
175495 177140 188132 190895 191392 
194905 205249 212947 218226 219045 
223819 224736 228529 22942!! 2299-12 
230827 234387 234986 239177 ~4~ 
246297 247231 247295 24.8586 25~~"' 
2Gr.340 2ss945 210109 2s1114 211sı! 
274371 275251 275632 281697 252()o{ı 
288500 294801 297852 297898 29t13S 
KAZ NA~ DİGER NU'.\1ARAl.A~ 
Son dört rakamı 1265. 1849, 59 0 

9558 ile nihayet bulan 120 numara 50 
er lira.. "" 

Son dört rakamı 2369. 2942. 59vv• 
6815, 7102 ile nihayet bulan 150 bik1° 
200 zer lira.. 

Son üç rakamı 954 ile nihayet bulat' 
300 bilet 100 er lira.. ti 

Son üc rakamı R36 !le nihayet bula 
300 bilet 50 ser lira.. _1, ti 

Son iki rakamı 93 ile nihayet b""'' 
3000 bilet 10 lira.. . t· 

Son rakamlan 1 veya 7 ile nibave 
l<'nen 60000 numara 4 der lira Icaz811' 

mıslardır. 
20 bin ve beşer bin lira ka7.anan n~ 

maralara benzeyip te yalnız bir h:ı.n. 
değişik olan 752 numara ile 2000 Jjr• 
kazanan numaraların benzeri buh.ıntıP 
valnız bir hanesi deği,ik olan 90 nuJıJ•' 
ra 500 - 800 lira ar .. ında mükafat al•' 
c. klardır. 

i j ESt 
Miifetti.~i izmire geldl 
İktısat vekaleti is dairesi milfettcsi .ıı. 

Mustafa Öz:ıslan Ankaradan şehrim~,,i 
gelmistir. Izmirdeki iş müessesclet1 
tetkik edecektir. 

2J NİSAN COCUK 

B ık l d h BAYRAMI.. ~ 
a an ar a arp Çocuk bayramı ve haftuı çocukl·~ ... 

[ Baştarafı 1. ci Sahif•de 1 yalnız eğlenmesi için değü, en ıniihı 1 
sekkülüne rast gelmişlerdir. Vuku bu- yurt davasının tahakkukuna hiz"''• 
lan hava muharebesinde beş düşman maksadile tesis edilmi""tir. Bu hizınt>tt, 
tayyareai düşürülmüş ve diğer bir kaç !'İzin de bir hisseniz olsun. Çocuklat 
tayyare hasarP uğrahlmı~tır. Bizim tay- \'ard.ım ediniz. ....,/ 
byarelerimiz hiç zayiata uğramamı"'lar .. 
dır. i · % er Han, sahJııe• 

Diğer bir hav:ı teşekkülümüz Ama- rı·n .. sı·ddetfi Jtücuınltıt' 
vutlukta Beratta asker! hedeflere mu- "' 
vaffakıyetli bir taarruzda bulunmuşlar- da bnlUf!dUlar, AlınOlt 
dır. hücımau h fif geeti.. e-

ATINA OZffitNDE Londra, 7 (A.A) ... l•tihbarot n 
Atina üzerinde münferit istikşaf ya- zareti bildiriyor: 

pan bir dü"man tayyaresi alevler içinde Savaş tayyareleri işv:al a1und8~i 
dürnirülmü!lltür Tayvarelcrimizin hepsi F ran~ada uçutJlannda Kalede msg~ 
-a.limen dönmüşlerdir. )ara ve Löpuke hava mevdanıns. .. .. 

Atina, 7 ( A.A) - Dün ak~am saat 1o;;ndo miihim a•keri hed•Rore boıtıb 
ı. e•" 

21,25 te Atinada hava tehlike işareti l>rla taarruz etmioleridr Dü•m•" "' 
verilmiştir. Alarm iki saattan fazla sür- ,;leri mitralyöz at~şim tutulmu•tu" ,,e 
..,ü~tür. Londra 7 (A.A) - k<'iliz r_"~.8 gıı 

'lahill E'mniyet nezarAtinin t•b'ııtt· 1111tt "~e •ahi! etl'!>fında az mil<brcla fa~·ııcl~ 
olmuştur. t•k<>cy•nın dor;-ı •;~~~ dl· 
bir ).'•Tle 1nl'ilteronin bııtl şım"rt'.l ;.tir· 
~or bir nokt• bombarrtı!T'Pn • 1 F•k•t 
Mmeya~a ölü ve va1'1'1ı vokttır 'kl•,.dıı 
tnnill .. Terıin hah şlm•lind• •Z d.,' hA""r 
vorolı vardır . Her ·1<1 yf'rd• 

Balkon cephesi 
( Ba~arafı 1. ci SahifedP 1 

~oslav hııdutlan bo'l'Unca olan cephe. 
2 - Adrlyatikte Fiynme havali.•inden 

ba,lıyarak deniz boyunca Yuııoslavya
Alman hududuna kadar olan cephe, 

3 ... Arnavutluk cepheıi. azdır. 



.....!.lfiSA:N SALI 

''oskov: - Bel
gtad arasında-

ki dostluk 
!':;hede B. Stalinin faıı· 
ı·~llle Alman tecauü
linden biro Jıaç saat 

ı.ı evveı imzalandı .. 
fi.; B•kova, 7 (AA) - Yugoslav el
b:ıı. •• · Cavriloviç şu beyanatta bulun
~r: 

ııı;-;-so"Yet - Yugoslav dosUuk ve ade_ 
~ °"'viü muahedeı: 5 nisan tarihinde 
l>tl ~be sürüklendiğimiz tarihten ev
oı_ d edilmittir. Fakat harp esnasın
~\ •d'!ı.., dostluk, ikinci maddede tas
'

1 en vuiyet dt.hilinde devem ede-
ll . 

, .. C,..,,,;loviç Stalin ve Molotofla 
ıı. h'itıı Viçinıkye gösterdikleri dosta
'->ı.·"ltı .lıa.rekeUerinden dolayJ minnet-

i' l:nıı •!ive etmiJtir. 
'-at -lct Alınan ı..amnundan bir kaç 

tı '.,...el İrn%3 edilmittir. 
tir: "'Y Cavriloviç şunları na.ve etmiş-

ıı;0- Müzakereler Yugoslav hükümeti
ht.),e~"bb~ü ile bı:u,1amı~tır. Yu~oelav 
ao?\.,. ni~ Moskovaya muvasalat1ndan 
~t rnuı:akerl!!'ler ü; gün !ÜrmÜış ve pa-

Recea d fl<ı.kt • 1 gece yarı~ın an az sonra 
ı. ~ ıınza edilmi•tir . Bay Stalin de im

.. ,,.ra • • d So\rYET" e hazı :· bulunmuştur. 
I' Al< LERı:: GöRE 
l.f TIN MANASI 

l<ıj S:,kova, 7 ( A. A) - Pravda gaze
"11 t vyet - Yugosla,· do•tlulc ve ade-

l!Ce, •• >o, ._., 'Vliz paktından batı.ederek di-
li "'. 

l.ı~~ Pakt iki memleket arasındaki do•t
,,.,,... Yalnız bir tezahürü olarak değil 
illa~· •~ınanda dıı lıaTbın geni.şlemeoine 
Ilı; h'·k_'.Dalc, ıulhu muhafaza etmek için 
İfd .. ;~.umetin duyduğu endiş,.nin bir 
d,. al ır. Gazete pakhn imza11 Sovyet 
lı.kı, Yaoeti prenıiplerine uygun olduğu 

ında ı'rar etmektedir. 

Br vo Yunosıavıara 

................ ..................... ....... 
: ANKARA RADYOSU : . . 
: BUGÜNKÜ PROGRAM : .......... ----- ......... . 
8.00 Program ve memleket saat ayarı 
8.03 Ajans haberleri 8.18 miJzik pi. 8.45 
9.00 Ev kadını - Yemek Listesi .. 12.30 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 
Müzik : Türk~e plaklar 12.50 Ajans ha
berleri 13.05 Müzik : Türk~e plaklar 
programının devamı .. 13.20 - 14.00 Mü
zik pi. 18.00 Program ve memleket saat 
ayan 18.03 Müzik pi. 18.30 Konuşma .. 
ıCiftçinin saati) 18.45 Müzik : Çiftçi
nin saati 19.00 Müzik pi. 19.30 Memle
ket saat ayarı ve ajans haberleri.. 19.45 
Konusma : Ziraat takvimi 19.50 Müzik 
Fasıl heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Radyo salon orkestrası 21.30 
Konusma 21.45 Klasik Türk müziği ko
rosu 22.30 Memleket "aat avarı, Ajans 
haberleri, borsalar, fiatleri 22.45 Müzik 
ol. 23 .25 - 23.30 Yarınki program ve ka
paru.ş .. 

Turgutlu icra dair~si ipotekli zirdeki 
iki dükkanın satı, ilam. 

TurguUo icn dosya sayJSı: 1940/709 
TURGUTLU iCRA MEMURLU
CUNDAN: 
İzmir Emlak ve Eytam bankasına 

borçlu Turgutlunun istiklal mahallesin
den Kara kad· oğlu Abmedin Eytam 
bankasından ödünç aldığı paraya muka
bil Eytam bankasına İpotek ettiği Tur
~utlunun camii cedit maha1leıi çıra pa.. 

zan •okağında bila numaralı 39 152 
metre murabbaı kargir 2 766 lira kıy
meti muhammeneli 1 bap dükkanla ay
ni çar!!ıda 12 metre- murabba1nda 
~l\rıı:ir 900 lira kıymeti mubamme
neli yine 1 bap dükkan mukaddema 
~çık arttıramayn · konulRrak kıymeti 
mubammenelinln % de 75 şi bulma
masından bor,. S sene müddetle taksite 
baiflanaralc 7 /6/9311: de satm geri bıra
kıldığı ve borçluya tebliifat icra ettiril
diği halde muayyen taksitleri vakti 
muayyeninde borçlu verememesinden 
Mlış 2280 sayılı kanundan çıkarak ab
ki.mi hususiyeye ve 84..., numaralı eml.alc: 
ve eytam bankası kanununa tevfikan 
,_etılmalc. üzere aç.ık arttırmaya konul ... 
ması lzmir 2 ci icra memurluğunun 6/ 
11/1940 tarih ve 1940/16446 oayılı 
l•hriratiyle bildirildiğinden ber mucibi 
i; 'ar i~bu 2 dükkan 844 oavıh kanun 

\'tıc f Ba•tnratı 1. ri Sah;f•ıle l mucibince bir defaya mahous olmak üze 
atrr •OSLAV TA YV ARFT.ERt ·•e yani 2 ci arttırmaya bılkılmayarok 
<> ·GARt~TANDA 

•• ~, •• fya 7 (A.A) _ Rulgar ajonsı bil- Q m•vıs 1941 tarih cuma gÜnÜ saat 1 ~ 
\llJ' vor Al n,. Turvutlu icra dairesinde satılaca~n
ltııı!a : manya ile Yuııo•hvva ara- elan ve en •on talibine ihale edil•ce;;;n_ ta.

1 
• a~keı:i harek~ta hiç 1,i~ füılgar kı

l~ ııı::ti k k B 1 rlen ~atı, pe~in para iledir. Ancak müş
qGku ra etmeme te V" u ~ari•tan teri muteber olur.a 7 r:ün mrbil verile
lııer ınetı bu vaTiv~tin '.l'lelgrat hl;kü
ıa.:~~ ta:a!.ın~Rn kAfi d t:·1'eC't:' de t:-ı-:rih erli- hilil', Ücreti dC"'118liye ve tC"'"'liın masarifi 
ha_r.:eğinı umıt E"fMek1:~ ikPn Yu~os]a,· "" tRpu harcı mü~tf"riye aittir. Mü~teri
\a "a kuvvetleri Bulflf:'T" "rll7;~ineı karıı::ı 1.-r arttırmaya i~tirôk ctmeı:dcn f"vvel 
~:trruz1 da hulun mu lft.1·dır Pu taam.ız % el,. 7. t; ni•bt-tindl depozito Akça~1 

lllan askeri: hedef1 ~rine lrar.\t dP;ı;il te~limle mükelleftir. Ayni zamanda yi
~k şehirlere ve sulhu SE"VPn Bulgar re artı•.,,aya i~tirôlc etme,d•n evvel 
~li.sine kars ı yapılm ı~tır Bu miinase- .,,;;•teriler bu •atılacak diiklc~ nlan bir 
~ e 'B ıl~ar hıııva 1ruvv,..t1Prt kuman- <>:Ün evvel ı.?iclip ~örmekle nıiikellf"ftir
~~h~ı dUn akş•m a••1hdoki tebliiii ne•- 1er. 

'TılC\tir: l'.'lbu iki dükkin üzerinde hf'r han~i 

YENi ASIR 

1Zl\1lR S!CILt T!CARET MEMURLUGUNDA...1\f: ı 
Tescil edilmiş olan (hınir F.snaf ve Muşkararun bu sene de auhğa intihabı 

Ahali bankası Türk a!lonim ~irketi)nlıı ittifakla icra kılındı. 
31-3-941 tarihinde adi surette toplanan Müddetleri biten eski idare heyeti 
umumi heyeti zabıtnaınes; ticaret kanu- azaları (bay Mehmet NPbi oğlu , Şerafet
nu bükiimlerine göre sicilin 2994 numa- tin Serbes, Mehmet Sevrek, Kazım Mu
rasına kayt ve tescil Pdildiği ilan olu- sal) yeniden ve ittifakla azalığa seçildi-
nur. !er. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi Müddetleri hitam bulan iki murakıP-
ınührü ve F. Tenik irr>•<ı. lığa eski murakıplar (bay Kfunil Ocak-

1: Zabıtname oğlu ve K emal Akpakı yeniden intihap 
2: Hissedarlar cetveli. olundular. 

(Zabıtname\ Raporda tevzi tarzı gö.;terilen temet-
lzmir Esnaf ve Aholi bankası Türk tüün 1 Nisan 1941 tarihinden itibaren 

anonim sirketinin 13 iincü hesap yılına dağıtılması kararlaştırıldı. İdare mecll
ait alelade heyeti umJmiye toplantısı si azasına verilecek huzur haklarının 
asaleten ve vekô.lete'!t (516720\ liralık geçen seneki gibi net (10) lira ve mu
<crmayeyi t•msil ed•n hi.<sedarlar tara- rakıplara verilecek ürretlerin de geçen 
fından 31 Mart 1941 tar:hine müsadif yıl gibi net (500) lira üzerinden veril
P~>artesi günü saat 16 rla bankanın Ata- mesine ittifakla karar ve toı:ılantıya ni
tlirk caddesind•ki merkez binasında Ti- hayet verildi. 
care t veki\l•fiııi temsil eyliyen İzmir Heyeti umumiye Başkanı K. T. M1*-
mınt 1'ka Ticaret müdür muavini bay kara, 
Cevd Ptin huznrile- hPv~ti umumiye bas-
kanı bay K. T"lat Mu•karanın riyaseİi Ticaret vekaleti koın:seıi İrnıir mınta
altında akdedilmiş vP su kararlar veril- ka ticaret müdür muavini. imza okuna

madı. ıni~tir: 
Müzakereye başlanmadan evvel a.<;ale

ten en çok rey sahibi ol>n hissedarlar
dan idarei hususiye namına bay Adil 
Sayar. tüccardan bav Mustafa Karaoğ
lan 1abıtnameleri de imza eylemek sali\
hiyetile ara camilii'i.,e secilmişlerdir. 
Başkanın teklifi üzerir.e banka memur
larından iki kişi de za1>ıt klllipliğine ay
rılmıştır. 

Ruznameye tevfikan id,,re m~clisi ve 
murakıp raporları ile bilanço, kar ve 
zarar he•abı okundu. Raporlar ve bilan
co ittifakla tııwip ve idar• meclisi azası 
ibra edildi. VilAyet urr um! meclisi tara
fından namzet rösterilen bay K. Talat 

K. S. N. !sim ve ad~es 

351 İzmir Ahmet ACAr 
353 • H. Fikri Eron 
354 > Ali Nihat Org,. 
356 > Sevket Ardalı 
358 > Mehmet Se-,TCk 
359 > MPhmet Nebio~lu 
360 > KAztm Mu.sal 
361 > SerPfettin Serbes 
362 > Talat Muskııra 
380 > > > 
363 > Sakir özdemir 
366 > Adil Sayar 
367 Alaşehir Riza S·k·lıoğlu 
368 İzmir Murat Cıoar 
513 Alaşehir KAmil Ocakoğlu 
512 .. Rasim Musai 
370 > > > 
371 İzmir Mustafa Karaoğlan 
372 > H Avni Başarır 
373 > Atıf İnan 
374 ,. > > 
383 > ,. > 
375 > İsmail Haki:: Ocakoğ. 
376 > Ahmet Nuri 
379 > Rahmi Filibclı 
384 > H. B ahr i ve Ş~p 
382 > > • 
385 > Osman Kubv 
386 > Sükrü Konvall 

Ara camii: ldarei hususiye mümessili 
A. Sayar, 

Ara camii: Tüccar Mustna Karaoğlan. 
15 kuruşluk damga pulu üzerinde 

31-3-941 tarih ve İzmir Esnaf ve Ahali 
bankası mührü. 

İzmir Esnaf ve Ah~li bankası Türk 
anonim şirketi hissedorlannın 31 Mart 
1941 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 16 da bankanın Atatürk caddesin
deki merkez binasında akdettikleri alel
ade heyeti umumiye toplantısına asal<>
ten ve vektıleten iştirak etmiş olanların 
isimleri ile temsil ey!Nlikleri sermaye 
miktarlarını gösterir cetveldir: 

Asaleten V ek5.leten yeld).n Temsil edilen 
R.A. R.A. R.A. sermaye 

TL. 
1 o 1 500 

10 10 5300 
10 10 5000 
10 10 5000 
10 10 5690 
10 10 5000 
10 10 6110 
5 5 2500 
5 5 2500 

120 120 60000 
10 10 6980 
10 10 50000 
1 1 500 
1 8 9 4gsf) 

10 31 41 20500 
4 45 49 24610 

80 80 44000 
10 10 16000 
1 67 68 34350 
8 10 18 67660 

10 10 51000 
10 10 82000 

1 8 9 4500 
1 1 500 

10 10 5000 
3 3 1500 
4 4 2000 
1 1 500 
5 5 2G40 

161 379 540 516720 
Ticaret vekaleti komiseri !zmi:r mıntaka 
Tica r et müdürü muavini. imza okunamadı 

üzerinde 31-3-941 tarih ve Esnaf ve Ahali banka-

SAHiFE J 
iZ • 

lzmir Gümrükler Başmüdürlü
ğünden: 

Sandık Marka Kilo Cr. Kıymeti L K. Cinsi 
--

9 akman 35582/90 551 500 275 00 çocuk oyuncağt 
lastik top, 

Yukarıda cinai ve mü&edatı gösterilen sahipsiz eşya ile levazım ıaht 
ıervisl i.IAn tahtasında yazılı eşyalann 9 /4/941 Çarşamba günü saat l 4,5de 
açık arttırma ile satılacağından talıp olanların. % 7.5 niobetinde pey akça
larını aynı günü saat 12 ye kadar başmüdiriyet vc:zneıine yatırmalan yatır
mıyanların müzayedeye iotirak ettirilmiyeceklcri ili\n olunur. 

26, 31, 4, 8 1185 (718) 

İZMİR DEFT ERDARUGINDAN : 
Satış 
No.su 

:Mulıaınınen B. 

547 İkinci Karataı; Dokuz eylül sokak 641 ada, 12 parsel 77 M. 
M. 81 kapu 83/ 1 taj No.lu Arsa 

548 Üç kuyular 6 No.lu sokak 1866 ada 2 parsel 275 M. M. 54 
kapu 1 tajlı hane .. 

549 Üç kuyular Karata~ Sebahat, Enveriye ve Kemalettin sokak 
656 ada 1 parsel 414 M. M. 10/ 12 kapu No.lu arsa 

550 Güzelyaı Madenci Şükrü sokak 904 ada 1 parsel 148 M. M. 
37 eski 12/ 1 kapu No.lu Arsa .. 

551 Güzelyalı Teceddüt ve Selı\met sokak 907 ada 1 parsel 17T 
M. M. 14/2 kapu No.lu arsa .. 

552 Güzelyalı Müstecabi sokak 914 ada 14 parsel 224 M. M . 58 
kapu 60/ 1 tajlı arsa 

553 Üç kuyular 6 No.lu sokak 1866 ada 1 parsel 166.25 M. M. 44 
kapu 3 tajlı hane .. 

554 Üçüncü Karataş Asansör Enveriye · sokak 655 ada 19 parsel 
62 M. M. 19/ 2 kapu 59/ 1 tajlı arsa .. 

555 ÜçünciJ Karataı; Envcriye sokak 649 ada 2 parsel 119.50 M. 
M. 46 kapu 46 tajlı arsa .. 

556 Göztepe Yeşil İzmir sokak 852 ada 1 parsel 232 M. M. 2/2 
kapu 16 U!ilı arsa .. 

557 Güzelyalı Uç kuyular mevkünde 24061.50 M. M. kavaklık Or
man halinde tarla .. 

558 İkinci Karataş ikinci yenidar sokak 639 ada 4 parsel 125 M. 
M. 1 kapu 3 taj No.lu arsa .. 

559 İkinci Karantina Halil Rifat paşa cacl sokak 641 ada 22 parsel 
155.50 M. M. 266 kapu 230/1 tajlı arsa .. 

560 Birinci Karataı; 352 No.lu İbiş ağa sokak 619 ada 10 parsel 
107 M. M. 72 kapu 74 tajlı hane .. 

561 Üçüncü Karataı; IslAhane Ciridi sokak 669 Ada 4 parsel 90 
M. M. 6 kapu 37 tajlı hane .. 

562 Üc;Uncil Karataş iL Rifat paşa cad. Sokak 641 ada 21 parsel 
56 M. M. 264 kapu 230 tajlı arsa 

563 Kahramanlar kuruçay 1553 No. Emin efendi sokak 1378 ada 
19 parsel 48 M. M. 7 yeni 13 tajlı hane.. 

Lil'a K. 

20 00 

60 00 

144 90 

35 00 

17 40 

78 40 

6.5 00 

17 00 

15 00 

58 00 

600 00 

38 75 

31 00 

55 00 

300 00 

15 00 

375 00 
564 Karşıyaka Donanmacı Fadıl bey sokak 77 ada 9 parsel 358.50 

M. M. 21 kapu 23 tajlı arsa.. 1075 00 
565 Karşıyaka Soğukkuyu 1853 No. ada çıkmazı sokak 148 ada 

7 parsel 246.50 M. M. 10/ 1 kapu 12 tajlı arsa 
566 Karşıyaka Bahariye 1874 No. Şetaret sokak 169 ada 14 par

sel 193.50 M. M. 1 kapu 1 tajlı arsa .. 
567 Karşıyaka Alaybey 1661 No. Mimar Kastm sokak 5 ada 20 

parsel 565 M. M. 18/20 kapu 20 tajlı arsa .. 
569 Güzelyalı 26 No. Metres tepe zeytinlik sokak 925 ada 4 par

sel 1268 M. M. 8/1 tajlı arsa 

45 00 

300 00 

113 00 

405 00 

İcar No. 
568 Karşıyaka Bostanlı Mektep sokak 103 tajlı kahvehane.. 15 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri ve bir parça emvalin de bir senelik 
icarı 5/4/1941 tarihinden itibaren 17 ı:ün müddetle müzayedeye konulmuş
tur. İhaleleri 21/4/ 1941 tarihine müsadif pazartesi günil saat 14 tedir. Talip
lerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak 
yevmi ınezk\lrda Milli emlak müdürlüğünde müteşekkil salış k omisyonuna 
müracaatleri.. 1290 (814) 

b~'i~goslav bombard•:nan tavvareleri l,ir •ekilde hale talebinde bulunanl•r 
ltiil!iln acık birer şehir 'hr. Sofya ve rll ori~delci resmi vesikRl•riyle birlikte 
1~ •nıiil'e lcal"'ı taa,,.u1r1a bulunmıı•- 15 ııün içinde Turgutlu icra d •iresine 
bıı ~· Colc büvUk bir irt;fad an yapılan müracaat etmek mecburivetindirler. 

YEKON 
Heyeti umu mive Ba,kanı 

K .T. Muskara 
15 kurujluk damga pulu 
mührü 1332 (815) llın •rruzlar . Köstenclil'de •ehrin orta- '\ksl halde haklan tapu •İcilince ma- sı 

)r~ "•askeri olmıyal' hed.-fl "re. Sof H\m olmadıkçı . paylasmadan hariç lca- -------------------------------

SIHHf OLARAK AGIZ BOŞLUGU v•DİŞLERİN BAKiMi 
SABAKv~6ECE YATARKEN A~TİSEPT!K R"I DA HAHLULUNU~ ~IRÇA İLE İSTİMALİ 
MIHANIKI OLARAK . DiŞLERiN TEHllLENMESINlnFIRÇAAKABIHDA 
DİL.YANAK MUHATİ GIŞALARl İLE BOGAZ. DİŞ VE DİS ETLERiNİN İŞBU 
MAHLUL İLE ÇALKALAMMASI DE BUNLARIN KORUNHASINI TEMİNEDEll 

tdil l !•~ •ehrln !?•l'P varo•larına tevdh hrlar. Şnaiti mezkureye t~vfilcan arttır
ıııu,~''tır . Bir cok hoın ve çocuk öl- malc İ•tiyenlerin yukarıdaki ••tı' ıı:ünü 
lan Ür_ Ra.sarl~rnı ~~rh~l ~mirine h~c:- T ursruflu icrn dairesine ve daha evv~l 

ınııtır "atıy · Turgutlu belediye dellalına mürecl\at 
ı:ı f .nARLAR PRO~TO ETMtS etmeleri ili\n olunur. 1322 (f\18) 

lly0~!" 7 ( A.A) - R· ·l~., ajan" hilni
ıı,110• .YııP.o•lav tayyorel~ri tarııfınd•n 
ltıa l'i•f•n açık ••hirlPTinin bombardı-
11, n..ıdilıne•i ii>erine Rıılgor hlikilme
a., !n'at H11l~ar el~i1iltinP t•limat r.ön\-.!'i"' •ivil ahaliye ~·apılan hıı hare
di,.,,,1 """' protMtod• bulunma"1nı bil-

S '>tir_ 
;J~t FERYAT FDECFKT.'PRtNE 
ı:ıu A R:r;rn:: FTME"lcr F'lDt 

d;l'i ltre. 7 (A.A) - Ra<lor aian<ı bil
ı_,,J'0>- Romanya hilkiimetinln Y111'0•
h - a tnnraklennd• l,okhrtn• müdofar
ırı.;'""bur nlduih.ı bir cok tebaa'!l ve 
\> ~~~ mevcut olmasına ve Romanya\" 
la h' lavvava knr'!l.. viinı1An mtıhR<nma
"'•~~ bir •uretlP iştirak .. ttinnemi, ol· 
!\ıı"" no t'tıihnen Yu~o•IAv kara ve hava 
A._~ etleri 6 ni•Rn tarihinde Dar<avn 
"'•n "• 'ram,.,var ""hirle•lni bomhardı
lııi'I\· •hni<rtir. Ha7.t ba<a•l•• btı.We ııel · 

}\ ır. 
~ıı:'"'•nva hiJkümeti Yuı!Oslavva hU
l:t;tıı •tini •iddet!e protrsto Ptml<tir. FU
~ı~ •t hPyannam,...ini!P 'F!"manya hal
tıı.; ~~oınanyanın m•1·faetlerinı~ gÖ7<'
·~., \ 1 hokkınd~ teminat v•rmiştir. Bu 
~~ : d•r•ketler Roıııan\'anın hattı hare
la,.,·n •bir teb•ddül v"'""'"zııa da bun
lıı,~~. lılç kim••ye ~P!efJmi>e taorru7 
:tıttıd,;' \ı'Prr-miv~P~inin bilinme!"i 1S-

~C.lJTLU ICRllo M"MURLU-
1\h l>AN: 

~t tl'ı~t Hamdi v e Auşenin f'mlik ve 
1ll1 llll harı~11ı"ından ödünç aldığı p!!ıTf'ya 
1><

1

1 
•1•h;ı hankava irotek evled;l?i Tur-

rt u d T t'tıi' nun orta mAhnl1e-•in ~ atar ca-
ı •I b' . . . 9ı9 ":\rıııda ve tapunrr: ırıncı teıı,rın 

"tlı lıtriJ.ı Vt> 7 4 ve 7~ numaraetnda ka. 
d•kt 74 124 "'"tre muralb•ı miktann
tır\__' • 1' .. ı 2922 tıf)lı1 ve rephe!i tarik 
•lt ~" 2921) nıım•rnlı ar.alarla mohdnl 
ll>uıh' h''"da 2 nd~ v.- lir hela ve bir 
"''~ • Ve vukan icatta 2 oda ve bir 
1""'1 n., ~•vi kamr ve miktarı k•fi bov
...,in "'~:•teınil 1 700 lirı• kıymetindek i 
"~ l\ 4~11 Ikiv.-.ti acık arttırma suretilr 
~111;.. ";ırıvılı f'mlak ve f"vtam banka!ı 

.. ,,,..,, 'b' bl d f h ()l?'t\pıık_ "'"<"t ınce l° ,. aya ma •uoı 

~11'r\._ ~,.~.~yle ıu·ttt"'!Ylfl\lrl 9 may11 1941 
bt'" <r tı 11 "'"'t f c de yap1lmak ii7.erf' rt" ::-nı;ildetle ••tıla konuldu. 
he1 u arttırma n~ticıe-Rindt sat11 bf"deli 
.-_tih !'e

2 
oh_1T!lla ol!t\ln boTCun ödf'nmesi 

~itli~· 2SO ıayıh kı:..nunun meriyete 
vı tarih ~n ao düf etm~t 

tZMIR SULH HUl<IJK MAHKE
MESiNDEN : 

Satı., n&nı 

Enver Tanzer; Ihsan, Hüsam ettin; 
l\hmet Niyazi; Fatma Zebranın şayıan 
müta•arrif oldukları damlaçılcta 1 09 
ada 1 5 panel de kayıtlı ve yeni 5 4 ka
nı sayılı biT tarafı uzun yol c-addeei bir 
tarafı Fikriye evi bir tarafı Mehmet Ali 
"vi ve davacının arf'alı ilt. mahdut ve 
r'iğer taTafı Hatice ve Mt-hmet evile 
r evrili Vt"; 800 lira kıymeti muhamme
neli ev ile avnl ada ve ayni parselde 
t ir tarafı d1l~laçık caddecti dit?er tarafı 
Hatice evi ve arka~\ sahibi mülk evi bir 
tarafı Emine ve Mehmet Ali evlerile 
mahdut ve 80 lira kıymeti muhamme
neli arsa mahkemece verilen izaleyi şu

vu karanna iıtinaden 28/ 4 /941 pazar
ı .. i v,ünü saat 1 5 de lzmir •ulh hukuk 
mahkemeııııinde l!labJ!'lan yapılacakt1r. Bu 
9rttırmada gayrlmenlcullere tahmin olu
nan bed,Jin yiizde yetmi• beşi v.rildi
'·i takdirde taliplerine ihalesi yapılacak 
oksi takdirde •atış 1 O gün dohll uzatıl•
rak ikinci ar•tırm•1an 815/941 per
~ ... mbe günü s"at 15 d~ yine dairemizd~ 
Rnılac"ktır. Gayri menkuller üze-rint' 

hak talebinde bulunanlar ellerindeki 
tr"~mt ve~Aik ilf" birliktf" dairf!'ve müra. 
caat etmelt>ri 18.zımdır. Dttha fazla ma
lümat almak i•teyenler dairemizin 941 / 
5 3 No.lu doeyRsına miirRcaatla.rt lüzu-
mu iUn olunur. 1326 (819) 

ha~ebile kıymetine bakılm1varak en 
rok arttıran1n üzerine ihalecti .yapılacak
tır , Sat,. 844 numaralı emlak ve eytam 
hankRsı kanunu hüklimlerine ~öre yapı
lncağındRn ile.inci arttırma yoktur. Sa
tn, peşin para ile olup müsteriden yal
nız % 2 buçuk dell&live re•ml alınır. 
f~bu g~yri menkul Ü7erinde her hani'.:İ 
bir şekilde bale talebinde bulun•nlar 
~11crindeki re!'.mİ ve11ikalarile birliktt> 
yirmi gün zarfındA. Tnrf.!'utlu icra!"ınn mii 
'"caatlan lazımdır. Ahi halele hakları 
tapu aicilince malO.m olmadıkça pay
la•mo<lan hariç kalırlar. 2 5 / 4 /941 ta
rih;nden itibaren şaTtname her k~e 
rıktrr. Talip olanların % 7 buçuk temi. 

n~t al:a•ı veva mllli bir bankadan te
minat mektubu ve 5 5 dosya numau
ı ile T urşrutlu fen memurluğuna müra
caatları illn olunur. 

1323 (817) 

Devren satılık 
Mezarlıkbaşı tkiçeşınelik caddesi 

a 15 numaralı tütün müsklrat ve pul 
h•viliği dlikkanı bü~ün teferrilatiyle 
birlikte devren satılıkl ı.r. 

Arzu edenlerin ;çindekilerine 
müracaatları. 

Mustafa Kostak , 

TURGUTLU iCRA MF.MURLU
CUNDAN: 
Narlı oğlu Halil !azı Hafizenin em-

1a.k ve eytam bankasından ödünç aldt
i!• parayya mukabil bankaya ipot•k 
t· yl,.diği T ur~utlunun camii kebir mah
hRll•,inde l'llaea hamam carftt,.sinde ve 
l•punun cilt 40 sahife 9 k&nunsani 
92 7 tarih ve 48 numaraaında mulcayYet 
r-iht-ti ye-mini hakkı hanesi ve yesRri 
derb•ntli Abbas ana•ı ve arka•ı de
mirci imam Vf"'Tesesi ve cepht-,l tarik 
He mfthdut 98 arşın miktarındaki alt 
ka11nda 2 oda bir mutbab bir hela ve 
vulcan katında iki oda bir ıalon ve bir 
~olkonnu ve miktan kl\fi havluyu ft'
mil hrglr ve 2 700 lira kıvmeti muham
minf"'li evin mülkiyeti a(ık aTttınna ıu.. 
ıotil~ ve 844 sayılı eml&lc ve evtarn 
banka., kanunu mucibince bir defAya 
"'ıob•u• olmak üzere llrthrması 9/5/ 
C 4 1 tarihinde cuma gÜnü saat 1 5 de 
vapılmak Üzere bir ay müddet1f"' t1atılı
~ a konuldu. Bu arttırma nC"tİcesinde sa· 
h!'J bC"deli her ne olursa olsun borcun 
ö,.le,,,,....,..!11ıi tarihi 2280 sayılı kanunun 
rı,...,.iyt"t,. girdiği taTihtC"'n sonraya te
aduf etmesi haseblvle kıymetine bakıl
mıvarak en c;ok arthran1n üzerine iha· 
1.-i yapılacalc•ır. Sa11ş 844 numaralı 
•mlak ve eytam bankası kanunu hü.. 
kümlerine göre yapılttcağtndan ikinci 
arttırma yoktur. Sahş P"1in para ile 
.-,lup mÜ•trriden yalnız % 2 buçuk del
ı;l!ye re""1i alınır. l.bu gllvrİ menkul 
lizP•inde her hanıı::i bir •ekilde bak tale
l ·inde bulunanlar e1lerlndeki evrakı 
mü!'hitele-rivle birlikte yirmi gün zarNn
cf pı, Tur~tlu icrasına mtlracaatlan ll-
7.ımd1r. 

Aksi halde balclan tapu sicilince ma
lum olmadıkca payla,madan hariç ka
lırlar 20/ 41941 tarihinden itibaren şart 
name her lceae nçıkhr. Talip olanlann 
% 7 bueuk teminat akeaaı veya milli 
lıir bankadan teminat mektubu ve 941 / 
54 do.ya numara.ile Turl"Utlu icra me
murluğuna müracaatları ilin olunUT. 

1324 (816) 

Birinci sınıf miitehassıs Doktor 
Demiro AH Kamcıoğlu 

Cilt ve Tenasiil hastalıkları ve 
ELEKTRİK TEDAVİLERİ 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. İzmrr 
Elhamra Sineması arkasnda sabah· 
tan akşama kadar hastalannı kabul 
eder .. 

TELEFON ; 3479 (469) 

IZMtR BELEDiYESiNDEN : 
Altay mahallesinde 785, 803 sayılı 

•okaklarda lcanallzaoyon yapılmaaı, fen 
i~lerl müdürlüğündeki keşif ve prtna
meoi veçhile açık ekoiltnıeye lconulmut
tur. Ke~lf ~edeli 1350 lira 23 kuruş 
muvakkat teminah 1O1 lira 2 7 kuruş
tur. Taliplerin teminatı lı bankaıına 
yatırarak malcbuzlarile ihale tarihi olan 
14/4/941 pazartesigünü ıaat 16da en
cümene müracaatları. 

30 3 8 12 (754) 

Sıhhat ve İçtimai Muauenet uefıciletinden : 
395 8 oayılı gözlükcülült kanunu 4 ı 4 / 1 941 tarihinde meriyete gireceğin

den. bu tarihten itibaren üç ay ıonra ruhaatnamesiz gözlükcülük yapmak ya
aakhr. Halen ticaret yapan gö<lükcülerin icabeden ruhoatr_ameleri almak 
üzere bu üç ay zarfında bulundultlan mahal ııl:ıbat müdüriüklerine bir iotida 
ile müracaat etmeleri ve c;alışhklan d5kk&nın unvan ve sarih adre~ini bulc::lir
melc ıuretile tanzim edecekleri bu istidalanna : 

1 - Kaç aenedenberi ıanahnı icra etmekte olduğuna dair bulunduldari 
mahallin en büyük m'.ilkiye amiri tarafından verilmit veaika-

2 - Nüfu.a hüviyet cüzdanı ıureti 
3 - T ahail derecesini göıterir ve!i1lta sureti 
4 G özlükcülük yap::ııağa mani vücut Teya akılda bir an.mat bulunmo. 

<lığını - turih eden ınhbat raporu. 
S - iki adet veaika fotoğrafı raptetmeleri lüzumu ilin olunur. 

2 5 8 ' 11 14 1239 (766) 
...................................................................................... 
• • • • 
i Devlet Demır Yollarından i • • ........................................................................... ~ .•....•... 

KİRALIK TREN B'OFESİ 
Devlet Demiryolları 8 inci İ~lebne Müdürlüliindcn : 
Alsancak - Denizli arasında her gün mütekabilen i.şliyen 1315 - 1316 No. lu 

katarların seyyar bilfeciliği 2490 No. lu •kanunun 46 ıncı maddesinin son fıkra
sına tevfikan bir sene müddetle ve pazarlıkla ehline kiraya verilecektir. Bir 
senelik muhammen kirası 600 lira ve muvakkat teminat 90 liradır. Taliplerin 
bu gibi işleri muvaffakıyetle idare etmis olduklarına dair İzmir beledivesin
den alınmış bir vesikayı hA.mil olmaları lftzınıdır. Şartnamesi Alsancakta İşlet
me kaleminde görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatlarıru ve Belediyeden 
alacaklan ehliyet vesikasını hAmilen 21/4/ 1941 G. Saat 15 te Pazarlı/ta iştirak 
için işlebne komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

6 - 8 - 11 - 15 1319 (807) 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111 11111111111il1111111il11111111111111111111111 

1 - Fen heyeti anbarında mevcut 
4600 adet kiremidin satışı fen işleri mü
dürlüğündeki keşf ve şartnamesi vechi
le a~ık arttırmaya konulmuştur. K"'!f 
bedeli (69) lira, muvakket teminatı (5) 
lira (20) kuruştur. T>liplerin teminatı 
İs bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 2114/941 P<-zarte•i gü
nU saat 16 da encümene müracaattan. 

bo
2 - 1388 sayılı sokakta (65) metre s--· B E L S A M 1 T 

• yda kanalizasyon yapılması, fen işle- • L 
rı müdürlü/lündeki kc~ ve şartnamesi İd.rM: yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOÔUKLUCU, idrar zorluğu, mesa-
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. ııe ve prostat iltihabı, sistit ve koli sistitlere, böbrek rahatsızlıklarına kruıt 
Kesf bedeli (368) lira (74) kuruş mu- •n miikemmel bir ilaç BELSAMİTOL'dur. BELSA.'llİTOL kullananlar yu-
vakkat teminatı (27) lira (70) kuruş- kanda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelede bulunur. 
tur. Taliplerin teminatı tş bankasına ya- Umum sa~ deposu : Sami Aksu. Yeni Valde Han No. 20 
tıraralc makbuzlar!yle ıhale tarihi olan 
21/4/941 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 4, 8, 13, 19 (792) Bronşiti ere KATRAN HA .Ki EKREM 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BIOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştilıa yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunınaı. bir devadır-
Grip, neı;le, cnfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamalı için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman haplarlyle 

sigortalavuıız.. 
BIOGENİNE; Wıima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği ıiderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldll

rür. Tatlı bir lstiba temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir .. Bel gevşekliii ve ademi llrtlda
nn en birinci devasıdır-
BIOGENİNE; kullananlar kafiyyen kardan, lı:ıştan, soiuktan ve havalana değişmesinden müteessir olmazlar ••• 

Çllokll vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede mil~ ikibetlerle neticelenen GRİP, nez.le, eno
enza, sıhna gibi hastalıklardan korur. Ba hastalıklardan korunmak için biiyükler sabah, öğle, ak.•am, birer, sekiz 
yaşmdan üstün çocuklar yalnız 1&balı. akşam birer BİOGENİNE almalıdır. Basta olanların kurtulması için de bu bir 
mikdar arttırılmaLdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. 



SAHlf'E 1 

SiYASi VAZİYE!' 
----<Oı>----

Sovyet - Alman 
münasebatı 

yeni bir istiha
le devresinde 

--«>--

YuE?oslavlar Arna

vutluğa girdiler 

~ man sulJt hesapları 
hep ·anlq çılıtı • Bulgar 
ve Rumenler ne lıadar 

masum! .. 
H dvo gazetesin' göre Alman hukü

meti tarafından bu seneki ılkbahar ta
anuz.ları çok uzun bir şekılde izah edıl
mıştir. Hitler Alman milletine uzun bir 
be,>anname ne§l'cderek Yunanistan ve 
Yugosl vyaya verilen notalara dair mu
fa al izahatta bulunmuştur. Nazi şefle
ri, Alman milletine sulhur. çok yakın 

olduğunu mütemadiyen söylerlerken 
şimdi arkta Balkanlarda açılan bu .> enı 
~cphe dolayısiyle izahat vermek zarure
tinde kalmışlardır. 

Malüm olduğu üzere Almanlar Po
lonyanın ma vlıibiyeti ile harbın hemen 
bıtecei(ini söylemislerdir. Polonya mağ
lup edıldiği halde harp bitmemiştir-
1:.undan sonra Norveçte bir cephe açıl
mı ve bu hareketin sulhun çabuk elde 
edılme ıne çok müessir olacağı nekara· 
tı tekrar edildiği halde harp yine bit
mcmi!ll, nıhayet Fransa da mağlup edil
miş ve bu zaferler müttefiklerin artık si
lahlarını bırakacaklarını kuvvetle tah
min edilmiştir. Bizza Hitlerin de Al
man milletine bir beyannamesinde Av
rupa harbının nihayetlendiğini bildirdi
ği hatırlardadır. 

lngilizlerin mağlup edilmesi bir gün 
meselesi ad edilmiş, lngiltereye karşı 
tehditler yapılmış; bunn rağmen lngilte
re) e .> apılacak taarruzun müteaddit de
fhlar tarihleri değiştirdiği halde bu ta
arruz bir türlü .> apılamamış ve harp ta
biatiyle yine bitmemiştir. 

Şimd", şarkta yeni ve büyük bir cep
he açılmıstır. Şüphe yoktur ki Almanya 
şark 'e Balkanlarda harbı istemiyordu 
Fakat istemiyordu demek, Balkanlar<> 
nüfuz etmemek demek değildir. 

Almanya, Balkanlara Romanya vr 
Bulgaristana yaptığ. şekilde nüfuz et
mek istivordu. Bunur. için, Yugoslavya
yı da mıhver hesabın elde etmek mak
sadivle Yugoslavlara Seliniği vadetmiıı 
tir Fakat Yugoılavla.- Sellniil. latlk 
lallerini kaybetmek mukabılinde vererı 
bu teklif ve paktı kabul eden hükümet" 
devirmişlerdir. 

işte bu vaziyet önünde Almanya Bal
kanlarda harbı ltabul• mecbur kalmıcı
tır Böyle hareket etmemiş olsayd• 
preı tejıni büsbütün ltaybedccekti. 

Almanya, barbı istediği tarihte yap
mak fırsatmı da bu defa elden kaçmnlf
tır. fngiltere ve Yugoslavya, Almanla
nn hareketleri karıwnda hazırlık için. 
Almanlar ~ibi zaman kazanmak iıti
yorludı. Almanya da hazırlanıyordu. 
Fakat in~iliz ve Yugoslavyanın hazır
lanma temposu ço~ bm. olduiund•" 
Almanlar nihayet taarnızu mecburi 
rörmüslerdir. 

Atinada İngiliz kıtalennın Yunanista
na <;ıkarılması esrarı da hal ve ifsa edil
mic; bulunmaktadır. Simd1 İngilizler ve 
Yunanlılar. Martın birinci gününden 
beri İngiliz kıtalanıım Yunanistan 
naklcdildi"ini bildirmektedirler Bunlaı 
Avu tur lyalı ve Yeni Zelandalı kıta
Jnrdır. Martın birine kadar tn~ilterenin 
yardımları tayyare kuvvetine inhisar et
mİ.! ti. Almanlar Bulgaristana girer !!ir 
m z Yunanlıl rın da muvafakativle Yu
n ni t:ına İngiliz sevkivatı baslamıstır 

İn ilizler bu e rarı ifşa etmekle bera
b r. Y nanic;tana sevkf-dilmiş olan kuv
v tlerin miktannı giz.li tutuyorlar Bii 
tün bu izahattan çıkan netire sudur ki 
harbın balkan yanm adasına yavılması.
na en hemmivetli sebep Almanlarırı 
Bulgaristana girmeleridir. Gariptir ki 
Bulgar hükiimeti Almanlara geçit verir
k n guya balkanlarda sulhu temin için 
buna razı oldu~unu bildirmistir O 39-
man Sovvet Rusva Bulgaristanın bu 
har k tivle bilakis hID"bm balkanlara 
yavılmııcıma cıeben olduğunu beyan et
misti. Hadi eler Sovyct görüşünün isa
betini gô t rmiştir. 

GARİP V AZtYETLER 
Bulearlar. Macarlar ve Rumenler 

haroten masun değildirler. Yugoslav 
tayyar leri Bulgaristan ve Romanyaya 
lıücurnJar yanarak bombalar atmıstır. 
Garintir ki B.ılgarlar ve Rumenler ma
sum bir tavır takınarak bu taarruzları 
protı>~ova kalkısmışla .. dır. Bulgar rad
yosu d"n bu münasebı.tle şunları söyle
mistir: 

.-Bul aristana gi.en Alman kıtaları 
Yuır l '1': va ~itme'k ıçin gelmis değil
lerdir B•ıl ari un temiz bir Bulgar 
ır.enıl eti olan Mak t'fonya hakkında 
tek bir k lime sövlemeeim halde Yugocı
lav ıa, ar 1 ri Sof va ve Köstendili bom
bnrdım n ı>tmis]erdiı > 

Kö ndıl Almanların en mühim 
~ınak ncıHa ıdır 

Alman tauü&reıurinin 
Balkanl .. rda hücumu 

--c:o-

Hem bomba, 
hem de beyan
nameler attılar 

____ ,,, ____ _ 
. Vç Sovyet tayylll'esl 
lsueç arazisi üzerinde 

uçmuş .. 
Stokholm, 7 (A.A) - lsveç genel 

kurmayının bugÜn neşrettiği tebliğe gö
re 3 Sovyet. tayyaresi Gotlancl edemn"" 
"mal Jı:19m1 Uzerlnde uçmuıtur. 

Tayyareler hav:ı dafi toplan tarafın
dan tardedilmiştir. 

--«>--
Mlll'efal Peten tngUte· 
renin aJeylılnde değil .. 
Londra 7 (Radyo - S.22) Ma. Peten 

bugün radyodaki beyanatında Bü. Bri
tanyanın ve sabık müttefiklerinin aley
hinde bulunmamak Fransa için bir hay
siyet ve şeref meselesi olduğunu söyle
miş, Fransız halkının ihtiyaçlarını, te
minle mükellef olan hükümetin bunu 
temine çalıştığını ilavt:' etmiş, Fransız
ları milli birliğin muhafazasına davet 
tmiştir. 

----<>--

MosJıova dvarında 
hava tehllfıeslne lıarşı 
maneuralar-
Moskova, 7 (A.A) - Moskova civa 

nndaki 25 şehir ve köyde hava tehlike· 
ine karşı büyük askeri mildafaa ma 

nevralan yapılmıstır. • 

Japon hariciye nazırı 
Moslıouada.. 
Moskova, 7 (A.A) - Matsuoka bu 

ün Moskovaya gelmiş ve Molotofla 
temaslara başlamıştır. 
)OOOacaac~aacaoaoc~ooaoaocooooo: 
... ında şunları yazmışt•r: 

cBu pakt bir milyar in.sanı içine alan 
l:>ugünkU harbın tevessü etmek üzere 
olduğu sırada imzalanmıstıı . Bu harp 
bir çok diğer miJletleri daha katliama 
ürüklemektedir. Son zamanlarda bal

kanlann beynelmilel MÜnac;eb .. tlerinde 
son derece gergin bir hava husule gel
diği mallimdur Bu hal Yugoslav baş
vekili Smoviçin sulh drzusunu müker
reren ilan etmiş olmasına rağmen Yu
c;oslavya hudutlarında bir tehlikenin 
belirmesiyle ~bittir. Milli Yugoslav hU
kUmetinin sarfettiği g:wret1er 'Sovyetle
rin derin sempatisini kazanmışfır.> 

Bu sözler anlatıyor ki Alman - Sovyet 
münasebetleri yeni bir istihaleye gir
mek üzeredir. Sovyet radyosu dün ak
c;amdan itibaren Sofyarın yanı bac;ında
ki tiıl mevç Uzerinden Bulgarca propa
ganda neşriyatına başla::r.ıştır. 

tTALYAN DöNEKLİôt 
Hırvat lideri Maçekin faaliyetinden 

kendisine göre menfaat bckliyen Maçc
kin melhuz menfi hareketlerine limit 
bağlıyan İtalyanlar ~imd: kral Alek
andrın katli dolayısiylf' ttalyada bulun

makta olan Hırvat Pavoliçi Heri sürme
~e baslamıslardır. Diine kadar çok be
y en dikleri Maç~ki ise vat?.n haini ve sa
tılmış diye tavsif etme~e bac;lamıslardır 

MalO.mdur ki ttalva Almanya - Vu-
SOVVFTLFR ALM ~NY A YJ oslavya arasındaki ihflMın sulh;m 
TAT<P.fH FntYORT AR tesviyesi kin biiytik mec-aı sarf trnic: 
Sov\ t rı ,. ... f leri Vu~o Javvanın hat- rakat bu mesai akim kalmıştır. Italya

tı hnr \.. tini ve • ulhr11 po1itik11sın1 te- 'lın bu mesaivi sa!'fet"Ilesi"'in biri askl'ri 
barüz •t; .. n n rivatlı>nnda Almanvı> Hjte:ri iktısadi iki mühim se'bebi vardır 
nın hafit harı>kPfini .,ı-nnen takbih p,.l; c;keri sebeo Yu~oslavlann Amavut1u-
yorlar. Re mi fzvestiva gazetPSi Stı>l" a girmesi ihtimalidir. Gelen bir habere 
nin de hazır bulund;,ığu merasimde im- "Öre Yuj?oslavlar şimalder. Amavutltığ~ 
zalanan Sovyet - Yugoslav paktı hak- ~erdir. 

YENi ASJR 8 NİSAN SALI 

ediyormuş 
--«>-

Londra, 7 (A.A) - OH Fransız 
ajansı Budapeşteden aşağıdaki maluma
tı veriyor. Vaziyeti Macar siyasi mü
messillerinden biri şöy]e hulasa etmiş. 
tir: 

- Dalına sulhu istihdaf etmiş olan 
harici siyasetimiz şimdi harbın genişle
mesiyle neticelenen hadiseler karşısın
dadır. Macar halkı kendi milli metali
batını bile arka plana atarak sulh siya
seti lehinde bir çok fedakarlıklarda bu
lunmuştur. Hatta hükümet çok defa bı
rakılmış arazideki Macar menfaatlerini 
kafi derecede enerji ik müdafaa etme
rt'ekle ittiham edilmiştir. 

Macar siyaseti ,imdiye kadar olduğu 
gibi bugün de Macaristanı mümkün ol
duğu kadar barptel" uzaı. tumağa çah
f8C&kbr. Fakat Macariıtanm, menfaat
lerinin himayesi içir. baz• ihtiyati ted
birler aJmasaun önüne geçilemez. 
:ıcaaaaaaac~ooccerJO...oooocococ 

ASKERi VAZİYE!' 
---«o:t---

AJman)ar ~ö-
mülcüneye gir
miş, fakat bu 
bir zafer de,il 
Radyo gazetesine göre Yunan ve Yu

goslav cephelerinden gelen haberler az. 
dır. Harekat Gümülcine - Yugoslavya 
hududu üzerinde başlamıştır. Taarruz 
eden Ahnan kıtalan, hemen hudut bo
yunda hazır bulunan Yunan kıtalariyle 
temasa ,elmiştir. Struma, Nevrekopta 
yapılan tank hücumlan akim kalmış, 
esirler ve malzeme alınmış, on Alman 
tankı da tahrip edilmiştir. 

Yunanhlann maneviyatı çok yüksek
tir. 

Son bir habere göre Garbi Trakyada 
bulunan Cümükinenin Almanlar tara
rmdan işgal edildiği bildirilmiştir.. Bu 
haberin menbaı Berlin olduğu için, doğ
ru da olsa, yanlış ta olsa, bu hadisenin 
bir muvafFakıyet addedilmesine mahal 
yoktur. Geniş bir hududu elan Garbi 
Trakyanm hudut aksamından icap 
edenleri evvelden tahliye edilmiş ve az 
kuvvet bırakılmı tır. Bunun için bu ha
l'eket büyük bir mana ifade etmez. Şim
di haber alındığına göre küçiik Yunan 
kıtacıklan, her taraftan sanlmış olma
lanna rağmen kahramanca müdafaaya 
devam etmektedirler. Bundan Yunanh
larm ne kadar bü~-ük bir azim ve iman
la harp ettikleri ~}aşılır. 

Orkanun körfeziyle Serez ve Metak
sas hattına karşı henüz bir taarruz vu
kua gelmemiştir. Alman!ar, ikinci bir 
derecede bulunan bir müdafaa hattına 
tecavüzle cok ağır zayiata duçar olur
larsa, acaba Metaksas l-ıattında ne yapa
"aklardır? Bu hat, ~ero>k arazi ve gerek 
tahkim itibariyle gaye• rr iis'littir. Farzı 
muhal olarak Metaksas hattından da ce
kilmek icap ettiği tak.:lirı:'e Strumadaki 
'ıatta tutunmak ve müdafaa kabildir. 

Bundan sonra Yun"'!ılılnr üçi.incü bir 
müdafaa hattı daha viic uda c:retinnisler
dir. Şimdi yerini söylPmiyeceğimiz bu 
hat üzerinde Yunanlıfarın rniidafaası 
,.ok müsmir ve müessir olacaktır . 

İngiliz kıtaları motörlü kuvvetler ve 
tanklarla takviye edilır.ic; olan Yu:ınnlı; 
1 nn rok yüksek hir IT'.Ukavemet göst 0 -

rt>cekleri üphesizdir Fakat bu hareket 
Yugoslavların Vardar hattını müdafaa
ı .. rma ha "lıdır. 

Yugoc:lavyadak; har~\n h kkında c:;'>k 
1<1<>a hab"rlt:'r p:clrnek'edir Bunlar dn 
büytik bir c;ev ifad<' e•rnl'm kt,..dir Fn. 
'cat Yuf!oslavlnrla Ynranlıl nn mi" c:t<'
~l'kl'n Arnavutlukta f'<>ali pt .. l'ectiklnr" 
ı..aher ıı111'lmıstır. Amı:ıvutlukta yanıla?' 
lıu hı:ırekn•leri <'Ok seri in lr; ;ıf'!ar p""s-

receıti rıuh2'kkaktır. Yunnslavva or
'usunun Drac ii?.eri:ıe yApa<'ağı bir ha
reket İtalyan kuvveilı>rinin onda. hatta 
'ii?:if eı birinin hile an1\vatana ~ekilme
sine meydan venniyecektir 

ınailtere Yuaosıavuaua 
bir mes J gönderdi 

--<>--

Zafere kadar 
azimle harbe

dilecektir 

Istanhul amelesi arasın 

Beden te;biyesi m~ 
kellefiyeti başlıyo 

A.imanıar açılı şehir 
olan Belgrada havadan . • . ""'" 
amansız bir hücum iş ~erıerı sahap!eri amelenin spor 

~aptııar.. temin edecelıler .. 
Londra, 7 (A.A) - Burada öğre- İstanbul, 7 (Yeni Asır) - İş yerle- si yapacaklan verler teshil 

nildigine ı;örc hariciye nazın Eden Bel- rinde <;nlışan on beş yaşından kırk ya- Tntbikata 15 nisanda baslanrc 
grnddaki Ingiliz elçisi Kamb"lle t"mas şmn kadar amelenin Beden etrbiycsi İ " " ş yerleri sahipleri ı cıl n 
ctmistir. Elçi Yugoslnvyadaki vaziyet- kanunu mucibince tabi olacaklan mü-

k 11 f . · · • • k ı l vazımını teminle v<. isçilerı ten ve açık şehir ilfin olunmasına rağ- c e 1yetı temın ıçın ati 1areketc ge-
men Almanların Belgrada yaptığı çilmiştir. saatlerde toplantı yerlerinde 
amansız bombardımandan İngiliz hiikü- Şehrimizdeki işçilerin Beden terbiye- makla mükclJef tutulmuşlar 
metini haberdar etmiştir. Telgrafların ııııııııııııııııııııııı111111111111111111111ııııııııııııııııınuı11111111111111111111111111111111111ııııııı1ı 

mefadı hakkında tafsilat simdilik neşir Afil/et Meclisinde dünkü müzaker 
için serbest değildir. 

İNGİLTERENİN YUGOSLAVYA
YA MESAJI 
Londra, 7 (A.A) - İngiliz hükümeti 

Yugoslav hükümetine şu mesajı gönder
miştir : 
Almanyanın Yugoslavyaya karşı hiç 

bir tahriksiz olarak yaptığı vahşi sui
kast ve Sırp, Hırvat, Slovenlerin şecl
~ne mukavemeti, İngiliz imparatorlu
una cenup İslavlarının yanı başında yer 
aldırmıştır. Cenup İslavlarım azimkar 
ve kuvvetli müttefikler olarak selamlı
yoruz .. Umumi harpte güçlükler arasın-
da bizleri zafere isal eden arkadaşlığı 
tekrarlıyoruz. Bu harbı müştereken gö
türeceğiz ve ancak hak yerini bulduk
tan ve kanun ve adalet yeniden hüküm 
sürdükten sonra sulh yapacağız .. 

SOVYET RADYOSUNUN 
NEŞRİYATI 
Londra, 7 (A.A) - Moskova radyosu 

bugün yaptığı neşriyatta Almanlann 
Struma vadisinde karşılaştıklan kuv
vetli mukavemeti ehemmiyetle kaydet
mektedir. Almanların Yugoslavya ve 
Yunanistana taarruzundan hAsıl olan 
vaziyet hakkında Moskova radyosu Yu
nan, İngiliz ve Alman tebliğlerini kısa
ca vermekle iktifa etmiş, fakat Alman
ların maruz kaldıktan şiddetli muka
vemeti tebarüz ettirmiştir. 

•ALMANYA VAHŞiYANE BlR 
TAARRUZDA BULUNMUŞTUR• 

-------:x*x-----
Ankara 7 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi B. Mazhar Gern mm b 
da toplanmıştır. Yedek subay ve askeri memurlar kanununa muadd 
de ilavesine ait kanun miistaceliyet karariyle kabul edilmiştir. s,,n 
tılannda vatandaşların tahlisinde fedakarlık gösteren bazı rnahku nl 
Jarının affı hakkındaki kanunun birinci müzakeresi yapılmış ve M 
şamba günü toplanmak üzere müzakeresine nihayet vermiştir 

1111111111111!!1111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111111111111111111 

Uniı;ersite rektörü lstanbula dön 
-----------------x.x:---------------

lstanbul, 7 (Yeni Asır) - Maarif vekaletiyle temas eden ünive 
törü Cemil Bilsen, Ankaradan şehrimize dönmüştür. Akıama doğru 
profesörler mecliıindt. temaslarına dair izahat vermiştir. 

Toplantıda ayni zamanda fakültelerde imtihan günleri hakkında 
verilıni§tir. 

Bir sandaiyeci arkadaşını öldür 
~--------x•x-----------

lstanbul, 7 (Yen" Asır) - Fatihte ve ayni yerde oturan sandalye ' 
lah ile Sadullah, eıki bir kadın meselesinden dolayı kavgı:. etmişler, 
bıçakla Abdullahı öldürmÜ§ ve yakalanmıştır. 
il il 11111111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Afrikada 10 bin- Makineye 
den fazla esir 

alındı 

Verilirken 

ınallizlerıe Yunan 
ALMANLARA ACIR Z 

VERDiRDiLER ingUlzler LllJyada eu
uelce sefllmlf teeeınmü 

Vasington, 7 (Radyo) - Hariciye na- noJıtalarına dAA.u 
:zın Kordel Hul Yugoslavya ve Yuna- .,,.- Atina, 7 

-·-
nistana yapılan taarruzu vahşiyane bir çelılllyorlar.. ğine göre Yunanlılar 
taarruz olarak tanif etmL, ve ~ yardımı ile harbın ilk ~ 
llAve etmi~tir: Kahire 7 (A.A) _ Orta şark İngiijz kedonyayı istilA etmekte o~ 

- Bu memleketleri fethebnek teşeb- umum! karargahının tebliği : Libyada lara çok ağır zayiat ve.rdinııişl 
büsü diktatörlerin dünyaya Mkim ol- büyük Alınan - İtalyan kuvvetlerinin ~ 
mak i~in hazırladıklan plfuun bir safha- devamlı tazyiki karşısında ileri kıtala- ınaı·ıı·z tauuareıe 
sıdır. Küçiik bir ~illet daha taarruza rımızın seçilmiş tecemmü nııntakalan-
uğramıştır. Bu hAdısc de Almanya naza- na doğru ricati devam etmektedir. bOt" 8 h 1 d 
nnda coğrafi hudutların bir kıymeti 01- Un G p 8 er 
madığını göstermektedir. Amerikan 10 BiNDEN FAZLA EStR 

halkı Yugoslavyanın kahramanca mü- Eritrede Musavva etrafındaki hare- haıa faaıı·uatı• 
cadelesini yakmdan takip edecektir. Ta- kat devam etmektedir. Bu arada De~ie 
arruza karşı kendilerini müdafaa eden 
devletlere yardım kararını veren Birle- ve Gondar istikametinde ilerleyişimiz Kahire, 7 (A.A) - Orta 

memnuniyet verici bir tarzda devam et- hava kuvvetleri karargfilunın b 
şik Amerika Yugoslavyaya en büyük mektedir. ki tebliği : Şarki Afrikada 
süratle ihtiyacı olan malzemeyi vermek Adis Ababaya gırm' eden evv 
· · f }" te · · 25 marttan bugüne kadar on binden ıçın aa ıye geçmıştır. Afrika tayyarelerı'nın' Adis A fazla esir alınmış ve pek çok harp mal-

Balkanlarda 
toplanan Alman 
askeri kuvveti 

ne kadar? 
-0-

uAımanıar Bulgar.Jarı 
YunanJdara sald•ırllll'• 
sa rurıı oPdusanu hesa· 

IJa JıatrnaJıdll'llll' .. » 

zemesi ellinize geçmiştir. Habeşistanda rındaki tayyare meydanına hü 
Debra Markos şehri elimizdedir. Bu rek bu meydanı düşman için 
muzafferane hareketin büyük bir kısmı- maz bir hale getirmişlerdir. 4 
nı Habeş vatanperverleri yapmıştır. Ha- yapılan ve dünkü resmi tebliğ 
beş vatanperverleri düşmana binden rilen taarruzdan başkaca ertesi 
fazla ölü ve yaralı verdirmişlerdir. Düş- taarruz daha yapılmış ve Sav 
man cenuba doğru yaptığı ricatte ya- de beş Caproni tipinde üç ta 
kından takip edilmektedir. Bu mmtaka- kılınış ve diğer bir çok tayyar 
da da pek çok harp malzemesi alınmış- sara uğrablmıştır. Dünkü pa 
tır. Adis Ababanın işgali üzerine hare- düşman tayyareleri De~ie 
kAt şehrin şimali garbi ve cenubunda Kombalchada mitralyöz ateşi 
inkişaf etmektedir. muş ve CR 42 tipinde üç CR 3 

iki S 79 tipinde de üç tayy 
GONDAR VE MUSAVV ADA edilmiş ve diğer bir çok tayy 
MUKAVEl\IET EDECEKLER Mİ? hasara uğratılmıştır. Eritrede 

nubi Afrika ve hUr Fransız 
Kahire, 7 (A.A) - Adua ve Gonclar rinin ilerlemekte olan kıtalar 

yolu üzerinde ricat eden İtalyan kuv- zaherette devam ediyorlar. Lib 
vetlerinin bakiyetüssüyufu durmadan nisan gecesi Agheila mınta 

Londra 7 (.A) Ro . k • takip edilmektedir. Gondar garnizonu- manıiı nakliye vasıtalarına çok 
.. has ' - yte~ın 85 erı nun, Keren müdafilerini takviye etmiş bomba hu··cumları yapılını..+, ... 

ınute sısı yazıyor : Bulgarıstanda on . .. v ~""" 
iki, YugC?Slavya hududu boyunca Bel- bır kısımd?n murekkep oldu~ sanılan ayni gece CaJata tayyare m 
graddan ltaıyan hududuna kadar 28 Al- bu kuvvetin yolda yahu~. bızzat. Go~- tayyarelerimiz tarafından 
rnan fırkası tahnc:«üt etmi .. tir Almanla- darda mukavemete teşebbus edebilecegı miş ise de neticeleri anl 
rın Yugoslavya;;" karşı Mtü".ı bu kuv- sanıl~aktadır. İtalyanların _bu bölgede Balkanlarda dünkü pazar günü 
veti kullanacaklan zannedilemez.. Zira son hır gayret yapm.alanna ımkan .. vere- rımızdan mürekkep ufak bir 
Alınanlar Yunanlılan oyalamak mecbu- cek ma~emeye malik ol~ukl~ soylen- Bulgaristanda Rupel boğazı · 
riyetindedirler. Bu isi Bulgarlara hı- mektedır. Fakat bu şehırdekı kıtalar devriye yaparken Messer Şmit 
r~ış olsalar bile Mericin gerisindeki ~e~emmadan. ilerliyen İngiliz kuvvetle- pinde otuz tayyareye tesadüf 
Ttirk ordusunu hesaba katmağa mec- rının nezaretı altındadır. Tayyarelerimiz diişmanm ad 
burdurlar. Tahmin edildiğine göre _gemilerin üstfu_l: olmasın~ ra~ derhal 

BALKANLARA DAİR ALMAN 
RESMi TEBLi(ii 

Berlin, 7 (A.A) - Alman tebliği 
Cenubu şarki cephesinde hücum de
vam edivor. Alman hava teşekkülleri
nin keşif hareketleriyle diisman kuv
,·etlerlne, mevzilerine ve münakale yol
larına taarruzlar yapılmış ve ileri hare
ketimize müzaheret edilmiştir. 

Belgrad ka~inde askeri tesisata ve 
diğer hedeflere tahripkar müessirlikte 
hücumlar yapılmıştır. Tuna üzerinde 
bir ahsap köprüve isabetler kavdediJ
miştir. Bir çak -Yugoslav tayyareleri 
düşUriilmUştiir. 

İNGiLiZ DONANMASININ ROL-0 

kaçmasına vakit vermek için Italyanlar na hucum etmışlerdir. Cereya 
Musavvada mukavemete teşebbüs ede- muharebede beş Alman tayyar 
cekler gibi gözükmektedirler. rülmüş ve tahrip edilmiş ve diğ 

addit tayyareler de ağır hasara 
İMHA EDİLEN İTALYAN mıştır. Bu cephede Almanlarla 
TAYYARELERİ mız bu ilk çarpışmada hiç zayia 

Londra, 7 (Radyo) _ Nairobide neş- ~· Arnavutluk~ Berat 
redilen resmi tebliğ : Şark! Afrikada l~rımwn taarrmuna ugramış ve 
İtalyanların ellerinde kalan hava üsle b~larda_ hasarlar yapı~ş~r. ~ 
rine şiddetli taarruzlarımız devam et- ~pmde hı; İta yan tayyaı esı A 
miş, bu meydanlarda yerde bulunan rınde ~?şıf uçuşu ya~~~? a~cı . 
tayyarelerden on dokuzu imha edilmiş ~?n hın tarafından duşurulmu_şt 
ve diğer bir çokları ha.ara uğratılmış- tun bu harekat~n .. tayyarclen 
t bomba tayyaresı mustesna olına 
~~J9~~ococcoac salimen dönmüşlerdir. 
meselesiyle karşdaşmıştır. Atlantik mu- Londra, 7 (A.A) - Hava ve 
lıarebesinin en çetin safhasına girdiği emniyet nezaretlerinin tebliği : 
bir anda donanmamız Yunanist.ana as- rit bir kaç düşman tayyaresi bu 
kcr göti.irmek gibi biiyiik ve çetin bir hillerimiz yakınlarında uçmuşlar 

Londra. 7 (A.A) - Royterin deniz vazifeyi üzerine almıştır. Geçen harpta kat karaya hiç bir bomba atılın 
ınuhnbiri bıldiriyor: Yunanistana İngiliz bu işi beş devlet donanması temin etti- Düşmanın iki tayyaresi dilsÜ~ 
kuvvetlerinin ihracı İngiliz filosunun ~i halde bu harpta İngiliz.ler valnız ba- Biz hiç zayiata uğramadık. Dil 
büyük gayreti sayesinde mümkün ol- sına yapmışlardır. Asker nakliyatı gü- düşman tayyarelerinden biri bo 
muştur ve bu insanca hiç zayiat veril- rültüsüz olmuştur. Ayni zamanda İtal- man tayyaresi Suffolk açıklarJJld~ 
meden yapılmıştır. Yunanistana asker van donanmasının hakkından gelmek :ze dUşürUlmilş, diğeri bir av 1d~ 
göndermek mecburiyeti karşısında İn- icap etml$tir. Maamafih tayyare ve de- Briz - Nez bumu eivannda ti 
giliz bahriyesi kafileler tesisi ve iaşe niıalb tehlikesi daima mevcuttur. müştür. 


