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ilan münderecatından meıuliyet kabul edilme1 Ciimhuri1ıC?tin ve Cümhunyet ese?"Zcrinin 'bekçisi Ml>ahlan çıkar afya.ri gazetedir 
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YENl ASIR Matbaasında basılmıttır. 

Akdenize 
?•akim olmak 
lstivorla r . 

- -«>- -

·~('( ·• 

---10,>----

Adolf 1-~itler tü . " . 
menı agır zayı-

at vererek 
~ekildi 
---««>-

Yugoslavların Dracı 

aldığı muhakkak 

Nişin şimalinde Yugos· 
lavlar multabil taarruz
larına devam ediyorlar 

Londra 14 ( A.A) - 11 Nisanda 
Almanların Adolf Hitler tümeni ta
rafından şimali Yunaniatanda yapı
lan taarruzun İngilizler tarafından 
tardedildiği bildirilmektedir. Dütma
na ağır zayiat verdirilmiıtir. 

Londra 14 (A.A) - Ac;keri mahfiller 
Adolf Hitler fırkası adiyle anılan meş
hur Alman fırkac;ının c:-imali Yunan cep
he::inde göründüğü haberine büyük 
ehemmiyet vermekteıfüler. Şimali Yu
nanic;hmda muvaffak1yet-:izliğe uğrıyan 
bu fırka hep sağlam ,viicutlu, iyi yetiş
tirilmis efrattr-n müteşekkil olup Hol-

l>enizJere htihim olmı· 
~an bir milletin buna 
!Jıııvaff alı olması 
11'11ıtinsızdır •• 

landa harekatı esnas•nda AdoU Hit1er 
Balkanlarda bııgiinkii askeri uaz:iyeti Lavbestandart ismini taşıyordu. Geçen 

gösterir 1ıarita ı aylar içinde Romanynda idi. Bu kuvvet 
ŞEVKET BİLGİN :.ı""//J//~J"..l"'JJ':ıC"'J"J"...ocrJ"J"..Q'J"-'-'J"~..h. diğer Alman kuvvet1°ri gibi motörlü

t lıir ~!?1an sözcüsii, ın~iltcreyi istilf, B e r 1 i n d e 
ı:bhu unün terkedilmcdil'<ini. Balkan
ı ~a_ Yeni başlıyan harekatla l\lısır se
ı:;:nın ikmalini müteakip Hritanra ada-

dür. Bal- nRAç ALINnı 
Londra 14 ( A.A) - Yugoslav 

kıtalannın simali Anıavutlukta Dra
cı İşgal ettikleri öğreuilmektedir. Bu 
habere, kuvvetli sebepler dolayııiy
le inanmak 18.zımd?r. Yugoslav as-

• ~ 1aarruz sırası «elccc~ini sö,.·lc-
Jtustır. .. "' 

s r~ndı;: 8?1~ılıyor ki Almaıımr lıiıdi
c ~ın zyiki nltmda, gözlerini esaslı 
~p. ed~n 1iıli cephelere f,'CVinnek mec-
urıyetınde kalmıslardır. 

kanlardaki müş

külatı yeneme
dik diyorlar --··--

FLORINA VE YENiCENiN 
ALINOIGI BERLINDE TE· 

YlT EOILMlYOR 

t>~~lardan beri ingilterenin Afrikada. 
""Ucuk Yunanistanın Arnavutlukta ka· 
tarıdıkları zaferler mihverin prestijini 
~rsnuş, İtalyayı maddi \ 'C manevi bir 
~tıhidanıla karşılaşhrnustır. Bu rnziyct· 
i e: Almanyanın müttefikini kurtarmak 
J1rı bir gayret sarichncıncsi imknnı;;ız· 
v'·d n. llitler bu yardımın yapılacnğını 
~ ~tmi ti. Bu , ·aad ynpıldıktan sonra Londra, 14 (A.A) - Müstakil Fran
t tkı Afrikada koskoca bir imparatorlu· sız ajansı bildiriyor: Öğrenildiğine gö-rc 

14~11 5öktüjü görüldü. İtalyan donanma· Berlin Balkanlardaki müşkülatı yenil
Şa tıki~Sbiitıin lnın·etten . diisfü. Libyada. miş addctmemektedir. 
ti". Afrikada bü~iik ln~iliz kunetle- Florina ile Y cnicenin alındığı Berlin-
~ rıı~. s_erbest kalması ihtimali Almanva- de teyit edilmemiştir. 
d t• tindürnıe;!e haşladı. Halbuki nihai Saray Bosmıdaki askeri hedefler bom
l' ar erıin ancak Britanya adalarında ve· bardıınan edilmiştir. Kuvvet tahşit cdil
d~ .hu adalan ihata eden denizlerde İn· miş yerlerde büyük yangınlar çıktığı 
ı:~l~eeğine kani olan Almanya, ümit- görülmüştür. 
1..~rıın biiyiik kısııunı Atlantik harbma YUNAN RES:\ıi TEBLilii 
~ladığı cihetle harıı ıtarretlerini bu Atina, 14 (A.A) - 13 nisan akşamı 
l'et~·dnn harhı iizerinde teksif etmek ni- neşredilen 171 numaralı Yunan resmi 
la •ndc idi. B. Hitler Alman denizaltı - tebliği : Mahdut ve mahalli harekfıt vu
l' l"ının AUaniiktc bir vıldınm harbı kua gelmiştir. 
~:r.arak İnıtiltert>nin şimdiye kadar ha· MAKEDONY ADA V AZİYh'T 
!et~ olan nblokasım tahakkuk ettirme- Atina, 14 (A.A) - Salahiyettar Yu-
liJc •rıi, Amerikan yardım selinin Atlan- nan sözcüsü Makedonya cephesinde dün 
k denizinin engin tlalgalan aı asında düşmanın hiç bir faaliyette bulunmadı
h ayholırıac:1m bekliyordu. Atlantik har· ğını, Arnavutluk cephesinde ise ancak 
ırıın lıir kac haftalık neticesi 7.tıviatın 1 Smıu ?. ci Snlıifeifo l 

~=~"ti kahili inkfır olan ehemmiyetine JOı:ı ı:ıa::ıı:ıı:ı=ı:ıı:ıı:ıoo~~ 
~;nı~n Alnıanyamn hayalini realİZl' et· lc;:==~:;:;::;=~;::::======~5:!~11.'R 
rı· ktcn tr•:ık kalınıstır. İn!:.!iltcrenin de· ~~~-"""'-""'_...,.... __ ...;...._,_~~~~ 
~~kınünııkaltıtına iiliim darbesi indir· 
(le k."llıil olma<! : ~ı f.!ihi Amerikan yar- SON DAKiKA 
r,'ltı "elini tıknmak ta kahil olmamıştır. • ••••••••••• 
,.:~~la olnr:lk Birlc.c:ik Cümhnriyctlcr İn· 
L.11. "avintmı telafi ve nakliyat ,·ükünii ql .. • • . 

kerlerinin maneviyah mükemmel
dir. 

Nit'in §İmalinde Yugoslavlar mu
~abil taarruz1an na devam ediyorlar. 
Dü man Kragujevaçı tekrar İ§ga] 
~tmiştir. 

ITALYANLARDA YALNTZ 
AVLONYA KALDT 
Londra 14 (A.A) - Grızeteler Dracın 

r 8nmı ? ri Snhiiede 1 
le'"-~~-=-..ı"'..r.r.r~---::;.e~~. 

ÇÖHÇIL RAE YODA YUGOS-
LAVLAH A HIT4P ETTi 

---c>-

"Müşterek zaf e
rimi'le sarsıl
maz itimadı
mız vardır" 

-0--

((Müea dele ne lıadar 
ağır olursa olsun nihai 
zafer müemmendlr» 

Londra 14 (A.A) - 1ngil;z başvekili 
B. Çörçil radyo ile Yugoslav milletine 
hitaben bir nutuk söylemiş ve demiştir 
ki: 

[ Sonıı 3. cii Sahifede ] 

Hale1ı tngilizlerin elinde bulunan Tobruk fehrinden bi1- oörünüf 
~_,.._,.J"~~'ı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıı:ıaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ı=ı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıCM 

Amerikan yar-
dımı artacak 

---«>>---

Amerika donanın~ sının 

gemi kafilelerini himaue 
edeceği anıaşı1 ıgor 

-0--

Amerilıada nllitler ta· 
ltaldıtimünün lıırdmas~ 
için donanınaınızın yar· 

dınıına lldfyaç var» 
diyorlar .. 

V qington, 14 (A.A) - Amerikan 
.. _iiiıı ______ ıiııis.-iiiiiilııiiiiiiiiiiıiiııii..&iil harp cemilerinin vapm kafilelerine re-

fakati İJİ bÜyiik bir ebemmiyeUe tetkik 
ve mütalea edilmektedir. Vqington 
salahiyettar mahfillerindeki kanaate 
göre harp ve iqe malzemesinin Kwl 
iieniz yoliy)e gönderilmesi faydalı bir 
it olmakla beraber, kifi değildir. Mese
le ameli surette halledilmek lizuma ya 
fngiltereye bir çok harp semiai Yermek 
yahut ta vapur kafilelerine Amerikan 
harp sefinelerinin refakat ettirilmeaini 

111ü1ıim bir kısnıı balkanlara da gctiril
mİ§ olan Avusturalyalılar siingii 

hiicımmnda 

Almanlar cep
hede ~edik açıp 

elan· ~e nasıl 
inebildiler? 

--c>-

kabul ebnek mecburiyeti vardır. 
Bir miktar tor:pİtonun tngi,ltereye 

verilmesinin, Amerikan bahriyeaini za-
7'11 d iitüre&ilmftl jhtfmaJi, nakliye bfi
Jelerine Amerikan harp &'emilerfnln ter
fikini tercih ettirmektedir. 

Bütün gazeteler ve radyolar, baş mu. 
YUGOSLAV HATTf NI YARMA· barrirleri bu mesele üzerinde hararetli 

neşriyat yapmakta ve hükümetin nazan 
LARI ALMANLARA BAHA· dikkatini tiddetle celbetmektcdir.Hatta 

AFRiKA 
HARBi 

----cco>----

"Trablı..s vazi
yeti hakkınd 
endişe lü
zumsuz" 

, 
/ngiliz bahri ye na

zırının beyanatı 

Şarlıi Af rilıadalıi IJü · 
telllilıeler artılı tama 

men bertaraf edilmqt 
York, 14 (A.A) - Bahriye na 

Aleksandr bütün harp fabrikalan l 
!erinden harp gayretlerine artan 
az.imle devam etmelerini talep eyle 
nutkunda Afrikadııki vaziyetten 
bahsederek demiştir ki: 

- Trablusgarptaki vaziyet hakin 
endifeye d iifmeie sebep yoldur. 
bin olanlara f&l'ki Afrikadaki bü 
tehlikelerin bertaraf edildiğini 
ederim. 

Birletik Amerikanın vereceği 
r Son11 ? ri Snh ifocle 

Y 
cümhuriyetçl gazeteler d~ ref~kat pla- Yukanda dü§iirülmüş bir Alman ta1 ll A OTURDU r Sonu 2. C1 Sahıfode 1 re.!i °'§ağıda bir Jngiliz aUC\!\ 

Atina, 14 (A.A) - Gelen haberlere ~aı:ıı:ıı:ıc:ıı:ı c:ı~ ' 

~~i,i~~°:!ia~:~ar=g~~:: SOVYET. JJPON llLIŞ- HAVALARDA INGILIZL 
;:~-;u ~:~ ::.~:ıa:~=:r!;i MASIHIN IETICELERI AGI R BASIYORLAR 
olmuıtur. Alman Zll'hh fırkalannm hü-
cumlarına rağmen SD"Plar insanca feda. 
kirlıklar yapmak ve kahramanca harp 
ehnek suretiyle Almar.. ileri hareketini 

[ Sonu 4. CÜ Sahifede ] 
~J.)ı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ı c:ıı:ı ı:ı ı:ıc:ı~ 

: 111111111111111 il111111111111111111111111111111111il111111 = 
§ JJ milyon İngiliz lira· ~ 
§ lılı t üt ün Almanların § 
§ eline geçınelıten § 
~ lıurtarddı... § 

Almanya Sov
yetlere hücum 

.. 
ederse Japon-
lar bitaraf ••• 

---c>.---

Almanların A 
)antik harbı 
üssü şiddetle 
bombalandı 

~ Lonclra, 14 (A.A) - İvning Stan- ~ 
§ dard gazetesinin yazdığına göre on E -o--
: üc; milyon İngiliz liralık Türk ve = J __ ..... A ad Alman zırltldarına 
§Yunan tütünü Balkanlan istilaya§ aponya ee ... ...,ı sy a ltüeuın edUdl • İngUt 
§ ~etenlerın elinden kurtarılmıştır ve E ve Pasif ilde serlJesti d alı 
; Ingiltereyc gönderilmek üzere yol-: Jıazanmq Oluyor.. reye yap an in 
E_ da bulunmaktadır. Bu muazzam alış =-- Londra 14 (A.A) - İngiliz hav 

Tokyo, 14 (A.A) - Domei ajansı ta- · · ihb b "" d n·· E veriş İngiltere ile alakadar memle- : . . . . .. . .. . zaretı ist arat urosun an· un 
§ketler arasındR yapılan kredi anlaş- E rafından bıldırildıgıne gore Japon harı- Bordonun Mcrinyak hava üssüne 
E rnaları ile ödenecektir : ~ye5nazır; ~· ~at.srka M~~ova. ~- lan hücum buraya son ilç gilr.de ya 
~ııııııııımmııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııE 8 ovye omıser er m~; ısı ~eısı ve hUcumlann ikincisidir. BL?rru.ı, Atı 

[ Sonu 3. cu Sah.ıfede 1 d · uh bes" d k' 11 1 b 'tık nıik,·ıı•h f.nfifletecck tedbirlere 
a~ "tırnıuslardır. 
ı~~tcrik::mın harbe hu acıkc;a nıüdaha· 
~ .. rıın r>tilwcr dcvle!lcrini Pasifik Ose

Yunanistanda 
lngilizler yeni 

mevkilere 
~ekildiler 

ocıı:ıı:ıı:ıı:ıcı:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıı:ıı:ıı:ıc:ıı:ıı:ıc:ıı:ıı:ıı:ıc:ıı:ıı:ıc:ıı:ıaaa n•.ıı:ıc:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıQı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıı:ırıc:ıı:ıı:ıc:ıı:ıc:ıı:ıocCM enız ~ are ın e u anı an 

r----~~--111!!•-11111!"!!'••••--•--••••••!ll!'•!lllllllllJl!llll"!l!!lllJlmİ·ll!!·ll!ll•" mesafelı bombardıman tayyarele başlıca üslerinden birisidir. Bu h '" 

' ·•ınd · t" a In-:ı;iltercyc , .c Amerikaya na!ıo~ 
l·~l"r>ri;:Jer v::ratm:ıi!a sc,·kedcccği hak· 
l'l ::aki fdıditler<! kulak veren olma· 
> l";fır. Amerika en kiitü ihtimalleri ~ö
lit alarak han•kete gcc,'mistir. Amerik:i 
r ntanlarında miisaderc edilen , ·apurJa-
•rı s: .. 1 • k li ' tıvcy e kadnr harp mn zemes~ na • 

1' ti{' hıh is edilmiş olması. ve İngıltcrc
İee s.evkiyatın J\meriknn harp gemileri
\ hıın:ıvl'si fikrinin f!'iinden güne kuv
th~ hul.ınnsı bu . tehdi_t~~r~ z:rre kadar 
dir.lllır.ı:vct vcrılmcdıgını gosterınckte· 

----CO>---

Almanlar ağır zayiat 
verdiler ve ısrarlı bir 
ltüeuınlaPı alılm JıaJdı 
Londra, 14 (A.A) - Harbiye nezare

tinin tebliği : Yunanistanda 12/13 nisan 
l\lın d h r gecesi kuv\'etlerirniz yeni mevzilere re-b anrn. bu azametli yar ımın a - k 1 " 

l.İırı •ttuk~cld"ratı iizcrind~ kat'i hir te- i miıılerdir. Keşif kıtalarımız düşmana 
r '.\'a" ~ B ağır zayiat verdinnişlerdir. Düşman bu 

lt·irı ... aen;.,rından şüuhc rdemez. unun k'l d d 
lıs .... dır ki. zamanın kendi aleyhinde ca· çe ı me esnasın a oğu bölgemiz üzeri-
ltı ·•ıa ~ııa meydan vermeden, teshir edil- ne devamlı tazyikini muhafaza eylcmiş
itıı~ hır kale olan İngiHcrcdcn gözlerini tir. Hatlarımızın sağında oldukça büyük 
lciı~aratorluğn çc\'irmiş, Akdenizc hfı- bir faaliyet kaydedilmişse de ciddi hiç 
ltıı t olmak projelerini yeniden ele al· bir karşılaşma vuku bulmamıştır. Böl-

ır. gemizin merkez kısmında ısrarla vuku 
ııı,!lu tcscbbüs ilkbahar Alınan taarruz bul~n :Al?.1an. hücumları şidd~tli topçu 
t.id•.nındaki mecburi değişikliğin alaıne- ateşımız uzerıne tamamen akim kalmış-

ır. tır. Hava fevkalade so~uktur: kar yağ-
)ı. l\.lrnanya, Balkanları tamamen istila- maktadır. 

bıu\•nffak oldn~rıı takdirde Adiryati- r-,.........,._..,,_._~--~--~~r-:--~ 
[ Sonu 2. ci Sahifede 1 Xıuıada Alma~rın be~ledikleri ta1111are hücumLanna karıı hazırlannnı dafi bcıtaT31cılanndan bir ~ 

güzel havada yapılım~. yangın bo 
lan hangarlarda, depolarda ve bir 
binalarda büyük yan<nnlar çıkarm 

Brest deniz üssünde, Snmhor 
Gnayzenav Alman zırhlılarının b 
duğu doklara hücum c:'dilmiş, bir 
bombalar, :z.ırhlıların yanlarına ve 
lara düşmUştür. Hava vaziyeti r·· 
mnni olduğundan netİ<.'eler tesb it 
memiştir. 

Loryanda hnva şartları daha püz 
duğu için bombalarımızı~ t esirin 
rülmüş, bir çok isabetler k aydedil 
bahriye top fabrikasında büyük ya 
lar çıkarılmıştır. 

Londra, 14 (A.A) - Hava n 
ti tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz 

landa ve Almanya sihillcri açılı] 
düşman vapurlanna hücum ctmi:;l 
1500 tonluk bir iaı~ vapuruna iki 
ha isabet etmiıtir. Son:-1.1dan bu 
nm arkasının ıuya ~ömülmekte o 
ve battığı l'örülmiqtür. 

2000 tonluk diğer bir iaş(' 'np 
bir karakol gemisine b ombala r v 
ralyöz ateşleriyle hücum edılmi~t i 
harekattan bir tayyaremiz dönm 
tir. ( Sonıı 3 iim:ü sa1ıif cd 
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53-

Jki kuvvet çarpışmıştı 
~~~~~~~~~·x•x~~~~~~~~~-

ffüsrev pa.-sanın asfıerleri lıırıJmıs ve 'l'olıada 
doğru fıaçmağa bftJlamqtı .. 

Murtaza paşa atına bin:neee hazırlan
dıl(ı bir sır2da cellftt Kara Aliye bakıp: 

- tl'z•rine vam•ğımız bu heTif övle 
koYav kolav hakkınd'n p.elinecek &•iz, 
de~an.<ız bir kim•e cl 0 i!'ldir. de<li Ga
yet ,ıızu pek , inatçı h~bi!in biridir. 

Allah vere de bu i'lln icindl!'ll de yil
zilmilzün akiyle- '1yrıl•bilsek 1 Kara Ali 
endişe içinde buluna" efendisini avut
mn,:?::a hPmpn ~itap etm:cti· 

- Hiç korkma d•vletlu vezir. Onun 
calımı. k•ıvvetli ve atılran ı:ıörünüşü sa
daret+"" bulur,du1iu za·uana rnah~ııs bir 
hal idi.. tktirlar b11 aclamın }rndi znb'1· 
da deiiil, i•t'al etti<'!i re'CTJ! m~kıma mah
suc: Arızt bir vel'iyeftp.,., i";ıtrt·ttl 

Kendisine kuvvet v• S?lar.iyet veren 
resmi sıfahnı bvb•tl'}•t•n sorıra ikti
d.arc;ızlık eihetinJı-n c;;i-ı•d! onun bir ço
CtJktan farkı n•dir? Buna"1n bir s•kım
lılı: cı>nı var_ Gırtl•?ı'la E>liml Rttı'T1 mı 
bir s1k1$'f"a onun lıırlnf 1-:-.itPref·::thimP em1-
nim.. Sen Pamı gıtS•Pvl zit,ni~den gi
dP..nene bak .• 

KAT!'tTnda kırk Hüsrev bile ol'OI hen 
bir hamlede btmlanl' bPp<'nl de hak
lııT'm .. Sen meralı: etmP. 

atlılar kannca gibi k?.ynac:ır. ii7 .. rimize 
do~ g"1iyodar. İ<\e ııra.ı3 ileride
ki şu omıa"l1ığın kıyı'ln~ik; yolun üs
tünd•'. Na.sıl.. Fark•n~:ı olcl•ınu• mu•_ 

M•Jr'a>a pa•a da K"ra l\li r\r' Y•P'
rak ~ilerini alnının ilıtün• b;listi•:!i.. 
Ev•t Celi~! ba.ı aHAnmıyc• .• Murta•.a 
ı:ı•şı1 Ka•a Ali gibi büvül-: h;r •ar~lıatle 
rördü ki Tokat k•l .. :nd~n ayrılın bir 
takmt siivarilPr c-t1~rn11 ~ürPrr.k, ~defa 
v~I dPtteesindp bir h·rb i.tP kendi eri
nin üı:Wne do!lru ~liyorlar •.• 

Bt:ivl"' bir ,·a?.ivette. yo1urıun ü<dline 
hu a'.l:~ar1n çt'\c-!'n.8s1nı "HphPl; bir h~rP
ket olarak t•lilkkt e<len Mıırtan pa'" 

.,'71 ihti~~at tMbirlm ~1n1~rr1 karar ver
di. 

. hivetindeki kuvvet; ikiye höli'U .. 
Blr kı""1>nı yanında alıkovrh ö•eki k1'
'1lI i~e Kara AHnin kttrrı;tn~ .c:ı,na VP?'Pr0 k 
ileriyP gön.-lnrdi ve kerorli~i e-~riden h,1n
lar•n harekMm1 takin otryıpı;. knvuldu .. 

Rirl-,irinin il~türıP d~ru bir k?Ta yel 
f1rhnesı hıziyle ilprliven bn ilô kuvvet 
ttrnsınd:-:1. biraz c:ıonr:ı. m;lthi~ bir <:~r
nısma vukua ııelmistL YP1<d'r•rine mU
,·arl hir zemin füerinF :nuk·ıbil nokt•-
1ar.:tan yuvarlan"ralt pelen camdı.n ma

K•ra Alinin <öyledil<' bu avutucu •1'17- 'Tlill cis<..,,lerin birbirine """"""'"" gl
ler Murtaza pa"'nm kaf .. m• s•ran ves- bi. bu il<i kuvvet te b!denbire tem"" 
veselerl iıal~ etti .. , haHne 11elmı.lerdL. Ve ı;t,,.kine nisbetle 

!htfyar wzir atına affadı. MaiyeHnde- ~aha s.1!1= olanı kendisil'i kınlmaktan 
ki askeri• birlikte 0S'T1an~ık kR""ba.""'- kurtardılh hali!~ zaif taraf mll••dpme 
dan hareket ederek 'l'ohd• giden yol neticesinde narealonmı• ve birdenhire 
ll>Prinde ilerleme~<' koyuldu.·• kırılarak darmadağın ol!!'u•\u. Km lan 

Murtaza naşanın kı.,na"ldO'! altında- tarnf Hüsr•v paşanın a•l<erJ..,.; idi... 
ki kuVVf't iki <aat bdar ,·llriHilktcn 'la~lam kalarak t•-""'1Z lmdretinl lT'tı
sonra a•aflıya do~ru ;niı ···~kil er.o., ~afaza edenlor ı.,.. Kara Ali,.,in kumen
rzun bir yokusun tam 2İ!""1P··inP f'""liHk- da rt~i~i s:iiv~riJPrde-n ib:.'t""E"t bulutı!n11:lc
lerl ,,.kıt bhdenbir<> dnrdular 1-•P tll ta idi. .. 
kar<ıda. etrafını saran <'!ar bir <:<>nborin S'He•·m?n v• Macar Ali aiialarm emq 
içini!~ T!'\at ka..,.ba"1 ııö•ün nrk!P idi... oltındnki kuvvet mulr•bil t·•rafh r!ahn 

Ce11At Kara Ali l!linrşin '"İ!Jnd•n ko- ilk ••m••larıncla bo,.,ılMuolardı . Bir cok 
runmak !cin efl,.rini kn•larmın ll<l\lne mak•ıı! v..,..,,;,l•r sim.ıı tr,... vü1ilno rlö
lroya•ak H•ri<inl •Pv>ı-lme-~ ba•ladı nnrek polclikler! tarafa Tokat kalesine 
Bir kaç dakika 1'aktı1<tan """"" vanın- cloö.,ı kac.,,a~a "osfamı•lordı ... 
<la bulunan Murtaza pıı<ı.va dedi ki: C,,JJ!\t Kara Ali kar~nh"ln nnsi"e n'l-

- Aman .. Devletli'.I vnir. T'>kaı ka- •erek bıınlen kale kaomnın Bn!lne ka
ııahasın<lan vana ,ı;.ı .. ,ini çevi• de bak. dar kovaladı .. 
Bilmem farkedecek "';•in" .. t.ı .. bir cok -c rr...,,.a; >-
11ilil1111m111111ırm1111111111111111111111111•1111111111111' ııı 11 • ııı 111111ıııı1111m11111! um 111111111111111111111111, 

Afr·ka rb 
r Ra < '"tnlı 1. M SchifrrlP l 

malzemesinin hlr kısmı orta ıa•k lnıT
'fttlerimm blmye için doğnıdan doğ
""'" onon ııönderilecelrtir.• 

TOBRTTK VE SOU U"IDA 
VA7.TYEI' 
Londra 14 (A.A) - Farbive n""ıre

tlnln tebliği: Ru ••bal- L1"yaıh tanJ.lar
la \akvlve eclölen dll.,,•an p; 1ldP<I 'l'ob
rtıka hlloum ı-tml•tlr. Pir noktaıla vlrmi 
k•dar tank dı~ mUdıf.al3rı ı:ıernıl<fü 
Tanl<forımı~ ~er}.al m'1bhil hlr büeum 
ya;ımış, dUT"an ~PtPk tank ve ı>;errk in
sıı~o~ çok ağır taylat ve•en>k torrl•clil
mımr. 

Kıtalarım1> Sollum rlvannda dU<ma
nın ileri mUfreze!Prl ile tema•ladır ve 
bu .m;;frr•elere çok ml'b:m zayiat Vl!'t

dlı-mi•l•rdlr. 
FABESTSTANDA 
Habe.i<tanrh maiilrıp rdil~n ve kar

makarı"1k c0 kilen dümıanın talcibi de
vam etmektedir. Bir ç,>k ••irl"T "elmek
te ve hunlar arasında 1'h fırka ku"'an
d•nı il• bir de llv:ı lrum•ndanı bulun
makfarlır. 

l onrlra. 14 (A.A) - Nevyork Tay
mi"I gftz~tMln<" ~Ört" Hah.-" imparatoru 
Haile 5,. li\s:e m.a.vi Nili ~ermi,tir Asa
yi' tee-,~n~ f"rft" ... etmez Adi;J\bJ\hHva git
mf"k nivetind,.dir. 

Londra, 14 ( AA ) - Müstakil 
Frl'ln~ız ajan~1n1n Kahire- muhahiririn 
hildirdif:inı- göre gen~ra! Doeyol Mııtl"~ 
daki hür Frnn~1'.! kıtelRrını tefti .. t"tti~l 
a1r3rJn •''bs,.vJ~r:=ı. fU .. ~7leri ııövleml .. t\ ... : 

•- Biz henü mücad,.femi7in ilk 
~inl~rinde brlunuyoruz. Bu ba•lan~1'"' 
f•n& d•ğildir. Muhar•b"nin h•m••n he
mon hltmi• bulunduf.u Eritrede ivl dö
viioıtült. Simdi l{ayrctlerimfri baska ta
r. nar;\ Çt'"\~n.•re;;iz ... 

al kan arb 
[ Ba.•tr. rafı 1. ci Sah;fear l 

Yue:oslavlar tarafınd.,ı •art. E'!•afı.,~~ 
mlihlPalar v!lriltmcktPdirl•r. Simni Ital
yanhnn eÜnd• v•lnİ• Adon~a lim•nı
'lın kald•itı, bu l!manı'l d, "'lltem~rliyen 
Tnzlliz favvareler! !<ırafırdın bomb;ır
dıma'l edild'"tl trh•ril• P~•'l'vor. 

YUCOSLA VY A TESLiM 
OLMIYACAK 
Londra 14 ( A.A) - Yugoslav 

ı.asvl'kili v~ Yu~oslev orduları has
ku~andanı gen•ral S:movic; «Tay
min gazetesinin hususi muhabirine 
a~ağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

«- Almanlar vilavetlerimizdPn 
bir kısmını zaptedebilirlerse de bi
:ı:İın mütt,.hit lnılmamıza mani olıı
ma:ı:lar. Riyaset ettiğim hükümet 
Sırp, Hırvat ve Slovenlerin milli ar
rulariyle vücuda getirdikleri yegane 
l·ükümettir. Azalan aruırıd" Maçe
lô de buJundunnakla müfteh:r olan 
t:ükümetİın hiç bir vakıt teslim ol
mıyacakhr .> 

c T aymia> gazetesi bu beyanat 
münasebetiyle şu mütaleayı kayde
ı!ivor: Bu sözl.,r Yugoslav mill~tinin 
yüksek maneviyatını ve müttefikle
re olan itimadını göst•ren yüksek 
faziletlerinin bir tezahürüdür. -·-BUDAPE$'1'E EKİ 
Müttefifı sefirler 
Moslıovada.. 
Moskova. 14 (A.A) - Budn!>C'tede· 

ki İnl(iliz. Belcika ve Hol1And11 elçilik 
ml'Mnrlıın bonıya ııelmi5lerdir. 

:·········;················~················································~········: 
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Kendi Kalbimi Tanımıyord m! 
y AZAN : ve l"ILDIZ 

-ı- -- Bu kadar ~irin bir ku;inlniz vardı• şamında bana ,ı;yle d"1tlişti: 
da h11nu benden ne d;ye gl>liyordunuz, - Sizi tanıdıkca, c<'i.lt~I orkadaşım>, 
R 51? benl mesut edebile<:<>k biricilı kadın ol

Oiiuzun ~özleri So'!Jrunun yuvarlak duğunuzu gittikçe daha kuvvetle anlı
ve it.inalı endamını sıyıT:lTPk altın saç- yorum. 
ları'1ın dal~alarına ta<-•hverll. Bu •özler bana deri~ bir trce-.U• ver-

Davellitl'in •ivah .,ı;•t?,.;n.ie bir >afer misti. Bununla bM"ab.r. •eh· bini ken~i 
,. r, nın parlar ·P";bi ·o1:Lı1!ur.ıı rnrd'im. kendime de izah edemediğim bir his te
Hana ~elineP: Kalbimde ha'if bir P>.a •iriyle, onun beklediği cevabı verme
duydıım. o~uzun flö'1 mahiyetin~•ki dim. 
e<lım h•na havret veri,or v> ıoıiieenılirl- - tkl ay beklivelim F.apr ıt"'!"eekten 
ynrdu Tnnı,t1~1m1> \•>lııttan ~rl - •im- 0 iddl bir his ise. iki av sol'•a buno olan 
di t·~c"i ~""0 oluvordu • h'ltUn hay,.nlı- kan.alini> ancak arbnış ol•cak. Bana 
ğı hana talı•is Pdilmi<rli. non 'mle evlen- ~eHnee. dil•ilıımpm l4zırr.dır. 

Pk ar7u~tınıı bil~ird;m JriJndPn bt"ri ic;e Bunun üz~rineı içim sc-vinr. dolu ola-
nn ak iki oy gecmi•ti. n:/iec ak~amfar- rak ve ona ı:ıetirece~;.n rev·ıb• homrn 

<!aha latif ravihalı obn o Mayıs ak- hemen şimdiden "ınin bir halde sayfiye-

YENi ASIR 1~ H 1 S A N S A L 1 

- -ŞEDIRDABER Ki 
Belediye mec
lisi dün içti

n .. a etti 
Yeni Çoculı luutanesine 
Behçet Uz Çoculı luuta· 

nesi adı verildi.. 
-<>--

Belediye mecll<:i dün saat 16.30 da 
reis vekili doktor Mithat ürelin reisli
ğinde toplanmıştır. Encümenlerden ge
len bazı evrak kabul edilmfa, bu me
yanda C. H. partisi 940 vilayet kongre 
si dilekleri arasında bulunan ve sehrin 
imar ~ha.cı:ında veni inşa edilmekte olan 
Çocuk hastanesinin ·Behçet Uz Çocuk 
hastenesio olarak isimlendirilmesi tek
lifi meclisçe muvafık görülerek kabul 
ed.ilmist.ir. 

Belediye meclisi yeni sene bütçe mü
zakeresine önümüzdeki pazartesi günü 
ba<lıyacaktır. 

Dünkü Belediye meclisi toplantısında 
Parti müfettisimiz İstanbul mebusu ba:v 
Galip Bahtiyar Göker de hazır bulun
muşlardır. 

W) çuva] kahve 

hakkında talimat 

gelmesi bekleniyor 
o.----

lzmirde bulunan 440 çuval kahvenin 
tevzii ,ekli hakkındaki talimatname 
henüz ticaret vekilet\nde:ı gelmemiftir. 
Ticaret Velt&letine dün bir te}zraf çe
kilerek talimatın acele gönderilmesi ta
lep edilrn.işıir. .. 

Kan.ık maddeleri kahv., değ•rlnde 
yük.,.lt flatlorle ont~n iki tahmb tabıta
<a vıolc&lnarak adllyoye teslim edilmiş
lerdir. 

---------
A C EDE 
Yf>n· Hiiltüınnt ~cnağı 
ve sünnet düPilnü 
AılagidP nahiye mcrkP7incle halkın 

vardımı il• in~""' ikmal edilen hükümct 
k"~rı"ıntn P",lma re~mi vap1lm15tJr. 

Bina modem bir üs!Uptp \•e ç'>k zarif 
bir kildl'! ins3 edildiği ~ibi içeri~inin 
bntnn mrfru~t vr- fP7Vi:n-ıtı c1R vc"Pyf'nt

clir. Binanın ııntrP<inde Ehecll Sef Ata
Wr kün mem1emen gü1el bir büstü de 
vardır. 
Açılma rec;ınine vali namına k::.z~ 

kaVlT'•lram• İb.<an Kurtnn ile k•u mer
ke1Jnden davet edilen iki yüze yakın 
mL<afir gitmiştir. ML.,,,firlere çay ve pa<
ta iham olunmuştur. 
Ada~ide nahive'i Çocuk E<irgemc 

kurumu yeni hü!,iimet k~na,,nı"l acılma 
re<mi yapılırken bir \&raftan da 125 kısi
lik bir •Ünnet dH;fünU tertip etmis, avn' 
tomanda bu 125 yavruva yeni elbi"" 
vermek suretiyle sevinw~. 

Avafıcıt stajfver iği 
imtihanı başlıyor .. 
Avukat stajiverlerl imtihanının icrası 

tarzına dair bulunan talimatnameye ıoıö
re, 941 yılı mayıs ayında yapılacak im
tihnnlar için mayısın 15 inci perşembe 
ve 16 ıncı cuma g(inlerinln imtihan gü· 
nU olarak tesbit edildiği adliye veka
let.ince şehrimiz cümhuriyet müddeiu
mumilii\ine teblilt edilmiştir. 

İmtihanlar, birinci gün umumt ma!Q
mat. ikinci gün tatbikat Uz"rinden yapı
lacaktır. 

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

Rllyillı ş6ir Şelt~be dair 
lıonferans verildi.. 
Karşıyaka Halkevinin seri knnferans-

lanndan bu haf\aya ait olanı İzmlrin 
dei"(erll şA!rl Tokatlı o;\lu $ekibe has
ıedilmistir. 
Konferansı veren, $ekibi vakından ta

nıyan ve bilen şAlr Avni Ozan dUn mer
humun edebi bayat ve felsefesini dik
kat çekici bir eda ile büyük bir ılinleyi
ci kitlesine anlatmış ve çok alla'llar top
lamıştır. 

ye çıkmıştım. 
Bir gün evvel dönmfuıtüm fakat be

r!ÜZ Oğuzla baş başa !!'Örllş'T1<'k fırsatı 
çıkmamıştı. Halbuki vimdi benim ya
nımd•. apacık. başka bir kıza kur yap
makten çekinmiyordu 

Filhakika O!!u1un Sonıruya brıı pek 
mültefit davrandı~ını ve etrafında per
vane gibi dönüp clola~:llmı derhal fark
ettim. Benimle yalnt7 kalmAl'!a hiç he
vesli g'lrllnmivordu. Akşam \'emei\lndeıı 
<Onrn M arrMra U.erine nef'• bir neza
reti olon kö,kUmü1ün verand.-ındn 
kahvelerimizi içlvorduk. '\nnem ve ba
bam. çok 7"mandır, •~rhP•t vakıtl•nnın 
Pn bUyiik kt<mım r.""'.•dikleri bu kö•~ 
)Tİ çok severlerdi Bi:riml<ine bitidk kll
çük bir mlllk •atın "''"'" olan Oğuzun 
nilesl ı~b de Myle idi no•tltığumu>. da 
bu suretle bP•lamı,tı 111·in söylediğim 
ni"I. bu dost1•1k cok pokJ bi• Ştydl 

Annelerimiz ve bolıohrımız briç ma
•a.ına yerle~tiklerl vakıt Oğuz bize yak
laştı: 

- Pay~i bakalım. i'<f kuzin ba\•anlar, 
•Y ı<»•ın~, bir .. n~ol A1•ml arob• ho
şunu•ı gider mi' Ana fol•ıd•n gelen h•
yan Somru henilz bunun f!l,ununu bil
mez, sarunm_ 

Toprak of isinin buğdayları daha saf 
••x-~-~~~~~~-

Ekrrrekler daha beyaz 
ve pişkin çıkarılacak 

Un fabrilıalarının elefderi tamir ediliyor, Bele
diye de Jıontrolü sıfdaştırdı.. 

Bi•" verilen malumata !(Öre oon gün- Un imalinde fabrikaların mühim tesi-
lere kadar fırıncılara ver;len unlar, hü- ri olmaktadır. Bir kısım un tabrikaları
kümetce whire tacirlerinder. satın alı- nın ı>lek tertibatı eski bir h~lde bulun
nan hÜğdaylardan imal edHiyon1u. Yür.. maktadır. Bu vaziyette bulunan fabrika 
de 15 nisbPtinde ~~vrlar karıc:tırılan buğ- e!cıkl~rinin tamirine başl3nm?ştır. 
daylarda fazla miktarda Pcneb! madde- Bir kaç gündenberi ş<hriıniz fınnla
si bulun akta idi. Il· llcbvlardan imal rında çıkan ekmekler. toprak ofisi bu!!
edilon unlar hemen ı,5milen sarfolıın- daylarından yapılan unl&rd"n olduğu 
mu~ bulunma.ktadır. Bundan sonra imal için evvelkilerine nisl....ıle daha beyaz 
~dilecek unlar topral( n.ahsulleri ofüi ve pi~kindir. 
deoolarında bulunan buğdaylarrlan ola- Belediye reistir, ve toprak mahsulleri 
caktır. Bu unlordan yap•la~ ekmekler ofisi tarafından ekm•klerin daha iyi çı
daha beyaz ve pişkin olmakfadır. karılması icin tetkikler yapılmaktadır . 
111111111111111 1111111111111111111111111111111111111 ili ı 1111 il il 111il1111111111111111111il111111111111111111111111ili11111 ili 

A m~rikadan kağıt iz.mire de . . 
cıvı • ve 

getirtrnek mümkün 
--<>---

Amerikalı bir firma, şehrimiz ticaret 
odasına müracaat ederek memleketimi .. 
ze her nevi kağıt ithal etmek i.tediğlni 
bildirerek bu ~le alakadar bulunan mü
e!"sesclerimizin adreslerini istemiştir. 

Şehrim2ze gelenler 
Sh•as mebusu Dr. $ükrü Bleda fstan

buldan. mU!kiye millettişlerinden B. Ni· 
hat Afyondan. maliye mUfettişlerind~n 
B. Sait Ergin Niğdeden şehrimize gel
mişlerdir. 

İngilizlere teslim 
edilecefı sooo ton 
zeytinsağ işi •• 

İngiliz ticaret birliği Tilrkiye mü
messili mister Krahın İstanbuldan şeh
rimize geldiğini yazmıstık. Haber aldı
ğımı7a nazaran mi~ter Krab, an1a~maya 
~öre ili•acatçıların teslim edecekleri bes 
bin ton zeytinyağı me.elesi ile mesgul 
o !maktadır. 

---•o•----
Palamut ihracatı 
ba~ıamafı üzere .. 
Z9yllnyal'ı. ve palamut \hracatc:1lar 

birlıkleri idarP heyPtleri, dün öğlerlen 
son•a birlikler binasında toplanmışlar
dır. Palamut fiatlerl son günlerde çok 
yükselmist.ir. Yakında palamut ihraca
tına bru;Janılması mevzuubahistir. 

-----
ZABITADA 

BİRO'l'ORAY 
Hat belı . isini ezip 
par"'aladı .. 
Bny•ndır kazası istasvonunda ölümle 

neticelenen bir otorav kazası olmuştur. 
İstasyon ch·arında hat h<-kçili~ ya

oan :Eşmoli Ahmet oflu Hilmi Gürey 
evvelki ~Un İzmirli Murat Cürkayanın 
idaresindeki otoray ~elfrkcn hattın sa
jhndan sol tarafa geçmek istemiş. oto
raya carparak yere dli,müş ve bir müd
det sürüklendikten sonra parçalanarak 
ölınil<tür. 

PAMU LA 
ALIMMll"OR.'IUŞ 
Dün su tezkereyi aldık: 
Kıymetli gazetenizin 11/4/941 tarihli 

nü•bnsında her na<ılsa p0lise aksetmiş 
,·onlı~ bir ha her verilmis bulunmaktadır. 
(Pnmuklan habersiz alıyormus) baslıl(ı 
,.!tında çıkan bu yanlıs haber<le g{lva 
bu pamuklan ben alıyormuşum gibi 
ı.i»terilıniı;tir. Halbuki İzmir piyasası 
Ulir ki uzun 'enelerden beri hancılıkla 
ic:ti!(a1 etmi.şı namus ve şerefimi muha~ 
faza eylemiş bulunuyorum. Bu tüccar
larca da sabittir. Hanımdan zıya varsa 
ödemeği vazife bilirim.. Bu yanlışlıi!ın 
tashihini diler ve saygılarımla arzede
rhn 

!zmlr Kızlar al?:a"' hanı mUsteciri 
Emin o~lu MEilllrnT El\'fİR 

- Aman rica ederim bana bayan 
Somru değil, sadece So;~ deyiniz Bu
na bir mani var mı? 

Ve g!izel teyzezadem parlak gözleri
nin sıcak hakısını onun Uzrrine çevir
di. 

Bu teşvikten duydu!'ıı zevki gi>leme
ğe muktedir olıımıyan Oj!ur teha!Ukle: 

- öyle olsun Somru! dedi. 
Bu sadece bir i/mı. tırmıı5:ı idi. fakat 

benim için derin bir yara giLI kanama
ğa bo~ladı. Arhk nl•anlım addetti~im 
erkek!· bu ilk buluşmo ak•".mını hiç te 
böylo tebayyUI etmemi•tll'ı Yeni başlıyıın 
bu flörtle hazır bulun:naııa katiyen hE'
ve<lm yoktu. Zaten hi.rdrnl-:re şiddetli 
bir baş ağrm şakakll'..rımı çenber içine 
almal:a başbdı. 

- tkinlz de h•nl mazur r.öriln ı dedim, 
ben beraber gldemlyecejttm Bilm•m 
yorgunluktan lT'ı, yok•a rundllıiln be
yeonnlarından mı - V• bunu söylerken 
)!özl•rim bir oralık Obu~un füeri,,d• du
reklaıiı !.'le d• o bunun farkında del"rll
ml• gilıl görllndil - hl'r nMm•e, kendi
mi pek iyi bulmıyorum Vat:na~a gidE'
ceğim. 

-c Bitmedi >-

teneke verilecek 
----<•--

Son günlerde lstanbula mühim mik
tarda çivi ve · tenekeden lzmir için de 
külliyetli bir hiase a}'Tılacağı haber ve
rilmektedir. 

Teneke getirtmek atiyen firmalar. 
mıntaka tica.ret müdürlüğüne müracaat
la i.teklerlnin miktannı tesbit eltirmek
tedirler. 

Dün ~eceki 
tehlikeli yan2ın 

---«>--
İtfaiyenin seri ve yerin· 
de tedbirleriyle yalnız 
flıi çatı yandılıtan sonra 

söndürüldü .. 
Dün gece 2 O, 40 da gümrükte inhi

sarlar idaresine ait kimyahaneden çı .. 
kan ve bir anda büyiimek istidadını 

~österen ates alev •ütunları halinde 
bütün giirnrüğü kısa bir zamanda yak
mak tehlike!!ıini ~ö~termiş ise de yıldı .. 
rım süratiyle yeti~en itfaiyemizin aldı
ğı eeri ve sist~mli tedbirler ıısaye9inde 
vanqın !'U çenberi icine alınarak r.Umril
ğün hnşka kısımlarına sirayetle bir fa
< la halini almasına meydan verilmeden 
mevzii olarak bastırılmıştır. Ateşin çık
tı .. 1 kimy;,,hanenin ve yanındaki met
ruk evrak d~posunun yalnız çatıları 
yanmıştır. Yan&'ının sebep zuhuru hak
kında adliye ve zobıtaca tahkikat ya
pılmaktadır. 

Y an~nın zuhuru şehrimizde büyük 
bir alaka ve tclBş uyandırmıştır. Bilhas
~a inht .. arlara ait 18.boratuvann yanında
ki gümri'k anbarında taclrlore alt bazı 
lnfılak edici maddeler vardı. Halk kor
donda ve ı;Ümrük civarında bir yıg-ın 
te~kil etmokt• idi. itfaiye yan"1nı bir 
bueuk ~aat zarfındr- söndünneğe mu
v&ffa.k o]mu~tur. Yangın müddetince 
Kn."Sıyaka - Konak ""fe•lerini yapıın 
körfez vapurlan menderelc: dışından 
P'C('Mİ$ler ve seferlerine devam etmio
lerdir. 

---... •o•---
DON ZAR RLARI 
'l'ESBİ'I' EDİLİYOR 
Son vağmurlardan sonra dondan bal!

larda bir mikdnr zarar olmuştur. Vilft
yet ziraat mUdürlüğU, hasarı teshil et
tirmektedir. 

---~o•---

Bugünlıü fıonferans 
İstanbul Üniversitesinin edebiyat dö

centi bııy Hamdi Kanoınar tarafından 
burün saat 18 30 da Halkevi salonunda 
•Milli kurtuluş hareketi ve edebiyat. 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

NİŞAN 
Kadıköy Noteri bay Halit Burhan ar

kadasıınızın kızı ve merhum Dr. Cev
det Fuat Özyarın hemşirezadesi havan 
İlhan Burhanla Sigorta şirketi memur
larından bay Cemal Pakerin nişan me
rasimi pazar gilnil merhum Dr. Cevdet 
Fuadın Göztepecleki evlerinde iki aile
nin yakın akrabaları huzuruyle yapıl
mıstır. Genç ni5anlılara samimi tebrik
lerimizi bildirir ve mesut bir çift teşkil 
etmelerini temenni ederiz. 
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Almanlar 
Akdenize 
.akim olmak 

istiyorlar 
1 Ua tarafı I. ci Sahifede l 

jie, l:unan denizine, Egeye hakim o!Jnllk 
suretiyle buradaki üsleri birer sıçraııı~ 
tahtası halinde kullanabileceğini, tııılt• 
Şarki Akdeııizde in~iliz donanmasının 
faaliyetini sekteye uğratarak Suriye ~e 
Filistinc el koyabileceğini iinıit etııı<' • 
tedlr. Ayni maksatla Libyadaki AlıoaJl 
lrun•etleri .Mısın tebwt eden bir hare
kete te~ebbüs etmb;lerwr. Hakikatte b? 
tehdit, bir taraftan Balkanlar cephtsJ• 
ne asker sevkiyatını durdurmak, dii!cf 
taraUan Habc~istanda henüz silahlarıı>' 
teslim etmemiş olan Dük Daustun kıt•~ 
vetleriııi mukavemete teş~·ik etnı•1 nıaksawylc yapılmıştır. Bu projenin t.; 
manyayı büyük bir hayal sukutuna ua· 
ratması lruvvetle muhtemeldir. 

Evvela Balkan seferi, A1manyaıı10 

kat kat Cnik kuvvetler sayesinde cld.• 
ettiği muvakkat avantajlara rağmen ııl" 
hayete ermekten uzaktır. Sırplar Mor•· 
va \"llWsinin cenubunda dağlık bölae
ler<le kahramanca mukavemet etmek!': 
dirler. Yugoslav başvekili general sı· 
moviç Taymis gazetesine gönderdiği trl• 
grafta bu mukavemeti şöyle anlatnıak• 
tadır: 

•Milletimiz te.-lim olmağı aklına ~e· 
tirmiş değildir. Biz hacalctaver bir le!' 
limivete ölümU tercih ctmekte)-iz.. O*• 
mnn •ehirleriınizi yakabilir. 

İstiklal a•kımızı ve zafere olan inı•· 
nı.mızı sarsamıyacaktır. Hepimiz son da· 
kikaya kadar vazife bll$1llda kalacal'_" 
J\fajeste kral babasının misalini talciP 
ederek nıartir milletinin ve kahranı"!' 
ordusunun başından ayrılmamıştır. 1'11

• 

ha:vete kadar dövüseceğiz.. • 1 Bu sözlerde ne yeis. ne de tereddU 
vardır. 

Yunan cephesine gelince burada nıu• 
kaveınetin köklesmesi ümitleri ı1ııh• 
lruvvetlidir. Almanya bu muknvemetle-

1 ri kıramazsa mil•klilıltı dilne nisbel 8 

daha çok artacaktır. 
Aksi takdirde Yunan adalnnnı eline!• 

tutacak olan İn'{ilterenin şarki AkdenW 
deki hakimiyetini sarsmak yine imkan· 
sız olacaktır. 

Britanya imparatorluk lru~"\'etleri IJıt• 
bcsistan seferini bitirmek üzeredirlct· 
Dük Dnustun kumnndası altındaki 1..-tl'° 
vetleri teslim almak '1azifesi Cenubi M· 
rika kun·etlcrine ve Ha~ vatauııeı;; 
vcrlerine bırakılmıştır. imparatorlu 
kuvvetlerinin blivük kısmı peyderpC1 
1\Tfsırda toplanmaktadır. . 

Mısırın emniyet ve müdafaası yen" 
den me\"Ztıuhahis olduğu bir zamand~ 
snlühiyellar İnl(iliz makamatı garp çölil 
muharelK'lcrinin neticesi hakkında en· 
dise be•lemi:votlar. Bu mahfilll'r Alın
kuvvetlerini - de İtalvnnların lkibetİPde 
ııitratacaklıınna kanidirler. Her hal • 
Almanya. deni1lere hakim olmıyan 1."' 
memleketin Atlantik yollarına bfıkilll 
olması ne kadlll' bay~li ise AkdeııiJll 
hakim olmasının da o nisbeUe imJıiııS,
hir şey olduğunu anlıyacaktır. 

$EVKE'I' BiLGİlf 
~~~~---~-~~ 

Berlinde Balka!llar • 
daki müşkülatı yene· 

medık dı yarlar 
[ Ba.•tnrafı 1. ci Sah ifecle J 

hafif İtalyan keşif faaliyetlerinin kayde
dildi~inl bildirmiştir. . 

HarekAt devriye faaliyetlerine inh1
' 

sar etmekte devam ediyor. GörUnUşe ·o nazaran Almanlar karşılanndakilerı 
müdafaa kuvvetlerini yoklamakt~dırlııl'• 
BİR TAYYAltE DÜŞÜRÜLDÜ 
Haymarada Yunan köyleri üzerinde 

dola,,;,_n bir bombardıman filotill6sı bor!_'' 
bala; atmıs ve bava daft toplarımız bil' 
tayyareyi dU~llrmüştür. 

GENERAL DEGOL YUNANİSTJl
NA GELECEK 
Londra, 14 ( A.A) - Müs\akil Fr•ll' 

sız ajansının Atina muhabiri tarafınd.>0 
bildirildii\ine göre !Iür Fransıda•ın ~ 
M general Degol ve arkadaşı gene 
Katrunun Yunanlılarla birlikte mücad~ 
leye iştirak etmek üzere Yunanisl811

, 
gitmek llmidinl bildiren telgrafları ne$ 
redilmistir. il' 

Haftalık .Nikh mecmuasııun tık• 
derive muhabiriyle bir göürşme e~: 
sında Yunanlstana harp ilanından bı 
seden general Degol demistir ki : ,._ 

- İta!ı•a harp istemediğini iddia "':' 
yor. Hakikatte o yalnız bir şeyi istenı:f. 
tir: Bu da Almanların Balkanlarda nı • 
dahalesidir. Bu suretle, icinde bulun~~ 
(lu limitsiz \"aziyetl ısliih edebil.,.,.,~' 
zannetmi!$tir. \).'" 
Dünvanın kurtulması için açılan t1l tt 

cadelede, hür Fransızlar Yunanlıla~~
yanı başında harp etmek isterler. YıJ ilı' 
nistanın buglln göstrrdiği misalin tor 
te bir benzeri yoktur. 

~--~ . ...-----
Amevikan yar"' 
dımı artacak 

1 Bootarah l. rı • ·~ı.:t-1~ lr. 
nının kabulünü tavsiye etmekte~ır ~t11e 
Hitler tahokkümünün kınlmaşı lç.ı~d<tl• 
rikan donanmasının yardımına '~ hll"' 
ihtiyaç vardır. Siyasi mii<ııahitler 0 yıt"' 
su9ta bir karar ittihaz edilecol:inl veik•" 
kın bir zam•nda kafilelere A~er h•l 
h f 1 · · f k t" i•in'" 1 arp se ine erının re a a 1 -. d' t(al 
edileceğini itimatla hl"klr""m,.ktt- ır. t,.h .. 
muharebe Alman denizoltınl~n;1" cere
ribe çalı~tılc.l~r· şilepler etrafın 91 

yan etmektedir. 



llıyet. Japon anlaş. 
1aıının natıoaııri 

ı...... • l Bastarafı 1. et Sahıjede ] 
~e komiseri B. Molotofla vedala
~ : •Her halde yakında Tokyoya 
't ı. • demiştir. Diğer taraftan Stalin 
def. -.aolotof j apon hariciye nazın ile so~ı 
llu.._ olarak vedalaşmak için onun vago-
--.. ldrnıişlerdir. 

ltıpARATORA İAllAT VERİLDİ 
~~ 14 (A.A) - Japonya impara
,_ ~kil Prens Konoye ile harici· 
..._ llazır muavini baron Ohaşiyi sara· 
'~bul ederek kendilerinden Ja· 
ı. ile Sovyetler birliği arasında im
--edilen bitaraflık paktı hakkında iza. 
''1ını$lır. Nazırlar imparatorun sor
~ lbuhtelif suallere cevap verdikter 

saraydnn ayrılmışlardır. 

JlPoNY ANIN İSTİF ADESI? 
llııı~ 14 (A.A) - Royter ajansı· 
>'et diı>Iomatik muharririne göre Sov 
lllılk JaPonya ademi tecavüz ve dostlul. 
~dukca nv.an dikkati calip biı 
hlt · B. Mats'.lokanın seyahatinden 
l'lll-~ -~ade elde ettiği sarahatle gö 

~~-
~ muahed~i mucibince eğer 
~·fttler birliii Japonyanın mihver bir
~aşlannm tecavüzüne uğrars:ı 
~ bitaraf kalmağa mecburdur. Bu 
~uhtelif ihtimılllere kapıyı açık 

ktadır. 

~AİN'J'iBA 
a..:..__~ H (A.A) - Japonya ilt' 
~ birliti arasında bir bitaraflı~ 
~ ~ resmi mahfillerde hic 
a..a.....-net uyandırmamıştır. Fakat bu 
~ şimdilik her tnrlti tefsirlerdcı 
~~ .. etnıektedirler. 
t.;' ...... eııto mahfillerinde ise intiba· 
h llııuhteliftir. Mebusu meclisi harici
... ~- reisi bay Blum Sovyet-Ja
~-----~bir şe, ifade et· 
~ •e hiç bir kıymeti olauyan '-'" 
....... IEiid ~ ibaret olduğu-
--~ Akitlerden hi( birinin tuh· 
~- ria)'Wlte ...... olma4biuu söy-

... ~ - Japon bitaraflık paktı her 
it 01-rak Aınerikada mfüıidar bir hadi 
~ telakki edilmekte ise de neti
dU.;~ muhtelif fikirler serde-

ır. 

~~RE GÖRE 
llotıt-~ork Taymis• pzetesi şimdi Ja· 
~ cenubi Asyada serbest kala
ı..; ı..ı.....! tahmin ediyor. Fakat Sovyet
>• ~inin bu pakttan mıcak Abnan· 
Cfa.d; ladan bir hücuma ulradıiı tak 
~istifade edehiltte~iri n\'ni rraz,.tr 

ktadır. 
.L_Neyyon Berald Tr&bWı .. ı.: t t:tes• 
&:~ .. ......,.. .-ldmdan bir 
"'Vda temin etmesini şüpheli görme• .tc t,:

1
aktm . Sovy~~le~ birliğini Bitlere 

.. _ _.talnrıye ettJ;';nı bildinnektf'dir. 
a.._~YO mUtalialarma Röre. Pllkbn hii· 
~nde hakim vaziyette olan Sav 
._......, •lrlitidir. Umumi bir tanda ifa· 
1ıa.a.~1en kanaatlere nazaran Sovyctler 
~nl bu )lıllktı imzaya sevkeden fu"lliJ 
ı;;,:__1'11J11ı hudutlanm Almanyaya karşı 

~ endişesidir. 
N n Japonyaya temin edece~i sis:da tAli bir ehemmiyeti haizdir 
tt bu beraber bazı radyo muhabirle 
tıa ..__";'retle Japonyanın cenubt pasifik 
~ aerbestisinl kazandı~nı iddia 

Jer. 

llo~/arcla lngillz1er 
afır bası yarlar 

[ Baştarafı l. ci Sahit~e 1 
~AK DA BOMBALANDI 
~rdunan tayyarelerimiz, Bordo 
"- dlı nda Merinyalt ha.va meydanı. 
~Q lece Je hucum etmiılerdir. Bi
'-"-' isabetler kaydedilmif ·ve hangar· 

Yandığı görübnüştür. 

~AN HO'CUMLARI 
Sdra 14 (AA) - tngi!iz hava ve 
s.ernnfyet nezan-tın:n bu sabahki 
~ · G@ce dilınıaom !r..ı.ti1tere Ozerin
S,::alfyeti bir kerre rlabt hafif ol
~ Sahilde bir I~ noktava pek a:r 
~ a bomba dUşrr.U~tilr Umumiye! 
~'l"" hunlar hiç bJr t~ir ~·apma
"~' Sitnali garbi fngilterPde bir $e· 
'"' ~k az hasarlar lravdedilmiJtir 
~ kfşt ölmlistür. 

~' 1~ ta 14 (AA) - Ingiliz hava kuv-
~ tebliği: 
~~ gUnU cenup ve cenubu sarki 
~ rı e bombalar ;;tıl•'l15.i8 da bun
,ıt. ne ha<ıar ve nP dı> zayiat olma-

~'OLEN AL1'ıTAN 
tıııru ARELERt 

dt hır it. tayyareleri Komn•; sahil1ı>rln
ıo.1 dUc:rnan tayyarPsi dU UrmOc:tUr. 

:~rJ 1'1Lc;anda hava dafi op1arımı7.m 
~b Uldert Alaıan ~ıy,·arelert 2 deği' 

ardıman tayyaresldir. 

-------------·--------....:Ol'lleÇ """ qeınl· 
~ Yaptıjı aJıın .. 
~~~ 1; 14 (A.A) - Hnhe-.r alındı~· 
~ ir Norveç harp "emisi, fngili1 
~' 9k'kamlarly)e m'ıtabık: olantk 
-~~ ornutanlarmın idaresi altında 

lahillne bir akın vnrmustır. 

YEN1 A.llR 1941 = • a::: 

hayat ···················~················· .. : ANKARA RADYOSU : 
• • l.1arpten sonraki 

----------------~x*x--------------
: R U G t) N K (l P R O G it A M : .......... ----- ......... . 

H ar bin içinde yeni bir 8.00 Program ve memleket saat ayarı, 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl. 8.45 
9.00 Ev kadını - Yemek listesi 12.30 
Program ve mem1eket saat ayan 12.33 
Müzik : Türkçe plaklar 12.50 Ajans ha
berleri 13.05 Müzik : Tilrk~ plaklar 
13.20 - 14.00 Müzik pl. 18.00 Program ve 

doğuyor • 
nevı 

• 
ınsan 

x • x memleket saat ayarı 18.03 Müzik pl. 
Yarmfıl dün~anın ııa,ııca çetin çalışma şartları 18.30 Konu~a: Ci.ftçinin saati-köy sa

•• •n~·-..aıa cesaret ve '•in Jıendfsfnde Celaen• zı 19.00 Milzik : Vı-!o~onsel soloları-En-
-tt .,_,...... -tt ver Kakıcı 19.20 Muzık pl. 19.30 Mem· 

nemi SÜl'at olacaJıtır- leket saat ayan ve Ajans haberleri .. 
------x*x 19.45 Konuşma : Ziraat takvimi 19.50 

Mlizik : Radyo fasıl heyeti 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 Milzik : Radyo salon or· 
kestrası 21.30 Konuşma 21.45 Milzik : Avrupada ve bilhassa Almanya, Bel· 

dka, Fransa ve İngiltere gibi sanayide 
çok ileri gitmiş memleketlerde yaµmı
}- anlar, Avrupalı insan ve bu ınsanın 
1 ayatı hakkında hakiki bir fikir sahibi 
olamazlar. 

Gerçi. büyük şehirlerin ana mevdan
lan ile ana caddeleri üzerinden fo51la
sJZ bir sel gibi akan münakale 'nsıtala
ı HU \•e yaya kaldırımJarı üzerinde ka
rıncalar gibi kavnaşan yayaları görmek 
te, bir şeydir. ÇünkU insanın soraca~ 
~lir, bu izdiham, bu acele, bu kalaba· 
lık nedendir? Sorunca da, bu memle
l·et1erin sabahleyin nasıl uyamp akşama 
kadar nası 1 çalıştığını ve çalışma zam:-.nı 
sona erdikten sonra nasıl bir gC'Ce ha· 
yatının başladığı, sath1 de olsa, öğrenil 
mis olur. 
Avrupanın bu gibi samıvi memleket 

leri, hiç durmadan işliyen büyük saat 
lere benzer. Ve saat. bu memleketlerde 
en kilelik taksimata, yani saniye değil 
de saniyenin kesirlerine kadar hayata 
hakimdir. 

Bir gün Mısırda iken, ziyaret ettiğim 
i ir Mısırlı ailenin salonuncla, bahis, bu
luşmalar için tayin edilen B!l1 t', hemer 
hiç bir Mısırlının sözUncle durmadı!:ı 
ıneselesine dayandı. 

Dedim ki: 
- Memleketimiz, bir Ziraat memleke

tidir. Burada •zaman• ile ülfet. ancak 
'>ilyilk zaman ölçüleri dahilinde. mese-
1 a mevsimler, aylar, haydi diyelim, haf. 
talar ölçiisiinde mevcuttur. Sanayi mem
leketlerinde beyle deW,ldir. İşe başla
vıp bitirmek, hazan saniyeni•ı parçala 
rı ile ölçülür. Tramvav. muayyt>n bir 
kö eden muayyen bir dakih:ıd::ı kalhr 
Ve bunun gibi, her in!'anın hareketi 
hü ük makanizmanın İ<"lC'ın~i İ"inde 
hem devam hem kıvmC't bakımından 
hec:ap edilmis bir enerjidir. 

Mısırlı do tl:ı ... ,.,., hıı sözlerime itira1 
etme<Jil"· 

Hugun aayıri g • p. k :ıdi hn"bini 
vapıyor. Bu harbini ide sa la "ci hem 
de büyilk !lfttn-:ıyicl o mıyan m'!""llekrt
ler kıtık gibidir Bu t- ~ >!11 bazı hmu-
• •e>t ..;ni bilmiyor d •iliz.. 
Mes!!la, etayyare' hıın"inHi harp'e 

na!nl bir rol o:ı.rnamal+ dır? 
Tayy.re deyl"ce· bı· hç tUrlll billn

'nekte, vanl karşılıld: ca nısmal rda 
1<nç türlil tavyare t-ull"n •kı:ıkf dır" 
\ıeselfı. d niz kc'l"'r n-1 n knHı:nn tayy. 
re ile tayyare g"mis;n rn kalkan tıı.•·· 
yare, ne imal ne d" j,~;~~t 'ıa1{ mınrl~" 

irbirinin avn•dır. Halbuki. hPr ilds;nin 
r'Je alakası, ~·ani tasnvvr.r f'd 0 lf"l"l rinden 
ı .. Jlhınılm;ıbrnı:t l·adn" tak;,.. Nlilen rsas 
1.-l!·adnn zivade, deniılP :ıl:'llra •.,.rd r. 

Bundan ba~ka f:ıV\', r ye hinen kul 
13n~n. t yvareyi a~::ı~·d n y hut yuka
rıdan diic:ürcn, tavy:ır nin bombasını 

Çörçil radyoda b ·r 
nutuk söyl~di 

1 BastaTcf, 1. C'i SrıhifrnP l 
- Yu1toc:lav halkını. S rpldrt. Hırvat

ları ve Sloverıleri seli'ımlanm. İnsafsız 
ve barbar bir mU• .. caviz tarafından ııe
'o,.psiz hUeuma urndını~ P:ıvitnhtınız 
homhardıman edildi Kı:odın1annız. ve 
~ocuk1orın•z vahcıiyanE' k.,tle~ildi tnl'il
t,.re de, Hzim ~--hirforimi., de !lVnt cm
c:i\ncesiz düsman tarafınrlan bombardı
man ediJm:ş ka.:J•nlarınuz \ e cocukJa
rımı:z kat1olunmuştur H mnn için s!zle-
'"C ka~ı ıııt>mpaümiz tn kalpten P'elmek
'edir. Çünkü aynı ıst•ranlan cekivoruL 
qi::im zaferimize itimııdı.nız oldui{u J?İ· 
11i sb:ln l'aforiniıe d!' iti n~dımız v3rdır. 
,..olı:: yüksek faikiycttP kuvvı-tlere karşı 
'rnhramıtn"B ha~ edi ıor, ımrınelerlnize 
-.adık kaldı~ınızı RÖst•rlvo~nuz. 

YAZAN: BURHAN BELGE 
atan yahut bu bombanın çıkı:trdığı yan
ınlan söndüren bütth bunlardan baş
·a da 1) her türlli tayyare in~aatını ta
c;~vvur edip tahakkuk c•tiren, 2) her 
tiirlü t yyareci yrfüt.:rme amelivesini 

ilnU gün"ine v ~ir giM\ harpte ir "'Ö
zü tez<':thta ve bir il ilncil g""zü eline 
tt'vdi (":lifon kıtada bulunan, ~) so.,~n 
bütlin bunbrda"l kat'!'\ ve deniz strat"'
füi ile hemalıenk bir f "tllli harp çıkaran 
ınsan, halen, bu har'°'in en mühim zem
'1rrPkle,.inden biridir 

Havada uranlar, y 0 rde bunları uçu
ranlar; havac1a döf1iic:ımler yerd .. hava-
1· p tonları i.le ve düc;en yanrrm boml.ıa
lannı sö:ıdürme tertilı'.ltlarh-le gözı:>tli
\'enll'r; acaba bu insanlnr n:ıs1l bir f .. r. 
ıU ve mase'"i enerji ı;arf•nm üslıdı ol
•n;ıktndır" 

Harp eden milletler. hıırnt<>n neler 
fif!r<'ıımic: olnrr:\k çıltacaklard•r? 

* Mod 0 rn ~artlara ri\rt', b<-cerikU, cesur 
oözü p"'k ~lmalt eğPr bir terl)iye ise 
bu terbiyeyi, hir ·imse inkar edemez ki 
bu~n rn iyi ve en ço1c. harlre filen i!ITT
rrk roi.:ı bunı• culml'drn ve bir pıhh ha
line "elm ,den devam ı-tti,.ebile>n millet-
1,,rin f ... rtleri edin'lle1rt.-dir. 

Kll.<>ik Türk müziği korosu 22.30 Mem
leket saat ayan, ajans haberleri. bor
salar flatlerl 22.45 Milzik pl. 23.25-23.30 
Yarınki program ve kapanış .. _______ .,.,,,., ______ _ 

Borsa 
-Oz'OM 

1 O Esnaf Ban. 
249794 i Eski yektln 
249804 i Umumt yekQn 

No. 1 
No. 8 
No. 9 
No. Az. mal var 10 

32 

194:1 

32 

17 
22 
27 50 
34 

KOLOf-YASI 
Eezaa KEMAL AKTAŞIN 

SAHESERl.Jo;RİND11~-
lflLAJ. ECZANESt Sonra. yüz binl~rce adam J{Ökler.de 

dnl:ıımaktadır. Milyonlarca insan da, .._~lııll••••••••••••-' 
Bı!:ker - ıivil. erkek • kadın. deli kanlı 
ve çocuk, ölüme karıtıdan bakma tali- IZMlR BELEDiYESiNDEN ı 
mi yaomaktadır. Dcni&lerde, havatar.. Mezbaha idaresine bir adet amonyak
da, çöllerde. denizlf'rin dibinde, yani Jı Komptt..ssör ve tefemhltmm satm 
dünyamızın bütün unıulanndan ve bil- alınması bir ay mUdd~tle pn7a'l'lığa bı
tiin i1 limlerinde. ölllmle Ulfet. tehlike rakılmıştır. Muhr.mmf>tl be-drlf 12000 ll
iJe şakalaşma. kısacası, en büyük cesa- ra muvakkat teminatı 000 llT'lldır. Talip
rctin bir nevi ad.-t halini alma'it, bugün len'\ teminat• tş ban'kasına yatırarak 
valnız bir kısım ins~nlıi?wn nasibi olmut- makhnzlarile 30-4-94lt3rihinden itibaren 
tur. 12-5-941 tarihine kadar h.,fu!nın Pazar-

Zahiren, harp vardır. Ve bu harp, tc<>i, Çarşamba ve Cuma günleri encU
lcorkun('tur. Fakat bunun arka,ında, bir mene milrac1atları. 
baoıka hakikat duruvor. Bı.. hakikat, ya- 15-20-25-29 (865) 

-ınkl dilnvanın retin ca1ıştna şartlarıdır ---------
P.u şartlı:ı.rın mühimJt",.i iş ba,ındaki ce· T!RE ASLtYE HUI<UK HA.Ktl\fi.t. 
'!aret ve i"in kendiıindt"lc

0 cehennemi ~İNDEN: 
<ıÜrnt ol •caktır Tirenin Sobn pazarında 12-14 sayılı 

Yannld hav
0

at, tek insa'"la olduğu gİ· Ukkanda kahveci Mustafa A~ oj!lu Ha-
bi nıi11•te Ot'. bu !'artları knıHıcakhr. lil Bayar tarnfınJan Tırc ashye Hukuk 

Bu bıakımdan denr-bill Jr:f harp de- mshkemesin.t müraca tla Tirenin Paşa 
i'<imiz bu mua1 n ~ c , n"1ic dr ye- maha sinde Abalı E'Vh sokağında 1 

ni hl1 inran nevi yflratm•.,. olacaktır. numaralı evde oturan kardeşi Ali oğlu 
Ceçc-n unn bıt .. langıcında da, bir J !J12 doitıJmlu Mc-hmrdin tarihten yir

yf'nl lnaan neY1 taremı. - kendi g8rlL mi 81"19 evvel Tire 1ı:au.aı~ ayn]arak 
ünün mahııulr olan hfr med .. niy~ti, bü- bir daha evine avdet etmedı~ mUma

tün dünvnva kabul ettinni,ti. Dünya ileylıin NarJlli kazasın•n İslam mahalle-
on:ı kabn a"l <Av.rupııı.lı> admı ver- sindc>n Mehrr.e kızı Fz. ma ile evlendiği 
mi •L örülmüs ise de Ali oırı?u ?J!ehmedin Na-

Bir a•ırlık tati". o neviden ·n .. :ın ye· 
t: .. ,. •irm mis olan cemiyetlerin nki~~ti· 
'lİ. coktnı kayd etmişti ... 

Şimdi i!le, yRr.spnlı - yılchım1ı hl,. 
h~ro ocR~ının içi• d ·. yeni bir nevin çe
l :;· dökulmcl.trdir. 

Bu~Üne- ·adu !adece ıahi.:li kaldığı
mız rnımza .. anın, bir manası da. budur. 

ZAYt 
İzmir 8 inC'j 'Derli"'.'! ot'lmobil bölUğü 

1rnm,,rıdanlıi?mdan 341 s~"tednde almış 
o1du~m tc-rhis vesikamı kaybettim. 
y Pnlslrıi alaM1~1mdan esmi?'Jn hUkmU 
kalmadığını ilan ederi:n. 

Salihli Carniatik mnhallesi 316 do
ğumlu Ahmet RUştü ~lu Ali Riza. 

1114 (864) 

Birinci sınıf miitehasm Doktor 
Demir Ali Kmn~ıoğla 

Cilt ve Tenasiil hmıtahktan ve 
ELEKTRİK TEUA Vhxat 

Birinl"i Beyler Sokağı No. 55.. hmiT 
F.lhamra Sinem:ısı arkamda sabaha 
tan akşama kadar hastalannı kabul 
eder-

ıillide olmadığı 'e keııdicfodı>n çoktan
bcrl haber alınamndırından gaipli~ine 
1->Ukilm ve karar verılmJ?Sinl talep ve 
'ava eyleme$l \izerine yapılan duruş
mada: 

Ali oğlu 1312 do~umlu Mehmed1n ha
ynt ve mematından m ll(\ma1tar ol:.-nla
rın bir sene i .. inde Ttre asliye h•ıkuk 
mahknml"Sine ~Uraca~tlarınp karar v~
.. iJdiğinden mahkeme karan dairesinde 
knnunu medeninin 32 inci maddc~t mu-
.::ibince llln olunur. 1391 (S75) 

•sayın rmqterDePlndze 

Araatada 
VE 

Hükümet caddesinde 

Nermin 
Tuhafiye maiazalan Hükümet Ko
nab karpsuıda 12 No. ya nakledil
miştir. 

ı- 5 (851) 
TEl.EPON : 3471 

2 (469) , 9c.,.·----··------Sırplar. hiz ~l7Jerl tanıyo!"Uz. GecP1' ' 
~arpte mUttf'fiklerill"hdin~z Ordulannı:z 
c:an ve şettf ka7andılar. Hırvntlar ve 
c::;1ovenler, ~kert tarlhln!zi billvot'U2!. 
l\<ıırlarca h·ristivanN~m !ff"d~oi vazifesini 

Hariciye Velıaıeflnden telJUğ edllmlftll' : 
Romanyada ahiren n~dileft bir kararname mucibince, ecnebilerin Mim 

lktıaat nezaretinden verilmit bir mu.aade olmadıkça Romanyadalü emliık. 
hukuk ve menafie ait taearruf muamelelerinde bulunmıyacaklan: böyle bh 
müsaade istihsal edilmekeizin yapıl..cak tasarruf muamelelerile normal ida
re muamelelt"ri ve bankalarda mnda Juvmetlere müteallik tasarruf muame
lelerinin hukukan hah} addedileceii: Romanyada ikamet etmemekle bera
ber or.da bu gibi emllk, hukuk ve menafle malik bulunan ecnebilerin ise.Ro
manya arazisinde tedavüle çıkartılmıt bulunan hilGmum tahvillerle nama m11-

harrer nlmıyan kıymetli senetleri h&mil olduldan takdirde bunlar hakkında 
Niaan 1941 nihayetine kadar, R<'manya ıefaretl Ue lconsoJoelukluına bir be
yanname vermekle miikellef oldulthn: ayni mükellefiyetin bu Kibi esham. 
tah.Ult n eenetleri mevduat olarak kabul etml, bulunan bankalara da p. 

.. ördilnilz. Hın•P.fütan tarihhin en par
'ak bir sahifesini Hırvat kövlUlerinln 
'1:_-şer hukuku için ay.-klıı•n!Il31an teıtldl 
"'<!er. On altıncı asınb Fr:ın-5ız lnkılA
~nndan ço1· zaman evvel Hırvat milleU 
'1u~ün mUchı'an.!ı ujhımda mUcadele et
'i~iMiz prPn._qpler fçln cırrpısmıst•r Yu-
noslavlar, hu~ de bUtUn bu prPnsfp
ler irin mli,.adelP edi:romınm. SJrl bu 
'nUthl~ harh~ sevkeden Cf'Sat"ete hl~ te
~f ebnevinlz. Cl"Saretinh d0n'.'Vft ta
..;htnde ı>ar1ak sahlfe1PT loıfrlll· ed~ktfr. 
~imdfkt ı~"'nlAnnız ne olu~ olsun 
<'iz lstfkbsılfntzt kurtard1n1z. !nvfllz lm
n:ır11tor1uğu mtnle ~raber mOra~·l~ 
f'divor ve er1ntm12da Arr.mka bM~fk 
~!>vletleri bil~o(lk dı-mokrasisl vardır. 
MUcadete nt'! kltdar ağır olursa olsun za
feriml:z mD~mendlr. 

mil olduiu Ankaradakl Romanya eefaretl tarafından bildlrllmittlr. 
Keyfiyet allkadar Türk vatandqll'nntn lttilaına vazolunur, (867) 

fzm,. G~trnf'fllılet'I •ff'lfldtbt BIJltnden: 
J 4/Nisan/941 pazaretesl afinll ihale edileceği blldirUen 1145 füa bedel 

muhammlnll mobilyalann imaline tl'1fbl ~ıkmadığından ihalesi 24/Nlsan/ 
941 peqembe günü aaat 14 e tehir edildiği llln olunur. 1411 ( 859) 
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O ~N~l~T(fj ·!· 
~ssAs-ı.ri# 

SAGLAM 

ELECTION KRO~OMETRElER\ 
•• - (>ATt$ vto .. Ll':.111 

c l RUŞTU SAATl'\~N,KuyvlftQltl,. i B.ZAAAROF, HOIWmtt Kar$1SI 
D.GABA"t'. Yor Bıdeten. 

!:! .... FEvzı KA$Lt, eate.ca., 
TOPT"N 
SIPARI J fN 

iz MJR 

SA'flCll'llZ OLMıı.VAN 

AC!ı\~\l!ır.&~YOft 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirkl!tİ 

• 

Şirketin Merkez ve Fabrikaaı : lzmirde Halkapınardac:hr. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq. Deiinnen, Geyik 

Ye leylak markalarım havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan °ATrU1>anm avni tip mensucatına faiktir .•• 

Telefon N. o221J ve 3067 
l'elgraf adresi : Bayrak lzmir , 

m 
................................................... , ................................ .. 
• • • • 
i Devlet Demir Yollarından 1 • • .. .................................................................................. .. 

KtRALm TREN attnst 
Devlet Demiryollan 8 inci İşletme Müdlirlüi\inden : 
Alsancak - Denizli arasında her gün mütekabilen işliyen 1315 - 1316 No. Iu 

katarlann seyyar bUfeciliit 2490 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin son fıkra
sına tevfikan bir sene mUddetle ve pazarlıkla ehline kiraya verilecektir. Bir 
senelik muhammen kirası 600 lira ve muvakkat teminat 90 liradır. Taliplerin 
bu gibi işleri muvaffakıyetle idare etmis olduklanna dair lzmir belediyesin
den alınmış bir vesikayı blmU olma1an lAzımdır. Şartnamesi Alsancakta İşlet
me kaleminde g5rilleblllr. İsteklilerin muvakkat teminatlarını ve Belediyeden 
alacaktan ehliyet veslkasmı hlmilen 21/4/1941 G. Saat 15 te Pazarlığa iştirak 
için işletme komisyonunda hazır bulunmalan illn olunur. 

.e - s - ıı - ıs mı C807) 
Muhammen becleL muvakkat tem.inat ,,. miktarJan ..-Pfa pzdı dört İlu

rup çam ve kabar kereete ayn ayn ihale edilmek &zere 18/.f/941 cama sü
nfi eaat 1 S de kapalı zarf mmile Slrbclde 9 ifletme blnaanda A.E. kombyo
nu tarafından atın ahnacaktır . 

lateldilerin ayni ııün aaat 14 e kadar her gurup için ayrı ayn olmak prtiy
le teminat ve kanuni ve.ıialan ihtivft edecek olan kapalı zarflannı komisyona 
venneleri lazundır. 

Şartnameler paruız olarak komisyondan verilmektedir. Yalnız 37281.40 
liralık mübayaaya ait prtnameler 187 kurut mukabilinde Sirkeci Teznealn
den temin olunur. 

Miktar M. 3 Muhammen bedeli MUYakkat teminat 
Ura 

252,08 
B0.58 
716.9~ 
409.24 

Cam kalas ve azman 
Cam tahta 
Köknar kRlae 
Kaknar dilme ve tahta 

1522.3.63 
19834,80 
~7281,40 
233.31.28 

1.397 

1141,78 
14R7,61 
2796, 11 
1749,85 

(858) 

Zon nldalı ömür havzası Sağlılz Komisyonu 
BcqJıanlrtından : 

&AarMIE BEJIŞIRE•I ARAND'OR 
Zonsuldak uihk tetkllltuun. tara tee•kkiillü merkez hutaneel için 7S ter 

lira aylık ücretli ÜÇ hemtfrc alınacakhr. 
Talip olanlann sıhhat sicil nwnarasını havi kısa tercUınel hal varakuiyle 

birlikte bir lata vesika fotoğrafını ve bonservi~lerini 25 /4/941 cuma günü 
P.kşamına kadar Zonguldakta sağlık komisyonu ba•kanlığına göndermeled 
ilin olunur. 1 5 16 1408 ( 661) 

ZonqaJdalı Kömür hancısı Sağlılı Komisyona 
Bcqfıanlıtından : 

OPERATOR VE DOKTOR ARANl'l"OR-
Zonguldak eailık teşkilatmm tam tetekküllü ha!tancsinin ( 300) lira ücret

li operatör 'Ye ya ortopedi müteııa-Jığı ile 225 lira ücretli Kozlu diıpanaerl 
ikinci hekimi münhaldir. 

Talip olanların. eıhhat sicil namaralannı havi kısa te~ümeihal Vl\rakasfyle 
birlikte bir luta ve.ika fotoğrafım 21 /4/941 puartesi günü ak§amına kadar 
Zonguldakta ağlık komisyonu ba.Unbiina göndermeleri ilin olamar. 

ıs '' 1401 (860) 

Zongıılclalı Kfl11111P ,,..,zası • .,,,,, Komlqona 
llaf lıanl......,. : 

SIRRA'J' MEMVRV ARAHIYOR 
ZonguldRk sağlık teşkflAtı, Zonguldak mıntakaM merkez ve kaza di~pan.. 

aerlcrinln ( 60) ile (80) lira aylık ürretli sıhhat memurlukları miinhaldir. 
Talip olanlann 11hhat eicil numarasını havi k198 tercümeihal nrakaaile bir

likte bir kıta Tealka fotoirafmı ve bon9ervi~lerinl 24 / 4 / 94 l perşembe giinü 
akşamma kadar Zonsu]dak eağhlc komlayonu başltanlıima göndermeleri illa 
olunur. 15 16 · 1410 (863) 

ZonoııJdalı Köndtl' IM111ZGSI SaOldı Komisyonu 
BıqlıanJıtından : 

ECZACI ARANl'l"OR 
Zoapldak •ihk tefkil&b. Zonsuldalt mantakaa merkez •• bu cmpan· 

eerlerinin 120 lira aylık ücretli ecucdıklan müoı..lclir. 
Talip olan diplomalı eczacılarm kısa tercümel bal varakaalyle diploma ıu· 

retlerini ve bir kıta •elika fotoiraft.naa 21/4/941 pazarteli günü akpm1na 
kadar Zonsuldüta -.jbk ~ bafkanlığına göndermeleri ilan olunur. 

1S 16 1409 (862) 

CANAi.Ti TUZLASI llÖOORLOCONDEN: 
1/4/941 de lh.ıe.I ~aeak olan otobüs garajma talip...._ etmediiln

den 1 S gün temdit edilmiştir. 
ilk ketlf 919 lira S5 kunaş ve ilk teminah 68 Ura 96 kUfUftur. Evrakı her 

gün mOdürlüiümüzde görülebilir. 
isteklilerin 16/4/941 çarşamba günü _.t 14 de m6dür1üiGmUzde mDte-

teklcil komiSJ'onda hazar bulunmalan. 4 IS US 7 (79 3) 

Vilayet Da""' Enettınenlnden : 
lzmlr - Kemalp .... Tursuths ,-oı.- .f8s000 • '1 a800 ncü kl1ometresl• 

deki m~nrezt~rin tamfnttl1e 33s000 - 34•000 kilometreler\ ara91ndald (kuna 
taş iksa) pete lapab (716) 1lra (99) kun&f keeif bedeli üzerind ... 3/4/1941 
tarihinden itibaren U glln rnOddetle pazarhla konulm~. 

Tallplerln: mftlt'.\mat edinmek Oze"'• her gün vilayet Daimi Endlmenl kale
mine •e pımırlıfa flııtfrlk tçfn de tluıl• tarihi olan 17/4/f94 f parşembe gOnll 
eaat ( 11) de ~ 7,5 temlnatlarıle ehllvet veaikalanru hamilen encümene mG-
ranııtlıın. 7 15 1253 (812) 

FOSFARSOL FOSPARSOL. Kama en hayati lmnn ela11 lannm ,........lan fllleliıenk ~Itır, Tatb 9'fah telllla .-,, V8""'8 
alevamb gençlik. dinçlik verir. SiDirlerl tanlantlıratak -w hahraalan, aylnmnluta pteril'. M.....W tnlubazlarü. 
banak te111helllttn8, 'l'Uo, Grip, Zattirrieye, Satma nebhatlerWe, Bel ıe~tl T• ..... lkCldud.t ve 1dlo a1malde 
.. ,.. ba)'Nt faWeler temla .-... 

l<AN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
POSPAR..~OL'Un: Diler ....... bnet ......,tann•u Jlsfflnltlto D!VAllLI atR SURETLi KAN. IUJvvn. IS'lbU 
TEMİN ETMESİ •e ilk ku11wa1an1a b11e te11r111i ...._. _........-..,. 

S&bbM V .. IWlale ıwl mlrnndrıllll Wr&. - • ndı ........ 
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SİY ASI V AZiYEr ASKERi v AZIYEr Yeni ve mühim hadi- BALKAN HARBi 

-n--

Alman harp ara
bası çabuk ko-
şuyoramma 

yenilecektir 
--<>-

B. Ruzveltin şahsi mü· 
messi!i bö~ıe söyliyor •• 
Scv"Uet palıtına rağmen 

·Japon siyaseti 
deği.şmiyecelı .. 

--O-

---<O>---

Almanlar Mısır 
topraklarına 

gelmiş bıılu

nuyorlar 
---en-

lngilizler kat'i mü

dalaa harbını n~re

de yapacaklar? .. 

sel ere doğru •.. 
---«O>·---

Amerikanın At
lantik har hına 
iştiraki ihti
mali artıyor 

--0-

Nc\york, 14 (A.A) - B. Ruzvc1tin. 
1\ıonroeyi Groenlanda te~mili üzerine 
Amerikanın Atlantik muharebesine i~
tiraki ihtimali günden giine artmakta ve 
yaklaşmaktndır. 

----<O>---

Almanların bü-
tün ku,,veti 

n .. akinelerine 
dayanıyor 

--«>>---

Yunanlılar Alman. 

/ara karsı da cesa-
~ 

retle dövüşüyorlar 
Alman tayyareleri bir 
çolı yerlere hücum etti-

SON HABEFZ 
~r.: .. , .. 

lstanbuldan ayrılmak i&tiyenler 
-----------------s.z:~-----------------

Beyanname vermek 
müddeti bugün bitiyor 
İstanbul 14 (Yeni Asır) - Şehrimizi Knç kişinin İstanbt•JU terketme~d8; 

kendi arzulariyle terk':'d0 rek Anadolu- zusunda olduğu bu s~retle :ınln 1 ıint 
ya geçmek istiyenlere beyannnmeler tan sonra netice hükünıe1 me1·kc b"' 
tevziine devam edilmt:>ktc-clir Beyannn- bildirilecek ve v~rilecek ~·mre gore 
me verme müddeti yarın (bugün) bite- reket olunacaktır 

~~ -
u ı 11ııı11 rrıı ı ı ı ı ı ı rrrr ı ı ı 1111 ı ııı ı ı ı ı ı ı 111111ıııı11ııııı11111111ıırııı11111111111111111ıı11111111111111111111 um ıı:··ıı Radyo gazetesine göre haf ta başında 

dünyanın siyasi manz2rası kısaca şöyle
dir: 

Uzun müddettenberi Avrepada bulu
nan Japon hariciye nazırı Matsuokn ni
hayet Tokyoya dönmek üzeredir. Mos
kov;ıdan ayrılmadan önce Sovyctler bir
liğiyle bir bitaraflık plkh .l.nızalamıştır. 
Bu pakt münasebetiyle Japonya başve
kili gazetecilere beyıınatında şunlarJ 
söv lemistir: 

Yugoslav hüc:umları •• 
Arnavutlulıta • Alman
lar hazırlanıyorlar .. 

Radyo gazetesine · göre günün en 
ehemmiyetli .hadisesi Libya • Mısır hu
dudımdaki harekattır. Tahminlerin hi
lafına olarak Alman motörize kuvvetle
ri biitlin Sireneika eyaletini işgal ede
rek :'\Iısır topraklarına intikal etmişler· 
dir. Şimdi muhArebelcr Sollum mevkiin
de yapılmaktadır. 

B. RuzvcU muharip Knnadaıun Jl~li
f aks limanına kadar harp malzemesi 
sevkiyatını doğrudan doğru~·a Ameri
kan vapurlariyle yapmağı miimkün kı
lacak bir projeyi tetkı'"k etmektedir. Bu 
suretle 1nıi1iz harp gemileri harp mal
zemesi taşıyan gemilere Nevyorktan 
Kanadaya kadar refakat etmek mecbu
riyetinden kurtuJaraklardır. 

ler, üçii düşürüldü.. -x•x . ııJ 
Atina 14 (A.A) - Ma!buat nezareti- Ankaı·a 14 (A.A) - Büyük Millet 1 yollan ve limanları tc-kaüt sandı!l'.r 

Millet Meclisinde dünkü müzakereler 

<- Matsuoka A vrupadan dönünce 
Japonyanın harici siya.setinde değişiklik 
olmıyacaktır. Bugünkll ~artlar içinde 
Ja90nyanın yeni bir veçhe alması da 
dü ünülemcz.> 

Almanların mane\'rası kar!'iısında çe
kilmeğ'e vakit bulamıyan hafif kuvvetler 
Tobrukta mahsur kalmışlarsa da bun
lar ha\'a ve deniz kuvvetlerinin yardı
ıniyle geri alınmaktadırlar. 

Nevyork, H (A.A) - Nevyork He· 
rald Tribün gazetesi yazıyor: Bizim de 
bir filomuz vardır. Bu filo neye yarı
yor?. Bize ait olan sahiller önünde dev
rive ~ezmek vazifesini başkalanna bı
r~kmak ayıptır. Donanımımızın Ameri
kan denizlerini düşman denizaltıların
dan \'e korsan gemilerinden temizleme
si zamanı gelmiştir. Anupa demokrasi
leri el ele verme-dikleri için yıkılmışlar
dır. Harp mnlzcmcsi nakliyatı işinde 
kendimize diişcn vazifeyi çok tehlikeli 
de olsa yapmnl?a mecburuz. 

nin harekat hakkındak: beyanatında ez- Meclisi bugün Şemsettin Günaltayın ait kanunların bazı mcıddelerinin dıi1t' 
cümle şöyle denilınektedır: Makedonya başkanlığında toplanarak beledjye ka- füjlmesine ve bazı m3dde1c1 eklcn~ır 
cephesinden dönen Yunan yaralılarının nunun 23 ncü maddesine bir fıkra ek- sine ait kanun layihasiyle ordu subaYbi
bildirdiğine göre Almanlar bir şoförler lenmeğe dair kanun teklifine ait dahili- heyetine mahsus terfi kan\Jnunurı ,, 
cüzütamına benı.err:ıektedir. Ve kuvvet- ye encümeni mazbatası ile 27 Kanunu- rinci maddesjnin tadiline Türkiye ~ 
Jcri yalnız makinelerine dayanmaktadır. evvel 1939 tarihinde ve müteakip gün- Irak hükümetleri arasında aktedilen' 
Bu yaralılar Yunan kuvvetlerinin AI- lerde vukubulan zelzelede fevkalade terincr mukavelesinin tatbiki hak~ 
man mütecavizlere karşı, Italyan nıüte- hiune<tleri görülen bazı mahkOmların daki kanun layihalarının birinci p)IJ t" 
cavizlere karşı gösterilen aynı cesareti, cezalarının indirilmesine ait ek kanun kerelerini yapmış ve içti:naına son !lf 
aynı fcdakurlık hislerini göstermekte ol- lilyiliasmın ikinci müz:ıkerelerini yapa- miştir. )>J 

Bu pakt iki komşu nıem1el.r.etin müna
sebetlerini tanzim etmekle beraber Ja
ponyanın dış politikası Uzerinde bir de
ğişiklik yapmamıştır. 

AJmnnların bu kadar süratlc i1erlenıe
lcrine sebep knı~ılarındaki kuvvetin 
tahminlerin fevkinde zaif bırakılması
dır. Sireneikanın miidafnasınn bu ka· 
dar az kuv\'et tahsis etınenin hangi se
bepler tahtında olduğunu biJmi~·oruz .. 
Ortada bir hakikat varsa bu kadar az 
kuvvet hırnkmakla büyük bir hata iş
lenmiş olduj!udur. Çünkü l\Jısır Britan
ya adalan kadar ha:ratidir.. .l\lısın 
\'e Siivcyşi uzaktan müdafaa edebilecek 
bir kaç miidafna hattı vardır. Bunlar
dan birincisi l\Iarsa Matnıhtur ki ol
dukça moderndir. İngilizler çekildikleri
ne gifre kat'i müdnfnayı her halde bu
rada kabul edcrcklcrdir. İng'ilizlcrin en 
yakın olan IMtrcden Mısıra kuvvet ta
sımnkta olduklnrına süphe yoktur.. Bu 
kunetlcr ~cldiği fakdirde endiseye ma· 
hal kalmaz. Yalnız şurası unutulmamalı
dır ki Trablustan itibaren 1500 kilomet
relik bir yolu J:'Crilerinde bırakan Al
manların iaseleri \'e bilhassa su ihtiyaç
larının temini ~ok müşkiiJleşmi~tir. 

duğunu ilave etmek,.tedirler. rak kabul etmiştir. Meclis, gelecek tophnt.sın: Çar§aıfl 
ALMAN TAYYARE Meclis, bundan sonra devlet demir- günü yapacaktır. _ .... 
HOCUMLARl 1111111111111111111111111111111ııııil1111ııııı1111111111111 ııı ı ı ıı 111ı111111111111111111111111111111ııı1111111111111111.,.... 
Atina 14 (A.A) - Yunan umumi em- H t hı • k • k 

Pravda gazetesi diyor ki: cBu muahe
de her iki memleket arasında iktısadi 
münasebellerin de tanzimine hizmet 
edecektir. Japonya ve Sovyetler birli~ 
birbirinin tarihi inkis<>Oanna mani ol
ma_i!n çalışmıyacaklardır.> 

niyet nezaretinin tebliği: Alman tayya- ava e 1 esıne arşı 
releri Uç dalga halinde Golosa hücum 

yapmıştır. Atılan bombalar hiç bir hasa- •• b 1 1 d 
Va:,ington 14 (AA) - Danimarka 

elçisi Kopenhe.gtan kendisine verilen ve 
geri çağrıldığını tazammün eden emri 
tanımadığını resmen Amerika hariciye 
nazırı B. Kordcl Hulle bildirmiştir. 

ratı mucip olmamıştır. üç düşman tay- tecru e er yapı 1 yaresi hava dafi bataryaları tarafmdan 
alevler içinde iienizc düşürülmüştür. ; 
Bir Alınan tayyaresi Semenderek civa- 1stanubl 14 (Yeni Asır) - Bugün karıldığı ve iskelede çöküntüler -~'f..t 

Italyan gazeteleri paktın imzasını 
mihverin bir zaferi addetıni lerdir. Bu 
gazetelere göre yeni muahede harbın 
genişlemesine mnni olacaktır ve bu bn
kımdan memnuniyetlı:- knşılnnmalıdır. 

----~~---------

Yo9osıav -Macar harbı 
rına taarruzda bulunmuş ise de hiç bir Beykozda hava tehlikesinden ve para- dığı da forzedilmiş, mildafaa eklP'd
znrar husule getiremF:miştir Gece dilş- şUtçUJerden korunma tecıübeleri yapıl- derhal faaliyete geçerek bu .zarar1at1 
man tayyareleri birbirini takip eden dal- mıştır. Bu esnada ta!'y~rele~imiz uçmuş izale eylemişlerdir. t4' 

a 
galar halinde Pire mmtakası üzerinde ve Beykoz çayırına ındıklen farzolunan Tecrübeler büyük bit muvaffakıY 
uçmuş ve muhtelif noktalara bombalar dilşman para~üfçül.eri derhal zararsız neticelenmiştir. ub' 
atmıştır. Bir polis karakolundan başka bir hale getirilm~tır. . . .. ~arın (b.ugiln) d: 1stanbulaun 11l

0
}1r -«>--Royterin diplomatik muhabiri diyor 

ki: Sovyet - Japon paktmın vaziyeti çok 
hissedilir derecede değişt:rdiği söylene
mez. Mançukuda ve d~ Mo110listandaki 
vaziyetin tanınması esasen mevcut olan 
faal vaziyeti teyit etmektedir. Bu pakt 
münasebetiyle neşredilen resmi tebliğler 
Sovyetler birliğinin Çunkking hüküme
tine yardımı meselesir.den bahis bile et
memektedir. 

Macarların za
yiatı o kadar 
çok değilmiş 

hic bir verde ha~ar olmamıştır. Beykoz vapu~ ıskelesı <-ıvnrında duş- telli yerlerınde tecrübelere devarn 
Bir Jtalyan tayyarrsi Liksuriyi bom- man tayyarelen tarafınd~n yangın çı- nacaktır. .,.,,;I 

bardıman etmiştiı. Zayiat yoktur. Beş ımrmmmııırıııırırııırıımır111ır11111111111111111111111 ıııııııııııııııııı1111111111mırııııııııı1111111111ıı 
evde pek az zarar vukua gelmiştir. J • • t k•ı At k ) 
Diğer bir Italyan tayyaresi Sisam ada- Ş Ve JŞÇI eş ) a ı UrU • 

sı civarında bir kayıf!a mittalyöz ateşi 

açmış, fakat hasan mudp olmamıştır. ması kararlaştırılıyor 
Bir düşman tayyaresi Tripolis mıntaka- •• 
sına bombalar atmış, hasar ve zayiat ol- Ankara 14 (Yeni Asır) - lktısat VE;kıileti iş ve işçi bulma teşkilatı ko~ı Amerikan gazetelerinin mütnleaları 

muhteliftir. <Nevyork Taymis> Japon
ların şimdi cenubi A!yada serbest kal
dıklarını, Sovyetlerin bu palrttan ancak 
Almanva tarafından tecavüze uğradığı 
takdirdc istifade cdccef;ni yazıyor. 

BALKANI.AR CEPHESİNDE -<>--
Yu~osJavyadn bazı bö1ge1erde Alman- Peşte, 14 (A.A) - Macar genel kur-

lar ilcrlemeJcriııe de,·am etmekle bera- mayının tebliği : 12 nisan akşamına ka
her kendilerini toplamağa muvaffak dar Baranya müsellesini tamamiyle iş
olnıı bazı Yuı::-oslav tümenleri mukabil gal ettik. Zırhlı ve motörlü kıtalarımız 
taamızlarda hıılunmuşlardır. Nişin şi- bu sabah Tunada <nvideke varmışlar
ma1inde bir Alman tUmeid 'iicate rnec- dır. ParaŞUtçU kuvvctlerirnb:.. asıl kuv
bur edilmi tir. Cenubi Yugôslavyada Al- vetlerirniz gelinceye kadar düşmanı 

mamıştır. mnsı hakkında bir kanun l~yihası hazırlamıştır. L.'\yihaya göre askerlikl~ 
----- bitirmiş olanlarla her har.gi bir sebeple mahkllm oldukları mtlddeü· ikmal eır 

Suriyede vazi
yet ve istiklal 

rek hapishaneden çık~nlara tercihan iş verilecektir. 

Ncvyork Hcrnld Tvibun Jnponynnın 
bu muahededen ic;tifade Ptmesini şüp
heli ~örüyor. 

ALBAY DONAVAN VE HARP 
Ruzveltin sahsi müıaes.<.ili olaralc Av

rupada bir tetkik seyahati yapmış olan 
Albay Donavan Avıııpanın bugünkü 
durumu hakkında çok zengin olnn tet
kiklerine istinaden sıY..ag_, şehrinde bir 
nutuk söylemiştir. Albay harp ilnnı 
Amerikanın lehinde lc;e bunu ilan et
mesi fikrinde olduğur.u bey:m etmiştir. 

Albay Donavana g5re Almanyanın 
arabası çabuk koşmaktadır ve bu sene 
içinde mağlQp olması muhtemeldir. 

---------·--------
Yurıanistana ye

niden bir çok 
In~iliz kuv
vetleri geldi 

----co»----

manlnrın en mümtaz tümeni mnğlUp oyalamıştır. 
edilerek .fı'Cri piiskürtülmiiştür. Belı.rrnd Ricat halinde bulunan Sırp askerleri 
ile Niş arasında Karngoy\·ac bölgcsind<' Tun:ı ile Fituı arasındaki bütün köprü- o--
Yugoslavlar muannidane bir mukave- leri ve yolJnrı berhava etmiştir. - 1 1 1 1 

meselesi 
mette bulunuyorlar. Umumi vaziyete Zayiatımız o kadar c;ok değildir. fRANSIZ MUMESS l ST K· 
göre Yugo.1avlar anrak simdi muhare- Yugoslavlar Alman ve LAL HAKKiNi TANIMIŞ 
beye başlamışlardır... . . . İtalyanlara ııar,ı mu-
Haıen orduları munferıt vazıyettcdır. Beyrut 14 (A.A) - Suriye gazeteleri 

Buna rağmen motörlü vasıtaların işli- Vaf fafııyet Jıazanıyor.. yeni hükümetin beyanr..amesini neşre~ 
yemediği yerlerde çok cetin muharebe- Londra. 14 (A.A) - Yugoslavya ha- mektedirler. Bu beyannamede deniliyor 
ler yapmaları ve muvaffakıyetler elde rekatı hakkında gelen haberler nisbe- ki: Çok nazik bir Anda mesuliyeti ell
etmeleri ihtimal haricin~e değUdir. ten daha iyiQir ve Draçın muhakkak su- mize aldık. Bugünkü sartlar bütün ilmi~ 
Yugoslavların şimalı Arnavutlukta rette düştüğü kanaatini vermektedir ... }erimizi tahakkuk cltirmek imk6nını 

harkctlcrinin Draç istikametinde muvaf- Şarktan gar be doğru Alman tazyiki, vermemektedir. Istikl5J uğrunda uzun 
fakıyetle inkişaf ettiği ve Draç şehrine karşısında Yugoslavlar büyük bir mu- seneler çok kıymetli fedakArlıklar ya
Yugoslav askerlerinin girmeğe muvaf- kavemet göstermektedirler. pılmıştır. Bu hakkınun Fransız mUmes-
fok oldukları teeyyüt etmiştir.. Simdi Draç başlıca bir ihraç iskelesidir. Bu sili de tanımış bulunmaktadır. 
İtalyanların elinde yaln12 Avlonya k~- muvaffakıyet Y_ugoslavl~ın zaten yük- FRANSIZ KOMiSERİNİN BİR 
~ştır. ~u~adan as~c~". çık~a ve ~ın- sek olan manevıyatını hır kat daha art- DA VETi 
dırme işı lımanın buyuk tahrıbata ugra- tıracaktır. Beyrut 14 (AA) D N B ·ansı 
mış olması hasebivle müşkülatla yapıl- Nişin şimalinde Yugoslav mukabil tn- b"ldlri 

0 
' S . · F - ·f kalidaJ k 

maktadır. İtalyanİarın çok zor duruma arruzları devam ediyor. Bazı haberlere ı. .Ygr: unl yDe ranshalkıız ev ··t he o-
d.. ..kl · tah · d"I bT .. 1 :Kr . tird t t · mıserı enera enz, mu e assıs-u~u en :;ı~ d ı et ı ı;-. y gore. Sıti-·ar ~oy~a~ı ısb ah? mlr farla genç elemanlardan müteşekkil ye-
k untlan . clepAelsın el ngı ız d- hun?.n lerdılı:. unı· sad "d~ Da .. ar u şeb ır - ni hükümete müzaherete davet etmiştir. 

uvve erıy e man ar arasın a enuz man arın e ın e ı ı. uşmanm urasım DÜRZiLER MüNFEJL 
dciafddi mhuharebeiJ1er .o~mdamıştı~f· A~~fl mü- tekrar aldığ1ına1 dair

1
. hdabekrldo~ma1dhığı~a Kudüs, 14 (A.A) _ Ofi bildiriyor: 

Sivasa fasılasız kar_ ya~dı 
Sivas 14 (Hususi) - Bir hafta devam eden beTeketli -y.ağmurdan sonra ~ 

buraya fasılasız kar yağmıştır. Havalar soğumuştur. Civar köyler karla (SrPP 
ınüştür. , 
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Makineye 
Verilirken 

l•I MU 

lngiliz bombardıman 
tay yareierinin 

faaliyeti 

Af rikada ve Balkanlarda 
bir çok naklige kollarına 

hücum edildi 

Sovyet - Japon paktı 
ve Amerika 

Amerika haricige nazırı 
geni anlaşmanın bir sf r-
priz olmadığını sögliglf 

B. Hull Amerika siy•" 
setinin daima ayni 
olduğunu bilcrırdi 

• ec1ıet Vaşington 14 (A.A) - Gazet il' 
Konferansında Sovyetler. Birliği edtıı 
Japonya nrasındaki yeni muahed. it' 
bahseden hariciye nazırı B. Hul1 B!r ol· 
sik Amerika siyasetinin daima nynı _,,.i 
duğunu bildirmiştir. B. Hu11 aşağıdıır 
resmi beyanatı yapmıştır. • 

}nl Tiliz tay yare/eri 
Sol yayı geceleyin 
bombardıman etti 

aa attıRın erısın e zaı mu reze- göre Yugos av ar e ın e a ıgı a mm Lübnandaki n·· . t• 
1 

ka-
l 1 .. d l 1 ktad Al d"I bT urzı cemaa ı yen k A 
er e1 mu.sad~mhc er1 yapı mb~ ırk··. ~ .. • e ı e ı ır. binede kendilerine nezaret verilmediği Kahire 14 (A.A) - Hava arargu-

man ar sım ı azır anmış ır mev ıe uı- - • • hayret "nfi 
1 

.. t kt a· hının tebliği: 

Trablusta limana, 
Elektrik santrabna, 
ticaret vapurlarına 
bombalar atıldı .. 

arruz edecekleri için c;ok teenni ile ha- } ] d h hl• ıçıFnevknlr:ıd vek 1 
• a ~o~ ermte de ır.h Sircnaikde dün bombardıman ve av-

Sovyetler birliği ile Japonya ara~. 
daki bitaraflık paktına haiz oldu~ si 
dan ehemmiyetli bir mana verilıtlf,.. 
muhtemeldir. Bu anlaşma iki meJ!l JI 
ket arasında bir miiddetten beri csıı-!ıı 

--0--

Londra, 14 (A.A) - Y.aıaniatana 
yeniden Britanya ve imparatorluk lnıv
.etlerinin muvasalat ettiği reanaı bil
dirilmektedir. Bu, yaliıa biiyük Britan
J&nm bütün müttefiklerine yardım ar
:auauna değil , mutlak kontrolün eliııde 
bulundurduğuna delil tel&lli edilmek
tedir. 
Doğu AErikasmdaki muharebe qağı 

yukan bitmit oldufuiıdan orada muha
rebe eden müttefik lnrvTetlerinin diier 
muharebe sahnelerine 1rönderihneıi bek 
lenmelltedir. 

SOFY A BOMBALANDI 

Sofya, 14 (A.A) - Bulgar bava 
müdafuı kumandanlığı bildiriyor: Dün 
l'ece İngiliz ve SlllJ tayyareleri Sofya_ 
d&ki gayri &5keri hedeflere hücum et
miılerdir. insanca zayiat uda Haaann 
tamiri için lüzumlu tedbirler almml§tır. 

ACI BİR KAYJP 
Tilikilik eczanesi sahibi ve sabık 

Beledive encümeni daim! azasından 
eczacı bav Fnik Ener iki seneden be
ri miipteltı olduğu hastalıktan şi.fa
yap olamı\'arak dü'n akşam saat 19 
da Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. 
CenazC>c;i bu~ün Tilkilikte Büyük 
Fettah sokak No.8 deki evinden kal
dırılarak namazı ö~lc vaktinde Ha
tunive camiinde kılınacak \'e Asri 
k:ı hric:ta na dPfnediJeccktir. 

w b d 1 Asıl Af r an a arp te l· < • e omısen zıyare e en e-
reket ebnege mecbaurl ur aı:·l . .. ··ı· yet, cemaatlerinin bu hissiyatını izhar cı tayyarelerimiz ayni zamanda muh-
m;m taarruzunun ş aması ı en suru - k • •• •• · l mişle di telif bölgelerdeki düşman tahaşşütleri-. l k" "k İ T Y Uf e81 goruyor eye r r. mliş o~~ üç~ ngı ız ve untılınan m - . Neşredilen bir kararnameye göre ni dağıtmak için kullanılmı.şlardır. 
rezelcnnm rnudafaa hattına a asın- ) 1 1 d b B yrut şehri b d L""b h"" Namsus ve Sollum arasındaki yol Londra, 14 (Radyo - r an a aş e un an sonra u nan u-
dan. sonr. ;ı vuku bulacaktır. .. kuı·· neti irinde ·ıdarı· muhtarı"yete malik üzerinde düşmanın motörlü nakliye $ d İtal d p ba vekili Dövalera radyo nutkunda mem· "' kal 1 1 bo b · al ı 1 
... ~. ı yan ra yosuna gore ·· r.es · lekcti tehdit eden tehlikelerden bahse- müstakil bir nuntaka olacaktır. Bu su- i e erine m a ve mitr yöz er e fıolunun cenu~mnd? bulun:ın G?nceyı derek demiştir ki: retle belediyeye hususi bazı icra salfilıi- muvaffakıyetle tetevvüç eden hücum-
talyanlar ye~ıden !şgal ~bnışlerdır. Yu- .. _ BitaraflıXım121 müdafaaya mec- yetleri verilmekte ve iaşe ofisleri kurul- lar yapılmıştır. nanlılar gayrı tabıi vazıyette bulunan ... " ktadır • B lk 1 d y h kıı ah 1 b h kı . 1 ak d" ltm bur olursak bir çoğumuz ölecek, diğer- ma . a an ar a unan are öt s a a-
u cep e smını gen a ar üze e- Kudus'" 14 (AA) y · S · h""- dak" 11 üz · d il 1 kt 

w ı·· ""rdi.lkl · d b !\..t• ı leri ıztırap çekecektir. Kadınları ve ço. ' . - enı urıye u nn ı yo ar erın e er eme e 
ge uzum go . erm en u ın ıyar k"" eti reis" Hal" H $ d T"" ki olan düşman kollarına kar.şı bombar-çekilişten sonradır ki İtalyanlar gelip cukları büyü1' oehlrlerden çıkarmalıyız. umİngilte ı ıAmt az.ekn bam ka ur

1 
-

J l d Silaha aanbiıağa mecbur edilirsek haklı ye, re ve en a aş onso os- dıman tayyarelerimiz bir çok hücumlar burac;ını 8 mış ar ır. bir dava uğrundn dövüştüğümüzü bile- tarını ve $ama ~elmiş olan Maverayi yapmıŞ'lardır. Tayyarelerimizin ekserisi 

Ingiliz amele~i
nin harp ~ay

retleri 
-c>-

INGILIZ BAHRiYE NAZIRININ 
SÖYLEDiGI NUTUK 

York 14 (A.A) - Bahriye nazırı 
Aleksandr bi.itün harp fabrikaları işçi
lerinden harp gayre11t-riııe artan bir 
azimle öevam etmelerini talep etmiştir. 
B. Aleksandr demiştir ki: 

ceğiz.» 

--------------------Almanlar cephede 

gedik acıp Selaniğe . , 
nasıl inebildiler? 

Erdün başvekilini kabul etmiştir. bu kollara tam isabetler kaydebnişler-
Başvekil diğer hüküınet azasiyle de dir. Görice bölgesinde avcılar himaye-

görüşmüştUr. sinde düşman bombardıman tayyareleri 
--·- avcı tayyarelerimiz tarafından önJene-

Maltaya yapılan 500 ün· rek biri g;so tayyaresi tahrip edilmiş 
_,, t ve diğer bazı tayyareler hasara uğratıl
tiN aarruzun netiC:eSi mışt.ır. Avcılarımız bir Messerchinitti 

sıfıra yalıın.. 110 düşürmüşlerdir. 
Londra 14 (A.A) - Dün Maltada beş Doğu Afrikasında cenup Afrikası 

[ Baştarajı 1. ci Sahifede ] yüzüncil hücum alamı• v.:rilmiştir. Mal- tayyareleri Habeşistandaki Kombolca 
durdurmu lardır. (170) Alman tankı tada neşr~dilen resmi tebliğde şöyle de- hava meydanına muvaffakıyetle neti
Strumca vadisinde ilerlerken yalnız 4 nilmektedır: 12-13 Nif:ın gecesi diişman celenen bir akın daha yapmışlardır. 
tank dafii toıı1a miicehheı. iki Sırp tabu· tayyarelerinin Maltaya yaklaştıkları ve Düşmanın iki bombardıman .tayy~resi 
ru klll'fı koymu§tur. Almanlar birinci bunlnrın arasında mu.!-·t~iif bombardı- kömür halne konmuş ve hır mıktar 
hücumda (20), ikinci hücumda (24) man tnyynrelerinin bul-.ı-ıduğu öğrcnil- avcı ve bombardıman tayyaresi hasnra 
tank zayi etmiılerdir. Bu kadar büyük mcsi üzerine Uç alarm işareti verilmiş- uğratılmıştır. Bazı infilakler sütunu 
zayiattan sonradır ki (9) Alman tankı tir. Bu sabah erken c;aa+lerde iki düş- müşahede edilmiştir. Maltada 12 I 13 
Sırp hattını yararak arkadan gelen zırh- ınan hava teşekkülü adaya hücum ede- Nisan gecesi düşmanın avcı ve ~?m
lıkuvvetlere yol açmıştır Müteakiben rek bombalnr atmıslard ır. Jngiliz avcı bardıman tayyareleri Malta adası uzc
süratle ilerliyen zırhlı kuvvetler Sela- tayvareleri dPrhal hav,1I:ınmış ve hava rinde uçmuşlardır. Bir miktar bomba 
niğe tcvecciih ederek Vnrdar vadi~inc dafi bataryaları ~teş rtmeğe başlamıs- düşıniişse de ciddi bir hnsar yokt~r 
\'nmu !ardır. lardır. Bir düşman t~yyaresi düc:ürül- Avcılarımızdan biri bir Mcsserchmıtt 

Almanlar bu suretle Yugoslav - Bul- mü c:tür. ,, 109 düşürdükten sonra kendisi de düş-
gar hududunda üç ;ııtikametten ilerle. S~bah başka bir alarm verilmiş ise de mi.işse de pilotu s~~ ve salimdir. 

' 

c- Istirahatle geçirilen her saat, ya
vaş çalışılan her saat. 1:-o~ münakaşalar
la aybedilen her saat H;tlne bir müza
herettir. BüWn memlekette işçilerin 
~ayretlerini Arttırdıklarını vörüvorum. 
Bedbin olmak şöyle dursun. istikbale en 
biiyiik itimatla bakabilecf'ğimize kani
im. Zafer giinüne kadar bu gayretlere 
devamınızı dürüst bir şe!<i1de sizden ri• ... c:ı etmek için buraya geldim. 

mei.c başlamıılardır: Gorma (Cumai- knyde değer bir şey olmamıc:tır. Hiikü- Trablusgarpta Jngiliz bombardıman 
bala) dan hareket eden (200) kadar met binalarında hiç bir h!lSnı kaydedil- tayyareleri dün gece Trablusgarp lima
tank zayıf Yugoslav hatlan arasından memic;fir. Sivil halka ait ır.P.skenlerde mnı bombardıman etmişlerdir. Gümrük 
bir geçit açarak f§tip ve Köprülüyü tut- hnfif hasar vardır. Bi,· k:şi h:ifif yaralan- binasına elektrik santralına ve ticaret 
muılardır. mıstır. vapurlarına bombalar düşmüştür. Bil-

mevcut olan bir vaZiyeti tcyid e:-'w 
mahiyette gözükmektedir. Bun~ ~~ 
en yeni anlaşma her ne kadar ıki 
kümetin vaziyeti yazı ile tesbit h~ 
sunda mutabık kalacakları şüph~~İ 5 
rülmekte idiyse de yine de bir ~İıı 
teşkil etmemektedir. Hiiküme~. 
siyaseti pek tabii olarak değişrnenl 
tedir. 

Mısır kabinesi 
toplandı 

Kahire 14 <A.A) - Mısır kabif;:. 
askeri vaziyeti müzakere için .t~Ptol" 
mıştır. Mısır Genel Kurmay reısı 
lantıda ha7.ır bulunmuştur. 

Romaya göre Draç 
işgal edilmemiş_ .. "

0
r: 

Roma 14 (A.A) - Stefani bildırı ~ 
Royter ajansı Draç'ın Sırp kıta1ııı:1 de" 
rafından işgal ~ildi~ini bugün i~.1 .,,,. 
fa bildirmiştir. Romanın salahiyet: 1911• 
hnfi1indc bu haber kat'i surette ) ı:ı 
!anmaktadır. 

Bir balıkçı gemisi· 
nin avladığı.... ·rı''i 
Londra 14 (A.A) - Amirallık ~~deki 

bildiriyor: Kingston Amber i~ı:, bir 
balıkçı gemimiz bu sabah e~ kecı J!~ 
Heinkell 111 diişürmfr~tiir. B:ı 1 t.ııyiııt 
misinde hiç bir hasar vcva 
yoktur. ~ 

- -------- -----.-.-c ı:ı11d•~ 
yük bir vapurun alevlP1: ıçınd ~İ ttı1-
görülmüştür. Bu hnrekatt~n Y de bel 
yaremiz üslerine dönme~<;sc sağ ve 
tayyarelerden ikisinin pılotları 
salimdir. 


