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ABONE ı)~HAİTİ 

DEV A.M MÜDDE'l1 Türkive için Haric için 
S..nolık....... 1400 2900 
Altı avlık........ 750 1650 cihH ee;m~s l~~'hfal: ~2:)26:~rustur .. 

ilin mündt"rf'cGtırıd~n m"'!lulıvet kabul edilmez 
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~k~~1nlar1n Kap~t:a .1 ·~ :Çal: ıırna J.:adar sok1tl1nalarıııa Tajjmen 111.giliz zaferi 
nc!a besledıklen ıtımat haklı olarak •arsılmıyan Mısırlıların payitahtı 

~.c Kah irPden hir görUnii~ 
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Almanlar 
Mısırı istila 
Ede • • 

ı ır er 
----<O>---

ŞEVKET BİLGİN 

Trahlustan hareket eden motörize Al
lban kuvvetleri, iki hartadan daha az hir 
~nanda 1500 kilometrelik bir mesafe
l'ı katederek Bingazidcn Solluma var 
:ıslardır. Bu seri ilerleyişin, Alınan 
.:•Pagandacılan hesabına büyük bir 
lıı UvaJfakıyet teşkil ettiği inkar edile· 
ki eı. _Eğer bu hare.ket maneviyatı bit
t" hır halde olan ltalyan milletine bi
l~~ <esaret aşılamak. Şarki Afrikadaki 

h. Yan ordusunun döküntülerini daha 
it " ""dd ir· ıu et mukavemete teşvik etmek 

ııı'n Yapılmışsa hedefine kısmen var 
t,;~ . sayılabilir. Zira İtalyan ga~e
li e~ın~e yeniden zafer teranoleri be· 
~~hr. Dük Daustun ~'?"andası!ıda 
itaı ıe ve Gondar havahsıne çekılen 
.... Yan kunetleri heııiiz teslim olma
·•q\lardır 

h li'akaı Alınanların hakiki maksatları 
•Undan ibaret olmayıp ta Mısırı istila 
t ilııek hayaline kapılnuslarsa böyle bir 
,~~biisün hezimelle kar<ılasaca~'lndan t e. edilemez. 

Almanyaya faz-
la asker lazım! 

--«>--

Fr nsqda i Alman arın 
geri e ıta l gan iş al 
kıttl&rı konuiugor 

Almanlar yalnız sahil 
muhafazasını İtalyan

lara emanet 
etmiyeceıııer! 

Londra 15 (A.A) - Miistakil Franm 
ajan~ına gelen haberlPre ~ö,..e i~gal al
tındaki Fransada buluna" Alman kıta
larından bir çoğunun yerme ltalyan kı
taları konulmaktadır. Angers'c mühim 
miktarda ltalyan kıtaa!ı gelmistir. Parisi 
i~gal için de kırk bin ttelyen askeri gön
derilmesi mütesavverdir. Bu·01unla bera
ber sahil muhafa1ac::1nın hir bir yerde 
1talyanlarn Pmanet Ptlilnıiy,t-ce*i il!in 
'dilmektedir. 

-~-- ........ ----

lngilizter Bresti genideil 
bombırd ıman ettiler 

---•o>----

In,iltereve son 
Alman ak1nları 

pek az za
rar verdi 

i:i ~zı:veti objcklif olarak mütalaa etli 
ita lııız zaınan Mısıra Britanya adalar! 
\: ~~r havnti chcnımiyet veren sal;ihi· 
~lı. İngili7 nıahfillcrindo hiç bir telas 
ri·ı~' .nıevcut olmadı:!'ını görınekteyiz. 
~;;:kıs mihver radyolarının neşriyatı 
la fona olarak Yunanistana Orta Sark· 
tt 'tt asker ve malzeme !,evkiyn tı devanı 
t ~ektedir. Ei(er Mısır lıakika.ten isti!> n lıkesine maruz olsaydı, l ngilizler. 
d alkan cephesini takviye etmek ~öyle 
ı,:;rsıın. Yunanistandaki kuvvetlerini 
ı • d<rhal Mısıra çekmekten cekinmez· 
~~di. Zira Mısır kayhcdildikten sonra 
M d•nizin her hanı:i bir köşesinde ya
lı nrak nlıtkavemetin manası kalmazdı 
\/:. tnüsahedemiz İngilizlerin l\'l ısırd ~ı 
)' ;•YeUerini ne k2dar sağ]am ve cmnİ· --o--
t~~~ gördiiklerir.c kuv\·etli bir delil jffı 

· 11 etmektedir. Almanların günde 
• '"•r. İngiıtereııiıı harı> kudretinde müdafaa hattını fıırmafı 
l"nl flıiihim rolii oynı~·nn imparatorluk t• 1o "tti 
i" lQrının kilididir. Siivevse hakim olan gayre 1 uO.fa gı •• 
llınaratorluk v~llarına hakim olur. Londra 15 (A.A) - lngil:z hava ne-
R"l'\loskovaıfa çıkan uTrudıı ı:azctesi İn· zaretinin tebliği: İngiliz bombardıman 
l~.tetC'nin Sü,•eyş yoluna atfettF'!.i bii- tayyare tP<:ekkiilleri Bre.st i.is.c;iine tek
~ llk t·henıt~liveti tchariiz ettiren hır ya~ rar .~idde.tle taarruz et:ni~lerdir. Taarru-
1'~n1 da .sunl~.-ı ya7.nııc;;hr : . zs hava bulutlu iken bac:lanmıs ise de 
~ lu"linkii hrorhın hasfama~ınflnn hır hava açılınca S:ırnho~st ~e Gn-ayzrnev 
k,: Sene f'\'\'C'I İn~iliz m:lthnatındı. asa· zırlılılarının hAJa orrıd~ oldukları görül
"'d~~ kaydrrf""""<'Mi" n1rsele mHnrıkn~a miişti..ir. Dört saat devaın eden bu hü-

1 ttlC'kte idi: cum esnac:ıncla gemilr·rin bulunduğu 

:ı.·atıRir.harn znhıırundrı \'C hi1?1asc;:~ İtrıl· dokl:ır kz<>rine ve riva;·ın" yüzlerce ağır 
~\~ıtı lı1?"iltPre rliic;:nı~nl~rı arasınıl:ı yer bomba atıln-ıı~tır Civr.rd.:ı bir cok. infi· 
ıı.;~~'\~t takclirind~. Dii:viik Britnnya iın· lfık):ır ?Örül;niis.c;e de ~Jınrı.n harp ~emi
lıttf .... torlui{u ac;:llHı Akrlt'nİ7 yolunu ı~1tı· lerinC' is;ıbet olup olf'l1~dıttı <>i}ylenernez. 

"'a odebil•rck midir? HOLLANDA ÜZERiNDE 
•ilah ı ·hı· k" · ·1· ·· d .. '" b l d !\İ. a o zamcın ar. ı ı\·at ar In~ı ı7. Diln gun uzun om .Jilr~ ımnn ~ervı!'ı-

\'~ ~'~t :\(laınları. Akd<"nizi trrkchıır-yi n"" mrnsttp tC'yyarele,..irııiz Hol1anct~ sa
l._ 'lındi,tan \'<.1' (lzak Sark ite \·nku b·ı· h:li ;o,..•kl~rın'1a bir colc hedPflerc taJrruz 
f~1ta.4 miin:.kal.lh Ata!ar yoluylc, yani f"1mi lerdir. Bir dii~ınan vanur kafilesi 
, Ilı( h ·ı . 1 d . . k ·ı ' b ft)d' urnu tarı.uy P. e\'aın t'H'r'''<'Yİ iı rindC' alcaktan ur;ar2 gernı rrı om-

rrıc ~ edi:\·?~lnrifı .. E?.r~iınle. hu fiJ..ri h:~ ve. ınitralyöz ~te~inc tAh'. !utt~k ve 
ltr İn!:ılız denız ınlitcha~:-;ı:-.ı ll.!k·ı· t1urt bın toniu1< hır ıa~e gem!Sıne ısa.bet 

f 'nnıı 2. ci Salııled,, J · [ Sonu 3. cii Sahifede ] 

IZMIR 
ENTERNASYONAL FUARI 
Mallarınızı Entcrna..ı.;yonal Fuarında hır ınil

yon alıcıya tanıtınız .. 

20 AÖUSTOS 20 EYLÖL 

·-------' Ciinı1ıttriıfttin ve Ciimhuriyct eseTlcrinin be1:çisi sııbahları çıkar siyasi gazetedir YENi ASIR Matbaasmda basılm!Jla. 

Jngilizler Tobrukta 

esirler aldılar 
----co>---

Aln~an kıavvet- 1 

e iKa utzave 
Sollumıı iş

gal etmiş __ ., __ 
Mısır vazigetia Bldişe~i 

oımadığına kani 
J.!.!Fili'!"l::a!" l~ken:Jer,ye. 

;,;e, ~fiı?J-Z-;i.~e aslü 
~oitu rı('§..ın~ı;ıL "" 

Kclı.!:c 15 (A.A) - Orta ı:ırk 
fıı3;;;z crL'ukrı k:ı:a;·ı;fı'1ının t~bli
ği: Di:n <l:i~m:ının T obru~a yapt~ı 
i-ni t:,·:-uz pa5.kürt~lrnü~tür. Bu 
hü~umun tarc!edılmesı esnasınd:ı 
A!m:m!ard:m 200 esir alınmış. düş
r:ıan en az 100 den fazla ôlü bırak
mı~t:r. En az on De§ :lü§man tankı 
tahrip edilmiştir. Biz de sehiz tank 
kaybettik. 

T obruk üzerine yapılan hava akı
nırda diişmanın 12 tayyaresi düşü
ıülmüştür. 

Sollumda dü~man müfrezeleriyle 
müsademelerde ve topçu faaliyetin
de düşmana zayiat verdirdik 
MISIRLJLAR ENDİSE ETMITORLAfl 

Kahire. 15 (A.A) - Mısır nıebusaıı 
me<lisi gizli bir celse akdederek askeri 
vazi.veti ıniitaliia etmi-:;tir. 1\-febu~an mec
lisi tarafından a~ağldaki karar surctj 
kahnJ edilmi-;,tir: 

Libyada garp çölünde nskeri vnziyet 
hakkında ve bugünkü vaziyete karın 
alınan tedbirler bahsinde İn!rlliz nıa

[ Sonu 3. cü SahifedP 1 
----- -

Aimanıar amansız bir 
ateş ~ağm~ runa tutuldu 

----•o•,----

Manastırdaki 

Almanlara fa
sılasız hücum 

ediliyor 
---«>---

lngiliz • Yunan mü 
dafaa hattı sağlam 

--o--

Almanlar bir fıaç İngiliz 
gemisini batırdıfılarını 

iddia ediyorlar •• 
Londra, 15 (A.A) - İngiljz hava 

kuvvetlerine mensup bombardıman tay
yareleri bu gece Brest üzerine yeniden 
hücumlar yapmışlardır. 

~RNYRLUKR 

Balkanlarda lı~rbın siddetle cereyan ettiği sahaları gösterir harita 
~..r~..f"'-'/..,r.rJ""..rJ".;"""-'_....._,..._,..J.O"'"".J:O:::=c-:~JCOCCCCCCC=-~===r~:Cı:=CCC "'Jı! 

Yunan gazeteleri ve he- Hırvatistanda kurulan 
naz h .. rba girmigenıer hükümet te kukladır 

---<>-- ---c:•---
Türkler ve Sov- J~ırvatlar da Al
yetler de barba maıılara karşı 

mecbur olacak- cesaretle harbe-
r iyor ar diyorlar 

--<>---

Yunanlılara göre harp 
dqındalıi devletlerin 
IJefılemesi manasız? •• 
Bulgarlara ağır ceza 
Atina 15 (A.A) - Atina ajansı Yunan 

basınından bazı parçalar vermektedir . 
tKatimerini, gazetesi Türkiye ve Sov
yetler birliğinin vaziyetinden bahseden 
bir makalesinde ezcür.ıle diyor ki: 

Mesut bir sulh içinoe yaşıyan millet
lerin harp haline gh-n~e?:e karar verme
leri çok güçtür. Maalesef harbe girip gir. 
memeleri milletlerin elinde değildir. 
Türkler, Ruslar, lran Afganistan ve 
Irak; dağlar ve çöller sırası ~elince har
be gireceklerdir. Çünl.:ii cebren yeni ni
zamın kabul etlirilmes' isteruyor. Bunun 
manası; Bütün dünyanın Alman çizme
sini dilleriyle parlatması demektir. Bi
naenaleyh, Türkler ve Rushr, isteseler 
de istemeseler de harbe gireceklerdir. 
Şu farkla ki şimdi girnlerse kendi iste-

[ Sonu 3. CÜ Sahifede J 
:r~:::c:cc:c:c=c::c::·c:::::r 

= 111111111111 111 1111111111111 1111111 11111111111111111111 il= = -- -

'=~ ~~:;:,ı:İT~::a~::· !_I_ 

--o-
Alman 11e Macar resmi 
tebliğleri Hırvatların 

siltihlarını bırafımadıfı· 
larını gösteriyor .. 

Atina, 15 (A.A) -Almanlar 10 ni
sanda Zagrebi ansızın denecek bir şekil
de zapt ettikten sonra ayni gece general 
Kuaternik Zagrep radyosunda beyanatta 
bulunarak Hırvat milli şefi Ante Pavlo
viç namına müstakil Hırvatistan devleti. 
nin kurulduğunu ilin etmişti. 

Kuaternik mütekait bir Avusturya bin
başısı olup tedhişçi hırvat gurubuna 
mnsuptur. Generallığa şüphsiz AlmanlaT 
tarafından terfi edilmiştir, 

Umumi harptn sonra Almanya ve t tal
yada bu iki hükümetin ajanı olarak ça
lı~mıştır. Kendisi gibi bir tedhişçi olan 
oğlu Ögen Kuaternik kral Alek!'lnndrın 
katli hitdLıı:esinde methaldar olduğu için 
Fransada Eksan Provans mahkemesi ta
rafından mahkUm edilmiştir. 

Ante Paveliçe gelince, kr:ndisine Hır
vat milletinin şefi süsünü veren bu adam 
daima ltalyada yaşamış olan bir tedhiıı
çidir. Paveliç Yugoslavyada bir çok ci. 
nayetler tertip ettiği gibi kral Aleksan
dnn katlinde başlıca rolü oynadı~ından 
Fransız mahkemelerince gıyaben idama 
mahkum edilmişti. 

Munahasıran askeri bir h8.dise olarak 
Alman zırhlı kıtalannın Zav.rebe girme· 

[ Sonu .1 cii Sahifede ] 

Gaıbi Makedonyada 

muharebeler oluyor 
----«O>,----

Bir çok Alman 
tankı çamura 
saplandı ve 
imha edildi 

---c>---

Almanlar esas Yunan mü
dafaa hattına gelmediler 

--0-

Arnavutlulıta İtalyanla· 
rın ifıi fıeJif fıolu 

mahvoldu .. 
Atina, 15 (A.A) - Yunan ba•kuman

danlığı pazarte•i • Sah gecesi geç \'akit 
ne~rettiği bir tebliğde Kilisura, Kozane 
ve Lipsi•ta istikametinde Almanlarm 
Yunan kuvvellerini tazyik etliklcrini 
bildirmektedir. Atinada bildirildiğine 
göre Almanlar henüz esaslı Yunan mü
dafaa hattına '\·armanu~lardır. Bir çok 
Alman tankı Manastırdan Florinaya ka
dar uzanan ova üzerinde çamura bata
rak yerlerinde kalmış nziyetledirler. 
İngiliz hava kuvvetleri dü~man taha~
şütleri üzerinde büyük tahribat yap
mıştır. 

YUNAN RESMİ TEBLi(ii 
Atina, 15 (A.A) - Dün ~aın ne,ro .. 

lunan 172 numaralı Yunan tebli(i: Gar
bi Makedonyada cephe mıntaka<ında 
kıtalanmızla Alman zırhlı kuvvelleı i 
arasında muharebeler olmaktadır. 

ARNAVUTLUKTA 
Cenubi Sırbi<tanın Alman kuvvetleri 

tarafından işgali neticesinde Yugosla'' 
topraklarında ordumuzun yan ve geri
lerinde geçitler açılması üzerine şimal
de Arnavutluk cephesinde bulunan kuv
vetlerimizin geri çekilmesi ve Göricenin 
tahliyesi emri verilmiştir. Dü.5Jllan bu 

[ Sınm 2. ci Sahifed• J 
----- - - -'--

Yu osıav ordusu kendini 
göstermeğe başladı 

----co>---

Müttefik kuv .. 
vetler ile bir
leşmeğe çalı-

şıyorlar 
---o--

Bir şehir Almanlar
dan geri alındı 

--o-

Yugoslav fıuvayi fıüJfi· 
yesi dağlılı yerlerde 

tahaJ.şüt ediyor .. 

ALMAN HÖCUJULARI 

= olmak istemiyorlar = 
§ Atina 15 (A.A) - Cephede esir § 
: edilen bir miktar Alman askeri Ati- :; 
E naya getirilmiştir. Bunlar bir tecrit E 
§ kampına sevkedilmi,Jerdir. Alman E 
: harp esirleri kendileri~den evvel bir : 
§ k~ç İtalyan subayının yerleştirildiği § 
;: hır yatakhaneye ııirince, başka bir ;: 
: yere nakledilmek arzusunu izhar et- : 

Atina 15 (A.A) - Atina radyosu bil
diriyor: Sanıldığına göre Yugoslav ku
vayi külliyesi tam ofarak kalmakta ve 
dağlık rruntakalarda tohaş•üt ı>tmiş bu
lunmaktadır. Şimali Yugo•lavyada vazi· 

IOCIOCIOCIOCXXIOCIOCIOC:IOl"'"'""ııooooc yet sarih değildir. G.ni~ Hırvatistan, 
r Sonu 3 . cü Sahifede ] Londra, 15 (A.A) - İngiliz havıı 

nezaretinin tebliği : Gece İngiltere üze
rinde pek az düşman hava faaliyeti ol
muştur. Şimali şarki sahilinde ve İn
gilterenin cenubunda bazı noktalar• 
bombalar atılmış, fakat ciddi hasar ol
mamıştır. Cenup sahilinde atılan bom
balardan bir kac ölü ve yaralı vardır. 

[ Sonu 3. cii Sahifede ] 

;: mişlerdir ;: = . = = 11111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 § 
~~~~~~~..r..o-...o::~"' .. 

1·101.an askerleri n lıai :.nferclen enıin, çetin harplerden sonra dirılennıe zanıan
larında karlarla oyıııyarak vakıt ııeçiriııorla~ 

.SOHDAKİKA 
•••••••••••• 

Almanlar Yu~oslav· 

Jara bütün Bulgaris

nı ve Selaniği 

vadetm işler! 
----•o>----

Saraybosna 15 (A'.A) - Yugoslav 
hükümeti tarafından muvakkaten yer
leştiği Saraybosnada neşredilen bir be-
yannamede Yugoslavyaya mihvere ilti
hak etmesi için bütün Bu!garistanın ve 
Selaniğin teklif edilmiş olduğu ifsa edil
mekte ve c:ecdadımızın ananelerine uy
gun olarak balkan i.stildalini mezara 
gömmekten ise taarruza u~ramaı:?:ı ter
cih ettik. Harbı arzu etmiyorduk. Ve 
Yugoslavyada hiç bir kimse Almanyaya 
karsı muhtemel bir harb:n neticesi hak
knıda hayale kapılmamakta idi l\1uka
vemet etmekle hedefimiz Y ıınan ve ln
giliz rnüttefik.lt rim.iz iizerindeki Al,-ıan 
tazyikini azaltınaktın denilmektedir. Tekrar Yugoslav pc .ıitu'ıtt olaea!)ına. 

şiiplıe bultı.ıımıya·ı Bclqrattan hir 
tnanzara 



iM •• Yazan: man 
•••••••••••••••••••••••• ........................ , ................ . 

·54-
,, aran bir, bu 'ara ·k·• 1 ı. 
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- -R RLE 
Maarif müdürlüğünün mekteplere tamimi 

~------------~x•x--------~---

1 

BA 

Almanlar 
ısırı istila 

Edebilirle 

JQ4l -t 

i? 
l Ba.ştaraJı l. Cl Scıhılede ) 

1or Bnyotcr müdnfaa etmekte idi. 

tutulmağa !anılmııtı.. 
~--------x~x---~----~ 

Kaçanlar Toknda p 0 k ziyade zorlukl larm üzerine Ç(?\•lrmi5, bunlara mütc
çektiktt'n sonra varabndi1er ve kasaba- madiycn gülleler sav.ıruyordu ... Kadı 
ya girer girmez 'kale kapılarını h~men büyük bir hC'yecan ic ndn D"zdara dedi 
ka d.dar. Surun yanına ~cadar ilerhyen ki: 

Ztzıttil' ue ziyanın tesbiti 
için beş fıqiiilı bir heyet 

tihanların yapılma 
şekli tespit olundu 

Belgeli talebenin ve flus 

.,Jt,aknt harpten C\'\'cl başlnmıs ol:ırı 
hu münaknsn. radan ruıln tdıi:t ~
hile. taınamiylc haşkn bir maksat tal.1 P 
etmekte idi. Bununl::ı güdiilen asıl nııık· 
sat, erkan ttmnıniyc:ri AkdeniT.in ~ 
bü,)·ük ehemmiyetle müdafaası mc..cclcSI· 
ne cclbctmck olmuştur. İtalyanın ha: 
girmesinden itibaren geçen an ~~11 müddet 7.arfmda, Akdeniz havusıu-
dcvam eden ash<'rİ hnrekôtuı iulüşafıJl· 

Kara Ali, öni.ine çıka•: bu asılmaz kar- - Bire nadan.. çek elini bu askerin 
şısında durmrğa mecbur oldu ve geride ı tlzerinden ... Padişahın gi.illeleriyle pa
k. lın M rtauı p~c;arun gPlm,sini bc'.kle- di&;abın nskerlni kırar durur<run. Bu ne 
n~~ğe kara~. vererek. ~t~ndan i?di. ~ir I yanlış, ne sakim bir ho;ırekettir .. İmdi 
kos ... ye çcldlıp efundıs!llın yc.-Usm,..s•nc bu topların a~•zını Hüsrtv pa~n·n ba-
iı,tıznı tmC>{!e 'koyuldu . rındığı haneye doğru çevir .•. 

* O feımanlı oldu .. P2disah1mı:ı: cnu izn-
Şimdi 'l'okat kıılesirin <inıind :unan- it. etmek üzere Murtaza pa~yı Toh.-ada 

~ız bir sava<? b~c;hmı'? bulunmakta idi... gonderdi. .. 
iki miithi~ -en rji h;rb:ri\lle çarpış- Pndisahımttın emrine h'"~ı koymak 

m t.a devam ediyorlıud.ı. • ne lmddimiz bizim ... 
Hüsrev . tehlihd.e b:.ılundu~una Bu söYleri duyan Di1darın aklı ba.c:ın-

rırtık hiç şüphec:i k-.1madır,ı canını kur- dan gitti ... 
taımak iç.in savac:ı1•ordu Topların istikametini tebdil ederelc 

Murtaza paŞ<1 ise şL'<w •nı yakalama- hemen Hiicrrev paşanın ohırduj:'U eve 
,a u ~ra'?makln idi ve Tokat kalesini çe- karsı nic;an aldı ve topçular Db.dardan 
pt'ccvrc kuşatarak fasılasız hücumlarda alaıklan emir üzerine eski sndrazıımm 
u1unınnğa baş1 mı,_c;tı. Faht karşısında- içinde oturduğu eve d<ıf;,'l"U ateş açmzjf.ı 

kı diışınan !urtaza paşanın hücumları- kovuldular. 
na mukabele etmekten peri kalmamak-
ta idi. 

Bütün Tokat ahalisi y&rdın•da buluna
rak Hüsrev p:ışayı mildr:ıfae edenlerin 
im rvetini bir kat dalu arttı!1lll.'llanlt ... 

Bu -suretle savnş yapmakbki kudret
lerini arttn·an Hüsrev p:uan adamları 
kalenin dışına cıkarnlt- Tohdı muhasa
ra eden ruv\•etin üz~r.ine atıldılar 'L"e 

fart.aza pasanın askerlerini ~eriye püs
kfütmeğe muvaffak oldular ... 

tşin kendisi için ço güç bir safhaya 
girmek il:zere bulunaununu gören Mur
taza paşa rtık büsbUtün meyus olma1t 
ve Hüsrev :paşaya gaı •beden tamamiyle 
ümidini kesmek üzere bulunduğu bir 
sırada hic b!'hlern a··; bir vnrdımcı 1m-
da-iına yetişti... · 

Bu umuhnwan yard.m.M Uz Ahmet 
admcl birisi idi. Sulhn Murndm Tokat 
kad1S1na yrı,,dı~ı bir f ... rman• hamil bu
lunmakta idi ... 

Tokat ahalisinin Htısrev paşaya :!-'ar
dımda bulunarak on.:ı ;·akalamak icin 

·· derdi-;.i Murtaza P• o;:ıva karsı müş
külat çıkaracaklarını vöz önünd0 tutan 
P3dİ! yazdıf!ı ferm ndq Tok::tt kadı
ın'l diyordu ki: 

cSen ki Tokat knnı ST"l B f rmn 1-

mı snna gönderiyorum 1mdi malOmun 
olsun ki Hüsrev pa~a hana ve devlete 
hiyıınet eden hain ve vü· udunun izale-
si lllzım muzır bir kimesnPdir Onun 
~er yüzünaen vti~·du nokhısmı hM~ket-
m"'lt üzere o tarafa .. erdartm Murtaza 
pac;ayı gönd~i"D Şehirliyi bir güzelce 
zar.tC't:J~ Ta ki Hüsreve vardımda bu-
lunmıyalar ve> Murl.ll7~ pac;aya imaat ve 
iarete ko..,alar. Röyfo l:ıilesin ve a1!lmeti 
c;erH-em itimat kılaS1n ..• ~ 

L!'ı? Anmet bir volunu bulup kaleden 
iN' ;ye ;pirmef!P ı·e p~ ~işPhın fermanını 
kadıva sun'Tla..,~ muV"ffak olmuoı:;tu ... 

Bunun Ü7erine vazivel bu sefeı· Mur
t.P7ıt na.ı::anın lehine :-.1arıık birdenbire 
de~ivermi~ ... 
Kadı bir taraftan H;isrt'"v !lt\c:anın fer

ımmlı olduğunu bildirerek ahaliyi ona 
yardımdan menettiği gibi, me taraftan 
kendisi bizzat paçnlar•nı sn'adt, hemen 
kaleye koştu. Kale D!rdM".t mazgallarda 
bulwıan toplann ağzını Murtaza paşalı-

Bu varan bir ... Topl.ardaıı atılan bi
rinci gtiUP, binanın vanı başında bo~ hir 
nrnıya düşmüsfü .. Bu varan iki.. 1kinci 
gülle ise erin ib~ oüşti.i.. 

Bu varan üç.. Oçii':ıeü top mermisi 
tam heılef P, evin çatınna isabet etti. .. 
Bunun üzerine RUsrev p:ısanın ben1ivi
ni, simdiye kntfar asla duyrr.adığt tlerin 
bir korku istila e'tti. 
Yatağında inliyen zalim vezirin o da

kikada korlrudıtn di ıen '.>irbirine vuru
yordu. 

Şimdiye kadar, akıthl'rt bunca insan 
kanının he!:abtnı verme-le VP mesulive
tini çekmek :zamanı. ~te simdi g~lip 
ratmak üzere bulunuvordu. Bunu sezen 
Hüc:rev paşa korkudan müthis ba ·gın
lık nöbet\eri geçirrrek -zaif bir sesle yn
nındakilerden sordu: 

- içinde barındı~mız hanemizin üze
rine bu topları acaba neden böyle ahp 
dururlar? ... 

- Ra'kkmızda (fermanı kaza cereyan) 
zuhur etmiş devletlft vezir. Padişahı
mız bu emriniı: icrasına. Murtaza paşayı 
mt-mur <"bn\ş. .. 

-c Bitmedi >-
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YAZAN : f}Ç YILDIZ 

-2-
0nlar ısrar etmedıl~r ~ e derhal uzak- l Şefkatlı bir annenin gayretiyle duvnr

laştılar. Rüzgar gülüs!crinlı: nkisleriıü 

1 

lanna açık renkte kağ!t yapıştmlmış ve 
PU kulaklarımda çırtatıyordu. zevkle tefriş edilmiş olan küçült odam * bana serin ve hoş bir ~ığ'..nak gibi geldi. 

Briç masasındaki.ere eôrünmeden Uzun müddet balkon!l diTSeklerimi dn
od:ınrı cekilme· e t ~el:.büs ettim. Fa\ro1 vıy2rak öyl ~ knldım M:ırmara gümüş 
annem bakmadan bile beni h~tmelı:: bir satın gibi ın.anıyor havadan hafif 
hasletine malikti. GözJeıini oyun knrl1a- bir yel geçince, titreşiyordu. Uzaktan 
nndan kaldırmadan sordu: hüzrmlü bir şarkının altic;lerl rüzgarın 

- Bir ~ey mi unuttun yavrum! kanaUarı üzerinde geliyordu Sandal sa-
- Basım ağrıyor, anneciğim. Biraz fası ~·apan1ar hiç şüphesiı beraberlerin-

uuın-na1ıyım, cie bir rrnmofon alını~1orck Sonra, na-
Derh::tl kalktı ve benim arkamdan geJ- karatı bir ço'k sesler 'hiröen tekrar edi

mek iStedi. B reket versin oyun arka- yorlardı. Bu gü~el geee içi!ıde. 'biitün 
da~n onu alı:ko\•dular Bı;,rlece, du- ı1cniz yasamak sevinciyb can1anmıs ~i
rlıklnrıncl<ı belirdiğin; hi:set•i~im sual- bi idi. 
le rd ... n kendimi kurtnrabildim. Hayal kırıklığım bur.dan ötürü bir 

te MI edildi.. i ofıulfa son 
Gümrük antrepolarında cV\•ellri gece 

yangın ~ ve mühim hasarlara se
bep old~ımu dünkü nüshamızda ynz

lellesinin ereıer e i tihan edilereJıle i 
aıaııa arlara IJUdirildL 

• dan, orada ktıln İngiliz se\ külccyş ınc~· 
kılcrinin kfıfi derecede km'\'etlİ old !!ti 
anl sılmakt:tdır. Deniz lınrckctlerinİtl 
üsilinlüj:,rünc dn~ _an n iuı:-ilte.rc, İtatyıı 
ile Afrilaıt1nki Uab-nn nıüstcm•eket:.rı 
arasında her türHi irtil tı kcscttk Erd· 
rede. Sornalide \-C Jnb ist ıdn mühiJO 
murnffa .. la'\•eller elde elmistir ... 

~ık. Cümhuriyet ınliddeiumuıniliği. Belgeli talC"belerle hucıusi okulların 
Belediye mühendisliği ve zabıta tara- son sınıf ta'lebelerinin imtih:ınları hak
fından 'apllan tetkikat ve alukadarlat· kında tesbit edilC'n es. ... c:lar ~ehrimiz Ma
nczdinde vapılan tahkikatta yangının tlrif nıi.idür1üğünden -blitün orta ıo1rnl ve 
gümrük kimyageri bay SUTmın odasın- liseler müdiirlüklerine 'te'b1i'1 edilmiştir. 
da'ki sobnnın gündüz ynkılmasıudan vc- Rc.-smi okulların birinci ve ikinri sınıf
sobayı yalonak için talıta parçalarına larında üst üste 1ki yı! sınıfta kalıp ta 
mazot dökülmesinden ileri geldiği anla· belge ile o'ku1dan ayrı hm iiriincii sene 
şı1nuşlır. evlerinde çalışan ve bahus:.ıs okullara 

rından devlet orta okul ve lise bitirme 
imtihanlarına girecekler hakkında şu 
şekilde muamele y.apıtacalttır: 

Talimntname mt•eibinec üç devre no
tunun o!1alaması ile dM·lr:-t orta okul ve 
Jic:e bitirme imtihnnlarına girmek hak
kını kazanan Kültür ve lô'!ge liselerinin 
orta ve lise kısmı son sınıf hlebelerinin 
imtihanları ikinci erkek lisesinde yapı
lacaktır. Devrim ortn okvlu son smıf ta
leb"Ieı'inin imtihanları K3rataş orta oku
lu..'lda icra edilecektir. 

Bugün de İnnfücrcnin Uzİlcti b~ 

Hfidiscde suikadt görülmenıekfo be· devam eden belgeli talebelerin imtihan
raber. tahta parçalarına mazot döt...-ül· ları Alsancakta Gnzi orta o.ımlunda te
milş olma ~ynru dikkat görülmekte c;ekküJ edecek komisvonlar tarnfından 
dir. yapılacaktır. 

:ithalat gümrüğünün ittisalinde ve be~ Orta okullar1n üçüncü c;mıfını:Um bel-
odadan ibaret bulunan kimynhanenın "eli elan tal belerin i r.tibanları da Til
büttln odalannın tavan ve tnban kısmı kilik orta okulunda y~p11nC'aktır Bu ta
:tamnmen yanmıslır. İtfaiyenin göster lebel""r sınıf iı. tihanlarma tnbi futulma
diği gn~rret sayesinde yangının ;gümrii· dan doğrudan doğruyn dnvleı orta o1ml 
ğün diğer büıalanna sirayetine meydan imtihnnlanna nlınacai(:lardır. 
verilmemiştir. Lise smıflannd:ın ı,elgcli talebelerin 

Karşıyaka kız Hsec:ind"'n belgeli 1nle
be, İ7:mir kı7. Hsesin~e. kız !isesinden 
belgeli talebe de Karsıvrıka muallnn 
mektebinde imtihan edil,.ce1<lerdir. 

Sehrimizdeki lise ve orta okullar mü
dürleri, dün öğleden sonra ınaarif ida
resinde maarif müdürü bav Halit Ziya 
Kalkancının reisliğfrde ictima eder~k 
imtihanlara ait esa fan t<-sbit etmi~lcr
dir. 

BU SENE ASKERf KAMP YOK 

Vu'kua gelen zarar '\"C ziyanı tesbit imtihanları. 2 inci erJ..-ek lisesinde. 2 inci 
etmek üzere gümrük \"e inhisarlar idn· erkek lisesinin lise sınıflarından belge
resi tarafından beş kişilik bir heyet teş- 1ill'rin imtihanları da 1 ir:.ci erkek lise
kil edilmiştir. c:inde yapılacalttır. Husu~ okullar, bu 

~ibi belgeli tal.eb~lerin (he.. sınıf için Erkek lisesi ta1eb~lnin c:keri. knmp-

NVEKIRAGI 
Tedbir almıyanlara 
zaraP v erdi.. 
Havalann birdenbire soğuması üze

rine mıntakalarda bağ ve bıt.hc;elerde 
dondan zararlar husule geldiğini dün yaz 
mı~tık. Bize verilen malUnıata göre ayın 
14 ncü pazartesi güni.i sabahınm ilk sa
atlerinde; Bayındır, Urla, Kemalpnşa ve 
merkez kazalarında yer yer don VC" kırn
~ı olmuııtur. Bu hiidisenin vul"Ua gelece
ği bir gün vvel muhtalif vesaikle vilaye
tin her tarafında çiftçilere bildirilmiştir. 
Bu ikaz üzerine znme.nında tedbir alarak 
bağ ve bahçclcrinde duman yapacak çalı 
çırpı bulunduran çiftçiler bu tedbir saye
sinde fideleri dondan kurıarmıslar. za. 
rar gömu:mh:lerdir. Fakat tedbir almıyarı 
çiftçileer ba~larmda, tiiıün, kabak. pat
lıcan ve tomates fidelerinde ep~}Ce za
rılTlıır olrnu ur. Rhct.r al " yCTlerddc.i 
zarar ehemmiyetslzdir. 

M"ncmenin n~t'ctaT\ mııhrnm Uluca· 
1<övünd~. kavmabm Rı•bi C 1ı lan ba"
h~lı~ndn. ilcenin bütün mrmur)an do 
d~hll olduğu halde. orm n bölge cfi u
mnl Kuttanın hnzırkdıin program daire-
'nd" kövlülerin ve ml'ktep cocuklannın 

i!I i:-AıJ:iylc ağ c bayramı yapıL"Tuştır. Köy 
m'"vd ma, :rol k nnr :ırıru1 ve evlerin ön. 
l,.rine beş yüzden f a7.ln fidan dikilmi.cıtir. 
''ö• 1ü1ere ağaç ''e ormnn sevgisi hnkkın
dn Ccmnl Kuttan tnr Fındc.n öğütler ve
rilmhı. Cocuklardnn bir k:ı.~ı da ai!-al' ev
Pisi h kktnd iirler sôylcrnMcrdir. Kay
ma•·amın bir söylevilc bayrama nihayet 
verilmiıztİT. 

nyn ayn olmak üze.re) adlarını gösteren !arının bu ders de\TCSİ için tecil edildi
iki liste ile belgelerini nı:aarH müdUrlü- ği ve bu yıl kamp kurulmaması Ma::ırü 
'!Üne göndereceklerdir. vekaletinden şehrimizdeki a\akadarlara 

Hususi okulların 8 ve 11 inci sınıfla- bildirilmiştir. 
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Almanlar palamut ve Seyyar vinc denize 
' 

350 ton yağ alıyor ---·--
Painmut mübayaası hakkında kendi-

leriyle evvelce bir mukavele akdedilmiş 
olan Ahnan alıcılar. bir kaç gün ewel 
şehrimize gelerek bir mikdar daha pa
lamut mübayna etmek için ithalat ve 
ihracatçılar birliği umumi kAtibi bay 
Atıf inan ve palaınut ihracatçılar birli
ği idare hevcti ile müzakerelere başla
mışlaı dır. 

Bundan başka 350 bin liralık Pirina 
J aP,ı almak için dner Alman nhcılar da 
ın im\7.ı:: lınlş 'bulunmaktadır. 
Bu husustald müzakereler henüz bit

memiştir. 

ZABfl'ADA 

">ft y .. ,, 
ha vanJarı 

u •• 
Dün birinci lcordond iki yük nrabası 

hn)'Vanıntn ölümiyle neticelenen bir kn
za o1mu<ıtur. 

Yük arab11lanndan biri. kordonda 
bağl• bulunan şatlara mal almak için ya
rıa~tığı "trad şat açılmış, araba hayvan
lariyle beraber denize yuv11rlanmışhr. 
Arabaya sı1cı sıkıya bağlı bulunan hay
vanlar kurtarılamadığından boğulmuş. 
tur. 

düştü, çıkarılamadı 
n-

Limanlar müdürlüğüne ait bulunan 
büyük seyyar vinç, şoför İbrahim tara
fından birinci kordona nakledilmek is
t "'nirl~en makineye arız olnn llir sakat
lık yüzi.inden denize yuvarlanmış, ~oför 
güçlükle kurtulmuştur. 

Bir kaç sene evvel Almanyadan ge
tirtilen bu \•inç limanlar idaresinin en 
büyük vinçi olup on tona yakın nğırlık
ta hamuleyi kolaylıkla kaldırmakta idi. 

Limanlar idaresinin hattın motör ve 
~lkcnlileri c;ıknrmnğa mahsus c:at Ur.e
rindeld büyük vinci akşama kadar tah
Jic:iye işiyle mesgul olmu~ da vinç he
nüz denizden çıkanlamamıshr. 

a·ıı Enerin cenazesi 
mera i e lı r ı 
Vefatını tee!lsürle yazdığımıL Tilkilik 

eczanesi snhibi ve belediye daimi encü
meni azasından B. Faik Enerin cennzesi 
dün ihtilalle Tilkilikteki evinden kaldı
rılmış, namazı Hatuniye camiincle kı
lındıktan sonra asri kabristana r.ötürüle
rek ebedi istirnhntkiıhına' tcrkedilmiştir. 

Cenaze merasiminde parti müfettişi 

B. Galip Bnhtiynr Cöker, belediye reisi 
doktor Behçet Uz, parti ba kanı avukat 
B. Münir Birsel. şehir ve beledivc mec
füıi azaııı. rnl".slekdaşlan ve rnütevcffa
r.ın d ostlan bulunmuşlıı.rdn 

YE~re 'de 

i lk defa 

2 HARIK Fil BUGÜN 

Rc;lediye reisi doktor Bchret Uz. mer. 
humun mezan başındn kısa bir nutuk söy
liyerck memleket hizmetlerindeki yorul
maz gayretlerinden bahsetmiştir. 

B1RDEN 
Edvard Robinson 

ir ~eJıer lh ilıtirı 
znumı t ıılda.. 

ft~te Bulut ar Blackmail 
lngilizce 

Karşıyakada Ankara pazarı bakkali
yesi sahibi Halit Teul, toz sekerlnin ki
losunu elli kuruştan satarak ihtikar yap. 
tığı iddiasiyle yakalanmıştır. 
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kat daha derin oldu. Haftalar var ld, 
köşke,, Mamınrnnm bu ~üz.el sahiline 
döneceğim içln seviniyordum. Şimdi her 
c:ey bozulm~. 
Somnınun görlinüsi.inde, Oğuzu bu 

kadar süralle teshir etmesini icnp etti
recek ne vardı? Onun hos:ınn gitmek 
için fındıkçı olmak kafi mi idi? Ben hiç 
böyle olmamıştım ... Fakat. bununla be
nıber ••• Oğuzun bana ibzal ettiği bütün 
tatlı sözler. gösterdiği al5.ka ve bağlılık 
fikrime geliyordu. Belki de. beni kos
kulandıran sadece kıskançlık1ı. Kendi 
kendime: 

cHaydi ya\•nım, diyordum. hakikaten 
lüzumundan fazla 1..~runtulara düşüyor
sun ... • Öyle değı1 mi yn ona cevabımı 
bur.ün vermek isted'l'Ti!Ili nerede?n bile
cekti! Bunu ihsas edecek yerd~ su kü
çüle cilvebaz kıza sad('Ce bir iki kompil
man ynpbğı irin, budıılaca bir hareketle 
onlan yalnız bırakmışhm. 

Birdenbire icime emnivet \'c iliınat 
geldi. Her ey iyi bitecekti. Bu ak a:ın
dan tezi yok. Oauzu r:örcccktinı. Belki 
de bas ~c::a konusmak için nıünasip bir 
an bulacakhk. 

Acele adımlarla bah~eye koştum. An
nemin yanından geçeıken ku1ağına fı-

sıldadım~ 
- ~imdi da~a iyiyim Oğ:u7Ja Somru

yu bulmaMı çalt~cağıın. 
Bahçenin viskele boyunl'a hentiz bir 

iki adım atmadan, bana do~ru ilerliycn 
iki gölge gördüm. Bu sırada. bulutların 
r-rkasında giilenmis olan av. tekrar 
mcydnna çıktı. TcYzc.ınin kızi~le arka
dnşı idi. bu gelen gölgeler. Sıkı sılny:ı 
samın~ dolaş olmus1ardL 

1nsiynki bir ha~ •ile kocaman bir 
ağncın gö\•desi arkasın:>.' sığ·ndım On
lar ya~a,,c;ça yakl~yo.,.lardı. Şimdi ben
den iki ndım m~cd .. idile-. Oğuz, en 
0kşayıcı sesiyle hayr:ınlımnı ifade edi
yordu: 

- Ne unutulma~ bir akc;am. Kim der 
ki d:lha dün. sWn mevcut olduğunuz. 
dan bile hnberim yoktu. 

- Ne yapal'lm. En iyi arkadaslanm 
bile ib~i erkek arkadaşhrına göster
mekten sakınırlar... Galiba teh1ikeli 
bir kızm~c:ım ... 

Somru bunu oyliverek cıvılda'k bir 
kahkaha salıverdi. 

- Tehlikeli n1i? Bu hakikati tama
miyle ifade roemiyoı·.. Tam sinem"l•ar
daki fntal kndın tipisiniz. Bunu söyle

-< Bitmedi •-
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Garbi Makedon yada 
muharebeler olu yor 

[ Başıarafı 1. ci Sahifede ) 

hnreketi basladığından nncak 24 saat 
sonra hissetmis ve ileriye motosikletli 
kıtalar ~öndererek kıtaatımızı iz'aca 
beyhude yere uğraşmıştır. Bunlardan 
bir mikdar esir aldık. Cephenin diğer 
kısımlarında İtn!yanlar muhtelif nokta
ln.".tl taarruz etmişlerse de püskürtül
mUşlerdir. Yüz kadar esir aldık. 

İKi 
0

TALYAN JCOLU İl\11:1.A EDİLDi 
Atina. 15 (A.A) - Arnavutlukta 

Aus ırmağının inıat'nde İtalyan ~'"t!şif 
kollan zayiatla püskiirtülmüşlerdir. 

Paznrtesi günü lcayde dcğ«>r mühim 
faaliyet olmamı tır. 

Atina, 15 (A.A) - Yunan kıtalan 
Amnvuthık ceplıcsinde hir İhıl nn k ir 
kolunu imha etmiş'lerdir. Uiğtt bir İtnt
l an 'ke if kolu da ünha cdilmi~tir. 

1\fn~edon)·a <-ephesinde İngiliz - Yu· 
nan erleri Almanlarfo çnrprsmak için ilk 
rusatı beklemektedirler. 

BİR İNGİLiZ TAYYARECİSİ 
KURTULDU 
Atina, 15 (A.A) - Alman - İngıliz 

hatlan arasında düşüriilcn bir Hariken 
tayyaresinin pilotu İngiliz: Yunan hatla
rnıa varmışbr. Pilot i1·i h::ıt nrasındaki 
beş kilomeh'elik mesafevi J·oşarıık geç. 
mektc iken düşmanın takibinden bir 
Avusturalyalı kc._ı;Jf kolu tarafından kur
tarı.lmışbr. Almruı ke.,.tjf kolu nteş tea
tisinden sonra geıi çekilmiştir. 

eki1de diişünmcsi knbil dej'.,rildir. Bii:)'lık 
Britan~a irnpnrnlorlu!!unun muk ddc1'' 
tını ellerinde tutanlar her kesten d~ 
iyi bilirll!l' ki, AJmnnbrm bsın ~ 
ettikleri gün, A vnıpa 1atnsı gibi AfrL~ 
kıta. ınn da kaybedilmiş nazariyle bıı •• 
mıik ve bütün hüyiik Okyanusl:ırdııt' 
geçen yolları kat'i olaı·nk tehlikeye dii<ö· 
mü görmek zaruri olncnldır. 

Süve . ._ yolunun İngiltere ile bu de
rece "hayati bir ehcmmİl'Ct ;taşıdığı ıncY· 
danda iken l\!ısır istila edilmek tchli~ 
sine maruz otsn'\·dı. ingilizlerin so'f!tı 
bnlıhktaruu m~hafaza ederek tctiS' 
knpılmnmalan imlalnsu olurdu. . 

Salahiyetli İngiliz mabfilleri vazi~·ctil' 
endisc.·wer olmadığım t:ısrih ctıu~ 
dirlcr. Bo mahüllere ~öre: d 

l - Almanlar ilcrl hnrCketıerin 11 

dc\.·nm ederlerse geçen sonoaıı:ırda 
Craç)·ani ordusunun dilçnr olduğu feei 
nkihctc düşmekten kurlulanuynca dar-
dır. --' 

Çöl !barPlcrinc ahşkm olan Grao--: 
!!\fısır seferinin mwı'mlDl zortukla'fllll 
takdir ederek Tobnık - Bardin - Sol
hım ,.c Sicli 'Bnnanldc iaşe, le\.'11%1'°' 
bcnıin \"e ilh sa u ihtiyacını kn~lr 
mak icin· iknınl üsleri lkunnağa 1iiztl1J 
~örmüsfü. Atmnnl rm ·mdi bu "hfö~ 
lan daha siddetle duyacakları tabiidir. 

2 - l\1e~sa l\fatruhtan lmşlnnınk ii~ 
re Mısırı u1.nl:lan miidaTon cdebilccc 
miitcaddit nıildafaa hatları \'ardır. 

3 - Snrki Afrika seferini ikmal edeli 
büriik kuwctlcr Alman i tilusını dııt· 
dnrmnğn lcfıfidir. 

4 - Şimdiye kadar askeri dehu<;ın'u 
pnrlak misnllerini veren genem) \7n,-c 
dü man hı\•\•ctlerini ftcndi toprnld ~ 
da 'c~·a Mısırda Uılırip etmeyi istilı 
eden munyy<'n hir pliın mucibince hare" 
ket etmektedir. 

5 - Mareşal Grac:raninin Mısır "° 
feri günleri u'c:hellc bugiin tn~ili1Jct 
1\lısmfo dahn emniyettedirler. Ziru Sn~ 
ki Afril· İt lynn iınp rotorlu~ )'tt« 

nuştır. Bttradnıı istedikleri kadnı ta" 
kuvvetler cclbctmcirc muktedirdirler. 

6 - !İngiliz donanması her znmnndııl' 
dahn 2iyadc A.kdcnhc hakimdir. JÜ" 

lliilüsa netice dt'ğişmiyccektir. . 
manlnr l\Jısın i üla cdcmiyccck1crdil· 

Bu hnrekeiin tesirine elince. buıı• 
da İtnl'ı"tlnların lehin ob1nldaıı zi ·adi ,, .. ,. 
nle ·hlerinc k:ıyllt~tmdt icnp eder. lltı 

11 
TİVctinc henüz luw Hnbe i tR11 it 
\"nzi~·<.>t nonn:ıllcsrnedcn lngiliıd«>rin b 
kısı~ kın'\·ctkrini g<'ri ~ekn~ğe 111<'~ 
hur olm:ılan huradaki ~iiz binlc'f • 
itnlynn muhal'irini Hnbeşlcrin intikııJ11J 
na mnruz bırnkmıstır. 

rop&~anda 
v·si ihdas se 

e ilm yor 
Ankara 15 (AA) - D2J11Jye veıwt; 

tine bağlı bir propagandıı servisi ihÖ 
edilmek üzere bulundıJğuna dair tsuııı; 
bulda münteşir Vrıtan. '\'eni Sabah " 
Son Telgraf gazetele,.indt> intişar cdCS: 
haberin asılsız olduğu yapıhm tahkil>" 
neticesinde anlaşılmı!;tır. 

ar ar as-
-..ı::ıı. ___ ..... e e i artık 

at ı ar 
b·ı-

Atina. 15 (AA) - Atina ajansı ğı. 
diriyor: Sıı-p ve Yunnn boyundU·cr tJ' 
zincirlerinin kınlmasına, esir Makc 0ıı8 
:\ a ''e Trakya ıııilletlcrinin kurtulrn~11 
dair .olaı~ak Sofya radyosunun 11 cC' 
tarihinde yııptığı neşrivatla Bulga~:re' 
!isi reisi LogotetofunBul~ıırlnnn n1 01<C' 
mnSkeyi atiıklarına dair olan \'C }\~tı ııt>' 
donya. Trııkva ile müttefikleri .Atırı,,ıı
lardnn bzıhsedcn bey:uıatı hakktnd:ı ıJ;tt' 
nan g'lzetcleri tefsiratfa buluntJ'I 
dırlar. . r }<I: 

Katimcrini gnzetec;i ezcümle dıY0 nıle
Almanya tarafından fethedilen J11t? 

3
r1S" 

ketlcrd"'n hic hiri Ronıanva ,.c gulg• :ı;to
tan kaclar 7j\\etc uğrammnışL-trcl.f ~csiııi 
manya en i,yi topraklarının kcsı 1hnW 
kabul ettikten scınra kasaplat'lnı çai:'111-
kar gibi kars1laını!<:br. Viyau:ıv~. i \-e 
lan Bul~aristan evlerini. yiyel?ffl

0 ctıJ'lİ~ 
arazisini, her şt'yi fatihe tes 1~lcr wlı
ve kenclisine şerci kıncı hnrı;kc le >;ur· 
mil edilmislir Bul~aristan ~Jc rın1 ,.e 
şun atma lan koınşulariyle pa 3 

munl r1 erini yırtmıştır. 



..!!...IUsAN CARSA.MBA 19tt~ 

'"• gazeteleri ve he-M HırvauSianda konıaô · 
llz -arba airmigenıe,. hüktmet te kuktadır 

diki l B~taraft 1. ci Sahıiede 1 r BaşUıTafı ! . ci Sn.1ı if l'dP 1 
~ti .&ıbi, sonra girerlt-rse ise Alman- si ve bir Alman zırhlı otomobiliyle Zag
Şll hal1stediği gibi harp edeceklerdir. re'be getirilen Alman ajanı Kmıternik ta

aç •. de neden daha bir kaç saat, bir rafından bir beyannmc ncş.redilm~si su
AI~un veya bir kaç hafta beklemeli? ıetiyle kurulan müstakil Hırvnt devleti 
e ~1ete>k .düc::man <'Vimize girmiştir. hakikatte bir kukla devletten başka bir 

~erli· in cihanşümul olriuğunu an- şey değildir. 
ı~ ~ duşman eve girmeden harekete 1 - Hırvat milleti, Yugosla.vyayn 
lll\ lı~ir. Her ne olw·sa olsun, bütün cel>ren tehmil edileı. bu harple Sırp ınil
l>~~ bilınelidir ld biz i~" dayanıyoruz. letiyle tamamen müttı-hit "'c mütesanit 

l!EHI ASIR 
5 •• = .......................................... 
Jngilizler Tobrukta : ANKARA RADYOSU : 

. l ld l E BUGCNKfi PROGRl\M ~ esrr er a ı ar .......... _____ ......... . 
• [ B(l§ta~afı 1. ci :;f ede ] •. 8.00 roPgraın ve memleket saat ayarı, 

k~~ıylc tanı nıutabe.kat a ın~a hu- 8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl. 8.45 
kuınetın bcynnatından sonra nıcclıs bu- 9 00 E k d y k List · 1" 30 · . d' · • lnı d . v a ını - eme csı.. w. 

!fÜnkii şcraıt!n en .~§CYJ ~u~ıı> 0 •. 3 ~- Program ve ıncınlcket saat ayarı 12.33 
gmı mcmııunıyetlc ogreıınuştır.. lltikü- M"ı:ik . Karışık şnrkılar 12 50 Ajans 
metle mütt~fiki.m.iz arasında tam anlaş- ha~X!rle~i 13.05 Müzik : Halk 'türküleri 
~ı:ı mcvmdıyetını kaydetmekle de mcc- 13.20 - 14.00 Müzik : Radyo salon or-

lıs A";~;~RESl\ti TFBLi(;.i kestrası 18.00 Program ve memleket sa-
B , r l5 (AA~ __: Alman tebliği . at ayarı 18.03 Müzik pl. 18.30 Konuşma 

Sim:rı ıifrikada Kaputza lmJcsi ve Mı~ (Dı~ politika hadisel~~) 18.4.5 .Çocuk 
ırd s Uum kuvvetlerimiz tarafından saati 19.15 Çocuklar ıçın .musıkı 19.3~ 

sz:ız:: ı !&! w 

İzmir Fulıaraperver cemiyetinden : 
20/4/941 tarihine rastlıyan pazar günü saat 10,30 da Azizler aokağında 

42 numarada cemiyet binasında akdolunacak fevkalade umumi toplantıda sa
yın üyelerin hazır bulunmaları rica olunur. 

Rüzname : Ana nizamnameye tamamlayıcı maddelerin ilavesi. 
1422 

iZMtıl DEFrERDARLIGINDAN: 

(874) 

Nihadm Karşıyaka şubesine olan 047 lira 39 kuruş Milli emlak srıtı, bedeli 
borcundan dolayı haciz edilen Kal'§ıyaka Dedeb:ışı M.Dedebaşı caddesinde 
Hin 248 sayılı 600 lira kıymetindeki evin vilayet idare heyeti kararile2 I gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 1 / Mnyıs/941 perşembe günü 
saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

12 16 21 27 1382 (846) 

lfA~~YE BARBARI .tK bulunmaktadır. Bu !hususta dikknte şa-
A.~~KETLERt yan bir hadise haıbın arifesinde Zngrep-

~er ~ı r.aıete, papanın hitnbPsinin mih- te Hırvat çiftçi partisinin bir içtimaında 
tihj ~l.~tlerinin faaliyetir!i fnkbih eder vukubulmuştur. Mezk"iir içtimada .rf"smen 
~ g0l'tindiiğünü ).•azarak p3.panın Al- verilen kararlarda Sırp ve Hırvat millet
i ttJ'a Ve İt~lyaya hırist:vnnlık vazife- lerinin gerek sulh ve gerek harp halinde 
lal'ılı1 hatırlatmasını ve bakc:ızhk silab- miittehit knlrırakları tasrih edil'lli~tir. 

~ f d~l · r Memleket saat ayan ve aJans haberlen 
1~NGiLtZfrERtN MftL"()MATl 19.45 Konuşma : Ziraat takvimi 19.50 İZMİR DEFTERDARLICINDAN: 

VE KANAAT! Müzj~ : Geçit ~gramı 20.15 Ra~yo ga- Mehmet kızı Dudunun Basmahane şubesine olan 217 füa 50 kuruş Milli 
Londra 15 (A.A) - Bu sırada Lon- zetcsı 20.45 Jl;;:ızık .. :. Saz escrler1 21.10 emlak satış bedeli borcundan dolayı haciz edilen lsmetpaşa mahalleııinin bi-

, d 1 h ber1er sadece Yunan ve Konuşma 21.. .• a Muz.ık : Koşma ve se- rinci yüksek sokağında kain 2 3 kapı sayılı ve 75 lira kıymetindeki arsası vi-
rırn a a ınan a ~ il 21 AS ,.·ıı·· "k Ri --.J: ··ınh T ltalvan tebliğlerinaen gelmektedir. Ne ma eı· .-.. J.• uzı : Yill>\.:ucu ur layet idare keyeti karariyle 21 gÜn müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. -

ıı.ı ~1tak'llaları 1:.iıumunu ih1nr etme- 2 _ Hırvntlarla Sırpllı.nn karde-ıce ~ 
ı.ıe,ı;drada, nr> de Kal:..irede Sollumun bandosu 22.30. Memleket ~t . ayan, lip)erin l /Mayıs/941 per embe günü saat 15 de vilayet idare heyetine müra-
:ılın!nası henüz 1evit oluıımaıtıujtır. Bu ajans haberlerı, borsalar :fia.~erı 22.45 caatları ilan olunur. 12 • 6 21 27 1380 (847) 

ııl ~ektedir Çfu'\.ü bı.1 'Sl1ah1arla birlii;i başvekilin beyannamesiyle teba
~r:r hür milletleri ve 'hıri~iyonları rüz etmiştir. Simoviç ikabinesindl" bütün 

mmtakada mtiha~beler cet'f'yan ettiği Müzik pl 23.25 - 23.30 Yarınki program--------------------------------

teyit edilmektedir. Buradaki kanaat ve kapanış.. Mersinli SÜS nebatları ridanlı&ı müdürlüğün· a~ t altına almak isiiyo,..lar Hırvat milletini teşmil eden nazırlıı.r var-
le .teteler, Alınanların hav2 akm1ariy- dır. Şunlardır: Basvekil muavini Maçek, 
~\'il halkın ve hastane ı;!emilerinin Malive nazın Sotek, Posta \ e trJ.,.raf na
lhiş tdıman edilmes.ivfo Yunanlıları zm T oryan, Ticaret nazırı ı\ndrek ve 

i>l' k.i ed .i~ eccklerini '\<ızıyor \"e di- Df'vlet nazın '-molyon. 

muhtemel olarak lskendı:ıiye \'C Süvey- --------- ~ 
ır;in akıbeti taayyün etme-den C\•vel tn- B den: 
gilizlerİn daha ara7i tE'"Kedece1deri m Pr- orsa fidanlık için 1400 lira muhammen bedelli IDOlÖl' Ve türbine mübay.aa edi. 
kezindedir. ~eeektir. Motör ve türbineye ait evr~k fidanlık müdürivetindedir. Eksiltme 

na h Sırpbrın ve Hnvntlann muhart-be 
SÜVEY$ \"E i KENDERİYE (Jzfil\1 26/4/941 par.artesi günü saat on b .... te fidanlıkta te~ekkiı1 edecek komisyon-
MUTIA1{A KORUNACAK 19 H. Hüsnü Muşlu 27 31 da icra ve ihale edilecektir. Taliplenn 105 lirıı muvakkat teminatı malsandı-
Londra, 15 (A.A~ - Müstakil Fran- 6 S. Erkin 35 35 ğına yatırarak .makbuzlariyle komisyonca müracaatlan 

sız ajansı !bildiriyor: Mısır muharebesi- 25 Yekün 12 l 6 21 2 6 

llat { arlık hareketler i. bu ~ibi lethic:: meydenlanndaki birlif•ine grlince, düş-
0)~1_etl.e. ri. aç~ı'k ve 7ulürn !>1tmda esir '--- A bı:-::;1 il b 

'""•ıı: lın man bile ecıı>.c-.;: ve Tesrnı ite ~ er e u- 1.378 t)ltı k 0 ekt.ense c;~d: cl:)vüSl"rerek mı :itiraf ~ mi tir. Bu teb1i-11'!rde şimal
Cfıt eıa:üreccah oldu••u kanantini an- den gelen Alman ord ı!lile dövücıcn hi- nin esas ht>d~ A!rika_run ~al ~ilini 249804 i Eski yekun ---------------

dc~il. fakat "Iskenderıye~ı . ve Suvcyr. '249829 i Umumi yckün 

(642) 

tt!~·ırc eder. Tinci ve dördüncü Yugoslav ordu1nnn
ı> lC Daten> q'.'.'!zctesi cA1manya dan bahs•dilmektedir. Mevcutlarının 

etr.?. Alınanyadın ba~htiı altında neş- ekserisi Hırvatlardan teşekkül eden 
A\'?1 hır yazıda divor ki: 

~ili} ll\an nıetoi1arı tt3 h•an metntlarm- alaylar bu ordulara mensupturlar. Al-
\'111\ daha a1dntıcıdır. Cii:ıkü 1tcılyanlar man. ltalynn ve Macarların itirnf t-ttiği 
t~ <rtılıfara kar!>ı idrli:ılP."'lllı t dricen ver;hiylf'. bu Hırnt alayları Yuı::oslav 
~!la d 'kı>rken aynı 7 anL'tn:!a Yunanis- ı:mumi karnrgnhının ve me"ru hüküme
}'11.,_ doslJuk jdditt edivorlnclı. Halbuki t;nin emriyle hnrckr.t etmektedir. Bun· 
lli~nlılara fE'nalik yapmn'k isteınedlj!i- lnrın düıımana kahramııncn dövüştiiltle. 
pl?ti e ~a'l;ıız tnuilizleri dr;.vi.rme?fe goldi- rin'i Al~an resmi tebliflerinden nnla
tııas h80Y?ven Almany:ı. P.t>rlinle ivi te- m:ık kabildir. Bir Macar resmi tebliiiin
•~ .ıılınae bulıınan bir tsoımyo1 <ıi;m- de Asişı:-k ııimaHndeki tahkimatı yardık
arrı:kifsa, etliği gibi, Yun:mistaru :narça- ları bildirilmektedir. Cephenin bu kıs-

J.r·u Planını önceden hazır1nmıştır. mı <ıa Hırvat alayları tnrafmdnn müda-
Jlar./ 'Per, kendisinden <'Ok cn"e'l mevC'uf faa edrımi"tir. !Bu dn Hırvat1ann M:ıcar
baıık ancermanizmi eline almısttr Zor- lara karı11 Sırplarla beraber miitt<•hiden 
~illin lan. başka bir şey olıroıv:ın bu dokt- ı..rıro l"ttik1erini isbat eder. 
Ve-rrn· eline en zorba hareket vasıtaları Dikk te şayan bir nokta da biitün 
~·ali istir Nazi te'tbisciliğ" na!';yonal !;OS- tebliğlerin ve bilhassa Hırvatistanın 
Ctıu~tn~:n evvel 'bnslamıştır ve bu h~!"p mlista1·il olduğunu Yugoslav orchı"un:\ 
leli t tger bir safuasıdır Yarının galip- menı:up Hırvat cüzitamlarının teslim ol. 
larh e .. rar gaflet gö tf'rerek hür insan- du~undıın hiç bahsetmeI!les.icli.-.Ec;er 
llı:ı~ butUn atalanmmıı mira•larını :ınk- bundan bahııetme'k mümkün o1sz.yc!ıA1-
ı:~~ Çalısan ın~"'nlar arnc::ıncla hir far1' man ve f talyan tebliğlerir.in mutat veç
-Oı:ıra l'll"zlPtse n:ızilik nazi te-;kil~tınclan h~yle höyle teslimiyet haberlerini mu-
~lTLda baki ka1aca1 tır balağalı Şı'kilde vermekte tereddüt et-

A. GA llLARTN V .n.ztYFTt mivecda muhakkaktı.. Fakat Hırvat 
ıJı..tkropolis• ırazetesi divur ki! V:ıziyct rıilleti böyle bir plana inanmaya mey-, 

tar ol ıı.rınclan dnlayı BL1l"'arlıirn minnet- dnn vermiyect>k kadar sağlam ve dürüs
lı.ıı 1 ı:n hyız. Hesap s;uıti ıst•,..anlanmı!.' tiir. Bu sebeple atkeri tebliğler ancak 
tıı~ U~ O!stın. err~ P-de>~rktir. Ü Z."'- Plınan esirlerden bahsetmektt"dir ki. 

t b~ulh dıvanı hir sucu nffptm,,nin di- R!ınla.r dn son dal:ikay.a kadar çarpı· 
~-ı ır suçu tec;vik: t'hne>k d"mt'k o,du- sarak iradeleri hilafına düsman elince 
cı.nu an1ıyacn"k. bu hı.rbı t:>Ho cdecC'K !üşen askerlerdir. 
"Ul son knrar bundan e\-velk "~E" h"n-
llli e ktir. -

~:~~~~~n,.ATI rm n i ·zıer Bres i "' n· 
l0tGaıetelı>r~ dweı· tarafum, miUt gene- 1tombr.rdfrHllft attı•ıfl r 
1' tt'"lkilatınm bir beyarnamesini neş- U !'c. llill '1 il 
~~l-:1E'TdiT. Bu 'be~nna'nede ~ençlic;.e 
i tı ~ edfü•t'('k ;Tan MPtaks-.ısın 'hatırası 
tıt!_~e. milli istiklal '1ürrivet ve serer 
R·~'<~lerine sadık kP.lmn\: ve bunlıt"
htır;~Şa~mak icabında Yunanic:tanm 
h11 13'etı ve dünyanın !kurtulması için 

kana1mı müdafaa etmektır. Iı:kcndcriye No. 7 17 
ve Süvey.ş muhakkak surette ~enercı 1 N o. s 22 
Romelin mümkün olan bütün kU\'Vet No. g 27 50 
ve süratlc -zırhlı cüzüt.o"l.mlarını ileriye No. 10 Az ına1var .. 10 34 
sürcl~ü hedefleri teşkil et~ektedir. ~J.r...r..J"r.r~~~~. ~===~ 

İskenderivc ve Süvcy~in Ingiliz stra- ZAYi 
tejisi için çok 'büyük ehemmiyeti Yar- Akhisar tütüncüler bankasının namı· 
dır .. Ve genel kurmay hun\an her ne ma yazılı 20 Türk lirası itibari ılcıyıne.. 
oahasına olursa olsun .kaybedemez. İs- tinde 6249 - 6250 numar&lı t:am bede
kenderive deniz ÜSSÜ lngiliz bahriyesi- [i ödcnmiı iki ıve 173 numaralı dörtte 
ne $arki Akdenizde 'hllkiniiycf:in :temi- bir ibcdeli ödenmiş üç 2dct hme sene
nini mümkün kılm'!ŞÜJ" ve aynı zaman- dini zayi etmiş ve bu !kerre 7.ıyaından 
da Balkanlard~ müttefikler !kudretinin i'kinei nüshalarını almış olduğumdan 
kilit nokirı<;ınt tcskil evlrmektcdir. ev:velldlerinin hükmü kalmadığını ilin 

MTSIR BAŞVEKtDtNIN ey'lerim. 
ZtY ARET! . . Akhisann Camii kebir mahalle-
K2hire 15 (A.A) - ~ır b sve'kıl~ sinden Nalbant A1i oğlu Mt-lımet 

Hüseyin Sırrı pa.,c;a İngılız ikuvv~t1.:r1 Tunalı 
bas'lmmandam general VeYcl ile ıgoruş- 14 ı 6 (871) 
mtistür. 

2 ••--,_,,..•r•l 1 
YVRD YIAVRULA.RI· 
NA l.".ARDIM 
Yirminci yılını idrak eden Çocuk 1 

Esirgeme kurumu yirmi senede 
3.460.'990 çocuğa muhtelif yardım
larda bu1undu. 
Bu önemli yurd da\•asında yardım· 

1nı:ın çoğalması ve yurdda snğlam, ı 
gürbüz bir ntifus mcyllmıa getın::ek 
için Çocuk Esirgeme kurumu uyc 
o1mnnırı diler .. 
_ ,.,. •-rı- _, - _m_t_ı_,_ .. 

ZAYİ 
lzmir Gl\Zi orta okulundan 24/ I O/ 

• 9 39 senesinde almış olduğum 702 No
lu orta 2 nci sınıftan aldığım tnsd.iknn· 
memi 7.ayi ettim. YcnHni Placnğımdan 
eskiııinin hükmü kalmo.dığını ilan ede-
Tim. 

AltJn Ruya 

\ 

tzmirin bu me~hur kolonyasını 

Zon'6uldcılı Ktimür havzası SağlıJı Komisyona 
Başıtanıroından : 

HAS!'A.NE HEMŞİRESİ ARAHITOR 
Zonguldak sağlık 'te!lkflatının, tam teşekküllü merkez hastanesi içl.n 75 şer 

4ira aylık ücretli üç hemşire e.Lnacaktır. 
Talip olanların sı'hhnt sicil numarasını havi 'lasa tercümei hal ''aralcasiyle 

birlikte bir kıta vesika fotoğrafını ve bonservislerini 25/4 94~ cuma günü 
akşamına kadar Zonguldakta saglık. komisyonu başkanhğına göndermeleri 
li.lan olunur. US 16 ~ 408 (861) 

Zontıııldalı Kömür havzası Sağlılı Komisyona 
Bmlıanlı{Jından : 

OPERArOR VE DOKXOR ARANIYOR .. 
Zonguldak .aağlık tetkilihmn tam ıt~el&üllü hastanesinin ( 300) !lira ücret

li operatör ve ya ortopedi mütehasııtalığı ile 225 lira ücretli Kozlu di!lpanserl 
ikinci ..he.kimi m'ünllaldir. 

Talip olanlann. sıhhat sicil numaralannı havi kısa tercümeihal varak.asiyle 
lbirliktc bir lata vesika fotoğwhm .21/4/941 pazartesi günü ak amına 'kadar 
Zongu1dakta sağldc ikomiıwontı başkanlığına göndermeleri ilan olunur. 

ıs 46 1407 (860} 

ZontıuldaJı Kömür havzası Sağlık Komisyonu 
Ba llanlıgından : 

1 HATME U U A.RAHl!lOR 
Zonguldak !!ağlık teşkilatı, Zonguldak mıntalaw merkez ve kaza dispaıı.. 

&erlerinin ( 60) jJe (80) lira aylık ücretli sıhhnt memurlukları münhaldir. 
Ta1ip olanların !lıhhat sicil numaraSJnı havi ıkııa tercümeihal :1.•.ıırak.aırile bir

likte bir kıta vesikn fotoğrnfını ''e bonsı-rvislmni 24 4 941 per!!embe günü 
aqamma kadar Zonguldak sa~H: komisyonu başkanlığına göndermeleri ilan 
olunur. 15 16 1410 (863) 

on u alı 
B•~anlığından : 

havzası ağlılı Ko 

ECZACl A.RANIYOR 

·syonu 

Zonguldak sağlık teıkHitı, Zonguldak rnıntnlca!ll merkez ve kaza dispan
serlerinin 120 lira aylık ücretli cczaCJlıklan mün'haldir. 

T.alip olan diplomalı eczacılann kısa tercümei hnl varake.siylt! diploma ııu
Tetlerini ve bir kıta :vesika fotoğraf!ımnı 21 / 4 / 9 4 f pazartesi cünü nkşa.mına 
kadar Zonguldakta sağlık komisyonu ha ke.n1ığınn gön8emıe1erl ilan olunur. 

,5 16 ~409 ( 62, 

l'p l>ttne'k taahh;idii hatırlatılmaktadır. 

Yı sı v rüsu en":ni 

r Bastaraft 1. ci Salı if,.,de 1 
olmustur. Tayyarelerimiz ~ıy,.ıhrken· bu 
~l'miden <luman süturJarı yükseliyordu. 
Hl)lbrdnda Harlen ve Leden ~t>hirlerin
~e ele1drik c::antr21lar na taarruz "ttik. 
LedendP> telsiz istasyonunun bir dire·· 
levrllmiştlr. Bu günciüz harrketlerin:il' 
tayy~rc-lE'ritni" rlüsmn!'ın avcı tayy2r<'-
1ı>rine tesadüf ebni~e:rse c1ücmmn .avcı
~;ırı bombardıman tavyarelerimizin vn
zifclerini ~'llpmaların!I mnni olam:ım•ş
lnrdır. 

lzmir Koca kapı mnhallesinden 
1063 sokak 5. No. da Sami oğl•ı 

Mehmet Özata 
1415 (870) Hilal eczahanesinden alacaksınız. .ııııı4 .. -mıı--sı•--.. -.. --.. -------------. CünL'ii eczacı Kemal K. Aktaı ya-

listermeğe ba,ıadı 
~lovan"a [ R't~tamb 1. ri Scıhif ede l 
\>tırr .r al'tı%isi ile Banattan çf'kilen 
c:l;ıı;1°'ila" ku •veilerinin Boınn Hersek 
~ ! 1~1!1'1ı"1ta1talarına t'"'l:Hkieri muhte
r tti ~ rutl:l edi mekttdir. Bu kuvvetler 
Q;ı ~·~ ır~tcrtana yaklaşmakta .olup bura
~ ~ 1"1 ılts"iz olarak bir m;idnfaa hattı 

' 'n1tlardır 
~gA~~R RtCATE 
"'-" B,.m OLDU ::a 15 (A.A) - renubı Yugoslav-

• ii~ zivE't son 48 saat :zarf ı""ıı hi!P
~ " er-r.-cede iyile5m~tir. Yur:oslnv 
"'4trı" tll'rinin Alman mül"ıik11Utına hü-
1" ttikleti \•e bu münakalatı bo7.aralt 
t , •. ~a büvü1

• znyiat vtrdirdikfori te
~ ~i tttıni tir. Yur,cıslavl:ı!' bir noırt:ı.da 
lı',i 1 hır hızln mukabil taııtTUuı gec
~\~et- "e Almanl!ırı .. ica'te mcı-bur bı
ııı.ııı~ı~'ıırctrr. Bu daj.'l:"k mıntakm:la A1-
~(n.1 r 7trhlı cüzütarrlannı kullanmnı
~\; ';.·•in <'Rnubunda Yu"o~lnvlar 
~l ~u" ııehrlni r,e:ri almıc/'lardır Yu-
.ı !\~, .. ..._ ku' -·1 • • b 
o..ıtı~l'\ı • "' esas vvruerınm c~nıı r 
1 .. "iun::ın - 1nViliz kuvvetl!'rlvlP bir
~... ...... istihdaf eden \iir se'·ilde hal'e-

"llık:J ri tahmin et'lJm .. ktE>dir 
tı 'IAN TEBL!ClNF r..ORE 

fi ~ 1in 15 (A M - Alman re,!;mi teb
~ 'iu o~avvada Alman kuvvetlerinP 

ı. 1 1 rıvnrı Y:ı.ırToslnv orduru bnkivesi 
~ · el-tedir. Dilı.m!llt bazı no'kta-

ljı ı il !.a •eme+ et:"!'l~'!rtedir Ba7 
h ~ \7V tl,.rj Amavutluf:: drı"ru çr-
litı ı. Ji 1 ,. Kuvve lerlmh S ... a neh-

"" " 1" N' ~ ""' c;l r ·r D::ıha 1-- ') ısan ge-
l ·11~"~lı t sekküller BE>J~adın mer

;ı ,,,. '""?ni lf'rdir. 'RPfarat mıntakac;m-
1~ ~ru,.-~ h~lind<>lci düsm:ın kUV:Ve~
lat"ıf ıv~·olakada hava kuvvetlerım11 

~l"ldnn 1 ornbardım:m ..ailmiştir 
hed('n<ı~·bo n da tnyyaTelerimb: asken 
~tltn,.;rp ri' ·ıım ederı"'k ~enicı yangınlar 

c:o. '<:hr 111 
'n!rı 1 . 

it> b· " 1 Yunanistanda askerl hare1dit 
t>clir "dil n plftnn göre cerey-an etmek-

:tJt ~ . fAN PETROL 
· iSi BATIRILDI 

l~~dr:ı •. 15 (A.A} - Bahriye neza
Rali ?lıf!.ı : Tigis ıdcnizalbsı düşman iş
\>e ~tı ~aki Fransaya gitmekte olan 
~ Yuklu bulunan on bin tonlul bir 

Petrcl gemisini batırmışhr. 

Biitün bu hareketten bir tayynremiz 
ıfönmemic:tir. 

İNGİLIZ HAVA HÜCUMLARI 
Kahire. 15 (A.A) - Orta sark İnrriliz 

hımı kuvvetleri ıkarargiıhm n tch'liği : 
'R:lllrnnlnrda Yunan lıarekat sabn,.forin
de yollar üzerinde ilerlemekte olan dii~
mnn ko1!ann:ı karsı bombanhman tny
~·nrelerimiz b"r çok hiicumfar vapmıs
lard1r. Tayynrclcrimfzin eksrrisi lıu kol
lara tam isabet Jm,-iJetmMcrdir. 

Göricc böl,l!c!;inde ıwcıbr ılıruıyesin· 
de hultınan düşmı:ın bomb:ı:rdım:ın fay. 
varcleri ınrC1 tayvnrclcrimiz tnrafındruı 
önlcıırrck hirisi t:ıhrip edilmis \'e di,ğN' 
hazıları da hns.-ırn uj!ratılmıstır. 

A,·cılarımız Oyl'lp da~run snrkında 
bir düsman f.otyynrc.c:l daha diWJnnüş· 
lerdir. ______ """"""" ____ _ 

Almanlar amansız bir 
ateş gnğmurunR tutuldu 

f Sonu 3. cii Sa1ıif,,if.e ] 
PAZ RTESİ G'ÜNKÜ VAZİYET 
Londrn, 15 (A.A} -;- Dahili cınnivet 

ne.7.arctinin tebliği : Pazartesi günü İn
giltere üzerinde son zamandrlkindcn da
ha fazla <liişman faaliyeti olmustur. Bir 
ime ölil ve varalı vardır. Bir kaç nokta· 
da bazı hasar olmuc::sa da chcmmiyctlı 
değildir. Cnl eyaletinin şimalinde bir 
yerde clün gece 'bir diişman tayyaresi 
düsürülmüştür. 

ALMAN RESI\11 TERLtlit 
Bcrlin, is (A.A) - Alman resmi teb

liği : İngilterede Scnjorj kanalında üç 
vapur bntırdık. İki gemiyi hnsara u~
rattık. Tayyarelerimiz İngillcrcnin ce
nubu prk'l sahillerinde liman tesisleri
nl bombardıman etmişlerdir. İ?Ja.nda ci
varında on bin tonlu'k bir İngiliz mua
vin kruva?.örü batırdık. 

Dün gece ve gündü:z dii$m.8n tayya
releri Alman arazisi üzerinde uçmamış-
tır .. 

ZA.Yf 
lznıir orta okulundan t 932 senesinde 

almlJ olduğum tesdilmamemi znyi et· 
tim. Yenisini alacağımdan eskisin'in hük
mü kalmadığını ilan ederim. 

Sümer sineması yazıcı Enver Haeekmek 
1419 (872) . . 

ZAYİ 
342 senesinde Kamdcniz Ere~lisI /\s

ı:erlik şubesinden aldığım tC'rhiı:ı tezk,.._ 
Temi kavbettim. Y ~nisini c;ı1:arnc:ai;'ım
dıın eSl-isinin hükmü kalmadı·ı ilen olu
'tlur. 

Karadeniz Ereğli kaZ!!.Sl Müftii ma

par. 
Türkiyenin bütün zevkini kendi

sinde toplam1ş bir §Aheserdir. 'takli· 
di yoktur. Çünkü yap11amamakta
dır. 

HiLAL ECZAHANESt 

hallesinden ~smail oğlıı Ali M .. rday e~~11mm•ını•mıc...:R•• ••m•mımmıııı... 
1426 (873) 

P. T. T. UMUMi MODURLO(;ON
DEN: 

( R e$Sıll1\ almacak ) 
lzmir Tel,.fon müdürlü~ünde münhal 

60 lira 'Ücretli bir re am ık ieln 2/51 
941 cuma günü mrzk\lr müc:lürlül.te mü
sabaka "mtihnnı yapıl~c~ ·br 

Bu mü.,abn'kaya is:dk edeceklerin 

Birinci sınıf ıniitchassıs Doldor 
emBr- AH Kamçıoğlu 
Cilt \'C Tt!nnsül hnsbhtdnn ve 
El.,EKTRİK TEDA \'İLERf 

Birinci Bcvler Sokağı No. 55 .. hmi-r 
Blhaml"Jl Sineması nrkasnda sabah· 
tan ~ma ltadar hastalarım kabul 
t-.der.. .. 

TELEFON : 3i79 (469) .., 
memurln kanunun 4 ncü maddciodel.::i .... 

, 
evsafı haiz olmalan ve r.n ge-c; Nisan oyı 
!!Onuna kadar evznkı müsbitlerini lzmir &ZMIR BEi EDtYESINDEN : 
Telefon müdürlüğüne vermeleri. imtihar. Hasan hoca mahallesi 913 ncü so-
günü beraberlerinCle kafi miktarda mlli- kak 34 3 adanın 13 7 pnrse.lindc 43 sayı
metreli Jd\ğıt, müşnmba ki· dı, çini mü· h dükkan ile Kara Osmanoğlu hanı 
rekl:.ebi, pcrger takımı, r.önye, cetvel içinde 26/ 4 7 ve 26 48 :sayılı odaların 
tahtası gibi resim ynprr.a9;a mnhsus nlat ve 343 adanın 98 parSt"lnde 30/32 tıa· 
ve edevatları getirmcl .. ri ilan olunur. yılı dük1'nnların ~·ıktırılması nlana ait 

l 412 ( -868) olmak üezere enkazının kaimen satışı 
-------------- Fen isleri müdürlüğündeki .keşf ve şart

fZMfR DöROONCO iCRA MEMUR- namesi veçhile açık arttırmaya 'konul
LU~UNDAN .: muııtur. Keşf bedeli l 40 lira, muvak. 
Açlk arrtıma ile paraya çevrilecek kat teminat 1 O lira 50 kurustur Tali,ple-

gnyri menkul rin teminatı iş bankasına yatırarak 
Ada 1592, parsel 7 numarada kayıtlı makbuilari)e ihale tarihi olan 16/4/ 

lzmir Çorakkapı mahallesi dahilinae 94 l cuma günti saat 16 da encümene 
12 65 nci 1 nci melez 11oka ~ındn kain 5 mürnr-aatları. 
taj n.Iu bir bap hane. 2-7-12-16 (767) 

( 4000) lire kıymeti muhammindi i~ 
hu cnvri menkul açık artbrma ile !latı1ığa 
çıbnldı. 

Birinci arttırma 815 941 perııembe 
günii ııaat 14, 30 dan 15 şe kadar daire· 
rnızde icra edilecektir. Bu arttırmada l1" 

75 nisbetinde bedel verilmezse en çok 
arttıranın teahhüdü baki kalmak snrtile 
2ni arttırma 20/5 /941 salı günü yine ay-

lf/J ........................ ~. 

Sayın m.ii,fterilerimize 

Arastada 

VE 
ni saatte vnpılacaktır. Bu arttırmac1a dn H L d 
keza '1- 75 nibctinde talip zuhur etmezse Ü RÜmef caddesin e 
satıs 2280 No 1o kanuna tevfikan geri 
bırnkılacaktır. 

Bu gayri menbıl üzerinde hale talf'bin
de bulunanlar ellerindeki resmi ''esa.iklc 
birlikte 15 gün için müracaat etmelidir
ler. Satıs pe!linpara iledir. Şartname 29 I 
4/941 tarihinden itibaren her keesin r,ö
rebilmeııi için açıktır. Daha fa:ı1a malu
mat almak iistiyenler dairemizin 940/ 
4461 No.1u dosyasına rnüracnatlan ilan 

Nermin 
Tuhafiye tnağaza!an Hükiimet Ko
nağı karsısında 12 No. ya nakledll
mbıtir. 

1-5 (856) 

' olunur. 1424 (869) .... 

İ("imi pnt lcuetli. me\-simin 
en a:\izel 

GAZOZLU MVSHIL 
LİMON AT ASI 

olan 

PURGOLİN 
Piyasaya çılımıştrr .. 
::ER ECZANEDE BULUNUR 

Ul\1Ul\ı1 OEPOSU : 

C A. H 
LABORATUVARI , 
tş BA.NKASI ARKASINDA 

No. 5 .. tSTANBUL 

·~--------------.-.----------------~ 

KAŞELERi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMATIZMA, BAŞ, DtŞ, SiNiR, 

ağnlan ve GRiP, NEZLE, SOôUK .. 

ALCJNLl.KLARI, DERMAN k.

lerile derha1 geçer. lcıııbmda güncLa 

1-3 Ka§e alınır. Her et"nnede bulu-

nur. 



ı 

SiY ASI VAZİYET Askeri vaziyet 
---c>--

::m::xwrn su 
't .. ENI ASIR 

% 

Balkondaki harp 
::::z; -

16 NiSAN CARSAMBA 

---c>--

Sovyet - Japon ,-u~osla"' ord~--
SOVYET - JAPON A~'lAŞ

M Si VE AMERiKA 
--->-

Alman n~akine
li tüf enk kıta-paktından .;ıkan stD Almanların 

kir ~arar başına işler 
açıyor 

--<>-

Am.~rika siyase
tiııi değiştir-

• 
mı yor 

larının hücumu 
püskürtüldü 

--<>--

Parti grubu umumi heyeti toplandı 
x•x·----~---~-

l;foshova Almanlara 
harşı, Japonya da 
Amerilıaya ııar$• 
lıuvvetlendiler.. Almanlar Ballıan or-du· 

Radvo J.(azetesinc göre Sovvetlcrl~ larını bir milyondan 
Japoma arasında imzalanan pakt gü- fazlaya çılıarmağa 

--o---

ÇINLILER SOVYET YARDI· 
MINDAN ÜMiDiNi KESMiŞ 

GÖRÜNÜYORLAR 

Hariciye Vekili son 
inkişafları anlattı . Pireye hücum eden ve ____ _ 

nün en ı·hemıniyetli meselesi olımı.ktıı mecbur OIU"Orlar 

x~x mayn dölıen Alman tay· . ·reı+ 
ı . d Ankara, 15 (A.A) - Cümlıuriyct Trakya ve Istanbuldan Anadolu ı. dl 

)1Gre erın en beşi Halk Partisi grubu umumi heyeti bu- sine ~eçmck istiyen ''e bir kir:ı e\·ın l• 

de\'a•ıı edıvor. Almanya ile İtalya üçliı ~ 
paktın sıkı t<><ı:'lnüt halinde hareket eden Radyo gazetesine gbre Yugoslavyada-
iki orUığıdır. Jngiltere ile Amerika bir- ki harekat hakkında muhtelif kaynak
birinc imzalanmamış bir ittifakla bağ!.ı- lardan gelen habe'rlerde Yugoslav kuv
dırlar. Japonya üçlü pakta dahil oldu- vetlerinin grup grup fakat muntazam 
ğu halde taahhütlerini yapmaktan ç~- bir surette harp ettikleri bildirilmekte
kinmektcdir. Sovyetler birliğinin \'azı- dir. 

düsürüldü.. gün (Dün) saat 15 te reis vekili Hilmi oturan kimselerle ev sahipleri ara'>~= 
Londra 15 (AA) - Yı~narJstandn İn- Oranın reisliğinde toplandı. Celsenin kira ve kontrat yüzünden çıkan 111l'""' 

·1· d 1 k ~ı. bl'Y• S y açılmasını müteakip kürsüye gelen ha- d :.uıı• 
Vaşington, 15 (AA) - Sovyet -

Japon anlaşması h"lkkında hariciye na
sovyet ve japaonyu anlaşması 

gı ız or u arı ararga .• ımn te ıgı· ag . . . . .. .. y • • lelerin gittikçe büyümekte ol u... . 
1
)Ölgemizdc düşman mkineli kıtalannın rıcıye vekılı Şukrü Saracoglu, hızı. ya- hükümetin dikkatini çeken takrir oJcuO 
yaptıkları hücumlar nüskürtülmi.istür. kından, uzaktan alakadar (>den sıyasi muştur. . 

yeti ise büsbütün şüphelidir. Pakt bu Yugoslav ordusunun ııimalde ve doğu
iki memleket arasındn imza olunduğuna da Alman taarruzlan'la karsı muanni-

dane mukavemet ettivi, hatt~ Nişte ve 

;mı kordel Hu11 aşa~ıdaki resmi beya
natta bulunmuştur: 

- Bu anlşma iki memleket arasında 
bir müddettenheri esasen mevcut olan 
bir vaziyeti teyit eder mahiyette gözük
mektedir. Buna binaen yeni anlaşma, 
her ne kadar iki memleketin bu vaziye
ti yazı ile tesbit hususunda mütabik ka
lacakları şüpheli görülmekte idise de 
vine de bir sürpriz teşkil etmemektedir. 
Hükümetimizin siyaseti pek tabii ola
·ak değişmemektedir. 

Diğer bölgelerde sükÜnet vardır. • , had~selerin son inkişaf safhala:ını izah Hüküınct bu mesele etrafında te.ııo-... 
etmış ve bu meyanda bazı hatıpler ta- ~ 

MA YN DÖKTÜLER VE rafından sorulan suallere de cevaplar kat yapacağını ve kimsenin mağdurı). 
HALKI BOMBALADU ,AR vermiştir. tine meydan vermiyecek kanuni tedbit' 
Londra 15 (Radyo - S. 21.15) - Yu- Grup umumi heyeti hükürnetin be- ler ittihaz edeceğini grup umumi he)'f' göre bunların iki zümreye karşı va7.i -

yellerinde bir değişiklik olmuş mudur.. Üsküpte mukabil taarruzforla Alman pi
Japon hariciye nazırı Matsuokanın se- yadc ve molörizc kuvvetlerine ağır za
yahatinin en ehemmiyetli sebebi Sov- yiat verdirdiği görüliivor Almanlar Bul
yetlerlc bir anlaşma akdi idi. <;?aristandan yarım milyonluk bir ordu 

Japonya buna büyük ehemmiyet at· ile harekete geçmelerin<! ra~men Yu
fctmisti. Sovyetlerin üçlü pakta mensur• goslav mukavemeti karşısında bu ordu
olan Japonya karşısındaki vaziyeti Ja- yu takviye maksadiyle tekrar Ronıan
ponya icin daima şikaye~ mevzuu olmuş- ya ve Bul~aristan üzf'rinden yeni kuv
tur. Çünkü Sovyetler ltalyaya ve Al· vetlC"r sevketmektedirfor. Bazı tahmin
man}'aya karşı bitaraflık siyaseti takip lerc göre Yugoslavya ve Yunanistnna 
ettikleri halde Uzak Şarkta Japonyanın karşı harekC>ttc bulunun Alman kuvvet
faaliyetini işkal etmekten çekinmemiş- leri 60-65 tümeni geçmektedir. Bu da 
)erdir. İste Moskovada imzalanan bita- kafi g(>lmC'diğindcn bu kuvvetJer müte
raflık paktı ile Japonya geçen eylülden madiyen takviye edilmrktedir. Fakat 
beri istihdaf ettiği gayeye varnıaktadır. mevcudu bir milyonu geçecek bir ordu
Paklın hükümleri malumdur. nun ikmal isini tanzim etmesi ve bu ka-

Acaba bu anlaşma Sovyctlcrin Cin '!ar insana Bulr,aristan üzerinden yive
siynscti iizcrindc nasıl bir tesir yapa· ~ek lemin etmesi pek ı:ıüç olacaktır. Ha

'"Ckat inkişaf ettikçe bu zorlukların ar-
taktır? . . 'k. t ~ d h kk kt Sovyet Rusya ve Japonya Çının ı ı aca~ı a mu a a .r. 
«:yaletini paylaştıklarına göre Sovyet- Yunnn cephesine gelince: ltalyanlarır 
lerin Çine yardım siyasetine devam et- Göriceyi isgall<!'l'i münasebetiyle dün 
miyeceği intibaı hasıl olmU§tur. Pakt bunun neden i1eri geUiği kısaca izah 
Çun1tkingde hayal inkisar. uyandırmıı- t>dilmişti. Enerjik ve ileriyi gören bir 
tar. Japonyanın bu paktar. en mühim kumnndan olan general PP.pagos zaif bir 

·istifadesi bu olmuttur. Diğer bir istifa- müdafaa sLc;temini terC'ih etmektense 
desi de Birleıik Amerika ve İngiltere- memleketin bir kısmını daha terkede
ye kartı vaziyetini sağlamlqtırmasıdır. rek daha emin bir surette muharebeyi 
Sovyetlerin kazancı ise Avrupadan ge- kabul şıkkını tercih c-trniş ve böylece 
lecek tehlikeleri daha az endiıe ile kar- 0 n doğru kararı vermiştir. Yunanlılar 

ı · · b J'k İtalyan ve Alman ordularının taarruz1a-ıılamaktır. Sovye er ıçın u teh 1 e Al. rını bundan evvelki müdafaa hatların-
many~dan gelebilir. Su halde pakt bir da kabul etselerdi iki cepheden birinin 
yandan Amerikayı, diğel' taraftan Al- bir çekilme hareketi k::rşısında diğl'r 
manyayı istihdaf ediyor. Çünliü Sovyet- cephenin tehlikeye di.ismesi çok nıuhte
Jer birliği Almanya ifo harbe tutuşursa meldi. Amavutl~ktakr cenhenin ihliya
yeni pakta göre Japonya bitaraf kalma- r] olarak geri nlınması bu tehlikeyi ber
lıdar. Halbuki üçlü pakta göre Alman- lara.f etmiştir. Şimdiki Alman harekatı 
yaya .yardım etmeli idi. Öyle göı:ülü- daha ziyade müdafaa cepheleri ilcrisin
yor kı 1939 da Avrupada ol~~ ~ıt~n- de setir vazifesiyle muvazzaf Britanya 
)ere kayılan kalan Sovyetler hn·lılı 11°'- ve Yunan kuvvctlcrinl g<.-ri ntmuvrı 
di Avruoa işleriyle dah::ı yakından ve münhasırdır. Almanla!'ın derhal harekfı 
d1tha zivade meşgul olmak için Uzak ta geçmemelerinin sebı>bi de Yunanista
prk endişesini bertaraf etmek İstemiş- na karşı tevcih için kfıfi miktarda kuv
tir. Bununla beraber bu paktın Alman- veti hl'niiz taho;it etmemiş olmalarıdır. 
yanın muvafakatı olmadan İmza edil- llAVAl.ARI>A 
mİ§ olması tesavvur edilemez. Alman- Ajans haberlerinden öğrenildiğine gC-
ya bu paklan doğa!l karı ve zaran ölç- re Bnlkan1ardn Almanya ve İngiltered<' 
müı ve kir tarafının da.ha ağır bast~ğı.nı bir c;ok hava taarruzları olmuştur. İngi 
gördüğünden buna muvafakat etmııtır. liz tayyarelerinin güpe gündüz Rur sa· 

Bugünkü beynelmilel karma karışık nayi bölgesini bombardımnn etmelerı 
vazjyclle mukabilinde bir şey verme- havacılık bakımından büyük bir ehem 
'den yalnız müttefil;: temin etmek müm. miyeti haizdir. Çünkü bu İngiliz hava 
kün değildir. Almanyanın vaziyetinde Jnıvvctlel'inin uzak hedeflere gündüziin 
bunu anlıyan bir realizm hi'5i vardır. ı;:tide~k duruma vasıl olduklarını gös
Sovyetlerin bitaraflığını temin eden Ja- termektedir. Yakın zamanlara kadar 
ponyanın Amerika karşısında vaz.iyeti- Almanlnr hava ordularının sayısını on 
ni daha z.iyade kuvvetlendiği de mu- binlerce rakamına çıkarıyorlardı. Al
hakkaktır. Japon - Sovyet paktının manların ha\la ordularında kaç tayyare· 
'.Amerika ile İngiltere arasındaki tesanü- lcri vardır? Bunu bilmek mümkün de
(lü hir kat daha kuvvetlendirmesi bek- ğildir. Fnkat hadiselerden bazı neticeler 
)l'nir. Amerika Groenlandda yerleşmek- çıkarabiliriz. Almanlar Balkanlarda bir 
le Avrupaya doğru uzanmış bulunuyor. vıldınm harbına hazırlandıkları sıradn 

----~ bu mıntakada mühim tayyare kuvvet· 

Sarki Afrikacla .. 
--~>---

1 ta_lyanlar iki 
""eneral, 3 albay 
ve bir çok esir 

verdiler 
Eritrede yalnız Hür 

Fransız lıuvvetleri dört 
bin İtalyan esiri ele 

geçlrdller-

leri tahşidine lüzum görmüşlerdir. Al
man hava kuvvetlerinin büyük kısmı 

· batı Avrupnda bulunmakta idi. Alman· 
lar garp cephesinden ve bilhassa Fran
sadan bombardıman ve avcı tayyarcle · 
rinin bir kısmını Balkanlara getirmiş
lcrclir. İngiliz tnyyarelerinin giipe gün
düz Almanya içerlerine akın etmeleri de 
bu hakikati teyit etmektedir. Alman 
propagandasının yaydığı gibi Almanla
rın on binlerce tayyareleri mevcut ol· 
saydı garp cephesindeki hava kuvvet
leri müvazenesini bozmadan Balkanla
ra kafi derecede tayyare gönderebilir· 
lerdi. 

Alınanların tek cepheli bir barba ha
zırlandıklarını burada bir kerrc daha 
g-örmek kahil olmaktadır. 

Bir kaç cephede birden çarpışınca za
afları me~._dana çıkmaktadır. Bu Kidişlc 
ln~iJiz hava ku\'vctlerinin hava üstün
lüğünü tahmin edilen zamandan daha 
evvel alacakları söylenebilir. _ 
E'' ı 1111111111111ı11111111111111111111111111ıı111111111111 ı: 

~ ltalya Anıerikayı ~ 

Kahire. 15 (AA) - Tebliğ: Gene
ral Oino Sontini cenubi Afrika kuvvet
leri tarafından esir edilmiştir. Genera
lin refakatindt> bulunan general Crikan
tl, üç kolonel, yüz subay, 12 O ltalyan 
eri ve 160 y<'rli esir edilmiştir. 

protesto 
-·· 

etmiş 
-

Kahire, 15 (A.A) - Bildirildiğine -
göre hür Fransız kuvvetleri Eritrede 
dört bin esir almışlardır. 
D:ESSİENİN ZAPTINA DOl'iRU 
Knlıir('. 15 (A.A) - Orta şark İngi

liz ordulan karargahının tebliği : 

:: Vaşington 15 (AA) İtalyan E 

Habcşistnndn Britanya kuvvetleri 
Dcssic sclırinc doğru ileri hareketlerin
de dc\•nnı etmektedirler. Cenupta dü -
man kuv\'Ctl('rİ ·iddctlc takip edilmek
tedir. 

::hükümeü birleşik Amerika hükU- 5 
§ metine İtalyan vapurlarına el ko- 5 
:: nulmasını protesto eden yeni bir :: 
§ nota vermiştir. § 

§ Amerilıa limanların· ~ 
§ dalıi bütün gemiler ~ 
§ müsadere edilecelı § 

B • ff ·· F- t i § Londrn, 15 (A.A) - DeyH Meyi§ 
ır ur raftSIZ Orp • § gazetesinin Vaşington muhabiri bil-§ 

dosuna Saldırdılar.. § diriyor: Parli'ımentonun müdafaa§ 
Londra, 15 (A.A) - Hür Fransız ~ knrnrlannı genişletmek için veni ka-§ 

SOVYETLER ÇiNE YARDIMI 
KESECEKLER MJ ? 
Çungking. 15 (AA) - Rus - Ja

pon paktı Çine yapılan yardıma tesir 
udecek mH 

Burada herkesin merak ettiği nokta 
budur. Moskovadan hu cihet hakkında 
vobırsızlıkla izaha~ . beklenmektedir. 
Bunlara rağmen hakim fikir şudur ki 
'5ovyetler birliği bu paktı bilhassa ve 
hüti.in dikkatini süratle kendi eşıgıne 
'~adar yapılmakta olan Avrupa hnrbı 
1.izerine teksif için şark hudutlarını em
niyet altına almak maksadiy]e akdeyle
mistir. 

Tokyo, J 5 (AA) - Japon - Sov. 
"etler paktı Sovyetler birliğinin Çine 
vermekte olduğu harp malzemesi mese
lesine temas etmiyor. Mesele ileride 
·eıkik olunacaktır. 

Moskova, 15 (AA) - O. N. B. 
"ljansı bildiriyor: Bugünkü gazeteler 
Japon hariciye nazırı Matsuoka ile Sov
vetler birliği hariciye komiseri B. Mo
lotof arasında teati edilen telgrafları 
neşretmişlerdir. B. Matsuoka telgrafın
dn ncümle şunları söylemiştir: 

Bugiin imzalanan pakt milletimizi ye
ni bir dostluk yoluna sokmuııtur. Bl! ve. 
sikanın münasebetlerimizde bir mcşale 
vazifesini göreceğini ümit ediyorum. 
Kaaa bir müddet ikamet etıiaim büyük 
mem1eketiniz.i güzel hatıralarla terke-
-liyorum. 

B. Molotof cevabında: cHararetU 
ııissiyatınızdan dolayı teşekkür ederim. 
Bu paktı faal ve verimli iş birliğiniz sa
vesinde yapılmıştır. Münasebetlerimiz 
de dostlukları takviye edeceğini ve sul
~n amil olacağını ümit ederim.> Demiıı
tir. 

BUTON MESELELER HAL 
EDtLMEDi 
lzvestiya gazeteıi tunları yazmlftar: 

Bu pakt Rus - Japon münasebetlerin. 
de bütün meseleleri haletmiyor. Fakat 
de hiitiin meseleleri halletmiyor. Fakat 
sebetlerimiz yeni bir safhaya gİrmiftir. 
Bu safhanın feyizli olması beklenir. 

JAPON BAŞVEKtLINiN tZAHA Ti 
Tokyo, 15 (AA) - Nazırlar mec

lisi bugün toplanarak Rus - Japon pak
tını tetkik etmiştir. Devlet şurası bu haf 
tn içinde paktın tasdikine ait kanun 18-
vihasını müzakere ve tasdik edecektir. 
Başvekil prens Konoye bu hususta iza. 
hat vermiş, paktın son dakikada imza
sını mucip olan sebepleri anlatmıştır. 

1(.. 
Vaşington, 15 (A.A) - Sovyet -

Japon paktı Vatingtonda muhtelif akis
ler yapmqlır. Bazı mahfillere göre Sov
yet1er Japonlan bir Japon - Amerika 
harbinde rahat bırakmağa razı olmuş
lardır. Diğer bazı mahfillere göre iki 
memleket birbirlerini dikkatli bir mü_ 
~ahede altında luhnakta devam ede
<'eklerdir. 

Vaşington, 15 (AA) Birleşik 
Amerika memleketleri Sovyetler birli
ği ve Japonya arasındaki paktan sonra 
her iki memleket hakkındaki siyasetini 
yeniden tetkik edecektir. 

Amerika Sovyetlerle daha dostane 
münasebetler tesisine çalışıyordu. Sov
yetler - Yugoslav paktı ve Macar taar
ruzu münasebetiyle Amerika Sovyetle
rin ittihnz ettikleri vaziyet üzerine 
memnuniyetini bildirmişti. Şimdi hari. 
ciye nezaretinin Sibiryaya gönderilen 
emtia meselesini veniden tetkik etme
si icabedecektir. Amerika hariciye ne
zaretinin hu hususta beyaz sarayın di
rektiflerine intizar etmesi beklenmek
tedir. 

--~-~--~-

Macar!at" eski 
topraklarını 

almışlar 
Budapeşte. 15 (A.A) - Macar penel 

kurmayının bir tebliğine göre Macar 
kıtnlan Tuna ile Tisso arasındaki nra
ziyi işgal etmişlerdir. Bu suretle Maca
ristandan ayrılmış olan Bacska araz.isi
nin geri alınması bitmiştir. 

Sırp komitecilerinin teşkil ettikleri 

rıan emniyet nezaretinin tebliği: yanat ve izahatını tamamiyle tasvip et- tine bildirmiştir. Ruznaınede be~ 
Alman tayyareleri Yunanistanda mü- miştir. madde olmadığından riyasetçe celser 

teaddit şehirlere ve köylere taarruz et- Bunu müteakip ruznameye geçilerek nihayet verilmiştir. lfll' 
mişlerdir. Sivil halkı istihdaf eden bu ı1111111111111ııı11111111ıııııııııııım11111111111111111111111111111111 ııı111111111111111111111ıııııı1111111111111ıııııı 

1 
taarruzlarda üç kişi ölmüştür. Bir kaç T•• k• Jt ) t• t h de.:!J 
yaralı vardır. Preveze civarında bir Al- Ur ıye• 8 ya JCare mua e ti 
man tayyaresi düşüriilmüştür. Alman 
tayyareleri Yunan sahillerine mıknatıslı 
maynlar dökmüşlerse de bunlar alaka
dar makamlar tarafından temizlenmek
tedir. 

Bir 
---------1'~x·----------

ıene uzatılmaıı hakkındaki nota/af 
yükıek tasdika iktiran etti 5 ALMAN TAYYARESİ 

DüŞüRüLDÜ ------x.x·-------
Londra 15 (Radyo - S. 21.15) - Yu

nanistandaki İngiliz hava kuvvetleri ka
rargfıhının tebliği: Pireye hücum eden 
Alman tayyarelerinden beşini düşür
di.ik. Bir kaçını da hasara uğrattık. 

Ankara 15 (Telefonla) - İtalya ile İtalya hariciye nezareti arasınd:ı teati 
aramızda mevcut olup müddeti 1941 sc- edilen notalarm meriyet mevkiinc ~O' 
nesi başında biten ticaret ve scyrü se- nulması heyeti \'ekilece kararlaştırıl~ 
fain muahedenamesinin bir sene uzatıl- ve karar yüksek tasdika iktiran ctf11~ 
ması hnkkında Roma büyük elçimizle tir. " 
um 1111111111111111 ı ı ı ı ı ır111111111111111ır11111111111111111 ıı 1111111111ııı1111ı11111111111111111111111111ı11 111111111111 

ALMAN RESMl TE.BI.tO! 
Berlin 15 (A.A) - Resmi Alman teb

liği: Bosnahersekte Yugo~lav kuvvetle
rinin çevrilmesi devam ediyor. 

Şimali Yunanistanda Koznnayı işgal 
ettik. Selaniktcn hareket eden kıtaları
mız Alyakmonu geçmişlerdir. İngilizler 
dümdar muharebeleri vererek çekilmek
tedirler. İtalyanlar Göriceye girmişler
dir. 

Pirenin bombardımanında ~eman elli 
beş hin 1on vapur batırılmıştır. Maltaya 
taarruz edilmiştir. Alman tayyareleri 
Tobruka yapılan hücuma müzaheret et
mişlerdir. D~rne civarında iki tayyare 
diisürülmi.iştür. 

Mançestere büyük çapta bombalar 
aulmıştır. Atelyelere büyük zararlnr ika 
edilmiştir. 
Düşman tayyareleri dün toprakları

mız üzerinde uçmamışlardır 
------

lngUiz hücumları 
----«o>----

Sofya bomba
landı, büyük 
infilaklar ve 
yanı!'ınlar oldu 

--<>---

Şimali Yunanistanda ve 
Libyada çolı şiddetli 

hava hücumları 
yapıldı.. 

Londra, 15 (Radyo S.21.15) - Kahire 
resmi tebliğ : Pazar gecesi Sofyada tay
yarelerimiz askeri hedeflere taarruz et
mişlerdir. Demiryolu merkezi, depoları 
ve bilumum tesisat bombardıman edil
miştir. Mühimmatla dolu iki sıra va
gonlard:ı müthiş infilnklar olmuştur. 

Britanya tayyareleri ayrılırken de
miryolu depolarının her tarafında bü
yük yangınlar çıkmış bulunuyordu. 

YUNANİSTANDA 
Şimali Yunanistanda tayyarelerimiz 

dört yerde düşman kollarına taarruz et
mişlerdir. Dört Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. Manastır civarında iki Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

LiBYADA 

Şarki Libyada düşmanın temerküz 
mevkilerine dün bütün gün ve gece 
şiddetli hücumlar yapılmıştır. Eladen, 
Dernede askeri binal~da infilaklar ol
muştur. Yerdeki tayyarelere tam isa
betler kaydedilmiştir. Bir tayyare bölü
ğümüz diğer bir ha\'a harbmda daha 
dokuz Alınan tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Trablus limanına muvaffakıyetli bir 
hücum yapılmışbr. Büyiik bir gemi ya
kılmış, Hmandaki tesisata ağır 7.ararlar 
ika olunmuştur. 
Habeşistanda cenubi Afrika hava 

kuvvetleri iki İtalyan tayyaresini imha 
etmişlerdir. Bütün bu harekattan an
cak dört Britanya tayyaresi geri dön
memiştir. 

Brindizi ve Avlonya 
da bombalandı •• 
Kudüs, 15 (Radyo S.22) - İtalyan 

resmi tebl_iği, Brindizi. Avlonya ve 
Trnblusun lngiliz. tavyareleri tarafından 
bombnrdıman edildif:ini, Brindizide ve 
Avlonyadn iki vapurun haı:arn uğradığı
nı. Trablusta bazı hasarata sebebiyet 
verildiğini bildiriyor. 

--~~~~---

Ticaret vekili 
Ankaraya döndü 

Beyanname verme müddeti bitti 

Istanbuldan çıkmak 
istiyenler ne kadar? 

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

İstanbul, 15 (Yeni Asır) Kendi yarın (Bugün) vilayette yapılac~~_.! 
arzulariyle İstanbulu terkedip Anadolu- içtimada tetkik edilecek ve kaç .k).ŞI" 
ya gitmek istiyenlerin beyanname ver- ıl cs'fr 
me müddeti bugün (Dün) bitmiştir. Anadoluya geçmek istediği anlaş B 

Kazalarda verilen beyannameler ya- lır. Beyanname verme müddetinin U:: 
rın öğleye kad:ır vilayet makamına gön- tılıp uzntılmıyacağı henüz malôın 
derilmiş olacaktır. Bu beyannameler ğildir. ....ııı 
11111il11111111111111il1il111111111111111111il111111111il1il1111 '111111il1il111111111111111111111111il11111111111111111111"" 

Gene doktorlarımız and ictiler 
t • -H 

lstanbul 15 (Yeni Asır) - Ordudaki sitnjlarını ikmal eden genç doktorl"· 
mız bugün mera.simle ancliçmişlerdir. 

Parasütcülerden korunma tecrübeleri ... ' 
İstanbul 15 (Ye~~ Asır_) - Şehrimizde hava tehlikesinden ve paraşütçiil~ 

den korunma tecrubelerı devam etmektedir. Bugün de Eyüpte ayni teCtU 
ler yapılmış ve muvaffakıyetle neticelenmiştir. _ .... 

1 11111111111111mıı11111ıı11111111111111111111111111111111111m1111ı111111111111111111111111111111111111111111111111111...,. 

Makineye 
Verilirken 

•••• 
Dünkü In,iliz 
hava faaliyeti 

O>----

Af rika~a bir çok naklige 
kolları tahrip edildi 

---0--

Solyada emtea garı 
ve antrepolarda 
yangınlar çıkarıldı 
Kahire 15 (A.A) - İngiliz hava kuv-

vetleri umumi karargahının tebliği: 
Sirenaikte dün bütün gün ve evvelki 
gece düşmanın hava meydanlarına, kı
taat tecemmülerine ve motör1ü nakliye 
kollarına bomba ve mitralyözle devam
lı hücumlar yapılmıştır. Bu akınlar ne
ticesinde bilhassa Tobruk cephesinde 
düşmana ağır hasar ve bir çok zayiat 
"erdirilmiştir. 

Eladem, Deme ve Gambota askeri bi
nalar tahrip edilmiş ağır infilaklar vu
ku bulmuş ve dağınık bir halde bulunan 
tayyarelere tam ' isabetler kaydedilmiş
tir. Neticelerin tam teferrüatiyle tcsbiti 
mümkün olmamakla beraber bir çok 
hasar vukua getirildiği teeyyüt etmek
tedir. 

Tobrukta fasılasız. avcı devriyeleri 
idame edilmiş ve düşman tayyare 1e
şckkül1eri Tobruk üzerine bir akm te
şebbüsünde bulundukları zaman bir fi
lomuz 8 tane Yunkers 87 d~ürmüştür. 
Hava clafi bataryalarımız da aynı böl
gede 4 tayyare diişürmüşlerdir. Diğer 
bir filomuz bir Heynkel 126, 2 tane G. 
50 \'e 7 tane de Yunkers 87 düşürmiioŞ
tür. Tobruk civarında Menastır iniş 
meydanında Avusturalya avcı tayyare
leri 2 lnne Mf'sser~mit 110 düsiiıınUş 
ve yerde bir tnne Yunkers 52 tahrip et
mi<şlcrclir. Bu bOlg<'<le bir çok ınotörlü 
nakliye vasıtaları da tnhrip edilmiş ve 
hasara uğratılmıştır. Avcılarımızdan 
üçü ve bir bombardıman tayynresi bu 
lıarekiittan dönmemiştir. 

HABEŞISTANOA 
---«O>----

In~iliz kıtalar• 
Aşşeleyi işıral 

ettiler 
--o-

Bir generl ile bir U•' 
kumandanı da 
esir edildi 
Nairobi 15 (A.A) - Reınl te~ 

Gimma yolu üzerinde kıtalannuz ~ 
abahanın 170 kilometre batı cen\I ~ 
daki Omo nehrine varmışlardır. ftebı4 
rnadan ilerliyen bir kıtamız Avaş :ıı ır 

üzerine bir köprü attıktan sonra ~,. 
ba doğru ilerlemiş ve Aşşeleyi Jl'l~ 
vemetsiz işgal eylemiştir. Adisa~~ • ..,I 
ele geçirilen büyük miktarda ~ 
arasında kıymeti 1000 İngiliz lirSSl ,.,ıf" 
dir edilen bir plan yapma tesisatı 
cuttur. _ .~~ 

Cenubi Cubadaki İtalyan kı~~ 
kumanda etmiş olan general ~..dt' 
~t! bir liva kumandanı esir e~ 

ya bombardıman edilmiştir. Emte~ 
Triyaj yolları, antrepolar başlıca arııı' 
teşkil etmislerdir. Emtea depol ~ 
bir çok yangınlar çıkarılmış, iki ,\tit• 
dizisine tam isabetler kaydedilrJ'I~ 
Vukua gelen şiddetli infilak bu v;ıı~ 
larda infilak maddleri mevcut o1Jef1"' 
nu göstermektedir. Tayyareler }ıeu~ 
rinden ayrıldık1an zaman nı~~ 
depolarının şimal ve cenup uçlst

1 et• 
yangınlar bütün şiddetiyle dcvafl1ıs.,-
mekt<> idi. Yenice. Ptolcmais. J{~ Jc,.. 
\'C Gorna Cuma bölgesinde düŞ1119.ı tll' 

fileleri bombardıman tayvarC'krirJ'1;11yııı~ 
r:ıfmdan ınuvaff::ıkıyetle bonıbnr .ııtc51 

<'dilmiş ve bir cok clüsman ta"~;. 
ci.isünilmU ve ha~ara uğrntıJıııı~ 

1 11.;' 

Doğu Afrikasında cenııp Afril<t1~1b91' 
cıları Habeşistanda Gimmrı VC' B~ı 11W 
cadaki hava meydanlarını mitr01~0 ts11e 
::;ine tutmuşlardır. Gimmadn .~11 ' }ııılifle 
1')-:H, bir tane de Caproni knonır 
konulmuştur. . 

13 
- 14 

Mcıltada düşman tayynrelcrı pfl'llşlıı~ 
Nisan gecesi adaya bir akın V~ ~ si.,.i 

. · b. rıları~ ıı"' dır. Orduya aıt servıs ırt• ' bl11111 ' 
miilklC'rde bazı hac;.qrlDr vuku 

kuvvctlcrı karargahının tebliği: 41 mı- : rarlar ittihazı bekleniyor. Amerıkn : 
maralı Hür Frnnsız torpido muhribı § limanlarında bulunan bütün gemi-§ 
düşman tayyarelC'rinin hücumuna uğra- §: ]erin müsaderesi için B. Ruzvelte § 
mıştır. Yunkcrs 88 tipinde bir tayyare : salahiyet verilecektir. İtalyan büyük§ 
topçularımızın isabetli ateşiyle denize § elçisi bugün ikinci bir protesto no-; 
'1üsürülmüştür. § tası daha vermişse de bu notalara§ 

Torpido rnuhribimizde ne haı:ar, ne : aldırış l lilmi\·ecektir. : 
dC' ı.wiat vardır. E 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111E 

çeteler köylerde ve kasabalarda Macar 
kıtalarına ve Almanlara taarruzda bu
lunmaktadırlar. Bunlflrın imhasına ça
lışılmaktadır. 

Ankara 15 (Telefonla) - Ticaret ve
kili bugün İstanbuldan şehrimize dön-

Trablus_garp te dün gece tayyareleri
miz tarafından ağır surette bombardı
man edilmistir. Ticaret gemileri ortası
na bombalar düşmüştür. Bir vapurun 
yandığı görülmüştür. Diğer vaptJrlarda 
da hasar mevcut olmak icap eder. 

tur. Öli.i V<' vnrnlı ncle'Cii nzdır. 111\iS" 
Sir~ııaıkte k::ıybt'dılen 4 ta~!~~en bet"' 

tesna olmak i.izere tayyarel~~ı üŞ)erdif• 
si bu harekdttan salimen dorun müştür. · Balkanlarda 13-14 Nisan gecesi Sof-


