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ilin münderecatmdon mesuliyet kabul edilme2 

~Garp çöliindc !ngiltz askerleri avcı hattına yayılmış vaziyette 
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Cüm1uırivetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan çıkar siya.8t gazetedir 

Libyada vaziyet 
telılikesi'l 

-c>-

Kaputza 'da ıngilizler 
bir taarruz gaptııar 

--o-

Vaziyet ciddi, fafıat 
Mısır için seri bir teh· 

lllıe mevcut değil .. 

ENTERNASYONAL FUARINA 
HAZIRLANINIZ ! 

bmirin benliğini gösteren gmel Fuar bu sene 
yine bütün dünyaya mvezu olacak, yüz binlerce 
vatandll§ bu sene de Fuara kopcaktır l Siz de 
hazırlanınız! 

20/ ACUSTOS - 20/ EYLOL 1 
..................................... ~ 

YENl ASIR Matbaasında basılDUftır. 

al a la da 
tazyik arttı 

----4c>-

üttefi hattına saldır
dılar, giremediler 

Yunanlılar Arnavutıuıı· 
tan çeJdlip hatlarına 

yerlefiyorlar 

\'akın Şark HARBiN Hl'I DEVRESi 
Radiselevi BAŞLAM I Ş BULUNUYOR 

Londra, 16 (A.A) - SawhiyeU.{lr 
mahfillerden haber alındığına göre Bü
yük Britanya kuvvetleri Libyada Ka
putta nuntakasındaki düşman mevzile
rine arkndan muvaffakıyetle taarruz et
mişlerdir. Dlişmanm hücum arabalan 
bombardıman edilmiştir. 

Vaziyetin ciddi olduğu kabul edil
mekle beraber Alman ileri hareketinin 
ehemmiyeti tetkik edilirken çöl muha
rebelerinin hususi , .aziyetini nazan iti· 
bara almak icap eder. 

Londra, 16 (A.A) - Salahiyettar 
mahfillerden alman haberlere göre Yu
nani&tandaki İngiliz ve Yunan kuvvet
leri Olimpo& dağından Görice i&tikame· 
tinde timali garbiye doğru ilerleyen bir 
batb tutmaktadırw. Umumiyet üzere 
Arnavutluktaki Yunan kuvvetleri geri 

Mısır ve Yunanist_an c~he1erini ziyaret edecek olan A v usturalya başvekili çekilmekte ve imparatorluk kuvvet-
B. Menzıs lngılterede yaralı bir tayyareci ile kon~~rken }eriyle daha cenupta iltihak peyda et-

- -c:>-

4lrnan • Sovyet menfa
Gtlerinin ııat'i 

---co>,---

A~erikaya~öre 
kat'i devreııin 

D,Acclc~GA;cl~A~R !!-"!H~eo;AL.ACI kccDıcocE cA~locce>~.h9.0-.h9J"J"JJ'~~=ccccccooetmekt~i~. Ma~fib vazi~:et b~. az mü. 
ft ' tebaniktır. Bır habere gore dusmonm, 

• müttefik kuvvetlerin müdafaa hatlanna 

lte.ıadümüne doğru lerıemeJıtedir •• 

Vazyetin en miihim kı~nıı, bu kadar 
uzun muvıısale hatlarım muhafazaya Al
manların ne dereceye kadar · muvaffak 
olacakları noktasıdır. Umumiyet üzere, 
Mısır için hemen çekinilecek bir tehlike 
mevcut oJmadığı kanaati mevcuttur. 

MAN HA VA HÜ CUMLH 1 ı ~: ~d".t~ ~.ı;:~·dbi, t.. ':ı~": 
taamızu vukua gelmiştir. ' Fakat dü~ma-

-0---

SEVKET BiLGİN de ortasına 
j{elindi .ı. ~\'~etler Birliğiyle Japonya arasın· 

~rtıı.nlanan bitaraflık paktı, dünya ef. 
~ tınıumiycsini yakmdan alakadar 
l~ nıesclclerin başında yer almıştır. --o-

\lldı:~miyctle «i~'l'enilmek istenilen ŞC.Y ECER DEMOKRASiLERiN 
y lıu .pakt, mih\•cr dc\'letleri lehinde BAŞINA BiR FELAKET 
y apılnıı bir yardım hareketi midir. 
cloksa Sov~·etlerin mutlak surette harı> GELiRSE 
IŞ~nda knlınak siyasetlerinin bir neti- • • • • • 

'esı nıidir? Vaşington lG (A.A) - Miimessiller 
i .Bu suale doğru bir ccvnp verebilmek 1 meclisi bahriye encümeninde deniz mü
;ın, lıer şeyden evvel So\·yetlerin dün- dafaa vaziyeti hakkında beyanatta bu
le a. v~i?'ctini ne şekilde miitalaa ettik· lunan bahriye nazırı albrıy Knoks dc-
tını bılmek Jazımdır. miştir ki: 
Bü~ün Avrupayı istila eden Alman· <- Şimdi bu dünya barbının kafi 

la,. Şamdi Balkanlara yayılm-., Sovyet· bir devresinin ortasında bulunuyoruz. 
Je~. hayat.i menfaatlere malik oldukla· Bu harbe filen iştirak edenlerin başına 
". Jı?igel~n tehdit edecek vaziyete gel- bir felaket gelirse Amerilmn birleşik 
~~tır, Hıç şüphe edilemez ki bu telıdit- devletleri millet\mize ve hükümetlmize 
"'?• bu tehlikeler Kremlinde itinBh tet- karşı ne gibi hissiyat ile mütehassis ola
kiklere tabi tutulmaktadır. Fakat Sov· caklarını söyliyen düşman milletlerle 
l'ttler, Battıktan Karndenize kadar uza- muhal olacaktır.> 
tıan istiHi seline muka,·cmet hususunda DONANMA TAKV1YE EDlLtYOR 
k~dilerini kafi derecede kuvvetli his- Vaşington 1G (A.A) - Amerikan do-
~tnıcdiklerinden · Anglo Sakson alemi- nanmasının mevcudunun 239 bin kişiye 
~n kuvvet müvazencsini yeniden ken· çıkarılması projesi ayanda tasdik e<lil-

.. lehlerine tesise muvaffak olacakları ır.iş ve beyaz saraya f{Önderilmiştir. Re
~llnü beklemektedirler. isicümhur dilediği takc!irde donanmanın 
ki ICremlin, şimdiye kadar, birbirini ta- insanca mevcudunu 300 bine çıkaracak
.. P eden emrivakiler karşısında duydu- tır. 
~11 • hoşnutsuzluğu Tas ajansının tebliğ- ~~~ccccaccccccccaccaca' 
YafiYle ifade etmekten ba)!ka bir şey 
...:nıanuştır. Bu pasif muhalefet Al
ist·~·anın dikkatini çekmekle beraber 
t~a projelerini sonuna kadar tatbik 
J e.k azmini gc\'şetmemiştir. İşte Rus
P~Pon paktının böyle bir zamanda ya
~ nıış olması manidardır. Deniliyor ki, 
Por~ova, Avrupada daha müessir bir 
J~ •tıka takibine imkan bulabilmek iı:in, 
rı·{:°nya ile uzun siiren anlaşmağlığma 
J 1 ayet \·eı·mekte menfaat görmüştür. 
;Ponya hu anlaşma sayesinde büyük 
.;:·a niıamını kurmakta kendini ser
riic! 1eliıkki etse hile İngiltere ve Ame
~nııı azametli muka,·emetiyle karşı-
8'ıtı;aktır. Yani Sovyetler 1939 ağusto
ba ~ Almanya ile yaptı1dan gibi, da
~ bır defa harp tehlikesini kendilerin
ltr .uıakl~tırmak şıkkını tercih etmiş
) di~. Japon emperyalizminin doymı· 
~j ilıtırasları Birleşik Cümhuriyetler· 
8- ~nya arasında harba müncer olur

İNGİLİZ RESMi TEBLti'it 
Kahire, 16 (A.A) - Orta Ş?rk. kuv

vetleri karargahının tebliği : Libyada 
Tobruk mıntakasında vaziyet de!,'İ.şme· 
miştir. Sollum bölgesinde müfrezeleri· 
miz büyük faaliyette bulunmuşlar, düş
mana insanca mühim zayiat verdirdik
leri gibi zırhlı otomobillerini de mühim 
zayiata uğratmışlardır. 

---co>---

Yeniden Pireyi 
ve bir çok yeri 
bombardıman 

ettiler 
Bertin, 16 (A.A) - Resmi tebliğ: $i-

ma1i Afrikada İngiliz zırhlı kuvvetleri- --o--
nin bahri)'e kunetlerinin yardımiyle YUNANISTANDA 3 ALMAN VE 
Solluma yaptıkları tanrruz tardedilmiş-
tir. Şimali Almanyada düşman taciz t:ı· 1 ITALYAN TAYYARESi 
arruzlannda bulunmuştur. Zayiat ~ok 
ehemmiyetsizdir. Bir düşman tayyaresi OU-ŞU- RU-LDU-
düşiiriilmii$tiir. lTALYAN RESMi T.EBLil;.i Atina, 16 (A.A) - Atina radyosu 

R lG (A.A) 
_ Şimali Af ·k d dün akşam umumi emniyet nezaretinin 

oma, rı a " d ki bli"' . . . . 
Sollum harekfiliylc Tobruka karşı taal' · a gı a · te gını neşretmıştır : 
ruz devam ediyor.. İngiliz donanması Biribiri ardınca dalgalar halinde ge-
dUşmana yardımda bulunmaktadır. len Alman tayyareleri Pire mıntakaaı 

Şarki Akdenizde on beş bin tonluk ve Selaniğin cenubu garbisinde muhte· 
bir vapur batirdık. lif mıntakaları bombardıman etmiş ve 

$nrkj Afrikada Dessiyede düşman kı· mitralyöz ateşi altım~ almişsa da maddi 
taatına hticuın ettik. hasar ve insanca zayiat olmamışbr. Al· 

TUNUS KARA SUI.ARINDAN man tayyarel eri Pire sahilleri b oyunca 
MI GEÇTİLER? muhtelif noktalara bombalar ve mikria. 
Londra, 16 (A.A) - Deyli Telgraf tıslı maynler atmışlarsa ela bunların düş-

[ Sonu 3. cü Sahifede ] [ Sonu 3. cil Sahifede l 

U yclıırma haberler 
----c:o>---

lngiliz askeri
nin Yunanis
tandan çekil
diği yalan 

---~_.,.,,,,,. ____ _ 
Sovyet - Japon paktı 

---co>---

Japonya n_üfe
caviz olsa da 
Sovyetler bi

t araf mı? 
'J'olırulıta İngiliz müda· Bir Fransız gazetesine 
faası Alman ve Jtaıyan· göre Moslıova ya Alman 
lar için ciddi fJir tehJIJıe farla harllı, yahut mira 

teşfıil ediyor.. ortalılığını hesaplıyor 
Londra, 16 (A.A) - Royterin askeri Vişi, 16 (A.A) - Sovyet - Japon bi-

nm bu batlann içine girdiği hakkındaki 
haberler asıl&ızdar. 

IT AL YANLAR YJNE 
ZAYJAT VERD!LER 
Atina, 16 (A.A) Arnavutluk 

cephesinde İtalyan kıtalarının lt"..a.'ıalli 
taarruz hareketleri İtalyanlara ciddi ka
yıplar verdirerek tardedilmiştir. 

Garbi Makedonyada kıtalamnızın ye
ni mevzilere doğru emir mucibince ha
~ketleri icra edilmiştir. 
DOŞORULEN TAYYARELER 
Bugün hava dafi batarya]an ve hava 

muharebeleri esnasında on düsman tay
yaresi düşürülmüştür. 

l 04 ESiR ALINDI 
Atina, l 6 (A.A) - Atina radyosu

nun beynnatında Şimali Yunanistanda 
ve Arnavuıluk cephesindl! halyanlar \'e 

Genç Yugoslav kralı 2 inci Piyer Almanlar tarafından yapılan hareka t es. 
bir törende nasında Yunanlıların d ört subay ile 100 

Y ı da esir ald1\lan bildirilmektedir. u,os avya n ALMAN ıl.ilLEYlŞı 
Matlmat nC%8reti sözcüsü Alınan znh· 

a.ı:ı:..Jen haberle L kıtalarının Pazartesi ~nü . Sdanik 
~ ~ r r Sonu .?. ett Sahıfo.de 1 
- •c aaa aaacaaca~acc~J.X 

iyi değil 

"-"""d\'Yetler gerek Asyada, gerekse Av- Orta •ark tnyiliz ordtılan 'ba<ıkumarı<la-
.... a ağır basacaklardır. Japonya, Al- ıı: ıı: 
~ tahriklerine kapılnlıyarak. Pas~ik -nı genera Vavelin sivil kıya/ etle 

muhabiri bildiriyor: Alman ve İtalyan taraflık paktı hakkında Pertinaks diyor 
propaganda mekanizmalan İngiliz ve ki : Salahiyettar müşahitlerin fikrince 
imparatorluk kıtalannın Yunanistandan muahedenin neticeleri şu suretle tesbitl•='"'~:ı;ıı,...:1..,,..mııı...,...aıı..,...._i:ıııirı._İllİİ~m-..<.::lliııİ~ıııiııiıliiııiiıiıilıiıiııi 
geri çekildiği yalan haberini sıkılmadan edilebilir: 

Bulgar başvekili B Filo# 1ltıhık 
irat etkrken 

.;~ında lnıiıtere , .e Aınenka ıle alınmış bir Tesmi 

So"'ııtan içtinap etmekte devam ede~, 
Şt "Yetler Birliği bu paktı yapmalda bır ITALYAN HEZiMETLERi 

,SÜRÜP GiDiYOR 

neşretmek garabetinde bulunmuşlardır· 1 - Bundan sonra Japonya İnıiltere 
Salahiyettar Londra askeri mahfilleri ve Amerika ile harp halinde ol ursa Sov· 
bu garip şayialarda en ufak hakikat yetlerlıı bitaraf kalacağından emin ola· 
şemmesi olamıyacağını bildirmektedir., bilecektir. Bunun manası Sovyetler bir
Atinada bildirilmiş olduğu veçhile Y'u- liğinin kendi hesabına Japonyayı Hol
nanistanda bulunan kıtaJarı takviye için landa Hindistanı, Birmanya, Siyam ve 

1 kaybetmiş olmayacaktır. 
~urası muhakkaktır ki Rusya. Uzak 
ile lttaki mevkiinin emniyetinden ziya
.__ t\'rupnda tehlikede olan bayati men· 
~erini diişünmektedir. Alman ihti
~ ın yann neler hazulıyacağını. Mos
tak:Y• ne gibi sürprizler karşısında bı
~ cağını kimse bilemez. Almanya, At-
4 t.ik nıeydan harbını kaybederse, Ak
.;_tlıtde hakimiyet . te,ı:~i. için sarf~tt~i_i 
~etlerin boşa ~1ttıgını. Mısırı ıstila 
, labbüsünii tahakkuk ettiremiyeceğini or tsa ne kadar zaman SÜret."Cği belli 
tlt "'!Y~n hu top yek\ın harpte muka\·e· 
h:hnı uzatmak için yeni maceralar arı: 
.\ aktır. Hepsinden fazla cenubu şarki 
b.~l'lıpa kavnaklaruım harp ve abloka 
"uı·· ·' . .\) llndcn kı:,·metlerini kaybetnıclcrı 
btık~an;vayı buna mecbur edecektir. Hal· 
'-iıı ~lnuınyanın Avrupada has \'ura
l'etı bır tek macera kalmıştır. O da So,·
rett~r Rirli~iylc hesaplaşmaktan iba
tltakr'. Almanlar b(;yJe bir vesile ~·arat
tıi ıstcrlersc So\'l'etleri yeni A\'rupa 
lı~rtı~na i tirake da,•et edecekleri şüp
~ tdır. Hu takdirde Sovyet Rusyanın 
'Va rp dı ında kalmak politikasında dc
tt~ edenıiyerek iki şıktan birini tercih 

·•ıe • · 
1 

51 ırap edet'ektir: 
liğj - Ya AlmnnJarla hakiki bir iş bir· 
)il :a'tnı~k suretiyle bay Hitlerin dün

ınııyetinl" yardım edecekler, ya-
[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

---c>-

Mavi Nil'in sol 
sahilindeki • 

ıs-

tihkimlardan 
da kaçtılar 

HafJefistanda üç yerde 
. mulıavemeıe çalqan 
Jtalyanlar 76 ilin fıadar .. 

Londra. 16 (A.A) - Habeşistanda, 
imparatorluk kuvvetleri düşmana Deb
ra Markosun 50 kilometre cenubu gar
bisinde taarruz ederek kuvvetlerini da
ğıtmışlardır. Bu noktada İngilizler Ma
vi Nilin sol sahilindeki istihkamları ele 
gecirmişlerdir. Geri kalan İtalyan kuv
vetleri birbirinden ayn üç mıntakada 
yavaş yavaş toplanmakadır. Bunlar da 
Dessiye, Gondar ve Cimma mıntakala· 

f Sonu 3. cü Sahifede ) • 

[ Sonu 4. cı1 Srıhif ede ] ( SOt&u 3 . CÜ Sahifede ] 
~ccaacca= Qıaı:ıca accı:ıı:aoaccacac~ 

Mııır 31olun14 miiffet.fAG cdn il~ biri 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Ingilizler Mısır civa

rında şiddetli hava 

bücunıları yapıyorlar 
) 

Düşmana hiç nefes al· 
dırmadan mütemad i· 

yen ateş yağdırıyorlar .. 

lllEDOIYI, BllllR
LAR VE llMAILAR 

--->-
Bulgarlar Yu

goslavlarla mü
nasebetlerini 

kestiler •• Kahire 16 (A.A) - Britanya hava 
kuvvetleri karargahının tebliği: Hava 
kuvvetlerimiz Sirennil:ads Eladen, Tob-
ruk önlerinde ve Bardiyada büyük faa· --o--
liyctte bulunarak diŞtuıD kıtaat tecern- Yugoslav elçisi Sofya 
mülerini ve motörlil ,-,akliyatını mühim hu··ı.u"met"lnl de·-=- e .. 
hasarata uğramışlardır Düşman kuv- H .,s.-... H 

vetleri dağıtılm1ştır. Tayyl>relerimiz düş- istiyenlerle 1Jera1Jermq 
mana istirahat verdirmı-dPn mütemadi- Sofya, 16 (A.A) - Bulgar hükümeti 
yen bombardımanlar yapmal:ta ve mit- dün .. Yugoslavya ile diplomatik müna. 
ral vözlerlc taarruz etmektedirler . sebetleri kesmiftir. Bu münasebetle Yu-

Avusturalya avcıları Kaputzoda dört goslav elçiliğine tevdi edilen notada 
Yunkers tayyaresine ta::.rruz edereık bildirildiği gibi bu kararın alınmasını 
bunlardan birini düşürmüslerdir. Diğer icap ettiren sebepler §onlardır: 
Uç Yunkers alelacele innıislPrse de yer- 1 - Bulgaristan tarafından sebebivet 
de tahrip edilmişlerdir. D emede bir t ay- verilmeksizin ve tahrik ed i]meksi7in Yu
yare yerde tahrip edilmiştir. goslav askeri müfrezı-lerinin ay başında 

Bulgpr hudut karakollarına karşı yaptık
ları hücumlar: -Sonu 2 ci sa!ff o.da -



• CELLAT 
A~A ALI 

•• iKiNCİ KJSJM •• Yazan: Şah"n AJıd~man 
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-- Çabuk, hemen çıkın! 
-~~~~-~--•~x 

HUsre11 paşa, lıemendi lıendi eliyle boynuna ge· 
çirmişti 11e cellatlarına HÇabulı, çalJıılın diyordr.ı 

Hüsrev paşaya bu deh'jetli haberi ve- rev paşa yorgan altından başını çıkarıp 
ren, kendi sadık adamı. .,,;ki yeniçeri bunlara dedi ki: 
ağası S(lleyman olınu,tu... - Bire adamlar . Ne var? .. Buraya 

Hasta adamın duda~larınrla korkunç ne yapmağa geldiniz?. 
hır tebessüm belirdi ve gülüm<em.-ini Cellat Kara Ali cevap verdi: 
hiç bozmadan dedi ki: - Bizi Murtaza pa.<a karmda~ın sa-

- Madam ki kazıye böyledir (Mur- r.a yolladı. .• Padi.ahın fermanını icra 
uza paşayı anlatmak istive'!'ek) b11 id- t:nek vnzifesiyle mükellef bulunuy<>
raksiz koca neden m""•leyi (!izler de uz. 
ahir vaktimizde bizi padLsaba karşı is- - Fermanı görnırd~n •ize teslim ola
yana sevkeyler~. tınd•., varıp söyleyin.. nam .•. Padişahın emri k~rı:ısında boy
Evimiz~ top atmaktan artık vaz geçsin- num kıldan incedir. Söyleyin Murta1.a 
lor ... Emir padişahın ... Biz bu son ne- oa<aya, kendi gelip f~rmanı bana gös
fcsimizde onun fermanına muhalefe1 tersin.·· 
edarek düny•mız gibi ~hiretimizi berbat 1ki cellat bir iş becerm~e muvaffak 
etmek istem~yiz. . olamadan Hiisl'ev pasanın yanından ay-

Ben muUim .. Hemen gelip bana karşı •ıldılar. Bu finda Hüsrev pa<anın du
ndaatları ne i<e bir Sn P\'v.,ı icra ·et- daklarında hiç te iyi bir manaya delalet 

tmiyen ~eytanf bir tebessüm belimıiş-
sinler... t · d 

O sırada Murtaza paşa da kale bptla- t'·· çın en: 
rından geçip artık ka<;;ıbanın içine ı;ir- - Oh .. Aptal kocayı tuzai(a diişiir-
mis bulunuyordu.. dük .. diye kendi kendi•ine sevindi Ma-

Murtaza paşanın askerleri Tokadı rar Ali ağayı yanına coğırdı ve ona ka
yağına etmeğe kalkışmı•hrdı Buna se- 01 perdesi arkasına, elinde yalın kılınç 
hep olarak ta ahalinin Hüsr•v pa-.dar> tutan bir kac adam sakla-'llası hakkında 
tarafa ç1km1s olmalarını ilrriye sürüyor- .,.izli bazı tali.mat vercU ... 
!ardı. Her <ey haıırlandı ... Fakat kurnazlık-

Murt.aza pa~ !>inlerce ıorluk çekerek !o Hüsrev paşadan hic te geri kalmıyan 
askerleri böyle çok çirkin bir harekette Murtaz.ı paşa öyle kolayc• faka basma
bulunmaktan nihayet alıkoyabilmişti . dı ... 
Askerin verdiği bu müthi\ kararı duyar Kendi gitmiyerek fermanı cellAt Kara 
duymaz hemen koşmuş onların arasına .\!iye verdi ve Corla birl!lrte onu telmır 
girerek ciğer kokusu alan kediler gibi •<ki sadrazamın yanına volladı_ Cellat 
~özleri dönen binlerce adamı avutmal(a Kara Alinin elinden ferman; alıp oku
te•kin etme~e koyıılmu~tu. \'an Hüsrev paşa artık yapılacak hic bir 

- Aman yolda~lar .. Et-neyin, eyleme- '• kalmadığına tamamiyle kanaat ııetir
yin .• Bu ham sevdadan nz geçin .. Pa- 'Tıişti.. Büyük bir ilmitslzlik içind.- kala
di.,..h bizi buraya bir z•limi fepeliye- rak fermanı öptU, başına kovdu ve onu 
lim diye gönderdi. Yokse mazlllmbrır> Kara Aliye iade ede,...k dedi ki: 
mallarını yağma etmek i~in .değil .• Hem - Beş dakika mühlet verin.. Abdest 
bir milslUman kendi •?ibi bir mü.•llima- lıp hak riza"1 için iki rekat n:ımaz kı-
nın malını nasıl yağma edebilir?. l&ylm. 

Hiç Şe'!'iat buna cevaz verir mi? .. Ve Döş<>kten çıkan HU<rev pa<a altın bir 
~fe Murtaza paşanın askerine meram leğen. ibrikte abdest aldı. Sonra o<lanm 
anlatmağa çabaladı/iı bövle mühim ve C,ir klişesinde serifon >eccad•nin üstün
buhranlı bir zamanda Hü;Tev p0<a tara- de namazını kıldı .. 
fınclan gönderilen adamlar <'Plıfüer Es- Duasını da bitirdikten sonra uzaktan 
ki <adrazamın teslim olma!!a karar ver- 1<endi<ini gözetliven r•ll~tlara bakarak 
dil!iıı.i Murtaza paş..ya bild'.rdiler... eledi ki: 

Murtaza paşa, nerev~ giderse bir kuy- - İmdi gelin- ne yapac~k<aruz hemen 
ruk gibi pe§ln<le. g""•nr· ti~U Knt'a lly ... ~:ıptp bitirin .• Fakat lwll'& 6yle uzun 
dedi ki: ·ınırlıya l'7:iyet etm•m•l'<lnlı ani ne-

- Aman Kara Ali ~~u M senden rede kemendiniz? Ucunu v•rin hana ... 
başkası yapamaz. Hiç vabt geçirmeden tlmeği kendi e]imlE' boğ.ııma iliş~ 
yanma güçlll kuvvetli bir adam al da yim .. 
hemen paşanın yanına var ... Pek ziya- - Bitmedi t-
de uzıyan bu gaileyi Jlrlık b•tirivP'l't'llm. 
Göreyim seni ••. 

Murtaza paşa gilnlerdenberi kendisi
ni işgal eden büyük bir dertten kurtul
duğunu sezerek derin bi• memnuniyet
le nPlPs aldı ve uzun bir oh çekti ... 

Halbuki Murtaıa p:ışa ralribinin nef
sini bu kadar kolaylıkla te.lim edece
ğini s3narak yarulmakta idi. 

Muhataralı ve çok tehlıket; bir duru
ma d~en HU""'v pa'la. inine kapatıla
rak t•hdit olunan bir carrnvar gibi, bu 
ümitsiz vaziyetinde bile ha,-atını kur
tarmak i~in çare aramıık:an feral"llt et
mi• d "ildi... 

CPllat Kara Ali ile onun yanında bu
lunan Cor adında diller iılr cellat e~ki 
sadrazamın yanına girdikleri valot HU.-

:,•ııııııu•ırı'ıtlllflffltlllltllltııııuıııııııııııııtı11r: 

§ HiUil 0-czanesinden § 
~ bildiriliyor : ~ 
§ Sayın İzmirliler, E 
§Her giin eC'7.anemize edilen müraca- § 
:atlerden anlrvonız ki mevsim icabı;: 
§naftaline ihtiyac çoktur. Maalesef E 
§naftalin tedariki mümkün olmıyor .. § 
: Elbfae, esya, halı ne varsa hepsine : 
§pompa ile sılolm~k üzere hususi bir§ 
§ haserat il~cı yaphk .. Naftalinden çok§ 
: daha müessirdir. Lı.ke bırakmaı, ;: 
§ acık şişeyp koyarak L•ted.iiiiniz ka- § 
: dar verebiliriz.. ;: 
§ Naftalins.izlik bir eksiklik değildir§ 
:vatandaş_ ;: 
=1111111111111111111111111111111111111111111111111ttt111"' = 

e 
Gazinosunda 

şembe Eğlenceleri 

• 
enız 

er h fta büy .. k ra~bet 
kazanmaktadır. 

ASALAR iN ÖNCEDEN TUTULrnASI RiCA OLUNUR 

:·········:·································································~·········: • • • • 

i ~ B Y K I·liKA YE ~ ~ 
• • • • 
~ ............................................................................ : ......... : 

Kendi albimi Tanımıyordum! 
YAZAN ~ ve YILDIZ 

-3-
mek hiç mü'ıaliı~alı d•i7il. İnsan sizi gö-1 - Şu senin komşun Oğuz benim tu
rünoe aklı ba,ından ""divor .• hafıma gidiyor. lttifatları biraz vilılyet

Onun üwr' .e ef:ild• ve uzun uzun !ileri andınyor amma nibayt>I buna alı-
k disini öptü. • ışılıyor. Ya seni alılkadnr ed.;yor mu1 * Somrunun her sözü bir hançer dar-

Bütün geo•, kab11s halin~.. 0"1.ızla h<>si gibi kalbim,. saplıruyordu. Bunun
So'rlruyu rilyalarım~" göTe~l"k r.zaph la berah<!r kAfi derecede nef.ime hilkm
bir ı:ee• ı:eeirdim. Fen:ı bir filimde ol- ederek vekarla cevan verdim: 
du.'hı gibi. b •!arının vakla•fı" nı. ölçü- - İ<in doğrusu, o bana alakadar olu
sih derecede b' yUdii"ünü görüyordum. yor gibiydi Öyle sanırım ki bir genç 

Kahvaltı saatinde Somruy• karsı gil- kızla evlenmek talebinde bulunmak için, 
kr vilz ı:ö•term .. kte gürlii'k çekiyor- hiç olmaz.sa ona blraı a!Akadar olmak 
öum. Halbuki onun be.nim mi5:1fjrim ol- 13wn ... 
du:O:Unu unu mamaklı"ı"' lazımdı. O ise - Ay ... Seninle evlenmek ml istiyor? 
oon derece n~.yli id:. incir ç•lcirdeği dol Öyle ise, nişanlısınıı denıek > Bana ön
durmıyacak şeyll"r halck:ntla n3'ıl konu- ceden haber verseydin Y• ,ekerim ... 
şup ı:ülmektrn geri kalrr.ıyordu. Sesinde biraı alay ihtzazı hisseder 

YENi A$lR J9ıf':., 
z_ı 

17 NiSAN PERSEMBE 

ŞEHİR HABERLERİ 
Y. arşıy aka so
kak koşusL ~ü

zel old 
--<>---

Miisabalıalarda Jıaza• 
nan gençlere ınülıtifat 
ue dereceler uerildi •• 
Karşıyaka Halkevi tarafından ertip 

edilen sokak km;usu ve bisiklet yarış
larında birinciden üçüncüye kadar de
rece alan gençlere Halkevi reisi Hüsnü 
Tonak tarafından mük§faları tevzi edil
mi,tir. Derece alan atletler aşağıda gös
terilmlştir: 

2000 metre üzerinden küçükler ara
sında yapılan sokak koşulannda 1 incı 
Şahap Çok Dinler, 2 inci Lemi Yerli, 
ücüncü Recep Babruk, 3000 metre bü
yükler arasındaki ko'l\lda birinci Nebil 
Susup, 2 inci Necip Ak Günenç, üçün
cü Ramazan Özı:ü Barlas, bisiklet ya
rı.şiarında küçüklerden birinci İsmail 
ikinci Ercüment, üçüncü İmadettin bü · 
yüklerden birinci Ahmet Sesli, ikinC! 
Murat, üçüncü Coni.. 
27 NİSA?>.'DA KAR$IYAKADA ATIS 
MÜSABAKALARI YAPILACAK 
Atıcılık federasyonunun teşvikiyle İz-

mirde yapılacak ilkbahar atış müsaba
kalarını tertip icin İzmir, Karşıyaka ve 
Bornova avcı kulüpleri m~terek bir 
heyet seçerek hazırlıklara başlamışlar
dır. Tertip heyeti müsabakaların 27 ni
san pazar günü Karşıyakada Bostanlı 
mcvkiindek.i alanda yapılması kararlaş
tırmıştır. Müsabakaların bir kısmı ku· 
lüp Azalarına ve bir kısmı da umuma 
mahsustur.Ayrıca klüpler arasında grup 
atışları da yapılacak ve birinciliği ala
cak kulübe Beden terbiyesi genel di
rektörlük adına bir kupa verileceği gi
bi diğer bütün atışların birincilerine de 
hediyeler verilecektir. 

-----
Toprak ofisi tü

t••n alacak 
Toprak mahsülleri ofisince müstah

silden tütün mübayaa edilmesi ticaret 
vek8letince muvafık görülmüştür. Hü
kümetimizin müstahsilleri himaye için al 
diğı bu yeni kararla tütün fiatleri mü5. 
takar olarak muhafaza edilecektir. 

~-------~ 

or n 
sonra da faiz qliyec:efı 
Müeccel ve fa.izli bir borcun faizinin 

borçlunun ölmeıinden oonra iJleyÜp İş
lemeyeceği hakkında temyiz muhake
rr:esi heyeti umumiy .. incc ittihaz edilen 
tevhit içtihat lı:aran adliye vekaletinden 
fehrim.iz müddeiumum.iliğine tebliğ 
t"dilmiştir. Bu karara göre. terekt-nin if .. 
ıa~ kaidesine tevkifan tasfiyesi hali müs
te!na olmak üzere borçlunun ölümün
den sonra da faiz münkati olmıyacaktır. 

Şehrimizden gidenler 
Şehrimizde Orman işletmeleri hak

kında tetkikler yapan Ormanlar umum 
müdürü B. Fahri Bük, dün Ankara ya 
gitmiştir. 

'imtihanlar ayın 21 ve 22 inci günü yapılacak 
~~~~~~~~~~x*x~~~~~~~~-

Bu se~e s·ınıf geçecek 
talebe tespit ediliyor 

------x•x-~~~-~-

Vali B. Fuad ruıısal, Maarif müdürüyle birlilıte 
imtihan hazırıııııarını teftiJ eni. .. 

Orta okul ve lise öğretmen meclisleri 
bugün okullannda toplanarak sınıf ge
çecek talebeyi tesbit edeceklerdir. 

ta okulu son sınıf talebeleri de Karataş 
orta okulunda imtihan edileceklerdir. 
VALİMİZ MEKTEPLERİ 
TEFTİŞ ETri 

Ayın 21 inci günü lise bitirme 22 in- Mekteplerde imtihan hazırlıklarına 
ci günü eleme imtihanlarına başlana- başlanması üzerine valinliz B. Fuad 
caktır. Ege ve Kültür liselerinin orta Tuksal yanlarında maarif müdürü bay 
ve Li•e kısımlarının son sınıf talebesi· Halit Ziya Kalkancı olduğu halde muh
nin bitirme ve devlet imtihanlan ikinci elif mekteplere giderek imtihan hazır. 
erkek lisesinde yapılacaktır. Devrim or- lıklannı gözden geçi.mıişlerdir. 
ı 1t 1t it ttt ttt ı ı m 111111111 ıı l ili 11111 ili 111111111ttt11111 ili 11 ı ili ı ilim ı 1t ili 11111ili111 ı 111111111111111 111111111 ıı m 1111 

Pamuk f iatleri }'O· , r ~ ııa subayı olmak 

kında yükseltilecek 
--o--

Pamuk fiatlerinin yükseltilmeai için 
ticaret vekileti nezdinde temennilerde 
bulunmak üzere Ankaraya giden heyet 
bugünlerde iz.mire dönecektir. Ticaret 
Vekili B. Mümtaz ökmenle de temas
ldtda bulunan heyetin zam dileklerini 
hükümetimizin nazan dikkate aldığı ha
ber ahnmııtır. 

Denize düşen llinç 
safıatıanmı.ş bir halde 
çıfıarıldı.. 
Gümrük önünde bulunan Demag 

markalı büyük vincin dün toför lbrahim 
tarafından Birinci kordona getirilirken 
denize yuvarlandığını yaznuştık. Li
manlar idaresine ait bulunan vinç de
ruzden çıkanlmışoa da bazı aksamının 
bozulduğu görülmüştür. Gümrük idare
•İnin işlerini kolaylıkla görmekte olan 
vinç tamir ettirilecektir. 

Şoförlerin isteği 
--<>-

Dün vilayette vali B. Fuad Tuksalı zi
yaret eden taksi şoförlerinden bir heyet, 
kendi ~!eri hakkında valimizden dilek
lerde bulurunu~tur. 

---~----~ 
KE~mııılıııcı.sa • rgutlu 
yolunun tamiri 
münalıasada... 
Kemalpaşa - Turgutlu fÖIOsindelı:i 

menfezlerin tamiriyle bazı kıSJm)ann 
kaldırım dö,eme i,lerl için viliyet nafıa 
müdürlüğü tarafından münakasa açıl.. 
mıştır. 

ilç solıaJı daha beton 
oıarah yaptırılıyor .. 
Belediye tarafından Kültür mahalle

•indeki 1 388, 1379 ve 1382 numaralı 
•okakların yolları beton olarak inşa edi
lecek cBehçet Uz Çocuk bastahaneııi>
nin zemin katı beton döıenerek elektrik 
tesisatı yaptırılacaktır. 

ı&tıyenlere kolaylık 
---<•---

Yüksek okul talebe.iyle lise mezun· 
larından lüzumlu evsafı haiz olanlardan 
hava subayı olmak isteyenlere aziınl 
kolaylık gösterilmesi maarif vekaletin
den ~ehrimizdeki alakadarlara tebliğ 
edilmi!tir. 

---~, ....... ~-~-
HARP YilZVHDEN 
İslliçreye se11Jıiyatta 
bulunulamıyor ... 
Harbin Balk.ınlara sirayeti Üzerine 

Tuna ve Yugoslavya tarikiyle lsviçreye 
Sf'Vk edilmiş bulunan ihracat emteMı 
Yugoslav hududunda kalmıştJI. lsviçre
ye tiftik, yumurta ve deri gibi madde
lerin sevici hususundaki görüşmeler iler
lemiş olmakla beraber harp hali sebe
biyle Yugoılavya trdnsit olarak lrnlla
nılamıyacağından bu ihracata şimdilik 
imkin kalmamıştır. 

Kömür ucuzlıyacak 
--<>-

Bugünlerde şehrimize kayık vesaire 
vasıtalarla ı::ünde 40 - 5C bin kilo odun 
kömürü gelmektedir Kömür fiatlerinin 
döşmesine intizar ediliyor. 

-----
G · 1ı ürü· 
nün bir tezfıeresi.. 
inhisarlar Vekaleti lzınir gümrüğü 

Ba.smüdüriyctinden dün şu tezkereyi al
dık: 

Muteber gazetenizin ikinci sahifeııinin 
üçüncü sütununda ıehir habf"'rleri anketi 
ve gümrük yangınının sebebi dikkat&İz
lik serlevhası altında gümrük antrepola
nnda yangın çık.tığı ve mühim hasarlara 
•ehep olduğu adliye ve zabıtaca yapılan 
tahkikattan yangının gümrük kimyageri 
B.Sırnnın odasındaki ıobanın gündüz 
yalıt1lmıuı için tahta parçalan üzerine 
mazot dök.ülme9inden ileri geldiğinin 
anlaıııldığı yazılmıştır. 

Bu Tayyare Si EMASIN A 
Haf ta ııııııııı:ııııııııııııııııııııııı T ı: 3 6. 4 6 

Çılı:an yangının gümrük antrepolariy
le bir gıina alakası obnadığı gibi yangın 
~ümrük kimyabanesine ait sobadan çık. 
madığı ve y&ngln doğrudan doğruya 

((iimrükle alalcuı bulunmayan ve yalnız 
bina itibariyle gümrüğe muttasıl bulu
ne.n inhisar kimyııhanesinden çıktığı ve 
:rümrülc memurlarının bu işle bir gdna 
~lakııst olmadığı ~ibi gümrük kimyageri 
Sım namında bil' memurumuz bulunma
dığını ve yangın netice~inde gÜmriik bi
na ve antrepolannda bir gUna zarar Ye 
ziyan mevcut bulunmadığının tavziben 
tashi'1ine müsaade buyrulmasını rica ile 
A.ygılanmı sunarım. 

Esrarengiz memleketlerin barikalan nı ..• Alev saçan volkanları_ Balta gör
memiş ormanın cehennemi muhitinde arı:lan, kaplanlarla, tiımahlar arasın· 

da beyaz bir kodın.. 

DÖNYANIN 3 ÜNCÜ SÜPER FİLMİ... 

1 - ZAN ZIBAR 
(İNGİL1ZCF. söZLÖ 

2 - Yarının Kadınları 
(FRANSIZCA SÖZLÜ 

MATİNELER : 3 - S.40 - 8.30... Cumartesi, ı>aıar 1.45 te BAŞLAR. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

El iJAnlanndaki matine saati eri ınuteber değildir .. 
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gıbi oldum: 
- Fakat ben bu tall"bini kabul ettiği

mi söyledim mi ya? 
Sözlerim kendi kul.klarıma da cali 

geliyordu. So~ bun:. dikkat etmedi. 
- İtiraf ederim ki, dedi, umumiyetle 

başkalarının sevdalılarını calmak hoşu
ma gider. Fakat sen ba~ka. .. Sen be
nim kuzinimsin. Senir. hatırın için bu 
.özden seve seve vaı~eçebilirim ... 

Y-me içimden gelmiyen bir cevap ver-
mek kuvvetini buldurr.! 

- Benim için ilzülıLe. 
Böyle diyerek acele ~lıktan çıktım. 
Büyük ıhlamur ağaoının altına, Oğuz-

- Ağlıyor musun. küçük kız? Bu bü
vük teessür de nereden (!elivor baka
yun? Sakın Oğuz içir olmasıiı? 

Siikutum la.•dik makamında idi. 
Annem saçlarımı ok<ıyarak: 
- Eğer onun şu bizim beyinsiz Som

ruya hü!Qs çakması san5 ıstırap veri
yorsa buna çok hayret ed~rim kızım, de
di. Bu delikanlının cl:i<!l olmadığına ve 
her h~ngi ~dınla k:ırşılaşırsa, derhal 
ona alaka gosterdi!!in• hiç dikkat etme
din mi? Sen seyahatte iken. bütiln ak
şamlarını değirmencilorin hanımında ge
çiriyordu. Bu kadının ne fena bir <öh
reti olduğunu her halde bilirsin. Henüz 
vakti iken bunu anlamoklığın senin için 
müreccahtır .. 

Makedon ya, Bulgar. 
lar ı.e Almanlar 

[ Başlara~ 1. ci Snhifed• ] 
2 - Bulgaristanın harp harici olma· 

sına rağmen Yugoslav tayyarelerinin 
açılı: Bulgar ııehirlerine lı:a..,. hava hü
cumlan yaparak sivillerin. bilhasda ka
dın ve çocultlann ölümüne eehep olma. 
!arı. 

3 - Başlıca oebep de Yugoslavyanın 
Sofyadaki elçiliğinin Bulıı:aristanda k.a
rışıklık ve bir hükümet darb"8i hazırla
yan tahrikçi unsurlarla müna!tt"betler 
idame etmesidir. Bir beyanname bunla
rl teyit etmiştir. 

MAKEDONYA, BULGAR 
VE ALMANLAR 
Berlin, 16 (A.A) - Alman hariciye 

nezaretinde Makedonyanın tanzimi me
sele.inin bugünün meselesi olmadığl 
kaydedilmdrtedir. Bulgaristanda eski 
emellerin yeniden canlanduılmast tabii 
görülmektedir. Fakat bu, emellerin tat
mm edileceği demek değildir. lhtilifın 
nihayetini beklemek Jizıındır. 

-akın Şark 

Hadiseleri 
[ Bastarafı J. ci Sahifede 1 ·I 

ni ''azi tahakkümii ahında her s<} 

kaybedeceklerdir. 
2 - Yahut ta diinya hürriyetini ı.~· 

tarınak isti.ven milletlerle birleşerek ,\ • 
nıan taarruzuna nıukaven1ct edccrklrr· 
dir. 

On dokuz aylık harp tcrrübclcri ıı1!5· 
tcrıniştir ki Sovyetlerin Almanya ~~e 
yaptıkları dostluk ve ademi tccıı' ııJ 
paktı Alman tehlikesini kendi üıcri~ 
cekmcmek, harp mahrekinin dı$111. 
kalmak ınaksadiyle yapılmı~tır. BütiıP 
Avrupayı yutmak istiyen bir AJmaııl"•· 
dan Sovyetlerin endişe duymamalal'I 
mümkün değildir. Dakikadan dakikAY• 
ı:eni~liyen istiliı hareketleri karşısı~dJ 
So\'YCtler bitaraf kalıyorlarsa bu bıtıı· 
rafiığı Alınan hareketinin tasvibi nıorıJI" 
sına alamayız. Yakın Şarkta hadistl~ 
Alman • Sovyet menfaatlerinin ka 
tcsadümüne doğru ilerlemektedir. sa· 
tün bunlardan anlasılıyor ki Sovyc~: 
rin Japonya ile imzaladıktan pakt, ";""• 
ver lehinde bir hareket olmaktan :ı.İ1"' 
de harbın Sovwtler ülkesine bu)aşııtıt' 
sııu biraz daha· geciktirmek istiyen siyr 
setin neticcsjdir. 

ŞEVKET BİLGill 
----..,.,,.,.~--~ 

Kubilav ihtifali 
20 Nisanda 
yapılacak 

--<>--
Merasim için İzmir 11e 
Manisadan Menemene 
hususi trenler tahrilt 

edileceJı .. 
Şehit Kubilıiy ihtifali, 20 nisan paZO' 

günü yapılacaktır. Bu suretle halkın b~ 
ihtifale daha fazla iştiraki temin .,dıl· 
mi~. 

İhtifali.' mahsus olmak üzere İzmirdtP 
12.40 ta ve Karşıyakadan 12.20 de, ?ıf~; 
nisadan da 12.~0 da birer tren taht• 
edilecektir. 

İzınirden ihtifale iştirak etmek uzert 
Parti, Halkevi, birlik ve cemiyetler 8Z8" 
!arı, izciler gideceklerdir. Askeri band<? 
da Menemene gidecektir. . 

İzmir ve Manisadan başka Foça, D•; 
kili, Bergama kazalarından da heyeti.~ 
gelecek ve ziyaretçiler. kroki.si ve<;hi e 
ıhtifaldc yer alacaklardır. 

Törende Parti teşkilatına mensup 'il" 
vat ve öğretmenlerden bir kaçı, Men"' 
men Partisi. namına bir zat tarafından 
nutuklar Irat edilecek ve nutuklardaJI 
sonra abideye çelenkler konulacaktır· ____ .., ____ _ 
Ki SACA 
•••••••• ' KAÇ riJRLil 
HASTALIK VAR! 

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTllŞ 

Dün eczanede garip bir ıuale met\lı: 
kaldım. Müşterilerimizden bir köylü b., 
ha heybeyi indirdi, reçeteyi uzattı, •~.·· 
\at dedi, dünyada PJlab bizlere kaç tur
lii hastalık vermiştir, yoksa şu dolap!•<' 
da duran il&çlar kodar haııtalık mı .,.ar• 
dırh 

Güldüm, baktım adamcağız cev•P 
hekliyor. cHastalık çoktur baba dediı"' 
"ayıya gelmez.t 

Köylü baba diyordu ki: • 
- Hastalıkların içinde alı:ıl hastalıil' 

da olunnu•, bizim geliııi. aklından ha•~ 
diyorlar. Akhn nas•! h,..talandığuıa bil 
türlii akıl erdiremiyorum. . ı 
-Anlatayım dedim 1 me~~ıa kendi,l0 

dev aynasında gören ve eıki sadra%1'fl' 
'llazullerl gibi tavır t1tkınanlar. her iı:te 
üstün gelmek iddia.,ndn bulunanlar, kot• 
kaklar. kı•lı:andar, kin tutanla•, lüzuın•uı 
kabadayılarla .içinden pazarlıkcılar, 'IJl; 
hitin, tah!Ulin. görgünün adam ederot> b 
ği karakteri bozuklar. işte akd ve ru 
ha.talarından bir kaÇL.,. bi• 

Zavallı baba. <gt!İniuı bunlardan lı. 
ridir, çok Jtıslcanç. gösterişe ml'rak . ., 
kinci:. dedL Reçetesi de ıinirlcri tc~~ ... 
eden ilaclarla dolu idi. Allah lı:imseYı 
nirlcrinden etmesin &min.. 
-----------~-__.... :;; 
: 'il 1111111111 it I 1111111 11' 111111111111lltııttttiltt11111 1 ıı 
= ~ § RAŞIT RIZA ~ = ~ § Tiyatrosu ~ 
= e : BU AKSAM :;; = ~ = ~ 

§ Halkevinde ~ - , = ~ = ~ 

E Bob Stil ~ 
= ~ § V o<h~I (3) perde.. § 
~ NAKLEDE.~: MAHMUT yESt'\fÜ~ - ~ 

~Gişe ondan itibaren açıktır. 'feri•'~ 
E nnmaralıdır .. Temsil 21.30 da ba~lar· il 
S Temsilden sonra Alsancak ''e c;ii- ~ - ~=· ~ ;: zelyalıya otobüs temin edilmi:; ... • ı:; - ... ~ 
§ i'll il 11111 ( 111!111il111111111111111111111111111111111 

la bunca gilzel !aatler geeirdiğim ban
koya iltica ettim. Mvk:.vemet edilmez 
bir kuvvetle yaşlar g3zlerime doldu ve 
hıçkırıklarla sarsıldım. Bird•n bire ılık 
ve ıslak bir şey hi,.ettim Bu, elimi va
lıyan köpeğim Cicinin sert dili idi Bu 
muhabbetine müteha«l• olaıak kollıırı
mı boynuna dohdım. Bu sırada anne
min ••. ini duydum: 

Llkayt bir tavırla mukabeleye çaba
ladım: 

- Fakat anne, ııülünç bir vazivete 
dU~Urülmenin ho"8 gider blr şey olma
dıllını sen de takdir ed•rsin... Sonra. 
Somnınun da bu kada• kaygmzca hare
keti canımı sıkıyor ... O da. he?' k~ ııi
bi, Oğuzun bana .karşı riddl niyetleri 
oldu~nu bilir ... 

BUGtJ'N LALEDE İKİ BtiYtJ'K FİLİM 

- Cici, yine nereye sokuldun baka
yım? 

Annemi müteessir etememek için sak
lanmak isterdim Fakat buna vakıt kal
madan o beni keşfetti. 

- İyi ya! Artık bu clddt niyetleri 
kalma.mıpa lıilyle olması h•plmlz için 

-c Bitmedi ,_ 

YENİ TCRKÇE HARP JURNALi • 
ı .. ME$UM LİMAN AŞK, HEYECAN, DEHŞET. ~ 

MANLIK, VAZİFE DOLU FİLTht~ İLK DEFA 

2 •• ORMAN ZEBANİLE i 
JORJ OBRİENİN EN SON, EN GÜZEL t'İL!\Iİ .. İLK DEFA 

3 - TtJ'RKÇE İNGiLtz HARP .JURNALi 
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yet- Ealka larda tazgik arttı ıtalyan hezimetleri ~bı~~~~~~-
[ ~ ~~ 1 .. r ·p gı·d ·y r DAN: Dosya: 941-164 

1 
&ştar 1 eı • n eue SU U l O Alacaklı: İzmir Esnnf ve Ahali ban-ere a ··cenı· - körfezi ile Arnavutluk hududu:!un !arı ( Başttnafı 1. M Sa1 ifede} kası Alaşehir şubesi. • 

~ vol nda bulunan Kozanaya dogro ıleT-
lediklerini ve Kozananın 20 kilometre rıdrr. Gondarda takrı'bcn 8000 İtalyan ve Borçlu: Ala ehirde Raşit oğlu Emin •be 3000 yerli, Dessiyede 10000 İtalyan ve Kazmnn. 

YOr at kadar cenubu gmhirind Siatista geçi- 12000 yerli, Ciınnmda 22000 İtalyan ve Borç: (700) lira. 
~- dinin garp kısmına vardıklarını söyle- 15000 yerli ki ceınan 40000 İtalyan ve Müstcn·dat: Al chlr tapu dairesinin 

ç· -<> miş ve dücıman kuvvetlerinin aynı mın- 3r:ooo yerli askerden ibaret muhtelif 26-1-939 tarih ve 17 sayılı senedi. 
~!ilere göre Sov~et taknd3 KiHsura geçidini is!!al ettiklerin' ''liifrczeler bulumnaktadır. Satılacak gayri mcııl.W: 
~~l'Oll paJıtı Çin • Souyet bildirmiştir. Britnnya kuvvetlerine en son teslim Ala~ hirin Çakırca\ köyünde köy ci-
"'ırah AVUSTURALYA BA VEKtLt olan yer Mogadçyodan 500 kilometre varında Mayıs 926 t<>rih 12 cilt 2 sahife 

Lo edelerine muhalif YUNANtsT ANA GELtYOR ıncsnfcde sahildeki Qsiya mevkiidir. ve 16 numarnda knyıtl1 30 dönüm üze-
~· 16 (A.A) - Çungkinden bil- Londra, 16 ( .A) - lngiliz Ba"- rind:-n tapuya merbot şarkan köy yolu 
' e göre milli Çin basını Rus - vekili B. Cörçil Av ~turalya Ba vekil XOOO ESİR DAHA ~arbcn tlgın köyü dey;rmen yolu sima-
~ bitaraflık paktma müttefikan te- muavinine t~I~rafındu Bd~veldl Menzi. Londrn, 15 (A.A) - Adis Ababanın len yer yolu cenuhen Kadriye baITTyle 
~ ~tmektcdir. GaZE·t<>l~rin mütalea- sin Mı~ır ve Yunanistan cephelerini biz- işgalinden beri İngiliz ve imparatorluk m-ıhdut müfrez ba1t 
l'2( gore bu pnl..-t, Pekinde im1.a edilen zat zivaret etmesi için claha on bes gün kuvvetleri beş bin İtalyan ve üç bin Biri ,.i arttırma gOn ve saatr. 
~ _ 'lre.Nan..'ltinde imza edilen 1937 Sov- Avrupnda kalmasını istemistir. Avustu- Afrikalı esir almışlardır. Esirler arasın- A .,şehir icra dail'C'si odac:mda 12-5· 
~ iın nnıahedelerlnin hem metnine, ralya paTlAmentosu bu talebi kah~ et- da İtalyan gen<.'rali Pez.anti de bulunu- 941 tarHıind" Pawrtesi günti saat 14 ten 
~ e .ruhuna aykırıdır. mistir. yor. 16 ya kadar miiddet icinde ve açık art-
~ hukümetinin fikirlerinin naşiri tNGtIJZ VF. AI...MAN GENERAi, DEGOL HARTUMDA tırma suretile yapılacaktır. 
ht ~tral Dcyli Niyun gazetesi di- RES U TEBLlCLFRt K ahire. 16 (A.A) - Hfü Fransız Vaziyet v evsafı: 
!hr ..... -.: 1924 Sovyet - Cin muahedesi kuvvetleri kumandanı general Degol ~~1;'1Ce Sovyetlc.r birliiij d~ Mogolis- tl"'aJ:irke 16 ~~~A) -t bol.:~a ~;k kuv- tayyare He Hartumn gitmiştir. General d Ş?rknn kö1y y~lu lengarben Ilı?ıln köyü 
bL. uu: Çi toprağı 1 k t akla ve erı ararg .'JJntn e ı"ı· ı. unanis- Dcgole Mısırdaki Fransız kuvvetleri eyır.nen yo a şım2 yer yo u cenu-
~ş :ynı ~::. =rini tanda kıtalarunız b ütün cenheCf" dil."'- kumandanı general Ka1.nı refakat et- ben Kadrivedm Hilrriye eçen yer ile 
~ı·~:11 bir müddet zarfında buradan ma:rıla tem.--ıs hnlindedir. mel.etedir. mahdut oldu':'l.ı Vt? bilmes:ıh2: 72M1 met-

--nav d ahlı Berlin 16 (A.A) - Ahıan rec;mi teb . . re mnholli tarla 20945 mdre 50 santim 
~ ~ı a tc üt etmiştir. li~= Yunanistnnda Olimbos daC';iyle bu İNGh.IZ RESMİ TEIU.J:(iİ mahalli bağdır. Ceman 2 hektar 8185 

r,=!!~~~=:! 93' SEJIEDENBERİ BÜTÜN DÜNYACA ~~~~~ 
TANINMIŞ 

~ 
ANTİMAGNETİK' 

{ 

,, f>;>Tt$ VCRL&RI 

it RUŞTÜ SAl\TMAN,Y.uyuıncut..r 
•:t B.ZAHAROF, ff IURMt ~~sı 

O.GABA"'f, Yor Bed.etel\. 
!! M.FEVZI KAŞL.I, Bahıl!a.r 

TOPTAN 
SIPAR fN 

GARANTll..\ 

KRONOMEJRUERi 

u.. 

ıstanlıal Mıntaluuı Jlıtısaı Müdürlüğünden : 
- iktisat vek8.leti ihtiyacı için 4200 adet tezgah malzemesine ait te

ferruat cMekik, Tarak, Gücü. Cırcır, Çenğel, İplik ve tarak çekeceği, 
çerçeve ve gücü telleri> kapalı zarf usalile satın nlınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 60264 }m,dır. 
3 - Şartname dairemizden tedarik edilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanunun ahkamına uygun 

olarak 4519.60 Ura muvakkat teminatın vilayetiıni.7 muhasebesine 
yatınlması 

5 - Yukarıda tadat edilen maJzemeyi satmak ıstiyenlerin teklifnamelc
rini 24/4/9'4 I perşembe günü saat \ 5 e kadın Sirkecide kfıin Li
man hanındaki mudürfüğümüzde teşekkül etmiş bulanan komisyon 
reisliğine vermeleri lüzuma ilan olunur. 

7 12 17 22 f 307 (811) 
tete/tnafih Cin komünis• prırtisinin ga- clai!ın ....,rbmda diic:m-:ını muha.rebo••C' Kahire, 16 (A.A) - Orta şark kuv- bum•k IIU!t......:ıir. Baa3

- ha,.,..... bir bağ 
S

0 
1 0lan .«Sin Fuoitisi Pmıa> <1!:1.,~tesi ıo- ,.. " J .. - ı-nı C.i! " "r' "YeU tr~ mecbur ettik. vetleri karnrgfıhmın tebliği: kulesi ve bir tulumba vardrr. -------------------------------

l'1ır k' er birlivini müdafna. edc.ı:ek d~ ı..- d kal ı· So tNGtl 1Z HAVA HOC'UMT_.ART Haı..R:~istan a mmta anmtt şimal- Muhnmmen ktymı>ti· (111i0) liradır. 
~ : vyetler birliairin Çine karşı d tan De · d .. il 
'--. ,~tınde hiç bir dcfii~ikli.k olmıyacak- Kahire 16 (A.A) - Brftanya hava en ve c~nup ssıyeye ogru er- ~ARTNAME: 
-ır aı kn 1 k ~t:.. lemektedirfer. ~ T. iş Bankası detti dançuko ve dış Moglllis+..an hakkm- vvet t-ri STnrP.<-wm:n tPbllği: Man:ıc::- Ceneral Santininin esaretinden sonra Yukarıda vazıh ga~ri menkul 16-4-
h"-ı.,, -eklar.ısyon bu S?halarda Cinin tıma ı d motörlü bir tm.-v:m~ yerde tah- _.,2_ ...L. 941 ~-rihın' d"'- !..&.!.L.a- -~ıı--1- i1· .. ere 

04,"utn • • · dil • daha bir liva kumaı.ıaaniy=. kırll:: su- ki "' " nıu • "" '>dL nklK .. 
f'a1t h ranlık haklarına dokunmaz. An- rıp e mı~tir. · İ 20 gün müd~tle arttırmaya çıkc.."'Tll'?lı.ş-•":t..•:~dtrt ihtilüflımm ncıfiveye müte- Avlonyaya taarn.•zd~ vnpurfara mu- bay ırlki yüzu ıatynn "1.-e lGOO ii yerli tır. Yo'"--d~ yazıh gu··n -... T:ıal ve """at- Kifçtilz rasarraf 1Jesapları J94J iJırami~e pffinı 
"'1'ıt'lr ffak ıı· h 1 B. olmak üzere 1800 nefer esir edihnjştir. A ... • .. """ ..,.. ç · va ıyC' ı b;r ücu yapu.m1c;tır. ıri tc birinci arttırma yapıl:ı,.aktır. Gayri ~ELE&: 4 $u1Mlt. 2 Mayıa,. l ~ftS. 3 Rdnriteşrin tarihlerinde \-npdır 
knrııun~inde zannedildi~ine göre Çin hü- 6 bin, dii!t•ri 7 bin tonluk iki biiyük ia- .................. ,_................... menku:l tiç defa nida ıatti:-ildikten sı:ınra J9AJ İKRAMiY LERf 
•·· .. b~tı .• Paktın bazı noktalarını tavzih c::e gemisi bombalnnmı:z.n isabetiyle her- : ANKARA. PADYOSD : rn fiızfu pey koyan i.izet:inde bırakılır. ,. 
d
'<ll" tn h ha\' edil ı .. ı·r l ndet 2000 lır' alık - cın.no Lı'ra eı-,ı;.,.,;1 avi olarak Mosknvaya gön- a m..., ı : : ~u kadar ki sürülen bedel tahmin edi- 6.tJU .ı. ~telgrafa bir cevap ~inceye ka- Köprülüye ağır bir :ıkın vapı!mıştır. : •• !!.'!.~ CN K tL..P it O G ~~ •• M,,, .. : len kıymetin ylizde 75 !ti:ıi bulması şart- 3 adet 1060 lirahk - 3000 Lira 
"<il' uu h Vard t:.."--'•-" nıL :1- k 2 adet 751 liralık - 1500 Lira 
llııya k USUsta resmt ~·1uuıtta bultID- ar ıu..rrıı:ı.uu uçu naş ve muna a- tır. Bulma~') takdirtle üzeorinde hıra-
., ca br • lat kesilmi~tir. Köpröil1i - Pirfope yo-- 8.00 Program ve memleket saat ayan kılma kararı verilmiverek ikinci arttır- 4 

adet 
598 

liPahk -
2

-00«J Lira 
:o'\'y~tler Cine lurnfa düsmanın motCHü nakliyatı mu- 8.93 Afaru; habttlcıri 818 M'ıizik pi. 8.4S m:ıya bn-akıhr. 8 adet 251 Jinhh - 2000 Lira 
"l\l'dua - "-:ıffakıvetle bombnrdnnan eıdilmi~ti ... 9:00 Ev kadını - Kon~ılI3 .12;.3(} Pr~ 1kbıcl arttırma gün ma.."ıal ve saatı=- : ::: ı: ~=: = :~: :j~: 
'V . edecekler Bir çok nakllve. vaS1t.:tlar1 tahrip ~di1- r?m ve ~emleket s~qt, aya:ı 1:2.33 Mü- Alaşehir icra deiresi odasmda 22-5- 300 adet 29 linhlt _ 6000 Lira 

~~a.c:ıngton lG (A.A) - Amerikan rad- mis ve yangınlar cıknr,l"Ylıştır. zili: Hafif _sa:r:.:kılar 12.58 A:J4lll5 haberle- 941 "'-n·hinde p,.....embe günü saat 14- fa 
l ..ı Çungkim?ten alınan asag~ıdaki ha- yAnAIII AR """""-o An ri ıa.os .,,....:.. k Hafıif --t.-'-- "'">20 Ld -·.,. TiirldYe. Q BAı"fKASl'nıa para yabraıakla yalnız para biriktinni~ ve fau: 
"'·• ~ • r..nn. • , -' ı:..n.::-..r.!' ı...u.ı : ~.a.l.liill.'" ı.J , ten 16 ya kırdar mliddet içinde ve açık aJ-.s elmaz, llJ"Di zamanda taliiniri de denemiş olul'5UDUL 

Q~~~h-~tiJa MW~Kl~R~ ~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------~· e akı d ... ö" tı e ponya Atina 16 (A.A) - Yunanistanın her leket sant ayan 18~3. Müzik : ~o caz menkul ikinci art.tır:ın.2 günü muayyen 
~itıe e llen pakta ramnen Sovyetlerin tarafından hükümete ı{elen telgraflar al- orkestrası 1&.40 Müzik : Radyo mıce saz yerde üç defa nida etüırildikten sonra 
~~rdımlarında dt-vam edeceklerini "akça tecavi.ize knrş1 milletin mukave- heyeti 19.10 Konuşma (Sevabat röpar- en fazla isteklisi üzerinde bır.lkılır-

Çankay~e hildirmŞtir. met azmini göstermektedir. Hastaneler- t~jları) 19.30 ~1emleket saat ayaı: ve Bu gııyri menkul üzerinde haklan. ili-

AN: tZMIR DEITrRllAJUJOJ 
Hüseyin kızı Zeynebln köyler tu~.sine olan 1 1 S lira Milli Emlak satış be

deli borcundan dolayı haciz edilen Pornova büyüle ca · me.Uex sokağmcla 
kain SS taj sayılı ve 288 lira kıymetindeki müfrez dük.knn vilayet idare kıı
rarile 21 ırüa miiddetle müzayedeye çrkanlmıp. Taliplerin 25 Nisan 941 
Cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetine müaeaatlan ili\n obmuT. 

l} I de bulunan yaralılar bile vafnnm şerefi ~ haherlerı 19..45 Konıışma : Ziraat şik.k>.ri, irtifak haklan bulunanla?' itan 
Q galar hal.inci~ A/ .. uğrunda d.5vüşmek için tekrar cepheye ~ımi 19.50 Be~ Se!llai ve şarkılar tarihinden itibaren ıs clin kinde evrakı 

lh.- gönderilmelerini ta~p e<l•yorl<ı.F. 20ı15 Radyo g;rzetesi 20-.45 Müzik: 'I'ino müSbite:lcrile birlikte Alasehir icra dai-
-·~n hava hücumları Rossinin pluklan 21.® M "zik: lY.nleyi- resine mUracaat etme~e mecburdurlar. 

[ B Sov"ef - Japon pakh ~istekleri .~l . .30 Kon~ (Sıhhat san- Müracaat etmeyenlerin iddialan tapu 
3 1 o 17 23 12 73 ( 7 81 ) 

~.Yerler ::..::zrı .::_~:: les- T tı) 21.45 Muzik : Radyo o.tl:estrası 22.3? kayıtlarına istinat etrnedikı;e arttırma 
!)~~tir. r Brı..~arajı 1. ci Sahifede J Memleket .saat ayarı, nı~n; haberler.ı. tutarının payl 5tırtlmasmdan l:arlç tu- 'J'opralı mahsulleri Ofisi izm·r Su.besinden: 

ıı..d.ilttnan hava kuvvetleri dalgalar ha- Singapurda serbest bıraktığıdll'. borsalar fia~er[ 22.45 Muzık pl. 2325 tulurlar. Dellaliye ve tapu harrhrı ala- Şubemize ait müstamel un çuvnllaıının nizami şekilde tamiri işleri açık 
l'll,ll Ctterek Tirhala tehrinl bombardı.. nJaponya asker.i harekata hedef ohn- 23~0 Yarınki program ve kapanış.. na vergi borçlan borçluya aittir. Art- ksiltmeye konulmuştur. Muvakkat depozito akçası 300 liradır. Ek"iltmt 
'°t SO etmi,lerdir. Sivil ahaliden 30 ölü sna tuhirinin bi7.2Dt Japonyıuun aıütecn- .,.,,.,.. tırmaya iştil'D.k icin mnh:ımmen klyme- 2/Mnyı.s/ 1941 tarihine müsadif Cuma c:.ünü öğleden evvel eaat 1 O da ya. 

ler L~ralı VllTdrr. 15 ev yıkılmrş ve eli- vh olduğa takdire d" amil olmnsı kay- Borsa tin yüzde 7 buçu"u nisbetiru:k depo ak- pılacaktır. Fa7.la t fsilnt kin ~ubemize müracaat edılmesi ilan olunur . 
... , QQUan ha.ara uğnı.mştır. Yine dal,. de değer. cesi veya milli banka mPktubu ve es- 11, fq, 21 1440 (879) 
._..,halinde aelet1 Al- tayymeleri 2 - Sevyetler birliği J~on tGprakla- ham ve tnhviL'lt irae <"tmeıeri ı:;arltı.r. ------------------------------
~ za.....ı..da •lzele fdftketine ~ nnın tamamiyetine ve tecaviiz edileme- -o--- '()'zerinde bıraluhna karan veril~ ~'O • 

l'- ..._ hetbaht La ehrini bü -n - mczliğinc ria ·et etmeij \'ndetm' tir. Bu z sonra alıcı isteni iği zaman sah.1 tuta- • h°tnbardıman etmişlerdir Zayiata ait hususi taahl üt munhedc c merbut. dek- 262 tiz.Um Tar ıs 31 rını dl'\rha1 icra dairı>sine yatınnağa mec- Senevi 60 lira m~mmen bedeli icarlı Tu7.hmız kasap dükkanının 
ttıüz hiç hl h b . mrasyonda ismen ıikredildii',ri gibi Man ~19829 j Eski yPkCln burdW'. Yatımuıdttı tal:orde kenciısin- 3 l/S/942 ye kadar talibine ih8les> 15 gÜn müddetle çık arttırmaya ko-
~ G r n er gelmemiştir. Larisa çukoya •la şamildir. Fakat bu meya&Mlı:ı 2!'0091 i Umumt yekfuı den daha evvt"I pey koynn alıcıya koy- aullQllft~ 
~ es:!: )'113Pd~ bir~- ~~d.. ne '"°aD Çin, ne de dahili Mogolistan No. 'l 11 duğu bt'del üzerinden veya bu 1'ec:lel ile Bu baptaki hu--' t*•' =c Ms sün miidüm~ü.zde r.-örülehffir. lstek-
1İiriilrnüştür. uşman ... yya"""' u- Dkredilnrellli,tir. Yani Sovyctlcr birliği No. 8 22 tnlip olan iter hangi bir mfürterlye tek- lilerin % 7,S m9'V'Bklat teminat alcc;allırriyle Mrliltte 2/5 194 f tan"hine mü-

ft 1 simali Çin \'C dahili Mogolistana ynr- No. 9 "t'7 50 lif olunur. Aldığı takdirdP anın üzerin- aadif Cuma. gijnü eaat 14 de tuzlada müte ekJdl komisyor.ıt miiraeaatfo.n 
.ı. 8 Yan tayyareleri u_ bir netice el- '' 4 'l,. m.,.. chm ctmeğe devam cdcbUccch·tir. No. Az mal var 10 M de bırakılır ve ara'3ald fıuk müsteriyi ilan olunur. \7, 21 25 1 28 (8eO) 
bl?~eksizin bugiin Cirit adasını.l>om- 3 -Bu zımni ihtiraz kaydı, arazime- evvelden yürıde 5 fa!zı1e bblikte hüküm - -------------
>'il~ &&ı etmislerdir. Hava da6 .batar- seleJerini halledecek tam bir tesviye ZAHİıtE irtihsaline hacet kalm3ks1zın kendisin- tZM R BELEDIYEStNDEN : tZM!R BtR'NCi tCRA MEMUR-
llıG ;-ndı~ bir tt:aly11n: l&yyllTe!iırl düşir- hususunda, bay Matsuokanın Stalin ta- den t!lhsil olunu~. Böyle bir miisteri çık- Köprü mevkiindeki parka ~01esı LUGUNDAN: 

ı er ir, __ ı d .... ~Ctltz RESMi TEBU(at rafından talep edilen bahayı ödemek is- 2"2 Toıı Bakla 8 25 maz veya müşteriyi eYTI!l de koy uğu mucibince nmumi hela yaptmlma!f, ya- Bir borcun temini istilası için tahtı 
~ıı~~hire, ,

6 
(A.A) _ Britanya hava temedi~ini gösterir. En esash nokta şu- 12 çuval İncir 10 18 önceki bcdcl üzerinden almağa talip ot- zı i ~ri müdürlüğüm:leki keşf ve şart- hnc:ze alınan 167 lira 50 kuruş kıyme-

•vetl · '--- dur~ Sovyctler hirligı~· o kadar pahalı maz ise ihale karar. bnzulUl". Ve gayri namesi mucibince hfr ay müdde* ....,_ tinde muhtelif ev ~şyasınııı açık arttır-
"~ erı 11LBJmgihmm teb1:~: -T-:} ·d 7 ~~ '~.:r...ı-tı .--uu,,_ ~· satmak iddiasında orduC'iu ademi tecavüz 1Z.MılR BffitNCl tC'RA MEMURLU- mt:.uAO rm en t;UU mi.ioac e arttır- zarlıgv a bırakılmı-. ma suretivTe Aalı'!ına karar verilmiştir. 

th.._,Y"ıan tayyareleri Pireye pike hü- n ,,..UND N k - 1·- v t ,_ _ __,. _ _, '---'el ,,~. B 2 "·•• a ve bital'aflık vadini neden böyle ucuza ~ • ~ : maya çı ar.uır. e Cıu:ıTıır eaen = Keıf bcd~li 484 lira 43 lrunı~. mu- 1 - irinci uttırmaın 414/94 l .ta-
' r~ışlardır. Avcılarımız bu hü- satmıştır? Enilik ve eyta!n }}--~ ipotekli üzerinden satılır. Ve aradaki far.k müş- vakht teminah 36 lira 35 JctmıŞtUT. rihine müsadiE er5embc günü saat 1 S 
dtı\ B- le edat At..an t2117YareleTİll- Bmıun cevabı şudur: Hnlı hazır va- Olup ım1ılma.<ruı3ı kar.r vmlen tzrafrde teriyi evvcldC?l "l.'ÜZde' 5 faizile lsüfa edi- Taliplerin- teminatı ~ bankasına yatmt- de ~yaların bulunduğı.;: yeni müzayede 
dii~İi~~ ers 88 tipinde bq tayyaıeyi ziyet tlahilinde, Sovyetler birliği Asyrı Karata5: tramvay caddl:'sirıde kaııı 82,. lir. Birinci ve ikinci arttırmalar arasın- rak 2 7/4/ J94 l tarihinden t 2/S 119-41 l:edesteninde aattlncaktır. Bu atttırma
~ ~ ~şlerdir. Başka cfiişrnan tayyare- topraklanru ve bilhassa Scıv,.-e.tlerin hi- 82-15 ve 128, 130 No. ta}lı ve tapunun daki farktan müşteriler aynı şekilde me- tarihine kadar haftanın p~zartest, çtu- da hu eşyalan konulan kıymetlerin % 
~ ... ~eıinc dönemeyecek kadar ağır maye ve müdafaa mecburiyetinde o) kaynına "'Öre adn .sz~~ pattcl. !2- nam.ara- sut tutulur. ~mha. cuma günleri cndim~e mÜT'a- 75 tini bulduğu takdirde ilıalesi yapı
"' rrı bRnttrlm~. Düşman Yanya ha- dulda.rı ha.ricl Mogolistana k.a:ıışı Japon- sında kayıtlı vesaır luzumlu wıhatı dos- İşbu ~yri menkul yukarıda yazılı eaatlan J3 17 2 t 26 ( 5 3) lacaktır. Bulmadığı takdirde ikinci art. 
~ eydanına bir alem yapmıştrr. Bir ya tarafından yapılabilecek bir tehdidi yasındaki tapu -zy ve v.n'iyet rapo- ş~ daire.sinde ve Alaşehir icra daire- f _· Fen:i paşa bulvarında Çukur hrmım 28.141941 taıihine müsadif Pa-

- hasar vardı:. bertaraf etmeği S0-vyet davası için faY'" nındn yazılı c,:\500 füa kıymeti mu- sı odasında açık arttı..~a suretı1e satı- hanm istfmlik edilen l1SJntnm yıfctml- zanesi gfüıü ayaı saatae ve aynı mahal-

ı- .. • dalı görmüştür. Diğer bir tabirle, Sov- hammin"li evin mü!ki~'eti açık artt.mna Iacalctır. Arttırmaya işt!rak edenler şart- ma31 Te dıYar çekllmd alana ait olmak de en çok arttırana ihale edilecektir 
ıbyaJa f)OZİ )'ef yet.1ıe.r birliği Şarki Avrupa ve garbi As- ve 844 No.hı .em~ ~" eytam banknsı nnmeyt o~umu~ l~umJ.a malfünah al- iizeTe enhzınm satışı, yazı Meri mtidiiT. 2 - Satıs pqi para iledir. ~ha 

yada meşgul olduğu takdirde Uzak l{anunu mu~ bir debya :rrrabms ol- mış addPdilcceklen ilruı olunur. liiğündelti kc§f ve ~rtnam~si veçhile fazl malumat almak isteyenlerin 
tehlı kes iz Sark.ta bağlı kalmak istememi...<ıtir. Ba- mak iizere arttırması 20-5-941 Salı gU- 144~ (876) açık arttrmraya konulmuştuT. KC!ff be- t9 l 65 numaralı doeyamr:za müraca!lt et-

tıı~ • 1 Bıış.tııTatı 1. ci SahifecL? ) 
d% ~ Libya csran haslığı alhnda ya'l
fı.tka.sı I' b\akalede dö.şinaıwa Uç zntılı 
~h 111~ büttitt le\•ımmiyle nasıl Lib
~ ı:ecırildi~ini cai sual buhnaktadıı:. 
~~eye göre bu kuvvet1crin Tu
'-t; ~ sulannd:ın sevfcedilmiş olma
~ .._:etle llMllMemelttir. Bu fımni
~iJ:'. l{r1I olup ~' daiını aal-' 
~,. '1-e için en büyiik eM:mmiyeti lııi-

~~d 
"'lli' ~ , l 6 (Radyo) - l\lwr başv~ t ltıtıh se~!' Sırrı ~a 1'..Tıhram gazıcte
.. 'ııtı nhırıne aşağıdaki beyanatta bu· 

f)· tıştur: 
ltJl ı....__ 

t, ~ 'JIQI kayL"\kJardan SellUlllan ~-
lt\ıf hcklennaedik askeri harekat kırr

ll, a .kaldıf:ı ayiaları Qkarılmışllr. 
lıttdtıJ1alar tamnmen ası1sı7dır_ Mısar 
ı\ıltıa llnda harekatta tiulunan f talyan
~~rıı:ı 11 kuvvetleri bir kaç bin k·siyı 

ll ın'ltcktedir. 
lar Sollumu gecmeğe teşebbüs et

~ıt e d büyük zavjata uğrablmış-
._lı.ıh 

d lelıf veılerden imparatorluk or-
~ k tı~· hüviik yardımcı kuvvetler gel
~ ~< ır. Parlamentoya bfldirdiğim gi-
oJr,tJ '"{?He hic endise verecek bir bal 

~ltd * ~t'ti Us, .ıs (Radyo S.22) - Libyada 
~'f ba\>n?.k :.ıvcte istikrar kesbetmiş naza

tlnmktadır. 

nun naanası şudur ki Sov:ı;ctler birliğirı· '1Ü sa~ lS da; icra dairemiz kinde vyap1l- efen 2495 1'ira muvakkat teminah 188 mel~ ilan olunur. 1442 (877) 
illare eden mrmdartar taflminlerindc rnk uv•re bır ay mUC'~etJ; c::atılır.a ko- J w liradrr. Taliplerin teminatı iş bankaınna 
Almrınya ile hir muharebeye yer veri- '1ulchı. Bu ıırttırre.a ~nele satıs be- IG''lft mü~terilerimize yatırarak makhuzlarile ihale tarihl olan Mııhıımmcn b~eli 4200 lira muvakkat 
yorlu. Belki şunu 4a ilılve etmek 1& leli ~.rır 1:P oTihalursa ~.ın ~çok~ ar~~- -' "J' 28/4/194 f pazart,..ıd günü saat tfı da tcminau HS llıad.ıx Taliplerin teminatı 
zımdır ki dii:cr de\'letlcrin enknzım Nn- nı.n uıerme ~ Y aca ı.u-. =•Ş .. - · J · ha k -1

- khu l · l - ·1 oJ ·· t rid a1n A f d encumene muracaat an l" n asına yatırarıuı> aıa z any e 
zilcrlc tak im ehMk n suç ortaklağı o:şın ~ ra 1 e tıp !"_~ e en Y ız r O S O O 2 - 804 ve 820 s~yılı sokaklarda ihale tarihi olan 2/5 941 Cuma günü 

-..ı.. · · ile So ....... _ L.-1~ • · vu:ıde rki lıaeuk d<!Tiafıye masrah alınır -y;: .... ._... 1(111 • ~~ •- 'J'""··~ t otek hihi 1"'_o:ıklıl<d d·~ alacak~ VE kanalizasyon yaptınlmaSl, yazı işleri saat 16 da encümene müracaatlarL 
~e. top~k açm ~Dk Şar~a ~ lı1arın ! irtif:ık hakkı sahl ~n vri müdürli.iğündeki keşf ve şartname-.31 veç- 2 - Ş~hitler cadclesinde abid~ 
~l'bir yük nltma gmnemek ıstelnit- ~l üzcrindE.'lrl k!.kıa!n işbu gn i1aD hile ~çık ekm1tmeye konulmu~tur. Keııf önündeki ya)'ll yolun yeniden betoa 

• co t ihind itibaren ıs gii ıcind vrakı Hii.kümet caddesinde beden 967 nrr. 1e ı:ınuş. muvnkkat te- olarak yaptırılması. fen işleri müdürtü-

BIR
. ,~İLl'Z :Usbite~rile birlikte r::~~un:.e~ minatı 72 lira 60 kunı~r- Taliplerin ğünd .. ki ke if ve artnamesi veçhile açık 

&nv' bildirmeleri ieap eder. Aksi halde hak- N . te":1lna~ r§ ban~asına yatıraT'ak makbuz- eksiltmeye lı:onllhnuştar. Kqif bedeli 
KBUVAZGRtJ' BATTI tarı tapu skilince mnlöm olmadıkça pay. ermJD larıle ıhale tarıhl olan 26/4/94t pa- 155 lira mu,·akkat teminatı 11 lira 65 
I..ondra l& (A.A) _ İngiltere bahriye la..,.,..ad:ın hariç kalırlar. 3-5-94! tarihin- zartesi giinü saat. 16 da encümene mü- kunıı1tur. Taliplerin teminah iş bankası· 

"- L-- rac t1 na yatırarak mak~larivle ihale tarihi 
nezaretinin tebliği : Boa Efvantür kru- öen itibaren 5arln3me ~ kes~ acıktır. l't2'. an. C r.ızörU bir vapur kafil.sine refakat eder- Talip olanların yüzde yedi buçuk ~temi- Tntıafiye mağnalan Bfikiimet Ko- 3 -:-- Otobüs, toför, biletçi ve kont- olan 

2
1

5 94 ı uma günü saat 16 da 
ken torpillemniş ve batmı§tır. Kurta- nat akçası veva milli bir banlta itibar na:ı karşısında 12 No. ya nakledil- Tollarile. hareket mcmarluına 125 ta- eRdlınene ·· aaıatlıuı.. 
rılamıyan mlirettebatın en yakm akra- mektubu ve 939-10779 dosya numar.ı- ıaiştir. lam yazldt elbise •e kasket yaptınlması: 3 - Memleket hastahanesi arlcaınn-
basına haber verilmiştir Bu kruvazör sile tzmir birinci icra memmiuj'hına mU- 1 _ 5 (SS6) yazı igleri miidürlüğünddi şartnamesı dak\ belediyenin etüv dairesinde meY.. 
5450 tonluktu ve iki sene evvel denize racaatlan Hilıı olunur- 1447 (875) veçhlle açık Uailtemeve ~oııulmu.cıtm. vut sabit ve seyyar 7, Karşıvalta temiz. 
indirilmiştir. ' ' Muhammen bedeli 2000 lmı.. muvak. li.1c dairesiade 1 iri cem·ar 8 adet etüv 

IZMtR stCtLI TICARET MEMUR- kat teminatı 150 liradır. Taliplerin te- makinesinin. tam.iri. )"BZl illeri müdürlü-
~------••••••••-. LUCUNDAN: mlnatı lı bankasına yatırarak ma..1cbuz- ğünckki fenni ve mali şartnamd~i mu-

~ fzmirde Annfartalar caddesinde r 21 x~--ı·, .. A anman l larile ih~~e - tarihi olan 28/ 4!.' 1941 p~- cibince açık eksiltmeye konulmııstur. 
numaralı mağazada tuh.afiye, kundura. aru .,. P zartesl gunu saat 16 da encumcne mu- Muhammen bedeli 520 lira muvakkat 
elbise ve kuma" üzerine ticaretle iştigal Vasıf Çınar bulvannda Çanc;ar: racaatlan. 13 17 2f 26 (852) teminatı 39 lira S lamıştur. Taliplerin 
eden_ M. Senai kazmiTci _ nin 5/4/941 ~"lt'tmarıı (8) numa.rah dairesi ki- 1 - 1941 yılı !z~. Ente~asyonal tf'ft!İnab iş banlcasma yatırarak makbwm-

KOLO TYASI tarihinden itibaren terki ticaret ettiğine ıktır .. Kapı~ mUracaat.. Fuarı afiş ve .. B~~ş~~~~rının. talı ı işi. ya: lariy1e :ihale. tarihi olan 2/S/94! Cuma 
mütedair beyanname ticaret kanunu -. TELEFON . 2599 1-4 zı işleri müduilugund~ şartnamesi günü saat 16 da encümene müracaat-
hükümlerine göre sicilin 3002 numara- ' veçhile açık eksiltmeye konuhnaştur. lan. '7. 21 25, 30 (882) 

sına kayıt ve tescil cdilmi~ olmakTa 
esas kaydı terkin kılındıfö ilan olunUT. 

1443 (878) 

94:1 
Eczacı KEMAi. AKT SIN 

Hıt'I~;c;~~i~sı , 
UGUM 'l'AHDA Dirinn mnf mUtehnssı~ Doktor 

emll' 46 am JOğla 

DiKKA T. 
.. W sıltr etiyle yapılnnş pastmıla ve sucuktan yiyenlerin ~lannda (Abdest boan) 4edii\mis mu?lnklan 

din ,.treden on mefre7e kadar şeritler, lrurtlM' hhıl olur. Bunla!' vDcudnmuı.dnki kanlan emerek kıumzhk, ~ 
lık zaifiik, kusmak. ba~ clömnesi ve nıhayet iiltime sehehiyet Yttirler. 

'l'atı· 
ıa F'edor, Pierre &assu('..r ıtibi 2 büyii!t Fransız sanatkannın yarattığı 

1 ... CANIMIN İCİ lelısimin en ~zel 1'e çok neşeli filmi 

a .... l'URKÇE .sÖzı.il Avcı BöLVGt1 
J iNG1LiZCE SARKILI Ş HESERLER ŞAHESERİ 

•• 1'tlR t!p; YENi GELEN HARP .JURllAU 

Cilt ve TenMfil hastalıkları w 
ELEK1'1ÜK TEDAViLEllt 

Birinci Beyler Sobf1 No. 55 .. bir 
EJhunra Sinemul arb9nda sabah
hm 8kşama bdar 1-ıtalamu blMll 
eder_ 

(419) 

Bu kurtlardan kartulmak için en birind •na •TİMOnJJ) dur. Katalann i(inde lrall.-ş tanı yazılıdlr. Sıhhat v. 
kalelinin mfisaadesini haizdir. Der eczanede •ahlnur. 

Timofu_j Tı&ofui 'fimofur 



SAHiFE' YENi ASIR l? NİSAN PERSEMBE 

SİY ASI V AZİYE2' ASKERi VAZfYET 
---co>--- ---CO>·---

,.uı{oslavlar ta- Almanlar cenu
Yunanistana 
sarkmak 

mamen mağlôp bi 
oldular 
---c>--

Bulgaristan da muha- istiyor 
-c>--

Tırhala düzlüğüne 
ingi!izler en ~olı _Atlan- inmeleri mümkün mü? 

tiJı, Sonra da Lıbya 
harbın'! ehemmiyet MAKSATLARIİNclLIZ . YU· 

rebe ye girecek mi? 

verıyorlar .. 
--<>-

Rad~ o gazetesine göre dünya siyaseti
nin en mühim safhası şöylece icmal ve 
hulasa olunabilir: 

Yugoslavynnın ağır bir askeri mağlu
biyete uğradığı artık İngiltere ve Yugos
lavya tarafından teslim edilmektedir. Bu 
mağlubiyetin sebebi evvelfı Yugoslav
yanın eski rejim zamanında harp için 
maddeten ve manen hazırlanmamış ol
masıdır. 

İkinci sebep, İngiliz erkanı harbiyesi 
ile başlamış olan mü1akercler nihayet 
bulmadan Alman taarruzunun ba~famış 
olmasıdır. 

Yugoslavyada senelerce mihvere ta
raftar bir siyaset takip edildiğinden hiç 
bir hazırlık yapılmamıştır. Yugoslavya 
maddi ve manevi bakımdan da hazırlık-
.sızdı. • 

Yugoslavya harbe ne için girmiştir? 
Bu suali cfkAn umumiye sormaktadır. 
Ordu ve halk üçlü paktı hazmedemiyc
ı·ek 26 Marttaki inkılabı yaptıktan son
radır ki Yugoilavya hnzırlnnmağa baş
lamıştır. 

Almanya, bu hazırlıklar üzerinden on 
gün geçmeden Y ugoslavyayn en can 
alacak noktasından taarru.:r.a geçmiştir. 
On günlük bir hazırlık hiç bir fayda te
min edemezdi. Bunu başvekil general 
Smoviç te söylemiştir Basvekil bir be
yanatında cYugoslavyl!da hiç kimse Al
manyaya karşı muhtemel bir harbın ne
ticesi hakkında hayale kaoılmamıshr. 
Biz, müttefiklerimiz olan İngiliz ve Yu
nan kuvvetleri Uzerinc olan yükü ha
fifletmek için harbe P.irmis bulunuyo
ruz» demiştir. 

Yugoslnvya ordusu mağlup olduktan 
sonra, memleket Almanya, İtalya ve 
Macarların işgali altına geçmiştir. Ve 
bu galip devletler Yugoslavyayı artık 
tarihe intikal etmiş farzederek bu ismi 
ağızlarına almak istemiyorlar. Alman 
İtalyan ve Macar tebliğleri Sırp askerle
rinden vro tayyarelerinden bahsediyor
lar. 

Yugoslavya bilindiği gibi bir kaç 'llem-
leketten terekküp ebniş bir devlettir. 
Büyük harpten sonra Sırbistan, Hırva
tistan. Bosna-Hersek ve Slovanyadnn 
mürekkep olarak kurulmuş, bunlardan 
baska Banatı da işgal etmiştir. 

NAN ORDULARINI iKiYE 
BÖLMEK 

Radyo gnzetcsine göre şimali Yuna
nistana iniş Alman ordusu, önündeki 
zaif kolları geri atarak Vistirika nehrini 
geçmiş ve sol cenahtaki kuvvetleriyle 
sahile yakın olan Katerin kasabasını iş
gal etmiştir. 
Diğer Alman kıtaları da Kozama, Si

yatika ve Kilisura mevkiine varmışlar-
dır. • 
Almanların şinıali Yunanistanda ta

kip ettikleri harekattan asıl taan-uzlan
nı Kozana ile Lapista arnsındaki bölge
den cenuba tevcih edecekleri anlaşılı
yor. ' 

Bundan maksat, iki orduyu yani Yu
nan ve İngiliz kuvvetlerini ikiye ayı
rarak Kozananın 90 - 100 kilometre ce
nubunda bulunan Tırhaln düzlüğüne 
varmaktır. 

Almanlar bu hareketi başarabildikle
ri takdirde mUtteflk orduların vaziyet
leri çok müşkül hale girecektir.. Hatta 
ikinci bir müdafaa hattına çekilmelerin
den de fayda olmıyacnktır. Fakat bü
yük bir basiretle vaziyeti idare eden 
Yunan başkumandanlığının buna göre 
ordusunu lerliplendirmiş olması mu
hakkaktır. ____ _,,_.. ----
Almanlara ~öre 

son paktın 
A 

manası ••• 
-c>--

Moslıovayı adeta har· 
bın mihver hesafJma bir 
ycuedanası sayılJOl'ICU'! 

Berlln, 16 (A.A) - Husus! bir nnı
habir bildiriyor: Bir Alman şahsiyeti 
Japon - Rus bitaraflık paktı hakkında 
şunlan söylemiştir: 

1 - Bu pakt, UçlU paktın tabii bir 
neticesi ve Alman - Sovyet paktının 
mütemmimidir. 

Amerika kara-
rıni verdi 

--«>--

rapurıarnrı harp gen·i
lerue hima~e edecek 

-0--

Danimarlıa istilılaline 
lıavuşunca Groenıand 
lıendisine iade olıınacalı 

Kudüs. 16 (Radyo) - B. Ruzvelt 
gazeteciler toplantısında beyanatında 
Amerikan vapurlarının harp gemileriy
le himaye edileceğini söylemittir. 

B. Ruzvelt Danimarkanın istiklaline 
kavuşur kavuşmaz gruen1andın kendisi
ne iade edileceği burada alınan himaye 
tedbirlerinin Monroc kanununa uygun 
olduğunu, Havana ve Lima Pan Ame
rikan konferanslarının kararlarına da te
vafuk ettiğini ilive ~tmittir. 

AME JIANIN YAQ IMLA
RI DEVAM EDECEK 

--c>--

Çinin ihtiyaç 
listesi tetkik 

ediliyor 
Amerilıanın Demofırasi· 
ıere ya~dım siyasetini 
değqtırecelı hiç bir 

sebep yolı .. 
Vaşington 16 (A.A) - B. Ruzvelt be

yanatında Çin tarafından verilen ihti
yaç listesinin tetkik eeilmekte olduğu
nu .söylemiş, fakat bu hususta tafsilat 
vermemiştir. Cünihurrcisi Çinin Vaşing
ton elçisiyle teferrüata ait meseleleri 
~örüştüğünü, sop günlerde Amerikanın 
demokrasilere yardım siyast-tini değiş
tirecek hiç bir şey olmadığını ilave et
miştir. 
Vaşington 16 (A.A) - Kanada hükü

meti başvekili B. Makenzi King B. Ruz
veltin daveti üzerine Vaşingtona hare
ket etmiştir. Ottava mü::ahitleri Kana
da başvekilinin B. Ruzveltle yapacağı 
konuşmalara çok ehemmiyet veriyorlar. 

Şarki Afrikada 
tamamen tes-
lim bayra~ı 
çekiyorlar 

HAVA HARPLERi 
----«o~---

ln~iliz tayyare
leri Kiyel üssü .. 

ne hücunı 
ettiler 
-c>-

,Şimali Jrlanda cok 
t 

ağır taarruz. geçirdi 
--0-

MUHTEL IF YERLERDE 
ALMAN TAYYARESi 

TAHRiP EDiLDi 

1 1 

Londra, 16 (A.A) - Salahiyettar 
bir menbadan bildirildiğine göre gece 
İngiliz bava kuvvetlerine mensup bom.. 
bardonan tayyareleri Kiel deniz üssüne 
hücumlar yapm14lardır. Dört düpnan 
tayyaresi tahrip edilmittir. 

Fransa üzerinde taarruzi kqif UÇU§· 
lan yapan avcılanmız bir dii§man avcı
sını düşünnüşlerdir. 

tNGtL TEREYE Y APlLAN 
HOCUM 
Londra, 16 (A.A) - lngiliz hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin bu ııa
bah neşredilen tebliği: Gece düşmanın 
hava faaliyeti oldukça büyük mikyasta 
olmuş ve lngilterenin geniş bir tıahasını 
istihdaf etmiştir. 1ngilterenin bir çok 
kısımlarına bombalar atılmış, fakat hiç 
bir mıntnkayn kaJşı ağır bir hücum ya
pılmamıştır. 

Bir kaç mıntakada mağazalar ve ev
ler hasara duçar olmuştur. Bir kaç nok
tada da endüstri binalannda bazı hasar. 
lar olmuşlur. Biribirinden uzak bir çok 
mıntakalardn pek az mikdarda ölü ve 
yaralı kaydedilmiştir. Zayiat yüksek de
ğildir. 

Gece 4 düşman tayyaresi tahrip edil
miştir. Müphem malumata göre gece 
tahrip edilen düşman tayyarelerinin sa
yısı altıya baliğ olmuştur. 

StMALt IRLANDADA 
Londra, 16 (A.A) - lngiltere ve 

,imali İrlanda emniyet nezaretlerinin 
Bel(astta neşrettikleri resmi tebliğ: Düı
manın büyüle bir tayyare filosu timali 
İrlanda üzerine saatlerce süren bir taar
nız yapmııtır. Askeri olmayan hedefJere 
geliıi güzel bombalar atılm14tJr. Bir ilaç 
mıntakada bücmn vah§İyane bir 
manzara arzetmekte idi. Bir çok endüst
ri binaları hasara uiratm....... ı..
zaylat mikdannm fula olmasından en.. 
dişe ediliyor. 

:ıı 1il1111111111111il11111111111111111111111111111111111111~ 

= Sof yada ki ataşe· 

- milterimiz Bulgar = 

'S.C>N HABE I2 
Reiıicümhurumuzun tetkikleri 

Milli Şef Türk hava ku 
romunu şereflendirdi le 

----------x~x----------

İsmet İnönü gördülıleri mülıemmeİiyeti talı 
buyurdular, hallı ve pilot melıtebi talebesi 1 
rafından sevgi tezahürleriyle allıqlandılat~ 
Ankara, 16 (A.A) - Reisicümhur kütlesi tarafından içten sevgi tezahtıt 

ismet Jnönü bugün Türk hava kurumunu rlyle alkışlanmıştır. Kurumdan •Y 
şereflendirerek hava okulu tesislerini ken Reisicümhur kurum başkan•~-~;.. 
tetkik buyurmuşlardır. Milli Şef geliş ve rem mebusu Şükrü Koçağa, görduğU ~ 
gidişlerinde pilot mektebi talebesi tara- tizam ve mükemmeliyetten dolayı 
fından selamlanmış ve kalabalık bir halk dirlerini ifade buyurmuşlardır. _ .... 
1111111il111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111ilil11111il11111111111il1111111111111 ıııınllll"'" 

Portekiz sefiri itimatnamesini verdi 

Ankara, 16 (A.A) - Reisicümı:~~smet lnönü Çankayı:daki köşk.le~ 
Portekiz sefiri Françcsko Talerosu kabul etmiştir. Sefir itimatnamesini "~• ; 
tir. Bu merasimde Hariciye Vekaleti Umumi ki.tibi büyük Elçi Numan JY•e 
mencioğlu hazır bulunmuştur. ,,J 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Türk ordusunun büyüklerine hürm~ti 
~---------------x•x----------------

Süleyman paşanın ve 
Namık Kemalin türbe
leri itina ile tamir edildi 

-----------x~x------------
Her ilıl tül'bede 2'ürlı aslıeri nöbet belıliyo~ 
lıtanbul, 16 (Yeni Asır) -- Anadolu haber alınmıştır. Cengaver ord 't#' 

yakasoıdan bindikleri sallarla Rumeliye Türk büyüklerine karıı be.Jedifİ. t#'. 
ilk ayak basan ve böylelikle Avnıpada metin bir nipneıi olarak bu her iki_ıııi 
bÜyük Türk fütuhatına ve zaferlerine benin dlf kapısına nöbetçiler dikilP 
yol açan bir avuç Kahraman cettimizin de bHdirilmeldedir. ~ 
serdarı Süleyman Paşanın Bolayırdcki Ayrıca büyük bir bim. da orc!ı;f ı' 
kabri ile bürük vatan ıairi Namık Ke- tarafından mektep olarak Bolayer e 
malin mezan itina ile tamir olunduğu hediye edilmiştir. -""' 
111111111111111111111111111111111111il11111111111111111il1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""" 

Millet M~clisinde dünkü müzakereler 
Ankara, 16 (Hususi) - Büyük Mil- etmiıtir. Bundan sonra Devlet de~ 

let Meclisi bugün toplanarak arzuhal ları umumi idaresinin teşkilat ve "'. si' 
encümeninin bir mazbatası ile Erzincan sine ait kanunun 32 nci maddesin~o J' Y• eanınU..nclaQ aırar aörenleıe yap1- dili ha)dundaki kanunun da birinCI 
lacak yardım hakkındaki kanunun dör- zakercsini bitirmiftir. 
düncü madesine bir fıkra ilavesini kabul -"" 
1111111111 r r ı r ı r w r ıı r 1111111r1111111111111111111111111ııı111111111111111111111111111111111111111mııı11ıııu"''11111ıflll"' 

Istanbuldan çıkmak iatiyenler 
-----------------x.x:-----------------

Yugoslavyanın kurulduğu zaman adı 
~Sırplar. Hırvatlar ve Slovenler krallı
ğı> idi. Bunların hepsi de halis Slav ol
makla beraber. Hırvatlar katolik ve 
Sırplar da ortodokstur Sırplar ve Hır
vatlar ayn ayrı medeoniyetlerin varisle
ri olduklarından aralarında geçimsizlik 
çıkmıştır. Hırvatlar arasında ge -
çıkmıştır. ltalya da bu ihtilafı körükle
miş ve Hırvat tethişçilerini daima hima
ye etmiş ve bunları eli altında bulun
durmuştur. Yugoslav v!lhdetinin sembo
Jü olan kral Aleksandr da bu tethişçi
for tnrafından Marsilyada katledilmiş
tir. 

2 - Bu paktın imza edilmesiyle son 
yetler birliği üçlü paktın Akidi olan üç 
devlet tarafından açılan yeni savaşta si
yasi bir vazife kabul etmiş oluyor. 

__ _..,__ - - Verilen beyannameler 
dün tasnif olundu 3 - Üçlü paktın her üç ak.idi şimdı 

ayrı ayrı birer paktla Sovyet Rusyaya 
bağlanmış bulunmaktadır. 

4 - Rus - Japon bitaraflık paktı bil
hassa İngiltereye Amerikan yardımına 
engel olmağı istihdaf etmektedir. 

DüJı Daust, teslim ıart· ~ kralına veda etti -
larım öğl'enmelı için bll' § - • - _ 
marafıhas gönderdi.. E . ~f~a 16 (A.A) -: Bu~gar .. ajansı E 

Kudüs, 16 (Radyo S. 22) - Kahirede E bildırıyor: ~l Bons dun öglı;cien s 
neşredilen bir tebliğe göre Habeşistan- :: s~~a kendisıne arzı veda eylıyen :: 
daki İtalyan orduları başkumandanı ETiırk a~şc:militeri binbaşı 1lteri ka- ~ 
Di.ik Daust teslim şeraitini öğrenmek E bul etmışt.ir. E 
için general Kaningamın karargahına ::ııııı111111ııııııııııı111111111111111111111111111111111111S 

üçlü pnkta girerken tamamiyeti mül
kiyesi garanti edilmiş olan bu devlet 
şimdi mihver tarafından gayri tabii bir 
teşekkül sayılmaktadır. Mihverciler Hır
vatların istiklfılini tanımış bulunuyor
lar. Yeni Hırvat devleti başına kral 
Aleksandrı Marsilyada katleden tethiş
~Her getirilmiştir. 

Bu Hırvat devleti kurulurken Macar
lar da Banatı işgal etmiştir. Halbuki bu
radaki Macarlar, ancak bir ekalliyet teş
kn ederler, anlaşılan Almanlar Banatı 
Macarların harba girmeleri için vermiş
lerdir. Ve Macarlar barba girmezlerse 
bu eyaletin Romanyaya verileceğini 

söylemişlerdir. 
nız. 

BULGARLAR DA llARBA 
GiRF.CEK l\Iİ? 

JAPONLAR SÜRATLE TASDİK 
EDECEK 
Tokyo, 16 (A.A) - Japon sözcüsü B. 

İşihi gazetecilerin bir sualine cevaben 
bitaraflık ve ademi tecavüz paktlan 
arasında fark olmadığını, ameli olarak 
her ikisinin ayni şey olduğunu, yeni 
paktın bir neticesi olarak Sovyetlerin 
Mançukoyu tanımış bulundukları Mat
suokanın avdetinden evvel paktın tas
dik edilmesi muhtemel olduğunu, hari-

hususi bir murahhas göndermiştir. 
YENİ ASIR - Dük Daustun kuman

dasındaki kuvvetler 40 bini İtalyan ve 
36 bini yerli olmak üzere takriben 80 
bin kişiye yaklaşmaktadır ve bu kuv
vetler malum olduğu üzere Dessie, Gon
dar ve Cimmide toplanmış bulunmakta
dırlar. 

ciye nazınnın 19 nisanda Mançuriye Ala/tada bı·r hasfaha-
geleceğini söylemiştir. lYJ ı 

neyi bombaladılar 
Paktın tam metni Matsuokanın Tok

yoya muvasaletinden · sonra neşredile
cektir. 
TİCARET MUAHEDESİ DE Londra, 16 (A.A) - Mal tada dün neş-
YAPACAKLAR redilen bir tebliğe göre Pazartesi a~?-
V' · 16 (AA) _ Of' · b·ıdir·. mı Alman bombardıman tayyarelennın 

ışıj, h":k.. t• · 
1 ~J~ıU bı .. 

1 
Malta üzerine yaptıkları okında bir has-

yor: apon u ume ının sozcus ugun tan Alına .1 tl b l h defini 
gazetecilere bir kaç gün içinde bir Ja- t ke.1 t .n/'ı;. ~~:f ( 1.f ek"· 
pon - Sovyet ticaret muahedesinin im- eşE ı elk~ış ır. d.~ g e~At enı ıylor. Mı.al 

la .. . vve ı gece uşman klyyare erı -
za nacağını soylemıştir. ta üzerine müteaddit hücumlar yapmış-

u d h b l 
lar, muhtelif mıntakalara bombalar at· 

S..rlinden ~elen bir haberde Make- Y arma a er er mışlardır. Resmi binalar hiç bir hasara 
don ya haitkında şu 5Mler söyleniyor : [ Başta rafı 1. ci Sahifede ] maruz kalmamıştır. Askerler arasında 
Almanya hariciye nezareinde Makedon- yeni İngiliz kıtalan gönderilmiştir. Ak- zayiat yoktur. Kırlarda bulunan bir has
yanın tanzimi meselesinin bu~ün me- denizdeki umumi vaziyet ciddt telAkki tane taarruzun bailıca hedefini teşkil 
selesi olmadı;; söylenmektedir ve Bul- edilmekle beraber vahim gözükmemek- ebniştir. Hastane bınac;ı .,e müştemilAtı 
ıaristnndaki emellerin tanlandınlması te ve bazı şayanı memnuniyet safhalar hedef teşkil etmiştir. Bombalar bir ya
da harbın sonuna bırakılmaktadır. Anla- arzeylemektedir. takhanede ağır basan mucip olmuştur. 
şılan Almanlar Makedonyayı Bulgaris: Libyada Tobruktaki vaziyet end~e Bir. hasta ölmüştür. Arı·ıca 9 ağır ve 3 
tana "·ermeğe razı olacaklardır. Nasıl kı ,·erecek bir vaz" t d ... "ld" T b kt hafıf yaralı vardır. Saır rnnhallerde ha-

k ıye egı ır. o ru a d B. k" · h fif la ıstır 
Danatı Macarlara vermişlerdir. Fa at, bulunan askerlerimiz isterlerse buru~ sa~ az ı:. ır ışı & yara nm · · 
Bulgarların da harba girmesi şartiyle ... hareketi yapabilecekleri gibi deniz yolu ~ığer bıry nuntak~da. ~mbalar yalnız 

filhakika. Sofyadan verilen bir ha- ile de alınabilirler. Bunlann Tobnıkta hır kaç agacı devırmıştır 
herde, Bulgarların Yugoslav hükümeti bulunması düsman için ciddi bir tehdit -
ile siyasi . münasebetlerini kestiği bildi- teşkil etmektedir. i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
rilmektedır. ~~~=AJ • kk•• = Bulgaristanın gösterdiği sebepler hep zaferine bağlam}~lardır. . §_ enJ teşe Ur~_-
birer bahanedir. Bunlar vaki olsa bile l~GiLiZLERIN EIIEM~flYET 
Bulgar hükümeti tarafından bildirildiği VERDİKLERİ HARP E Üfulü bizleri ve kendisini se- E 
gibi on allı gün evvel vuku bulmuştur. lngilizler, Balknnlar mücadelesine § venleri matem ve kedere duçar § 
Bu da aösteriyor ki buna sonradan ka · ehemmiyet atfetmekle beraber bu cep· = d ·ı · · · E F "k = " = e en aı e reısımız .. ezacı aı = 
rar verilmiştir. he~i tali mahiyette göriiyorlar. Onlarm - -

Bazı mnhfiller bunu Bulgarilltanın daha miihim say<1ıkları cephe Libyadır. E Enerin cenaze merasimine ve E 
Yugoslavyaya harp ilanına doğru bir Fakat Libyadnn da dnha miihim olanı § teessürlerimize iştirak lütfunda § 
adım telfıkki etmekte ise de vaziyet he- Atlantik muharebesidir. E bulunarak merhum hakkındaki E 
nüz sarih değildir. İngilizler bu cephede memnun görün· § takdirkar duygularını izhar bu- § 
b 

Yugoslavya. tnksime uğraınak!a bderla- rc~:dir. A~manldan!' ;ark~ ~ayılm~sı § yuran muhterem zevat ve teşek- § 
er bu devletın mukadderatı mUca c c- ngı ereye arşı ogru an ogruya a- = k··ıı .. ·ıı · l t = 

nin neticesine bavlıdır. nrruza gecemiyecek1erine delil sayıl- § u er mumessı e~ıne a enen e- S 
Sırbistan büyÜk harpta istilfıya uğ- maktadır. in,;lizJer Atlantikteki harhı § şekkür eder oldugumtızu saygı E 

ramıştı. Fnkat harhın neticesinde daha Amerikanın yardımiyle kazanacaklarını E ile arzederiz. 16-4-941 : 
kuvvetli. daha zinde, daha büyük bir bildirmektedirler. Lord Jlalifaks dün E A:Jesi efradı E 
devlet olarak dirildi. Yugoslavlar mu- söylediği bir nutukta bunu bir defa s E 
kadderatlarını İngiltere ve Amerikanın daha te.Yit etmistir. E..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111.: 

Makineye 
Verilirken 

Avrupada bulunan 
talebelerimiz 

Paris • Berlin yoluyle 
istanbula geliyorlar .. 
Vişi, 16 (A.A) - Ekserisi Grenoble 

ve Toulouse üniversitelerine ait olmak 
üzere 20 kadar TUrk talebe bugi.inlerde 
Paris - Berlin yolu ile İstanbula gide
ceklerdir. 

Bir İn2iliz suba-
•• 

yına ı[Ore 
Yugoslavlar ıimcllye 

kadar 300 Alman tayya
resi tahrip ettiler .. 

Alina, 16 (A.A) - Yugoslavyadan 
buraya gelen bir İngiliz tayyare subayı 
Royter ajansının :muhabirine Yugoslav 
hava kuvvetleri tarafından Alman isti
lasının ilk günlerinden beri yapılan 
parlak mücadele hakkında beyanatta 
bulunmuştur. İngiliz subayı Yugoslav 
kuvvetleri tarafmdan tahrip edilen Al
ınan tayyareleri adedinin 300 kadar ol
cluğun u tahmin eylemektedir. 

- --CO>---

ınniiil hıva kuvvotieri 

----------x.x-----------
Anfıaradan verilecelı emre göre nafıll tedW'' 

rl ittihaz edUecefı.. ~ 
Jstanbul, 16 (Yeni Asır) - Bugün malarını istedikleri ve hangi mıntak ~ 

(dün) vilayet makamında vali muavi- gitmek niyetinde oldukları da ayrı 
ninin riyaseti altında kaymakamların tesbit olunmuştur. 
ekseriyetiyle yapılan bir içtimada, lstan- . • . . ·ıırJtti'' 
bulu arzulariyle terk ehnek isteyenler Netıceler Ankaraya bıldır! -ti 
tatarafından verilen beyannameler tas- Gelecek emre göre hareket edileeek rd' 
nlf edilmiştir. Aynı zamanda bunların lazım gelen nakliyat için tedbirler j 

hangi iskele veya ista!lyonlara çıkarıl- haz edilecektir. tfffJ 
1111111111111111!1111ilil111111111il11111111111111ililil11111ilp1111111111il111111111111111il111111111111111111111111111 

A·skere alınanların işleri hakkında 

hazn ]anan yeni kanun layihası 
Ankara, 16 (Telefonla) - Askere alı- encümenlerden geçmiştir. BundaP :::; 

nanların işlerini resmi vekaletname ile ka silfilı altında olanların aleyble_.JI 
takip edeceklere verecekleri vekliletna- açılmış hukuk davalarının fev~.' .. , ırr.., 
menin noter huzurunda tanzim edilebi- rW". 
leceği gibi fevkalade hallerde hakim, halin sona ermesine kadar gö J>.., 
jandarma, polis ve emsali devlet idare- mesi ve bu gibiler hakkında yenideO ; 
si mensupları huzurunda da tanzim edi- kuk davası açılamamasına dair ~~ 
lebileceğine dair Millet Meclisine ve- H'ıyihası da Meclis uınumt heyetiıie 
rilmiş bulunan kanun layihası alakalı kedilmek üzeredir. -""' 
111111il111111111111111111111111ilil1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il .... ......-

Karabük fabrikası müdürü istifa etti .. ~ 
lstanbul, 16 (Telefon) - Karabük Demir ve Çelik fabrikaları rıı"~ 

Emekli General Seyfi istifa etmiştir. Bu fabrikalara yeni bir müdür •}et-' 
edilinceye kadar Sümer Bank ağır endüstri şubesi müdürü müesseseyi -vek• 
idareye memur edilmiştir. 

Örfi idare kanununda tadiller ır 
Ankara, 16 (Telefon) - Meclis Milli Müdafaa encümeni örf: idare ıc;r 

nunda yapılacak tadillerle bu kanuna ilave edilecek hükümlere dair oT•P 
hayı müzakere ve kabul etmiştir. 

Ergani istikrazı ikramiyeleri ·ıiıı'1 
Ankara, 16 (Hususi) - Ergani istikrazının 16 ncı ikl-amiye ve ~)tı Ji11'' 

amorti keşidcsi yapılmıştır. 94412 numara 30 bin, 37082 numara 15 bı!l 
49814, 112549, 197517 numaralar üçer bin lira kazanmışlardır. 111111111111 

11111111111111111111111111ıı111111111111111ıımıı1111111111 ı rıı 1111111111111:1111111111111111111111111111111ıııı1 .vıı~ 
lnrı zaman bu vapurlar yanmakta idi. bir bombardıman, bir de avcı il\~iill}c 
Ayni servise mensup bac;ka tayyareler miz dönmemistir. Bundan basknpr\.;d'lle 
gi.in batarken Borkum adasını alçaktan devriye harekatından sahil s eJ11iS"' 

Fransa ve Almanyada bombardıman etmişlerdir. Arla açığında mensup bir tnyyaremiz d~ dö~~:tflııst~ 
birçok üsleri bombaladı bir şilebe hücum edilmiş ve tam orta- tir. Dün gece havanın müs~ıt ~ 1 şif11

11 

Londra, 16 (A.A) _ Hava nezareti sına iki defa isabet kaydedilmiştir Manş na rağmen büyük ingiliz fılo ar rdııııs" 
tarafından bugün öğleden sonra neşre- denizi ve şimali Fransa üzerinde avcı Almanyadaki hedefleri ~or:rıiı ilS: 
dilen tebliğ : Bombardıman servisimize tayyarelerimiz tarafından gündüz taar- etmişlerdir. Esas hed_;!i {1~ri~'e 'f~ 
mensup Blenheim tayyareleri dün gün- ruzu keşifler yapılmış, iki düşman av- sü teşkil etmiştir. Bur?. a il yanf(l"ıııt 
düz Fransanın batı şimal sahili açıkla- cısı tahrip edilmiştir. Öğleden sonra gfilılarına bombalar duşıt 6

0 
bıı)ııt ıtfl 

rında ağır yüklü üç düşman yakın me- düşmanın bir bombardıman tayyaresi çıkarılmıştır. Semayı kap ;;:ınbardırtl ;J6 
safc vapurunu bom~a~d~man et1!'işler- Vight adas~~ cenubund~ avcı~a~~ız ar~sın.da_n Bologne ~:rekitın~an 
dir. Bu vapurlardan ıkısıne tam ısabet- tarafından onlenerek denıze duşurul· edılmıştır. ~u g_ece d.. eıniştil'• 
)er kaydedilmiştir. Tayyareler ayrıldık-. m .. tUr. Gündüz a ılan ekat lerme orun 


