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Cilmhuriyetin ve Ciinıhuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan çıkar siya.at gazetedir 

1 

Alma lar bir 
geçit temin 
ede edile 

---#.> ... --

IZMIR 
ENTERNASYONAL FUARINA HAZIR

LANINIZ! 
İzm\rin benliğini gösteren güzel fuar bu sene 

yine bütün dünyaya mevzu olacak, yüz binlerce 
vatand&J bu sene de Fuara ko?caktır ! Siz de 
hazırlanınız ! 

20/ Ağustos/20Eylôl 

·--------' YENi ASIR Matbaasmda bası.lmlftd'. 

L3 

~ Yunanistana gündem.len At·11sturalya askerlerinden bir kıta yiirüyü§ ~alinde 

\' ug~-;;'Aiôriiiiiiıiıiiiıiki";~ Almanlar Yunanistanda 

Cenubi Sırbiıtanda 

Yugoslav ordusu 
geri çekiliyor 

--0-

\' unanistanın da daha azametleşıcek ağır zagi~ t verdiler 
Yunan ordusu toprakla· 
rını lıarış fıarış müda

faa etmefıte ... 
Atina, 8 (A.A) - Resmi sözcü şu 

beyanatta bulunmuştur: Mukavemeti •• 
il «O:> 

G•bın cehresini 
deği.Jtirecelı bir 
1Gfha yaratabilir •• 

SEVKET BİLGiN 

--<>-

J( ~filelere Ame-
rika donanma
sının ref akatı 

isteniyor 

Y1ıgoslav b~ı·ekıli general 
Dıışan Smovie 

Yugoslavyadan hü

hiimet Belgraddan 
ayrı ldı~ı için ha her 

alınamıyor 
--c>.,--

BALKANLARA HOR FRANSIZ 
KUVVETLERi DE GELECEK 

Bern, 8 (AA) - İsviçre Ajansının 
Londradan öğrendiğine göre son 24 sa
at içinde Belgratdan Londranm resmi 
mahfillerine pek az malumat gelmiştir. 
Keyfiyet Yugoslav hükümetinin Bclg
radtan ayrılmasiyle izah edilebilir. in. 
giliz elçisiyle arkadaşları Yugoslav hü
kümetini gittiği yerde takip edecekler
dir. 

HOR FRANSIZLAR DA 
BALKANLARA GELECEK 
Londra, 8 (A.A) - Müstakil Fran

::ız Ajansuun bildirdiğine göre Hür 
Fransızların Şefi General Degöl tsken
deriyede bir mülakat esnasında demif· 
tir ki: 

Balkanlar harbine Hür Fransızların 
da i~tirak edeceği ümidindeyim, oraya 
v,itmekliğim pek muhtemeldir. Balkan
larda Alman gayretinin büyük ve müt.. 
hiş olacağını zannediyonnn. Fakat mu
b::vemcti tercih ebniş olan Balkan mil
ldlerinin pişman olmıyacaklan kanaa
. ir.i muhafaza ediyorum. 

<>-

Bir(Jz daha iler-
leyince başları
nı kayaya çar- . 

pacaklar 

- Alınanlar Makedonya nıuharebele
rinde paraşütçü ve beyannameler kul
lanmışlardır. Bir kaç paraşütçü ele ge
çirihniştir. Alman tayyareleri Trakya 
ve Makedonya şehirlerine Almanların 
Yunan milletine karşı hissiyatını ifade 
eden ve Almanlann Yunan milletini 
harbm dehşetinden esirgemek istedik
lerini bildiren beyannameler de atmış
lardır. 

1 Sonu 3. cü. Sahifede ] 

Almanlara kaT§ı Rupelde çok kahramanca müdafaada bulunan Yu1um askerlm 
Jı:ıı:ıı:ıı::ıı::ıı:ıcı:ıı:ıı:ıaaaaaaaı:ıı::ıı::ıı::ıı:ıaı:ıaaı:ıı::ıcac=ı:ıı::ıı::ıaı:ıı:ıaaaaaı:ıı:ıı:ır:ıaaaı:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıaaacı::ıaD" 

Alman g6tüffi ile 
Türkiyenin vaziyeti 

----co,----
Ankara f;Ok sa· 

kindi orlar 

Sovuetıer -
ünaseb tı 

Alman a 
er i 

--o-.-

Türkiyenin vaziye

tine dair tahminler 
----co----

Her şey Bul2a
ristana bailı 

""!;: 

--C>•--

Büglk f ırtıPa 'atlamak 
üzırı diyorlar 

Berllndefd Souyeı mala· fngiltere ile lllrleıen 
filleri Udlyatııar her memleket ceza 

oe lled&ln.. göPeeelınd,f .. 
Ankua 8 (A.A) - Huauai hir Lyon 8 (A.A) - Gayri muharip A~ 

muhabir Berlinden bildiriyor: Al- rupa mill~e~ vaziy~tini gözden ge-

h . • • . .. .. .. çlren Parıs-Soır gazetesı ba:şmakalesin-
man ancıye nezaretinın aozcuıu de Türkiyenin vazı·uet· · d ·· d ..__,______ k --•..!...... ld "' be- J mı e goz en ge-
l"UllUl.ralUD ço MIW1 o ugunu çirerek diyor ki: 
yan ebnİ§tir. Türk gazetecilerinin Türkiye bugünkü ihtiyatlı vaziyetin-

[ Sonu 2. ci Sahifede ] den ayrılacak mı? Herşey BuJgaristanın 
y la ka h kıı b··' aaı:ıı:ıaaaDCOOOOaaı:ıı:ıı:ıı::ıaaa~. hattı hareketine ve askeri harekatın sey-

ugos vyaya rp· ııre utta ıu;u.nan J •ı• ) • 8 ) rine bağlıdır. Meriç vadi.sine bir iniş!n 
Alman or~~ı ~~~"' Dj{l iZ enn a - TUrk vekillerini azami derecede endişe-

aaı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıaa:::e" aa 
4:aa""\ ı:ıı:ı ı:ı r So1111 ?. ri Sahifede 1 eiY"miiy;;·y;:· kan harhına ·e;ik;";;i;;d;kr 

--c:>-
nanlı başka bir 

yere taşındı Bir ~olı fJüyüfı yangınlar 
çılıa,.ıldı, çofı miithil 

infillilıların şiddetinden >--
vagonlar havaya Malıedonya ve GGPlri 

fırladı.. 'J'rafıyadan bir milyon 
Kahire, 8 (A.A) - Resmi tebliğ : in- fıql gürültüsüzce 

giliz tayyareleri Sofyadaki Alman as- tahliye edlldL 
keri tahşidatını bombardıman ederek Vaşington, 8 (A.A) _ Los Angelosta-
A1n1an1ann Belgrada yaptı.ldan bücu- ki Yunanistana yardım cemiyeti reisi 
ma derhal mu~abelc .etmişlerdir. şu beyanatta bulunmuştur: 
· Başlıca demıryolu ıstasyonlan, depo· [ Sonu 2 ci Sahifede ] 

Jar, motörlii vasıtalar atelyeleri, büyük ~r:ır:ı:=ı:ıı::ıı:ıı::ıı:ır:ıı::ıı:ıcıaı:ır::ıcı:ıc=ır.oıı::ıı:ıı:ıı:ıı:ıacıc 
bir fabrika, bir c;ok binalar şiddetle 
bombardıman edilmiş, büyük infiıaklar 
olmuştur. Bir c;ok yangınlar c;ıkmışt1r. 
Demiryolunda infilakın şiddetinden V11· SON DAKİKA 
aonlar havaya hrlamıştır. 
l't • • • • • • • • • • • • 

Müteakiben tayyarelerimiz Stnıma 
vadisindPki yolda motörlü nakliye kol

r Sontı 3. C'ii Sahifede ] 

tngiliz tayyareleri tarafmdn11. şiddetle 
bombardıman edilen Sofyadan 

l-ugoslavlar 
Fiyume, Zara 
ve r şkodrayı 
işgal ettiler 

--.cc>--
Kudüs 8 (Radyo - S. 22) - Ka

hll-ede Yugoslav sefaretinin neıret
tiği tebliğde Fiyume, Zara tebir
leriyle Arnavutlukta lskodranın 
Yugoslav kuvvetleri t~rafından 
İfga) edildiği bildirilmektedir. 

Nevyork 8 (A.A) - Nevyork Taymis 
gazetesine göre Yugo!'lav orduları 1§-
kodrayı i~gal etmişlerdir. 

Alman Tirol kıtalannın muvasalati
ne intizaren ltalyan kuvvetleri lşkodra
nın şimali şarkisindeki dağlık mıntaka
da anudane bir mukavemet göstermek
tedir. 

.Yugoslavlar, Arnavutluk cephesinin 
dıger mıntakalarında ve bilhassa Koso
va yaylasında da ilerlemişlerdir. 

dair kanaati Alman hedefi > 

Bqlangıçta IHiyülı mu- de su··vey~ mı•? 
INlffaJııyet IJefıleneınez, ~ 
falıat atlyen iyi netıee- ----coı>----

ler elde edileceği Almanı,,,..,. Dlı eoveı 
rnulıalıfıalı.. Arnauutlulıtald itaJyan-

ı..onc1ra. s (A.A) - Balkan ha:rlnnın farı fıartarrnağa çalq• 
başlangıcında büyük muvaffakıyetler fi 
beklenmemekle beraber Amerikanın naaları mu temel .. 
yardımiyle aüyen iyi neticeler elde edi- Stokholm, 8 (A.A) - Tidende gaze-
1.eceği hakkmda tam bir itimat vardır. tesioe göre Balkanlardaki Alman taar-
NİHAI ZAFERE DOORU nızunun hedefi Süveyş kanalıdır. V&-
Deyli Meyl gazetesi diyor ki : laa Almanlar Yunanistana taarruza ha-
On beş gün evvel Almanların Yugos- zırdılar. Fakat Yugoslavyaya taarruz 

lavyanın da yardnniyle bir hücuma geç- hzırlıksız yapılmıştır. 
meleri bekleniyordu. Bugün ise Yugos- Dages Nihtere göre Almaıllar taar
lav ordusunun bir milyon askeri yanı- ruzlarını ~cil etmişlerdir. Bunun sebe
:ııw:da harp etmektedir. Yunanistandaki bi Türkiye ve Sovyetler birliğinin vazi
İngiliz kıtaları Afrikada harp etmiş, iyi yetinden emin olmamaları ve İngilizle
terbiye görmüş tecrübeli muharipler- rin Yunanistana asker sevketmeleridir. 
dir. Teçhizat ve malzemeleri mükem- Almanların her şeyden evvel Arnavut
meldir. Dünyanın en mükemmel malze- luk cephesinin tasfiyesine mani olma~ 

[ Sonu 3. cil Stıhifech ] çalışmaları muhtemeldir. 
ıı:ıı:ıaı:ıı:ıı:ıaı:ııı::ıı:ıı::ıı::ıaı:ıaı:ıaaı:ıaaaaıııoc~ 

Yunanistan ve Yugoslavyaya Alnıanlurın hangi 
marruz ettiklerini gösteı-ir harita 
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• CElLAT 

ARA ALI 
ŞEHİR HABERLERİ 

Yugoslavya ve 
Yunanistanın 

Mukavemeti •• 
- IKIHCI KISIH •• Yazan : Şahin Afı4uman 

•••••••••••••••••••••••• ............................................ 
47-

( ülendamı sevmiyordu! 
~---------------------:x•~·~---~~~---~~-

K...,. Ali, ilendi lıendisini yelıkıyınccı, GliJenda
ma lıarp cqlıaan söndüğiinü anlcanqtı... 

O dakikada hatırladığı vvkuat ara- ı sana bu kızdan h yır yok.. Aklını b:ı..c:ın:ı 
sıma en ziyade üstünde durduğu nokta topla da seni be'klemekte olan parlak 
Mestan beyin yegenini bıç 1da nm.:p istikbale doğru emniyetli adımlar t31"ak 
öldUnnek gıôi korkunç bir cınayet işle- vürü.. <!emişti ••• 
mis olmasından ibaret de:şldi... Fakat etrafımı kapkaranlık görü•<'-

Demirci M onun oi:•bna adam ,.1. rum. Anamın bana tebsir ettiği o ı.,:1dı 
dürmek bir tavuğu tutup boğaz]-.mak f!Ün!ere acaba ne zaman kavusacai!J'll? 
kabilin.d n ehemmiyetsiz., a1°lide. ba ı Kara Ali bır aralık sözünün me"'7U· 
bir lıldise gıôi gôrün;_jyordu... nu d ··rurerek dedi ki: 

Çingene aynı zamanda rakibinin orta - Bu pis gübre yığını adeta bana pa-
clan kalkmış olınası iht;malini aklına ~c- uk bir ilte gibi ge1di .. SaaUerce bu-
tırdiğj vakıt derin bir emnuniyet 'lUn üstünde uyumu~. kalmısım. Acaba 
ıni ve kendi kendine mın1danarak de- aç saat uyudum7. 
mi ti ki· Her halde dokuz, on saat kadar uyu-

- ~ oh olsun.. ıyi etfor. d .. onu ıııuş olmaklığım lizım geliyor .. Zira bu-
\ urdum.. Eğer aldığı yar:ıclan bu :fakı- raya girdi-·m zaman orta!ik henüz ışı
kada ölmediyse bile artılı: üWı olm.az makta idi .. Şimdi ise gün artık batmak 
Ergeç nallan muUaka bavava dı'kerek- zere bulunuyor karnını da o kadar 
lir. Ben kolumun kuvvPlini bilirim cıktı ki ... Bereket versin ihtiyatlıca 
Ona yedeştirdifim bıçak darbesi tesiri· weket ettim de yanıma biraz nevale al
nı ımıbaltkak göstermiştir. . dun .. Bir bç lokma a~rdıktan sonra 

F..bt acaba kız ne oldu7 .. Beni go- ortalık karanr kararmaz. gece serin1i-
rür görmez bir çıhrlik kopanp y•re yu- ~md h ol cıkonalıyım. .. 
var1anmıştı .•. Sonra kwn süt ninesi ola
cak o cadı kan geldi Dünyayı ayal! 
kaldmlı . Ben de lcacma a meM ır "' 
dum 

-c B'tmed.i :.--

-------

.. üstahsiller 
için tohumluk 

alınıyor 
~ 

MerJıez, Foça ve Çefme 
lıazafarl ıniUtalJdUeri· 
ne mısır, aJıdarı, nohut 

dağıtılacalı •• 
---.0---

Vilfıyct ihtiyacına göre yazlık tohum 
çe itlerinden satın alınaı:ak peşin para 
veya borÇlıındımlıa sureti)lle 'Viliı~ etteki 
müstahsillere tevzi edilecek mikdar hak
kında Vekiller hey~i kararı \erilmiş ve 
bu hususta Ziraat :Bankası ıwnwn mü
dürlüğüne tebligat yapıldığı Ziraat ve· 
kfiletinclen vilnycte bildirilmiştir. . To
humluk olarak İzmir merkez kazası 
için iki ton mısır ve yarım ton akdarı, 
Foça kazası için 2.S ton ırusrr, Çeşme 
kazası için de di>rt ton mısır ve yarım 
ton nohut satın alınması muvafık görül
müştür. 1682 sayılı kanun mucibince 
tohumlukların tebdili ve ıslahı için ban
ka memurlariyle Ziraat teşkilatı iş bir
liği yapacaklardır. 

----c·O>---

Şimdi metriılc ahırın ~de. zihnin
deki hatıra kınnttlarını toplama~a ca
ha1ıyan Kara Aliyi en ~ivade iste bu 
nolrta aUkadar edi ordu. t ·n en ente
ıesan ciheti su idi ki kızın dtişi.ip bayı,
mast Kara Altnin tihn'lni b ı aa~k ,a 
pek ziyade i n1 etmekle beraber eski
den Glleııdamı afitUndUfO '·abtlarda 
duyduğu hararet ve hP rp ~., c;"mn: <. 

la hissetmiyordu . 

Kaza llaJmüdiJl'leri 
Defterdarın relsllğl 
aıtında topJanddar 

Yalanda ~en oto- İzmir kar.a malınüdürlerl merkeze da
mollll Jc1stltl getlrlffyor ~~ edi1mq ve dün Defterdann reisli

ii-- ~..L. Ticaret ·-'-'"-'' l [;ade ilk toplantılarını -yapmışlardır ••. 
""~..-.ııı:: .... ·--~~ mıo- Ka7.a1ann bütün mali muameleleri jize

taka tıcarct mudurlugune gelen otomo- rincle umumi görüşneler yapılnut ve 
bil lisUl<lerl dıem edilmiştir. Bwlar 97 ·..:1-=- _ __. · ı bir ekilde ·• ' 97 dı ltı..d'ktir T . ı~11.1 en :sen ve en Y :ş :go
~ç ''e ş ü.:>Ll • evzıatta sıra ve riilmesi için alınacak tedbirler hakkın-

IUtt.i bndisine i l l"y :odu Y.ı bu 
cia1dkada Gülendamı E' kisi gibi, gönttı 
nil cayır cayır v kacak, hUtiin benll~i
ni tutuftunı.p ritf> .-k derecede, ona "ıPı 
cılgınlıldan yapt racak merl bede ı 
hiş bir aşk hwnmasiyle sayıklıyarak ar 
tırk istemiyor . . . Parlıvan bir aleviıı u 
tüne su serpild • i zaro n lı ıl ola., v 
zi~·ct gibi Kara Ali imdi ~ dısi 
k r ı alakasız \ e sodum buluyordu 
Visal gibi korku ve he\ ~ n d n ar 
gın ihtiras1an, en co kun du ular: · 
dereceği süphesizdir Kara Ali b·ıa -
geceyi day.ınılmaz korkular u 
~sastnclan sarsan heyet" nlar i indl' 
cirmi •... Saatlerce k ralt b~aK!arı
nt zorlamış ve vücudunu m-thiş bir su
.rette hırpalam tı .. Fakat glıbre yı v nı 
nıo üstünde kestirdiği dokuz on saatlık 
bir UJ-iru maddi rahatsızlıkfarmm h p
sin.i de tamamiyle gidermişti... 

Kara Ali bu dakikada \0alııız madde
taı değil, kendisini manen de sağlam 
r.ahat bir vaziyette buluyordu ... 

Gülendama kaqı duyduğu o es\i 
müthis alftka ve heyec-an nerede idi" 
Çing~ gencinin gözünil b~tıran 
pa~ak hava.t eski cazibes!ni kuvvetın · 
artık klmilen kaybetmişt1 . 

Şimdi bunun yerine soluk ve aş bız 
bir röJge kaim olmuştu ... 

Kara Ali mırıld nmakta devam ed 
rek: 

- Tuhaf şey .. Bu kız için Adeta ayı
lacak bayılacak kadar aklınu kayb,.tmi
şim de ~rae ben bun\Ul hiç farkında 
de~i1 imlşim! ... 

Vaktiyle anacığım be.na söylemiş idi, 

iht.ıı-a,ç u_s_ulü ~bik ~ir.. da kararlar ittihaz olunmU$hır. Bilhas-
A 1:akınd.a. 1 enı _Partilerde daha faila sa Milli Emlak muameleleri ve borQlan-

1 ıstik ~etiıilecektir. ma mevzulan üzerinde durulmuştur. 
,. """ Bu mesai daha iki ~ün devam edecektir. 

ZABITADA 

KABIN KAVG4SI 
Bırinci oKrdonda · stanbul otelinde 

oturan bar artistlerind Mehmet kızı 
R e H yr. kızı . elbıse e-
el inden kavga ederek birbirlerini 
malamı ardır. Her · ' · tutulmu ad

------co------
GeneNd izzettin 
~alıflar ,elırimizde 
Muğla mebusu emekli Orgeneral İz-

zettin Çab$lar fstanbuldan şehrimize 
gelmiştir. ---co----

ıyeye \ ·1m· ·r. 

• .,.,.,.,.etıfn Tepsi 
fda'illdze geliyoP .. 

• tık Türk tiyatrosunu Meşrutiyet 
emura flaJıaret etmış.. iptidalannda kuran ve Fr.msada sene-

K.Amll ol\a B. Vuaf Onata, ntlhm '-- ' ' Bw' u1ee T...a -1Uz 
dairesinde vnife emuts111da nüfus kati- ay e'Wftl A9J'Ulllllll)an aYdetJe Ankara ve 
bi B. Azize hakaret ettiği zabıtaya şi- İstanbulda muvaffakıyetli temsiller ver
kayct edilmiş Ye tahkikata tevessül miştir . 
edilmiştir. Haber aldığımıza göre pek yakında 

Soför Mustafa oğlu Rebii Çayın ida
resindeki '7 numaralı otomobil. Tür
kelli köyünden Menemene dönerken 
Rasim oğlu beş yaşında Öz.güre <;arpmış 
cocuğun muhtelif yederinden yaralan
masına sebebiyet vermiştir. Şoför tu
tulmuştur. 

YİNE KIZ KACIRMA 
İzmirli Numan oğlu Ahdwn.hmanın 

Urlanın Özbek köytinde Osman kızı 
16 yaşında Şerife Karadenizi kaçırdığ 
iddia edilmiştir. Bunlann nereye gittik
leri, nerede bulunduklan haber alına
mamıştır.. Zabıtaca araştmlmalarma 
devam edilmektedir. 

gimde bir temsil heyetiyle ~ 
geleoek ve her tarafta alkq tııfanma 
mazhar olan ·Baba Ramiz· piyeıi ile 
•Kadın deniz dbidir• komedisini ve 
Seniye Tepsinin ldAsik dam1anm sah
ney.e koyacaktır. 

----cco>-----
Orta olıal rneanaası.. 
Bütün yurd talebelerinin severek ve 

favdalanarak takip ettikleri orta okul 
aylık talebe mecmuasınm 5 inci sayıSJ 
çok zengin yazı ve resimlerle intişar et
miştir. 

Bu sayıda : Hüseyin Rahnü renk1ı 
resmiyle beraber, Pastör. bir talebenin 
bulduğu makine, Kızılçullu köy öğret· 
men okUlımu ziyaret. kırk masal. riya
ziye ve fizik kimya meseleleri ve saire 
Yardır. 

Orta okul tatilde de ~-· Bir 
seneliği 50 kımıl olan bu güzel meo
muayı bütün talebelere tavsiye ederiz. 

Sıtma mücadelesi ve kücük • sai hakkında 
~----------~~--~~--:x•~------~--~-~-----

---c«o•-----

v ffarbın ~ehresini 

iliyet alakadarlara bir ~:f,!~::!'a:~ir .. 
A e e d d [ BaştaraJı 1. ci Sahifede J 

tamım go·n er ı· se önümiizdeki a)lar içinde vaziJeP 
esasından değiştirecek hidiselerin bek· -------x4 x lenebi.leceğini ih5as etmişti. 

Bu hadiseler siyasi ve askeri oı.ok· 
raı1matnameldn 6, ı7 ve 19 uncu malldelalyle tır. 

lılnln teuzlatı mecburiyeti izah edUdl Filha~ka askeri sahada Şarki Afri-
bdaki lta1)-an imparatorluğunun .,,..... 

Jzmir nllii 8. Fuad TuksaL sıtma ıahdemlerine meccanen kinin ''ermek maş olması ön safta gelmektedir. Bad· 
mucadelesi hakkında :.·eni bir taminı mecburiteyinde bulunduJc:lanndan bu- da serbest kalan Britanya ordu...
hazırlamq ve fzmir belediyesi riyaseti nun da vakıt ve zamaniyle temim ve Balkanlara nakledileceii muhakkaktır• 
ile kaymakamlıklara, merkeze bağlı yalnız tebligatla iktifa edilmeyerek fili Si1 a i sahada So\-yetler Birliiinin Al· 
nahiye müdürlüklerine ve merkez jan- neticelerinin utihaaJı icap eder. maıı teca\iİZÜnden duyduğu cleriD bof• 
danna komutanlığına göndermİflir. 3 - Talinıatnamenin 17 ve t9 uncu nutsu.zluk nazarı dikkati celbetmdde" 

Bu tamimi aynen derç ediyoruz: maddelerinde zikrolunan mücadele he- dir. 
J - Baz.ı yerlerde sıtma mücadelesi- )'etlerinin tayin olunacak günlerde içti- Veku j Alman iı.1.ili progranunm df• 

ne ait küçük di :mükellefiyetinin tehir maa davetiyle kanun ve talimatname hale merhale tatbik meVldine 1konclui11• 
Ve kasabalar halkına Pmil olup olmadı- 1(ereklerinin icrası ehemmiyetli ve ge- DU gösterdiği cmetle, Kremlin, ma..J• 
ğı yolunda tereddüt izhar edildiği haber reklıdir. nanın fen az topra]danadan Kafbıf.1r 
almınııtır. 4 - Vıliyct dahilinddd butün koy- J'a bilar uzanan cenit arazi ~ 

839 numaralı sıtma mücadele kanu- ler ile tehir ve kasabalardaki halita hi.. Mayn Kanıpf mulıarririnin ·~ 
r.un sureti tatbikine dair talimatnamenin taben sıtmanın ehemmiyetinden ve yap- rini şimdi her 7.amaDClan daha fUbı ha• 
16 ncı maddesi bu mükellefiyetin köy- tığı tesirat ve tahribattan bahisle ida- tırlaınak Jn.c.cburi.retiıwledir. Sov~etler 
lerde olduğu gibi ehi• ve kasabalar da. re amirleri ve belediye reüleri tarafın- Rirliiinin AlmanJa ile JDiı~ 
bilinde 'e dvannda da tatbiki 19 ncu dan münaıip yazılar tertibiyle gönderil- karartan bu şüplıc \'C emniyetsizlik hr 
ınaddui mücadele beyctlcrinin her ma- mesi \'e bunlann kendilerine okunarak \'llSJ biitün :raku1 şarkta va7.i1etin dıkİ
halde te-;kiJi lüzumunu amir bulundu- iznh edilmesi lüzumunur. alakadarlara şafı iizerindc kendini his ettirmekte• 
ğundan bu hıumda her hangi bir tercd- bildirilmcai ve bu yazılarda bilha11a hali kalnuyacaktır. 
düt Yarid olamıyacağı aşikardır. Şu hale herlceıin evinde. bağ. bahçe ve tarlasan- ŞEVKEr BfLGtN 
öre sıtma mücadele kanunu ve talimat- da, ahırında ve kendiaine ait diğer yer-

namesi hükümlerinin tamamiyle tatbiki- lerde sıtmaya karşı mücadele etmesinin ~flllllllllllNlfflllflJIUIHUltflHllNIHltlll .... 11 
ne itina edilmesi ve bu ~etli itin bir yurt borcu olduğunun da tebarüz et- = Ç d / :: 
noksansız ynpılmaSl için alak:adarlann tirilmesi faydalı ve llizumludur =-~ orum a unutu - i 
daima dikkatlerinin celbolunması ve 5 - Sıtma mücadelesine çok ehem- ~ 
keyfi7etin idare imirlerince de bizzat miyet verilmeaini 'Ve bu lıusu.da gere- maz şeref ve he ye- i 
tnkibi lAzımdıc. ken bu tedbirlerin alınmasına çok gay- -

2 - T alimatnameoin 6 ncı maddesi ret ve dikkat gö.terilmealni ıve bundan Ü • 1 
.. eregincc çiftlik Ye fahn1c.a aa1'ipleri, evvel bi1dirildiği gibi faaliyet ve tatbi- can g nu i 
müteahhitler, ~irketler, hususi mektep kattan her on beş günde bir muntaza- E • • • $ 
idareleri ve 1) den fazla amele çalıııtı. nıan vilayete de mal4lmat verilmesini § Ankara 8 (A.A) - Milli Şef lsmet 1 
ran bilumum patronlar amele ıve mils- tekrar rica ederim. E fııönünün geçen sene Çorumu ziya-! 
ıııııııııııımnııııııııııııııı11uıımm111111111111m11111111111111111111111mıııııı11111111111m11111111111111111111 §m buyurduklan tarihin vıldönUrr.f i 
T " '- · • • Al 'l Eolan 3 Ağustos taribinin unutıllm~ ! UrRt }'entn V0%f )'~- man JTiJrÜ!Jfi I e gşeref ve heyecan günU olarak kut--i 

tine dair tahminler Türkiyenin vaziv'!ti ~=~~-is son toptantıc:ındal 
= = = ı mıııı ı ı ııı 111111111111111111ıı1111111 ı ı ııı ı ıı ıı ı ıı 111 ı ::: [ Br.starafı 1. ci ~dı "ft?de 1 [ Baştrırafı J. ci Sah "fccle J 

ve d .. üreoeği r. ik"rdır Zira Meriç Ça- fikirleri mütehalif olm!dda berftber 
n-ıkkal ye 'den ırh Cır. Muharebeler ekserisi tatmin edici mahiyettedir. BAG SAHİPLERİNE 
"mdilik Struma koricbn.ınd:ı cereyan Bir suale cevaben sözcü a . . Antr.alınoz hastalığı 

ı • n:~::;. Fırtın:\ yakınd r Fakat pat- iri: eml§tir ile mücadele USUIÜ 

1NGtLTF.RE tLE BfRI.F.ŞENLER - Türk - Alman fikir teatit · bJldirildi.. 
CEZA GöRECEKMfŞ esnasinda Lalkanlarda vaziyet ka- Bağlannda geçen sene Antraknoı 
Berlin 8 (A.A~ •_ Rir hwıust muha- nfbiı taWiııdu Tüddyenin takip hastalıgı çıkan çiitçilerin a1acaklan se-

lr bl1dıriyor: Sıyast ınahfillP,f' hali ha- edeceği batb hareketin bahiı meT· Ti tedbirler hakkında hazırlanan bir ta· 
rdakJ 'taarruz hareketinin yalnu: bat- zuu olup lmadığın biJnı" mim. vilayetten bütün kaı:alat"a ve k5f-
anlardaki İngiliz kıtaatına müteveccih 0 1 ıyorum. lere gönderilmiştir. 

?lmayıp avnı 7.amıında Be1grat hüküme- Yll.DIRIM HARBi Bu tamime göre geçen sene hastalık 
tinin tecziyesine de matuf olduğunu çikan bağlara şimdiden yan yanya ki--
kaydedivorlar. 1nı;Itet't" ile birlik olan DEölL DiYORLAR reçle karıştınlmı kUkürt atılacaktır. 
heT Avrupa memleketi. Avnıpa davası-
na ihanet etmektedir Ve Almanva tara- Aynı muhabirin bildirdiiioe gö- '° 

ndan aynı muamel,.vi görecektir. Te Almanyanm haricle irtibatı Pa- KOY Elf SriTVSfJ 
TUHAF BlR TEK! .. 1F 2'.al'teaİ sabahı kesi1miftjr. Fakat Yu- Ders ue tatbffıatma 
Berün 8 (A.A) .__ Bir hususi mubablr nan Te Snp tehaaAna kartı hiç bir de1Jam edeceJı-

bildiriyor: Da\ c~ Alı!cmanya Caytung tedbir aluımamı•._ Gazeı--!L-'! de Dı· er okullarda 15 nı'sanda .1~1-
~azetesi ne rettiği bir m-.kaledc Goltz • ~· ~ ue:ı-D""' 

seFhesttir kesi'---ği halde l7·••1ftullu kö"1.• .. - .. :•"-onşa sirketi unvaniyle bir 'T'iirk _Alman • • • ~ ·~ ı .,....-..lAr 
ve bir. Türk - Asya şirketinin ihda.sını Ba1kanlardaki Alman deri hare- .sunde derslere \C tntbikatn devam olu-

klif eylemektedir. ketinin bir yıldmm harbı addedil- nacaktır. 
mediii Berlinde beyan edilmektedir Nisan sonunda .a}nı enstitüde Eğit· 

§ 1111111ımft•1uttnnımımn"'m""'"""11mı: • men kursu açılacak ve 100 eğitmen "btı 
- - kursa devam edecektir. Knıs müddeti. 
~ Annenin oazifeleri- E SOVYETI.ER VE Al.MANi.AR birinci teşrinin sonunda hitam bula-
~ Anne. KaniyJe yarattıb çocuğunu E Aym mabalairin dijft bir telpa- caktır. ,---w•---§ sUtüyle beslemeli .. Yüreğiyle sevip E r...-~- nııelmnat __ ı..... So_,_. 
: bakmalı.. : nnua fil --- Y'lll'Ull" • ~-
~ 5 Yuıo-la• ademi tecavüz paktmm Bir tadPtn ihPaccd 
§ ÇOCUK E..tjftr,EMF, KURUMU E imzası baklanda «~•da• -gazetesi- oesflııuı i.stlrdat edildJ 
~ GENEL MDKEZt E nin makalesi Berlinde çOk Miyiik Palamut ihracatının mürakabesiae 
:: ııı11111ııııııııııı1111111111'1n11uınıııııı11111111111E bir telir yapaufbr. Siyasi .-hfiller ait niz;mmame hükümlerine muhalif 

bum. brp vaziyet a~amaktad.r olarak ~aç t;de~ palamu~ ~~ Deniz Gazinosunda 
Perşembe Eğlenceleri Tayyare Sineması Ti: 3646 

• sına ~şagı kaliteli mal kanştırdıgı ic:10 
Fabt MoelcoY:amn hattı hareketivain şehrimiz üçüncü asliye ceza mebkerne
bugünkü vaziyet üzerinde mühim since malıkCım edilen ihracatçı SirnOO 
bir teıir icra edeceği sandmaktadır. Bencuya firmasının ihracat ruhsatna

Her hafta büyük rağbet 
kazanmaktadır. 

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

MAS AlAR f N ONCEOEN TUTULllSI RiCA Ol.UNUR 

:··· .... ··:··· .. ·· .. ················ .. ···· .. ······························••\••········ 

i i YUK l{İKAYE i i 
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Bir Fırbna Gecesi 
YAZAN : CIÇ YILDIZ 

-9-
BUtün gün, bu nahoş ak:jaınuı b.ldi- da sofrada gözükmedi. Yemekten aonra 

selerini tahlil için kendi içimi okuma- kalktıiuruz vakıt Adıwı Saper, bir gün 
ğa çalıftun. Gerçekten fena mı hareket evvel teati ettiğimiz bir kaç kelime üze
elmiş ve bu bayanların fi~ nasihat- rlne kunılan f!cianın farkında olınıya
larına hak mı kauınnıJJbm," Odasında rak, naziklne bir tebessümle yanıma 
canı sıkılan bir de'likarilı bana bir kaç "eldi ve bana sordu: 
söz söylemişse bu beıı:m kabahatim mi - Yazı makinemi buraya getirip sze 
leli ?. onun esrarını öğre1mekliğimi bttt ml-

H;ıyır, bütün bu hareketlerde hiç bir siniz? 
fenalık yoktu. Fakat insan kötülük ara- - Teşekkilr ederim. efendim, ço"' ia
yınea, her tarafta kötülük bulabilir. tüf\lrslluz. Fakat gece geç vakte kadar 
Eğer nnların fikri bu derece ~rilmişse, kalamam. Odama çılcmnğa mecburum. 
kenni bHecekl~rl i~ti HünnUz hanımın yakıcı bakışları fü:e-

Beı im için:; lnız: Refik .. n fikir ve mü. rime dıkilmiştı. Bu m~ nrunl 'StVl"l1a-
lale:ısının <'hemmiy U val'dı R fık'in 0-unı bilemiyL""r k dilim dolanıyordu. 
IS"' heni an1ıyaca • ına emindim Fakat Hürmüz hanım beni hayrette bı-

Y ılZlk iti bu itimad mda aldanmış- rakan bir kararla, d likanlının teklif.mi 
tun ... BUtilıı glin onu görmedun. Akşam müdafaa etti: 

PEK ÇOK RAOBEr VE rAKDta KAZAJtf A.N Berlindeki Sovyet m'lbfilleri ibti- mcsi 3018 sayılı kanWla müsteniden Ti
yatkir ve bedbin göziılriiyor. Ger- caret "ekaıetince istirdat olunmuştur. 
ginliği azaltmak i~in Mo&kovadaki 'oı:ıı:ıc:ıı::ıı::ıı:ıı:u:ıı::ıı:ıc:ıc:ıcıc:ı=~c:ıaı:C'O Doktorun Aşkı Filmi Alman büyük e1çiliii ile Krem&n KJSAC:A 
arasında sıla fikir teatileri yapıldığı •••••••• Talep üzerine perşembe ıünü IST ANBİJLA 2önderilecek ve bu sene lz

mirtle hiç im smemacla rösteribniYecektir" sanılın.ktad.r. SaJdırmazJılı palıtı.. 
SOlf 11e llCVZ HAJ.K gününden istifade ediniz 

---cot---- -----en-
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTJLS tdr mil:on Yunanlı baş. MATiNELER: 1.45 - 3.15 - 5.15 - 7.lS- 9.lS TE.. 

- Neden olmasın Meliha" Senin için 
yazı maldneııi kullanmağı öğrenecek gil
zel bir fırsat bu; çoktanberi, zaten, bu
na hevesin olduğunu söyJi}•ordun. Ma
dam ki bay Adnan sana hoeaJık yaprnağı 
teklif ediyor, bunu reddetmemelisin. 
Hain bir tebessilmle lH\ve etU:Zaten Re
fik henüz eve dönmeın·!ltir. Kapılan ka
pamak için .esasen her kesten sonra ya
tacak değil misin? 

Kendimi güç zapt.ederek: 
- Ge4c1iğini oaamda duyanın, declim 

ve arka mdan kapemalt icin inebilirim. 
Bu d~a Adıuma dönerek ilhe etti: 
- Bu kız da :ne anlaşılmaz mua.'tlma! 

Ne ise, m lrozımum payi~. Ben gi
diyorum. 

Delikanlı: 
- Ben de portatif vazı makinemi al

ma~a koJuyorum, dedi 
Beraberce yukanva çıktılar ve antla

rında bilmem nelerden bnhsettiler. Ben 
oldu~m yeorde hareketsiz ve ses "z kal
mıshm. 

Delikanlı 'kül r nkH yazı makine.ı::i le 
indi. Knpağmı actı. Yav:ışca klavyeyi 
meydan cıkardı Üzerine bes az bir kA
ğıt gecirdi. 

- Haydi bakalım, küçlik talebem, 

ka .. ,., ıı• tatlftdl Son zamanlıırda (ademi tecavüzüa) 
• 1 Q ' tiirkçaini saldırmazbk diye kabul ettik-

derse baclıyalun. Evv....ıı•, -"-,..,; .. ;.,; ,_,_v- Ademi tecavüz ne de olsa asırlann bf%.. 
ll' 1:M1 nu-~~ A.Ja [ Baıtarafı 1. ci Sahi/ede ] 1 d v ülf il b ~i ye Uzeı:ü1de ne suretle tutacağmw göı- ere ,.er igi ·· et · e munis ir te"" P 

tereceğim. Bana sağ elinlzf veriniz_. YımanisUuıda Makedonya ve Trakya idi. Saldırmak kelimesi de bunun lı::adar. 
Oh! Fakat bu küçük elcetiı buz gibi ıruntakalarından çocuk, kadın ve erkek bellci bundan daha çok munistir. Fakat 
donınUJ ve titriyor da .. · bir milyon kişi gürUltüsü.zce tahliye tecavüzü ba,Jca yerlerde. saldırmayı d• 
Taın bu inda kapı açıldı. Refik bir aa- edilmiştir. Yun.an hUkümeti Fraıısada daha ba,lca yerlenle kullandığımız: için 

niye kapı _eşiğinde durdu. masa üzerin- cereyan eden hAd.iselerin tecrübelerine kelimelerin medlullerinde değil yer1e
de birleşmıf <>lan elleri!Dize baktı boğ\ll<; istinaden harekilt sahalarına yakın mm- rinde bir yadırgama bulmamak müııt• 
bir «AA!> _nidasını ağmıdan kaÇırarak takalarda elli binden daha fazla nüfuslu kün olmuyor. 
odasına doğru mttdivene daldı. şehirleri tahliye ctmistir. Ordu kuv- Saldırmak caasdanndan saldırma, er * vetleri bu suretle bu sahalarda dalın ki külhan l>eylilt istllahattnda adı çok 

Bu menhus stJitefehbümü takip eden serbest muharebe etmek imkinıru te- geçen bir nevi bıçak ve kama gibi bir 
gün ve geceleri ibasıl tasvir edeyim? min edecektir. Bu şehirlerin ahalisi Yu- şeydir. Sa1dırmal-: kelimesi de hep biti· 
Refilt"in benim hakkımda lıiç mevcut ol- nan kıtalarına :iaşe ve malzeme naklin- riz ~elişi güzel tecavü· manasına gelir· 
mıyan bir yığın feye inaııdığuu düŞhıe- de kullanılan İngiliz 'oagonlariyle li- Dikkat ederseniz: (saldırmak) da in~e 
rek oerin ibir azap ve ıstırap duyuyor- man1ara ve oralardan vapurlarla .şimdi- bir ruh gi:dıdir, saldıracak köpek d f 
duın. lsbrabımnı şiddetine hıutu1 birse- lik medıul tutulan yerlere taşınmıştır. ~östermez derler. Saldırmakta i:in :zl-
bep vardı: Biltün bu hAdise!er bana, hirisini mu haf aza et mele, haber ,.errrıe-
şimdiye kadar farkında olmadığım bir EFZUNLARII": SONGOSO mek vardır ... 
hakikati ifşa etmifti' Refik'i seviyor- Y A M A N Saldırmazlık kelimesini ademi ıees-
dum. Çoktanberi ona beslediğim arka- Atina, 8 (A.A) - Maarif Nazın vüz karşılığı olarak kullandığımıza szö.re 
daşlık ve muhabbet hiuinin adı ~dl Tr&kyadaki orta tedıi1at müfettitlerine l·elimenin ruh•1 ihlal ediliyor demelttıt· 
sevda idi Bazı hadiseleri, onun baZ'I söz- hallan maneviyatıru muhafaza için hal- t"i.inkü karııılıklı saldınnazlik için sal• 

in . • z 1b k' ,& • !erini hatırlıyarak onun da beni sevdi1!1- n yanında kaJmalannı emretmiftır. a- ~ırmnvı eizlcmek gerektir. ha u ! rıik 
ni anlıyordum. Annesine kar•;ı beni m;j. ten balkın büyük ekaeriyeti tahliye edil- dırrnak kelimesinin medluhinde s::ıY ı de 
dafaa etmek hususundıki tecellüdü. ba· miıtir. Almanlar cannar düdüklü ve vardır. Giz.li kapaklı olmavan ~vleb t• 
na karşı dikkat ve alakası beni yalnız ka}'1MllDB ztrıltıb ıtulcolar (pike tayyare. qı}dırmak mana ve medlul"inU knY, e _ 
görmek ihtiyacı, hülasn ikimizin de bil- Jeri) kullanıyorlar. Fakat Efzunlann mi~ olur mu,olma:r.mı diy• di!ş0"1"'1'" 1e 

-c Bitmedi .-• ~ÜD&ÜIÜ bepaine galebe ça]maktadır. "im. 



~iSAN CARSAMBA ıo&t 
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lfıA HALISELERI 1 

ltra) naİİri Irak
tan çıkıyor, Bel-
ki de Tiirkiye

Ye gelecek_ 

lngilizter Sof yayı 
siddetle bombaladı , 

( BaştaTajı 1. ci Sahijede ) 
larınn pike hiicunılan yapmışlar \ 'C 

bunları mitrnlyöz ateşine tutarak bü
yük hasnrn sebebiyet vermişlerdir. 

Tayyarelcrjınizin hepsi üslerine dött· 
ıuüşlerdir. 

ı ngilizlerin Balkan har. 
bına dair kanaati 

[ Baştarof ı 1. ci Sahife.de ] 
ınesi emirlerine amadedir. 

Deyli Telgraf gazetesi diyor ki : 
İngiliz imp.'.lratorluğunun bütün mil

letleri Yunanistnn ve Yugoslavyaya * yardıma amadcdirler. Şimdi Hitle.rle dö-
A tfoa 8 (A.A) - 1n~:liz hava kuvvet- ~lişenler arasında İınlyan imparatorlu-

leri tebliği: ğunu süpürenler de vardır. Mussolini 
Hava kuvvetlerimize mensup teşek- imparatorluğunun son saati çalınıştır. ı 

küller altı Nisan gecesi B lgaristanda Bütün İngiliz imparatorluğu ve bütün 
~üşman mevzilerine hücumlar yapmış- Amerika imnUithanc1eri nihai 7..afcr da-

ll'QJı Jı -o-- lardır. Sofyada demiryc•lu iltısak nokta- vası için çalışmaktadırlar. 
lıi İ ıtaları Bağdatta• sına ve eşya deposuna mU\·affakıyetle Deyli Ekspres gazetesi diyor ki : 

llgifiz halla meyda• hücümlar yapılmıştır. Eı:;ya ve vagonla- Yugoslavya cephesinde seri ve kol::ıy 

aıd I nn berhava olduğu ~örülmüştür. muvaffakıyetler beklenmemektedir. Biz 
~ hlftl 1 ar.. Slruma vadisi yolı:ndıı k;myonlar ve Yugosla\•lar cereyan edecek muhare-

AltınRuya 

lelgrafta • ~ (A.A) - Iraktan gelen bir mitralyöz ateşine tutulmuştur. belerin cetin olacağından eminiz. Fakat 
~e . ~ıldirildiğine göre milliyetper- Diğer bir teşekkül Cumaibalada de- nihai zaferin bizim tarafımızda dn ola
hii(., tin lıderi Seyit Rnşit Elgeylaninin miryolu istasyonunu hombafamı<;, bura- cağından eminiz. İngiltere müttclikle-
tine ~t reisliğini deruhte etmesi üze- da yangınlar çıkarıltl't<;hr Süliikliide · d d · · B dtııı.?<ISrnya ·a k 1 ·b· E · Ah- clemiryolu ve vol iltis:tk noktasına, bir rıne yar ım va etmiştir. u yardım lzmirin bu melhur kolonyasını 

:"'<in b' gı en ra nnı ı mır kl" kaf'l -; k A h L1 Belcikaya yapılan yardım vadi gibi de- H•t"l ah . d l '--leJteu hır beyanname neşrederek mcm- na ıye ı esme ve a<: en te assii ere ğildir, 0 zaman. hazırlıkları lamam ohm- .ı. a .. ecz anesın en a acaKatntz. 
~ ~ uzur ve emniyetine 7..arar ve- hücum edilmiş ve boırbalar dem'iryolu yan İngiltere şimdi tam bir şekilde ha- Çunku eczacı Kemal K. Aktt\f ya-

SAHiFE i 

T. C. Ziraat Bankası 
KurıılUf tarih! :· J888 

ermay Si : 100.000.0 lirasL. 
Şube ve ajan adedi :. 262 

Zirai v ticari her oevi Banka muameleleri 

it.ARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LlRA 
tKRAMttE VERECEK 

Ziraat banknsında kumbarah ve ihbarsız tasarruf besaplannda en az (50) 
lirası buJu.oanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plAna göre lk
~ye dağıblacaktır: 

' Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
t • 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT: Besnplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dUşml

yenlere ikramiye çıktııtı takdirde yUtde 20 fnzlasiyle verilecektir. 
(Kur0 alar senede 4 defa, 11 Hariran 11 Eylul, t 1 Birinclkiinun 11 Mnrt 

tarihlerinde çekilecektir.) IStı:!ıtı .unsurların bcı·taraf edilmesini ve yol üzerine diişmi.iş vangırılar çıkarıL zırlanmıştır. par. 
tıııı kıştır. Emir Bağdattaki ikametgahı- mıştır. Motörlii bir nakliye kolu mitral- İTAl.l" A :MAHVOL::\IAK YOLUNDA Türkiyenin bütün zevkini kendi-~b~bh~ ü~~ B~&&~by~a~~WMm~v D ı·~ ·d' hl ~--••••••••m••M•---~-~----~-~ ~-~··ıtur oldugun~ u bildirmektedir. Seyit BULGAR RESMi TEBl..İCi ey ı eç gazetesı ıyor . : ıinde toplamış bir §abeıerdir. Takli· 
~~ i Geçen harpta da Yugoslavyada Al- d. kt ç·· k.. lam _ 1...& lzmir T amvay ve Elektrik 

T··rk Anonim Şirket
0

nden: 
dar tn aski~nsurları tahrik ederek ikti- Sofya, 8 (A.A) - Dün neşredilen res- man kanı dökülmü.stUr. Fakat bu defa dı yo ur. un u yapı amaıua-
l\a~v ıni el!ne almıştır. . mi tebliğ : 6 - 7 nisan gecesi tayyare da- akacak Alınan kanı eskisinden daha az ır. 
\riş· L NAİBi ~"EREYE GiDECEK? fi bataryaları Sofyaya hücum eden ya- olmıyacaktır. Son hareketle İtalya kat'i HiLAL ECZAHANESl 

~\'aliı. 8 (A.A) -:- Ofi ajansının Irak hancı tayyarelere ateş ncmıslardır. $e- mahvına doğru gitmektedir. Yugoslav- --------------
ll'ıat he hakkında Samdan verdiği malu- hir üzerine yangın ve infilak bombası ya ile Sovyetler birliği arasında imzala-

lla~ darveçhi i\tidir: ahlınış ve bunlardan dördü patlama- nan dostluk paktı en mühim hadisedir. 
lıt ~· ttan alımın haberlere göre Se- nuştır. ~ir kaç ~lü ve yaralı olduğu ha- fngilterenin müttefiki olan bütün Orta 
lirıe r ıt Elgeylant ordunun müzahere- ber vcrılme~te~?"· ~ . Şark memleketlerinde Sovyetlerin vazi
~~nı •~1':11 henüz kabinesini teşkil Kral Borıs hucuma ugnyan yc.rlerı yeli memnuniyetle karşılanmıştır 
~Vehllıştir, Siyast şahsiyetler, esle ziyaret etmiş. yangmhırm söndürülme- ı • · 

evre 
j 

'1 Mezarlıkbaşı tkiçeşnıelik caddesi 

I~ er bilinmiycn bir yere gitmiş- sinde hazır bulunmuş ve itfaiyenin faa- .................. •-•••••••• .. ••• .. •••• 
~~ Bağdatta bir çok tevkifat yapıl- liyetine büyük alaka göstermiştir. ! 1-!!. 'M. A.c A ADYOSU : 

3 15 numarfllı tütün rnüskuat ve pul 
·bayiliği diikkfuıı bti!iin tefcrrüatiyle 
birlikte d~vren satııık1 ır. 

tılııp ·• ~al naibi Basradan ayrılmış - E u tJ <; Ü N K t) P R O G R A 1\1 E 
~:;; Irana veya Türk.iyeye gideceği Bal kan har bı .......... --- ~ ......... . 

Arzu edenlerin içindekilerine 
~ müraeaafüırı. 

~illi e ~?tcktedir. Eski başvekillerden 8.00 J>rogram ve memleket saat ayarı 
~ı:_ ıt Paşa Aman kasa.basına gel- [ Baştarajt 1. ci Sahifede l 8 03 A" h b 1 · 8 18 M'' 'k ı 8 4 ~mZl::ı:t::i!C!ı:!!?:l:D bav~· Irak lot.alan Bağdattaki İngiliz · Jans a er erı . uzı p. . 5 

Mııstafu Kostak 

~~eyd Alman fırlmlnn ordumuz bnşka bir H.00 Ev kadını - Yemek Listesi 12.30 
~ı:.l'it RXs~gal etmişlerdir. mütearrizi karşılamakta iken bizi arka- Program ve memleket saat ayan 12.33 

lZNHR BELEDIYEStNDEN : 
Erler mnhnllesinin 9 1 3 ncü sokağın

da 343 ada 136 parsel ve 4) emlak nu
maralı dükkanın yıktırılması alana ait 
olmak üzere enkazının kaimen satı~ı. 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhilc açık arttırmaya konul
muştur. K~if bedeli 34 lira muvakkat 
teminatı 2 lira 55 kuru tur. Taliplerin 
teminatı is bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 11.4-941 cuma 
günü saat 16 da encümene müracaatln
n. 28 1 5 9 1204 (733) 

ı.. lleıı.ıt 8 (AA)• B "d al dnn hançerlemiş '\'e modem makineli Müzik : Hafif şarkılar 12.50 Ajans ha-
""herı .. · - <ıg otlan ' ınan h b b ı k il 1 berlerı· 13.05 Mu··-•1

• •• Ko"y tu"rkül' en· 13. \sL ere g R · Ali G P·-· 1n ar m ütün vasıta arını u nıımış o • :GIK 
"erlerd ore aşıt ey wıı ya ız in v k d'l · b. · 20 - 14.-00 l\ıru"zı'k •. RacJyo sailon ork0 

.. -~ en mUrekk b. hilk" t kur ma nna ragınen en ı enne ır gcçıt ·~ ....-
~tur Yr • cp .. ır ume - t • -.ı • ı d' lm ı d d trası 18.00 Program \'e memleket saat llıal' b · ~abıncde ezcümle genel kur- emm cuememış er ır. A an ıu u un-

'aJaı. ~kanı general Fmin, motörlii kı- daki askerlerimiz her türlü sitayişin ayarı 18.03 Mütlk pl. 18.30 Konuşma .. 
ba"a ,~ınandanı general Fehmi Sait, ilstünde bir maneviyat üstünlüğü gös- (Dış politika hadiseleri) 18.45 Çocuk 
~ahtnuıı:uvvetleri ku~nnnd~ general termektcdirler. Yunan askerleri bütün saati 19.15 Çocuklar için musiki 19.30 
!öl'ij ,..~ t Selman ve milli mUdafoa direk- emirlere itaat ederek scvkülceyş hare· Memleket saat ayarı ve ajans haberleri 
li •-;amık paşa bulunmaktadır. ketlerini harfiyen tatbik etmektecürler. 19.45 Konuşma : Ziraat tal-."Vimi 19.50 

'e-J.i:r tarafta sUkOn hükUIT' sUrmek- Yunan askeri sürekli mitralyöz ateşini Müzik : Muhtelif şarkı ve türküler 20.15 
karşılamış, ilerliycn tankları tahrip et- Radyo gazetesi 

* 
1 - Çocuk hastahanesi bodrum ve 

zemin katının B. C. kısmının betonla 
döş"ttirilmesi, fen i!!leri müdürlü~-ün
deki keııif ve şartnamesi vec;hile nçıl: 
eksiltmeye konulmustur. Ke!'lif bedeli 
2 7 t O lirn 42 l:uruş muvakkat tc
n:inatı 203 lira 30 kurustur. Taliple. 
rin teminatı iş bonkasına yatırarak 
m:ıkhu-zlariy ,. ihale tarihi olan 
25/4/ 941 Cum:ı günü snnt 16 da eneü: 

Yugosıavuadin hü ümet 
miş ve mukabil hücumfar yapmıştır. 

Yunan hava kun·etleri ''e hava dafi 
bntaryalan altı Almnıı tayyaresini tııh· 
rip etmiş, tayyarccilerini esir almıştır .. 
Buna mukabil tayyarelerimiz en küçük 
bir hasara bile u~rnmaınıştır. ei radd~n agrıldıoı 

için ha ur aıınamı or 
Yu [ Baııt'lrafı 1. ci Sahifede ] 
t • COSLA VYA VE YUNANLI-
0Rı 'tEBCtL 

Arnavutluk cephesinde İtalyan ordu
su faaliyet göstermemiştir. Hiç şüphc
c:iz düşman başkalnnmn ga)Tetlerindcn 
istifade etmek ümidindedir. De,Tiyele
..riıniz İtnlynn siper hatlarına girerek 
dü mana 7nyiat "erdirdikten sonra ha

tıı. ltava, 8 (AA) - Dün Avam Ka
B~llsı~da beyanatta bulunan Kanada 
~ h ekıli B. Makenzi King ~ beyanat-

ulunrnuştur: 

reket üslerine dönmUslerdir. 
YUNAN ORDUSU 
KAHRAMANLIKI..AR 
1BDA EDlYR 
Atina 8 (A.A) - Yunan orduları baş.-bııİd kHür insanlar mukavemete imkan 

~~ki u lıın müddetçe Nazilerin dünyaya 
~~il\ olacaklan karanlık gün hiç bir 
~ıı.rı~n gelmeyecektir. Almanların Bal
b h rı Zaptetmek teşebbüsü, önlerinde 
tıl,1 ic~ engel olarak kalan Britanyayı is. 

kumandanlığının 164 No. lu dün akşam
ki tebliği: 

çın Ye ' b' bb- -na nı ır teşe ustur. 
~}'ı ?Vekil, f evkalfıde cesaretinden do
ll haı~nıınlılan ve ilk bahar muharebe
ltrı doı8rken gösterdikleri mukavemet
ttrrı • f ayı Yugoslavlan takdir ve tebcil 

ır. 

Amerikan uir ımı •a ın
da daha azametıeŞecek 
~ .. [ BaştaTa/ı l. ci Sahifede ] 
~Ye~ ıntiba, yeni inkişaf eden harp 
llıaı~rn ~arşısında. Avrupaya harp 
~erik esı taşıyan vapur kafilelerine 
d~~ b~ harp gemilerinin refakati le-
ıt. ır karar verilmesi merkezinde-

:.} Uncu· 'b ~e~ t ın~ a ise, Sovyet - Yugoslav 
1~1.tl ba CCavUz paktının Nazi Napolyonu 
"1 e~a bir muvaffakıyetsizlik teüık-
·~e esi lazım geldiğidir. 

~leli \'york Post• gazetesi vapur kafi
f,,,'• tı.e A - 'k harp mil • . 
~t ~nen an ge erırun re-
tlıyol' ,:~ıncleri lUzumundan bahsederek 

\' l\l • 

r~~~~n~ Yardımların İngiltereye. Yu· 
dçbı şirıı'J.:" \'c Yunanistnna varabibnesi 
_..~il ite.· 1 ~file mcsc!csini tekrar göz-
~ ~ırnıcgc nıecbu.rıyet vardır. Ame· 

~ı~ı) el llP~rlarının Afrikndan doluşarak 
ı.~" it enı:ze gitmesi lehinde reisicüm· 
(l'ılıı llzveJtin knrannı memnuniyetlt> 
. ek {ı'I., Faknt bu lmrnrla temin cdi

tıllderı aydalar, himayeli vapur knfılele· 
14tanıa elde edilecek faydaların yerini 

·~ ı. 
~ ile~vy~.1'~. Taymis• gazetesi de şunl~
ıill\ har Stiruyor: Nazi Almruıyasını bı
~~ bketimize boyun eğdirecek muf 0ııtavy <ışlamıştır. Bu muharebe, Yu
tr~ala~ ınuharebesidir. Hitlerin zırhlı 
~ltılırsa ~alknnJnrın dağ geçitlerinde 

rp bu sene bitebilir. 

Al ~iliiiar YÜııanistanda 
aoır zaGiat ver iler 

bitli~ı [ Ba~taT<lfı 1. ci Saltif ede J 
J\tl\ Yapınaktadır. 
tt ·~t •!--AR ARAZİ:NİN CETİNLİ
~urih N BAHSEDİYORLAR 

Bugün Almanlar biivük kuvvetlerle 
ve aynı şiddet ve ısrarla Stnıma vadi
sinde ve Nevrekop sırtlarında hi.icuma 
devam etmişlerdir. Mukavemet eden 
kücük Yunan kuvvetleri bahis mevzuu 
ola~ bölgelerde hasmı bir keTre daha 
tutmağa muvaffak olmuşlardır. 

Struma vadisinde Visdibav ve Kiri
likya kaleleri sonuna kadar mukavemet 
ettikten sonra tahrip 'llunmuş ve dOş
miiştür. 

Hava kuvvetlerinin V<-' ağır topçunun 
şiddetli bombardımanı ile bHiktc tank
larla bir çok defo Uzerlerine hücum edi
len Rupel ve Koçya kn1cleri bütün hU
cumları geri püskürtmü.şlerdir. 

Nevrekop hizasında di.işman büyük 
bir gayretten sonra Pt'rtobi kalesine gir
meğe muvaffak olmuc;tur 

Fakat yer altındaki pasaHaı:da bir çar
pışmayı muteakip kaleye girebilmis olan 
Almanlar biçilmiş ve kale nihayet eli
mizde kalmıştır. 
Düşmanın Leosa kalesine karşı tank

larla yaptığı dii:er bir ga~rreti geri püs
kiirtillınüş ve bir çok düşman tankı top
çumuz tarafından tah!ip ed:lmic;tir. 
Aynı mıntakada Nevrekopun şimalin

de bir köprüyü tahrip etmek rmrini alan 
bir grubun başında bir subay düşman 
tanklarının köprüden gecmesini bekle
'llİŞ ve bilaharn köprUytl ve tankları 
berhava etmiştit'. 

Harekat dolayısiyle ve lüzumsuz fe
-lakarlıklann önüne geçmek için garbi 
Trakyada tesbit edilen plan mucibince 
'Jurada bulunan bazı ileri unsurları 
tahliye edilmektedir. Bu mınlakadaki 
~alelerimi7 düşmanın hücumuna muka
vemet etmekle ve di!c;manın levaziminin 
~ olunu kec;mektedir. 

Arnavutluk cephesirde kuvvetli hir 
taarruz hareketi ile tahkim edilmiş düş
man mevkilerini işgal ettik 500 esir ve 
bol teçhizat aldık. 

YUNAN RFSMİ TEBLICl 
Atina, 8 (A.A) - 8 nisan sabahı neş

redilen 165 numaralı Yunan rcsml teb
liği : Cenubt Sırbistanda muharebe eden 
Yugoslav ordusu tnzyik altında geri çe-
kilmekte ve hududumuzda kahraman 
ordumuzun sol cenahını açık bırakmak
tadır .. Buna rağmen ordumuz tasavvur 
edilemiyecek derecede yUksek şahst fe
dakfu-lıkla çarpışmakta, ecdadımızın 
topraklarını karış karış mlidafaa et-
mektedir. 

nin ne kadar çetin olduğunu takdir ey
lemektedir. 

Büyük Dahi Mimar Sinanın ölümti
nün 353 iincü yıldönilmü münnsebetile .. 

Hususi PROGRAM 
20.45 Konuşma (Mimar Sedat Çetinlaş: 
Türk sanat tarihinde Koca Sinan) .. 
21.00 Müzik : Kliisik esC'rleri 21.15 Ko
nuşma (Profesör !smnil Hakkı Baltacı
oğlu) .. 21 .30 Müzik : Klasik eserler .. 

* 2L45 .Müzik : Riy:ıseticUmhur bandosu 
22.30 Memleket s:uıt ovnn. njans haber
leri, borsalnr fiatleri.. 22.45 Müzik pi. 
23.25 - 23.30 Yannkl program ve kapa-
nış .. 

orsa 
'ÜZÜM 

156 S. Süleymanoviç 23 
72 Üztim Tarım 20 
66 P. Klark 16 
45 Avni Mcscrrctci 21 
40 Hilmi Uyar • 18 
28 D. Arditi 28 

407 Yektın 
248626 l Eski yekfuı 
249033 i Umumi yekOn 

.No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

ZAHiıtE 
200 çuval K. Darı 
400 Ton Susam 

ZAYİ 

35 
33 
16 
21 
20 
28 

17 
22 
27 50 
34 

9 75 
29 25 

19959 numcı.ralı memurin kefalet 
cüzdanım zayi olmu~tur. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Alaoehlr inhisarlar başme
muru Hüseyin Hüsnü Kavak 

1339 (826) 

ınenrt rnür cııntlıın 
2 - Kültür mnhnllesi 1 ; 79 ımvıh ııo

kakta 1 l 82nc.i adanın 6 ;a metre murnh
bıundaki 1 sayılı arsasının satıS'I, yazı 

işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile açık l'ITttırmayn konulmuştur. Mu. 
hnmmen b edeli 3987 lira 50 kuruş mu
vakkat tc!llin:ıtı 299 lira 1 O kuru•tur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yntıra
ı ak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
25 I 4/ 941 Cuma r,ünil saat 16 da encü
mene müracaatfon. 

C) , 14. 18. 24 1353 (822) 

tZMtR OÇONCO SULH HUKUK 
HAKtMLtetNDEN: 

Davacı hazine.i maliye vekili avukat 
Zehra Yeğin tarafından İzmir Güzel. 
yalı trnmvav cedclesinde 209 No. da 
oturan Env~r Gürdal aleyhine 941/219 
No. ile açılan alacak c1fıvası üzerine ila
nen yapılan yemin dfı.vetiyesine muay
yen gÜnde gelmediğinizden yeminden 
kaçınmış olduğunuza dair verilen kara
ra karşı sekiz gi~n içinde tarihi ilandan 
itibnren arzuhalle müracaat ve gf'lip 
yemini 2 1/4 /94 l tarihine müsadif Pıı-
7artesi günü saat 1 O da ifa etmediğiniz 
takdirde yeminden kaçınmış olduğunu· 
za dair verilen kararın kespi lcntiyet 
edec<'ği tebliğ makamına kaim olmak 
ve bir sureti divanhaneye talik kılın
mak suretiyle ilan olunur. 

1344 (6ZO) 

tZMlR StCIL~ TtCARET MEMUR- ,..~ .. ml!!!l-11'1 ·--!!im-~ 
LUCUNDAN: Birinci sınıf miitchas~ıs Doktol' 

- Mustafa Kostak - ticaret ünvaniyl~ De ir li mcıoğlıı 
!zmirde Ml"zarlık ba~ında Evkaf hanın- Cilt ve Tcnnsiil hn~tnlıklan .. ,.e 
ela kuru ve yaş meyv~ ve sebze ve her ~LEKTRİK TEOAVh,ERl . 
tiirlü toprak mahsulleri üzerine ticaret Birinci Reyler ~okağı •0 • 55 .• lunit 
ve komi,yonculukla iştigal eden Musta- Elhamra Sineması ıırknsnda sabah-
fa Kostağın iıbu ticaret ünvanı ticaret tan nkşama kadnr hastalanm kabul 
kanunu hükümlerine göre sicilin 2995 cd~r .. 
numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan TELEFON : 3479 (469) 

olunur. 1346 (824) -,.·-----------•'• 

i LAN 
Çamaltı ruzlası Müdür ünden : 
- Tuzlamızda mevcut levazım anbnn binasının islahı açık eksiltme

ye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 4672 lira ilk terninntı 350 lira 40 kuruştur. 
3 - Bu ioe ait keşif, şartname, kroki, açık eksiltme şartnamesi ve mu· 

kavelename sureti her gün müdürlüğiimüzde ve İzmir başmüdür
lüğünde görülebilir. 

4 - lst~klilerin ihale günü olan 24 / 4 /94 t Pergembe günü \aat 14 de 
müdürlüğümüzde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları. 

9, 14, 20 1337 (823) 

iz !P Vilayet Maııamından: 
Münhal bulunan şehri yüz lira ü.:retli lzmir muhascbei hususiye avukatlı

ğına talip olanların 15 Nisan 941 tarihine kadar evrakı müsbiteleriyle birlik-
te resmen müracaat etmeleri ilô.n olunur. 134 7 ( 62 5) 

lzmir ViUiyeti Daimi Ene· meninden : 
~tı 13(' • 1~ CA.A) - Nasyonal Çaytun
~'l.ını ~ı'n muhabiri yazıyor: Alman 

iti işi .ınnn ordusunun cenubu şarhl
l:ttiı-rnektn .kolav olmıyacnğını tebarüz 

cdır. Alman radyosu da arazi· 

Atina. 8 (A.A) - Biri saat 11 den 
12.15 e kadar, diğeri 22.30 dan 23 e ka
dar devam eden iki alarm isareti veril
miştir. 

Turistik yollar mıntaka müdürlüğü için 250 litre hacminde bir Beto. 
niyer ve en nz 20 beygir takatında ve 7 kiloğrıım tazyikli iki Kompresör 
alınacaktır. iyi bir halde olmak eartiyle müstamel dahi olabilir. isteklile
rin tekliflerini 20/ 4/ 1941 tarihine kl!dar Turistik yollar mıntaka müdür-
lüğüne vermeleri. 9. il 1318 .(828) 

31 Mart 1941 tarihi için alelade olarak içtima davet edilmiı olan hi e
do.rlar umumi heyeti, nisabı ekseriyet hasıl olamaması dolayısiyle,toplanama· 
dığından sayın hissedarların, nizamnamenin 27 nci maddesi mucibince, 30 
Nisan 1941 tarihine müs~dif Çarşamba günü saat 11 de ~irketin Bahribab:ı.. 
daki idare merkezinde alelade olarak ikinci bir içtiman davet edilmekte ol
duğu ilôn olunur. 

Müzakerat ruznamesi, aşağıda gösterildiği 
veçhile, aynen kalmaktadır: 

1 - idare meclisi raporu ile heııabatı tetkike memur murakıp raporunun 
okıınmnsı. 

2 - 1940 hesap yılı bilunı:osuyle kar ve zarar hes hının tnııvip ve kabulü 
ve idare meclisinin ibrasL 

3 - 1dare meclisi azillanndnn bazılarının memuriyetlerinin tecdidi ve 
idare mccliııi azftlan huzur haklarının tesbiti. 

4 - 194 1 se'nesi için hesabah tetkike memur bir murakıbın tayini ile 
mürakabe ücretinin tesbiti. 

S - Ticnret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan icabında. şirketle 
ticnri muaml"lelerdc bulunmaları içln idare meclisi azalnnna aalahl 
yet vcrilmcııL 

Bu içtimada hnzır bulunm:ık arzusunda olan sayın hisscdarlann. 
h.amil. b~lundukları ~isse senetl.erini içtimadan bir hafta evvel ya 
şırketin ıdare merkezıne •ı-ya hır bankaya yntırmıtı olmaları ve hl.. 

se senedatınır niznmi müddet zarfında yatırıldığını mübeyyin bir kıta 
ilmühaberi hamil bulunmaları lazımdır. 131 O ( 821) 

AŞ EL ERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMA TtZMA, BAŞ, D!Ş, SiNiR, 

ağnlan ve GRlP, NEZ\..E, SOöUK

ALGINLIKLARI, DER~..AN ka§e

lerile derhal geçer. lcftbmda günde 

1-3 Kqe alınır. Her eczanede bulu-

nur. 

Ah !sar 'l'titUncUler BanJıa ı 2'iirJı Anonim 
ŞirJıe i izndr $abesin en : 

- KARŞIY AKADA SATILIK HANE -
Kareıyakada - İstasyon civarında. hat boyunda - Osman zade mahallesi. 

Re~adiye sokak 19 parsel, 122 adet ve 36 pafta ve 96 tnjer sayılı iki katlı 
k&rgir ve mikdarı kufi bahçeyi havi bir bap hane satılıktır. 

Satın almak isteyenlerin Akhisar tütiincüler bankası tzmir §ubesine mü-
racaatları. 1336 (827) 

izm·r H esi Muhasebe en : 
İbrahim oğlu ı~nilin müterakim verr,i borcundan dolayı haczedilen Ahmet 

ağa mahallesinin Kemernltı caddesinde 47 ve birinci ve ikincl mıhçılnrda 1. 13, 
20, 22. 24, 25/13. 15. 3. 11 numaralarda ve 238 ndamn 5 parselinde kayıtlı 
16400 Hm kıymetindeki maa mü,temilat hanın mlilkiyeti Vilayet idare heyeti 
kararlyle 21 giln müddetle müzayedeye çıkanlınıştır. 

Taliplerin teminat akceleriyle birlikte 21/4/1941 tarihinde saat 16 da idare 
heyetine müracaatleri ilfın olunur. 6 - 9 1231 (803) 
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$AHJFE 1 YENJ ASIR 9 NiSAN CARSAMBA 

..... SİYASI VAZİYE2' Askeri Laziyet Hava hücumları Nevrekop vadi- ~ 
• il 

si Almanlar için lngilirıler Kiyeli 
-<>- ---cc>- ---en---

Almanya ken
disilc beraber 
olmıvanı düş

man sayıyor 

Yunanlılar Me
taksas hattın
dan geri çe

kilecekler mi? 

bir ölüm vadi- 5 saat görülme Parti Meclis grubu dün toplandı 
~~--------~-x.x~---------------

si olmuştur 
--<>---

Almanlar, iki mevki 

miş şekilde 

dövdüler 
-o- ---0- -0-

Rnd, o snzctcsinc gC.re Balkanl;;d°a Yugoslavların işfıodra.. hariç, hiç bir terakki İngiltere~e Alman hÜC'U• 

Hariciye Vekili vaziye
te dair izahat verdi 

1., polıtıka sahasından askeri harckfıt sa- r...' •• ,.,, x ~ x 
hasına ge<;mis V- sö .. diplomatlara değıl )'I aldıkları, Dra~a elde eden1edrler mu biP' HOÇ saat sur"ü... .. .. .. :,E<:fd' 
rilahlara kalmı~tır. Bununla beraber, doğPU iier!e ihleri Fali t h sar ve zayiat Asiler aılelerıne yardım ışının JıanunlGŞ ı~ . ' 
Mihverın B?lk~n1n.r .~.~se~esind~ .aldığı SÖ)1Beni;yor.. --<>-- çofı az... Si m~selesi b"'r homİSlJOl!da tetldlı oJurı:ıcal:"',cl' 
vı.zi; t.'.t "WL''?'ı b~r goru un ıf~de~dır. Bu Rad) 0 gazetesine göre Yunan başku- lfugo!iJtJ!) h'&Jlıümeti her Londra, 8 (A.A) -- Resmi tebliğ: Ankara 8 (A.A) - C.H. partisi mec· Bu maddede Kütahya mebusu ~~ 
ı örü<ı B~. ~~ıtlcrın Al';:a~ m~1J~ıw·-~11r~ı ı mandam bir tebliğ neşrf'derek Yugoslav Jıese IJHdirilmiyen bir Pazartesiyi Salıya bağlayan gecede lis grubu umumi heyeti bugün snat 15- tin Tiritoğlu ve Bursa mebusu::: 
n~ retttgı eyanname e ıza .. ~. ı ıgı .gı- crdusunun Almanlarııı tazyiki hasebiyle foyyarelerirnn Kiycle ıiddetli ve mu- te topl~ıştır. . . .. .. Ayıışın asker ailelerine yardım . fll~rif• 
bı. Yunan v~ Yugosla~ hu~u~et~erıne ı geri çekilmekte olduğunu ve bu yüzden yerde 1Juiunu31or.. vaffakıyetli bir hürum yapmJ§lardır. Se- Celscnın açılmasını mutenkıp kursu- nun kanunlaştırılması hakkındnkı. ıt 
"' rilen nota ıle de tavzıh edıl!111ştır. . Yunan ordusu ile Yugoslav ordusu nrn- Londra, 8 (A.A) - Royter Ajansı hirde büyük yangınlar çıkmış, deni~llı ye gelen hariciye vekili Şükrü Saraçoğ- leri vardır. Heyeti umumiycce blf ~<l 1" 
··ruAlınan1ya, Avrup?yı tamamı1 ,,._,_. ydl~ kenbdı sında bir açıklık husule geldiğini, fokat bildiriyor: Büyük Britanyanın Yugos- in~ut atölyelerine ve havuz.lara bq 18_ lu so!1 J!Ü~lerde inki~f eden siyasi ve kik etmek ü"ere parti idare heyell ;~ 

nu z~ ~ tmbn 1geçmı§ ~fı 7•. \!yo~t u Yunan askerlerinin fevkalade kahra- lavya elçisi Knınbel ve elçilik azası at &üren hücumlar yapılmıştır. Tahribat askerı hadıseler ~kkınd.n bey~atta bu- fından bir komisyon te~kili karnr 'tııl' 
~":'t~ a a. u u~n mı et en ı ı ş a~ manlıkla adım, adım vatan topraklarını Yugosfavyada bir mahalde sağ ve sa- çok büyüktür. Tayyarelerimiz ayn)ırken lurunu'.? ve bu ızahatı umumı heyetçe alınarak ruznarnede başka madde 0 

'(f' 

bırın~ .te:cıh!e mühaY!e: ~ıra~ı~or: Ya müdafaada devam ettiğini bildirmiııtir. lim bulunmaktadır. B. Kambel Yugos- Kiycl koyunu duman kaplamıştı. tas~ip olu~ara.k .ruznarrenin diğer rnad- dığından riynsetçe cebeye nihayet 
kendısının nüfm ve hakımıyetını tanıya- B t hl'~ .1 ·ık d . • t' lav hükümetiyle beraber Belgradı ter- B h f E d k . . desıne geçilmıştır. rilmi.ştir 1--
rak kendisiyle ittifak halinde tngiltereye t hl uk 1~ ılgd ı _e. 1 d" n~ı:ı.hr ~ al"\'8.lzıyekıtn ketmiştir. Enutlyet sebepleriyle üşa . l~e~~n aten ve m ene ç?. ıyı ne- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııım111111İıı111111111111111111111111111111ııııı11ıııl 

d k d' e ı c ı o ugu en ışesı ası o ma a tice ı hucum ar yapılmı:ıtır. Dort tnyya- E b t Ü b • · ·ı ·k/ • 
k_arşı,_harckheteb.ıe~ck,I yahkutK a d'e~ ·11- ise de hakikatte vaziyet böyle değildir. cdilmiyen bir mahalde bulunmaktadır .. remiz kayıphr. ge ser es g 1 eş 1rtnCl l erl 
51.ne. m;arşı ar 1 goze 2 ma · en ısı 1 e Alman ordusu. Yugoslavya ordusunu Ve İngiliz hükümetiylc tem~ını mun- Gündüzün Danimarka ve Hollnndn- s•x----------
bırlıkte hareket etmeyen her devlet Al- garba doğru itmekle Selanikin şarkın- tnznmcn muhafazn ctınektedır. daki hedefler muvaffakıyetle bombardı. 
manyaya göre tngiltercnin 8.letidir. Dün daki Mctaksas hattının tam gerilerine Atina, 8 (A.A) - Müstakil Fran- mnn edilmiştir. Şimal denizinde Şerburg M •• b k 1 A d da 
Berlinden veilen bir haber, ~u cih~ti taa~uz etmek üzere bulunuyorsa da bu- sız ajansı bildiriyor: İngiliz ~a:ici~~ na- limanı bombardıman edilmiıı ve sahil usa a a ar y ın 
daha Zİ)•ade aydmlabyor• İnnıltere ıle t bb.. t k k 1 d '"ld' Y zın B. Ed~n Yugoslavyadaki Ingilız el- muhafaza servisleri tarafından hücumlar 
birlik olan her Avrup& devleti Avrupa nn eş~ us e ~~ .. k 0

1
/'Y egı d 1

}; •• u- çisi B. Kambelle temas temin etm~ ve 
niifuzuna ihanet etmiı telakki edilecek· nadn orvusudnurı .ud~u. ·ısmılnın a al on- vaziyet haklondn kendisinden malQmat vapılmı!ltır. yapıldı ve netı• celendı· . AI .___L-da d'" ce en ar ar.vu ısınc top anmış oma- 1ını tı Şimali Fransada kamyonlar ve tay-
hr.Ve manya uucuın n u~man mu· k h ld' S '"k b k d a ş r. d 1 · 1 ·· • .b. l __ 1_. t il .1 b" tik sı ço mu teme ır. trateıı a ım an ASKERi VAZİYET yare mey an arı mıtm yoz ateşıne tutu· 

-------~x4x-------------
ameleye ta '. ~ a~~ır: ng tere 1 e ır da vaziyet icabı böyledir. Bu bakımdan .. . . larak düşmana büyük zayiat verdirdik. 
olm<>k kcndısıylc b:rlık olmamaktır. Al 1 k hl'k 1. dd d'l b" Yugoslav hükilmeü hava bombnrdı- c·· d.. h k"' d b" . • . man nrın ço te ı e ı a c ı en oy- ttıb' im ak . . bild" ·1m· un uz are utın a ır tayyaremız 

Almanya ile birlik olmak ise Ma~n~- le bir harekete teşebbüs etmesi, zayıf mb_anınahall 1 0 •tmıam . ıçAın k • ırı ı;vent dönmemi~tir. 
tan Romanya ve Bulgaristanın vazıyeti- b' .h . 1 ı·ı k' d'l l"d" y 1 ır ma • e gı ştir. s erı vazıye 

... ı ır ı Uma te a:: ı e ı me ı ır. anız hakkında verilen mal\lınat şudur: L~ndra 8 (A.~~ - ~~ya v~ dahili 
ne ~tlan~!ır! . . bu boşluk husule geldikten sonra, Yu- 1 _ Cephenin nrkalaruıı bozntak için cnıı:uyet ~eza;mının ~eblıı;ı· Dun gc~c 

Ege grubu birincileri 2'ür1ıiye biırincililı müSoll' 
lıalarına girmelı üzere Adanaya gittiler.. ., 

Ay~_ın, 8. ~A:~) - .. Ege grubu se~- DenWi, 56 ve 79 kilolarda İzmir •. 6~ 
best cureş bırıncllik musabakaları şehir loda da Aydın bölgesi güreşçilerı b 
spor sahasında kalabalık bir seyirci kit- ciliği kazanmışlardır. ti 
lesi huzurunda yapılmıştır. Müsabakalı:ı.. Mütaakiben birincilere vali ta•~ 
ra iftirak eden Denizli, bmir ve Aydın dıın bayraklar hediye edilmiş ve~ 
gÜre§çileri güreşlere başlamadan Önce birincileti Türkiye birincilik müsA tJ 
Atatürk büstüne bir çelenk koymuşlar lnnna iştirak etmek üzere bu ~,d' 
ve mütakiben spor sahasında valinin Adanaya hareket etmişlerdir. Bu lı" 
huzurunda bir geçit resmi yapmışlar- hat esnasında Aydın bölgesi Ajıt111 

dır. Neticede ağır 80, 78 ve 66 kilolarda yete riyaset etmektedir. -""" 
11111111111111111111111111111111111111 l l l il l l I 111111111111111111111IHI111 l l l l l l l l 11111111111111111111111111111111 tll ...... 

Bugun bu zumrcye gırmemış olan ls- nan kuvvetlerinin artık Metnksas hattını Almanlar tarnfından indirilen paraşüt- İngıltere ~e~ıne t.;vcih edilen hava hı..ı· 
viçrcni? endişeli, cN~syon.al Ça~tung> müdcfaaya devam etmeleri doğru ola- çüler derhal ve tamamen esir edilmiş· cumlan ~.uh1?1 ~ıkyasta olmuş ve bır 
ga?..etec:ı tarafından şoyle ızah edilmek- mnz. Şimdiden bir çekilme kararı veril- lerdir kaç saat surmüştur. Her ne kadar muh-
tedır: . . . . mesi icap eder. ikinci müdafan hattı Se_ 2 ...'...Almanlar büyük gayretlerine ve telif mıntakalnra şidde:tli ~~c~nr ya-

cAlmanya .. ıle bırlık~ ha.rek~t etmıv~n l&niğin batısından geçen Vardarın batı k 11 d.akla h 1 pılmışsa da bunların hıç hın bır mınta-
h<>r devlet duşmnn tebkkı edilmC'ktedır. kısmıdır ki bundan daha evvelce kısaca u an n muazzam arp vasıta an· ka üzerine teksif eclilmış' de~:tdir 

k d ı d' l t k na rnğmcn Rupcl üzerinde iki mevki . . . 1:,- • 

Almanya ·en i arzu cnnı ın e me bahsetmiştik. bari( h" bir terakki elde etmemisler· .!nalıyet .ge~. olmuş. bır çok semtlere 
için bic bir kayıt ve şarln t3bi görülme- Bu hat Metaksas hattı kadar kuvvetli d' N rç k d' . k 1 Al" hucum edılmıştır. fskoçyanın cenubu 
mcktediı:'. Almanya Avrunavı .şimdi'len d V•ı d' . V d h . . a . ır. evre op va ısıne so u an rnan· rarbisinde bir şehir müteaddit defala1· 
tamamivle benimsemiştir. Yt~nan ve Yıı- egı se e, genış ar. ar n~ ;ının m nı- lar en kanlı kayıplara uğramışlar, ma- .. 

· 1anndan ve bu nehru oerısınde evvel k" ı· tüf' kl t af d b' ')m' 1 hucuma mnruz olmuştur. !skoçyanm ce-1 h"'k" tl · ·ı t ] ~ m ... - ıne ı en er ar ın an t"ı ıc: er· b '-'-'-d b' hird 'k'ft gos av u ume enne ven e'l no a arm\ h 1 1 hk' . " .... nu u şartulillı e ır c:e e az mı ... r 
•a k •ftmı""' d .1 kt d' Al ce azır anmı!f o an ta ımattan, arazı~ .. ,_ Bu vad' bu d ··ı·ım· va ,. -.nvnıpaya c ı..... ,,.., enı me e ır - • v • WI. ıye n nn sonra o ı · da 1 .. 1.. ard M"'te dd"t 

Avnıpadak. h'"-k" • t" . nın anzalı olmasından ve darlwındnn ıs- disi denilecektir. yara ı ve o u v ır. ll a . ı ev· 
mnn;ı.·anın ı •ı ımıye ı ı.re 'f d d'l k k ""dd Al lcr y k lmıştır İskoç a hıg !terede :ıneak ı:ıilah kuvvetiyle alınmıştır.> tı a e e ı ere ço uzun mu · e.t. ~an YUNANLILAR MUKABİL TAAR- • . ı. ı · Y ve ı 

Ticaret of isi müdürlüğü işe baflı yor 
İstanbul 8 (Yeni Asır) - İaşe mUsteşarlığına bağlı olarak 1stanbulda ~ 

edilen Ticaret ofisi umum müdürlüğü bugünlerde çalışmağa başlıya~ 
Ofisin ithalat şubesi müdürlüğüne Alpullu şeker fabrikası ikinci mUdüril 
Haydar tayin edilmiştir. 

lNG1LTERE _ MAC.\RtSTAN ordularına karşı koymak ve kat 1 muda- RUZA GECTiUm bırbınnden U7.ak yC'rlerde bazı has~; 
k fan yapmak imkanı mevcutt Al' 8 (AA) y h.. k Jar vuku bulmuştur. İnsanca bazı zayıa. 

1ngilfere hü ümeti. MDcaristanla Sİ· ur. . • ına, . -:- wı~.n ucum !• varsa da umumiyetle hava hücwnlan 
ynsi münasebetlerini kesmis bulunuyo". Yugosla~ ordusu hud~}~arda .. cıddı talan Struma va~lsınde .. dun kaybetmı çok az hasar ve zayiata sebep olmuştur. 
İngiltere şimdiye kadar Romanya ve muharebeyı kabul etmedı&:ıne gore an- olduktan ~vvetl! ~evzu tut~ Alman· Pasif korunma teşkilatı her mıntaka
Bulgaristan ile - A1rirnn iş2nlini kabııl lnşılan Vardar~a bu harbı kabul ede- )ara karşı şıddetlı hır mukabıl taarruz· da en müessir şekilde çalışın~. 
ve Alman kıtnlannm neçmelerine mü- cek ve bu takdırde Yugoslav - Yunan da bulunmuşlardır. D" ta 1 . . b d'i 

lstanbulun dünkü ihracatı 1,200 ,000 litd 
1.stanbul 8 (Yeni Asır) - Bugiln şehrim.izden bir milyon iki yüz bin -~ 

ihracat yapılmıştır. Bunun bir milyon liralığıru !ngiltereyc gönderilen tiftJY 
teşkil etmektedir. 

s.-ıncle ettiği için - siyasi mün:ısebetlerir.i orduları arasında t~mas tekrar temin ALMAN PARAŞÜTÇÜLER un geçe a':'c~ d?:J:!re :rımıl eş t ş-
ikestiği halde, Macaristan1a kesmemi.Ti o]una~.ktır. Muhte]~f cepheler hakkın- İMHA EDİLDİ "llan tayyaresını =rmuş er r. 
Halbuki bu inkıtaın sebebi Macaristan- da henuz başka malumat yoktur. Atina, 8 (A.A) - Trakyada Yunan 
«lan da asker geçirilmesi su~etile mevcut 1SKODRA ALINDI MI 1 hatları arkasına inen 120 Alman parn· 
tdi_ Ancak askerler Macarisumdan trnn- .. Henüz teyit eclilnM,,- bir hab.-e E\itcilsünün yetmişi esir alınmış, yirmi· 
ıııit olarak geçiyorlardı. Şimdi Maearis- gore Yugoslav ordusunun Arnavutlu- si öldürUlmiiş ve diğerleri ise kaçabll· 

Balkanlarda lfııgosıauıar uaıanlarını müdafaaya gidiyorlll 
İstanbul 8 (Yeni Asır) - Şehrimizde bulunan askeri sınıflara dahil Y~ 

lavlar vatanı vazifelerini ifa etmek için şehrimlı.deki Yugoslav konsoloshaJ>I"" 
tarafından davet edilmişlerdir. ~ 
111111111ııımm1111111111111n1111111111111ı11r11111111r111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.,,.. 

tan tngilterenin ittifakına giren Yugos- ğun şimnlinde O kilomelTe içeri girdiği miştir. 
Javyaya karşı askeri harekatta bir üs ve f§kodrayı zapdettikleri bildirilmi;tir. MORADA BİR HA VA BASKINI 
olarak kullanılmaktadır. Ve esasen Dracı istihdaf eden bu hareketin devam Atina, 8 (A.A) - Yunan emniyet 
Kont Tclekinin de intiharı bu sebepten ettiği ilave edilmektedir. nezaretinin tebliği : Bir İtalyan tayya-
coğmuc;tur. BALKANLARDA iNGiıjz resi garbi Moradn bir köyü bombardı-

TAYYARE FAALİYETİ man etmiş ise de hasnr ve telefat yok· 
JAPONYA. SOVYETl~R Yugoslavyadn bulunıın İngiliz hava tur. 
VE MİHVER kuvvetleri, dün Strumadalci Alman ta. İki Ahnan tayynresi düşürülmüştür .. 
Japon hariciye nazırı Matsuoka Mos- haşşüt mevkilerini, Petrici bombalamış Biri alevler içinde, diğeri mecburi iniş 

kovaya vasıl olmuş ve Sovyet ricaliyle ve Sofya üzerine ikinci bir hücum yap- yaparak düşmüştür. 
temaslara başlamışbr. mış ve istasyon ile fabrikalar hedef itti. - ----

Bilindiği gibi bu z.iynretin üç sebebi haz edilmiştir. 
vardır : Eski Cuma kasabasına da bir taarruz 

Evvela, mihverin Avrupa ve Afrika- yapılmış ve İngiliz tayyarelerinin he-

çarpışan kuv
vetler ne kadar? 

Nevyork, 8 (A.A) - Balkanlardaki 
Amerikalı muhabirlerin verdikleri ma
lılmata göre, A vrupanın cenubu şarkl
sinde harekatta bulunan orduların mev
cudu şöyledir: 

Macarlar ken-
dilerini dev 
aynasında 

~örüyorlar 
daki vaziyetini yakından görmek; dcflerini Alman kıt.alannın toplanma 

İkincisi: Japonyanın şarktaki vaziye- yerleri olmuştur. 
tini yakından izah etmek, İngiliz tayyarelerinin birinci vazifesi, 

Italya Kralı 
nnünferit sulh 

150 bin kişilik bir Alman ordusu Bul
gariı::tandnn Yugoslavyaya hücum et
mektedir. 300 bin kişilik bir Alman or
dusu da şimalden hücum etmektedir. 
Muhtelif cephelerde Almanlara karşı 
koyan kuvvetler 0 bir milyon Yugoslav, Bu~~.8 .<A.A) - O~u haçın or-
800 bini Yunanlı ve 100 - 300 bini İngi- gam. 0 ~uısag gazetcsı yazıyor : 

Üçüncüsü : Sovyetler birliğiyle an- düşman tecemrnü kuvvetlerini ve me\'· k • t• liz ) ak a!-- n~ ·1 dd . d Müzaheretsiz kalmış olan Yugoslav-
o m ~re uu mı yon ra esın e- 1ar mih Ma · tand ld edil dir ver ve e:ırıs an e e -Jaşmak için Almanyanın müzaheretini kilerini tahrip etmektir. Bu suretle mü- yapma JS JyOr 

temin etmek.. dnfi kuvvetler, zamandan istifade ede-
· mesi kolay avantajlardan vaz geçmiş-

Birinci ve ikinci maddeler üzerinde rek hnfif noktalan süratle takvive im- --o-- Son ftalyan)ar Ha 
de fikir teatisi, her iki taraftan da nik- kfuıını bulacaklardır. Harekat çok dağı- Papa ue hatta bir lıısım -
bin şekilde gösterilıneğe çalışılmış ve nık olduğu için düşmanın ilcrliyen kol- Faşistler de suJlla beşı·stanın şı·ma)ı·oe 
Matsuoka Japonya hükümetinin Çin lanna vadilerde yapılacak taarruzlar, 
muharebesini on sene daha uzatabile- düşmanın bu ileri hareketlerini sekte- taraftar, fafıtd-
ceği hissini vermeğe çalışmıştır. ye uğratacaktır. Nevyork, 8 (A.A) - Bir gazetenin krı-ıyorlar 
Japonyaıun iki mihver ortağını ne Bu bakundan İı\giliz tayyarelerinin Roma nnıhabirinin bildirdiğine göre: ~ 

dereceye kadar ikna edebildiği malCı.m ynptıkları hücum ve taarruz.1ann olduk- Kral Viktor Emmnnüel münferit mı1h Nairobi 8 (A.A) - Zırhlı otomobil-
olmamakla beraber, kendisinin Avrupa- ça mühim olacağı tahmin edilebilir. An- yapmak istemektedir. Prens Ilwnber ler Cuma günü Adisababaya giren !n
da mihver ortaklarının vaziyetinden o cak bu taaınızlann sürekli yapılması ltalyanm barba nihayet v:ermcsini gör- ~ kuvvetlerinin başında bulunmakta 
kadar memnun olmadığı söylenebilir. la7Jmdır. Bu da yapılmaktndır. mekle <ok mesut .olacaktır. Fırsat dü· i~. Habeş hükilmet merkezinin asayişi 

Japonya hariciye nazın, Sovyetlerle İngiliz tayyareleri gece beş Alman şerse Papa bir Italyan mütarekesine s~ahlı t~lyan polislerine tevdi ed~ 
anlaşmak için Moskovaya gitmiştir. tayyaresi düşürmüşlerdir. derhal müzaheret eyliyeeektir. Eski or- ti. Şehrın kat'l teslimi bu poli~ kuvvet-
Berlin ve Romayı hiç te mUsait olmıyan İngiliz bombardıman tayynreleri, .Qe- du kumandanlnn IH>yle bir mütarekeyi ]eri t:ırafından yapılmıştır. 
şartlar altında ziyaret ettiği gibi Mos- niz aşırı Kiycl üsslinü beş saat ve ğö- irnzalamağa hazırdırlar. . Haıl~ .Selasiyenin sarayı üstünde şim
kovayı da ziyaretinde müsait şartlar bu- rülmemiş bir şiddetle bombardıman Faşist ·partisinin sağ cenah muhafaza· dı İngilız bayrağı yükselmt-ktedir. Şe
lnmmnıştır. etmişler. ayrıca Bremen ve Emdene de karlan İtalyayı bitaraflığa götürecek hirde hayat süralle tabii halini bulmak· 

Gerçi Sovyetlerın Almanyaya karşı taarruz etmişlerdir. her hangi bir yolu kabule hazırdırlar ... tadır. Şimdi öğrenildiğine göre başlıca 
siyasetlerinde henüz esaslı bir tahavvUl - Fakat Almanlar, mini olarak •Hayır!n ttalyan kumandanlarından general San-
olmamakla beraber. mihverin cenubu ALMAHY ADA diyorlar. Almanlar İtalyanın kontrolii· tini Adisababa alındığı zaman Diredau-
şarki Avrupaya huJUlü karşısında Sov- A""IR YA"' AZ.. nü eJlerine almışlardır. Cenubi Akde· vadan beri ikinci dt>fa olarak yakalan-
yctlerin endişeye dti.ştüklcri aşikardır. V V niz s8hilleri.nde yapaeaklan harekit rnak tehlikesinden kurtulmuştur. ttal-

lerdir. Biz Yugoslavyadaki kardeşleri
mizin 22 senelik şikAyetlerini sustur
muş, tabii ve ezell toprak isteklcrimlzi 
ihmal etmiş bulunuyorduk. Şimdi va
ziyet Balkan milletlerinin müstakil ol
;mak için kafi derecede olgun olmadık
lanru göstermektedir. Halen Balkanla
rın kapısında eski Avusturya - Macaris
tan rolilnü Macaristan deruhte etmiş 
bulun\lyor. Bu vaziyet bize hariçte ve 
dahilde yeni vazüeler tahmil etm~ bu
lunuyor. Evvelcmirdc vazifemizi takdir 
ile harp kudretini nrttıran milli birliğin 
ameli yolunu bulınakla mükellef olan 
kimseler için knt'i saat gelmiştir. ________ ,.,.,,.,,.. ______ __ 

lngilizlerin •on bir 
haf talık deniz zayi-

atı pek az 
Bu .endişe, Romanyaya Alınan asker- Vaşington, 8 (A.A) - Buraya gelen için Alınanların köprü başı vazifesi gör- yan umuıni valisi Dük Aosta ile aske .. t 

lerinin ayak ntmalariyle başlamıştır .. bir haberde Almanyada ağır yağ ihti- mekte olan Trablusgarbe ihtiyaçları kumandanlar ve kendilerine refakat -<>---
Romanyaya Alman askerleri gelmeğe yacının ve fıkdanının nazik bir şekilde vardır. ~den kıtaat şimale doğru çekilmektedir. Lond.ra 8 (A.A) - tnıiliz amirallık 
başladığı zaman Moskova bu hareketin kendini ~österdiği bildiriliyor. Almanlar iyi biliyorlar ki kendi kcn· İNGİLiZ DAVA HÜCUMLARI dairesi 30 Martta nihayet bulan hafta 
kendisine haber verilmeden vuku bul- Bu madde için Almanvaya giden baş- dilerine bırakıldıkları takdirde Trablus· Nairobi, 8 (A.A) - İngiliz hava kuv- zarfında düşman tarafından batırılan ü-
duğunu biJdinniştir. lıca yollardan birinin Ukraynadan geç. ta italyanJar ingiltereye miiracaat ede- vetlerinin tebliği : Cenubi Afrika tay- caret gemileri zayiatına ait bültenini 

Sovyetler, Alınan işgalini kabul ve tiğini' Almanya pek iyi bilmektedir. rck itaJyaya nakillerini istiyeceklcrdir. yarelerinin Komboşa üzerine yaptıkla- neşretmiştir. Buna na1.aran meikC'ır haf-
üçlü pakta iştirakinden -dolayı Bulgaris- - rı taarruz hakkında alınan tafsilat gös- ta zarfında canan 58870 tonluk 13 ln-
tanı takbih etmişlerdir. ,.,). n ı· n Ja 1 k s ti . v l teriyor ki avcılarımız tayyare meyda- giliz, 14975 tonil~toluk 5 müttefik ve 

Yugoslavya taarruzunu ise iğbirnrla V pOn ara ar· OV ye eTln J ugos aV· nında Yerde dağınık bir halde bulunan 3730 tonilatoluk 2 bitaraf olmak üzere 
karşılamışlardır. Alman taarruzundan b d J b on düşman tayyaresini tahrip etmişler 77375 tonluk 20 ticaret vapuru batmış-
bir kaç saat evvel Yugoslavya ile bir Şl har e en askeri ara fam İT manevi ve her tipten diğer bir çok tayyareyi ve tır. Halbuki Almanlar aynı hafta zarfın-
dostluk ve ademi tecavüz paktı imza hic değilse hasara uğratmışlardır. da batırdıkları vapur miktarının 187 bin 
eden Sovyet Rusya matbuatı, mütema- 5 milyon... müzahereti Var Bundan başka avcı filomuz iki tayya- tonilato olduğunu iddia etmişlerdir. 
dl neşriyat ile elden geldiği kadar Yu- re ~ü~~lcrdir. İki pilot paraşütle Ayrıca da ltalyanlar 12 bin tonilato-
goslavvava manevi vardım etmektedir- Londra 8 (A.A) _Çin harbiye nazırı Londra, 8 (A.A) - •TaymisD gazete· inmıştır. Juk vapur batmhklarını iddia eltikleri-
ler ç · h 1 sinin Vaşington muhabiri bildiriyor : Bomba tayyarelerimiz, tayyare mey- ne göre düşmanın ceman 199 \-ıin toni-

Berlın radyosu Simovıç hükümetini rnd~o 3~~ r:anatınd~ 5 inı.1 a el' .. e~ Amcrikadaki kanant Sovyetler birli- danındaki binaları ve Komorşadaki kış- latoluk vapur batırmış olması lazımdır. 
İngilizlere satılmış bir çete sayarken nşa~ı d b ~r ~ı._ yanı b ~ y~n ~:~; ğinin Yugoslavya ile bir dostluk ,.e ade· laları hasara uğratmışlardır. Meydanda Bu rakamlar yalandır. 
Moskovanın bu hükümet hakkında de- ;ep e ~ ~n ugun~ •. dun ;;0 ~ k~ · 1 mi tecavüz paktı akdetmesinin Yugos- havnlanmağa hazırlanan diğer bir düş- AmiraJlık dairesi hru bın 81) ninci hnf-
rin sempatisini izhar etmesi her halde 1• .akpon a b~nı~-gensıtl11 eSOO b" ın tışı.: lnvynya tam bir manevi muz·· nheret teş- man tayyn · h - tıl t d 1 ld So 1 1 Al lıır arasındaki .. ı - seyyar ır MIVVe e . ın çe e•ı k'l · ~· k . d d . • resı asara ugrn mış ve uç- asın a, program arına nazaran yo a 
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mank . d~lud~~: bulunduğunu, 10 rnilvon kişilik bir or- ı et~~ıhakmerkıedzın c ir. Bu paktın mil- mak için meydanda ilerliyen bir tayyn- bulunan gemiJCTden bazılarının da diiş-

se et erın pn ·tının 1°?~~ . e ı . ıgı dunun talim ve terbiye edildiğini söy- essirligı n .n heni.iz bir şey söyle- re de tahrip olunmuştur. nıan tarafından batırılmış olarak teli\k
zrunanlnrdakine bcnzcm~dıgını nşıkll.r !emiştir. nemezse de Voşıngton mahfillerini aJU- Diğer bombardıman tayyarelerimiz ki edilcbileceğin'i biJdirmektedir. Mcz
bir surette göstermek.tedır. ~-7~...-...ıe.~~~ccıcco: kadnr eden nokta Sovyetler Birliğiyle Dessie tayyare meydanındaki binalara kur haftaya ait vapur zayiat listesini 

Her hl\ldc bu vauyet Almanyanın ve japonyada mUsti'ıcel işi olmadığı için Almanya arasında zahiren dostluk mev- taın isabetler kaydetmiştir .. Ve binala- 94420 tonilatoluk vapur ilavesiyle 141)088 
Moskova n,.zdinde tesir yapmasına mü- istenildiği kadar Moskovada kalabilc- cut olduğu esnada Fransa, Finlandiya ruı şimalinde motörlü nakliye vasıtaln- ton olarak tashih etmek lazımdır. Har
aait bir havn sayılamaz. Bu sebeple ceğini bildirmiştir. ve İsveçtc sarfedi]en Rus aleyhtarı faa- n teceınmüüne biiyiik çapta bombalar hın 80 ninci haftası l6 Martta nihayet 
Matsuokanın Mo!kondan da müsbet Matsuoka. Şark siyasetini üçlü pakta liyeti anladıktan sonra Almanya ve Sav- atılmıştır. bulnn haftadır. Bu zayi:ıt yüksek olmak-
bir netice alacağı güphelidir. Fakat bağlamış olduğundan japonyaya eli boş yetler birliği arasındaki münasebetlerin Dessie yolu civarında bir otomobil la beraber düşman iddialannın yarısını 
M ' t..')lca, işin peşlııi bırakmamaktadır dönmek istememektedir. alacağı şekildir. koluna taarruz edilmistir. teşkil ettiği tebarüz ettirilmektedir. 

,,Ne Almaıilaf 
da, ne de Ital
yanlarda hi
cap vardır'' 

Yanan gaz;teıeri llÖ!! 
söyliyor, Elenler )'O_~ 
YGJ•yacalı, ya öleP .. 

diyorlar- . .J 
Atina, 8 (A.A) - Yunan - ~il' 

harbının ilk günü hakkında tcfsit'; 
bulunan gazeteler Yunnn ord~ 
garbi Trakya ve Makedonyada / 
ne yeni şan ve şeref sahifeleri iJaV~ 
tiğini yazıyorlar. Ecnebi müşahitler 
ranlıklarını gizlemiyorlnr. . jj( 

İtalyan sefiri gece ynnsından j)ti ~ 
saat sonra müteveffa Metn.ksas• .. ıı~ 
sundan uyandırarak ilfuu harp o1 ~ 
tomunu vermişti. Alman sefiri de ~~ 
gece vakti Alman motörizc kuV"'cb"' 
hudutlarımıza tecavüz ettiği zaıntıJl ~ 
vekil Korizisi uyandırmıştır. Ele~ "' 
vekili telaşa düşmeden dövüşecc~ ..;r 
vahım vermiş, ve büyük itimatla : ' 
neceğizD demiştir. ııl 
Almanların karşısmda ilk defa bll~ 

nuyoruz. Evvelce ne isek yine -~( 
Büyük Brit.anya, kahraman Yu~ 
ya, tükenmez kaynaklariyle J\~~ 
dünyanın en büyük kuvvetlerinı ~ 
eden hak ve hürriyet bizimle beı11\l f 
dir. Bizler namağhJbuz. Elen orduS~ 
mal hududunda mlihiın Alman Jtı.l Jı' 
leri tarafından caniyane bir surette 
çer lenmiştir. ~) 

Mesaje Daten •Hayır .. Yine iti: F 
başlığı nltmdaki yazısında diyo~ (J!lıJ 
milyonluk Almanya sekiz ınılt 
Yunanistana taarruz ediyor .. 

Katimerini şunları yazıyor : iJI ti 
Almanya İtalyayı kurtarmak i< ._, 

caba\'cr bir taamız yapmıştır. ?le·e -' 
disinin kurtarılmasını istiyenlcr ,~, 
de kurtarmağa gidenlerde hicap ~ .,ı' 
Simdi 1941 Elenlerinin hür yaşa"' Jj' 
ya ölmek icap ettiğini anlarnn1~J1 dilf' 
zıındır. Yunnn askerleri 10 sni h to~ 
man ku\'\'etlerinc, yiiz misli p>Oe ,.ti' 
va!o\-ıtalara karşı harp ediyorlar ~ j;' 
lanca dövü iiyorlar. Almanla~. . 5ıaıı'' 
nistanın iki saatte dize gcJcccğlrıı 
yorlardı. . 
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2·1 saattir harif ıniifrezclcriı;:;jıcri I' 
vemct edb·orlnr ve Alınan tc edi)'0 r1"' 
sarsılmaz mukavemeti it!raf li bit ~ 
Yuı:o~Iavya 27 martta Cclakef ,..;uer 
ceraya siiriiklenmişti. Yugoslav ııııtP' 
Alm~n milletine hiç bi~ zanıa~r. 1f' 
mıyacaiı bir şeref dersı v~ .,e~•tl' 
nanistan ise en mağrur ''e agır 
Dl wermiştir. 


