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Yunanistanda vaziyet 
şimdi daha sarihtir 

Almanların Libgadaki 
zırhlı kuvvetleri 

Veyve l ordular ı daha 
nıühiın neticeler için 

hazırdır 
L<ıııdra, J i ( A.A.) - İngiliz g:ıze

tı·l~ri, Yeni İngiliz _ Yunan hattı tesis 
<•diltlikten <onra YunanManclaki askc. 
: 1 Vnziy(lotin d~1ha arih o!..iuğunu yazı
. Otıar. 

.
1 
A:nıa11 ktı\"\'"Lleriniıı şidd ... ~tli tazyiki 

; 1.1nda .rapılan son harcküt csnasınıla 
r ıuttefik kuvwıı,.r, yalnız m<'ı·cudla
dın.ı 1·2 harp m:ılz<'me<i sroklarını ol-
ııı:u gilıi muhafaza t•tm!'klt• kulm:ı

~ı~~aı·, ayni znmandn dü~mana nğır 
.a; ı:ıt \'erdirmi)ı:'rclir. 
t Vmdr:ı, 17 (.\.A.) - T<ıymb gazp. 
it~ ;ıııin Alinn '.11'.ıhal!iri._ Yııı:~n .\'e 1~
d l.z l.u\'\"'tierının ~ımdı tabıı bır mu
,.ar:ıa haltında bı;lıınduklarıııı )·azı. 
• or. ll<ııetc dirnr ki: 

Jngiliz askerle r i 

Yunanisttında çok ş id
detli mulıorebeler 

devam ediyor 

Düşman tazyiki 
artmaktadır 

' • 
ihraç lai'mleri görürke n 

Yugoslav hava kuvvet
leri Almanlara ağır 

zayiat verdirdiler 

300 tayyare 
tahrio ettiler 

, ~levsıık h:ıİ>er alm:rnın zor olclıığıı 
f~~nnl~rdn Almu.n prop;ıgm~dası lıı: 
t ızlerın Yıınaııı~tanct:ı mııc:ıdelP.u 
r~rkctliklı:'riııi, h:ıtlfı Alm:ın gazetcle
i ı! lngilizl<>riıı, J.uV\'etleriııi tahliye 
iÇ:n Yunan donanmasını bil~ himııye 
~ın dn\'et dtikl<•riııi lıildirmisl<'l'dir. 
t ıı ın:ınasız, uydurma halı•rler, lngil- Bı"lhassa Bulgarı·stana 
~reci<! lilz•m olduj(u <ekil<fo karsılaıı. 

ıştır. · · yapılan hücumlar çok 
lı 'I'a.ımi~ g:ızete~i, Almanların Trah-
~~'. 1ahip;ı kun·etleri göndermelerin- müessir olmuştur 
1,. ı hatayı tahlil ederek 1 ngilizl<>rin d 
h;ın~:ın mUte;ıssif olmadıkl:ırını, Yu- Londra, 17 (A.A.) - Atina rad- Atina, 17 (A.A.) - Yugoslavya an 
y'nıstaııda bulunan tnıriliz ordıı"unuıı, yosu neşı•ediltn aşağıd<ıki Yunan buraya gelen bir lııgiliz sub:ıyı, Bel-' 
f ıın:ın ordusunun malik buluıım:ıdığı t~bliğini vermektedir: grada yapılan lıücuml:ır esııasııı~l:ı Yu. 
~\'kaliide mühim harp mal>emesin<· Garbi .Mahdonyada Alyankumun goslaı· tayyarelerinin 6 ve 7 n;snnda 
~n1 )ik lıalde bulundui{ııını, bunları tn- yukarı vacJi;iııe giren 1'1:R:ın ku,•,·et- ıa5 Alm:ın W)'.rnresi tahrip ettiklerini 
~ı l'I · ·· 1 · k Af ı · G bene mınt·1ka ·ııı 0 h·ırnka·t s·o"ı·l'·mı·.0 11·1·. "ııgo,lnv bombardıman , • ~rııı or:ıy:ı ııon< crır ·en rika- crı re · ' " • , - • .. ı .. 
•ıı'h · ı· J 1 · i ] ki t b 1 k K0 J 0 mlı 0 k~ · l'k ı [' t 0 '.";·.0 t"•l.eı·ı·, flLılgari.sl,·111:ı .vaıJtıkları •" ı«tikbn ıni < c <üş[ ne ti · erini, yarı a u un::ıra " " .• • ıs ı ., me ın " " ' 
knlda Jrnlmnğı !ngilizl<>rin hic bir \'a· de ilerlemeğe çalı~ıyorlar. Alyaku _ hücumlarda çok Alman tanaresi talı- 1 

ıt dü~ilıımcdiklerini yazmaktadır. mun cenubıına doğru ilerlemi~lerdir. rip elmi~lerdir. Bilhassa Radomir \'e 
lı iıe1 y~i. Tc>lgr:ıf gazekiİ d~ geçen se- Simali Awnavutluk cephesinde !iö- lgüınine yapılan hücumlar müeşsir ol-
a, lız adalarına yapılan Alman t::ı- riccnin cenup mınt:ıka"'nda 'ıir lıo- mu. tur. · 
k:truı~na vl' tehlil\e.v!' r:ığm"'n or t:ı şnr- ğaz, dü~m:ın eline gcçmi~tir. 10giliz ;-;ulınyt, \pugo.,:;l. v havn ku\·
d"!l'~him Jngillz kuwetl~ri ııönrleril- Kahire, 17 (A.A.) - Orta :;ark ln- ı·clleri lnr:ıfındnn tnhrip edilen Alman 

l,.,·ırını,. tıunun cok mühim l<'•irler hıısu. giliz ordulm·ı umumi kararg>ihının tayyarelerinin 300 kaclnr olrluğunıı 
'~ t•Jılı'O.ı" · s.·u··,·ıemekt·"ir. ~~tırdı' r,ı'nı' ;·.0 zmakt::ı ve: ' ~ · "" "' " " ,. · t 1 b"t·· ıh lıo 'Berliıı, 17 (A.A.) - Alman re,mi hi • rabıu,a vaktiyle fngilt<>rcd~n mü- 'uıı:ınıs anc :ı u un ceı c , yıın- .·,e·oıi«i: 

.,... Ilı "u•·vetlnr n-o"ndorme'<'ı. ·dık Diik ra clü~m:ın tazyiki aıtmaktadıı-. .,, 
"' "" ' ' " At' a ı~ ( A A ) Atı·n·ı ı·adı·o<ıı 11 ni<,aııdnn 15 nisana kndar Alman. 
ııl•1 •1'llRtun tc•lim teklifiyle Rimdi kar- m ' 1 

· · - ' ' • · ı'nı ırrtl'hi '.\lak•do~yada dli~manın Rid - Jnrın :12 tanare kaybetmi' olılukl:ın-

1 ~ amı• olacrıktık demektedir detli bir hücumuna maruz k:ı!:ın Lı- ııı bildirmektedir. 
l'ı~t~·yortk, 17 <A:A.) h- . Yo~11'~air ıı:ın oı.dıısuııun Alnıanlnra cidrli z:ı- Blfl HASTAl/,\XF. GF.3//S/.\'E 
1ı., <'a1,c <'Ri Ml.t'rı mu arrırı .. ı ı<ır- l' 
1 ~n ıreçcrek A<va pPtrollcıfoo kaılar yiat wrclirdiğini bildirmiştir. Simdi fl ('[TJI: 
•ır ı·oı k .· · ı t. • ı.. ır:ırbi '.\lakedon;·acl:ı mııhnrcbeniıı lıü At'ııa. 17 (A.A.) - Ali na radyosu ha• ;_

1 
,,r·çma · ırın .v:ıııı rııı 'eo rn< h d 1 '' n ... :ı •unları \'azırnr: liin ~iddcliylc rle\':tm ettiği lıilrliril - spikeri, aksam iki cep e eıı n ınaıı 

k' 8uıı 11 ı:?i\zrlon k'ıırırİn:,m:ık li\zımılır nıektedir. h:ıııı haberlerinin yeni bir ~ey i.iğr.:ıt-
j '; s:ırki Afrika h:ırcl<rti. lnı:ili7.lH Alnırınl:ır, tay)·arclerin de müın • memekte oldııji;unıı <iiylemistir. :'ıiücla-
""' nrt•ll h;tmiq <ayılahilir. h:ıretile külliyetli kıtalar kullan:ırak fa:ı bak ı mıncl:ııı Yunan kuvvctl~riniıı 

r. k ,. :ıcrl nıcğe tcselıbiis etmi,.lerdiı. Yu- ver defriR.tirm~ hareketinde mühim hiç r· "'neral \', ı·ı·eFn mühim 'tl\'l'(' .. e- .. 
t ', •iıncli Orta. R:ırkta w Akekniz mın- nmaıılıl:ıl ı· .hie z:ı.ıliat :e,rmcle~lcıı yeni biıl·)ıı.'ı.' .•. '.zıı.iı; .. ·ıeııt t.~.oı·.','.'.ıııı·~·lcı·ı·, ".·.·ılı "t"ını·ı· nıııh-
ı;'••Rınd~ dalı~ mühim neticckr ırı.n cvzı crıııe yer e<ınıs er ıı'. .. " ' ' " 

1 
~ıtrdıı·. lıı!\'ii'.z. k!ıra. h::ıva \'e Mn·ı Yıııı:ııı orılıı'u ile i~ birlif:i y::ıpaıı telif .\'erleri lıomb:mhm:ııı etmi~ w 

l''.l\·\·etlf'ı·I tonlun:ırnk daha i)·i bil' iş lnı:i: i z '"' imnaı·atorlıık kuvı·eUrri. ıııitr:ıh iiz atesi :ırmısl:ırclrı. 
'';l!iri .\·ap:ıbilir)('r dli,manı lıü;-ük znri:ıt vrl'elil'erek il:!' ':ıcla ciı·"ıı·ıııcla •ııılunnn bir has-

r ı k ta:.d 'lmi~lerdiı'. Aİmanlar, '>ii.l'lik tah:ınc "'tni<iııi ele m;trnl.l'ÖZ ate,iııe 
1. ra ,ıu,l!'arpt<'ki Alnı:ın ıırlılı ·ıı\'· " 
ı ~tl~ı·inin 2800 tank \'e zıı·hlı otomo- ga,\'l'ctlere rafımen mukav~mel h:ıt- ,ııfmuslal'clır. 

l';Iıl•n ;1ı,,r.,t olduğunıı z:ınnoti:l'"rek tını y:ırmı.ı·ıı murnffak ol:ım:ımı<lar- Önü.müzdeki ııliııler z:tl'fıncla vaziyet 
"r ı d • !ld' F' k ''! dır. 'ııhisaf eclecektiı'. Düsnwnın mel'Ziİ ~·ı • ıe'ı mevcucl l'f: ır. a ·at " - 8. "i cc ıh · l 1 . · . · 
ı .ı·a I.ıof(nzınıhn gererken lııınun mu- '..ın.ı.. ! .rsın< r <ı ı·azı.1·et cıddı- hücuml:m pfü;kül'tlllmüşliir. 

l,'ıl<kak ucte lkigj denizin dibine ı:ö- yet•ııı muh.ı.f.ıza ~t~ı;kı.e beraber Yunun !;ılaları. kcrlclileriıı~ veril~n 
ıııuırnu tU, ortada cesaı et 'erıcı anııllPI' nwvcııt- lıazı talim;,( ılahilincle h:ır0ket etm~k-

s ı. t ı· 1 1'rablıısa ~ık:111 Alınan zırhlı km•- ur. . .. •''' ır er. 
\·~u~ri it 1., ı ı·hlı ku\'"etlt'l'h·Ie lılr. Arn:t\'_tılluk rephe<ıııclt' dtışmaııa lt:ıl)"ınlımıı )':tptıkları hüeııml:ıra 
'''ler<•k .. iı; i' J..uv\'ct teskil ed<'· nıpr z, .1 • ' ~- ı l~l'r meı·zı.ı. ı :ı .ı·a, ·arsı sıı ı ot,. mıı ·awmd «<en rnı·\'e -1 ' a ''111 .ı · ı - a ·ı·•t ı· 0 •el" k .. 'l 1 k · 11 J k ] 1 l 
bilir! mu .m ı.r · lıiicıınıl:ırıııı Ptı<kıırtmiişlrl'dır. 't·ı·inıi~. cliisnınna [ığır z:ı.l"iat 1· 0 1'cl;r-

AJ~;nl:ınn Trnblu<n g. çil'dlklcri lngiliz han kuı·ı·et!eri, ~li-m:ıııın ııı· kl<'clil'I r. 
~lt\.lı t \ 'I t k] 700 non k 1-D-v,.mt ~ nrlo oahıf,.,ı,._ -0PvA mı ~ o~Ü •nh if,.<IP-
d " o omo ı: ı·c an· ar ·" a. ;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;=:.:;::=;;;;;===----------------
at tah1?iıı rcli!mckt·•ı~ir. .. r 

1 A.rnerıkacla hır tnhmın~ ı:ıoıe Al.nıan. ... d 
ar, 'l'r::ılılu•a tir zırhlı fırka ge~ırmc- lngı iZ onanm sı, Al-
ıııuliiıilllıttrnlıılıiiilıllıuiİıİİıllılıilılııılıııı man k uvv ~ t ıe ri n i 
SON DAKiKA: bombalıror 
::::::::. -- ---~~ 

lfabeşistan ha-
rekatı durdu 

K'aputzoda tanklar 
tahrip edildi 

• 

-----· ·---
A~KfRI VAZIYET 
Almanlar Serfiçeyi i ş

gal e ttiklerini bHdiriyor 

Yugoslav ordusu mün. 
f erid grupları 

Almanların kuvvet ta&ar
ruf etmelerine mani 

teşkil ediyorlar 
Yugoslavya hakkında p ek a z h a -

her gelmektedir. Bir h a bere göre 
Sara y • Bosnada bulunan ,;k inci Yu • 
goılav ordu•u teslim olmuştur. Fakat 
bu habe ri tey it eden hat kaca b ir ha · 
be r alınmış değildir. Yugoslav ask e ri 
ku vvetlerinin münferit gruplar ha -
!inde muha re beye devam e ttikler i 
bild ir iliyor ki, bu da Almanların .bu
rad an mühim kuvvetle r tasarruftyle 

( DEVA.MI 4 NCÜ SAHIFEIJE) 

Darlanın marifeti 

-Fransız filosunu teslim 
edecekti 

Mareşal Peten emri ol
madan gemilerin hare

ket etmiyeceklerini 
bildirmiş 

Amiral Darlan 
\':ısingion, 17 (A.A.) - Röyl<'r 

·ıj:ınsı bildiriyol': 
\'a~ingtona gelen h:ı\J.<>rlere gört> 

M:ıre~nl Pcteıı, Amiral Darlaııın Al
manya lehinde ı·e İngiltere aleyhinde 
bir lıareketin" mani olmu~tur. iki emin 
kaynııktan alınan haberl~re göre Ami
ral Darlan şimali Afrik:ıd:ı bıılun:ın 
Fr:ın•ız hal'(ı gemilerinin Dıınk 0 1 k 
zırhlm da dahil olmak üzere bir Frnn
sız lim:ının:ı gelmesini emretmiştir. 
~Iare~:ıl Peten, te~arlüf~n bunu hal>t'r 
almış \'e k<'ndi<ini davetle ~ebcbini ,oı·
nıu~lur . 

Amiral D:ırlan, <>ı·ı·ela kaçamaklı ce
rnplaı· vermi~. 'oııra dn l ngiltere aley
hinde bulunmuştur. 

Pcll'n, hiç bir Fransız harp gemisi
nin kendi tarafından verilmiş l'mir ol· 
madık~ıı )'<'1' dei!'i~tirmemeleri h:ıkkın
cla lehriri bir emir \'('rmistir. 

...... "" • u .,,.. 

1 SAR t.T ı..;.R 

3 muhrip ve 5 
nakliye gemisi 

batırıldı 
----000>---

Cebelüttanka büyük bi r 
lngiliz fi losu geldi 

ElcNire, 17 ( A.A.) - llüyük hıl' 
İngiliz filosu, Atlantikıen Cebeliitta
rıka gelmi,tir ı·e Polikalenin askel'i li
manında <iemirlemh~tir 

Filoda bir tan·ar~ ıreıııi>i.1le Renorn 
1.ırhlı•ı ela rnrrlır. 

Londra, 17 ( A.A.) - Am'rnllık 
dail'.::-:inin {{\hl iği: 

lhin gece b:ıhri km·ı"•tlerimiz • men
sup bir filo. Sicil.nı ııd:ısiyle Tralılıı.; 
nrn:-ıında tenuba rloğı·u seyr~den h!r 
dü,m:ııı him:ı.ı·eli kafile•ini )':tkalamı.< 

ve t:ımam!yle imh:ı <>clilrni~tir. Ratırı· 
lrın ıremilcrdcn beşi levazım vo ııakli)·e 
geıni"i, üçü de ltalyan muhribidir. 
İmha .-dilen bu gemilerden iki«i he· 

""'.1' bin tonluktur. Ağızlarına kadnr 
motörlü \'nsıtnlarb dolu olclıığu görül
mü~tlir. C~phane la~ıyan dört hin ton-

I 

' 

Deatroyerlerd en m ürekke p h i" filo 
seyr halinde 

luk bir gemi infilak "der~k batmı~iır. 
Ccer bin tonluk olan ve ohiislerle batı· 
rılrın diğer iki geminin asker yiiklii ol
duj!u tahmin olunmakt:ıdır. 

B::ıtırılnn üç ltalyan muhribiııdı'n 
biri 1628 tonluk Lunnr Sarigadır. Jli· 
ğerleri daha ufak muhriplcrdir. 

Harekiıt e;m:ı"ınd:ı :.\Iohak isminde
ki 1800 tonluk muhribimiz torpillen
miş Ye b:ıtmıştır. Geminin kumandanı 
d:ı cl:ıhil olmnk üzere mürt>tteb:ıtt:ın 

- Sonu 4 üncü ıııhiff'de -

iki tren kazası oldu 
Torbalıda dört yaşında bir kız parçalandı. 

Bayraklıda da bir çocuk yaralandı 
Karşıyak:ıda Turan mevkiiııde de-' likç.e tahkikatına el konmu~tur. 

miryolu geçidinde bir kaza olmuştur.[ IKJ.>.;cJ KAZA: 
Kazım oğlu makinist O"man Ôzdinç, 1'orbalıy:ı 35 kilometre uzakta bir 
idare e~tiği banliyö k~t::ıriyle Karş.ıya- tren kaz:ı<ı daha olmuştur. Evvelkl 
kaya gıderken demıryolu ilzerındc .. . , O . 
bayrak uçuran ve trenin geldiğini gö-ıgun İzmııden demışe hareket eden 
remiy~ck derecede dalgın bulunan 1305 ~ayılı katar, demiryolu üzer;nde 
Saffet kızı 11 yaşında Ayfere Iokomo.

1 

Hançer köyünden Veli kızı 4 yaşlarııı
tifi çnrptırmı~, başından ve kul:ığııı-ı da Raciyeye çarpmı ve yavrucuk, 
dan yar:ılanmasın:ı i'ebebiyet vermLı· derhal ölmüştür. 
lir. _ . ' . 1 Kaz~ .~.ün'!se.betiyle 'I_'orbalı Müddei. 
~ırır ; :ır:ılı kız, :'ıiemleket h:ıstahn- ıımıımılıın hadıse tahkıkatına el km·-

nesıne k:ıldırılmıs ı·e ~füddeiumum;- mu~tur · 

Kordel Hull 
Serbest lrlandadan üs

ler istenmediğini 
bildirdi 

Vaşington, 17 (A.A.) - Amerika 
H:ıriciye nazırı Kor(!el Hull, ı<erhest 
l rlandadan l ngiltereyc üsler verilme
si hakkında Amerika t:ırafı ndnn hiç 
bir teklifle bu l unulmadığını ve Irlanda 
hükumeti memurlariyle Vıışingtoll<la 
bu mesele hakkında hiç bir mfüaker~ 
cel'<') an etmediğini grızelecilcr toplan
tısında beyan <'lmi~tiı'. 

/ 
.1 

• 

' -

Macar işgali 
Çetelerin faaliyeti devam 

ediyor 
Budapeşle, 17 (A.A.) - Mac:ır ge

nel kurmayı a~ağıdaki tebliği neşret
miştir: 

Bugün kıtalarımı2, Tunanın cenubi 
garbi kısmını Hırvat hududuna kadar 
i>;ıral etmektedir. Tuna Ye Ti,za arn
>ınclaki mıııtnlrnnın çetelcrd~n l<'miz
lcnın~'i dH:ım 0lm!'ktedir. 

l•:,ir mikl:ırı nıiitemadilcıı :ırtmak
tuclır. $imdiye kadar 15 bin esir alın
mı~tır. 100 top clahil olm:ık üzer(' hir 
çok harp ııan:ıim; 'ayılmakt:ıclır. 

lnıilizlerin en kuvvetli tayyareleri olan Spiti Faye rl.,rden bir f ılo 

Alman sanayi 
merkezleri 
bombalandı 

Manş denizinde birkaç 
Alman genıisi batırıldı 

Gece L9ndraya 
şiddetli bir hü
cum yapıldı 

Hücum uzun sürmüştür 
zayiat fazladır 

Lonclr:ı, 17 (Radyo) - lngiliz h:ı· Londra, 17 (A.A.) _ Hava ve d:ı-
~~ ncı:ıreti t::ı rnfıııdan ııe~rcdilen t.:b-ıh'll e,mniyel nezaretlerinin tebliği: 
lıg: Dun ge~ dilsman t:ınnreleri Lond-

İngili1 bomb:ırdımau tayyareleri. ra üzerinde çok siddetli ı·e stirekli bir 
gündüz Ye gece büyük filolar halind<? lrı:ırruzclıı bııluıımuşlardır. Gece ol
Almaııyanın şimali garbi mıntnkasın- duldan biraz sonra ba•lıyaıı ta:ırruı. 
da çok geniş. fnal.iyet göster.mişlerdir. snfoktaıı bir:ıı ene! bitmiştir. 
Bre~cn .. şehrı ı·e lın:ıanıyle Vılhelmsha: İlk haberler h:ı8arların pek büyük 
fen ussu ve lznervın başlı~ hedef!erı re insanca zayiatın yüksek olrlnğ~ 

-~e,.~mı ~ ncU ıahıfede- -Devamı 8 UntU sahifede- _ 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

( SAHiFE 2 ) 

Yııgoslananııı Yugoslavyadan hisse 
. .\.imanlar tarafııı -
<l:ın mağlüp edilme- istigen komşu ve 

.Fakat İngil!z ga. 
zeteleri. . harbı 
;\lar~a :.\Iatrı.ıhta 

~i üzerine ~u vaz! • 
ret ıfıeydana ve! - müttefikleri kabul edecekleri -
mistir: ni yazmaktadır -

1 - Evvelft Yu-

1 
A lar. İngiliz efkft -

ııo•lavyay• te,kil e- Do u merı·kan vapur. rı umumiyesi. •im-
den bazı un,urlnr. eli her halde zafer-
Almanlar tarnfm - f S" t deıı ve Libva har. 
dan te~vik gürerek arı uvegş e binin netice•inden 
istikliılleııini ilan ~ok emin görüu -
;p tnıf !erdir. mektedir. 

!Iırvatistanın i:;- Japonyanın Amerİ· Fransızlar me -
tiklali, Almanya 
ve halra tru·afın - kayı tehdidi makus aul tutuluyor: 
elan tanınmı:;ı!ır. İngilizler, Al -

Hırvatistan ile bir tesir husule man askerlerinin 
Almanya ar. 'lllda- getı·rmı· t" Liby:ıya naklinden 
ki müııasebetleı·. Ş lr Visi hükumetini 
Almanya Ye Slov-a.kya ara•ındaki mü. mesul tutmaktadırlar. Çünkü tngiliz
nascbetlcre çok beıızem.ıktedir. !ere göre İtalyan nakliye gemileri, 

Fakat Yugoslavya •kralı Alek - Sicil~·a ada.•ıııdaıı en ~·akın üs olan 
"ındrın katlinden mahifüm olan biı· Tunus sahiline \"armış ve Frnıısız ka
Jlın·at ~efinin bükfımet reisliğine ge_ ı-a sularını takip cdert>k Libyara Yar
ıirilmesini Hırvat milletinin iyi kar- mı~lımlır. lııgilizler bu iddiaclııdır -
. ılamaclıkla•ı aııla~ılmaktadır. Bu !ar. \'isi hükümefaıin olmasa bile a
haberi veren yabancı kaynaklar Ilır. mira! Uarlanın bu i~i kolayla~!ııdığı 
v atların lider olarak Dı·. Maçeki ta- 1 tahmin edilebilir. 
n ıı.lıklarını bildirmektedirler. ::l!açek. İngiliz aleyhtarlığı: 
yı• ni Yugosla\· k<ıbinesine lıawekil Hatta Rö,·teı· ajansına göre amiral 
muanni olarak girmi.;ti. Amerikada. Darlan. Almanyaya Fransız hıırp ge_ 
k Hı:ırnt ekallilyeti tarafıııdan A - mil~rini bile vermek istemi~;se de ma
ıııeriUn gazetelerine gönderilen bir !'e.sal Peten bunu haber almış ve ken
mektupta bu halin. kendileri t::>ra - di,inin haberi olmadan hiç biı Fmn
fıııdan utanma hissiyle k~ırşılaııdığı •ız harp gemisinin yer değiştirme -
'"" elim bir deh'iPtl e görüldüğü b;(di- 'Jlesi irin tahriri olarak emir ,·ermi~-
rilmi:tir. tir. · · 

Hitlerin, Tis•o ,.e Kuizling gibi kim J (Bu haber, kı•mı mahsusumuzda 
st•leri bularak \·(icude getirdiği Slo - lıulunmııktadır - A::-<ADOLU-) 
'nkya ve Noııveç kukla hükümetleri, İngiliz gazetelerine bakılacak ol~ıı· 
Hırvatlardan daha becerikli rıkmıs- •a Darlanın İngiliz aleyhtaı·Jııl;ı git _ 
tır. Yeni Hırvat hükumeti. Norver ve tikre artmaktadır. Darlan. Lavnlin 
:-iiıwakyadaki hilklimetler gibi halk siya•etini kabul no takip etm<ktedir. 
• alıakasıııın bir kı.'mını bile temsil e- Fakat Vişi hü.küıneti üzerinde A -
ılı•nwmişlerdir. J\Iıhver, henüz, Hır - merika amil olmaktadır. Bu tibarl'ı 
rntlardan başka bi~ unsura istiklal \'isi hııkünıetiniıı daha ileri o-itmesi-
nrmi~ değildir. ne. Amerika kani bulunmuvor. 

2 - Dii(er taraftan Yugos(ayya. Bitaraflık paktı: · 
kinci biı• tak.ime uğramaktadır. Yi- Sovyet Rusya - japonya arıHıııda 

ne hariçtt•n tc~vik gören Yugo>l-:JY - son defa aktedilmiş olan bit~raflık 
' ııııııı kom~ııları. henüz ebedi do-t- paktından "Olll•a Ameıika ile !nail -
ilık Vt' "demi teca,·iiz paktları imza tHe n-.asındaki i•birliği daha ,ik~las_ 
ettikleri halde Yuı.rnsla\·yadan ken - mıstır. Amerika, şimdı ingilterc,·e da 
dilerine ııar ayırmak istemi<leıdir. ha ·çok bağlı görllnmektedir. Güııkti 
.\ln~arlaı-. bu dc'vlete kar~ı a.'k•ri h'1- Ru< - ,i;tpon paktı, doğrudan chğıuya 
rekata lıa'ilamakta bir mahzur gör - Amerikaya karşıdır. 
men:ıL•. Y.ugo,ıav topraklarını işgal japonya başvekili pren" Konoye. 
etmı~lerdır. . paktı izah ederken "u "özleri •öl"i t -

Bulgaristanııı da Yugo<lav:.-aııın mi~tir: · · 
bi~ kısmını i~g-:ıle t~~ebbü• edeceği - Riz, Amerikanın sulhu bozma
anla!-ı.ılmaktadır. So:f ada. .._lakedon _ Mına miıni olma.k icin bu paktı iınz.a-
yanın işgali için büyük bir ııümayis Jadık. ' 

Temaşa 

Habibe Teyze 
Bir temtil heyetinde en giiç olan 

fey, kendisi~; tetkil eden muhtelif 
artistler arasında bir vahdet ve bir 
ahenk tesis etmektir. Bu, zaman is
tiyen, biraz da karşılıklı hüsnü niyet 
iatiyen 1''r şeydir. Tiyatro tröpları gö
rününüz: ki aenelerdenberi bir arada 
çalıttıkları, arkalarında bol bir re
pertuvar tatıdıkları halde hali. insi -
camdan ve vahdetten mahrumdur • 
lar. Eıeri temsil etmezler, sanki ta· 
ıırlar. 

Raşid Rızanın şu ilk meziyetini te· 
barüz ettirmek lizımdır ki onun üç 
beş aylık tröpları bile sanki bir ha
murdan yoğrulmuf gibi, hemen her 
zaman, ayni ahenk ve ayni vahdetle 
hareket etmek sırrına maliktirler. 
Buna inanmak için Halkevinde dün 
akşamdanberi vermiye baıladığı tem 
ailler1; bir defacık olsun görmek ka
fidir. 

Dün akşam mukaddeme olarak 
cHabibe Teyze» yi temıil ettiler. Ha
bibe Teyze yalnız benim için değil, 
lzmirnerden pek çokları için de meç 
hu! bir eaer değildir. Bizde belki 20 
aeneden fazladır eski yeni sahneden 
başlıyarak Darülbedayide, Şehir ti -
yatrosunda ve nihayet Raşid _Rızanın 
muhtelif tröplarında daima repertu
varda yaşamak mazhariyetini muha
faza etmiş olan bu «vodvil» e ait taf_ 
silit vermiye lüzum görmüyorum. 
Çünkü bu eski bir göz ajrısı gibi 
hemen hepimı~;z:in hatırındadtr. 
Muhtelif kalemlerin muhtelif isim -
)erle adapte ettikler i bu ince Fransız 
vodvir daha uzun seneler tazeliğini 
muhafaza edecek, sahnelerimizde 
ya~ıyacaktır. 

Raşid Rızanın şimdiki tröpunu pak 
yeni teşkil ettiğini ve hemen hemen 
hepr,"nin de sahne için «yepyenj» ele
manlar oldujiunu biliyordum. Bu va
ziyette bir heyet için Habibe Teyze» 
gibi ince, çetrefil ve karmah:arışık 
bir vodvil çe~·n bir imtihandı. Kahul 
ediyorum ki artistler sahne üzerin -
deki yeniliklerine rağmen bu imtiha
nı muvaffakıyetle verdiler. Ömrünün 
uzun sene1eıfni ıahne üzerinde yıp -
ratmış nice artistler tanırım ki sah
neye cıktıkları zaman jestlerini i.de
ta kaybederler, f'lleri kolları kendile 
ri için fazla, lüzumsuz birer uzuvmuş 
gibi muallakta kalır; onları ne yapa
caklarını, nereye saklıyacaklarını şa 
şırırlar . 

Raşidin belki yeni fakat olgun 
gençlerinde bu bariz kuıurlardan hiç 
birisini görmedim. Çok aürat ve fazla 
teyakkuz iıtiyen bu güzel vodvili ıü
rüklf'"y:q· bir muvaffakıyetle baştan 
a4ağı sürçmeden oynadılar. 

H epsini tebrik ederim. 

• 
(ANADOLU) 

Mektepler tatil edildi 
Son sınıflarda da imtihanlara 

kısmen başlandı 

Belgeli talebe hakkında geni kararlar alındı. 
Mekteplerde muallimler me::lisi de dün toplandı 

• .\Iaarif miicliirlüğü dairesinde ma. tihaııları kız li,esiııde. kız lisesinden 
arif müdürü B. Halit Ziya Kalkancı- belgeli talebenin imtihanları da Kar 
n_ıı~ ~·ei.sliğinde yapılan müdüder_me~ ~ıyaka kız öğretmen okulunda yapı= 
!ısı ıçtımaındn belgeli talcbenın ımtı- hıcaktır. 
hanları hakkıııda Yeni kararl.ır alın
mıştır. Talebe veli.lerini ve talebeyi 
alakadar eden bu k-:ırıırı yazıyoruz: 

1 - Orta okulların birinci ve ikin
ci sınıflarıııdaıı belgeli talebe imti -
hanlaıı. Gazi or:a okulunda yapıla
caktır. Gazi orta okulundan belgeli 
birinci ve ikinci tiıntf talebe:erinin 
imtihfüıları ise Karntas orta okulun-
da icra edilecektir. ' 

2 - Orta okulların üçünçü sınıf
larından belgeli talebelerin imtihan. 
la ı Tilkilik orta okulunda, Tilkilik 
ıdu okulu üçüncü sınıfından belge -
li talebelerin imtihanları Karataş or
ta okulunda yapılacaktır. 

3 - Buca orta okulundan belgeli 
talebelerin imtihanları Bornova orta 
okulunda, Bornova orta okulund~n 
belgeli talebelerin imtihanları Bu -
ca orta okulunda yapılacaktır. 

4 - Li."e birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıflarından belgeli talebelerin im
tih-nnları ikinci erkek lisesinde. ikin
ci erkek lisesinden belgeli talebele -
rin imtihanları da birinci erkek li•e
siııcle yapılacaktıu. 

5 - Orta okul ve lise son sınıfla -
rnıdaıı belgeli kız talebelerin im -

Sıtma 
Mücadelesi 
Bataklıkların kurutııl
ması için tedbir alınıyor 

Sıtma mücadelesi için vila,·etçe alı
nan mühim tedbirlere görı' İzmir mer
kezi ile İzmire bağlı ııahiy~ ve köyler
de su birikintilerinin, hatüi butaklık
larnı k u rutulması için küçük sıi.v mii
kdlefi;·eti tatbik edilecekt'r. 

Bu suretle ;enelerden\ıeı-i kurutulu
mırnn İzmir ciYarınclaki babklıkların 
kuİ·uhılmnsı, Sıtma menbalarınııı if
na~ı mümkün olacaktır. \ 'nli B. T•~uad 
T uksal, bu mevzu üzerinde elıe nımi;-cl
!e rlurnıaktadır. 

Evvelce bu imtihanlara dair mek
teplere yapılan tebligat hükümsüz 
:ayılmaktadır. Yukarıdaki son ka -
rara göre hareket edilecektir. 

Orta okul •ve liselerde dün lop la -
nan muallimler meclislerinde b-azı 
derslerden za~·ıf not almış olan tale
benin vaziyetleri üzerinde müzake _ 
relerde bulunulmuş, sınıf geçirilec<!'k 
Ye geçirilmiyecek talebe tesbit edil -
ıniştir. 

Şehı.imizdeki li.ıe, orta okul ve ilk 
okullarda son sınıflaı· müstesna diğer 
oınıflarda der.,Jer kesilmiş ve talebe
ye kanaat notu verilmiştir. Bu sınıf
ı-ara devam eden talebe için tatil ba" 
lamıştır. • 

İlk okulların son sınıflarında me -
zuniyet imtihanlarına dün başlaıı -
mıştır. 

Kız Enstitüsünde: 
Kız Enstitirsünde de imtihan ha -

zırlıkları ba~lamıştw. İmtihana otuz 
iki diki•, 16 da moda kL<mın'ı devam 
eden talebe girecektir. Talebe 4,!i 
günde biı· elbi'e dikecek Ye bu elbi -
•elerin dikis bedeli 4 - 10 lira :ıra -
'ıııda olacaktır. 

Piyasanın 
Kontrolü 
15 günde bir vaziyet 
Vekalete bildirilecek 
Piyasanın kontrol ~dilerek her on 

beş günde bir vaziyet ~akk111da ıııallı
mal verilmesi. Ticaret \ ekaletiııce seh
ı·imizdeki i1fıkadarlarclan istenmiŞtir. 
Kontrolli is1enen maddeler 18 tanecliı· 
\"e tiftik, ıırpa. buğday, yapağı, deri. 
bakla, fasul,·a, nohud, fındık, yumur
ta, Ça\·dar, kepek, mı~r, ze}rtin, zey
tinyağı, kitre. ı-;abun, bar~nktır. 

---<><><>>----

yapılmı~. ert.e•i ~ün Sofya hükümeti, Paktı tefsir edenler, japonynnın 
Yug?"laF~yka ıleBsı;1· ası münaseba~ı kes Amerikadan iki ,'>eY istediğini bildir- H. N. Ç. -T-h-.d-0oo--. -

1
-

mı~tıı; a at u gar km·vetlerı. ~.e- mektedirler. Evvelii, japonyanın u _ e dı etmıf er 

Emvali metrukeden mal 
almış olanlar 

nuz ) ugo<l:n-yn.'·a ~nlını atmı• degıl- zak şaı•kta giri. eceği bazı işlere A _ ---ooo--- 1T enemende Hasanlar köyii halkın 
dirler. merikanın miini olmaması, ikinci.>i Spor dan l\Iehmel oğlu Mu•tafa Remzi 

18 NiSAN 1941 CUMA 

RADYO 
BUGONKO PROGRAM 

8 Progımm, 8.0:l Ajan" huberleri. 
8,18 hnfif program (pi.). 8,45 E\" 
kadını - yemek listesi, 12,:}0 Progranı 
12,3n Karışık $llrkı ve türküler, 12,50 
Ajans haberleri, 13,05 Karı~ık şarh'l 
,.e türküler prognamınııı devamı. 
13,20 kurısık program (pi.). 18 proıı 
ram, 18,03 Radyo kuareti, 1s.::ıo çif
te fasıl programı. 19,30 Ajan~ hıı -
berleri, 19,45 ziraat takvimi, 19,50 
müzik, 20,15 Rııd,.ro gazetesi. zo,45 
temsil. 21.30 iktısad saati, 21.45 rad
yo ı;alon orke.~tra.qı, 22,30 Ajani hn· 
berleri. 22,45 radyo salon orkestrası 
progrnınının devamı . 23 dans müzi· 
ği (pi.), 23.25 Yarınki program ,·e 
kapan ıs. 

Traktörler geldi 

Bugünlerde 3 traktör 
daha gelecek 

Ziraat Vekaletince verilen karar 
üzerine vilayetimizde seyliiptan z::ır:ı'. 
gören mıntakada çiftçilerin arazisin• 
sürmek üzere gönderilecek 5 tane trak
törden ikisi Menemene ·gelmiş ve Vilıi• 
,-et Zir:ıat müdürü B. Refet Diker il<' 
BornoYa Ziraat mektebi müdürü 11· 
Arni Tunaboylu dün traktörleri rnıı· 
hallind t· görmek ve derhal çiftçileriO 
işine ;-arıyacak liekilde kullanmak içiP 
tedbiri.' r aldırmak üzere :\1enemeot 
gitmişlerdir. 

Traklörlerden diğer üçünün de y:ı· 
kında \'iliiyetimize geleceği öiiı~nilnıi•· 
tir. 

---x---
Dünkü yangın 

Bir evin üst katı yandı 
Dün öğle üzeri Birinci kordonda rır 

Kazım K:ıra Aliye ait 356 sayılı e~::· 
üst kalmdnn yangın çıkmıştır. E,.,, 
bu kısmı, Avukat Şevki Bedri tarafı~· 
elan kira ile tutulmakta idi. Binaıııı 
ü•t kısmı yanını~ ve itfaiye tarafınd~' 
şiddetle sıkılan sulardan bir kısmı y: 
kılmıştır . Tahkikata göre, yangın yı 
kılan soba borularının kızmasiyle ıl~ 
var it:iııdeki moralyaların ateş alnı· 
sından çıkmı~tır. Zarar fazlacadı 
Binadaki eşyn da yanmıştn·. Bina 1 
bin liray:ı ve eşya 9.000 liraya sigort 
Jıdır. 

Tahh ika ta Adliyece el 
itfaiye. yangını me\·zii 
muvaffak olmuştur. 

ooıo----

Millet mekteplerine 
devam edenler Yugoslavyaııııı eski müttefiki Ro - de tnıriltereye yaıdımda fazla ileri Yurd ile 1Iehmed otlu Hasan Özde - Taksitlerini müsait 

mnıwa da Yugcı<lavyadan a.-azi i. - gitmemesidir. . M 
1
• K" 

1 
mir. Bozalan köyünden Kadir oğlu Bu sene muhtelif yerlerde, kı~ı-

tcklerini g-izlememekteclir. Japonya, Ameıikadan sulhun mu- il 1 ume Maç arı .\Ielımedi yolundan ~e\'İrerek.,iliihla şartlarla ödegorlar hapishane, Halkevleri ve emsali pıı 
Blikre~ gazeteleri. Rumen ordula- hafazasını isterken bu iki şeyi iste _ tchclid e\Uklerindeıı vakaianmı". ad. Emvali metrükeden müzayede ile hallerde açılacak millet mektepleri~ 

rınııı Yugoslavyadan a•azi isgal c-t _ mektcdir. Fakat Amerikan gazetele- li;-e;•r verilmişlerdir.· taksitle mal satın almıs olanların mes-' devam edecekler hakkında muntaz~ 
nıelcri lüzumuna dair ne,riyat yap- riııe. göre pak.t, A.merika hükumeti ve r:'ener ve Galatasaray r "\ ken, ziı·aat islerinde kullanılan arazi istatistikler tutulması ve bunların ~r 
maktadırlar. efkarı umumıy•0ınde mak-'s ı.-,r tesı·r r' ' k''·t ·· d ·1 · 1\1 "f V k.l tı~ ~ u ., Kon .ferans ve binalarının taksit müddetlerinin a.., e p·on erı mesı aarı e a e 
. Bu ne. riya.t Yugos.lav milleti ü7:~ - husule getiı<m!ştir. garın /zmir takımlarigle J' yirmi seneye iblağı hakkındaki kanu- den bir tan~i~le_ s~hrimizdeki alu~f 
rınde elını hır teeS'ur husule aetır - Franaanın •• _,esi: lst,Lnbul Üııı·,.eı·-.·ı·•e.0 1· <l·O''etle - d·ırlar· bıl<lıı·ıl ·t " - ·• L ·' ' nun tatbikine Defterdarbk Milli Em- • · •1 mıo ır. 
mişti~. ~~oskornclaki Yugo.<lav e 1çisi İ~g:ıl altında bulunmıyan Fransayı ognıgacak rindeıı Bay Tarık Artel tarafın - ı lak idaresince devam edilmektedir. Bu x 
Gunılonç, bu sebeııle Romanya has. Amerikanın iaşesi için İngiltere ile • 
vekili Antoncskoyn bir mektup y:ız _ Amerika arasında bir görü•' birlig"i Fcnerlıahç~ ,. t.ı.latasaray takını- dan yarın •aat 18,30 da Halkevi gibi mal sahiplerinden çoğu, Milli Em- Hava kurumuna teberriı 

· !arı. lıu hafta, :.\!illi küme sumpiyona- salonunda (Halk dilı· ve ilim dili) lak idaresine müracaat ederek 1940 se-mıştır. temin edilmi0tir. r.u aıılaşmıya göre, ' ktl 
1 1 0 

·mm en müh1m müsabakalarını şehri- 1 1 k • ·ı k 1 nesi taksit bedelini iki defada ödedik- Sinenııı ışleri Türk Anonim Şir . 
(A. 'ADOLlJ - Bu mektup kısmı 

1
: ö 0

1 
ton .un taşıyan Fransış vapur- nıizcle Ai<ancak stad:;omunda yapa- ml'\·zu u ıir onterans verı ece - ten sonra borçlarını tecil ettirmekle- lznı:r Elhamra ve Yeni Sinemaları t' 

mahsusunıuzda mün<leı•içtir.) arı, ngilizlerin mü•aadcsiyle Nev- caklardır. '"••ti.r •. ------------- dirler. Bu gibilerin 15 sene taksitli rafından müteveffa Bczacı Bay f~~ 
yoı ktaıı Fransız limanlarına hareket ı- P' Askeri vaziyet: etmişlerdir. İngilizler, Fraruara gi _ Alsancak staclyomunda Altay ve Al- ZABJTADA bor~larının 20 senelik tecilden istifade- Ener'in cenazesine gönderilecek çele . .., 

Yugo•lav•·adaki asker•
1 

hareka"t. ı k tınordu takımlariyle vapılacak mü"a- !eri için kanun mucibince 1940 senesi bedeli olarak Kurumumuza elli Jı " c ece i~e maddelerinden . yalnız ., liiW"!"'t·r·=·--·-·eı .. Yugcıshı" ve lngilizler tarafından ü- L' 1 iıakalar Milli küme puvaııtaı·ıncla rol taksit borçlarını - bir kısmı tecilli ola- teberrü edilmiştir. 
c ransız arın istifadesini şart koşmak- Bıçak bulunmu•: mitsiz görülmektedi;•. Ilıma mukabil t d 1 B o.ı·nı.vacaktır. Bu itibarla müsabakalar • rak - iki taksitte ödemeleri şarttır. ---<>---a ır -.ıı·. u tahakkuk etmediği tak- Alsancakta .vangın sahasında Na - 1 öd 1 ib.-ada ··azı·,·etı·n t·ımameıı fn"ı·ı·z d" 1 ıtlu·ka ı"le beklcnmekteclı·r. Daha evvelkı· seııeleı· borç arını .. eme- Devlet De~'ryolları Umum 

• ' .. • • • ,. 1 - ırcle ııgilizler, başka türlü hareket zif oğlu İbr-ahimin üzerinde bir bı - Mu"· d·u···'ru·· Geldı" 
lerin lehı"ne du··zelclı"U-ı· bı"ldı"rı·ıı·,. 01•• ı ki d" Yarınki Cumartesi günü saat 15,:JO nıiş olanların ela borçlarım ödemeleri 

e , ecece er ır. çak bulunmuş. zabıtaca alınmıştır. dÖ Almanların Trablustan Sidi Ba _ Kızıldeniı yolunda: da Galata"aray - Altınordu takımları, Yaralamak: • lazımdır ve tetkikata göre Milli Em- Devlet Demi11yolları umum mli ~ 
ranh.·e kadar hi• bı"ı· manı·ıe kar<ı _ R ıt· A "k 1 saat 17.~0 ela ela Fenerbahçe - Altay T b 1 lak idaresi eski yıllar borçlarını öde- rü B. Cemal Hidayet Bandırnıad• ' , uzve 111, meııı ·an vapur arının or a ıda Recep og'lu 14 vas.ında h ~ Jas.madan ilerlemeleı·ı·. fn~ı·ı 1·zıerı·n r.• 11· . f kk takımları kars.ılasacaklardır. ' memiş olanlarııı pek az olduğunu tes- şe rimize gelmiştir. Devlet demir)" ,. n.ızı c ·nıze se er etmeleri ha· ın - · Hasan Balıkçı Hüseyin oğlu 12 ya -
.. ,.,·elce •"r''°'an Bı"no-azı'ye kaclar ı"leı dak· 1• • d·ı· d"l Pazar günü de a.vni saatlerde evve- d S . K bit etmiştir. Milli Emlak idaresinden ları te~kili\tını teftiş edecektir. , "" ...... l\.L ,... ·ı em rname.q,ı neşre ı ır e ı n1ez. şın u aıt -a11lanı rakı ile yarala - _ _., 

Y · t y 1 ! -1 hi Fcııcrbııh••c - Altınordu, sonra da " ' mal satın almış olanlar yeni kanunun 
lemelerine çok benzemektedir. lki unanı. :ııı, ugos a>ya ve nı::ı te - ' mış YC tutulmuştuıı. · · h t·· ı · h d ı Galatasann.• - Altıı" takımları o.vnı.va- müsaadelerinden çok memnundurlar. 
t l f t b ·ı ı · t k f 1 re ı~ın er ur ıi arp levazımı o u , Bekçiyi yaralamış: ' ra a u ı er eyış e ııe az a mu- , ., .

1 
caklardır. Ve bu Ruretle çok uzun taksitlerle bor"- ~-----~~------~ f 

k .... nıerıKan gemı eri, Süveyşe miite - ;\lehmed oğlu İbrahim Sarı, Ba - ' 
·avemct görmemişlerdir. ,·ecciheıı Amerikadan hareket etriıis- yındırııı Yaka. köyünde köy bekçisi hırını öı.lemek imkanını bulmuşlardır. Raşid Rıza tiyatrosu 

BU AKŞAM İngiliz gazeteleri ne diyor? le d" N Al -ı r ır. __ arlıderede bir bakkal i og u Ahmet Pekeri vazif.e halin-
·--::------------- de bıçakla sol elinden yaralamış ve 
Ödemiş Cezaevinde Ihrac~-t dükkanını soydular tutulmuştur. .. artıyor Sopa ile yaralamış: 

bıçak bulunmuş İzmire bağlı Narlıdere köyünde Kemerde 1217 inci .~oka.kta Ömer 
Bugıiıılerde 11imanımııdan dış mem- b kk ı Al" ·ı H d""kk" · Öl . . 

1 
k 

1 
-ı h . ıı · a. 1 Og u asanııı u anına gı- oğlu arabacı Mustafa bir mün:ıka•a .. '. :nıı~ C'ezııcvıncle yapılan umu~i e et ere yag ı to umlar ıhracatı ya- ren _bır h_ırsız __ ta.~afınclan. bir kilo Tir- yüzünden Abdullah oğlu Uifatı sopa 

Çocukların sayımı 
Maarif Vekaleti, okuma çağındaki 

çocukların sayım işinin, bu sene 31 bi
rinci · teşrin tarihinde yapılmaRını ka
rarlaştırmış!ır. Alakadarlara gelen bir 
tamimde, sayım işi için şim<iiden ha-

Halkeviııde üçüncü tem•il 

O GECE! 
Piyes 3 perde 

• ·akleden: X 

Lı~ aı aş:ırm~da bodrum katında bır pılacaktır ... ~ima~ alıcılar tarafından yak_ı, 8 k~lo ~oylu. ve 2 kılo _Halk sıga- ile başından yarahımıştır. 
mıktar ç.ıkı ~e b.ıçak bulunmuş, bunla- ı•teneıı muhım mıktarda palamut ıçııı rusıyle bır kılo tutün, 40 şışe rakı ve 

~~;ı;;;:;,;;;,;~,;~;:~l,tı1~1ifi;:;~;;ll~;;fuiıfı~iı~~;ur,;~~1iıi::ııııı:ı::;ııl~ı ı1~füfü;;,;;~;fi;,;;;;;ıı:ı:~:;ıı;ı;ı:; 1 ,.~,o r s a 
BAY ATLADI 

l 
zırlık yapılması bildirilmiş ve hu hu-
sııslıı tıılimnt verilmiştir. Komedi bir perde 

---000--- T<'m,ildeıı sonra otobüs vardır 
B. M. Eaat Bozkurt Heyet İzmir temsillerindeJı soP' 

:.ıebusıımuz eski Adlive Vekili B. dl = E L H A M R A s 1 N E M A s 1 N D A :. K. s. K. s. 
;::; • B U G Ü N E 20 çuval Fasulrn 13 = [faiz zenıin proıram, 2 büyük film birden := 50 çuval Bakla· • 8 125 = - 1 _ := 8300 kilo P. çekirdek G 50 

~ K 1V1RC1 K PAŞA ~ ":ô~.';~.::,::;:~.:.: ;:'.' 
- TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRKÇE MUSiKiLi KIKATINI YAŞATAN ÇOCUK 
- VE ANASIDIR 

-2-
·- Güzellijiine doyulmaz ııefia, meraklı eısiz bir film 

~ BirYar~~!N~Y (k~LYM~P.L~©Jy = 

Mahmud Esat Bozkurt, Afyon treniy_ ra Karşıyaka :.\Ielek sinemasın 

ile ~d~ü~n~A~n~k~ar~ajy~· aliır~i~tn~ı~iş~ti~r .İııB•u••H.;AİİİİFİİİİT.İİİİ~tiiernsiller verecektir -~1, 

TAYYARE Sinemasında Tel. 36-4 
Esrarengiz memleketlerin h:ırikıılarıııı .. Alev saç&B Volkanları ... BnltJl 

girmemiş ormanların cehennemi nıuhıtincle aslan, kaplanlarla, timsalıl~r 
arasında beyaz bir kadın .. 

DÜNYANIN 3 NCÜ SÜPER FİLMt 

1-Zanzibar 
(/.VG/T,/ZCE SÔZLÜ) 

2-Yarının Kadınları e Jl:RNALda - En son dakika, BARDIYA'nın İngiliz donanması tarafından bombardımanı ve moda .. _ 

~SEANSLAR: Bir Adam Kayboldu 3-7 de Kıvırcık paşa 5-9 da.cumartesi ve pazar günleri 11ve1 de başlar-
!§ D 1 K KAT : Haftanın bütün giin !erinde ilk sean. larda ucuz fiatlarln iki filmi de gormek kabildir. = (FRANSIZCA SôZLV) ' 
;::; Fi: 20 25 30 := Çocuk Esirgeme Kurumu MATİNELER: 3 - 5,40 - 8,30 Cumartesi, Pazar günleri 1,<15 de b8'11r 

23 Nisan çocuk bayramında 

yavrularınızın bayramlık !arını 

hazırlarken bu hakikati yaşata -
cak yurdda yardıma muhtaç ço
cuklan da sevindirmek için Ço -
cuk Esirgeme Kurumuna. yardım
larda bulunıtıanızı Kurum saygı 
ile diler. 

- = llllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllll llllllUllUJllllUUlllnllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• , ____ a_e_n eı_M_er-ke_z i -~, ._ __ E_· ı •ilii•n ın•da.ki•m•a tı.· ne.sa.at.ıer•i m•u•tebe .. rlıiııdeiiiği .. ldiıııiıır. _._,,, 
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18 NiSAN 1941 CUMA 

.ı\bııan sanayi merkez- iki kardeş 15 er se-
teri bombalandı neye mahkum oldular 

"-11>.ş TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- Çeşmede )<ohud alanı .mevkiinde bir 
~kil etın · t' . rnrla meselesinden Şerıfı bıçak ve taş-
Şi"'·ı· Aı"ı ıı. d <l b' k h' h yarahrarak öldüren Nohud Yılmaz le ""' ı maııva a a ır ço ~e ır· : . f l'· , y ı r boınb d · d 1 ._.. B'lh. . ıle kurdeşı Yusu ve ıasun ı mazın Sr ur ıman e ı mı,.ır. ı nssu h . . A - mahkemesinde ce 

~,;ınen tersaneleri taarruzun mihra- :'.'.'.,._ rımı~ ~~r c~za ~uhak,•meleri "~ 
"-

1 ~şkil etmiıı · diğer tayyareler ·~· .• au e. ~e e 0 nn 
""fehr· "·' k . · •t ııa ••rmıstır. lf!tıı· ı.ıı Ban . ı mer ezıne nnrruz ey- N h d. y 1 . 15 ..ene 3 a.- kardesi 
ı...:•&lerd' H f 1 . ı· olması o u ı mllz , ' ' ""lllh ır. nvanın a~ a_ sıs ı . •. ' y . f y 1 15 ·ene Hasan Yılmaz 
~ 3l'dıman neticelerının tesbıtıne u,u ı maz _ " ' k" 

1
.
1 '"ani ol t B nt · b' k k da bir buçuk a' hapse mah um eı ı -ıııııı muş ur. re enın ır ço ı- . . . . · 

arıncta büvük vangınlar çıktığı mı~leı dır. 
'rıl:ışıırnı.şhr · · • ---<OO><>---

llııı l<ukshaf~ ve Leyden ele bombardı- Gece Londraya şiddetli 
~aıı n edilen hndefler arn>ıındadır. Fran- b · r hücum yapıldı 
llıa a Brest dokları tekrnr bombardı- 1 

Sn e?ilmiştir. ' -BAŞ TARAF! 1 NCI SAHiFEDE-
~ 1 ahıı muhafaza tayyarelerimiz de merkezindedir. 'Londra dışlarına ve 
u onyiye hücum etmişlerdir. cenubı şarkiye de bombalar atılmıştır. 

ııı·Gundüz bombarıdıman tayyare!eri- Bu mıntakalıtrııı hiç birinde insanca 
~~z, lieligoland üssüne ve diğtr ü'- zayiat yüksek olmamıştır ve hasar da 
İ t~~rruzlarda bulunmu~lardır. geniş değildir. İki düşmıin tayyaresı 

~y ~lıilız avcı tayyareleri d~ A!man düşürülmüştür. 
~: Yare meydıınlnrına hilcum ctmışler- Londra, 17 (A.A.) - Havıı ve da-
~r. Bütün bu harekattan 1 hombardı- hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
ı,;n \le 3 avcı tayyaremiz dönnıemis- Diln gece düşman tayyırreleri .. tara
tu~takat birinin pilotu ,;.ığ olarak fından Londı-:'t ü1.erine yapılan hucum-

ulınuştur. • !arda 6 düşman bombardıman tayyare-
lı.ı~u sabah İngiliz tııyyareleri, IıO\ er si tahrip edilmiştir. 2 dü;ıman. a':'c:1 ta.y. 
1 .gnz.ında 2 Alman bombardıman ta,\·- yare<inin imha olundugu bıldırılmı~-
'·[;'•ni düşiinııü~lerdir. tir. . 

llt· 'ndra, 17 (A.A.) - H•\'a ııez:ır~- Radyo gazetesinden: . 
iın 1-::hHği: Dün gece Alman tayyarelcn, çoklan-

r ,•0ınbardıman tay,rnrelerinıız, diiıı lıeri göı·lllmemiş bir ~iddetlc Londrayu 
,~·:ıs~."ın batı ~imal sahili açıklarınd.; taarruz etmişlerdir. . 
~ar Yiililü üç düşman yakın nıesaf,, İngiliz ratlyo8u, bu taarruzun, şım
p P;ırunu bombarclınrnn etnıişh-. \'n- diYe kadar Londraya yapılan taarruz
ıitt" '_lt~a'l 2 sine tam isabeUer hydv- Iaİ·ııı en şiddetlisi olduğunu, ~~ı;e .ha.ş
)ıt ~ıştır Biraz son.ra \'apurl:ımı yaıı. !ayıp sabaha kadar devanı ettıgıııı bıl-

a t..~ olduğu görülmüştür. dirmistir. 
lloAYnı "<ırvise mensup tayy~releı" Bu arada çıkan müteaddid yangınla-
'ekkunı ada. ına alçaktan hlicııııı e<l..:- nn söndürülmesinde kadınların da ça
bi ada açıklarında bulunan l.ıir. şil<!- lıştıkları bildirilmiştir. Loııdra halkı
>li~ taın ortasııııı 2 faabet kaycletrnı~'e• - nın, hatta kadınlarının bile bomba 

~ . . . . .. rağmuru altında ç_ahşmaları, yarah~a-
tiııJ"nş cıcnızi w şııtıah Fı·an~:.. uw- rı tıışınıaları, hatta yangınları 8andur-
1U e keı;ıf yapıın t~Hare!erını~z, 2 meleri tayyare hü;umla.rının korku~a-

btı:ıan avcısını tahrıp etm•şlenlır. cak bir şey olmadıgıııı gosteı·mektedır-
:,a ırle•le~ Mnra dü•maııııı bir bom- Jer. Bombardımanlar esnasında bir 
c;dı:nan bıyyaresi d!işür'.i'müE:;;:" çok kimseler!n gayet neş .. eH h~ı·e~et 
bı, n~u, yavılaıı bu harekatb•ı IJı" ettikleri de bır '<ok defa gorillmuşlur. 
dö~ :ırd.ımaıı, bir de avcı tayyar<>m '1. 

1 

Bunu !Jir cok ecnebi müşahi.dler d~ 
llınenıış bulunuyorlar , müteaddıt defalar soylemt'lerdır Ta~ -

ı·a Undan ha<ka dün devr;_I'? uçu~ıı 1 rnreler, müdhiş hava da fi ateşinden 
ıa ilan .bir sahil ,;eı-visine me•ısup ta;--ı kıırtulıııak için muhrelif manen·alar 

~.ınız de dönnıemi~tir. ,·:ıpm1"lardır. 
ı·uk u1n ~ece fena ha~·aya_ rağr:wn bü- ı Londra, 17 (A.A.) ~ Dün aksanı 
~i h llgıllz_fnoları, şımalı .\lm:uı~:ıd<.- Luııdra mınlakasında bı~~ ,~iman bom
!( ecieflen lıoıııbardımnn <>l<ııı•l<'rdır. l 1ıardıman tan·aresı dü~urulınuştur. ı 
~el~ki bahriye, .te7.gahları, başlıc.ı 

1 

E\'\·dki ır<·ce !ııgiltere üzerinde rl~fi 
defı teşkıl etmı tır. bataryaları tarnfıııdan daha 2 dıl<-

~1 llura~·:ı bomb:ılar düşmüş w \•an- maıı tayyaresi düşü~ülıııü,, düşürül-
~ar ~ıkarılmı~tır. 1 ıııü~ olan tayyıırelerın mıktan "ekızc 

• 1. uJon~·i de bu arada Lonıbar<lınıaıı baliğ olmu~tur. 
t~~1 tııi ·tir. B,u gec~ hıı~katınclaıı ?.! Beynıt, 17 (S. 18.~0 r:ıd_J;>~tıııilan) 

'i',~l'<mıız donmemışlerdır. . Berliııde neşredıleıı bır tebhgdc Lonc!-
t'O l\dra. 17 (A.A.} - Bılenhuyn1 raya yapılun son hava taurruzunun. 
tııatııhardıman tayyarelerimiz Rerku- !) • 10 nisan gecesi ~erlin ,.e Pot~da.~11 
ı\q l'eni bir hücumda bulunmuştur üıerine hnlkla meskun ;-erler.e:. kul.tı~;· 
t• ~nın üzerinde çok alçaktan uçan miiesseselemıc yapılan lngılız h.ı\ .ı 
~~ı·~reıerimiz kıelıılarııı. bonı.bar.dı- tıı~rr'cı.zu~ı~ lıi.r ~uk:ıb<'le olarak yapıl
h.ı n açmadan evvel topçu m<'vzılerıııe dıgı bıldırılmıştır. 

ltıba atını. ]ardır. . . J onyada bir yangın 
iJ~~'ının garbında dört bın tonluk lıır ap _ , , .. . . 

I~'. batırmışlurdı~. ' Tokyo, t7 (A.A.) - r.o;.~nı.ı ~e~ı-
h·h'ııer te!!€kküll.erimiz ile kışlal:ırn rinde çıkan bir yangııı neLcasınde 8_0 
ıııUcuın etmi<ler ve ,;nn bnmlrnlannı at. "'' \'aıımrn. 5000 ki~i açıkta kalmıstır. 
!u adan evveİ ci\'arda istikşafattıı h•ı- H:ı~ar biı~ baçuk miJ;·on yen tahmôn 

1 
nhınu,ınrdır. l'dilmekleclir. 

Uz,. ~n gece ııvcılal'lnııwı !ngilteı-e 
aıtrınde düşilrdilkleri ta;·yaı adedi 

1Ya bal:ğ olmu tur. 
~, __ _ 

Y unanistanda çok ş d
detli muharebeler 

devam ediyor • 
( 8>.ŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
.q~, ve levazın1 üslerinP nıütemndi ~ 
· ''n hücum etmektedirler. 

'A Yunan _ Alman cephe~ine gelince: 
~hnan kıtalarının cenubi Sırbistana 
~'nıeleri ve garbi Makrdonyaya '1z
I· aları Uzeaine ordum;ız. C\'~·elden 
,~8arladığı veçhile yenı ve emın mev 
·ılertne yerle.<;mistir. 

ı· Atin-a, 17 (A.A.) - Umumi emni-
et neziı.retinin tebliği: 

Z AY 1 
lznıir :>an atlar okulundan 1927 '" 

nesine!~ almış olduğum şa hadctname 
yi zayi ettinı. Ycııi:-;ini alac ığ'ın1da11 
e~ki,inin hükmü olmadıii:ını iliuı ede-
rim. 
lınıir sanatlar mektelıi :ı. sınıf tale
besinden 161 numaralı Kı•nan . .\laca 

lzmir ahkamı şahsiye ıulh hukuk 
mahkemesinden: 

Say.: 941-506 tereke 
lzmiı meml~kel hn~t.ınesinde te -

dm·ide iken ölen devlet demir.ı·olları 
muhı<sibi Akifin hizmetçisi F'etane -
liTI mirasçıları vaı-.a iliından itibaren 
iic a\' içinde ,ıfatı kanuniyclerini 
m·ahkemeye bildirmeleri ve bu müd
det irinde müracaat vaki olmadığı 
takdirde metrukatının hazineye ne
vir olunacağı ve Yine ilandan ıtilıa -
ren bir ay içinde alacak ve borcl:ırın 
mahkemeye kayıt ettirilmesi ve bu 
müddet geçtikten •anra kanunen ta
kip hakkı kalmıyacağı ilfın olunur. 

h l.ari~•a m111tak:ısında bir hava mu 

1• a~ebe,i esnıı.~ında üç Alman ta}:ya
ııes, dü~ürülmüştür. Eşek adası cı\'a
t llda 2 ve Regin civarında 3 Alman 
t[Yaı•esi düsürülmüştür. Volosta 2 
t ınan ve Giridde lıir İtalyan ta'.y~
.~•ı düşürülmüştür. Bu suretle du•ı~- ------------
r~\en düşman tayyaresi adedi on bı- A L S A N C A K 

>ulmuştur, ıamd 
~ l<(}fıdra, l7 (A.A.) ;--: Atina ra.~.~ lataoyoaa kut a yeni açıla• 
h'.'iu emniyet ııeıaretının şu teblıgı- E G E 

1 \·ermuktcdir: 

~.Alnr.ııı ınn·a•,leri, muhtelif şehir, hususi Hastahanesi 
koy. balıkçı kayığı ve yolcu taşıyan 
nr:.-ı.kları bomb:ılamış ve mitralyöz Sahi .. iı DOKTOR OPERATÖR 
in esıne tutmu.ı;tur. :!'l'e hasar, ne de • A D l L B J R 

8anca zaviat verdır. 
~ L11ndr:ı, '17 (A.A.) - H".lrbiye ne
h Uretinin deklarasyonu, Alman kay
t akıarınd:ın çıkan ve Olimpos mııı
J,;aka uıdu müttefik hattının yarıldı-
11nı ve Lari~ıı ovasıııııı Alına,ı ileı-
VV~e ~ç1ldığını bildiıı~n şa;•ialar, 
1 Unan ve İngiliz başkumandanlık -
arınca teyit. olunmamaktadır. 

Yugoslav hava kuvetl.:!ri 
.._ Bqtarafı 1 nci Sahifede -

)' Alnıan kuvvetlerine gelince, cenubi 
n·uıroslavyadaki Yugoslav kuvvetleri
~n .. Çekilmesinden Ronra Alman mo
~ rlu kuvvetleri Yunan Makedonyası- Her fUbeJ'<' aid ha.talar b.,al n mU 
1.a _girince kıtalarımıza yeni emirler tebauaalan tarafından t•da•I edilir 
erılıniştir. .. 

1 llu emirler dairesinde Yunan kıta-1 Muessesede her zama.n 
ı:~1 :,eni ve emin mevzilere yerlcşmie- 1 doktor bulunur. Tel 2918 

'(ANADOLU) 
:u ...................................................................................... 1111111 ............... : 

µ.zmir Levazım Amirliği İlanlarıi 
0: .. 1~~ .. ,,,,.,, .. ,,,,,, ••••• .. ••••• u •••••••••••••• ••• •• "'' •••• 1111•1••••• uııı•••• .... , ııııın 111•• 111111111 ırı ••· 

lzmir levazım amirliği ıatm alma komiıyonundan: 
Miktarı 

30,000 kilo odun 
· 10,000 kilo odun 

Yukan<la cins ve miktarı yazılı iki kalem odun :ıyrı ayrı ııazarlık. 
la satın alınacaktır. 

Taliplerin 19 nisan 941 cumartesi günü saat on birde kışla.la İz
mir levazım amirliği satın alma komis ·onunu müracn-:ıtları. 

zmir Levazım Amirliii Satın Alına Komiayonundan: 
ı - Aşağıda yazılı ba.kır kaplar ııazarlıkla satııı alın-:ıcııktır. 
2 - İhalesi 21-4-941 pazartesi günü saat on dörtte Tophanede 

lst. levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıfacaktu-. 
3 - Her kalemi talipl-.·rine ayrı ayrı verileceği gibi her kalemin 

miktt:rından d:ıha az ve partiler halinde muhtelif bayilerden 
alınabilir. !.teklileıin belli vakitte komisyona müracaatları. 

Cins Miktar Tutarı İlk teminat 
adet . Lr. Kr. Lr. Kr. 

Büyük bakır kazan 
Küçük bakır kazan 

500 42 000 3150 00 
300 ıs ooo 1350 oo 

Karavana 
Kapaklı bakroç 
Kevgir 

1 0000 50 000 3750 00 
10000 80 000 5250 00 

1000 3 000 225 00 
Yağ tavası 1000 4 000 337 50 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için tutarı on beş bin lir.a tah

min edilen bir dizel elektiropen yedek gurubu 28 ni,an 941 
Pazartesi glinü saat on beşte pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
3 - Arzu edenlerin mezkur tarihte 2250 liralık kat'i teminatlariylc 

birlikte Çanakkale Askeri Satın alma komisyonuna münı-

cautları. 13 18 

İzmir Defterdarhğından: 
Satı~ ~iuhamınen B. 

No. ~u 

547 

518 

550 

551 

5.32 

-- ·· 0);), > 

55.1 

557 

560 

5() 1 

562 

561 

JG5 

51>6 

567 

569 

lcar Xo. 

568 

(İkinci Karataş Dokuz eylıil sokak 6Jl Ada, 12 
(par,;el 77 111. M. SJ kupu 83 l taj No, lu Arsa 
(Üç kuyular 6 Na. lu ,okak 1866 ada 2 parsel 
(275 M. 111. 54 kapu l tajlı Hane 
(Üç kuyular Karata~ Sabahat, Enveriye ve Ke
(malecldin sokak 656 ada 1 parsel 414 111. M. 
(10 12 k:ıpu No. lu Ar<a 

1 
(Gilzelyalı Madenci Şükrü sokak 90 4 Ada 1 
(parsel 148 M. :\L 37 eski 12 1 kapu Na. lu Arsa 
(GU:rel;·alı Tccedılüd \'e Selıimet sokak 907 Ada 
(1 par:1el t7i :11. M. ı.ı '2 kapu No. lu A"a 
(Güzelyalı J\Iilstecııbi ,ok,1k 91 l ada l ı parsel 
(224 111. lif. 58 kupu 60 1 tajlı Arsa 
( Cç ku;·ular 6 No. lu sokak 1866 aıta l par~el 

( 166,25 lll. :il. ı~ kapu :ı tajlı H:rne 
(Üçüncü Karataş Asansör En veriye sokak 655 
(ada l!l ıı:ır,el 62 :\1. ~1. l!l 2 kapu 59 1 tajh Ars• 
(Üç kuyular Karataş En\'eriye sokak 6·l!l Ada 2 
(par~cl 119,50 :il. :11. 46 kapu 46 tajlı Arsa 
(Göztepc Ye~il İzmir ~ok:ık 852 ada 1 parsel 232 · 
(M. M. 2 2 knpu !G ,ajlı Aı·~a 
((;üz~l.\·alı Cç kuyuluı- n1evkiinclf.' 2-&0Gl.~O l\I. M. 
( KnY:Lklık orman hnlin<I<~ Tarla 
(ikinci Karata~ lkinci Yenidar sokak G:l!J nrla .\ 
(parsel 125 :\!. ~!. 1 kaptı 3 laj No. lu Ar"a 
(ikinci Karantina llalilrifat pa~a cad. sokak 6.Jl 
(:ııl:ı 22 parsel lii:i,50 i\l. ~!. 266 kapıı 23011 

(ta.ilı Ar,;ıı 

(Bil'iııci Kamla~ 3ii2 :\o. lu lhi~ağa sokak 619 
(Ada 10 p"ı·,;el lfl7 :\!. :;ı. 72 k:ıpu 74 tajlı Hane 
( Cçiincü Karata~ lslıih:ıne ııiı~di Rokak 669 
(Acla J parsel \Hl :\1. :il. 6 kapu :ı7 tajlı Hane , 
(;; üncü Kıımta~ il. l{ifııtpaşa cad. sokak 641 
(Ada 21 p:ırsd »G :\1. :il. 26-1 kapu 2:10 t:ıjlı Arsa 
(Kahrıınıanlar Knnıça)' J.';5~ Na. Emiııefendi 
(><t>kak 1378 Acl:ı rn ııar><el -lfi :II. ;\l. 7 yeni l!l 

(ta;i4ı }Tane 
(K:ır~ıy,.kıı Donanmacı F:ıdılbc;- ,;ohak 71Ad:ı9 
(par,el ::58,50 :\!. :;ı. 21 kapu 23 tajlı Arsa . 
( K .. rnka 8oğukku~·u 1~::;3 No. Adıı~ıknı:,zı sokak 
(148 ada 7 parsel 246,50 :\1. :;ı. JO , 1 kaııu 12 

(tajlı Arsa 
(Karşıyak·ı Bahariye 187-1 No. Setaret ı;okak 

(169 acla 14 parsel 19:1,50 :\1. 11. l kapu t t:ıjlı Arsa 
(K. yaka Alayhey 1661 No. :\!imar Kasını srı
(kak 5 :ıda 20 parsel :;rı;; ;\I. :\1. 18 20 k:ıpu 20 
(lajlı Arsa 
( Gii2clyalı 26 No. MetresteJ'><' Zeytinlik 'ok ak 
(n25 Ada 4 p<lr<cl 1261' :il. :;ı. 8 1 t:ıjlı Aı·sa 

(Karşıı·aka Bost.ııılı Mektep sokak 10~ tajlı 
(Kahvehane 

Lira Kr. 

20 00 

60 00 

144 90. 

35 on 

17 40 

78 10 

65 00 

17 00 

15 00 

58 00 

600 00 

:~ 7G 

:~ ı 00 

55 00 

300 00 

1 .'j 00 

(10 

1075 00 

.j~ 00 

:ıoo 00 

ıı:ı t)() 

itli> 00 

15 00 

Yukanda p7.ılı Emvaliıı mülkiyetl~ri ve bir parça eııırnlin de blr seıı~
lik icarı ;; 4 941 tarihinden itiharen 17 \tün milddelle müzayedeye konul
muslur. İhalı-leri 21 / 4 941 tarihine mil,adif Pazartesi günü s:ınt 14 de
ıliı'.· Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden r o 7,5 depozito akçesi )'a
tırarak )e\'m; nwzkürda Milli Emlak :lllidürlüğilnde müteşekkil satış ko-
misyonuna nıüracııııthırı ilan olunur. ö 18 (1290) 

lzmir Asliye ikinci hukuk hik'mli
ğinden: 

lzmirde gaziler caddesinde 196 s:ı 
ı·ılı e\'Cle Nezahat Barkın l:wafmdan 
kotu<ı ayni hanede mukim ,·aprak 
tlitün deposu :ıııbar memuru )'ardım
cısı Ahnıt'd ll:ınıcli narl:ıs aleyhine 
açılan boş:ınnı:t d~vasına mütedair 
davetiye ile arzuhal ~ureti bulunama 
clığından bila tebliğ geri çevrilmesi 
ilzerino zabıtaca yaptırılan tahkikat 
ta müddeialerhin bulun .. ımadığı "e 
ikametgiihnııı' tesbitiııe imkan olma
dığı bildirilmiş olmakla mahkemece 
bu baptaki tebligatın ilanen icraflna 
ve muhakemenin 5-5-941 pazartesi 
günü sa-:ıt onu taliki.ne karar veı il • 
mi~ ve arzuhal ~ureti ile davetiye va. 
raka•.ı u"ulen divanhaneye talik edil
mi~ olduğundan Ahmet Hamdi Bar
lasın muayyen muhakeme gilnll saat 
onda a!Y<lleten mahkemede hazır bu
lunması veya bir vekil göndermesi 

Z AY 1 
lzmirde Tilkilikte kiiin (Teshili

ye) iptidııi mektebinden -:ılmıs oldu
ğum •ehadetnamemi lzmir Fettah 
sokağ.ında kitin evimizin )'andığ ı za
manda zııyi ederek yeniden tasdik -
name alınması mukarrer bulunduğu 
cihetle e\'\·elkiniıı hükmü blm::ıdığı 
ilan olunur. 

Samlı Der\'İ• oğlu Ömer Sükrü ----
Kiralık ev 

A8ı·i konforu haiz fevkalade gilzel 
manzaralı, Güzelyalı Nuri Bey sokağı 
54 üncü sokakta 6 numaralı ev kira
lıktır. 

Her gün öğleden evvel ayni evin alt 
katına müracaat. D. 5 

verileceği tebliğ makamına kaim ol
mak llıere ilan olunur. 1459 
aksi takdirde aleyhinde gıyap kararı 

• ( SAHiFE 3 ) 

Beton yol yaptırdacaktır 
IZMIR ViLAYETi DAiMi ENCÜMENi REISLIGINDEN: 
Kapalı zarf usulü ıle ek><il nıeve cıkanlnıı. ula'l %~62.l:l 1 r,, ke•if 

bedelli Karşıyakııdn Bostanlı _ Bergama yolu ltisnk .n<.1' lıetoıı ırntı
lama inşaatına istekli çıkmadığıııdan Pk•iltıncnin biiL •arıh olan 17-
4-941 den itibaren bir :ı.ı· içinde pazarlıkla ihalesini' karar \'crilnıiştır. 

İsteklilerin toplantı gıinleri µazartc·i, perşcnlJP ı:ı nl~riııdı• 'iyleye 
~r \'ilfıyet daimi encümenine müraca-:ıtları. l~ 211 1 ·167 

Deniz Levazım satın alma ko
misyonundan: 

Cinsi :\liktıırı Tnhmin fi::ıtı ilk tC'lll natı 
-----

Birinci kat karina bovası Red-
hend veya Holcapfeİ marka 21 Ton 28:150 Lira 
İkinci kat karina boyası Red-

2126 Lirn 25 kuru,; 

hend veya Holcapfel marka 15 Ton 24000 Lira ll'OO Lıra 
Faça Boyası 5 Ton 6250 Lira 468 Lira 75 kurn~ 

1 - Yukarıda yazılı üç kalem boya malzenıesınin 21 4 !) il Pazarte-. 
günü saııt 14 ue pazarlıkla eksiltmes, ynpılacaktır. 

2 - Birinci kat karina !:>oya~ının şartnamt•si yüz kırk iki kuruş n111-
kabiliııdc rliger•cri bcdelsız olarnk her gün ;ş saati zarfııırl:ı ko
mi,yondaıı alınalıilir. 

:1 - İsteklilerin teminatlariyle b'rlıkte belli ı:ün ve saatte Kasınına-
~ada hazır lııılunnıaları ilıln olunur. l~ 20 (1127 2!1:.3) 

Salış No. :\f ıhan1nıe· IL 
Lira Kr. 

52 ı 

526 

528 

i.i42 

54;} 

456 

kar No. 

539 

(Kar~ıyuka Bo,;l:ınlı 180!1 • • ... lıı Şeref Sokal< 
( ı. ;; 1 aıla 4 ııar><e. 1 ~s :il. :;r. R tıı; Xu. h, Aı-.ıı 
t Kar~ıyaka llPrleba~ı :\lenenwn Cad. Sokak 1 'lO 
(ad:ı l ııaı·,el ::.;u :il. :\1. 92 kaıııı 4H tııjlı Yıığ'hane 
(K:.ırşıraka }1ostanlı LH12 No. 1'oprak So. I!~.'17 

(ada !l ııarS!'I 2~7.50 ~I :;ı.;; taı Xo. lu A~sa 
( lkinti Karant ina. 200 \'e 2;;.J , ·o. 1 ve :ı üncü \'e 

(Sahrayı t'«ıliıl <ııkak 750 '"la 2 par>el ~OD.75 
(;\1. :11. 2 2 kapu 9 10 • ·ıı. !u Ar<a 
(Üçlincii Karatıış A<ansıir ve Sabahat Sokak 1;55 
(ada l par,el !Hl7 ~!. M. 11 rn kapu 27 t:ıjlı Aı"a 
(Salh:ııw li:ılilı"fat pa'lı C'ıırl. 681 ada :; parsd 
(:l:i :11. :il. :156 kapıı 311 1 tajlı ,\r,:a 

(Unıurl><-y ı21:ı • "o. iplik Cad. Sokak 77 k11ptı 

l'iO illi 

7:?. 00 

~o !lO 

1H7 011 

20 00 

(77 1 t;1jlı 01 l:ıkiye 20 00 
Yukıırııla yazılı J<:nı\'Jllin ıııülkiyctlerinc lııılnydt•ıı taliµ zuhur etnıe

ıliğinılen 11 1 911 •ar;hinclen .tilıare lfl gıiıı ınfırlrlet'" tenıılicle bırııkıl-

mıstır. • 
lhalekri 2~f4 ~1-11 tarihindedir. T:ılipl<'l'in ;-t-vıııi nı<'zkiırda . ~!illi 

Enılıik nıüıliirlüı'\iinıl,• mlite~ekkil satı~ koinis;·oııuııa nıürRcaatlan ilan 
oiunur. (IJ39) 

Sürveyyan alınacaktır 
IZMIR TURiSTiK YOLLARI MINTAKA MODORLOGONDEN: 

lzmir 1'uı .. ->tik. 1·oıı~ırı 'rıı:ıaat1ıııla c.:r.lıstırıırı:ak ıizere .Sürveyyan :tlı-
11acaktır. Bu gıhi islerd-e ralı::-n11~ olan1arı·1 ellerinde n1t)\·end vesikalnriyle 
:llU<lürlüğümü1 mur:ıca.ı'ları. (14:57) 

lstanbul belediyesinden: 
T~ksinıdt• ılagcııık k ılülıli yanında Taşkışl'aya ıı•den yolda pptırılııc:ık 

toprak hnfrıy:ıtı, nııık~ut.n1 ~o:-:.c Horllur \'e tr · uvar inşaatı kapalı zarf 
usııliyle C'ksiltmeı·c hoııulınu~tur. K ş;f bedeli :W bin lira \'e ilk kmin:ıtı 
l:iOO liradır. . luha\'C·le, ~ks!ltnıe, l.ıayınclırlık i~lerö g~neJ, hususi Ye fenni 
şartnameleri, pro.i' kt>~if lıülü~:ısıylc buna lll'itqfcrrı diğer evrak 100 ku
ı·n~ mukalıil:-ııı,, hel<>ıliyP fen işleri miidiirlüğüııılcn wrilccektır. İhale 
22 4 !)41 salı günü stıat oıı b<·~l« ılainıi ~ııcıim~ncle yapılacaktır. Taliple
rin ilk ten1jnat 1114.ıklııız \'•ya nıek luplar ı, ihale tarihinden sekiz gün evvel 
belediye fen isleri ıııütlürlüğüna mürac aatıa alacakları fenni ehliyet ve 
!!41 yı'ııııa ait\ karet odası \'esikalanyle \'e 2·WO ~ayılı kanun hükümlerine 
te,·fikan il.ırnzı lazım gcl<'n diğer e\'l'ak ile nıczkür kanunun tarifatı çev
resınde hazırlıpc:ıklan kklif ıııektuplannı ihale günil saat on dörde kadar 
daimi t·ncünıene vermeleri.· 7 11 16 18 1292-2638 

il. D. l UJ,LARI 8 NCI /ŞLBT.OJR ;lltiDilRLVGVXDBS: 
!d:ırcnıizin Haydarpa~a LimRnıııda bir sene zarfııırla deniz vesait.iıı

dt'll :-;upalana. ve supalandan vinçle veya nrka ile vaı,ronlara Yt?rilmek ,su
retiyle gelecek olan t:ıhminc.ıı 1~27'i8 Ton :\Jad:ın köınür'yle 558 Ton Kok 
idıtnü!'~inüıı tahmil \e tahlıye i~i 2 .) tJ.Jı tarihine n1üsadif Cuma günü 
,:ıut ı t de J-Iayılal'pa~a gar bınıısı dahilindeki 1 nci İşletme komi<~·onu 
tarnfınclan ktıpalı zarf usuliyle münakasaya konulacaktır. Bir 'enelik )fa. 
den w Kok kömürü tahmil ı·c ıahliye>ı iı;i•' 17:!:11 !ıra 46 kuruş muham

men hede! konulmuştur. 
1292 Lira 58 kuruş murnkkal tem.inal ;ıe Lu ış için k:ınu11eıı ibrazı la

zım gelen \'esaik ve teklifleri ayni günde "aat 10 na karlıır komisyon rei:;
liıfınc ,· Ern1ek lllzımdır. Şartnamt'İl'r lzm.r g inci İşletme :\lüdürlüğiindl'll 
Ar.kara 2 ' ııci İşletme :\[(Jıliirlüğiiııden \'\l Hayd:ırpa~a Liman Rıhtım Baş
nıüktti~liğinılen parasız olar:ık verilir. 11 18 2~ Z!l (2768 136:!) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eae bölaesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 
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( SAlllFE 4 ) (ANADOLU) 18 NfSAN 1941 CUMA 
~----~--~-------------------~ ·~------------------------------------~--.-..,;--~------------------------,.._----------------------~--------------.....;.----~ Malatgada soğuklar Fransa ve Belçikaya Ingiliz tebliği, mühim 

Merkezdeki ınalısul za· iaşe maddesi veriliyor harekatı haber veriyor . S O ·N 1-1 A. :B E ~ L E R 

: rarı 3 111ilgon liradır ınailizler müsaade ettiler Almanlardan esirler de Anadoluya nakledı·ıe-
Malaty.' 17 (A.A.) - Soyuklarııı Nevyorktan un. yüklii 2 alındı . 

me_\ ,·nl:ır lizc•riııckki tıılırib:ıtı dt.•r<'C<'- - • 

Antoneskoya 
açık mektup ~i Zirant ıniilliırlüğli tar::ıfmclan t('•.;bit ,vapur hareket ettı A k . H ki . b 1 . 

edilmiş ,.c znrnr. hir fift-t olarak t:n ... if \':ışington, 17 (A.A.) -İngiliz Ser. S ariler Ştmdİ abe- 1 ce erın eyanıiame erı ,, 
olunmuştur. . . tifilrnsını hamil iki Frnn::;ız \'apuru iş- şistanda ltalyan kuvvet- Avdette topraklarınııı 

P,nşta kayısı, ~~ftal~, _du~ .. ~ıra~: el- gal altında olmıvan Fransnyn 13500 
mn \"(' ayvalar yu.z.de !)o. u~unı y~zde ton iaşe mnddesi :rüklil olduJ::ru h:ılde lerine saldırıyorlar T da bulunanlardan hesaP 
5o. afyon mahsulu de tam.ımen ~nn- bugün Nen·orkfan .forsilyavn hare- . asnı·f netı·cesı· Ankaraya bı·ı-
mıştır. . .. . . ket cde,.L>.ktı~r. • Knhıre, 17 (A.A.} - Ort~ !':ark soraca"' 

l\T k d 1 1 1 t h V<; İngiliz ordulnl'ı umumi kar:ırgfün - gız " 
• er ·ez e •ı znrnr uç mı yon ırn a - 1 <l l" ( \ :\ ) l>'l i\I k d• •ı k h k b•J t) • · 

min ed!lmekteclir.ta~~z:ılnrdnki.zar:ır vad:~1s~~:~etl~r ~a:arınılnn i~~; e~i11~;; ırn~~~~~fi~ınüıkasında ke;if müfre ırı ece ' er ese 1 e en nı~'~:~~~n1Zıç~~·~~\·rilo~i~7't:~~~ 
da ~sbıt olunmak ' · bir anlnşma mucibince Sovyetler, 12 zelerimiz, Tobruk müdafaa hattın . •ı kt• .vn Ba~vekili Antone~ko'"·a uönderdu 

xlI .. ısrE: ı n ı ·k ··h· ·kı: 1 b ~ verı ece ır ., "' b KT l"' (AA ) _ S .. 1 1 ny< n e çı ·:ıya mu ım mı· nrc n ug- da bir düşman mevziine girmiş 7 su- bir açık mcklupfa; 
_ 1 ıı:ı, / _ · · • on guıı ere e rla,· ve iç,·ag-rı göndereceklerdir. b 19n ı· · ı · ı t Ş f b r f:ogu~lar, d~.gl~rdn bulunan sebu.• bn_h- Almanİnr tarafından tasviı> edilen ny ve o" rn yan esıri a mış ır. Jstnnlıul, 17 (Telefonla) - nuglin miş, inecekleri iskele ,.,e istn;::yonlara ı. « ~reDsiz zk~tföd~i. diğtırlcrinc ı 

Çelermcle muhım znrarlnr hu ulc getır Düşmanın yıı.ptığı yeni bir hücum, ··-ı. l ~o ·ı· tt ı· L"'tf' K ·· t ·r 1 t T ·r t" "ınız ·• em'e- e ıı. . . ., . ·' • - - bu nnlaşma Bclçiknda lüzumlu olan hu eiddetli topçu at.c~iyle piiskiirtülmiis.·. og,,et en:- ııra vı aye c va ı u ı ır- gorc asnı yapı mı~ ır. asnı n~ ıcc- G:wr"Jov· b kt b R n gS 
mışlır. hkınlc: de zarara ugramıı:ıtı~·· ihd ·aç maddelerinin fıkt:rnını berta- dal'ın rt>islil/inde bir toplantı vnpıl- si Anknrrwa bildirilecektir ' . 

1
• ıç, u mc ll u ume · 

Fırtılla 
'
"' ogtık clnlgnsı d"",'ım "<lı- ı·:ıf.}cclccclct·ır. ve <lüşm:ına a~ır zayint verdirilmiş- t n ' • • ' '· • zrtelerının YugosJnvvadaki Timok \ '-- .,.., '- mış ır. • Biletler iki giin evvel kavmnkamlık- · · · . • • •. '. . tıııt 

~ or. ff lk ı· • kk b tirİ)iin kuv\·etlerimiz Alnrnıılardnn P.u toplantııla, Anaclolu<lnki nkraba- larca <laii;ıtılacah"tır. Bilet~ gösterilen ~;~~~ınl~um3n ~kerlerı~ın ~şgal ··~dcı 
- -Münakalat Vekili a IPI aga a 1 25 sııl.ıay, 767 asker c:-.i11 almışlardır. lnrınııı ııezdiıırı gitmek istiyenlerin tarihf.c gitnıiyenll~rin hakkı kaybola- mistir t ~ :.r ~.~zı arı uzelrAıne .. ~o ;]: 

\"t•rdiklori lıfl\":llln:\lllCl\'1" t<'dkik t!dil- C'aktır. 1
• • rH l 

1 
OV iÇ, ~ncr:ı Ill-Une~ ;\ol. 

d 
- f- Oii~mmı muhnro1>t' meydanında 200 · ya asırlık Rum(•n - Y ugoslnv dostlulr· ist.nnbul, 17 (1'dcfonln) - ~I i.inn

knlat Vekili B. CC\·det Kerim lncednyı, 
nakliyat işlerini tedkik için yakında 
1 kenderuna hnrek t c>decektir. 

Sene e.~ bir milyon çi t iilii hmıkrnıştır. za:::oGO- nıı h:ıtırlattıktan sonra demistir Jd: 
k 1 k Sollum mıntakn~ındn: Ke~if miif- lngiHz ataşeniiliteri va- Tamire muhtaç lngiliz - Bizim ~ekilmekte olduğu.muz tor 

çı arı aca rezelerint'iz, faaliyetlerine şiddetle • • 1·aklnra kimuı gire~ği bizi ntak:ıd~ 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Jalk ti- de\·nm etmişlerdir. Yapılan bir lnıs- zıyetı İzah ediyor harp gemileri etmez, valnız oram t~krar döndüğ'• 

Askeri vaziyet pi nynkkabıları imnli iç.in bugföı 'I'ic:.ı- kıııda gafil avl!ınan cllişm:rnın mü - Garb·ı Trakga müdafaa nıiiz zninan kimleri bulncağımız ıı · 
ret odasında kundurncılaJ'lll ıln iştim- hiın bir kohınn fnzıa znviat ,·ercliril- Amerı·kada tercı·han alakncl:ır eder ve orada bulacakJarılt. 

c BAŞTARAFI t NCl SAHiFEDE ) kiyle bir içtimn ynpılınıştır. Bur:ıda mistir. . i~in de bunun ('hemmiycti vardır. 
başka bölgelere göndermelerine ma- kunduracıl:ır senede piynsnya bir mil- Hnbeşi:;tnııdn, nıuh~lif mmtnk:1lıtr- Bdı·ıebı·ı·rdı· tamı·r edı·ıecak BiR SES DAHA: ' 
ni olacaktır. Yugoflavların b~ vazi - vornlan fazla ayakkabı çıkarabilecek- d-nki kuwetlewimiz, harck •tleriııde 1 Londra, 17 (A.A.) - Romanystl~ 
yette bile harbe devamdan başka su. 'erini l.ıildirmişlerdir. J3u huı:ıustn :rn- yeni tcr:ıkkileı· kn~ detmiş, hir mik - Drama ve vavalanın eski Londra elçisi Tilea. dün gazetRJef 
retle hareket etmemelerini, başka kıııd:ı l>iı· knral' v~rilcc<'ktir. tnr clnlı:ı esir :ılmışlanlır. Dl's.si~ mın- .n.ı Malaya zırhlısı Nev• de neşrettiği bir mektupt.n Rulgaristl 
milletler heu.bına kazanç Saj'malı- y .. b k ti takasında ileri harek<>timi~ <lıw:mı et düştüg"' Ü elan bildi- llltl, y\'ni kazandığı arazi ile Almatı~ 
dır. eni", an no ar mc.kteılir. gorka vardı, Gro- ııın <Cza::;ı nrasına geçecek o1dukt;v 

Yunanistanda Almnn tazyiki, b:I- Adis - Abnbnya şimdiye Jrn<lnr ;i rifmemişfir sonra 150 bin Bulgar <.>knlli.retinin b 
hasa Ege denizi sahil bölgesiyle Ko- 100 lira/ık ve 50 ku. bin ltalyan esiri ile •1 hin yerli n ker en/andın himayesi lıınduı{u araziyi elde etm>.?-kten hiç t;:' 

. d t t ıretirilmişli:u. Alina, 17 (A.A.) - lngiltcrenin ı·n.•·da t.nmı·n "dem'ı)""C"O.ı"nı·, "' .. ~ .... ,....,. rı: zana cıvarın a armış ır. / kl d"kk f d• • "'İ ,. ·ta 1 ·ı·~· t ·ı·· . l \·uşington, 17 (A.A.} - Amerika • " " ....... ,,, ~'ı·•'-'•' 
Neşredilen Alman tebliğine göre rUŞ U ara Z a e lnlZ tnlymı mibtcmlekc kılalarınclan 

1
1 unaKnı,:; d ~ c çı bıgı :ı a!')cmıkıte!·ı A - bahriye nazırı alb-ny Knoks, dün ga- t:ının da hüviyetini kaybcttih1en so11rı 

motöri:te Alman kıtalar• Serfiçcyi r.ş- Ankarn, 17 (Hususi muhnbil'imiz- nlıiirekkep kıtalar teslim olmakta Ye )a.\: . onh o cto~, u~~inkii a:;;k-et ı·,ı nııi- zeteciler toplantı!'\ında beyanatta l>u .. Romanyadnn Trnnsilvnnyayı }c..'lz.'I~ 
gal etmi§lerdir. Alman harekatının elen) _ Türkiye l\forkez umhuriyet talyan kuvvetlerine k:ırsı harekete )k·ethı ız:ı c mı~, 

1 
fl unnn ·ıka arının lunarak Amerika limanlarına gelecek mnsının bile kıymeti kalmadığını b 

bilhassa rnotörlü kollar vasıtasiyle omıkasmclnn bildirildiğine göre hükli- geçmf•k için görıiillü yazılmakt:ıciır - J·a. ralmnn~a 1!1tlıc ;ı. :ıha \"e .mub·avemet- tamire muhtaç ingiliz harp gemileri- clirmiştir. 'Mektup .şöyle nihayete tr 
Kozana Ve Kozananın Cenup l"stı"ka· !ar. 1Junlar, çete hnrlıi yaparak ita!- erme en sı ayış e un setmış, u nnıka- ~ k - 1 d m<'kt.ndı'r ·. mctimiz tarafındnn reni hnstınlmı'1 k t b b" ı ··h· '-. k ııin ~"'me .. i ·an t~zgah arın a terci • "' . d . k" · -· .. ··ı .. .. .,, yan ·m·yetJerine nrnhtclı"f ı·stı·knmr•t vemc sc e ıs e mu ım ı unan ·uv- "DL·ı·n~·." h."rı't-~."ındnn "· ·ı1·ınmek ı..ııt met:n e ın ışa ettıgı goru muştur. J!aıı ı oo Jirulık \'l' 50 kuruşluk bank- ' - ti · · k. "'I "h hmı tamir edileceğini. bu vaziyetin, "' " •• .... , ,, J\ 

Müttec.ik kuvvetlerin bir geri hare- I · !erde hiictırn-:ı l>:ışlnmışlardu. \·e cı·ının şar ·ı ·' akcdonyaya 1 rac A k h 1 ı:;.ısında fcd:ıkarlık ı"}ıtı')·."r "tm"'k Cf 
ket yap~~ak daha müsait mevzilerde ıotları hamil Yapur, >ıre )imanında . I\::ılıfrc, 17 ( A.A.) - E:::il' edilen eclihnis olcluğuıııı s<h"lemi!-l v.e demi~tiı; meri an n.p gemi eri inşaatına !\Z ğer bir Revdir.» •• ' '--

yerle .. meleri ve orada harbe devam rnzay:ı uğramış ve lıanknollar dnğıl- Italyan tünrnn komutanlarrndan Pc- ki: • . . çük tesirden hali kalmıyacağını ~Y- l'UGOSLA l'l'A.~'1.'' SOFl'A tl 
"' nışlır. !'::tııti clag-la 1 kA• k b" 1 ·· ı - lngiliz ku\'\"etlerinin ,·arclımh·le lemi~ ve demi~tir ki: l l ~' · 

etmeleri kanaatimizce en ideal bir .Bunların halen piyasadaki l 00 lir:ı- · • · ' 'ren ·~ıın uza - ır rnyc en · • · - Dun unla beraber Amerikanın Ç S : 
plandır. Çünkü daha cenupta Lamya ık banknotlardan farkı. üzerinde bu- kniı.t iizerindc karargahn ge'tirilmi~- de Yıfınnnıs~.ankıı!. şimal mıntakasını iki Okyanus filosu, ~:ine zamanında Odcsa, 17 (A.A.) - Yugoslavy:ıfl 
ia Arta körfezi arasında bulunan sa- unnn lnöııiinün resimleridir. Elli ku- tir. ltulyan albaylarınd-un Rule de 11 miida an mum ·un değildi Ye bu mm- hazır bulunacaktır. ofy:ı el~isi :\Iilanoviç, tstanbula ırJ 
ha, yüz kilometreyi geçmiyen ve ga- ruşhık bnnkııotlaı· İ!':e esns~n hu kır- ırnbaydnn müı·ckkep kuıcmny he::<'ti tGakalı<!n~ bi{ kıJmıbf~cla etmek lazımdı. Nazır, son znmmıdn Nevyorka gc- m<'k üzer{' Ode.~'l)'U gelmiştir. f;~ 
ranti~i bir müdafaa harbi yapılması- mette piyasnda pnra bulunmadığındnn ve 7oo a~kerle 2 suba~· ve 15 a~ker- _,ar 1 ra ·ya a u tınan kıtnlar da leıı İngiltercniıı :\lalaya zırhlısının Yugo.~lavya \"e Bulgaristan ar:ısıtııv 
na çık muvafık bir cephe te§kil et - d h 1 d e<l"l b"l" <len mürekkep cenup Afrikası kuweti şiddetle mukawmet etmiştir. Fak:ıt havuza "ekı'lecek 1ng1·11·z h"'rp gemı·- siyasi müna~. :ıt ke.::ildiO.i i"in Sof~ 
rnektedir. er a :ıyır 1 e ı ır. tnrafındnn teslim alınınıstır. Tutul:ın Yunnnistanın bir kı~mını feda etmek ... - ... cbn a,_·rılmışhr. "' ... 

Libyada: Alman ileri hareketi Mı - lm;ı~~~:~;:~~·~· bu hnnknotları :ılmnma- csirleı·, her glin biner biner Ad is - A- lfızımcfı. G:ırbi Trakya mınta.'.knsının !~r~~ıi~~n ilkini teskil ~ttiğini söyle-
sır _Libya hududunda Sollum mevki. ı,ab:ıya geçmekte ve Cenubi Afrika- miiclafaası ancnk Tiirkiye il<' miişt.e- G 1 d h" d b /ta/yan tebliği 

U .. nı"vers·ıtede dersler ·''a ..,.ötüriilm"ktedı"ı·. rcken hnr{'kct etmekle ·muınkl·in ollıı·- ııoen an ın ımayesin en ah~- ITALYANlAR KILISURAYI inde durdurulmuştur. Tobrukta mu - h "' den albay Knoks, Amerika filo!'.unun 
kavemct eden İngiliz kolları, bir mu- Genubj Afı.ikaya götürülen e irle- llu. şimdilik Groenlan<la kuvvet gönder-
kabil taarruz yaparak 27 subay ve kesiliyor rin miktarı on bine baliğ olmuştur. Albay Kondoleon. Yugoslavyanın · l"" ı d ~ ·· l · GERi AlMJŞLAft 
767 er esir almışlardır. Almanlar ay. içlerinde subaylar da bulunnn 2500 \"aktiyle mihvere tabi bir siya et takip me ıne uzum 

0 
ma ıgını ~oy cmı~ ve 

lstnnbul, 17 (Telefonla) - Ünh·er- ltnlyaıı :ıskcri daha cnnub·ı Afı·ı'kn.\·, ... "tıı·g;ı·ı11·, Belgracl ht'ı'ku-met darlı""-1.ndeı1 beyanatına .şunları ilave etmiştir: Romn, 17 (A.A.) - 314 numııı1 
rıca sava§ -sahasında 200 ölü bırakak sitede yarından itibaren dersler kesi- " " " ~ • "" - Amerika Birleşik devletlerinin İt l ıebr- · 
geri çekilmi§lerdir. Bugün yapılan le.cektir. Bu sene kamplar tehir celil- götüriilmiiştiir. . sonra Yugosl:wlarm cenubi Yugoslav- te~kilatının, clon~nmanın her türlü ayan ıgı: 
bl·r kesı"f hnreket·ınde de 7 auba ... ve Almanlarda hasar ve v:.ı.v.a mühim kuvvetler tnhsid cttikJn_ k ı- ı'ugoslav C{'phesinde ikinci ordJl; 

• J miJStir. • '" milş il atı karşılıyacak tedhirfore ~a- k ta n- •11 

139 
· d"I • • Tını, bu suretle Yugoslav hududunun • 1 mensup ı nt nagJ!.yayn doğru ır 

er eııır e ı mııtrr. 24 mnyısta Diyarbakırda büyük bir f 1 Jd "' k 1 - k b 1 d"I k k- hıp o ması lazımdır. lemekiedir. Donanmaya. mensup :ıd 
SoJJum önünde Kaputzo rnevkiin- Cniversite haftası yapılacaktır. Bu zararın az a O Ug"U ·apanmış o ac:ıgı ·a u e 1 ere şnr ·ı Xnzı11, sahil muhafazasına mensup at Dalmaçya. adalarının jcgalini ~ 

de toplanmış olan Alman motörze münasebetle bazı profesörler konfe- 1 1 l\Iakeclonyayn. bir miktar Yunan kuv- gemilerin Amerikan <lonanma~mn !ı{ 
J[U\"'etJe•ı"ne k"l'"I deı11"zclen do11,"n - an aşı lYOf \'eti göndcrildi<J.ini, bunun fena netice 1 mamlamıştır, · • " ... " .. rnnsl:ır \"?receklerclir. "' cevri me.cıelesinin de tetkik edildi"i- A dl k h d d d h k .A 

f d · ld b p·k Al t • 
1 

. \·-nı·dı'l'rı"ııı·, Alm,"nlnrın POk şı"ddetıı· hu··- " rnnvu u u u un a are ew ı· ma fara ın an şıc etle ombnrdı - 1 e man a ., " .. ııi ~öylemiştir. k ti . . tili 
man edilmiş ve 100 kadar tank ve Ih t uuare erı cumlar.ına ~·a.ğmen ilk günlerde ilerli- ı;cn ll\'Ve ~rımız Antid:ıri ve Qe 
diğer motörlü \"n ıtaınr tahrip ecıiı _ raca ımız remedıkıerını, tank ve tayyareıer1e 72 Petrol gemisi: ri i galden sonra şima1oon ge)en ild11' 
miştir. M .. h" .. .. . azaldı Hupcl kalesine ve diğer kalelere yapı- N :k 17 ( A . ordu He birleşmek üzere Kqnyal.:>, 

lngiliz bahri"·e nc".,"rcti, Kı"ngis - U ım tezayut gosterıyor lan hUcumların J>iiskürti.ildü"ünü sö.v- 1) .ı.ldevro.rk·, . .A.) - Tanşet - Rflgaza istikametinde ik>rlemektedıt 
"' ,.,. k 1 . el . t' k" ,., i en şır etı, 180 milvon dolar .kıv- Yunan cephesinde kuvvetleriıı:. 

ton Ambel jsminclcki balıkçı ~cmisi- An ara, 17 (A.A.) - Tica~t Ve- Al k il k •d emış \'e emı~ ır ·ı: m~tindç ~eri 72 petrof gemisinin i;1• p 1 tı 
nin Hengel ı 11 tipinde bir bombar - kfüeti Konjonktür dairesinin neşretti- man O arına ÇO şı • - Bu arada Arnavudluktaki Yunan şasınn baııJ.amıştır. Bu gemilere mü _ re:>~a gö ~ mıntakasından AdriS~ııl' 
dımnn tayyaresini düşürdüğünü bil- ği bir istatistiğe göre 1941 .-;ene.cıinin detli hücumlar yapıldı or~lusu, 1t~lyan mevzik!ri~e hücum et- dafan i~in toplar dn vcrlcştirilecek- sahılme dogru ilerlemek~dir. 11 i,f' 
clirmiştiıı. Tebliğde, gemide hiç bir ilk iiç nyındn ihracatımız 47 m!lyon, mış, 2 must..'lhkem mevkı znptederek t" · ordu, ~iddetli çarpışmalardan :;o 
hnsar bulunmadığı haber verilmek - ıcıhal!itımız dn 19 milyon liradır. Soıı Kahire, 17 (A.A.) , Ortıı şark ha- f).!O egir nlmıştır. ı ıilk grup dokuz ayda, b~psi iki ~e- K~lis~ırnyı işgal .etmişti~. Kpvv~tle~ 
te<lir. un senenin vaı:ıatilerinc göne i<lha _ va kuvvetleri umumi karargahınııı Ayni zamanda U.sturumcaclaki Yu- nedt> inşa edilmiş obcnktır. mıı ılelremckoodır. Küllıyetlı mı}\t5 

11 l\f nrttn jamayika Prodoso ti - l:i.tta yiizde 20 gerileme, ihrncntta ise tebliği: gcıslav kuvvetleri geri çekilmiş, sızım rla esir ve mühimma.t aldık. Düşdı• 
carnt gemisi de, kendiı:ıine tnaruz e- ~ ilzde 70 İ{!znyüd vnrclır. İngiliz ham kuvvetlerin"' menı:ıup Almaıı motörlii kollnrı, Toyranı işgal Italyan vapurlarında ne fazln zayiat vermiştir. 
den bir Hengel bombardıman tnyyn- lhracat emteamızın miişterileri, hombardıman ve avcı tayyareleri ev· ederek Yunan hududuna gelmiştir. Şi- Arnnvudluk arazisi üutrinde uç~~ 
resini alabanda hareke1i~·lc geminin yuzrle 27 ile lngiltere, yüzde 16 ile Al- ,·elki geoo ye gündüz Libyada dü~mnn mnl bölgesinde bulunnn pek nz Yunan varmış: ğzı çahşan iki İngiliz bombardımnn t'f 
direğine çaııptırn11ş ve denize diişiir- ııınnya, J O ile Amcrikn, 10 il~ Romnn- motörlü dizütnmlnrına, kıtalar111a ve ku\'\"<'ti, burada çok üstün kuv\•etli 1\leksLko, 17 (A.A.) - ~leKsika yaresi avcılarımızın hücumuna :m11. 
müştü. Latac.lun ndııııla evvelce le- ·..ıı, 7 ile İsviçre ve yiizclc ı l ile Mnra- tayyare .\"<!re inme meydanlarına şid- cliişmanla gayri mii~avi hir muharebe- limnnlatında bulunan ltnlyan v-:ı _ knlmıştır. Blenhayrn tipinde bir fl 
nezzüh, şimdi mayin tarama gemisi rist:ın ve Yunanistnmlır. detli hücumlnrına de\·am etmişlerdir. ye tutuşmuştur. purlnrının bazı harp malzemesi yük. liz t:ıyya~si düşiirfilmüştür. ~ 
olnn bir gemi <le Dorniye tipincle Uç M l - Kaputzo cirnrındn bir motörlü kola Şarki l\Iakcdonynclaki Yunan kuv- lü bulunduğu Meksika hariciye ne - 1811 nisanda fayyarcl<>rirniz Pirl't 
düşman bombardıman tayyaresinin a tada hiicum yapılmış \'e bir miktar araba vctleriyle memleket arnsın<laki muYa- zareti tarafından bildirilmistir. Ha - liman tesisatına Ye gemilere şidde 
taarruzuna uğrnmış, ateş nçarak biri M.ıltn, 17 (A.A.) - Resmi tebliğ: tahrip edilmiştir. Askcı·ler :ırn:;ıncfa ~·alc yolunu ke.:;meğe muvaffak olan riciye nezare1i, bu malzeme'nin nevi- hilcumJarda. bulunmuşlnrdır. . 
uiııi <lüşiirmiiş, diğerini hasara uğrat. Almatı tayyareleri, dün Malta civa- öliimlcre ve Ynnılmımalara sebcbivet Alman motori1.e kunetleri bundan ni bilclirmcmektcdiıı. Dünkü tebliğde batırıldığı bildiri~ 
mış, iiçiincü tayyaP.e de geriye dönüp rında ııçmuşlarsn da kay<le değer bir verilmiştir. ı5 - 16 nisan gecesi bÔm- ~oııra Selaniği kolayca almış, şarki K •• ""k • f l5 bin tonluk düşman gemisini pi 
kaçmıştır. 1891 senc,,indc inşn edilen hadise husul bulmamıştır. bardımnn tayynrelerimiz Gnznle - Ela- ~\lakedoııyadaki kuv\'etler ümiclsiz ha- UÇU vapur ıs ıyor: Bask:ılye ile mülfııim Kandliynçi tı= 
bu gemiye dört bomba atılmış, fakat y · den ve Derne tayyare inme mey<lanl:ı· le diişmüştiir. Faknt bu kollar, mukn- V-nşington, 17 (A.A.) - ~Icksika .ırmışl:ırdır. J 
bombnlar isabet etmemiş ,~ gemide unanİstanda vazıyet r:na hücumlar yapmışlardır. Derncde vcmetlcrini a.sln ge\·şctmemiş, günler- bahriye nazırı, Meksika limanlarında Şimnli Afriknda Siranayıkta Tob eJ. 
bulunanlardnn yalnız iki ki .. i yarn - • d · d h "h · bır tayyare meydanına tam isabetler ce muharebe vermiş, mukavt?me>t et- mfömdere edilen Alman bnndlrnJı \"~ Sollum mıntakasında düşmnnrı JC 1 
lanmıştır. . şım 1 a a sarı tır olmuş ve tahribat yapılmıştır. miştir. Orinoko ve Hnrrin ismindeki yap ur- şı t:ızyik de,•nm etmektedir. Sir:tn~~ .r 

2 nisanda vukubuJan bu hadiseden -BAŞ TARAFI 1 NCl SAHiFEDE- Yunnni::;tanda: lngiliz haY:ı ku\'- Selfıniğin sukutundan ıt giin ı-:onra !arın bliyük olduklarından daha kü- rebclde tecrid edilmiş düşman rıiJ\~ 
sonra 4 nisanda dn Loklis adlı yandan ğe teşcbbii etmişler, fakat ancak 1 WO vetlerine mensup hombardıman tayya- Lile şarki :\Iake<lonyaclaki Yunan kı- çiik Ynpurlarl-a tebdili için Amenika !erini tarnma ameliyesi devam etJtlC 
çm·kh bir gemi, iiç düşman tayyare- ,.a~ıta geçirmcğe muvaffak olmuşlar- releri bilhassa .Kozannyı, • fanastın. taları, devamlı surdte mukrwemet gös- BirJcşik devletleri hükumetine mii- tedir. JV' 
·inden birisini tahrip etmiş, birisini dır. Tulernayjs mmtakm;ında cHişmanııı ja •• ermişlerdir. rncaat etmiştir. Du iki büyük vapur, Şarki Afrikada Galla Silomade iti' 
ha ara uğratmış, üç.ünctisünü de ka- nu tahminler doğru ise Almanların şen~ levazım kolları iizerinc <lurm:ıdan Ataşemiliter, buradaki kalelerin :.ı.rekı:ıikanın sığ sahillerinde işlemi - ı·u n<>hrini geçmek teşebbüsünde b~r 
çııımıştır. Bir kafileye refakat eden Akdenizden gec;el'ktn pek çok znyiat hücumlar yapmışlarclıl'. Bir çok ha- dilştüğ-üne dair henüz haber gelmedi- yccek vnziyı:tte bulunmaktadır. nan düşman mukabll hücumla ta l· 
Loküs ve kafiledeki gemiler kurtul- verdikleri anin ·ılmaktadır. sar '"ukua getirilmiştir. ğ'İni, cllişmnııın cta Drama ve Kavalayı ooo dilmiş ve ric'nt ctmişt.ir. Bir karnP "ıı' 
muşlardır. Kor.inns civnrında dcmiryolu, Kit- aldığını henii:r. bildirmediğini söylemiş. Al nıizc geçmiştir. Gallada Gombi l)Str 

16 .nisan .~ri~~i .ingiliz bahriye 11c-ı Akdenizde yeni za"er rnos cıvnrıncln voıda biı· otomobil nnk- tir. m&D taggare şimalinde oorcyan ca<'n bir muhare 
zaretı teblıgı, :Sıcılyadan Trablusa J' !iye kolu, Kate~·iniıı cenubi !-larkisiııde de düfjmnna ağır ı:ıyiat verdirdik. 
g-itmekte olan fi nakliy-c gemi iyle üç ( BASTARAFI 1 NCt SAHiFEDE ) bir dcmiryolu i t:ls\•onund:ı." mııvaffa- meydanları v d •• !~ 
ltalyan torpidosunun batmldığmı kısmı azamı kurtal'ılmıştır. kıyetlc bombnrdıma~ı cdilmi:2tİJ'. Biı· Jaoonların ar ar köpruS" 
bildirmektedir. Bu gemilerin mühim. Londra, 17 (A.A.) -. lJeyli 'l'el - c;ok tayyare meydnıııncla yangııılar c:ı- Londra, 17 (A.A.) -1vining Stan. a 
mat ve asker dolu olduğu nnlnşılmış- gı·af ı,"3zetesinin denizciJik muhabiri, kanlmış ve Sclaniğin şnrkında bir ka· f aaıı•yetı• clard gazetesi, lngiliz havn kuv\'etlcri INGILIZ TAY YARELERI T ,.· 
tır. 'frablu:ıun şimalinde vukubulnn ,.e L fil<> şiddetli hücuma maruz tutulmuc:- ııin şimali Fransa, Belçika ve Hollan R 

İngilizlerin Mohnvk ndlı Troylıon talyanlarla Almnnlara 5 ııekliye ve tur. Diin llalki::: limanında ticnı·et gc- Şanghny, 17 (A.A.) _ Çin ba:;ı _ rladnki ha,·n meydanlarına karşı AflNOAN YIKILOI , 
sınıfınclnn bir muhrip Jideri, torpil 3 torpido muhı·ibi ile asker ve mühim- mileı·ine hiicum eden IJüylik bir cliiş- ııına göre, japonya _ So\'yet hitraflık ,rnptıkları hücumla~ sebebiyle mey- 1

• A tina, 17 (A.A.) - Cenubi ~·tı 
isalx>tiyle batmıştır. Bu gemi )!)37 se- matın imhasına ·cbep olan hfıdise - maıı iayy:ırc~i tc~ekkiiliinc :ıvcılıırımıı muahedesinin imzasından sonra ja- danların dibine .. u sızdıg-ım, ltir Al - b ~t d V d h · ·· • deki v 
n,.. .. ı·ncle ı"nşa ed"l · l" 1 ·ı· 1 b n"ıı nlen111uı1 olncnk t"r·ıfının k r·ıe hı·ı· cııı11 "lmı·." \'" bı"ı· ' ·unk"" 88 t,'"'\•,"- ı:; 9311 

a ar nr ne rı uzerın ı·<1 

"''' • 1 mış ı. ngı ız er u sı- 1 ' •• • • a ı - " ·' " 1 -= '" " ponbrın cenubi Çinde a keri ve hah. man gazetesinin bıından uahsı:'der - yük köprü İngiliz pike tayyt\te "', 
nıftan 18 gemiye maliktirler. Bunlarda ye refakat -eden harp gemilerinden re!';ini düşürmüştür. Diğer bir ~lliş- ri faaliyeti artmıştıu. Çin km·veUeri, ken isçi ~olunun gayretlerinden hah_ tarafındmı tnhrip edilmişUr. JlU ~!) 
<:kiıer tane 12 santimetrelik top, 4 hiç bid inin kurtulmnmış olmnsı teş_ mnn tayynr~si de hava clafi hatar\·nlan cenubi Çine tloğrn ileri harekete baş. settiğini ve ~Ianş Alman hava kuman b'eplcdir ki, hu mınt:ıkndnki AltJI 

tane torpil kovanı vardır. kil ettiğini yazıyor. tar1a1fııı<kln1 ~ c!üşlidilmiişHir. • lam:ık iizerc tensik ıedilmektedİl'lcr. dnnının dn ıc:Almnn işçi kolu olma - ileri h:treketi durmuştur. ,,,(' 
l\1olıavk gemisi. şimdiye kadrır mih- Londra, 17 (A.A .) - Sicilya - era · ıyon üıyynre mcyclnııııın hii· Tokyo, 17 (A.A.) - n. N. n. A- -<aydı mahvolurduk~ cfcdiğini yaz • Pike h!icuml:ır ~·apan 1ngiliz .. t~0~ \"er propngnncia. ı tarafından miiteacl- 'Prablu nrn ıııdaki cleniz muvnffakı- eum e<l~n <liişman tayyarl'lcı·i az hn~a- jansı bildirh·or: ma.ktaclır. · yaı l · K " ..... · d k. btı" 

dicl defalar batırılmış idi. F~ıknt imdi yetinin en memnun olacak htrnfı ge- rat yapmış ve lrnnlardnn biri elli. Orill- Hariciye nazır muavini Ohnşi, diin kÜ~~~ı~~dclfn~1 ,:~:J":rın :a-.:rııı.n "pro 
torpil isnbetiyle hnkika~ıı battığını milcrin a ker ve malzeme dolu ol - miiştiir. . baş\·ekil prens :Kono.ve ile uzun uza- llindistnnı m""el • ı'ni, 1"ransıı Ilı"n- J

0 öktörlerin :t"ılmns. ın
1

n ,7erış.ı"ddetli ırıı' 
İngilizler bildirmektedirler. ması ve ·cfak:ıt ıeden hnrp gemileri- Habesi::ıtand:ı <liin lıombardımaıı Üt\'- ~ "' bfl' 

Hnva muharebelerine g{'linc<> iki tn- nin hiç birisinin kaçnmnclığıdır. Bu var<'l~ı·imiz Dessic lHY\'nre mevılanııia dı~·:ı konuşmuştur. diçinisini \'C jnponya arnsınllaki mu- raj nteşine rağmen köprüye h0~cfı1 
.ı t . • . Tokyo Ni~i·Ni&i Şinıboıı g:ızetesi, allfık meseleleri, hnlledeccğini, ja- lnrını mmışlnrdır. Bir pilot, ·1 ,,e.· 

r:.f da geniş mikyasta fn:ıliyct göster- hal şiiphesiz Lihyaclaki Alnımı kııv- hiicum c misleı·<lir. Undenrrıcla ve Al- japon~·anın gittikçe Amerikan ve fn- ııotı _ Ameı·ik:rn miinasebetlcri için gayet alçnki:ııı köprü üczerind,''11 tll' 
ıni.Jerdir. , vetlerinin hnrnrctini hirnz teskin e- :r.e mınüıkasınrla <liişman kıtalnrıııı ve giliz nııfuzıı :dtına ginen llollancla tedbirl r alacağını ynznıAktadır. ı:erek tahribatı Uıtkik et.miştır. et' 

ANNELER: 
Çocuğun halinde ziyade bir fe

nalı[•ı bekleme! IIaı":lret düşmesi 
ve hafif yükselmesinde DOKTO
RA KOŞ! 

decektir. fahaşşütlcrini mitr:ılyöz nteşinc tut- .. bombslaıı, köprüyü bir hnr3beye 0 • 
:\liitemmim bir tebliğe göre, donan muşlardır. beş dusmaıı tnyynre i düşürnıiiı;:tiir. 1 "'imdi Yıınanhıtan üzerinrle znrar virmis diğer hombalnr da dcnıirf. , 

manın hücumiyle evvclfı 6 l.ıiıı tonluk Knhire, 17 (A.A.) - 1ngiliz hava llnlen Yunanist.'lnda hava mııhaı·'-,' ren Alman pike tayyarelerinin mik· !una ~;e ci\'ardaki binalara diişrrı03 
lıir gemi b.ttırılmış, 4 hin tonluk mü. kuvvetleri umumi karargfthının t<>b- lıeleriniıı bariz vasfı, limanlara. s:viJ tan.' h~~·Ji nznlmışhr. tur. . r6' 
himmat yı.iklli bir gemi berhava ol- Jiği: hrılkn hiicumlarclır. Faknt \·ermeğe h.uclu::;, 17 (S. 22 radyosundnn) Ark:ıdan gelen tayyareler, kOPlı, 
muştur. 3 bin tonluk iki gemi de ay- Yunan rnuhar~bc snhnesinde kıııa mecbur kai<lıklnrı hava muhnrebclcri Bugiin Naerobide neşredilen tebliğ: ye Yardıkları zaman ki5prünüıı t~'b' 
ni şekilde berhnvn olmuş, Lötariko siiren hnvn. muharebelerinde bir fngi- sebebiyle Alman tayyareleri iri nişan Aciis-Abab:ıya fnsıJa~ız surette ltal- rip edilmiş olduğunu göıımüŞ. b~ ,.,.. 

Çocuk Esirgeme Kurumu adlı ltnlyan de. troyedyJc iki .küçiik liz pilotu, 100 üncii <llişm:ın tayyaresi- alamamaktn, bomhalarını ek eriyn de- y:ın esirleri alnnaktadır. Buıılnrm ara. 1-:ırını Alman kıtnları ve motörJ{l~prO 
Genci Merkezi destnoyer, :lııgiliz donaıımasınm ntc- ni düşüıınüştiir. nize veya clnğlara ntmaktadırlar. nnn- sındn fam mc\'<'ttclhı bir topçu tahul'll sıtaları üzerine ntmı.~1ardır. dit• 

·--------------·~- şiyle batırılmıştır. Subay rütbesinde olan bir genç pilot, dnrı clfı hir zarar olmamaktadır. lia vnrdır. şimdi hir hnrnbc enkazı hnlind 


