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Şarki Afrikada n Yunanislana geçen ln ı: iliz kuvvetlerinden hir gÖ ı· ünüş ve bir lngiliz motörü ....... __ _ 
B 

---ı·----Yunanistanda 

-----· ·---
A~KERI VAZIYET 

j Gümülcine Al
manlara geçti mi 

Yugoslavlar Arnavud

lukta ilerlemek te •• 
Ra dyo ga zetesinden: 
H:ılkanlarda yeni harp saha<mda 

Cümülcim• kı,ımından huduıt:ı t:ı:ır • 
ruz cd~n \'C ilcrli\'Cll Alman 'rn\'vet
lt>ri ile asıl )·un-afl kuv\·etl~ri ~~?·a.;ın
da harekftt lıakkındn henüz ,ar!h ına 
lüm:u yoktur. Slruma - Xevrckop <a
hasından t:ınklnrla yapılan iki lnnı• 
ruz tamamen tard edilmi,tir. Alnwnla 
rn aVır zayiat vcrdiı·ilmiŞ, esirler alın 
mı ş, on kadar t:ınk tahrip edilmi~tir. Be lgrad parl i m ento binası elgrad tahliue ediliuor lngilizler ---ıı 

Sava cenubunda ilk mü
dafaa başlıyor 

Büyük bir ordu 
bulunduruyor 

Yunanistan 
müdafaada Yunanlılnrın m:ıneviy:ıtı yü'ısektir. Yugoslav tay- Sofya ve Kus-l'lir habere gö11e, C ümülcine Alman-

lar tarafından işga l edilmiştir. Habe· d 
Küçük bir gerilemeden 

sonra cephe tutuldu 

rin doğruluğu ve y:ınlışlığı mechııl - yarelerinin ten ilin bom-
dür. Fakat haber doğru olsa bile bü-

Eden, Belgrad elçisi 
ile temasta 

Büyük t e zahürat old u 

yük bir ffiU\'affakıyet sayılamaz. Çün faalı·yetı• bardımanı 
kii Yunanlılar, hududu olduk~a geniş 

• tutan Garbi Tı':lkrndaki ~~irleri ön-

addeler, lngiliz, Yugos. 
lav, Türk, Amerikan 

Bazı Alman tayyareleri CC'den tahliye e"tmişlerdi. Diğeı• enı---Romanyada ---"!.!:--- Bulgarista n ---

düşürülmüştür ~~Rd~~~"~~~~ı~ t~i·c~ü~:~ı;~h~::::~~ Bazı şehirler _bomba. Yugosıavgagı protesto Loııdra, 7 (A.A.) - Londr:ıdan iiğ· 
1~bildiğine göre Harici;'<' n!ızırı Eden 
.elgraddaki İngiliz el~isi ile tem"" te 
s etmiştir. 

h · d rının yan ,., ııerilerine d;;şman 
Aı i na, 7 (A.A.) - ŞarJ.. cep esın e kU\'\'etleı•inin d ü ' m ü ' olma - 1 d B" k 8 tt' B b d d Yunntı ileri kııv\'etlcrinin her t:ır:ıft:ı <ına r:ığınen hıilii müdaİaa ·:a de- an l ı u reş 1 eı. e l ı om ar ıman a 

'Lkı -urette yerlerinde durdıılda:ını ,-:ım ettiklerini bildirmektedir. Orfa-
E:lci Yııgo.-la\'\'adaki rnzi\'ettcn ve 

a~ık -'İehir ilfın o!Ünmasınıı rn.i',"Illen Al
~antarın B<'lgrada yaptığı amansız 

bagraklarile donatıldı resmen bildirmektedir. non körfozi ile Serez \'e imtidadmda gradı protesto ettı• telefat bu" gu" ktu" r Atin:ı, 7 (A .A.) - İngiliz hn\'a kll\'- ol:ın Met.ak<:" haltına karsı henüz 
vctleri knrargühının tcbiigi: . - --. 

İı'<>llıbardımandan lngil iz hükümeni Atina, 7 (A .A:) - Britanya :ıs -
d aberdar• etmi~tir. Telgrnflarııı m(if<ı- kerleri diin aksam Atin:ı sokaklnıın_ 
.~hakkında t:ıfsilfıt ~mdilik neşir için da omuzlarda ~a~ınmıs, şevk \'C he -
'"'tlıest değildir. yecan .,inde bulunan kalabalık bir 
. Gondı-a 7 (A.A.) - B:ılkan cephe- hnlk kütle•i. sokaklıırı doldurmustur. 

81 haberle~i, bilhııssa Yugosla\'ya hak- Gündüz bütün gün halk, (~('ile.'" a'
kında henüz çok natamam olmakla be- ke~ Ye gen('ler, l!~slarında ınu?.~k.~ ol 
r:ı~r kunetli İngiliz kıtalarındnıı dugu h:ıldr lngıl ı z, Yugo<lıı\', r llrk, 
llltizakrct gören Yunanlılar \'e Yu \'C Amerikan bayraklar ı ile cı.on::ml · 
ltnsıavlar Alman hücumuna muanni- mı~ olan ana caddelerden ger·t yap
d~ne bir' su rette mulca\'emet etmekte· mıslardır. 

Y B 1 . h d dLıııcl" Rtılcl bir taarruz yob.-t. 11ır . Almanlar ikincı 
unan • 11 gaı ti u " d d b' h t k d b k d · ı. • 1 d . Hnı•ı'kd"ıl n erece e - ır a . :ırsı ;ıın :ı 11 a aı 

uogazınc a e\'rıve ı:rezen .. "o "" • · t • 1 · b b 
t 1 · · d • f k b' fı'lo d" ngır z:ıy.a :ı uıırar :ır•a, :ıc:ı :ı u ayrnre erımız en 11 :ı ır un h t k d . ki ? H ;-.r ~, •· 'l 10!1 t' · 1 b'i ·uk bir t a ar~ı~ııı :ı ne J' ap:ıc:ı :rr. er 
• e. -.r~ımı ' ıpınc e ı; .. .. .e- h:ıldr en kanlı muhnreble rin •1>ur:ıda 
('ekku.Uc kar~ıl:ısmıştır. '.l'ı:~ekk~lumuz nıkuu beklenmektedil'. Arazi ve tah
be8 d uşman !W t:ıv"nı·esını dil~urmuş, ı. t 'l'b · 1 k "h'm la b ı 
di~er bir t:ı;-y:ır;,:i ha•:ıra ui:r:ıtnıı~ ~ı~~:ı •; ~·ıy <g(? mu.' d' ~ <dn d~ 
Ye kendisi hiç z:ıyiat wrmemiştir. .. '1 . :ıı;. ~~ a 1 uma ·rn hlll e 

dır. İngiliz h:ıv:ı kıwwtleri ;·eniden Londr:ı, 7 (A.A.) - Bu ııece ::sa-
- - Sonu 4 üncü aahifede ~ <DEVAMl 4 NCO 5AHIFF.DF. \ 

lngiliz bombardıman tayrnrelerin- ueunc~ı ~Jıl' h~t dııh ~ ."tll'dır., nu. h.:ıt 
den 'mürekkep bir teşekkül ·Arııavud- cl~ha_ ıyı ~e~ılcle ~ahk~m .e~ ı l':11'tır . 
luktn Beratta a8 kerl hedefler üzerine 8ım~l ı YHını so~·lıyemıyeceğı~ı7: ay-
bir :ıkın rnpmrntır. rı bır hat daha ~eY~uu ?ahıHl!r ,·e 

<DEVAMI 4' NCO SAHiFEDE ) - Sonu 4 uncu sahıfede -

kuv- y anistan Macaristan Balkanlarda lııgiltA•A 
Vetlerinin Bal- • Bugünkü 3 cephe ! 

Her cıhetle tak- Hila sulh ümidi . Vi ş i . . 1 <~ A .ı - on FraJP;,, A -
Jllnsı bıldırıyor: kanlara nakli 

Bu harbin en iyi sakla

nan sırlarından biridir 

viye edildi • • d Alman kıt~ l nrının, Bulı.ınr _ Yunan 
JÇJn e ve Alman - YuJ;Q•lav hudurllarını 

geçmesi iizerine l~g e den izinden Ad· 
• riyatiğin cenııbıınn kadar y a,·ılaıı hin 

Bilhassa tayyare kuv- Bır Yugoslav tayyaresine kilometreden f:ızl:ı bir kara harıı ~ep 
• •• d 'ld' hesi tesekkül etmistir. Macar ve Ilu-

Yunanıstandan başka 
Yuaosıavuaua da sel ha
linde uardım akacaktır 

vetlerı gon erı l ateş açılmış men ordııla •ının is~ karısması ~nC':ık 
Loııdr:ı, 7 (.A .A.) - Röyter :ıj:ıırnı- Budapeşte, 7 (A.A.) _ Bir Yııgo.<- Alrı;anya . i~~ l t:ılvanın t:ılebi.H?:Pr:ne 

ıım havacılık muhabiri lıildiri\'or: lav :ısk..,ri tnyyare~i. Budapeşleistika- v~kı ?.l:ıb ı l!ı'. !lalPıı b.a~lıca tt<' h_ıırt'· 
Y unn n istıın J:ıki ,·eni >'<'fCl'i. hey'<'!, metiııde tl~ımıstur. F'nkat lıı\'V:ıı·e rlıı· kat bnlı:p,-. mı•vcut gunılmr•kleılır. 

mühim kn\'\'efü•rin yardım ı n:ı nı:ızhar fi bntarvalnrı 'ım tnnan·d · İlöıımeiı~ l -Tıırk-.Yı•ııan.- .Rulg?ı· :ıudıı'.1-
ol:ıc:ıb.lır. Tnyynre filolarımız tak\'iye merbur elınistir. Tn\'·,;are ·~bir huclu- ları.ndan :\lerıc nr hrı~ı~ s:ıı; kın• ı u
eclilmi~ti ı '. cltına \'aııtm:İmıslır.- ·nud~ı}eşt.ede bu zerındeıı. 'l\ınada Vıd!n cıv:ı:·laırna 
Avcılarımız \'nktiyle Fr:ım;aya giiıı· nıünıı<elı<'tle ·veril en aliırnı :-ı:; dakika kadar lıutun Bulı<ar - \ ll'ınn >c Bııl-

rlerilen filolardan dnlıa kunetli filo- "ürmü~tiir. gar· Yuıı0<la\' hııdudlaı ı boyııııra O-

lnrla tak\'i,l'e olunmııs ,.e bu filolnr, Ar- Btul;ıpe<fc. 7 (A.A.) _ Frmı-ız Ofi lan ceplw. . . . . . 
nanıdluktn ke~if urıı~lıırnıı dl' yap- njansı bi!diri\'Or: 2 - AdrıyaLkte ~1_1·um~ havalısın 

.Londra, 7 (A.A .) _ Röyt<'r ajansı mı~lır. nonıbaıclıman ta.ı·;·arelerine Balkanl:ırıi"ki <on \'aziyet. '.\I :ıcar deı,ı b.a.şhyarak dcn ız lıo)'ıınca Yu -

Galebe muhakkaktır 

bıJdiriyor: gclıncı:>: ;'on '::ınıandn kıın .• tli lııı~bnr. si;·a~I nınh:ıfilinr~ ~öyle hülıls:ı edil· go81a>;a - Alman hudud .ın:ı kndar 
n ütu"n du"n,•n ~fkarı umumi,·esi dıman fılolnıı ,\'fil'dımcı olarnk g<mde- m!klt>cli r : olan cephe. ' . 

•' ,.. ' 
0 

' ·1 · t ' R 1 • • ~ - Arııanıtlıık cephe<ı 
• 11l!di Yunanislanda İngiliz impara- rı mış ır. un :ır :ırasınıla agır lırım- Daiın:ı <ııltıı i<tihdaf ~den '.\l:<cnris- · · · 
torlqk kuV\'<'tlerinin bulunduğundan bnrrlımrııı tny,rnr<'~<'ri d<> rnrrlır. Ayrı-, tan, ~iınıliki harbin ı.ıeııi~leınrsini a.<
t llıen haberdıı.rdır. Halihazır h:ırp ca, Orl.~ snrkııı lı ı r nokta<ında, mü- la arzu •tmeınektNlil' .. :\Iae:ır rlil,,klc· 
h~l İY<>li sebe1Jiyle l ngiltere, ~ok mii- -Dnamı 4 n~ü aahif..d .. - 1 lO'F.VAMI 4 NCO SAHIFEOE' 

•ııı miktarda kuv\'eti .Yunanistana 
~vketmişti. ııartaıarıtnnberi Yuııanis- Alman tayyare 

nda bulunan İngiliz kU\'\'etleriııin 

~ınnııniyet verici miktarda olduğu faalı"yetı"nı"n ~1llıd i meydana ı:ıkmışlır. İngiliz im-
llaratorluk kuvv tlerinin n:.kli hadi· 

Savyet-Yu2os
lav anlaşması 

"'esi, lıu h:ırbin en i"i s:ıklanmı~ sırla· blançosu 
1-ınd:ın biridir. · S t . t l • b 
Atiııada tıulun:ın Aman dçiliği \'e ovye gaze e erı, u 

~ı.: rnüı bir :ıt:ı""mnaerin mnt,•madı Nerelere saldırdılar, p:ıkt üzerinde ehemmi-
a.aı.:a.•ı ile bu hareket, gözden kaça. ne 
~azdı . Bu :ıt:ışe. bilh:ıssıı bazı !n~~'iliz yaph\ar zayiatları nedir ye t le duruyorlar 1 

Uvvetlerinin Yunanistann girişı ve 1 

llıuht.el!f yer lere dağılışı ile çok y:ı_kın 7 Atiı:a, 7 CA.,A.) -,Gece ;':ı.~l ~l,25 :\fo,kova. 7 (A.A. ) - Yugo,;ıav,·n-
~an alakadardır . Halbuki buna şımdı de. Atına <;ehrınde :ıl.ı~m ~eıı.lmıştır. nın :\foHko\':ı ckisinin beyanatına ırii-
aı.:ır olmuşlar giirünmektedir. Ru Alarm 2 ~antten fazla surmuştur. re, So,·yet - Yııırosla\' p;ıktı Alman 

(DEVAMl 4 NCO SAHiFEDE ) Atiıın. 7 (.\.A.) - Yun:ııı teblii(i: laa r nızundan biraz <'\Tel imzalanmı -
r---;.;;..;.;.;.;;;.;..,;,;.;;.;.;.;.;~-, Alman ta,l',\'areleri. tmırnıwn başla- lıı'. fakat aııla~maııın ikinci maddesi, 

Moskova 
ıiıi(ı ilk gün mcınl<>kette ~u han•kiitı h;ırp halinde de dostluk milna>ctıetlc
ynpmı:;lardır: rinin de\':mıını PmrC'lmekt<•dir. El~i 

Drama bölı.ıe.<inde Adriyaııi köyüne imza mcr;,sim inde bulunan St:ıliıı \'C 

cüz'i ha•aı· \'errlirmislc rdil'. Bi t· Alman llfolotofa nıinnellnrlığını lıilclit'mi:;lir. 

S tayyaresi nı ·cburi ini:; yapmış, ~ Al; 1mz:ı, Alman harck!linden bir k:ı(' sa· 
on harp hadiselerini ınan t:ı;-yar~ci~i esir edilmiştir. Serez at ev\'l'l vuku bulnıu:;tıır. Elçi beyn n:ı· 

l 1 ? bombardıman edilmiştir. H:ısııl' ynk- tında demi:;tir ki: 

Adalet tesis edilince 

sulh yapılaca~tır 
Londra, 7 (A.A.) - Britanya 

hükumeti tarafından Yugoslav
yaya bir mesaj gönderilmiıtir. 
Bunda Almanya tarafından ıe
bebıiz olarak yapılan vahşiyane 
taarruzdan bahıedilmekte, Yu -
goılavyanın kahramanca mulca -
vemet edeceğinden kendilerini a· 
zimli ve kahraman bir müttefik 
olarak karıılaclıklan, geçen harp 
teki silah arkadaşiyle tekrar ıi • 
lah arkadaılığı yapmanın lngi • 
!izler için çok ıerefr bir hareket 
olduğu bildirilmekte ve fÖyle de. 
nilmektedir: 

«Adalet teaia edilince sulh ya· 
pacağ ı:z .>t 

..... $ •:Jı ..... 

f SAR t.Tl.E.R 

Bir izah nası an atıyor tur. 2 kadın , ~ çocuk, 1 ihtiyar ölmii:; - :\tüzakErcler. Yugosla,· y:ımıı te-
Londrn, 7 (A . .\ .) - :ll o'<kova veya ,·aralıınmıştır . Se!'!'zd,) bnı ı kör- şe!Jlıüsü iizeriıw ba:;bm1'tır . ıre.ı·'<·t'- Dünkü fılcramızda, bir dilencinln 

rndyo~u bugünkli neşriy:ıtında, k r mitralyüı ate~iııe tutulmustur. Za. mızın '.\Io.<ko\'u_l'a gd :sinden ü~ giin belediye mıntakasına sevki ıelclinden 
ı\ lm-nıı lartn Strum:ı \':ıdi,inde ; iat \'e hn~ar:ıt ;·oktıır.· Ridero Kast~?- soııı·:ı mııknYel ~nanıe imııılaııını~tıı"·: j bahaetmiıtik. Şun,u taarih edelim lci, 
k da 5 ~ocuk, 2 karlın, b:r k:ıç ihtiyar ol- · losko\'a, 7 (A.A.) - ~(oskrll·a cı· ne dilenca'ğe kartı müıamahakarız, 
arş ıl aştıkl arı ku\'vetli mukave- nıiiş ve yar:ılanmıs, 2 "'" de lıas:ır:ı uğ'- rnrıı~daki 2~ .<ehir \'e kii)·rl " hava teh- ne de belediyenin, aokak başlarında 

ll'ı eti eh emmiyetle kaydetmekte - raıııı~lır . Kifflisle bir Alman t:ıyyare- lıkcsıııe kar~ı büı ük ıı,;k<'l'i miiclafa:ı yakamıza ıarılan dilencilerle müca -
diı., Almanlan n Yugoslavya. ve >İ :ıleYler irinde dü~ürülıııiiş t iir. :\ [ii- manenal:m y:ıpılmı~tır. d eleıinden müıtekiyiz . Şu var ki, di· 
" d h l ro'lt0b:ıtı kömür haline ~<'lmistir. Bir '.\ l<Hkıov:ı, 7 (A.A.) - Pı ·:ınla g-n- lenciler belediye memurlarına mu . ' unanistnna t:ınrruzun an a'1 - ~ 
olan v:ızi"et hakkında ;\IoskO\-:t ııilol ağır yarıılı olar:ık lıulunmu~tur.. zetesi, SO\')·et - Yugosln\' dostlıık ve halefe! ve mukavemet göaterebili • 

" Ergiride de lıir Alm:ın t:ı.r.rnrc'.<i dii- ademi ke:ı\'fü p:ıktırıcl:ın lınh< (·der.·k yorlar ve binnetice, tahız gürültüler 
radyosu Yunan. İnl!İÜ7. \'e Alman sürülmüş, mürettehntındnn ikisi yan· rli>'OI' ki: . oluyor. Bizim istediğimiz, buna nıey-
telıliiılel'ini kısaca '"'rnıekL ikti· nıı< , ikisi ;-nralı olanık kurtarılmıştır. J1u pakt, iki nı·ıı~t :ır:ısındak: dost- dan verilmemesidir. Meaela polisin 
fa etmi.•. fakat Almanların ın:ı - P ire geCP. \'akli hombnlanm ı s, bir (DEVAMI 4 NCO SAHIFF.OE \ de bu sahada beled'yeyi takviye et. 
tuz kaldıktan siddetli mııkwe •ilep bi r hnngar hasara ıığramıôtı r. - · ---·-- meıidir. Çünkü bu işte başlıca vazi· 

..,llıeti tebarüz etı:rm·'Ştir. lkametgfıhla rda da kl\eük hasar, bazı ma, GiimUlcin<:> \'e !\anıla köylerin? fe, polise dUter. 
"'---.;.;;.;;;.:.;;;.~:.;,;.:~~~---·' 'öli\ ve yaralılar ll.llrdır. Sclnnik, Dm- pr opaganda beyannameleri ntılmıştır. ** 

• 

Bükreş, 7 (A.A.) - Radör ajansı 
bildiriyor : 

Romanva hükumetinin, YugoslU\·
ya topraklarında haklarını miidafaa
_1·:ı mecbur olduğu bir çok leb'ası ve 
ırktaşı mevcud olmasına rağınen Ro
manyayı, Yugosla,,,-aya karşı yapılan 
muhasemata hiç bir sureWe i~tirak et· 
tirmemi~ olmasına rağmen Yugoslav 
knra ve ha\':ı kuvvetleri, 6 nisan tari
hinde Borsa,·a, Arnd ve Tamşııvar şe
hirlerini bombardıman etmiştir. Bıızı 
-Devamı 3 üncü gahifede--

Bitler plamnda 
aldandı 

«TÜRKiYE SERT BiR 
CEViZDiR >ı 

Yugoslavya, Hitlere 
muti olmadı 

Sofya, 7 (A.A.) - Bulgar :ı,i:ın>1 
bildiriyor: 

Almanya ile Yuııosla\'.ra arıı..,ında 
'"keri hnrekılta hiç bir Bulgar kıt:ısı 
i~tirak etmemekte ve Bulgari,tan hü· 
kümeti, bu vaziyetin Belgrnd hükume
ti tarafından kafi derecede takdir edi
l ~ ceğini ümid etmekte iken Yugosla\' 
lı:ıva kııv\'etleri, Bulgar ar:ızisine knr
<ı taarruzda bulunmu•lardır. Bu taar
ruz, Alman askeri hedeflerine karsı 
değil, açık şehirlere \'e sulhu seve-ıı 

- Devamı 2 inci aahifede -
. 

Bitlerin son 
beyannamesi 

• 
Bir İngiliz nazır diyor ki: 

Hitler yenilmez bir cep
heye saldırdı 

Son Sovuet hareketi Beuannme~i~de realiteui 
. . . de nazarı ıtıbara almadı 

Hauırhah bır muharıplı- Londra, 7 (A.A.) - Nez:ırr.tsiz .... 'il d nazır_ Aı<t:ur Grinvud Röyter Ainnsı 
gın 1 nı ır muhabirine ŞU be;•an:ıtt:ı" bulunmuş-

tur: 
Londra, 7 (A.A .) - Röyte~ 

lomatik muhabiri bildiriyor: 
dip. - Hitler, Alm:ın milletine hitaben 

Alman kuvvetlerinin Bulgarislıına 
ı n"VAMI .. NrO 'IAMl.,.,n., \ 

B 'r lngiliz 

lngilizler 
Libyada muayyen nok

talara çekiliyorlar 

Debra Markosta 10 bin 
esir alındı. ıtaıuanıar 
Musavvadaki gemilerini 
kaçırmağı düşünügorıar 

K3hire 7 (A.A.) - Orta şat'k ln
giliz umu

0

ml kara rgahı tebliği: 
LIBYADA : Büyük Alman - itaJ. 

yan kuvvetlerin in devamlı tazyiki kar
~ısında ileri kıtal:ırım ızın seçilmiş te
cemmu mıntakalarına doğru ric'nti 

(DEVAMI 4 NCO SAHIFEl..IE ) 

neşrettiği beyannamesinde Yunnni~
l:ın ve Yugo<lav)·ay:ı kar~ı yaptığı 

-Dt"'VAtnı 3 n cü •ahifed~ 

ta yyaresi 

Habeşistanda 

Yağmurla yarışı Ingiliz

ler kazandı 

ıtaıuanıarıa lngilizlerin 
Adis-Ababagı işgalleri 

arasındaki fark 
. Kahire, 7 (A.A.) - rJir h:ıtip, lıı· 

gılız kunetlerinin Adi• • Al:-abayn 
giı·mekle Habeş ~efer inin bitmediki
ni, diğer yerlerde de İtalyan kuvvet
leri bulunduğunu sö,l'lemi~ı:l'. İngWz 
ku>vetleri, Adis - Abnbayı. mukave· 
metsiz girmi.~lerdir. İtalyanl:ırl:ı b e· 
raber harbeden Ras }failu Debr:ı 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l 



( SAHiFE 2 ) ( ANADOLU ) 8 NiSAN 1941 SALI 

R~DYO GA l ETESi Pamuk fiatı Tarihten v_apraklar • t:'. ~_;J<_f il;. 
ne halde? N J t ( 1 ~°' "" 

ANKARAYA BiR HEY'ET emçe ıye es ım o mı-
s V d Serlevhafar arasında 

Son Balkan har·· Al b nev'ama Alman.1"11.·ı GO"NDERILECEK yan ırp oyvo ası · ı ·· ' manya u Cumhu11öye t - Kont Telekiyi i> U · katınu:ı Hitlerin bıı- taklıih etm<·ktedirlcr. Bcvanname mecl.ıurireti sel.ırbi~· - me ırötüren sebeple r .. . 
ııu Alman m:lletiııe lzve.,tiya g:ızetc>si, le seİırinıiz pamuk ihrncatçılıır birli- _Rumen ve Bulırar Bat vekillerin! 
ve Ordusuna llZlln cepheyi iste• ~imdiye kadar lıir ği heyl'ti umumiyesİnitı toplanclığını niçin ha la ba yatta bırakıyor diye rnı 
lıeyannıımelerl<' iz:ıh milyar irn•:ıııı çerd· .ı· .. zmıstık. Dün lıizr verilen malfınııı: T.•• ki 1 s farın beş yu•• Z Se düfünüyoraun ?. 
NlerPk mt>sııli\·ctı Yu • k t \'esine alan lıu foliL· ta göre, ti toplan ıyı ~ehrjmizdekı ur er e ırp .. Cumhuriye t - Mühim bir ihtikar .. 
nanistan. Yuvn<l:11·. mıyere aç J ketin tcvessliiiııü ka- pamuk müsbhsil, mutava sıt \'C ta - e k •h• d _ Bana kalırsa, ihtikir, l htikir • 
y:ı \'C lngiltt·r

0

\' t' yal ile, yeni l.ıiı:_ çok cir:eı·i JlıÜŞ(~reken yapmışlardır. nelık müştere tarı 1 var ır dır. Amma büyük, amma küçük .. H~r 
.nikl<'meğJ çalı~ııı:ısı, milld ve meml~kcl.- Akala pamuğun:ı kilo ba•ın:ı ta- ikisi de bozuk bir vatandat hktan, çu. 
kendi umumi efkiırı- B a lkanlarda lngi liz leı-iıı kanlı bir katli l'İıt C'Clilen 64 kuruşun, piyasada p:ı- rük bir ahlak varlığından doğar .. ., 
ııı tatmin etnı•k :cin ama siirükleıwc:eğini. ;nuiıun 71 kLı:1u~a •atılması lıaselıi.ı• - Nenfçelile rl e ltalyanlar, Sırpları daima Türklere Akşam - ltalyada ırizli bir radyo 
.. ısa ırerektir. ordusu ve Bulgarl a - paktın bü.l'le 1ı;ı· z:ı- ıe az oıduğu n~ri ~ürütmü•. bu hu . keıfedildi . . 

Filh:Lkika orclııya • 1 • manda imzal:ıdıı!ıııı susta hükumetimiz nczdind(' te .. eb- kar şı kull a nm .tk İ &tem i ş, muvaffa k olamamıştır - Şu halde yavaı yavaş hürriyetııı 
hitap eden l.ıc.rnııırn- rın Jest erı rnzmakt:ıdır !,üslerde bulunmak üzeı·e bir heyetin N K<•• koku&u meydana çıkıyor, demektir . 
mcM t('ferrııata gi- ·_ Fakat paktın eli- Ankarııpı giinder!lme•i knrnrla~urıl· y A z A N: usret oymen Akşam - Sulhu korumak için ıoo 
risilmi,;tir. riinku s ti y 1 gı•r m:ına:<ı ~uclur: mıstır. Bütün Osnııın!ı ;mpıırntorluğ'u içiıı- caklarını aıılıyan Almanlar Sırp Ol'- gayretler .. 
:'lıaziler, Alnı::ı.ı ıııil· OYUB er. ugos avga llalk~ııların •. ·o~ı :\ıii,falı<il. nıutny:ı,;sıt \'e tao.irler - de Türkl~re bir çok bakımlardan en <!usunu muharebe meydanında bıraka. - Toplara, tayyarelere, ıre ınilere . 
lelin' sulhu. yakı 1 Ue) ııelmı'.el m~ıı.ı ·ı elen nıürekk:•p hu heyet. yakt!Hla .ı·akın millet :>ırplurdı. :; 1 rplnrııı Tiirk- rak kaçı~·orlar. ailıi.hlara daha iyi sarılmaktan ibaret 
gösterirlcı ken yeni ıe ltalganıarın g!lfl l>t'.lerde J_eı·kıılade l~-ı .\nkara.rn gidecektir. lerle ı,_,, ı·üz senelik ıniis!Rr ·k bir tari- Sözde müttefiklerinin kendisini mu. ola bil ir .. 
hir c ·ph~ ac:ılını!'itır. "I'• sıı·ı oldusru nıu~ak- T ---- hi \·ar<lİ.· nu he~ ~·üz :;cİıe ..,;vıı zarnan .. harel>e ffi'\\·danında koca Türk ordu- Vatan --- Ferdi ve içtimai hi diae· 

~~';,';~~a rnT~·'~~j;~~;::: İlkları. Ve YUUOSllY ~1~~'.tm':~n'~,·:·,n·;kz~.i1~_,1 /e,'~':,;~~~ 11 Ş. Meclisinde ~~;;~:/'~,',1ı'~~:~ı"1':;~,:t~ 1 ~1ürktE~~i!]a~ı~~·: ~.'.;;:;. t~~~:~~ıı~1~ı~::ı'"'~ı~ 1 ~~~rfe~rı~~ i~~~ te r_._ Doğruau ya, bu k\'ıeyi görünce 
da · '"orvec, [)anin

13
r- ~·,.. ... rı~ması çok daha eskidir. Bu karı~m:, haldt1 icerliyor \·e harp ede ede kalesi- altında ne var acAba, diye merak et: 

: •. '.'n· ınn.ek·:_;,L'ı·mea~;ı,nı.~ hareka· ıının mı· hıer- 'n'~"",.ı.~~r. lyzıe~~ti.ı~~~~; ı, D ün g e ç e n müza k e reler " katlar ~ski zamanlara gider ki Bal- enleeı·~,ıemkiİeic'1'1~~·01:·.e oradan mukavemete tim. Eğer mevlidi şerif veb"'Hlalkbe~• 
" .. ,, ~ 16 ·ıo kaııl;ırclaki milleller'n hangisi ıbh~ , toplantı ları gibi haberlere oy e af· 

.sulhtan bah.sohııı· ı··ızdı••ı gibi Rusrn- Rell'ıli;-e meclisi dün saat " k h . h . 1 Tu"ı·I,· ktımaııd"ııı Sıı'll "o'"'Odası- !ıklar a çacak oluraak, o"'bu""r habe r • ·ı .. d t . .. ~ ~ ,... ' ' l r- d t zivndc 1'ür \·e angi .... ı da a zı.rac ~ n \1 .J ~ muı<tu. Hattiı Fran- cı er uzen·n e esırı ;ıııı sempat~•ini cel-, cl:ı Dr-, Behçet l'zun rei< ıgin. e op- i~lal'dır, .<öylemek gü~tür. ~itekim nııı kahramanlığına hayran oluyor w !er içirı ne başlıklar kullanmak la· 
.sa m:ıı!liııı olıınc:ı hiz. lıedecek sekılıl.• >ıtlh- l.ınmı~, ıı. Bıılırnrlar ela lıu Türk _ J,;iiiv karı~ma- kendisini çağırttırarak takdir ediyor zım?. Meseli cinai, ruhi, edebi, fe,1· 
1.at Hıtler ıırtık Anııpada harl.iiıı l.ııt per\'ernıı<' har,kel •.'lmi~tiı:. Alnımı ga.' Ce1",, a~ılınca bazı. müna~al~le.r sının meydana getirdiği bir millettir. ı·e le>lim olmağı teklif ediyor: ae fi dimağj haberler ... Olur mu ı.·ç 
fiğini iliın dıııi.<, İıı;.rilizl<'r ıııukaı·e. zeteleri, reni kab:neniıı İngilizlere ''.1

• lı ıkkııııbkı l~k~ıflcr ı~c. ~şı~fpa~u Fakat tarih gö<teri\·or ki lıu karı~mıı - \ on·oda, kahramanlığına ha)·- be b ira der? 
tılm1' olıhığunu yaz:ırk~n So\yetlerı.ıı hastane.,ıııe. -' aı_dım hı.se" .)]ara~ Sıı·ıll,·ıı·cla c.ıık cl:ıha i.ı·i bir netice Ye.-. rantın! :\İert aclammışRuı ... Senin gibi Yeni Sabah - Balkanlarda vazi · n1~t edincl Uunun giin meqel~~ı o!du- · ~. t · <).jl lıudce·ıne 2t>OO lıra kon 1Jmnsı -
höl'iı• ,iı\'lenıeleri, Alman - "'"'-'·e mu- · ~ . 1 .. 1' .'. · mistir. Anııcloluclan Sırbisiana olaıı lıir babayiğitin ölmesine gönlüm razı ye t !. 

gu J.ilclirilıııi.~. haltit 15 ağ'ustostıı fıı- n:ı.sl'iıcll~·rinde ,·eni hir istihaleyi gös-, hakk.~ııcllak_ıl t~kt~ıf, rnc ce enc:ınıc·nı- Tü;·k nıuhacerctlcrini ı·e nüfus ıı:ı1<i:- olmuvor, Gel, teslim ol.. .. ı-;ğer teslim - S ilahı alıp dağa çıkmış , şeka.,e• 
g-]tercııin ıle yıkılaca,:!ı ileri . ..;i.irüln1it~- t · ne gont erı nlı~ ır. l b ı ı olnıa: .. ~an s<.'11İ <:sir alır, kalenin burcu- te ba•lamı ır.tır. eı~ııı··,.,.,.•tlnr aı·ıı·ı z.·ım,'•lıc!,·ı oı·ta dalga- ~füteakıbeı'1 940 .~.·ılı nı.ez_.baha, i(•rini Sırp :ır ağn· urınu hasnıı~ ar ,. ' ııa ,·ı.c~,·ıı·ını '· ' ' tıi. Xihayet lıu tı.rih eyllıl ortasına!:<· " • ' i f b d I f Tlirkleıle yaııa~mı~!urdır. n~ı Tlirk • , Yeni Sabah - 4 ğünde beş ltalyao 

ı 1 · ·.., f"•··Lnı.ıı ı··,ııııbasında lıir rnllyo l((iltüıpark.ve uar u ce erının ev. ı ·· --1>'•". anı'· '.'·,ıclemkı" beııim m"rt bir destroyeK: battı. :ik olunn1u~tu. n~iltert.! i~{\ mağ-lüp ol- ca \e .~o "' k 1.d k 1 <l " l 9.e ~ırp kn.\·nn~mn:{ı n;;:ticfls.ince .. n·p ıntt~- """' -"L - '"""" . , 
istas\'ı,oıı .ile nr;riyata .b: ~lanııslarclır. ·a ~ " :ı~ını n,rınf a1 . 1 uı~ un:ınt· ~"" .. · t. ı 1· 1·manl,·ıı·ı, cSırlı"ı.ı·e 'fL"ıı·kleı·ı·. nıeı·clı:- insan oı;ıu<,umu kabul ediyor"un, o - Ma•allah, maıallah, ne k a dar nı:ıdı. Bilüki:-; . .\.ln1anyanın znrıf ort:ı- · · t' ı l' n z· ı1ncl·1 ... ~·1r e< ı mıven t:ı~ı .. a " :r 
Bu s'n·is propagand:ı ınahıye llH eı :ı·. "'' '

1
' • ·: . · ' · '. · ' .. - n:< gelnıi<tir haldı> sen söyle ... Sen benim ;;er;mdl' da çok çalışıyorlar. i!ınn kar>ı müttefiklı·r ~itldetli bir har. ITAl.l"AXLAI'. .\'E rAPJIISI.Al/'. l:ı_rınn il "~ili'.'"'!.", dev~·ı nıuv~fı~ g~- İ<hi» muhiblıi ı 1 ;. Fran<ız nıu~.,ıı-ri· olsaydın tesl"nı olur muydun?.. Vakit - Pek az balık yiyoruz. 

t .. tiler 'l'h. ·c·ıe •le• "-ı·ı· t.-ıraftan P•hı l'lılnıtı> ve unumuzdekı pazaıt e .. sı glı. kk \' l l Ad . "k Akd . t 1 ır,. 
it' ınrı~ · ·' ı \et ı r ' .,.. .. 1 , 1 k .. 1 ·en haı·et 1.- lıir • Sırbi\·e T'irkii» ile ı·:mtıi\'ı J,ir - Ha ·ııı var, oyvoca, yo un - rıyatı . ve enız or a ar Şimdi ise y.n· lıiı· cephe açılnıı.tır. Yuge>s!~vrn kr:ılı Aleksaııclrııı ül<liirül. nıı .f P:'\nı mn · uzcre erse; 1 

'·. konusnıan l.ıii)'Ü!\ ı,:;· :ılakn ih' anlatı- açık ubun, rnr kalene git, vuruşa- da a vlanan balık az yinae doğru ola· 
Fakat Almanya, ffOl• hfıdi;elerden ~ı·- ınesin<i~ ·alakalı l.ıulunan \"e !cabm<i:. verı mıs ır. ·'"'. Araİıırıııda ~i>yl ı,;,. k,,

11
.,..111 a ve- lım !. bilir. Cünkü zavallı mahluklann lo · 

vel Yugoslavyaya ı-aiıller y:ıptıı!ııw. kuEnnııı:ık üzere ihtiyaten elde bulun- " ı~TIYOR ei,.,.r: Fakat Türk kumandanı düşünüyor: aan eti kokacakları muhakkaktır. fj 
hatta Selıinigi lıile kendisin teklif et- durdukları Hın·:ıt ihtilalcilerinrlen YUNANiSTAN ARPA ' ··_Sen ııe;in? Yun-odan nıaı!lüp etmek için daha kat bizde balığın az yinmesine ırkı 
tİi"riııe .!!'Öre, hö~·i' bir cephe açmak is· Pa\"eliçi orta~·a ııtmıtjl:ı.ı·, 1t:ılyaıı gaz.· . . . _ Tiirkünı ! lıiı: kaç gün orada harp etmesi lazım; erdirilemez. 
t«nı'.yoıllıı. t:zlasıııa yolunu daha iyi t 2 ıeri S:ııııliki Htr\"at lideri '.\lacekin Yı.ııı,!n'"landa lıulunan bır .. fırnıa Türkçe Jıiliy"" n:•t•!'" halhuki 

0 
zamana kadar da Ncmceli- Son Posta - ltalyan müstemlekt 

JJuluyordu. ı~ugo~ı..ı,·hır İ!'C, Sel;lniğr hain oldı,.ığunu yazmnğa ba .... IHını~lar- ~ "hrın11z tic~ırel~. odasın_a muraca~t - l{ayır ! fer kacacnk.... or du sunda iayan .. 
°'ııukabil istiklfıllcrini fPda etmiyerck ılır. Fakat Hırvatlar Pavcliçe 'naıınıa. ederek lznııı:d:ı-:ı ''rp_n ıhn'.catcılaıı- Pc•ki nasıl ııtı:I' .ı 

1 
Tı;rk 

0
:

11
• Zaüitlerini çağmyor ve daııı~ıyor: Hücla göstermive 

harbi göze aldılar ı·e 11 ela pre>tiji•ıio makta n· }laçekiıı etrafınıla toplan- "!il adı·rsleııııı ı<~emış_~·~ ıhra~at~ı- rnrsuıı? . _ nu \·oyı·ocla yiğit adnm
0 

bunu Asarı izrr;ihlıil bir yrrck.· 
lıiisoütüıı >aı»ılnıanı:ısı için harbe git'- nıaktaılır!ar. !arla is ".''apmak ıst.cdıgını bıldırmış· · _ Ben ınüslünıa,11111 "" Tiirküm, ölümle tchclicl fayda \'ermez. Ancak Tan - Balkanla rda harp ba s lı · 
.ı:. DLI har~k0tinde :ıc~le etnıiye dı HA/IR/.\' TESIIl!,ERI: tir herke~ d~ bana ;\y!e cJi.1,.r! biz bunu ölümden de bcter sayaca- yor. 
nı.clıur kaldı. Son Yugoslavya harbi, askeri ma· ğı bir şeyle korkutursak, bir şerefs!z- - Hayc'1'n efendim, buyurun, per· 

('iınkii zanı:ııı. lngiltcre ı·e Yııgo>- hiwtt~n Yuı,ro.slaı·yanın Arnanıdluk- ZA B/TA DA Sırplarla aranı:zcLı catı.1 nıııl.ıı· ol- !iki~. korkuttırsak o zaman bize teslını d e açıldı; ba§lıyor. Temaıası can p•' 
l:ıl'y:ının haz;rlık tempıı>ıınn <l:ıha uy- ıa· ltal.ıanlar?ı kar~ı haı·ekiita geçmesi 1. N du.ı·sa da lıuıılar ,ı:!ha ziy:ıde :\c·nıceli- olur. haaına, aktör le ri dünyanın en ma · 
~·uııdn .-\lınanl:ırın i<ticali i~te hundan tehlik.>ini yaratmıstır. ~·o, - ·-·-·- ·= · =·• !erin (yani Alma:ılanıı) papaııııı (.ı·n- Arkasıııdan atlı ko~tunıp Yoyvochı- ruf aimaları olan b ir dr am ba,lıyor. 
ileri ı:ı•lmiştir. , 'itekinı son hnlıere gört>. Yugoslın'- Hırsızlıklar : • ni ft:ılyaıılarııı) 'ırp!:ın !cıskırlnrnh- yı gPıi çağırtıyor. CiMDiK 

J:.-tl.K.-1.\'LHID..t lx<;/r.lz Ofl. lar, sima! huelııc\ıındaıı Arıı:ıl'uclluğa Alsancakta bir l.ıinadan lO metre nndan ı·c keneli .ııak,atl:ırına fılct •.>t- _ \'oyl'oda! Seni e>ir alı~ca aômı. 1 1-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;...;;;;;;;;;;;;;;;;;.,,.;;;ı /l(SC: girmls' 't·dir. A\·ni z:ımanda lta'\·a, uzunlukta tel calan Selim, Ka.<ım ve nıeleı-inden ileri !!elnı 'ô iir Fakat ~ıı-p. yacağ-ını. Bundan ı·azı:~çtını. Senıj 23NISAN ÇOCUK BAYRAMI 
Biı· anlanh.•ri. lıııtiliz orılu.'Lınuıı mlih:nı lıir gıda m:l(Jdesi ka.nıağıpdan Nil·azi zııbıtac:İ yak·ılanmı~lardır. I:ır menfaatlerini" '\cıııcclileı le \'(' ,'emçe!ilere teslim eclecegım. Bayramda yavrularınızın bay· ll:ılkanlıİm cıkıp çıknıadığ>ı h:ıkkmıl:< ıııahnını kalmı.stır. Harbin 1ıa~l:ıma"1· *. Al..-~ncakta ~ •l.ıati Yağ fabri - lt.•ılrnnla rla miist"r"k o •ı•arlığını dai- Vo.ı·vod:ının r<'ngi bembeyaz oluyor. 1 ' 1 1 ' 1 " ramltklarını. haaırlarken Inoilletin gcç1..•n detlikodu hitmi , nıcıliz rİ!l• 1 nn ka<lar 1tal) , jhtiyac1nı ( nı~o u ka .. ınc.l n d'ö varil a l n v l l alat- ınrı ·fttr ..... mi~l rtl·r. Gözlerind n iki el m )"8.!'.ll, ızıyor: 

nı:ırttHn, .nıni Almıııılıırırı Bulgnrıstıı- ile tem'ıı eclerclı. Fakat harpten soıırıı nı:ı ~\i:aziı·e satan Kasım, Selim, ve Ttirkler gıırb.ı rJ.ı;;-ı-ıı akııılal'Jııda _ Tc,lim oluyorum, Pa~am, diyol'. yardım ve t a fkatiyle ya§ıyan ço· 
ııa girnıd•ı·i larihinde ıı itilıar~n Yu- "tela m:ıdclelerini buradan getirıi\·or- lbı-ahi~ı tutu im u;, adljyeye verilmiş- (Aklıma gelmişken ~unu ,;;yliyeyim Senin gibi mert bir düşmana te<l!nı cukları da aevindirrnek için Ço· 
ııaııislaııa Yeni Zd:ıı1 rlalı \'C .\\·uslu- ~u. Bitaı·11f bir YugMlavya lıile bu ha- lir. ki bıi!L'n akıniar, lıüWıı nüfus muha- <ılmıık . namert, bir sahh• dosta teslım cuk Esirgeme Kurumunu yardım· 
rnlyalı kuHet'er ITPtirnıcğe baslaclık- kınıdaıı l.ıir g>~i<l olabilirdi. Fakat * Üdemisin Cevizli köyünde ){eh. cere.leri ~arkt:ın t!arba clQğl'u olur. olmaktan ~vliıdtr. larınızla kuvvetlendiriniz. 
iaı ı !tnl:ı~ıln1ıştır. J>aha evvelden bu· . .; imdi ,·aıiyet d?ği~miştir. 1'ugosla\'- m~t karı:-;ı TfaticP Okkalının evıne Aln1aalar p:arpt n )Hrka tivY.ru ter." blr 
rada .<arl•ce hıl\·a kun·Jllı>ri vardı. F:ı- rn is;.ral edilse bile !talyap fa\'cla'lz· girerek 15 yirmilik altın ve nıuht.elif ı·oıl ııı!nın•·!::r ıe her zııınan hü,rana Tiiı•kk·rle Sırplar bugiin birbil"leri-
i,"t Bulı:ıır:stanılaki rnzil't·t iizeriıı< dır. ·Çünkü simdip kadar Alman~·a- esrn çal.rn Osman oğlu Ahmet l~lek ıığı-.•ın•)ar<lır) J{, ı·~ıi:trı:ıda devamlı nin mert dostları ve dünyanı ı «n y:. Belediyenin neşriyahmıı 
lııgiltcre. Yunani.<tıının da muı·afaka·ının i.<g:d ~ttiği .snhnlııı·dan ltal~·aııın scİ.ç ü~tli tutularak :ıdliyeye l'eril - ı!üşn,.ın 11laral< cıııinın Nemçelileri bul- i(it ask•rleridir. Üzerine cevabı 
ti ile derhal asker nakline l.ıa<lamı<tır,• '.;tifadc<i ılı>recesi malümdur. Almaı_ı· mistir. mu~!anlır. l>«t'l"U yolu takip eden 
Fakat ~u rnr ki, simdi Yııııanist:ınd~ rn icin ti••. kııradaıı komsu~u ve yeglı- Suç tasn ii: '! ürkler l<>rs ı·iiı-iiyen Almanlarla dai- 7-4-1941 tarihli gazetenizin biriJI' 
l1Ltlıınaıı İngiliz orclıı.sunıııı hakiki mik. 'ne ı·iı·etek anlıarı olmak ilil.ıari~·I~ Yıı- Akıncaktıı Hasan oğlu Tliiseyin n.a c<1rnt.<''1IRlıtrdı;·. ' f ecİ hadise ci sahifesinde (Biı1 hlidise) lıaşhil' 
ı:ırı hala ıııechuldür. "u~la.nanın kapanması zararlıdll" Is· ('aıı. kendisinden esrar satın oldığı- O m;ınİıla;. bütün Almmılara cNem- altındaki .)<:lzı m ütalea ol unnıu~tut· 

· ~ · ı · Ban:ıklıda amele :\lehmet oğlu Ö d ' • Harbin DalkmıI,ıı·ıı gı•li~:ııe en nıii- "al nııı·zuu l.ıahsol<a l.ıil~. her \·er«' ıs. 111 iler; sürclü''ü Yusuf oğlu Ha"ana "eler•". \·ani cNemçeli> veya cNem:ıe- · tedenberi dilenciliği meı<lek e ı!l 
· • t '' ' kırk ı·asıııda lbı<ahim taş ocağında 1 ]<e• hinı '~b.b, Almanların Bulgarı•\;ı?rn tihsnl :ız:ılııraktır. Yani tnaı-ruz ik ı- kaı">.· ı ·ııe ta<1i ettiğinden nıkalan · li · derlerdi. Bu kelime artık kullanıl- · · miş ı·e miiteaddid defalar meme: 

• F 1 • • ı · 1 l kt dinamitle ırntlatılan ta•.lardan biiyiik h · ı -"' ı.drmclerıclir. :ıı garl'tan ge<;ıc verır- •adi 'ı:<knııclan eok zararı o aı-:ı · "" ııııstır. mamııktadır. Bugünkü Türkçede tine s.evkedildigi a. lde yme znıı• · 
h•'n, bunt1 Balkıın •ulhu Mmıııa yaptı- Feci kaza: , c Xenıse• kelimesi sadece bir ııeı·i ho· lıir parçanın. bacağına i•abeti,·lc ağır avdet ederek 11yni uretle di lenmeğ• 0 

• B l ' t d · ı · ld · ı k · surette ı·aralanmıs ve h-:ıstaneı·e kal- 1 Af 1 K d · ıı•· i!Lnı siiylenıi.:, nııs.~a ı,;e ıı ııarı< alı Sofya v• vusten ı zn Kem ,rde .k:iı!ıtLane eac esme e roz nımıasıııa g~liı· ki ııe'li mün arız . · devam etmiş o an yon u a rı 
1 ·ı·k· "' n. clıı·ılmıs.·tır. Zavallı is,c.inin sag· bacağı ' takbih ilt• bu ge~'ıl \"erm"ııin ıı a .,. )felımeı kızı on iki raşında Halice, olmııktııdıı·. mındaki şahsın 5-4-941 g ünü menı 

B ık 1 • 1 ·ı ı· b b k ı t' '- o "' l"I ı diz kaııa.-,.ından kopmuş, l'Ücuciu ela . · d . d "leP' ha_rb_i .a ·.:ııı ara y_a;-acagını ... ·· "- l ı __ r- om ara)manı ka·a.pt:ın. aldığı yarım i o . . e 1 ~ıy.ma smıııılı ordulnrıııın .,emçe 1 ere "' le ket hastanesı cıvarın a yme ı 
- l l .., t ·· k ı k 1 k · muhtelif .ı·erlerinden yaralanmıştır k ld • 

1 
t ful· ıııı~lı. Hac _ıse el', .'.''"'\'.' . ~oı u~.~nun I HIFEDE-- nıHkıncsıııde kıya~ en e :ııı mn ıııe- olan muharcb2leri11rle Sırp ar ~ >erı- me ·te o ugu memur arımız ara ·~ 

haklı oldugunu gostermıştıı:-,. Şınıdı -B~~ T ~~Fi 1 NC SA nııstır. Bu Y<' kaptıı·mı~ \'€:. 4 parnıagı kopmuş ·,ya O>nıaıılı ordusıylr beraber -"'emçe- oo dnn görülmüR ve darülacezeye seı 
.\lac:ır, Rumen. Bulgar arazı,, de lıu\ Buıg.u .uazısıııc. knı~ı ;apıl - .. . . . tur. Yaralı çocuk hastahaneye kal - itlere karşı harp ctmışlerdır. Ancak G i tf ç 1 l r edilmek istenmiştir. Bu sırada Kad' 
ate$ dalgasıııııı L:ısirjııdcdir. Gariptir, müna><eb!llr. Buıgıtr hıırn ~tı~'..etlcrı. dırılmıştır. 1 nıe\'zİi vaziyetler de Nemçeliler f adi- • zz e lO a ı ş a ri h-amil olduğu sustalı çakı ile rrı e· 
k.i. Bulgarlar,_ cliiıı Yugoslav. tayyarelc. "-Umı:~danl'.gı._ ?_u~ı. _:ıksıım .ı~,ıgırl.ı "ı Ka ma ile yaralamış : . . . .. ren Sırpl_arı Türkler<'. karş~ sevketnıek. l\lugıu mebusu sayın emekli orgc- murlaı·ımıza hücum ederek, bun lar; 
rının hare)<et_ını ına•ıım hır tavıı!ııl lclı~ııp ıı.e.~ı.etmıştıı · , .. ,. areleri. Kemalpa~a kaz.asının l!alı~ey!ı ko : te ~ıuva!fak olı~l.ıılmışler~ır. Bu _nadır ııeral izzettin Çalışlaıı Ankm·adan dan birini elinden hafifçe yaralall1 1~ 
rırotesto etmışler, Bulgar radyosu ıl:ı 1 ugusl,I\ lJ?nıbarchmaıı t.ı.? . .. . , · yuııde Hecep oglu Ahmet Kılıç, arnı rnzıy~tlerdeıı l.ıırısınde geçen bır va- ~elırimize gelmiştir. ve polb tarafından tevkif olunara 
Alnımı kıtıılan lıuradan Yugoslaı·,,a- 1 ~ ugün :ı~ık bırcr ~ehır olan :>ot;a '."! t<iiycleıı Yusuf oglu Cemal Çertıgi, ka Sırp _ Almatı münasebetlerini :ıy- ----------- --·--- nıe~hut cürümler k::ınuııuna tevfil<ıt.~ 

."" geçıniy~cckbı·cli. Bir tek ııeferim~zı Kusteııd!le karşı. tıuı:·nı.z'.l'.1 ,l.ı~luıı~:,"i= k.ıma ile karnıııctaıı ağır .surette ya- clın!:ıtmak bakımıııdan çok şayanı dik- derhal mahkemeye verilmişti. tcrd 
de Alman ordusu ile harekete geçmı< .ardır. (ok buyuk btL ıılıf'.ıd.uı ·' ~ ralamıştır. Yaralı lzmir memleket kattir. kılınan muhakeme.si neticesinde Ka» 
değildir. llulgal'lar, temiz bir Bulga~·ı ·"n bu bıarr.u~l.ar'. Kust~~dılde ~e~e\:;1 ha.stancsınc ııakledilm~ş, ~uçlıı ya -

1 

Bir Osııı:ııılı o~·,ıusınıu Nemçelilere ri sabit olan bu suçundan dol ayı rna 
nıemlckctı olan ~lakedonya h:ıkkııul.L ırtasııı,ı ıe aske:ı olmt)aıı hedef .'' kalaııarak adlıyeye verılmıolır. karşı sevkeden lıır Turk kmfıaııdaıııl kemece iki ay hapse ve 60 lira psr''. 
ela bir_,,ey süylemcm.i.slerdir. Buna rııi:- ::iof):ada !"" .*e.h_rın. _garp rnrosl'.ırı~;'.I Ornıan yanırını: , . . .. .. Sııp topraklarında ~emçe ordusiylel BUGÜNKÜ PROGRAM cezasına mahküm o l unmu~tıır. ~ı•1 1, meıı Kusteııdıl ve :-iofyayı oomb:ıla· ,eıcıh edılnıı~tıı. Bıı çok kadın \e ç Ba~ "tdırııı Kızıl Keçılı koyu hu- kar~ılaşıyor. Neıııç.elıler Sırb1Staııııı eli.senin bu .suretle sayın gazeten ı~ 
nıışlardır.> ~ıı_k. öl~Oştür. lla.,arlarııı derhal tıı- cluduıı<la dün saat on dörtte orma~ şimalini i gal etmişler ve bir Sırp 8 Pro!'ranı, 8,03 Ajan,; h;ıberleri, tavzihini ı·ica ederim. Saygıl arımh" 

Demiştiı·. Hallıuki Kus tendi!, Al- nıırıne ua~lannu~tır . , .: . 1 ymıgını çıkmış ve köylünün garretı voyvocla'tnt Türklere karşı harp ctme. 1 s,ıs hafif parçalar (pi.), 8,45 ~v ka. Dr. Behçet U:ı 
manların en mühim yığınak merkezi- . 8-0fya, 7 (A.A.) - Bulgar aı.ın,ı ôle dört saatte söndürülmüştür. Yan. ğc icbar etmişler. l\emçeliler Sırpları' dını . yemek liste~i. Belediye Reisi 
dir. Bulgarlar, Alıııııııl:ırın Bulgar ara. oıldınyor: . . gının Halit ojClu Yusuf Özşaban ta- öne .silrüyor ve kendileri arkadan yü· 1 2.~o Program, 12,33 Türkrr plak I ;t 
zisiııi b:r üs olarak kullanacaklarını, Yugoslav t:ın-.ıı~!erı. _tnrafınd,t~ rafından yakılan çam kömüninden rüyorl:ıı· . .\!uharebe bir müddel cere- ıa·ı, 12,50 Ajan< haberleri, 13.05 
fak:ıt her türlii taarrnzdan masun k:ı· Bulr:ırist~n aç_ık .. şeh_ırlerıııın tı_om.bıı~- çıktığı anlaşılmıştll". 10 hektarlık a- yaıı ettikten sonra Türk ordusunun Türkçe pliıklar programıııııı d~ı·amı, -! Kısa Haberle~ 
lacaklarıııı sanmışlardır. dımaıı ecLlmesı ~ı~~·ıne B~lgaı huku- razi dahilindeki aji"açlar yanmıştır. galip geleceyi anlaşılıyor l\fağlüp ola- 13,20 kansık program (pi.). 
SOVl'l'T lll'SLl. - n:GOSLAıTA: m~t .. B_ul_gar el~ılıgıne t:ılımat goııde· Suç!u. tutu lmuştur. 18 pı-ogram, 18,03 cazbaııd (pl.), 

Son aıılasnıa müna>1ebeliy.Jc Sovyet reı-rk sıvı! ah:ılıye yapılan bu harek.e· Sılah taşıyanlar: . 18.30 Konuşma (çiftçinin s":lati). 
gazeteleri, Yugoslav~·anııı sulh polili- '~ kar~ı protestoda bulunmasını bıl- . Karsıya~,, vapur iskelesinde Alı l 1 18.-15 .\füzik, 19 me~hur tango n caz Seferihisar hükumet hekimi p rl 
kasını teb:ıriiz ettirmekte ve lıu suretle ıl:!mıştıı·. oglu Hamıtte. buı t~banca, kemerde ji;!:)} IA\l!P~ a orkestral:ırı (pi.), l!l.~0 Ajan>\ ha . Nusret Toksavul Yıldızili hiikfi~~, 
ıfo ' Recep ve Refıkte .. bırer bıça~ bu l.un- l9'W'U ~ lıerl!'ri, l!l,45 konu"ma (ziraat tak- hekimliğine, Dr. Fazıl Talu Sefcrı .

1
• 

E L H A M R A Sı•nemasl muş . .. zabıtaca ~usadere edılmı~tır. U :i:U IYlı • vimi), 19,50 Fasıl heyeti, 21 ,1,., rad- .,ır hükıimet hekimliğine tayin ecl• 
Öl_umle tehdıd : .. . .\'O gazete.iİ, 20,45 radyo •alon oı - ıııislerdir. ı· 
lkıçeşmelikte i\1ustafa..oglu Alı, K. S. K. S kesfrası. 21,30 Komısma, 21,4:, Kliı _ * lktısad Vekıileti i• dair~si ııı', Bugün 

;\foht:ıbıııın nuranur güzelliği dünyada eşsiz olan gilzel fzmirimizin 
şiir doiu nefıs mehtaplı geceleri başlarken, senenin en nefis, en hari
kulade Aşk . Mu•iki • iir ve nihayet bir sözle (AŞIKLARIN FiLMİ) 

geçim<izlik yüzünden karısı otuz ~ ir l86 Q,kar Egli 20 ~i 75 sik Türk muziği koro~u. Şef: \fosud fettisi B. ;\I ustafa Özaslan Ankar:ı, 
yaşında Saadeti ölümle tehdid etmış.. ~oo: üp_ziıK.mlar:k· iı ~ 3 Cemil, 22,!JO Ajans haberleri, 22,41i dan °şehı imize gel'!liştir. Şehri:ni\. 
cir . c " d ( 1 ) ?~ ?" y kı" ıırog deki ·,,, müe<se•elerını tetkık eder• • İ::..,e taarruz : 76 A. R. Üzümcü 18 50 20 ·:ızuan P · • _,,,_;:ı arın • 

61 K. Eo.·kı"nazı· 17 •,ıO ?_;, •:ımrı~\'~e.k~,~·L ~p:a~n~ı"~·-----·····t·irıİ .••••••••••••• ~. Kahramanlarda Mustafa oğlu E- ., • 
tem, ı,-..ırhoşl uk saikasiyle Hüsc.dıı ka 28 ~I. Beşikçi 35 ~5 46 
rısı on sekiz yaşında İkbalin evine ta- 25 H. lliisııü 21 ;;o 21 50 TA yy ARE Sinemasında Tel. 36-

olan büyük 

Doğarken Ay >UTllZ etmiş ve tutulmuştuı'. 
Şişle yaralamıf : 580 
Buca<la Yaıııkkahvelerde Fehmi :!48046 1-2 

H arikalar şnhe~rini, müstesna bir sinama haftası olarak sayın müş- oğlu Hü•eyiıı, sarhoşlukla Ali oğlu 
teriwrnıe üıkdim (.oc]er. Bu emsalsiz sanat ve güzellik filminin baş Veliyi •işle sağ kası üzerinden yara- 2~8626 
roilcrincl<' bc.vıız perdenin daima en büyük (ilimlerinde takdim ettiiri l:uriıştır. 

1-2 

eşsiz bülbülleri Eararcılık : 

Y lsmetp-aşa l.ıulvarında Nuri oğlu 
JEANETTE MacDONALD NELSON EDD llckiriıı üzerinde bir parça e~raı· bu-

k lunmuştur. Bütün ,;evi~<·nleri sonsu7. hayranlıklar içinde bır:ıkaca tır Sarkıntılık: 

Jt:RXALl>A - En son \'e en mühim H A R P haberleri Şehitlerde Süleyman oğlu Şakiıo, 

Xo. 
7 
8 
!l 

10 
11 

ZAHIRF. ı 

17 
22 
27 50 
~4 )fal az 

Yok. 

SRASSL\TI - Hor gün 2, 15 - 'l,30 - 6,45. 9 ela .. Cumar tesi ve Pazar Ahmet kızı 16 yaşında Liitfiyenin Ö· 

10,15 ve 12 de lıaşlar nüne geçerek sarkıntılık etmiştir. ln Cu. :\L Manyeti 

1 1 Suçlu bu kızla evlenmek istediğini ve 138737 eki yekün 

K. S. 
10 

DiKKAT: Haftanın her gününde ilk seanslar ucuzdur. Salon 20, 
sarkıntılık suçun u onun için işlediği- ---

--------•Bliaıiıilkiıioıiıinıııi2ıiı5iıı, K-ol.tukııill3•0•Kr11İoiı. ----•11111•• ni söylemiştir. 138929 U. yek fi n 

K S. 
10 

2 Nisan 19~ l Çarşamba gününden itibaren 
: 11111 • • • f 11111111U111 •••• 11111 1 11111' 11f'11111'1111111 ..... 111it1 1 . ......... "' ................ i 
: TÜRKÇE SÖZLÜ - SJ.ZLI - ŞARKILI ' 

i DOKTORUN AŞKI -
'Sı ı ı n ı u 11 u 11 1 u u ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111111 .... 111111 it ............. .. 

MÜ;'.1ESS1LLERİ: El\IINE RIZ IK • -S"'LE YMAN NECİB 
OKUYAXLAR: MÜZEYYEr' SENAR - :MtrSTAF A ÇACLAR 

AYRICA : Gayet g ülünçl ü ve musikili ÇİNGENELER BAf!i 
MATiNELER: 1,45 - 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumar e 

Pazar 1,15 te b:ışlar. 



, 

8 NiSAN 1941 SALI ( ANADOLU ) 

ika ye 
................................................................................................................. . . 
• A • ., 

~[zmir Levazım Amirliği ilanları~ . . : 

SAG ELİN PARMAGI 
ııu•1••••11uı•1111111nı111111111uuı1111111111111•U •l• lll ....................... . .............. , .......... ... 

:ı:mir Levazım Amirliit i Satın Ahna Koınisyonundan : 

,~ıllıizde lı' · • ı· · ·ı · d • '.Ün bu sırndü, hnyvnn ön nyaklari)'le 
'dıra1ak ~ ırı >aı: e ını ' erı ogru ve silr'atle dizlerimi tırmıklıyor, pen-

:"tarın;k l arımdnk i hastnlıji;ı me- çe\el'inin etimden kemiklerime işle-

d
den lere cevap vermek istiyo • d iğiııi duyuyordum. n' edi Kiiı1:hanlı köylülerinin ne vakit 

~nlar: hak ikaten garip be~ par- bana yardım iç in geldiklerini tahmin 
kı~ Beşi de, maf•allarında haiıf- edemiyeceğim. Yalnız, onları birden
a~ ılnıı~tı. Elin deri<inde sınıca1ı bire etrafımda bulduğum vakit, be-
k aı_ııın rengi vardı. Bu renk, tam nim son kuvvet dakikalarımd ı . Fa -

ı~a h1 ızasından baslıyor, bilhassa kat hic biı scy giireeek vaziyette de-
;a r arın üzerinden geçerken kı . ğildim. Köylü ler: • 
t dıııhor a~asındn, bir iı1-1ın teninden - Bir par• .. Bir p-.ırs !. 
b~ a zıyade, yarası henüz iyileş- Dediler. Bu kadarını isitebilmiş 

ıa ır hayvanın bozuk teni kadar tim. Bir ele: 
~fmış ve' dökülm üs gözükliyor • - Sakın diyorlardı, sakın boyazı. 
t' •n umumi duru~unda ise ' her nı bırakma! 

\ bı· bir şeyi kuvvetle sıkmak isti- Boğazı ellerimde id i. Yahut, bir ke 
ı r hal d y · b"t" · re daha söylediğim gibi, nefes boru-

ıu1. vaı· ı. anı u un sın i r - 1 tlf ~nık ve geriktiler. >U ,.e canı elle11imde,rcli. Dunun a be-
n, kaldıran a dam. ı-aber bu son cümlenin manasıııı an -

,,.,D .• inleyin iz; dedi.. hte size bir lıı·ordum: 
'1 •a · k · - Hayır, dedim; daha. daha fazla i U )'esı ·i hir elimin seııelerden-

·~U ':U'll.ıkluğuna •ehep oldu. •ıkı)·oı·um. 
'. h: edı sene evveldi. o zamanlar Dııhıı' fnzla .. Ama \Jütün bir kuv . 
'nd· a~lıda iki karde;; ikimiz de ,·etimi sarf ettiğim halde bu ye:ıi kuv
~t~ çıftliğimizde çobanlıkla geçi- vct bana nereden geliyorrlu? Yahut 
bart Uk, ~ürthanlıların çobanlığı nereden onu topluyordum. Bunu d>ı 
ııı.t: ~ız yalnız sürüleı im'zi ot • lıilnıiyonını. Fakat, onu öldürecek 
·,anı .ıçın değil, bir çok av için de bi• yerinden yakalamıştım. ve bu ha
av ıgı ıercih ederiz. Kürt.'ıanltd:ı rek,!:'timi yalnız biı, elim yapahiliyor
dı/n her cin<i bulunur. En besli Ju. Rir elim, yahut parmaklarım \' e 
~rcınJar Küı1:hnnlıcla olduğu gib· bütün parmaklarım, kollarım. ayak. 

ldaınzeı tav~an!ar ve en r~ııkli kuş- !arınım kU\'\'eti, chımarlarım, dinlen. 
tutu d \ı h ı me kudretim, belki de biitlin bir "inir 'da nuz a a ar ve yaz "''' a-

1,nn ~onı-a kış hayvanlan i~i!l teı- cihazım; ,.e ne biliyorsunuz, belki de 
:r mı~ avlar )' İne Kiirthanlıda ya. ~özlerimin görme asabı, hüla•a bir 
~~ 't in~anı me)·dnna getiren b ı r yığın şey, 
·tıık ı ibarln bir taraftan ~ürüyü ot· ornda toıılanm ı stı. Sonra. vine bir -
ı. 1en ?ir taraftan da boş d•ırmaz- denbire bir •ilaİı pnlladııh;11 i'ittim. 

'~it ~ rıı ız i n güzel iki çifte•i vardı. Gafur: 
~la ll'un doğmadan çok daha evvel - Karclesim ! K ard<Jşiın, dedi. Rı-
1ınJ~ çıkarır, avla1>1mızı ilk ,afak rnk, bırak onu artık! 

ııı i .ıll'ında yakalııdığımız zammı bi Doğru amma hayvanı lıir tür!ii bı
ilinÇın hayırlı hir günün basladığını rnkamıyordıım Yahut bırakmak i.<te-
ı .. Ut dük dim: 
ı::iır- • l'ıııı "1lbah hayvanlarımızı u\·andıı·. - Evet, dedim. Rıı•akıyorunı i~ . 
t \~~vakit g(ın doğuşuna d·ah9. iki te ! 
~a ardı. Reyaz sürıi gece k:ımnlı- Fakat hal! parmaklarım, onu ilk 
akı Çakıllı bir dere gibi vadiye doğ sani;-·c can damarından y:ıkahıınış gi. 
(ı,ı:or, omuzlı\l'ımızda çifteler, ku biydi. Y-:ın! i.mkii.nı. yok a<'ılmıyor4u. 
'4ı·a '.Z bir iki çıngırak sesinrlo ya . Ha.,.,·anı sıııırl erınııu ar:•sınclan zor
Cec \aş ilerlivorduk. in ~ekliler Fakat parmaklarını, on • 

~-~~ en;~ bu ~on dakikaları kadar ları görüyorsunuz! 
'neb~ıl'.SS~z Ye clahn heyecan lı ne dil- Sa)! elini uzatan adam bir sanive 
··du- 1 •rRıniz? H er şey, uyanık gibi durdu. Hikayesinin son cümlelerinde 
)e ıru halde vine h eı· •eycle sinen kelinıe l eı i bir hayvan u ğultusu g ibi 
\~t~;~e i.Ç in de ·k aybolm~k i~tİ,\'Pn \ıir ırarİJl ve ç:qıraşık ~ıkıyordu. 
~ı~e •ehızlik v ardır. Tabıatın bu ken Göz lerimiz bir •nate yak ın bir za . 
~·ı·e llıah8u• sıırını \ıo~ yere diisün- m:ındanberi ny~ıi ~ i r .-iniı· gen)'inli~i 
lıtıj kalkmayınız. Hele bu dakika . ı~mc~e duran <ag elııı ıxırmaklarına ı
··,11 a, bir in.•an, \ıir tahlil arzıısun • lı~mı~t.i .. Bu parmaklar. g:ırip ~ırac:ı 
~o!{ uzaklardadır . •ıc ngı ıcınde .u):aıım~k .. ıstı,reıı bır toıı-

4ıreı:~. alnız insa.nı değil, toprak 1 ı:a~ ,kurdu g~~ı ~o~ukuyor. fakat .. ha
~•n1ı . !'ine kadar agaçları ve biitü n 1 ı eke le . ge l m ı)_oı lnı ~·· Ada nı b ut u n 
:~ı. ~eJ'Jer; adeta istila edip yutmuş. k~~·vet~y l e sag ç lını n parm.a~l'.ll'111'~ 
'lt~e ıç bir şey kımıld-amaz \'e hiç ~.ıı. keı~ .dn~.n baktı,'" h ı k.l~esın ı 
•z ~/ hareket etmez. Sanki her yer sO) le \ııtırdı: . 
~in Ora ge lecek \ıir günün keııdisi - On yedı ~eneıl e nl.h'ı·ı, p~ı<ud:ı u. 
'ıd0h~zırl a dığ ı bir yığın mukaddem- ya~ıd~rdığım .bır parsın, _uzer~~e n~ı,ı.. 
~ta~~nür gibidir. Sadece, bir iki çın . dıl{ı ı lk dakık-:ıda oldugu gıbı . ha " 
)Qlc b !le~i. bu k üçilk :ilet içinde bii . o kadar uyanık. o kadaı · upnı.k;.. 
t~ndu11' .. cihan yaratır gibi, gece ile Kenan Hulur. 
bı~ b· Zun arasın ela d:ımlar; bask11 --·-·· 
o •r ~ey ı Yugoslav tayyarelerinin 

~"1~~n için köpeklerimize d:ıhi iti-
:tteı· ız Yoktu . Be lki de çakıllı bir faaliyeti 
ij, hee . b.e-? zetliğim bu ~ey az s<iru - Baıtarafı 1 nci Sahifede 
.~lindr ık ı tarafında, garıp bir rı!:ıtım hasarlar husule gelmiştir. Ronıannı 
)· li a~ an i.ar muhafa~a .edi~or!·:ır : hükumet i, Yugo"lavva hükumetini sici. 

, ıııı. bukı gece, hepımız bıl i rız kı detle prote,t-0 etmiŞtir. · 

1 - Beher adedine bin lira tahmin edilen num nesi veçiıilc on 
dört seyyar mut\ı·.ık ı.J-ni,an-911 ııazarte" gün il saat l:; rl" pa

zarlıkla alıııac:ıktır. 

2 - Kat'i teminatı 2100 liradır. 
3 - Numune cv~af ve şartnamrı:.i her gün konıh~yon<ln gitriil ~lıilir. 
4 - t~teklilerin mezkılr tarihdc Çanakkale askeı•i satın :ılnı<ı konıi<-

yonumı müracaatları. 6 8 10 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda n : 
1 Beher çiftine on üç lira tahmin edilen (912) Dokuz yüz ıın iki <:ifl 

2 

3 

5 
6 

Ernt ~,izmesi pazarlıkla s:ıtııı alınacaktır. 
Pazıırlık 11 Xi<an !J.11 Cuma günü sııat on beşte Kışlada İzmir 
Lv. :'mir' tf ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin f. dil ' n tutarı -11856. On hir bin sekiz ~·üz elli aitı 
liradır. 

Tekarrür cclecek fiat üzerinden yüzde on lıc~ 

:ılıııacaktır. 

ŞHl'tnamesi kon1isyond:ı göri.il~bilir. 
lstcklilc•r kanuni wsikaları ,.< temin:ıllariyle 

kônı i s.\·(111 u nı uza nıii racnatları. 

• 
teminatı katiyesi 

birlikle belli saatle 
8 9 

lzmir Levazım Ami~Jiği Satın Alma KomisyonuntlJ\n : 
1 A~ağıcla cins Ye miktıırı yazılı malzeme U l !lH ııiinü saat 11 de 

2 
;ı 

Adet 

-
~600 

20 
• 00 

:ıoo 

1250 

pazıırlıkl:ı 8atııı alınacaktır. 
Şartnanıe \e evsaf her gün nıezkUr konıisroncla g-iirülı.•bilir. 
T·c:karrür ed ecek fiat üzerindPn ', 1;) t<lnıinat alıııarnktır. 

' 
1,5 kilometre 1.5 m m kutrun da bağ teli 
100 kilometre a m m galva7.in li ~ıplak tel 

2 No. lu Fincan Ye dere boynu 

Ağaç burgusu 
•l takım palanıw takımı 
1 rtiba t borusu 
})İl'rk vasırnantt-:-ıin<" g-öre l :1 

lzmir Levazım Amirliğ i Satın Alma Komisyonundan ı 
!\tiklaı·ı 

10,000 
2,000 

500 
4.000 

Kil•• 

• 
« 
« 

2,500 • 

ı' 

kuru iizün1 • 

2,000 ~ 
Yukarıda cin' 

satın alııuıcaktır. 

l':ı!Jıtes 

Çekircleksiz 
İrmik 

Patates 
Pirinç 
Salça 

;azılı allı kalem erzak a)' l'ı :l)'l'l paz:ırlıkl:ı \"e ıniktnrı 

'fnliplerin f) • 'i~:ın fl.J ı Çar~anıha g-iinü ..;aat on be~t~ nünıuncleriyle 
birlikle K ıslııd:ı tzın'r L •vazını amirliği SA. AL KO. na mürncaatları. 

Bornova tümen satın alma komisyonundan: 
J - J{or ihtiyat anbarı ihtiyacı i~in pazarlıkla ~rtlın a'hnatak 

(5) Tıın zı•)·lin)·:ıfnn iı ;hal <i giiniinde istek!ill'ı· t:ırni'ıııdaıı 

,, .. 

llf edil~ıı fiat konıi:-;~·onc:a yük,.ek gürülclüğ·üıH.len nH"Zl\Ür ZC'.\' lin

yaiiı lc·kı':ır pazarlığa konmu~tur. 

ı.:ınunı tahm'n tuları (:l2:)0) lira nlııp kat'i t~nıiııalı ( ı~;;) li

radı r . 
İhalesi !l ı !l·l l ('ar~amba gi.i nli sant 1 1. :~o ıla l~orno\':ula konıi;.;.. 
\'onun bulunduğu mah:ıhlc yapı l ac:ıl.;tır . 

.l st Jd h.~rin nıı•zkur gün \'l' saatte yesika ,.~ lı"ıninatlar!ylc Uirlik

te flOl"llOY<.dH • .\~kcrİ ;-:.allll aJma kıJtHİsytıl'\tlllcia hHZll' btılttll-
< ı:::ısı 

mal:ıı·ı. 

('at aka Ünı erli kii)' Sa. Al. Ko . elan: 
1 Tahnıiıwn b<•her kilo,;u 10 kuru~laıı 

.,.. ,,,, - .ıo ton Sığır eli pa-

zaı !ık 11'uliyle satın :ılıqncnktır. 
ihale 11 ni<:ııı !ı:t ı pazc,rtesi giiııii saflt <ın altıda yapılacıiHır. 

:~ - ·r~ılipl{'r~n belli f,!iin ve saatta kati t ~ nıinathırı \'l' kannni va~ika -
lari\' :.: lıirlik t e t)n ı'-•rli köy ;-;atın aiına kun1isyıınuna nıüraca:ıt -. . 
lan. 10 

·l b~e Pusunun kurulduğu karan • Bükreş, 7 (A.A.) - Bm;•,ekil Geııe-
&ird oltadır. ral Antoııesko, R umen milletine bir be- • 

'ııı, \' enbit·e bir çalı di6inde, bir in· yanname neşrederek Ronı:ınrnda h~r 
%•tt'i·a bir hnyrnııdan, yah ut bir tül'lil emniyet tedbirleri nin aİınmış ol. 
.'.~ına n. hangisi olduğu belir•iz hir duğunu bildirl!'iş ve Yugosla\')·a tay. 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
şirketinden: 

· Uz ~lımcleki •op:ı ilr dokundum. ya releriniıı bombardımanı gibi ağı r 
S •ı·ni ~e ı·ı ı_ne bir hayvanın atla'iığıııı hareketlerin Romanya siyasetiııd~ hiç 
~ >ıı, İıan ıyelercle hissetmiştim . Sağ e- bir tesir icm <Jtmiyeceks ~ de sercfi 
P •Icaı ayvanı birdenbire boğazından müteıarr ıı· olan hükümetiıı icap· ede
~ ~U ~ın.~ştı. ni yapacağıııı ve Yugoslav hükümetini 
~ ~ıınl'iiy~ ~·alnız bıu;ıma aj;iıldan ~ı - prot('sto ettiğini bildirmiş~ir . 
ıı ., 0~dıgımı •ii)·lem i ~tinı. Kardesin' x- - -
:ı -..... adım geride geliyordu . Hitlerin son Ilı 0Gafur, Gafur! dedim . Kard ,. 
e •n. ı r hayrnn yakaladım, bir ha;--

)!~kikatt · k' · k · · k ı t1 b .' e 1se, ·ımın ımı ~·a ·a a -
'lan ~lı_değil d i. Kulaklarım bir hırıl 
in h ogulmnk üzere olan bir hay . 
'l'or~~~ı sı n dan baskn bir seY i~itil-

•l•h ı Gafur, ded im, ben, ben !. Senin 
~r,a;ıın, silahın .. 
i.~ıı Ur hemen yanı baRımda idi. 

t· ~ı·di~a rı gö riiyor, yarı gö,.müyor gi-
el '- • 
i' ~u A.h sen vurulurıık olursan? 
il' iij? .Ş:?fur becer ik<iz bir rocu k m uy 

~n L 4l ksa pusu kıırmııs bir h-arva-
•. •ıe · ı>' ~~ b/e.canı mı onu şaşırtıyordu? Bu • ~nii lnıyordum . Fakat bizim Kürt

, :'it' l\ının fena iıdetlerindeıı lı i ridir. 
ıı- ~-~ ~_se l eyi hallerl~med:ğ'imiz za • 

~n eııe~ kö~·ün dı<aı·ı'11Hl& isek he
'l'rıı l!:el'iye cli>nmek, köylliye haber 
: ek isteriz. G. fur ,1:ı bliyle yap-

'- n· 'toru ı r dakika, d1>cli, ben :ığ'ay11 g i-

~Focu~· 'f t · · · ı · h t ı ı ıne • çı ey ı çevııı, ~ t a ı a eş e .. 

beyannamesi 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
haksız ta,ıı'l'UZU doğru gö~t~rmiye 
çalışmış, Bul garistanı, Yunanista~a 
taarruz için bir ü• haline koym~ı~•ıır . 
Hit ler, )fussolini ile b irlik olm u", fa. 
kat <on mağllıbiyeder ve lngiliz tay. 
yaııe l eri nin müth iş taanuz l arı, l•a!
y·;ıtıl a rı n l'lı h i manev iyatını bozmuş
tur . 

Hitler, yugo~ l avya '..e Yu na~ islan. 
da ka r~ılaşııc ıı g ı büy uk tehlıken in 
l\fo ~so li n i ve ken di•i için bir lend id 
teşkil etmiyeceğin i zannetmi~Lir. Be. 
•·anııenıedek i son sözler i, bu <ekil • 
dedir ve Alman milletini, buna inan . 
d ı rmıığn çalısmıst ı r . Hitler, lı 0)'an -
nameşinde en zi)·ade nefret e!tiği 
millet ol-arak lngi ltereyi göstcrm:ş • 
tir. 

• 
anonım 
:a lllart l!J.Jl tarihi için ald:ıde olarak i çtinıaa d:ıvel edilnıi~ ol:ın his

~darlar unıunıi h · ~"eti, ı\İ~abı -ekseriyet hasıl olan1an1ast clolayı.-.iylc, to11· 
lananındıgından Sayın hh;.~.cchırla1·1:1. ııizaJ11ll<imenin 27· nci tnnclde.,i ınu· 
cilıincc, ;ıo ni:<an ınn tarihine mil>,aclif Ç:~·~:ımlı:ı günü saat ıı d~ Şirhe
liıı Bah r itıab:ıda~i l<l:ırc merkezinde aleliıdc olarnk ikinci bil' içiinıaa da-

\i:'t ,,dilnı.:.•kt .:! olduVu iliın olunur. 

- Doktor Operatör 

Dahi Öke 
IZMIR ASKERi HAST AHANEsl 
KULAK, BURUN ve BOCAZ 

HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

ikinci Beyler solı:aiı No. (80) 

Hastalarını her ıriln öileden sonra 
lı:alaul Ye tedaYİ eder. 

--------------------------· 
Halit aeytİnyafmdan mamu~, 
Omer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

Kuruştur 

ALSANCAK 
istasyonu lı:artısmda yeni açılaa 

E· G E 
hususi Hastahanesi 

Sahibiı DOKTOR OPERATÖR 

A Dı L BiR 

Her ıubeye aid hastalar kabul n mil· 
tetı.ssısları tarafından tedaYİ edilir. 

( SAHiFE 3 ) 

. 
Otel - _Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege böloesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KO NFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

Gün .rük Muhafaza 'genel ko
mutanhk istanbul levazım amir
li2i satın alma komisyonundan: 

9.<i«ın.:ııı <;arsamba giinii ""' ı;; '.!tG00 1 ra muhammen bc•lelle • 
'"' kapalı ınrfln . :noıı ç fl er 1' ndurus ı alPıarak ır. -tik teminatı lRJ", ı. 
raclır. :'\iimun<' \'e ~ıır•ıınn " ·' her "lll kcm·.-·n ıla gıırulebilir lsteklil 
riıı kanuni ve~aik ni havi k:qıalı zarfları lI ı.ık s itme ~ aati:tcıen bir saat c\·
veline kaılar Gulııtada )lunıhane cadde<inde lbrahım Rifat hanındaki sa
rın alnın konıisyoıııırıa vermelerı . 25 •ı o 4 8 (2171 / 1142) 

lzmir vilayeti daimi encümeni 
riyasetinden: ' 

1 

2 
:ı 

Para:. hiİJ? ·üılt· n Büyraklıya kııd.ır -:16U2- metre "zunluj\'ı,ııd:ı 
Parke kalttırını in,aatı ·1 4 !141 tarıbinden ıtı ıııreıı 17 gün n'ıüd
d<'llc ,·c k a palı ,_<rf usul iyle eks:ıtme;'(• konu.:-'1u~tıır. 
Tahnı; ıi k e~if lı<·deli -13~058. l.ra 3~ k rıı~tur 

Kesif eHakı G~O kuru,.· mukalıilıı~de Tıırıstı'k Y ) t k o .ın mın a ·a 
nı iiclü rlügii ııııen nlıııabi lir. 

·1 ~Jm·akka' temi ı ,ı t miktarı -8153 liradır. 

5 lsl ·klı r ıh:ılt> tarihinden <'il az 8 giiıı e\'\'el Tur;s tik Yollar mııı· 
t:ı!,a ~lüılli l'liigündcıı ~hli)'cl vesika.<ı alal .ı kl a rılıı'. 

fi J•:l ç..~iltn1e ~1 .o 'i .-.an !l41 P\lzart esi gü 'Ü saat 11 de lzmir \:iJa,·<'ti 
Da ' mı Enl'ıinıen' odasında )'atıılacıık'tır. . 

7 l s tl'klilt>ı· 2 ı~ıo ,ı, ılı k.ınunun lıül,ünıleri ı e yiiı·o hazıl'lıpcaklal'ı 

zarflıın ıh:ıı • günü .>aal 10 na kadıır ınaklıu7. nıukahiliııde Vfüı
yel nı:ıknmtıın vermeleri ilan ...ı.ınur. 1 8 (12~7) 

lstanbul P. T T. Müdürlü~ün
den: 

l !aı'<·;. iı ih ı,ı-.ıc• ic" '2 lllt' !r<I ı:;, 11 tre ı ık 6'1. 10 metrel'.k 645.!1 
ı~ıetı·elik 127.;, ~ ctı c l.k l!\:ııı, 7 n etrelık 1070. li m •relık l ~\20, cem'an 
lıOIO adet kesta ne ciı . ' nelen telg ru .ı rcgı kqı2' 1 za ·fl a 2S :ı !1H tari
lıinde eks iltmeye k ı •ııı muş İ $<' ıl e tal· p ç ıknı<1dığında ıı tıir a)' içinde intaç 
eıUnıck tlzcre pazarhra C"ıkarılmı~lır. 

Pazarlık ~:ı 1 !l l 1 tn ri h in ıle ç;ırşa nıba günü , a;l t 16 da htanbııl Bu
yük postahane k:ıl'~ı'1tııl.ı \'altlc hanının ikınC' ; katında ularemiz Unıuml 
.lcpu nıulıa.<iplii[ i od: >ında top!anacak .lliiılürlük alını •alını komis\'Onun-
da ) aııılar.ık\ır. . 

Diı klerin ıı beh<1·iıı .ıı muhammen l ıı"li .; !.ra, muhammen bedel ve-
klıııLt 30050 Ji,· :ı oı J> llh\','.U\klt tenı.nrıt 2:!.-:; lira 75 kuru:-ituı·. . 

:'lluk:l\·ele n şal'tlli\i'YC 'rojeleri n K~ruş mukabil!n.İc \'erilecektır. 
TaPııler'ıı <o ı tnanıe'cr.ıı i görmek \C mın·akkat tcminatlannı yatırmak 
üzere çalımın gunle ri, de Büyük pusta i'.H•t' \ıir.;ı ı biı"nc. kat.a mildürlük 
idari ka•em ll• \'tııım ,.e lıi <llar kısmına ve eks i me gun \C aatinde de 940· 
!J4 l seneleri tkarct d.1'1 ,·c sikası \'C temhn nıakbuz.y'e birlikte Büyük 
po.ıahanc karş ısında \':ı lde haııınd;1 ikıııc katın Umumi depo muhasip· 
lıgı oda.ımıa tuplanncak. Miıdürltik alım ve >atım komisyonuna müraca· 
atlal'l:__ 4 8 12 16 (2550, 1284) 

Müzakerat ruznamesi, aşağıda gösterildiği 
veçhi(e aynen kalmaktadır: 

1 İdare Meclifil raporu ile h~sa\ıat. ıetkikc nıenıur mürakip raporu· 

2 

" .. 

nun okunma.sı. 
1~40 hesap yılı bılaııçusiylc har ,.e z.ır:ır lıesa!.ııııın t.:ı>'·i\ı \'e kn· 
lıu.ü ve ldar~ meclisinin ibrası. 
ld:ıre :lleclisı azıılurıoıdaıı b:ızıla11rın nıe ıyrı,·cllerin:ıı tecdidi \'O 

İdare • leclbi aza.arı huzJr hııklarınııı es\ılti. 
~ l!J41 senesı ı çiıı he>ahn!ı telk kem ' r Lır mur:ık; ııı ta~· in. ile 

nıürakcbe ıicı·dınin te:;l;,t 
5 Ticaret kanununun 3~.} uııcü maoıle :. ~ tcvfik.ın ic~lınııla :irket'e 

ticari mu:ıme le l'de >Ulllıını:ı,.ırı iç. İıl.ıro aza rıoıı salahiyet 

\·criln1e~i. 

Jtu içt i nıada hazır 1.;ulunn1ak o.1ı·zu~uı dit nıan S;nyJn h '(SE:darların, hunııl 
b uluuılt: lal'ı h sse '<'ııetlerini içt mmı.rn ııir 1 ,ıft.ı e\'\cl ya ~irk~tiıı İclnro 
){erk•nin<l~ ,·~;-a tı:r Iıankııra ptıı·mı dt>ıa, rı V' 1ı se e .•clalınl'ı nİ7.:t• 
!llİ n1uu t ~t ıarfında rnt-ırıldıK nı mül -ıvv 1 Li kı~ ihnuhabPr han1il bıı• 
ı unnıa1<1rı lazıf"<l•ı. (1310) 

eJc ı an.l atı rsı?ı: ·F akat bunu düşün 
~ i~f soyl em ek arnRındaki iki ""ni
~iltinncle ele zaten G<ıfıtru kaybet -
1'.tın1 ı. ,Ka,nd e,inıin 'ırııcl .. •np olmn
~e du~unecek halim el, ; ıktu. Sı
ltıde hayvanı tam n.ıfe$ J,.ırU>U Ü~C
tııı n Yakalamı,lım Bunu biliyor, 

Rl'itaııyn, müttefiki Yuııan;gt:ının 
•·c yeni ,i!fıh n,.,]<adıı~ ı Yugosla\'y,ının 
yaıııbıı~ıııdn kalacaktır. Hitler, be · 
ynnııame<inde felake tl i zaferlerden 
bahsederken ren liteyi nuzan itibııra 
almamaktadır. Hitler, ne ltalvan im
paratorl uğunun tahrip cdil~i~ \'C 

çökmüş old uğuna, ne mü him ve mo· 
dern silüh larımıza, ne de artar:ık gel 
mekte olan Amerikan yand ı mına ela 
hi~ temas etmemi*tir. Hitler , helki 
avantajlar bu l acaktır, Fakat yeni va 
ziyette hürr iyeti sevenlerin bir -
~ey yapacaklıırın ı da <lü~ünmesi ıa . 
zımdır. 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cilclinize tabii ta· 
ra•etini iade etmek istiyorsanı:ıı 

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

KAŞELERİ 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiN iR, 

[ 
ı i 

\ h akıarımı orada11 çekti~im daki
~llle e~ şeyin, yahut kzndimin malı • 
i0 hagını t.akılir ediprıluı.ı. o~un 
'ha ~r geçen ~ani ··r., ııarnıaklarımı 
· ta U\'\'etle bu nefes borusunun 
~!tjrafına bir pen~eden daha sıkı 
lııı Yor ve hırıltının y:ıvaı yavaş a· 

asına kul a k ver iyordum. Bü • 

Hitler. mağlup edilemez ceph eye 
hücu m etmiştir. Rurad'ı çok mühim 
neticeler beklem ek l azımdır. Y~şa~ın 
Yıınani•tan, yaşasın Yugoslavy a, y a
şasın milletlerin hürriyet i .. 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacalı:amız 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 1 
Kemeraltı - lzmir ' 

Z AY 1 
l\Ialiye Vekaleti kefalet sandığın

dan Kar~ıyaka tramvay idaresine 
namıma verilen 26473 No. lu kefa . 
!et cüzdanı kaybolmuştur. Cüzdanın 

hükmü olmadığı ilan olunur. 
lzmir belediyesi Karşıyaka tram· 
vay id ar esi sabık ida:ııe memuru 

C~ıııil Kor 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINl.IKLARI, DERMAN kaşe· 

!eriyle derhal g~çer. lcabındll gün· 

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHA NEDE BULUNUR .1 ........................................ .. 



( SAHiFE 4 ) (ANADOLU) 8 NiSAN 1941 SALI _ ~ 

· Avrupada Milli Piyango ·soN HABERLER 

Karşılıklı hava laarruı

ları yapıldı 
Londrn. 7 (A.A.) iıı;ilız ha.1n i•-

tıhbarat daiı·e.~i bildiriyor: 
Savns tav\·arelerimiz, fi'rnn.-.aııııı 

gal edilTni:-5~ ;ırazisi üzerin( le uçuş . ·ııp
mış, K:ılec!e hangarlara, depolara. Bıı
lonide kamvonl:ıra ,.e diğ'N top meni
lerine ate~· etmi ·!er. hiç hir dü~m:ın 
tavvare;ine r:ıstgclmem i•lcrdir. 

'i.ondra, 7 (,\.A.) - ll:ırn \'o d.ıhi
li emniy·et nezar~tlcrinin miistCt'('k 
tebliı(leri: 

Dün gece az ıllişm:ın rnyy;ıresi s:ıhil 
etrafında faaliyet g-ö•Uınıi~tir. lskııç
yanııı şimalinde .11e lngilterenin batı 
şimalinde bazı nokt:ılaru bombalar ııt
mrntır. lsknı;ynd:ı telefat )'oktur. 

lngilter'n.İn balı şimalinde lıiraı ;-rı
rnh varılır lfor iki b!':ıflnki h:H.1ı:•t 
nz<lı~ ' 

· Dünkü keşidede kazananlar 
Ankaı·a, 7 (llu u•i) _\filli pi.r:ın-

konun he<inci tertip üçüncu ke~ide;ü 
lıugüıı ç<>ki!m;stir. Kazan:uı ııumııraln
rı vcriyorum: 

!IJ nıs L/I'.,\ K.·'ı.ZAS.tSl,AR: 
:ııo-ı:ı 512!10 ı O:J996. 221999 

221::2:ı 23366 l 279710 287:l2·l 
,;ooo T,İ!lt\ KAZASA.\'LAR: 

2 1812 :)6629 48:l52 120!17 5 
l ;\5,;:1rı 115i\ 17 150058 214!i88 

!000 un.ı K.1.ZAS:\.YL\R: 

171718 
1908% 
2129·17 
2217;!6 
230827 
242002 
2·18586 
27010!.\ 
27!l251 
288500 
298381 

l 7J1!H; 177 ı.ıo 18X 1:12 
ını:ı92 l!H90:> 20ii219 
218226 2l!JOl5 22:1srn 
228529 229429 229912 
23-1387 2!l4986 z:ınn 
242297 217231 2·17295 
258996 266340 2669·15 
271112 271617 211:371 
2756!12 2816!)7 282G4-t 
291801 2908!i'.! 2!17898 

:: 17% 48:l:17 8526i\ J 02619 Son dört ıııım:ıralltl'ı 1265, 18·19 
109515 ı:ll866 1591 l:J IG!\078 ;)!)78, 9558 ile nihayetlenen 120 nıımn-
20t867 276790 rn be~ı· vüz lira. 

1000 LI !IA KAZ.-1.V .. L\'L.4R: 2369, 2912, 5900, • 6815. 7102 nu-
8704 1186·1 ' .21:1.iR 22101 mara ib n'h.ıyct bul:ııı J;;O hile! 200 

2681;; 268:12 :ı:ı:ı6ı :ır;770 lira. 
:l597:ı !l7:l4:J H76.'l 17117 Son iic ıııınrnrıı'ı 95.1 il• ııihu~·~llc-

Millet Meclisinde g.eçen 
dünkü ·müzakereler 

• 
An kam, 7 ( liususi) - Biıylik :llillet :llcclisi lıuglin toplannıı~. 

belediye kanununun on ıie.~inci madde ·inin tefairinc ait ınnzbat:ı.1·1 las
\'ip elmi~. ve ha.1·a laarruzlnrına karşı korunma kamınanun onuncu 
n1adcle.~inin tadjJin(' \'<' hu k1t·ııınH yrnidf'n bnzı hliküml~ı' iL1vfl.:ılnr :ıit 

.kanun ILlyihası ile yedek su!,:ıy v~-ı a.~k~ri ınl•mul'Jnr kanunuııun 
muaddel iielincii ırı adde.'ine 2 fıkrn i)ii\'esine ait layihayı ıniistac,,lcn 
mlizakere ;.e kabul clnıi~tir. :llcrlls nıznamesindc bulunan 27 ktınıınııc' 
\'el 939 hı·ihinde \'C müicnkıtı g-üıı !erde nıkubulan zelzelede fe.1·kalit
de hizmetleri görülen bazı nrnhklım lal'llı cezalarınııı :ıfrı h:ıkk•ııdaki 
kunnna ek fıyihnnın ela hirintj mü z:ık<'l"l.1"ini ~·rıpmı~. Vf' çar~anh:ı rH 4 

ııli toplaıım1k üzCl'P i~tim:ıa n'hayct V<'rmi~tiı·. 

·190:\'l GO!lGrı G.ı ıMı ı;Gsoo nen :ıııo hil<·t ~·üzeı· lira. __ S ______ v ___ l 
G6!1l2 Gll\ll.Hi 7218 ı' 702::.ı Son ü<· nnmıası 8:16 iic ııiha~'<'t hn- ov yet - ı ugos av Yunanistan nıüdaf aada 

Avustralya Hariciye 
nazırının beyanatı 

MÜTTEFiKLERE YARDIM ~{ 
SOVYET - YUGOSLAV 

ANLAŞMASI 

Sidney, 7 (A.A.) - A.1•11,trnl~. 
11.ıl'iciye Nazırı hey:ın:ıt1a buJıınıP 
vı.) demi~tiı• ki:. ~ ~~ 

_ Çörrilin vadi nrncilıince Y "f u 
lan·a,·a oJ,uıı, Yunanistana o ~ı . . ·e 
lwr yardım yapılacaktır. Sovı , 
Yugosl;ıv paktı, Sovyetlerin A.1~, 
ınıyelcrini şimdi endiie ile nıut 3 

Pıt iğ'in i gH-;lı.'l'mC' ktedir. 
--- X'- - -

lngiltere hükômeti *- --- 7HOO ı 77712 81.'92 !J00;.:1 lan u, ... ı tiz hilcl elli~n. ~un ihi ıımıı:ı- l · s h ' f d 

H 'tl I A J ld d •.ı~."ı-17 ')67"'1 ,,,, • .,~ nno11 ~ ı 1 1 1. 1 ·ı an aşması - Battarfı 1 n CJ a 1 e e - • • • '(il 
l er P anlnua a an 1 - . "· .. ·'-" ,,, .. , uısı ,.:: i.ı• ııilı:ın·t "' aıı iic ıııı ıı «t . 1 k ·ı· 111 l d k l ısı 

100256 1082:12 il ı :;G:l 11:1162 ı.n:ır liı :ı. -BAŞ T ARAFI l NCi SAHiFEDE- _ .llünforid uçan bır l lb;man eôı tvıacarzs an a l e Ç 
( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) 116290 t 1G!l!l7 1Eı;;12 120!l;;8 ıu~'un yaJn 11• lıir lezıılılirü olıırak ele- ta.ı',rnı·~"i Atina mıııt:ıka•ıııda <lli~iirül- gerı' do"nmo.sz' ı'çı'"' 

S<ııı numa!'a:-;ı 1 \'t•y:ı. 7 nuın~ıra ~ ı ı • ,. girdiı(i sırada !Iitlerin dü~üncesi Av_ 121130 121 ln!l 122·125 122!1~5 iiil, ayni z:ını:ıncla cl:ı !ıarlıin ın•ni~IP- mlistür. Bütün lm hnr<'kel N«'n t:ıy-
rııpanııı cenup doğusunda bir htırhe 111167 14172/i l 1~!15!1 1MllG7 ile nih:ı;·~t hııl:ııı GO hin hil«l l li>ı·ıl<'r ınesine mani olmak, sulhu mnhaf:ıza \':ır-lc'rimi1. z:ıviatsız dönmlislerılir. talimat verdi 
~irmeyi i,;lihdaf etmekle idi. B<'lki ıı;2G;;:ı l6:ıo2:ı 170111 17:1992 lira :!lnc:ıklarılır. "~ııw~ için i~i lıiiklııı;l'~iıı du)·ıhıvu en-· -~tiııa, 7 (A:A.) -Yunan.Basın ne-
de mihvcı• oı-taiııııın vaziy<'lini diisü- dı.~:ııııılcl,, IHık·t:ta'.lesıclır. .., l 

1 
z:.r<'tindcn lıildil'ildiğinc gör<', Yunan 

nerek bunu Y'1pmıştı. Fakat hu karll- Habeşistanda A k A v . t ,,;ıze e, ııa' ın ınızasınııı uU\'\'P ı ı~ 
rınıla ayağıııın lisümüş olma<! da s erı azıye si.vasdi ım·ıısiııleriıw U.\'f!'llll ol<lııiiu kıtalıll'l ,rnlııız 2 saat tutunac:ıklan 

Ba• tarafı 1 nci Sahifede ı ı J '> t S<'lıcp olabilir. ' -BAŞ T ARAF I 1 NCI SAHiFEDE- hakkında ısı-;11· ".'lmPklcılir. tahmin eclilmis olan yer erce ~ saa 
Hitler doğu cenup .\nu - .llaı·kostadır. il abes muhar;plı r., lıı: tutunmui!ardır. nundun bnska 10 de-

ııasında daha bazı şeyler i•ti - kuvvetlcı·i muh-nsnra elm.<tiı. Ru ku .. · muhakkak ki, hurada müclafa;t cok L\\·estiya g-azete~i muahede."ı 'lı:ı- 1·,, ll,·•hıı f"ı",· J,·ıı\•.1·etJnı·e k.•r, ... 
1 
hali.arını 

-\·oı·clıı. y ll g o-.· 1 "• \' )' a, t.·ı - lıüyiil< olacllk Ye İngilizl<'rin molör- - a' ~ " 1 _ .. .. ,·etlerin sehre gil'diklcl'İ habcrl 0 ı·i he- ııidaı· bnlmakh, iki millet ıır,ısmda- f . 
1 1

. A 
mnnll•n cevrilmisti. Yunanist.tnın da ,,[iz tayit edilmemi~iir. ( Aı•n<lolıı - lii, zırhlı .1·e ':ljiır fank ku\'\'etl«rirle ki dostluğu tebarüz etti,.erck htınliıl tam olar:ık muhn aza dmış en 11'. -

i'gal edileceği tahmin edilmişti. Bi _ takvi)·e edilecek olan Yunanlı!:ı:•ııı yalnız seklen değil, pl':ıtik bakınıd:ın manlnrın hücum için talışid .. cltikl ''.' İ 
nacn<1! .ı·h sıra Türklere gelce/ok, lıilahare edilmi~tir.) muv:ı!Takıyl'lle t::ırııı.s:ır:ıkları:uı süp <J:ı sıılhu ktı\'\'ctlendircliğini, bunun mıı:ızz:ım kunetlcr çok mudhı~ hır 
Türkldiıı muka.1·emeti ku·ıldıkran Ccnulıt Hab<'şistand:ı nı:ıh>ıır ""'''- he yoktur. i~indir ki. Ru,.ynnııı böyle mu:ıl~edı•- · :ıtl'şl<' kaı.,nlanmışlardıı·; 
soııra lıir taraftan Ubya, diğec la : kilerin teslimi bı•Ueniyor. En kuvvet- Fa kal Sd<"ınik cephesinde mm·:ıf- )eri kc~disinc hir hizımı gayri mtifa- Atinn, 7 .(A.A.) · 'i unaıı O!'dulan 
raftan Suriye üzerinden 8ü.1·eysP in- li me\'zi Condnl'dır. ~lu"tv\·:• linı:ıııı- f:ıkı.1·etli harp, ancak Yug-osl:ı\'la!'ın rık tehlkki <'ltiğiııi, lıu muah ·denin umumi hnr:ırg:ihının J6;J ııumıırah 
mek içiıı te~ebbfü,te bulunulacakp. ııı ltalrnnların müdafaa dmeleri ih- Stnını:ınııı garp vadisind" veı'ı'Cch - keııdisine benzi,·en ve.<ik:ılar i<:iııde tl'lıliği; 

Belki llitler, Türklerin çetın lıir " lcı·i müdafaaya bağlıdır. hnsu-i bir kıym~t taşıclı<,ını, lıtınun En modern harp vasıtaları \'e silah-
bl "· limali lıulundııj!u <iıdeniynı. :.\laa Arnavutlukta: " h Al k ti · ceviz olduğunu hcsa ı.rnrak L· ,r:ın- Yııg-osla.1·yarla iyi bir akis y:ıpaca!(ı- hırla mlice hez nıaıı ııı·ve erı, 

ya üzerinden, belki B".!ku petrolleri nıafih burada hüyü!< 
1
"l':Vf·ll"r lrn - Y'lıg-osl:ıv ordtHu, Arnavutluk ""il- ııı. 80\·y<'tler milletleı· arasrn<la ela tank, :ığır toıı .1·e layyıırel<>rle mah-

mıııtaknsıııdan yeni bir yol düslinü- lıııımaclığı tahr.ıin edilın»kterlir. lıe.<i üzerinde topçu at<'~inden sonra !';uıriniıı mlidebbirnne sivasetinin bir dud kuvwtlerimize kar~ı birbiri iizeri-
yordu. Yugoslavya, Bitlerin muı: biı Kahire, 7 (A.A.) - flcıray:ı !!>'IPn 1 ırek< te ge~miş ve mühim ileı leme- (•seri ola•:ık tııkdir edil~cei(in; yn - ne miikel'l'eren Yunan mçnilerine ta-
fdetı· olmadı"'ıııı wöstermistfr. Yu".•os_ J H ·· " 1 ~" lrnl'delmislir. Yunan ordusunun nı·.ıkt,·1clır. ,·ıı·ı·ıız ctmi•lerdir. Bu me\•ziler, cok " " ~ hııber ere göre iir 1 rnn<ız "u,·ı·!'t- ılıtkendi s::ıh:ı.•ından seri .1·e inkis:ıJ'lı -
lavya .1·aziyeti, Alman hücumunu on !erinin kesif kolları :llu•a ;va Ya on mahclud miktarda bulunan Yunan kuv-
kıymetli glin için geciktirmiştir. Yu- hareketleri beklenebilir. Yugo,;lav - " vdl<'ri tar:ıfıııd:ın miid:ıfaa edilmiştir. 
goslavl:ırııı muvaffakıyeti. Hıtle!'in li~ kilometre mesa•ert,. J.ır ı' ·kıarn !arın Draç istik:ımelinde )·apacakları Uç Sovget tayyaresi Relen vadisi\'le Strunrn vadisitıde 
Riniı· harbi önünde eğilınemis olma - yelmi~lcrdir. r,,avaffakıyetli bir l:ıar!'uz, 1talynııla Stokholm, 7 (A.A.) !sve~ ~enci blillin gün şiddetli muharebeler cere-

l.onılı•a, 7 (A.A.) - Röyter Aj·· 
,ıııın diplomatik muh::ıbiri bild'~ 
vnr· 
· !~giltere hlikümeli Budaııe~te f: 
ı·iliğiııi geri almağn karar v~rııı 
,·~ . ~ 

Jngillere clçı.qi Bay Onıalleye, ·, 
ctırisLln bugün müttefiklere ~.,ı. 
hareket lissii haline geldii{iııden °il 
d:ın cckilmesi için talimat verılıP 
lir. Diğer taı•aftnn ;\!ncnri,tnnı'.~ l 1 
dr:ı elçisi Bay Bardiza da bugun f: 
leden sonrıı Hariciye Nezar etine,. 

,is. Büyük Brit:ınya lıükunı;\ 
hu ka,.aı·ınd:ın h:ıberdaı· cıJilmı; 

Çorap 
l Kadınlar için ancak 

tip olacak 
I:ırıdır. Yugoslavlar, e<'dlmezler. B3l- Londra, 7 (A.A.) - Adi,; - Alı:ı - rın tam mahn demektir. · ·'"'n ntmistı·r. Ellerindeki m::ıhducl va-,.. ltalyanlaı• buradaki ordul:ırıııııı kıırmayının n"şrettiği tebliğe g-öı·e i.ıç ~ 
kanlarda en cesur ve güvenilPhilir banııı zaptıııda ltal.ran kralını!ı nıti- Rw; tayyaresi Redgocllnnd adasının şi- ~ıl:ılarla Yunan kun·etleri, mütearrı- I • A k r' 
bir millett.itıler. Yugo,lav askeri ~:or- mcs~ili İngiliz o>tluları baskumanda_ 011 da birini değil, hnttiı yüze\,• lıfrini mal kısmı üzerinde u~mustur. T:ı)'y:ı- zu çok çetin muhab?le göst~rmi~lerdir. Ktıınbul, 7 ( Tl u.•usı) - n n · 
ku nedir bilmez . Son kurwnunn !rn - ııı general Kaniııgama gelerek, Adis- bile kuı·taramaz. Çünkü İ ngiliz, Yıı- ı·eler ha,·a dnfi topları tarafından ltalya ccphe,indcn ayrılmak fırsatını toplanan çorapçılar kongresine ı 
dar harbeder. Suba.ı· ve er arn,ında Alı:ıbaclaki kadın \'e çoluk çocuğun Pıın, Yugoslav, ''e clonanm·ıl:l'·ı da .·ıı·tlö.cfı'Jmı'•. tı'ı·. bnlan kii•lik hir Yunan filosu, ve ha- :·:tk eden şehrimiz çorapçılar hlı, 

'dı·ı·.1·atı'k eleı · · el b" 1 b' )! 1 " ., ' mııruhh,•,Jarı Ank".lradaıı avdet samimiyet pek }'!lkseklir. B:ır:sta lıima~·e•i hususunda general \'e~·,·el -"' ·' ı t zın e oy e ıı· " - n·kfltına islir:ık ederek kara kuv.1·etle- "' 
1 ~ I' · dk' • ı·nn harekeline imktın hır:ıkmır:ıcak- " · 

1 
nıişlerdir. Yugo~ avyanııı on altı piyade, ür ~ii- \'e ,anıngamın göster i ıeri in;anı !ardır. • riııe kahramanca pı:rlımla.~dn bu un- Kongrede nizamnııme hak!<ıP~ 

vari fırka•ı vardı. Tam ~eferberlikte- hareket, milletler arasıııda hi\Ft insa- Şarki Afrikada: /ngiltere kuvvet/erinin nıt~ştur. T~pçu ve pıke ~uct~m~~rına rorapçıbrın teklifi T icaret Ve~~ 
ki kuvveti, bunun iki mislidir. Ymıi nf irtibatııı mevcudiyetini gösterdi - ba/kan/arn naklı' ragmen mustnh,kem me.vk.ıler.ın11z cı.a- tı'ııce kabul edı'lm ı·•. t·ır. N 'ı zıım"", · ı f k - · · b'ld' k kk" ı · b ı ı· Adis - ..\baba . . beklenen J!Ünclcıı .., ., " otuz pıya' e, 6 'Ü\'nri ır ·a•ı.. gını ı ıren tcôe ··ur erinı i < ıı·- k yanmnkt:ıclı r. i alnız hır ılerı m<V7.ı - . . (b .. ) _.. t . er<1'· 

3 mliteh arrik motorize fırka ve mu m;slir. "° ~n·dlınlınm1', )>u etle IIahr - { AŞT R Fi 1 N 1 SAHi F EDE ) ıınL. ctn . mnn tnr:ıfınclmı şl!'al •dil - ~""" ugu!.'. me~ ı~e e gıre f~b( 
) (' b 'f .-.,tan ı\.·ı· emeıı hemen son~. nı·mı·.0- Btından boı le butün •orap • hafız fu·ka•ı bundan hariclir. Su ral- Kahire, 7 (A.A. - cnu i ,, ri- " • 0 kuv\'etler mukabil taarruzlara da ge- ·,r. · .: . ' ' · 

de 1,230,000 ki~iyi muhtemel ola,.ak ka kıtalan 2 günde 160 kilometre 1 . · ~eceklerdır. Dün on dü•man laııgı fmha edılmış d' e'cek.l·rd·ı· ' lir. $ııı·:ıd:ı bumda k:ılnn ltall'.111 ku\· ! 1 mı n. . . k·ılan ·nrlık uç tıp kndııı co11abı 1 

h d l k d 1 ·ı k k l d k Ad' •b lı · · ı vct ermin temizlemesi i•i de llalıe., N'l d "h' k B 1 1 1 . e .. ı arp mey an :ırına sev e <' l• e" 0 
• - "' e ere· ,. - _.,. a a)'"l gırmı• er- • ı or usun. un .mu ım .·ı>mıııın a - \'<'. ha.1·a dafi. toplarımıza ta.Y>.·:ıre .. ".ı.·ı- · 

d " • 1 kl \·al:ınnen·crl~ı·iııe bır:ıkılabı'lı'ı·. k ---x.---tir. :,.. , ani yagmur a yaptı· :ırı yarısı •· kanlara ııaklı, Lıby:ıda ·ı Alman ve mız ~ _ 6 di.ıs,m:ın t:ıyyarc•ıııı tluşur-
Yu)!osl:ıvların :\!acar hududu üze- l · M k M k dd Ordunun techizatı iyidir. 7.i lik kazanmıslardır. talyıın ileri hareketinin bir sebclımi nıü~lcrrlir. Dlhmandan esir ele :ılınmıs- atsuo a OS ova "• 

Fransı z topları çoktur. Yugos!ıı,·yıı _ İngiliz <özcü"ü bu mevzuda de - rine yaptıklaı·ı 'on t!larruza, fngiliz teşkil etmektedir Vakıa Libya çöllerin- 111._ · , 
da yollar buhınmaması yüzôinden mhtir ki; tayyareleri de işt iı ·ak etmişl<'ı•dir. :\lü de Alman ileri hareketine kar~ı ileri Harek:it irabatı, liizumsuz z:ıı:iatn '.'.!0-,kov:ı, 7 ( A. A.) - J aponY9 f 

l · k' · ı lenkıp ııünleı·de ;_\•i hnva hnJı,,rJvı·i ı·ı'eı'ye n•zıı·ı 'Iatstıoka Moskova\'9 memleketin mi\dafansı isi kola,1·I:ı - - ?lfo"o ininın ~ar ı ımn:ır:ıtor U- h:ıllaı·dahi askerlet'imizi geri çekmek- mahal k:ılmamak için bazı mevziler ·• ·• • · • ' ' '·Jı'i 
!!u•ııın limrü sona eri_,·oıı. ltal»anlar beklen~bilir. Çünkil l nı:ri1izlcı-, miim- )" · · · · b' k"I • t lb' hl' el 1 'h 1. mi~ ve ~lolotofla temaslarına. şıı'. ~ , kün olduğu kadar hava kuv\'C'dcri ıgımız en ıyı ıı· sev u ceyşı ee ır- ' ı~linde ta ıye e i miş, ııı ayn ı uş mı.<.tıı'. 

Arnavutlukla lıir Yugo.slav ıa:.rru- ııc~siy<' ve Cond·~nla bazı mu kav<' - rli. Bumınla orada h:ırlıi kabul için nıan, e"n~ ml'vzilerd<' durdurulmu~tıır . 
ti • t ı ·ı· F k t b 1 d <;etirmi~lerdir. k ·----------·--" zu. bilha•sa Avlonyad<ı bir Yunan nı<' er gos ere" ll'. a ·:ı tın"" a rliişm~ııı çckt-tcğimiz yere lraılaı'-Ç(' '- Arnavutlukla cle\'riye ve top«ıı fna 1 ' 

tııan-uzuna müsavi olarak ~u anda «01< sürmez. Tlalıeşist:ın fatihi vene- * mek l:ızımdı. Jiı·rti olmustnr. Resm"'ı tebJi;i-Je 
yapılırsa yıkılmakh ol:ın Mtı~"<·lini ral Bııdııgliyo, Adis. Alınba;·a b<'ş İngilizler Almanlar, nalk:ınlaı·:ı n:ıkk·dikn · -. 
kuvvetlerine son durbey i iııdirmi .. o- a, d:ı girelıilnıi~ti. lnıdlizl«r is<', mu- kııvvetlerimi1. için azami l'aııli;·<'l gö.<- Yi • i n J lngı'lı'zler 
lur .. ~unları düşünürken Alm:ı•ı~ a tiıl'lii v~· zırhlı ku_vvctlcrlc mücelılwz -BAŞ TARAF ! l NCI SAHiFEDE- tt•rdiı(imizden ~üphc <'lmişk·rdi. Bu- unanıs a ua Kahir('. 7 (A.A.) _ Rrqnı! l 
dahılınde n~ler ntrclır, onu dalı:· - bil' clu~mı_ına ragmc.ıı 10 hafı~.d:ııı d~v~mı etmekl~dir. nıınla her:ıl~ı· g~n~ı:aı \'e:,'..1·el, lıu. h.u- -BAŞTA~FI t .NCISAH~F~DE- lii{: 

1 sap el!llek lazımdı~. Al_mm~ mıııe;•nl• d~ha. az hır z.aı.ıan~,ı. he~ de .kup - . /<, /i/TF~EDE: ~lus:ına etrafııırlıı- .-u<t:ı tam hır g!zlılık {Pmın <'ln_ıı~lır. ı:ı:ıcl:ıki re•mı teblığ nesreclılmıştır:. Brit:ınya ve Hiir Fransız ku ' ( ti 
vadedılen sulh yerıııc sımdı bu mıllet nılı:ım tahı-.b.ne rn~mcıı 'e Aı:ı< ır- kı h:ırehal clcvam eylemektedir. Bu Yunanlılar, bır taarruz takdırındc Uzun zamandaııberi Balkanlar u- ı·in in ilerledikleri mıntakn l arct :ı · ~ 
iki ceplıec\e harbclmcğe mecl1•.ıı· bı -ınıaııııı.ı geçerek Aclı.< - Alıaha.1·1 al - 1 :ırn~la D~~"iye. ve Conda~· i,;tika~ı~l·ı~- askerlerim.izi~. zırhlı.km·vetlcrimizle. z.ı·rine çöken Alman tchdicl~ Bulı;::ı- giliz hava kun•etlcı·i ciddi yard!i 
r:ıkılmıştır. n11"lnı dn. <le ılcrleyı.~ımız memnunı~Tt verıcı bır l:ıyyarclerımızle Ye bulun harp lenızı- rıslana Alman kıtalarının gırme<ınc Jıır yapmıs, Liby:ıdu Ageyla mınl· 
japonyanın, bu taarruz har· k ti +--- t::ırzda iııkis:ıft:ıdır 25 martuın lıugü- nıımızdan azami 40kilıle islifndc ed~- müncer olduktan "onı·a hı·aliyel hii • ,ında c(üsman mrıtörlü li.1·alarıı1', 

k~rıwında kendisine düşen vecibel~l'i IB / d hl' d'/" ne kad:ır 10 binden fazla e'ir alınnıı~ ceklerdir. Diğ~r lııraftan her ne,·i kümeli alakadar db'llinyonların nak!i\·e kollnrma ağ11, bomb:ıl~r 
ifay.:ı; kalkışacai(ı ~üphelidlı; !';on e .f!Ta fa zye e l ıyor \ .1·e. pek çok h:ırp malzemesi elimize geç- harp malzemesi l ngiltercd~n <d hıılin- hükümetleri;:lc tam bir iHtişaı·c,clen nıı~la;-, Roı·o• ".lda;ında tayyare ~I• 
dakıkada Yugoslavya .1·e So.1·ye ~us- -BAŞ TARAF! ı NCI SAHIFEÖE- · m <tır. ıle Yug-oslaY;-aıa akacaktır ve Yugos- son:<a Ynnanıstana kııhı~ıman mutte- dnnlnrını da bombardıman etnı"; 
ya arasında aktedilen ademi tecal''iz 1. mühim bir rol oynamıştıı-. 1 llABE.')/, T.4XD.4.: Dcbr:ı ~!arko> la\')·nı:a hPr türlü yardımı göslCl'PCe- fikimiziıı topraklarını müdafaa eden dir. Fakat hava y::ıziyetinden bOII' 
paktı da Almanhrın :r.alkanlar~a ar- U<'rliıı, 7 (A.A.) _ Diin Yugosla,·- · hri elimiz<Lclir. Bıı mıız:ıffer:ııı h:ı- i\'iı. askerl~riyle bir ;;afta yer almak üze- hardımnn vaziyl'li lesbit ~dilenı~ 
tan .nufuz harekellerınc karşı '1dıl~t- ı·anııı her tarafın::ı, a"kel'i tahaşşü<ll ı·ekelin lıü)·iik hir kısnımı H::ılıc~ rn- :\liilchassıslnı-. Almanyaııın B:ılkırn- re Britaııya, Avustralya ve Yeni Ze- ı;,., er 
li bır alak:ıdır. mr•rkezlcriııc .1·~ Lubli.rnıı:ı hava mcr- 1 t:ı:ıperleri ,·arımı~tır. Habes v:ıl:ınpcr- larcla tehlikeli lıir iş ;·aptıklarııı:ı ka- J:ınıb kıtal;ırındaıı mürekkep hi!· oı·- x:ı;rob;, 7 (A.A .) _ Hava ' 

.Bu p:ı;k~ ile So.vyetl:rin bir.haı:i:e.kt•zi ile ağır lOJll'U tesi;Jcriııe Alnıa~,':erl~ı·i, dii;;~a~a ye~iclen.fazla ölü ve niclirlcr ~akat harp vazi~·eti: zıılii.m <lıı ~öncl~rıniştir. . , . 'iı"[: . . j]I 
ınreceklerı tahmı!l edılmeme~t" ''• tayvareleri tarafından mu.1·affakıy~tlı .1nralı verdırnııslt>rdır. Du;;man t'(·ını- kuvvellernı<' galebe r;:ılınacng-1111 g-o.•- nır muddettenbrrı ~ uıı:ıııı. t:ıııda .,,:,rkı Afrık::ıda l talyaııların e.) 
d~ pakt, laarru~ kurbanı olclugu.l.:;k:j taarruzlar y:ıpılmı~. gece Belgrarla im doi'rru ynptığı ric':ıtb ,·akından ta- l<'rnı~ktedir. lıarekfılla bulu~m~ .. Bl'l't~ııya nşkerı rrnckki harn U,ıleri, Cenubi Ali 
d'.~·dc de dost!uııun dr.1·:1'.11 edP~~;.ııııı ıliinlüncü rkfa olarak ~iclcletl' hlirıını kıp <'dilmcklNt:r. füı n~ınlak:ırla ela ------ h;1.1·a k~ıv.1·etl.erı buyuk mıkya<ın tak t~.ı·)'~rcleı j l:ırafıııd.:n bomt,nl~~tıl~ 
g.osiermc.kt~?!r .. ~~··ha.~ ıı ha? bıı ga) •dilmi~tir. . . . ı~~ eok harp ~:ılz~nıesı . :ılıııııııştı!" il<'l'ii.l'en İngiliz kuvvell<:>riııin nezaı"- '"!'t• .eclılnı ıslır. _ . . , tH'. :\~eyd~nlarda l ~ t.wy,!r>' <.ttl 
r! mtıh".lrı pl ıgın ıl.ııı •dılme'I rlrınnk- Sofya, 7 (,\ . ..\.) - Ofı n.ıaıısı IJ'I- Aıl1'-Ababanın ı~galı uzerınc h:ır,•hat li altınc!:ıclır. T:ıhmin edil<liğinc görJ Atına. 7 (A.A.) - Atına Aıaıı.-ı ı•d!lr.11', hır çokları n".1 h::ı~ar:ı tl;i 
tır. ıliriyor: '~hiı·in si mali garbi w reııulıunrla in- ~·~111.ilerin kacm,.,;ını l v:lkit \'Crm,,k l.ildiri.,·or: t·lnıı.,tır. Tayy:ı-relerimizin he!'' 

Ynııosla.1· racl.rn<u Yngoslı1.1· toıl('.u kis:~r ·'.tm.-ktcdir. :·m ltal~·aıılm'. :\Iu<a\'vada mukavem.'- Hııduddan r:cl~n· hahrrlN. yeni liıMıı üslt>rine clönnıiişlerdir .. ..,ı 
kuv\'ctlerinin Arnavııdlujia hücıını ha- Kahı~. 7 (A.A.) - ,\du::ı w G.ın- t .. tN. hhii.1 Nl"cehlrr J.l'ilıi ı.riiziikmek- 1 ı:ıarruzu cin nıh:ıı. z~ferdrıı enwı o- Deı.lin, 7 (A.A.) - C'Nıı t!ıı ;ıı 

Yunanistan her cihetle zırlığı olarak Yngoslav _ Arna\•ud ~ıı- dar yolu üwrinrle ric'at eden ltalyan ı .ı;rıcr. la~nk karşıl.ıyaıı '\ unnn ordu"ınun c 'Jlhe•inc!c taarruzlaı•ımız nn''rıı• 
takvl'ye edildi cludund:ı atcs artıi\'ı bildirilme.ktcrlır. hııv.1·eu~.riniıı. lınkıye .suyufu ılurnıa- . Ad.is-Aba.b:ınııı sukütu. p:ı, il:ıhlııı •I aşa sın mı ilet, ~a.~asııı kral, Y~~::ı- m pı~malara .rağmen dev:.ıı:ı ~t~,ı' 

Xe.1·vol'k 7 (A.A.) - Amerın ratl- d.ın tnkıp cdılmektrdır. Goncl:ır gar- ~ınıalı garlıısıııde O<:>lırn :\[:ırko,ta fa- sııı ordu .. Allah bızımle bernlıerdıı.~ lfClır. Ha.1·a fılolarımız, b,J;:ılk el 
-Ba, tar•fı 1 nci oabifed., - \O'lll;tııı l;il<lirdiğine göı" YugosJ:ı.1· nizonunun Kernn müdafilerini tuk,•i- aliyetleri h~lm bu mıııtaka üwriııe ıı:ı- arnzelNiyle yiiriimekte rılclııihınn ''"tlcr hnlinde harPkat.<ı yardın• J 

hinı mikt:ırda lngiliz v" Amerikan hiiklınıeti Belgraılı terk etmeli:· \'C Yu- Y' eden bir kısmından mlir •kkep oldu- z:m dikkati ~eken Il:ıbc~ rntnnıwn·N·- lıildil'iyor. :;ıc,ktedir . llclgracl mllstahk.~nı t~ı; 
tayyareleri de 'tok halincle bulundu- goslav huvvetlerine Sava nehrinin cc- i:~ı sanılan kııvvetinin yolda, .nıhud lı·rinf' bliylik ce«:ırel verN!ektil'. Selfıııikle lıii)•lik rntnııperverlih 11 ve cliı{er hedeflere çok k.ı,:·~·~., 
rulmaktadıl'. ııııbunı!aki nıiidnfoa .ml"':zilel'iı~i ak~Il'~- lıız~at ~On_<larda_ nıukm·Pınete teşclı- Kıı.hire, 7 <.A.A.) - R~smi lehli!(:. l•z~~iirl.~ı·i vukı'.bu~nrnkhdır. !I~lk'.. J, l~n:ııız ta rafınd:ıı~ tnhripk:'.~ı . 

Cirid, adalar ve Yunanistan li?.Hin- nıağa k:ıraı· vermı~lır. (, <'n~ ogrenıldı- bth edılebılcceğı :;anılmaktadıl'. ll:ıl- Brıtmıya ımparatorluk ku,·vet!en lngılız \e Yugo·la\ konso!Mlııkl.ıı .... ıııılM yapılmış, bılhııS'ıt ,,B.; 
1 

! 
ele kışın yapılan keşif uru~larııulan gine g-ör~. Yugoslav ham kuv\'etlcr!, .ı·:ınların bıı lıiilgedc son hir ıın.vreı ;ı,, Habes km·,·ctlcri 18 h'n ltalyanın öniinde miitehcyyir tezahCTI'at yap - i ·tn<yonırna .1·e Tuna köprıı•"'Oep 
mühim netic 0 ler ve faydalar :ılınnııı;- }lacarislan \'C Ronıan.rndıı b!r rok sl- yapnınlnrın:ı imkim verecek malzt>me- A1üdafaıı ettiği Debl':ı ~hrkosu zaptet- mı~lardır. 1ıir k'!lç nakii;·e trenine hiic• n',ı r. 
tır. ratejik noktalara hlicumlar ynpmı~lıır- ı-_e malik ol~ukları sii_1·Jeıımekteılir. F:ı- nıi•lcrdi r. ıo hin lt:ılyan askeri esir Biitüıı l\lııkedony:ı v~ Trak.\':t hal- m'.:!İ?'. Bir çok yanıı.'.n la.r rd;~~fO 

Kiilliyetli nıiktard::ı harp mıılz,me•i ıhl' k:ıt bn .~elıır<leki kıtalar :.\fetennadan :ılınmı0tır. :::::::::ı;:ı-~k~ı ~a~r~atsı~n~d~a:şe~\~·k:v~e~h~e:·'~e~c~a:ıı~'~::ı~r~d~.ı~r.~ tı '. Gece Belgrad rlorclunc« d of'' 
idhar edilmistir ve se\•kiıal yapılmı~- ~~~~~:'~:::~::~::rı .. ;.:::::::::::::::::::::::::: bırak giden tan·nre l erinıiz tııroJ JI.' tır, bütün bu faaliyetle lııgili7. cloıwn- - 1918 senc. i temmuz a;-ıııın "onla· r • rı•ç köyün bil' çok c\·lcı·i h'.ıı-ah.·zal'a d:ııı bu yangııılar saye•inrl•~ ,I< ( I~ 
mıısıııııı gayreti dP bilha«a zikre lfı- l'l!lll doğru t{',:ıdlif eden infilfık ha- • VATAN AŞK cliinmüştU. !ıkla yollarını bu lmuşlardır. r~;.~·~ 
yiktir. cli•esi, müttefiklere azami te<ir ya- ve ' 1 i".elfinikt~ Alman casus leskililtının J•C meydanları m üe< ir ımreıtc ,ı; 

rı-acak derecede bir ehemmiyet krs - '' :ın::ı kadar berhava etmi~ olduğu J:ınnıı< "e mirral.röz ateşi a~ıl~ •. 
hrtmi~ti. • mühimmat clepolarının en miithi< .1·e lıir r;ok tnyyare tnhrip edilmıst 1 • 

Dolandırıcılık mı? 
Karantinada As:ın,ör<l,, lsm;ıôl oı:ı:

lu 22 vasınd:ı Aliıeddin, kadın bula
t n)(ıncİan' bahis!<' molör ;ahibi K:.clir 
oğlu il üseyiniıı 2:ı lirasını ve !ıir 'a~
tini aldıj(ından yakalannıısıır. flu •U

cıı Al:i.eddiple lıiriikte i:li,,·en llay -
dar .1·c O maıı ıl:ı tutulmıı~l:ın!ır. 

.\ ıııe kaniyle ,·arattığı çocu -
ğunu ~ütiylc lıe<l~meli. yürejtiylP 
;; ·Vip bakmalı! 

Çocuk Esirgeme kunımıı 

Ct>ne) Merkezı 

ı~nz nıev~inıinin en sıc:ık gii•1L ... rin· - f'n tahripkftrı oln1uı->ll1. 
clfn biriı:e te,.:ıdüf {'d,n lıu h:idi'C, Karım sanı· gakalıgorum casussun Rnnki: Selfrniği nıuhn.,aı·a Nl 0 •ı dli~ 
s~lünik h.ılkınııı ıı-.:ıne\'iyatını peri- U 1 nı:ın ordulan. cephrııi>ı simali "nr -
,arı etmi•ti. ••mıİiilli; - ı : i 4 1 kı•ini y:ırnıı~lar. ,·c sehr" tloıJ-ı·u :ıkın 

Cum:ır·tcsiyi p:ız:ı;-a lıaj'1ı.ı·a'1 l!eCc rtmci(e haslaını~lardı. 
lıir raddclt•J'indc nıü1hi< bir iııfilıi.k, Binlerce efrad horlıya hol'lı;-a u;·n - 'ı ;ı polarıncl:ı nübet~i <•l:ırak nııif<> b:ı Selıinii(iıı tnhmin<'n G - 7 kilo•ııeıre-
kıırkunc bir h~r:ıka Sel:inik ufukla- yordu. sınd:ı k:ılıın efrat ..-e zabitund. • ı k · c·!'İsinde dım:ın tepelerin eteil:in<l<'n 
rıııı knrıstırmı•tı. Sanki ;enıal:ır. •e- Saat; gece yarısından ;oııra l.. lıir f.:rd bil« kuıiulanı:ımıstı, ' il<"elen korkunç :ıle\'ler h:ılk:n ma-
İıiı· iizerinde "Ikılvordu. ,·iyalı üzerinde müthis bir he~·, -, · Az fasıla il~ birbirini lakiıı ,.den Şehir dahilinde hil' çok ederin 

1 
t O gün; Tumha c:\'arnırla nıo\'ki n- . can uynnc ırnııs ı. 

1 · ,-,·dı' ı'ııfı'l,'•k·, ' .. ehı· •. , h:ılkıııı .1· 0 lı,·Jh:ı<- camları p:ıı·0 :ıbıımı<. c.1·lerd ıı hi;• <• ı· 'k el• mı"ıtlıı" h' 'f t ııg' lnıı Fransız. ngiliz, Rus, ltalr:ın \'e , ' · c ' "" anı · o an " ~ •r a c e -
Yunan o:tlul:ırıııın da bu talıurlıırı ~a n~ıkla yatmış ohıı lııı efradı ser- kı;mınm •ı.1·:ıları elli~mils, ;·angıııd.ııı : :ımıs bir sehrin korkunc nıanznra -
efradı, gecenin hoğucu sırağı!l:ı el ı- sem bir ha le getirmi~. silfıha sanlnıa- kalan bazı evlerin dm·arları )·ıkılmı~ . •ını fü'Zedi-,·ordu. Bn rlch<ct, sahalı 
y:ınamıy:ırak çadırlan, barnkaları ğ:ı mecbur elmişti. enkaz, yangııı .•aha" dahiliıı<leki )'ol- gazete leri ~ıkıncı)·a kadar clc>\·am et-
terkederek Tumbıınııı muazzam 'a- Fcbiket miithisti. Pnz:ır tatili miina 1 ınrı kapatmıştı. nıi~ti. 
lha•ına ynyılmı~. 'llÇıkta rntmı,Jıırrlı. sebetiyle izin ama:;ıp tıı mühimmat !ııfiliik mahalline en ~·:ıkın olnn Ki- - SO.\T VAR -

Macaristan ~ ,ı 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHlf~~ . 
rinin bilP arkaya atılmasına k~1 p..ı'1 
ri giden hu fedakarlık "iya~rtı . 11 ;1'1• 
hiikumeli bile ithama vesile ol"11 ıii 

1 

Ha r bin )fncari,t.aıı cirnrınn ııe1!'-'Cıt· 
t«h<lidleriıı )lacııristanda ıla h'.~rist· 
dif(i ~u znmanda hükumet. :l!nC·c~ıı- 1 nı g!'n> har pten uzak tııtnınıcnt ıııı~ 
c:ık, fakat ihlirnti t<>dbirJerle ' 
nin öniine geçr{ıcjre çaiı~acnk~'.'\·~ı!' 

Iludap:~t~. 7 (A.A.) - Bıbnıı 1' 
Ja.1· bombardıman filosu bu ~:t ·.ıı't• 
vege •ehrln! homhardıman etrtl 

' 


