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Refik Saydam bugün Tica· 
ret vekiletine giderek bir 
müddet t .tkikatta buluamaı, 
Ticaret vekili Mümtaz Ôk· 
men ıle görüşmüştür. 

--o--
ırv ıs an 

ve o~ im çya 
m sel .si 

lngilizlerin kullandıkları yeni tip muazzam t.ı:ı~'a ·lan (v:iriiym kal'elerden) 

Brert (a.u) - Yugoslavya
nın bozulm sından sonra bir 
Alman gazatcsi diyor ki: 

Yeni Hırvadist nın hudut
) rı üzerinde Almanyanın 

milli H11vilt iıükümetiyle an· 
laşacaiını yazmaktadır. 

Hugessen 

Ankara (a.a)-lngilterenin 
Ankua büyük elçisi Pera· 
palas hadisesinde zar r gö· 
renlere verilmek üzere bir 

sempati eseri ol rak beşbin li· 
ra vermiştir. 

Bu mikdar evvelce logil· 
ter uin Sofya elçiıiyle Ti· 
carct mümcs ilinin verdikle· 
ri biner Jirn dahil değildir. 

AL ANLARIN 
BELEGR Dl 

--o--
Loadra ( .a) - Reyter 

ajansının busu~i muhubiri 
Yµgoalavyanm bir yerinden 
bildiriyor : 

Alman tayyarelerini Bel· 
gradda işledik( ri kanlı fa· 
ciaya tabit oldum. Belgrad· 
da Alman bomb 1 riylc ölea 
kadın, çocuk ve ibtiyarlır1n 
adedi 12 bini buloıuttur. 

az 

_ın 1 eilizl r er-
1500 . 1- a lini tekrar 

ASKERi ESiR ALINDI bomba adılar 
K bire, (Londrra r dyosu 

8.15) - Re!imi tebliğ: Afri· 
kanın her cephesİı:id<! şid:
detli muh rebele; dev m 
etmektedir. Britanyn~kuv\' ct· 
leri taar. uzıı g çmişlerdir. 
Dün Tobrukta 7 ı bit ve 
137 nefer ve Ç ış mb .. gü , fi 
24 zab' t ve 767 t fer ki 
ce .,n bu beft ı rfında 

Berlin (a.•)-D. N. 8. in· 
gilizlerin hafif hava kuvvet
leri şimali Almanya üzerİD· 
de uçar k bomb lar atmıı· 
larsa da ha11ar azdır. Bu 
tayyarelerin b zıla.rı Bcrline 
kader akınlar yapmışler ve 
Bcrlinde kültür müessesele· 
riyle evleri hasara uğratmış· 
lardır. 

-·--o--
1500 A!mail gs re1i esir 1 
ah nnştır. 

ilizl r 1 al-
Tobruka yeniden tecınüz 

eden düşm ~ ğır zayiı.ıt 
verdirilerek dağıtılmışhr.Sel· 
Jum haV2asında da ayni şid
detle hlarruzJar devam et
mektedir. 

Tayyarelerimiz denizde 
olduğu gibi b v d d düş·· 
mandan üstün bir vaziyette 
bulunmaktadır: - -

.. ''"""""'"""""'"'"''"""'~"' 
Belgr dın büyük bulvarında"' 
200 ölü saydım. Susuzluk 
yüzünden yangınlar söndü
rülememiştir. Bir kışl da da 
300 asker ölmüı ve nezaret· 

lerin ekserisi ile Belgradın 
en büyük oteli harap olmuı
tur. 

Alman, Amerik n ve Yunan 
elçilikleri yıkdmışbr. Tayya
reler 200 metrcy kad r 
alçalarak bomb 1 rını bırak· 
mışlar ve bir t r nanda Iİ· 
viJ halk mitralyöz leşine 
tutmuşlartlır. 

Bu v ziyet Belgradd k t
Hamdao b şk bir fcy olma· 
mış ve Alm olar hücumlarını 
gece ve gündüz devam 
tmi .. tir. 

Bu faci esnasınd Yu· 
gosl v vcıl rı Belgrad üze· 
rinde 18 Alman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Üakübe gitmek istedik, 
Alm olar yolumuzu kestiler. 
Mecburen Bosn Herseğe 
gittik Ye oraııd f liket 

1 

m vzileri· 
e · gird0 ler 

Kı.ıhire ( .e)-T obruktaki 
barekit lngilizler lehine ne· 
ticelecmiıtir; lngilizler ltal· 
yan mevzilerine girmeğe mu
veff k olmuılardır. 

,, 

- N okuyor un~? 

ltalyanın Adriyatikte emel
Jeri malumdur. Dalmaçyalılar 
bütüa DalmaçyattıD ltalyaya 
ilbekını Romadan istemiıler
dir. 

Bütün Adriyatik ıabille· 
rıoı Italyanlarıu istemeai 
Hırvatları denize çıkmaktan 
mcnd decektir. 

Bir Macar gazeteıi de 
Bosna Hersek ile Dalmaç· 
yaum Hırvatist na ait oldu· 
ğanu kaydetmek istemiştir. 
AJmany , Hırvatidauın dal-

maçyn meselesini aıkeri ha· 
rekittnn sonra siyasi görBı· 
meler esaa11nda ıözünil ıöy
lemek arzusundadır. 

Eski Irak Naibi 
Kudiiı (a.a) - Eıki Irak 

naibi Kudiiıe gelmiıtir, 

içinde idi. Trımv yda bir 
kaç defa ahkonduk, bir 
aık r yedi kiti CSldtırd&ğaao 
tefablirlı ı&yledi. 

- Gaz teler bazı eıyanıa çok acuılaycaklarını y•1.11or• ıı 
Jar. 

- Ôyle iH bu eıya bıhıllanmadan bir miktar almaja 
bakalım J 
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lıtanbul - Kendi arzularile lstanbuldan 
çıkıp Anadoluya gideceklerin se•ki iıleti 
etrafında tedbirler ittilaaz olunmaktadır. 

Viliyette, muhtelif mahsllere gidecekle
rin beyannamelerinin taınif i den sonra 
aevkiyat ayrı poıtılarla Ye numara ıırasilc 
yapılacaktır. 

E'fvelden ilin edilecek ıün lerde kalka
cak hen veya vapurlara mt şru mazereti 
olmadan binmeyenler meccar.en nakledil· 
mek haklarını kaybedeceklerdir. 
Muı ıabiplerile mütekait ve yetimlerin 

iç aylıkları bulundukları kaza tara gönderi
lecek ve or.lardan alınacakhr. 

J~NDARMA KITA 
ÇAVUŞL~RI 

Ankara - Dahiliye vekaleti, jandarma 
erleri kanununa ek olarak ye i bir lsyıha 
laaıırlamııtır. Buna göre toplu vey seyyar 
jandarma tcıkilitı ile jandarma okullarında 
iatihdam edilmek üzere jandarma kıta 
~avaıa yetiıtirilecektir. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Beden hareketleri 
BEL IASIL iNCELiR? 

Kadınlar korse giydikleri zaman bel 
yerinde bulunan etler yukarıya fı. lar Ye 
kol altına doğra göze çirkin görünen ve 
rahatsı& eden bir fazlalık basıl olur. 

Bacaklar açık olarak ıol kol 1ağ kolla 
birleıecek. iki kolu birden aıağa indirerek 
beden sola doğru ej'ilecek. Bu hareket on 
defa ıağa, on defa ıola yapılacaktır. 

ikinci hareket: 
1 - Bacaklar açık, kollar havada. 
2 - KoJJar kalkık olduğu halde ve 

bacaklar oynamadan un defa sağa on defa 
ıola lnvrılacıktır. 

Çamaşır ardaki 
lap 'lekesi 

do-

Dolaba Y"'rlcştirilen çamaşırlarda bazan 
sarı rütubet lekeleri basıl olur. Bu, ekseri-

yetle ~~lapta bulunan rütubetten değil, 
yerleıhrden çamaıırın tamamile kuru olma· 
maıından i Jeri gelir. 

Hafif nemli iken ütülenen çamışımn 
riltabetten eser kalmayınca dolaba yerleı· 
tirilmeai icap eder. Bu da ütülendikten bir 
kaç 1aat ıoura yapılmalıdır. 

Kordonda bir1 

yangın 
Dün öğleden sonra Kor· 

donda Avukat Şevki Bed
rinin iıticarında bulanan 

356 numaralı evde yanıın 

çıkmıııaıa ıöudürillmDttür. 

Bina 10000 liraya ve içind •• 
ki etya da 9000 liraya si-

gortalıdır. Tahkikıt devım 
etmektedir. ----

SPOR HABERLERi 
Fenerbabçe ile Galate.H

ray futbol takımları düu 
akşam lstanbuldan şehrimize 

gelmişlerdir. Türkiyeni ve 
bilhassa İzmiria yakından 
tanıdığı bu iki tekımıa şeb · 

rimizdeki karşılaımaları bu
lunmaz birer farıat teşkil 
etmektedir. 

Birinci maç Cumartesi 
günü Altan ordu· Galataaaray, 

ikinci maç ayni gün Altay· 
Fenerbahçe t~kımlan ara· 

11nda yapılacnktır. Pazar 

g6nll takımlar rakip değiş

tireceklerdir. Maçlara 15,30 
da baılanacakhr. 

--.:-

Bay Cemal 
Hidayet 

Dün Bandırmadan ıcbri

miıe gelen Devlet Demiryol-~ 

ları umum müdürü 8. Ce· 
mal Hidayet demiryolları 

muamelatını gözden geçir
mektediı. 

----1!1!--
Bir teber Ü 
Sinema işleri Tihkanonim 

şirketi lzmir E1hamra ye 

Yeni ıioemaları tarduıdıın 

mütdfa Eczacı B. Faik Ene · 

rin cenazesine gönderilecek 

çelenk bedeli ol r k Tüik 
hava kurumun& elli lira te
berrü edilmiştir. 

Bazı ·mahsul 
fiatleri 

Tiftik, arpa, buğday, ya
pağı, Deri, bakla, Faıulya, 

nohut, fındık, yumurta, çaY· 
dar, kepek, mııır, zeytin, 
zeytinyağı, kitre, sabun ve 
bağırsak gibi 18 maddenin 
fiatlerinia her oa beş gün· 
de bir kontrol edilerek pi· 
yasa vaziyetinin Ticaret ve
kaletine bildirilmesi hakkin
da ıehrimiıdeki alikadarla
ra talimat ıdmiştir. 

--&:!--

Gelenler, Gidenler 
lzmir mebuıı.ı B. Mabnıut 

Esat Bozkurt diin Ankara
ya gitmiş, Ocvid dcmiryol
lorı umum müdürü 8. Ce
mal Hidayet teftişlerde bu
lunmak üzere şehrimize gel· 
miştir. ---
Tren 4yaşında 
bir kıza çarpb 

lzmirden Ôdcmlıe hare
ket eden 1305 saydı katar, 

Torbalının Hançer köyünden 
4 yaş1arıada Veli kııı Ra
ciyeye çupmış ve yavruca
ğızın ölümüne sebep olmuı· 
tur. 

Kaza hakkında Torbalı 
Cümburiyet müddeiumumi-
liğince t· hkikut yapılmak
tadır. 

BOR S 
J8 kuruştan 20 çuval fa-

1. alJe. 8,120 kuruşt n 50 
ç\jYal hakla, 6,50 kuruşt a 
8300 ki'o pamuk çellirdeği, 
38-39,50 kuruıtan 103695 
kilo zeytioyEğı satılmıştır, 

wmoonınnmınıwımııunıınmımuuomnuıııunıııunn11 

Mar n2oz al-
fası ar nıyor 

Çaiıımak istiyenler Ketta 
aepazıırında ( 5 ) numarada 
marangoz atclyesi sahibi 8. 
faik Sana mürncoat. 3-1 

ıELHAMRA Sinem sınd&Burlio i 
Nevraljiye karşı ı Eşıiz zungin proğram, 2 bllyük fılim bi~deu : 

Bu mev&imde hafif birlemeden veya ~ T~k - s~ı_IVIRCIK AST~k M "k·ı.i 
laaf' f b. Ü i ,_ ' ur çc oz u ur çe uu ı ı • 

• 1 ır r zı ra .. maruz öı..lamdan mlitees- ı Gnzelliğine doyulr.nr: z ·nefis, mcrakh eş9İz bir filim ı 
ıır ~)arak aevralıı olanlnr pek çoktur. ı 2 Bo Ad K b Jd ı 

Bılba11a yüzde, cHd üzerinde olan bu 

1

: • lf M ay 0 U , 
nevi sancılara ıu pomad çok tesirlidir. 5 ı Yar tanla:: Meyrna Loy - Villiam Povell ı 
ıram zeytinyaiı, 10 gram manthol, 25 :Jurnalda e~ s.oıı dakika, Bardianıa İngiliz donanması tara·ı 
ıram lanoline almalı. Bunl:nı karışhrıp ı fından muthıı bombardımocı ve Modalar J 
Pomad haline aet"ırm ı· t k ~Seanslar: Adam •. kayboldu 3-7de. Kıvırcık paşa S-9 da : 

a e ı ve gece ya ar en ı...; w ...,.._ __ , .. , • ------~=---------
ıirmelidir. • TELEFON: 3646 

. . i Tayyare Sinemasında f 
Elın beyaz olması !ÇID ı Esrarengiz m(;mleketlerin harikalarını .. Alev HÇllD Volkan-: 

Ba k' 1 k d . . lan .. Baltll girmemiş ormanların cehennemi muhitinde ıs- 2 
zı ımıe er ne • ar ıtma etselH ne ı lan, k pla harla, timıablar arasında beyaz bir kadın.. ı 

kadar krem sliraeler el~eri beyazlatmaz, ıDtıuysnıa 3ncfl İ Z •b Inailiıc~ ı 
kırmııı kahr. Buna marn olmak için 150 t a6per filmi • 8DZI Br Sl>zlü • 
ıram gOI auyu, 50 gram gliserin ve 20 ı 2 y d J Freoıızca ! 
ıram antipirin kar11tırmalı. Her el yıkıuıp ı • arının 8 ıD 8rl Sözlü ı 
lsllf91a•dıktaa ıoara bu iJlçtaa bir damla ıMatiael11: 3 • S,40 • 8,80 Cumart11i, Pazar ıilaleri 1,45def 
alarak ellere maıaj yapmalıdır. : baı&.r El illnıadaki matine ıaaU.ri muteber dejildir l 

• 

ALMA 
CASUSLA~ 
AM AIKAı~ 

(121) Y zamı: Halil Z~ ~ 
Bir çok zabıtların hlliusıo•.~ 

komplu amerikada 1935 yıhaıa b• 

nunuaan ikinci günü işe baıl•lll'" 
casus1uğu ancak encak o giia .'~. 
ilk hiyanetini o glln irtikip et111ıt . 

O gün ki Be?lin hükumeti ~ 
karşı aamuskılrane miişt ~rek çı 
bir davette bulucıdu. 

Bu daveti yani yıl mllnaıebetitldf 
sefirler huzurunda B. Hıtler "r 
nutuk ile yaptı. 

Federal ha kimi suçluların 

serbest bırakmaklada kalmadı. 

nın şan ve şerefuu lekeliyen ve ·~ 
zabıtasını hiç yerine sayan bu suilı 
kilitının amerikan izzeti aefli~. d• 
ettiğini iıbat 0 çin bu oa sekiz kifl 
CCJUlara mah~ um etti. 

. "' Mahkemeaııı ceryaaı esnaııad• d 
kikatın kahramanı olan federal l• il' 
tefi bay Turroyu •da bliylik bilC

11111 

pıldı. 

Naıi partisi ııiu delil etiyle tatill 
·111 -ayukatlar hu cesur ıefi miler• 

kuyacak kadar ileri gitt. 

Ona suçluları söyletmek iç.in iti' 
yaptığını da isnat ettiler. Ba suçhı 
ıini mdyd•n• çıkaran bu a!Derik•' ••• perverindea İlitikam almak be•''' 

vardılar. ~' 
Avukatlardaıt Dise celselerİD bir 

talikini istedi. Hatti almaay•Y; 
olan doktor Grible muhaberatt• 

Garibi ıu ki bu avukat Grib1İ ,,ı 
için Gestaponun yardımına dlar•' ~ 
Netekim Grib!e yazdığı bir 111ektOP 
Gestapu elile gönderildi ve c:e~Jıl 
daha doğrusu da fD ki; ba ıııe .. 

G 'bide"' birinde bu avukat doktor rı 0 
yu itham edecek, bu komlun°11 lı 
birıey olduğu kanaatini verece 

balmaıini rice: ediyordu. 

Hattı bir fıluasıoda da Turr00~ 
aioi 1erbest bırakmak için rOt•'

1 
yazmaııoı tıniyede bulunayord

0 

- Son• ""' 

,,,,,, 
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20/411941 PAZAR 
A - Gidiş: 

-

1 

mende ve töreb m h lind~, -- ----
1 - Her yıl Menom ude 

yapılm kta ol n Kubiliiy ih
tifalin J bütü h Ikımızrn iş
tirakiDi temin m k adile bu 
yıl ihtifal günü 20 Nisan 
1941 P zar olar k tesbit 
edilmiştiı·. 

krokide gösterilen Q kilde 
yer afoc khr. 

Bu uutukl ra b lk duyur
mak için g çen seae oldu
ğa gibi bu sene de Mene· 
men Parti riyeoeti t rdıo· 
dJJn hoparlör ko acnktu. 

Balk Jard bugtııı harbin 
h raretle cereyan ettiği Ko
eov~ on.sının ismi geçerk 0 11 

tarihteki meşhur muharebe 

2 - Her yıl olduğu gibi 
bu yıld lzmirden M nisa ve 
mü!htk tuıdarı Menemene 
huıuıti trenler tahrik edUe
ceğindec b lluruız bu tren
lerle MeDemende y pılacak 
Kubilay ihtifaline iştirak 
edeceld~rrlir. 

lzmirdeo ild hususi fren 
tahrik edilecektir. Bunkırd.uı 
birinci tı-cn soat tam 12,20 
de Ktuşıyakn ist syonuod •n 
ikinci lreu 12.40 d B ms
b ne idasyoilundan b reket 
<:dccektir. 

B - Dönüş: 
Birinci tren s t tam 16,45 

de ikinci tren sa t tam 
17,30 da Mcoemcu istasyo
nundan h rcket edece.ktr. 
Davl t Dcmiryolları törene 
ittirak için i• çcn sene ol
duj'a iİbi tenzilatlı tarife 
tatbik edilecektir. Menemc· 
ne gidi~ ve dörıü; için üçün
di mevki bilet ücreti Bas
mahaneden 34 ve Kcrşıya 
kadsn 23 uruşlur. H rek t 
ve ücret t rifelcri D vk t 
Demiryolları sekizinci işi t
me müdüıiyeti tor fından 
gazetelerle ve istasyon) rd 
kara t bt larda ilaa edile
cek tir. 

Manis dan Meı c:men gi 
diş ve dönüş üçilncü mevki 
38 kuruştur. 

3 - Parti, Halkevi Bır 
Hk, Cemiyetler azdau ve iz
ciler Basmabnneden k1.1lkn
cak hususi trcule h rek t 
ederek Bayr kh ve Turn,. 
uğ'roy rak Menemene gide
cektir. 

Kar,ıyak Parti ve Halk· 
evi teıekkülleri azalora v 
izcileri Kuşıy ka ista yo· 
rıundan kalkacak bueu f tre
ne bin ce Ierdir. 

4 - Aaketi b ııdo tam 
aaat 12,40 da Baemalıaneden 
hareket edecek olan trenle 
Menemene gidec~ktir. 

5 - Menem n okulluı 
ikinci devre taleb )eri mu 1-
limlerile üçerlik dizi heli12de 
törene katılacaktır. 

TÖRENDE 
1 - ·ıörcne as eıi b rı· 

donun çalacağı isHkl l mor· 
şı ile b şf DDC ktar. 

2 - Nutu lar: 
A - lzmir ve Manisadan 

PD ti teşkilatı · dnı Parti 
reisleri vey t u ip cdecek
fe~i bir zat t rafu:d n. 

8 - Öğretmenler D"' mın 
Menemen öğretm-nleritlden 
tıirisi t r fından nutuk. 

B - Mencmerliler adl'la 
P rti Reisi veya tem!İp edeı
ceği bir zut h41•fmd n nu
tu . 

d 
Mugl emniy t müdürü 

Mehmd Ali Tunçeli emniyet 
müdürlüğüne, K yseri emni
yet müdürü Ali Orku;ı Ça· 
uakk le emniyet müdürlü· 
ğfüıe, Ç oalrkalc emniyet 
müdürü Kenan Eı-ol Antaly 

emoiyct müdürlüğün , An
t .. lya emniyet müdürü zır 
Aı da Malatya cmniyd mü· 
dürlüğüne, Turıçeli emniyet 
müdürü Şü rü Ahmet Uıf 
mniyet müdürlüğüne, Marw 

din emniyet müdürü Avni 
Sümer Çangırı m iyet müw 
dürlüğüne, Traky umumi 

müfettişliği emniyet müşa
\Iİr muııvioi Kemal K y lı 
Kayseri emniyet müdürlü-

ğünf', Ç ngnn cm iyet miri 
Hnyri Momaç Van emniyet 

otnirliğine, Nu!aybin mni
yet nmiri Ibr hfm Ethem 

Y lkut M ... rdia emniyet mir
(İğinc tayin edilmişterdir. 

940 
BU 

Emvali m trukeden mUz:B· 
yede il taksitle m 1 Jmış 
ol oları mesken, zira t işlew 
riade ull uıl D ar :ıi ve 
bin 1 rıuın tak it müddetle· 
riuin yirmi seneye ibl ğı 
hcıkkınd ki k nuuua t tbi· 
kine ddterd rlık mılli emlik 
idaruince dev m edit ek
tedir. Bu gibi mal anbipl~· 

6 - İzmir, Manisa viJ .. 
yotlf!rile Foça, Dikili ve Ser~ 
~ama k•zalanndan ve diğer 
-;;rıerden gelecek heyetler 
tam saat 14,30 d M ne-

. rinden çoğu milli eml k 
id re ine mür c t derek 
1940 sene i t sit bedelini 
iki d f ödediL ten onra 
borçlarun tecıl ettirmekte· 

Avrupa 
v ektcbi aı 

( iz ) 

s 
dıplo 

güd 
Kemeraltında Meserret oteli kar ısnıda (67) numar h 

mağ•ıasında ese ıon moda.y uygua kadın - erkek elbiseleri 
dikmek vı m vsimin modern komaılar sat ık sur tiyle 
mlft•ıileria mımaua etmektedir. 

3 - Nutuhlard n so ra 
teşek ·üller t r fıad n abi
deye çelenkl r kan c ktır. 

4 - Tö enden sonra Me
nemene CiÖ ülecek v M~n -
rnen Pcrti ve Beledıy ... sinin 
h zırJ dığı toplantılara işti
ra edil c tir. 

TÖREN YERiNDE 
Bu proğr mıo iyi tatbiki

ne ebrne öuücıde herk sin 
iyi yer alın ınun Menemen 
Kay nakamlığı m riy s tinde 
teşekkül cdeD heyet memur· 
<lur. 

Erziııcand, yeni kurul
makta ol. n şehre ait yerin 
p ı fleller h linde istimi~ kil 
h Jk tevzii h~klnndaki ka
ııuna muvczi ol rak heyelan 
v ki ol n Görde! kazasıadc 
da bu f:r'nunun tatbik edıl
mesine ve yapıl n tetkik t 
neticesinde Gördf! lıaa b -
sının ba.şk yere ııaldiiıe 
lüzum ve zaruret hasıl oldu
ğundiin yeui bir kanun pro-

Jesı hnırl D rnk Büyük 
Millet Meclisine t kdim 
olunmu~tur. 

Bu projeye göre bundan 
sonr her nevi ftfetler dola
yısiyle tahrip edilen şehir 
ve lına bal nn yeni bir k · 
nuıı çıkarılm sına lüıurn kal
mnden bcşk yerlere nakli 

de iml:iln dahiline girmiş 
olm kt dır. 

S F 
L R 

• 

dirler. Bu glbileria 15 sene 
ta ·sitli borçl rıoın 20 sene-
lik tecild istif d leri için 
k nu• mucibince 1940 ıe· 
nesi t k it borçlan ı (bir 
kısmı tecili ol rvk) iki tak
sitte ödemeleri ş rttır. Daba 
evve.I i s~ucler borçlarını 
ödememiş ol nl rın d b::>rç· 
1 rını ödemel ri lizımdır ve 
tetkikata göre, milli eml'"k 
idare ine eski yıll r borç( • 
rrnı ödememiş ol rılarıc 
dedi pek zdar. Milli cml k 

idaresind o m 1 s tın lmış 
ot lar, yeni k nutoun b b
şcttiği müs del rden çok 
memnuc bulu makt dırl r. 
Çünkü bu suretle uzuu t k-
sitlerl~ borçlarını sılnf.lbsız 
ödemiş ol caklardır. 

lzmb Meıııleket haıtaneel 
Rootken m ütchaHıaı 

Rontlcen ve Elektrik tedavlal 
1 ılır. ikinci DeyJor Sok111t 
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akl geliyor. 
Osm nlı devi ti, burada 

b'r meyd n mubuebesi ka
zanarak Avıupada kökleıme 
irn i lurınd-ın mühim birini 
elde etmişti. 

Osmanlılar, Akdeniz bo
ğaıınd u Seliiı..iğc, or d n 
d şimcJe dsğru Man stara, 

Niş , Sofy y ve şarkta da 
Burgoz k dar ilerlemiıti. 

Bu t-?r~kkil •r önünıle, 
Sı plar, Bulgarlar fena vazi
yete düşmüşlerdi. Bunlar 

Bosnalılarla birleştiler. Av· 
rupadan da yudım t min 
ettiler. 

Tük!~rin ş .fi Mur d Hü
dı!vendig rdı. Düim nl rıoın 
ittif kını v ktında haber 

aldı. Evvela Balgarları vur-
qu. Fakat bu ar da Sırplar 
askeri hazırlıkl rıoı tamam
ı dıl r. 

işte bu suretle Kosova 
meyd n muh rebesi l'ukua 
geldi: IS h zır n 1389. 

Müttefikler şunlardan mli
rekkepti: 

Ulahlar, M c rlar, Sırplar, 
Bulg rlar, Bosnahl r, Lehli-

ler v Ara vuU r. Kumanda 
Sarp kralı L z rdaydı. Os-

manlıluın kumnadanı bizzat 
Hüdavendigirdı. 

iki 01du ayui zamanda 
hücum k lktı. Türklerden 

evvela okçular, sonra sol 
cenahta Yakup bey komaa-

d sıcdaki fırka ve yeniçeri
ler ilk f afiyeti gösterdi. 

Y kup bey diişmanın saj' 
cenabile merkezini sarm ia 
teşebbüs etti. Bunda muvafw 

f k olamayıp geri döndD. 
Do,man da ilerledi. 

Duşmau Türk orduıunu 
mer ezindea vurmak istedi. 
Türkler cesurane bir kırar 

aldıl r. İhtiyat kuvvetlerini 
nol can h dışınd D dolaıta-

rıp çevirme hareketi yapma
k gii'iştiler. 

Ustaca id re edilen bu 
h reket s ye inde dDıman 

.zmun~ z m urctte geri çe· 

kilemcdi. Arka ındıD da vu
rulacağını nbyarak bozuldu. 

Bozgub ordu üç kola ay
rılmıştı. Türkler de üç kol· 
d t kibe giriştiler. Türkler, 

ilk defa ol rak Avrupada 
bir Ehli lip ordusunu boz-

milş oldular. Osmanlılar ilk 
topu bu b rpt ullındalar. 

Bu mubar be neticeıinde 
g rek Sırp, gerek Osmanlı 
bllkümdarı öldilrüldüı r. La· 
z r esir dilere • pıdiıahıa 

çadmaa götürülmilştii. ff 6-
dııvendigarı dn yaralılar ara-

ııına gizlenen Miloş Kabilo
viç isimli fedai vurdu. 



RADYO .. 
GAZETESIND EN 
Bugüakö görünüt ile dün· 

' ya ıi1aseti manzar huı 
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em dü ıadur: 
Y ugoslavyanın Almanlar 

tarafından mağlüp edilmesi 
J edilmesi üzerine şöyle bir 
f vaziyet hHıl olma~tur: 

1 - Bazı tahrikitçılar, 
timdi iltiklillerini ilin et-

miılerdir. İlk adım Hırv tlar 
tarafınd n atılmış ve hemen 

Almanya ile Italya tarafın· 
dan btsdik edilmiştir. 

Söylendiğine göre Hır t
lar ile Almanlar araıınd ki 

mthıaaebetler tıpkı Slovakya 
hiikiimeti He Almacy ara· 

sında olan münasebetlere 
göre tuızim edilecektir. Fa-
kat Kral Aleks adrın katlile 
alikadar kimseler tarafından 

kurulan bu hükiimetitı, Hır· 
Yat milleti t rafından tanın-
mamakta olduğu söylenmek
tedir. Hırvat milleti lider 

olarak Maçelri tanımakta ve 
Maçek te Yugoıl vya kabi-

nesinde baıvekil muavini 
olarak bulunmaktadır. 

Birleıik Amerikadaki Hır
vatlar da bu hükümeti tanı
mamışbr. Bunlar Amerikan 

r•zetelerine gönderdikleri 
bir mektupta diyorlar ki: 

•• Amerikadaki Hırvatların 
ezici ekseriyeti bu hadiseyi 
utanma hissiyle karışık de

rin bir dehşetle görüyor) r, 
Hitlerin kurduğu bu hüku
met Tiıo (Slovakya hükümet 
reisi) ve Knıllng (Norveç 
h&kümet reisi) hükumetle-
rinden daha fena çıkmııbr. 

Bunlar, olduklari yerlerdeki 

halk tabakasına nüfuz ede
medikleri gibi Hırvat hükü
meti de etrafında bir halk 
tabakaıı bulunmam ktadır." 

2 - Diğer taraftan Yu
goslavya ikinci ve başka bir 

takıime daha uğramaktadır. 
Yugoslavy nın komşuları ve 
batti bu devletle ebedi dost

luk miukı imzafıyanlar şimdi 

Yugoılavyadan kendilerine 
bir pay koparmağa çalışı· 
yor. Bulgaristanıa da bazı 

Yugoılav topraklarını işg le 
hazırlandığı öğrenilmiştir. 

Sofyada Makedonyaaın jş. 
r•li için büyük bir nüm yiş 

yapılmıştır. Fakat BuJg ria

tan Yugosl v top klarıııı 
iıgal için henüz adım atmış 
değildir. 

Biikteı gazeteleri bile Ro
manya askerlerinin h rekete 

geçerek Yugoslav toprakla
rını iıgal etmelerini iıtiyen 

yazılar yazmıılardır. Yugos· 
lavyanın Moıkova büyük el· 

tiıi bu aeıriyata cevap teı· 
kil eden bir m ktubu Ru-

men baıvekiti gener i Anto· 
~kaya göndermiıtir. 

uv eti ri 
Kahramanca mukave-

met ediuo ıar 
--o---

ima lar yüzlerce tay. 
yara ve p ak çok kuv
v ilerle y ... ptlkları hU· 

cumfarda iki fırk 
zayi ettiler 
---o--

Atin, (Loudr r dyosu 
8.15) - Re t ıi tebliğ: Garbi 
M1tkcdonyad ki vaziyette biç 
değişiklik yoktur. 

Ar vutlukta müman at 
olm k ızm Ersek ve Kilisura 
t hliye edilmiştir. Kilfoura 
Yanan hududun& 35 ve 
Ersek ise 17 kilometredir. 

YunaEJ kuvvetleri kahra
manc mukavemet ettikleri 
gibi d6şm n kıtalarını geriye 
tardetmekteciirlcr. 

Britaoya Yuo n ve Alman 
askerleri arasınd bütün gün 
süren muh ı ebe çok ciddi 
bir afh y girmiştir. Bu 
muharebeler Gr vina ve Gö
ric nin gQrbıuda devam 
etmektedir. 

T yy relerimiz düşm o 
kollarına ğu z yi t verdir
miştir. Bun mukabil Alman-
ı r it ly ol rnı y ptıkl rı 

gibi g ıide bulan n sivil 
h ika bombardım n etme -
tedir. 

ltaly el r hiç bir nokt'1dn 
bir ilerleyiş yapm mışl rdır. 
Şiddetli bir Alaı n taaua
xuna rağmen Arnavutluk 
hududu civ rı d bulun n 
düşm n nz mıkt rd iJerle
miş bulu:ıuyor. V ziyet cıd
diyetini mubafaz etmekte· 
dirler. 

Alm nl r mut d uıul üze
rine yüzlerce t yy re kul- r 
lanm ktadırlar. 

Almanlar ilerlemek içi 
yaptıkları h-cumlard çok 
ğır zayiat vermektedir. Al-

m ular iki gün z rfaod iki 
fırk z yi etmişlerdir. Hor· 
leyişlerinde durm dan bin

lerce skerd .. fed etmeh
t dirler. 

Atin , ( .o) - Royter 
bildiriyor: lııgiliz: - 'Yun u 
hattı, dOşm hücumuaa 

maruz olmaki ber b r çok 
sağlamdır. Avustur lya kı-

t 1 rı müthiş bir mukavemet 
göstermedirler. Bir tek Bri-

tanya mitralyöz bölüğü beş 

Alm n tayy resi düşürmüş· 

tür. 

Athuı, ( .a) - Royter 
bildiriyor: Şimali Yun nis· 
tanda şiddetli muharebe! r 
dev m ettiğinden ba ka 
ycui hiç bir malumat alnı· 
m mııtır. 

MiLLi PIY ANGO 

gece beş s 
.._ .. _nd 

--o--
Londr (a. ) - Dün gece 

1 giliz: h va kuvvetleri Br -
mene beş sant suren müt· 
hiş bir t rruz y~pmışlar· 

dır. 
Ta rruz e nasınd Alm n 

anayi, silah ve mübimm t 
f brikaları t brip edilmi~ 
b vuzlDr ve tersanelere öy· 
le t arruz edilmiş ki bura 
lıır bir müddet için fa li
yettcn mahrum kal c kdır. 
T yy reler ş hrin üzerine 
geldiği z m e şehir baştan 
b ş k rilnhk içinde bulu
nuyordu. Atıl n bomb 1 r
dan soorn kızıl ıwıkl raa ge· 
nişlediği görülmüştür. 

Londra ( . )-Şimdi tes
bit edildiğine göre dücı ge
ce lı:ıgilteı·e üzerinde 6 düş· 
man bombardıman tayyaresi 
düşllrülmüşlür. Bunlardan 

üç tanesini h va defi b t r· 
y 1 rı düşürmüştür. 

LZ 
L 

Afrika e Balkanlarda-
ki bOgük muvaff a

kigetıeri 
K bire, (a. ) - Dün t y

y relerimiz Gazcı· ıı, Derne 
ve El'adcn t yy~re meydan-

ların taarruz t:t:ni~lerdir. 
K burgN civarıod düşm nın 

bir miktar rab ı tahrip 
edilmiş ve toplu bulunan 
askerlere mitralyöz ateşi 
açılmış ve askerler orasında 
ölü ve y r h vardır. 

Bolkanl rda Kozana, Ma-
n stır ve K leni bomb rdı· 
m n edilmiş ve Korinos 
civ rıcdaki yolda bir oto· 
mobil olu ile demiryoluna 
hücum edilerek ağır zayiat 
verdirilmiştir. Ayni z m da 
Scliniğiu şarkında bir düş
m D k filesi d ğltılmıştır. 
Habeşiat nd Deasiye ve 

Agouz daki s eri hedef· 
lerde bomb lanmıştır. Bütün 
bu büyük h rekitton dört 
tayy remiz dönmemiştir. 

Atin , ( . ) - Düıman 
t yyareleri Eğriboz körfezi
nin bazı yerlerini bombar
dıman etmiş ve iki düşman 
tayyareşi diişürülmüştür. 

Londra, (a.a) - Milstakıl 
Fr nsız cjansı bildiriyor: 
iyi malumat ver n bir men
b dan öğrenildiğine göre 
Yun D ordusunu Arnavut
luiu tahliye tmesi muhte · 
meldir. 

•• • 
Bastı lan Uç aylık ı 

Yeni bankanotlarımız c t mız 3 
bir kazaga uğradı on liradl 

--o--
AnkPr (a. ) - Cumbnri· 

yet Merkez B okoıından 
bildirilmiştir: 

Yeni bastirıl n yüz liralık 
ve 50 kuruşluk ihtiyat b n· 
konotl rı getirme te olan 
vapurun Pire de kaıay ui· 
rmm ı sebeb yle bu b nko· 
notl r ortalığa dağılmıştır. 

Bunlard n yüz lir 1ı 1 r pi
yasada buluD.ı'2D yüz lirakla· 
ra yn n müşabih olup ye· 
gane farkı Büyük reisi~um
hur İumet İnönünün resmfoi 
t~şım lorıdır. Eili kuruşlu -
1 r goli ce bu kıymette 
b n onotlar halen es sen 
ted vül mevl iind bulanma· 
dığından bunların evaafıoı 

bildirmcğe lüzam yo tor. 
Bu bankonotl rın kıymeti 
buluomadığıoı ve lınmama-

sını ayın halkımıza il n ve 
tavsiye ederiz. 

e• e ~ gu 
i oHtereg harp mal

zemesi g" ndorillgor 
V .. şiogton ( .a) - Bohri· 

ye n zırı albay Knoks Ame
rik n ahriyesi in stokl rın· 

d u her güı:a mühim miktar
da harp malzı:me!ioin lngil-

tereye gönderilmekte oldu
ğunu söylemiştir. 

--o--
1AL DA 

3 Tehlike işareti verildi 

--o-1"" 

Tic ret vekaleti 1'~04. 
tür dairesinin bild•' d~ 
göre 1941 seneıiDİ• ~ 
yı z ı fıod ihracatı 19 

milyon ve ith litıaı•• 
yon lira olmuştur. 

Bu rakaml r soP 0
" 

t·ı . - 'tb•ııt• vas ı eruı gore ı , 

d 
_ d . . tterı 

a yuz. e yıraıı ,. de 
0 h d . yilJ ı racatımız a ıse di 
tezayüt if de etmekte 

-- --
,,Nazilerin Libuauı 
çirmek istedlktBrl 
ı ırkaların üçtı 
şimdi denizin dibi&~ 

yot 
Nevyork ( .a) - ,,ı 

Post gazetesinin • 1
" 

habiri y zıyor: 

Mı ırdan geçerk~0 , 
petrollerine bir Y0 

0 
içi y pıl n Alman tet 

münasebetiyle şund i 
k çırmıynhm ki şar~t,. 
h rekatı fıle bitcn1f 
bilir. 

General Vevel b' 
sonraki berekitta d•J 
best buluoacakttr· 

• 'o .ıı 
levazım meselesırıı JOJI 
leri de ortada k• " 

. t•fı 
Kara ve dcoıı: . ~o 

daha iyi ıartlar iç•~_. 
liği yııpacaklardır· rb 
2500 tanklık bir ıı 

'rrJJO 
kayı Liby ya geÇl opb 
v ff k oldukları ·~i•İ 
Bu fırkaaıo Oçte 1 

M ite (a.2)-Maltada 24 denizin dibindedir· 

Almenl r 1talY'
0 

' 

Libyada malik b
010

" 

bir miktar tınokl• ~ 

s nt z rfınd 3 alarm işare

ti v~riJmiştir. Tayyareler çok 

yük.ekten geçmışlerdir. Ha .. 
sar yoktur. 

t renin 
• • 

ÇiSi 
Cebelüttarık, (11.a) - İo-

1• bir .. 
ancak kuvvet ı d't• 
teşkil edebHoıişter 1 

t• 
rikad yapıla11 _., 
göre Almanlar 6\.,, 
lmyı Afrik ya geÇ~' 
şebb6ı etmiıler•' ;r~ 
dan ancak ı~O~'~'''~ 

gilterenin M drid elçisi ika· mobil geçirebılJ1'1" 
metini burad bir kaç ıüo ..,,.,.,, _ _,,, j 

d ha uz tmışhr. Elçi yapıl • D 
cek topıantııard•n sonr F nsız 
M dride dönecektir. ı-" 

--o--- zait• ~ 
Y enı ıhracat cebelOtarlkt81 "' 

Y rkıolarda lzmir limanın· - / ~ 
dan dıı memleketlere yağlı --.......-,yf'JI 

Cebelitarık (•· 1 
tohumlar ihracata yapılacağı ttı•' 
haber alınmıtbr. oın üç d,niı• "''' 
Atm D ahcıl rla yapılmakt destroyeri ce"' 

ol n p lamut satışl rı müza- gitmek liıere td'' 
kere i devam tmektedir. geçtiği görlltoıOf , 

rd•'lt# Klfe•lnde11 ahcıı.. Çorakkapı Pollı ,,..,tf'jl 
r ı ı Ne, 864 Hm T i ONDER • 


