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Fransız orduları da hall ıeri 
ııtırak edecektir 

---o---
Londr (a.a) - General 

Dö Gol dün rndyo ile bi r 

bey ontta bulunara i· "' zcüm • 

le demiştir ki: 

"H rp B ıkanlar3 s irayet 

etmiııtir. Bura.doki Hür 

Fran ız kuvvetleri de iştir k 1 
edecektir. Bunun için pek 

yakında balkanlara gidece
ğimi ümit ediyorum. Bnl· 

kanlar muhareb~ i çok müt
hit olacakt1r. _____ " __ _ 

---o---
Sofya, (a. )- Resmi teb· 

liğ: Dün yabi.ı ncı tayyareler 

Sofya üzerinde uçara k y n· 

gın ve infila k bombaları 

etınışia ı dır. Bombal ıd n 

dördü p tlamnmışbr. Y r h 

ve ölü vnrdır. 

HKv bomb rdım oını mü· 
teakip kr 1 Boris bomba 

dü en m h lleleri ziyaret et· 

miş ve yangın! r der h 1 

söndürülmüştür. Kr l büyük 

bir laka göstermiştir. . 

Soluk /•1ekıtı 

S~ RENJ(IKA 
\Age~.bıa . 

-\ fr1 . Rissam 

Ati na .. zerinde bi duş. 
man taggaresi de 

üş"rüldü 
--o--

Kahire (a.o) - Ortaşark 
hava karargahının resmi teb· 
liği: 

Hav filolsr•mız Libyadn 
""" düşman motörlü kuvvetleriyle 

Ortaşark 1 g·· 
liz k ra gihı
nın e 
Kahire, (a,a) - Orta ş rk 

lngiliz umumi k r rgibının 

tebliği: Libyada büyük Al· 
man • Italy D kuvvetlerinin 

dev•mlı t zyiki k rşısu;da 
ileri kıtalarımızın seçilmiş 

tecemmti mıntakaların doi· 
ru r icati devam etmektedir. 

• o • r 1 v " 1 ş ır 
-o-

Atin (a. )-Dün Atina· 
d s t 12 ve 21 de iki 

larm işareti 'f'Crilmiş, ilk 
tehlike i reli 1 o d l{ika 
diğeri 22 den 23.53 e ka· 
dar devam etmiştir. 

tahcşşüd uoktnl rına, Rados• 

tnki büyük hava meydanına, 
Arn vutlukt Berattaki skeri 

hedeflere muvaffakıyetli bom· 
bel r atmışl rdır. 

B lkanl rd Bulgaristaod 
30 Alm n t yyareshıe tesa·. 
düf ederı avcıl rımız derhal 

hücum etmişler ve y pıl n 
h v muhl!rebesi neticesinde 

5 Alm o tayyare i düşürül· 
müştür. · · 

Ati üz rinde keşf uçuşu 
yap n bir düşman t yy resi 

M.P 
düşürülerek t hrip edilmiş· 

1 tir. Bütün b rek"tt n t yy -

relerimizin hepsi s limen 
döamüşlerdir. 

---- mımmn----

Ankara 8 - MHli piyan· 5 B n Lirıı K z n nl r 
go dün çekilmiştir. Nııma- 24812 366'l9 48352 120975 
r laraaı ş ğıd , bildiriyo· 135530 145517 244588 150058 
rum. 2 Bin Lir K z D ol r 

20BJN LIRA .. KAZA NANLAR 34796 48337 85265 102619 "- .. Ji-

31043, 51290,~I~~:~!~ ~~:~~~ 159143 163078

10 103996 221999 BiN LiRA KAZANA LAR 
8704 14864 21358 22401 

Hg n 
lim 227323 233664 26815 26832 33364 35770 

279740 287324 
35973 37345 41763. 47447 

ı - D uamı 3 üncü aa/u/. d -

·~~~~~~~~~~~' 

Çuagkiog, 
h rbiye 
bulu ar i: "CI-

Senelik 7 ,:> Lira ı 
6 Aylık 4 .. 
SAYfSI (JOO) PARA 

Mos ov (11. )-Sovyetler 
Birliği halk komiıerleri he· 
yeti reiıi 8. Molotof 7 ni

s nda Japon b riciye nazı

rı 8. Matauokayı kabul et
miştir. 

oskov ( , ) - M taa· 
oka bugiin Moskovay gel· 

miş ve MolotofJ tema )ara 
başl mıştır. 

Moskova ( , )-Japon ha
riciye nazırı müz kerelerde 

bulunm k üz~re bug"ün sa t 
16 da Kremlin s r yına git· 
miştir. 

nin elyevm 300 farkası yani 

5 milyon askeri cepbed 

bulunmakt dtr. Buad u bıı· 
ka 10 milyon kişide talim 

görmektedir.Ayrıc altı yliıbia 

kişilik bir çete kuvvetimlzde 
h li f aliy tt dir. 



SAHiFE 2 (HlLldN Sisi) 

.-..ŞEH 
.. 
1 R HABERLE A i_ 

BELEDiYE MECLiSi' Kavrulmuş nohut ve arpanın 
Belediye meclisi dün reis doktor Behçet k•J 180 k ) 

1 Uzun reiıliğinde toplandı. 1 OSUDU UrUŞ& 8 ıyoruz 
Celse açılınca 940 yılı Kar~ ıyaka otobüs •• 

•e tramvay bütçesinde bazı münakalalar Kahve diye halka kilosu ı istiyoruz? Tabii biz bu mıh-
icra11 h•kkındaki teklifle Eşrc. fpaşa hasta- 180 kuruıa kavrulmuı ve lutun içinde bir gram bile 
aeai maarah11a yardım hissesı olarak 941 çekilimiş nohut ve arpa sabi- kahvenin bulunmadığından 

, Jıb belediye bütçesine 2500 lira tabılıat makta olduğunu miiteaddit eminiz. Böyle olduiu halde 
konalmaıı bakkmdaki teklifin bütçe encü· defalar yaımıttık. insafsızca nohud, arpa ve 
menine havale edilmesine karar verildi. Dün Alsancakta oturan yanmıı kuru ekmeğin kilosu 

Bandaa ıoara 940 yılı mezl:. aha, Kültür- okuyucularımızdan aldığımız l80 kuruşa satılmaktad1r. 
park ve lzmir euternaıyooal f .ıarı bütçele- bir mektupta diyorlar ki: Bu vaziyet karşıııuda bele-
rinia fevkalade kısımlar1nds bulunan ve "Kabvenın piyasada mev-

' uaesi içinde sarfedilemiyen tahsisatların cut olmadığı holde kuru kah· diye heyet sıb1ıiye1i bu itle 
941 senesine devri ve 940 yı l ı bütçesinde ve satanların karışık oldu- alikadar olop ıayed bunun 
nazaran alınmıı bazı muamele doıyala11nın ğunu iddia ettikleri mevcut içilmesi muzır değilıe innfh 
ri7a1ete Yerilmesi karar altına alınmış ve kahveleri nereden Ye kıçı bir fiatle ıltılmaıının temin 
öa8müıdeki Pazartesi güaü saat 16,30 da almaktadırlar. edilmesi için alakadarlardan 
toplanmak &zere celseye son verildi. Bunu evveli öğrenmek rica ederiz." 

TAS OCAÖINDA 
BiR KAZA 

Bayraklıdaki taı ocağında dinamitle taı 
patlatmakta olan amele Mehm el oilu ibra· 
laim patlıyan bir taı perçaıı ayağına iıabet 
ederek kopmasına sebep olmuştur. Yaralı 
derhal hHtaneye kaldırılmıştır. 

_DOITORUI KÖŞESi_. 

Büyüklerde saç dö
külmesi 

Büyiiklerde ıaç dökülmesini mucip olan 
lıutalık ve arızal.,dan birncisi erkeklerde 
ı&rillea yaı ıeboresidir. Bu hemen her 
zaman görülen ve derecesine göre renç 
yaıtau baılayarak orta yaıt• büsbiUün b•ı 
çıplaklığına müncer olan saç dökülmesidir. 
Daha ziyade artritik bünyelerde görülüyor. 
Alabi olmanın da dahli çoktur. Bu gibile
leria saçlarının dipleri iyice tazyik edili11e 
r•yet klçiik beyaz bir kurd gibi yaidan 
ibaret bir üstüvane meydana çıkar. 

Ba yaidan kiiçiik üstüvane mikroskopla 
tetkik edilirse içiade pek çok miktarda 
NÇ dökülmeıine ıebep olan mikrop baıil
lerile dolu olduiu görülür. Eğer bu hasta
hk erken başlıya• cins olarsa ou sekiz 
yqıadan baılar. Ve her gün vasati 200-400 
kal düıerek yirmi beı yaıJarında azami 
dereceyi bulur ve ıoara durur. Eger daha 
ıeç haılıyaa cinı ise yirmi beş yaılarında 
ıaç dök&lmiye baılar. Elli beş altmış yaş
laııada artık baş büıblltlln çıplak bir bale 
ıelir, bu ıekilde menimin &'Öre günde 
50·60 tane saç döküldüğü tesbit edil-
miıtir. 
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iş dairesi 
müfettişi 

lktısad vekil eti iı dairesi 
m&fettişi 8. Muıtafa Ôzaılan 
şehrimize gelmiştir. lzmirde 
iı m ile11eaeleriı11i teftiı et
miıtir. 

-----o---
Sıhhat 
Tayinleri 
Seferih•r hü k i'ımet tabip

liğine Fazıl T alo, Yildizli 
lıükiimet hekimliiine Nüsret 
Tuksavul tayin edilmiştir. 

--o--
Bıçak teşhiri 

ve yaralamak 
btınbul otelinde b1ıır ar

tislerin Mehmet kı11 Remzi· 
ye ve Hayri kızı Arife bir 
elbiıe meselesinden birbir
lerini dövmek suretile yara
ladıkları ve bunlardan Rem· 
ıiye Arifeye bıçak"çektiğin
den yakalanmııtır. 

--o---
BORSA 
17,50-35 kuruıtan 580 

çuval üznm, 10 kuruştan 
192 çuval M. MaDyeti satıl

mıştır. 

23 Nisan 
Halk saltaur.hnın kurul

duğu gündür. Bunun için 
Çocuk bayramı ve buna 
takip eden Çocuk haftasında 
ç:.>cuk saltanatı tesit edilir. 

Çocuk ölümüne karıı· mü
cadeledo en değerli vaııta 
doğuran annenin memesi
dir! 

Çocuk Eıirıeme Kurumu 
Genel Merkezi 

--·--
izzettin 
Çalışlar 
Muğla mebuıu emekli ge· 

neral Iızc:ttin Çalıılar Aa
karadt n lzmire gelmiştir. 

--o--
Bir Yunan 

Firması 
Yunıniatanda bulunan bir 

firma ıehrimiz ticaret oda
sına müracaat ederek lzmir
deki arpa ihracatçılarının 

adreslerini iltemiş ve ihra· 
catçılarla iş yı pmak istedi· 

1 
ğini bildirmiştir. 
~~~~~~ 

Dr. Fahri Işık 
lımh Memleket haıtanetl 

Roatken miJtebauı11 
Rontken .. EleJ,.trlk tedu·lıl 
yapılır. ikinci &eyier Sokak 

~ N., T Rl.li fON . 2SC2 

ı ,~ BUGUNDEN İTİBAREN ~ ---ı 
f ELHAMRA Sinemasında i 
t Mehtabın nurauur güzelliği diinyada eşsiz olan güzel iz- ı 
ı mirin ıiir dolu nefis mehtaplı geceleri baılarken, senenin 1 
ı en nefiı ve nihayet bir sözle (Atıkların filmi) olan büyük j 

f AY DOGARKEN f 
ı Jannctte Mac Donald-Nelson eddy ı 
: Jornalda-En ıon ve en mühim Hark haberleri ı 
ı Se nıler-2,tS-4 .. 30-6.45-9 da ı 

TELEFON: 3646 

f Tayyare Sinemasında 
ı 2 Nisan 1941 Çarşımba gGaüaden itibaren 
ı Türkçe sözlü - Sazlı - Şarkdı 

i DOKTORUN AŞKI 
: Mümessilleri: Emin Rızık • StUeyman Necip .. 
! Okuyanlar: Milzeyyen Senar - Muıtafa Çıilar .. 

Ayraca: Gayet ılitOaçlü - Musikili Çiaıeaeler barı .. 
Matineler: 1,41-3,1~-6.15-7.15-9.lS te .. 

Camartuı. asar laleri 1,15· de ba lar 

ı : 
ı 
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ı 
ı 
ı 
ı 
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ALMA 
CASUSLA 
AMERIKAD 

(112) 

- Peki sonra ne oldu? 
Vilhlm devam etti: fi.. 
- Ben bu adamların dileklerini •~ 

reddettim, on daki~a sonra bütDa 
gemiain ıüvariıine anlattım. 
Turıo kızdı, yükıek sesle bağırdı: 
- Dinle oğlum, bu hiklye ettiii• 

Griblin gemide olduğana dair elidl~~ll 
lar var. Bu senin haydutça anlatllf 
kiyeDio m•nuı nedir? 

- Hakikat budur. . 'f,ıf 
-· Nasıl haı.:ikat? Siz bunu golll

1

111 .. 1 d. . be tanına öileden sonra ıoy e uuı i 
·1 d' d' . oeııP • .1 bana müracaat ettı er ıme ınız, • 

1 
dir 

felerinin ikisinden öğrendiğinizi ·~~=I• 
~imdi ite bu meçhul adamları• •111 ,-14 
mas ettikleri idda11nda bulunuyor•~. 

Bir çıkmaza ıirdiiini hi11ede11 
yine şaşaladı. Bu mDıkil mevkid•' t 
kutalacağını, bir an, d&ıtındi. Nib•r 
bahab gemi kamaadaaıaa ylkletase 
fıaı tutu. Jdl" 

- Hayır, bay Tarro, kapta• • ·
hakikat onun dediği fİbifdepl beti 
lediğim gibidir. Diye mirildandi. •'' 

- Bu ifadeoi~i hikim huıar~ ~· 
tekrar eder miıiniz? Hikimin geas• 

81
, 

nının ıöziinden ziyade sizin ı6ıD0 

mat edeceğine kani miıiah:? . i 
Vilhelm bikim ıiziipü iıitince elıll 

na vardu ve şunları söylendi: 
- Ooooh ! Şimdi babrbyorll~İıifi 

bana söyliyen remi tayf aiarıada• ,,, 
hem de vak'a da öğleden sonr• ' 
etmiıti. O kadar dalmışım ki ! ... 

- Öyle ise timdi de ba iki 
kimler olduklarını töyle ! . ,_ 

Ba ıuıl karşısında da Vilbim bır -,,;ti' 
düıüadü. Nihayet ıa sözleri ıöyliY' 

- Volter Oto ve Yohaa Hart. ı~• 
Bu iki tayfanın ba uydurma ~el 

haberi olmadıklan aıılamık mit ·ylf 
dıiı içia burada onların ifad~er• 
uzatmak istemiyoruz. . . 

Şimdi de doktor Grible geleblll·, ~ 
Bu adam, gemi açıklara çıkıac•1b.,t 

vapurun neresinde sr.kl•amıf, y• 
latbrılmııtı? bil 

Bunu gemi kaptanı gibi biz de ,r-' 1 

ruz. Yalnız biıdiiimiz bir t•Y f 

kaptan doktorun gemide old11i11•• 
dördünde b6ber almııtır. ~ 

Gemi kumandanı ba bapta f 11 

liyor: ' ~to' 
- Bu dediğim saatla idi do • 

güvertede göriindü. Ben de 0~.ı-' 
mahpus muameleıi yıpbm~ M8 ol•' 
kcri istintaka memur ettim. rot ..,,, 
göre doktor Gribi Amerika• t~~itll 
iunu, vapura iki doıtaau teıY! ~. " 
ğini, gemide olduğıunı, ne b•ı•: 
pasaportu olmadığını, yapıla• • 1İ'!,. 
üıtünde bir tıb cemiyetinin •ı 
ğüna dair bir karneden ve 1 
radau baıka bir şey çıkmadık'~-~ 

Bundan ıom ra mlllizim Krol;,c!Y. 
bir kamarada hapaettiiini ve f~ 
tor serbest knlmak için bilet ._ı, 
150 doları öd ~meği teklif ot:, 
6ıerine o da adi yolcular ar•11 

ilive etti. 
Gemi kaptanı de•am etti: ~I / 
- Huıuıi s11rette ~treadi~,ı' 

Gribi $erburrta11 kıptaD Pf•f 
alde bir tetrraf vermiıti r: , 

- Son• ' 6 



Vahşi 
• 
ıne 

hayvan 
tavuk 

Amar sirki i minde böyük 

&ana dada bir Tüt~ncü erimız 0 çok sev 
bir Fransız cnnb hanesi fı· 

d• ranbulad gelmiştir. Amar 
• 1 sirkinde birçok v bşi hayvan 

vardır. bunl.,ra marifetler-Polonya ordu- c k yen ° bir 
su teşekkül 

a r 

ediyor 
Londra (a.a)-Tas ajan ı 

bildiriyor : 
Keoadc başvekili ile Po

lonya başvekili ve başku
mandanı arasınd bir anlaş-

ma yapılmıştır. Bu anlaıma• 
ya göre 5 nisandan itibaren 
Kanadacla derhal bir Polon
ya orduıu ihdas olunacak
hr. 

Bu orduya Kanada, elin· 
den gelen her yardımı ya
pacaktır. 

--o,--
Yugoslav elçi
si Berlinden 

ayrıldı 

70 50 

20 00 

578 00 

Cümhuriy~t hükumetinin mübsy ayı doğrudan doğrııya 
müstahsilden yapmak hususunda vermiş olduğu lıarnrıo 
tatbikatı cümlesinden olarak koordinasyon heyeti tütüncü
lerimizi çok sevindirecek yeni bir k rar vermiştir. MiJli 
koruama kanununun verdiği salahiyete istinaden hazırlanan 
bu k rarname Vekilter Heyetinin de tasdikinden çıkmıştır. 

Bu kar rn meye göre bundan evvel bir kararn me ile 
Ticard V ekfıleti hes bın ve yerli Tütünler Türk Anonim 

şirketi namına tahsis olun n 4.000.000 liralık müted vil cr
maye 5.000.000 liraya iblağ olunmu~tur. 

Doğrndan doğruya mfistahsili:len zeytinyağı mübay ası 
için de Ticaret Vekileti hesabına ve Ziraat bankaıı n mıoa 
tahsis olunan 1 000.000 lira krcdhıin 700.000 lirası ipt 1 
olunmuştur. -----A--------
ISTAN ULDA KADI YÜ 

zo EN CI AYET 
lstanbul - Fatihte ve ayııi yerde· oturan sandalyeci Ab

dullah ile Sadullah, eski bir kadın meselesinden dolayı 

kavga etmişler, Saclullıb bıçakla Abdullahı öldürmüş ve 
yakalanmı~tır. 

536 ikinci karantina mısırlı ca.ddcsi 790 ada 9 • parsel 132,75 m.m 313 kakı no.lo rsa 

537 Göztepe mısırlı c ddesi 857 ada 8 parsel 
250 m.m 290 kapı 290 tajl no.lu arsa 

538 Göıtepe şafak sokak 935 ada 16 parsel 
185,25 m.m 16 k pı 16 taj no.lu arsa 

540 ikinci karantina 201 numaralı selimiye sokak 
760 ada 1 parsel 188,75 m.m 18 kapı 24 tajh 

arsa 
541 Köprü iskele caddeıııi 1730 ndıı 11 parsel 

141,25 m.m 100 kapı 82 tajh arsa 
542 ikinci karantina 200 ve 254 Do. ve 3 üncü 

sahrayı cedit ıok k 750 ada 2 parsel 809,75 
m.m 2/2 kıpı 9/10 no.lu arsa 

543 ikinci karantina 236 numar lı veyse( sokak 

1749 ada 7 par4el 110,50 m.m 6 kapı 6 tajlı 
araa 

544 ikinci karantina bülbül sok11k 787 da 6 parsel 

25 00 

37 00 

27 50 

13 00 

35 00 

80 90 

15 00 

187.50 m.m 9 kapı ·9 taj no.lu arsa 20 00 

545 Dçüncü karataı s nsör ve sabahıt sokak 
655 ada 4 parsel 997 m.m 11/19 kapı 27 
tajh arsa 

546 Salhane haJilrif atpaş caddesi sokak 681 
ada 5 parsel 35 m.m. 356 kepı 314/1 tajlı 

icar 
No. 

arsa 

187 00 

20 00 

539 Umurbey 1213 Do. iplik caddesi sokak 77 kapı 
77/l tajh oUakiye yeri 20 00 

Yukarıda yazılı emvalin müllıiyetleri ve bir parça em· 
valin de mevsimlik icarı 30-3-941 tarihioden itibaren 16 

gün müddetle müzayedeye kouulmuştur·. ihaleleri 14-4·941 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yüzde 7,5 de
pozito akçesi yatırarak yevmi meı.kiirda M. Emlak mildür

l6ğlnde miiteıekkil satış komisyonuua müracaatları ilin 
olunur. 1226 

y phrılır. Bürün Avrup ve 
AfriL< )'l dol şan bu camba
zhane şimdi fransada Bloiı 
şehri ci t arınd bir çiflikte 
yerleş~iştir. Evvelce c mba-
zhancde 20 fıl 100 beygir 
10 aslan ve kapl vıudı. ti
mdi bunların mikdarı aulm
ıştir. Buna mukabil 45 do
muz 8 inek bulunmaktadır 
Asi a ve kap J ular kafesle-
rinden ç.ıkmiyorıar. Filler ta
la sürmek işinde kollaual 
maktadırlar. Beygirlerden 
bir kıamıdn bu ife tahıiı 
dimiştir. Çiİlikte büyük bir 

kümes bulunmata, burada 
d tavuk yetiştirilmektedir 

Gelin çehizine dokun. 
mıgan hırsızlar 

Vak' Fransoda cereyan 
etmiştir : 

Ertesi gün gelin olacak 
bir genç kırın evine hırsız· 
1 r giriyorlar. Kızın çthiıle· 
ri ve mücevherleri ortadadır. 
Hırsızlar e•de buldukları 
·ıymetli e yayı topluyorlar, 

f k t çebize ve kı7.ın mü· 
cevherlerine dokumaktan 
ba ka ayrıca bir de mektub 
bırakarak saadet temennile • 
rini bildiriyorl r. 

Fenalığı bir hadden ileri 
götürmemiş oJau bu hırsız· 
lar ne çare ki yakayı ele 
veriyorlar. Çünkü mektubu 
yaz n el y zııı polisçe mü
seccel blr sabıkalıdır. Mek
tup poliste mevcud el yazı· 
1 rile tntbik edilince bır11zın 
kim olduğu anlaşılmış olu-
yor. 

Sıca 1 k ve 
vitaminler 

H rptebilhasa beyaz askerler 
sıcak memleketlerin iklimi
nden çuk müteessir olurlar 
ub mesele, Amerika ordusu 
sıhhiye erkanı tarafından 
düşünillmüş nihayet uzun il
mi araştrmalardan sonra iki 
Amerikalı doktor memaliki 
harre sıcaklığının izalesi için 
bir ç re bulmuşlaadır. 

Bu doktorlar, her gün bir 
k ç def B 1 vitamini da
hilen lıodığı t k\irde şid
detli sıcaklığa t hammül edi
leceği n ibulmuşlardır. iddia-
larına göre mutedil mıntıka
larda yaşyanlarda yaz mev
simlerinde çetin sıcaklara 
karşı bundan istifade edece
ki rdir. , 

Maatteessüf, çetin soiuk-
1 ra karşı vitamin beniz 
kerf edimemiıtir 



[ SAHiFE 4 ] 

RADYO 
G AZETESIND EN 
Radyo gareteıine göre 

Alman hükümeti tarafınden 
bu seneki ilkbahar ta rruz
ları çok urun bir şekilde 
izah edilmiştir. Hitler Alman 
milletine uzun bir beyanna
me neşrederek Yunaniıt o 
ve Yugoılavyaya verilen no
talara daiJ' mufas 1 iı bat
ta bulunmuıtur. Nazi ıefle
ri, Alman milletine ıulbun 
çok yakın olduğunu müte
madiyen ıöylerlerken, şimdi 
ıarkta Balka~Jarda açıl o 
bu yeni cephe dolcyisile 
izahat vermek zaruetinde 
kalmııl rdır. 

BuJıarlar, Macarlar ve 
Romenler harpten masun 
değildirler. Yugo 1 v t yya
releri Bulgarist n ve Roman
yaya hncamlar yapar k 
bombalar atmııdır. Garip
tir ki Bulgarlar ve Rumen· 
ler maıum bir tavır takına
rak ba taarruzları protesto 
ya kalkmıılardır. Bulrar 
radyosu dtin bu m1ınasebet· 
le ıanları ıöylemiıtir. 

.. Bulg&J'İıtana giren Al
kıtaları Yugoslavyaya gitmek 
için gelmiı dejillerdir. Bul
ıariıtan temiz bir Bulgar 
memleketi olan Makedonya 
hakkında tek bir kelime 
ıöylemediği halde Yugoı
la• tayyareleri Sofya ve 
Köstendili bombardıman et
miılerdir . ., 

Köı~eodil Almanı rın ett 
mühim yıjınak noktaııdır. 

SOVYETLER ALMANYAYI 
TAKBiH EDiYORLAR 
Sovyet gazeteleı i Yugos

lavyanın battı hareketini ve 
sulhçu politikasını tebarüz 
ettiren neşriyat.ad Alm o
yanın hattı harketini zimnen 
takbih ediyorlar. 

Resmi lzvestiye gazetesi 
Staliniu de haz1r bulunduğu 
merasimde imz lanan Sovyet
Yugoslav pakta b kkında 
şunları yazmııhr: 

"'Bu pakt bir milyar in
sanı içine alan bugünkü 
harpin teve11ü etmek üzere 
olduğu sırada imzalanmıştır. 
Ba harp bir çok diğer aıil
letleri daha katliama sürük· 
lemektedir. Son zamanlarda 
balkanlaraa beynelmilel mü
nasebetleri11de ıon derece 
gergin bir hava huıele gel
diğ-i malumdur. Bu bal Ya
goılav başvekili Smoviçin 
aulh arzu unu mükerreren 
ilin elmit olmasına rağmt.n 
Yuıoıl vya hudutlarında 
bir tehlikenin belirmesiyle 
ıabittir. Milli Yuıoslav hü
k6metinin sarfettiği gayret· 
ler Sovyetlerla derin sem
patiıini kazanmııhr •n 

Son bir habere göre Garbi 
Trakyada bulunan Gümülci
nenia Almanlar tarafından 
itıal edildiği bildirilmiştir. 
Bu haberin menbıu Berlin 
olcluğ-a için, doğru da 1Jlsı: 

YO-
INGILIZ S • ,,Musolinı im- Debre Ma kos Garbi Tralı 
HILL .ARINDE paratorluğu- . Za~ tediltt• d · düşmall 

2Alma tayya- un o saatı ltalganların zaglatı 500 esir afi 
resi -~:~ü!üldü çalm_a ~dır " ÇO~_!ühlmdir Bir Yuna~ZB~ 

Londra (a.'ll- Dahili em- Loudra (a.a) - Royterin Kahire, (a.a) - Habeşis- DÖSİBrdlg~İ~ gül' 
niyet nezaretinin tebliği : diplom tik muhabiri bildi- t nd Dcbrc Markos zapte· -
Dün birkaç Alman tayyareıi riyor : dilmiştir. Burada ıtalyanlar- cesaret 
11thillerimizde uçmuş1arsa da dan 10 bio kişi esir tındığı r• Bclç!kada düşüleıı bata- Atina - Londr• 
bunlardan a isi d6•ürülmüı- .b. 250 k" . -ı .. "00 •" ... ya bir daha düşmiyeceğiz. gı 1 ış: 0 muı ve 0 S. 8, 15 reımi tebbf: 

19 
tür. Harp Yugoslav toprakların- kiıi yarnlanmııtır. Kıtalarımız dôşo>• 

Alman tayyareleri karala- .. 
rımır bombaJ atmıılardır. da yapıl cakbr. vetlerine karşı gor rfJ 

ne 
manas • 

erı var 
Loadra, (a.a) - Royterin 

askeri müteha11111 yazıyor: 
Bulgaristanda on iki, Yu
goslavya hududu boyunca 
Belgraddan ltalyau huda
duna kadar 28 Alman fır
kası taba11üt etmiıtir. Al
manların Yugoıl vyaya karşı 
bütün bu kuvveti kull n -
cakları z nnedilemez. Zira 
Almanlar Yunanlıları oyala
mak mecburiyetindedirler. 
Bu işi Bulrar)ara bırakmış 
olsal r bile Mericin geriıin
deki Türk orduıuou hesaba 
katmağa mecburdurlar. 

--o---
M. Peten rad

yoda beya
natta bulundu 

Londr (R dyo· S. 22) -
Mareşal Peten bugün rad· 
yodaki beyanatında Büyllk 
Britanyanın ve sabık mütte
fiklerinin aleyhinde bulun-
m mak Fren a için bir h y
siyet ve şeref mesele!i ol
duğunu ıöylemi~, Fıanıız 
balkının ibtiyaçl rını, temin

Y 1 A ) bir mukavemet göıte 
Vaktiyle Yugoslav toprak- UgO 5 8 V ar " larınd çok Alman kanı dir. Bir eeaur Yuo• 

A tluktak. 1 kOdra Alman tanklarıaıo ... 'Lir dökülmüıtü. Şimdi buralar- rnaıu 1 t u P'" Y istediği bir köprü)' fi • 
da eskisinden d h f zla h · • t tt•ı ğuk kanhhkla berb• 
kan dökecekıcrdir. Bnıkaa- ŞB rını zap 8 1 er 
lnrda Alman taarruzunun miştir. 00 e~ 

Atin• (Londra radyosu ı. Düşmandan 5 rP 
hedefi şudur: 8.15)-Resmi tebliğ: mühim miktarda b• 

Almanlar Yugoslav cep· 
besinde hazır bulunmıyor· 
lardı. Bilakis Bulgariıtanda 

hazır bulunuyorlardı. Alman· 
lar taarruzlarını tacil etmiı
lerdir. Bunun en büyük 

ıebebi Sovyet Ruıya ile 
Türkiyenin vaziyetinden 

emin olmadıklarından ileri 
gelmiıtir. 

Şimdi Balk nlarda Hitle
rin karş111nda Italyan impa· 

rat~rlu2unu süpüren sker
lerin bir kısmı bulunuyor. 

Mussolini impratorluğuoun 

son saah çalmaktadır. 

Bnndan ıonraki mu zzam 

kuvvetler serbest kalacak ve 

yeni cephelerde çarpııacak
lardır . 

Y ıı1goslavyanın cesur bir 

milyonluk kuvveti yanı ba

şımızda h rp etmektedir. 

INGILT RE 
HÜ OM Ti 

L6bliyaoa radyo merkezi zemesi alınmııtır. . 
tarafından verilen bir resmi Alman tayyareleri• Jı 

b. Jefl" 
tebliğde lıkodra şehri zap· donyada bazı şe ır J,ıl 
tedilmiıtir. ye bombalar attılı 1 4' , 

lşkodra Adriyatık denizi- prop•ganda kiğıtl•' 
ne 25 ve Du: ç limanına 112 mıılatdır. ıtal 

Bu tayyarelerio ' 'rJ" 
kilometre mesafede miibim M.. tte şürülmüıtür. ure 
bir yol üzerindedir. 

--o--
Seket üze in
de Yugoslav 
Tayya-releri 

--o---
Berlin (a.• )-D.N.8. bil

diriyor : 

Bir Yugoslav t yy re fi
losu Seget üzerinde Macar 

avctlariyle korşılaımıı ve ya· 
palan hava muharebesinde 

1 Yugoslav tayyaresi düıii· 
rülmüştür. 

ahnmııtır. 
·-",_·ınııııumnurmumın 

ırsızlıiB 
TeşebbiİS 

k·til' 
K rşıyaka in 1 S t~' 

-1 1 ğında lsmail oj 11 

işletme atelyeıi fell Pi 
Abdülkerim oğlU 1''tt' 
evine girerek ast t 

lunan etyalar•D1 
-

tor• 
sırada aşağıda 0 be' 
bibi Bahrinin h• bOıf" 
üzerine suçlu aıef 
kalanmıtbr. bdl 

§ . lsmetpa • b•f. 
Abdı oğlu tiitOll ~ 
tın dükkanda OJetJı 
den iıtifade ede':~
vanozu çalarke0 Y 
hr. , 

Bu le mükellef olan hükümetin 
bunu temine çahıtığanı ilave 
etmiş, F raaıızları milli bir- e 

INGILIZ AY
YARELERI 

peştedeki 
isinigerialdı Toplu bu~unan Alman 

Saadet 1'• 
eliy e ııı: 
olan 11B 

liğin muh fazasın davet 
etmiıtir. 

yanht ta olsa, bu hadisenin 
bir muvaffakıyet addedilme
ıine mahal yoktur. 
Geniş bir hududu olan 

Garbi Trakyanın hudut ak
samından icap edenleri ev
velden t11bliye edilmiş ve az 
kuvvet bırakilmışbr Bunun 
için bu ha ı eket bir mana 
ifade etmez. 

Şimdi b ber aldıi'amıza 
göre küçük Yun n kıtaları 

her t nft n sarılmış olma
sına r ğmen kahramanca 
müdafaaya devam etmekte
dirler. Buod n Yunanlı! rın 
oe kadar büyük bir azim ve 
im ola harp ettikleri ani • 
§ılır. 

~ ----
0

- - askerıerını mitraıuöz 
Loodr (a.a) - Royterin 

dipJomatik muhabirinin öi
rendiğine göre lngiltere 

bükümeti Budapeşte elçiıi· 
ni geri almağa karar ver-

miştir. Ve hemen lngiltere• 

ye avd~ti için elçiye talimat 
verilmiştir. Ayni zamanda 

Londradaki Macar elçiıi Bü

yük Britanyanın bu kararın
dan haberdar edilmiştir. 

Baka et 
NtUu dairesinde Kamil 

oğlu Vmsıf vazife s1raıında 

nüfuı kltibi Azize hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

DeT) 

ateşine tuttu 
---o-- -

Kahire (a.a)-Reımi teb
liğ : 

lngiliz hava kuvvetleri 

Struma vadisinde topla bu

lunan Alman askerlerinin 
üzerinde pike uçuşu yapa-

rak bomb atmış ve mitral
yöz ateıine tutmuıtur. Al

manların Bclgrada yaptık-
1 rı akına mukabil bava 
kuvvetlerimiz d~miryo)u 

birle ik nokl )arına ve bü· 
yük bir f abrilıay ve daha 

bir çok n keri bedtıfleri 

bombalamıştır. 

d ııat•' aş ıs•1 
Memnuniyeti• J 

- • bO j 
ıımıza ıor., . de" 1, 
Saadet işe••~ ,ı•" p 
numarala bileli ·Jııfl~ 
lar şarap fab~' e lı 
rilci lsmail Ed•10.,ıJ1' ~ 
lira ve 152653 11•} ,~ 
leti müıtereke" •' 
ye Dinçboy•'~., tit' 
Nuran esere b• tıJ'" 

•. Ht.,,, ''" etmııtar. e t•" ' 
gibi bir çok ••,,,r~ 
zı servet ve ''ıclfı~l 
turan Saadet ·- ~ 
B. Hu n fsb~~,,-
talili vatar7dd 
rik ederiz. ~ 

'Ü 1" 


