
ABONE ŞERAİTİ 

~F:.VAM Mtl'DDm Türkiye -için Hariç lc;in 
Al nelik·-··- 1400 2900 

tı aylık-...... 750 1650 
,~Unu ıteçmiş ntlshalar (25) lı:uru$tur. 

'-- TELEFON:2697 

IZMIR 
E!'qERNASYONAL FUARINA 

HAZIRLANINIZ! 
Yuddarı! 

Yurdu n dünyayı tanımak ve onlann en seçkin 
eserlerini rörmek için İzmir Enternasyonal fua
nna koş! ••• 

20 Ağustos 20 Eylül -' 

itan -d . nıun erecatından mesulıyet kabul edilmez Cüm1ıuriyetin ,,. Cümhuriyet eserlerinin bekçisi 14bahları çıkar siyad gazetedfr YENt ASIR Matbaasında basdllllfhr. 

YU30SLAVY T ZYI A 
MU E ETE Y 

havai 
m~nfaatlerini 

feda etmivor 
Amerilıa, Macarbtam 

alman işgalinde sayıyor 
Amerilıadalıi Macar 

matlullatı 'blolıe edUdi ... 
"i!ı:.:;;;iiiiiim•-.J Londra 14 (A.A) - Royterin Belgrat 
., muhabiri bildiriyor: Almanya - Yugos

n ln1ilt:"lcr tnraJtnrlan bonıbardı11ıan Pdilmesinden ('11di.fe Pyledi1:lni Ru1nrn petrol havzası11d11n bir qörit'1iiŞ lavya arasında müzakerelere diplomatik 
yollarla devam edildiği sırada Belgrat 
yavaş yavaş sakinleşmiştir. İyi haber 
alan mahfillerden alınan mahiınata gö
re Almanlara yapılacak tavizlerin Yu
goslav milletinin hayatı menfaatlerine 
uygun olmasında ısrar eodilmektedir. 
Düşünülen şey şudur: 

~ ;:::,.<::",...c;.:;ı<'~ ~~,,... ~,;ı::---

Balkanlarda 
,-azivet 

ALMA. TAYYARE HÜ-
1

t::GI J~lERIH I:' IR 161 
CU LARI ŞiDDETLENDi MUTHIŞ DAR E 

---·•O>---- ---,•o·•---
~Ql'QQJıfı o~~;.hta ber-ı lngilterede 
evanıdır. Almanların . 

yangınlar Almanların kalbigahı 
1 - tki taraf birer ademi tecavüz be

yannamesi neşredecek1erdir. 
2 - İki memleket arasında iktısadi 

münas.-betlere resmi şekil verecek her 
hanıri bir vesika imza edilecektir. lirtadilih Yugoslavya ile ! ve za yzat fazla 

"1e.fgaı oldufıları da --<>--

rnuhalıhalıtır.. lngiltere Üz~rind~ 

Jl Alman tayyaresi 
isı~~~anlnrııı llalkaıılarda ne )apm:ık daha taht·ip edildi 
til~I" 1~ 1 h«"11üz snrahatle aıılasılnus Je-
lı,. 'ı"". ~luhtelir kaynaklardan gelen ha- --<>--

llı\Kli.J OC.llioGLU 

~~~ın tıic hiri di~erinc uı,,,ı) or. ! Bu zayiata mulıa'bil 
ta ri arı"a. devam eden hazırJıktan son- j • 
illa •ul~arıstaru i~:?alleri altın• alan ~1- yalnız 'bir lngiliz 
lar~1).;ın her halde hedcncri hu~ün 1 pilotu öldü-
lııek ıol arı noktalarda kalmak \O hekk· Londra 14 (A.A) - Hava V() dahili 

nıııaz. 1 . 1 . . hı··· D. B11l~aristan ih . . . . f'ınnıyct nt"z.nret crının te ı~ı: uşman 
lliphrli bir nıe:ı k~r 1dc,letleı-ı ıcınl!ngiltere üzerinde büyük mikyasta fna
llı ron hareketi be e ~.mu~ lı~ılun,~y- liyctte bulunm~tur. Clvt sahillerine 
~lamak imka ~ n:ıa zurun ı7nll•..,1ıl<' , )~arşı şiddetli bir hücum yapılmıştır. Bir 

İ"nkııt Bul 3~
1 va~ ı. . . cok yangın çıkmıştır. Zayiatımız fazla 

li.t~•1-r g ar )ıllardan herı tadı-, olmu,ıur. lngıltercııin doj;'U simalinde de 
l'e ita) sa~ındn bulunmnktn: • AJ~nan' rı 1 bir çchtrd :.ıır çok y.unr_!.ulı.u ..,.kmı ır. 
'bttıe . ~a ılc olan ç.ok s:ıın?'~' ınu.~a.._o ... I Merst'y sahıllcrinc de yeniden şlddetlt!! 
llltk tını devam ettimıcge ıtına gostcr- 1 ı iicum edılml<tir. 
~le İdi. Tam bir Bolkan birliği kurul- A'·cı tay;-ar'c!crimiz 8 düşman ta.-ya-
lli 0:~~.lıile Bulgarların hu vaziyeti mfı- • f Sm,,ı :> ri Sn~ifrr1~ l 
~'~:ısı. da muhakkaktır ki Bul~aris- ıııııııııııııııııınıııııııııııııııııııılllllllllllllllllllll 
~I >rlıın mukadderatının ne olorağı Af "k d "d k 
:tet''~.rnadan m.ilı,·erc tam bir teslimi- ) r I O O yen r en a-
)ord F.osterınekten kn<;ınma~a da ealısı· l f l 

ı\ı~. zanı an za er er 
lı.ını anların Balkanlara ait planları bu 
•ldıı ;.ıukaveıncti kırmağa mu\'affak <a> 
huıu·...,;ıııgaristanın isgal altına alınını~ Habeş~standa 
~kil ası, Almanlar için bir kazan~ • 
tin i k~dcmez. Bilakis ileride hfıdisele-
ı::tlnk·· ı ·arına göra belki zararlı da olur. ı·kı·, ._4t' omalı.de 
lııalı. ~·.Romanya petrollerini bombala-
'-ıty ıtıu geçit bulamıyan Büyük Bri-
~ ı."·ıahazırlıklnrını tamamladıktan son- de bı·r yer daha 
'-'ah~( Yhkla bu toprnklar iizerindPn 

il 
1 ecektir. u .• 

lıkı ı::ı.nc ~adar Hul~ari,tanuı bitaraf- zaptedı•ldı• 
l'ord Yl<; hır teşebhiise imkfın bıraknn-
l:bijn u. ~undi ise Bulgaristanla siya~i --• •--

l'ııı h~·•bctlerini kesen ve bu toprakla- HA EŞ VATANPERVERLERi lı.ıkk ır ~!nıan iissii haline geldiğini bi- B 
l>.tro;~ ı~an cyliyen İngiltere. Romanya ITALYANLARI KOVALIYORLAR 
••nd· .~•ıni bombalamak için yolları 
leyh ~ıne açık görmektedir. Binacna
!'ıan u sekli)·!c Bnlgaristanın hı:ali Al
h; h:aya hic bir sey kazandırmadığı gi-

Sıı 7~ tehlikeler de yaratmış demektir. 
huııııu ald~ .Alman harekiıtııun bugiiııkü 
~'k.ı ar ı<"ınde kalaca~'lnı ümit etmek. 
ıı,_ıdiU·khcd,.ncr ı:iilmecli~ine inanmak 

l\r ~ olur. 

Hartum, 14 (A.A) - Afruduyu 
zapteden kuvvetl..-imiz tazyiklerine de
vam etmektedirler. lngiliz kuvvetleri 
Kurmukm 70 kilometre doğu cenubun
da bulunan Aıasaya iıgal etıniılerdir. 
Kurmuk salı aktamı zaptedilmittir. Bu 
muharebe sabnesinir diğer bölgelerinde 
kayda değer bir JCY yoktur. 

RESMi TEBLlc lııaıı-y" 8 bu lıcddler nereleridir? Al
t,ı, 8 Balkanlarda ne yapmak bliyor? 
dır k~erhul kalan bu suallerin ce,•abı- Nairobi, 14 (A.A} - •Resmi teb
lııaktaı Balkanlardaki havayı. a~ırln tır- lif:• Habeş l•atanpcrvcrleri Habeşis
L } n tanda Meganın 11 O kilometre fİmalin
,.r ii • ıer an doğması melhuz tehlike. de bulunan Yavelloyu zapt etmi,lerdir. 
lııekt;dr;ne dikkat w ıe,·aklmrn rck- Dalodaki kuvvetlerimizle ;,birliği ya-

llir a; 1 k . pan Habeı vatanperverleri ricat balin-
a ı Ahnnnların kırılan nuh\·er d b 1 d"" 1 k" ediyorlar. r Sonu 2. ci Sahifede l ı e u unan uımanı a ıp 
~...- r Smnı .~ ,.;; Snhi(ec1e l 

• • 
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4 a ~ıyetler 1.-nur1uın llobe~ ı-atanpervt.>rle-ri bir istirahat t:akfemıde· 

saatlerce yakıldı __ ..,, __ 
Berlinde çıkarılan 

yangınlar 160 kilo

ınetreden görüldü __ .,_ 

Almanya ş!mdiye Jıada;• 
görmediği 'bir 

darbe yedi-
Londra 14 (A.A) - Hava nezaretinin 

istihbarat bürosu 12-13 Mart gecesi Al
manya üzerine yapılan akınlar hakkın
da 3§3ğıdaki tafsilatı vermi~tir: 

[ Sonu 3. Mi Snh;fecle ] 

Almanlar Yugoslavyayı üçüzlü pakta 
girme.i i~in tazyik etmektedirler. 

AMER1KA VE MACAR!STAN 

Vaşington 14 (A.A} - Hazine nazın 
B. Morgentav birleşik Amerikadakl bü
tün Macar matlıibatının reisicUmhur B. 
Ruzveltin emri üzerine bloke edildiğini 
bildirmi5tir. B. Morgentav B. Ruzvel
tin hariciye nezareti tarafından yapılan 
talep üzerine bu suretle hareket ettlğ'
ni söylemişse de bu tedbirin sebeplerini 
bildirmekten imtina eylemiştir. 

Hariciye nazın B. Kordel Hull gaze
tl'Ciler toplantısında birleşik Amerika 
hükümetinin Macaristanı Alman isgall 
altında bulunan bir memleket olarak te
li\kkl ettiğini bildirmiştir. 
c-.......:;: r.::vc~~~~ 

1"giliz tayyareleri tarafından saatlerce bombalanan "e içinde muazzam yangın
lar çıkarılan Berlinden bir manzara 

Perapalastaki infilak 
--------~•x*x · 

Yaralılardan biri 
daha diin oldü 

~------x*x~~----

Ölenler 6 ki~i oldu - Zabıta ve müddeiumu. 
devam ediyorlar milik tahkikata 

İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Zabıta ve 
müddeiumumilik, Perapalastaki müe"5if 
infil5k hadisesi etrafında tahkikata d~
vam etmektedirler. 
Beyoğlu erkek hastanesinde tedavi 

edilmekte olan Perapalas oteli pasaport 
memuru Hüseyinin de bu sabah (Dün 
sabah} öldüi!ü müddeiumumilik tarafın-

dan bildirilmiştir. Böylece infilAk Mdi
sesinden dolayı ölenlerin adedi altı ki
şiyi bulmuştur. 

Müddeiumumi B. Hikmet Onat, tah
kikatın seyri hakkında şimdilik eski 
malfunata ilSve edilecek bir şey bulun
madığını, tahkikatın devam etmekte ol
du~nu söylemiştir. 

·Meclis dün Havagedik
toplandı ı· yuvası 

Ankara. 14 (A.A} - B. M. M. Refet 
Carutezin başkanlığında toplanmıstır. 
Açılışı müteakip Adliye vekili Fethi Ok
yarın istifasına ve yerine Hasan Mene
mencioğlunun tayL.ıine dair Riyascti
cümhur tezkeresi okunmuş ve muvaf
fakıyet temennileri ve alkışlarla karsı· 
lanmıştır. Ruznamede y&Zllı 13 mart ta
rihli haftalık karar cetveline dair maz
bata okunduktan sonra çarşamba günü 
toplanmak üzere içtiınaa son verildi. 

Ankara. 14 (A.A) - Türk Hava ku
rumunun Gedikli hazırlama yuvası 

üçüneü devresi için salı günü müraca
atlerin kabulüne başlanmıştır.. Kabul 
şartlannı öğrenmek üzere Hava kuru
mu şubelerine şimdiden binlerce müra
caat yapılmıştır. 

Bu sene gedikli hazırlama yuvasının 
muhtelif ihtısas şubelerine 15 ve yirmi 
beş yaşlan arasında <ırta mektep mezun
lan alınacaktır. 

Yakm §arkta lngiliz dostl11ğunu t"1Jit 
eden müzakerelere B. Edenle beraber 
i,mrak "'Jlemiş bulunan Gl. Sir Con Dili 

istikbalden 
korkuyorlar! 

ALMA. YA INGILTEREYI 
DOSTLARINDAN AYIR

MAGA ÇALIŞIYOR 
--ır--

Fransız donanması ve 
Alman tahtel'balıirleri 
.Japon hariciye nazırı-

nın seyahatinden 
mafısat1 .. 

Londra, 14 (A.A) - Royter ajan
sına göre tnıri.Iterenin bazı devletlerle 
arasmı açmak için Almanyanm sıırfetti.. 
ği gayretler istikbalden emin olmadığnı 
tröstenneL.tedir. Japon lu.ridye INUDl'I. 

Matauokanm Kremlinle bir temas te.iıi 
için Berline davet "'ildiği muhakkak
tır. Almanlar lranda. Irakta ve Suriye
de faaliyette bulUlllllllflar ise de netice 

[ Sonu 4. CÜ Sahifede ] 

11111ili1111ili1111il111il1111il1111111 ili 1111111111! 111il1111 

Perapalas inf ilahı ve 

güdülen maksat 
~---«o,>----

Türk - In~liz 
münasebatını 

karıştırmak 

O-

ltal anlar bir 
karış bile iler
ı· ye e iler 

-<>--

Yunanlılar hem İtalyan 
taarruzlarını dardllf'· 
dalar, hem de yeni 

hedefleri ele ge~irdiler. 
Atina, U (A.A) - Yunan resmi teb· 

!iği: Düşman hücum harekıibnm be::;in
ci günü olan bugün geniş bir cephe Ü7.e• 
rinde bütün gündüz bir sıra ~ddetli bii
cuınlar yapınıştır. Hücnınlar esnasında 
düşman kunctli bir topçu ve bir çok 
tayyare hinıayesinde taze piyade lruv• 
vetleri kullanmıştır. 

Kıtalarınıız bütün bu hücunılan püs· 
kürbnüş ve düşmana çok ağır zayiat 
verdirmi~lerdir. 

Hava dafi bataryalarnıuz iki düsman 
tayyaresi dilşürmüşlerdir. 
İTALYAN TAARRUZLARI DURDU 
Atina, 14 (A.A) - Royter ajansı bil

diriyor:Askerl müşahitlere göre son dört 
gün içinde Arnavutluk cephesinde cere· 

f Sı tıtı 3. Mi Sn'"""T~ 1 

• 

• 
il 

Bir Yunan dııfi topu ateş ederken 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

istiyorlar Yu~oslavya tes-
INGIL TERNIN ·soFYA SEFiRi tim.olmak ~i!e
RAPORUNU LONDRAYA VERDi tınde de~ıl 

Londra, 14 (AA) - lnıri.Iterenin 
Sofya elçisi B. Rendelin Perapalaa su
ikaodi hakkında gönderdiği rapor bu
raya gelmiştir. Raporda deniliyor ki: 

Sofyadan ayrılmadan evvel lngiliz me
murlannın bagajlan arasına dost olmı
yan ajanlan tarafından bombalar kon· 
duğu muhakkaktır. Suikast faillerinin 
treni yolda uçunnağı tesavvur etmeleri 
muhtemeldir. Bu çantaların lngiliz elçi
Ia çantalan arasına gizlice kan,tırıldığ1 
muhakkaktır. 

Çantalar açdınca elçilik memurları 

f Sonu 4. cü Sahifede ] 

.. 

Londra 14 (A.A) - Tayınisin Belgrnt 
muhabiri yazıyor: Yugoslavyayı Al..-...-ıı 
politikasının aleti yapacak bir paktın 
imzalanması ihtimali askeri mahfillerle 
Sırplar ara.,ındo gittikçe artan bir hu· 
zursuzluk doğurmaktadır. Yugoslav ba<
vekili ile hariciye nazırı dostluk muah"' 
desi imzalan1nk üur~ henüz gitmİ't de
ğillerdir. Vakıa bu hu•usla hazırlık ya
pılmışsa da nazırlar son dakikada pl5n
larını değiştirmi !erdir. 

Seyahatin tehiri sebeplerinden birisi 
Türkiyen;n niyetlerine dair Türk h•ri
ciye v"kilinin nutkundan bazı •eyler 
öğrenmek arzusudur. Filhakika Türki
yenin metin bir hattı harek.,ti Yu.20<
lavyaya Hitlerin taleplerinden en tehH
kelilerine karsı nıukavemet ccs~rı.::•.ini 
verebilir. Dostluk muahedesi imzalonır 
imzalanmaz Bitlerin Yu~oslavya or•lu
sunun tcrhlsini Jatc.rnesi ihtimali a~keri 
şefleri tel:l.sa düslirmekte ve mukave
met hissini kuvvetlendirmektedir Ordu
nun ve halkın sinirlerinin gcrilml'Sİ Al .. 
manları hiddctlendirnıckte ve Yugos
lavyanın ya üçlü paktı im>.alaınasını, ya. 
hut ta bunun neticelerini yüklenmesini 
ısrarla talep etmeğc sevketmektedir. 

Taymisin Atina muhabiri de, Alman 
gazetelerinin Yunanistan hal<kında şim· 
di daha tatlı bir lisan kullanmaya başl&
dıklarıru, Yunanistandaki Alman mah
fillerinin Hitlere bitap eden açık melc
tubu takdirle karsıladıklarını yazmakta. 
dır. Şimdi bir çak şeyler Yugoslavyanın 
alacağı vaziyete mütevakkıftır. Bu hu.
SllSta alınan raporlar birbirine Z>ltlr. 
Fakat Yunanlıların son muvaffakıyetıe.. 
ri büyük memnuniyet uyandırmıştiT. 

Bulrıa• 1ıarbiye mektebi talel>esi Sofyadıı iö,;;;;-::-.-;;..;:k-::<><;ccc::ıOO'cc·ac:x.ı 
Jmı1 a..nıfwia,. kftif edilirken - - - - - -
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-- Ya Cebindir, ya hain! 
~~~~~~~~-x*x~------------~ 

Sultan Mul'at, Bağdat muhasarasının ref'ine çolı 
Jıızmı.t ve sad,.azamı azletmıştf.. 

Sililhtann korkusu biraz ~atışmını 
amma, yine heyecana dllşmcltten ken
oıstni bUsbUtiln kurtaromıyordu .• Ya
}ladic::ah iyi nişan alamnzsa? .. Y~hut ok 
hedefıni şaşınp serpuşun ucundnn iki 
lı::nnş nc::nğı bir yere değecek olursa? ... 

Biitün bu fena ihtimalleri dUsllnmek
ten k ndisint nlamıyan Musa ağa o da
kikada derin bir endişe ve ruh sıkıntısı 
içinde bulunuyordu ... 

Fakat biçare ne yupsııiT .. Padişahın 
emrine nn ıl karşı gelebilir?.. Zavallı 
Silahtar knsaphaneye giden koyunlnr 
f!İbi mti tevekkil btr vaziyette ilerledi. 
Duvarın vanına gidip orada durdu .. Ve 
heyccandıln korl..-ııdan göz.lerint kapa-
dı.. . . 

Sult.nn Munıt oku lıp sert bfr kol hıı
reketlyle tclt gerdi.. 

Bu sırada bir kemanın iniltisini ®dı· 
ran bazı sesler duyan Siltıhtnr telin ge
rildiğini anlndı .. Belki hareketsiz duru
şuna zarar verir diye nefes almaktan 
vaz geçU .. Durdu .• Bekledi .. . 

- Habisin bu yaptığı din ve devlctt> 
hlynnct değil de ya nedir? .. Bafidat gibi 
mukaddema halifelerin payftnht ittihaz 
etmiş olduklan bu koskoca bnldeyi !rnn
lılnrm elinden kurtarmafuı muvnff ak 
olamıynn Hüsrev ndlı haine bizden ne 
lstOOI tse gönderdik.. Para istedi, verdik. 
Asker dedi.. serhatlerl boş koyup onn 
binlerce adam yolladık.. Top, tüfenk ve 
mühimmnt, her ne talep eyledi ise der
hal irsal ettik •.. 
Şimdi muhasarayı rcfetmesl ve Bağ

dat üzerinden askeri kaldınp ~ötürmesi 
bu adamın ccbanetinden ve belki de hi
)-"tlnetinden baııka neye hnmlolunabiHr?. 

Hilsrev şimdi burnda olsaydı, ona ben 
vapacağımı bilirdim- Fakat ne çare ki 
htılen yanımızda bulunmıyor... Dilerim 
AUahtmı iki göztı k8r olsun.. Yedirdiğim 
l"kmek gözUne dizine dursun bu mclun 
herifin .•. 

Dördüncü Muradın sesi gök cUrUltü
sü gibi gilrliyordu .. Ne Mehmet pnsa, 
ne de Musa a~a korkulanndan tek bir 
kelime bile söyllyemt"diler .. Her ikisi de 
sUt dökmüş kediler gibl durduklan yer
de bUzUlmüşlerdi... Sultan Murat hay
kırmakta devam ederek Hilsrev paşaya 

ŞEHİR ADERLER. 
Turistik yolla-
rın inşası de
van ediyor 

---c:n-

Karşı~afıa ve in iraıtı 
~o arından bir lıısmı 
asfalt · · şenecelı •• 
İzmir turistik yollarının ynpılmnsına 

devam edilmektedir. Karşıynkadan Bay
raklıya kndar yol inşaatı çok ilerlemiş 
bulunmrudndır. 

Paralı köprU - Bornova yolunun in
şaatı da ilerlemiştir. Bornova belediye
si, yolun Bomovanın şimal ınüntehnsı~ 
na kadar temdit edilmesi fikrindedir. 

Alsancaktaki Devlet Dcmiryollan 
meydaniylc stadyomun önünden geç
mek üzere, $chitler • ParalıköprU turis
tik yoluna bir kısım i!Ave edilecektir .. 
Bu kısmın paket tnşı döşenmesi işi.ne 
başlanmışhr. 

Güze1yalı - İnclralb • Ağomemnun ıh
CMI turistik yolu da yakın bir zamanda 
ikmal edileocktir. Yazın toz.a mfmi ol
mak üzere bu yolun bir kısinı nsfnlt ola
rak inşa cdilecekUr. 

Piyasadn kMi mikdardn asfalt mevcut 
olmnmnsınn rağmen, toz bulutlarına mCi
ni olmak üzere gerek Knrşıyakn ve ge
rek İnciraltı ~·ollanndan bazı lasımlar 
asfalt yapılacnktır. 

Meclis . . 
umumınrn dünkü kararları 

-----------------x•x:----------------
y eni varidat bütçesi mü 
zakere ve kabul edildi 

-----------x*x-----------
941 varfidat IJüt~esi 2.605.394 liPa • uaJl!mJerln 
a acalı Pı • aza! da sıhlai ih ·yaç~~at • """'iM-raf 

bütçesi salı giinü göPüşüJeceJı ••• 
~~---------x*x----------

Vilrıyet umuml meclisi dUn saat 14 yardım ynpılncak olursa buralarda da 
tc Vali B. Fuad Tuksnlın riyaseti altın- kovuşlar veya htıStnneler yaptırılması 
da toplaruru.'1. vilAyetin 1941 varidat bUt- icap ettiğini bildinniş ve bütçe encUme
çesini 2.605.394 lirn üzerinden kabul et- ni nnmına izahatta bulunmuştur. 
mistir. Sıhhat ve İçtimai Munvcnet mUdUrU 

Bu esnada çok hararetli mUuıkcrcler doktor Cevdet Saracoğlu, Bergnnuıda 
cereyan etmiştir. tek tük vak'nlar görUldUğünU, Ödemişin 

iLK MÖZAKERE \'E KARALAR Kimz nahiyesinde olduğu gibi diğer yer-
Celsc açıhr açılmaz. Türk hava kuru- lcrdeki !rengilerin de muntazam defter 

mu Kemalpaş3 şubesi idare heyeti ma- lcri bulunduğunu. bunların muayene ve 
lığına meclisi umumt namına B. Sait tedavi altında tutulduklnnru bildinniş
Pmar seçilmiş. diğer bazı teklifler ve ev- tir. Neticede Bergamadaki emrazı sari
rak bUtçeyi alakadar ettiğinden bUtçe ye ko\'UŞUilUn tevsii için llizım gelen 
encümenine gönderilmiştir. tahsisatın Sıhhat vcklllctinden temenni 

Foçada milli em1Cike ait olan ve öte- edilmesi kararlaştırılmıştır. 
den beri knynuıkamlık tarafından kul
lanılan binanın 450 lira mukabilinde sa
tın alınması teklifi, memleket ve Eşrcf
paşa hastaneleri doktor ve memurlan
nın maaşlarına zam talepleri de biltçe 
encümenine havale edilmiştir. 

Birdenbire havayı lhtizauı getiren se. 
ri ve kec:kln btr vın1tı peyda oldu ve bu
nu takip eden tında, Musa a~ın başın
aa duran ucu arkaya do§ru kıvrık. uzun 
kn11\hı vere yuvnrlandı ... Sultan Murat 
attığı oku şaşmaz blr isabetle tnm hede
fine kondurmuştu._ 

bir çok kUfUrler savul'du .. Sonra yavnş M•JJ"ı Ku••me 
)--"ltVaş sükttnet bulmaj!a başladı . . Gcç-
tl, sedirin UstUne oturdu .. 

•• mu-
Çeşme knzasırun Barbaros nahiyesine: 

bnğlı beş köyün, daha yakın olduğu için 
Urln kazasınn bağlanmllSl hakkındaki 
idare cncilmeni mazbatası üzerinde 
uzun müzakereler olmuş, böyle bir il
hakın, esasen ıs köyU bulunruı ~c 
için fena neticeler vcreceğl nazan iti
bara alınarak keyfiyet meclisçe redde
dilmiştir. 

BFnEN TERBİYESİ VE KÖYLER 
Beden terbiyesi için köy bütçelerin

de yUzde bir nfsbetinde hisse ayrılması 
muvafık görUlmUş, ve kazalardaki köy 
\'e belediye Jşlerinl görmek için kull.n
ıulncak memurlanı verilecek Ucrotin 
muhtelü köy bUtcelerinden nynlıp itası 
hususunun dahiliye vekaletinden te
menni edilmesi de kararlnştınlmıştır. 

BUyUk btr tehlike .snvuştunnuş olan 
Silihtar kU1Mıın kalasından düşmesi 
O zerine eliyle başını mtuıycnc etti .•. 

Hele hamdolsun, RÜrünürde hlı; bir 
yara irJ bulunmıyordu. 

Yaralanmadığına kanaat (!etiren Si
Ulhtar oh diye geniş bir nefes aldı .. 

Bu Sltnda btr bademe odaya glrdl: 
- Kaymakam paşa kutları geldi.. 

Hmuru hUmavunlanna kabulUnn nlya'l 
eyler_ 

Dördüncü Murnt ellndo tuttu~ yayı 
bir tarnf'a bıraktı ve eür lvle haykır
clı: 

- Tez haber verin.. tmdl celstn. 
Ve bir bç dakika sonrn sadaret kay

maknmt Tabanıyassı Mehm~t p:ışa hUn
ktlnn hurumna dahil olmuştu ..• 

Kaymakama dönUp: 
- İmdi Hüsrcvf vcuırclten azlettim, 

dedi.. 
Tabanı~·as.sı paşa o daklkada vezarete 

kendisinin tayin edileceğini sanarak hU
vUk bir sevinç duydu ve yU~ hopla
dı .. 

Fakat onun duydu(,ru bu meserret 
uzun sürmedi.. Zira sultan Murat biraz 
durakladıktnn sonra tekrar sözilne de
vam eıforek dedi ki: 

- Vezarcte Hafız paşayı tnyln ettim .. 
$imdi haber yollnyın.. Burnya gelsln ... 

* Hiliırevin sadaretten azliyle yerine 

sabakalarına 

do~ru ••• 
---<<>-

B. Suat Yarclkoru 
tstanbula gidiyor .. 
Tnrk futbolunun mehenk taşını teşkil 

eden Milll kilrne mOsnbakalanna pek 
az bir zaman kalmıştır. Hemen hemen 
blltiln Tü.rkiyedc bUyUk bir alaka uyan
dıran bu mUsabnkalara eskisi gibi An
kara ve İzmirden ikişer ve İstanbuldan 
dört kulüp iştirak etmektedir. 

Millt kUıne hazlrlıklanna dnlr nlhnt 

Kusndasının Tırha klSyünUn Söke ka
zasına bağlanması hakkındaki teklif 
münasebetiyle yerinde tetkikat yapan 
heyete köylüler bu dilekten vnz geç
tiklerini bUdirdiklerinden teklifin ka
bul edilmemesi muvafık görUlmtlştilr. 

Dikilide bir dispanser ve bi.r mektep 
binası inşası muvafık olacağı hakkında
ki nafla cncUmcni mazbatası da bUtQe 
enclimenine ·havnle cdllmiştir. 

l\tUALLiMLERiN ALACAGI 

- Nedir Lala? .. Mll.stacPl bir ~ mi 
~uhur etti! Hayırdır ln.qallah! .. 

Kaymakam y r 8pu.tkten sonra hUn
kllra eevap verip dedi ki: 

- Şimdi sadrazamdan tahrirat geldi .. 
HtL~v paşa kulunuz muhnsanıvı refe
<Ierek Bağdattan aynldıl!ını bildiriyor. 

- Ne dedin? ne dedin? .. 

Hafız paşanın geçirilmesi yolunda padl
ı:ıahın sudur eden imde.sinden, tahmin 
'.'dileceği veçhile, en zlyade Kösem va
li.te mliteessir olmuştu .•• 

Bu haber sultnn Muradın validesi bir karara vnnlınak füe:re İzmir, Anka
Uzerindc, fnfil!\k eden bir top gUiles! te. ra ve İstanbulu temsil eden sekiz kulüp 
driru gö.~ermJştı... murnhhao:larlylc Beden Terbiyesi Genel 

Mahpiker sultan ne yapara 1 şa~- direktörlUğU mtısavirleri önUmUzdeki 
rarak sadık köl~ genç Reylr.ından akıl hafta İstanbulda bir toplantı yapacnk-
dnnL.<ımni'!n kalkıırtı... !ardır. d 

1 
rd ku 

3256 sayılı knnun mucibince muallim
lerin nlncaklan olnn 74820 llranın 1941 
bütçesinden tamamen verilmesine im
kan olmadıfttndan bunun beş senede ve 
bes müsavi taksitte ödenmesi hakkında· 
ki mazbata kabul edilmiştir. 

BiR 737 LİRA MESELE..~t 
934 senesinde yol vergisf zuhuratı ta

hakkuk ve tahcıilAtından do1nyı kw tah
~ildarlnra verilmiş olan 737 liranın eş
has zlmeminc geçiril~ olmamın nıft
men tnhsil edilt>mediği ve terkini hnk · 
kında idare encUmeninden ~elen mazba
ta bazı mUnnJrnsalara sebep olmws. bu 
p:ırnnın geri alınması hakkında meclis 
tarafından evvelce verilen kararın de
ğiştirllemiyect>P,i ileriye sürülmüş, neti· 
ced~ encümenin yeniden tetlôknt yap
mac;ı kararla~nlmıştır. 

Zeki harem afası K8seme dedi ki: Bu top1anb n A tmo u ve Altay -
- Sultanım vakıa simdi oMukçn mUş- lüplerfmizi Belediye reis muavini ve 

kut bir vaziyete dOcımUş bulunuyorlar. futbol ajanı B. Sunt Yurdkoru temsil 
DardUncll Murat böyle söylerken o 

kadar tıert bir tavır takınmı~ idi ld onu 
bu veztyette gö~n knymakaml Siluh
l&rın korkudnn yilrekleri nz kalsın a 1%· 

lanna gelPCektL. 

Faknt merak buyurmoym12 .. H,.r dt>r- edyc::d~ İstanbula hareket edecek B. 
din ilJ\eı bulunacaqı gibi her gUclUğU 
izale için de mutlakn bir çare mevcut Suada Altay ve Altınordu kulUpleri 

Sultan Murat Ufkeli öfkeli bağırma
sını:la dev m ederek: 

olsa ger ~r ..• 
-c Bitmedi>--' 

ŞEHRiMİZİN EN BU 'ÜK SİNE sı 

ELHAMRA'nın 
Bugün matinelerden itibaren takdir.ı edeee!i en iiyilk 

SCIRPRiZLİ PROGRAMI 
-jz

Gü~lliğine doyıılmnz bir şeheser 

Bir Balo Geces· 
Yaratanlar : LU.isE RAINER • vtLl.JA.M POVELL 

-2-
Gcccn hafta <'..ŞStt muvnrfakryet kazanan mL~1sb: harika.. 

Bu Kadın enimdir 
2'VRKÇE sözı..v VE İHGİLİZCE sozı.v 

Her iki lisandaki kopyn1anm birden olarnk tnkdim ediyoruz.. 
FOKS JURNAl..DA - En son ve en mühim. HARP haberleri .. 
SEANSLAR : Bir Balo g~esi : 1.30 - S - 9 DA BAijLAB.. 
Bu kndm Benimdir : Türk(esi 3 te ve İngilizcesi T de
Camartesi ve Pazar günleri 11 de Türkçe filim ile başlar_ 
DtK .. 'IAT : Ilaftnnm her gününde ilk seanslarda ucuz fıatlerle her iki filmi 

de % lisanda .olarak J?Örmek kabildir .. 

:· ... ······:·································································-.·········~ 
~ ~ K I iKA YE i i 
• • • • . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kocamı ıçur dan kurtardım! 
----~-------x*x:-----------

AZAH : VÇ YILDIZ 
-9-

tam salMıiyet vermişlerdir. 

Kış 
Artık yaz geldi diye sırtunızdnki ka· 

lın yUnlüleri çıknrmağı dUşfuıUrken, 
dün hnva nnsır.ın kara kışı hatırlatan bir 
mnnzaro arzetmiştir. $ehrimlze ve clva 
ra ynltan hafif karla bir gUn evvelki li
tü bahar ~nlerlnl andıran gUzel havn 
k.aybolm~r. 

Bu soğuk günlerle kışın artık uğın
lnnmakta olduğunu temenni eylemek 
lhımdır. 

---<>-
BELE Dl YE 
Reisinin tetlıllılePJ 
Belediye reisi doktor Behçet Uz, dün 

öğleden sonra kliltüıpark ve hava gazı 
fabrikasında tetkiklerde bulunmugtur. 

BERG MADAN İSTE1'ı1LEN 
YARDIM 
Bcrgnmada ara sıra görUlen lekeli 

humma vak'olnn münasebetiyle musap. 
ları tecrit için açılan ko\"UŞUn tevsiine 
~arfedilmek üzere vilnyet bUtçesinden 
iJd bin lira verilmesi hakkında kayma
knmlık tarafından yapılan tek11fin ka· 
bulUne imkan olmadı~ uıun müzakere
lerden sonra kanırlaştırılmıştır. 

SIHHt 1HTİYAÇLAR 
Bu arada söz söyliven B. Ekrem Oran 

Ödemişin kiraz nahiyesinde frengiden 
mUtevellit apdnllnr bulundu~nu, geçen 
sene Torbalıda fazla srtmnlılnr görUldü
ğUnil ileriye sUrmüş, Bergrunaya b\r 

BUGONTAN ın~masında Teleion 42~ 
1 • Vera Kome Sari Vanel gibi :E'ransız artistin yarattıktan hUyük film 

2 • D N KAZAKLARI 
3. CİNAYET SAATi EDWAR G. ROBİNSONCN en 

TORKÇE YENt HARP haberleri Son Harikası 

yapın~ gibi UZ'°1 uzun gülüyordum. ce baş ucumda uykusuz durmuştu! Ba-* na buzlu bir ,bardak su getirdi ve hasta 
Bugllnllen aklımda kalan bundan lba- bir çocuk gibi beni tedavi etti. Ben, 

rettir. Tiyatro için merakta değildim. mahçup bir tavırla: 
Zira Tevfik)e mutabtk kalmı~ık. Benim - Oh, Kahrrunan! dedim. O korkunç 
yerime, rolnmn öğrenmiş olan bir arka- yerde ba"ıma ne geldi! 
daşun sahneye çıkacaktı. Uyandığım Tatlı bir sesle cevap verdi: 
vakıt, gece olmuştu. Gece kandilinin ışı- - Hiç bir Ft'y, Yavrum! Gelenler be-
~ oltında, yatak odamın duvarların.\ ve nim ha111ma geldi! 
atıştığım eşyalannı t:ınıdım. ~a7.ım Benim endise ile doğruldu~umu gö-
müthiş kurum~c:tu. Susamıştım. nlhn- rünce, t'linıl tıuttu: 

ARAZl VERGİLERİ 
Omuuılardan vergi alınmıyacağı hak

kında btr knnun kabul edillnceye kadar 
geçecek zamana ait arazi vergilerinin 
tnhnkkuk ettirilmesi ve tahsil olunma
sı, bu suretle bütçede takriben 300 bin 
liralık varidat hlisıl olacağı hakkındaki 
bütçe encümeni mazbatası kabul edil
miş ve celse beş dakika tatil edilmi4tir" 

YENİ BtlTçE 
İkinci celse bıışlnyınca 1941 varidat 

bUtcesi ve esbabı mucibe mazbatası oku
narak mUznkere edilmiştir. Esbabı mu
cibe mazbatnsında bütçedeki 207.000 li
ra açığa ve 700 bin liralık eski borca 
karşı encUmenin tahsilat ve varidatı 
nrttımuıktan başka çare bulunanuıdı~
nı nazarı dikkate alarak tnhsllat teşkilll
tını takviye eden btr kndro hazırladığı 
ve yeni yıl vnridntıru, masrafa D.a%atan 
miltevazln olarak 2.605.394 lira Uzerln
den tesbit ettiği bildirilmekte idi. 

Vali. varidat bütcesi ve esbabı muci
besi üzerinde söz açmış, B. Sait Pınar 
(Kemalpaşa) bütçenin tatbikat bakı
mından noksanlığını söylemiş, bakaya 
ve haliye vergilerinin tahsil nisbetleri 
üzerinde durmuştur. 

B. Ekrem Oran, bütçe CDCÜmcni na
mına izahat vermiş, valinin de beyana
tından sonra varidat bütçesi ve esham 
mucibe mazbatası kabul edilmiştir. 

Meclisin dünkil rwmnmesinde, İnci
raltı plajı meselesi hakkındn muhtelit 
encümenin yaptığı tetkikat mazbatac;ı
nın müzakeresi de vardı. 

Vaktin geç olması hasebiyle bu me
selenin mil7.akeresi salı gününe bırakıl
mıştır. 

Masraf bUtçcsl de salı günil mUznke
re edilecektir. 

---c:c:»--
$eftrimiz en gidenler 
İ$ Bankası müfcttÜ?i Halök Özgen 

Aydına, Soma belediye reisi Nuri Ya
zan Somaya. Dikili kazası kaymakamı 
Vedat Dikiliye, İktısat vckılleti levazım 
müdürü Halis Turgay Manisaya gitmi:r 
!erdir. 

Daimi Encümende 
Dün öğleden sonra toplsnnn belediye 

daimi encümeni, bııı:ı sokakların kana
lizasyon in~aatını müte3hhitlcre ihale 
etmiıtlr. 

:•ı ı ı ı ıı"' 111111111111 1 mm11111111111111rı1111 ın mm: 

§ A ahlıabın eslılr e... E 
~ Pabucun definine, pcnçelet, sıkıl·~ 
EmL E 
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DUğilnde bir facia.. 

Bayındır kazasına haclı Burgaz kö
yünde dUğiln şenlikleri ·esnasında atı
lan tabanca kurşunları masum bir ynv
nınun SlUmUne sebep olmuştur. 

16 yaşlannda Hüseyin, Catok oğlunun 
dUğUnOnde cosarak tabancasını çekmiş 
ve dikkatslce ateş ctmeğe başlamıştır .. 
Kurşunlardan biri, Ahmet kızı 15 ya
şında Eminenin yüzüne isabet ctmlşt\r. 

Zavallı Eminecik biraz sonra hayall\ 
gbzlerini kapamıştır. Suçlu yakalanmış 
ve adliyeye verilmiştir. 

Balkanlarda 
-eziyet 

-----o-
Karanım olmallta 
deuamdır. A.lmanıarfll. 
şimdUHı Yugosıau)'CI 
meşgul oldıdı!arr dd 

mulıalıfıalıtır .. 
HAKKI oc.AKoôLt1 

[ Baştarafı 1. ci Sahi/~ ) 
prestijini lrurtnnnnk icin Yun 
tazyik edeceği, hürriyet ve !•. ~ır-~-.n 

müdafaadan bnşlm bir güruıhı o 
bu mcmlehcti sttlhn mccbın edcceil 
berlcrl çılmrılmı tı. Hatt!'i Alı:rıaJIY 
Yunnnistaııdnn bazı mctnlipte bul 
ITTı si.il lendi. Fnkııt Berlin bu ha 
tekzip ctü. 

Gerçi Bedinin tekzip veya teyi 
pek inanmnk rnUmkiin de~itdir. C 
bir çok hadiseler vardır ki AlmnnJS 
:r:Unc ve tanhhiidilnc nsla sadık k• 
mı~tır. Bilôkis resmen teminatı bir 
lama, bir nldabna vasıtası olarak 
lnnmaktn tereddüt etmemiştir. 
Şu hale göre Bcrlinin sözilne 

hnrcketlcrine kıymet vermek icaP 
!emektedir. 

Buı:rün tekzip cdilnıiş mctalibatın 
nn ynpılmn ı pek muhtemeldir. 

Balknnlnrdn hiikilm süren ka 
iceri inde sezilebilen ve muhnkkak 
noktn sudur ki Almanynnm Yugo 
yn He bir nnln mnya vnnnadan \' 
nistann hiç bir tcldif yapm k ist 
ğidir. Cünkii Alınan tel lifleri ne ol 
sa obwı Yunanistan bunlnn 
surette reddedecektir. 

Elen milleti eğer kuvvet müvazc 
yapmış olsaydı ita1yn ile mUcadcleyi 
bul edemezdi. EJen milleti tarihe 
vazifesini yapmak. hayat ve istiklal 
kının ne mucizeler ynratabilecetini 
kerrc dnha cihana nösterme.k i~n 
yanın milyonlarca asker c;ıkannak 
rctine ve teknik tlstünlilr,ilnc 
mı , harbi kabul eylemi tir. 

Nitekim Alman ordulannın da 
dutları Uzcrinc ı:elmiş bulunmasına 
men kalırnmnn Yunan ordusu bal 
lara yeni ve c;ok oğu darbeler in 
mektcdir. Yunnn ordusunun 
son ncrertni feda edinceye kadar 
dafaa eyliy ceğinde kim enin şi1 
olmamak lümndır. 

Bunu Almanlar da bildiği içindir 
YunnnL.;tana hitap etmeden önce ın 
mel her hnngi bir hnrekctlerindc sal 
sol cennhlnnnı hiç olmn7."n bunb 
birini emniyet altına almRk isteme 
dirlcr. 

Alman. Yugoslav müzakere • 
bu nınksndı temin için ynpıldığı m 
Iraktır. Ilelgradd n ~len haberler . 
birbirini tutm1yor. Yugoslavyanın • 
alini ve biitüntıı~ünü muhafaza bY 

le Belgnıdın Almnnlal'I reni nid 
hakJ..-ında bir anla a imznlanıağa 
temnyil bulunduğu temin ediliyor. 

t tikıat ve bütiinHik m~fhumu ile 
ni ni7.amm t"~m. imkan mln·. Yeni 
7ıtmı en son kabul eden Romanya 

ulr,nrMnmn hnli meı•dnndndır. Yul! 
lnvya bu iki Balk n hUkümctinin y• 
tıi!ını l apacnksa bütünlük ve isti 
"öz1erinin höyle bir nnlaşmada yeri 
m .. mnk icnp eder. 

Bclj!nld mcnhalı haberler o ka 
birbirine zıttır ki bunlnr nnı ında 
knti bulup nknrmnk zordur. Çıkarı 
bilecek hnlôkat udur ki Bnlkn 
nynk ntan Almrınlnr cvvelô ko1'• 
Yugoslaw ile pnylamıak istemekt 
ler ''"' ilk hedefleri Yugo"lnyndır. 

Bertin - Be.tr.rnd anısındaki gö · 
terin sonunu ~örmek. Balknnlarn ait 
mnn planlannm kısmen vuzuh k~ 
!emesine imkan verecektir. 

il KKI OCAKOGL 

ALMAk T YYARE HÜ
CUMLAHI ŞI DEL ı.EN31 

--o-
[ BaştaraJı 1. ci Sahif ed• J 

resi düsUnnUşleıtts. 
Londra 14 (A.A) - Hava ve d3 

emniyet nezaretlerinin teblii'!i.: Diln 
kden sonra rnUnf~rlt uçan düşman t.ı 
·areleri şimnll tsk~yada bir yere bO 

balar atmı lardır. tn"anca uıyiat ol 
mıştır. Bunun barlclnde kaydedilecek 
,ey yoldur . 

DüŞOROLEN ALM:AN 
TA YY ARF.LERt 

Londrıı 14 (A.A) - Diln gece dU 
rUlen 30 Alman tayyareslnden bl!S 
C!.Un sabah 2 Alman tayy resi daha 
~unılmil§tUr. Yine haber alındt~41UI _.ı 
re diln öğleden sonra tspitfayerl~ 
roUrekkep bir gnıp düşmanın iki ~ 
s rsmitinl muharebeye icbar etrniJ 
bunlardon birini dilcıUrmUcıtilr. Bu rtl 
h!ltthelttdc bizim yalnız bir plloturıt 
b1müstür. bir his beni istila etti. Ellerim. masndan 1 - Kalmak lstiyonım! Kocamla bl11-

çok UT.akta gibi gelivordu. Kahramnn likte ~lenmek istiyorum! Nerede ko
artık knrııımdn reng renk bir lekeden cam! Kocasız kalmaktan artık bıktım! 
ibaretti. Sesimin ~akıdı~mı. kendi kah- Kocamı verinh bana! 
kahalanmı duyuyordum. Bu kahkaha- Kelimeler, kendiliklerinden ağzımdan 
lar nihay~iz uzıyor, artık onlan zapte- kaçıyordu. Bauın, ne söylediğimi bile 
dPmediğim cihetle, !lihnvet hıc'ktnklnr bilmiyordum! Eiraf1mı kaphyan sUı için-
şeklinl nlıyordu. de, birdenbire Kahramanın se.slnl duy-

Ka'hramana temin ediyordum: dum! 

yetsiz susamıştım! Bir kaç saniye, fena - Hayır. korkma! Fena bir şey de
halde hasta olduğumu zannettim. Fakat ğil, Yavru! bil&.kis! Se-nin Miğint, sar
~ok geçmeden, boş ucumda, bir erkek boş olduğunu, her kese bu halini seyret
haynlinl gördUm. Kahraman! Ant ola- tirdiğini gör!.ince, hayntımda ilk defn 
rak her şeyi hatırladım. Tehlikeli tecril- olarak kendimin ne olduğumu nnladım .. 
bem muvaffakıyetli btr netice mi ver- Senin gibi sat, nefüı bir kadının beni ta
mişti? Kahramana gö~lerimi diktim ve kip etmek, benün yanımda olmak için 
onun gözlerlnin uykusu7.luktan ağlrlaş.- bu k.adnr acıab.ı dü.şmesi benl'll gözlerimi 
mış olmakla beraber berrak oldu~unu sıçtı. Senin ba"ına e~Jen her ~eyi ben 
gördiim. B~laruna metanetle daynn- 1>ek iyi biliyordum. Fakat seni, benim 

Tayyare Sinemasında Ti: 364 

Bu afta 2 B .. v.,.k Filim 
- Hayatımda - hlk! - bu kadar ho - Ben buradayım, zavaTiı Yavrucu-

• hik! - htç btr şey bllmtyonım Şimdi ğum! Seni te.rketmiveceffm. 
- hik! - birlikt eğlt'necejtiz. • Hlk! - ya- Bir uur şimşeği aklımda çaktı: 
rnmaı koca seni - htk! - bana ço\:fan be- - Sen - hlk! - çok sarhoş • hik! - ola-
rı - hik! • bunlnrı 8ğretmell~in! cağın için - hlld - benimle meşgul ola-

Bmi zorla götünneğe kalkı!'tığı vakıt mıyacaksuı.. 
rna.r;aya rılıyordum: Bu G5zlerl söylerken, gllzel bir şaka 

dı. İçmemişti. Fısıldar gibi snrdum: kutsi melefiml bu halde görmek, ha~•ır. 
- Çoktan beri mi buradasın? buna UıhammUl ednm~cllm. Kendi ken-
Sadece: dime yemin ettim! Seni bu cirkefe tek-
- Bütün gece! cevabını verdi Kendi- rar yuvarle.n'll'!\ktan menedehilirsem bPn 

ni kaybetü~in vnkıt seni buraya geUr- de bir dnha dUşmi'.vecektim. Bu drıfaki 
dim. yeminim ciddidir. ÇUnkU .. Nasıl anlaUı-

Hem içki içmemiş, hem de? bUtUn gc- -c: Bitmedi >-' 

1 - TÜRKÇE Sözlü ve Şarkılı: KJZ/L RAKKASE 
2 - FERNAN DELİN Yarattığı: ZORA Ki ASKER 
MATİNELER: 2-5.S de. Cumartesi, Pazar g{lnlerl 12,30 da bn~lar 
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ti · [ ~fcır4fı 1. ci Salıifede ] 
~ kllran]ık basarkCJı b•?lamış ve 
~ ~·eı bulmuştur. Ramlv.ırg, 
ilıttt1ıı. ~e Berlini bombalamai!a giden 
~h" fılo içinde modem ...,, bUyUk 
4- v ardıınan tayyarclerinden bir kaçı 
~~1: B11 hüeumlar tngiliz tİıyyare
dı1t §1mdiye kadar Almanyaya indir
t~~:~ en ~iddetfüi olmao;'tur 
~ ~ • en ilki Berlin Ozerlııe 
"-tı .:ıo .da varmış ve bomharclıroan 
~~·sürmüştür. eslerine dönmekte 
~ 1 otlal' Berlinhı muhtelif kısnnla· 
lııı ~lllızzam yanıım]ar c:ktığını ve 
ii!~ ınl:ınn 160 kilometreden görUl-

h~b,... vermı.!Prdir 

~VEHAMBURGTA 
llıllcy l!ıııenııe de bilyUk hasar ve g~i s 
~r. ~ Yangınlar mü~ah~ ed;Jmls
fıldetli burgun bombalanma01 ise çok 
<>U 01ma-ıtur. Askerl ht"defltte pi
~llo~ lam isabetler kaydetmı.lerdir 
Qn eıt:;:l%ın üadeslne ~,.,, yan~nlo• 

!!',, ~b-eden görülmii5ttlr. 
'!ıı:;; açıktı. İngiliz pilotlınnm Ber
~ l' Uburg ve Bremen •ehirlerlne Ira-

o arı ay ışığiyle mükenmeL!n ay-

Afrikada yeniden ka
:zanılan zaferler 

[ Baftnnıft 1. ci Salıif Pde 1 
lıalyan somalı.ir.de kuvvetlerimiz 

Cıcılı:anın 160 kilometre cecubunda bu
lunan Oapbur mevkiinde diifmıu•a b .... 
lem yaparak bir 1ca<; esir almı,lar ve düş
manın tahliyeyt- hı-zırlnndığı Lorisini 
ele geçirmi~lerdir 

lıalyanlara ait bir hamule ile Moga. 
diçoya dün yakla~makta olan bir arap 
ydkenlioi limanın lnPJiz İşgali altında 
olduiunu görür.ce lcaçmağa tcşcbhüı et
mişse de tayyarc)erimiz.in de yardımiylc 
ba gemi süratle yakalanmı<;lır. · 

de olduğu ~örüHiyordu. 
Vezer nehrinin şim•I kıyısında l:ı!r 

köprü bR~ı ü...-rinde bir h9mhanın p•'
µ.dığt ~örü1mtic:ti3r. A~ya ista~~onntırl "I 
vüksok kudretli infil~k boınbalerı ~,_ 
~ip'ki\r bir yanrtın ("ıkarmıstır. Rreret"n 
miidafaa"1 da hemen h"-'1nen B•r1i!I mü· 
dafaa<ı kadar siddetli olmushır. Bir mik. 
tar Alman a,;cı tayyaresi 

0 

ln•iliz bom. 
bardıman tayyarelerinin yolunu kr.sme· 
re çahşmJ!lhr. Bunun neticesi olarak bi • 
kaç hava muharebesi veril mi.tir. Bi 
Alnum. aTcı tayyaresinin an=ın şa'\mli 
olarak yer~ dü<tüğü v~ niboyet ka.,.bol 
duğu görülmüstiir. 

~ Bu mUsait varivel y\l'bek 
~nııı 'bOmbalarınm ve yanıım bomba- HAMBURGTA 
4,; ~"' bir lsab.. abhuısına im- Hamburg uykusuz bir ecce g~irmi•· 

.a..1 · '<ntlştlr. tir. Saat 21 de, ü<lerini !!Ür.dl1zün tcrkct. 
~ ~nlar bu hücumlara mani olmak mis olan lnı>iliz bombardınınn t~yyare!.• 
~ı otlni!eki bütün mildafaa vasıta- ri doklar ve in;<ıat tezg5hloriyle fnbri
hı, h J.:ullannu,lardır. tn~li7 tar.rarelen kalar arasına bamhalannı atm•a.ı b.~·1" · 
•ı..ıı;r~·f ll>eriııde mUtelr~sit bir baraj mışlardır. Dlr çok bomhardıman tayva
ı.ı,,.. e k~,..,ıla.,<mı•lardır Bombard,man releri gece yarL'l a~mı zamanda harekP' 
bit .;;;•nmi-z Berline kadar fasılasız ederek bombardımanda hulunmu<lardır 
~ 1'"2"ıleslnl ~~ ml!<>bur kal- Kısa bir fıı.,ladan sonra ba•\·a tıtvyu• 

r ler yeni bir dolga halinde gplerek ıı!lcr 
~}\ t. l N D E rl hedeflere zararlar veımi,JPdir R 
• ~ tayyarelerin sonuncusu sabah at .f tr 

ıı.ıı ~ tz Berllııln etnıfmda bulu- ayrılırlrm alevlerin hala yükS!'lmekt· 
~İL 'ft dem!ryotlıırlyl<! klSprlileri ld "-. ö ·· t-
~"" ltilıt görmüslt!rdir. {SO) kllomet- o uııunu !! rrnus ur. 
lııt\ajar kolaylılrh görillOyordu. IIAM13URG TEKRAR 

' ~ erniry00ı lllhak nolttamıa hll- BOMBALANDI 
~ ~bir pilot yangın bom.l>alarlyle Londra 14 (A.A) - Dün ~ece tngill· 
deııı lnfila er yaptı!mı. mütı-alo"hm <id- boınbardıman tayyaffi....ınin H....,\:ıur<": 
~ l!d l<lıır duyutdu~nıı ve bun\1 tekrar muvaffakıyetli bir hileutn Vll!'t•k 
l~ dakllt ea daha lı:ütjık infi!!ldarm da 1an ö~ımi~r . 

tı a devam etti~ ııö~mU~t"".ır. · 
11.\ıı ~ ·~ anımnda pilce hUcumu ya. KALEYE H'OCUM 
hı,~lrakıı«ot ld~ m....U.. dam1l!Tr.lı Londra 14 (A.A) - Hava nezarcti-
!tııı, hede~ mltraly& ateşine tut- nin tebliği: Tayyarelerimiz Alrnanlann 
lıaı-ı "" ıılça.lı: hi'I' irtifadan uçarak .eır 
~i•~l deki kı~lalara hllcum ~ek su- işgali altında bulunan Kalede tavyaıv 

,,.• e
1 

YOluna devam etmlstlr meydanını bombardıman elmisfordir 
d "~r in ~d · · Bombaların meydanda bulunan tayyare. 
i~r b' e tam " 8""" l!llat uçan !er arasına dü<tü~il ı<Öriilmüştilr. tıı.;k ır Pilot attıfı bombahnn şe1'rin 

~~ ıı:J1';;!,~ bir Md..fe i."llbet et!i/"ini 
Itır 'Ela e erhava olduP.ınu ıııörmil•
' ~ malzemesi imal ed"" bir fab.. 

!la _,...,. hedef\ \eıkil elml<tlr. 
"ttı atlerce devanı eden bu hOc:uınun 
tıı.:.<'ell!l'f şimdi~ kadar görülebilen 
oı~rın en ziyade göt'{i].,,pıle dei!;er 

Bi;" tıoşkil ..tmi,.tır. ~ . 
!'esi ;::~,binalarda, tam isabetler netl
la~~'IJt, yangınlar çıkmıştır. Bun
~ birisine bir bombanın lu bet ~t
\ııkıı ~ •!'kasından şiddetli bir infil:ı!c 
~ldii.!lhuldui!u ve alevlerin l(Ökltte yiilc
~ ~rtl~ınilştUr. Bu hedef harp mAI
~ hil hnkalan arasmda idi. Müteakl
ltaıaıı :vülı: bir yangın çıkmış ve !abri
lıu111ı: ~!ltünil aruımn bir sh-ah dur.ıan 
halatını Pl•mL•hr, Dii':er- yan~ bom
da~ ç ı.: çıkardıiıt alevler, yangınlar
aı.~1.' n lunıncu, yesil. ktrmm renkli 
~!lıay;; ~anşmı. ve bütün bu alevler 

tı rarmıştır. 

~~EVEDtCER 
tı, l!! 

~n.~nd,. ve başka yerlerd<!, :ntibap 
>aııırııı ı.~efier anısında yanmakta olan 
tlı~~I.! """'balan uzun bir hat ~\:il et
~,n~t Urun bir fobrika binası ile 
~ diğe-r binalann alevler için-

ALMANLAR!\ GöRE 
Berlln 14 (A A) - 11'cıili• tavv•,.,.le· 

ri tarııfmd•n yanıl•n hücıımhr<la Ber
linde' 16 ki•inin öldüj!ü ve 32 kL~inin ya
ralondıllı biMfrilivor. 

fNGtLtz R~Mt TEBL!(';f 
Lontlr• 14 (A.A) - Hava n-.~reti

nfn 1Pbltlli: <-TP.el"' hnmha?'dtma:n t,"I; _ are
Yerinıf% Hambu,.,~kt hnrtef1~r H7.erfn,.. 
•l1"illye h~'f !'ÖrillmPml• tlcre""'1° •İ~· 
d•tli bir hilrırm vırom brorr. Bir 0 00 

evvel de husu~! .bir itiM il• hn'l1h•1e
nan deniz tt'?'.g hhn i)p ~o'lth•a . antre
polara yine büyil'k ca!'ta bo.,,ha'or ah]. 
mıs ve ehemmiyetli bir role ya!'<ttnlar 
cık.anlmıştır. Aynı tavyareıe; Roler
damdoki petrol depohrıM da hüe"m 
edeırek bil riilc vanP'ın1,r C'tl~~'r""l1o;:l!lrr!°1r 
BremPn ve F.md,,n~ kUrtik m\1·vnsf-3 hü
cum ypnılmı•tır. l"ollanda~A iki toyya· 
re meyclonı NımbalAnmı<lır. Sa'1i1 tny. 
varelPrlmiz Cnma gect'c:i bir çok UC'U~
lar yapm11:; 1 Norveç s~hilinde bir di.1-=
man JtP'l11<inP isabet kayd0~ilmi< ve di
~er ~emller mitralyöz ate~ne btulmu~
tuT. Yine avnı gecl? b;r ta\"Y~rre-m!ı: Fricr 
adalan aç•klarında bir dUmıan gemisi
ni batırmış! •. Bu h•T<'k~ttan henfu altı 
tayyaremiz dönmemistir. 

Umun.un isteğile l~ENİDE 

l<AHVECi GUZELi 
BİR KAC GON DAHA GÖSTERİLECEKTİR .. 

:······· .. ·········· ................... . 
~ iLK DEFA i Yeni ilavesi i iLK DEFA i .................... . ................. .. 

NiK KARTER 
ll:ıq FOX .JURNAL 

Büyük hafiye 
SEANSLAR : 11.15 - Z.15 - 5.15 

8.15 te.. Cwnartesl, Paur 9.30 da ba!jfar 

ARRAYiTlUITA MUSSO
LI ·ı JAAR UZU AllM 

--0-

[ Bnş••mf• 1. ci Sahifede ] 
yan eden ~iddctll muharebeler n~cc
sinde !iç İtalyan tümeni imha edilınişfü. 
Artık İtalyan mukabil taarruzları dur
ınuştur. 

Esir 1talyan subaylan Mu.s · liııhıiıı 
l!<'<;Cnlcrdc Tirana geldi~ini ve Tepede
len ccphe,inde iki giiı:ı kaldığını teyit 
ediyorlar. 

Alina, H (A.A) - Resmi Yunan s(;z. 
cü.c;i.inün beyanatına nazaran Yunanlılar 
2·10 İtalyan esiri almışlardır. Bunların 
icindc iki yarbay ve on iki subay var
dır. Mw:solini taarruzunu merkez cep
h"'inde aklın bırakan kuvvetlerimiz bu
nunla iktifa etmiyerek laatTuu ııec:
misler Ye hedef ittihaz ettikleri yerleri 
~aptetmiş.1~ ... ı-dir. ?\lussolininin neticesini 
büyük heyecanla bekledi~ Mus.'Kllini 
taarrw.u mühım bir al-amele uğrnnıı<
tır. Bu taarruz Pulya, Kai':liyari, Pinori, 
Po<torya, Bulba tümenleri için foci !ı'r 
rıkibetle neti.,.,lenmiştir. 

İtalyanlar bir kans yer bile ele geçi
rcmemislerdir. Gece ay aydınlığında bir 
nok muharebeler olmuş, baskın seklin
de hücuma kalkan İtalyanlar in.<anca ve 
malZ<'tl1ece ağır zayiata ugmmışlardır. 

Atina. 14 (A.A) - Yunan emniyet 
nezaretinin tebliği: Dilşman tayyareleri 
clilıı Zantayı bombardıman ctmislerdir .. 
A}·o.i Diyoni.-.:yos kilisesi civarında bom
balar ı.ıatlamıslır.. Sivil ah:.li arasınıfa 
az mikdarcla ölü ve yaralı ''ardır. Mad
,!i hasar mikdarı henüz belli değildir. 

A••kara ra V11'SU 
8 00 Program ve memleket saat ay:ırı. 

03 Aians haberleri 8.18 Müzik : (pl.) 
8.30 Konuşma ' Ziraat takvimi 8.35 Mil· 
tik pl. 8.45 . 9.00 Ev kadını • Yemek lis
tesi 13.'30 Pmı::ram "" memleket saııt 
ayan 13.33 ?.füzik : Türkçe plMclar ı:ı. 
;;o Ajans hnberleri 14.05 Mticlc : Tilrk
ce plaklar 14..20 M'tlzik : Rilo~eticilm
hur bandosu 15.00 Mihik pL 15.3~ Mil
zik : Konser • Devlet konservatuvarın
dan naklen neşriyat 18.00 Program ve 
memleket saat 11Yan 18 03 MUzik : Rad
VG caz orkestrası 18.40 Müzik : Halle 
türküleri ve oyını havalan 19.00 Kon~
ma {GUniln meseleleri) 19.15 Müzik : 
Hafif şarkılar 19.30.Memleket saat nva· 
n ve ajans haberleri 19.45 Mürik : Mev· 
dan faslı 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mtı
zik : Eğlenceli şarkılar 21.15 Konuşma 
!Kitap saati) 21.30 Müzik : Radyo salon 
orkestrası 22.30 Memleket saat ayan 
Ajans haberleri, borsalar, fiatleri 22.~0 
Konusrna {İnııilizcc • Yalnu: kısa dalgA 
nostasivle) 22.50 llfüzik : Cazbant (p!.) 
ISaat 23.10 a kadar yalnı". urun dalga 
ile) 23.25 - 23 .:ıo Yarınki Proııram ve 
1-apanıs .. 
·~.~~/...G":.0-/J""'J.'l""'.:,..OOQiQ~CCIO:C:ı .. 

ZAYİ 
2 Eylül 1341 tarihinde Menemen Er

·ek ilk nümunc 'tlekteblnden ald•i'ım 
8!28 sayılı şahad .• tnamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkaraca~1mdan e"kisinin hük
:nü kalmad•ihnı il~n ~ylerim. 

lzmir Baor>ahane pilic •okak No. 
4 Mehmet Tok.oy 

AL Ş!:'.HtR CEZA HAKJMIJCIN
DEN: 
Fazla fivath satmak kasdiyle 18 bu· 

C'uk. kilo kl'lhvui mtvcut ik~n satmadı· 
\!ı ve bir kı.!mını tavin olunan fiyattan 
fazla satmak .ı.urrtile milli korunma ka
nununa muhalif hareketten meznuT't Ala
oohirde bakkal Aı,dullab oğlu Ali En
ver Dural h;;Jckmd& yapılan mahkeme 
•onunda 3954 sayıl lcanunun 32 ve 
59/3 ve 36 cı M ile yirmi bet lira ağır 
pare. ecza.sile mahkGmiyetine .-e yedi 
(?Ün tieareth.anas~nin kapablmassna TC 

kahvelerin müaade~.Jne dair verilen 
16/l/941 tarihli hiiküm mahkUın tara· 
fmdan temyiz edilm•kle yüksek temyiz 
mahkemesi 3 cü ceza. dairesince işbu 
hükümün tasdikine .f/3 .1941 tarih ve 
414115 4 7 numara ile karar verilerek 
kesbi katiyet ettii!fnden hvfivet illrı 
clunur. (629) 
1111n1111" 1111111111111 ııı 1111111111111111111ıı1111111111 ı 11 

IKiralık ~aziı olJ 
E Karşıyaka sahil Bostanlı nihaye- ~ ı 
§tinde müracaat yeri K..,.~...,ilerde E 1 E AbdUrrahıno.ıı. han No 10-11 § 1 
:; 1-3 (6'.!3) : 
ıınmııııımm11111111m11ııııııııııııı11111111111111ıııı 

ALAŞEHiR CEZA HAKtMUelN· 
DEN: 
Fada flatla aatmalc lıaadile 583 kilo 

700 fUM kahYcai meTCut iken aatmadı· 
ğı ve bir kısmını tayin olunan Rattan 

İ~--.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ____ _.. __ , fazla Htmak uretile milli korunma ka· 

S ,. nuna muhalif harAetten maznun Al•· 

ODA-BERK En iyi Jngiliz ..hirde balı:lı:alSalih oğlu Hüsnü özmcn 
hakkında yapılan muhakeme sonunda 

KarbonatıJır 395.t aayıı, kanunun 32 ve 59;2 ve 36 

DENfZLt MODOOIUMUMILl~tN
DEN: 
Denizlinin Delil<liçinu mahallesin· 

den Mehmet oğlu Hediyeden doğan 
31 O D. lıı Şekere! ve helvaca ve bakka
liye Üzerine İş yapan Ali Te..,fik Hoşt:ör 
Milli korunma kanununun 32-59-63 
ncü maddelerine tevfikan muhik oıobep 
olmakStztn 1861 kilo muhtelif cinı çivi
s.İni fazla ffat1e satmak ve satışa arz et.. 
mtk suçlarından dolayı Dımlzli Asliye 
ceEa mahkemesince yapılan durU§maıın 
sonun uda 5 00 lirt1. aYır para ceza.siyle 
mahkumiyetine TC ili sene müddetle 
Burdur vililyetine sürgün edilm~ine ve 
c::ivilerin müsaderesine dair verilen hü~ 
küm 21 / 2 / 941 • tarihinde lı:atilefTT!İ~tlr. 

(631) 

IZMIR ! INCt tCRA MEMURLU. 
CUNDAN: 
Emli:k ve Eytam bankasına ipotekli 

bulun,.,n fzmitd,. KııT~u,"8.knd" Alavbey 
malutll •inin <'akıcı 'lokağında 18 eoki 
18 / 1 }~e-ni 'ol.t ve tapunUA. knvdın1\ pÖ ... 
re ada 9, par.ı .. l 4 de kay1tlı vesa.ir lii-
7.umlu izahan do!Y.&-."ındeki. ta,,ıı ~aydı 
ve vaziyet raporunda yazılı ( 200) lira 
kıymeti muhammLı .. \i arsa,...1n mü1kiv~ti 
acık arttırma sureti!• ve 844 Nolu Em
lak ve Eytam bankası kanunu mucibin
ce bir d"faya rnah!'l:liS olmak Üzere art
tırması 21 / 4 ' 941 pazarı• i gÜnÜ •ut 
14 de icra dafrcmi7 için<le yapılmak 
•i?.erc bir ay mtirldetl~ s.atı]•"' a kont!ldu. 
Bu arttırmA tıcticMinf)e satı!ll bedeli her 
ne olursa o},un t>n çok arthrannı Üzf"rinc 
ih a.l~!i ve.p!la<." ~.k.br S p~in nara ili"' 
Gh•o rnü~terid .. n valnız yii.zde iki bu~uk 
delli.Hve masrıı.h .1.1ınır. İpotek sahibi 
alacakl.!orla diller alacalclılann ve iTtl
f•h hakkı ... hiplcriniıı gayri me~kul 
iizeı-rindcki h::1klan.ıı husuaile masraf ve 
fri7«" daiT olan iddlalannı i"'bu i.liın tari
hi~den itibaren 15 (l'Ün içinde enak1 
rrü•bltlerile birllh• memuıiyetlmlze 
bil<lirmel•ıi icap ~d-. Ak•I halde hak
\,.,n tapu "icilincc m1t1üm olmadık<:"a pay • 
la,1Tutdan hariç kalıtlar. 1 /4 /941 tari
hinden itibaren şartname her lccoe açılc
trr. Tali!> olaruımn yÜzde yedi buçuk te· 
minat akçesi veya milli bir banka itibar 
mektubu ve 940/20296 dooya numara
sile trmir iltinct icra memurluğuna mü
racaatlo.n ilfuı olunur. 1003 (627) 

Birinci ~ını[ miitehas.~!l Doktor 

Demir Ali KAMÇlOt:LU 
Cilt ve Tenasül hastalıktan ve 
ELEKTRİK TEllA VİLERİ 

Birinri Beyler Sokaii't No. 55 ... fzmir 
F.!haıura Sincma<ı arlca"111da sabahtan 
akşama kadar ı. .. •nlnrını kabul eder. 

TELF.!'O. ': 3479 (469) 

IZMIR BELEDiYF.SINDEN: 
Yola k•lbedilmek Üzere istimlak edi

len Çivlcilerd , 895 savılı •okakta 340 
adanın 11 parselinde 30 nomaralı ma· 
P.azanın yıktırı1m'l.'I alana ait olmak 
Üzere enk11z1nın 8;1.h•1 Fer. i!\leri müdür
lilfrt.indılıiki ke if v~ . .. rtn•~~al V~(h,fle
açık ertınnayr. konulmu•tuT. K~,if b~ 

deli 5~ lira 85 kuruş muvakbt temi
ı.an 4 lira 41 kuruştur. Ta iplerin le. 
minatı ioıı bankasına yatırar"\k rnakbuz
l••ile ih~le tarih; olan 21 / 3 1941 c~ma 
f'Ünü saat 16 da enc:iimcn,.. müraca&t1ıtrı 

7 .11. 15- 19 884 (561) 

K&7ım Özalp bulvarının AlııJancak ta
rafında. döş,enmemi-, t 614 metre mu
rabaaı kı"mı ile Kültürpark atka!ınd 
Cumhuriyet ve 26 Ağusbos kapl!n ara
sındaki yolun 500 metre murabbaı k,.. 
mının btlediyece verilecek ke9mc taş... 
larUe yeniden dö~ettlrilmesi işi F erı lı· 
lcri müdürlüğündckl kcıif v.e tartnam~
si veçhile açıl ck"ciltmtve konulmuştu,.. 
keşif bedeli 3137 !im 70 kuru~ muvak
kat teminall 235 lira 35 kuruştur. Ta
liplerin teıninau it bankasına yatırarak 
makbuzlarile ihale tarihi olan 2 l / 3 / 
941 Cuma gilnü aaat 16 da encümen• 
mliracaatlan. 7-11-15-19 885 (562) 

AltınRuya 

( 4211) et maddelerilc 50 lln. ağır para ceraoı t-• • b .,•bur lcolon•asını 
7 ...,,_ h 1 • th • 1 ~·uınn u m..., , 

:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ve ,.~. ops ne Ye tıcare anasın n H'lil ah ind l ka 15 gün müddetle k .. pat•lmaAına ve kah. !. ecz aneı en a llCll ınu:. 
f velerin mÜ•adereolne dair verilen 16 I ÇurıkG ec:zaa Kemal K. Aldat va-

lt ZMIR DEF7ERDARLICINDAH : ı ;941 tarihli hüküm rno.hküm tarafın· par. 
~~il Zekinin Başturak şubesine olan 44 lira 26 kuru, kazanç vergisi bor- dan temyiz edilmekle yük.ek temyl% 3 Türkiyenin bütün revirini kendi-
~O ku n dolavı haczedilen Ba;rraklı Mer.;lnlisl Deıniryolunda kain 190 Ura cü ceza dalrealnce ı,bu hUkmUn tesdlld· sinde toplamı• bir pheserdir. Tııkli· 
~ .. .;~!,kıtlvmetindeki kulesiyle tarlası Vilayet idare heyeti kararfyle 21 ne 4/3/941 taı~h ve 415/154! numa· di yoktur ÇÜnkii yııpılamamakta.-

'l'a.ıı "".e e mU7.ayedeye c;ıkanlmıştır. • ra ile karar verilerek lcesbl katiyet et· d • 
aueı; ~~erın 25.'311941 salı günü saat 15 te Vilavet idare heyetine mtlraca· miı olduğu ilin olunur. (

630
) ır. uıs ~L ECZAHANESI 

~ n olunur. 3 _ s - 15 817 (522) ™ 

rVRKiYE DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI 
MVESSESUI lrlUDtJRLUCVNDEN: 
Mü...-nla için Af&iıda yadı ijlere __, :aı..-ı.t.r. 

1 - Uboratunnmı.ıı için lhıUu Mevkii 1-40 • 21 O llralılc dört ldmyııgetı 
2 - ihtisas veolk.asım haiz asgari beı ıcnelik mesleki tecrübesi bulunan 

bir dahiliye mutcl>M1111 (verilecek ücret 300 lirad..-. Aramı Yat 
haddi 50 dir); 

) - Proj• ...., makine reelın iıl•rl için 2 ressam ( lhtisaa mevl<li olan bu 
memuriyetlere verilecek azami ücret 2 1 O lirad~); 
Uataba,. ve ifçi kurslarını ici•re etmek ve bazı derslerini bizzat tcd· 
riıı etmek Üreftı bir hın ö~tmeru (Barem harici 2 1 O lira ücretli bu 
memuriyet için taliplerin mühendislik veaika,ını haiz b1.Jlunmalan 
fllrttır. Evnlce muallimlik etmif olanlar tercih edilir.) ; 

S - Muha.ebe. ticaret, rnuhaberat ve zat itlerinde vukufu olan on me
mur (365 9 numaralı kanun eh kamı dahilinde bir derece 11nai iflet. 
me zammı ile Yerilecek ücret 65 - 140 liradır.); 

6 - Beden terblyeai kuTau görmüs ve öğretmenlik ..-esik.asanı haiz 2 apor 
öğretmeni (verilecek ücret barem harici olarak 140 ve 170 liradır): 

7 - Li.boratu.-arunızda iııtihdam edilmek Üzere U.e veya orta mektep 
mezunu 6 laborant (Evvelce laboratuvarlarda çalı~ olanlar ter
cilı edil~tir. Verilecek ücret 75 - 85 liradır.): 

8 2 Revttör (Taliplerin devlet de...airlnde veya b~nlcalarda müraklp. 
kontrolör. müfettiş veya mı:nini ıribl hizmetlerde bulunmuı olması 
ı;arttır. Ve.rUecelı: ücret 3659 numaralı battm k•nunun ohUmı dahi
linde bir derece •ınal iıletme zammile 170 ve 21 O liradır.): 

Yukarda yazılı memuriyetlere al1nacPtklat,n e.tk.erlik hlzmetlcrinl 
ifa f'tmi~ olm•1an ve a~ari orta me-ktep mt"zurıu hlunmalan ,arttır. 
Halen 365 6 veya 3659 numaralı kanunlara tabi d Tair nya müc.. 
ıeaatta çalışan taliplerin ev .. rı kabule tayan rlirüldüğii takdirde 
3659 numaralı kanunun 12 inci maddcııi muciltnee bulunduk!An 
mercilcTin muvafalati llzımdır. 

lhtiaaa mevkilerine verilecek ücretler Barem hnuna ile 3968 nu
maralı kanun ahkamına ııöre tespit edilecektir 

Taliplerin, Ankara da Sümer b..nk umumi mü<lürlüğ;l Zllt ı.leıi acr
vislerine ve lstanbulda Sümer hank şubes ne '"'ya rnü"'8tMmlıı:e mil.. 
racaatla temin cdebilec<!kleri it tal•pnam~l~•ine ıı~aftda yazdı tt!A• 

ikin a91l veya ıuretlorini bağlayaralı: 31 Mut IQ41 tarihine kadar 
mUeıı:ae.tıem~e müracaatlan. 

1 - T•h.U veoikaaı, 
2 - Hizmet veoika.ları. 
3 - Polia hüsnühal k~dı. 
4 - Nüfua hüviyet cüzdanının sureti ve a•kerlik .......ıkaa. 
5 - 2 Boy 6 veoika fotoerafı. 

15 17 19 (626) 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

t Z M t R 

bank 
ŞUBESi 

Merknl : Bl!:llLIN 

Almanyada l7S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ...., ihtiyat alı(MI 

ı7ı,500,ooo Ra_ hsmarlı 
l'ilrlr.iyedE şubeleri : ISTANBUL. ff lZl\tlR 

Mısırda ~ııbeleri : KAHiRE VE ISKt:NUUUYE 
Het tllrlll banka nmametabnı if• Ya kabul eder. 

AYDIN ERBEYLt iNCiR ISLAH ısrASYONV 
MVDV tJCV il: 
Müe1Sseaemizde burğu lcuyulan açtmlacağından bu lfte ehliyeti olanlaruı 

ve ellerinde 2-4-6. inçlik demir boru bulunanların mür .. caatlan. 
ıı 13 ıs 11 936(586) 

Bronşiti ere KATRAN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Devlet Demir Yol/arından ~ . -• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Devlet Demiryollan umnm müdu•lüğünden : 

MUSABAKA İLE MEMUR ALINACAK 
Lise ve liae derecesinde sanat okullan mezunlarmdan 30 ya ını gecmemlt 

askerliği yapmış olan ve sıhhi vaz.iytU Demiryollan hiı.rnetine- elTerişli bulu· 
nanlardan kısım şefi yetiştirilmek iiıtrc müsabl\ka ile 20 m~mur alınacaktır. 

Müaabaka lisede okunan Fizik, Riyariye derslerinden yapılacak ve aynca 
verilecek. mevzu üzeTine bir yazı yazdırılacaktır. 

Kazananlara 74 lira ilcret verilecek ve idarenin gÖ'!ltcreoceğl mRhalde staj 
yapllrıldıktan aonTa nazari kurstan muvaffak. olanlar k.J1ım tefliğine tayin 
cdilccelc ve tamiratı mtitemadiye iıl~rinde çalıştınlacaklardn. 

Kendilerine ayrıca ikametg8.h VeTilecektiT. 
Müaabaka 28 Mart 941 tarihinde saat 1 O da loletmo merkezlerinde yapıla. 

caktır. 
lıteklilerln ap.ğıda ıı:öıterilen veaikalariyle Haydarpd;a, Sirlreci. Anlcara. 

Balılı:eolr. Malatya, Kayaeri. Adana. Afyon, lzrnir ve Erxurumda i•letme mü
dürliil<lerlrıe 25/mart/941 günü akt1<mına kadar mün.caat etmeleri illn 
olunur. 

Taliplerin beraberinde getireceği vesikalar ıunlardm • 
Nüfua hüviyet Tarakuı. Akscrlllı: vcaika11, eyi huy ı<a;>ıdı, tahsil vesikası. 

bllfka yerde çalııımıı İM bonservisleri, evli ise evlenme cüzdan~ 
13 15 17 924 (604) 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurula.$ tnrihi: ısss 

serm~ye~ı : ıoo.o~. ""ı> Tür lirası.. 
• ı·be ve ajaM dl ~ 202 

Zlrlll u ticari her nevi R .. ı!t~ muamel~lerf 

PARA BlP.iKTiRENL~"" · :!8.80 LlRA 
tl<RAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarm:ı 11\Sarruf h~.saplannda eıı u (50) 
lirası bulunanlara ııeoe<M & del.a ~kilecek kur'a Ue ~dald pllna göre ik· 
ramiye daltıtılacalı:br : 

& Adet LOOO L!ralllı: 4.000 Ura 
4 • liOO • 2.000 • 
& ı 2.'iO a LOOO • 

to • ıoo • uıoo • 
100 • lif • 5 000 • 
120 • '° • 4.SllO • 
160 • 20 • S.200 a 

DlKKA T: Resaplo.nndald paralar bir ,,..ne lçhıde !!O lırııdan •saitı dl1ffl!I· 
yenlere ikramiye çıktıi!t takdirde yüz<!P 2ll fazla'!fylf' veriJ~kttr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 E1IGI, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarlh
lerlncle ~ekllettktlr. 

FOSFARSOL FOSFARSOL. Kanın en hayati kısmı ohn kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğalhr. Tatlı iştah tem~n ~er. Vücuda 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri (anlaodırarak asabi buhranlan, uylrusuıluğu giderir. MuanJllcl mkıbularda, 
barsak tembelliğinde, Tüo, Grip, Zatürrieye, Sıtma ockahatlerinde, Bel gevşekliği \'e ademi iktidarda Ye kilo almakta 
fayanı hayret faideler temin eder. 

l<AN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
FOSFARSOL'Un: Dixer bUtün kuvvf't ~uruplarmdan ll9tllnlüğil DEVAl\ILI BlR SUIU.TLE KAN, KUVVET, t~TblA 
TEMİN hTMESt ve ilk kullan11Dlarda bile tesirini derhal ıöstermesldlr. 

Sthhat VeUletlııin -ı mllsaadeııhıl luılıcllr. U• _....cıe bulunur. 



YENi ASIR 1.5 MART CUMARTESi 
SiY ASI VAZİYET 

---•o•---
Mihverin bütün 

SON 1 . GILIZ HAVA ff Ü
CU U1tUN TAFSiLAT~ 

ümidi .Japonya- lnv:ilter; bu mu
aa ~aliba! 

--«>--

Almanlar Amerikan 

torpiJli. gemilerini 

vecekler mi? 

azzam akında 5 
tayyare kay

betti 
-~ 'Hücum edilen saha: A.,. 

.Itı;>::n harıcı')fe ~azırı· rupanın yarısı 11e 
nın &on!:lra 11e Vaşıngton Simaı denizleri 
seyahati? • Mih11er bay Lond.;. 14 (A.A) - Gazeteler Çar
Rttzt1eltten yardım mı şambayı Perşembeye bağlıy3n gece İn-

b hl° d ., giliz hn,·a kuvvetlerinin Alnıanyaya in-
e !YOJ' u.~.. . dirdikleri ağır darbeleri büyük boslık!ar 

l!adI·o gazetesınc gurc ~unya. Miase- altında nesrederek harbın raşlangıcın
tinin 1: •• :inkü mnn-zarası !i0Yl~ı~: Tok- dan beti ):apılan bütün hürum1a~ ara
yodan hareket eden Japon barıtıye na- sında bu sonuncuların en sMdetli oldu
:ıı~ı la_tsu?ka ~\TUP~?:a . y~a,,!;ıkra ğ11nu kaydediyorlar. Gazet~kr avnı za
mıhvrrcılcrın tertıp ettJı:-ı sıyası nunı:ı- manda Bı.:Tlin Bren1en ve Hambrug 
J-·i~ (in r~hin~. yer almaktadır ... BcrHne üzerine yapı1~n hücumlara dair taf~i
haherlermc ı;.or_e arbk gel.ece~ gunlcrd latla doludur. Gazeteler, gere hücumla
rn t·ok. hu ~~~ ~hverı ~l~kada.r et- rına mün1rınaat için Alınan,·ada alınan 
~ektcrlı.r: .Bult~n .dunyayı ılgılendır.ecee- tedbirlerin beklendii;i derecede miiessir 
ı:ını '41) lı)ien ~enı kara~lar aref~ın_d o1rrıadığını yazmaktadırlar. 
Yu~?51av~~a hı~c ~ka pl~a ge~mıştir.. Avrupa kıt.asının yarısın.:ı ve !':İmal 
BerlınC" gorc şımdı daha şumullu ~c~c· denizine kadar tesmiİ edilen bu akınln· 
leletlP m"'ıttıl olmak zamanı gelmıştır.. · ı· k d ı· ·1· ta 1 · , . . · - · "'-lat k ra ış rra e en ngı ız yyare t">rınncn 
Şınulıv(" kada~ yaJı~ıı:. Ita]ya 1

• 
5 '!0 3 : valnız bl'~İ üslerlnl" di5nmemistir Ga"f'· 

nın ,.\,ru(ıa z:ıyarctuu (Ok chcnınuyctlı ieler Aln1an tebli:'ıinin bu rak:-ımı bir 
g~sterın;kte i~i. Tokyo bu ı.iy~e~ten misli büyüttii ~iinü \aydedivor ve ger<.>k 
mı~h~~~Y 1 ~. n~t~celer bcklenmem~ı ıcap hava, gerek d"niz zavi~tını bti\·~ihnek 
ettıı:mı hıldırıyordu. Almanlar ısc ol- .,_ d N · b · ·ı · · · .. .,_ l' 
d k t dil b' r k il l d .. ususun a azı csap 1 mının m"·;a a-
? ~I~ mlu c ır tısl·a~ du iatnılyor !ar ı. gasını tebarüz ettiriyorlar. 

S~"!' ı A man gaze e erı e a yan ann lNGtLt7.LERIN YFNt 
ag<1l.c ko?":<maktadı.rlar. Ja~nlar bu BiR KESFl 
ne rıyata 1>tırak etnuyorlar. Zıra onlar Gazeteler lngiltcreye taarruzda bulu-
her seydcn evvel Sovyetlerle bir anla'- nan Alman pilotlarına karsı alınan mu
maya \'llnlıp ...anlmıyacoğını anlamak kabil tedbirlerden büyük bir me'Tinuni
iı.temektedirler. Bundan emin olmadık- yetlc bahsetmekk<lirler. SGn iki !(~e 
ça Matsuokanın seyahati etralında !azla zarfında tn~iltereve gelen Alman tay-
ı\irülfü koparmaktan çekiniyorlar. yare] rinin keşfi hususun<lalci muvafla-

Japonya ile mihver ortnklarının vazi· h 
yeti ayni değildir. Japonya İngiltere ne kıyctten hah.scden ırnzeteler ~u i••. atı 

veriyor]nr: 
harp halinde bulunmıyor. Bu sebeple Tayyare dafi toplarımız simdi hiç <lip-
Matsuokanın Berlin ve Romaya yapa-

he!-İz daha miikemm~l bir c:P.lrild~ teçhiz 
cağı ziyaretin diğer mihver ortakları ta-
ralından istismar edilmesine taraftar Pdilmis bulunmalctadır l1<i motiirlü ye
bulunmıvor. r.i Drod avcı t._~~·yatC'1erhnİ7 çok x""~· 

Bir h~bcre göre Matsuoka Herlin ve kemıneldir. Gece tayyare hücu'Tll~rına 
Romadan sonra Londra ve Vaşingtomı karşı yeni bir takım cart>ler buhınmu~
da ziyaret etmek niyetindedir. Bu ha- tur. Bunlar hakkında hlikümet ıda'1"1a
bcr heniiz teyit edilmiş değilse de Ja- rının tafsilut vermeıne<i tabiidir. Ç'in-

kü aksi takdirtle düs,,.,ona varıvacak pon hariciye naZJrı garpten dönerse yo- · · 
hı Londra ve Va~ington olacakhr~ malCın1at verjJmis olıırclu 

YARl~fM KA?l'U~"UNUN ALMAN
YA VE İTALYADAKİ AKİSLERİ 

Alman ve İtalyan gazeteleri ile rad-

lNGILt7, KUDR!!."l't 
ln~iltereye yapılan Alman akınları 

hakkında •DPVli Telgraf• diyor ki: 
~imdi biz de, ispat ettiğitniz ~ibi_ Al

n1an harp makinesint> karsı lç:endi mem
leketi üzerinde siddetle · 'l1ukıbeleye 
muktedir bulunuyoruz. Bu hiicumlar 
Norveçten iç Almanyaya kadar geni• 
bir saha üzerinde yapılmıc: ve bu hare
k5tn İ"tirak eden tayyarelcrimi1i!ı hep.. 
«l İngilterrd,..l.:i flc:T,.rinrl 0 n k?lkmı._.Jar-
dır. 1 

X2. 

ASKERi VAZIYET 
----•o,>----

Arnavl.. tlukta 
taarruz sırası 
\ -unanlılara 

~eliyor 
---•>---

Mühinı zafer hab•rle

rıni beklemek Lazım 
--o--

B. Mu&solininin prestiji· 
ni hurotarmalı için yap· 
tırdığı taarruz hiç bir 

netice 11ermedi •• 
Radyo gazetesine göre Arnavutlukta

ki Yunan cephesinclPn gelen son haber
ler İtalyan mukabil taan-uzu'lun mevzii 
bir mahiyette olmayıp Musso1ininin son 
nutkunda mevzuubahs etti~i ilkhn'1aı
taarruzu olduğun11 gtl.<itermektedir. ?ı.·!u.s. 
selini biz7at bu taarruzu takip ve tesri 
etmi~Ur. ftaJyanJar 48 saat icinde on 
binden fazla ölü ve yaralı verınic.ılerrli!'. 
üç İtalyan tiimeni işe yaramaz bir hal
de geriye pii<kürtülmüştür. İtalyanlar 
bir Alınan müdahalesinin ke'ndi prestij· 
lerini baltalıvarağını di.isünerek kendi 
te:sebbü«leriy]e hir muvaffak·vet kaz~n
mak istemi<İerdir. B. Muswl:~i 'l'l"flede
lcnde harekatı takip ettiğine göl'c ttal
yan ordu«unun ~ıkl .. t merkezinin bu 
r;;Jgrd"' b~lıınrlıığu. bu sur~tle Kili.c;u
ra ~ Permrrli urnıuni i.c:;tik:ı.r11eti'!'Hlr bir 
yarma yaparak Yun~n cephesini ikiye 
ayırrnağı istihdal Mti!!i an1asılm~kt.ıdır. 
fc;:fn hu pltın tam akamet'-" uğram1şt1r. 

Belki bir iki {!\in rlaha Hmi+siz bazı te
~ırı.bhii~lPr yr.pacaklardır, Bundan «onra 
taarruz sırası Yunanlılara gelPrektir 
Bu vaziyete J?Ör~ (lnümiizdrki hafta z:;r
f•nila Arnavutluktaki Yunan cephe•in
den müh;'TI mın•"'f"~kn·et hab,.rl<'ri b<:>'k
liyohiliriz. 

HAVALARDA 
A1~an1ar ve lnc;:ilizler M1 ~iddeHi ıte

<'P hticumlarına ba~lAmı~lardır. İngiliz
ler iki gecrdir Almanya-nın c>n mühim 
"anayi merkezini bombal1\·nr~ar. Bir ~('
ce evvel Hambru.c:n ~yanrl:ın taarruz ye
di !'ıaat devam etmic;tir. Alman re!"'mi 
tebliği Hamburgtn fabrikalara ve liman 
tt'!'İ!~atına hn~nrat ik:ı e<lildi~ini itiraf Pt
mektedir Bu itiraf hüyük hir mana fa
~ıyor. Tahribatın dii!PT hedeflordP ele 
mühim olduj);u muhakkaktır ____ _...., ___ ~ 

Ar avutlukta 
Üç ltalvan fır
kası ezildi 

--«>--

yolarının neşriyatı Amerikan yardım 
kanununa karşı büyük bir hiddet ifade 
etmektedir. Bertin radyosu Arapça neş
riyatında kanunun Amerikan milletinin 
es~ri olmayıp içinde hazine nazırı Mor
gcntav bulunan dört kişilik bir yahudi 
çetesinin e""ri olduil;unu iddia etmekte
rur. Almanlarm bu kabil yalan iddiaları
na alışılmıştır. Roma buna iştirak etmi
yor. Stefani yardım kanununda Büyük 
Britanvanın mirasına konmak için ter
tip edilmiş bir teşebbüs manası seziyor. 
Bu ajans 11 mart 1941 tarihi Birleşik 
Am~rikanın tarihinde çok ciddi bir ııün 
olarak kalacaktır diyor ve ~unları ilave 
ediyor: O gün Ruzvelt Amerika ile dost 
ka1mak istiyen milyonlarca insana mey
dan okumwrtur. Halbuki bu milyonlar
la tns:ın adalet dairesinde bir ~ulh icin 
ona güveniyorlardı. 

YFNt tNGtLtz Yunan mulıabil 1tücum-

Mihverin Ruzveltten böyle bir yar
dım beklediği ilk defa olarak ifşa edil
miştır. Berlin ve Roma böyle garip tef
•irlerle meşgul iken Birleşik Amerika
nın vardırm yıldınm süratiyle başla
mışhr. Bir çok harp gemilerinin İngil
terevr devri için hazırhkla .. y;ıoılmnk

tadır. 
Amerika Jn~iltcrcyc gOndcrcceğ: · 

uınenin emniyetle sevkiyle de mc~.~11· 
olmaklaclır. Amerikan gazeteleri bu 
nıa17.C)ttenin Amerikan vapurlariylc ve 
hima\'e albnda gönderilmesini istiyor
lar_ llilclirildil:ine giire Irlanda garp ve 
cenup •ahillcrinde Birleı;ik Amerika
ya üsler verecektir. lrlandanın bitaraf
lıiını muha(aza etrn~i Almanya ile mü
cadelesinde İn~iltcrcye biiyük zorluklar 
vennistir. Birleşik Amerika yardım la
yihasını kabul ettikten sonra Irlanda Lı
ıtiltereye temayül etmeğc başlamL'ihr· 
Eğer ynrdım Amerikan gemileriyle sev
kedilecckse bu gemilere Alman denizal
tılannın taarruz edeceği muhakkaktır. 
B. llitler bunu söylediği gibi Stefani 
•iansı da buna temas etmiştir. Birlesik 
Amerikanın bütün alalı:ıısı şimdi bu 
nokta üzerinde toplanmı~fır. 

AMERiKA VE VIŞ• 

Amerika Vişinin vaı.iyeti;yle aliıka
Clardır. Amiral Darlanın tehdıtler aavur
maaına sebep olmadığını kanaati vardır. 
Londradan bildirildiğine göre lngiltere 
Vi,i hükümeti tarafından yapılacak her 
bangi bir teklifi iyi niyetle tetkilce hazır
aır. lngiltere i,gal altında olmıyan Fran
oaya gıda maddeleri •evkine muhalif de
iildir. İ ngilternin alakası Alman işgali 
altında olan yerlere sevlciyat yapılma
masıdır. Amiral Darlanın sözlerine kar-
11 İnııiliz iktısadl harp nazırı cevabında 
aiyor ki: Amiral Darlan 40 milyon 
Fran<Jızı heslemeği dü-:ünebilir. lngiltere 
be bu kırk milyon Fransızla birlikte iı
ıral altında bütün diğer milletleri hür
riyete kavu ... turmak ioıtemektedir. 

BALKANLA!. V AZiYETI 
Balkanlarda vaziyet değişmemiştir. 

;Yugo•lnvya hakkınd• bir çok rivayetler 
telmekte ise de bur.lar teyide muhtaç
tır. En doğru haber Yugoalavya ile Al
.. anya anuaında mtir:akerelerin devam 
ettiğidir. 

11ıuv AFFAKIYETLER 1 
Londra 14 (A.A) - Son tebli.•'lordPn farı mU11aff0fUyetfe 

öğrenildii'ine göre d 0 vriye ezen J.,!'i!i? devam ediyor •• 
tayyareleri. iWsman hava meydanl>r•na Londra. 14 (AA) - Royter ajansı 
taarruz r-tmi«lcr ve- 1n!!iltPreve ak!nclan bildiriyor: 
dönen düc;man ta~~·arrlerini tahrip rt· Gazeteler Arnavutluktaki harbın 
mMerdir. Bir pilot tek ba<ına 11 mrıcle- son inkişafı h~kkında haberlerle dolu
linde iki Haynkel dü<ürmüştür. Ririn- dur. Bu haberler su serlevhaları taşı
ciyi gece yarısından biraz evvel ikinci maktadır: 
tzyyareyi ic::P c::abahın ilk c:aat1f'ri!ıc1r «Mussolini bizzat idare ettiği büyiik 
tehrip etmistir. İtalyan !Hrruzunun akim kaldığını gö-

İngilterc üzerine yapılan gpce hücum
farında tahrip edilen dü<mrn bombar
dıman tayyarelerinin TC'koru tartın or
talarına do~rru alınmı~tır. ::J Martk-ı bir. 
4 <Martta üç. 6 Martta sekiz, 9 Martta 
on iki, 13 Martta sekiz tayyare tahrip 
edilrni~ir. Bu tayyareler arasında Us]e. 
.. ine dönerniyecek kadar h:ıc;ara uqra
~" bir çok tayyareler dahil değildir 

---------
l\.ados siddetle 
bombalandı, 

Malta yada akın
lar yap·ıldı 

---<•--
Bodosta tayyare mey
danları tahrip edildi •• 
Maltaya yapılan 
hücumun neticesi •• 
Kahire, 14 (AA) - Orta ıark İngi-

liz hava kuvvetleri umumi kararg8.h1nın 
fevkalade tebliği: 

Tayyarelerimiz dün gece Radoı ada
sındaki düşman tayyare meydanlanna 
,iddetle hücum ehniılerdir. Atılan bom-

rüyor: 
cUç ltalyan fırkası ezildi.» 
« Yunanhlar ftaly111n taarruzunu kardı

lar.» 
«48 saatte on bir.den fazla ölü ve ya

ralı verdiler.:& 
Taymia gaz~tesi diyor ki: Yunan mu

kabil hücumları mÜvaffakı{etle tetev
vüç etmiştir. Bu miikemme neticelerin 
büyük gayretler •arfedilmeden alındığı 
sanılmamalıdır. Kı, seferinin ıztırapları 
Yunanlıların mi.i:kı-mmel maneviyatına 

te<ir etmem~tir. İtalyanlar karadan. de
nizden ve havadan s1kışhrılmaktadırlar 
Yunan bahriye~i trı~iliz bahriyesi ilt
çok mükt>mmel çalı~mıştır. Bu kahra· 
manca mücadele lıiirriyeti seven millet
lere i1ham ve!'"en bir mi~aldır. Yunanlı 
lara ne ~ekilde oluro::a ol!"un yardım et
mek. müste-rek davanın zaff"rine tesir 
ede-cek bir avantaj te şk il t>decektir. 

Atina, 14 ( A.A) - Atina ajansının 
verdiği bir habere ıöre son günlerde 
Yunanlılar tarafından a]ınan esirler ara
sında fatiat partisi şeflerinden Napoli 
üniversitesi profesöri:: B. Pelegrini de 
vardır. Bir çok defıtlar İtalyan devlet 
hütçe!inin raportÖTlüğünü yapan bu zat 
binbaşı rütbesini lq,maktadır. B. Peleg
rini ağır yaralı olup bir Yunan haıtane
•İnde tedavi edilmektedir. Sayıldamala
n arasında italyanu: işleri İyi gitmiyor 
sözlerini tf"knıır Etrni~r. 

balar hedef ittihaz edilen mıntakalara · 
düşmüştür. 14 ltalyan tayyaresi 

«>--

Kudüs 14 (Radyo - !>. 22) - Orta düşürüldü •• 
tark bava kuvvetlerine mensup tayyare- Atina 14 (Radyo - S.20 ,45) - İngiliz 
!erimiz birbirini müteakip üçüncü gece hava kuvvetleri karargi\hının tebli"i: 
olarak Radoı ada51ndaki tayyare mey_ Kilisura - Teped1"len havali•inde novri
danlarmı bombardıman etmişlerdir.. ye gezen lngiHz :tv,.1 t:tyyare-leri diic::ma-

Mariba meydanmôaki yanll[ınlar 30 nın C. 50. C. 42 vr S. 79 tipinde elli avcı 
kilometreden görülrnü•tü". Kalütto ve ve borrıbardıman tavvaresinclen müte
Katanyada büyük yangınlar çıkmıştır. <ekl.-il kuvvetli bir İilosuna •ast gclmis
Skarpanto m~ydanındt. infilôklar olmu~- l<rrli• AclrdPn çok faik olan dü<manla 
tur. n-iric::ilen hava muharebMindn dUc::manın 

Malta, 14 (AA) - Resmi tebliğ: 14 t~yyarrsinin düsüriildiiğii kat'i o!ıırak 
Dün gece bir dü,man tayyaresi Malta te~bit edi1mi,tir. DiJrer dii!'ımHn tayyare
üzerinde uçmuf ve bombalar ahnıfhr. 1Pri ağır h.a~ara uitramı~lardır. 
Bu bombalar d~nize dÜ•miiştür. Bu sa- Ayın 12 .•ini on iiçüne ba1flıyan gece
bah alann verilmisse de hiç bir düşman de bombardıman tayyarelerimiz !\vlon
tayvareıi sahili BJ&mamıftır. ya favvare meydanına taarruz etmislrr-

Salı ırecesi diıfmanm yaptığı •lnncla dir. Mühim ba<:&rat ika edilmistir Bu 
oivil ahaliden 21 ki•inin öldüğü anlBJıl- harekattan bütiin tayyar~lerimiz sali-
maktadır. men lislerine dömnüşlerdir. 

AMERl .~AN YARDIMI VE 
BÜYÜK HAZIBLIKLAR 

---<>---

Sinek filosun
dan 30 torpito
bot ta ln~ilte
reye 1!eliyor 

Amerilıa ilıi Olıyanusta· 
Jd filosunu da talı11iye 

ediyor •• 
Vasington. 14 (A.A) - B. Ruzveltin 

istediği 7 milyarlık tahsisat kanunu salı 
giinü miimessiller meclisine gelecek ve 
ayni giinde kabul edilecektir. Harbiye 
nazırı B. Stimson ve bahriye nazın B. 
Knoks kanunu e""ümenlerde şiddetle 
miidafaa ctmislerdir. 

Sinek filodan otuz torpidobot yakın
da İnıriltercye gidecektir. 

Bahriye nazın "'C bahriye nezaretinin 
salfihiyeıtnr amirallan büt~c enciime
nindeki beyanatlarında iki Okyanus fi
lo..,nnun ~iiratJe insasnıı talep etmişler
dir. 

B. Knoks deıni~tir ki : • 
- İn~iliz mnğllıbiyetinin ve Japon

yanın lıarhc girmesinin teşkil edeceği 
tehlikeyi Birle~ik Amerikada idrak et
ıniyen kalmamıştır. 
İSÇİ EKİPLERİ 
Vaşington, 14 (A.A) - Birleşik Ame

rika silah imalatını tesri için harp mal
zemesi imalinde kullanılacak işçi ekip
lerinin kaydına başlamıştır. Amelelerle 
patronlar arasında çıkabilecek ihtilafla
" hal için federal tavassut komisyonu 
bir plii.n takdim etmiştir. Mümessiller 
meclisinde bahriye encümeni reisi şu 
sayanı dikkat sözleri söylemiştir : 

- 1940 senesinde baş gösteren grev 
saatlerinde 395 bombardıman tayyaresi 
imol edilebilirdi. 
İ"IGİLTERENİN İLK İHTİYACI: 
TİCARET VAPURLARI 
Londra. 14 (A.A) - Başvekaletten 

tebliğ edildiğine göre kiralama ve ödünç 
verme kanunu mucibince Birleşik Ame
rikanın Büyük Britanyaya yapacağı 

yardımlar arasında pek acele olarak İn
giltcrenin muhtaç olduj);u şey ticaret va
purlarıdır. Hükümet parlamento deniz 
ticareti müstesarı sir Artur Selterden 
derhal Amerikaya giderek Amerika hü
kümetiyle bu yardımın nasıl yapılacai(ı
nı ııörüsmesini istemiştir. Sir Artur Sel
ter Amerikadaki İngiliz levazım komis
yonuna tlzo olacaktır. Ayni zamanda de
niz ticarrtl miic:t~«;ırlıf!ın1 muhafaza 
edf'cekti 1 

İngiliz hükümctının dığer bir mümes
silinin de İngiltereye verilecek gıda me
selt'sindP bir anlaşma yaprrıak için Aıne
rikaya gitmesi 15.zımdır. İngiliz iaşe na
zırı. B. BJ"anddan bu vazifeyi kabul et
mesini rica etmiştir. B. Brand Arneri
kadaki İngiliz leva21m komisyonuna da
hil olacaktır. İaşe müsteşarı Sir Artur 
Selter kral tarafından kabul edilerek 
yemin etı:nistir. 

AMERiKAN YARDIMI VE 
İNGİLİZLER 
Londra. 14 (A.A) - Ödünç verme ve 

kiralama kanununun meriyete konması 
münasebetiyle tefsirler ve neşriyat ha
raretle devam etmektedir. Devlet nazın 
Brin,.ud sunlan söylemi~: 

- Bu kanunun kabulü harbin nihai 
ehemmiyeti haiz hadiselerden biridir ve 
yeni bir teşci unsurudur. Dünyanın en 
bü)·Uk demokrat milleti. en büyük ese. 
re enerji ile başlamaktadır ve bu eser 
ancak nihai zaferle ikmal edilecektir. -----
istikbalden korkuuorıar 

1 Ha ın ı 1. "' Sah ' ·ae 1 
alamamışlardır. Almanyanın Yugoslav
yada metin bir battı hareketle karyılq
m•'1 muhtemeldir. lngiliz - Türk müna
sebetlerine gelince, Pernpnlas hadisesi 
Almanlann bu münasebetleri bo:r:mak, 
fngiltere ve Bulgaristan münasebetlerini 
ise büsbütün zehirlemek gayesini takip 
ettiklerini göatennı,tir 

Vifide Alman tazyiki devam etmek
tedir. Amiral Darlanm son beyanatına 
tevfikan Fransız donanması denize açıl
dığı takdirde Alınan denizaltılannın bi
dise çıkarmağı vazife edinecekleri mu
hakkaktır. 

ispanyanın da Almanlann maksatla
nna bilva11ta hedef olduğundan ıüphe 
edilemez. 

İ•panya 'imdiye kadar bütün iğfalle
re ve tazyiklere mukavemet ederek ~
tikl&line layık olduğunu göstermiştir. 

o•---
P~rapa/os infilakı ve 

güdülen makıat 
--0-

( Bn.<tnrnfı 1. rı Sahılede l 
çamqırlar, elektrik pillerini andıran bir 
cihflz ve e~ki Türi< gazeteleri bulmu41ar. 
dır. Bu gazetelerin 51rf Türklerle müna
sebetlerimizi kar~tırmak için konduğu 
muhakkaktır. 

=n:z: '" 

Yünlü kumaşlarııı ucuı
latılnıasına doğru 

x.x----------
İlıtisat 11elıaleti, lstanbuldalıi lıumaş f abriltatôt" 

lerini Anlıaraya da11et e"i •• 
Jstcınbul, 1. 4 (Yeni ı\sır) - Yünlü rekkcp bir heyet pazartesı glintı ,\n~r 

kumaşların bıra1: ucuzlatıln1a.sı için ted- raya gidecekti~·. 
birler ittihaz ecHlmt>ktedir. l~cyet, kumn!J fiatltrinir. tenzili. llcu' 

İ~tı~~t Vekiletinin daveti üzerine, ve eağlam kumaşlar imali etrafında ~t' 
şchrımız kuma1 fabrikatörlerinden mü- kaletle tema~laıda bulunacakhr. 
~,<;:-,,çy._-~~~ -:y<:::c 

Tıbbivemizin .. 14 iincü ~-ıldö-
~ 

nümü dün tesit edildi 
-------x*x.------

~stan~ul, 14 Yeni Aıır) - Tıbbiyemizin 114 ncü yı]dönmü bugün ( djjıı) 
Oruvenıtede kutlanmiflır. Tıp fakülteoi dekanı merasimi bir nutukla açnııtli• 
Bunu bir profesör ile üç talebenin nutku takip etmiıtir. 

Geceleyin Taksim gazinosunda bir ziyafet verilmiJtir 
ı 11111111111111 ıı 111111111111111111111111111111 111ıı111111111111111111111111111111111111111ilil111111111111111111111 il il ır ıfll 

Hasan Kalede kurtuluş 
bayramı güzel geçti 

-------x*x:------
Hasanka.1;e, 14 (AA) - 13 Mart Törende hazır bulunan a•ker, 11.Jt 

~asankal~'.'ın kurtuluş .l'.ıldönümü oldu- ve mektepliler şeh:ı Ali çavuş abid~~· 
g~ndan dun kaza ~.ahılınde bu mutlu gitmişlerdir. Abideye çelenkler I<oll' 
gun coşkun tezahuratla kutlanmıştır. muştur. Bundan sonra kahraman asktr1 

Kurtuluş gününde olduğu gibi, askerle- lerimiz tarafından bir keçi! resmi yapıl
rin şehre ~iriş.in~ müteakip, belediyeye mı.ş ve bunu da bel~diyede yapılan bif 
bayrak çekilmıştır. toplantı takip etmiştir. 
1111111111111111111111ı111111111ı111111111ı11111 111 1111111111111 ıı ı 111 ı 111111111111111111111 111 ı111, 111111111 11111111111 uııf 

iaşe nü•teşarlığı teşkilatı ilerliyor 
Ankara. 14 (Hususi) - iaşe müsteşarlığı teşkilatı ilerlemektedir. Petrol 

ofis kararnamesi yakında çıkacaktır. Bu suretle iki mühim müessese kurulın~ 
bulunacaktır. 

ıı 111111111111111m 1111111m 11111111111111111111111111111111111111111 ı 11111111111 1111111111111111 111111111111111111ııı 111111 

Afrikada ileri Mısır ln{(iliz za
hareketi devam ferinden emin 

ediyor bulL.nuyor 
Habeş 11atanper11erleri 
Debra Marlıo& ci11arına 
lıadar &olıulduJar .. 
Kudüs 14 (Radyo - S. 22) - Kahire 

orta şark umumi karagahının tebliği: 
Habeşistanda Asosayı zapteden kuvvet
lerimiz Mendi yolunda ilerlrmekterur
ler. Habeş vatanperverleri Buryenin 
zaptından sonra ricat eden düşmanı ta
kip ederek Debra Markos civarına ka
dar sokulmuşlardır. İtalyan somalisinde 
Habeşistana giden ve ilerliyen 1rnvvet
ler Negelliye ricat eden ttalyanları ya
kından takip ediyorlar. 

1TALYANLAR .TK<;L1M 
OLUYORLAR 
Kudüs 14 (Radyo - S. 22) - Nairohi 

resmi tebliği: Habeşistandaki bareHt 
plan dairesinde inkişaf etmektedir. İtal
yan somalisinde temizleme harekatında 
dfü;manın son kıtaat dökiintüleri de 
teslim olmaktadır. 

HAVA HOCUMLARI 
Kudüs 14 (Radyo - S. 22) - Kahire 

orta şark hava karargahının tebliği: 
İngiliz bombardıman tayyareleri Trab
lusgarpteki harp gemilerine mahsus ha
vuzla rıhtımları bombardıman etmisler
dir. Şiddetli infilaklar olmu~ ve bUyük 
yangınlar çıkmıştır. Trablusun ~rkın
bir iltisak noktası bombalanmıştır. 

Eritrede Keren kalesi civarında düş
manın tecenunü1cri, mevzileri, motörli.i 
kollan, şimendüfer yollan ve köprüler 
bombalanmıştır. 

----------= 111 111 llllfff 111111111111111 llfff 1111111111111111111 lllr: = 18. Ruzvelt hu 1 
1 akşam bir nu-1 
ituk söyliyecek~ 
- -- -- -E Londra, 14 (A A) AmerikaE 
E Cümhurreisi B. Ruzvelt bütün dün-: 
§yaya hitaben yarın akşam (bu ak-E 
§ şam) bir rady<> hitabesinde buluna-E 
E caktır. B. Ruzvelt kiralama ve: ödünçE 
§ verme kanununu ne yolda kullana-§ 
§ cağını anlatacaktır. · § = 11111 l l lllllff fff lllfff lll 1111111111111 lllflfff l llllfff ı ı--: 

Hollandada idamlar 
Aınsterdam, 14 (A.A) - Hollanda 

mıntakası askeri kumandanlığı bildiri
yor: Bozgunculuk. tedhiş faaliyeti ve ca
suslukta bulunmakla suçlu olanların 
muhakemeleri Llihide görülmüştür. İda
ma mahkum edilen 18 Hollandalıdan on 
beşi bu sabah kurşuna dizilmiştir. Diğer 
Uç idam mahkOmunun cezası müebbet 
küreğe çevrilmistir. 

Mısır Baş11e1ıUi 
Hüseyin Sırrı ptıfanl1' 
beyanatı.. 
Kudüs, 14 (Radyo S. 22) - 'Jı4JSl1 

başvekili Hüseyin Sırrı paşa Roytet 
ajansı muhabirine aşağıdaki beyanatll 
bulunmuştur: . 

- Demokrasilerin zaferine tam ;tı· 
rnadınuz vardır .. Mısır kendi irndesiylt 
demokrasiler yanında yeralmı~. MıS11 

İngiliz anlaşmasında üzerimize aldığı• 
rmz bütün taahhütleri yerine getirdi!<·· 
Birbirine sıkı bağlarla bağlı olan meın; 
leketlerimiz arasında mütekabil hüSP" 
niyet sayesinde hiç bir ihtilM çıknuY"' 
caktır. Nihal zafere · kadar yoluınııı' 
beraberce devam edeceğiz. 

-----
In2iltereye 2i· 
den 2en.ileri 

Amerika hima· 
yeye başlıyor 

---<>---
V"§İngton, 14 (A.A) - Nen~ 

Tribun gueteıinc cörc birlqik Amerl• 
kanın lrlanda üslerinden istifadesi içil' 
müzakerelere b&Jlanmııtır. IrJan_d•~ 
açılması düıünülen 60 milyonluk kfC"" 
miinaaebetiyle bu mesele mevzuu balı' 
solmaıtur. 

İngiltereye yapılacak kitle haline!• 
•evkiyatın himayesi bakımından !rlaP' 
da üsleri büyük ehemmiyeti baizclit• 
Vaıinglon, bir Klipes tayyareıiyle ;.ıoe
rikaya ııelecek olan lrlanda müdıof-' 
nazırına böyle bir anlatma teklif e<Je
cektir. Amerika iqe ıremilerini b111>•r~ 
etmek tesavvurundadır. Bunu ya~,,. 
mek için müstakil lrlandada üsler elci<' 
ehnesi Jizundır 

--•>---
İngiliz bahri ticaretirıltl 

11aziyeti •• 
Londra, 14 (AA) Müteadclil 

mebul!lların taleb; üzerine Avam karr>•; 
raoı dün hafi bir ceLıe akdederek tic•" 
bahriyesinin vaziyetini müzakere etoıit'" 
tir. _., __ 
Cezayir umumi 
11ali&inin mülalıatıor• 1 
Vişi, 14 (AA) - Cezair um0~'ı 

valisi amiral Abrial baavekil muıl' ... ·~fl 
. ' B ı<• amıral Darlan ile hava müsteşarı er ]o 

set ve münakal8.t n1üete~arı Jan Bötfll 
tarafından kabı.! edilmiştir. 

LALE'nin bu haftalıi şaheser ;ilimleri 
Bir ingiliz·~-a-rdımcı ı ·· TiJRKCE ~ÖZLV ŞARKILI TARİHİ FiLifff 
gemisi battı.. B A R B A R O S Devrinde VE HE D İ K 

B. Rendel raporun sonunda içinde 
bomba bulunan bir çantayı imha etmek 
hususunda .bir e1çitik memurunun gös
terdiği cesaretten takdir ve stayitle hah· 
setmiştir. 

Londra. 14 (A.A) _Bahriye nezare- 2 - KOVBOYLAR YILDIZI şarkılı heyecanlı Kovboy mmi.. 
tinin tebliği: Donanmanın yardımcı ge- Z - TÜRKÇE TOPLARIN GERİSİNDE .. 
milerinden Manisti batmı<tır. Mürettc- Lı,;iliz ordtdarının ve fabrikalannm faaliyetini gösteren hakiki {j]iın 
battan ölenlerden en yakın akrabaları l f4 •• ;T;ÜR;;K;Ç;;E~P~A;R;AMU;;;.;;N~T~HA;;;R;P..;J;UR :~N~A;L;IND~;A;;;..e;n~y~e;ru~· •h•a•b•cr•l•er· ··--
babcrdar edilmiştir. İ · 
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