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lrotivm sabibı ; s..:v tu.'T BlLG.t.N 
Basnu;barrir ve umumi neşriyat müdllril : 

--- HAKKI Ot.:AKOGLU 

ABONE SEKAİTİ 

J;EVAM MÜUDE'Tl Türkiye için Haric ici.Ö 
nehıt ..... _ 1400 2900 

Alb avlık ...• -- '150 1650 
r~Ünii eeçmis nüshalar (25) kuruştur_ 

'--- T E L E F O N : 269'1 

Fuarın açılmasına az bir zaman kaldığı için 
Kültür park sahasında çalışmalara gece gündüz 
devam edilmeğe başlanmıştır. 

1 

Bu sene eğlence maha1Ieri de tev.si edilmekte
dir .. 

1941 Fuarı bütün Avrupa fuarlarının fevkin
de olacaktır .. 

HAZIRLANINIZ .. 
20 Al;USTOS 20 EYLÜL 1 

-..: 
ilan ·· d d kabuJ d' ....., rnun erecatın ıın mesulivet e ılme:ı Cumhuriyetin ue Ciimhuriyet eserlerinin bekçisi sııbakları çıkar siya&\ gazetedir YENl ASIR Matbaasında .hasılmıftır. 

Sovyet- "'usya 
Yu,oslavyayı 
l' . d. . 
eşeı e ıyor ••• 

\r - -c>--

liiÇiftSJıinin Macar elçi .. 
ile cevabı Sovyet gö· 

l'fiııel'ini açıJıça ortaya 
lıoymuştur •• 

ŞEVKET BİLGİN 

Balkan harbini iti
matla beklemeli 
---«O:ı>---

Ümitsizliğe düşmek 
için bir &ebep yok 

---«O>---

MoskovamnD~ Balkanlarda 
mokr silere il~ 

· tihakı lhLhte-
mel görülüyor 

---c>-

emsalsiz bir or
du çok sert mu
kavemete hazır 

---tr>-
la lfaksız bir taarruza uğrıyan Yugos
tru7~nın başına gelen felaket, 1914. tc 
kad ilk Sırbistanın diiçar olduğu tccavfü~ Almanlar Ba~lıanları ve General Smuts işin SOc 
bı.iitar S~vyet Rus~·a umumi efkarını M • ı·ı... 1 ·n ı·ı ıl taŞ:ı eessır etmiştir. Halk tabakularından ısırı ıs ı a, ngı z ! Oa nuna var ıncaya lıadal' 
l'a/ saıninıi tccssütiin salahiyettar si- sunu Alıdenizden tart iniş ve çıJıışlar oıacalıtır 
lnı:k 1~aı1filleri de kapladığım kabul et- planlarında muvaffak Fa.hat n·hai zafer 
la\')al~~m~ır. So\:yetler birliği, \'ugo;;- Sor ı1et icra komiserlPri hey eti reis olamıyacalılar.. bizimdir, di ... ıor .. 
liıe:re l:~crı~dc hır fırtıııa~u.n kopmak · m?Lavini general Voro§ilof ti 
lfaş lnıldugu sırada. kendısıyle sınır- =--...r..r..r..r.r..r..r~.r.r.o"".r.r~.r~..r..r..l".r.r.#. Londra, 13 (A.A) - Alman ilerleyi- Londra 13 (A.A) - Cenubi Afrika 
\c ~ ı~·an bu memleketle bir dostluk • şinin husule getirdiği sürpriz altında bükümt'ti başvekili g~ncral Smuts bir Mı.sır istikametinde harekatta bulunan Alman 
tir:ı~ C~ı tcra,•iiz. paktı imza1amakta is- J •ıt AJ son günlerde oldukca bedbin ne~riyatta nutkunda demiştir ki: edildikten sonra 

4Skerleri Trablusgarbe ihrag 

teca,/o.~t~~·ıni'iSC, bu jestin bir Alınau n~ı ereye - bulunmuş olan Londra matbuatı bu sa- - Büyük Britanya yıkılmaz ve tes- :ı·=:ccı:ıocx:ıı:~ıccııocccco~ı:ıoc~:ıceıccocc 
lhld ,:·uzunu durdurmak maksadiyle ya- bah askeri harekatın neticesine itimadı- hir edilmez bir ruha maliktir. Bu ruh Al a hl 
.\J ıgındaıı siiphe edilemez. Fakat man hava akJft) ru gösteren bir lisan ku11anmaktadır. taliin darbeleri ne kadar ağır olursa o m 0 Zir 1 Mihver ordusu 

To~ruku ~eç
miş, Bardiya-

sa:anya durmamış, yangın Ba1kan1arı Sunday Taymis gazetesi başmakale- nisbette kuvvet kesbeder. 
tu hıştır. Rusya. bu hadiseden duydu- sinde Almalnarm Balkan İı?lerini sürat- Smut.s müttefiklerin saısılmaz zaferi-
de OŞnutsuzJuğu resmi bir lisanla ifa- h~f·· f aeçtı• le tasfiye ettikten sonra Mısın İstila ne imanını söyle-dikten sonra şunları 
~Öt~l.~e~t~n çekinmiş ise de Kremlinin ~ etmek ve İngiliz donanmasını Akdeniz- ilave etmiştir: · 
lav ~ .erını aksettiren gaz.eteler, Yugos- ---<o>--- den dışanya tardetmek hususundaki - 1941 senesinde ağır imtihanlar ge-
dar llıılletinin hürriyet \'e istiklalini nıii- ' ümitlerinin gün geçtikçe daha müşkül- çireceğiz. 'Ü'mitsizliğe dUşmt-k için hiç 
~r:a ~ususunda gösterdiği hassasiyeti HASAR ÇOK AZ, 6 ALMAN ferle karşılaşmakta olduğunu kaydet- bir sebep yoktur. lşin sonuna varılınca-
bıanl>ah ile karşılıyan yazılarında Al- mektedir. ya kadar bir çok in.işlere ve çıkışlara 
~l'ftrı• ta.ırTumndan aeı bir lisanla hah- TAYYARESi DÜŞÜRÜLDÜ Ayni gazete •Alınanlann canını sıka· intizar etmek lazım gelınektedir. 

lı r:-.lerdir. cak diğer bir nokta da Sovyetlerin ta- Balkan hudutlarında 'imdiye kadar 
&_ı u sıTada. Mosko,·a Macar elı,;isinin -«>-- kındıkları vazivettirn dedikten sonr.a emsaline tesadüf edilruernlş bir ordu ve 
ııı:')·etıer hariciye komiserliğine bir Londra, 13 (A.A) _ Resmi tebliğ : şöyle devam ediyor: bir mukavemet kendini gösterecektir. 
l'a ~araati \·azi~ etin aydınlanmasına Bugün gündüzün düşmanın faaliyeti Bu cümleden olarak Sovyet ordusu- tşin neticesini beklemek J~zımdır. Btittin 
tin~ ırn etrniştir. Macar elçisi, hi.iküme · kaydedilmemiştir. Dün gece avcılarımız nun neşir vasıtası olan Kırmızı Yıldız mesele yıkılmadan mukavemet etmekte
d11s en aldığı talimat üzerine, Macar or- tarafından üç tayyare, dafi bataryala-r gazetesi Sovyetlerm Yugoslavyada Si- dir. Almanya bu partiyi sonuna kadar 
aiıfu!'un Yugoslav topraklarına girme- tarafından da iki tayyare düşürülmüş- movi( hükümeti tarafından takip olu· oynıyamıyacaktır. Zahiren kuvvet man-
bıı 1 ıcap et.tiren sebepleri izah ederken tür. nan harici siyaseti. iyi bir siyaset olarak zarası veren Almanyada manen çüril-
t.i hnreketin Sov~·etlcr birliği hiikiime- r Sonu 2. ci Sahifede 1 [ Sonu 3. cii Sahifede ] [ Sonu .~. cü Sahifede ] 
~~ haklı görüleceği ümidini izhar et · :ıo:-~--...:-:>-....cr.r.rJ"J"J"~.o""..r.4""~ ı ~~J.r~~~ 

~
1

~· iht1maı ki hu teşebbüs Alman (~~~~:;:;;\==:~x~:=~~~~~~~~~~r!!!!!!!!!!!!!~'!T~~~~~;;:~=~il t!t cıye nezaret~ tw;vibiyle ~·apılmı~-
\1.' .Sovy~tler harıeıy? komiser ımmvini 
ıçınskinm cevabı Mibverciler üzerinde 

::,oş bir duş tesiri yapacak mahiyette~ 

lıu cevabı !;iuylcce lıüliisa edebiliriz : 
~ Sovyet Rusya Macaristanın taar
cl''" u haklı göstermek için ileri sür-lgü sebepleri gayri , ·arit görmekte ;:,P bu hareketi asla tecviz etrnemekte-

b· 2 ~ Sovyetler üzerinde bilhassa fena 
"ilt ıntiba hisıl eden nokta tecavüzün 
~g~J~vya ile bir ebedi dostluk mua
l>ıhu esuun imzasından dört ay sonra ya-

3 ış olmasıdır. 
•· - Böylece muahedelere yu.kubulan 
..:ca ·· el " Vuzlerin nihayet Rusyada uyandır· 
1~ endişeler üade edilnıi~tir. 

t, - SoVyet Rusya kendi fikrini bildi
...,,rı cevaba şu manidar hükmü de ila
~ı:bniştir: Macarların ileri sürdiiklcri 
li . Pler taarruzu haklı göstermeğe ka· 
•crı.~e !Bin.at Macaristan tecavfuc dü
b.e clı: ~ça parça olsaydı Macaristan~n 
~ "aııyette olacağım anlamak zor bır 
,~1~efüdir. Zira l\lacaristanda bir çok 
~ 1Yetler vardır... d z 

te)(foskova bu suretle l\lacaristanın ha- Balkanlarda Aımanlara kar§ı lrtgiliz ·Yunan kuvvetlerinin tuttuklan tahmin e i en müdafaa hattı ile Almanların 
t'alt et tarzını mahkfun etmekle kalınıya . taarruz ettikleri istikametleri gösterir harita 

•itı· 0na nıuhtaç olduğu dürüstlük der
~ de vermiş ve yarın Macaristanm ,. t b J t h 
~~l bir akibetle karşıla:sabileceğini an· s an u l. n a -
'"'•şbr. 
llu h. d. ed · d h " · · h · l' a ıs e en zıya e aızı e emmı-

liy~si kararı ve 
Almanlar 
- --«O>·---

ALMANLARIN ENDiŞE DUY· 
MA MAKTA OLDUKLARI · 

d~t .?lan lley So\17etlerin nihayet h~kiki 
b\U,uncelerini kat'iyetle beyan etmiş ol
b ,. aııdı:r. Kremlin şimdiye kadar lıar
) ın dışında kalmak için ih.tiy~~ı bir s~
"Y \set takip etmiştir. Bel.kı hala bu sı· 
~'iette devam etmek azmindedir .. Fa
V t .vakayi yıldırım süratb·le ilerliyor. 
t ll:ıı:Yet 1939 da Alman - Sovyet ~aktı 
~landığı günlere hiç benzeınıyor. 
~r1nkkaktır ki Moskova bu paktı im· 
ita adığı gün Almanyanın Avrupaya bu BllDlftlllYOft 
\' dar kolaylıkla hBkim olacağını taı-av- • 1 _ • 
..... ~r .etnıenıişti. Şimdi Anglo Sakson ale· Berlın 13 (A.A) - Ainıan han

YUGOSLAVYA HARBi 
---«O)---

Dağlık mınta .. 
kalarda Alman-
)ara mukave
met ediliyor 

--'"41>-

Irak harici si
yasetini hiç de
ğiştirmiyor 

---"'4CO>~---

INGIL iZ • IRAK MUAHEDE· 
Si HOKOMLERINE RIA· 

YET EDiLECEK 
B:ığdat 13 (A.A) - Yeni başvekil 

kuvvetleri her 
mukavemette 

bozuldu 
---40>---

ya ~elmiş 
---4(:>>--

Merlıez cepltesl Alman- Eritre ~ Habeş arasında 
ıarı~ mahaPebe verme· muvasaıe lıesildi. ital· 
ğe mecbur oıaealıları yanlar al'tılı çete llarlıı 

IJIP duua• halinde da yapamıyacaıııar .. 
. Atina, 13 (A.A) - Bir Yunan sözcü- Berlin 13 (A.A) - 13 tarihli Alınan 

sU vaziyet hakkında şunları söylemiştir: resmt tebliğinde Alman ve ttalyan lruv-
- Umumiyet itibariyle mağltlp edil- vetlerinin Tobruğu g<"çerek Bardiyaya 

mez sanılan Alman zırhh kollan nere· vardıkları bildirilmektedir. 
de Yunan mukave~et~e te_,sadilf e~· ŞARKİ AFR1KADA V AZtYET 
lerse muvilffakıyetsizligo uğramışlardır. Londra 13 (A.A) - Royterin hususi 
Bu koll~ ~di merkez cephesiyle te- muhabiri bildiriyor: 
mas halmde~. Bu, A1maıılarm muha- F.ritrenin Habeşistanla hiç bir muva. 
rebtrv-:ım:ege mecbm .kalacaklal'i. (Ok salası kalmamıştır. Dük Dausbm ku· 
kuvvetlı bil" duvar t~kil etmektedir. mandası altında ricat eden İtalyan kuv· 
İtalyanlann Aus ırmağında yapbkla- vetleri şimdi Cimmi'de bulunuyorlar. 

n taarnız Yunan askerlerinin süngü Gö!Je.r mmtakasında ve Adela havalisl• 
hücumu ile tardedilıniş ve düşmana bil- ne sürülmektedir. 

[ Sonu 3. CÜ Sahifede J [ Sonu 3. cü. Sahifede ] 

~~~~==~~====:::::::::~~·~l~~..oo=ccaccccccıe 
~~~~====:::! Görülmemiş şidUette bir 

hava hücumu uapıldı SON DAKİKA 
•••G••••ll••• 

MOSIOVADAll MÜZAKE- In~iliz İayyare 
RELER Hl~AM BULDU . teri Kiyele ateş 

Sovyetler ve .Ja
ponlar bir bita
raflık paktı im

zaladılar 

A.ıııııerden biri taarru
za uğrarsa diğer taraf 

bitaraf ııaıaealı .. 

ve felaket 
saçtılar 
---c>-

ilıa edilen flasa• pelı 
IJüyülıtür • Diğer lledef 

ıer de bombalandı.. 
Londra, 13 (A.A) - İngiliz bom 

dıman tayyareleri bugün fena hava 
rağmen Brest ve Loryent deniz tis1e 
ni bombardıman ebniştir. 

Fransanın şimal sahilinde bir, dii 
Moskova, 13 (A.A) - Sovyetler bir- tayyare filosu bir Alman taYYaresi 

liğiyle Japonya arasında bir bitaraflık baş a§Rğı düşürmü.ştiir. 
muahedesi akdedildiğine dair resmi bir DİGER KÜCUMLAR 
tebliğ neşredilmiştir. Tebliğde, cerel~an Londra, 13 (A.A) - İngiliz hav 
eden müzakerelerden sonra 13 nisanda kuvvetleri istihbarat servisinden : t 
Sovyetler birliğiyle Japonya arasında giliz hava servislerine mensup Bl 

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ) haym tayyare teşekkülleri Borlrum a 
sına taarruzlarında biıradaki garnizo 

~~n Yenilmez ~~veme~i karşısında ciye nezaretinin sözcüsü bir yaban- Be/grad düştü, Ma• 
iın1t!1 Almanya. Ingıltereyı ~rm~~ cı gazeteci tarafından sorulan suale 
i · ans~tığıru daha yakından hıssettııt•. abe t tanb 1 ıı..n.ht· • T" k car/ar 2 şehı·r aldılar 

Raşıt Ali meclisteki bevanatında son 
[ Sonu 4. cÜ Sohifede ] 

ıecıc==~~~==ccaocıcccccaaccoo====uucaccaccaccoccı: 

lan gafil avlamışlardır. Tayyarcle · 
ada üzerinde uçarken kışlalarda tam b 

l Sonu 2. cı Sahifede ] 
C:ın ha hal ··t d·yen genis cev n s u un-... ıyeıme ur _ 
leı rp sa arını mu ema ı .· h'"kü" . fın.l hakb b' 
d' •tıekteı1 baska çıkar yol görmemekte- u meli tara oan ır se-
~t. \'arın dünyanın en zen~n ka~'llak- ~pi~ karar veri~~f o!d~unu bil
tıı ~na nıalik olan Rusyaya domnesı pek dırml§ ve bu tedbırm hıç hır suretle 
~teıneJdir. . . Almanya ile alakası olm~dığını ve 

t~~ VHtJerin , •ariyeti hakkında ıyı ma- binnetice Almanyanın buııdan endi-
,. . at alan bir bitaraf diplomatın kana- d kt ld ... il" .!1ne gö b Star Sovyetler Birli- §e uymama a o ugunu ave et-
~ııf re. ay ın • • tir" •• . 'k ın dalıa uzun zaman harbın dışında mış • ( Sontı 3. ctt Sahıfede ] 
d~ltanul ~·acağına ' 'e erge~ Ukrayna hu
~41 ~nda Alman orduları ile kar~ıla- :ı11111111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

' ~~ kanidir. ~ MİLLi ŞEFİMİZ ~ 
~i .u. hır diplomat vehmi mi, yoksa va- -

:y~.tin h11kiki ifadesi midir? ~ ingiliz sef!rini lıabsıl = 
~ ·11rndilik !kat'i\'etle bildiğimiz ~ey - duJ 
u:v.letlcrin YU:oslav mukavemetine ~ bU)11H' ar •• 
'>r~ın bir alaka gösrerdikleridir. Kızıl - --«:>- -
dız unı111 fikir]erini neşreden Kızıl Yıl· = Ankara. 13 (A.A) _ Reisicümlıur § 
l'in· gazetesi Alman motörize Jruvvctlc- -v. 111 cok ~eni~ ileri hareketine rağmen §ismet inönii in.l{iltere büyük elçisi s 
\r ıg~~lavya~, kayholmus addctmi:vor § Siı' Hugeseni Çankaya köııklerinde E 
Jj;. ~ınıovi<: Mkiimetine SovyetJcr Bir- ~ kabul buyurmuşlardır. Mülakatta~ 
'.' "tııtıaın sempatisini bildiri."or. Bu neşri- - d .,.. y ·' : Harici.re , ·ekili Şükrü Saracoğlu a ~ 

Usfıübü gali'ba ıimdiden 
Bulgarlara verdiler! 

Berlin, 13 (A.A) - 13/ 4/ 1941 tarihli 
resmi tebliğde Belgradın zırhlı Alman 
kıtaları tarafından bu sabah saat altıda 
işgal edildiği haber verilmiştir. 

DA{°;LIK l\llNTAKALARDA 
.. MUKAVEMET 

Londra, 13 (A.A) - Taymisin dip
lomatik muhabiri bildiriyor: Sırp ordu
lan dağlık mmtakalarda muka,·cme~ 
ederken Almanlar şimalde menileketi 
parçalamakla me~guldürler. Macarlar 
kendilerine verilen ınıntakayı işgale ça
lışmaktadırlar. Yugoslavya B. Bitlerin 
fikrince Almanya tarafından tedhiş edil
mek için fazla biiyük bir memleketti. 
Almanlar bu memleketi mukavemet Em~ 
edemiyecek bir aciz haline sokmağa ka
rar \•ermisler'dir. 

HEP AYNİ TAKTİH hal ugoslm·~'a'.'·a cesaret \'t>ren bir .. . _ 
Vardır. §hazır bulunmuştur. _ 

·······- ··••u.u.u.1..u.uu.uull&;:;....__Lo_n_d_r_a,;.., _ı_3_.(:.:..A111._A~)_...'--B.:.:.··ir~İ.ı.n..ı~:....·ıi.ızıL.so1·_·x_J- L---...H.eı:..c.eımeik...ll{,if~~A~~~~~2!~~~~!.J.~~~::...!~~~~~~~~~~'.:,:~~~bilhaS3a Alman a üzerinde aaliueı ve hücumları giıtik)e şiddetlenen 1ngiliz tayyareleri 
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Dünkü rna-•• İKİNCİ KISIM •• Yazan: Sahin Afı uman 
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52- • • 
Dünkü at 

verdiği 
yarışlarınııı 
neticeler -- E,·et, bt..nu ona bildirmeli! çın netıcesı 

---------··· ----<o•---
Sadrıtzam ReceJJ Paşa, üzeri e d iden Altay bire kaısı iki Yarışlara mahdut at iştiralı ettiği halde elde 

tehliJıeyl HiiSJOCP p .. ~aya bildirecelıti • edilen relıorlar oldulıça iyidir .. 
Acaba ;yanına~ ya1ı:'lnaıı tehlike- öldürttüğü Omum efe~dinin ..vlııde otu- Sayı 1/e mağ/fip !lkbahar at yarışlarımn be~incisi dün ciilüğe kadar diiştil. Tarzan ve Sahra 

yi IJnsn.v p~ bildi1'!1!m mi!_ ruyordu ve çok fena. l:if!cin hir varivet- yapılmıştır. Koşu yeri, h3va müsait ol- tribünlere kadar boğu~tular. fakat k,._ 
S2drnam birn d;Jofu.dilkten 5IOlll'a te idi. Bir taraftan es'r;d -n ".!ur•T oldu- --o-- madığı için pekJrnlabel•k noğlldi Yan,_ silen Tarzan, favorimizden birinciliği 

mınldonma'ırta denm e1ti! ğu siyatik arnlan y'"1li:ien ta••lenmiş Maç uınıani 1:e eti •le la r muntazam ve alahlı germistir. Ya- alamadı. Resınl netic• şudur: Sahra 
- EYeL.. Bunu ona bildimıek lazım- olduğu ıtibi di~eT' tanftan d~ zali"' ve- cansız Ve zeVJıSİZ geç:i r 1"1ara mahdut at iştir ık etföi halde re- 54.5 kiloyla birinci, 56 J,iloyla Taruıı 

gelir. Padi§ah HÜSl'e'Y ~ ortadım zirin kafasını i gıı.l ed"71 ""'1llı dü5linc.,_ korlar ve bahis ~lirl •ri olduk~a mem- ikinci ve 54.5 küoyb Giilgeç üçüııcü 
kaldırıiıktaıı roma bu ...r..- f'ÖÜ..rnll 1 ı..,. buna inzimam ...ı...,.k Hüsrev pa~ Dün yapılan Altay • AJtmordu maçı nuniyetbahş idi. Çifte b~hi<te HPVes ve Ganyan 125, Plllıoe 100 n 115 Vl!'l'mİŞ-
henileıı yana ~bili: O bayatta bıı- !Onunda ~·ata,,ı>a dil.ürmü'1.ii... i.deta bir ekzersiz mahiyetinde imi~ gi- Alceylan üzttine oynıya<ılar 370, ikili tir. Müddet V18 dir. 
lumuken bana faz.la eh"'1mlli~ weıme:ı:. Hüsrev pıt.,Q hmnma nöM!erl ve si- bi cansız oynandı. Bilhaasa Altay ge- bahim, Aloeylgn Oll!a üzerine oynıynn- DöRDONCO KOŞU: 
Bunun için H~ pa,ayı ~hlikederı yatik ağrılan i · d• ihitap kafa'<l ~ çen haftaki oyunlarmm yaI'lSlnı bile !ar 350 kuruş almışlardır 1600 metre mesafe!!, 3~ lira ikrami-
kurtar.nalc menfaatim ikti:ı:umdm bu- kımmtular ve zclıirli <iipnt>lerle do!.u çıkar.amadı. Müdafaada Alinin olmama- BIRlNCt KOŞU: >;~· 3 ve yukan yaş~.aki halis kan ln-
lu1K1JOr... ;atai!mda inlediği "1T!ld• nlıık goeleek sı y~n. zayıf AlJ:ınordu kar,...,da KMu neticeleri 1iudıır: <dlız at ve k~n'.'a mahsus olan bu 

K:"Ddi kendisine bu suretl~ karar ve- top?! vezirin yazd ~ te%k~"i ona .srm- •ahadan mağlup olarak aynlch. Altaym 2000 metre mesafeli, 255 lira ikrami- ~<tı merııklı ııec;mı~r. T·~ım•ar ve Ko-
ren Recep paşa Hllıır'e'v paşaya göndet-- nrıqtu ... Avuı ~ H~<rev 1'8Şa dünkü oyununa nazaran Altınordu da- yeli ve 19.U seno•ind!' aldıkları ikrami- mlSl'r araı<ınd"ki kilo farkına ra!!men 
me1t ib:ett bir te:ı:lren- wahımıf i.di ki Mmtıtt.a ı;ıaşanm Csktidardm il• ;. ettk ha fazla sayı yapabilirdL Fakat Altın.. yeler yekunu 410 lirayı geçmiyen hali.! Komiser ~zel bir .. hirincil~k yapmı.şbr. 
bum:m sureti 8Ylı<'n şl;yledir Tokaı:lm biraz Ot•sind• bulun>m 0'!mllll- ordu bir <'ok fın11tlar elde ettiği halde kan arap at ve 'kısrnltl•.nna mabsus olan Koo:u ·a Tas>ınar ond•, Sıplta ortada 

c8Pn canı:ndan dahıı. ari% karmda- ok kasa.basma kadar v3kla.cf:1i!m1 da ay- •ncak iki -aayı ~ılcaranık 1-2 galip gel- bu koruya. 3 at i<tirak et>nirur. olarak baslanm;~ır. Viraja yalan h~cu-
şıııı H~ pqa. Sakın ~ olma .. nca haher almıştı ... Aldı~ u iki fe.na ıli. Stratta Nergis ba•ta. Yıldırım ve s,._ ":a gecm Ko,;rus...- ym-aş yava~ :a~ıple
Hilnlı:lr Örl muı..fın Mnrtııtt paşayı haber üttrine maddi VP """"""~ rahat- Blr!nri de,-rede rilzııar altına dilsen vim pc~i sıra idi. Yan~ın yanlarında r~ ."°lrulmaga b •la~1 ve ~<"r ı~I d• 
t.<tımbula Çllğtrdı, v .. cma DiyarDe.ldr m:lılclım bir kat <!aha .art•n Hüsrev pa- Altay ilk dakikalarda canlı oynıyarak Yıldırım hamle edip N'""1!isi ge<:miş ve vrraıda ~a.kaladı. 11\ rakıp tribunl.M-P 
valili·~-;,;;.- t:Pıııci1ı etti.. !a. şahsına büyük hir sadantJe bıo.Bı Altınordu 'kalesini ıııh:<tırmaia ba~ladı. başı tutınu•tu. Viraja va kın Sel•itnin sı- kadar mucad~le ett :.~':"e . ~.'.' Koınısor 

Falaıt ,_ Hıi}'t"t isia a.la1adiıııl. ört- ~damlarmdJ!n mi yer.Jçeri ağası Sii- 10 uncu d~lcilmda gil7"1 lıi.r fırsat elde kı olarak hamleye g•cti(!i, Yıldırıma açılıp olduk?' ~~ b~nrıliğl almıştır 
mek iMTı kuTianılım bir maske<'!<m i1la- oyman1• kiıhvası M•.-ar Ali a~yı ya- eden Salt fetın bir vu~la topu kçtrr- •okuldufru Pöriilılü. 11-ibünlere kadar Ancak k"muıenn ıohyı Ta<pm•1'l tıe
rl'ltir. Mıırtan. pi!!'& m2iyetine lıdota bir nma ça;ırdı. J.fac11.,. Ali ağa n·;.,.ev 1>8- dıl<tan sonra mukabil Altay ak>nı Albn- v•nvana

0 

ko•an iki r>ldoten favorimiı ~inke lih!ini muh~~ edeme~ i~in 
ordu teşkil edecek mertubede hir cok ı-Y8 d"ıti ki: ordu kaleoi önleTi•ıe kadar geldL Bur•- Yıldırım bütün kuvvetini sarfedel'ek a ."M. . yetiııoe '.isine 5 ' ceza 
adamlar alarak Oskü<iardon hareket et- - Sultanrm ... Bu adırm (vani Mur- da AbDordu müdafaasının hatamıdan ,.aptı[ıı son hamled• nkibini bir boyun- verılmr;tır. . . . 
ti ... p_..IR talUp ~ti'li ~·olu.,. istıı..ı.. laza ııa'!ll) Diyarhe1<ir vııliı;i <>l.ııp bn ka- ı,1 ııeçti. Resml n""ic• sudur- 60 kiloyla R•~ı'.'l ı;ehce ~udur· 68 kıbyl.' _Komı· 
tine balcı1acak oluna Tokat ·~ _. dar a5'km l>iı..yıır iJ.o ili:Primize geldi- i!ll:ifade eden Altavlılar ilk ve son ııo1- YıldırJm birinci, 56.5 kiloyla Sevim i'ltin- •er bırmc~ 5~ kıl°!l~ r-:..,ınar ıki1'--i "' 
racak gibi geliyor bana . •inden tevehhüm olunur.. le~ini kaydetti! ..... B:ı golden raonra ~-""' ci ve !'i6,5 'kiloyla Ner!'is tırüncil. Gan- 51 'kilo,,la Şıplca ttçuncu. Ganyan !40 
Padlplmı sana ika.... J'- bir kastı ~eni&. _,... ~ vanp ilci takıfkimd·a'da hdaır ~ı:k_,hat 11'.0S.. yan 7sn, Plase Hl)"" 100 kuruş vernüş- Pli\'" 140 ve 100 vermi~ür. Müdde• 

olduğu -ım!aşılıyO!' ... Me-;h111!' ata s&:ı:il- ~nclan soralım.. • ~ . ""."'-.. .. . ııuzca ovruya- tir. M!iddeı 2.17 dir. 1.44 !Ur. 
dilr: Su uyur düsman uyumaz.. Hüsrev paşa hasta olarak yattığı ya- ralc nenceyı duşunmıyorl11Tdı. Yııhın BF.StNCt KOSU: 

Son .IÖZ aılaralı: Jhöyat üzere ı.uiım- '1tğ'ınm içiDdM ı:ııif Ü ..,.ı., -~ AlurıarCı. Salt 'l'Ultasi•le an.da ,..,..,rn, 1K1ı.-.Ct KOŞU: 2200 metre mesafe!L 255 lira ikram i-
manı tnsiye ed\!r ,.. ~~ öpe'im iedi ki: bücvna ~pıy- da bir 11e'tiı:e temin ~~ ınetrf! mesafeli •e 1~ llia ikra- veli, 4 ve yukan ya.taki yerli yanır 
benim karındaşı azifrn.. . - Bu koca iyi mak...,tlarla bınava gel- ~dtiııiooıdu. 30 inci dakı1ı:ada 'l.oı> A!tın- ~'Y•li kı>•u lı:azan.,..amı' yerli yarım kan hn tn<'iliz at ve losra\hnna ma.lısu<s 

Ve bu kı&aı.,.t hi.ı ula/la tevdi etti. mez .. Bize !ı:aqıı ..tim l>ir bed m?k- <>~da nı...ı anl.-rinde oynanırken derin giliz tayl?rı.na mah":'s.olan bu koşuya olan hu ko•uya 5 at i~'ralc etmiş ve ko-
elelacele ~ 1'"""7'1 eiiT>"mill .. ..dı olsa g~ .. Gani olman .. Ve ile- bıT pas alım Sa.it müdafii ~ılatan.k be- ~a üç tay ı>tırak etm~-t:ir. . .,, rok h"YPCa"h g<>ÇM~. * •iye varıp he!'i& •i.ır tim ıınlama~a ça- .,.ı...,.ıiii temhı etti. Dene de 1·1 beıa- Koru:va ba•lanır h•,\ınma1: Bır•eıı Ko•uva Covl'ln iln<ie Alcevl~n Oka 
Osmanlı tarihinde l'-"WrlığiyJe. na- '"'"··· b..tt bitti. ileri atıldı. Solculc ve He\•es arkasındaıı ~eril•rd•, Glillü h..,;nri o1ar~k h••lan-

halt: ~bir çok aaı.r,ıann lrnnım d'rı'l<- Hüsrev paşadan alnlklmı. bu talimat tKtNCt DEVRE ~eliyorlardı. Dönem•"• y~kın P.•_ride~ -tı. K()qlnun yarıla~ı-.na Afoey15.rı lıü 
m...si. e bl"°'ll\: bir 'Şiihm ' elml • .oriı:ı~ St\1eyma:n - Macar Ali ağalar ikinci devreye ha lanırken <>vunun ~el ~n H?Ves aC1lıp S >lcu~u ve Bırsenı •uma g~IL Ale-..liin•n wnmd•" 'vnl-
bul n 111.İstt'V P"!" oadare 1"" azı- maiv~ biru ask ... llld1J.ar_. hızlanacağı ümitlM'ini iki takım da bo~· \ola:vlıkl• gec•i . b·~· tuttu. Birsen bir :nıv n oı ..... dıı AlCi"Vi~m ta'ltin ettL 
diBlkten ~annı 'l'~l<at ka.,.'b,.m~ cekil- Mm•taza ~a ile tPma.ta bulunmak çıkardılar. 15 inci drtkikado Altınordu- 'Tlüddet ikL'loilik i~in ui'ra~tı ,ise d.e bun- t.ı sıkıYa ~lan A!ı:-,·1~ silkiniı> !"!'-

misti... "z•re 0smwn"1k kRsııbım?ıa do~ yola ]ular •aldan bir hücumla Homdi TaMta- ~a muvaffak olamadı. Resrıu netice şu- 1<ip1Prinl zah!l'let•iz , •• ;ı,,.,... bıroktı. Al-
. , 'lı:ırvvet!i bir ."UT b11 ltüc:illt lı:a- =lltılar.. , oiyle 2 ı.,ci galı'biy-t golönü kaydedin- dur. . . . . . ••yli\nı ta1<ip edrn 01\'ll da rakiplerin' 

"" ....,n eınfını e.,.....,._.,,. ;em sad· * 56 kı1oyla H•ves hınrrı. 56 kıloyla "e•ti ve A1rey1An'11 ~i .,,8 lrnm1":0.o 
•·•u"'< ee müdafaaya ~lcildiler. Cünkü mağ- ~ l k k 5• 5 k 1 ı o · ' ' ~' ' 

l'ID'.mııt Tı>htta bıırm,- _..,. karzr ~- O=ıınok k-ba=• lı:a "~.ı-. i• ~• çu i inci. · " " ; oy ~ ,-.ir••n rün- ~..;.am etti. So'nl,.da ael!!l'I C'l'ilH\niin isr ıt..ıac;:ı.. 4:. ' .. "! lUbiyettf"n BOnTa bcraberli~ri temin et· G 5 Pi' rno 100 k ' • 
mL•. ti.. Çünkü ~. a1ı:ıısıru P• '"" eline •1an .Mııtrlıml ft••a is• bm:ııd• ordu<-ıma ı ·ü. .anyon 11. ""~ ' · uruş 'mın.<td•n ham!.• etti.;i ve ı-...mei'ikte~ , ,_., mi• er ,,,. ~i de ı;alip VllZivetıe gee- • · M-dd ] 40 
kaptıracak oluna bmrnn hsklmıda iyi binn: m ~ · ere_!,, .ıı.•\,....._.,i Vl' afla- mi•lf"1'di. Neden •onra Altavlılar . . vennıştır. ~ et · ıır. 'iclinrüHlğe k•dar yi;Jrs~1'1i;,f ge--iiPii . 
bir netice vennlyece/(inl orli ıil:ıltlkasın- nm rlinleıo::irmifti- Şi:ı:lı.di Tolc.a üzm- ciddiyetini kavrrv11rok har.kete ;: tl'CüNCtl' KOŞU: . . Fakat wırış bit:-ıek \here irli v.. Alee<,•-
dnn itibaren zihnine lmymu•lu. Bundan ne yilrüyöşiine d.......,,. ~~!e hazn-la- mlşlene de geç bh..ı, hulunuyorlardı 1100 metre ,..,._.. ol:, 190 linı. ikrami- liln hliyük farkh nl"ctP. nı,,,. n••lnıfo 
ötürü Ba&Mt ÜR:Prinden Ç"tlci1dfktf"n OID· .... ~.- Altn.7W1 gayY~fte Alh.oırdunun C"1e1'\1- ttt>li - ~ b."tortmo.mıtt Uç. ya~tnd,ki ,....'1liive dP pnu\c u ... n,, ... ;nuk: "k?l1"'!\1 1 

ra ktan'bula ~o zn· "bhk"1l olan M.urt11.ra prmn 7e'!'.mda cellt.t b mı 51. ınz' mı· •m edin•p 
0
_._ .. l h" 'hal!1 'kan aran t:ıy1 a,.•nııt mahsus olan unu~l~ hPT'"3:b!'r Git11;\ cr;n co~ MI.~l 

bu k h ka ~ .... K •" bul --L<- 'di ' · '.,.. ,. r,u•e ır ' k 3 · · · '- (" l~ d • 50 '· 1-.1 l!S::I aya pan;;ı•., I1 <rev pa<a O ara nı.ı Ullrmı.J< .. ' .. oyun çıloyordu. ~On daJcikaJarda oyun r,U O<U~. f•y r,ırrrı<fu. ' . <O<ll'U5tur. PV . n to<ı ı <n ı\İ uy•a 
sırada Tnkatta, Pvvelce ~ef'!"l"dar iken -c RitmPdi >- seri ve Altaym halômi}"<'ti oltınd~ I"('. Stratta u~. tav _da yınvdı;a ıdıl er P ek ı,ir rl ! reee bile alama~ı!. 
'"''"'•"lllllllll"lllllrrrrnuırrrrrı11rrrıı111ırııır111ır ıuırrıırmınıumnarrruırınııııııırıurıırııınnuııı z -- Giil• '- ı- ile s h~v R•-' n·t-ı ·e -ıdu- ~o kı'lcvla Alr~ 

Go"riilme ı·ş 'I' ette bı·r lnnı"ltere.' e AllRIO hRll :ne;~: ~~nn 'k"ü~:tm~:1b:l::ia~~~ ~~ ;::;;.m g~~;:ı :~imoldul'(u r~=:.;i;~~'. ııı.n b~~::,°'~- s4 si1'oy1; oıgo. iklncı s:ıki~ 
il y 111' il ilk plibiyrli Altaya kaTJI t i t . V11'•ıa y~km Sahra t.krar >ıaml• edm 1nvla G"lll\ li~üncil, Ganv•n 170 Plô.•e 

old em n " mı~ Gül!!eçi ukımna aldı Tanl"m sıkı hü- 105 •- 260 kuruş v~mıi•\;r , llfödd!'t h va h."cumu IUIDlldı ak1.1 hafif geçti u. cumlanna dayanomıvoın Gtngeç üoün- 241 dir. N RUÇ a il !l'IP DitnJıü Jmifıfet 11arışlaro 
f Bnsınrııjı 1. ci Sah •fode l 

allk<lıı vardı. İnııiliz tayy;ıreleri bazı 
binalara çatmınm yahyııcalr kadar al
çaldıklan halde kimsenin taarru1da~ 
hah<>ri olmamıştı. Tayyarelerimiz bom
balarını atmıılıır ve büyük my.iat ve.-. 
dimtiııı..nlir. Bir tayyarenin 1>\itiln bc:ım
bolarının binalar üzerinde şiddetli infi
L'lk.laı:ı. Jl'lirü]müııtilr. Askeri kL"1ala.rdaa 
çıkan askerler sığınaklara iltica edeme
den pike yapan tayyarelerimizin taar
rw:lanna lfirııdtkbınıııilaıı bir çok tele
fat vermi<lerdir. Limıına giren vapurla
ra ateş edilmiştir. Tll}'yarelerimiz dô
nerken Borlrura dııınan sütunlariyle 
kaplı idi. Bütün bombalar atıldıktan 
sonradır ki daO batarya1a:rı faaliyete 
geçmişlerdir. 

1tİYELE YAPILAN HÜCUM 

Londrıı. 13 ( A.A) - Bava İ•tihlııırat 
sen+.; bilıliriyor: K'tyd imüne kar,ı 
)'ll!ttlan taarruz da, simdiye kadar Al
mıın'.'l'llda her ~ bir hedef üzerine 
yamlan ta:ırruzlarm en ~iddetfüi obmış
tur. 

Bu lıiicum hakkında alınan ve sıkı 
suretle tetkik ve tahlil edilen raporlar 
lıürunıun çok mliessir oldu,.:ıımıı gös
tenııi._<tir. · 

Ilüc.urılar ba lıca üç kısma aynlmıt
tır. Bu kısımlar den.izaltılann in.•a edil
Mekt~ ~ı.ııı;:u Doy~e Verl<e tezr:ılu, 

[ Baştamfı 1. M Snhifecle] Bir kaç .l.aftadanbe.ri yapılmalcta olan Y AİTNAN 
ı! rpa i.ıstenillyoP .. Şimali Fransa lliıerinde bir taarruz bi.iktet miiMbokalarma dün de devam 

kesfi esnasında bir avcıimz bir düşman edilmim-r. Kültiir:parlcta 75 kilometre 
avcısını tahrip etmistir. üzerinden yapılan dünlcii yarışlarda 2 Her yıl old":U ~ibi 2~ nL•an cocıık YunanM .. ncJ.. bulunan bir çok firma 

Londra. 13 (A.A) - İn!ıiliz hava ve •Mt 54 dalcilcada lıım,,iJ Berna birinci, 
dahili ~mniy..t nrzaretlcriıı.İD tebliği : Ah,_t Radoslu ikinci, J.olc Beı\ba ... t 
G!'Ce dü<nıanın hava faaliyeti pek kü- liçünci ..:elmitlerdir. 

ha:vr2l1lındıı yoksul ~ouklara Kızılay ı la•, ,..hrimiz Ticaret od•sına müracaat 
İzmir şubesi tarafından elbiselik kumaş ederek arna ihracatı yapan müessesele · 
ve ayak.kahı tevzi edihnek üzere hazır- ı rimW!l adreslerini istemişlerdir. 

~ili~~ ~ ... ~di~L~'.1:." . Bilikleı yarıt'•nı>e aelecek hafta da 
lıklara b.raslannnştır. o•----

Cl\anna l'C"> az mı.ı< """" varıma dev .... edil<>O<ilctiL 
atılmıştır. Hasar çok azdır. 

---·<O>----

hnhri ~rsanclcr ve linuııuıı ı:arp sahili
dir. 

Bahri tersaııeler üzerine hücum pek 

biiJi.ik te«ir "'~ ·-"" Mofyc'h!r 
harap olmn•, doklar amelesinin ikamet 
etti~i mam.llrler yanım~ ve yıkılmı5. 
cadde.l,,ıde lıi~iik nıkıır ve defild...
açılmı<. lıir caddede iki lıaııe mü•tesna, 
bii!Hn binalar ,,...,.__, ,.e ,.._ıştır. 

fn.<aat kızaldannın bir ucunda bulu
nan depa da ha"1!nl uğnmırıtır. İnsa ha. 
!inde e1uı ,cmilere -zararlar ,....;ı..ı.,, 
lıanırarlor tamamen yanım•, biiyük ha·
vuz yıkılml$br. Mem.ıırİ11. daireleri, 
merkezi kısmı nıllıııt<S11• elııralı: Jıcmeıı 
lıastan başa tahrip edilmiştir. 

Madeni mevadı ihtiva eden hangar· 
lrır harap ohnu.<tur. 

Tamirat atelvesi ve ilı:i 1..vaz:ım aııbe
n yanmış, torpido hangarları yıklınus. 
makine ve inşaat at~lyeleri tahrip edil
ıni~ ve ıreri kalan kısım da göze görü
n<'r<"k bn1de harap nhnu."lur. 

Tabiat 1ıa1'$ısmda 
vatand~ın vazi eıerı 
İzmir orman h';I~ seü yüksek mü-

hendi..• B. Cevat Ziva Maruflu dün Kül-
8.00 Program ve mem'h-1<et "'1at ayım . türv~rk radyo lN'rkerinde •Tabiat kar
~ 03 Ajan• haberlr"i 8.18 Mii•ik pl. 8 4'\ ,,,..,..da vatanda~"' ,.arifeleri mevzulu..• 
9 00 Ev kadım - Konuşma 12 . ~0 Prop. bir konf••ans vermislir. Konferans şeh· 
ram v~ memleket •aat ~van 12.33 l\f'i- rimiıiıı her tarafında hoparlörler vası
zik : Xarı..&: ,,.,,.J.,Jar 12.50 A;an• ha- tasivle dinlPnilmirur. 
berleri 13.05 Mü,ik : Karı'1k <nrhlAr B. Cevat Ziva Ma•uflu sözlerine tabi
prorrarmnın devamı 13.20 - 14 00 Mföil· •tin en karakteristik nümune•i olan 
pl. 18.00 Pm<'rara. Vl' rn""1leht 1"1"t topraktan başlaın·~. hayatın toprakta te
ayan 18.03 l\tüzik : Radyo caz orhstra. 
sı 18.40 Mil~ik : Kndınfar fa'11 heyeti.. essüs ve devam elti ~ini anlatmış, tabı-
19.15 Müzik ı:ıl. 19.30 Memleket saat atin mümtaz k.arakterlerini tasıyan af,a
ayarı ve ajan• haberleri 19.45 Konuş- cm ve onnanl:onn faidelerinden, ye..<ıl 
ma : Ziraat takvimi 19.50 !lfüzik : Rad- <:abaların modern sehircilik ile mimari
vo ince su }ıpyNi 20.15 Radyo ııazete.>rl deki ehemmiyet v~ kıymetinden. İzmir 
20.45 Miliik : Piyano soloları 21.05 Mü- sehri bele<Üvesinin bu hususta çok iyi 
zik : Dinl~cl istekleri Zl.30 Kontr"1'nA çalı~tıj!mdan bah•etmiştir. Netice ola-
21.45 Müzik : Radyo omstnı'<l :!2.30 rak. her kesin a~ç ve onn.anlara karşı 
Memleket SHt .,-an. aiıın• haberleri . ...,vl(i taşı'?ası ve bunlan üretme e ca
borsalar, fiatleri 22.45 Müzik pl. 23.25 lısına•ı hır vazife o1,luğunu anlat-
23.30 Yarınki ı:ırogram ve kaı:ıanı!l.. l ..,,.tır. 

MADEH ır.0 tJRtl 
Fiatlerl tesflit edildi 
Kömür fiatlerini te.<bit eden tarife 

ııehrimizdeki alakadarlara ~iştir. Bu 
tarifeye ~öre nakil vasıtalarına teslim 
edilmek üzere Krible kömür Zongul
dakta 11 lira, Ereğli ve Kandilli ocak
larında 10 lira 60 kuruş_ Tuvanan bi
rinci 8 lira 10 kurus. 2 inci 6 lira, Bri
ket Zonr.uldakta 11 bucuk liradır. 

Bu fiatlerle birlikte dmi:ı: na1tll va"1-
sıtalarının navlun ücretleri de tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

----<o•---
GtKiM ESY A·!ı:l 
VCVZLATILACAK 
Haber aldı~ımıza göre, !(İyim eşyası

nın ucuzlatılması için iktısat vekaleti 
tarafından retkikler yapılmaktadır. 

---_.O>---

Yeni Neşriyat 
•••••••••••• 
İzmir Tiraret ve sanayi odMı biilteni-

16 mo vıl • üncü sayısı çılrnııstrr. 

Nisaııda doi'{an"' 

ların seciye ve 
talihleri ••• 

---<.•--
Bu ayın içinde doğOıt 
Jıadın ve erııeıııer 

nasıl olurlar? 
--<>-- . 

Nisanda güneş cSeven bürcündedif. 
Cüneı bu bürçte iken, Jani nisanda .ıo: 
ğanların hususiyet ve tlih1eri şunlar:;;: 

ERKEKLER - He · türlü fikri 111 k 
yeıten mahrum, fakat bedenen ço. 
kuvvetli. ayni zamanda ceaur ve taliJali 
~ldukları için düşmaolanna daim• .. ~ 
lip ı:elirler. Kalpler' fenadır, en buı11, 
7evkleri öç almaktrr. Genc,liklerinde bif 
cok ilimlerin tahsiline t-bbüs ..d•de<" 
"" do tembellik ve İ•tidotsızlık yUZİİl"' 
den bunlann hiç birir i eJde ederorılrt· 

Fakat talileri fevkal~d~ iyi old~ 
için, cepleri dalına doludur. 

KADIJ'H.AR - alıskan , cesur ve he' 
men hemen ekseriyetle l(ilzel iseler dt 
kalben daima böv1e dei'!ildirler. En bll
vük kabahatleri ııek f~zla bosbo/la• 'f 
""rlatan olmalarıdır. Evlenmeden e.,,.,.,,.. 
ki hareketleri savanı takbihtir, evi~ 
dikten sonra ise ı:ayaru hayret de~ 
wdık ve muti birer zı:-vce olurlar. rJıı
•ikiyi pek severler. Nefls sıµıt'atlartl' 
hüvük şöhret kazanmak istidadına rııı· 
liktirler. 

* Garbın muhtelif ,....,.ı,."İll~ıı hiiliJll 
olu.::rnrak yukanya yaz.lan hükll,.,letİ' 
tfi•anda doj!an her kese nmil olanııY" 
ral!ını unutmamak lilı : mdır. TttrObt' .,, 
tetkiklerden sonra varıl:nıs olan bu pe' 

ticeleri ancak ailevi, fikri ve ahlakt tel" 
'>;y.-leıi nok.."3n kalanlar hakkındı ııı"" 
teber saymalıdır. BürdPrJei:' küçüle le
l..avvillat bile dOOan m .. '>!O.klamı_ ~ 
bünyesine tesir eder. Kaldı ki _.... 
terbiye ve muhit. !ns;on seciyesinin ır 
""kkülünde ve tiiliin!ıı Sl')'rinde en ~ 
yük ~mil olan unsurlardır. 

t s. 
~---, ........ ___ _ 

HİS VE KALAY 
!HTİYACI .. 
Sehrimi~de alakadar dairelerden Jlllt"" 

riiklerde bulunan nişadır ve kalay ınil'
darlan rorulmuştur . 

----c,o.----
Otomobil ve Jıamyon 
lastiği getirili or 
Otomobil ve kamyon iç ..., dl1! ı~· 

lf>rinnDn mühim bir parti yakında f9' 
t:>nbu1a getirilecektir. 

Bir kı<mU İrmire tefrik edile~k ola~ 
u lastiklerdeıı bin tanesinin tpnez1iila 

otomobillerine ait olduğu öğrenilı:ni · 

KISACA 
•••••••• 

---•o•---
Yazan: '.E'CZAC'f KE1\ft\f, K.AKTAS 

Bazı öyle k,..limf"ler vaTd•,.. ki yan f 8 .. 

n1\ P.'fl'lm"leri hi~ bir m~na ifad,.. ~tn'l"'ı. 
\'!e!ela tahin h~lvarı ko!"usu. T ayYıııır• 
turşo•u ..... Bunlan yazarken ben bil• 
""l!"TT1ıalryonım v.aliha diye irkilivo,..t•f11. 
flo~ .. nd.et cd•vi"1.. Yar. yana g•l~ 
,;yle bir manA ifad : ..dl"mi:vor 'bi g&

-iinen lcelim•l•rlı> ilclsi de nvdar me1'
"'U2'1~ur. M•hmuz. hep bi!iı;;ı, ç!mıe" 
~in ökf"clC'!'ind~ sallanan ve .aüvarll~İ1' 
hP1:yvanlan hrırekete ıetirmesine yaft"' 

y~11 bir ~1Ptçı1rtfr. ('w/l"'r i"e 11tm ile bir 
~:ı. m•dde•idir. Çavdar m•lımuzu "" 

'!la"a ifade ed.r değil mi' Fakat böyle 
dd\ill 

İyi si.irmüş çavdtıı.rlar, mevstmin"e 
<ıayet yağmur yerd,.. i.i .. tiinc de h'.lv"' .,..,tl .. 
lô.vim r-]rlerse, çavd L,.ların \!7,.rinde 
ffi,..hmuz f'P\lincl ... M8~tar f!ibi bir ctcrif1'1 
..::laha te~e~kül ett!~i ı?C:rill~lr Bunu rt'nt'~ 
h~r1rr kııdar ~C"'Zl:C"T~'.'l"' da bi1ir. (iöf''' 

b'r bu çavtiar ~h.muzundan kAn 'kt>~ici 1 

illi~ çıkarılır. 

Do·tlardan bir ır.at cavdar ile mebm.., 
ztm yan yana !tÖylen~e~ini mana'1Z gi"' 
bi unndmi•, halbuki çavdar mehmıl' 
7U yeri,..de hayatı lrırbsçlavıp rnehrnııı:• 
ı v•n, .,hhatı şohlondıran bir devııcl:f• 
Allah kimseyi çavdar mehmazuna rnub
taç ctmecirt ftmin. 

:·········.· .. ···----··--··········--······-· .. ·····························ı:.·········: 
~ ] RUYUK I-iİKA YE ~ ! 
• • • • 
•••••••••••••••••••••ıı.-r•••• .. •••••••••••••••••• ... •• .. ••••• saa ....... ...:,, ....... : 

sordum. 

1 

baı;larımızı kapıya :;e•irrlik. Hiinniiz 
- K'ım var orada? hanım. götl•rindrn 1''ddct kıvılcımlan 
- Ağlıyor musıııı 1\feliha' Niçin? ssçarak. eşikte duruyordu. j 
R..Iilı:! O idL 'O~ ad•md• benim yanı- - Ah, m•nhus kız. nihayet onu bü-

ma vardı ve diz çöktü. yüledin' F kat son söz.~enin olmıva-
- Nen nr! Benin: de kederim 'nr, eaktrr. S•ni kovuyorum d•rhal pıhnı 

1 Meliha, hem de vjcdaJl anbım. A.-ı:.nık oırtını 1opla ve defol buradan. 
------:ıı:.,:ıı:------- ettim, boJ ithamlara iııa,,dım. S'ımdi, · - Su kadar ba!h?'Ta ftnne. N~ de-

Bir Fırtına Gecesi 

dı1 Oğlu derhal ona koş•u. Kadm ille -go1di. Beya1lar giynıis ol•n Nerrrıi~·e 
önce onun gelm~•in• s•• çıkarmadı, ""'1· Adnanh kol kola i~; Ar\.~lannda. bt"" 
ra bir d'si arslan ızil,i .ırrıyarak lizeri- nüz pek zaif olan Hull•• hey, vrknrlı lılf 
me atıldı: C'ocuk gibi ltc;rro ve rleh,....te ta\~rla Hiinrıüı honı'llın vanınd• ı~1L kapılarak penep.-ye at·ldım ve koJ1an- R•fik bir ŞPV söykn-P1•n telı••''"" 1 

mı 'kıvırarak yilzilmU korumalı: Medim. b~na baktı. Sonra aıır. •sinln ve babaSı' 
E1'ndeki çanta ile enseme müth;.. bir nın ellerini öpme~e gi•ti 
d.rbe indirdi. Sendel•dim ve ötekl ta
raf!& bahçeye yuvvlmdım. Y A.zAJI : tJÇ 7JLDIZ Necmiyen!n Adnanla cli~nlanm!lSl bu aıek i<!-edi"ini enadık - Me cidiyoııır. .. 

- 13 - ithamları bir1ob.t ~le ı:ıerişaıı et- - Ne! Ne diyorsun Refik? Sen oda-
mlştlr! Yildlne balan~ ~ Me- na çıkacaksın ve orada oturacııksın. O 

zini de hanrla alda ~ olacağım. dı.m. Sutıma bir rop döşambr ıı:eçir- mlyorum. • vakte bdar bu lı:ız, bu .. 
Bunu ren de ciddi olanlı: ıılı:hrut koy- dim ve salonun bir minderi üzerinde, - Bu senin kabahrtin d~l, R..nk. - Dikkat, hakaret kelimeler! -~-
mıw= de":il mi! Her halde $imdi de- 1"'~ karsı. uzanmak için aşa~ in- Fakat, ne de olsa ... ~f'd~n bu hdar dım eılcmP"ll\, kendi U.eri.,,i7e dii•""r -
~il' Adn:ıın, Adnan! Buraya l:ıir l!f')ini:ı: diın. Yı1~ur işareti olaıı küçük bir riiz- uzun zaman. bend"" ka~ındın .•. O ka- tir. Zira.. bir kııe güne 'k>ıdaT. Meliha bi-
babıyım! g5.r ı;ıktı ve alnıma biraz se..inLk ser- dar mustarip oldum lı:il zim aH•,...,izin admı tr<ryll<"fl1<tır. 

Netioe olaralc o ~ hareket ~ ııerek fikirlerimi ""nlandırdı. Bu f!vde Bu sözlf'!' dudaltlarım ara'1ııdan kaç- Su d•fa k•dınm tebenilril son d~re-
aim. Bu :ı.ı.rlar uzun zamandan beri sah- ~ğiın bütün bu seneleri, bunlanıı mıştı. Bunlan söyler söylemez, anım- ceyl b\11du. Burıu ifade !'deee-k derc~::-de 
rımın >e ınwretlcrimin mül<Matı olarak bütilıı güı:lilklerini ve canlılıklarmı dü- dan kaçırdığuna nadim olıluın. Fakat ~ili bir kelime 1'u!amıvo:rdu . B -
be 1,,,ıiğim f=at aptalca elimden kaç- .nn.,,~ koyuldum. Refik hıma valot b;n;.lcmadı: nun U1erine hl~ aeuz,. 2\bi Uttri-ıl! yi\-
tı. Ben de karmasına """ c;ıkarmadım.. Tatlı hatıralar mı! ~et, Refil<~n hu- - Sahi mi. ~v~lim' Sen .• bent ı;e.. riiyM·ek b~ni dövme~e hazırlandt. R~-

0 ııece. kendi kendimi yedim dur- ruıımdan \-alan lntı1"lar bövlf! idi Fa- viynrsun demek? Ya. ben ... B~n ~ni fik 'ben\ k.ndiııe c•ktl vt- !l('tl(!('reye dnıL. 
dum ,.., uyuyamadım. M!ır bir hava kat bunlardan ne b<!ar rolıı: zıımanıfan ddi(!('slne •evlyorum Melihaeığım, sev- ru gerllet•~k >'İl'er ~bi ~nilme !'!'<'ti. 
vardı. Fırtma vakmdı ''" 'büyük bulut- beri mahrumdum! Yanaklanm üttıfo· gili!l'I ~nim! - ı' lihaya dnlcun'1l8 divoııırrı sıına 
lar u:rakla tapl""'''nmu. Ufuk kaı:ıka- den Y''"'lar akıyordu. Uvakta fırtına ~,.. Çiçek örtülü minder mrind~ wmya· •nne! R~nlm nicanlımdır o; tekrıır erl ... 
ranlık:tı. Buna rağmen İstanbulda işi ledL Bir ~m.~k sill"l!tle oo•daıı geçti na otunu~ şimdi öni!ruyor "l!loşı.yor rim ki her ne "vaNtr<ın yap, bir !CY• 
n1an ni.,ınlılar veme.lie orada kn1dılnr. Bu ay~ınlık içinılc. kapı aro1·11ında ayak. ve birbirimize izahat verivorduk. ylll'!lnııyııeak ~ 'koran.rı hornııva• k ır. 
P~-an Hürmüz ı-akın komşulara ş:ide- ttı duran bir Fk:il mevı-\lt olduitunu göl'- Birdenbire tavandan ~füleri kama~tı- DeThııl oldullu yt>M,. du~akladı. BU-
r• ti. Yatağımda boğulur gibi oluyor- düm. Biraz ürkerek ayağa kalktım ve ran bir ışık fl')kırdı. Aynı hareketle yük bir çığlık kopararak yere yuvarlan-

* 
Sukutum tehlikeli olaı&mİştı. Salon 

%emin katında ;di, Fakat h•şıma iııen 
şiddetli darb•nin tesiriyl• kendi'ndl'n 
gecmi<tim. G5zle..;mı artı"ım vak:ıl ~e
ce nnb•tl olen bir PC!ahanede idim. 
f">fik taksi ilo h"'Tli oraya ~ötürrnü•tü. 
B••o1:hrımda bir k:aç sıyrık vardı. Bun
lar Hürmilz h•"ı"'a 'lredyun old•.ığum 
son '." 0fktıt e~~rleri idi 

Sirl.:ecide Rofi1c1e "'"'ı ot•lde yerle~
tik. Yanvan~ iki lrik!'k od.,mı1' vaTılı. 
Bo,..,rla ~adet içinde biT' k~ç balta g.._ 
çirdllt. 

Sonra bir y!ln bell'd;y., :ıik&h d>iTr•i
,..ın yolııntı tuttak. lr.ti7ıtr orlası oldı•1c
~a lrnlanalı'!ctı. 'Bu <ıra~" korı~ın dnrl 
ki.1ilik bir grup ileıliyer~k bize doğru 

* 
Simdi iki katlı kü~ük ve <evim1i ~ 

..vdeyiz. Bir katta bi1 vo ız. D'~·r 1'B 
Nermiye ve Adnanmrlır. ~avın bahal"' 
ke,,rli kCi<1:lçJinden. ziv~d~ bi7i"n ''""''"'"'"' 
rla k:ıhyor. KR.'5'1'.anaTa f."~lhlr•&", l!I ;lla '°'J: 
kıt vı' ıt t:iy-ııTelleriyl• ,,, • . .ettf "~ 
yn~. Faht :ı,ilha .. • l'O"Ukla""'11" d Jı• 
~ .... liyor. Or- • ., ona o-:·rrl3 r,iln7 ı.t'· 
~tfb•ll ve halim ~hı~"'"' öl!r<'tif""ter 

KUM!lt ve beın.Jı; ~!eriyle onu 
kin ediyorlar: ~· 

- Röyle bağırma, rine ıscııye 

Y""ehin. . i'i ıafl 
O va kıt, 'ktıoa k•1'1nın al"l.11.'l't· 1 l<a• 

C\lnyol' ve kür;i\1,ıorin mubnbbe n 
tnn[':'la'k i~in ,gOlUm~iyor 

-soN-
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S E ::SSS-

Harbi zat erle netice. 
lendirecek iki unsur 

----co>---

Malzemesi ve 
sürati en çok 

olan harbi ka
rıanacaktır 

ınoiliz hava hücumları 
---co:ıı-----

Balkanlarda, 
Almanya ve ci
varında yeni 

akınlar yapıldı 
-c>-

Italyanlar ka
çarken Musav
· ada 12 vapur 
batırmışlar 

---co>---

Asmaradan ricat eden 
itaı~anıar ancalı Des

siyede muı:::vem2t 
edebilecelıler .. 

Balkanlarda vaziuıt 
---«O>·---

Yuı{oslav ordu
su harp harici 
edilmiş olmak-
tan çok uzak 

--c>-

-c>-

Afmaııya harp etmes~ne 
sebep olan en mühim 

gayesinin alısine sürüh· 
lenmif bulunuyor •• 

YAZAN: SADRİ ERTEM 
939 harbinin bir çok hususiyetleri 

vardır. Bu hususiyetleri belki biz şimdi 
cJaha iyi görmüyoruz. Bir dağın zirvesi
ni iyice seyretmek için ovalara inmek, 
ovaların mahiyetini nnlamak için yük
sek dağların zirvelerine çıkmak lazım
dır. Bugün harp hadiseleri ile o kndar 
&lın almayız ki ona bi · ovaya dağın 
:rirvesinden, yahut bir dağa ovanın de
rinliklerinden bakabilecek bir hnlde 
değıliz. 

Atina 13 (AA) - Yun~.nistnndaki 
İngiliz hava kuvvetleri karargahının 
tebliği: 

İngiliz bomharclırna"l tavy:ır 1 ri Ma
nn~tır civarında Almaıı 1 ot"rlıi knfil -
lerine ve naklive kolhrın?. }ıücum edP
• l'k bir cok ar;baları !rhr;p Ptınic;lerdir. 

Arnavutlukta Avlonya va1<mmda bir 
vapur knfilc>c:i bombahnnıı<:tır Bazı nok
u larda muhim hava faali •etl,,ri olrnuc;sa 
da havanın çok fena olması yüzünden 
neticeleri wsbit etmek kabil olamamı~ 
tır. 

Londra, 13 (A.A) - Rryter ajansı
nın Eritrede bulunan hususi muhabıri 
bildiriyor: Musnvva limanında 12 va
pur batınlmıştır. Bunlardan bir kısmı 
kumsalda yanyatmı1 bir vaziyettedir. 
Diğer biri de bacaları ve direkleri su
) un dışında kalmak suretjyle batmıs 

bulunuyor. Bunların yüzdürülerek kul
lanılması kabildir. 

Londra 13 (A.A) - Sa1fıhiyetlı aske
ri mahfillerde Yugosl;ıvyeı vaziyeti biraz 
daha emniyet verici t .:?lakki edilmekte
dir. Lonclraya gelen h:ıb.:rlere göre bu 
stıbah saat yedide şi.,.,aJi gı!rhi Yugos
lnvyada vaziyet mühimd; Yugoslavlar 
Morava ırmağının iki tarafında mukave
met ediyorlar. Bclgrattan 30 kilometre 
kadar mesafede bulunan Topola kriyiin
de Alman zırhlı kuvvetlPriyle karşıla
şılmıştır. Bu köy şimdi miinferit bir va
ziyette bulunmaktadır. Kragoyevat ve 
Kruscıvat mıntakasında Yugoslavlar çok 
iyi dayanıyorlar. Tropoilcyi geri almış
lardır. Cenubi Sırbistar.da Almanlar Su
harekaya kadar tard<>dilmişlerdir. Yu
goslav kıtaları Knçanik üzerine yürü
yorlar. Alman radyosu general Sınoviç 
taraiından müstakil hareket etmeleri 
için Yugoslav komutanlarına emir veril
miş olduğunu bildirm!stir. Bu komutan
ların böyle hareket ettikleri ve bun1ar
dan bazılarının vazifelerini iyi yaparak 
dağ yamaçlarında kahramanca döğüs-

Hadiselerin içindeyiz. fakat buna 
rağmen yine bir takım hususiyetler gô. 
7e çarpmaktadır. Bunlardan en barizi 
bu har&ın bir malzeme ve sürnt harbi 
olduğudur. 

On yedi aylık harbin yapılacak bir 
plançosu insan zayiatından ziyade mal
:zeme feda edildiğini gösterir. Ayni za. 
mnnda muharipler neticenin de bu mal
zeme fedası yoluyle elde edileceği ka
'1aatlanndan sarfınazar etmemiıılerdir. 

Malzemenin harbin gayesine göre bol 
bol sarfedilmesi artık bir zaruretttir. 
Bunun içindir ki iki taraf da mevcut 
harp şartlarınr. göre endüstri kesafetini 
yeniden tesise karar vermişlerdir. İngil
tere Britanya adalannda olduğu gibi 
cenubi Afrika, Kanada, Hindistan ve 
Avmıturalyada yeniden sanayi teksifi 
ile me guldür. Diğer taraftan Almanva· 
nın bütün sanayjj tahrip mıntakası için. 
dedir. Bilhassa garp hudutlarına ya
kın sahalarda buna mani olmak için 
Almanya, endüstrinin mümkün olduğu 
kadar uzak sahalar .ı naklini istemekte
dir. Bu maksatla Polonya ve Çekoslo
vakyada Alm'\n sanayiinin tehif edil
diğini göreceğiz. 
Bol malzeme kullannmak, ve bol malze
meyi tahripten korumak için yapılan bu 
hareket bu harbin karakteristik hususi
yetlerinden birini te. kil etmektedir. .. 

Harp başladığı zaman Avrupa muha. 
riplerinin hiç biri sanayi eahalannın bu 
gün almakta olduğu §ekli tasavvur et· 
memiştir. Hatta denebilir ki harp bil
hassa bunu yapmamak için çıkmıştır. 

Almanyayı harbe sürükleyen tez ne 
idi? Tez §U idi: Almanya Avrupada ııa
nayileşmenin çekirdeğini teıkil edecek, 
Almanyanın hayat sahasına giren dev
letin tezgahları sökülüp ııanayi mıntaka_ 
1an tarla haline gireceklerdir. 

Halbuki daha 9 39 harbi bitmeden 
malzeme harbi Almanyayı aksi tezleri 
tutmaya icbar etti. Nitekim Alman sa
nayiinin Polonyaya, Çekoslovakyaya 
nakli "'e Alman endüatrisinin Fransız 
sanayicileri ile i!'I birliğine çalışmaları 
bunun en güzel misallerinden biridir. 

Bu harbin malzemeye muhtaç oldu
ğu ve harbi mabemenin kazanacağı 
ümidi o kadar kuvvetlidir ki muharip
ler insandan değiJ, malzemeden bahse· 
diyorlar. 

Harbin malzeme istihlak eden karak
teri, süratle yeni bir ırasıf daha kazanı· 
yor. Harbin başındanberi bütün hare. 
ketler ııüratle inkişaf etti. Ve ııüratin bu 
i•te oynadığı rol harikuladedir. Süratli 
tayyare, süratli tank, motörlü kıta bu 
harbin belkemi~ini teşkil etti. 

• Süratle malzemeyi birleıtiren ve har
bin adeta ııernbolü olan, tayyaredir. Bu
nun içindir ki harbin en bariz vasıfları
nı teşkil eden malzeme ve sürat tayya
rede birbirini tamamlamaktadır. Tay
yart'nin bu harikulade kabiliyetid ir ki 
bu harpte son sözü ııöylemek hakkını 
muhafaza etmektedir. 

Süratin ve malzemenin yaptığı harp
te galebe, malzt'meye ve ıürate daha 
2iyade teııahup edebilenin olacaktır. 

Sürat ve malzemenin kıymeti nasıl 
inkar edilebilir. 

8. Çörçil dlyof' fıl: Al· 
manlaf'a laeP gün daha 

$1ddetle mafıaflele 
edllec:efı .. 

Düşman tayyarelerinin Pıreye nkın
laında dafi bataryalar ve avcı tayyare
lerimiz üç düşman tayyarec;ini diisür
mü lerdir. Diğer bazı tayvarcler de ha
sara uğramıslordır. B ıtün bu har kıit
lnn bir tayyaremiz dö ımemiştir Bu 
t· yyarenin pilotu kurtul• uc;tur 

ALMANYADA VF İ~G~L 
ALTINDAKt YFRI FRDr 
Londra 13 (A A) - 11 ilız hn •a n 

zaretinin tebl'f:i: D'in ln_g•liz hava kuv
vetleri dücımana kare: gımi"- mikyast: 
faaliyette bulunmuc:la dır Sımnl deni
zinde. Almanya üzerinde ve Holl,,ndad. 
muhtelif hedeflere ve sanavi mıntalta 
larına muvaffakıvetli taarru:dar yapıl
mıştır. Hollandada FlE> .. inıt doklan bom
bdanmıştn. Rur'un c;imalindeki hedef
ler bombardıman edilmh;tir. DUşmanın 
iase gemileri isabeti<> b mhardıman l'dil 
miştir. İşgal altındaki Fı ansada Tuke 
hava meydanına ciddi hilcumlar yapıl
mıştır. Haseburkta viycrc>k <lepolanna 
hücum edilmiştir. 

Bir tayyaremiz kayıptır. 
Fena havaya rağmen Brestte deniz 

iissüne ve Loryant deniz lissüne ve Me
rinyak hava meydanmu hücum edilmi~ 
ve büyiik yangınlar cıkarılmıctır Bir 
tnyyaremiş dönmemi~tir 

Amerika hava bas-,,. 

kumandanı Londrada 
Londra, 13 (A.A) - Amerika hava 

kuvvetleri başkumandanı general Ar
nen tayyare ile Londraya gelmiştir. 

Irak harici siyasetini 
hiç değiş tir mi yor 

[ Ba tarafı 1. ci Sahifede 1 
hareketin tamamen dahili bir hareket ol
duğunu, m<.'mleketin harici siyasetinde 
hiç bir d"~iklik yapı:r1yaca~ını, Irahn 
komşu devletlerle mün&sebatı dostnne 
kalacağı gibi İngiltere - Irak muahnde
sinin hükiimlerine harfiyyen riayet edi
leceğini söylemiştir. j 

~--~,._,,,,,.,~-~~ 

Yugoslavya harbı 
[ Ba"taraJı 1. cı Sahifede ) 

ciisü Almanların Balkanlarda takip et
t ikleri harp taktiği hakkında divor ki : 

- Almanlar bu defa da cephelerde 
cepler a<;mağa devam etmic:lerdir. Bu 
sistem 1918 de bir hata teşkil edinceye 
kadar devam etmiş ve nihayet maresal 
Foşun dehası vazivete hakim olmustur .. 
Almanlar Yugosla~yada birer ok istika
metinde ilerliyerek bu iş görüldükten 
sonra etraftaki asker gruplarını toplı 
yabileceklcrini ve bütiin memleketi Js 
tila edecekleri kanaatindedirler. 

Struma, Vardar, Morava vadilerinde 
tesadüf ettikleri mukavemeti ezmişler
dir. Almanlar Yugoslavyada kırk bin 
esir aldıklarını söylemişlerdir.. Londrn 
Yugoslav mahafili bu rakmru mübala
galı saymıyorlar. 

MACARLAR İKİ SEHİR ALDILAR 
Budapcşte, 13 (A.A) - Resmi tebliğ: 

Vranya müsellesinde Zondas ve Zabat
ka .şehirleri işgal edilmiştir. İleri hare
ketimiz devam ediyor. 

YUGOSLAVLARIN HA VA 
HttCUMLARI 
Buda peşte 13 (A.A) - Macar hava 

müdafaa kumandanlı~ının tebliği: Sırp, 
keşif tayyareleri ZegeJ nııntakasına bir 
çok bombalar atmı lardır Bir Sırp tay
yaresi Tuna civarında l::ir nahiyeye mec
buri iniş yapmış. miirettebatı entemf" 
edilmiştir. Muhtelif Mtıcar kasabaların
da hava tehlikesi işareti verilmiştir. 

RUMENLER HAYRET 
ETMtYR 
Bilkreş 13 (A.A) - Macar kıtalarının 

Yugoslavyaya girişi Biikreş ~iya~i mah
fillerinde h ayret uyandırmamıştır Bu
nun sebebi bir kaç gündenberi Macarla
rın şimdiki muharebeye i!>lirak etmele-

Londra, 13 (Radyo) - .Başvekil Mis- rine inti1.ar edilmekte olmasıdır. Macar 
ter Cörçil Bristol şehrini zi~aretinde hareketinin Romanya tarafından <takip 
halka hitahen nutkunda, bu şehir hal- olunan hattı hareket iizerinde bir tesir 
kının~ şecaat ve kahramanlığına hayran yapacağı tahmin edilmf'mektedir. Yugos
kaldıgını beyan etmiş ve Allahtan he- lavya aleyhinde gazetPler tar.'lf ından va
pinizi korumas!.ru tcıncnn~ ederim .• Al- pılan siddetli neşrivata ra~en Rom~n
manlara her .gun da?a. şıddetle muka- ya hükümeü çok ihtiyatkar bir hareket 
bele ed.l_<>ce~tır, demıştir, takip etmektedir. Biitün Rom:myada 

B. CORf'JL VE AMERİKA ELÇlSİ ve Yugoslav hududu civarında tam bir 
KARDİli'TE süktın hükiirn c:iirmekfl'dir. Rumen ma
Londra. 13 (A.A) - Başvekil B. Çör- kamatı mcml"ketic ne"rc.Jilmekte olan 

Kumandan re.,meı;ı şehre girerken 
yanında bulunuyordum. Harabe halin. 
efe bir çok sokaklardan geçtikten sonra 
chre girdik. Bu esnada hastane işareti 
taşıyan bir İtalyan vapuru limandan ~ık
ınak tn idi. Subaylar ve teçhizatla dolu 
bir vapurun kaçmasına mani olduktan 
onra İtalynn valisi Roncttinin maka

rr.ına giderek baska bir §eyin tahrip edil
'T.emesi için emir vermesını istedik. 
Valinin yanında Almanc::ı konuşan ve 
Almamı benziyen bir deniz subayı vardı. 
Son mukavemetin bu subayın telkiniyle 
> apılmış olma!'lı muhtemeldir. 

tükleri anJaşılınaktaclır. -

halyan kara müdafaa toplarmdan bir YUGOSLAV ORDTJSUNUN ROLÜ 
• oğu kullanılmaz hale gelmişti. Halk, 

erliler miistesna daha evvel Asmara- Londra 13 (A.A) - Salahiyetli İngiliz 
:ra naklediklcrindcr sehir boş bir man- mahfillerinin kanaatine göre Yugoslav 
zara arzediyordu. Asmara ve Musavva ordusu muharebe harici edilmekten cok 
arlarında kullanılacak vaziyette muh- uzak olup dağ yolJarını tutmaktadırlar. 

telif demiryolu malzemesi bulunmuştur. İtalyan - Alman kuvvetlerinin irtibatı 
ltalyan vali Ronetti teslim olduktan kuvvetli olsa bile bu Yugoslavların nıu

conra İngiliz generali kendisini Asma- hasara edildiği veya arkalarının kesil
. ayn götürerek öğl yemeğine alıkoy- diği demek değildir. Sırp ordusu 1918-
muştur. de olduğu gibi muhasım orduların ar-

Bütün gün muharebe meydanının kasına pek güzel sark:ıbilir. Bu hareke
muhte lif yerlerinden ltalyan esirleri tin iki faydası olur: 1 - DUşmanın yi
velmekte idi. Bunlarır çoğu bahriye si- yecek ve harp malzemesini ele geçir
lah enda:zları idi. mek, 2 - Düşman hatlarını bozarak ar-

Artık Eritrede İtalyan a kt'rİ kalma- kadan gelecek kuvvetlere.len onu mah
ını tır. Yalnız cenupta dağınık nalde bu- rum etmek. 
lunan İtalyanları devriyelerimiz topla- Yugoslavların harbı Sırbistan dağla
makJa mc~ınıldur. Asmradan kn,.an ftal- •·ında aramaları çok mümkiindür. Zira 
yan generali mukavemet etmek isterse Hitlerin motörlü vasıtaları bu havalide 
bunu ancak Ocssiede yapabilir. çok mühim iş göremezler Almanya bu
ADtSABABADA NORMAL HA y AT radaki kuvvetlerine yardım, yiyecek ve 

Kahire, f 3 ( A.A} - Adiııababada harp malzemesi göndermekte pek büyük 
vaziyet süratle normallaşıyor. lngiliz zorluldarla karşılaşmaktadır. Böylece 
devriye kolJarı her gün mühim miktar. meşhur Alman cebinin bir çok mahzur-
da esir almaktadırlar. ları olduğu anlaşılır. Almanlar bu ce-bi 
Def'nede 21 Alman genisletmeğe mecbur 1rn1acaklardır. Bu 

da büyük 2or.luldar iktiham etmeden 
fG3'3JC1Peal bnha edildi ~ apılacak it deiildir . 
Londra, 13 (Radyo· S. 15,15} -

T{ahirede neşredilen resmi tebliğ : 10 
Nisan perşembe günü Deme tayyare 
meydanına yapılan muvaffakıyetli bir 
hücumda yt'rde bulunan çifte motörlü 
16 Alman tayyaresi tahrip edilmİ!ı. iki 
,akliye tay~areııiyle, tipi tayin edilmi
' en diğer üç tayyare imha edilmiştir. 
qu suretle imha edi1en dlişmnn tayyare-
1ı"'İnin yekunu 21 i bulmustur. Bu mu
vaffakıyetli harekata iştirak eden pilot
lar arasında bir kaç hür Fransız pilotu 
da vardır. 

100 ARABA TAHRiP OLUNDU 
T obruk ve Gazala yolunda dü!'lmanın 

vüz nnkliye arabası tahrip edilmiş veya 
ğır hasara uğratılmı tır. Düşman as

kerleri arasında büyük zayiata sebebi. 
yet veri1miştir. Bu harekete mani olma
ğa çalışan iki motörlü bir Alman tayya
teııi düşürülmüştür. T obruka taarruz 
.. den iki Alman tayyaresi imha edilmiş
tir. 

iMHA EDiLEN Dt~ER 
TAYYARELER 
iııkenderiyenin 60 mil şimalinde bir 

ltalyan tayyaresi düşürülmü~tür. Cim
mi tavyare mevdanında cenubi Afrika 
tayyareleri yerde bulunan beş tayyareyi 
tahrip etmişlerdir. ltalyan tayyareleri 
imparatorluk tayyarelerine taarruza 
teşebbüs etmicılerse de ikisi dü,ürülün
ce muharebeden kaçmışlardır. 

Alman iş~ali altın· 

daki Daninıarka 

Vaşington sefirini 

geri çağırdı 
--«>--

Mesele GPoenlandın 
Amerifıac:a ffgal edile· 

c:elı olmasından 
~ıyor .. 

Vaşington, 13 (A.A) - Danimarka 
hariciye nezareti Danimarkanın Va~ing
ton sefirinden Birleşik Amerika hükü-
metlcrinin Groenlandda diğer bazı üs
l~ri i gal edeceklerine dair olan itilafın 
imzasına miitedair raporu aldı ·tan son
ra kendisini geri çağırmıştır. Danimar
ka elçiliğinin sözci.isü bütün emirlerin 
Berlinden geçtiğini kaydettikien sonra 
sefirin usuli.i muhafaza için bu geri ça
ğırılma haberini haricive na1.ırı Hulc 
hildireccğini ve fokrıt Birleşik Aınerikn 
devlPtlerinin kendisini Danimarknnın 
resmi mümessili olarak tanımakta de
vam edeceklerinin muhtemel bulundu
ğunu sövlemi5tir. 

YUNANLILAR ÇOK SACLAM 

Yunan kıtalannın vaziyetleTi sağlam
dır. Yandan bir taarruzla sarılmalan 
çok müşküldür. Düşma:nın temin etti~i 
yegAne şey İtalyanlarla birleşmek sure
tiyle şimdiye kadar nevmidane vaziyet
te olan Italyanların maneviyatını yUk
<-eltmiş olmasıdır. 

OSKOP CtVARINDA 
YUGOSLAV TAARRUZU 
Lon dra 13 (Radyo. S. 15,15) -

Yugoslav reami tebliği Oıkübün ,i. 
mali garbiıinde Yugoslav kuvvetle
rinin muvaEfalayetle mukabil taar
ruzlar yaptıklannı bildirmektedir. 

Bir haf tada düfen 

Alman tayyareleri 
Londra, 13 (A.A} - 12 nisan sabahı 

biten hafta içinde hava kuvvetlerimiz 
46 sı bombardıman olmak üzere 49 Al
man tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Haftaya yapdan son 
laaua aJıınfarı-

Londra, 13 (A.A} - Maltada neşre
dilen resmi bir tebliğe göre Cwna günü 
düşman keşif tayyareleri Maltaya ta
arruzda bulunmuş, fakat biç bir zarar 
verememiştir. 

İkinci bir grup düşman tayyareleri 
muhtelif Yerlere bombalar atmıştır. As
ker i müessesatta hasar, ölü ve yaralı 
yoktur. Uzak bazı yerlerde beş kişinin 
öldüğü ve üçü ağır, yedisi hafif olmak 
üzere on kişinin yaralandığı haber alın
mıştır. 

Bir tayyare muhakkak ve bir tayya
re de muhtemel olarak hasara uğratıl
mıştır. 

Bu sabah erkenden düşman tayyare
leri yeniden Malta üzerinde bir keşif 
uçuşu yapmışlarsa da kayde değer bir 
şey olmamıştır. 

BUDAPE$TEDE 
YİYECEKAZ-
Londra, 13 (A.A) - Moskova radyo

su Budapeştede büyük bir gıdai madde
ler kıtlığı başlamış olduğunu bildirmek
tedir. Dükkanların önünde yüz1erce ki
şi nöbet beklemektedir. 

Radyo bu son günlerde at eti sarfiya
tının mühim mikdarda artmış olduğunu 
ildve etmiştir. 

çil dün Kardifi 1Jvaret etmiştir. Başve- sahte haberler hakkında ahalinin nnza
kil Karclifi husu i surette ziyaret etmek rı dikkatini celbetmektC'dirlcr Bu gibi 
fikrinde idi. Fakat bu ziyaret derhal haber neşredenler tevkif edilerek hir 
büyuk tezahürata vesile teşkil etmiş ve senedMı be!'ı seneye k~car hapis cezasına 
B. Cörcil kılometrelerce uzıyan yolları mahkum edill'ceklerdir. 
kaplıyan hn1k tarafından şiddetle alkış- ÜSKÜBÜ GAIJBA RUI.GARJ,AR A 
lanmıştır. VERDİLER! •• 

Sefir kendisini geri cağıran emrin 
yalnız hariciye nazın tarafından imz., 
edilmiş olduf,runu ve mevcut usule rağ
men hariciye büviik memurlarından hiç 
birisinin imzac;ını ihth·a etm<.'diğini be
yan etmiştir. 

BİR GENERAL 
İtalyanlara esir düştü 
Londra, 13 (A.A) - General Karton 

Dörviyartun ta~are ile orta şarkta se
vahnt yaparken Italyaııların eline esir 

Di~er bir otomobilde Birleşik Amerika Sofva, 13 (A.A) - Ofi ajansı bildiri-
büyük elçisinin de göribımesi üzerine yor: Üsküp Tadyosu dlinden beri Bul
Amerika lehinde tezahürat yapılnuştır .. gar milli radyo postasına raptedilmiştir. dü~ü oldu~u bildiril k 

SON HABE . . 

u~küdar ve Eminönünd 
pasif korunma 

X4x·~~~~~~-

T e c:-r ü bel er muvaffakıyetle 
yapıldı. Me: ruz paraşütçüleri 

hepsi zararsız hale getirildi 
x~x.~~--~-~-

fs~lml;. 13 (Telef~~la) - Bugün sa- lenmiştir. Üsküdarda ayni zamanda 
h~ .. üskudarda ve ogleden sonra Emi- raşütçülere karşı mücaçlele tecrii 
no~unde olmak üzere şehrimizde iki de yapılmıştır. Bu tecrübelere 250 
pasıf korunma tecrübesi yapılmıştır. dar vatandaş iştirak etmiştir.· 

Em~?nü.ı:ıdeki tecrübe yanın saa~ten Tecrübe esnasında ıne(ruz ;paraS'!t 
fazla sormuş ve muvaffakıyetle netice- lerin hepsi zararsız hale gctirilrtÜ? 
ıııı1111 1111111111111111111111 111111111111ıııııııııııııııııııtı~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııı 

Bursada tek tip ekme 
usulüne başlanılıyor 

·~~~~~-~~-x.x;~~~~~~~~~ 

Kilo flaıına JJ lıurıq flaı teslJlt edildi.. 
VBursa, 13 (A.A} - Vilfıyet fiat mürakabe komisyonu dün valinin 

hgında toplanmış, bu toplantıda 15 nisan salı güntinden itibaren tek tip e 
yapılmasına karar vermiştir. Bu ekmeğin kilosuna 13 kuruş fiat konmuştur· 

ıııııııııııı ı ıııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırı 

Dün Istanbul ve Anka-
rada yapılan maçlar 

x•x:~~~~~~~~~~~-

Ankara, 13 (A.A} - Devam edilmek- reş birinciliklerinin neücesl aşağı 
te olan milli küme maçlarının bugünkü 56 kiloda İzmirden Şefik Kan 
neticeleri aşağıdadır : 61 kiloda Ankaradan Mustafa Be 
İSTANBULDA : Galatasaray 3, İs- 66 kil d Ank d y D v 

tanbulsporl .. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1, kil d 
0 ~k fa Canl"l aşaA ~k 7o9ğ\J•. ANKARADA : Demirspor 1, Gençler 0 a ara an e a tı , 

birliği O •• Mnskespor l, Harbiye idman Ankaradan Aziz Kiper, 87 kiloda 
yurdu 1, buldan Adnan Yurdaer, Ağırda 
SER:f!.EST Gt)REŞ BİRİNCİLiKLERİ buldan Mehmet Çoban Türkiye ser 
Bugun Adanada yapılan serbest gü- güreş birincisi olmuşlardır. 
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Darüşşef akanın aekaeninci yildönümiJ 
x. x . 

İstanbul 13 (Hususi) - Bugün Darüşşafakanın sekseninci yıldönilmil riJO' 
nasebetiyle mektepte bir toplantı yapılmış, eski mezunlar hatıralarını an-~ 
mışlardır. Bu münasebetle mektebin ananev! pilavı eski mezunlarla bir ;;.d' 
yepilmiştir. Yıldönümü samhni bir hava içinde kutlanml§tır. 
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Makineye 
Verilirken 

In,iliz hava 
kuvvetleri 

-----o>·---

Trablusta hava meu
danları ıe Bingazi mın
tıkasındaki düıman 
meızilari bombal~ndı 

---c>--

Rava meydanına ve bir 
çok motörlii nakliye va· 
S1talarına tam isabetler 

kaydedilmiştir .. 
Kahire, 13 (A.A) - Orta Şark İngi· 

1iz umumi karargahının tebliği : 
Trablusta avcı ve bombardıman tay

yarelerimiz düşman hava meydanlarına 
yaptıkları hücwnlara dün ve dün gece 
devam etmişlerdir. 

Bu tayyareler motörlü nakliye vasıta
lariyle Bingaz.i mıntakasındaki düşman 
menilerini de bombalamışlardır. 

Tobruk civarında hücum için toplan
mış bulunan düşman tanklarına bomba
lar atılmış ve bunlar tayyarelerimiz ta
rafından dağıtılnuştır. Bir çok arabalar 
tahrip edilmiş veya hasara uğratılmış
tır. Avcı tayyarelerimiz Gazala mınta
kasındaki düşınan motörlü vasıtalarını 
mitralyöz ateşine tutarak hasara uğrat
mışlardır. Dün gece bombardıman tay
yarelerimiz ayni mıntakadaki hedefle
re müteaddit defa hücum etmişlerdir. 

Gazala hava meydanı muvaffakıyetle 
\'e ağır bir bombardımana tabi tutul
muştur. Diğer hedefler arasında Misus 
tayyare iniş sahası civarında bulunan 
mühimmat depoları da vardır . Buralar
da infilaklar olmuştur. 
Gazalanın cenubunda motörlü nakli

ve kolları üzerine tam isabet bombalar 
atılmıştır. 12 adada İngiliz bombardı
man tayyareleri 11/12 nisan gecesi Ka
latayı bombalamışlar ve tnyyare mey
danına bir çok tam isabet kaydetmişler
dir. Burada bir petrol deposunda bü
yük bir yangın çıkarılmıştır. Bazı Yun
kers tayyareleri 11/12 nisan gecesi Mal-

Berlin mahfil· 
lerine göre 

> 

Amerikan gamilarinil 
lızıldeniza aitmaıırl 
bitaraflıöa auaun 

daüilmiı ... 
-0--

Stokholm, 13( A.A) - Stokholın 'fJ' 
ningen gazetesinin Berlin muha~ 
bildirdiğine göre Berlin mahfilleri._~ 
Ruzveltin Amerikan gemilerinin ~ 
denize gitmelerine müsaade etıneP' 
acı acı tenkit etmektedirler. 

Mezkur mahfiller bu hareketin bit" 
raflıkla kabili telif olmadığını söyli1"" 
lar. 

Japon hariciye 
nazırı Mosko
vadan ayrıldı 

Tokyo, 13 (A.A) - Moskovadatı ~ 
dirildiğine göre Japon hariciye J1 ; 
Matsuoka bugün Tokyoya hareket le" 
miştir. Matsuoka dün akşam saat 1'111"' 
19 a kadar Stalinle mUzakereler<fe 
lunmuştur. t!JI' 

Moskova, 13 (A.A) - Japon bati~ 
nazırı Matsuoka, Moskovadaki Ja 13. 
büyük elçisi Tatekava ile KremliJ1~ \)il 
Stalin tarafından kabul edilmiştir. Jı:ı,ı 
süren mülakatta B. Molotof ta 
bulunmuştur. ~ 

.. . . ırııaclı~ 
mues.seselerde ınsanca zayıat o )"ıJl1' 
gibi maddi hasar da yoktur. Bir 18rı 
kers tavyaresi tayyare dafi lıat~~a lJe"' 
tarafındaı:ı düsürülmiiştür. Simalı. diJl1 
şistanda Ingiliz hava kuvvctlerıd rıııı11 
Alumata hava meydanını boınbar 1~rıJ1' etmişler ve motörlü nakliye vasıta)urııı11 
hasara uğrattıkları gibi yerde bu 15111r 
bazı tayyareleri de hasara uı::r~tJl'li Sitı' 
dır. Cenubi Afrika avcı tayvare cnr tB'' 

d .. ınsı 

siamanada verde bulunan us oı·a ,re 
'k' sav varelerine hücum ederek ı ı !lfsırClıt 

iki Kaproni tavvaresini Y~~~ı .,')ate" 
Bütün bu harekatta yalnız uc a ki inİJl 
miz kaybolmuş. fakat bunlardan 

1 


