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ENTERNASYONAL FUARINA iŞTiRAK 

ETMEK VATANI BiR BORÇTUR ! 

Milli sanayii korumak ve yükseltmek ıçın 

lzmir Enternasyonal Fuarına iştirak etmek va 
tani bir borçtur. 
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·-------' ilan münderecııtınd11n mesulivet kabul edilmez Ciimh11ri11etin ve Ciimhuri11et eserlerinin bekçisi sabahlan çıkar siyasi gazetedir YENi ASIR Matbaumda baıılmlfhr. 

Akdenizde Mihvere 
darbe indirildi 
----'"O~---

J~imaye altında. 

ki bir mihver ka. 
ilesi tam~me 
imha edildi 

-c>--

3 torpito, harp levazımı 
dolu 5 vapor batırıldı 

Büyülı bir İngiliz Harp 
filosu AtlantiJıten 

Cebelüttarılıa geldL 
Londra, 17 (A.A) ;- Amirallık daire

sinin neşredilen bir tebliğinde Sicilya
dan Trahlusgarbc gitmekte olan hiını.ı· 
yeli bir düşman kafilesinin dün İngili7. 
donanması tarafından yakalanarak ta
mamen imha edildiği bildirilmektedir .. 

})· Üç İtalyan torpidosuyle beş nakliye ge-
ıı~nıanlarınn yeni bir darbe indiren ve nilıa'i zaferi demokrasılere kazandı- misi batmlmıştır. 
~ rncak 1Jlan 1ngiliz dorumnıası seyiT halinde Mohavk ismindeki İngiliz destroyeri 

=cr.r..cr~.ıerAccccıc~'ı:ıc:ıı:ıcc:ıccıı::ıı:ıı:ıı:ıc:ıcıı:ıı:ıı:H'Clı:ıc:ıı:ıc:ıc:ıc:ıı:ıcıc:ıc:ıc:ıcc torpil isabetiyle batmıştır. Destroyerin 
'7 } ~11nıııııııııı1111111111111111111111111111111ııllllllllll!,!! kaptanı ve mürettebatının büyük bir 
ı u2os av ~Banknotlara dikkatl ~ kısmı kurtarılmıştır. 

- - NELER TAŞIYORLADl? 

D 1 d 
: : Londra, 17 (A.A) - Amirallığın neş-

8 2 arın a :.. yeni bastırı- = rettiği resmi tebliğde deniz muvaffakı-
yeti hakkında aşağıdaki tafsilat veril-

~ • ıı b - mektedir: Trablusa giden beş vapura üç .... 'eri a \...ZUD - lan anknot- - torpido refakat etmekte idi. Vapurlar-
- - dan ikisi beşer bin tonluk olup kaınyon-s •• b•ı• J b• la dolu idi. Dörder bin tonluk iki vapur ure 1 ır - arımız ır mühimmat yüklü bulunuyordu. Üç bin 

tonluk bir vapur ise muhtelif ha.rp mal-
---<>- kazaya ua_" radı zemesini ihtiva ediyordu. Bütün bu 

ŞEVKET BİLGİN ~ vapurlar ve torpidolar batırılmıştır. 
l' - -·--· Torpidonun en büviii(ü 1800 tonluk Lö-

11 .. edi hudh. ut lUerinde birden taarruza _§ Kı"ntetten dü$en IJa kateringtir. -SONU 3 cü SAYFADA-
gnyan, ır çok ihanetlerle kar ıla~an ., - -

tgosla_y topraklarının büyük kısım is- ~ banlınotlar _ 
a.,.;ı;a ugramışhr. Bu harpta bugilne ka- ~ almmarnalulır- = 
ita • yalnız b~ş-ına hi_ç bir muvaffakıyet § Ankara, l6 (A . .N) _ Cümhuriyet § 
le Ydedemcmış olan ltal~an orduları bi- E Merkez Bankasından bildirilmi&tir: E 
la Slo\cnyaya girerek bekçisiz toprak· E Yeni bastınlan yüz liralık \'C 50 ku· § 
~~ ko11arını sallıya sallıya ilerlemek § ruşlnk ihtiyat lıanknotları getirmek-§ 
il nını bulmuşlardır. Şimdi Macarlar. E tc olan vapurun Pirede kazaya uğ- § 
t tılgaı-Iar \'C hattfı Rumenler Yugosla\'· : raması sebebiyle bu banknotlar or- : 
~~lttn mctriıkatını paylaşmak hevccnnı § talığa da~ılmıştır. Bunlardan l'Üz Ii- E 
ihırıdedirler. Diğer taraftan biitüı; hu : ralıklar piyasada bulunan yüz lira·: 
ili anetıcrc \'e suika tlara sadece dişleri- § lıklara aynen miişabih olup yegane E 
Soıısıkarak hürriyet ve istiklal sn\ aşında E farkı Biiyük rcisiciimhur İsmet İnö· § 
ııla una kadar de\•am etmek azminde : niinün resmini ta ımalarıdır.. Elli : 
'l'a.~ l:'ugoslav ordusunun baki~·eleri, E kuruşluklara gelince bu kıJmette § 
b,ıa:ı-ındaki kumanda vahdetinin ,.e ra· : banknotlar halen esasen tedavül : 
"1t ın kaybolmasına rağmen dağlık ~ mevkiinde bulunmadığından bunla- ~ 
~r"~knlarda gerilla harbı yapmaktadır- : rın evsafını bildirmeğe füzum yok- : 
hı~ aarruz kurbanını fclfıketli bir har- § tur. Bu hanknotlann kıymeti bu- § 
"1a en nıiithiş sadenıelcrinc uğratan Al· § lunmadığını ve alınmamasını sayın § 
ıııa:ra. heniiz Sırp ınillctinin knhra- : halkımıza ilan ve tavsiye ederiz. : 

V 1~ ruhunu ~ enememi tir. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
lık llııyct Sırplar ic;in ne derece karan
llt~~l' derece (cJakctli olursa olsun, bu 
~ d 'cmctin haftalarra \"e belki a~ iar-
e CVnnı etmesi mümkiindtir. 

ttr cncral Simo\'İÇ hu noktayı tebarüz 
tı;ı 1~t'n hcymınaıncsindc Almanya ile 
~'ııt neticesi hakkında kimsenin ha· 
~~ kapılmadığım, bununla beraber 
kol'l \e.ınc~:n halden :ziyade istikbal; 
n •11lak it:in yapıldığını bildirmiştir. 

~lı~ 8İİ7.Jerdcn u neticeleri çıkarmak 
•ldir · 

1,
1 ,7"" Yııgosla\.)n, topraklarınuı istila

faik ı.ı:rı~·aC'ağmı. lliİşman1arının kat kat 
~ ~\I\ ,·etlerine muka,·emet cdemiye-
~ tıı bile bile harbı kabul etmiştir. 

tll :- Bu bir inti~.ar .. jesti değildi~. ~i
"ı \ llgoslavya, buyuk demokrasılerın 

ln~iliz filosu Ka
putızo kalesini 

dövdü 
Tobrulı, Sollum 11e Ka· 
putzada milluer ordu· 
suna ağır zayiat 
uerdlrfldl-
1..ondra, 17 (A.A) - Bahriye neza

retinin tebliği: Akdeniz donanması bat 
kumandanı Ban:liya mmtakaımda Hort 
Kapuhonun donanma tarafmdan biiyük 

•••••••••••• 

ln~iliz tayyareleri 

Afrikadaki düş· 

nıanlarına öliim 

yağdırıyorlar 
--c•--

Kahire 17 (A.A) - Orta sark hava 
kuvvetleri umumi karargfıhın;n tebliği: 
İngiliz hava kuvvetlerine mensup bom
bardıman ve avcı tayyareleri evvelki 
gece ve gündüz Libyada dü..,,c;man motör
lü cüztitamlarına , kıt<ılarına ve tayyare 
yere irune meydanlarma ~iddetli hücum
larına devam etmişlerdir Kaputzo civa
rında bir rnotörlU koh hücum yapılmış 
ve bir miktar araba tahrip edilmiştir. 
Askerler arasında ölümlere ve yaralan
malara sebebiyet verilmiştir. 15-16 Ni
san gecesi bombardıman tayyarelerimiz 
Gazale, Eladem ve Derne tayyare inrne 
meydanlarına hUcuınlar yapmışlardıı::. 
Demede bir tayyare meydanına tam isa
betler olmuş ve tabrib~t yapılmıştır. 
Habeşistanda dün bon\hardıman tay

yarelerimiz Dessie tayyare meydanına 
hücum etmişlerdir. Uad3ra'da ve Alge 
mıntakasında düşman kıtalarını ve te
haşşütlerin.i bombalamışlar ve mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır. 

Balkan harbının ne

ticesi yaklaı tı 
----.ııo>·---

Yun nistanda 
büt••n c he bo-
yunca Alman 
tazy·k· tıyor 

---40>---

Kat'i netice venneğe yııklaştığ& anlaŞılan balkan Juırbın.ın §iddf'tle cereyan ettiği 
ba~lıca sahalan gösterir harita 

~aacıı:ıı:ıcıaı:ıac:ıaaacıc:ıc:ıc:ıc:ıı::ıaıac:ıc:ıaac:ıaaaaac:ıı:ıc:ıc:ıaıııııııııııııc:ıır 

Yeıi bir · ıodafaa hattı 
tertibine çaııııııuır 

-<>-

Alman tayya
reierinin YLİıa
nistaııa yaptığı 

hücum 

Yunanistan bir Ollmpos mıntalıa.sında 
müttefllıler hattının 

k t k yarddığı a.sdsız .. 
ısım opra - Atina 17 (A.A) - Atins radyosu gar· 

bt Makedonyada şiddetli hücumlarda 

1 d bulunan düşman ordusur.a Yunan orduarJDI ne en su tarafından çok zayiat verdirildiğini 
bildirmiştir. 

b kt ? Spiker muharebenin şiddetle devam 
ıra 1 etmekte olduğunu bildirdikten sonı:a 
--~ıı..>-- §Unları ilAve etmiştir: 

- Pazartesi günü garbe doğru şiddet· 
Bir hastane gemisini de Yugoslav-yaya göoenDe· u bir tazyikten sonra tayyarelerin mu. 
mitralyöz ateşine tunu• relı IJIP çolı fırlıaların ş. zaheretiyle külliyetli düşman kıtMan 
far. JO Alman, ı İfal"an M-.. edon"a'9ft •tinderll• yeniden ilerlerne~e. teş:,bhü~ etmiş~er.d~ • 

., UH ., .,- :JJ Matbuat ne7.arctının bultc.nınde bıldıril· 
tayyaresi düşürüldü.. mesf hata olmuştur.. diği gibi Yunan kıtahrmın yeni mevzi· 
Londra, 17 (A.A) - Yunan umumi Londra, 17 (A.A) - Yunanistanın lerine yerleşmek için yaptıkları bütUtı 

E:mniyet nezareti tarafından dün akşam Londra elçiliği ataşe militeri albay Kon- harek1\t zayiatsız bir şek;lde neticelen
iıeşrolunan tebliğ : Birbirinin ardından doleon asker! vaziyeti şöylece izah et- rniştir. - SONU 3 "ü SAYFADA -
dalgalar halinde gelen Alman tayyare- nıiştir: 
leri diln Öbe körfezinde muhtelif no'k- • - Yunan kıtalan şarki Makedon· 
taları bombardıman etmişlerdir. İnsan- yada askerlik tarihinde parlak sahifeler 

[ Sonu 2. ci Sahil ede ) işgal edecek bir mukavemet göstermiş-
'Y..,..~·=~,;,c:ıı:ıı::ıı:ıı:ıaı::ıı:ıaac:ıaa ı:ıac lerdir. İngiliz kuvvetlerinin -yarduoiyJe 

de l>Utün fimali Yunanistan cephesinin 
müdafaası imkiru ohnaclığı bedihidir. 
TahlJYe edilen kraliyet topraklan ara
sında gar'bi Trakya ela nrdır. Burası 
nncak Türkiye ile birlikte müdafaa edi
lebillrcli. 

Belgrad hükfunct darbesinden sonra 
Yugoslavya cenubi Sırbiatanda milhim 
bir kuvvet tahşit etmişti. Bu cihetten 
arkamızın emniyette olduğu düsünille
rek bir çok Yunan fırkaları bu mınta
kadan alınıp Makedonyanın şarkınn 
gönderilmiştir. Mantıknn makul olan bu 
nakil keyfiyeti çok fena neticeler ver·· 
miştir.• 

Albay Kondoleon Amavulluktnki va
ziyete temas ederek demiştir ki : 

- Bu arada Arnavutluktaki Yunan 
[ Sonu 2. ci Sahif<!de ] 

Fransız donan
ması Afrikada 

kalacak! 
---'>-

Yunan başkumandanı general Papagos 
.cı:ı=aac:ıcaoaocı:ıaı:ıoaı:ıcc====aaı::ıc:ıac:ıc:ıc 

Yttgoslavyanın Moskova sefiri tarafın
dan yapılan ~iddetli ihtann muhatabı 

general Antoneskıı 

'' Şerelsiz zaferleri Ma~~a!:i:ı::•raı Mihver ortaklarının ka-
başkalarnta bırakınız,, 

---..>~--

Rumen başveki
line bir ihtar 
mektubu ı{Ön

diiım::;::~suya zancı: Hürrigetsizlik 
Londra, 17 (A.A) - Royter ajansı 

bildiriyor: Vaşington haberlerine göre, 
Mareşal Peten Amiral Darlanın İngilte
re aleyhinde ve Almanya lehindeki bir 
hareketine mini olmuştur. Amiral Dar
laıı, Dünkerk dahil olmak üzere Afrika 
Iimanlarıntfa bulunan Fransız sefineleri· 
ııin TUhma ~kilinelerine karar vermiş· 
ti. Marejal Peten bir tesadüf eeeri ola-

---«>-

Mac2rlar Hırvat 
hududuna ka· 

~~~ffc·r olacağına kanidir. Bugün c;eki
lttı ıstıraplar muvakkattır. Zafer ve 

:ırtuıuş ıtünleri ergeç gelecektir. 
t~ :-. Yuıoslavya, barba hazırlıksız 
~stır. Felfıketinin en büyük saiki 

[Sonu 2. ci Sahifede] -=====~=======:ı derildi 
rak hu karardan haberdar olunca ami
ral Darlanı çalmmş ve kendisinden izş
bat istem.iştir. Amiral evvela ka(ulaakh 
cevap vermiş ve sonnı tn,iltere aley-

dar ~diyor
larmış 

r . 
t~1'1.kika bir kaç seneden be;i Yu
l11r 1-vl'anın mukadderatına hakim olan
rti ı::.~p kasırga ınm miitenıadiyen ge
~•r);ı ıgini gözden uzak tutmayarak ha
l)ı~lllıs olsalardı, Yugoslav milletinin 
"iJt. .'"cınet ruhunu zaafa düşmekt~!1 
l'Uk )c et!<elerdi Kral Aleksandnn bu
\' ~ri bu kadar çabuk yıkılmazdı .. 
ti ıoslav ordusu. bugiinkii mukaveme· 
l)ı" n daha parlak, daha sürekli bir 
du~~<mıet göstenneğe muvaffak ~l~ı.r
de · ~ladiscler ispat etmiştir ki sulh ıçın· 
l'_,.lasıyalıilmek için. harba hazırlanmı
lllarılrtıcrnlcketler mukadderler:ini düş· 
'-'işlearının ke~·fine, he\'esntına terket-

l" r dernektir.. 
tirı u~~~la~·a bu hakikati ancak fclake· 
ha~ i1~1nde anlamıştır. Ve tabiatiyle 
dii t anrnağa vakit bulamamıştır. Zira 
İı;irı '1lanl:ırı ona bu imkanı vermemek 

\' tanı-ruzlarındn acele etmişlerdir. 
~~R<>slavyanın ve hatta bütiin Hal
t,1 ~·arın felaketinden mesul olanlar har
llıov~Pnn hiikiimet d<'ğildir. General Si
' ıçle ·arkada lnrı seleflerinin sakınıl
l<ı.~le koydukları felaket yolunda 

lrnllsı mümkiin olan şeyi Yugos· 

-o-- hinde bulunmuştur. Mareşal Peten bis- --o-
YugoslaU elçisi dlyof' lıl: zat kendi haberi obnadan hiç bir harp Çeteleri temizllyorlar
Zafer IJizl-dlr. Banu gemisinin yer t1eiiftinnemesi için tah- m•~ • Y1111oslaular JS IJln 

... riri emir ve~tir. .,. -:. 
size riyazi lıat'lyetle esir, JOO top ue ıeuazan 

IJUdlrlyorurn.. IJıralımışlar •• 
Mos.kova, 17 (A.A) _ Yuıoslavyamn Budapeşte 17 (A.A) - l\!acar genel 

Mosköva elçisi Gavriloviç Romanya baş- kurmayı aşağıdaki tcl.>liği neşretmiştir: 
vekili AntoncskoY. a gönderdiği bir a~ık Bütün kıtalarımız Tunanın cenubu gar· 

bt kısmında Hırvat hududuna k:ıdar 
mektupta •Şerefsiz zaferler vazüesini olan toprakları isgal Mınektedir. Tuna 
başkalarına bırakınız• demektedir. Bay ve Fitza arasındaki mınt<ıkanın çeteler-
GaVl"iloviç bu mektubu, Rwnen gazete- den temizlenmesi devam etmektedir. 
lerinin Yugosla,·yadaki Timok vadisinin Şimdiye kadar on beş bb esir alınmış-
Rumen askerlerince işgal olunmasını ta- tır. Bunun daha artmak ımkanı vardır. 

f lep eden yazılan üzerine göndermiştir.. İğtinam edilen malzeme arasında yüz 
Gavriloviç general Antoneskoya asırlık top ve bir çok harp levazımi mevcuttur. 
Rumen - Yugoslav dostluğunu hatırlat· Londra 17 (A.A) - ~ki Rumen el-
tıktan sonra demiştir ki : Bizim çekil- çisi Tilea neşrettiği b;r :nakalt>de şun-
mekte olduğumuz topraklara kimin gİ· ları yazmıştır: 
receği bizi alakadar etmez.. Bulgaristan küçük ar-..ızi parçasiyle 

Alman imparatorluğu eczasına dahil ol-
Yalnız oraya tekrar döndüğümüz za. duktan sonra ne kaz..ınrr.ıc;tır? Macaris-

man kimleri bulacağımız bizi alikadar tan hilrriyet ve istiklalini foda etmek 
eder ve orada bulacaklanınız için de mukabilinde Romanya v~ Yugoslavya-
bunun ehemmiyeti vardır. dan aldığı arazi parc-ılariyle ne kazan-

Gavriloviç sözlerine şöyle nihayet mıştır? Dünya harit<ıSından silinmek 
vermektedir: Zafer bizimdir .. Ve bunu lngiliz düpıanı olduğu anlaşılan amiral tehlikesi karşısında fedakarlıklar ihtiyar 
si2e riyazi bir kat'iyetle blldiriJonım.. Dcırlaft ' edilmeğe değer bir şeydir. 
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ŞEHİR HABERLERİ 

•• fKIHCI KISJM •• Yazan: Şahin AJıduman 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müddet uzatılıyor 
---co>---

. 
Oğretmen meclisleri 

- 56 - Taksitler yirmi 
seneye çıkarıldı 

toplandı 

Yugoslav 
l)a~larında 

C erilla Lzun 
Sürebilir 

-- (ördün mü başın& ~eleni! Belgeli talebenin imti
han şekli değişti 

[ Baştarajı J, ci Sahi/ttU J 
la\') amn şerefini, istikbalini kurtard"' 
lardır. . _..._ 

lHaanıafih Yugosla\')"a barbu~ --~~--~~~--~.x-----------------

MUrteza paşa, esJıl sadrcizamın l:es-e: ba,ına ld· -----<>-:- 1 
tap ediyor, söyr~or, söyli)?ordu... Emvali metrufıeden mal 

de nihayet bulmuş nazariyle ha i.11" 
Alınanlar, eski Sırbistanın dağlık..,... 

gelerinde, Hersekle, Kosovanın 

Her iki cellat ta derin bir hayret icin
de şaşırmış bulunurlarken Hüsrev JXl$3 

bilyUk bir fütursuzluk ve ~o'hıkkan!ı
lıkla kcmendi boynuna geçirdi ve aka
binde emretti: 

- Tez hemen sıkın .. Bir saniye geç
mesin .. Ve ceJ!atJar yağlı kemendi sık
tılar ... Eski sa.draznmın ~özleri bird<'n· 
bire yerlerind n fırlar gibi göründü. 
Sonra ellerini yanına bıraktı ... 

Cellatlar büyük bir kolavlık içinde, bu 
çok müşkül ve muhataralı görünen ~i 
bitirdiler .. 

$imdi Kara Ali, kendi.sine tarihte bü
yük bir şöhret temin edC?n cellatlık sa
natının mertebesinde bir kademe daha 
yiiksclmiş bulunmakta idi... 

Bu ne büyük bir t'?l"akki1• !şte Kara 
Ali Osmanlı devletini senelerce idare 
eden şanlı. şöhretli bir vezirini idam ct
misti!.. 

İşte anası Penbenin açtığı fal yine 
doğru çıktı ... 

Kara Ali kim bilir daha ne yaman iş
ler görecekti? ..• 

HeT kes ondan korkacak ve adı bütiin 
dillerde destan olup kalacaktı!. ... 

-11-
NtHA YET KARA AI.t PADtŞARA 

CELLAT BAŞt OLUYOR 
Murtaza paşa gayet sü!lil döşenmi .. 

bir odada sedire oturmuş, o sırada meş
gul bulunan Kara Alinin hareketlerin; 
gö7.etlemekte idl. 

Kan Alt \:ollannı dirseklPrine kadar 
sıvamış, yere çömelml,, önünde bir ka
lıp sabun ve lif ... L~en ibrik bulunu
yordu .. 

Bazan sabunla lifi köpürtüyor, sonra 
lifi leğene daldırıyordu ve bununla le
ğenin içinde duran toparlak bir cismi 
temiuemeğe çalışıyordu .. 

Kara Ali. hamarat bir hizmetçi gibi 
hani harıl çalışıyor, hi~ baı;ını kaldır
madan, fasılasız bir sure!te l!ğra!!makta 
<levam ediyordu ... 

Kara Ali acaba ne yapıyordu? .. Bu 
kadar hummalı bir faaliyet göstererek 
yıkadı~ bu cisim acaba ne ı:rlbl bir şey
di! .. 

- Baka Kara Ali. Dıaha temizlive
medln mi 1fU mendelımun keltel .....,,.ki
ni! .. 

Murtaza paşanın bu wzleri üzerini? 
Memonun oğlu işini bıraktı geriye dö
nDp eft'ndistne bakarak: 

- HenUz sacını, sakalını iyice boya
madım, dedi.. Bıyıklanndald tnttın r:i
firlnden mntevellit san le-keler bir tUrlli 
çıkmıyor ... 

- O kadar itinaya lUrı.mı yok.. Ger
dfte girecek değil ki'. Sacında; saka
lındaki kan tekelerl ciksm, bu kadarı 
klfl ... 

Efendisinin bövle sövlemesi üzerine' 
I<ara Ali sıvalı kolunu. lei'{ene daldırdı. 
Ve yıkamıya uğra~ıb toparlak r.lm'li 
oradan çıkanp odanm orUıs nda duran 
a1çak bir sehpanın üzerine koydu ... 
Aman yarabbi. Pek ~i;ade katı yUrekl" 
olmasına ve adam öldUrtmek kendi~ln 
bfr tavuk bo~azkltmalt kadar bile ehem
mivetli görOnmemesine rai!lnen o daki 
kada Murtaza pa!ta irkil'llekten, gönlii
nün derinliklerinde kPSkin bir sızı duy
maktan kenı:lisinl alamamı<;tı... Kara 
Alinin JeJ!enden çıkarıp sehpanın üze
rine bıraktığı cisim. Hüsrev paşanın \:e
sik bac:ıydı ... Ve Murtaza pa~. kendisi
ni t•ttamıvarak derin bir teessür idndr' 
kalan şarklı bir mutt.savvıf vekariylf' 
Hi.isrev p.."ls.:ı.nın kl'sik bag;ylP konu!nlla
r~ kovuldu: 

- Ht-y kuvvet ve k~ıdrl't sahibi Alla
hım .. diye mınld<>nr.ıa!Ya basladı ... tkti
dar ve ı>zamet nncak ~na mahsus .•. 

Bir insanın elinl' qeC'e:ı ~15hiyet, nü
fu?. ve kuvvet ne kr..dar mahdut ... 

{Eliyle kesik ba!la İ'8r t ederek) i!;te 
bu rd.:ım da daha düne kadar atıp tutu
yordu. Dilnynda her ~ey benim, başka 
yoktur diyordu. Hilsrev paşanın bu ha
rekl'ti c:üphe!ılz. Tımrıva kar;;ı şirk koş
mak dernekti .. 

o hi,. düc:tlnmivordt:. ki b'I unda top
rak ilzcrinde ('anh b.,ı ln""ak yüri.id"if:ü 

alanlardan 1940 talıslt· 
ve nefsinde her isi vapacak mertebede 
bir hnynt eseri, bir kuvvet sezdiği hal- ferini verenler IJu rnüsa· 
de giinün birinde sıfırı tüketecek! .. Ve adeden istifade edeceJı 
bir ağacın drılı iizerinde kuruyan bir Emvali metrukeden mii:.ı:ayede ile tak
yaprnk gibi, hafü bir yrlir. surntına kon- siUe mal almış olanların mesken, ziraat 
durdu~u sarr.arla birdenl ire tepe takla i lcrinde kullnnılan arazi ve binalarının 
vere yuvarlanacaktır ve o zaman bu ha- taksit müddl'tlerinin virmi seneye ibla
kimiyet ve iktidardan üzerirde hiç bir ğı hakkındnki kanunun t;'bikine defter
<>ser kalmıyacaktır. HP .. kes onu ayakla- darlık milli emlak idaresince devnr.n edil
nnın altında çiğniye<'Pktir! .. İste nete- m('ktedir. Bu gibi mal sahiplerinden c:;o
kim böyle oldu .. (Doğnıd"n doğrµya ke- ğu milli emlf\k idaresine müracaat edc
s:ik hasa hitap ederek\ ey akılsız, gafil, rek 1940 senesi taksit bedı;Jini iki defoda 
nç gözlü ihtiyar! .. İmdi gördün mü haşı- ödedikten sonra borclarını tecil cttir
na geleni!..· mektedirler. Bu gibile:-in 15 ~ne taksit

Cellnt Kara Ali ise 'd•rrtaza pac;anın li borçlannın 20 senelik tecilden istifa
bu çok dl'rin manalı sözlerine: hiç mete- deleri icin kanun mucibince 1940 sepesi 
lik vermiyordu .. Hüsrev pa.c:.,yı boMuk- 1tksit borclnrmı (bir kıc-rnı tecilli ola
tan sonra. ustura kadar keskin bir bıcak nık) iki taksitte ödemelP""i c-arttır. Da
" ullanarak bununla bir ça1ışto bası göv- h aevvelki seneler borçfo.rını ödem0miş 
1eden ayırmıstı. .. olanların da borçlarını Ö·~t>melt-ri luzım

Sonra onu bura~·a geti• ip leğene ko- dır ve tetkikata göre. millt emltık idare
varak saçına. sakalına bula..c;an kan le- sine eski yıllar borclannı öd.,memic; 
'relerini temizlemişti.·· . olanların adedi pek a1dır. Milli emlak 

Zira bu başı 1stanbn1a padisaha gön- idaresinden mal satın :Um•ş olanlar. ye
r]creceklerdi .. Bunun icin onu biraz te- ni kanunun bahşettiği m:.isaadelerden 
rni7.ce bir kılığa kovmak lazımgeliyor- <'ok memnun bulunmaktadırlar Çünkü 
du. · · bu suretle uzun taksitlerlP. borçlannı sı-

-c Bitmedi :t- kıntı.sız ödemiş olacaklardır. -----
Jngiliz lilo•u KaDut

zo kalesini dövdü 
T Phlihe1; bir ''ancnn 

hemen söndürüldü 
r Ba~tarnft 1. ti 

0

Sahifrde l Dün saat 14,20 de birinci Kordonda 
bir muvaffakıyetle bomhardnnan edil- doktor Ki\zım Kara Albin sahibi bu
d"iinl b"ldinn.tdr Müteaddit 1T J lunduğu 356 numaralı binanın avukat 
'kil-'· 

1 ~ • b .. 1 . t sal 
0
.:: Şevki Bedrinin tahtı Micarında olan 12 

h
celd,......b 

1
•• • •!! okamd ennd.. op ut kıır oda ve iki sofadan mürekkep ikinci k:ı-

a e u unan yuz ar Ufman an tın d k ·· tl 
t .. rl" t 1 d" tük" m çatısın an ate, ftı mış ve sura e 

ve mo o u vası a asmm arasına uş - b""tü t k 1 t 
ı · ·· "l .. .. u n ça ıvı ap amıs ır. 
en goru muştur. itfaiyemizin aldığı a<'il ve yerind0 ted-

isgal edilmemiş kısımlannda ve ~ 
x4:ır dağda kendilerine büyük zayiat ~ 

Bir veya ilıi dersten zaif olan talebenin mmteıt recek muknvcmetlcrle karşılaşaC~ 
görülenleri öğretmen Meclisleri ta• d?". Bunu A!mnnlnr ve İtalyan~ 

af d 
hLc;sctmektcdırlcr. Gayda .y ~ 

r ... an sınıf geçirildi.. harbmın çabuk biteceğini zanne 

Orta okullarla liselerde öğretmen kilik orta okulunda yapılacaktır. Tilki- me\sİınsizdir,, diyor. -"" 
meclisleri dün toplanmış, sınıf geçecek lik orta okulunun üçüncü sınıfından bel- Kı:ıılordunun naşiri erk8n olıın .;._,.. 
ve sınıfta bırakılacak tal"be tesbit edil- geli talebenin imtihanları K1trataş orta Yıldız,. gazetesi ise Yugoslav ord ~ 
mi.,c;tir. Bir veya iki dersten zaif not al- okulunda yapılacaktır. dağlarda Almanları büyiik sıkın 
mış olan talebe üzcrindt- münakac:alar 3 - Buca orta okulundan belgeli ta- dücar edeceğine kanidir. P 

Bu mukavemet ne kadar uzar# 
yapılmış ve bunlardan miistait görülen- lebclerin imtihanları BornovA orta oku- -,_.tttr 
lerdcn bazıları geçirilmiştir. lunda, Bornoya ortn okulundan belgeli manian nahoş ihtimbcallerl~ ~~ 

Belgeli talebelerin imtih"lnlan hııkkın- talebelerin imtihanları Buca orta oku- cak hadisel;-EoVnisKEttre ÇuıoBaİ"c ~ıİf 
da evvelce "·erilmiş olan karar, kısmen lunda yapılacaktır. 'P &iV 
tebdil edilerek orta o1rnl ve liseler mll- 4 - Lise 1 inci, 2 inci ve 3 üncü sını
dürlüklerine Maarif müdürlü~ünce teb- fından belgeli talebelerin imtihanlan 
ligat yapılmıştır Son şekil 'udur: ikinci erkek lisesinde yapılacaktır. tkin-

1 - Orta okulların bhinci ve ikinci ci liseden belgeli talehel~ıin imtihanla
sınıflarından belgeli ta1eb?lerin imtihan- n da birinci erkek lisesinde yapılacak
lan Gazi orta okuhıl'da vapılacaktır. tır. 
Gazi orta okulundan be!geli 1 inci ve 5 - Orta ve lise sınıflarından belgeli 
2 inci sınıf talehelerin;n imtihanları Ka- kız talebelerin imtiha .. Jarı kız lisesinde 
rataş orta okulunda yapılacaktır. yapılacaktır. Kız lisesinden belgeli ta-

2 - Orta okulların ücüncU sınıfların- lebelerin imtihanları kız öğretmen oku
dan belgeli talebelerin -imtihanları Til- lunda yapılacaktır. 

Kırmızı - Sarı, Sarı - Lacivert geldi 
~~~~~~~~s•x 

Fener - Galatasaray 
ır. açları heyecanlı olacak 

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

lstanbııl Spor aıemının ba ezeli ralıiplePi Cu· 
maıetesi ve pazar günleri §ehrimizde 

dört maç yapacalılar-

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

Yunanistan bir kı••"' 
topraklarını neden 

bıraktı? 
[ Baştaraft 1. ci Sahifeb 1 

ordusu İtalyanların iki müstahkem ~ 
kiini daha işgal ebnişlerdir. Motörl~_.ı. 
Alman kolu Yugoslavya toP~
Doyranı işgal ettikten sonra Yunan toV 
rağına girmiştir. Burada keyfiyet \19 ~ 
miyet iüba[iyle gayri müsait bir = 
manla mücadeleye mecbur olduk. tiıot' 
ınan şarki Makedonya ile memleke tr 
zin mütebaki kısımları arasındaki tll 
va.saleyi kesmeğe muvaffak olmuştur~ 

Bu hadiseler şarki Makedony~__., 
Yunan kıtalarını ümitsiz bir vazı~ 
sokmuştur. Selaniğin sukutundan. 'ftT 
gün sonra bile Sclaniğin şarkındaki~ 
nan kaleleri mukavemete devam e tef 
kudretini göstermişlerdir. Son ha~11• düşmanın halen bu kalelc~i ~~al et~.., 
ni, Drama ve Kavala şchırlerinl eJJ"'. 

geçirdiğini bildirmemiştir. 
Elgazale tayyare meydanı ile burada birler sayesinde binanın baska kısımla

bulunan iqe depolan yeniden muvaf- riyle ittisalindeki binalara atesin slra-
fakl)·etle bombardıman edilmJıtir. yetine mahal verilmenıiş ve ya"°ngın bi- İstanbul spor ftlemirJn tarihi iki rakl- günü Altınordıı • Galatasaray, ikinci 

Denb kuvvetlerimiz Akdeniacle nanın yalnız çatı kısını yandığı halde bi olan Fenerbahçe ile Galatasaray fut- maç aynı gün Altay - Fenerbahçe ta-

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

Alman tayyareleri11İtl 
Yunkes 88 tipinde iki pike bomberdı- bastırılmı!ıtır. bol takımları dün ak.c::ı'!tl İz.mire gelmiş- kımları arasında yapıbcal~tır. Pazar gü
man tayyaresi diifürmiifler ve diğer be- Bina 10,000 liraya ve e~a ile tezyini lerclir. Türkiyenin ve b%assa tzmirin ya- nü takımlar rakip değiştireceklerdir. 
Z1 tayyareleri hasar3 uğratmqlardır. Bu kısmı da 9000 liraya sigortalıdrr. Yan- kından tanıdığı bu iki takımın şehrimiz- Maçlara saat 15 30 da ba~lanacaktır. 
barekit emannda deniz kuvvetlerimiz gının sebebi hakkında a:iliye ve utbıta deki karşılnşrnaları bulunmaz birer fır- Ne hoş tesadüfti.ir ki geçen seneki mil-
lıiç bir hasara airamaaut v~ inunca biç tahkikat yapmaktadır. sat teşkil etmektedir. Cerek san l~cl- ti küme maclannda bu iki takım dep-
bW ~ Hım ...... v_. - ....& ~ -n ren.lı::lQlllin IAsman maçlarını yapmak tç1n. )'ine ay-

ZI mah f er oyunfarı lzmirlil rce takdi• edilerek rıca tzmire gelmişlerdi. Bu sene de böy-
.MİHVER ORDUSU AÖffi 
ZAYİAT VERDİ 11! •• d b•ı..ıf• ·ı fı her zaman alkışfanmaHrıdır. Bu de!aki le olınası Alsancak stadvomunun bu 

;J gun e J u.11'1 ece karşıla~malarda takımlarunızdan fazla hafta da sayılı günler yaŞamasına ve
Tiftik, Arpa, Buğday, Yapağı, Deri, ümitli olmamakla b!!Taber güzel ve he- sile olacaktır. İzmir i,.in "Uphesiz bu 

Kahire, 16 (A.A) - Orta şark İngiliz Bak1 F J N h t. F dık Yumur J k r--• ll' a, asu ya, o u m • - yecan ı müsaba alar ::eyredeccftimiz hafta milli küme maçlenrun en heyecan-
kuvvetleri umumt karargahının resrnt ta, Çavdar, Kepek, Mısır, Zeytin, Zey- muhakkaktır. Birinci maç Cumartesi Iı safhası olacaktır. 
tebliğidir; Tobruk mıntakasında keşif tinyağı, Kitre, Sabun ve Bağırsak gibi ~ ~~~ 
kollarımız Tobruk müdafaa mevkı1erine 18 maddenin fıatlerinin her on beş giln- ZABIT ADA MalaJıernelef'de 
civar düşman mevkilerine girerek yedi de bir kontrol edilerek piya-cıa vaziyeti-
İtalyan subayı ile 138 İtalyan askerini nin 'ncaret vekaletine bildirilmesi hak-
esir etmişlerdir. Müdafaa hatlanmı7.a kında şehrimizdeki aUkadarlara talimat 
karşı c1Uşmanın yeni bir hücumu topçu gel~. 
kuvvetlerimiz tarafından püskürti.ilmüŞ- o•------
tUr. 15 subay ve 767 asker esir edil- a- fdp _._.. da 
miştir. Bundan başka düşmanın muha- -.e Ve 111,;ı.,Gf'lll 
rebe meyclanında 200 den fazla ölü bı- flafaJılıfı 
raktığı görülmUştUr. fnıtalıılnuyac:alı-

Sollum mmtakasında keşif kollarımı- Sıtma menbalanndan olan batak-
zın faaliyeU şiddetle devam etmektedir. hklarla su birikintileri. kilçük sai 
Yapılan çarpışmalar esnasında düşman mükellefiyeti tatbiki •uretiyle kurutula-
saflarma ağır zayiat verdirilmisir. caktır. 

Valimiz Bay Fuad Tuksalın üzerinde 
:•111111111mrı•ııııııı!tıllllllllllln"lll111lllllllllllS hassasiyetle durduğu bir mevzu olan 
E R A Ş J 2' R j Z A 5 sıtma mücadelesi b'.J sene azami dere-
3 T 1 y a t r o s u ~ ceye çıkarılarak icabedcn bUtUn_ tedbir-= = lere baı vurulacaktır. S.tma mucadele-
E BU AKŞAM ~ sine ıimcliden baı1lanm1ştır. 

;=_-~ ,. alkevinde I= 
t)ç'ONct) TEMSİL - -

~ O C·ECE ~ - -= = : PlYES 3 PERDE : - -~ NAKLEDEN : X ~ 

5 Bay Atladı 5 - -5 KOMEDİ (1) PERDE : 

YaPP1fıl Konferans-
ıstanbul üniversitesi doçentlerinden 

B.Tarık Artel tarafından yarın saat 18.30 
de demirvolu geçidinde bayrak uçurt
ve ilim dili ) mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

------<o>-----

Gelenler Gidenler .. 

•••••••••• 

iki tı·en kazası 
oldu 
--o-

Dört yaşında bire Jıızca· 
ğız öldü, bir hız da 

yaralandı.. 
Torbalı kazasına 30 kilometre mesa

fede tren hattında bir kaza olmuştur. 
Evvelki gün l:zmirden ödemişe hare

ket eden 1305 sayılı katar, Torbalının 
Hnnrer köyünden 'l yaşlarında Veli kı
zı Raciyeye çarpmış ve yavrucağızın 
ölümüne sebep olmuştur. 

Kaza hakkında Torbalı Cümhuriyet 
müddeiumumiliğince tahkikat yapıl
maktadır. 

ı ı yasında IJir lıız 
da YGl'alandı.. 

•••••••••••• 
VÇ YJLMAZl.AR 
Mahlıtim oldular .. 
Çeşmenin Nohut alanı mevkiinde 

aralarında vukubulan bir tarla münaza
esı sonunda ayni köyden Şerif namında 
bir sah.c;ı bıçakla ve taşla öldürmekten 
maznun ve mevkuf ayni köyden Nohut 
Yılmaz ile kardeşi Yusuf Yılmaz ve 
diğer kardefi Hasan Yılmaz haklannda 
yapılan duruşma sonunda maznunlar
dan Nohut Yılmazın on be§ sene 3 ay 
ve karde§i Yusuf Yılmazın da 15 sene 
müddetle ağır hapise konulmalanna ve 
diğer Hasan Yılmazın da hu suça işti. 
rakinden dolayı bir buçuk ay müddetle 
hapi.e konulmaaına karar verllmiıtir. 

HAVA KURUMUNA 
BİR rEBERRV .. 
Sinema işleri Türk Anonim ıirketi 

İzmir Elhamra ve Yeni sinemaları tara
fmdan müteveffa Eczacı B. Faik. Enerin 
cenazesine gönderilecek çelenk bedeli 
olarak Türk hava kurumuna elli lira te
berrü edilmiştir. ..... 

Yunanıstana yap• 

tığı hücum 
[ Baştarafı i. ci Sahifede 1 

ca zayiat olmamıştır. Hasar azdır •. # 
Dü.şman tayyareleri Kılkış ve bit 

şehri olan Aydipsoyu ve muhtelif , 
!erde balıkçı ve yolcu sandalla.rını~ 
ralyöz ateşine tubnuşlardır. Bazı 
ve zayiat kaydedilmiştir. ·--* 
Atina 17 (A.A) - Atina radyosu ~~ 
fından verilen malfunatta salı günü t/I 
man ve İtalyan tayyarelerinin »ornba 
mitralyözle taarruz. ettikleri Yunan~ 
birleri sayıldıktan sonra şu mal 
iliive edilmiştir: ~ 

Bir ada civarında bir hastane g 
mitralyöz atc.şine tutulmuştur. ,.~ 

Atina, 17 (A.A) - Umumi ~ııit 
nezareti tebliği: Larisa mıntaka.sın~~-
hava muharebesi esnasında üç ~~ 
tayyaresi düşUrülmüştür. Eşek a?851 /J' 
varında iki ve Rogin civannda Uç t1' 
mart tayyaresi düşürülmüştür. ~ ..... 
iki Alman ve Giritte bir İtalyan ~8?:~ 
resi düşürülmüştür. Bu suretle diiSU' "::., 
len düşman tayyaresi on biri bulın~ 
MİLLET MEKTEPLSJd 
istatıstükleri haklUllcll 
bir tamim geldL .,,. 
Bu sene muhtelif ·yerlerde kıs!a~,14ıt" 

pishane, Halkevleri ve emsali ~ 
de açılacak millet mekteplerine ?e tiY 
edecekler hakkında muntaza~ . ~..bt 
tikler tutulması ve bu istatı~tİ
maarif vekaletine gönderilmesi bıt ~ 
mimle şehrimizdeki alakadarlara te 
edilmiştir. ....-/ 

KISACA 
E Temsilden sonra otobfis vardır.. : 
: Heyet İzmirden ROftl'a Karşıyaka 5 
E MEl..EK Sinemasmda temsiller ve- i 
:E reccktir .• 5 
; 1111 111il111111111I'1111 1ı1111111111111111111111111111111 = 

İzmir mebu.cru B. Mahmut Esat Boz
kurt dün Ankaraya gibniş, Devlet De
miryollan umum mUdilril B. Cemal Hi
dayet teftişlerde bulunmak Uzere Rehrl
mize gPlmiştir. 

Makinist Kazım oğlu Osman özdin
cin idaresinde bulunan banliyo katarı 
Karııyakaya giderken Tınan mevkiin
de demiryolu gl'!çidinde bayrak uçut
makta olan Saffet kızı 1 1 yaşlannda 
Ayfere çarpmıştır. Başından ve kula
ğından ağır surette ynralanan Ayfer 
memleket hastanesinde tedavi altına 
alınmıf, kaza hakkında müddeiumumi
likçe tahkikata başlanmışhr. 

Yeni ihracat lmlıcinları 
elde edRlyoP .. 

Yakınlarda İzmir limanından dış • • • • • • • & ··•-• nO-. 
memleketlere yağlı tohumlar ihracatı Nolludan m ....... se r'jS 
yapılacağı haber alınmıştır. Yazan: ECZACI KEMAL K.A!,/ 

Alman alıcılarla yapılmakta olan pa- ~ 
lamut satıştan müzakeresi devam et- Bir okuyucu mektubu aldım. -.;_ 

:·········:·································································~·········· 

i ~ l YUK I-lİKAYE i i 
gramım var. Büyilkadaya eünü birlik 
gideriz. Akşam da gazinoda dansederiz. 

bekliyonnll§. mektedir. rimizin kahve olmayıp nohut Je dit 
- Nihayet beni d!.işUnrneğe vakıt - • - olduğuna göre faydası var mı •u.,;.; 

. . . . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kendi Kalbimi Tanımıyordum! 
YAZAN : VÇ YILDIZ 

-4-
daha iyıdir ... Göreceksin ki bir gUn bu
na vasıta olduğu için Somnıya minnet
tar ofacaksın ... Şimdi banyona git ba
kayım ... 

* tkindiyin Oğuz tekrar gözilktn. Foto-
gr~f rnakine!ıi yanmda idi Her vakıt gi
bi bin bir projesi hazırdt. Ne duydu
jt\ım acı hisler, ne annemin akıllıca .söz-
1m bu delikanlının zarif endamına, ha
fif dalgalı ~ivah saçlı ve narin hatlı ba
şına, inci gibi parlıyan b<>mbeyaz di.şle
rine ve teshir edici tPbessümUne hay
ran olmaktan beni menedemedi. 

Onun ilk sözleri bana hitap etti: 
- Gece gah"ba iyi uyumadınız, kOçük 

ark·ıdao;? Hayır demeyiniz Mutattaıı da-

ha sQzgUn olan şu büvUk gözler, bugiln 
çok aoluk olan bu mat ten bana bunu 
gösteriyor ... Somnmun gllzel renkleri
ne bakm.ız! 

Bir daha benden baliSedilmedl. Zaten 
pek az mUddet bizim yanımızda kaldL 

- Can sılacı bir rlyaret yapmafa 
mecburum .•. dedL 

- Oh, bu akşam bizi yalnız bırakma
~a kalkışmayınız! 
Somnı bu liSzlerle birlikte ona. gayri 

kabili ftıukavemet zannetttl' bir şekil
de baktL 

- Çok milteessirlm. Somnı. fakat ha
hamın büyllk bir mU,terisl bu . . Bu 
"lleırasimden kurtulma~!\ ·...,kt\n vok. Fa
kat yarın için hoaunuıa iidecek.bir oro-

Bu teklifi milteakip çekildi gitti. 
Hakikatte., ne biri, ne <liğerl yarın 

için beni davet etmiş değildi. Bunıınla 
beraber, ne olursa olsun, onlan ba,başa 
bırakmağı katiyen istemiyordum. 

Gayri ihtiyari annemin sö7Jerinl dü
şünüyordum... Somru. Oğuzun koilek
siyonunda bir numaradan ba .. ka bir şey 
olmasa gerekti ... Halb~ her.. onun sev
dasinda istlkran temsil ediyordum ... 
Yedi sene devam eden bir arkada!!lık 
batın .sayılır bir şeydir . . Fakat neme 
lazım, bas başa kalmağa cok fırsat bu
lıırlarsa, bu ciddt bir bal alabilirdi.. 

Fakat biltUn gUnU il<: kisi beraber ge
çirmemizin benim için son derece UzU
cü bir şey olac.ağını dii~füıdürt\. Ne yap
malı? Birden bire parlak bir fikir aklı
ma geldi. Vedat Payeti hahlndıni. Onun 
tatili Maltcpede ~cçidiğ;ni biliyordum. 

- Köşkünüzde sizi görmeğe gitmek 
isterim ve buna çok memnun olacağım. 
tik işaretiniz üzerine koşarak gelece
ğim. 

Bu sözleri bana üniversite<1e son tarih 
ve sanat lru1"Sllnda slSylenıqti. 

Hemen telefona k()Jtwn. Sanki beni 

1 bildin 2' Al.EBE SAYJMJ !'oruyor, bu sütunlarda cevap ver 
bu a . iz? dedi ... Fakut, iş size teal-
luk edınce, nailanmalh sevmem, dave- JO teşf'lnleuoelde ni rica ediyor. Jtb 1-' 

zl k b l 
nohut. ne de aTJ>aiveğjitutul gfa ,,. 

tini a u ederek gelmekten bilyUk bir "Un-•-• k h dif -adet duyaca~ b[l" • . _.,_,..____ Evet, içtiklerimi:: ne a ve .. -"" 
"'~ . ?ımı ırsınız. ·· Maarif vek&leti, okuma çağındaki ço- nohut. ne de arpa, nohut veya arP-' 

Bu teşebbilsU vaptı~ımdan dolayı c;ok uklan · · · b 30 ·ık tc 1 k · ·· ı · d r 
memnun olarak telefonu kapadım. Fik- c. ta~·saJ ış= u ~ne l ~ ş- kavru muş, omur.eşmış tozu u. ;' 
rimce Oğuz onu kıskanacaktı. Böylece .nn AIAkınd e

1
yap asını arar .a"d~ırmı.ş.. Kömür, kimyaca cmetaloide> 1,,,.-

k ndisini tek t shi ed kf Za tır. a a ar ara gelen bir tamım e, sa- fından .bir ~a~~~· ~l~uğı:na göre~ 
e S rar e T ece ı~. - yun için şimdiden haztrlık yapılması büny1>.ıı1ne gırdıgı gıbı çıkan bir ~ 

ten,rdomruyu pek iyi tanıdı~m ıçın bi- bildirilerek talimat verilmiştir dı"r. Olsa olsa kömür tozu, midebi a.lf 
liyo um ki, Vedadın benimle meşgul _. • gi P 

görilnmesi Somrunun naunnda Oğuzun İKi 2'RAK2'0R bağırsaklardaki gazları emmek fi"'." 
derhal ikinci safa gerilemesi için klfi tesir yapabilir. Bunu kahve de >;ı;rrı8"' 
idi. Menemene geıfltlldl.. mıydı diyeceksiniz. Kahvenin ~ ,_,k 
Akşam babam bizi l!azİDO~·a götürdü. Ziraat vekAleti tarafından villyetimiz- leşmiş kısmı tabii yapardı, arad• 1tldııl~ 

Lokanta .salonuna henüz ginnistik ki de seyJAptan zarar gören çiftçilere yar- kahvenin kafeinindc bir rnUd 10-. 
omuzlan üzerine nefü bir kap atılmış chm olmak üzere gönderilecek olan be., bulunmasıdır. Bu, nohutla arı>• 0

8
t,ad-' 

platin saçlı bir kadın görı;JUm. Parmak- traktörden ildsi Menemene getirilmiştir. fark bu .. Ben nohudu, lebeblyi k ~ 
lan mUcevheratla pınl pırıl parlıyordu. Traktörleri görmek ve lüzumlu tedbir- yadırp;amıyorum da arpayı . 'İ,ır k•,._ 
Kendisi kadar giizel bir delikanlının ko- lerl almak üzere viJAyet ziraat mUdUri.i ~ıksız buluyorum. Cemal NRdır blr .ot 
tunda idi. Bu delikanlı fsto ••• O~Z\tn tl B. Refek Diker, beraberinde Bomova htiiründe garsona cbir k~hve. •· bl,_
kendi.sl idi. Ziraat mektebi mUdilril B. Avni Tuna- dedirtecek yerde cbeya bır ~rp de b..J-

Annem, manidar bir tebessümle bana boylu oldu~ halde dUn sabah Meneme- da su> demit. arpadan be\t ile dO-
dedi ki: ne dtmiştir. duğum yaltışıksızlığa bir nu e lf 

- Şu gördllğUn ~nç kadın, l§te bu J!'.p mmtakuı istihsal hayatında bü- kunmuftur. v. .waY• b 
sabah bahsetliğtmtz DPitfrmencilerln ba- yilk faydalan görUJecek olan bu trak- Nohut fena deiil •Ha kah~ ~ 
yanıdır. törlerden di~rlerlnin de peyderpey ürlü ak11m ermiyor, emen 

gönderileceği haber ahnmıttır· tipin amin. --c Bitmedi ,__ 
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~on askeri vaziyet 
-c>---

Yunanlılar ne
rede ıt"arantili 
bir IL.Üdaf aa 
Yap&bilirler? 

Amerikan yardımı 
---<10~--

lngiliz zırhlıları 
Anı.erikada ter-

cihan tamir 
olunacak 

YENi A&IR 

SIHHA'I' KÖŞESJ 
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Kahveye neler 
karıştırırlar? 

iZMtR BELEDiYESiNDEN ı 
Münhal bulunan belediye zabıta me

murlukları için mUsbaka imtihanile me
mur alınacaktır. Orta mektep veya mu
adili derecede tahsil görmilş ve askerli
ğini ynpmış bulunnn tnliplerin, imtihnn 
günü olan 25-4-1941 günü tahsil ve as
kerlik vesikaları ile birlikte zabıta mü
dürlüğüne müracaatlan. 

--·- 18-21-24 146.'.\ (891) 
Hocalarımızın hocası Bartcz hekim, ha- 1 - Çocuk hastanesi bodrum ve ze-
lis kahve bulmak mümkün olan bir de- min katının B. C. kısmının betonla dö
virde, 11kahve insanı hayvanlıktan uzak- şetlirilrnesi, fen işleri mUdUrlUğündeki 
laş4rır, fikrine cilfi verir• dediği vaktt keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
adeat keramet söylemiş. Bu sözUn doğ- meye konulmuştur. Keşif bedeli 2710 li-

--o- ruluğu, halis kahvenin tarihe karıştığı ra 42 kuruş muvakkat teminatı 203 Ura 
\' --o- • A •a. ... h • buzaınanda nckadar belli oluyor! Eş, dost 30 kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban-
ll~llan ordusunun genı$• .merıHa uG rıye nazırı ziyarete geldikçe bir fincan kahve ikram kasına yatırarak makbuzlnriyle ihale ta-
,İ en dar sahaya c:elıU· «llıi Ofı~onus harp filo· elmek en basit nezaket kaidesi olduğu rihi olnn 25-4-941 Cuma giinil saat 1().. 
lllesı A Afr·iıada muz da tam zamanında halde şimdi, kahve ~·c:ine satılan ncayip da encüm.~n: müracaat.lan. 

ZCll'Url • 1 renkli tozlann terkıbınde arpa buluna- 2 - Kultur mahallesı 1379 sayılı so-
Alman ilerle işi hazırlanmış olacafı· bileceğini düşUndükçe mis~f~re böyle kakta 11 s2nci adanın 638 metre murab-

urduruJdu.. tır» diyor.. tozdan pişirilmiş bir me~~u ıç':1'1Ilek ona baındoki 1 sayılı arsasının satışı, yazı 
llad . ) 'k bah hakaret etmek olncak gıbı gc.lıyor. isleri müdürlüğündeki şartnamesi veç-

Ptk Yo gazetesine göre ~ug~lavyadan . Vaşıngton,j~ (A.~ ~er\ acil - Arpa, vakıa, haylice besleyici blr şey- hile açık arttırmayn konulmuştur. Mu. 
tö at hnbe.r gclınektedır. Bır habere rıye :ıazırı qy 0 .. gazc.c. ere dir. Sadece arpndoo yapılmış ekmeğin hammen bedeli 3987 lira SO kuruş mu
g~_v&rady Bosnn~n bulunan ikin

8
' ci Yteu- yaptıgıA bey.nnkaat1~ şulnnnları soyllemışktirl: bile - geçen seferki büyük harpte ay- vakknt teminatı 299 lira 1 O kuruştur. 

:- or asu teslım olmuştur. unu - - men unan na ge ece o an 1 .. d d"rt .. km l'ıt cd • • .
1 

• 
1
· ·ı· h ·ı · Am 'k • t arca gun e o yuz gram arpa e e- Taliplerin teminntı İş bankasına yatıra-

k._-wcn malumat yoktur. l' ugos a' ınu- ngı ız arp gemı en erı n ınşa:ı ~· d başka tilrlu" cey bulamamış olan k kb ı · ı i!ı 1 'h' 1 ;o-vcnı • • · · • "hl d d"' b"f' · ı t · ,;ın en "' ' - ıa ma uz ımy e a e tarı ı o an 
~L- etinın bugimkd vazıyctt? devamı tezga a?n a. ıgcr l! un ış ere. ~rCJ· lann pcknHI. bildikleri gibi-karnı birnz 2)/4/941 Cuma günt snat 16 da encü-
l• ·l\ll nıcınlcketlcr hesabına bır knzanc. han tamır edılcccklcrdir. Bu tnmır ışle- "'<>lrmektcn lmşka hiç bir kusuru yoktur .. 1 <IQ fa.,..ı_ ıl b'l' · A ·•-- b-'· A b zı lıklnrına tesir .. ı,..~··· · mene muracnat ım. l7 "~say n ! ır. • . rı .merı~nın ;ıurı 3 r İnsan arpayı buğday yerine yemeğe 9. t 4, t 8, 24 135 3 (822) 
rn,_lbıaıııstmıdaki luırCkiitn J:Clin.ce: Al- etmıyccektır. İkı okyanus filomuzun mecbur olunca ona buğdaya olduğu ka-~ tazyiki Ege denizi sahil bölgesiyle tam zamanında hazırlanmış olacağına . öst ' ekte k 1 - 1389 ncu sokakta 36 ncı adanın 
'~ bölgesinde·. artnı•ctır Almanlara kaniim dar. hürmet g ekrm)n...ı-.ğınd usurd 1 etmez 345 metre murabbaındaki 38 sayılı ar-
tô H..,, • - ve hayvanlara ya ~·· an o ayı llr t . 1 . i.tdUrl"x.t:-..1 ki 
te ~ ,Alman motörizc kuvvetleri Serfi- Bnhriye ııazın son günlerde Nevyor- ou nz Fakat, arpa kahve tozuna kan- sanın sa ~1 yazı. ış en m U5..u..-e 
ı Yı ışgal e+-ı .. terdir Alman harekatı !kn gelen l\falaya zırhlısının havuza çe- ym ·bUsb" •. d •. • k't şartnamesı veçhıle açık arttırmaya ko-
oiUı wıu.;ı • A • • • şınca iş utun egışır: o va ı arpa- 1 t h bedeli 1725 li 
!la ~. ınotörize kuvvetlerin barckitı- kilccek olan hir çok harp gemılerının nın ilk ve en büyilk kusuru kahvenin nu muş ~~ mu ~mme~29 l' 40 k -
b• ınusaıt olan Kozana ve Kozana cenu- birincisi olduğunu illlve etmiştir. k ku ka b ttirm k olur Kahv . ra muvn at temınatı ıra unıc:-
ı İslikn • d 'nki f kted' N G nl d ı · t ns 0 sunu Y e e · enın tur. Taliplerin teminatı iş ba!lkasına va-
l\trı ınctın e ı şu etme rr. nzır roe an mese esme em bütün meziyeti her tUrlil lavanta koku- t rak kb ı ·1 'h ı ta lhi i 

p ıttefıklcrin bir geri manevrası l"a- ederek demiştir ki : lannın üstünde olan güzel kokusunda- ıra ma uz. ar! e. ı a e r o nn 
~di~ dnhn geriye çekilmeleri muhte· - Teşkill'itı mUkcmmel olan her do- dır Onun için zevk' sahipleri hayran 5-5-941 -:.azart~ı güml snat 16 da encU
İd 

1 
r. Kanruıtimizcc Yunnnhlnr için nanmanm her tUrlU ihtimalleri karşılı- old.uklan bir güzel sanat cserl gördUk- m~ne 1;~~~caa arı.kakt 63 il d 

F.!~ nıüdafaa hath'Lamya ile Arla kör- yacak tedbirlere evvelden baş vunnası lcri vakit onu •knhve kokusuna benzi- 349 - tre ncubs~ d akil· .,5nc al anın 
~ a!'asındaki eahadrr. Genişliği yüz J.azımd . • .. me mura vaın a ,., sayı ı ar-
~lo~etre1i gc~miyen bu bölgede g&· Alba~· Knoks sahı1 muhafaza hizmeti- ~ku ~~~:~: g~cll~btn~k 0::

1 san~ satı~ı ;ra~ilişleri:'ü~~\rlüğünd~ki 
'1l ~dıli bir müdafaa yapılmn!lt mulıte- ne ait bir çok gemilerin Amerikan do- Kahveye şeker bile kanşt;rılınca 0 güzeİ "-al n~~sı ~\ e a~ı b"l d ;~~~; ]'o-
~~hr ~ nanmasına devri meselesinin görüşül- koku derhal bozulur. Kahve tozu arpa nu ınukşkutr.t l! atmml"'eOrıl' e 9e0ı m. ..._:ra 
·~nU\.A llAREKATI kt ld w ·ıa etmiştir . . . muva n e.mına ı .:ı ıra r.uru~,.ır. 
J\lnıan n . h k r Soll da dur- mc.72e SEatgPE:raoL GEMiSİ t~zu ıle btr araya gelınce kahve kokusu Taliplerin teminatı iş bankasına yatıt'a-

~~~lınu tııc;' ;r: ekı "d:Fieri bir YAPILIYOR hiç kalmaz... . rak makbu:tlariyle ihale tarihi olan 5-5-
~t esn~d: dÜım;'dan 21 subay V i.ngto 17 (AA) _ 180 milyon Rivayete göre, şimdi kahve diye satı- 941 Pazartesi giinil saat 16 ea eneUme-
~ '160 ne.fer esir almıflardır. doıa':! insan~dilecck olan yetmiş iki seri lıın tozlardan bazılarına kavrulmuş no- ne mt\racaatlan. 

l:>i4nıan T bruk kileri' .... :ı , misi larla .. ehh bul hut, bazılarına da kavrulmuş fındık to- 18-22- 27-3 1485 (892) 
2SQ o mev: onunue petroı ge top muc ez u- k t • ı .Pek insafsız satıcılarm 
~U bırakmıştır. Bir keşif hareketi nacaklardır. Bunların ilk grubu dokuz b ruk ı!Jr a~ fındık k8buklannı ka- t LAN 
ctlr hndn da İn~Uizlcr 1 sub.ay ve 39 ayda hmnete gireceklerdir. Bütiln bu n ~ :~ınetozunu kanştırdıklannı Yeni Asır gnzetcsinin 27-2-941 tarih 
~ ı~ı:_:ı~ ~u~lnğlliz ~?:n- gemiler iki senede_ hazır olacaklardır. :nıer\Ue vardır. Bunlara da ayrı ve 3 nen sahifesinde 7.irııat bankasma 
tlt. 'Yn- Alma .... ~y eta kım ııruınt_rie 1 ış- O> ayn oldUklnrı vnkit hi.innet ederiz. No- borçlu ~hasın p,ayrl menlrullennin ikin-
t .. L -~ an n ve mo o ze vası- Akd . d M"hv r h d k vrulm b'-!- diW• . ' . --arı tahı:i cdlım:...u- enrz e ı e e u un n uşu u.uıı sev gımız el arttırmasının yapılac:ı~na daır ne.c; .. e-

p ..., .... • leblebi demektir. Fındık içi zaten )qy- dilen ilanda gösterilen 27 tarihinin Pa-
IJ lk h b darbe indirildi metli malzemedir. Fındığın kabuğu bile zara rast.gelmesi hasebilc ikin::" artbr-

O an ar inin ne- fındığın yetiştiği yerlerde güzel ate~ ol- manın 28-4-941 tan'hine mUc;:ıdif Pazar-
BÜYOK BİR FİLO duğundan makbule geçer. Fakat kahve tesi saat 11 de başlıyarak 12 de biteceği 
CEBELÜTI'ARIKTA tozuna karışınca onu kahvelikten çıka- tashihan ilan olunur. 1450 (88S) 
Elcezirc, 17 (A.A) - Büyük bir İn- rırlar. 

S [ Baştarafı 1. ci Sahift!de] giliz filosu Atlantikten Cebelüttanka Hile yapan sntıcılarm işlerinin hep· 17.MtR 4 cU 1CRA '\~F~URLUCUN-
Piker şu suretle devam etmiştir: gelmiştir. Folikalenin askeri limanında sini fen adamlnn bilmezlerse de, kitap- DAN: 
~ YUNAN HATTI demlilcmiştir. Filoda bir tayyare gemi- lara göre, kahveye daha bir çok şeyler İzmir Knhranı:ınlar ın:ıhallesi 87 nci 
.ı: ARILMADI siyle Renovn zırhlısı da vardır. kanştınlır: havuç., pancar, incir, fasulya ada 4 UncU sokakta n'ul<l-n iken elycvm 
- Yunan kuvvetleriyle iş birlifil ya- TRABLUSTAK! ALMANLAR? acı bakla, badem, hurma, kızarmış ek- ikametgahı meçhul oL-ın Ahmet kızı 

Jlan İngiliz ve imparatorluk kıüıla~ bir mck. meşe ağncının palrunutlnn.. UmmU kadın tar ına· 
~ok noktalarda düşman zırhlı kıtalarını Londra 17 (A.A) - Sicilya sulannda Bizim memleketteki hileli satıcıların Kahraınan1ar mnhallesi 4 ncü so'kak-

ticesi yaklaf tı 

SAHiFE J 
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i Devlet Demir Y ollarındon s 
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Menemene gidecek ihtifal trenleri 
DEVLET DEMlRYOLLARI 8 tNCI iŞLETME MODORLO~ONDEN : 
20 Nisan 941 tarihinde Menemende yapılacak Kubilay ihtifali münasebe

tiyle ayni günde biri Kar§ırakı.ı.dan ısaat 12,20 de diğeri Basmahaneden saat 
12,40 ta kalmak üzere iki hususi tren ynpılncak ve Mnnisadan da Menemene 
snat 12, 30 da ayrı bir tTen tahrik edilecektir. 

Trenlerin Menemenden lzmire dönüşleri sn t 16,36 ve 17,45 tir. Mani.sa
ya dönecek trenin avdeti 16,46 dir. 

Bu trenlerle Menemene gidip dönecek yolculara gidiş bileti verilecek bu 
biletle yalnı~ ihtifal trenlerinde muteber olmak üzere dönüıte de muteber 
tutulacaktır. 

Oçüncü mevki bilet ücretleri gidiş geli§: lzmirden Menemene 34. Karp
yak.adan Menemene 2 3, Manisadan Menemene 38 kuruıtur. 

Sayın halka ilun olunur. l 420 (895) 

izMJR İNHİSARLAR BA MtJDtlru.VOtJNDEH 
idaremizce bir sene zarfında merkezden ve civar kazal rdan satın alına

cak tahminen yedi milyon kilo çuvallı malların (üzüm, incir anason ve snir 
iptidai m ddelcr) anbnrlarımızda yapılack hammaliye itleri, 2/5/941 cuma 
günü eaat on bette ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammen hammaliye ücretleri tutan ( 115 78,25) muvakkat teminau 
(868,37) liradır. isteklilerin, 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlı
yacakları teklif mektuplarını, muvakkat teminat nakit makbuz veya banka 
teminat mektuplariyle 2/5 /941 günü saat on dörde kadar baş müdürlüğü
müzdeki komisyona vermeleri ilan olunur. 18 - 22 1461 (890) 

roPRAK MAH ULLERİ OFİSİ UMUM MÜ· 
1JURLUGt1HDEH: 
(EKSPER VE MUHASİP ALIHACAK..) 

Alım merkezlerimizde çalıotınlmak üzere E.ksper ve Muhıı.sip yetiştirmek 
maksidiyle 1 /5/941 tarihinde Anknrnda 2 -3 hafta devam edecek iki kura 
açılacaktır. Kursa iştirak edenler kursun sonunda ynpılacnk müsabaka imti
hanına girerek kazandıkları takdirde alacal:lan derece sırMına göre ruıgarl 
60 ve azami 100 zer kadro tahsisatlı va:tlfelere 3659 - 3966 sayılı kanunlar 
mucibince alabilecekleri ücretlerle tn}in edileceklerdir. 

EKSPERUK KURSUNA : 

Mecburi hizmete tnbi olrnıyan ziraat mektebi me%unlııriyle en aşağı orta 
veya buna muadil tahsil görmüş olup zahire ıl.şlerinde tecrübe ve ihtisas sa· 
hibi olduğunu tevalk edenler ve 50 ya§ını geçmemiş bulunanlar. 
MUHASıPUK KURSUNA : 

Devlet veya müessesat muhatebt' işlerinde çalı_şmıı bulunanlardan en az 
orta veya buna muadil tahsil gören ve 50 yafJnı geçmemiş olanlar girebile.. 
ceklerdir. 

Kurs sonunda yapılacak mü!l8haka imtihanında kazananlardan Ankara 
haricinden gelenlere kanuni harcırah ve yevmiyeleri verilcce'ktir 

İsteklilerin apğıda yazılı veıikalariyle nihayet 25/4/941 ~1cşamına ka
dar bizznt veya yazı ile Ankarada umum müdürlük zat işleri müdürlüğüne mü
racaat etme-Jeri !ft.zınıdır. 

J - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Mektep fiahadt>tname veya te.sdiknamesi 
3 - Varsa hizmet vesikası 
4 - 7.nhire i"lerindeki ihtisasına dair resmi vesika 
5 - Askerlik terhis tezkeresi 
6 - Doğruluk H~ıdı 
7 - Sıhhatlerinin vazife ifnsıoa müsait olduğuna dair rapor 
8 - 3 adet vesikalık fotoğraf 18 20 (865) 

tJDiJ VGtJ EH : 
E,nnf Şeyhi mnhnllesinin haftani sokağında kain hııcı S3dullah vakfından 

41 No.lu ev ihale tarihinden 31 /5 /942 tarih· e kadar sendiği 210 lira üze
rinden açık arthrmaya çıkanlmıştır ihalesi 28/ 4 1941 pazarte!i günü saat 
ondadır. Talip o1anlann vakıflar idaresine müracantlıın. 

16 27 1460 (889) ~yiata .~rrataralı: tardetmislerdir. Düş- bir düşman vapur kafilesinin ve bu ka- ynpıp yapmodıldnrını bilmiyorum mn:ı. tı:ıki arsavn 31-1-!>31 tnrih ve 60 numa.."'n 
~ bUyuk gayretlerine ra~en yeni fıleye refakat eden harp gemilerinin ta- Avrupndn kahveye en çok knrıştınlon ile bc1cdivcye ipote"lc cttP"'iniz arsa be--
ıun k ha mnmen batınldıklan hakkındaki haber ynb:ıncı şey, kalın kö1dU hindiba otu- dcllnd<'n bO"<'unuz olnn 1!)8 lira 14 ku- -------------------------------
\,,,. an mu avemet ttını yarmağa mu- ü b~' 1 b t 1 ı kıs I • G.:~ . .::.s.ı .s Ba •ıtffak olamamıştır. m nnse uuy e. a ın an vapur ann - dur. Kahveye knvrulmuş hlndiba kö"kil nıc: yiizdc 9 faiz yü:z:dP 10 veküle Ü<."re- zm r au.nraa. l!'rs; Ud~IU ünden : 
Şimal cephesinde vaziyet ciddiyetini men harp malzemesi, kısmen asker ta- karıştırmak hilesini XVII inci asırda tile birlikte isbu ilanın neşri tarihinden T csbit Gümrük R Kıymeti Kilo Cinsi 
~~b· cbnekle beraber hasarat veri- şıdıklan bildirilmektrdir. Deyli Telgra- - şimdiki gibi gene İngilizlerin Avru· itibaren 30 gün içinde ö-temeniı ve ta- No. Lira Kr. Lira Kr. 
'"l ı.r haldedir. fm deniz muhabiri diyor ki: pa sahillerine karşı kurdukları bir ab· kibe karsı bir itirazınız varsa 10 gün 
L l\.rn.avutıukta d:'smanın mevzii hare- Beş nakliye gemisiyle Uç torpitonun luka zamanında -- felemenkliler icat et- icinde sifnhi vcva istida ile icra dcire-" u "'"l babrılmı§ olmasından memnuniyetimizi ] d d b b h'l Ad tı:ı.n~:.' zayiat verdirilerek pUskUrtül· miş er ir. O zaman an eri u ı e cı e- "ine bildirip hed.ıv:ı vesika.almanız lfr. 
~~ur. en fazla celbeden şey kafileye refakat ta aleni olmuştur. Hindiba kahveye ka· zımdır. 
tt
1 

OTR. • ış lNGtLtZ H'OCUMT.ARI f eden gemilerden hiç birinin kaçma~a rıştınldığı vakıt kahvenin vereceği za- Bu müddet 7.nrfmdll itiraz veya bor-
n 1 muvaffak olmamasıdır. Bn hııl Trablus- rnrlann önilne geçeceğini iddia eden cunuzu ödPmediği!ıiz takdirde merhu-

l!d gı ız havn kuvvetleri yllrUyfi.. ha- taki Alm k tl · · ha ün' ,ft.,_ ~ e b 1 " an uvvc ennın rare 1 ......,.... hekimler bile rıkmıc:tır: mesela, yalnız nun ahknmı kanuniyeve a:{re naraya çev-
tı:ı.a " u unnn düşman kuvvı>tlerlni dar- ki d ektir '< '< oV .... 
fi"-da"ın etmişlerdir. İngiliz tayyareleri • n c ec · kahve inkıbaz verdiği halde hindibalı rilt"ceği mnlômunuz olm'lK üzere isbu 
Jııt ?.aın d dil i l · - kahvenin, aksine, linet vermesL Bun- reh'nin paraya çevrilmec:i yolundaki 

tı.ıı . an a smanın a e ve evazım JanAft"a ,,.en··Li "inde d d 1 b k ] d ~i';11c ~Utcmadiyen ştdde11e hilcum ,-- .,, • wu y an o nyı, Avnıpanın ir ço yere- ö eme emri i15.nen tebli!! olunur. 
ıerdır aslıer"" faaliyetini rinde, kahveye hindiba kanştırmak bir 1464 (886) 

lCAnşlLA· lüle olmadığını aile annelerinin zihnin-
A • n ŞILAN ZORLUKLAR arttırı or- k ~Un den çıkarmak mümkün değildir. Anca 

ltrıd a radyosu diln akşamki neşriya- C!ftngha,,., 17 (A.A) - Çın' basınına 1 ka lm hi d'b f'ı~ su nıaliimatı vermi!'tir: ..,.. ,, satıcı nr, vru uş n ı a tozunu 
~~Pheden gelen haberler yeni bir şey göre Rus - Çin bitaraflık paktı üzerine ayrı, halis kahve dedikleri tozu da ay
~ edı;ıernl"ktedir. Vaziyetin, kıtaatımı- Japonlar cenubi Çindeki askeri faali- n satarlar, ev kadınlan da o iki tozu 
daıı liııman nt si altında geri nhnmnsın- yetlerini artbrmışlardır. Cenubi Çinde- kendi istedikleri nisbctte karıştırırlar. 
~n \'e .Yeni bir müdafaa hattının tertip ki bütün Japon kuvv~tleri ileri hareke- Bu Avrupalı bayanlann ve onların pi-
~1~esınden mütevellit 7orlukları arz- te geçmek Uzere tensık olunacnktır. şirdikleri kahveyi içenlerin hepsi -ta-

1t111de üphe yoktul". 
1

, bit - bizim nlaturka kahvenin - şeker-
k~tnUzdeki r,ünle't'de vaı.iyetin inki- . , siz olmak şnrtilo - çıkardığı nefis ko-
haı-..'hecerine ve neticeni':l bu yeni mu- . EGER YA AMAK kuyu ömürlerinde hiç bir defa alama-
~d e safhalarının seyrine ti\hi oldu- ı._.rlY· ORSA.K.. mış bctbahtlardır.". 
~_sUobe yoktur. ııa Bazı1an, hilesiz kahve içebileccldcri-
• ~~~ MODAFAA Yaşamak istiyen milletler, çok ve ni umarak, çekilmiş kahve pahasının 
,.,.·~vGtLER!NDE fakat sağlam çocuk sahibi olmakla bir iki misli para verip çekirdek kehve 
0ıın A. k ı +tat emellerine nail oludarl , 1 H~b ki ki d ,_ k h ele ı>'1bıı- rnavutlu ta mevzi J yan te- arar ar. aı u çe r er. a veye 

t.ıJa ~tc-ri pUskUrtülırllşt!.ir Yunan kı- Çocuk Esirgeme Kurumu tUrlil türlü hile karışır. En basiti ba1-
hn{1 kendilerine verilen talimat dahi- Genel Merkezi mumuna kalıpla kahve şekli vererek 
~rı \~areket ederek ttalyan1ara vaptık- ~cıacıcıcıcıı::ıı::ıcıacıcccı~· sonra kahve yeşiline boyamak böyle 
~ ll"umlarda zayiat verdinnic;lcrdir. tilrlil tUrlil hileler sadece kavrulmuş, 

'1Unan - Almnn cephesi~e l!e'.lince, Al- ................... _ ................... fakat çekilmeden satılan kahvelere de 
~lil arın cenubi Sırbi~ ttirmeleri ve 5 ANKARA RADYOSU S yapılır. 

,. U kıtnlnrının gP.rb1 Makedonyaya : R u G '() N K O p R 0 G R A M : Bu hilelerden - hepsi değilse de -
lıar rı tizerine Yunan ordusuna bazı .......... --- .......... bir çoğu pek basit surette bile anlaşıla-
hıır l'ltt!tler emredilmesi zaruri idi. Bu 8.00 Program ve memleket saat ayarı bilir: mesclfı arpa yahut nebatı başka 
"~'t;"tll'r evvelden tasaıfanmış olduğu 8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl 8.45 bir madde karışmış tozdan bir parça, 
dar'-ı e Yapılmıc: ve kıt:tlanmrr. veni mü- 9.00 Ev kadını - Yemek Listesi 12.30 yarım bardak su içerisine bırakılınca 

At~tnev1ilt'rin<> yerle~nişlı>rdir. Program ve memleket saat ayan. 12.33 kahve bir müddet suyun yüzünde ka-
~ h! \N T ZYfKt AP.TIYOR Müzik: Knnşık şarkı ve türküler 12.50 lır, halbuki ona karışmış olan madde 

kil~ ıre 17 (AA) - Orta ı;ark tngillz Ajans haberleri 13.05 MUzik : Kanşık hemen suyun dibine çöker. Fakat en 
t li~tl"ri umumi k:ırar~!\hmın resmi şarkı ve türküler 13.20 - 14.00 Müzik : basiti knhvenin kokusundan anlamak· 
ha., il'l'· Y•ınani.c;t.nnda bfitün cephe pi. 18.00 Program ve memleket saat tır. Halis kahve meraklılan o güzel kah-

T~iic;"llan t:ızv"ki artmaktadır. ayan 18.03 Müzik : Radyo sving kuar- veyi pek iyi nyırt ederler. Kah"-e diye 
;'\oır . .;[~1 ~r~~ teti 18.30 MUzik : Çüte fasıl programı. satılan tozlnrda hnlis kahve kokusunu 
~ll!l .rb' 19.30 Memleket saat ayan ve ajans ha- duyama'-'lllCa kahve içmekten vaz ge<;-

litı·.. rn 17 (A.A) - RP ıye nezare- L- 1 . 19 45 K kvimi " " d :1..L k k1 uer en . onuşma : Ziraat ta melidir. Kahve tirynkiligvi çay tiryaki· 
"'~ra.c;vonu: Alman ayna a- 19 50 l\ır k S 1 I 20 15 Rad ~·h cıkan ~e Olimpos mıntakasında . ,,Uzi : o o ses er. . yo liğinden da1ıa çabuk geçer. Herkes ha-

o"'"'.. f·k hattının yanldı~·nı ve Lari.s!a gİktazetesi 20.45 Temsil 21.30 Konuşma : lis kahve kokusunu ayırt etmeye alı· 
~ ·-c,ın - s ld C ısat saati) 21.45 Müzik : RADYO şıp ta hileli kahveler onlan satmak 

1rı• b~n .Alman ilPri hareketine açı. ı- Salon orkestrası 22.30 Memleket saat istiyenlerin elinde kalırsa o zaman ha
h;ı lt,1 ıldıron nyialar Yunan ve tngıliz ayan, ajans haberleri borsalar fiatleri .. lis kahve bulmak da mümkün olur. 
lııdıt ~:ındnnlnrınca foyit olunmamak- 22.45 MUzik : Radyo sa1on orkestrası G. A. 
(}t~nt pl'Ogramının dc\·amı 23.00 Müzik pl. 23. -----
'tond KLF.Rl YERLER 25 - 23.30 Yarınki program ve kapanış .. Sovyetler BelçiJıaya 

gıda maddeleri 
uıerlyorıar .. 

ll~~· rn 17 ( A A) - Atina radvosu ------
~l"rrı ~'"'n :ıs~flıdaki Yunan tebliğini 

,... ıtledir· 
\._ '•a .. b• . 
'l\!'J •• 1 ~kedonynde Alyalcıtmu11 yu-
C~ °" 11dlsıne giren .Alman kuvvetleri 

lt~ıt., nııntalmsınds h~reketta bulu
llıt>ı;ı- 'R "'lambaka istikametinde ilerle
~ il .. ~nlı!:ıvorlnr Alyakumun eenubu
Sı~· "rnişlerdir. 

Borsa 
---0---

ZAHİRE 
20 çuval Fasulya 
50 çuval Bak 1a 

8300 kilo P. Cekirdeği 
ZEYTİNYAÖI 

18 
8 125 
6 50 

Londra, 17 (A.A) - Moskovada, 
Sovyetler birliği tarafından 12 ay için
de Belçikaya mühim miktarda buğday 
ve yağ verilmesi istihdaf eden brr anlaş
ma im:ra edilecektir. 

Almanyanır da tasvip ettiği anlaşı
lan bu hilaf Belçikadn 1%tırabı lıafiflc

tzmirin bu meıhur 
Hilal eczahanesinden a1acakıınız. 
Çünkii eczacı Kemal Y Aktq ya-
par. , 

Türkiyenin bütün ~evkini kendi
sinde toplamı' bir ıahf'..serdir. Takli
di yoktur. Çünkü ~pılamamakta
dır. 

Hll..AL ECZAHANESl 

1 
Kiralıfı Apartman 

Vasıf Çınar bulvannda Çancar 
apartmanı (8) numaralı dairesi ki
ralıktır .. Kapıcıya müracaat .. 

'f1 TELEFON: 2599 1-4, 

'Birinci !C:tnıf milf<'hnssı!I Doktor 
Demir All Kamçıoğla 

Cilt ve Tennstil hastftltklan ve 
ELEKTRİK TEDA VİI,ERİ 

Ririnei Beyler Sokaiı No. 55 .. hmlT 
Elhamra Sinem1151 arkamda sabah
tan aqama kodar hastalannı kahul 
eder .. 

TELEFON : 3419 (461) , ~ ~U Arnavutluk cepht>sir.de G5rice
tı:ı.an el!~P mıntaknsınea hir boğaz düş

lllle geçmiştir, 
., 

39 50 tecek.tir. .... 103695 kilo 38 

115 1440 00 248 4S 40 Pamuk karışık ipekli perde-
lik tül 

1 18 30 00 12 O 00 6 Ad"t motöraüz fenerd% 
bisiklet 

Yukarda cins ve miktarı yazılı eşya ile leva%ım servisi iliin tahtasında yazılı 
e~lar 2/S /941 cuma günü saat f 4 tc açık arttırma ile satılacağından mü
zayedeye · tirfık edeceklerin % 7.S pey akçasını ayni gün snat 12 ye k11dar 
Baş müdüriyet veznesine yatırmaları, pey akçası yatırmıyıı.nlann miizay<'deye 
İ§tiralı:: ettirllmiyeoeği ilan olunur. t 8 30 1466 (893) 

.. 
A R.I 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ROMATIZMA, BAŞ, D!Ş, StNIR, 

ağnları ve GRiP, NEZLE, SOôUK

ALGINUKLARI, DEllMAN kaıe

lerile derhal geçer. lcıt ında günde 

1-3 Ka§e alınır. Her eczanede bulu-

nur. 

Hntlln'lnR :;JmJ!\'VZ:l:>I ın1J -Jıpz!fq ıuııcsqm um!l;'lf!lJ3i\ }t:qtpg 
·~.rnb(JA1mf :ıraıalffZ1'111'3J ımn.nt.1P! Q'mOl~'1:TH : J V}l)(JH 

".tnfO JUı.no ounrıµpıa~aJ m.ıUJWl ap;,aesaru 'UUl!(\UO't cpJıUpJ 
".ı:.pa apuaı .ru.ıp! ıog ';qJap~ !U!.ı;"ınuq :>fUWUcA u<npnoq 

H 'ınınoq .:ıu.JP! 1lf" 111s ~ısul.fu ıaq 'ıuıqcq!m OOUS;'IUI 'nun~nı>1n.;!osıaq !D3A aA 
~sa 'nluu1111ı;roz R.lp! lplf13 ~pır~ı ":ıtnn.ın ~ııa.ıpnJt ~l'w~ııc.\ u!.ı3Jlf3.IQ!?8 

zımu•n1UI <YJROı\1"'"J:ilR 01:11 :ıt W<lfl!1DiJ uapun11 
·!?1' rm.nrıdo~ m.nrrttfltJSUlf !lf"P ıcn()i( HJ>'"I tnns q.ıoı 18.lp! uölpJaPıla.ıq2a 

tZMtR StCtL1 T!Cl\RET MEMUR. SARI AHMET PAŞA VAKFI MU-
LUôUNDAN: ITEVELLtLt(a1NDEN: 

(Edibe Kaz.mirci) ticaret unvanile fı- ·Sarı Ahmet pa'a vakkıa ı:it Akhlsa
mlrde Anafartalar caddı:-sind"' 18 numa- rın Sanca k 'y mev'kiindekt Yumru dam 
11alı mağazada tuhafiye. kundura, elbise, değirmeni denmekle maruf iki taşlı su 
kum s, rnanlfatura, zUcen.ciye v sair dt> inncni 1+941 Uırihinden itibareu 
emtin üzerine ticnretle iştıral eden Edi- iki sene mUddetfo k!r&ya verilecektir. 
be K~mircininbü~k!;~U 1ti~ret ?.nva~ı .1~ Talip olanlar 28-4-941 günil saat 1"' te 
cııret .rı;anunu um enne gore s!cı. ih:ıle.sf fern eiiilmek Utere Akh\Mr ev-
qoo3 numaranna kayt ve t.escl1 edıldı ı . . nan olunur. kaf ıdaresınae bulwm_ıalnrı ve dtıha ev-

1zmlr sicili ticaret memurluğu resmt vel şeraiti bilmek istiyenler ~khisarda 
mühril ve F. Tenlk im:r.uı mUtcvelllsin~ milracaatıan ilan olunur. 

1458 (887), 1;8-2~4 1441 (896) 



~IY ASI VAZİYE2' 
---<r>--

, ... u~oslavyadan 
Yunanistanda vaziyet] 

tehlikeli değil 

YEN! ASIR 

HAVA MUHAREBELERi 
Yr'E ŞIDDETLEfı Dl 

Balkan aemalarında 
bir muvaf fakiyet 

---"<>--

18 N 1 S A N C U M A 

kalan mirasa Müttefikler ye- Al .. 
0

, k 
• manyayaço 

1: ep birden hü- nı hatta yerle- b .. ..k h .. 1 

rngiliz tayyare
cileri büyük 

Vardar köprü
sünü yıktılar 

latanbuldan cıkacak 
9 

olanlar 
------------------x.x------------------

Bunlar numara sırasile 
sevkolunacaklardır 

cum ediyorlar! şirken bir şey uyu ucludm ar 
~ • yapı ı 

Bulgaristan da harelıe· kaybetn_ed~ler --«>--
ıe hazırlanıyor • Libya· -o-- Londra da uzun bir -----------x4x·----------

Mütemadidcdgalar ha· Anadoluda lıira ihtilıôrı yapılmaması için Jlijlıd-da vaziyet düzeldi • .Ja· Bütün lıuvvetler ve harp 
ponıar Sovyet palıtını malzemesi zayiatsız 

Amerilıaya Jıarşı gerilere aJındı.. 
yapmışlar.. ~ndra, 1_7 (A.A) -. lng.ilis. gaı:e-

Radyo gazetesine göre bugünkü gö- telerı ~unanıa.!-'1da ukerı vazıy~!ın da
rünüşü ile dünya siyaseti manınraları ha aarıh oldugunu yuıyorlar. Muttefik
~dur : ler yeni hatlarına yerleıirken kuvvetle-

Yugoslavyanın Almanlar tarafından rini ve harp mtlbemelerini tamamen 
mağlup edilmesi Uzerine şöyle bir vazi- muhafaza etmiılerdir. Bu har~t esna
yet hasıl olmuştur: sında diifrnana ağır zayiat verdirilınif-

1 - Bazı tahrikfı~ılar, şimdi istiklal- tir. 
lerini ilan etmişlerdir. İlk adım Hırvat- İngiliz gazeteleri Arnavutluktaki Yu
lar tarafından atılmış ve hemen Alman- nan askerlerinin bir tek nefer lıaybet
yn ile İtalya tarafından tnsdik edilmiş- meden Cörice mıntakasından çekiJi,ini 
tir.. büyük takdirle ka11ılamaktadır)ar. Yu-

Söylendiğinc göre Hırvatlar ile Al- nan - lngiliz kuvvetleri timdi tabii mü
manlar arasındaki münasebetler tıpkı dafaa kabiliyeti olan bir mıntakada yer
Slovak:\ a hükümeti ile Almanya ara- leşmiş bulunmaktadırlar. 
smda olan münasebetlere göre tanzim ALMAN y ALANLARI 
edileceh-tir. Fakat Kral Alcksandrın 
katliyle alakadar kimseler tarafından Taymis diyor ki: Alman propagan
kurulan bu hüküfnetin, Hırvat milletı dası bir çok yalanlar yaparak lngilizle
tarafından tanınmnınakta olduğu söy- rin guya Yunanistandak: mücadeleyi 
lcnmektedir. Hırvat milleti lider olarak terketmek üzere olduğunu, hatta lngi
Maçeki tanımakta ve Maçek te Yugos- liz kuvvetlerinin vapurlara irkabında 
lavya kabinesinde başvekil muavini ola- Yunan donanmasının himayesini talep 
rak bulunmaktadır. ettiklerini ilan etmişlerdir Bu manasız 

Birleşik Amerikadaki Hırvatlar da yalanlar salahiyettar İngiliz makamlan 
bu hükümcti tanımamıştır. Bunlar Ame- tarafından tekzip edilmeden önce her 
rikan gazetelerine gönderdikleri bir tarafta layık olduğu şekilde kar§ılan
mektupta diyorlar ki : ıAmerikadakı mıştır. 
Hırvatların ezici ekseriyeti bu hadise-
yi utanma hissiyle karışık derin bir TEHLİKE KARŞILANACAKTIR 
deh tle görüyorlar. Hitlerin kurduğu Taymis şunları ilave ediyor: Yuna-
bu hükümet Tiso (Slovakya hükümet nistana bir heyeti seferiye gönderilme
reisi) ve Kusling (Norveç hükümet re- si gayri kabili içtinaptı. Buna müteessif 
isi) hükumetlerinden daha fena çık· değiliz. Yunani.standaki ordumuz müt
mıstır. Bunlar, olduJdarı yerlerdeki 

k fu d dik! tefikimizin malik olmadığı modern vası-
halk taba nsına nü z e eme · eri gi- talara maliktir. Tehlikeyi küçük görmü
bi Hırvat hükümeti de etrafında bir 
halk tabakası bulmamaktadır. yoruz. Fakat onu karşılamağa imade-

2 - Diğer taraftan Yugoslavya ikin- yi.:ı:. 
ci ve başka bir taksime dılha uğramak- ISABETLt HAREKETLER 
tadır. Yugoslavynnın komşuları ve hat- Deyli Telgraf di.vor lci: Bir harpte 
ta bu devletle ebedi dostluk misakı im-
zalıyanlar şimdi Yugoslavyadan' kendi- tchl~eler bertaraf edilemez. İngiltere 
)erine bir pay koparmağn çalışıyorlar.. !e~dıt. altı~da iken adamızı ~üdafaa 
Bulgaristanın da bazı Yugoslav toprak- 1~~n bW: hızım .olan ~alzemeyı. Mısıra 
Jarını işgale hazırlandığı öğrenilmisfu. goz:derdik. Ha~e!er ~'>pat etti ki bu 
Sofyada Makedonyanın işgali için bü- şckılde harekebmız ısabet olmuştur. 
yük bir nUmayiş yapılmıştır. Fakat Bul- Trablusgra~~e 8>'.~1 ıseyi yap~• ol
garistan Yugoslav toprağını işgal için saydık b':1gun Duk Daustun teslim ol-
henüz adım atmış değildir. mak teklıfle karşılaşmamış olurduk. 

Bükres gazeteleri bile Romanya as- -----
kerlerinin harekete geçerek Yugoslav Af r. kaya aeır-ı·rı·. 
topraklarını şgal etmelerini istiyen ya- ~ ~ 
zılar yazmışlardır. Yugoslavyanın Mos-
kova büyük elçisi bu neşriyata cevap 1 en A imanlar 
teşkil eden bir mektubu Rumen başve-
kili general Antoneskoya göndC'rın· 'ir. 

UBYADA VAZİYET 

ingiliz gazeteleri Lib) uda \ m.ı~ ctın 
ısliıh edildiğini yazmaktadırlar. Alman
ların Trablusgarpten Sidi Barraniye ka
dar ilerlemeleri inı;1izlerin Sidi Barra
niden Bingaziye kadar ilerlemelerine 
benzemektedir. İngilizler önlerinde mu
ka\emet görmediklerinden hedeflerini 
nasıl a mışlarsa Almanlar da mukave
met görmedikleri için bedellerini aşmış
Jardır. Bingazi ve Sidi Barrani arasında 
ingilizler harbı kabul etmemişlerdir. 
Mııharcbcyi ancak Marsa Matruhta ka· 
bul edeceklerdir. Almanların bu müs
tahkem mevkie taarruza hazırlandıkları 
öğrenilmektedir. 

AMERİKA - iNGİL TERE 
TESANÜDÜ ARTIYOR 

Ru • Jaııon paktının imzasından son
ra Hirle ik Ame.rikanın İngiltere ile te
snniidii hiishiitün kuvvetlenmiştir. 

,Amerika, Rus - Japon paktını doğru
dan doj!ruxa kendine mtiteve~cih telak
ki etmi tir. Japon başvekili Prens Ko
no\ e açıkc;a demi tir ki : 

.. - Biz Amerikanın sulhu bozması
na mani olmak ic;in bu paktı imzaladık.• 

Japonya Amerikadan evvela ~ ~zak 
Şarkta giri tiği teşebbüslere manı ol
mnl;' .. n c;f'kinmesini, saniyen fn~iJizlere 
yardımda çok ileri gitmemesini istiyor. 

Pakt Amerika üzerinde makiıs bir te
sir husule getirmiştir. 

ne kadar? 
--c>--

Alınanlar umdulıları 
gibi Mısırı ve Asya pet· 
rollerini ele geçirıneğe 
muvaffalı olamıyacaJı 

Nevyork, 17 (A.A) - Yorkşayr Post 
gazetesinin askeri muhabiri yazıyor: 
Mısırdan geçerek Asya petrollerine 

bir yol açmak için yapılan Alman teşeb
büsü münasebetiyle şunu gözden kaçır
mıyalım ki şarkı Afrika harekatı filen 
bitmiş sayılabilir. 

General Vevel bundan sonraki hare
katta daha serbest bulunacaktır. iaşe ve 
levazım meselesinin mü külleri de or
tadan kalkmıştır. Kara ve deniz tayya
releri daha iyi şartlar içinde iş birliği 
yapacaklardır. Nazilerin 2500 tanklık 
bir zırhlı fırkayı Libyaya gec;irmeğe 
muvaffak oldukları şüphelidir. Bu fır
kanın iiçte ikisi şimdi denizin dibinde
dir. Almanlar ltalyanlann da Libyada 
malik bulunduktan bir mikdar tankla 
beraber ancak kuvvetli bir zırhlı liva 
teşkil edebilmişlerdir. Amerikada yapı
lan tahn)inlere göre Almanlar üç zırhlı 
fırkayı Afrikaya geçirmeğe teşebbüs et· 
mi.şlerse de bunlardan anca)( 1400 zırhlı 
otomobil ~eçirebilmi.şlerdir. 

linde Jıöprüden geçen met~e tedbirle:.!"ihaz ediliyor 
Alman altını durdu.. İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Ken- nakledilmek haklarım kaybcdece1'te1· 

taarruza uğradı 

HASAR VE iNSANCA ZA· 
YIAT YÜKSEK 

Londra, 17 (A.A) - Küprülüdeki di arzularile İstanbuldan çıkıp Anado- dir. . 
büyük Vardar köprüsünün tayyareleri- lu,Ya. gidece~lerin sevki işleri etrafında Maaş sahipleriyle mütekait ve Y~~ 
mizin pike hücumlariyle tahribi hakkın- tedbırler ittıhaz olunmaktadır. lerin üç aylıkları bulundukları kaz_. 
da tafsilat alınmıştır. Bu işi başaran Viliyette, muhtelif mahallere gide- gönderilecek ve oralardan alınacakbf• 

Londra, 16 (A.A) - İngiliz hombar- tayyarelerimiz düşman projektörleri ve ceklerin ~yannamelerinin tasnifinden JI. -1:'. 
dmıan tayyarelerinin diin gece şimali şiddetli baraj ateşb·le kar~ıJaşmı~lardır. aonra aevkiyat ayrı postalarla ve numa- Ankara, 17 (Yeni Asır) - lıta~~ ... 
garbi Almanyadaki şehirlere, endüstri Pike yapan tayyarelerimiz düşmanın ra aıraaiyle yapılacaktır. dan Anadoluya geleceklerin çoğaııı--
ve deniz hedeflerine karşı büyük hü- ateşinden müteessir olmanuşlardır. Bir Evvelden ilin edilecek günlerde kal- Uzerine, kira ihtikhına meydan k~ 
cumlar yaptıkları öğrenilmiştir. Bu ta· pilot dört defa pike yaparak bombaları- kacak tren veya vapurlara meşru maze- ması için hükümetçe icabeden (edbiıl" 
arruzlann en bü)·üğü Bremen şehrine nm tesirini görmek istemiş ve bir defa- reti olmadan binmeyenler meccanen ittihaz olunmaktadır. _....,.. 
~-ı yapılmıştır. suıda bombalarım civardaki demiryolu- mııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııımıııııııımııınıımııı1111111111ıımııHHIHlffllllll""" 
BİR ALMAN VAPURU BATIRILDI na atmıştır. Diğer İngiliz tayyareleri 
Londra, 17 (A.A) - Blenhaym bom- köprü üzerine vardddarı zaman büyük B aıvekil Ticaret 

bardıman tayyarelerimiz Borkuma ye- Vardar köprüsiinün tamamen tahrip 
ni bir hücumda bulunmuştur. Adanın edildiğini görmüşlerdir. Bu köprüden 
üzerinde çok alçaktan uçan tayyarele- mütemadi dalgalar halinde geçen Alınan 
rimiz kışlaların bombardımanından ev- kıtalan şimdi durdurulmuştur. Salahi
vel topçu mevzilerin'e bomba atmışlar- yetli mahfillere göre köprü bir harabe 

Vekaletinde· 

dır. Adanın garbinde dört bin tonluk bir haline konmuştur. 
şilebi batınnıştır. Diğer teşekkülJerimiz İn~iliz hava kuvvetleri kısa müddet 
da kıslalrıra hücum' etmişler ve son cereyan eden hava muharebelerinde 
bombalarını atmadan evvel civarda is- yüzüncü düşman tay:varesini dUşürmüş
tikşafatta bulunınuşlardır. Dün gece av- lcrdir. Subay rütbesinde bir genç pilot 
cılarımızın İngiltere üzerinde düşür- şu bir kaç gün içinde beş Alman tayya
dükleri tnyyare adedi dörde baliğ ol- resi düşürmüştür .. 
muştur. Halen hava muharebelerinin bariz 

-------------~--~---x•x-------------------~-
Ankara 17 (Yeni Asır) - Başvekil doktor Refik Saydam bugün Ticarri;; 

kaletine giderek bir müddet tetkikatta bulunmuş, Ticaret vekili Mümtaz 
men ile görüşmüştür. __ ..,. 

il 11111111ıllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uUlllll"" 

Soğuklar bir çok· mah-
sule büyük zarar verdi 

LONDRAYA YAPILAN HÜCUM vasfı Alınanların Yunanistandaki mü-
Londra. 17 (A.A) - İngiliz hava ve nakale yollarımıza taarruzlarını tevcih B x*x ı., 1 .... Jt" 

k h 
Ankara, 16 (A.A) - uraya ge- pwm tetkikata nazaran soğu.it daıe 

dahili emniyet nezaretinin tebliği: Lon- etmeleridir. Düşman bir çok pi e Ü· uk fi': 
draya dün çok şiddetli ve sürekli bir cumları yapmıştır. Fakat Almanlar iyi len malumata göre devamlı aoğ lar ba§ta kaysı ağaçlan olmak üzere ~ ~ 
taarruz yapılmıştır. Bu taarruz şafaktan nişan alamadıklarından bombaları dağ- bağlar ve sebze bahçeleriyle meyve li, dut, kiraz, elma ve armut ağaçP ~ 
biraz evvele kada.r devam etmiştir. Ha- larda ve denizde patlıyarak hiç bir za- ağaçlarında büyük tahribat yapmıştır. da ve muhtelif meyve ağaçlarında --*" 

Ekinlerin bir kısmı ile zeytin ağaçların· de 90 dan •fazla, üzüm bağlarında. 1"':. 
sarlar pek büyük ve insanca zayiat yük- rar vermemiştir. ~ 
sektir. Londranın dışların:l da bombalar YENİ INGİLZ HAVA HÜCUMLARI da da tahribat kaydedilmiştir. Soğuklar de 5 O hasarı mucip olmuştur. Afyo .J. 

Kah 17 (AA) O ~- h devam etmektedir. tamamen yanmıştır. Merkezdeki Sil''\ 
atılmıştır. Bu ınıntakada insanca zayiat ire . -· rta şarA. ava ı1 
büyük olmamıştır. Hasar vaki değildir. kuvvetleri umumi karargahının tebli~: Malatyadan gelen bir telgrafa göre miktarının üç milyon lirayı teca~ı _;t 
İki düş111an tayyaresi düşiirülmüştür. Yunanistanda İngiliz hava kuvvetleri- aoğukların meyve ağaçlan üzerindeki tiği tahmin edilmektedir. Kaza? 

TAARRUZ BÜTÜN GECE SÜRDÜ ne mensup bombardıman tayyareleri tahribatı misli görülmemiş bir derece- ki zarar yekununun da tesbitine çal 
Londra, 17 (A.A) _ Londraya dün bilhassa Kozanayı, Manastın, Ptolemais dedir. Ziraat müdürlüğü tarafından ya- maktadır. ..-

geceki hücum şimdiye kadar yapılan mmtakasında düşn'lanm b.şe ve levazım mmııııı1111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııımııııııııııııııııııııımuııııııı11ıııı 
hücumların en şiddetlisi olmuştur. Taar- kolları üzerine durmadan hücumlar yap.. Yeni senenin ilk 3 ayındaki ticaretimis 
ruz bütün gece devam etmiştir. Bütün mışlardır. 
mıntakalarda yangın bekçileri, çıkan Bir çok hasar vukua getirilmiştir. Ko
yangınları söndürıneğe gayret etmişler- rinas civarında demirvolu Kitraos civa
dir. Londr~ mmtakasına ilk gelen düş- rmda yolda bir otomobil nakliye kolu, 
man tayyareleri grup halinde tenvir fi- Katerinin cenubu şarkisinde bir dcmir
şekleri atmışlardır. Bunları takip eden yolu istasyonu da muvaffakıyetle bom
tayyarcler gellşt ~1 infUak bombala- bardım.-ın edilmiştir. Bir çok tayyare 
rmı boşaltmışlardır. İtfaiye yangınlarla meydanında yangınlar çılr.anlmış ve Se-
kahramanca mücadele etmiştir. Yangın- laniğin şarkında bir kafile şiddetli bir 

ihracatımız 47, ithala
tımız 19 milyon lira 

Jarı söndürme işinde gönüllü teşkilatla- hücuma maruz tutulmuştur. 
nn, kadınlann harikalı gayretleri gö- Dün Halkis limanında ticaret gemi- x*x:--------
ı utmüştür. lerine hücum eden büyük bir düşman Ankara 17 (A.A) - Ticaret vekale- termektedir. 

6 ALMAN TA YY ARESt DAHA tayyaresi :teşekktilüne avcılarımız hü- ti Konyonktür dairesinin bildirdiğine 1 yflt.' 
DOŞOROLDO cum etmiş ve bir Yunkers 88 tayyaresi göre 1941 aenesnin ilk üç ayı zarfında hracatımızın yüzde 3o zu tütün, ııı1? 
Londra, 17 (A.A) - Şimdi tesbit dUşürmüştür. Diğer bir düşman tayya- ihracatımız 47 milyon ve ithalatımız 19 de 

28 
z.i üzüm, incir, fındık gibi k ~ 

edildiğine göre dün gece İngiltere üze- resi de hava daEi bataryalan tarafından milyon lira olmuştur. Bu rakamlar son meyveler, yüzde 13 i.i tiftik ve pa1Jl lf' .. .. 
1 

.. •• gibi mensucat ham maddelerinden 1i1 .J 

rinde 6 düşman bombardıman tayyare- düşuru mil§tur. onsene vasatilerine göre ithalatımızda rekkcptir. 1thnlatımı2.1n ise yUzde 2uJ'1 ,. 
Sı• du'"cu"ru"lnıiictt"tr. Bunlardnı1 u··,. tanesını' • Kerakliyon .. tayyare meyd.anına hü- .. d 20 ·1 'h t d • .. -. ,.. 1 h yuz e gen eme, ı raca ımız a ıse ış;akm' eler ve dcmı'r mamu'~t.ı, y 
hava dafi bataryalan düıürmüıtür. cum eden duşman tayyare en az asa- w 

BtR GECEDE DOŞOROLEN rat yapmış ve bunlardan biri düşürül- yüzde 70 tezayüt ifade etmektedir. Son si kimyevi maddeler, yüzde 16sı ~ 
TAYYARELER müştür. seneler zarfında ihracat yekönunun en yi mılhrukat, yüzde ı~ ü men.wcat 

----- yüksek o_lduğu 193~ senesinin ay.ni ay- ipliklerden terekküp etmektedir. 
Londra 17 (A.A) - Evvelki gece ln- J •ı h lara ait ihracat miktarlarına nıııbetle İhracatımız memleketler itibariJe s1' 

giltere üzerinde iki düşman tayyaresi ' ' naı tere er bile bu ienenin ihracatında yüzde 20 nldı~ takdı'rde ı·ngı'ltere y"-.:le ~27 ;JI 
daha düşürülmüş ve bu suretle aynı ge- n· ULU 

ce düşürülen altı tayyar2 adedi sekize bir tezayüt olduğu anlaşılmaktadır. ön safta ge~~ektedir. ~un~n ar ~ 
baliğ olmuştur. tehi• k • Ticaret muvazenemizin üç ay için Almanya yuzde 16, Bırleşik .Anl 
KENDİ lKRARLARI ) eyJ ye• arzettiği 28 mil~on liralık lehte aktif devletleri yüzde 11, Romanya ~ 
Berlin 17 (A.A) - Alman resmi teb- • fazlası il~. defa 1940 ~artında elde edi- 10, İsviçre yüzde 8, Macaristan ~e 

liği 11 Nisandan 15 Nisana kadar Al- necektır'' len en yuksek lehte tıcaret muvazene- 4 ve Yunanistan da yine yüzde döP" 
manların 32 tayyare kaybe~ olduk- ~e nazaran yüzde 33 bir tezayüt gös- birbirini takip etmişlerdir. tt' 
lanm bildirmektedir. Londr 

17 
(AA) _ T . . eli 

1 
tuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııım ııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111ııı 

a, . aynusm P o- 1 d k • • ·ı /ı 

YunoslGV" -anın -'Of"a matik ~uhabiri ~azıyor: '.Avu~aly.a JOn arma ıta çaVUŞU yefıftırı ece 
3 ., ~ ., başvek1lı B. Menzıs fugilterede ıkameti~ . . . A • • • a #) 

sefiri İstanlJuJa nefi"OI' ni uzatmıştır. B. Menz.is Taymis gazete- Ankara ~7 .<Y~ Asır) - Dahiliye vek~~tı, Jandarma erlt?n kan1!nun ~ °' -' sine beyanatında demiştir ki . olarak yenı hır layiha hazırlamıştır. Buna gore toplu veya seyyar 1anda ,., 
Odeaa, 17 (A.A) - Yugoslavya- _ Orta şarktakı' vazı'yet~izin endi- teşkilıtı ile jandarma ok'Jllarında istihdam edilmek üzere jandarma kıta Y'" . 

nın Sofya sefiri Bay Milanoviç İstanbu- .;.,..; il kti 
la gitmek üzere Sofyadar. Odcsaya gel- şeye~e~;~iyet vkerdiği ~-şik1 .. ardıkr.. Dütl··~ ıı:ıı1J~İi1ıiifıı~~ı~ııııı~İıııııııııııııııııııııııımı111111111111111111111111111111111mıımmım11111......-
miştir. ınan ız en ço motor u uvve erı .. •• 

B. Milanoviç, Bulgaristanın Yugos- vardır. Fakat donanmamızın kara ve 'ARll AFRIKADA Japonyada mu-
ıı.ava ~~vvetleriyle teşriki mesaisi teh- Y . 

lavya ile münasebetlerini katı hasebiy- Iikelerı 1zale edecektir. Geçirmekte ol- oı.------
le Sofyadan hareket etmiştir. du~u~uz d~vir müthiş bir imtihan dev- zakereler 

F R AN s Ay A resıdır. Bu untihanda muvaffak olmak lnaı·ıı·z ı·ıerı· ha 
için her şey yapılmalıdır. Harp malze- ~ • >-

Yiyec:efı getiriliyor mesi imalinde çalıŞan işçiler kendilerini 1 dl 
Vaşington, 17 (A,A) - İngiliz Ser- harbın ön safında telakki edebilirler. reketi devam BUllassa Arnertlıa .. _,_ 

tifikasını ait i1ti Fransız vcıpuru on üç Makul bir müddet içinde harbı kazan· ' münaselJetlerlnJ IH!,::;-
bin ton erzak yüklü olarak Franııaya ha- rnak istiyorsak kaybedecek vak~ landa fflndfst--
reket etmiftir. yoktur. ediyor -·· diqünüyol'lu,. _.ıı 

AMJmiKANIN YARDIMLARI 

Amerikadan gelen haberlere göre Kı
zı) denize Amerikan gemilerinin sefer 
yapmalarına müsaade eden emirname 
imzalanır imzalanmaz İngiltere, Yuna
nistan ve Yugoslavyaya ait levazunla 
dolu Amerikan gemileri Amerikan li
man lanndan hareket etmişlerdir. 

EL HAMRA SiNEMASINDA 
BUGLN 

--«>>--- Tokyo 17 (A.A) - Hariciye~ 

ITALYAN Mu. STEMLEKE AS muavini Ohaşi başvekil Prens f<o~ 
• ile görüşmüştür. Nazırl&r mecliS 

KERLERI fNGl.LIZL ERE GO· aşağıdaki meseleler görüşülecektir: ,, 
1 - Zahiren gittikc:>e tngiliz • 1;ıt' 

AMİRAL DARLAN VE İNOILiZLER 
- ngiliz gazeteleri Amiral Darlanın git

tikce İngiliz aleyhtarlığı kuvvetlenmek
te olduğunu, Darlarun yavaş yavaş La
valin siyasetini takip ettiğini yazıyorlar. -----
Maltanın yalnız 
civarında uçtular •• 
Malta 17 (A.A) - Alınan tayyareleri 

dün Malta civarında ucmuslarsa da kay
dedılecek bir hfidise elmamıştır. 

.Japon ada seJılz yüz 
ev yandı •• 
Tokyo 17 (A.A) - Tokvodan 300 ki

lometre uzakta bulur~an Miyamn şeh
rinde büytik bir yam,n cıkmış, 800 ev 
yanmış, beş bin kiş; aç.kta kalmıştır. 
Maddi hasar bir buçuk nıilyon Yen tah
min edilmektedir. 

EŞ.SİZ ZENGİN PROGRAM, İKİ BUYUK FİLiM BİRDEN 
-1-

KIVl RCl K PA A 
TVRKÇE SÖZLV rvnx MUSİKİLİ 

-2-
GiizelJiğine doyulmaz nefis, meraklı eşsiz bir FiJim .. 

BiR ADAM KAYBOLDU 
YARATANLAR: MYRNA LOY. VİLLİA:\1 POVELL 

WRNALDA En son dakika, Bardianın İngiliz donanması tarafından müthiş bomardımam ve MODAI~AR .. 
SEA 'SLAR: ADAM KAYBOLDU: 3 - 7 DE .. KIVIRCIK PAŞA: 5.00 - 9.00 DA .. 

Cumartesi ve Pazar günleri 11 ve 1 de BAŞLAR .. 
DİKKAT : Haftanın bütün günlerinde ill( seanslarda ucuz fiatlerle iki filmi de gömıek kabildir .. Fi. 20 - 25 - 30 

NOLLU- YAZILIYORLAR rikan nüfuzu altına giren .Hollanda 
distanı meselesi. . ıııJ' 

~ 

Kahire, 16 (A.A) - Orta Şark İngi
liz kuvvetleri umumi karargahının res
mi tebliği : 

Habeşistancta Dessiye istikametinde 
birleşmekte olan kuvvetlerimiz yeni te
rakkiler kaydetmişler ve bir mikdar da
ha esir almışlardır. Adis Ababadan kaç
makta iken yakalanan esirlerin mikdarı 
beş bin İtalyan ve dört bin müstemle
ke askerine varmıştır. 

Agya mıntakasında İtalyan nıüstem· 
leke askerleri kıtalannııza teslim olmuş
lar \'e bizimle birlikte ileri harekatına 
de\·am için ordumuza ı:önüllü yazılmış
lardır. 

GE:SERAL VE ALBAYLAR 
NASIL YAKALANDI? 

Kahire. 17 (A.A) - İmparatorluk 
kuvvetleri tarafından dün esir edildiği 
bildirilen general Besanti bir dağ kö
yünden katırlı Adis Ababaya e;elirken 

2 - Fransız Hind!C'inisi ve Sıftl 
muallakta kalan mesC'leler. . ~ 

Japonya Fransız Hmdiçinic-iyle Sı~dJi 
arasındaki ihtilMı halle 1evassut e ilıt" 
için taviz olnrak araıJ istemegi dil p.. 
mcmckte ise de bu iki memleketlei'I,,.. 
cari münasebetlerini kat'i olarak 
z.im ve halletmek arzusundadır. }>et• 

3 - Japonya - Amcri'<a 01unııse 
l~L -

Sovyet - Japon mutthdesine .r~il" 
Aıneikanın İngiltC'J'c ve çungkın~. 1jr• 
k.. t' k h · • • dei11Ş :ume ıne ·arşı attı h:ırel~f'tını 

miyeceği muhtemeldir . 

J11Di1,.. 
esir edilmiştir. Albay Dö Roylc birlı1ctt 
tindeki subaylar ve 700 askerle 
esir edilmiştir. bulun'" 

İçlerinde bir çok subayl~ 8 ..,.,-

2500 ftalyan esiri cenubi Afrilt~~eri oıı 
mıştır. Buraya gelen düşman esı 
bine bali;t glmuştur. 


