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ilan münderec-tından m 0 sulivet kabul edilmez 

Almanlar 
Balkanlara 
\ralnt'l felaket 
f-etirmişlerdir 

--et--

ŞEVKET BİLGİN 

'le l\Inıanya, lıarhı Balkanlara getiı~ı~k· 
ile knı.mımıştır? 
llu suale ce\'ap \'erebilmek h:iıı , Al

lban taarruzundan C\"\•elki vaziyete kı-
•ac ·· . . a goz gezdırelım : 

11
• lıalknıılarda Ahnanyımın menfaatleri
~ doğrudan doğruya vey~ ~ilvasıta teh
l t eden bir şey ~·oktu. lstısnasız ola
Lıak· h.Utün Halkan memleketlerinin faz-

ıstıhsaliıh Almnn:vn'- a akıvordu. Ce· il b • .ı • 11 u sarki A\'rupanın kı:ıpıları deniz 
llşırı lilltelere açıktı. Yugoslav ticaret 
~tnıilcri Amcrikaya seferler yapıyorlar· 
~· Bıı \'nlİYcttcn en çok istifade eden 
eınlcket Almanya idi. 

\' l!ıınuııla hernbcr Almanya, kiiçük 
~nanisl:m karşısında ımığlı'.iı> olan 
~11ttcfikini kurfarmak için, biitiin Bal
.anları ıncrhnmetsizrc felakete ve pc

rısaıılı~a siir\ilt1cmcktcn çekinmedi. 
ha Y11;::oslm·yanın i tihsal ka~·nakları 

rp l ii?iinden haraı> oldu. Şehirler 
landı. Kii, ler dağıldı. Halbuki bu kay- ~~c::::::.-~::::::..<::><::><::><:::::.<:::><::::..c;::><::::~~..<: 

llaklar Al~nanyanın bir çok ihtiyaçları- Serf ı·çe etrafında t"ıd-
~ı l<nrsılnmakta idi. Yarm Bulgaristan y 
1 t .Rcıınanyanın da ha,·a bombardıman· 
trı, le ayni feci fıkihcte uğramıyacak· detıı· muharebeler 
arını kiınse frmin edemez. 

(;iiriiHiyor ki Alınan istilası 'funavı 
; tı~ı. giind<:_n iti~a~en. Balkanlarda ~i
la~ı, ıktıs:ıdı. ruhı ınhıtatları sayısız fe-

ellc•r takip ctmi tir. Yakın zamanla· 
ta kadar ebedi dostluklardan bahsedeıı 
bı~letlcrin maskeleri yüzlerinden düş
lrıttstiir. Almanya karde~lik \'C tcsaniit 
~fkihesini torpilli)'erek Balkanları yc
tltden karanlığa gÖl11\?1iİştiir. 

---CO>·---

ln~iliz - Yunan 
hattı tazyika 

maruz ••• 
C"!._. Macarlarla Yugoslavlar dosttular. ' 
~di kıyasıya düşman oldular. -o-

. i. ~~ Şarplar ~rasmc1a. _ka~·- F ahat sağlam bir hal
llkll 9e•~ ve timat Jui\'DSI yerını du~· 

nıanlığa t erketti. Bulgar • Yugosla,· d• mu LOVem•t edı·_"OT 
~i dostluk muahedesi en feci şartlar c-. R .., .T 
"'ınde yırtıldı.. --o-
"-· lliilas8 Bal~lar~ için için ~Y!11:tan 7 Alman ıa~~esı dU• 
~ anarşi ocı:ıgı halıne koymak ıçın se· "ı-
btkrden beri uyuyan azgın ihtiraslar şürüldü • Arnavutluğun 
tahrik edildi. Görünüşe göre Ahnanya. tahliyesi asJıerlifıçe 
ta\İ kinleri canlandırarak, nizalar ,.~ 
~rikalar yaratarak Balkanlardaki mev· muvaf lfı görüldü •• 
~i kuvvetlendirmekten başka bir şey Atiııa, 18 (A.A) - l\lakedonya cep· 
.. dşlinnıemektedir. hesinden ı;clen son haberlere göre İn-

\7ann ne olacak? giliz • Yunan hattı dfü~man tazyikine 
,ıı_ Bu cevabı insanlığın hürriyeti uğrun- 1 maruz kalmakla beraber tam ve sağlam 
.._ nıUcadele eden milletlerin zaferi \'t'· olarak durmaktadır. Sedice etrafında 
~ktir. şiddetli çarpışmalar olmakta \'e burada 
~ 'lıunun içindir ki Yugoslavyanın l\tos- A\'usturalya kıtaları Almanları hırpn-
~ "~. eldsi B. Gavrilo\'iç Romanya hali· lamaktadır. . .. 
tkih general Antoncskoya mektubunda 1nı;liz motörlü eüziitaını mıtralyozle 

'11 lllinidar satırları yazmıştır : be!? Alman ta~·yarcsi diişiirmüşlür .. 
... :~izi, topraklarımı7.a kimlerin ~ir- ARNAVUTLUGUN TAHLİYESi 
~Cinden :ıivade \'ann orada kimleri bu- MUHTE:'\IEL 
'-iınıız ~lakadar eder. Tehditler sa· Kahire 18 (A.A) - Müstakil Fran-
~cak. %aman .de}~il. Ve bu. sö~lcri~ sız ajans; bildiriyor: İyi mal~mat a~.an 
~ ,~ehdıt te değıldır. Fakat rıyazı hıı mahfillerde beyan olundug~na g~re 

t 1Yet ifade eder .. n Yunan ordusunun Arnavutlugu tahlıye 
f Sonu ?. ci Sahifecle 1 r Sonu 3 cü Sahifede 1 

,. 

1941 FU 
Fuarın açılmasına az bir zaman kaldığı için 

Kültürpark sahasında çalışmalara gece, gündüz 
evam edilmeğe ba~lanmıştır. 

Bu sene eğlence m ahalle ri d e tevsi e dilm ek 
tedir. 

1941 Fuarı bütün A vrupa Fuarlarının fevkin
de olacaktır! 

HAZRLANINIZ 
20 Ağustos 20 Eylül ~ 

Cümhuriyetin ııe Cilmhuriyet eseTlcrinin bekçisi sabahları çıkar siyasi gazetedir YENt ASIR Matbaasında baıılmııtır. 

ALMANLAR DURMADAN 
HÜCUM EDiYORLAR 

---4n-

E as Ingiliz hat· 
tında hiç bir 
yarık yok 

-0---

Almanla,. azim zayiat 
verdUer ... Olimpos g~f., 
dine fasılasız taarruz

ları püsfıürtüldü.. 

Milli Şef Hava Kurumunda 

Milli $cfimi7Jn iki gün cv\'el Ham Kurumunu ziyaret ederek tetkiklerd~ bulunduklanm telgraf haberi olarak yazmış· 
~uknrıda görülen resimler bu ziyaretten iki intibaı tcsbit eyliyor. Fotoğraflar (A.A tarafından çekilmiştir .... 

Londra, 18 (A.A) - Itoyter ajansınm 
Yunanistandn İngiliz kuvvetleri nezdin· 
deki hususi muhabiri bildiriyor: İngiliz 
imparatorluk kuvvetleri Olimpos dağınn 
karşı hemen hemen fasılasız bir şekilde 
faarruz eden Alnımı piyade dalgalannı 
şiddetle piiskiirtmiişlerdir. Bu sntırlan 
yazdığım anda şimali Yunanistanı mü- M 'h -1 • d . 
dafaa eden miittefik kuvvetlerinin sağ 'll vere uenız e rn-

.. 
MUTTEFIKLER A.~UDANE 1 Alman ya harbı asla 

dirilen son darbe 
MUKAVEMET EDiYOR 

--...ıc>-

kazanamıyacaktır 
-c>--

cenahındaki İngiliz hattı iyi hıtuıunak· 
tadır. Almanlar Yunanistan meydan 
harbınm bidayetinden beri kıtı:ılnrmı, 
uğradıkları zayiata hakmnksızm. müte-
madiyen ateş hattına sürmüşlerdir. Bu Italyan zırhlıları 
harekatta Almanlara azim zayiat ver-
dirilmiştir. Bir mm takada A vusturalya-

> 

Almanlar pek ağır 
darbeler yediler 

eni küç ··k bazı 
mille ler daha hlar bilhassa şiddetli bir taarruza uğra- birbirlerine ateş 

nı.ışlardır. Olimpos geçidi Yeni Zelan-
daWar tarafından müdafaa edilmekte- --o-
dir. Şimdiye kadar diişman esas İngiliz etmişler• B h h ·ı IA k. hattında hiç bir yarık yapmağa muvaf- • ütün cep e oyun- ezı ece ' a l 
fak olamamıştır. ..,--o-- --o---

ni~d~k~8 h~~~~~tha~~fam~1:ıı~:= Mihver denizde daha ca çok şiddetli mu· Almanya tngilıere Ue 
kanın şiınalindeki mıntakada şiddeth büyülı za ykda uğrama· lıarfdıqınca lıat'i nıağ· 
bir muharebe yapılmakta olduğunu bil- ğa mahJıOmdur.. harebeler oluyor IOblyete uğrıyacafıtır 
diren hnberden başka haber alınmamış- Atina, 18 (A.A) - Atina radyosu Londra, 18 (A.A) _ Jngiltere har-
t Atina, 18 (A.A) - Atina radyosunda 
ır ECıR1BOZU BO~IBALADILAR Ma~tın 28 7.inde c:crey~n eden '!1ataba~ dün ge~ yarısında neşredilen bir dek- biye nazırı Amcrikaya hitaben radyoda 

Atina, 18 (A.A) - Dahilt emniyet den_ız muharebesındekı ~e.çen hı; hadı- larasyonda denili~r ki: bir nutuk aöyliycrck dcmiştiT ki: 
seyı anlatmaktadır. tngıhz denız kuv- Ordum ütte51dmizin d _ lnsilis ukerinin ferdi faildyetJ, 

nezaretinin tebliği : Alman tayyareleri veUeri İtalyanların iki .stır kruvazörleri- dane uz:;: m tle . le illl :',,r.,.: 1nsilis makinelerinin yii]uddiği ve hür 
tarafından bugün Eğriboz körfezinde ni tahrip eıttikten sonra diğer iki halyan anu: mu veme rry m :"'!' - . 
~zı rnmtakala~ bombardıman ediln\iş- krµvazörll düşman zanniyle biri'birine lanmızı kaM§ ~ m~dafaa ediyorlar. •damlara mibaharet huauaunda birle-
tir. İnsancn zayınt yoktur. Alınan ma- a etınic;lerdlr Vitto1"\7o Veneto ttalvan Her tarafta çok şıddetli muharebeler ol- tik Amerika c!evleUerinin karan Al· 
lumata göre iki düşman tayyaresi dü- "" · . ., · maktadır~ Düşman kuvvetleri üstünlük- manyuun mağlubiyetini temin edecdl:-
Şürülmi.iştür. [ S~ 3. cü &ikifede ] tit. r Sonu ~. ci Sahifede 1 

Şimali Afrikada 

Alman taarruzu 
akim kaldı 

--0-

INGILIZLER TOBRUKTA ITAL· 
YAN MEVZiLERiNE GiRDiLER 

Yugoslav -ordu

su toptan tes· 
lim olnluş 

Berlin bir ce

henneme çev-

rilecektir 
Royter, Belgradın hava· ingUlzler son derece 
dan bombardımanını Jıuvvetll yeni IJornbala· 
anlatırlıen lnı bir 1ıaııı rını Berllnde bi r dalla 

Gındı diyor- denediler .. 
Bertin, 18 (A.A) - D. N. B . Ajansı Londra, 18 (A.A) - Dahili emniyet 

bild.iri~or: Yugoslav ordusunun şimdi- nazırı B. Morrison bugün bir nutuk söy
ye kadar silahtan tecrit edilmemiş olan liyerek demiştir ki : 
heyeti umumiyesi dün saat 21 de şart- - İnKiliz hava kuv\'etlerinin emrine 
sız olarak silAhlannı bırakmıştır. Tesli- verilen son derece ku\•vetli yeni bom· 
miyet 18 nisan (DUn) saat 12 de mcri- balar dün ıece Berlin üzerine atılmış 

Kahire, 18 (A.A) - Dün Tobruktaki 
\'aziyet taıııami;\·Je İngilizlerin lehine in· 
kisaf efmi tir. İngilizler İtalyan me,"Zi
lcrine ginnislerdir. Bu harekat kat'i 
mahiyette addedilemeı.se de Alman tn· 
nrruzunun akim kalmasından sonra 
İtalyanların uğradığı mezkur muvaffa· 
kıyetsizlik Tobrukun münferit bir va· 
ziyette kaldığı hakkındaki mihver iddi· ~:::.-<:::::..<::~~~~.<'.'.~..c-..~~~~::::> yete girecektir. ve şehrin merkezinde patlamıştır. Biz.im 

•BELGRADIN BOMBARDIMANI de püınlamnız vardır. Bu planlar harfi-alarmı cerhetmektedir. 

SON DAKİKA 
••••••• • • •• • 

Karşılıklı teh
ditler tehlikeli ••• 

B1R KATLİAMDI- yen tatbik edilecektir. Berlin bir plana 
Londra, 18 (A.A) - Royterin Yugos- tevfikan bombardıman edilmiştir. Hit· 

lavyadaki muhabiri bir' noktadan aşağı- ler bilineUdir ki Londrayı bombardıman 
daki malfunatı bildiriyoı:: Alman tayya- etmeğe onun ne kadar hakkı varsa bi· 
relerinin Belgrada taarruzlarında ölen- zim de Berlini bombardımana o kadu 
lerin sayısı on iki bin kişiyi bulmuştur. hakkımız vardır. Bu hakkın istimaline 
Bu bombardıman merhametsiz şiddeti intizaren şimdi Londra süratle eski ha. 
itibariyle Varşova ve Rotterdamın bom- lini bulmakta ve halk her günkü tabii 
bardunanından daha müthişti. İlk akın- halini almaktadır. 
da Trazge caddesinde yerde 200 ölü SON iNGİLlz BOl\IBARDIMANLARI 
saydun .. Çıkan yangınlar susuzluk yü- Çarşamba gecesi Alınan hava kuvvet 

-<>-- zUnden söndilrUleme.miştir. Zayiatın !eri Londrayı bombardıman ederlerkeJ) 
Alınanlar Atına ve Ka- büyüklüğüne sebep Belgradda ~afi sı- İngiliz bombardıman tayyareleri de, Al-

hlre"I bombaJarlarsa ~a~lann mevcu~ olmamas~dı;· lki sı- mnahnu··inşacumalart t10ezgenahl:fad%~~ ~areptıklmenae-
j " gınaga bombalar ısabet etmiştır. ~ 
nglllzleP de Ronaaya Bir kışlada infilak eden bir bombanın tevcih etmişlerdi. Ayni gece Vilhelırur 
hÜCUfll edecelılef' tesiriyle üç yüz asker ölmüştür. Taar· hafen, Kukshafen ve Dortmunda hU-

- b" · · ·· ·· '--..:b· e dahiliye ve cum edilmiştir. Bu hücum tam beş saat Londr 18 (A.A) f _ _ m_ ı..a. eli ruzun ırmcı gunu JUU" ıy , ] 
Jetinin ;~kla~yonu-;-~v Ati: [ Sonu 3. cü Sahifede <;;>'V"~~::::><::::r..<s:::.o..<:n:::.u.<:.::::..3<:. :::.-cit<:::. >-S<:::::a>"h::::::if>"ed~e~l ""' 
~a ve Kahireyi bombardıman edecekte
" .. hakkındaki tehd itler kartwnda Bü
yük Britanya f U cihetin iyice anlatnl· 
maımı ister ki: 

Bu iki şehirden birinin veya diğeri· 
nin bombardımanı halinde ı...ınz hava 
kuvvetleri Romanın derhal bombardı
manına başlıyacaklardır. Bu bombardı
man bir kerre başlayınca harp sonuna 
kadar devam edecektir. 

Büyük Britanyanın aldığı malfunata 
göre. Romaya hava taarruzu başladığı 
takdırde bir İtalyan hava filosu ltalyan-
larm ele geç!ırdikleri İngiliz bombaları
nı Papalık üzerine atmağa hazırdırlar. 

Binaenaleyh İngiltere kurnazlığı d:ı
ha evvelden haber vermeğe lüzum gör
mektedir. Berline yapılan taarruz LOn
draya yapılan taarruza bir mukabele 
değildir. Bcrlin bombardımanı düşma
nın askeri kudret ve kabiliyetini azal-
tacak hedeflerin bombardımanı hakkın
daki siyasetimize dahil olup Britanya 
adalarına taarruz yapılsa da yapılmasa 
da harbın nihayetine kadar gittikçe ar
~ ~i~ ;ıi~!Je_c!~'!.n~ekf.iı:.: __ 

Balka1ılarcla ~ ıdc.'C't!~ derc.ııı eden Al.11a .ı - J, gılı .. ve Yunaıı lı!ırbıııin geçmekte oldıığu sahaları gösterir harita 
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istikraz layi
hası Meclise 
sevkedildi 

DördÜftCÜ Murad a, Tolıattan birisinin geldiğini --r>--

-RI B 
:I,>··~·~ ·• •• 

Uj{Ün heyecanli maçlar var 

söylemişlerdi .. Bu gelen, Cellat Kara Ali idi Vilciyet bütçesinin açığı 
1ıapatılına1ı üzere 300 x .. ~-----

Altay ve Altınordudan 
muvaffakıyet bekliyoruz 

Alin anlar 
Balkanlara 
Y alnırz felaket 
C etirmişlerdir 

[ Baştaratı 1. ci Sahi/ede l 

Yunanistan cephesinde muharebdel 
de\'am etmektedir. 

Arna\'utluk hudutlanndn ve Make
donya cephesinde 50 den fazla Aın;::t 
İtalya!1 fırkasının tnzyikine mukavc U• 
eden lngiliz - Yunan k 1vveUcri beO 

Temizleme işini bitiren Kara Ali bu 
sefer eline büyUk bir tarak aldı.. Usta 
bir berber itinasiyle kesik başın tuva
letini ynpmağa koyuldu •. 

çetin bir yolculuk yaptıktan sonra niha- bı·n ıı·ralılı ıs· ı=a.raz ,.. Jı ı · · 
yet Üsküdara vardı. ~ .. a ım arım zın gosterecelıleri dilıJıat, iyi mü-

Çingcncnin şansına bakın ki dördün- yapılacaıı.. daf aa ve atahlılı bize güzel bir muvaff alıı· 
arsı~mamışlardır. . .. "k 
Atına rndyosunwı spıkeri bu bu)'ll 

milcndeleyi öylece anlatnıaktadır : 
cU Murat o giln Topkapı sarayındnn --o- t t f .a Jı 

Hilsrcv paşanın uzun ak snkalıru tel 
tel taradı .. Sonra başın her tarafına, bo
zulnmsırıı ve fena kokmasını meneden 
bım iwçlar silrdü .. 

kalkmış ve tenezzüh maksadiyle Üskü- 1940 yılı villlyet bütçesinde 300 bin ye em n eliWebilece tir ... 
dar bahçesine gelmiş bulunmakta lirnlık nçık bulunduğu malumdur. Bu İstanbul un meşhur jki futbol takımı, ı nuyorsa da hücum hnttının gol atmak 
idi. (.) açığın istikrazla kapatılması için hazır- Fencrbahçe ve Gnlata..c:ıru-ay dündenbcri f kabiliycti sarsılmamıştır Netekim bu 

Bunun için Kara Ali bir kayığa atlı- lanmış olan kanun layihası üzerindeki sehrimizde bulunmaktadır. Bugün ve 1 bat Maskespora 4, Altaya da 2 gol ata
yarak İstanbul tnrnfına geçmek zahme- tetkiklerin Büyük Millet Meclisi mnli- yarın yapılacak milli küme müsabaka-, rak Altınorduyu sağlam bir vaziyete 
tinden de kurtulmuştu.. ye ve bütce encümenlerinde ikmal edil- lnrı senenin en mühim ve neticeleri ba- getirmiştir. Altınordurıun Fener ve Ga

•Yunanlılar \'C Britanyalılnr 1'fak~ 
doııynnın mağrur dağlarındaki d~1 

silsilesini takviye ederek bir hayat ~ 
mat savası ynpmnktadırlar. Şimdi dil! 
ınanlarımızln bizi ayıran hudut hat~ 
eski il:lhların mekarn olun OJiıllP .

11 dağlarıdır. Almanlar hu mlicadclcrıık 
muazzam ehemmiyetini gözden ~~ 
tutmıynrak Yunan cephesine en bii>U. 
kun·etleri sc\'ketmişlerdir. Harekatı tJ 
kip eden yabancı muhabirler Yunan or· 
dusmıun Garbi Makedonya ile .ı\~ 
vutluktan yeni me\'zilerine çekilisleJ'P"" 
hayranlıkla lr.aydetmektedirler. Y~ 
askerleri hu çok ehemmiyetli hart? 
esnasında hiç zayiat ''ermeden aldık1"' 
emirleri yerine gctirmislerdir.n 

Kesik başı evirip çeviriyor, gözünden 
kaçan bir yeri knlmnsın diye eliyle yok
lıyordu .. 

$imdi hiç kıpırdanmıyan bu dudak
jarın nrasından çıkan tek bir sözilylc 
biı' zamanlar dünyayı yerinden oynata
cnk mertebede tesir yapan bu kesik baş, 
şu lnda cellat Kara Alinin eli altında 
ne tiadar ftciz ve zelil bir vaziyete düş
mil.ş görünmekte idi! .. 

Tokattan, Mürteza paşanın yanından diği Anknra~an nlınan malumattan an- kımından da en şayanı dikkat karşılaş- ı latasaray mlidafaasını da müşkül mev
b!.r adam geldiğini dördüncü Murada laşılmıştır. Esbabi mucibe layihasiyl.e !nalarını teşkil edecektir. kide bırakacağını tahmin edebiliriz. Her 
haber vcrdildcri vakit padişah telaşla Meclis heyeti umumiyesine sevkolunan Bu münasebetle Gruatasaray ve Fe- halde bugUp ve yarın yapıfacak müsa
yerinden fırl::unıştır: kanun layihasının yakındıı müzak~rcsi nerbahçenin şimdiye kadar yaptıklnrı bnkalar çok zevkli ve heyecanlı olncak-

- Tez bu nefon kim ise alıp hemen yapılacaktır. müsabakalarda aldıkları neticelerden tır. 
,.., kısaca bahsedelim; bu iki takım henüz 

burnya gelirin.. ------- bu seneki milli küme müsabakalarında * 
Gözleri açık, fakat fersiz.. Cöz be

beklerinde, son nciesini verirken çekti
ği acılardan mütevellit müthiş mana 
hfilA kaybolmamış.. Dudakları knnsız.. 
YüzUnUn rengi solmuş.. Umumi heye
tiyle korkunç, çok korkunç b:r gösteri
şe malik bulunuyordu .. 

Saray adanılan, hünkarın huzuruna Se ıa tan zara,. gö- Ankara ve İzmir takıml:ın i1e karşılaş- BugUnkü müsabakaL-ır: Saat 15,30 da 
varıldığı vakit yapılması Iazım gelen renlerin to raqını mamışlardır. İstanhulda vaptıkJarı ma- GalaWaray - Altınordu hakem Ferit 
saygı hareketlerini demirci Memonun SÜreceJı trafı Örler halli müsabakalarda Fenerbahce o -l Siınsnroğlu, van hakemleri Osman Eren. 

İşini artık taınamiylc ikmal eden Ka
ı·a All Mürteza paşaya bakıp dedi ki : 

- Bitirdim .. Devletlô. vezir .. Bunağın 
son tuvnletinl yaptım .. Ona güzel koku· 
lar da sUrdüm .. Artık ynpnca.k bir işim 
kalmndı.. . 

Milrteza paşa cev:ıp verdi : 
- O kadar acele etme.. Öyle kolay

cacık kendini bu işin içinden sıyıramnz
sın.. Şimdi onu bir bebek gibi rıp 
sarmala baknlım .. 

Dur .. Sözümü dalıa bitirmedim .. Be
nim indimde ltından daha kıymet
tar olan bu b:ışı öyle önüme her gele
ne emniyet edemem .. 

Onu padişaha göndermek li\zım.. Bu 
milhim işi de yine sen yapacaksın.. Bu 
başı bir bohça gibi kolunun alttna kıstır 
da atla bir yağız ata.. . 
. Kuş gibi uçnrnk tezce buradan lstan
bula varacaksın ve saygılarımla birlik
te bu emaneti de padişahımıza biz7.at 
sen tl.tkdim edeceksin .. 

Haydi .. Arş bakalım .. 

* Simdi Kara Ali. albndald yağı% atı 
Qatlntırcasına koşturuyordu.. Tokattan 
çıkalıdan beri batıya giden yol üzerinde 
hiç durmaksızın, adeta bir kuş gibi uç
makta idi .. 

Gecelerini yol üzerinde rastladığı 
hanlarda geçiriyordu. Sabahlan erken
den atına atlıyarak İstanbula doğru ça
la kamçı ilerlemekte devam ediyordu. 
Kıymctll emanet hayvanın terkisinde 

asılı duran halı heybenin içinde, en 
emin bir yerde mahfuz bulunmakta idi. 

Memonun oğlu bütün dikkatini bu 
emaneti iyice muhafaza ctmeğe hasret
miş sayılabilirdi. 

Hanlarda yattığı geceler heybeyi ba
şının nltma koyuyordu ve bu suretle 
Hüsrev paşanın kesile başı bir çingene
~ yastıklık blzmetinl yapmış oluyordu. 

Cellilt Kara Ali bir kaç hafta süren 

oğluna öğrettiler. Galatasarayı yenmi§ ve Beşiktaş i]e 1 _ 1 gin, Ha.san Yanık, saRt 17,30 da Fener-
Zeki çingene bunları derhnl kavnyn- Ege mıntakasında sı>ylaota.'1 zarar gö- bcrnhere kalmıştır. Galatas;ırau ic;e Fc- bahçe - Altay, hakem Mıısigfa Şenkal, 

rak dördüncü Muradın önUnde o kadar ren çıftçılerin arazisini sürmek üzere nere yenilmesine mukabil cok "canlı bir ynn hakemleri Ferit Simsaroğlu, Atıf 
hUrmetkar bir tavır takınmıştı ki dahn Ziraat VekAleti tarafınd~m gönderilen takım olan tstanbulsl'Y\ru 1· _ 

3 
mag":lup Kulluoğlu. yarınki müsabakalar: Saat 

bu ilk temasında padişahın sempatisini iki traktörün Menemene ıtetirildiğini etmiştir. .-- 15,30 da FC>nerbnlıçe Alt:nordu, hakem 
kazanınağa muvaffak olmuştu.. yazmıştık. Üç traktör daha bugün Me- Hasan Yanık, yan hakenıleri Ferit Sim-

DördüncU Murat mutadı veçhile ağır, nemene getirilmiş bulunacaktır. Bu lzmir takımlarına gelince; geçen hafta' saroğlu, Osman Erengin saat 17 30 da 
muntazam biır eda ile söze ba~lıyarak : traktörler günclr. 60050 dPkar arazi sür- en iyi bir oyuncusunu oynatnmayan Al- Galatasaray _ Altay. hakem Esad Mer· 

Bak Ad dedi s k" fn? mektedirler. Çütçiler tarafından trak- tay, Allınorduya 1 - 2 m~ğ.!up olmasına ter, yan hakemleri Mt.stafa Şenkal, Fa-
A<lın nccı!? v:~ iş Y~~? ıms ·•· tör masrafı olarak bir gUn i<_:in 25 _ 30 rağmen bu sene de milli kümede iyi bir ruk Kanlar. 

_ Kulunuzun adım Knra Alidir, pa- kuruş gibi cüz'i bir para ödenecektir. varlık gösterebilecek vaziyettedir. Bu- B~gu··n Atletizm 
dişahun .. Vezir Milrteza paşanın cellat Hükümetimi.zin m~stahsili himaye nu Harbiye ve Maskespcıro yenmek su-
başısıyım.. için aldığı bu hayırlı tE'<ibir çiftçilerimiz rctiyle ispat da etmiştir. Bayramı var •• 

Y ? tarafından şükranla karş\lanmıştır. Altınordu, müdafaa hatlarındaki en Bugün saat 15 de ~ıyal:a kız ınu-
Suıt!' Murat bu (Ya) edab.nı, ııJfıka- Traktörler Menemen h~valisinde kul- kıymetli bir iki oyuncusunun askere alllm mektebinde zenoin bir programla 

lnndığını gösterir bir surette dört elif !anıldıktan sonra Tire ve ödemiş kaza- gitmesi dolayısiyle nisbetE'n :ı:ayıf bulu- atletizm bayramı yapılacaktır. 
m~d~ m~dclm~d S~ra dnam lanMda~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ 
ederek : Traktörlerin çalışma tarzlarını ma- üzel31tdı batalılığı Vrlada Gö men 

- Nasıl? .. Keskin bir kılınçla insan hallin.de U:tkik eden 7'.ira~t müdürii RC: ~H•UfUfuyor.. evleri tamamlanı·..,or 
başını bir vuruşta alab:lir misin? fet Dıker ıle Bumova 7.ıraat mektebı 3 

. · . • • mUdürU B. Hilmi Tunebovlu dün şehri- Sıtma menbalarınchın o1an Güzelyalı Urla kazasında 15 M~yısa lradar ikmal 
- O cıhetten yana kendıme hakkiyle miz.e avdet etmişlerdir batnklığının kurutulmasına önümüzde- edilecek olan yüz göc'l1Cn evinden ekse-

güvcnirim .. Zaten Mürtcza paşa da be- · ki Pazartesi günü bnı;lan~caktır. risi tamamlanmış bulunn.aktadır. 1skfın 
nim bu sanatımdaki kabiliyeti takdir --------- Halkapınar bataklırı ile Mersinli ve müdürü doktor Ziya Fund dün Urlaya 
ederek kulunuzu bundan ötilrll yanına HA R iç r E N Bayraklı civarındaki su birikintilerinin giderek yapılmakta olan göçmen evlc-
aldı .. Sen kesilecek baş göster, şevketıc.ı Getirilecefı mallar kurutulmasına başlanması için hnzırlık- riyle göçmenlerin vaziyetlerini tetkik 
hünkfl.rını. .. Elimin bu iŞe ne kadar ynt- D . B A f İ d 1 lar yapılmaktadır. ederek şehrimize avd"t "fmi"tir. tığını 0 zaman görilrsün.. un . tı nanın reMifün e top a- -·~ 

_ Bak .• •-te buna memnun olduk .. nan şehrimizdeki ithalllt ve lhraçatcılar 
.ı.:;; birlikleri idare heyefü .... i dış memleket-

Ey bakalım .. Tokatta ne var, ne yok? .• lerden getirilecek ith~lat e vası icin ya-
Mürtezayn bir iş ısmarlamış idim .. Be- pılncnk şiparlşleri görU~üc:lerdir Bu 
nim emrim\ yerine ~etıreblldi riıl? hu._"llırta Ticaret V e1d.\let!nln dellU tt~ 

,..-c Bitmedi »- bulunması muvafık ~örülmü.;tilr. 

(.) tl'sküdar bahçesi denilen saray 
S lacık iskelesi civarında bulunmakta 
idi. Bir yangında yanan bu binndan bu
giin biç bir eser kalmam.ıştır. 

Çiğlide ~efıirge ile 
müca d eleye başlandı 
Çekirge görllldliğü bildirilen Çiğli ile 

Dercbaşı ve Uladı köylerinde vilayet 
ziraat mUdilrlüğü tarafından mücadeleye 
başlanmıştır. 

----<110), __ _ 

B. Şalıir Şener gitti 
Aydın Mebusu B. Şakir Şener, Aydı

na gitmiştir. 

---fO>---

KanaJizG.SlJ n h lıhın~ 
da lıararıar veril i 
DUn Doktor Behçet U'!Un reisliğinde 

toplanan belediye daim! encümeni ye
niden yaptınlacak olnr. k'inalizasyon ve 
yol inşaatlnn hakkında kararlar almış
tır. 

---~o,,._ __ _ 

BELEDİYE 
B ·ıçe.si ın•·zalteresine 
ba.şlanı11or-
Pazartesi günü saat 16.30 da toplana

cak olan belediye meclisi bütçe müza
kerelerine başlanacaktır. 

---co>----
ZABITADA Alman ya harbı asla 

sı .. feea uii.z iddiası kazancımıyacaktır 
Menemenin } aklıç kös U ile Karsıya- 1 Ba aTa ı 1. ·i Sahifede ] 

kanın Çiğli köyii arasın~a bir hadisı> Nazır Almanyanın harbı kazanması-
cereyan etmiştir. Kaklıc ~öytine ritmck nın büyük bir hayalden ibaret olduğu-
iizerc Çiğliden İsmnil oğlu Hüseyinin ı r.u söy]emiş ve şöyle demiştir: . 
arab1sına binen Mermerisli Sülpyman -:- Grnf Spe ~hlıımm nasıl delik 
kızı 30 yaslarında ~ükriv~ye yolda Hii- I dcş•.k oldu~nu gore?l~r . Al~nyanm 
sevinin kendi!line tecavii'Z ederek 50 li- denızde calıp gelmesmın ımkant olma
ra r.o km-usunu aldıi!ını idtlia etmis Hü- dığını biliyorlar. Kezalik havalarda ge
c;cyin ynkalnnornk hn1,kıncb tahkibta çen son bah!'rda İngiliz tayyarelerinin 
bnslnnmıstır. Atman hnva kuvvetleriyle nasıl boy öl

tiiştü".rün ·i p,örmlcr Almanyanm harbı 
artık havP. arda da kazanamıyacağuu 

i$1er... anlam~lttrdır. 
KADINA 

Samlı sokağında Abdu115h o[:l ı Meh- Fakat Almanya acaba harbı karada 
m~t. Hakkı ortlu Ah'Tlet Vt> HaliJ oöfo kaznnar k mı 1 Hayır, Almanya buna 
Hasan evlerinde üç kişinin sarhoş ola- da muktedi,. olmıyacaktır. Fevkalade 
nık Mustafa kızı 37 vn~lannda Zehra mukcmmcl teçhiz edilmit olan muaz
ve Emin oğlu Fahrinin evlerine taarruz zam Alma!l ordusu belki küçük ba:n 
ettikleri iddia olunmu~uı. Hepsi tutul- milletleri daha ezecektir. Fakat bu ordu 

Bu Tayyare Si EMASIN a 
Hafta 111111111211111111111111111111111 TL: 36.46 

~ıırııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııı:: 

~ COC V A CI § 
g NA ll. YAPILIR? § 
E ANNELER! : 

muştur. sonunda İngiltere ile karııl&Jnıağa mec-
ün geceld ,1annın.. bur kalacaktır. fn .. iJizler bu haibı kay-

., :J bctmiyect"klerine tamamen kani bulu-
Dün gece saat 21.12 de Alipaşa mey- nuyorlnr. Evet, ordu, insan vücudu ve 

F...srarengiz memleketlerin hıırikıılan m... Alev saçan volknnlan.. Balta gör
memiş ormanın cehennemi muhitinde arslan, kaphınlarla. timsahlar arasın

da beyaz bir kadın .• 

Dt1NYA.1''JN 3 ÜNCti SÜPER F1LML. 

1 - ZAN ZiBA 
(İNGİLtZCE SöZLtt 

2 - Yarının Kadınları 

= Çocuk bulamacının top top olma- E 
E ması için Soğuk siittc lmrıştmldık- § 
§ tan sonra Pişirmek lazım geldiğini § 
: unutmayınız.. : 
E ÇOCUK F.SIRGEMF. GENEL~ 
:: l\IERKEZİ : 
:: 1ililil111111111111il111111il11111111111111fi111111111111 = 

BUGUN LALEDE 

danındn arabacı Hasıınw 20 numaralı ·ı~Ll bak d · ı u··stu'·n 
araha imaltlthanesindE>ki ocaktan çıkan 51ldıınwnr 1~bın an te~~ e. 
t ...., imaluAtha · ~. . tl o ugumuzu ıs at edecegız. lngıherede 

n ~-. nenın .. wrınına sıraye e k b. k" · kt k' Al ı t ·ı 
f!enic;lt'mek istidadım göstermiş iscdc ı ttc ıır· t!~I! yo urk ı .m1an anl.n nglı -

eti.sen ı'tfa· h" .. . erey ıs ı a etme suretiy e ga ıp ge e-.. ıye yar.g:nın uyumesıne b·ı ki • d 
neydnn vermed ·· ~·· .. t:. z ı ece erın en korksun. . • en son ... urmuş ur. arnr 
nek cüzidir. 

:: c 1111111111ililil1111111111il1111111111111ı1111111111111:: 

5 RASİ!' RİZA E 
= T i yatrosu 2 UYUKFiLiM 

YENİ TÜRKÇE HARP JURNALi 1 ! BU AK~Al\I E 
l .. ME$UM LİM AŞK. HEYECAN, DEHŞET, KAHRA-

l\IANLIJ{, VAZİFE DOLU FİLiM .. İl.K DEFA Halkevinde 

Öniimüzdeki günlerde Yunan cc.,ıı; 
sinin ınukadd.erntmı tayin .edecek ~dl 
hnrebclerin hır kat daha şıddet J>C)ili' 
etmesi beklenmektedir. Yunan - t~lll' 
kunetJcri Alman • İtalyan tazyık 1-
uzun zaman ıııuka,·cmct edecekler Jll 
di 

., . 
r. 
Biitün dava buradadır.. bll 
F..ğcr hiiyük bir tali eseri olarak 

muka,·cınet sürekli olabilirse Alnıan1" 
rın hesapları yine kanşacaktır. .. 
Bnlk:ınlarda hareketin başladığı ~ 

den beri vekayi Almanlar lehine iıık 
etmiştir. Yunan mukavemetinin u~ 
sı hu inkişafın istikametini değiştire 
lir_ 

ŞEVKEr 8İLGJ1' 
~------~--------

Perapalas infilakın'" 
da zarar ~örmüş 
olanlara yaı dını 

-c>--
Ankara, 18 (A.A) - İngiltere Bili~ 

Elçisi Sir Hugcssen Hariciye Veklilıe 
emrine, Bulgaristanda hazırlanarak " 
tanbulda parnpalas otelinde patlnYJ# 
bomba hadisesinde zar3r görerilere t~ 
liz hi.ikümetinin sempatisi eseri ola ıJI 
beş bin lira tevdi et•!liştir. Bu meb J, 
evvelce tngilterenin Sofya el~isl Reud 
tarafından verilmiş olan b!n ve tngilt~ 
ticaret koordinasyonu tarafmdan teV 
edilmiş bulun.an diğer bi'l liradan ast" 
dır. 

----.co•---

BafVefıilimiz Portelılf 
elçisini fıabaJ etti .. 
A,nkara, 18 (AA) - Bcşvekil Doktol 

Refik Saydam bugün saat 11.30 da .P0~ 
tekiz elçisi Françisko Katero Mınte 
knbul etmiştir. 

B.ISACA 
• • • • •••• 

TAKMA DİŞLER 
Yazan: ECZACI KEMAL K.AK~ 

Laf nramızda, hepimizin başın.~ 
Yaş şöyle elliyi geçtimi a~zda diŞİ tl 
durmaz oluyor Seksen vaşında dişle , 
inci gibi adam yokmu derseniz, müst~ 
nasız kaide olmaz cevabını veririm. Pif 
tababeti bu kadar ilcı·lememişkcn, yasl'1~ rı ilerleıniş]crin ağızları tek tük ka 
dişlerle yangın yerine döner yahut ~i1 
çeneler buruna değercl;, Mnamnfih şırıı t' 
rle, bazı ahvalde di~ hekin•i ne kadar us iS 
olursa olsun takma dişler çeneye ge\' 
getirir gibi bir yayvanlık veriyor, su~ 
tın ahengini bozuyor, çatılı-- kaşları s1rı1,.. 
maya benzer bir hale sokuyor. Znr1

1 
f 

mıya takma dişler pek sinirleniyor d~ 
hu gibi vaziyette buruna dPğtrim ha! (FRANSIZCA SÖZLtl' 

MATİNELER : 3 - 5.40 - 8.30... Cumartesi, pazar 1.45 te BAŞLAR .. 2 •• ORMAN ZEBA İLE t 4 ÜNC'Ü TEMSİL 

- Yataklı Vap;onlar 
- ye tehditler bile savu .. dukları ol~Y?~;,r. 

Bir kaç sene evvel tshnbula gıdı\ ·r 
dıım. Vapurda kPmarn arkadaşımın {~ 
leri takma imiş . Gece yat"rk<>n de ~1 ,. 

rınnış. Aman yarabbim•. Dişlerin• ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El ilarilarmdaki matine smıtleri muteber değildir_ 1 

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

~ j YUK I-IİKAYE i ~ 
• • • • 
~ ........ : .................•..•...••••••.... ................................ : ......... : 

Kendi Kalbimi Tanımıyordum! 
y AZAN : ve YJl.JJIZ 

-s -
Somru da bana alaylı bir tavırla ba- hud'anın muvaffaW.yetinden mi. yoksa 

karak: bu delikanlının bana samimi bir sempa-
- Ya!:. dedi. demek bnbasının bUyUk tisi olduğunu bildiğimden mi? Bilmiyo-

rnU.,terisı bu lmiş! rum, onu karşımda görmekle birdenbire 
Verilecek bir cevap bulamadım. Bu derin bir bahtiyarlık hissettim ve bunun 

smokinli Oğuz benim için bir yabancı sebebini kendim de arashrmadım. 
idi. Yanındaki parlak bayan ona şiddetli - Böyle vakıtsız geldl~irr.den dolayı 
bir otorite ile bir şeyler :anlatıyordu. beni mazur görUrsUnUz. dedi. Sizin da-* vetinizden o kadar mesudum ki daha 

Vedat Payet geldiei znn;an sabah vak- fazla beklemek istemedim 
ti idi. Berrnk ve şeffaf b!r hava vardı. Onu kahvaltı masasına doğru sürUkU-
Kahvnltı masasının kurulmuş olduğu yerek !lOmimiyetle cevap verdim: 

bahçeye henüz lnmi<ıtim Ru sırnda giri!l - Ben de sizi gördüi!üm için çok 
kapısının parmaklığında Vcdadın geniş memnunum. 
omuzlnriylP biraz murabbn şeklinde olan Burada yerleşmiş, yanm saattenberi 
bnşını gördUm. Sans1n saçları güneşin ötedenberiden konuşuyordu. Çoktan
nltında parlıyordu. Acaba dUşündüğUm beri knhvealtımızı bitirmiştik. Nihayet 

JORJ OBRİENİN l~N SON. ES GÜZEL I•iLl\11.. fLl<DEF.ll 

3 •• TURKÇE İNGİLİZ HARP J URNALi kontrolörü 

Sumru merdivenden inerek yanımıza 
geldi. 

Ben dnha takdim merasimini yapma
dan Vedndın elini ısrarla sıkıyor ve koz
matiğin ağırlaştırdığı kirpikleri nrasın
dan ona baygın bakışlar atfediyordu. 
Delikanlı buna hiç dikkat eder gibi ol
madı. Munhnsıran benim ona anlatmak
ta olduğum şeylerle meşgul olarak ne
zaketle yerinden kalktı ve dalgın bir 
«şerefyap oldum") mukabelesiyle iktlfa 
etti. 

Bir saat sonra, pek te imtizaclı olmı
yan dörtlü gurubumuz evden ayrılmış
tı. Ada vapurunda muhaverelerim ba
na yolun uzunluğunu unutturdu. 
Oğuzun yanımda olma91 beni mü

tl'lddan daha az mütehassis ediyordu. 
Hayretle müşahede ettim ki: onunlB 
Sumru arasında beliren samimiyet artık 
e!kisi kadar beni muztnrip etmiyordu. 
Bu kız.ın halinde de bir kararsızlık göze 
çarpıyordu. Mütadı kadar neş' eli görü
nüyordu. Benim giz.li düşüncelerimi 
keşfetmeğe çalışıyor gibidi. Vakit vakit 
Vedada tdırikçi bir şekilde- bakıyordu. 
Fakat bunun tesiri pek o kadar parla le 
değildi. O benim yanımda duruyor ve 

benimle yalnı:- kalmak istediği her ha
lindrn belli oluyordu. 

Adnya çıkınca bir az yürüdük ve yal
nız k lmak fırsab kendiliwinden zuh1Jr 
etti. Sumru araba ile bit tur yapmağıı 
karar vermişti. 

Bu seyranın güzelliğini meydana vu
racağı knnaatinde olsa gerekti. Araba
ya binileceği sırada Vedat, !lesinde yal
vnrışlı bir . ihtizaz.la bena sordu: 

- HilAl, bu turdan vaz geçmek sizin 
için büyük bir fedakarlık olur mu) Si
zinle sakin sakin konuşmağı ne kadar 
isterdim bilseniz 1 

«Hayır it demek üzere idim, zira iki
sini baş başa bırakmak fikri hala hoşu
ma gitmiyordu. Fakat ayni dakikada 
hatırladım ki Oğuzun lmkançlığını tah
rik etm~k benim planıma dahil bulunu
yordu. Cevap makamında ve Oguzun 
iııidebileceği bir §ekilde: 

- KO:\IEDİ (3) PERDE - knrınca yUz, surat ne t.tarip oldu! Gn 1311 
E NAKLEDEN : SAl\IAKO : ihtiyari güldiim. Şnk2eı dostum d t' 
§ Biletler her gün Halkevindc satı). E vaktiyle fındık kırmaların milkfıf:ıtı 1 

: maktadır. Temsilden sonra otobüs E d~i;ramıyan dişleri ha.:lisat zaten s51<~ 
~ vardır.. S yor, buna karşı dişlerin s•ı.:.ıtmama~ g 
§ RAŞiT RiZA TİYATROSU § liba elde değil! 8cı 
§PEK YAKJ1'l))A KARŞIYAKADA: Dic;lerin kıymetini ~ilmek. onları 
= 111 11111111111111111111111111111111111111;ıı111111 111111 = acı sırıttırınamak gerek... -A 
ti ....................... .-~~ 

YE 2 HA Ri KA Fi LM 
BiRDEN BUGÜN 

İlk defa Ecivard Robinsorı 

At B 1 ti Blackmoil 
eş u u arı l ngilizce 

ERIC VON STROHEIM . TEMPETE · FRANSIZGA 
FIRTI N A 

~---------~----~--------
-Kaç yüz defa bu turu yaptım, de

dim. Burnda, parkta kalmağı tercih 

-f>derdim. Vednt bana refakat eder. S E A N S l A R • 12 1 30 4 45 8 DE 
Benim kendilerine iltihak etmemek • • ' • • • • • • • 

kararımdan memnun görüne'ceklni yer- CUMARTESi 1 O. PAZAR 9. DA ... 
de~mrunO~~Wdehlraz~~ ., ___________ _ _ _ ~~W--~-------~•Jr 

-c Bitmedi >- "ili m• a 



klSAM CUMARTESi 1941 YENIUIR 

Lı~iltereye her 1 
~n levazım 

veriliyor 

Şimali Afrikada 
---c,o>---

C' ötüs ~öğüse 
muharebeler 

Jn~iltereye ya
pılan son hava 

hücumu 

SIBBA'J' KOŞESI 
•••••••••••••• 

Süt mevsimi 
---«>---

Bahar gelince insanlar süt içmeğe ve 
sütlü tatlılardan yemeğe daha ziyade 

--o- rağbet gösterirler. Vaktiyle. bahaT me'Y• 

... ___ --0- cereyan ettı• r-·-r··· oldu'-'a •ld· siminde evinin kapısına her sabah bir 
-anıerUıa IJahriyesJ ••• -- - ... 1" T eliti eşek tayin ettirerek onun ıüdünü •enen stolılaPlndan --«>-- defli geçti, zayiat ve gözünün önünde saidırdıktan 90nra ço-
1-_;;t ı KA ADA VE H y A y zl 1taaaraı az.. ıuğuna çocuğuna iÇiren süt mcrakııtan 
~qgu ereye llef' yor.. R A AD A . L dra 18 (AA) - İngiliz d l T . vardı. Etek südünün başka hayvanların 

~-o~~~!!_~.A~ete~~-~j!~ ~ YETE 'NGtllZLER HAK.iM ~n ' 1· .. t bl"ğ" Da.~ı ı "e südüne tercih edilmesine sebep Bhmet-lııl.::-O:.• ~ 'l'ıael ~ ., ........ & ... - ' eınnıyet nezaret ennın e ı ı : uşman li tb • s· b kim" mli hastalara 

~ Bmvelt lndlterenin Balkan· K hi 
18 

(A A) Ort c k d tayyareleri bu gece cenup sahili şehir- nı ma e ın .'"!e1re. . halin-

vaffakı izli"illıi" •-c.ı· . . a re, . - a ..,ar or u- 1 • d b" . lduk,.a şiddetli b" t tatlı au iatakozunun goz erını toz 
-u y-•- ..,llil 1 l"ID 1 k Ah bl""' enn en ınne o " ır a- k k .. d .. l . · 1m .. • ....., .. .. . "' an arargn ı te ıgı·. d d" r ... e -· u ,..ırrnesı o Uf-ok bü-..ın.. arruz yapmışlardır. Taarruz gecenin e ye ıre e . ...,, .... ... 

~ ye sen~~ ~- ye8! yar- Libyada Tobruk ve S:>lium civarında- büyük bir kısmında devam etmiştir. İn- tu. Tatlı ıu iatakozunu buldumu~k pek 
~ yapm~~ ıstih~ eden yem. te~- ki keşif müfrezelerimiz yeni dm faaliyet sanca zayiat ve hasar çok değildir. Bil- güç ~ olduğundan, kamyonlar çogalm~
~ev~I e=e ~ ~r. göstermişl~dir. Diişmı>n ir.sanca ve zırh- hassa simal ve şimali şarki İngiltere dan önce daha kola>: bulunA? ~kler~n 
~ arp. ~· na • )& ın lı ara baca ağır zayiat verntiş ve 1mpara- üzer.nde de düşman faaliy~ kaydedil- di~isi baharda süt tçmek . istıycnld~rın 
._,, e hu. usı ehcmmıyct verılmekte- torluk kıtalarının pervasız ve azimli sa- m.iştir. Bütün bu mıntakalarda hasar ve merakını yalnız bqına ~C9kın ed~~ ı. 
~e\ • . . . vaş kabiliyetini göğüo; ı6ğüse yapılan . . t ühim değildir B" d"" tbnl Sinanm tatb ıu ıstakozu gozlerl-

"tdıa"o~k P~t gazetcsmın V;1sın~~n çarpışmalarda öğrenmirfü Beş diişınan ınsan~a zayıa. ~·· .. rülm .. şt•· . ır uş- nin tozunu yedirmesi şimdiki hekimle-
..... ~!"'e gore Balkanlardakı fn~ıfü subnyı ile 72 nefer esir aldık man. ayyar.esı uşu u ur. n"n yaptıkları ka,_iyon .......... a}anndan 
~.:tllllllD)'etsi:dikleri Amerika hükü· . ü "'-ü LMAN ... ,, .• ~ .• ~ Amerikanm müdabMI için 1NG1L1Z HAVA HüCllMLARI D Şua LEN A daha te•irli olamadığı ihtimali büyük ol 
...... bnalitım bir kat aaha habılldır- . Kahire, 18 (A.A) - Rec;mi.tebli~ Lib- TAYYARELERi malda beraber, eşek cinsi verem hasta· 
~sevke•~. Ba __ .. _ Balkan yada dün bülün gün ve '>ütün gece ln- . Londr~. 18 ~:'-.A) - ~va_ ~~.eti- lığmı kabul etmediği cihetle dip ~k 
~ -.1-uc t1 um tebliği : Dün Fransız Sahiller1 uze- .. d .. · •- daha makul göünür. Nıte-

Alman muvaffaloyetleri ehem· ~iliz ve Avusturalya hava kuv\'e eri . de b" da..._..... t . d.. .. su u ıçme~ 
~ kaybedeceklerdir. düşman mevzilerini borrbalamış1ar ve r~ .. t1!: ...,. ...... avcı ayyaresı uşu- kim hastalarına çiy et yediren hekimler 

• 
mitralyöz ateşiyle düşmanı iz"ç etmişler- ru muş ur. de at etini - at cinsi de veremi kabul 
dir. Düşmanın nakliye kolları, tecemmü Dün gece Londraya .. y~lan hava etmediği için - baııka hayvanların et
noktaları, barakaları. depoları. tayyare hücumu esnasında da dört düşman bom- lerine tercih ederler. Aminli aetler me-

·~o. 18 (A.A) _ İngiliz hah- m.ey. ·.danlan. • bomb~nr;ı'· ve düşmar.:ı berdıman. ~.~aresi düşürülmüştür. Bu sel.esi daha iyi tetkik edildikçe atla etek 
1ı&.....c 1.-:._ __ · b k t di ı t suretı.e. dilşuru.len bomba.rdıman tayya- etlen"nin t"n•"n e.ıne yakm olduklan ve ~ -umisyonu icar ve iare 'kanunu mu- uyu %8yıa ver n iTii~ ır. _ ... 
--.c:ıe Amerikadan dört büyük vapur Derne tayyare meydan•nın bu bom- ı-el~rının ~ a1t;{a ~~~.olmuştur. insan oğlunun at ve eşek etlerini yiyip 
..... ~. · bardımanda yan~ınlar çıkar:lmı~ bom- . Y~-~. •. n~ta .. a uşman tayya- sütlerini içmekle verem hutahiından 
~iKANIN VERDİ(;t MALZEME baları da bulunan tavyarelerin aralarma rcsı duşurulmüştur. kurulacağı belki bir gün 1nt7dana çdta-
YIŞinıton, 18 (A.A) _ Ayan mecli- düşmüstür. Beş yü~ mf'trP irtifada uçan . Münferit uçan bir diişlnan tayyaresı caktır. :.::_"illi milclaı.a tahsisat eatümeni tayyarelerimizin pilotları siddetli infi- lskoçyanm şimali şark-isinde bir şehir Şimdiki halde benzinle ifliyen kam-

lte,anatta 1mlanan halrriye na- iaklar olduğunu görmi\~lerdir. üzerine bombalar atmıştır. Bir kaç kişi vonlar atları da, eşek1eri de 1utlqtırdık-
~ albay Knob Amerikan bahriyesi- TRABLUS TA BOMBALANDI ölmüştür. Hasar pek azdır. Diğer yer- larından. bahar menimlerinde kapılan-
~~ad ~ lıııemen iter pa k !erde kayde değer bir şey olmamıştır. na bir elifi qck tayin edenler artık iti-
~ Kudüs. 18 (Radyo S. :!'l) - Orta şar Diğer b:.r hava nezareti tebliğine gö- tilmemektcdir. Bana kal'flbk baharda 
.ı...ı..._---lk8Jbi! ~ ıöMerllmekte ol- han kunetleri karar~hının teM~ : . - b·ır avcı filosu İn•here üzerinde ~ y~rda, ma'-allebi.•e ve Mitlaca daha 
-.aıau ldinnmştir. Carsamba ıünü lnva lnrvvetleriMiz '"'" ır;m uu -·- a " 

Tra'blusa siddetli bir hücom yapmışlar- dilşman tayyaresi düşürmüştür. Bu fi- Eiyade rail>et göeterenler bill c;oktur. 

o .. = .•P,J?•ı 

ANTİMAGNETltd' 

ELECTION KROHOM ET Rt l ERi 

T. iş Bankası 
DçiUı 'J'aaar,..., hesapları IHJ ~ ,...,., 
~ELER : C Şubat. Z Mayıs, 1 Aiustos. 3 ikinclt-.in tarihlerinde yapıl 

IHI IDAlfiYELEIU 
ı aet zeee urabk - 2000 Lira 
J ~ lMO liralık - 3000 Lira 
z ... '150 li.ralak - 1511 Lira 
4 Met - lirabk - zooo Un 
8 adet Zil lnılrlr - Z008 Lira 

35 atlet 100 linlrk - 3581 Lin 
80 adet 50 Unlak - 4000 Lin 

300 Met 21 lirabk - 6000 Ura 
Türkiye Is BA.'JKASfna para ratumalda ,..- IJUa biriktinaie \'e lail 
.ı.u. olmaz. Qni umanda taliiııiıi de aeaır" .a....-.. 

Beton yol yaptınlacakbr 
IZllR VILl YETi DAiMi ENCOMENI REISLIQINOEI : 
Kapah zarf U9Ulü ile eksiltmeye çdtarılmıı olan 96562, 11 llra lteıif bedell 

KafJlyalcada Bostanh - Bergama yolu iltisak ltıamı beton kaplama inpatuıa 
iltekli çıkmadığından eksiltmenin bitiı tarihi olan 17 / 4 /941 den itlbal'Cn bir 
ay içinde pazarlıkla ihalesine karaT verilmiııtir. 

isteklilerin toplantı günleri pzart~i. peqcmbe eünlerinde öğleye kadar 
"YiJA7et daimi encümenine mürac:aatlan. 19 21 1467 (900) 
uıaaı =~0=1111111111 ıı ıııııııx~c:ıacıccc:ıoccaaoaıııı uııı ıuı ıı ....,.,, "._.,,. ..... ,, ......... : 

Mattelikler anadane 
dtr. Liman taisab. handaki gemiler lonun diişürdüiü düşman tayyaresi lmanlann siide Ye .atlü :yemeklne 
lı_ .......... eeım.tir. Orta hadmıil' adedi yüz bire ba1iit olmuştur. baharda daha ziyade nibet p.te,.... E .. No. 

----- lerl aca),. nedendir) 

Taj 
No. ıu Yeri Nev'i 

l>epozitom 
Kıymeti T. C. 

~ 

D : S lzmlrde Ahmet aia mahallesi 2. 2/A. Aiti a.t- l.ft,90& 28."9 rnukav€met ediyor 
~ ( Bqftmıft I. ei Sflhif Pde I 
~ rağmen atır darbt-1ere uğramı.ş
'- • SaWıiyetU bvıınJdardan alman 
~ IOfı haberlere göre K ate!inden Ser
~ e kadar manan o!'dumuzun sağ ce
~ tlzel'lnde Almanlann fi:ldetti bar
~ na kıtalanmız iyi mukavemet 
bu ~ektedir. Düşman hanlarda da 
'iı Yiik faaliyette bulumnak1a beraber 

r tayiat vennifti!'. 
~l Makedonyada Alyokmon neh
~Yukarı vAdisinl geçerek Grebeno 
ı...::-;-kasında taarruza u~~·an Alman 
._llUan Kalabalsa lstihmEOtinde ilerJe
~ hususundaki gayretlerinP. drvnm 

YOrlar. 
l'l'ALYAN TAARBUZl.ART 
POsKmrroLD'O 
Batlhı gtln Ergeri n ıntakasında P~ 

~~atiye karşı ve Drinoı nehrinin gar
wuaa tevcih edilen İtalyan taanuzlan 
~UrtUlmUştür. Fakat ~ • 
:eaııı bir 1aarruzdan 90DJ'!I Kipfektarek 
~ nihayet ele geçirmeğe muvaf-

olınuştur. 

~----------

lırllı bir oehennııe 
çnrilaeektlr 

l,ir petrol ıtenıisi yanmıştır. Limanın y 
1 

d t cm.. lnsanlaT '-'- önemli bir 'ritamin 
'ıaric:İllcleki r;emilere ele taarruz ediı.üı!- 1111 if lf 111 U_ .;ıouı: ..,_ 
tir. ı.,,.Y91 nhtnn111da bm İ!lllWler .,.,. ka,.naiı oldqu..dan. Titamialft da 
kaydedilmiş. biiyiik bir yangın ~ıkanl- t Al me't'lime göre azabp çoialchkl....U. 
mıstır. Ta~·yare1erimi7. salimen d<;nmüş- İlft Bllil 11GJll i11ı: gelen teJ" ...tta•inler olm. Vıw.in-
lenlir. h d l ler daha fence meyd!_':_~-çıkmw::: 

KAPUTZO tJZDINDE ( Başta.rafı 1. d Sa ite e ce ve baharda çoğala--1'11'11 t-

Kaputzoda düşmanın nakil vasıtalan bahriye nezaretleri daha sabahtan yan- ler de onan için ml eıüde bahatda daha 
ve motör-ize birl:klerl bombardmıan nuştır. Sefski Kral oteli, Amerikan. İtal- Tinde rağbet göeterider, Fakat ıütte 
edilmiştir. EJ~azale. Eladcn tayyare van, Alman elçilik binaları yıkılmıştır. k1'm azalan vitaminleT baharda pek u 
meydanları bombardıman edihnistir. Pike yapan Alman tayyareleri 200 artarlar, en yiik11ek nhbetlerinl ancak 

metre alçaktan uçuyorlardı. Belgrad yaz ortasmda bulurlar. Vitamin1eT için 
M;hopre clf!nizde in- halk• bu baskın .şeklinde taarruzu anıı- oı.ıyd•. ınean1arın .ac1e en ziyade yaz 

yamamıştı. Bu bir katliamdı. Belgrad, ortasmda rağbet göeterrnelcri Uzun ge-

----------

dirilen son darbe Sava ve Tuna nehirlerinin birleşt!«i kö- 1irdl. 
"ede bir cehennem :manzarası almıştı. Sütün besleyici uzvi m:Mld,.leriyle ko-

J Ba1:tarnf1 1. <'i SnhifrdP 1 Sırp avc.ılıın büyük bir kahramanlıkla ruyucu mAderılerindP bahar ~.simfn-
'truvazörilnün lngiliz eemiai diye diğer ınücadeleye atılarak yalnız Belgrad de blr fark bulun~na dair fimdfye 
bir !talyan kruvuörilnU ateşi altına al- i,izerinM 18 Alman ta:naresl d(1'lirn\üş.- kadM' bir blbar ~qtır. Ornm için 
dığı esirlerin ifadesinden awqılmakta- terdir. veni bir bahar çıkıncaya kadar. behaTda 
dır. Bu sebeple ttalvth-ıl.,nn zayiatının Mensup olduğum kafile tl'sküp yolu Sttte daha ziya~e rav~~t ~~steri:mesine 
C'Vvelce zannedildiğindPn daha fazla ol- üe cenuba gitmeğe teşebbüs etmlese de sebep hu mevsımde s;ıtl"1"lll çogalması 
duju anlaıılmaktadır. Alm•._ Yolumun kestiklerinden s. satanlarm da bu mevsımıie daha az hne 

INGtLtZ GAzrnı:r.ır.RtMIM ray &maya 8iıtllr. -- da bom> ı r yaprmıllın oMulua• dlWlnmek lalm: Bl-
NEŞRfY A'ft dıman ~ Bir be defa t.ebdit ve lirsiniz ki ır11te J'Qllan ltl1eleltrl • lro-
Londra. 18 (A.A) _ cDeyli Te1-'- tevkif edildim.. lavı ona su katmaktır. tnalerin verebil-

!'i' ....... ----- dikleri sUt az olunca !lkin smçtı ustl\, 
nazetesi beş düşman b.şe ~misiyle bün- mUşterilerin hepsine mal vetWircbilmek 
lara refakat eden üç to:'Pitr. muhribinden Serflçe etrafında f id- Uzere, süte su katar. Sonr2 cırak devam-
mürekkep Mihver kafilesi:-ıin tamamiyle lı müşterilere silt dağıtıncaya kadar zu-
imha keyfiyetini tetkir. eden bir maka- detti muharebeler hurat olarak çıkan milst<>rilr-re verdi~ 
lesinde şöyle diyor. sUt'\n y...:nı· takrar suv. la doldurur. Ba-[ &~tııTafı 1. ei Sahifede ) t "u ~ 

Akdl'nizdeki bahri 'ltuvvC'limizi bu de- harın inekler çokça siit verince, sUtçü 
rece narlalc bir şekildP isr.at rden bu lıa- etmek fikrinde bulunması muhtemeJdir. usta daha az su katmakla iktifa eder. 

1 R11 ,,.,. fı 1. rı Sahifede 1 dise Orta şark ve bilha~ Libya muha- Yugoslavya harekltından serbest kalan Cırağın yantığı hile de ne kadar olsa 
~r. Gece hava çok karanlık ol- rebeleri üzerinde donımmanın ne mühim çok büyük Alman kuvvetleri Amavut- acemice olduğundan ıiahs az olur
~;~ neticeleri tesb!t etmek tama- bir unsur oldu~nu bir daha ı?östenniş- luktald Yunan kuvvet1erini himaye ede- Zaten, snt çocu1ı:luktan ~kmş olan 
1ı.;_-e ~ümknn olamamışsa da Bremeni tir. Libya sahilleri boyuııca Mihvt-r nak- cek olan yeni Yunan kıtalarmı jCeriye insanlar kin pek de 1üZt9mlu bir gıda 
~ sts tabakası arasından yükselen liyatının ancak nek vavri muntazam bir atmağa muvaffak olmu~lardır. Bu ha- değildir. snı, ...alna te~'kt uzvi 
•-•$Iklar sayestnde pilotlar şehrin c;ekilde idamt> ediJE>bildi0 i n~ib'\rdır. Har- rckctin Yunanistandaki ·İngiliz kıtalan- maddelm balmnmdan tam bir gıda sa
~ kaldı~ zarar hakkında bir fikir bin her dönüm noktao;ında. deniz kuv- na da tesir yapması muhtemeldir. yılır. Fakat onun terkibindeki yağh 
~bilmişlerdir. Pilotlar evvelA yan- \:etlerine olan itimadll'Uzın 1amamiyle Atina. 18 (A.A) - Yunan orduları maddelerin kana kanubilmesi i~ ba
ı-..-- ~ararak sahayı nisbeten aydın- verinde olduğu parlak bir ş kilde te7.a- başkumandanlığının tebliği : Garbi Ma- ğırsaklann vücudmı bUvüklUğiine nis
lb~~. sonra infillk bombalannı at hür ediyor. Donanmamız•n fedakarlıiı- kedonyada vaüyette mühim bir deği- betle fazla uzun olması lazımdır. Bu şart 
~r. Yangınların sUratle gen:şledi- na ve tükenmez me11ha1Prına oln:ı iü- !';ildik olmamıştır. Arnavutluk cephesin- da ancak çocuklukta yerine gelir. tnsa
tQ';',,:wnıüşt.Ur. madımızın hiç bir zaıran bozulmıyaca- <le kıtalannuz kendilerine emrolwıan nın vUcudu büyUyUp baii'ınaldan ona 
~ORAYA YAPILAN IJOCUMLAR ~ına katı kanaatimiz vaıdu baZI ~klliş hareketlerini iz'aç edilmek- ntsbetle hc:aldıkça ~ütt~.gıda bakı-

4. •'l'aYınlc;. gibi bütün diğer gazeteler «Taymis> r.azetesi a:,·na h5di<ıeden sizin yapmışlardır. Bu hareketler neti- mtndın, istifadesi uallJ'. 
~~~lki gece Londraya yapılan bava c;öylc bahsediyor: cesinde Kilisura ve Erseka tabliye olun- Slltiln hazmı da pek kolaydır. Onun 
~ bahsederek bombalann hiç lste çetin bir darbe ki dilsruana yalnız muştur. a\bibnlni de, yağı da. sekeri de ettekl-
l-1.~ ııea.ef seçilmeksizin gelişi güzel atıl- bilytik maddi zayiat v~rJirmis olmakla lerdt>n ve ekme1cteki1erdrn pek daha ça-
:"Qıa ı b ld •••••••••••••••••••-•••••••••••••••••.. b ·'- ha dil 1..·1· F 1·"'t bu ıy· ı· ~ lŞaret etmişlerdir. Hasım çok za- kalmıyacak, ayna zamanda isti ~ a e 5 ANKARA RAD'!'OS'V i \LA zme · eoı ır. aNı onun -

8lrfnc:i kordon konak npas il depo 
Ulceled bqmlnda c 1 JOJ 

M 2.:t ada 209, panel 2 
Yukanda yazdı gayri menkulün aabf bedeli tamamen pqin olarak &dea

melc üzere kapalı zarfla artbnnaya konulmuştur. 
1 - ihale birdir ve lı:at'idir. 24/ 4 1941 tarihine mü.adif perteJDbe sün& 

eaat cl.30:. da bmirde banka binamda yapılacakm. 
2 - ALca o1aalaw b.ak••uman alacaklan prtnameyi okuyarak ihale cü

nüne tellWlüf eden 24/ 4/ 1941 pertembe günü prtnamede tarif edildi.ii veç
hiyle teklif zarflanna teklif sahibinin bir veailta fotopafı ile saat c2.30• za 
kadar buradaki ıubeınize tevdi ~tmeleri ve daha fazla tafailiıt aı..k U&ey..,. 
lerin her gün bankamıza müracadau. 1462 (897) 

caaaC1acocaac:ıoaaC1aaaaC1aC1C1cccaaoaaaC1aoıooaoaooc:ııc:ıaac:ııaıııaac:ıoaaaı 

VUavet Dcdnd Enc:llnlenlnden : 
34S3 lir~'l brut k.etif bedeli üzerinden yapılan müteaddit ilinata raimen 

taUP aııbur etmqea bmlr-Kemalp..,. yolunun 30:ır.036 - 3x736 ıncı kilomet
reled ane-clekl 700 metrelik fQMllin esaa1r tamiri,,Je sathınm katranlanmui 
Te telür içerisine Taıtlayan iki tarafm kaldmmlanması işi yeniden 16/4/941 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle aç.ık eksiltmeye konulduğundan is
teklilerin 2490 sayıla yua hüküml~rine göre hazırlayacak.lan teminatlariyle 
Lirlikte 5/Mayıa/941 puartesl aünü ... , 1 1 de ...t1lyet Daimt encilmenlne 
... ............. 19 zs t4f8 (898) 

Sürveyyan ahnacakhr 
tZMtR TURtSTtK YOLLARI M1NTAKA MOOORLOOONDEN ı 
lzmlr Turistik yollan infaatında çalııhnbnalc ünre Sürveyyan ahmıcakm. 

Bu gibi itlerde ~ o1anlarm ellerinde m«m:at vesikalariyle müdürlüiü-
müze müracaatlan. 145 7 (899) 

2'opl'Cdı nta1uallel'I Ofisi fzm1p Şııbeslıtden : 
Şubemize ait mihtamel un c;.vallannın niza.mi gekilde tamiri 'itleri açık 

~iltme,oe konulmuttm. MaYakkat depozito akçam 300 liradır. Ekslltmt 
2/Maya/1941 taribi.e mıiiwW- Cuma günü öğleden evvel saat tO da ya. 
p.ı.c.km. Fazla ta&ıillt ivla ıul.emı. müracaat edilmesi illn olunur. 

17, 19, 21 1.C40 (879) 
~uauuuuuoıaıııııaı=ııaııaa:~a~Jı~"-=OCOaC1cıc~c~c:ıııaaaı'aıııa~ 

1tt;f sebebiyet vermişse de bunlar as- uğrayabileceği daha korkı:nç zayiat • • liği ancak çocukluktadır. İnsan çocuk-
? mahiyette değ!.ldir. hakkında da onu deri'!. derin dfüüinmcğe 5 BU GONK(} p R o G R /\ M 5 luktan çıktıktan S()nra çok ..Ut içme~ "1ııt8Yınis diyor ki: Bu akının bir kar- sevk edecektir. Alman ordusu kıtada .......... .. ........ alışırsa. bazım cihazına gf'VJeltlik gelir, ~ı:ıı:u:~r:ıcıı:ı"°cıac:ıı:ırx:ıc:ıc:ıc:ıoocıaaaaacc:ıDC11Ha:rnauınaaDC1C1ı!IC1H cu:ı::eıooa 
~ hucumu oldutunu söylemekle Al- tahripkar makineleriyle bala kendine 8.00 Program ve memleket saat ayan başka yemekleri çok gilç hazmeder. Bir IZMıR BELEDIYEStNDEN : 
~ ~bl.iii hücunnm hedef aec:ilmebi- bir yol açmağa muvaffak olduğu halde 8.03 Ajans haberleri 8.18 MOZik p1. 8.'5 taraftan da sütiln hazmı ağızda başlar, KOlitUr mahallesi 1388 sayılı sokağın 1941 

KOLONYASI 

~ hpıld;-ğını itiraf etmiftlr. Aylardan denizlerin mavi sulan üstünde gemile- l oo Ev kadını • Yemek Listesi 13.SO çocuk annesinin sütilnü yudum yudum natamam kısmı ile 1379 !&Yılı sokağın. 
lııi.: .. ~liz gazetelerinin neşrettikleri rinin ancak gizlice dobşabileceklerini Prowam ve memleket saat ayan ].3.33 emerlten yudumlan a~mda bir milddet Vasüçmar caddesiyle 138'~ sayılı sokak 
~er Almanlann böyle hususi anlamış gı"bl görllnUyor. D~nanmamız Müzik: TU.rkçe platdar 13.50 Ajam ha- tuttuğundan onun hazmının haşlamasını a~ kısmında yeniden B~n yol 
ı..ı lrlazeret icat etmelerini lüzumsuz top menzili altına girenlere indirdiği dar- berJerl H.05 Müzik : ~ pllldar- temin eder. Halbuki çocuk olmıyan sil- vk!:~ fen ifleri mildilrlUtfuıdeld 
~~ır, Fakat A1man1an bu harekete benin rre kadar mfithiş .>ldıığunu gös- 14.20 Müzik : RiYaseticUmhur bandosU- tU ağzında tutmadan acele acele içer, ~ ve şartnamesi veçhile açık eksllt-
b.:_~ yegine Amil Londra halkına termiştir. 15.oo Müzik pl 15.30 Mtlzlk: .Kmwer: onun için süt daha apğıda hazmın) ta- meye konulmustur.Keşlf bedeli ~324 lira Balıca ltEllAL AKTAŞIN 
~ Vennek ve onu tedhiş etmekten - Devlet konservatuvarından naklen net" mamlıyamadı~hndan çoculc olmıyanlaruı '7S 1ruruf muvakkat teminatı 249 lira 35 SAllESERIXBlND~ _ 
~-old* halde aba çok etddetli S O y y E 2' riyat !R.00 Program ve memleket saat karnında gaz yapar, çUnlcU içine gıda kunqtur. Taliplerin teminatı İf bankan- Bil.AL ECZAWESj 
~ beraber Londralılann manevi- ayarı 18 03 Müzik : Radyo caz orkestra olmaz, mikroplara yem olur. na yatırarak makb~Je a..la ~ ,,.. _____ _ 

-ıa bozulmamıştır. Gazetelel'fnln uazlye- sı 18.40 Milzik : Mızraph sazlardan saz Bedevt araplar silt?.n hassalarmı :!:ı!1~t u1:::: pO saat ~ •.-----
..._ ltııı llkuıı mazur gösterecek askeri hiç te dair yazddıfGPL. eserleri 19.00 Kon\l'1118 (GOnUn mese- - uzun umandanbeıri gorsllleri netice- s...ı.!.t-ıt (809) S - !iM:;& t. 
,~t yoktu. Akm. yapılan hü- Londra, 18 (A.A) _Mask.ovadan bil- leleri) 19.lo Milzik : Halle türkUlerf. ... si olarak - herkesten iyi bildiklerinden ı _ r- h~etl aabannda mevcut ı IDP•lılr A,...,.,.11•• 
>. ların siklet merkezini ~ mıntaka- dirildiğine göre Sovyet gazeteleri dUn- 19.30 ~eınleket saat ayarı .ve .jmls ~ &~tU daha ~iyade ka.fmlar.ı i~: 4800 adet kiremidin satışı fen işleri mil~ Vud Çıur Wwvmda ~ 
.... ~larnak maksadını takip eden Al- kü yazılarında Yugoslavyanın istiliya berlen 19.45 Konuşma : Zırut takviJD1 Çilnldl silt vücudu yuv~IP.cık, yuum.,ak dilrlUtundeki keşf ve sartnamesi vechi apartmanı (8) numaralı dairesi ki-
.~a~yasına uy~ndur. ve harabiye uğraması üzerine Alınanla- 19.50 Müzik: Karışık şarkı ve türküler ve beyaz yapar. insanın ruhunu da~ le açık arttırmaya konulmuştur. Keşİ ralıkbr .. KaJ)lelya müracaat.. 
~ i':U Telgrafa dıyor ki:~ ha- nn başlıc,a ıiyecek ve ipüdat madde 20.15 Radyo gazetesi 20.45 MUZlk: l'a- şetir, iradesini zayıflatır~ bedeli (69) lira muva!rkat teminatı (5) TELEFON: 2599 1-' 
..:..._ ~~tleri kentli iistiialiilderinl by- menbalannı kaybetmft olduklannı ileri sı1 heyeti 21.15 Konuşma (Kitap saati) şuna giden ideal kadm l rd y \_o a"i lira (20) ku~tur T~liplerin teminatı ... '111111 .. ••••••·-----

~en İoıilizlerin iradesini kırmak sUrmektedir. Sovyet «ueteleri Yugos- 21.30 Müzik : Radyo salon orkestrası···· vU Halbuki ~r e e Welın .~ lş banka11u yat...;.,u maltbuılariyle 
!il.; Ilı... idn bir laayat memat me•lmi lavyaya hücum eden Macaıistanuı hat- 22.30 Memleket saat ayan, ajam haber- cutlanru ~ 8 la &ki ihale tarihi olan U/4/Ml Paa.rtell gU-
~~ ntaktedir oWafw ~ b hareketini tenkit etmekte devam edi- leri borsalar fiatlerl 22.50 Müzik pl. 21- rrıltı yapm~k, hem de vücut rm nU .. t 11 da encUmtnt mClncMtlan. 
~ .. 1 ınücadeleye atmak ve bUtiln yorlar ve mihvere ait vapurlann mü- Z5 - 23.30 Yannld program ft ~· azla yağı entmek için ~eş banJOSU 1 - 1388 1Qıb sobkta (85) metre 
~1, ..... talarma lllftntut etmek saderesi üzerine Bertin ile Vaşington ~:~~1ı:.Jin~e= kit:!~ :dedeni kadın- boyda kanalizuyon yapılması, flD işle-
.aL..."~detlir. Fakat f ngilizlerin hilldlmetlerl arumcla eıkmi ihtillftan B M e . . ıne er. uk ri mtldOrlüğündekl keıf ve şartnamesi 
~t, metanet ve yüksek maneviya- baMetmekte "9 bunda Ameriblılann orsa lar edb~ll~er1i:1t ica~ ~oc - veçhile açık eksiltmeve konulmuştur. 

::-....... eld•aolmr. ağır basacaluu nzmaktadırlar. ve ar ç n umu gı a ır. Keşi bede1l (388) llra (Tf) kuruş mu• 
~ G. A. vakkat teminatı (27) lira (70) kuruş. 

BVG'ON TANDA 
"-- 1'.tor, Piene Br-wr cfhl Z büyük Frama amtlrlnma 1Uldhlı 
l - CAJılDllM iÇi llewhaia ea sibel \'e ~k n•li fBml 

a .. 2'CIRKC:B SOZLCI AYCI BOLOOCI 
INGtı.lzCE ŞARKILI ŞAllESERLD ŞABPS.'Bİ 

J .. 2'CIRKÇE YENi GELEN RAD .RIRlfALI 

CZC'M tur. Taliplerin teminatı tş bankasına ya• 
33 Üzüm Tarım 21 30 Birlnd smıf mllteh111t111 Doktor tırarak makbuzlariyle ibııle tarihi olan 

2500911 Eski yek<m DernlP All Kampotla 21/4/9'1 Pazartesi gQJıtı aat 1e da en. 
250124 l Umumi yeldbı Cilt ft Te....W hastalıkbın •• clhnene mllncaatları. f. 9

• 13, 19 (792) 
No. '1 17 ELEKTRiK TEDAvtLERI 2'ASRDI 
No. 8 22 Biriad Beyler Sokaiı No. 55.. fzmlT 18 Dilan 941 tarihli nilshaınızda bele. 
No. 9 27 50 E1hamra Sinemam arkamda uı.11- diye i1An1annuı UçilncU sahifenin dör. 
No. Az mal var .. 10 34 tan .,._. bdu hutalanru bW dUndl sütunundaki 1389 uncu sokakta· 

ZABIBE eder.. _ ._,.N ..... 
71 

( .. -) ki ada sehven 38 yazılı olarak çıkmıştır. 
96 çuval K. Dan 9 50 .,__..v - - Bu ada 38 deliJıdlr. 6S ODcU adadır tas-

128' kental PaJamut • 700 hlh .,...... 

S.~~n km:tetlnl takdir edee a.. 
yanlann Adet uman)armcla .ve .. 
w kullanae9~ mlkropsm. ufak. yu. 
mu'8k w sahht en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
altında bile belli olmn. 

FEMltVEUGI 
l. ~ · ec::anede. kadm beıbarlertMe 

ve tuvalet ~ bulunur. 
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ASKERİ VAZİYET S · :111111111111111111111111111111111111ııı111111111ııı1111111: 

---•o•---- lngiliz hücumu iyasi .. v_a_zı y~t ~ MAıJDAR BiR HABER ~ 
Balkanlarda va- Yu~oslav ordu-1 Sovyet hudu-1 
zi~et ~!d~i, ~a- sı.nun teslim 1 dunda Alıı..an 1 

at umıtsız oldu~u haberi lmüdafaa hattı?i 

---C>-
Alman hükümet 
merkezi şiddet

le bombardı
n_an edildi 

Anadoluya geçecekle 
için yapılan hazırlık 

de~il... yalan ~ibi i Almanlar yeni bir i 
--••-- --<>--- 1 ~ müdafaa hattına ~ İstanbulda numaralı sevlı biletleri hazırlan 

yalnız son çarpışma- füıdyo gazetesine göre günün siyasi ~lüzum yolı, bu zaten ~ 
5 b 

vaziyeti şöyledir: - -

---0-

Londra, 18 (A.A) - lrgili1 hava kuv
vetleri dün gece Berlini ~iddctle bom
bardıınan ederek Alnı::ın hükümet mer
kezi üzerine bu harbin 39 ncu hava akı

1stanbul, 18 (Yeni Asır) - Devlet vasıtalariyle meccanen Anadoluva 
mek istiyenlerin sevkleri için alınn1akta olan tertibat ilerlrmektedir. Kit.fi 
tarda numaralı biletler hazırlanmıştır. Biletin Üzerinde hamilinir. hnrekf'I e da A i mani ar o İn Yugoslavyadakl askeri rnzıyet hak- § mevcut diyorlar.. § 

kında Bedin ve Londradan gelen ha- § Bedin. 18 (A.A) -- Alman müte- § 
bcrler birbirine uymamaktadır. Bcrlın ;::: hassı<ı Tod Polonyo.bki 'ilah fahri-: 
dün ak~am Yugoslav ordusunun tan1a- § kaları işiyle mc~gtıldur. § 
ın'.yle teslim olduğunu bildirmi~tir. Bu ~ Polonyada bir Şarkı Sigfrid hı:t- ~ 
habere göre dün saat 12 de bütün Yu- :;: tının yapılması mutasavver oldugu:; 
goslav ordusu silahlarını teslim ede- § hakkındaki haberJ,·r münasebetiyle § 
cekti. Fakat Londra mükerrer neşriya- :; deniliyor ki: Böyle bir şey düşünül- ;: 
tında bu haberleri yalanlaını.ş \'C aske- § ınemiştir. Zira buradaki tabii mania- § 
r1 rnukaw·ıneti kırılmakla beraber artık ;: lar, nehirleT ve Polonyanın kendi is- ;: 
gerilla başladığını bildirmiştir. § tihkamları fazlaslyle bu işe kafidir. § 

ceği tarih yazılı bulunmaktadır. 

:naktul verdiler 
---O--

Müttefilıler yeni ve dar 
bir müdafaa hattında 

tutunabilirler· Libyada 
vaziyet iyi : Amerilıan 
yardımı aslıeri tazyi· 

Jıini gösterecelı •• 
Radyo gazetesine göre Ywıanistanda· 

kt harekatın iyi inkişaf etmewğini inı:i· 
lizler ve Yunanlılar itiraf etmektedir
ler. Tanka kar.;ı tank, askere karsı ayni 
mikdarda askerle karşılaşıldığı zaman 
İngiliz - Yunan siLihlannın galebe ça
lacaklarını, fakat Almanların gerek teç
hizat •·e gerek asker bakımından üstün 
olduklarını bilwrmektedirler. Balkan· 
lardak.i vaziyetten farklı olarak Libya
daki vaziyet hakkında bir nikbinlik his
sediliyor. Bonon iki sebebi vardır : 

Evvela İngiliz donanmasının daha te
sirli olan konrolü .. 

Sicilya sularında beş nakliye gemisi
nin batırıldığını İtalyanlar da itiraf et· 
misJerdir. 

Saniyen Libyada Ahnan ileri hareke· 
tinin durdorolmoş olmasıdır. 

Bir kaç günden beri Almanlar ilerli· 
yemiyorlar. Tobnık ta işgal edilmemis· 
tir. Gerçi Libya hareketleri hakkında 
h<-nüz kat'i söz söylenemez. Almanların 
duraklamalan yapacaklan yeni bir ha
reket hazırlığına matuf olabilir. 

Bununla beraber İngiliz nikbinliğinin 
başka iki ıebebi vardır. Bunlar da ıun
lardır: 

1 - Almanlann Britanya adalarma 
tecavüz edememeıi.. İngiltereyi islila 
teşebbüsü timdilik bir tarafa bırakılıruı
tır. 

2 - İngilizler için ikinci nikbinliğin 
Khebi Amerikan yardımının gittikçe 
artmasıdır. 

Bu yardımlar askeri sebepler ki gizli 
tutulmaktadır. Fakat Ruzveltin yeni ka
JaTları dikkate- lllyıkhT. Hakikatte hun
lar da yapılar yaTdırnlar de1eeeelndc 

ehemmiyetlidir. Kararardan birincisi 
Ruzvelıin Amerikan limanlarındaki ya
bancı gemilere el koymasıdır. B. Ruz
vdt parlamentoya verdiğ' layihada A
mf"rika limanlarınc:la bulunan bütün ti
caret ııemilerini kullanmak için meclis
ten ~alahiyet isterni~tir. Ticaret gcmile
ıinin Amerika tarafından harp levazımı 
naklinde kullanıla.cağı anlaşılmaktadır. 

ikinci karar B. Ruzveltin Kızıl deni
zi Amerikan gemilerine açmasıdır. Sü
vcyşe kadar Amerikan gemileriyle harp 
levazımı taşınacaktır Bu denize sefer 
yapan her Amerikan gemisi bir İngiliz 
gemisini aerbest bırakacaktır. Bu karar
la Amerikalılar Süveyf kanalı nakliya
tını lngilizlerin omuzlarından kendi 
omuzlarına almışlardır. 

Oçüncü karar Groenlanda aittir. Ma
lumdur ki Groenland Monroe kadrosu
na ithal edilmiştir. Birleşik Amerika ı:,., 
ada üzerinde üsler tesis ederek Kanada 
ile Amerika arasında münakalatı emni
yet altına alacaktır. Bu yardım lngilte
re için çok muhimdir. Zira yolun yarısı 
Amerikan himayesi altında geçecek ve 
Croenlanddan lzlandaya ve oradan 1n
glltereve nakliyatın emniyet altına alın
ması kolaylaşacaktır. Belki de Birleşik 
Amerikanın 1ngiltereye yardımlarının 
en büyüğünü te~kil etmektedir. Bu yar
dımın temposu gün geçtikçe hızlanmalc.
tP:dır. 

iLKBAHAR ALMAN TAARRU
ZUNUN MAHl'<ETI 
Balkanlarda ve Lihyadaki ilkbahar 

Alman taarruzu hakkında af&ğıdaki tah 
!ili vonmak kabildir. Amanlann Bal
kanlorda ve Lihyadaki harekabnın kati 
neticesi olabilmesi için Mısıra vannak 
~e lnsriJt .. Tevi ıarki Akdeniz havzasın
dan c~kilm .. Oe mec:buT etmek lbon ge
lir. Şarki Akdeniz yolunun üç müdafaa 
noktası vflrdır: 

1 - Trakya ve boğazlar. 
2 - Yunanistanın Korent benahı 
3 - M,.ır topraklarında Manamat

ruh. 
Birinci yol uzun ve dolambaçh 

bir kara yoludur. ikinci yol SüveJfe va
ran en kısa deni:... ve bava yoludur. 
il<;üncü yol vedi, sekiz yüz kilometrelik 
bir kara yolunu kapamaktadır. 

Şarki Akdeniz havzasını müdafaa 
eden bu kapıdan bohzlar kuş uçuşiyle 
en az 2500 - 3000 kilometrelik bir ka
ra yolunu eetrctmektcdir, 

Yunanh•tandaki Korent kapısı Yu
goslav mnkavt"metinin çs.buk yıkılması 
üzerine !lliddetli Alman tazyiki karş1q1n
'da mü~kiil vaziyette kc;tlmıştır. Şimdiye 
kadar vijk~ek sevk ve idaresiyle Yunan 
kuvvetlerin"' lcıvmetli zaferler kazandı
ran Ş?enerııı 1 PapJ\f"Oc;ur. ve kahraman 
Y\lnan ordıı,h.·le RritanyR kuvvetleri
rıİn ha7t f,.,1,.Jı.~rlıklar baha!!ına da olsa 
bu kanıv• mürlafaa f"df"cek dar bir Ct"P

heYP çel:iilmelf"ri mi..imkün ve muhte
m~ldir Rn takdird-. bu orduyu bu dar 
cephrclen at'"'1ak oldukça miiskiil bir iş
tir. 

Libya harekihna gelince: Fransız ka 

Bedinin iddiası veçhile bir teslim ha- =1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-
reketi imkanı yoktur. Çünkü bunun ya
pılması için bu orduların bir genel kw·
may tarafından idaresi Jazırndır. 

Yugoslav ordusu kumanda vahdctin
den mahrum kalmı5tıı· ve münferit kı· 
talar halinde mukavemet etmektedir. 
Yugos1avyanın işgali üzerine şimdi

den bir takım illtilaflar belinn'ştir. Bu
gün bir Yugoslav hükürneti mevcut de
ğildir. Fakat Yugosıa,·yanın mukadde· 
rab ne olacaktır diye sorulduğu zaman 
görülüyor ki bu meseleyi ihdas edenler 
bir mesele hal1edeı·kcn on mesc1e orta
ya çıkarmış bulunuyorlar. 

Nazi ve F"'list liderleri I!ırvatistanın 
istiklalini tanımışlardır. Fakat yeni Hır
'"t dedetinin hudutları ne olacak? Fi
yuıne ve Zaraya kadar Adiryatiğin sark 
sahili Iİırvatlarla meskundur. Halbuki 
İtalya öteden beri Adiryatiğin bütün 
sark sahillerini benimsemiştir .. Dernek 
ki İtalya ve Hırvatistanın menfaatleri 
ilk adunda çarpışmaktadır. Macar men
faatleri de bir taraftan İtalyanların ve 
diğer taraftan Hırvatların menfaatleriy
le çarpışıyor .. 

FRANSA VE İTALYA 
Bazı İtalyan gazeteleri Fransız ve 

İngiliz ittifakının manen.yaşadığını yaz
makta ve Niste yapılan Italyan aleyhta
rı nümayişlere temas etmektedirler. 

Mihver nüfuzuna giren memleketler 
arasında ihtilafın vahim bir şekil alma
sına ihtimal verilmiyor. Zira Almanya 
kendi nüfuzu altında olan devletlere 
karşı hakim vaziyettedir. Hatta iki 
mihver devleti arasında bile müsavi bir 
ortaklık mevzuubahis değildir. Her ta
rafta mai!lup olan İtalyayı Almanya 
kurtardı~ma göre 1talyatlu Alman nü-

fuzunun hiıkim olması tabii görülmeli
dir. Bu sırada Alınanyarun da düşün
düğü yalnız askeri harekatbr. Bir ker
re askeri harekatı neticelendirdikten 
sonra bütün bu meseleleri istediği şe
kilde halledeceğini ümit etmektedir. 

--0--· 

Pelı çolı Amerilıan tay
yaresi Singapura gitti 

Londra, 18 (A.A) - Pek çok Ame
rikan tayyareleri Singapura gelmiştir .. 
Bu tayyareler Malezya hava kuvvetle
riyle iş birliği yapmaktadırlar. 

ra sul:ınndan Libyaya getirilen Alman 
1110törlü kollan Solluma kadar gelmiı
lerdir. Burada İngilizler lehine kaydo
lunan nokta ıeri bir ilerleyiı k.,.ısmda 
mühim denecek hiç bir kuvveti düıma
na kaptırmamıı ve kendilerine en mü
sait müdafaa yerini tayin etmit olmala
rıdır. Bunu takip edecek hareketler İn
giliz - Alınan kuvvetlerinin mutekabil 
miktar ve hamlelerine tabidir. Muhak
kak olan nokta Solluma varan Alman 
kuvvetlerinin büyük tehlikede oldulda
ndır. 

YUNAN CEPHESiNDE 
VAZIYET 
Yunan cephesindeki harekabn bo

eünkü safhalan ıöylece hulasa edilebi
lir: 

Henüz teyit etmiyen bir habere göre 
sahilden cenuba doğru ilerliyen Alman 
kuvvetleri Larisayı yani Yeni tehiri iı
gal elmi,lerdir. Merkez cephesinde iler
liyen Alman kuvvetleri Tırhala üzerine 
tazyiklerini arttırmaktadırlar Bu vui
yelte Yunan - lngiliz ordul~nnın miit
kül duruma düttüklerini inkir etmek 
doğru değildir. Vaziyet ciddi ise de la-

Yunanistanda 
----coJ---

Daha kısa mü
dafaa hattına. 
~ekilivoriav 

---·- .. ·<>-·~-·· 

YUNAN KITALARI COK MU· 
ANNIDANE DÖVÜŞÜYORLAR 

Londra 18 (A.A) - Sal&lıiyetli 
mahfilleT Yunanistan vaziyetin ciddi 
olduğu ve hunu gizlemenin bir ıeye ya
ramıyacağı mütaleasmdadırlar. Bunun
la beraber Yunan kıtaları Almanlann 
na mağlup olduklan fikrinde olmadık
lanndan çok muannidane döviitmekte
dirler. 

RESMi TEBL!c 
Kahire, 18 (A.A) - Reımi tebliğ: 

Y unaniatanda her gün takviye edilen 
Alman kuvvetlerinin gittikçe artan taz
yiki ı.lll'Jısında ıimal cephesinde bulu
nan Yunan ve imparatorluk kuvvetleri 
daha ima bir müdafaa hattı üzerine çe
kilmektedir. Alınanlann hu havalideki 
ilerleyifleri ıimdiye kadar kendilerine 
pek pahalıya mal olmUftur. 

Kahire, 16 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Yunanistanda tayyarelerimiz büyük 

faaliyet göstermişler ve bir çok Messer 
Smit düşürülmüştür. 

--~-~----
KVÇV BİRF A ~ 
FİLOSU CEBELirr A· 

RIKrAN GECTİ .. 
Cebeliittarık, 18 (A.A) ~ - Üç Fransız 

denizaltısı ile bir Fransız destroyerinin 
çarşamba günü pek muhtemel olarak 
Kazablankaya gitmek üzere Cebelütta
rık boğazından geçtiği görülmüştür. 

lrafıın esfıi saltanat 
Naibi Kudüste •• 
Beyrut, 18 (A.A) - Eski Irak salta· 

nat naibi Kudüse gelmiştir. 

mamen ümitsiz aııyılamaz. Yeniıehir ve 
Tırhaladan cenuba çekilen müttefik or
dular dağlarda mukavemet edene dün 
mevzuu bahsettiğimiz müdafaa hatbn
da ( Lamyo ile Arta göz önünde) yeni
den bir mukavemet cephesi tesiıi kabil 
olur. 

Londra rşdyosu diyor ki: Şimalde 
gittikçe artan düşman kuvvetlerinin 
tazyiki karşısında Yunan ve imparator
luk kuvvetleri cenupta daha dar bir 
hatta doğru geri ~kilmektedirler. Va
ziyetin nezaketini gizlemeğe lüzum 
yoktur. 

Re&mİ tebliğlerde verilen malG.mat 
hadiselerin inkişahnı aydınlatmaktadır. 
Almanlar Yunan cephesinde sen çar
pışmada elli bin maktul vermişlerdir. 
Bu çarpışma bir katliam olmuştur. 

Fırkalannı birbiri ardınca ölüme sev
kederek mütemadiyen çekiç •allamak
tadır. Alp piyade alay lan. en güzide 
motörlü birlikler israf derecesinde zayi
atla kullanılmaktadır. Olimpos dağının 
cenubunda Katerinden Ege sahilini ta
kiben Almanlar ilerlemeğe muvaffak 
olmuttur. 

nını yapınışlardır. 

Londra, 18 (A.A) - Hava nezareti
nin tebl'ği : Perşembe günü Blenhayın 
bombardıman teşekkülleri bir çok avcı 

~ - ~ ~"y:~ ........ "" ..:: ~ ;ç;_y;;; 

Genelik teskilatına dahil bulunan mü· • • 

filolarının himayesinde olarak isgal al- ------------x"'xc-----------
tındaki Fransada $erburga giindüzün Ankara, 8 (Yeni Asır) - Hava tehlikesinden pasif korunma ve bilh~ 

kellet er ıe paraşütçülerle mücadele 

hücum etmişlerdir. Ani olarak ve müt- paraşütçülere karşı mücadele ve müdafaa ekiplerinde beden terbiyesi teşkt 
hiş bir baskın şeklinde yapılan bu ta- tına dahil mükelleflerden de istifade. olunması kararlaştırılmıştır. Gençlik t 
arruzda hiç bir düşman tayyaresi hava- kilatına dahil bulunanlara bu hususta ekzersizler yaptırılacaktır. 
lanamamıştır. Hava açık olduğundan 1 <::><::><::><::><::><:><:><:><:::.<:::.<:::.<:::.<:::.<:::><::><::..<:::.<:::.<:::.<:::.<::;,..-;,...;::,..;::,..;::,..;::,.._,,__,,_c.-="'i 

havuzlara ve hedeflere tam isabetıel' Ankarada bir idam hükmü infaz edildi 
kaydedilmiştir. · 

Hiç bir tayyare kaybetmedik .. 
ALMAN VAPURLARINA HÜCUM 
Devriye gezen tayyarelerimiz perşem-

be günü düşmanın bir çok ticaret ge
milerine hücum etmişlerdir. Bunlardan 
biri hasara uğratılmış, diğeri bulundu
ğu limanda batırılmJştır. 
BEKLİN BOMBARDlMANININ 
TAFSİLATI 
Berline yaptığımız taarruz şimdiye 

~~~~~~~~-cx•x-~~~--~~~~ 

Ankara, 18 (Telefonla) - Alp dağı madeni taşlı köyünden Sarı Mehrn 
beş •ene evvel Bend dereıinde taş ocaklarında parasına tamaan başını 
ezmek &uretiyle öldürmekten suçlu Alpdağı madeni Emerek köyünden Mu&t 
oğlu 'Şükrü Elbasmış hakkında Ankara ağır ceza mahkemesince verilmiş öl' 
cezası bu sabah saat 4 le Altındağ mahallesi polis karakolu önündeki rn 
danda infaz olunmuştur. 

Memurlar talebe olamıyacak 
kadar yapılan taarruzların en şiddetlisi 

bo -- --- ı*x---------olmu~tur. Şehrin ortasına bir çok m- Ankara. 18 (Telefonla) - Memurların tahsil müesseselerinde talebe o! 
balar atılmış, derhal büyük yangınlar yacaklarına dair kanun layihası alakalı encümenlerden geçerek meclis ruzn 
ve hedefler etrafında infilaklar baş gös· mesine alınmıştır. 
!ermiştir. Hücum güzel idare edilmiştir.! <::><::><:><:><:::.<:><:Y'.::.<:::.<:::><Y".'>"::><:::.o;:::.o;::,.<'>';::..<;::..<;::,.._,,__,,__,,_c.-c.-<:>oç,,.ç,,.ç,,.-c--_., 
Büyük hasar yapılmıştır. 
Dİl:ER TAARRUZLAR 
Diğer tayyare teşekküllerimiz Alınan 

sanayi mıntakasında Kolopyaya ve di
ğer bazı yerlere, Hollanda ve Rotterda
mJn askeri hedeflerine hücum etm~ler
dir. Bütün bu harekıltta sekiz tayyare
ıniz kaybolmuştur. 

BREMENtN BOMBARDIMANI 
TAFSiLATI 
Londra, 18 (A.A) - İngiliz bombar-

Şarki Afrikada 
harp "'aziyeti 

---~o• ·---

Dessiyenin 20 fdlometre 
cenubunda İtalyanlarla 

temas tesis olundu.. 
dunan tayyarelerinin Brernene hücum
ları hakkında aşağıdaki tafsilat alınmış-
tır: Nairobi, 18 ( A.A) - Resmi tebliğ: 

Tayyarelerimiz Bremene hUcuın eder- tleri kıtalanmız Dessienin 20 kilometre 
ken biri Alman endüstrisine. diğeri At- cenubunda diitmanla temas tesis etmif
lantiktc deniz ticareti.ne karşı hareket terdir· 
eden korsanlara yardımda bulunan kay- Dütmanı yakalayabilmek için Muı
naklara olmak Üzere çiftE' dnrbe indir- aolini boğazı civannda AdHababa isti
mişlerdir. Sülh zamanında Bremen gibi kametine giden yol üzerinde yapdmıt 
büyük gemileri inşa eden tezgAhlar hü- olan tahribat neticesind" k.,.ılathğı
curnun başlıca hedeflerinden birisini teş- . mız büyük manileri iktiluuıı mecburiye
kil etmiş, bu esnada diğer tayyare te- tinde kaldık. 

kltiillıPori. d hUcumlnrını We91!.'erin aağ Bu mıntakada yol Deb"' Bearam 
sahilinde Bremen endU.'!lri merkezleri dağlan arasında dolambaçlar yaparak 
üzerinde teksif eylemitür. Hücom beş uzanmaktada. Bu kısımdaki harekat 
.aaıten fazla sürmüştür. Adisababanm cenap ve cenubi garbisf-

ALMANLARIN SöYLEDtKLERt ne doğru inkiıaf etmektedir. Şimaldeki 
Berlin, 18 (AA) - D. N. B. Ajansı harekatta Negelli ve Yavelli istikamet

bildiriyor: İngiliz tayyareleri şlmall Al- !erinde terakki göstenncktedir. 
manya üzerinde bazı yerlere infilak Adamaıiı cenubi tarl<isinde esir edi
bombaları ahnı~lardır. Hasar çok geniş len general Grazioti Adisababa basta
değildir. Düşman tayyarelerinden bir nesine aevkeclilmiıtir. Generalın yarası 
kaçı hava barajını geçerek Berlin üze- ağırdır. Ve kıtalan tarafından öldüğü 
rinde uçmuşlar ve bombalar atmışlardır. za" edilerek bırakılrrUflL 
Evlerde yangınlar çıkl'lıştır. Kültür Habef vatanperverlerinin bütün ha
mile.sseseleri dipten bru;ara uğratılmış- rekat sahasında faaliyetleri artmakta
tır. Akın esnasında üç dü5"1an tayyaresi dır. Bu vııtanperverlere memleketlerini 
Berlin civarında, iki tayyare de döner- dünkü müstevlilerden lnırıannak ateti-
ken diifl bataryalanmızın ateşiyle Alev- d h b' k H be ı·ı d 'it' 
1 1 · d d" ""-ülm' Uştür' le yanan a a ır ço a ş ı er e ı ı-er çın e u,~ • hak etmektedir. 

- Kahire, 18 (A.A) - Resmi tebliğ: 

F• l• • d h Habefistanda yollann bozulmasına 
1 ıpın e a- ve tabii manialara rağmen ilerliyen kı

talanmız timdi Desıienin 20 kilometre 

l k cenubunda dütmanla temas tesis etmiı-
Zlr 1 !erdir. Dessie ,arki Afrikada kalan diif-

--~ 

Nevyork, 18 (A.A) - NE!'Vyork Tay
mis gazetesinin bildirdiğine göre Ame
rikan ordusu kumandanlığı Filipin or
dusunun kontrölünü ve idaresini deruh
te etmiştir. Filipin askC'rlerinin talimi 
Amerikan subaylarına verilmiştir. Fili
pin ordusu TıAlen kırk bın ki~idir. 

CEBELtiTTARIKTA 
Mühim bir ictima var 
Cebelüttarik, 18 (A~A) - Alınan bazı 

haberlere göre İngilterenin deniz, kara 
ve hava ordusu erki\nın:ın akdettiği çok 
mühim .bir toplantıya i~ti•ak edebilmek 
için tngilterenin Madrit büyük elçisi Sir 
Saınuel Hor daha üç gün Cebelüttarik
te kalacaktır. 

man müstahkem mevkilerinden biridir. 
Bu mmıakada bir çok esir alılUlllftır. 

--~------

Yu~oslavya 

Mahreçli Mallar 
---«>--

Bu memlelıet te düşman 
altında bulunan arazi 

telalılıi edilecelı .. 

Makineye 
Verilirken 

1 

Yunanistandaki muha
rebe bütün şiddetigts 

devam edi!;or 
Tesalya ovasına inme 
için düşmanın yaptığı 
teşebbüsler alıım ııaı, 

Atina, 18 (A.A) - Atina radyo> 
matbuat nezaretinin harekat hakkın 
aşağıdaki bültenini neı;retmiştir : M 
harebe şimali Yunanistanda cephen 
heyeti umumiyesinde büyük şidde . 
devam etmektedir. Sarandoperon geC 
dini müdafaa eden İngiliz kuvvetle 
kuvvetli Alman piyade ve tank hüclıll, 
!arını tardetınişlerdir. Buradaki muh 
rebe bilhassa şiddetli ve kanlıdır. J. 
rnanlar Olimııos dağının cenubunda 1 
diğer geçidi müdafaa eden Avusturııı 
yalılara karşı on fırka ileri sürınü.şle 
dir. Fakat bütün hücumları muvaffalı1 

yetsizliğe uğramıştır. Daha garpte J<uıo; 
vetli motörlü kıtalar Kalaınbakanın ı> 
malinde Yunan hatlarına hücum el 
mektedir. Fakat bu hareket te önlell 
miştir. 

Düşman tazyikini saatten saate fazl8 

laştırmaktadır. Fakat müttefikler Jıııl 
tının müdafilerinin cesareti ve ınuh9 
ripliği o derecede yüksektir ~ dü.şrll81• bu ana kadar hedefine varrnaga muvs 
fak olamamışbr. Bu suretle muJuıre. 
hiç bir suretle neticelenmiş değildıt 
Düşmanın esas hedefini teşkil eden 'l" Jc 
salya ovasına inmek için yarına yapJJ19 

teşebbüsü çok büyük kuvvetler kull"1j: 
masına rağmen şimdiye kadar akim ~ddi 
mıştır. Bununla beraber vaziyet cı 
olarak tavsif edilınektedir. 

Almanlar Yugoslavyadan durma~"" 
takviye kıtaları göndermektedir. !ng . 
hava kuvvetleri cephe hatlarının ~eti 
sindeki Alman mevzilerine karşı dut'" 
madan şiddetli hücumlar yapmal<tadıt• 

----•CO 

YUNAN BAŞVEKİLİ 
B. Korizis vefat eıtL
Londra, 18 (A.A) - Royter : A~ 

radyosunun bildirdiğine göre YuJl et· 
başvekili B. Korizis bugün vefat 
ıniştir. 

----co•,----
Fransa Milletler centl

yetinden çelıildi.. "' 

EL HAMRA SINEI\iASINDA 
BU G. N 

Londra, 18 (A.A) - Royter : Bu ak
şam İngiliz ticaret ve ekonomik hanı 
nezaretleri Yugoslavyanın düşman iş
gali altında bulunan bir arazi telakki 
edilmesi icap ettiğini ve düşmanla tica· 
ıet ve abloka kanununun Yugoslavyaya 
tatbik olunacağını bildirmistir. Binneti
ce Yugoslavya arazisinde bulunan her 
hangi bir kimse ile veyahut bu kimse 
hesabına ticari, mali veyahut her hangi 
diğer münasebetlerde bulunmak cezai 
müeyyideleri icap ettiren bir suçtur. 
Bundan başka bugiinkü cuma günün
den itibaren Yugoslavya harp kaçailı 
bakımından da düşman mevretli tellik
lti olunacak ve Yugoslav mahreçli olan 
\·eyahut Yugoslavlara ait bulunan bü
tün mallar müsadere edilecektir. 

Bern, 18 (A.A) - Toulouse radY aJI 
sunun bildirdiğine göre amiral Da1,.., 
Vişi hükürnetinisı milletler cemiY•';ı 
den çekilineğe karar vermiş olduğuJld 1, 
cemiyet genel sekreterini haberdar e 
mi.ştir. 

----co>----

EŞSİZ ZENGİN PROGRAM, İKİ SVYiiK FİLİM BİRDEN 
-1-

KIVl RCl K P ŞA 
TVRKÇE SÖZLV Tİ.İRK MUSİKİLİ 

-2-
Güzelliğine doyulmaz nelis, merakh essiz bir Filim .. 

BiR ADAM KAYBOLDU 
YARATANLAR 111YRNA LOY - VİLLİt.:\I POVELL 

JURNALDı\ En son dakika, Bardianuı İneili7 don•nması tarafından miithis bomanlıınaııı ve MODALAR .. 
SEANSLAR : ADA:\! KAYBOLDU: 3 - 7 DE .. KIVIRCIK PASA: 5.00 - 9.00 DA .. 

Cumartesi \'C Pazar J[iinleri t 1 ,.e 1 de BA 'i!..AFL 
DİKl{AT : 1Ia!tam11 lıütün ~iinlcrinde illı •<'an•lnrda uruz fiatlerlc iki filmı "'' ~iirnıck knbild'r Fi. 20 - 25 - 3~ 

____ _...,., ___ _ 
• 

Filistinde Ir.~il-
lehinde tere 

nümayişler 
Kudüs. 18 (A.A) - Cuma günü Bi

risabada İngiltere lehinde yapılan bü
yük ni.imavisJere on bin Arap iştirak 
etnıi.;;-tir_ B.ir İngiliz kıta~a resmi geçit 
yapmıstır. Yahudi gönüllül~ri de geci:1 
rC'smi vapınıslardır. Yahudiler her ta
ralta İngiltere leh;nde tezahüratta bu· 
lunrnaktadırlar. 

lrlanda taarrtl" 
za u~ramadı1' .. 

ça bitaraf 
---0--

IRL ANDA MILLr MÜDAFAA 
NAZIRININ BEYANAT! ·ııı 

Londra, 18 (A.A) - trıand.t:ı:;ııt' 
müdafaa nazırı Abel dost A.mı;.ı. 
toplantısında ezcümle de:l"islır 1

· ıer1' 
. k'mseve d - İrlanda lımanlarını nr trJnn • 

edecek ne de kirala•ıac>ktır. ·J~hlı 
milleti~in hükümranl·k hakl•~~n~İ' bir 
!emilPr ınukabi1inde V'='Y'1 hf"d t'aarrııı.9 
mülahaza ile satılama1 ı:ıan ~·nı d•~~ 
·ı_ğramadıkça bitaraflık ~ıyasr 1 

tirmesi ihtimali kativen voktur. 


