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IZMIR 
ENTERNASYONAL FUARINA İŞTİRAK 

ETMEK VATANİ BiR BORÇTUR .. 

Milli ıanayil korumak ve yükseltmek için İz
mir Enternasyonal Fuarına iştirak etmek \ıatani 
bir borçtur _ 

ilin münderecatından mewliyet kabul edilmez Oümhuriyeti11. ve Ctimhuriyet esmeritıi11. bekçişi saöahlan ~Jcar ıiycu! gazetedir 
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1 
YENi ASIR Matbaasında ı,.,,ı""fbr. 

DUR URt:LDU 

........... 
·AııınA~ •· ""ecow.I .... 

'Y11nanistam?a lıarbm deı•am ettigi ı:e Alman ileri lı"rekctitıin clımltırul
duğıı sahalan gösterir harita 

'Yunan istiklal 
Sa~'aşı eıı 
Vahim safhada 

----<o•---

Istanbuldan 
sevkiyat 
---~o>---

Bugünlerde başlı yor 
--~>~--

Nüfus Jıesaf eti azaltd· 
,,.,,,,,,, ..,.,.,, istflllbuJda 

llürriyeti seuen bütün 
lflUletler Yunan mulıa· 
Demetinin bir mucize 
~Gl'atnuuını temenni 
ediJHN'lclP- allfap ınallaDele. btlM· 

ıaıı oıanacaıı .. 
lstanbul, 19 (Yeni Asır) - Şehri

mizi ..devlet vasıtalariyle meccanen ter
Bütün dünya matbuatı şimdi şu suali kedeceklere ait işlerle uirapn daireler-

lennaJctadır: de çalışmalara hararetle devam olun-

ŞEVKET BiLGiN 

- Almanya Mataban burnuna kadar maktadır. 
't111ıanistam istila edebilecek mi? lstanbuldan gideceklerin biletlerini 

Oliınpos dağının cenubundaki geçit- doldurmakta olan memurlar yarın (bu
lt~de Britanya - Yunan kuvvetlerinin gün) de pazar olmasına rağmen ça1ışa-
1Österdikleri cansiparane muka,·emete caklardır. 
~n vaziyetin ciddi tehlikeler taşıdı- Sevkiyata bugünlerde batlarulması 
fik ınuhakkaktır. $imdiye kadar miitte- beklenilmektedir. 
'8 _kuvvetler Almanların Larisa ovası- Hükümetin 1stanbuldaki nüfus kesa-

ınmelerine mani olmuşlardır. !etinin kabil olduğu kadar azalttıktan 
~iman fırkaları ikinci bir Verdun sonra ahıap mahallelerden mühim bir 
ı., ısında bulunuyorlarmış gibi eriyor- kısmının istimlakine başlanılacağı da 
~ununla beraber inkar edilemez ki bildirilmektedir. Bu hususta bir proje 
det !11ar, hu makine harbında. miica- hazırlanmakta olduğu ilave ediliyor. 
td enın en kuvvetli unsurunu te~kil <::::.-~~<::::.--<::::.--~~~ı::::>-ı::::>-ı::::>-::><::><::><:::::.<:: 
lti en ınakinelerin adetçe ezici iistiinlü
~den istifadeye çalışmaktadırlar. Yu· 
~ ordusunun imanlı savaşı Britanya 
d VVetierinin fedakarlıkları Almanları 
~~~uramazsa, yani Yunan cephesi yı-

.. nak bedbahthğiyle karşılaşırsa Al
h'.i1Yanın bu mücadeledeki hedefi der
~~endini ıtösterecektir. Balkanlara ta
lı. 2 etmekle baslıca iaşe ve mahcrne 
Aı~klarmı kendi eliyle harap eden 
~Ya, bu seferden beklediğini mey-

.ha koymağa nıecbur olacaktır. 
L._ - ikan harbmm Almanlara Fransa 
~~dan (Ok daha pahalıya mal oldu
~'"ll(lan şiiphe edilemez. Naziler burada 
::Stladıklan mukavemeti kırmak İ(in 
lı:~zidc kuvvetlerini israf edercesine 
llt nnuşlardır. l\fuazzam mühimmat ve 
~~1 stoklarını harcamışlardır. Hep
--;"Qtn fazla harbın mukadderatını ta
)iıt edecek olan İn~iltere ve Atlantik 
~Pbelerini zaineterek ha\'8 kuv,•etlert
t\lll llıühim bir kısmını Balkanlarda har.:. etnıislerdir. Görülüyor ki Balkan 
~llSının felaketleri ,·e ıstırapları ya
~ a Alman harp makinesine indirdiği 
~beı~r Nazi sellerinin tahminleri (e\'-

dedir. 

11• Ger~j Yuıtoslavyayı ,.c şimali Yuna
~ianı i ·gal edeı~ Alman ordusu Ege 
Jcı İzine inmek suretiyle stratejik ha
eı:'dan inkar cdilcmiyccek aYantajlar 
i ~ etmiştir. Uarbın bundan sonraki 
~lı.ışar1 bakımından :ısıl ehemmiyeti ha
da olan şey Almanyanuı bu !~·~ntajlar-i ne sekildc istifade cdeccgıdır. 

3 ngiliz - Yunnn km·vetleri mü tcvli-
11~ l<orcnt yolunu kapam:ığa mm·affa~ 
lır r]~~sa hu hadise Almnnyanın. asken 
te~~1J•ne bü.} iik bir darbe t~lnl ede-

tır. Bunun idndir ki Alman başku
~danlığı insanca diiçar olduğu kor
It-..11~ zayiata ehemmiyet \'Crmedl'D taze 
ı_/"etlerini birbiri ardınca dalga
~ haHnde bu cehennem ateşine so· 
"'-'" k İngiliz - Yunan cephesini yar
llltrll <'alısmaktadır. Almanlar mak
•Yd arında mm'.Dffak olurlarsa yedi 
lıa an heri harikalı bir sa\'aş ya
'rtı:~ Yunan ordusu siklet altında czil-
f .. ~ 0la<'aktır. Almanlar. Yunanistan se
"rııı· "k biı 1 ! rnnl ettikten sonra, arki Akdc-

ba:e ~ngilterenin miinakaşa gi)tünnez 
l"lıı· ırnıvetini sarsmak i\:in Yunan ndııla· 

cnertne ~drmeğe, Egede "'e Yu
r S01ııı 2. ci Sahif cde 1 

Arnavutlukta 
--... >--

Yunan kıt'aları 
yeni mevzile

rine alıııdı 
--<>-

Jtalyanlar hem bu rica
te mani olamaddar, 

hem ağır zayiat 
uerdUer-

Atina, 19 (A.A) - Yunan basın ne
zaretinin sözcüsü cenubi Yugoslavyadan 
büyük Alman kuvntlerinin Makedon
yaya girmesi üzerine Arnavutluktaki 
Yunan kıtalannın yeni mevzilere alın
dığı ve ltalyanlann bu ricate mani ola
madıklarını söylemiştir. 

r Srm1r 2. ci Sahifede l 

Alman tankları harp sahasında 
tle?"lerken 

--... >-

onan cephe
sinde hiç bir ye. 
re ~iremediler 
Almanların pelı ziyade 
'iddetli hücumları ağır 

zayiat verdirilereıı 
afıim fJıralııldı.. 

Kahire. 19 (A.A) - Orta şark İngi
liz ktn'\ etleri umumi karargahının rcs
nıi tebliği : Yunanistanda biitün cephe 
boyunca Alnımı zırhlı kıtnlarımn pek 
ziyade iddctli hiicumları geri piiskür. 
fülınüştiir. Düşman hiiyiik zayiata uğ
ramıştır. Almanlardan bir ı;ok esir alın
ımştır. Bu hücumların kuvvetine rağ
ml'n düsman kıtaları cephclerimizde hiç 
bir ~·ere girememi )erdir. 

Atina, 19 (A.A) - Yunanistandakı 
İngiliz kuvvetlerinin tebliği : Avcı ve 
bombardıman tayyareler!nıiz kara kuv
vetlerimize müzaheret için bütün gün 
faaliyetle bulunmuşlardır. Düşman mü
nakalatı dunnadan bombardıman edil
miştir. 

YUNAN RESMi TEBLİÖ.İ 
Atina, 19 (A.A) - Dün akşamki Yu

nan resmi tebliği : Makedonyada düş
manın gerek Grevena mıntakasında. 
gerek Aliakomun orta vadisinde ve 
Olimpos mmtakasında bildirilen bütün 
tazyiki muvaffakıyetle önlenmiştir. 

ARNAVUTLUKTA 
Arnavutluk cephesinde, Arnavutluk 

topraldanndalci hareketlerimiz süldlnct. 
le yapilnnştır. 

Bir lngiliz tayyarc~i pike hiicmnu 
yaparken 

Bir Alman ~e
mi kafilesi im

ha olı-ndu 
-c>-

Horueç sahili açııııarın· 
da ilıi Alman uapuru IHJ· 
tırddı, ilıisi de yalıdd• 
Londra, 19 ( A.A) - İngiliz bava 

ve iıtihbarat nezareti bildiriyor: 
Sahil müdafaa servıııne mensup 

Blenbaym tayyareleri Norveç açıkların
da bir diifman gemi kafilesine taaJ'l'UZ 
etmiılerdir. Bu hücum neticesinde 7 bin 
tonilatoluk bir iqe vapurunun arkası 
alevler içinde kalımttır. Oç bin tonilato
luk diğer bir vapm da siyah dumanm 
aruında ıüratle batar bir vaziyette bı
rakılmıttır. Vapmlardan birine 15 rnet
reden taarruz edilmit ve dört ağır bom
ba vapurun tam ortasına isabet ederek 
ıiddetli bir infilaka aebep olmuttur. İn
giliz tayyareleri nzaL:laıll'ken vapur sol 
tarafa eğilmiı, aüratle batıyordu. 7000 
tonluk bir İafe vapurunun da, Blenbaym 
tayyarelerinin taarruzu akabinde arka-
aanm alevler icinde L:aldııiı aörüldü. 

Dün defnedilen B. Korizis 

Yunanistanda askeri bir 
kabine kuruıuuor 

---<>-

Bu zaferi kime k.ar .. 

f ı kazanacaklar ? 
---.co>-...;... __ 

·Rumen devlet 
reisi garip bir 
mesaj neşretti' 

--()1'---

'<Asaylfl temin etmelı 
mücadelesinde Führer 

ue Düçe tarafından 
himaye edUdllfL.n 

Beyrut, 19 (Radyo)-Rumen devlet 
rclal general Antonealı:o pazar günü or
todoks pıukalyası münasebetiyle bir 
mesaj nC§rehnittir. Mesajda ıöy]e de
mektedir: 

Vatan muhabbete muhtaçbr. Kin ve 
nefrete değil. Romanya milleti, seni 
kine ve mücadeleye 11evkeden kimler
dir? Bunların mazileri nedir? Ben fa
kir bir adamım. Senin için memlekette 
pek lüzumlu olan asayişi temin ıçın 
mücadeleye atıldım. Bu mücadelemde 
Führer ve Duçe tarafından himaye edil
dim. Allaha ve Romanyaya imanıın 
vardır. 

General Antoneako orduya hitabt'n 
de ,unlan beyan ebnlttlr: 

Rumen başııckili general Antont>sko 

B. HITlER VE MUSSO-
LINI KONUŞACAKLAR ... 

---co>---

Fon Papen Ber
line gidiyor 

K b• • t• Askerler, aizi daima zafere aevkedP-
8 ıne iÇ ıma- cek olan generallerinizi takibe haZJr ol

malısınız. 

--o-

8. Ribbentrop'un ne· 
}arına kral riya .. Bu/gaTlar da nihayet rede olduğu meçhul 

set edecek harekete geçtiler Ylyanada IJlr lıonfeNUU 
toplanıyor-

---<ıc>--

B. Konstantin Koç-ya 
blJfuelıU muauini • Ati· 

nada...ulıel'i idare 
~ladı.. 

Atina, 19 (A.A)- iL KCll'İzİain Ye
f~h üzerine Atina valisi ve devlet nazı
n Kostantin Koçya yeni kabineyi te!ki
le memur edilmfıtir. Koçya kahinede 
bqveldl maavinliii JneYlsüni iga) ede
cek ve kral Jorj kabine içtimalarma ri
yaset edecektir. 

Atina, 19 (A.A) Salahiyettar 
rndıfillerden bildirildiğine göre kral 
Jorj askeri bir kabine t~kili maksadiy
le bazı yüksek kurmay subaylannı sara
yına davet etmi§tir. ~vekil muavini 
Bay Golsas mesai arkadqlannm liste
sini henüz krala tevdi etmemiıtir. 

ATfNAYA ASKERi VAU 
TA YtN EDtLDt 
Atina, 19 (A.A)- General Hristov 

dün akşam radyoda neşrettiği bir be-

[ Sonu 2. ci Sahi/ ede ] 

Ati nadaki ölüm 
---4>--

B. Korizis'in ce-
• • naze n_erasımı 

dün yapıldı 
-<>-

~unanlstan üç aydan az 
zaman içinde ilıl lııy· 

metli eulddını 
JıaylJetti-

Atina, 19 (A.A) - Atina radyosu 
başvekil Koriz!sin üç aydan az bir müd
det vazifede kaldıktan sonra dün füca
ten vefat ettiğini bildirmiş ve bu suret
le üç ay içinde iki başvekilin bütün kuv. 
vetlerfoi memleketlerinin h:ızmetine tah
sis ettikten sonra öldüğünü ilave etmiş
tir. Spiker pek yakında yeni hükilme
tin teşkili bildirileceğini de söylemi.ştir. 
Spiker müteveffa başvekilin meml~kete 

• . · • [ Sonu 2. ci Sahifede ] 
ı ı ı ı ı ıı ın 11111.1111111111111111111111111111111111111111111111 

• 'ı ! 
I I • • 

it' ~Uescectıet 
:
1 ,tı Heıra.' 

• 

---co----

Dün Yu~oslav
yada bi...-kısım 

araziyi işgal 
ettiler 

--0.,.--

Vslıüpıe bir •tıedonya 
ınerlıez Jıoınitesl tesis 

edilınif ... 
Sofya 19 (A.A) - D.N B. ajansı bil

diriyor: 
Makedonyada üsküpte bir Makedon

ya hareket merkez komitesi tesis edil
miştir. Bu komiteye Makedonyalı Bul
garların en mühim mümessilleri dahil 
bulunmaktadır. 

[ Sonu 3. cii Sahifede ] 

Afrika harbı 
--<>--

Libyadaki te
şebbüs kudreti 

İn,ilizlerde 

Viıı. 19 (A.A) - Ofi Fransız ajan
•• Bem'den ittihbar ediyor: 

Berlinden dolatan pyial11Ta 8Ö1'9 
Yugoala-yya sahasının y_eaiden tan~ 

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

SOJf DAKiKA .. ·-· ........ . 
Y Jnınistan so

kadar nuna 
harbedecek 

--0--

Atina 19 (A.A) - Atina ajansı bildi-. 
riyor: 

Kral muhtelif şahsiyeilel'll' göıi.iştük
ten sonra Atina valisi. Kobzyası hükU· 
met listesini tanzime memur etmiştir. 
Kral bizzat ·içtimalara riyaset edeceği 
için yeni nazır başvekil muavini .sıfa
tiyle vaı.ifc görecektir. Kobzyas ezelim· 
le şu beyanatta bulnmuştur: 

- Yeni vazifeyi üznrimc alırken bil· 
tün Yunan milletini ve altı aydanberl 
Yunan silahlarına şan V<' şeref kazan. 
dırmış olan ve müşkUI şartlar içinde 
emsalsiz kahramanlıklar göstermeğe de
vam eden mükemmel Yunan kıtalarını 
selamlamayı bir vazifo bilirL'l1. Bu mil· 
cadelenin sonuna kada'" aynı safiyet, na· 

!'obrulı ue Sollunada mus ve gü7.ellikte devamı için hüküme-
AJman Jıaouetlel'i tin namuskarane bir surette f'linden ge-
"enlden -'ddetle leni yapacağını orduya ve millete temin 
" .,. ederim. Topraklarımız.da kıtalanmızla 

hırpalandı.. yanyana mücadele eden İngiliz kuvvet-
Kahire, 19 (A.A) _ Orta şark İngiliz lerini de hararetle sel~ml~mm. Bu Anda 

kuvvetleri umumi karargahının tebliği: ölen kahramanlarımızın hatırası öniin• 
de hepimiz eğiliyoruz. Ve hürmetle vad· 

Libyada : Tobruk mıntakasmcla keşif ediyoruz ki uğrundn hayat1arını feda 
ko~nınız düşmanı şiddeti~ hırpalamış- ettikleri vazife yarıda bırakılmıyacak
tır. Sollum rnıntakasında bır sey~·ar ko- tır. Bu vazife hepimiıin aklından çık· 
lumuz düşmanın dünakale hatlanna mıyacak ve hepimiz cephede gösterilen 
muvaffakıyetle hücum ederek bir zırh· .kahramanlık ve fcdakarlıi!a layık oldu
lı otomobil de dahil olduiu halde bir j ğumun. to at. edeccfüz 
mikdar motörlü vasıtalanru tahrip et- t ~,..,~ ... -•., ~~,,,-~ 
miştir. ~ :..=~ :,;,-..,,..,,_;..,._, 

[ Sonu 2. ci Sahifede 1 1.IDIUll)'911UlllUllllllllllUlllUll»mnumııııııtıt 

Almanlann sokıılabil.:likleri Sol lıımu ııe &u mevki ile Jske-ndft'i11e arcuında7ci girzergAı göfierir harita 
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- -Bugünkü yarışları 1: at IRH B R E --~~------------~~-x~x 

Son Jıo~uıar bugün, angi atlar lıazana~alı? •• · 
Altı hnfta devam eden ilkb h r ııt ko- lanna girmiyen Nirvananın rakiplçrini 1 K h• ı A f ı• 

fularının sonuncusu bugün K~çullu çok yoracağı "?uhnkka~tır. Bu koşud~ U ) ay ih ti a J 
nlanında yapılacaktır. Bı.: haf takı koşu Olgo ve Alceylan ve bılhassa Olgo çok 
programı da zengin değildir. Ancak ~anlı görünmektedir. b •• 
üçüncü ve dörüdür.cü koşular, meraklı- DöRDONCO KOŞU l. i:UD 
arı fazlıuiyle tatmin edecek mahiyette- 4 ve yukarı yaştaki halis kan İngiliz 
dir: Bilhassa handikap olan 4 üncü ko- ntlannıı mahsus handikap koşusudur. 
şu çok meraklı ve heyecanlı geçecektir. Mesnfesi 2600 metre, ikramiye!Oi 300 
Çifte bahis üçüncü ve dördüncü ikili liradır. Bu koşuya şu 4 at girecektir: 
bahis üçüncü kotular arasındadır: t - Dandi 70 kiloyla, 2 - Komisarj 

BiRiNCi KOŞU: 70 kiloyla. 3 - Taşpınar 56 kiloyla, 
Koşu programı ıudur: 4 - Şıpka 48 kiloyla, 
3 yaşındaki yerli yanm kan İngiliz İzmir yarışlarında iyi derece almış 

erkek ve dişi taylenna mahsustur. Mc- .. ılan T n pınar buhafta rakiplerinden 
&afesi 1600 metre. ikramiyesi 295 lira- 14 ve 19 kilo farkla koşacaktır. Taşpı-
dır. Bu ko§uyn ıu taylar girecektir: nann geçen haftaki mağlubiyetinin acı-

1-Heves. binicisi Mmtafa, 55 Kg. sını bu fırsattan istifade ederek çıkar-
2-S~çulc, biniciai Abdullah. 5 5 Kg. mağa çalışacağı tabiidir. Bunun tahak-
3-Birsen, binicisi Hamdi, 53.5 Kg. kuk etmesi de mümkiindiir. 8, 22 ve 
Eküri olan Selçuk ve Hevesten han- 2 7 kılo gibi çok büyük ve lehinde olan 

gisinin birinci geleceği kestiriemez. An- farkiyle kosacak olan Şıpka yarışların
- cak K. Osmanların Sdçuğu birinciliği ela elde cdemediğir.i bu koşuda hiç ol

vermek istiyecekleri tahmin edilebilir. mazsn ikinclik şekilinde tahakkuk etti-
1KtNCl KOŞU : rebilir. 

. 3 yaşındahalis kan arap erkek ve di- Geçen hafta 76 kiloyla fazla buldu-
şı taylara makaus!u~. • . ğundan kofUya girmiyen Dandi bu haf-

Bu kofUya fU ikı tay gırecektir. Me- ta 75 kilo ile koşacaktır. Geçen hafta
safesi 1600 metre, ikramiyesi 320 lira- kin" nazaran bir kilo eksik olarak ko
dır. şacak olan Dandinin kuvveti, cevheri, 

1-Hcçin, binicisi Abdullilh. 59,5 Kg. nefesi inkar edilemez. Ancak. Tnşpınar 
2-Sahra.' b~?iciai Mustafa, S ! • 5 Kg. la ara::ındaki büyük fark, üzerinde du-
F"ıni.shı mükemmel olan Hec.ın 59,5 rulacak mahiyettedir. 

kilo ile koşacaktır. iki ahır yoldaşından K . . -k k '-'l ı 1 k tl" 
h • · · b" • i 1 .. · h · eli omısal"} yu sc · ıu o ar a, uvve ı angısının ırınc ge ecegı ta mın e - . b' h A k d 
1 R ki li k d H · S h d rııkıpler arasında v.. ıl assa n ara a 
.~cz.d 8 p l boiliş? 8 ccın 8 ra an nadiren derece alabilmi~tir Tahminimi 
ustun erece n a r. b k ·r J h' 

OÇONCO KOŞU : ze na~rnn u oşu~u.n. a~pınıır e ıne 

4 --'-- _,_. li - k bitecegı kaydolunabılınır. ve YUJUll'l yaştaıı:.ı yer yanın an 
lngiliz at ve kısraklanna mahsustur Me- BEŞtNCt KOŞU : 
safesi 3000 metre, ikramiyesi 390. lira- 4 ve yukan yaştaki. halis kan arap 
dır. Bu koşuya 4 at iştirak edecektir. tttlarına. mahsus handık~p ~OJU!'udur. 

1-0go, binicisi Bayram 58 Kg. ~esafesı 3500 met~c, ık~amıy~ı 355 
2-Alceylan, binicisi Abdullah, 58 Kg. liradır. Bu k0111Ya ~ı at gırecektı~. 
3-Nirvana, binicisi Mustafa, 58 Kg. 1 - Yıldmm 63 lcı\oyla, 2 - Sevım 61 
4-Ceylan, binicisi Baha, 56 Kg. kiloyla. 
Günün en iyi koşulanndan olan bu 4 haftadır birinciliği Sevime bıralı:-

koşuya iştirak eder. 1ttlann hepsi de bir mıyan Yıldırım bu koşunun da g~li~i 
ayar ve mükemmeldirler. Ankaradıı olacaktır. 4 yaşında bulunan Sevımın 
Nirvanayı vuran ve İzrnire tam formty- 3500 metre mesafeyi Yıldınmdan da
le gelen Alceylan cevherleri ve nefesli- ha evvel kat edebilmesi müşkül ve adc
dir. 9 yaşında bulunan Olgo iıe 3000 ta imkansızdır. 
metre için seri bir attır. ilkbahar yarış- N. RUÇ. 

Atinadaki ölüm Arnavutlukta 

İzmir ve Karşıyalıadan 
bugün Menemene ilıi 
hususi tren fıallıac:alı 

Bugün sa;ıt 14.30 da Menemende Sc
hit Kubilay ihtifali yapılııcaktır. Bu me
rasimde İzmir ve Manisadan gidecek 
olan Parti ve HJtlk teşekkülleriyle İzc!ı
lcr ve okul talebesi bulunacaktır. 

Merasime istiklfil marşile b~anacak, 
İzmir, Manisa ve Menemenliler ndına 
nutuklar söylenecek ve şehit Kubila
yın meslekdaşları tarafından da hitabe
ler irat edilecek, Ayyıldız tepesine çıkı· 
larak abideye çelenkler konacaktır. 

* İzmirden ihtifala iştirak edeceklerı 
götürmek üzere birisi Karşıyakndan 
saat 12.20 de, diğeri Basmahaneden sa
at 12.40 ta ohnak üzere iki tren tahrik 
olunacaktır. 

Gidip gelme bilet ücretleri üçüncü 
mevki Basmnhencden 34. Karşıyakadnn 
23 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Mekteplerde 
imtihanlar 

--->--
illı oııaııarda son sınıf 
imtihanları IHqladı 
İlk okullarda son sınıf talebelerinin 

imtihanları bu sene sıkı lıir şekilde ya· 
pılmakta ve sualler kur'a ile çekilmek
tedir. 
İkmal imtihanlnn 30 nisandan on be 

mayısa kadar devam edecektir. 
LİSE VM ORTA OKUL 
İl\ITİHA.'lLARI 
Lise son sınıf talebelerinin bitinne 

imtihanlarına önümüzdeki pazartesi gü
nü baslanacak ve 6 mayıs nkşaını nihn 
yetleneCE'ktir. Orta okul talebı?lerin=n 
de\•let imtihanlarına da 22 nisartdn bns 
!anacaktır. Bu imtihanlar 14 mayıs çar 
şamba günü akşamına kadar silrecektir 

[ Ba.,<:tarafı 1. ci Sahifede ] 
hizmetlerinin bir tarihçesini yaptıktan 
sonra şunları ilave etmiştir: 

[ Bt!.$tarafı 1. C'i Sa1ıifede ] 
İTALYA1'TJ,,AR YİNE PÜSKÜR
TÜLDÜLER 
Atina, 19 (A.A) - Arnavutlukta Hi- Ufl .. l!Jl . 1' er S 

mara mmtakasında Yunanlılann yeni Bugün saat 18 de İstanbul iiniversite-

Dünkü n .. açların neticesi 
~~--~~--~~-x4~~~~--~~~----

Galatasaray 1-5 Fener
bahçe 1 - 2 galip geldiler 
He,. ilıi oyun da mütevazin cereyan etmiş ve 
heyecanlı safhalar yaratılaralı geçrniıtir.Bugiin 
Fener • Aıtınordu, G. Saray • Altay lıarşıJqıyor 

Dün yapılan milli küır.c müsnbabıla- bir yer değiştirme suretiyle ortadan 
rmda Galatasaray Altınorduyu bire kar- 4 üncü Galatasaray goli.inil. çıkardı Dev
cşı beş, Fencrbahçe de ı\ltayı bire karşı re 4-0 Galat.asarayın lehine neticelcn-
iki sayı ile ycnınişlcrdir. di. 

Altınorilu - Galatasaray maçı, 5-1 gibi lK.tNCt DEVRE: 
farklı bir netice ile hitıncsine rağmen Bu devrede Altmordu takı'llda tadilat 
karşılıklı hücuınlnrla P'eçmiŞ her iki ta- yaparak sahaya çıkmıştı~: NC!cati, Şeref, 
raf ta müsavi derecedP. oynadığı için çok Nuri, Cevat, Mazhar, Alı, Namık. Ham-
zevkli ve heyecanlı olmuştur. di, Sait, Hüseyin Ali .. 

Dün seyret.tiğimiz Altınordu - Ga- Bu tadilat oyun üzı:-rinde müessir ol-
latasaray maçı sayı itibvriyle normal du. Birinci devrede pek bo~ bırakılan 
bir netice nddedilcmcz Atılan beş gol Galatasaray forvetleri eskisi kadar ra
de pliril7.süz clmakla beraber bunlar- hat rahat işliyemiyorlardı. Mazhar da 
dan iicii kaleci tarafından pekala kur- Cevattnn daha ziyade muvaffak oluyor, 
tarılahilirdi. Necatinin nün bcceribizli- derin paslarla muhncimlcri besliyordu. 
<ri vüzündcmdir ki Alt•'lordu beş gol ye- Fahıt iyi bir tarzda marke edilen Saitle 
nis ve farkla mağlup olmu.<:tur. Hamdi bir iş göremiyorlar, Hüseyin de 

Maa!llafih bütün knb'!lhatfori Necati- ekzersizi olmadığından bir şe-v yapamı
... yüklemek te haksızlık olur. Takım yordu. 
~üzd ovnamakla beraber Saidin ~ansı 13 eli dnkikada Salfıhitlinin beşinci Ga
voklu . Hamdi de çok sönük kaldı 1\tin- latasaray golünü kalecinin ile-ride bulun-
d devrede takımda yapıbn tadil.at biraz masmdan istifade ederek kaydetti. Sa
olsun vaziyeti kurtnrma'in yardım elmiş Jahitt.inin vaz.iyeti şüpheli iclL Vaziyet 
ve tarafeyn birer savı yapabilmislerdir. çok çabuk deği~tiği için hakem olsaydı 
Maamafih bugün Altınordunun Fener- göremedi. Bu golden sonra Galatasaray 
bahce karşısında muvaffakıyetli bir oyalayıcı bir sistemle o~amağa başla
oyun çıkararak dünkii intibaı düzelte- dı. Alt.mordu beş gole ngmen çalışıyor 
"t'ği iimit edilebilir. ve gol peşinde koşuyordu. Bu fırsat an-

GALt\ TASARA Y _ATTI .. ORDU c:ık 38 inci dakikada ~idi. Galatasaray 
MAC! kalesi karış!J. Kn1eci chş:mya çıktığın-
11k karşılaşmayı Galataı:ar y _ l\ltın-J dan boş kaleye atılan topu n~üdnfi eliyle 

ordu takım lan yaptılar. Hakem Ferit tuttu ve hakem .P~altı ~;..nlı Bu~ suret
Simsaroğlunun davetiyle sahaya cıkan le Altınordı: S:ııdın ay:ıgıyle. y~ganc sa
takıml:ır karsılıklı olarak su şekilde sı- yısını atmaga muvaffak oJabildı ve ma(' 
ralandılar: · · ta 5-1 Galatnsarayın g;ıli~iyeüyle bitti. 

Galnhs:ıray: Saim Adnın, Faruk, FENERBAHÇE - AI TAY MAÇI 
H:ılil, F..nver. Mı•sa, Mhmrt Ali. "F,c;fak, Hakem Mustafa Şenkal .. 
S :m, .Arif, s.,lE>hiLün F'enerbahçe: Cihat. Lebip Zeynel , 

.A 1tmordu: Ne,.ati, Set"l'f. Nuri Na- Fikret, Esat, ÖmeT, Rebi~. Niyz.ai Na
mık. Cev"'t, Ali, Hnmcli Hüseyin, Maz- iın, Noci, Fıkrct.. 
h_ar. Sait. Ali... • Altay: Fikret, Yahva. Raif, Salubittin. 

Ovunn seri ba.c;l.2.ndı JTer iki taraf ta Mulıarrem, Osman, Y•ınuc. Ömer. Halil. 
•zun pac:larla ı:tii7el akınl<>r ynnıvo l:ır- tlvas. Saim .. 
dı. Be inci dnkikacl:m sonM Altmordıı Bu müsabaka bir cv·ıeJki maça naza
forve~ 4rİ gayr tP gelerek Galatasaray ran yavas cereyan edJyordu İki takıll" 
k. ln~i ön] n•ind~ 'il k s•lr dol:I"m3na ba da birbirlerinden çekind;klerinden da-

Yunan ist.kl 
Sa aşı eıı 
Vahim safha 

---<o•·---
Hürri31eti seven il .. 
milletler Yunan m 
vemetinin bir muci 
~aratmasını temen 
ediyorlar ••• 

[ Ba§tarajı 1. ci Sahif cd 
ruın denizinde nisbi bir hfıkimiyet 
sine teşcbbiis edeceklerdir. Bu tcs 
Şarki Akdeniz hnrbının ikinci saO 
teşkil edecektir. 

l\lnnmafih \'aziyct hcniiz iimitsiz 
ğildir. Yunan knlıraınanlarmın h 
ten ~ cui bir termopi~ yeni bir ınn 
yaratınalan hfıliı müml..iindiir. Dah 
bir cephe iizeriııde :-.henin bir ınii 
lınttı tesis edebilirlerse : rıBuradan 
geçemezsinizıı diyebileceklerdir. 

Hiirriyeti se\'cn biitün milletler 
lerinin en temiz heye<"aniyle bunu 
menni etmektedirler . 

Yunan lınrbınuı Birleşik Amerik.ı;t 
akisleri derin otmu tur. Gazetclcr, 
terenin Balkanlarda U~'l"adığı mu 
kıyctsizliği tcliifi edecek daha kat' 
daha seri tedbirler alınma. ı liizumt 
ıniiUcfiktirler. 

Nc\'york Post gibi bazı gazc 
Amerikanın bilfiil barba 01ildahalc 
ıncsi zamanının geldiğine k:anidi 
Ne,·york Post yazdığı bir makalede 
yor ki : 

cıBiı.im için bundan sonra yap 
en ınühim iş biifüıı Balkan milletler 
duğu kadar Avrupauın mağlup mi 
lerini ayaklandırmak \'e daha fazla. 
n1lfü etmeden 400 bin kişilik Ame.rı 
ordusunu donaumaınızın himayesi 
Atlantik \ "C Al~denizdcn derhal Y 
nistan salıilforinc çıkarmaktır. Yuı 
lar bu hiirriyct sa\'aşında ayni :zn 
da bWnı hürriyetimiz için mü 
ediyorlar. Kiiçiik bir milletin bu kn 
manlığına karşı gayri hassas kalama 
mz bunu bir milli müdafaa ~azifesi 
mk :.rapınnlıyJz. Balkanlar o zaman 
bir ndam kalmcayn kadar ayaklnna 
ve bu yaz harbın sonu ı:clcccktir.11 

Ncn'ork Po tun bu satırları ne t 
yaptığ;nı hiln•iyoruz. Yalnız şuna k 
iz ki Amerika hakikaten \'aziycti bu 
kilde mütalUa etmiş olsaydı, bu der 
seri Ye tesirli lıliyiik bir yardım yn 
mış ol nydı Bnlknıılardn kn~bed· 
iizcrc olan bih iik bir davayı kurla 
kahil olurdu .. 

~EVKET 

- Korizis harbe devam azmini bir 
dakika değiştirmemiştir. Çok büyük bir 
idare adamı olan Korizis ayni zamanda 
çok yüksek bir hatipti. 6 nisanda Al· 
manya hilcuma başlndıkttln sonra Yu
nanistana harı> nan ettiği zaman KorixW 
Alınan elçi.sine şu asil ve mağrur ceva 

bir İtalyan taarruzunu ptiskürttükleri si döçentlerind n B. Tank Artel tnra
bildirilmektedir. Yunanlılar mukabil ta- fından Schir hopnrlörlerivle (Halk dili 
arruzda bulunarak dilsmana ağır zayj- ve ilim dili) mevzuu üzer.nde gayet 
nt vcr~lft' ve esirler almışlardır. ınühiın bir konfcr:ın vcdlC'ccklir. ladılar. Ru :ırada <>n bP~nci dı:ı- ha ziyade gol yememE'ğc gavret ediyor- =•11rıınmmııınıımm111ııııııııı111111111111111ıı 

• aya kadar ~1.W. edilen b\r kac; stnllilk t l" fı.r.snt buldukça dl\ hUcuma g~yor- §: Mı· ı ı-ı ef ·, ın1·z:ı n 
bı vermiştir: 

26 TAYYARE DtlŞOREN PlLOT :•ıımııumıııı ııın ımımttınmıımınıımn•1 § 
Londra, 19 (A.A) - Bir İngiliz pilo- ; 

tu Yunanistan harbının başından beri ;: 

ı :ı i ... i~ " e r>ıevin~ hticu ardı. 4 Uncu daldkada 1op Altav kfl- ~ 

R Ştr RiZA 
Tiyatrosu 

_ · ~h'atifi G"l:>b""ravıı ~Pcti. Yirminci lesi önlerinde dofagırkm ofsavt vaziyet~ 
• - Yunanistan bütün hücumlara 

mukavemet edecektir-• 
-----ııco>-:t-~--

26 Alman tayyaresi düşilrmüştür. § E d"'·ikad:ı M0 bm"t Ali ~ldan seri bir ni hakem görmedi. bu sırada da kale ön- = bir taltHlt"'rİ = inislC! Altınordu kalesine kadar so'kula- !Prinde bulunan Naim bir kafa varust _ = rak yerden ve kfü;eyi htılıın hir şutb il ile Fenerhııhçenin ilk cıaymr.ı kaydetti ALMAN HAVA IrÜCUl\1LARI : 

Bo rs a 
Atina, 19 (AA) - Yunan emniyet E 

nezaretinin tebliği : iman tayyarelerı § 
Lamiayı bombardıman etmişlerdir. Sivil E 
halk arasında az ölQ ve evlerde hasar E 
vardır. Ciritte muhtelif mıntakalarrı : 

~ Galat:>.sarav golünü kny~ntti Gol vazi- Bekl"nmedik vaziyette bir gol yiyen Al 
BU AKŞAM 

Hal ·eviııde 
---0- 5 tNCt TEMSlL 

yeti d,.V.;~irmf:'di. Manmaflh Galatasarn- tay beraberliği temin için hücumlıınr 
ıın l!kınları d ha m"iessir oluvordu. arttırdı. Mııamafih Fenerbahcc hnf halt 
Altmordu orta h~ının oyun iizri~de tc- yerinde mildahalclerle f<>I fırsatları ver 

tlzfiM 
13 H. Hilmi Muşlu 

250124 i Eski yekitıı 
28 28 bombalar atılmıştır. ~ 

Kördü~üm 
- cirsiz kalıs1 ve forvetl"re yardım ede- miyorlnrdı. Arada sırnda atılan cnıtlar 

memesi tak•mın irtihatını kesivordu. dn Cihat kclaylılda tonlıyordu. 31 ine" 
37 inci d"l<:ikada Gahtasa:ay san hafı dakikada bir AJt:ıy hürumunda top ml" 
Musanın umulm:ıdık bir vaziyette kale- dafiin eline çarptı. Ka!tt olmıyan bu h:r-

. ... -
250137 :l Umumt yek:On Şehrimize gelenler 

No. 7 17 Erzurum. mebusu Emekli general Ze- E 
No. 8 27 ki Soydemir, Aydın mebusu B. Nuri E Biletler giindüz H:ılkt-vincle satıl- ~ 

KOMEDİ (3) PERDE ve do"ru hava.:ıan rJinde,.di'7i topu Ne- reketi hakem penaltı ile cezalandırın"? 
"ati tut:ımaymca Galııtns:oray ikinci sa- Esat itiraz etti. Bunun üzerine hakem de 
vıyı da kaz.ınmıs oldu lki d:ıkika sonra F&dı oyun harici t!'üi Penaltıyı Ömer 
ela &ıl.lhittin !!ıkı ve direk bir şutl;- ~·erden çektiği sert bir ~tla gole tahvil 
NC't".atinin elleri arnsmd::n t"J)u kaleye ~derek beraberliği temir. etli. On kic:i 
c;okarak UçUncü Sa'ntasarnv eolünü yap- kalan Fenerbahçe dah?. ıiyade müdafaa
tı. Altınordu mUdafaası henUz kendin" va çekildiğind~n vazivel değişmedi vı> 
toplamağa vakıt bulmadan Salahittin ':!evre 1-1 bcrab0 rlikl<> bitti 

No. 9 27 50 Göktepe ve Konya mebusu B. Ali Riza : maktadır. Temsilden sonra otobüs :: 
No. Az mal var 10 34 Türel Ankaradan, Manisa mebusu bay §vardır. ı§ 

ZAHİRE Saim Özel de Manisadan şehrimize gel- E E 
U ton Bakla 8 25 mi.şlerdir. : E 

·-------------,..-------------~ E 24-4-941 Perşembe Karşıyakada § 

Bu Tayyare 
Haf ta .............. 1111111111111111111 

SINEMASINDA 
TL:36.46 

1'.aarengis memleketlerin harikalan ru... Alev saçan vclkanlan.. Balta gör
~ onnanm cehennemi muhitinde arslan, kaplanlarla, timsahlu arasın

da beyaz bir kadın .. 

Dtl'NYANIN 31l'Nci.i SÜPER FİLML 

1 - ZAN ZIBAR 
(İNGtLizc•~ SÖZLO 

2 - Yarının Kadınları 
(FRANSIZCA SÖZLC 

MATiNELER : 3 - 5.40 - 8.30_. Cumartesi, pazar 1.45 te BAŞLAR.. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

El iJi.ıılarmdaki ınatiM c:ırnfl,.ri mntP.lwr d~i!ildir .. 

::a: * • ı:o> 
, 

:·········:·································································~·········& 

~ ~ UYUK I-lİKA YE i i 
• • • • 
~ ........ : ..........•............•.......................................... : ......... : 

Kendi Kalbimi Tanımıyordum! 
YAZAN : CJÇ YILDIZ 

-6-
kınklığına uğramıo bu hal aldılar. Ben utanıyordum. 
ve Vedat denize karoı mu1'emmel neza- O valut, arkafüışınıın nüvazişk!r elle
reti olan bir yere otuıduk. Vedat. bana rinin omuilarıma dayandığını hissettim. 
bakmadan anlatıyordu: Fakat ona ne söyliyebileceğimi bilemi-

- Bir hnfta evvel, lzmirde Kadifeka- yordum. 
leden körfeze dofPı.ı açilan panaromayı - Vedat, .!ize karşı ne kadar samimi 
hayranlıkla seyrediyordwn. Belki bun- bir arkadaşlık duygusu beslediğimi bi
dan da daha glizeJdir .•. Fakat içimde lirsiniz. Fakat henüz kendi içimi açık 
şimdiki gibi bir yaşamak 2.evki yoktu... olarak okuyamryorum. tkirriz de pek 
Benim için uUnyayı defi!'tiren şey, ya- genciz. Birbirimiz için ne olabileceğimi-
nımda olmanızdır... zi hakkiyle anlamamıza voktirniz vardır. 

Vednt gözlerini lCaldırdı ve bak la- Vedad çehresi catıktı Aya11a kalk-
rında hudut.ruz bir şeCkat ve muhabbet tı ve balôşlarını benden çevirerek, bo
okudum. Kalbim vicdan anbiyle bur- ~uk bir sesle sordu: 
kuldu. Vefasızı tekrar bruıa cekmeK: için - Şu halde bana ümit bırnkıyorsu-
bu asil ve kibar çocu~ bir Met olarak nuz. demek? 
kullanclıiım cihetle kendi kendimden Ben ne e ile cevap \ eı- im: 

; ı ııı ııı ııı 111111 11 ııı 11111111 ııı ı ıı 11111 m ııı ııı ı ııı ut : 

2 HARiKA FiLM 
BiRDEN BUGÜN 

ilk defa Edvard Robinson 

At B ·ı ti Blackmail 
eş u u arı lngilizce 

ERIC VON STROHEIM TEMPETE · FRANSIZGA 
IRTINA 

S E A N. S L A R : 12· 1.30· 4.45· 8. DE ... 
CUMARTESi 1 O. PAZAR 9. DA •.• 

- Hem de sn mimi arkadaşlığımı ..• 
Bunu da unutmayıruz. 

Somru ve Oğuz bize yaklaştılar. Yap
tıktan tur kısa sUrmU~tü Oğuzun çatık 
kaşlan derhal nazan aikkatimi c0 1betti. 
Bu, onun neşesini kaçırdığına bir işaret
ti: 

Hafüçe müStehZl bir sesle: 
- Hiç ~phesiz son derece meraklı 

bir muhavere yaptınız• dedi 
Somnı cevap verdi: 
- Her halde iti can sılacı aral)a ge

zintisinde bizim konuşnwnızdan daha 
canlı olacak!. Ne diye !Ylt!ik ... İçime sı
kıntı girdi. Şimdi kücük bir de<ıl.şi.l<lik 
teklif ederim: Hilal Oğ-Jzuo hiiznünü 
dağıtmağa çalışsın. Ben de .• . Vedadı re-
fakatime alıyorum. 
Dönilşte vapurda yalnız iki oturacak 

yer vardı. Delikanlılar ayakta kaldılar. 
Somnı, bir milddet beni hayrette bı

rakacak şekilde sessiz durdu. Sonra bir
denbire: 

- Ne sevimli çocuk' dedi. 
Ben de, biraz alaylı, sordum: 
- Kim, Oğuz mu? 
Cevap için müşkül vaziye~e dilşmiiş

tü. Biraz tereddiitten sonra: 

bahsetmek istiyorum. Ne kadar dürüst 
ve zt'ki! Bilhassa azim ve irade sahihi 
bir erkek. Her halde esmerden sarıc;ına 
bir kelebek gibi koşanb,.dan de~il. 
Umarım ki, sen de memnunsun. Oğu

zun sana döndü. Şu mrşum törende 
bana bir söz söylemedi desem yerinde
dir ... 

Ona kaçamaklı bir cev~p verdim, zira 
ben kendim de n~ düşünilü~ümü bilmi
yordum. Somnı benim nksülamellerim
le cJaha fa7Ja mesgu] o1mağa lüzum gör
meden devam etli: 

- Vedat benimle evlenmelie talip ol
sa kapalı gÖ?Je kabul ederdi';n, .• 

Parktaki sahneyt ar,latacak oldum. 
Fakat bunu ne hakla yapacaktım? Bana 
ka11ı Vedadın her hangi bir teahhüdü 
var mı idi? Ne suretle olursa olsun sada
kat borçlu mu idi? 

Ertesi gün çok yağmur yağmıştı. Dı
san cıkmağa imldn yok. Muzlk yaparak 
eğlendik Vedat çaplt!t kr.lime bilmece
lerini halletmekten emsalsiz · bir meha
ret gösterdi. Mutattan daha az geveze
lilc eden Somnı misafirimfz:ln derin bil
gisi karşısında bayranlıfını gizlemiyor
du. Annem de taahJr edilmişti. Bizim 

fKtNCt DEVRE 
Her iki taraf ta takımlarda tadililt 

"npmışlardı. Fcnerbahçc Fikreti orfav 
qelirdiktC'Il sonra Naciyi de sol hafa ala
·nk hticum hattım dört kişiye indirmi · 
•i Altay da Saimle Hı!ilin V<'rlerini de
';jc;tinniş, Ömer ac santrhafı\ geçmişti 

Oyun ba}lar ba~l.amaz Fenerbahç<' 
virmi dakika kac!ar biiyiik bir gayretl<' 
~alışarak hakim oynadı Fakat bu müd
let zarfında FikreUn ıtiizel müdahalele
iyle sayı kaydına muvaffak olamadı. 

Bundan sonra vaziyete Altav bakim ol-
ıl uise de o da gol çıkaramıyordu. Da-
4ın dof,'l"U.c;u Cihat fo·sat vermiyordu. 
Top Fener kalesi önlerinde dolaşırken 
"6 mcı dakikada Altay kıtJesl önlerinde 
•nzüktU. Topu kapan 'kiiçük Fikret ~li-
7rl bir dalı~la kale"e kadar sokularak 
~t ath. Top kalecinin eline carparak 
'Tiaimin önilne dii~tü. O da köşeyi bulan 
bir vuruşla ikinci ga1i1:ıivet golünü knv
-?etti. Burulan sonra A.ltnylılar tekrar 
beraberliği temine <;alısmıslnrsa da .son 
dakı1aılarda on kisilik bir takımla gali
biyet golünli attıktan sonra mUdafaaya 
~ekilen Fenerbahçcliler Altaya ~ol o1a
ı,necek fırsat verTncdi1tl~rindcn sah:ıdan 
2-1 galip olarak aynld•lar 

* 
Bugün Altmordu - Fencrb:ıhı;c, Altay-

Galatasaray takınılan karşılasacaklar
dır. 

Yunanistanda askeri 
bir kabine kurulu yor 

[ Baştarafı t . ci Sahifede ] 
yannamede Atina aakeri valiliğine ta
~ in edildiğini bildirmiftir. Beyanname 
şudur: 

Harbiye ruwnrun emriyle Atina a&
keri valiliğini deruhta ettim. Her kese 
munhasıran iJi ve güclyle meşgul olma
ruu, lcabeden .tikOnet ve inzibah muha
faza etmesini ve bu auretle emniyet ve 
saylfin idamesine yardım etmesini tav

siye eylerim. Halle toplanblan katiyen 
vasaktır. Bu emre muhalif hareket eden 

----·---
~ Fotoğraf talilı mera• 
~ simi ~af'ln saat 17 de 
§ Parti merlıezinde 
§ ~apılacaıı •• 
§ C. H. Partisinin değişmez genel baş 
: kanı ve Milli Şefimiz Cümhurreisı 
E İsmet İnönünün şehrimiz parti mer· 
E kcziyle kaza merkezlerine ve Hal· 
E kevine mahsus ve imznlarıru ha\1 
§ kıymetli resimleri gelmiştir. 
: Bu resimlerin altlarında •Parti İz· 
E ınir merkez idare heyetine, sevgi ile 
E 29/10/1940 C. H. P. Genel başkanı 
: reisicümhur, .:Partinin İzmir vilayet 
E idare heyetine, sevgi ile• ve •1zrnir 
E Hnikevinc sevgi ile• cümleleri yazı: 
: lıdır. Ve bunlann altlarında Miilı 
§ Şefimizin bizzat attıkları imzaları 
§vardır. 
E Bu resimler, yarın hususi merasiırı· 
E le Parti vı1liyet \'e kaza merkezleri· 
:: ne ve Halkevinc talik edilecektir. 
§ Nahiyelere de imzasız resimler gel· 
Emiştir.. 

1 ;ıum rı 1111111111111111111111 rııı ını 11111111 ıı ııımfft 

A friho harbı 
[ B(lftara': 1. ci Sahifede ] 

Diler yerlerde taarruzi k if ha 
ketlcrimb neticesinde düsman yeni 
kayıplar kaydetm~ir. . 
'Kahire, 19 (A.A) - Orta şark 

ltz !kuvvetleri uınumi karargMıının it 
liği: 

Habeşistandn : Esas yol üzerinde 
ediJen basarltıı: sebebiyle Dcssı 
doğru ileri lıotlanmızın hareketi Y 
den teehhür etmiştir. Daha cenupta b 
tün lotalanmızın ileri hareketi :rneıt\ 
nuniyeti mucip bir şekilde dcvaın et 
mektedir. Yeniden bir çok esirler ~ 
mıstır. 
~ ........... ~~ ,. .......................................... 
: A All !JSV i . ---- : 
: R lJ G ÜN K Ü P R O G R A ~! .. : .......... ---- ····· 
9.00 Program ve memleket sant al'.11:~ 
9.03 Ajans haberleri 9.18 Müzik : Jıi~ll' 
seticümhur bandosu 9.45 - 10.00 E\' c:e 
dını - Yemek listesi 12.30 Progrnın s,ı 
memleket saat ayan 12.33 Müzik : Jdil• 
eserleri 12.50 Ajans haberleri 13.05 3.2~ zik : Kadın sesleri - Halle türküleri l :ısı---
14.30 Müzik : Radyo salon orkcstı' arı 
18.00 Program ve memleket saat ~~.So 
18.03 Müzik : Radyo caz ork~1 

19,,o 
Müzik : Muhtelif şarkı ve türküler bel'teri 
Memleket saat nyarı ve ajnn5; 19.SO 
19.45 Konuşma : Ziraat tak şrtıa·· 
Mil7Jk : Meydan !aslı 20.15 J{otJU 0yuıı 
20.30 Müzik ·= Zeybek tiirkUleri de b!rliı' 
havalan 21 .00 Müzik : Ses ve ~ernlcket 
korosu 21.40 Müzik pl. 22-:ıo . ns spOf' 

ajans haberlerı. a1a 
30 

Yıa-
... . . 23 25 - 23. 
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ndrada nik
·nlik pek az 

1-.~ CO> 

r n~ilizler Basra· 
ya asker çı
kardılar ~ 19 (A.A) - Ofi Fransız 

aa..::- Loadradan istihbar ediyor : Dün 
~.Yananistaa ve Afrika cepbele- cı---
~ askeri harekatın seyri hakkında Londra 19 (A A) - Bugün resmen S..l)i bir intiba kaydedilmekte idi. bildirildiğine göre lngilli. - Irak ittifak 
!111; lelaebi. ~ AvrupDID muahedesi hüki!mleri mucibince büyük 
lmt ••••nda süratli ~~fakQe!· imparatorluk kuvvetleri frakta mUna
~~en en modern S&lahlarla mü- kale yollannı açmak için Basraya gel
~ ıüzide motörlü latalanm İnıi- miştir. Yeni Irak idaresi Seyit Raşit Ali 
lıt • llU'lak bir şekilite dJ.ırdU1'11181ı1 ElgeylAninin verdiği teminata sadık ola
~ •tnıaia muvaffak ~~· Bu: rak tam kolaylıklar p,östermektedir ve !ili. beraber bu memnumyetin nisbı imparatorluk kuvvetlerine kumanda 
~ • ~eti ~rarla kayd~C: eden İngiliz subayına hoş geldiniz de
Sllliyetin vahim olduiu dilşiincesı mek ve her türlü tertibatı almak sure
ldl etmektedir. Fakat müttefikler tiyle subay ile iş birliM vapmak üzere 
....... ~esaslı mesele zaman kazanmak bir yüksek subayı Basrava göndt"TmiŞ
~ olduia kadar fazla zaman ka- tir. -=:..-· Çün~ ~itler .seferi süratle Geçen harpt~ İngiliz ve Hindistan as-
41.i; mecb~myetind~ır. Aksi ~- kerlerinden iyı hatırabr muhafaza et
~~ llefe'!1' fevkalade uzun süre- miş olan mahallt halk imparatorluk kı-
.. lirecektır. İn tatarına hararetli bir hüs01ü kabul gös-

' 1.~llbepıe şimali Yunanistanda gi- lemıiştir. s;: kuvvetleri tarafından yapılan Bu harekatın icrasında Ir· k makam
'ııa:I; umumt . efkir tar~dan. çok lannın gösterdiği iş birliği Londrada 
~et venlmektedir. Cün~U .h~ iyi bir intiba yaratmış ve p 0 k yakında 
~ garbt Avrupada oldugu gıbi, iki memleket arasında daha normal mil
' ~ylık.la değiştirilemez.~~- nasebetlerin teessils edece~i ümidini 
.. ~ar askeri barekltı b:tirmek vermiştir 
~Jer!Unerler gösterebilirler ve - --

yeni bazı ihümalleri kar- Aurupa hnrlJı 11e 
~ mecbur kRlacaklan silphesiz- Amerilıa eflıcirı 
~~ ~ fikir vardır ki Yunanis- amamlyesf
' '- -.U Afrika seferleri başka baş- Vasington 19 (Rad.) - Matbuat kon
~ette olmakla lleraber hirhirine feransında ~isicilmhur Ruzvelt Ameri-
4L? baila ke.._ktlMlır. FilbU.ika kan umumt efkArının Avnıpa harbı ve 
llııdc *!ar LiltJQa alPr_i 1000 tay~ vaziyeti. hakkında kat'i şekilde haber
~--.. ita mi Libyayı Mamoli- dar edilmediltini beyan etmiı ve mat
~ iade etmek i~in delı1dir. Bu se- buat ile umumt yerlerdeki bevanatın bu 
~ ~llllblit hatlumm uzamasın- vaziveti ıslaha yardım edebilece~ini ila-
~ ~ ~ve bla~ su ft ve etmistir. 
~ tMarik ea-ktaa mlteveDit -----

'-' llbwe ~ :::!!=.~~!: Bulgarlar da niha-
8 u )'et harekete geçtiler 

• cıitler rJe Ma••oli. r Bostamh 1. ci Sahifede 1 
Jtİ konUfQCGJılar ••• BULGAR lŞGALt BASLADI 

' . Bir bölükten ibaret B!llgac piştarları 
ili L_ . ( llqtanıh l. et SoJufede 1 şimdiden 'Oskübe muvasalat etmiştir. 
~ i::ilamak üzue bugiia Viyanada Sofya 19 (A.A) _ D.N.B nin bildir-

c.;;,_wana toplanacakbr. . diğine göre, bugiln B,tlgar kıtalan AI-
... a-. ~~=--m: man kıtaları tarafında!! kcrhrılmış olan 
~ •-'--- .~· , Bulgar mıntakalarının bazılannı balkın 
~ ~ ~ .... Fon Pape- menfaatine olarak süln'\n ve nizamı ida-
~ gıtmeden eYYel hu konseye me için işgal etmiştir. 
'-d. etmek a..e bir m6ddet \rıya-

blma. mahtemeldir. tZMtR BELEDtYEStNDEN ı 
~ hariciye na_, Fon Ribhen- Mezbaha idaresine hir ~det amonyak-
.. ft9ede ~ haldc!"4'- 11.tin- l• Kompressör ve tefeıTüatının satın 
~ 'nll"ll~ır. alınması bir ay mUddetle pıızarlıb bı-

ltiQ;; .... pyiaya söre )'Ülnd• bir rakılmıştır. Mulu:mmPn bed ll 12000 li-
........ M ıW a•lı ut ehıcalmr. ra muvakkat teminatı 000 liradır. Talip-

IZlmlt 3. NCO lerin teminab 11 bankasına yatırarak 
Jet UctNDEN !ULH ffUKtJK HA- makbuzlarile 30-4-94ltarih"nden it:baren 
M" dd · 12-5-9ıll tarihine kada"' h'lfirnın Paz.ar-'lll... u eı orman idaresı tarahnclan ~ Çarşamba ve Cuma gi nleri enci!-

' leyh $eydi köyflnden tanraıe •• - mllncaatlllft. 
.,4 bC1l hölükte Muhanem ofltı Mehnaet JS.20-3.!I fMS) 
~ aleyhine 941 /1 ~6 esaa numanı. 
.. ~n alacak davastndan dolayı M IZMfR tKtNct SULH HUKUIC 
~ mahkemeye gelmesi için namt- HAKtML1t.tNDEN : 
t' tanden1en davetive vaTI1kastna veri- Davacı hazine maliye vekili avukat 
:..!"~atta kendisinin bu yerden Zehra Yeğin tarafından f 7mir Karatn, 
~ 'Ye adresi bilinmediğinden bila 9 eylül sokağında mukim Mehmet Öz'- "1' iade edilmesi üezerine mah\eme- tamur aleyhine 94 ~ /228 numara ile 
~·~tlyenin ilanen tebUfine lcarar açılan alacak davasından dolayı müd. 
~ ve mahkeme sünil bildirilerek daaleyh namına gönderile davetiye va
' ilanen tebligata rağmen mahke- rakasından b"la tebliğ iadsi üzerine 
'dt telınemif ve bir Yelı:U gönderme- müddeaalevhin ikametgahının meçhu
..__ olduğundan mahkemece ha1tlcınd11 liyetine mebni gazete ile i1Anen tebligat 
.ı~_ lı:aran verilerek bunun da illnen faııma karar verilmi, muhak,.me de 
ı~ne karar verilmit ve mahlı:eme 28/.41941 tarihine müsadif pazMtesi 
....._,~· 941 perıembe günü saat ona hı- <>'Ünü saat 10 na bırakılmış p}duğundan 
;._~ olduğundan M. aley1'in günün- müddeaaleyhin y~i ve vakti mezkur
~ltemeye gelmesi y,.ya bir vekil de bizzat isbat vücut etmesi veyahut 
~rıneat aksi takdirde haltltmda ga- tarafından bir vekil göndermesi aksi 
~ ınalıltemeye devam olunacağı takdirde haklı:ında R'Y8P karan verile
~~na kaiın olmak Ye bir rejH lüzumu tebliğ makamına kaim ol'le divanhaneye talik kılınmak ıu-' 'llak Ye l>ir nG.ı.. divanhaneye talik 
'-..,ilan olunur. 1477 (912) ltılınm?ık ııunotlvle flln olunur. 
• ~~ 1482 (908) 
~ BIRtNCI SULH HUKUK 
i:)~IMUCINDl!N : . IZMIR BtRfNCt SULH HUICUK 

~._cı 1'azinei rm>liye vekili avukat HAKIMUôtNDEN ı 
........._-: Boratav tarafıadan bmlr Selvili 0.Yacl baz:lne maliye vekili a.,.qt 

A.llR 

İZMİR DEF'J'ERDARLIOINDAN : 
Satış 

No. 
Muhammen B. 

570 Umur bey 1499 uncu Demirhane sokak 1445 ada, parsel 130 
M. M. 58 kapu 8 tajlı arsa .. 

571 Umur bey Şehitler Cd. 1421 ada 9 parsel 93.50 M. M. 84 
kapu 78 No. lu dükkan 

572 Umur bey 1513 No.lu küçük sepetçi sokak 1426 ada 4 parsel 
59 M. M. 5 taj arsa 

573 Karşıyaka Bostanlı Yalı caddesi 1788 No. lu sokak 1324 ada 
3 parsel 310 M. M. 6 taj No.lu arsa 

574 Köprü Türk oğlu sokak 354 ada 3 parsel 228 M. M. bila No. 
Ju arsa ... 

575 Karşıyaka Donanmacı Yıldırım Kemal sokak 65 ada 32 par
sel 7 M. M. 3 taj No.lu dükkan 

576 İkinci Süleymaniye Çorak ve Yüzl>aşı Hasan ağa sokak 150 
ada 15 parsel 100 M.M. 13 kapu 103 taj Nolu hane ve arsa 

577 Karşıyaka Alaybey 1694 No.lu Sezai sokak 45 ada 27 parsel 
66 M. M. 23 27 taj No.lu arsa 

578 Karşıyaka Bostanlı 1809 No. Şeref Sokak 1354 ada 8 par.iel 
182 M. M. 16 taj No.lu arsa 

579 Salhane Şetaret sokak 695 ada 3 parsel 145 M. M. 36 kapu 
No.lu arsa .. 

580 Köprü Mısırlı caddesi So. 1730 ada 2 parsel 184 M. M. 82 
kapu No.lu ars"'a .. 

581 3 kuyular. Urla şosesi çıkmazı sokak 1883 ada 11 parsel 150 
M. M. 3/5 kapu 5/3 taj No.lu arsa 

582 İkinci Süleymaniye Osman Zati dede Birinci çıkmazı sokak 
150 ada 26 parsel 242 M. M. 15 kapu 31 taj No.lu hane 

583 Köprü Sakızlı So. 1729 ada 5 parsel 321.50 M. M. 5 kapu 9 
taj NoJu arsa .. 

584 İkinci Süleymaniye Osman Zati dede So. 150 ada 24 parsel 
91 M. M. 27 taj Nolu hane .. 

585 İkinci Aziziye 2 inci Hacı Mevhlt Parakendesi So. 1097 ada 
1 parsel 2847 'M. M. 29 taj No.lu hane ve bahçe 

586 lmariye 993 No. ikinci Burç So. 1633 ada 4 parsel 1182.50 
M. M. 9 kapu 19 taj No.lu arsa 

587 Karşıyaka Alaybey 1664 No.lu Hakikat So. 5 ada 8 parsel 
85.75 M. M. 14 kapu 22 taj No.lu arsa.. 

588 İkinci Süleymaniye 193 No. ikinci kiremitçi So. 158 ada 5 
parsel 49 M. M. 29 taj No lu hane .. 

589 İkinci Süleymaniye 456 No. KfuniJpaşa caddesi 221 ada 45 

Lira K.r. 

75 00 

2000 00 

35 00 

155 00 

40 00 

240 00 

120 00 

66 00 

54 60 

21 00 

46 00 

75 00 

250 00 

48 00 

70 00 

600 00 

36 00 

43 ot 

4000 

parsel 1949 M M. bili No. lu hane.. 400 00 
Yukanda yazıh emvalin mülkiyetleri 16/4/1941 tarihinden itibaren 17 gUn 

müddetle müzayedey~ konulmuştur. İhaleleri 2/5/1941 tarihine mtl.slldif 1*'
şembe günU saat 14 tedir. Taliplerin muhammen bedelleri ikerinden yüzde 
7 ,5 depozito akçesi yatınlarak yevmi meü<m:la Milli EmWt mUdUrlillünde 
müteşekkil satış komisyonuna müracaatlerl llln olunur. 1421 (902) 

ınrıa DEITERDARLIOIJrDAN : 
Mukaddema İzmhde Saman illkelesinde kAln BilYilk Kardlçalı hanında 55 

sayılı mahalde maden ihracat ticaret ve lı:omisyonculuiu yapan ft İzmlrde 
Göztepe Tramvay Caddesinde 886 sayılı hanede ikamet etmiş olan Tallt Kıl
ca oıfu 1938 yıh sonunda tatili faaliyet ederek gittiği yer anı.,ıamamq bu
lundu~dan mumaileyhin 937, 938 tlcart yıllan muamelltma alt~ 
melerinin tetkik için her ne kadar arantn1' tse de bulunamadılı tesbit edil
miştir . 

Medti\r yıllara ait defatir ve sair evrakın ilin tarihlnl takip eden gilnden 
itibaren 15 g0n zarfında defterdarhk binasında kain beyanname tetkik baro
suna getirilmesi lüzumu 3692 sayılı kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri hUkUm· 
l<'rine tevfikan tebli~ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

1488 (903) 

Kendinizde veya çoçuklan
nızda ~ördüiünüz 

Halsizlik. Kansızlık, 88ZIJQSızlık, K ann atlıları. Karm şişmeleri, B 
..... kwı'1nmuı, Obarlu~ O. dönmesi, Salya akması, Sar'aya be 
sinir halleri, Gece korkulan. C&rmede, işitmede bcsnkluk. ıibi p 

tabU haller; 
Bunlar yeyip içi)eG ~Jerin 1emlz ve saf olmamasından dolayı barsa 

larda yetislı> Oreyen ve kan1arunw emen solucanlann tesiridir. Bunlard 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alınız.. Ve içindeki tarUe mucib 
ce kullanuuz.. Derbal lr:urtulununUL 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR .. 

8an·ıa, 
"'o 

ismine 
Dikkat 

!'OPRAK MAHSULLERi orısı UIWJI M'O· 
DVRl.VOlhfDBll : 
(EDPER YE llUBASIP AUllAC:AL) 

Ahm merkezlerimizde çallfbnlmak üzere Ekaper ve Muhasip yeti§ti 
m•k•idiyle 1 /S /941 tarihinde Ankarada 2 -3 hafta devam edecek iki lı: 
açılacakm. KUTaa ittirik edenler kursun sonunda yapılacak müsabaka im 
hanına afruek kazandıklan takdird~ alacakları derece aıraaına söre asg 
69 "Ve azami 100 zer kadro tahaiaatlı vazifelere 3659 - 3968 saydı kanun 
mucibince alabilecekleri ücretlerle tayin edileceklerdir. 

EKSPERLiK KURSUNA : 

Mecburi hlzmeta tlbi olmıyan ziraat mektebi mezunlariyle en qaiı o 
Yeya buna muadil tah.11 clrmiit olup zahire itlerinde tecrübe ve ihtleaı 
hibl olduiunu t.enik edenler Ye SO yqını geçmemiı bulunanlar. 

MUHASiPLiK KURSUNA. ı 

Devlet veya müeaaeaat muhaaeb. itlerinde çallllDlf bulunanlardan ea 
orta veya buna muadil tahsil gönın ve SO ,. ...... ceçmemif olanlar gireb" 
ceklerdir. 

Kun sonunda yap.ı.cak mfiaahaka imtlhaıunda kazanenlardaa 
laariclnd• ıelenlere bnant laa~ ve yevmf7eleri Terilecekdr. 

fakJllertn qaf1da yazda Yesikalarlyle nihayet 2S/4/941 •kpmme 
dar l>lzzat Yeya yan ile Aalcarada umuaı müdürlük zat itleri lllldirBlilne 
racaat etmeleit JlzmuLr • 

1 - N6faa hhlyet dhıd•m 
2 - Mektep ,.Jaadetna111e ""8 'Ncfilrn..
; - v ... hizmet y ..... 

ıf - Zahire lt]erlndeld thd•- dair rami Yeeib 
s - Askerlik terim tezlı:eretl 
6 - Doinı]uk kliıdı 
7 - smhatlertnin vazife ifuana müsait olduiuna dair ,..,_ 
8 - J adet vesikalık fotoğraf 18 20 

fi.AH 

(88S) 

C:arnaltl !'azlan Müd""UllMnde• : 
1 - Tuzlamızda mevcut levazım anhan binunun islilu açık elui1 

tzMtR 3. NCO SULH HUKUK HA
KtNUCtNDEN 

SARI AHMET PAŞA VAKFI MO'- ye konmuttuı. 
TEVELLll..1ôtNDEN: 2 - Keti.f bedeli ıf67Z lira ilk temlnab lSO lira 40 kw111•· 

3 - Bu ite ait kefif. ..rtaame, kroki. açık elWltme .. rtnam-1 Ye 
Davacı hazfnei maliye vekili avukat Sarı Ahmet pasa vakfına ait Akhba- kaveJename .ti her sin müdiirlüiün:ailzde 'Ve lzmir ba,mG 

Zehra Yeğin tarafından lzmir Kemeral- rın Sarıca köy mevkilndeJd Yumru elam Jlia.d ~ 
h Kemahh otıelincle MDrilvet m;zdlnde deltlnnenl d nmekle muuf iki taşlı 811 .f - ..-W:.... İhale sÔna olan 24/4/MI Peqenıbe .Unfi ... t 14 
Tahir oğlu Hüseyin Feyzi aley)dne SMI/ dellrmeni 1~941 tarihinden ltibarm mUdürlüğümüzde müteşekkil komisyonda hanr hulunmalan. 
95 numara ile açılan alacak davasından iki sene müddetle kiraya verilecektir. 

9
, 

14
• 

20 1337 
(
823

) 
~ müddeaaleyhin ikamettrihımn Talip olanlar 28-4-941 güııtl saat U te 
meçt...ıt,.edae ....ı,..t ....,. u. oa.... Uaalea tara edilmek u.er. AJdıbao ev-
telallpt ........ karar Yed1mff Te mm- kal klareslade huJıınm•Jen ... ..... .... Ç~M.rı " " .... JIOD'llJU.llOOJIDU 1 
kenaede 25 / 41941 taro-lne mü..dlf ca- vel şeraiti bilmek lstiyenJer Aklılsarda Sutmmestne tnf1ka m _. llliktp brı:lte eClk ebiJtmeye konm 
ma günü saat 1 O na bırakılmış olduğu nlitevellisine mUracaatlan illn olunur. Muhammen bedeli 6710 lira 91 kuruş ilk teminata 504 Jlnchr. s.rtnam 
müddeaaleyhin yevmi ve vak.ti mezkur- 18-20-24 1441 (896) gün mildUrlüğUmüzde ve İzmir Baş müdürlüğünde Jtarulebilir, ıstıılldiiler:bi 
de biuat isbatı vücut etme i ve yahut 4/1941 paı.artesi gUııU saat H te Müdürlüğümüzde müt~kkil kom~ 
tarafından bir vekil göndermesi aksi zır bulunmalan 13 - 20 - 26 1385 - -
takdirde hakkında gıyap karan verile-1 Klrafılı A,.,.,,,.,. 1 
cevi lüzumu tebliğ makamına kaim ol- lnldsaPlaP 11--·~ r 
mak ve bir nüshası divnnhaneye talik Vasıf Çınar bulvannda Cançar yunw• •--
k 1 k . 1 ·1~ 1 aJ)artmaru (8) numaralı dairesi 1d- 16/4/1941 ı-ın·•-ba günü ihalesi y .. -.1-cak otoL"- garaı"ına .. _up --L 

ı ınma suretıy e ıJJ'n o unur. ralıktır .. Kapıcıya nıftlracaat.. ...-~ ......- 'UU. """ ;1.wı 
1480 (~ 1 O) medillnden mezkar lnşmat bu tarthtıen itibaren bir ay müddetle 

a, TELEFON : 2599 1-4• koıımulfur. İsteJdUerln her gün mUdürlilğUmU:r.e mUracaatleri.. 

IZM&R3.NCOSULHHUKUKHA- !ll!teı:tmlCIDl:ICIODllll._. ..................... ._ıoocXJO._ .. ._ ... !O .. a2•8moıllGClaoc14~8•7::oooocıa(9~11~)iool...f 
KINUCINDEN -
Davacı hazinei maliye •ekili avukat 

Sadık Borata• tarafmdn İzmir Kal'flYa
ka bahriye mahallesinde 23 numarada 
tmıail aleylüne 94 l /262 numara ile 
açılan alacak davesından müddeaaley
lıin ikametglluJUD meçhuiyetine mebni 
O'UCte ile lllnen vaki tebligat üzerine 
de maa)'Yea alinde mahkemeye gelme
diğinden hakkında SJYap karan verilnı1' 
ve muhakeme de 25/4/941 •at 10 
baralulmıı "olduğundan müddeaaleybln 
yeYDÜ Ye nkti mezldircle bizzat ı.batı 
ricut etmesi ve yahut tarafından biT ..
kil göndermesi aka takdirde hakkmda 
gıyabi muhakemeye devamla 1carU ~ 
rileceii lüzumu t.eblii makamına kaim 
clmak Ye bir nLbaaı dinnhaneye talik 
kılınmak Aretiyle ilb olunur • 

1481 (909) 

Blrlnd muf mfttehwas Dolder 
Dendi' All Kanif .. 18 

Cilt ve Tenastll hastahldan ve 
ELEK'tidK TEDA VİLERI 

Bhind Beyler Sokaiı No. 55.. tz.ır 
Ellwma sa.en. ................. 
hm akşama kadar luısta1anm bW 

MUSt•Al'lfl 
!'aPldye ~ Z....., .....,, .. Bfıyındıp AJannndan : 

Senet Miktarı 
No. K&yG BORÇLU Dekar Ciml Mevkil H U D U D U -

3669 

4590 

7108 Çll'pl 

Ali o. lbrahlm 

Mehmet O. Ha
lit ftl'lslerl 

Recep ÇAVUf ot
ha Ahmet veıesest 

Mahmut O. Sa
lih ftrill MUmut 

llefunet o. Ta. 
hlr 'ftHR .. 

1/118 

14,/'IM 

18/150 

5/514 

• 

Çrlük ta • Ahmet ve Bmlr Ali ve Buan 
IDlll'I ve taflsk 

• Ali ve Recep çavıq w tmwı 
lim ve tbrahim tarlalan. 
Şarbn Mehmet ollu Bdit ga 
rahim ala O. Huan şlmalen ta 
cenubeon Musll O. tbrabim tar 
mahdut. 

> Recep ve Ali ve Salilı ve Sad 
lalan. 

K6y civan Şarıkan Hatip O. Basan. prben 
O. itamı Hasan şlm.alen teh 
sı. Cenuben çuJba oğlu t11r1·tstl 
dut. 

Banbmna borcunu idemeyeıı ~rıdaJd borçhı1arm tapudalcl eınafı kaydiyelerine nazaran yukar d A 

" banbnm.a lpotekllt btJhuum gayri meabllert S202 amuaıtılı laman 1ı111dlmlerl dahlllnde 45 gOn mli 
arttırmaya konulmuştur. Dk llıale 4 Hnlnn ç.r..mba gUnG ••ton beşte bankamızda yapılacaktır Alıcı 
veya aUrillen IM!7 bon:u fama'M!ll bpatnwlılJ talııdlrde uttuma mGddetl an ~ gUn daha matıtae.1r ve 1 

,~ hra kapı caddesi 71 sayıh n-.; 7 ehra Y eiin tarafından lzmir beşlııci 
~ °"'nır Fatma Binnaz ve lzmlr hur- sultaniye maLalleai komiaer Mahmut 
~l ~lar çarşısı demir ban 23/1 ve aia eob.ğında bakkal Huanın evinde 
.-&...; ... Yllı düWnlar lıi.-edan Emine mak.lrn n qref papda otobüslerde to
... -~ 941/224 no. ile ~ izale.i för Mehmet CeWettin aleyhine 941/ 
~ dava~ından dolayı müddeaaleyh- 281 numara ile açılan alac:ak davum
'~ ile vaki tebligat üzerine de dan dolayı mGddeaııleyh namına çıka
~ İbınetglhmın meçhuliyerine bina- nlan dafttf7e varakuai1n bili tebliğ 
ııt"ıli~ olan günde mahkemeye gel- · dea berine mahkemece müddeaalq
~.;-... J ritMlea haklannda gıyap karan he gazete ile illnen tehligat ifa.na b
&."1rü Ve mubalteme de 28/ 4/941 ta- ıar verilmit 'Ve muhakeme de 28/ 4 
-~ -a..di' pa:artesi cünü saat 10 941 tarihine müaadif pazartesi pü 
~ "1llt kılnumt olduğundan müddeaa- '!aat 1 O na bırakıbm, olduiundan müd
~ ~ 7eYml Ye vakti mezkOrde biz- deaaleyhln yeTmi ve Takti mezlrih-de 
~ Qllta Yicat etmeleri Ye yahut tara- bizzat .isbab ricut etmesi ve yahut ta- TELBFON 14 

'd•a bir ftkil göndenneleri aksi rafından bir vekil göndeımeal aksi tak- --~------ : 11 
(4U) A 

eder .. 

19 Ruıran Peqembe rQnil mt on hepe ,me banbinn:da """1acakbr. Kat1 lhaJeyt 1apbrıp ,.aptmnamakta 
muhtar olduju gi1JI bu hUIUSt.a mtlflıerlteri banbdanher hangl b1r bak talep edemez yalms depodtcmınu ~erl alı 
rl menku]Un teslim w tı.eDOmtbae ve feratına ait bilumum harç vergi delWiyw vesalr masraflar mt\steriye 
Baıka ipotek Ahlbl alacst1dılarla dfleral•...Jr'11arm bu pyrt menkıdlw ...-deki haklannı hususiyle faiz ve 
dair olan lddlalannı evrakı mOsbltelerfyle yirmi gOn fçlndo banhmwa MWlrınelerl lhımdır. Aksi takdirde 
tapu slcllJle ahit olmadıkça Mtq Wllln pay1epn_.d,e h.nlr ...._klardır. Mevcut tapu kayrtlanna na 
hakkmda yukarıda gösterilen malamna ull hıiıar ~e let1ıfuk etmemesinden dolavı alıcılar bankam 

,.. -d .. t-altlannda pyahi malWceme- dirde bakhnda ~p karan Yerlleceii ------ ... 
1* cf:.-.rnıa karar Yerileceii lüzumu lüzumu teblii makamına kalın olmak 
~ ft'ı kıunına kaim olmak Ye bir ve bir .Uelaua di'ftnhaneye talik kıhn
' " di.Wanete taıik lalmmak su- malı: eare~le ilin olunur. 
~n olanar. 1'484 (904) 148J (907) 

......... lleledfye Rfpm•••IDllen: 
~~'Ti.utlu Belediyesine ait bulunan elektrik şebekesinin ıslAbı için mGfn
ıı_; "• e\'safı aşabcla yazılı çıplak balar telle c1irele ihtiyaç vardır. Pazarbk1a 
~~eyi vermeğe talip olanlar tarihi UAndm itibaren 15 gUn sonra 5/5/ \ui! tarihinde pazartesi şriinU saat 15 te belediye encUmenlne m~cut ede-

~ \;;_ A~ak. bakır teJin 1550 kilosu 35 ve 880 kilosu 2S ve S50 kilosu 16 
1"' """ kilosu on milimetrelik olmak Ozere eeman 3988 kllo ~ bakır te
~Üceddet oldutuna göre kilosuna tahmbı edilen kıymet 2SI "" eskisine 
'ls ~edilen kıymet 170 kuruştur. Yenbdnl nrmele talip o1anlann )'tlzde 
llt. 4S ~ olan , ... IS kuruş, eskisine ftftDl!ie talip olmJmm da 51' 

1 kwutu peJ' ... tJe blriiktıe.. 
.. - Alıı"Mlk direk ......... - .... Ba dlreklerln udıç ftJllhut .--... '::t ~ım.. lelıP eder. Bebedae e.Wtr edilen kıymet Tuquthı iltMyClbW 

-. ....... Tutul 2580 ........ YfWe 7,5 Pl7 üçell 187 Bra • ... 
.... 

bir hak iddiasında buhmınnazJm-. 14'1! (985) 

. 
(Albnrüya) kolonyammn bir damlasında 

sarq.. 8"' peıllel'lyle Eczacı Kemal K. Aktaş'm 

Hildl Eczaneainin •wr1. a..m. ,, •• ..... wY• ~ .......... _ ... 
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'·soN HABEFl 
SİY ASI VAZiYEr 

---co>---
Son askeri vaziyet 

--~>-

\' unanistan so
Llbgada Almanlar tehli

keli bir vazigette 
---co>---kadar nuna 

harbedecek 
Italyan ordusu
nun uğradığı 

B. "Hitler,, Balkan- ikibete düşe-

Almanların e

ni şehri alama
dıkları anla-

Yunanistanda Alma~nliP 

ilQrligemigorıar .. .. "'.. ·~ . . 

Müttefik cephe- Dün Ankarada yapılan 
sini yaramadı Milli Küme maçları --<>-

• ve çevı-
remediler 

/ara mı gelmiş? - ~ · 1 

-0- cekler _aibi lngilizler yenı tayyare 

lar şılıyor ••• -----------------x•x•-----------------
İstanbul SporlulaP Gen~leP Birliğini, Beşilıtdf 

lılar da Dernirsporu ~endiler._ 
2
.s 

ı At- d ~ ve bombalar yaptılar •• 'Yugoslav fıra I 1f!G a.. Londra 19 (A.A) - Almanlar Lib- f d 
A.merilıa Dalıarı ışgal yada yeniden ilerlemei!e mı.vaffa.k. ola- Har 1 hava ar a 
e"elı mi? • Uzalı ~arlı mamışlardır .. Dünkü -~l•!'la~ teblığı bu lıazanacalılar •• 

e " · .,. J it# Jı harp sahncsınden bahıs bıle etmemiş- Radyo gazetesinden: Alman resmi 
esrarı • lngı iZ er ra a tir. tebliğine göre Almanlar Ege denizinin 

aslıer gönderdiler.. Sirenaikada üç Alman zırhl~ fırk?-51, sahil kısmına yakın bulunan Olimp da-
R d t · ·· hafta sonunda <1ört 1trılyan fırkasının yardmuyle şım- ğına yapılan iki taraflı taarruz neticesin-

.. a yo gaze ~:.~c ~or.e. anzara top- diye kadar general Gracsaninin" yapa- se Lnri113yı (Yeni ıehiri) ifgal etmifler-
ld unya.~ı~ a~ed ıgı sı~a~ :ıir . ınndığı işi yapmak istiyor. Graçyani Sidi dir. Fal<at ayni gÜnde ve ayni saatte 
uca şoy e gQZ en geçın e ı · B n' e kadar gelmic:ti Fakat ordu verı"len tngı'liz resmi tebligvi Alman pi-Yugoslavyanın askeri' mağlubiyeti arra bı~. "k k b" d r kay. 

ti . kr 1 "kinci Piyer ve baş- sunun uyu ısmını un an son a - yade ve zırhla kuvvetlerinin yaptığı bü-zcrıne genç a ı ı.._ • ş· d. Alnı t b" "k bir ük h .. k" '"ld"V.. b' çok vekil general Simoviçin Atinaya geldik- uct~. ı.m ı an aarrU7.u .. uyu y" ücumun pus urtu ugu ve ar 
leri haber veriliyor. Bu suretle artık t~hlıf~el ılc karşSı~~lmıştbır. v !m•ıldız Akkdl~- esir alındığmı bildinniştir. 
h b k d imdi e kadar iş- nız ı osunun ıcı ya ogazın a na ı- Bu birbirini nakseden iki tebliğin 
ar ın sonuna n ?:• ş Y1 k tl · yatı güçleştirmesi Almaı.lann ne kadar hangisinin doğru olduğuna dair bafka 

g?l altın~ alına~ di!i:r :.~~ :r~a=ı~:~: büyük zorluklar ve tehli!~elerle karşıla- bir haber yoldur. Fnkat ayni haberler 
hı Yugo avyb a a d Pk d bir ta sacaklarını anlatmaktadır. Almanları bac.ka kaynaklardan da verilmediğine dır Fakat u pcr e ar asın a - d.. .. d'" ·k· · ı.t d T b kt k' .. b 1 
k · f li tl ·· "1 ektir Bu cümle- uşun uren 1 ıncı no11. a a 0 ru a 1 PÖre Larisanın halen diifmediğini ka u dım ala akye Her 7otrudeecvleti k. urulmakta· İngiliz mukavcmetidir la'zımdır. 
en o nr ına B' 1 ·ı· k • ·· 'k'd" d' k" · ı b · d I tin hudutları ile ır ngı ız as ·erı munE'n ı 1 ıvor ı. Bir Yunnn tebliği Meçovada Yunnn dır. ltald~? uBycnı· ı ı'seev eZagrebe b'ır el"ı Tobruk duş·· man a'-•ag~ında bir dikendir. f _, 1 k b'l b' 

er ın •· ., kıtaları tara ınaan yapı an mu a ı ır m .. eşgu ur. .. d" ' · Du'"c:man burasını ele geçirmek icin bü- .. k .. 
d k " taarruz ile Alman taarruzunun pus ur-gon 1 erme ~e slır. yı teşkil eden vük fedakarlıklar göze ala•ışhr. Bir bas- tüldüğünü ve Meçovanın tekrar alındı-

. !1 manya l ugoda'?'a b ' l'gıv· yapmala- kında 22 tayyare ve 1(1 t:ınk kaybetmiş- ;,ını bil-'irmiştir. Çok üstün kuvvetler<' dıger unsur ann a ış ır ı 1' ,. o 

nnı arzu etmiş, fakat Sırpla~ Alınan- ıriNGtLtZ HAVA HüCPMLARI !rnr~ı yapılan bu hareketlerin biiyiik bir 
ya ile bir iş birliği yapmı,y~cagı anlaşı11: Kahire 19 (A.A) _ Orta şark İngiliz manası vardır. 
mıştır Binaenaleyh şundilık bu mese c h 1:. tl . t bl'V' Llbyadaki harekata geline<' Sollumv 

·d d t 1mı aktı S" leme ava KUvve erı e ıgı: da Alman ileri hareketi durdur•ılmu~ ~zel~!n e a ı~ a ki b~aWer ~ar:ı~ kat•i Libyad~: İngiliz ve Avusturalya ha.~a tur ve bu cephede şimdi bir istikrnT 
ge • uzl!m kd ur akkattır kuvvcllerıne mensup tayyareler dun 

ne~c~~~iZ~NmÔ~OMü · rr.ütemadiyen düşman m~1ör~ü cü~~tam- peT:ln~k:~ş~i~anların yaptıkları ta-
. b ekil' B Korızısın' · . · ölümiı lanna ve askeri teh~şititlenne hucumv G 

Yunan aşv ı . . .. d•r far yapmışlardır. Aralarmds. bazıları arruzlnrın kafesi de tnrdedilmiştir. iin f b .. "k b teessur uyan - k 1 1 ·ı· 1 • · · her tara ta .. ~yu . ır .. ~ , mühimmatla dolu olan bir çok otomobil den güne uvvet a an ngı ız erın ınıs-
mıştır. Bu olum ile Yunan~ar ~ç H } tahrip edilmiş ve yahut hasara uğratıl- vativi ellerine alarak vaziyete hakim 
icinde iki başvekil kaybetmişlerdır. er t --lduklnrı öğrenilmekfedir. 
iki ~e~ de. harbın a~lıklan al~ı~v mıı:ki Afrikada: Cenub! Afrika hava Son günler içinde ajan!llar tarafından 
da çolontişle.rdir. Başvekil B. Korıı.ıs kuvvetlerine mensup avcı tayyareleri ''erilmiş olan haberleri habrlarsımz 
bundan Uç ~y evve~ general. Me~~ Kombolşa tayyare mevdanına muvaffn- Berlin ve Londra ve~air ~ehirler ağır 
ölü"!ü kUzcb~mehalyefermlme ~.~ Bve ~1.'! ı: kıyetli bir mitralyöz hücumu yapmıştır. havn taarruzlarına uihamaktadır. Al-
ne hıyı ır 0 ~·""· u 

0 
um d" t h · d'l · t' 1 1 1 d b' 1" d l y hUküm tin •J Yerde ye ı tayyare a rıp e ı mıs ır. rnanlar Londrayı, nı;i iz er e ır p an 

de? obayı ğl~tem . ede eız' ve mı - Siyas Siyrunanna tayyare meydanına dahilinde olarak Berlin ve Romayı 
Jetine aş sa ı,.. ennı er · d h" d·1 · b d l h ~ 1-1 · b.ld' · . b ekil B K tanti Koçya 50 a ucum e ı mış ve ura .a evve ce a- bombardıman edecex erinı ı ırmış-Yenı aşv . · ons ·f y · snra uğrntılmış olan Kaproni tayyaresi lerdir. lngilizler, veni icat ettikleri bom· yaşındadır. Bır beyanname 

1 
e unnnıs- tah · d'l · f Bütün bu harekattan baları Bre·t ve Kı"yel-1e te~rübe etmiş-kadar barba devam ede- . rıp e 1 mı~ ır. . .. . . ~ a , 

!~~:i 5{:i~:;;:.iştir. A. iman habe. rlere g.o· bır tayyarcmız gerı donmemıştır. lerdir. lngili~lerin birleşik Amerikadan 
" C kah b V oatın aldıkları son tavvarelerin bir uçuş-re Yunan kralı ikncı orç meye 12• B. Biri.ER BllG N d 

zat riyaset edecek ve K~yas ta baş\·e- ·~ Amerikadan lngiltereye vardığı a 
kil muavinlili vazifesini görecektir. 52 YAŞINDA... bı1·'!r verilmiştir. 

B. HİTLER NEREQE? Bem, 19 ı(A.A) - Berlinden gelen Bundan başka fngilizler, tayyareler-
8. llitlerin cenubi Şarki Avnıpaya haberlere! ıt&e !:ıitler yarın (Bugün) d~· maden yerine alastiki bir madde kul

geldiğini Londra rady~ bildinnl~ fa- 52 lncl :vıldönümünU k\.ıtlıyacaktır .. Bu lnnmak s1,1retiyle büyijk bir muvaffakı
kat han,;i hirdc oldugn tasrih edılme- :vıldönümU bu sene husus1 merasime Yet elde etm'işlcrd\r. 

· ti vesj]e olmıyacaktır. Bu haberleri,. bir zincirin ayrı ayrı 
:nııı~ERİKA DAKARI fŞGAL • ' - h:ılbları ırihi telakki ederek toplamağa 

Mi? F •1r•ıı tJ ve sonra bu noktadan incelemeğe giri-
:?rE!!'!,ika bahriye mütehassısı bir- ransa l't f e er ~elim: 

leşik Amerikanın garbi Afrika~a kaiıı Bunlar, ıavyarelerin ıı:elecek harpler-
ve Fransızlara ait olan Dakar limanını Cem' J•Ve.a.J•nden de çok bü'vük tekammül arzedecekleri-
işgal etmesi lüzumunu ileriye sürmiiş- l. ne birer delildir. 
tür. Bu liman Alman bJ~li _altına ı:i- Kara orduları, nihayet Tobruk üze-
rerse, Amerikanın emnıyetı haleldar ~ekı•tdı• rinde harp yaparlat. bunun için bunla-
olncaktır. ~ rın durdurulmasına imkan vardır. Ni-

AnkaTa 19 (Hususi) - Bugün burada takımları arasında ;cra edilmiş \~~ tr 
Londra 19 (A.A) - Y~nanistnnda 19 Mayıs stadyomunda on bine yakın İstanbulsporun galibiyt-tile nihayl.' l)ı' 

düşmanın taarruzlarına mukavemet de- bir seyirci önünde milli küme müsaba- miştir.Bundan sonra yapılan~c~ik~~e\"• 
vam ediyor. Cephenirı garp kısmında kalar1 1stanbulspor _ Gençlerbirliği, Be- mirspor maçı da BeşiktnşNJ ıkın;ı 0yııAlman tazyiki şiddetlenmisse de Yunan- şiktaş - Demirspor t:tkımları arasında renin 36 ıncı dakikasınd;ı y:ıptıgı titt' 
lılar dünya tarihinin her zaman hatırlı- yapılmıştır. nun ilk ve son goliy:ie 1-0 lehine ne 
yacağı bir kahr~manlılka mukavemet 11k maç Gençlerbirliği ile 1stanbulspor lenmiştir. 
etmektedir. c::::ı,.~~ç;,.~~c:::-yc:::-y:::-:,...:::-:,...:::::,,.<:::::,,.<~::::ı..<::::ı..<~<::::ı..<:::..<::::..<:::><:::><:~:::.<:::::.<:::::.<::><:><:>""r-" 

Atina 19 (A.A) - Yunanistandaki 
İngiliz kuvvetleri umumi karargfıhı aşa
ğıdaki resmi deklarasvonu neşretmiştir: 
İmparatorluk kuvvetleri bütiin cephe 

boyunca temas halindedir. Düşmanın 
zırhlı teşekkUllerinin ve piyadesinin 
şiddetli hiicumları geri püc.-kürtülmüş ve 
bir çok esir aluınuşhr. Maneviyatı b<>
zuk olan Avusturyalı hrırp ec.irlcri kafi
leler ve yürüyüş hallı!ddd kıtalar üze
rine hava hücumlarımızın .şiddetinden 

Almanlar 200 bin liralık yakl• 
tohum alıyorlar 

Ankara, 19 (Yeni Asır) - İki bu~W:~ıyon liralık mübadeleyi istihdaf::. 
Türk - Alman ticaret muohcdcsi mucibince Almanlar 200 bin liralık yal 
hum almnktadırlar. 

11
.-
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c:ikfıyet etmektedir. Düşman bütün gay- Son Aln-:'80 ba-
retlerine rağmen ceph0miıe hiç bir yer- a.r ~ 
de de girememistir. Sol cenahımızda 
hnrekfıtta bulunan kahraınan Yunan or
dusu kıymetli bir rol oynamaktadır. 

Hava kuvvetlerimizin faaliyetine ge
lince, di.işmanın motörlü cüzütamları 
ile askeri tclıaşşüt1erine taarruz edil
•ııistir. Bir cok otomobil ve motörlU vn

va hücumu pek 
z~rarsız geçti 

---4>--<; •aJar 1ahrip cdiJmi.ştir. 
~.. ...-. . ..., ........... Londra, 19 (A.A) - İngiliz hava ve s •11ıwı": ıı n:ıuıııımmmmııııımıuııııııııııts dahili emniyet nezaretlerinin tebliği : 

§ AJ E Dün gecenin ilk saatlerind"e İngiltere-
§ manyantD § nin cenubu garbisinde ve iskoçyanın şi-
- - malinde düşmanın hava faaliyeti olmuş-M os k O Va se- : tur. Pek az bomba atılmış, bu bombalar 

az hasar yapmışbr. İnsanca zayiat yok-

f l• rı• Berlı•nde - tur. Bunun haricinde kaydedilecek hiç 
- - bir .şey olmamıştır. . 

•, • - Londra, 19 (A.A) - Ingili2 hava ve 
-_: Moslıovadalıi Alman = dahili emniyet nezaretlerinin tebliği : 

Üç düşman bombardıman tayyaresinin 
§ sefiri galiba Sovyet• § tahrip edildiği bildirilmektedir. 
§ lel'in vaziyetini '(}ç G"ÖNDE 10 TAYYARE 
= ;ır, idi Londra, 19 (A.A) - Son üç günde on 
§ anlatma!la ge .. : Alman tayyaresi düşürülmUştür .. Dört 
§ Berlin, 19 (A.A) - Yan resmi bir~ fnglliz tayyaresi kayıpbr, fakat bunlar
§ habere göre yabancı mahfiller Al- E dan ikisinin pilotları kurtulmuştur. 
: manyarun Moskova büyük el~isi E DUşürü]en düşman tayyarelerinden 
§ kont Şulenburgun Berlinde bulun- 5 biri Meser $mit 103, üçü Meser $mit 
: doğu hakkında malumat istemişler· E 109, üçU Yunkers 87 ve üçü de Yunkers 
E dir. Alman hariciye nezareti sefiı:in E 88 tipindedir. Bir Meser $mit 110 ve Uç 
E Berlinde olduğunu teyit etmiştir. 5 Meser $mit 109 genç bir İngiliz pilotu 
§ Moskova büyük elçİsin.İn siyasi mab- S tarafından düşürülmüştür. Bu pilot da
: fillere iuıhat vermek ic:in gelmiş ol- :: ha evvel de sekiz Alman tayyar('Si dü
~ 'DlASl nıullfemeldlr. ! şUrmUş ve diğer bir kaçını Uslcrine dö
::ııııııııııııınıu11111111 1111111111111111 111 1111111 ıF- nemiyecek derecede hasara uğratmıştır 
·~""-~ ••h• b B. BİTLER LONDRAYI GÖR.SEYDI En mu ım arp Londra, 19 (A.A) - Niyuz Kronik) 

gnzetesi ba,Ştnakalesinde şµnlan yazıyor: 

A 1 • kt Bitlerin dlin Londrayı görmesini lst antı e Ce• terdik .. Eğer padiselerden ders a1aco.k 

reyan ediyor 

Makineye 
\Yerilirken 
• .. •SJ&Le ıdH.! 

BALKAN CEPHESiNDE 
---CO>•---....-

Askekeri vaziget M üttı, 
fikler lehiıre şaganı 

memnuniget bir 
şekil almıştır 

-«>-- -
Makedonya cepheslJI 
deki muharebe 
meydanı Alman ölii 
ve yaraldarla doıud9'. 
Atina 19 (A.A) - Atina radyosıı '!J 

nan - İngiliz kıtalarının şiddetli J\lıı1eı· 
hücumlarını durdurmakta devaın er 
tiklerini bildirmiştir. Muharebe Zıır 
danları Alman ölü ve yaralılar1a 'i~ 
dur. Spiker dün bir mıntakada bir /J' 
nan mukabil hücumu netices:.nde eeJıl
manların geri çekilmeğe mecbur 
eliğini ilfivc etmiştir. . il" 

Amcrikadaki bu neşri~·ahn Atlautik- ~- tekim; Çinliler Türk akınlarını durdıır-
feki Fransız üslerinin işgali için bir mak için meşhu seddiçini yapmışlar- Lol'cl Halifdlıs en mühim 
muknddeme olduğu da sanılmaktadır. Milletler cemiyeti tideta dı(, Denizle.rde de böyle bir takım isler 
Bu da, Amcrikııda hissedilen büyiik en· ölüm haline geldi.. vapr..bi1ir. fakat hava harpleri için böy- PJ#? hayati harp Cephesi 

adam olsaydl' gelişi güzel ' bom bardı
manlnrla bir netice alınamıyacağını an
lardı. Gerçi bir çok binalar yıkılınış, bir 
çok yuvalar sönmüştür. Fakat bunun 
ngiliz azmini kuvvetlendirmekten baş

ka faydası olınamıştır. . 

Kahire 19 (A.A) - iyi haber ,8 uP 
Kahire mahfi11erine göre Yunnni5 ~ 
cephesinde vaziyet c!ddi olaralt b" 
makla beraber verilen son muhat6 ol' 
!erin neticeleri şa)lanı menuıuniyet ~ 
m~ur. Polonya ve Fransada )<a ıet· 
!aştıklarından daha faz1a hava koV' J.I' 
Ieri mukat emeltcrile karşılaşan r&r· 
manlara ağır zayiat verdirmisl~ bit 
Almanlar ve İtalyanl~r Libyada JıiÇ tS' 
faaliyet eseri göstermem~1erdir. ~u ge
nada Tobruk garnizonu Mihvcrın 
rilerini tehdit eylemektedir. rııe' 

d' d d v t ır c . ,,.. ..,, d ı t le bir imkan yoktur. Tayvarelcr, kara- Atlantilı, sonra Libya, IŞCLibeynadakio~v:~ly~t Birleşik Amerikayı emıyette uyu ev e da. denizde ve hatta deniz altlarında 
1 ı ıı ı en sonPa Ballıanıar· esaslı surette müteessir etmiştir. An a- O al'a ya ftlZ bile müessir bir harp vasıtasıdır. Şimdi 

şıldığına göre Amerika da Balkanlardan İngiltere lıaldı.. hi .. harbm kazanılması veya kayıp edil- dır, diyor •• 
ziyade Afrikaya ehemmiyet vermekte- Londra, 19 (A.A) _ Royterin diplo· mesi de iki tarafın hava kuvvetlerir.e Vaşington, 19 (A.A) _İngiliz büyük 
d' ve bu kuvvetlerin sevk ve idaresine bağ elçisi Lord Halifaks fimali Afrikadaki ı~OVYET - JAPON - ÇİN ESRARI matik muharriri yazıyor: Franc.-anın Mil- Jıdı". Polonya han kuvvetleri üstünlü- askeri vaziyet hakkında Amerikan hari-

Sovyet • Japon paktmın imzasından letJer cemiyetinden çekilıne karan nan- (iü maY,Jup etmi~•ir. fn;.>iltereyi de isti- ciye nazın Kordel Bul ile görüştükten 
sonra Sovyetlerle Çin arasındaki müna- körlüğün ifadesidir. Hiç bir memleket lednn kurtaran, hava ııvcı tayyareleri- sonra gazetecilere yaptıp beyanatta şi
sebctler esrarengiz bir mahiyet arzet- Fransa kadar Milletler cemiyetinden şch dir. mali Afrika vaziyetini bugün Balkanlar 
mektedir. ref, gurur ve menfaat temin etmemiştir f nr.llt'!1e AJmanyayı mağlup edebi- nıuharebcsinden dalia mühim telakki et. 

Acaba bu pakttan sonra Sovyetler Maamafih bu karardan dolayı Fransayı lir} tiğini söylemiştir. . 
Çine yardım edecekler midir? takbih etmek doğru olm;ız. Zira bu ka- Söyl<'cliğimiz yeni tip bombalar, ye- Lord Halifaks Balkanlarda vaziyetin 

Sovyetler eskisi gibi Çine yardım rarı veren Fransız milleti değiJdir. ni tayyare sistemleri buna bir cevap tcş fevkalade ciddi olduğu,. fakat şimali Ai-
edecekte;.se. ~osko~ada imzalanmış olan Amiral Darlanın Alman nüfuzu altın- kil edebilir. rikada İn~ilizlerin mihver ileri hareke
paktın şumulil genış olamaz. Bu seı:ep· da olduğunun bir delilidir. Almanya Britanya ve birleşik Amerika müs- tini istikrarlaştm:lıiı mütaliasmda bu· 
1e Çine ynrdım yapılıp yapılmıyacagını , nüfuzu altındaki her memleketin temlekelerdeki geniv mel"abia istinat Junmuştur. 
anlamak çok Jawndır. Paktta bu husus- . f'derek binlerce tayyare yapacaklar ve Amerkianın şu veya bu ~kilde der-
ta bir sarahat yoktur. ~ll~tler cemiyetind~n ayrı~ası~ı ıstc- kahir bir hava üstünlüğü elde edecek- hal şimali Afrika vaziyetine yardım edip 
. Dün gelen bir habere göre Sovyet miştır. Bunun sebcbı bu cemıyetin yal- lcr, arazinin her tarafında yför1nce ha · edemiyeceği sualine Lord Halifaks ŞU 
hükümeti, Çan Kay Şek hükümetinin nız Versay muahedesinden bir parça ol- va meydanları vücude getireceklf'r ve cevabı vermiştir: 
Moskova sefirine yardımın devam ede- ması deği]dir. Ayni zamanda Milletler Almanya gayet iyi tertip edilmiş ha- - Birleşik Amerika Kızıl denizi Ame-
ceğini bildirmiştir. Diğer taraftan ayni cemiyeti prensiplerinin Nazi prensiple- va hücumlarına maruz bırakılacaktır rika seyri sefainine açmak suretiyle 
saatte Tokyodan başka bir haber gel- riyle taban tabana zıt olınasıdır. Fran- Bunun hayal veya mubalağa tarafı yardım etmiş bulunmaktadır. 
miştir. Bu habere göre ise, Japon hü~- sanın Milletler cemiyetinden çıkması bu olmadığını kabul etmek lazımdır. En Lord HaJifaks şunu ilAve etmiştir: 
metinin resmi sözcüsü bunun tam a~ı- cemiyetin hemen hemen ölmesidir. büyük harplerde ve en büyük muzaffe- - Mihverin Balkanlarda ve şimali 
ni söyliyerck Çinin Sovyet yardımın an Çünkü şimdi bu cemiyete dahil yegAne riyetler, en güzel hazırlanmış usul ve Afrikadaki muvnffakıvetlerine rağmen 
mahrum kalacağını bildirmiştir. büyük devlet İn iJteredir. imkanlar altında kazanılınışhr. harbın kat'i sahnesi Atlantiktir. 

Acaba bunların hangisi doğrudur? ... ~~~~~~~~~~iiiİ~~~ilİ:i~~~~~~~~~~~~,~~~ .... ~,,..;:-"'~iıi:iİ~~~~~~~~~~~~~~İ\ Bunu nnl'ak hadiseler belli edecektir.. _.-
Bu mesele sır olarak kalamıyacakır. ırl 
Yardımın devam edip etmiyeceğini an- EL HAMRA SINEI\1ASINDA 

BUG 
cak 7 .. aman meydana çıkaracak ve bu 
meydana çıkınca Sovyet - Japon paktı
nın mnnac:ı na c:nrih olarak anlasılacnk-
lır. 

mAKTA 
Irakta bir hükümet darbesi olduğu ve 

bunun bir çok şekillerde tefsir edildiği 
malC'ımdur .. Son bir habere göre, İngil
tere hükilmeti Irak - İngiliz muahedesi 
mucibince Basraya mühim bir kuvvet 
~öndermiş, Iraktan gelen subaylardan 
birisi bu kuvveti karşılamış ve Iraklıla
rın memnuniyeUerini bildirmiştir. 

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

ital yanıar isviçreye 
lıaf a tııtull,orlal' •• 
Roma, 19 (A.A) - Jurnala Ditalya 

yazıyor: İsviçre matbuatının hattı hare
keti f ,,\•içre federal meclisinin basmam? 
vazi

0

veti kendini göstermektedir.. Eğer 
matbuatın n~srivatı bunu tamamen açı
ğa vur"""~nvdı 

0

belki ehemmiyeti ol~ 
rnazdı. itah·nn milleti İsviçreye dostlu· 
,!?unu muhtelif vesilelerle göstermiştir. 
Fakat İsvicre miUetinoe bu dostluğa la
yıkiyle mukabele edilmediğini görmek· 
tcdir. 

-
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KIVl RCl K PA A 
rVRKCE SÖZLÜ .. . rvax MUSİKİLİ 

-2-
Güzelliğine doyulmaz nefis, 

BiR ADAM 
YARATANLAR : l\WRNA LOY - v1LLİA1\I POVELL 

JURNALDA En son dakika, Bardianın tn,;liz donanması tarafından müthiş bomardımam ve MODALAR .. 
SEANSLAR : ADAM KAYBOLDU: 3 - 7 DE .. KIVIRCIK PAŞA: 5.00 - 9.00 DA .. 

Cumartesi ve Pazar günleri 11 ve l de BAŞLAR .. 
DİKKAT : Haftanın bütlin ~lerinde ilk seanslarda ucuz fiatıcı:le iki filmi de görmek kabildir .. Fi. 20 - 25 - 30 

Amerikan vardımı 
---«> -~·--

Amerika· harp 
~emileri kafi
lelere refaka-
te başladı mı 

Knhire, l~ (A.A) - Askeri mah 1#c 
Yunan ve Ingiliz kuvvetlerinin en iJY 
şerait nltında asgari kayıplarln ve}ııl" 
tizamla geri çekilmeğe muvaffak ~tdit' 
sı karşısında memnunlyetlerini tP.ıjj 
mekte müttefktirler. Yunan ve .. cfell 
kuvvetleri şimdi Ege dcniziJlilte' 
Adriyatiğe kadar kesiksiz Jllvıl, 
madi bir hat teşkil eden JJ1C ~ 
Jcr işgnl eylemektedirler. Dağlık at t>ıJ 
de 240 kilometre uzunlui'.,tunda ol~·dl' 
harp Alınanlar için muhasema~n ~dl 
yetindenberi mücadele mecburıycte]de 
kaldığı en dar esas cephe teşkil etın l~ 
dir. Müttefik ordular adetçe çok ,. 
kuvvetlere karşı mücadele mecb~ 

----<>- tinde bulunmakla beraber düşma.~ ıi.ltO 
Vllfington, 19 (A.A) - Ruzveltin henin nisbi dağlığı ve arazinin gu~ 

hususi katibi vasıtasiyle yaptığı tekzibe dolayısiyle Frarisada olduğu gibi bil 
rağmen lnfiratcı ayan azaM Tobey harp taktiğini kullanamamaktadır. Ve sSI' 
malzemesi lllfıyan vapurlara Amerika- esnada müttefikJerin hattı tam ve oP 
nm himaye gemile,; tahsi.:. etmİf bulun- lam olarak kalmaktadır. Atina radY et' 
duğunu 4 kişiden haber aldığım söyle- nun spikeri sözlerine şöyle devaı1l , 
miı, fakat bu dört zatın ismini venne- m.iştir: . . i.r 111ır mittir. Yunanlılar Almanları şıddetli. b ı~ 

Ayandan Bartley, Bahriye nazın kabil hücumla Kalam~~. s~~Uf 
Knokı ile deniz harekatı müfetti,inin Gre?cna mıntakasmda gen. p~skii er1'eJ 
Amerikan harp gemilerinin harp mal- lerdır. Makedonya cephesının JJl r1'tl 
zemesi tafıyan vapurlara refakat etme- bölgesi olan burada Almanlar ıne 

11
,

dikileri hakknıda kendisine teminat ovasına girmek maksadiyle dağl~ jıf' 
verdikJerini ıöylemiftir. sından cepheyi yarmak istiyorlar Uıd!' 

Nevyork, 19 (A.A) - Denizci nan ~ıtalan bu böl~ed~ Alm~nlar9P8r.~ mahfi11erin kanaatine göre Amerikan ne bılhassa kuvveth hır tazyık Y. ~ 
harp gemilerinin kafilelere refakat et- bu Yunan taarruzu neticesinde bd~ 
mesinden ise Atlantikte destroyerler- tar geriye çekilmeğe mecbu~ e asl'cJ' 
d b" h' aye hattı tesisi rnuraccahtir lcrdir. Cepheden gelen haber er şa'Je.(ll 
Wradord'::n başl~yacak olan bu iki bin vaziyeti ?1üttefikler ba~.mın~anel<tccl~r; 
millik himnye yolu üzerinde elli dest- memnunıyet olarnk v goste~~et"'eJc, 
royer karakol yapacaklardır. Her des- Almanlar fevkalade agır ~yıa . ııı~ 
troyer 40 millik bir saha üzerinde mü- tedir. Mnkedony:ı cep~~~mdek:ırşlı iJe 
temadiyen devir yapabilecektir. Bu elli rebe meyAdanı Alm

1
an

1
o
1
lu ve ~elli ı~ 

· kil . d doludur. vustura ya ı ar ve ·· rl<e destroyerın knkı karaokl mev . enn e 1 d W Almanları geri püskürt\! 
8
t• 

bulunacak. onu mahrukat veyn ıaşeleri- ~~ a ?r . 
1 

k h t ve şccıı ıY 
ni ikmal için üslerine dönecek olan des- gosterd;~len par~ ~ ~~·rJer. v·~,
troycrlcrin yerlc.rini tutacaklardır. Bu la her gun

1
tcmayuz e e ' k ~a)'fl101t1_~ pı· ·1 · ·· 1 b 1 · Iar Alman ar arasına panı ., uttı w· ~Jnı. ı .erı k·sufr.eln er k~lis~rt eb tkıc]aret dge- dır Arnavutlukta İtalyan hÜCri piiS' 

mı erının a ı e teş ı nı e eme en 
1 

• t d ld v gibi gc 
d h 1 h k 1 . . .. k.. 1 h·ı 1cr zaman mu a o ugu er a are. et ennın mum un o a 1 e- 1 "rtillrn"' ] d" 

V• • .. 1 k d' m u.ş er ır . 
"egını ~oy eme te ır. ------ ---

Vaşington, 19 (AA) - Amerikan 
bahriye komisyonunda bilidirildiğine ffindicini • Siyant re ~ı;re 
r:öre reisicümhur Ruzvelt 364.800,000 Bankok, İ9 (A.A) - Bir ~~yenide~ 
dolnrlık 184 parçadan ibaret vapur si- Siyam _ Hindiçini hududun Siyaınlıl99 pnriş etmiştir. Bunlar B. Ruzve1tin ka- rerginlik hasıl olmuştur. t praklal'~ 
rsrla!ltırdıgvı fevkalade deniz in,aatında Fransız kıtalarını Siyam 0

1
ft .. Sb' . 

' ecı· or "'· ı rı· ikinci kısımdır. Bunlarin 112 si husu._i akın yapmakla itha~ . ~Y1 kU"'°et e A· 
tip ta olacaktır. B. Ruzvel l: hw programı J:(azetelcrine t?Öre Hın~ı':in n doitaJl b l· 
bildirdii?i vakit mezkur tipteki ''apur- nin tahrikci harcketlerın erpıŞJl1atar 0 

lnrın ngiltereye verilmek Üzere yapıldı- discler üzerine hudutta ça 
ğını aöylemi~tir. muştur. 


