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Almanlara knr~ı muı-alfakıyetli harekatta bttlunan lngi!iz - Ymıan motorize kttvvetleri 
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Atinada feni kabine .. Yunanistan harpleri 
---«•- ---c•--

Y NAN 
CEPHESi SAGLAM i 

Müttefikler ye· 
ni müdafaa hat
larında tı tu · 

dolar ~bi 
-o-

Almanlar ağır zayiat 
vermelerine rağmen 
ilerliyemiyorlar. ltal· 
yan taarruzları da 
bermutat püsfıürttildü 
Kahire 20 (A.A) - Yunan ve İm· 

IZMIA 
fillo'TERNASYONAL FUARINA İŞTİRAK 

ETlltEK VATANI BİR BORÇTUR .. 

Milli sanayii korumak ve yükseltmek için İz
mir Enternasyonal Fuarına iştirak etmek vatani 
bir borçtur .• 

20 Al'iUSTOS 20 EYLÜL 

1 
YENi ASIR Matbaumda basılm1Jlır. 

Almanlann ele geçirmek için yanıp tutu§ttıkları, l<İ/..."tn aslci vasıl olamı
yacaklan lskend.,.-iyeden bir görünii§ 

O O>·---

Akdeniz 
Mevdan 
Muharebesi 

--··--
Yeni kabineyi 

eski harbiye ııa
zırı kı. racak 

2 Yunan alayı 
bütün Italyan
ları yıldırdı 

paratorluk ku""etleri dümdar kıtalan
nın setir ,.e himayesi altmda muntazam 
surette J(cri çekilmektedir. Mahirane 
bir manevra eseri olarak dümdar kıta
laruruz düşmanın ilerleyişini durdur· 
muş ve düşmana ağır zayiat verdirmiş
tir. 

Afrikada son durum ı Yeni bir anlafma mı? 

Alm anların Tob- Japonyanın Al· 
ŞEVKET BİLGİN 

i İngiliz donanmasının en mihntaz bır 
~ lllasını ıe,kil eden Amiral Cetfild, ha· 

n ~·apılmakta olan üç meydan muha· 
~~•İnden İn~iltere ıne)·dan muhare· 
h · 1 •~. Atlantik meidan muharebesinin 
lıı~l~tı hir •hemmilel taşıdığını söyle· 
d ı.tır. Ru •özlerden Orta Sark ve Ak· 

Yunanistanda fıabine 
mahdut azalı olac:afı 
ve bilhassa asfıerler· 
den teşefıfıül edec:efı 

"niz n1cldan nıuharebcsinin ayni de· 
'•••d• •hemnıh·etli olmadığı manası Atina, 20 (A.A) - Bildirildiğine 
~~k."'rıl.:ın1az. Al~ıan:\"3. bütün kuvvetle· göre, eski harbiye naZlrı Reneral Alek
~ı\·le ln!.'iltere iizerine atılabilmek İ<:İn sandr Mazaraki başvekiliğe geçirilecek-
tr llii.eyd<-n e\'\el Akdenize h5kim ol· t!r. Yeni kabineyi teşkil"" memur edi-

t'tıavı kafasına kol·muştur. le-n B. Koçyas krala ziyarf"t ederek hali 
Li1',·a seferiyle Ralkanlardaki laar· hazır vaziyeti karşısında başında bir as

tl.1ıun ayni zan1anda ,·uku bulması hir ker bulunacak bir kabine teskili muva
~~adiir eseri olmayın hiivük c-anfa kom· fık olacağını bildirmiştir. Muhtelif ma-
ıne bir hareketin drlilidir. fl3.fli.;cler:n ruf şah.~ivetlerin fikrini alan ve şimdi 

t..ıkip rttiği cereyandan anlasılıyor ki başvekilliği de yapan kral A1t-ksandr 
A.hnnnlar. bu konıbine taarruza karar MazaTakiyi ziyaret ederek bHhass as
\'trdikleri 7.aman Polonva - Hollanda- kerlerden teşşr-kül edecek mahdut bir 
Betc:ika "°" Fran"'a harPterinde f'\1du~ı kahine teşkili için yard1m1nı i!'ltemiştir. 
ıibi, ~·ıldmm darbesiyle hed~Oerine r Sonu 4. CÜ Sahifede ] 
""1'acaklaruıı, Balka~larda ' ilrrli:ven ~<::>""'""'c:::,.'5,-::y<::y:~::><:"""c-.<Y::y:;:':,.<: 
lııın·etleri bütün Yunanistanı istila 
•derken Garp (Ölünü geçecek olan mo· 
tlirlü kuv\'Ctlerinin de İskenderiycye 
11ııracaklannı ümit ediyorlardı. Bu su
lelle $arki Akdeniz hem şimalden hem 
de tenuptan Alman hakimiyeti altına 
t•çecelrli. Bu azametli projenin sakal 
~ İnııiliz donanmasının kat'i tcsiri-
111 kili derecede hesaba katmamış ol· 
llıasıdır . 
.\kl>enizler hakimi İngiliz donanması, 
L_ deniz ve Orta şark meydan muhare· 
~i ilzerinde son sözü söyliyecek vazi
~tte olduğunu göstermiştir. Britanya 
t V~etleri, hu sayede hakiki bir sürpriz 
I tıılıil eden Alman ileri hareketini Sol· 
uııı~a rnıhlamışlardır. 
•
1 

Filhakika Garp çölü taarruzunun 
~ k ~~ede Yunanistana Britanya kuv· 
d~llennm sevkini durdurmak maksa· 

1Yle yapılmış olması da muhtemeldir. 
.A.lınan taarruzu böyle bir netice ver

ltıış tnidir? 
Ilı 1'tınanistana asker sc\·kiyatı durmwı 

lldur? 
td!onız kaynakları bunun aksini iddia 

1Yortar. 
Yunan cephesinde vaziyet ciddiyetini 

Di:aç • Tı.ı:o,. 

• 
_"lfı8saı 

YU 
01ın:;, 

• 

Malıedonyada Alman 
ileri harelıeti • İngiliz 
tayyareleri şiddetli 
hücumlar yapıyor 
Atina, 20 (AA) - 177 numaralı 

Yunan tebliği: 
Arnavutluktaki kJtaatımız mücadele

lerine intizam ile dt:"vam ~diyor1ar. 
Almanlara karşı Makedonyadaki ha

rek8.t neticesinde Arnavutluktaki kıta· 
k';tımız iz'aç edi]meksizin muvaffakıyet
li bir ricat manevrası yapm1şlard1r. 

Düşman, kıtalartmızı:"l harekatına 
mani olmıya te~ebbüe e-ttikçe kuvvet
lerimiz dönmiişler ve ağır zayiat verdi
rerek düşmanı pii'llrürtm;islerdir. Bu 
han~kAt e"na~ında bilhas'ta iki alayımı7 

f!Oln·a • 

Arfa) . \ 

( Sonu 4. CÜ Sahifede J 

Londra, 20 (A.A) - Royter ajansı 
bildiriyor: Yunanistanda müttefik cep
hesinin sağ cenehındaki Olimpos dağı 
lngilizler tarafından tahliye edilmişlr. 
Bu hareket lngilizlerin daha kısa hatta 
çekilmesi İçin yapılmaktadır. Bu çekil
me tayyarelerimizin ve zırhlı kuvvetle
rimizin himayesi altında 'cra edilmek
tedir. Balkanlarda vaziyet hala ciddi
yetini muhafaza etmektedir. Düşman 
uğradığı müthiş zayiata rağmen kitle 
halinde taarruzlarına devam etmekte
dir. 

YUNANLILARIN VERDiKLERi 
TASILAT 
Atina, 20 (A.A) - Yunan ıözcüsü

rıün dün akp.m vefdiği malômata göre 
Yunanhlar yeni müdafaa hatlannı hıt
muşa benziyorlar. Arnavutlukta tam 
bir intizam içinde cereyan eden çekil
me hareketleri üzerine dU.man Ergiri 

[ Sonu 4. cti Sıılıifede 1 
----------

ALMA YA ATLA: TIK 
HAREINI KAZAı.AMAZ --··--

Atlantik harbı
nı kaybetmek 
kat'i mağlubi
yet demektir 

İngiliz donanması 
fıumandanının beya· 
natı • Alman hava 
afıınları hafif geçti 
Londra, 20 (A.A) - lngiliz bava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Bir kaç düşman tayyaresi sahiller ci

varında uçmuşlardır. Dahilde yalnız bir 
hlid\se bildirilmO"ktedir. O da bu sabah 
şimali şarki sahili üzerine bombalar atıl
dığıdır. İnsanca zayiat yoktur. 
1NGİLİZ BAHR1YE NAZIRININ 
BEYANATI 

:ulıaraza etmekle beraber, şimdiye ka
j' Almanlar ne Garp çölüne hakim 
~ llıus~rdır, ne de Makedonyant_? ~a.lı
ll r da~\an dü~mana boyun e~ıştır. 
. U.nu bir nn.n:ize saynıaktan z•yadc 
~nlı bir savaşın tabii neticesi s•··.,101< 
t a doğrudur. Zira mucizeler sık .. ' 
'~errür etmez. Fakat imanla yapıl ... 

lblitadele daima ayni neticeyi verir. 
A.lınanya, bu harpte düsmanlarmı le· 
~ddive sevkederek mağliın etmek, si~fı· 
ı,"'.' sık sık kullanın.ıştır. l\fane~i bı.~lık-

linden tecrit edilerek yılJ(lnlıga dusen 
~eınleketler kolavlıkla mai'(liıbiyeti k~· 

~ıl etrııişlerdir. Bilakis kalp cephelerı· 
~ ~elikleştirenler en harikalı mnkave
. etı göstermişlerdir. Maddi kuvvetle

lin kıYTnet ve ehemmiyetini on kat vü-
•elı · · bı en bu iman Ynnanistanı, ayakta fut-

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

In2ilterenin bin 
doktora ihti .. 

Irak ta bir harp 
sahası olmak 
tehlikesine 

Londra, 20 (A.A) - İngiliz bahriye 
nazırı Aleksandr bugiin söylediği bir 
nutukta tanınmış Alman denizaltı ku
mandanlarından Şefke'nin öldüğünü ve 
Almanyanın en meşhur deniz:ı.ltı kuman
danlarından Otto Kraçrr.erir. İngilizler 
elinde esir olduğunu ı..ildirrr.iştir. Nazır 
yüz bin tonluk düsm•n nakliye gemisi 
batırıldığını söyledlkten sonra şunları 
il§ve etmiştir: 

< - Atlantik muharebesi devam et
mektedir. Bu muharebe kazanılacaktır. 

Almanlar ne denizaltı ile. ne de uzun 
[ Sonu 4. CÜ Sahifeık ] 

J,·~ktadır. Halbuki Yunanistandan daha 
• 11l'iik. daha kuvvetli meml~ketJ.,.. 
;:::an~zlıi(ın ce1.ası olar~k Alman. ı_e . 
1 lıı.uın;;ne roklan herı boyun eJ(ltnş· 
ttdir. 

h llu müsahede. muıaffer oln_ıak. için. 
er eyden evve) kt"ndi kt1v'\ıefıne ın~n

~ak, zafer imanını tasımak ıazım"cldi
kırıi riyazi kali,·etle göstermiştir. lliirri
~•t sava-.nda. ·hiir insanlığın mıı_ka~dc
~lı bakımından höyle cetin bir ımtıha· 

ııın · h iı· llluvaffaloyetle vcrilmi~ o1ma~ı a-
~·ı •hemmivettir. Böylece hakıkatcn 
.:" ~rdula;n mukn,·cınetin inıanç;ız ol· 
~ ~dıgı ispat cdilmistir. Biz Tiirldcr b.u 
ı,• 1•ıııetıi imtiharu daha evvel vcrmıs 
h; U?u:voruz. Yakın trırihimizin her sa
dı ~•nde bunu ~i.irm"k kabildir. Ynn~n 

8 ~~ln1"1nıız111 temiz bir dava u~>Tund:l 
~'nı hn:vativrti ~(~f('rrnelerindcn h<':v<'· 

l ·?ı n du~'maktaYJ7. Terncnn;miz hn a"i-• n . tt ~ tnoka,·tmetin sonuna kadar clc,•an1 
l'llesidir " . 

yacı var · 
B. Ruzvelt Amerilıalı 
dolıtorları İngiltereye 
gitmeğe davet etti 
Nevyork 20 (A.A) - B. Ruz\'elt 

Haydnarktaki villBsından gene Ameri
kan doktorlarına h:tahen bir nutuk 
s<ivliverek İngiltcronin 1000 kadar dok
tora muhtaç olduğunu ve Arncrikan 
Kızılhncının rrisi olmak sıfatiyle İngi1-
1('renin bu ta1~bini ~amin1iyetle tasvip 
rttiö.ini. Amerikalı doktorların bu gad
darr.ne harpte .uc-rek siv:ı ve ge?·ek as
ker hiitün yaralıların yaralarını tedavi 
l"fmekle İn!!illereye biivük hizmetler
de- bulu!1ClC"~kl:-ırını ~övlemişitr. 

• 
mı maruz? 

---•o•---
INGILIZ KUVVETLERiNiN 
BASRAYA ÇIKARILMASI· 

NIN SEBEBi? ... 
-<>--

ruk'a yaptıkla- manyaya do
rı yeni hücum 
püskürtüldü 

---<>--

lngUizler Sollumda da 
mihverc:ilere ağır 
zayiat verdirdiler 
Kahire 20 (A.A) - Resmi tebliğ: 

nanma vere
ceği söyleniyor __ ., __ 
2 lıruvazör, 3 Jıüçüfı 
ııruvazör,6torpffo 
muhribi verec:elılermiş 
Londra, 20 (A.A) - Müstakil Fran-

Libyada: Düşman tarafından Tobruka 
yapılan taarruz püskürtülmüş ve dış 
hatlara kadar girebilen 12 düşman tan· 
kından dördil tahrip edilıniş, diğerleri 
de firara mecbur hırakıloııştır. 

( Sonıı 2. ci Sahifede J 

sız ajansının Şanghaydan aldığı bir 
telgrafa göre, Matsuok:mı~ Berlini ziya
reti esnasında Almaoyo ilo Japonya ara
sında akdedilen bir anla~n1a mucibince 
Japonya Almanyaya tayyare ve harp 
malzemesi mukabilinde bazı deniz cüzü
tamlan devredecektir. Sanıldığına gör<> 
bu deniz cilzütamları ik.i zırhlı kruvazö. 
rU, 3 küçük kruvazörle, 4 veya 6 tor· 
pito muhribini ihtiva ede<"Cktir. 

Amerikadaki lngiliz Kumandanlarından 
General Mackay 

Bresti Ingilizler 
bombaladılar, 

2 vapur ba
tırdılar 

-<>--

HOLLANDA SAHiLLERiNDE 
KÜÇÜK VAPUR KAFiLELERi 

ATEŞE TUTULDU 
Londra, 20 (AA) - lnııiliz hava 

nezareti tebliği: 
Dün gündüz bir bombardıman tay· 

yaresi Hollanda aahillerine yakın bir 
yerde dii}man gemilerine hücum etmif, 
) 000 tonluk bir iaşe vapuruna alçaktan 
taarruz ederek gemiyi bahrıruotır. Kü
çük vapur kafilelerine de tesadüf edile
rek bombardıman edilmiı ve mitralyöz 
ateoine tutulmuf, iki vapur hasara uğra
t•lmıttır.Daha sonra 700~ tonluk bir va-

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 

____ ....,..,, ___ _ 
M~nemenile Kubilay 

ihtifali yapıldı 
----«o>---

Türk milleti 
hazır .•• 

Dahili tehlilıe Mene· 
mende ebediyen gömül· 
müıtü, Türlı milleti ha« 
rici tehlilıeyi de yenmefı 

lıııdretindedir 
İnkılap şehidi Kubilay iJıtifali dün 

Menemenin Ayyıldız tepesi eteklerin• 
de İzmirle Manisadan giden ve Mene
menden iştirak eden büyük bir kalaba· 
lık önünde yapılınıştn·. 

Merasimde İzmir valisi B. Fuad Tuk
sal, Manisa valisi B. Faile Türel, C.H.P. 
İzmir ve Manisa müfettişi B. Galip 
Bahtiyar Göker, belediye reisi doktor 
Behçet Uz, parti reisi avukat MüniY 
Birsel, C.H.P. İzmir ve Manisa vbl8yet 
ve kaza idare heyetleri ile halkevi baş• 
kanları, askeri ve mülki erkAn, öi!ret
menler. memurlar, kız ve erkek izciler 
ve on binlerce halk bulunmuştur. 

Merasime askeri bandonun çaldığı ls
tiklfil marşiyle başlanmış, bunu İzmir
liler adına avukat B. Ekrem Oranın 
nutku takip eylemiştir. 

B. EKREM ORANIN NUTKU 
Sık sık al.kışlarla karşılanan nutkun

da B. Ekrem Oran bilhassa demştir ki: 
- Bugün, bundan on bir yıl önce, 

23 K§nunuevvel 930 tarihinde Mene
mende geçmiş bir fftciayı ibretle ve o 
vakada şehit düsenleri de hürmetle yad 
için toplandık. Kendilerini mintarafil· 
lfıh gönderilmiş mehti sayan derviş 
Mehmet ve arkadaşları Menemende üç 
masum genclıı. muallim Kubilay. bekçi 
Hasan ve arkadaşı Şevkinin canına kıy• 
mışlardı. Bu aziz ölülerimizin adlarını 
her sene olduğu gibi büyük bir saygı 
ile bir kcrre daha huzurunuzda tekrar
larım. Bunlar Cümhuriyet bekçıliğinin 

f Sonu 2. l'i Salıilede l 

Dünkü maçlar 
-··--

Dün Altınordu F en~rb'lhçeyi bi
re kartı iki sayı ile, Galatasaray da 
Altayı bire karşı üç sayı ile mağlüp 
etmi9lerdir. 

~ Unan ordu~u. :ıdete<.' . mal7tıor1crc 
kJ\t faik hir rlü"nınn kuV''Cti knr~ı

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

, ~ if.ll"..Q"...Q.:"7.r~~ 

:.;c;: :ı:: :ıc coı:r~..c-.rA"A"_..#. 

Londra, 20 (A.A) - İmparatorluk 
kuvvetlerinin Basrava mu\rasa15.tı ile 
alakadar oforak şu cihet hatırlanmalıdı.'. 
ki İngiliz - Irak muah,,.dcsinin dördüncu 
maddesi mucibince bir harp veya yakın 
bir harp tehlikesi tah~irinde Irak Kralı 
İneiliz Kralına Irak arar\sinde demir
yo1larının ve nehirleri!l. limanların, tay
:varelerin ve münakalf .. vasıtalarının kul
lanılma~ı da dahil ol'T.ak üzere elinde 
bulunan bütün kolavlı•1"n ve ya•dımı 
göslereeektir. İmpar"atorluk kuvvetleri
nin muvasalMı muahe<ienin bu maddesi 
mucibince vukua gelmiştir, 

lngiltreye nihai zc~fen hiç şiiphesiz kazandıracak olan donanmasının 
mütlı.~ saffı haTJ> zırhluı King J<rri V 

Maçların tafsilatı Z inci ıahife
mizdedir. 
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~____,cEl.iAT 

AtlA ALI 
ŞEHİR DA ER ERİ • 

•• iKiNCi Ki.SiM •• Yazan: Şahin Alıduman A t yarışlarınııı 
sonuncusıı 

dün yapıldı 

Dün yapılan Milli Küme maçları 

Akdeniz 
Meydan 
Muharebesi 

[ Ba"'araı ı 1 cı Snlıifeıle 1 
sında yenmek aznıindcn bir şey )<aytıtl• 
miyerek dayanmaktadır. AJıııan1ıı<'0 
Yunan ve İngiliz ordularını birbiriııdtO 
ayınnak için yaptıkları miithi~ hücııııı· 
lar netice vermemiştir. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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-- Sen· hizmetimize alsak ? 
Dördüncü MUJ<at, çingene Memonun . oğla 

Aliye Cellat b~ılılı telılif etmişti.. 
Kara 

x.x-------
Kara Ali, yanında getirdiği bir c;ıkını tnaktan kendisini alareazdı. .• 

<;Özme~ koyuldu .. Büyük bir el çabuk- Bakınız, Firuz bey 0<b• ında, yanında 
lui!uyle Hüsrev pasanın kesik ba$ın: duran şiir Bayati ile nel?r konuşuyor
Ört<"n t,,,zleri giderdL. Ve kelleyi üryan du• .. 
hir hale getirip padişaha gösterdi. . * 

Dördüncü Murat derin bir mahzuzi-ı Bayati odada gezinen .F'.ruz beye dedi 
yet duyduğunu gösterir bir surette gü- ki: 
lümsiyerek : - Bu sabah Dağdevinn buraya gel-

- Oh .. Doğrusu işte buna se\-indim. di.. 
d~ .. Ey ~l oldu ~alım!:· Bunu 1 - Ne var?. Bağrıyanık nerede?. Ka
kim, katletti. - .~ kesileeegı sırada ra Ali ne vapıyor? _ Bayati Firuz beye 
baba debelendı mı},. Ve canını pahalı- cevap verdi: 
ya satmak istedi mi Lari?.. - Bağrıyanık Tokatta kalmı<. Kara 

.. - ~ne gezer ~a~lııın._ He_ri~ Ali de bu sabah lstanbula gelmiş'. •. 
gCJZlen ve ayaklan .baı!lı hır kuzu .lı!b~ Birdenbire şaşıran Finu bey dedi ki: 
d~d~ .. Keml"ntle hır •ık•_ ta on;ın ışını _Garip şey'. Yoksa bu melun çinge-
bıtirdım. Sonra başını kesıp temızce Y":- ne Murtaza paşanın yanından büsbüfün 
dıım ve sakalını da taradı_m. <?nu ~dı- aynldı mı? ... 
~.hımın .. h~.zu~na cı~_ma~a layık. ışte Bayati menfi bir mana ifham eder bir 
böyle duzgun hır kılı~• koydum.. tarzda basını salladı: 

- Sen sanatının ciclılen ehli, becerik- - Hayır benim rr.ürÜ\·':etli efendim .. 
li ve müsteit bir ad~ına hen:ı.iyorsun. Ginl:ene, efendisinin kAp'.Sına sağlamca 
Bizim de işte tam sen ~ibi bir cellada sı~ınn11ş gibi g'._irünUr, 1\.1:(.J f:tz_ı pa~a onu 
ihtivacımıı: var... mühim bir hizmeti yro~·fnc gı·tirmek için 

Nasıl? .. Seni hizmetimize alsak işine buraya göndermiş ... Mur!-ıza pas;ı niha-
ıelir mi?.. yet Hüsrev pa.sayı ~·•k~btıp öldiirtme-

- Aman padişahım .. Bu benim için ğe muvaffak oldu .. Bu is; yapan da bi-
ne büyUk bir şeref!... zim Kara Ali... · 

Ve böyle söyliyen falcı Pe:ıbenin oiilu Kara Ali Hüsrev pas~n:n kesik ba'1-
G dakikada içinden kcr.di kc-ndisine ko- nı buraya getirmektedir Onu padi"3ha 
nuşarak söyle diyordıı: takdim edecek. · 

- Ah benim uzağı !!Ören. cin fikirli, Firuz bey bir kaç ıfabka kadar dü-
şe.vtan kadar akıllı sevgili anacığım... şünceye vardıktan sonra: 

Sen bana olacak ;~l~rin hepsini önce- - Şa,ılacak şey! diye bağıı·dı. az za-
den sllylemiş idin de ben bunlara o za- manda bu M kadaT terakki' .. Düne ka
man hiç ehemmiyet V~rmemi~tim f<Jte dar adi bir Çİfl'(t?nC'dPn ba~ka bir ŞC'j' o}
dediğin şeylerin hepsi birer birer olup mıyan bu herif c•rçabcık bir vezire cel
bitivor... lat oldu .. Şimdi de pa~i<:aha kesik kelle 

Şimdi padişahın celladı oldtun. Yarın takdim etmek <erefinP madınr oluyor!.. 
"!bette bundan daha vJk,•k makamlara Ve sözünü bitirmesini rr.üt•akip mani
ge<;ecei!im... Artık karada hana ôliiın dar bir tarzda gUlüın~iverPk ba'1nı <al
yok.. En yük.ek ikbal zirvel~rine do~ru l•dı ... O sırada Bava ti· dedi ki: · 
yükselml"kte devam edeceğim... - Velinimetim ;.retdim.. Affedersi-

Halbulci Kara Ali ortada •rilkselmesi- niz amma, har<!kalınızı tenkit etmek 
ne mani hiç bir tehllk" ~ö=emek su- maksadiyle söylemiyorum Rir kaç yıl
rE>tiyle derin bir gaflete rljjc-mü~ ~ayıla- danberi herifin peşinden nyrılmıyoruz.. 
bilirdi... Onun Filibede izini bulduktan sonra ar-

Netekim bu dakikada kara•Jıkl.r icin- tık "aka<ını asla bırakrr.odık.. 
de gizlenen mechul bir d'iş:nan 1emo- Kara Ali, Murtaza pa•a ile birlikte 
nun oğlunu mahvetm~k icin ona karsı FilibodPn ö1iye geetiler .. Bi1 de pesleri 
müthi~ bir tuzak kurmakla i ti!'al edi- stra Öziye l(illik özi~en avrılarak To
yordu... ka'la vard1lar_ Biz d@ DnJ!:devl.rcnle 

Blitün iktidarını bu i<in husulU icin Ba~rıyanığı, avın kolcusunu duyan ta
kullanan bu belirsiz h~s.:m tt•kiiclar sa- z ı lar gibi, Kara Alinin izi üıerine salı
rayından iki adımlık bir mesafede dur- verdik ... 
makta ve hllnk!rla konuşat> cell~ttan ŞimdiyP kadar elimize bu kadar fır-
pck uzakta bulunmamakta idi... satlar ıı:eçti.-

Bu şahıs, clnııeneden intikam almnğa Bir bıçak darbe!tiyle 0inıı:enenin isini 
yemin eden Gillendam. yahut simdi ta- bitirmeğe elveri•li en rrfüait v"7.iyetler
landıi!ı yeni ismiyle Firıtt beydi.. le bu zamana kadar bir ook ılı>falar kar-

Gillendam. kadı tlyPS ef.ndiyi kan- şılaşmış olduğumuz ho!de h'o bir hare
dırarak t.tanbu1a g<>tirmi<ti. M....tan be- kette bulunmıyoruz ... 
yin kızı, heş senedenberi Ü•kiiılarda. Bu kadar takip, bunca 'lzun tarassut-
lh.•aniye denilen semtfe S3ray kadar bil- !ar ~eye yarar?~ . . . . • . .. 
yük bir konakta otunıvordu _ Bır dakıka evvel he•Üın ını bıtırıp 

Bir zamanar cİnf!en;nir l?Önlünil ya- size. yaptığı ... fenalıkların ·?c~zasını ona 
kıp kavuran a•k at"'i· "a~ı biten bir çektırmek la7.tm gelme7 rr.ı ..• 
kandil gibi birdenbir<' 'IÖrt'Tiiistü .. Simdi . ~fede~sin~.z· ·.: İsle bu

1 
ciheti benim 

Karıı Ali Gülendamı hi~ l-at•damıyordu zıhnım hır turlu almıyor •.. 
bile!... Bu Anda Firuz beyin dııdJklarında o 

Kızın mevcui!ivetini aklına asla ge- kadar korkunç bir tebessüm belirmişti 
tirmlven fafoı P~nberıin o~lu anasının ki bunun 
lı:f'tldİsin~ vlki olan tP'.. <irlerlne kanarak 
b3"ının Usülnde siyah bir tehlik,. bulu
tunun dol-.h~ını hiç farketmiyordu .. , 

Bu dakikada , yanında bulunan bir 
adamla Firuz bAvin km~i!ri hakkında 
nell't' konustu(:u~u dııysa idi, gözünü 
daldan budaktan <almımı}acak derecede 
cesur görünmesine raPrnm Kara Ali 
birdenbire büyük hir korkuya tutul-
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Kendi Kalbimi Tanımıyordum! 
YAZAN : Vç '!'il.DiZ 
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y~nımızda daha bir g\ln reçirınesini ona 
tekli! ett;-inden dolaın J><>lı: nıemnundu. 
Briç m"'a•mda Vedat annemin oyun 
partöner! oldu. Cici bl]e mu•tasıl onun 
etrafında dör.ilıı dola,ıyordu. 

Saat altıya d~ güne~ tekrar gözlik
tü. 
Vedadın bu uzun refakatinden hiç te 

hoslanmısa benzemiyen Oğuz: 
- Bonyo almağa gitsek mi? diye sor

du. Ben kapalı yerd~ kalmaktan hiç 
ı:ev1c 3lmam. 

Deniz kıyısına do<Mı ~ittik. Burası 
tenha bir plafdı Bir az tı>hlikeli olduğu 
için banyocular pek rağbet etmezlerdi. 
Yainıur kat'! olarak lı::e.-ilmişti. Fakat 

rüzgar esıneğe devam ediyor, oldukça 

cesim dalgalar kaldınyordu. 
Sporcu olmıyan Soınru: 
- Böyle havada dPnizP girmek deli

liktir, dedi Şu kayanın üzerinde otura
lım, öyle değil mi Ve-lat? 

- Memnuniyetle... Şu saıina}tlı gün
den sonra suya girmcj!e ben de pek he
ves etmiyorum. 

Ve yanyana, lı:ayaya brmrındılar. 
Denizde yüzıneğe ba,Jaınış olan Vedat 

bana b&lırdıl 
- Geliyor musunuz, HilAI? 
Hakikatte de arzum :ı-oktu. Fakat red

detmek istemiyordum. Bununla bera
ber, beş dakika sonra, yorulduğumu his
<ederek suyu ve Oğuru bıralrtını ve bir 
taş llstilne oturdum. Buradan Modanm 

--«>---
ilıl lıoşudan maada.sı 
zevlısiz geçti 

-0----
Altı hafta devam eden ııt yar1'larının 

sonuncusu dün kalaholık bi" halle küt
lesi huzurunda yapılm'.ştır. iki koşu ha
riç, diğor koşular zevksiz geçnıCjtir. 
Çifte bahis 680, ikili b:ıhis 205 kuruş 
,~crınişlir. 

BlRlNCt KOŞU 
Ko~u n~ticeleTi şudur: 
lGOO metre mesafeli ve Wö lira ikra

miyeli, üç ya~ ındaki yerli yarımkan ln
~iliz erkek ve di~i taylarına mahsus 
olan koşuı·a üç tay ~Hralr etmi~tir Ko
şu başlor başlamaz &.>lçukla Birsen önü 
tutmll.! lardı. Arkada kos.n Heve5 Vi
rajda hücuma geçerek k~bylıkla rakip
lerini g2Çip birinci olnıuştur 

Resmi netice şudur- 55 kiloyla Heves 
birinci, 55 kiloyla Selruk ik'nci ve 53.S 
kiloyla Birsen üçüncü. M.idd~t ?.01 ara
daki fark iki boydur. Ganvan 120, Pla
se 100 - 100 V""1lj,;tir1 

tKtNCt KOŞU 
lGOO metre mesafeli v< 320 lira ikra

miyeli, 3 yı.<ındaki haliskan arap erkek 
ve disi taylanna mahsu< olan bu kosu
ya ilci tay istirak etrr>istir. Hecin kosu
ya ıtirmemiştir. Starttan <onra 150 met
re kadar önde giden Gülgece sokulan 
Sahra, rakibini kolaylıkfa geçip rahat 
bir biricilik alın.ıştır. 

Resmi netice sudur: 51 5 kilovla Sah
ra birinci, 51.5 kiloyla Gülge~ ikinci. 
Müddet 2.8.5 dur Aradaki fark 2 .5 boy
dur. Ganyan 1115 kuruş vermiştir. 

üCüNCü KOŞU 
3000 metre me<:afeli •e 390 lira ikra

miyeli, 4 ve vukan yaştaki yarım kan 
tngiliz at Vl" kısraklarına mahsus olan 
bu yarL"a 4 at iştirak ct!!listir. Ko.ıı;uya 
Alceyliln ve 01!'.'o önde C'eyl~nla Nirva
na geride olarak ba•lanmı•hr. lkinci 
turun yarısına kadar bu ŞE"kll muhafaz~
eden k<'su, Nirv•nanın h2"Tlleleri ile de
ğişmeğe başlamış ve p~k 2.7 sonra Nirva
nanın ba.:;a r,ecmesiylt>- A 1ceyl3n üçün
cülüğe dü•mii•1ür. Alceyli\n derhal hü
cum ed0 re'k Olf'oyu tr·~mi' yp ikinciliği 
alnu>(ır. Yarışın sonl.;rına do'h-u çok 
ulraıptn Olgo .nncalıc ~üncü o1abilmir. 
tir. 

Resmi netice sudur'. 58 kiloyla Nirva
nR birinci, 58 kiloyla Alcevl?n ikinci vP 
58 kiloyla Oko üçünc'J 56 kilovla Cey
lan 4 üncü olmustur. ~anvan 120 Plase 
100 ve 170 vermiŞtir Müddet 3.36,5 dir. 

DöRDüNCü KOSU 
2600 metre mesafeli ve 300 lira ikra

miyeli. 4 ve yukarı ya<taki İnı?iliz at ve 
kısraklarına mahsus olan bıı ko•tıva 4 
at iştirok etmi<tir. Bu ko~u oldukço 
heyecanlı gecmiştir. Startla b~raber 
fırla •an S•pka Ta.pınar önü tut
mu•lar, Dandi ile Komisar.i geri
de kalmışlardı , Koşunu.., ortalarınd0 
hiicuma gecon bu iki at ve Taşpınar 100 
metre kadar karı<mıslar ve at bası be-
ra h0 r ko~mu~lardır. ' · 

Bu bol!tm.:ıada Komis?ri rakiplerin• 
r!al~be ç;:ılmı~ ve c;nil tuhlu~tur. Arka
d•n ~elen Dandi T<or-isarja hemen ye
tişti vo yine bPrab•rce komıaifa ba<ladı
ı.r. Virajda Dandi ha<ı tutmuştu , Tri
biinlere y•kın <on haır.lesini yapan Ko
mi•arj rakihine so1<uldu. beraberliöi tek
rar tPmin etti. B~-;baııı .ı kocıı:~r. iki raldır 
t"n Komic:atj ~on metrf"1r.rd~ kilo~undan 
i··•ifad e<lerk bir boyurla ko~uyu kazan
dı. 

Resmi netio• •udn: 70 kiloyla KoT1'i
••rj birinci, 75 kiloyh Dandi ikinri, 4~ 
kiloyfa ~·nh iioilncü . 56 kilovla Ta<r>•
nar dördHnrii olmu~t:.ır Gı:ı~van 4i5. 
Plase 135 ve 125 ve..;,,istir. Miiddet 3.04 
dür. . 

BESJNCt KOSU 
3500 metre ve 355 lira ikraıniveli 4 

ve yukan yaştaki haliskl'n arap· at 've 
kL'!raklanna mahsw olan bu koşuya iki 
at iştirak etmiştir. Ko~ bastan sonuna 
kadar Yıldınmın hakimiyeti ile devam 
etmistir. Neticede Yıldı~ ko1av bir bi-
rincilik lrazanmış!ır. N, .RUÇ 

en iyi yüzücüsünün ahenkli ve zarif ha
reketlerini hayranlıkla seyredebilirdim. 
Oğuz şu son senelerin müsabakalarında 
bütün yüzme mükafatlarını kazanmıştı. 

Fakat yavaş yavaş ~sa t•iyetim tekrar 
baş gösterdi. Bu karmakanşık iş nasıl 
neticelenecekti? Oğuz~ CE"Vabımı vere
cek miydim? Vedat Soınru ile mütesel
li olacak mıydı!Böylece uzun bir an hül
yaya daldım. Kendimi bi• az tecrid et
mek için gözlerimi kapadım.. 

Tiz bir çığlık beni hu UY'.IŞUkluktan 
ç~ .. Oğuz pelı: il•rilere açılm~ı. 
R:;ızgar iki lı:at tiddetle ~siyor!lu, Bu çığ
lıgı koparan Oğuz mu idi! Dalgalar ara
sında yalnız ~ma Çirpllllyordu. içimi 
derin bir endişe kapladı. !mdat çağırmak 
üzere idim. 

Fakat birdenbire gözlerim, hiç unuta
mıyacağım bir hayalin tesiri altında ka
maştı. Vedadın, bulundukları kayanın 
kenarında göründüğün!!. reketini çıka
rarak denize atıldığını gördilm. 

Gözlerim karardı. Duıbklanından bir 
inilti çıktı ve bayıldım 

* Kendime geldiğim vakit odamda ya-
tağıma uzanmıştım. Ko~kunç hayali 
tekrar ııözilmün önüne !?eldi. Titreverek: 

~~-------'-----x~x:-----------

Altınordu ve Galatasa
ray galip geldiler 

Bu kahramanca mukavemete r~d 
men Yunan - İngilz cephesinin teslıi 
kahil olacak mı? 

Şimdilik Yunanlılar ve İngilizler .tııf' 
nu lnıneile ümit ediyorlar. Bu ü~ 
tahakkuku Akdeniz harbinin ı~ci ~ 
hasını daha müsait bir şrkilde Pl1'-:
mağa inıkıl.n verecektir, Şııraııı ınw.t: 
kaktır ki Brit.anya muharebelerinde 
ıı-iliz bava kuvvetlerinin tesirini t~' 
be etmiş olan Almanlar bugüne ~ 
biç bir kara harekatında ~ılaşnı•~ 
!arı kadar şiddetli bir hava nıukav...,. 
tiyle Yunaııistanda kar~ılaşmış bolıııı
maktadırlar. Yunan mukavemeti ili"' 
rinde müessir yardımı olan mühinı .ıt 

-~~~~"-'x•x~~~~~~-

Ga!atasaray ve Fenerbahçe takımları 
dün ikinci maçlarını yaptılar. Stat ev-
velki günkünden daha kalabalıktı. Tri
bünde oturacak yer kalınamıstı. ' 

fENERBAHÇE - ALTINORDU 
Illc evvel Fenerbahçe - Alhnordu 

karşılaştılar. Hakem Hasan Yanıktı. 
Takımlar $Öyle teşekkül etmişti: 

Fenerbahçe - Cihat, Ali Riza Le
bip, Fikret, Esat, Ömer, Fikret,' Naci, 
Naiın, Niyazi, Rebi!. 
~tınordu - Necati, Şeref, Nuri, Ali, 

Sait, Cevat, Muammer, Hüseyin, Sait, 
Hamdi, Namık. 

Oyun çok seri ve gürültü içinde baş
ladı. Bilhassa Fenerbahçe hemen netiee 
almak istiyen bir oyun tutturmuş gidi
yordu. 15 dakika Altınordu fena sıkış
tı. Fakat bugün kalecileri iyi idi ve 
muhakkak gollük bir tehlikeyi atlat
·nakla hem kl"ndi moralini hem de ta
kımını biı·denbire bozulmaktan kurlar
dı. 

15 inci dakikadan sonra mütekabil 
akınlar basladı. Altınordu tutukluğu at
latmış, müessiı· akın !ara başlamıştı. Ne
tekim 20 inil! dakikada soldan gelen 
topu Muammer biraz sürdü. Sonra yer
den sıkı denilecek bir şut çekti, Cihat 
bunu tutabilirdi. Yatmadı ve top zavi
yeden kaleye girdi. Bu gol Altınordu
nun daha enerjik oynamasına yardım 
etti. Hiç olmazsa devreyi galip bit!rme
lerine yaradı. 

İkinci devrede Fener fırsat üzerine 
fırsat kaçırmakta devam ettL Eğer 12-
inci dakikada yaptıklan penaltıyı ha
kem görmüş veya vermiş olsaydı çok 
müşkül vazivete düşeeekleri ve daha 
ağır bir mail;lilbiyet alacakları muhak
kaktı. Nihayet 20 inci dakikada iyi bir 
akında Naim güzel bir şutla beraberli
ği temin etti. 

Bunun üzerine oyun en heyecanlı ve 
zevkli safha'illUI girdi. Çok seri bir oyun 
seyrediyorduk. Altınordu kaleci<i mu
vaffak olmakta devam ediyor ve takımın 
oyununu tutuyordu. 30 uncu dakikaya 
gelmi!;tik ki Altınordu tehlikeli bir akın 
vaptı . Sait kendi'i.İne has çalımiyle önü
ne cıkan müdafaavı ı;ce<;ti, ve tam iste
"l~i po71syona girdi. Pek az görülen bir 

ı. t rikada son durum 
[ Ba.•tm r 'ı ; "' Snhileıle 1 

Sollumda ke~if kuvvetlerimi% düşma
na ağır zayiat verdirmiş ve bir miktar 
esir almıştır. 

l-Iabe~istanda: Oessie üzerine yürü
mekte olan kuvvetler tarafından bir 
düşman setir kıtaası püskürtülmüş, 200 
esir alınmıştır. ileri harekatı devam et .. 
mektedir. 

Cenubi Habeı;istanda: Vatanperver 
Habeş kuvvetlerinin artan kuvvelterle 
çekilen İtalyan kollarının takibi devam 
etmektedir. 

Kahlre, 20 (AA) - Müstakil Fran-
1 1~ ajansı hildiriyor: 

Dii§man kuvvetlerinin Mısır ile Lib
va araamda durdurulduğu bir sırada, 
Mmrldann maneviyatını kırmak ıçın 
diiJman tarafından Atina ve Kahireye 
havadan hücum edileceği haberlerine 
karsı böyle hir şey yapıldığı takdirde 
Ronuının taarruza ujtnyacağı hakkında· 
ki ihtar tam vaktinde yapılmıştır. 

Bu ihtar, Atinayı ve Kahireyi bom
bardıman etmek hugusunda Almanya
yı dü~ündürcccktir. Romayı hücuma 
maruz bıraktıkları takdirde Almanların 
kendilerine yardım edenlere kar~ı 18.
kayt kaldıkları görülecektir. 

Londra, 20 (AA) - Atina ve Ka
hir~yi.)>ombardıman tehdidini yerine 
~ctırdıgı takdirde Romaya hücum edi
leceği hakkında Almanyaya yapılan ih
tr.ratı Stefani ajansı tahrif ctmiıtir. 

Bu eebeple tayyarelerimizin Vatika
nı kat'!- tekilde bombardıman etmeme
leri için emir aldıklarını tekrar tasrihe 
lüzum hasıl olmuştur. 

- Vedat! Vedat!.. diye ça;ıırdım. 
Yanıbaşımda annemin müşfik sesini 

c!uydum. 

- Sakin ol yavrum; VE'dat sağ salim
dir ve yem<>k odasında Oğuzla birlikte 
~imdi istirahat ediyorlar. İli• nezle bile 
kapmıyacağını zannederim. Fakat sen, 
küçük kız? Sana ne oldu böyle? Nasıl
sın? Bizi bir hayli korkuttun ... 

- Ben mi) Sor. derece iyiyim .. Ak
sam yemeği için beni bck)iyordunuz. 
sanırım. Hakikaten kalbim üzerinden 
ağır bir yük kalkmıştır. Şimdi, bu za
vallı kalbin içini açık olarak okuyabili
yordum... Nasıl olmllftu da daha evvel 
bunu anlamamıştım? Benim sevdiğim ... 
Vedatdı! Simdi tek bir arzum vardı! 
onu görmek, yanımda olduğunu hisset-
mek... Fakat ı>ek geç kalmış dei!il mi 
mck .... akat pek geç kalınıt değil mi 
id'm? Meşuın kayıtsızlığunın şimdi ce
zasını çekmiyecek miydim? 

şut çekti, Cihat gibi milli takını lı:alecir 
sine ancak bu ayarda ve bu sanatte bir 
gol atılabilir. Bu gol iki günde atılan 
16 golün hatırda kalanı olacaktır. Son
larda Fenl"rbahçe vaziyeti kurtarmak 
iç.in bir tazyik daha yaptı. Fakat sök
medi. Ve oyun 1-2 Altınordunun gale
besiyle bitti 

GALATASARAY - ALTAY 
Galatasaray - Altay maçını hakem 

Esat Merter idare etti Takımlar şöyle 
teşekkül etmişti: 

Galatasaray - Saim, Adnan, Faruk, 
Halil, Enver, Musa, Salah, Bülent, Sa
lim, Eşfak, Mehmet Ali. 

Altay - Fikret, Raif, Halil, Salah, 
Muharrem, Osman, Saim, llyaı, Fa-
ruk, Ömer, Yunus. 

faktör de süphesiz ki budur. ' 
Bir İnı:iliz gazetesinin yazdığı ıi!t 
•Hal karanlık, yalan istikbal ""'t. 

değildir, Fakat Almanlar aramakta 0 

dul<lan kat'i neticc'i istihsal edincCY' 
kadar daha çok şeyİer başarmağa aıet" 
bur oldııklarını görmektedirler.-

,SEVKET Btı:.G111 

ZABIT ADA 

Yeğen ini öldürdü 
---<>--

Emiriilem nahiyesind' 

Rüzg8.r ve güne~ Calatasaraya yardım 
ediyor. Bu oyun da çok seri başladı. 
Bir gün evvelki maçta olduğu gibi Ga
latasaray bugün de açıklarla oynıyarak 
netice almağa çalışıyordu. Fakat oyun 
mütev:ız:n. 15 inci dakikada Eşfak ilk 
golü attı. Bu gol ofsayda benziyordu. 
Avantajı elde eden Galatasaray bütün 
müessirattan istifade etmesini bilen bir kanlı bir kavga oldu dt 
takım gibi hareket ederek 18 inci daki- Menemenin Eınirilem nahiy-
kada Bülendin ayağından güzel bir gol kanlı bir kavga olmuştur. 
Çlkardı. 26 mcı dakikada SalAlıittin Mustafa oğlu Kadir Ayyıldız ve ~ 
üçüncü golü yaparak galibiyeti garanti deşi Ali Ayyıldız, amcaları aynı köyd~ 
eder gibi oldu. 31 inci dakikada Altayın Mehmet oğlu Süleymın Ayyıldın ,,.. 
bir hücumunda kaleci topu dilrilst za- bakla tarlası meselesi~den sopa ile h'" 
viyenin içinde çevirdi. Hakem, bu golü fından yaralamışlar, Süleyman da "1{r 
saymadı ve az sonra devre 3-0 Galata- diri iJtl küreği arasına sopa ile ~~ 
sarayın galibiyetiyle bitti. suretiyle öldürmüştür. F..adirin küç~ 

lir.inci devrede rüzııar ve güneşi !ehle- lı:ardeşi Ali de Süleyman•n sopa dariıf" 
rine olan Altaylılar daha başlangıçta !eriyle elinden yaralanmıştır. Katil t11" 
hil:iıniyeti aldılar. Bu hilkiıniyet de- tulmus, adliyeye teslim e-iilmiştir. 
'~ oluyo!' ve oyunu. göreı;ıJer Altayın 4 hırsızlılı ualıası 
mag!Qp vazıyette olduguna ınana?'1yo~- Kar~ıyakada Nuh bey •okağında Le"' 
~ı. Bir. ta;~n p,.!tay muhacimlen- zar oğlu Mişelln Napolyon of:lu .ArrnV!I' 
nın beceriksızlıgı, diğer taraftan karşı donun evinden 60 lira caldığı şikar•1 

tarafın muvaffakıyetli müdafaa•ı bu de- edilmistir · 
vamlı h8kimiyeti sem".1'esiz ?.ıra~akf:8 • Ç~rakkapıda Yorıtrıncı Halilin Ga· 
devam ederek devre~ 34 uncu daki- !ip kızı Medihanın eviı•den masa saatin!. 
kasını bulduk. Bu .~akikada Altay hır havlu vesaire çaldığı ?Obıtay1 haber ve
pe~ltı kazandı v_e Omer ı;izel bir şut- rilmistir. · • 
la ıllc ve son golü yaph. Bundan sonra • Basmahaned• Mü'nin oğlu Hüs•Y1" 
vaziyet de~edi ve ~yun 1-3 Galata.. nin Kft:ı.ıffi oğlu Cela.J. ve Raeıbın otoTf'IO" 
sarayın gaübıyetiyle bıtU. billerinden 2 kontak anahtan çaldı~ 

Menemende Kubilay 
ihtifali yapıldı 

[ BaştaTafı 1 ri Sahifede l 
sembolüdürler. Onlar ölmedi, aziz cüm
huriyetimize kem bakanları yok etmek 
için hazır olan temiz Türk gençliği ara
sında yaşıyorlar ve daima yaşıyacaklar
dır . Ölen, kahrolan irtica olmuştur. 

Ne mutlu Menemenlilere ki irticaı 
ebediyen gömmek onlara nasip oldu.• 

Bundan sonra hatip bir dahili tehli
kenin bertaraf edildiği günün senei 
devriyesini anarken harici tehlikenin 
yaklaştığını tebarüz ettirmek vazife ol
duğunu k11Ydeylemiş, bugünkü dünya 
durumunu izah etmiş, Türk milletinin 
tarih boyunca gösterdii!i kahramanlık
lar müstevlileri hırslarından vazgeçir
meğe yetmezse büyük Türk milletinin 
şeflerinin emriyle Drtınalar gibi gürli
yecej!ini, şimşekler gibi çakıp yıldırım
lar gibi yağacağını söyliyerek bundan 
şüphesi olup denemeğe yeltenenlerin 
şahlanan Türk varlığının nelere kadir 
olacağını bütün dünya ile beraber gö
rüp anlıyacaklannı söylemiş ve şöyle 
demiştir: 
•- Bütün bunların üstünde en bU

yük güvenimiz, milletin ve devletin ba
şında en çetin günlerimizde milleti şe
reften şerefe koşturan, zaferden zafere 
ulaştıran, Millt Şefimiz İsmet İnönünün 
bulunuşudur.• 

B. Ekrem Oran nutkunu şu sözlerle 
bitinniRtir: 
•- Harpten ürkmiyonız, taıırruzdan 

korkmıyoruz. Ürkeklik, korkııJdık kita
bınıuda yer alını yan lOgatlardır. 

Türkün iç tehlikeye verdiği cevabı 
hUZUl'!annda hürmetle eğildiğüniz te
hitler gösterdi. Dlf tehlikeye de ceva
bımızı, tecavüz vulı:uunda, hudutlan
mızda tunç aalabetiyle bekliyen Meh
metçiklerimiz. geride çoluğumuz, co
c.uğumuz, ihtiyanma:, genciıniz toptan 
verecektir. Tiirk. anasından doğdu~n
danberi barut kokusuyla beslenmiıtir. 
Harp bizim ezeli sponnnU%dur. Gelece
ğin geleceği varsa göreceği de var. Şan
lı ölümleriyle dahili tehlikeyi ebediyen 
yok eden Kubilay ve arkadatlan bugiin 
için alınacak en büyük deni nrmitler
dir. Bu dersten ibret almaaını bileceğiz. 
icabında Türk milletini harici tehlilı:e
den de lrortannak için canlarımm, bu 
kahramanlar gibi, seve aeve fedft ede
ceğiz. Y asasm Türk milleti... Y a~ım 
Biiyiik Şefimiz lnönü.. Y apsm Türk 
crdusu ... ıt 

Dit.ER NUTUKLAR VE MERASiM 
Bundan sonra ıırasiyle Manisalılar 

namına Gazi okul ha, öğretmetini ve 
halkevl reiıiAzmi özakın. öğretmenler 
namına Kubilay okulu ba, öğretmeni 
Kemal önder ve Menemenliler adına 
da Nadir Gündüz bir nutuk söylemif
lenfü. 

iddia edilmiştir Hüseyin fatulmu•ttır· 
" Basmahane istasvonund• Nazif of 

lu Mustafa, 16 yaşınd~ L'ltifenin cebiD' 
den 95 kuruş parasını caldığı iddia oJun• 
duğundan zabıtaca yakalanmıştır. 

~-~~~ ···················-·················-= E ANKARA .RADYO.iV a 
~ -- . . 
: l{llC:ÜNKi' PROGRAM J .......... ----- ········ 

8.00 Program ve memleket saat ar~ 
rı, 8.03 ajans haberleri, 8.18 ınüz1 

(Pi.), 8.45-9.00 Ev kadını - Konuşrt>3' 
12.30 Program ve memleket saat ayıırL 
12.33 müzik: Beraber ve tek şarJo]•r• 
12.50 ajans haberleri, 13.05 müzik: 13<' 
raber ve tek şarkılar, 13.20-14.00 ınilt 
z.ik: (Pl.), 18.00 Program ve memleke 
saat ayan, 18.03 müzik: Radyo caz ot' 
kestrası, 18.40 müzik: Radyo ince ,as 
heyeti, 19.15 müzik: (Pi.), 19.30 me"; 
leket saat ayarı, ve ajans haberleri, 1: 
45 konuşma: Ziraat takvimi, 19.50 ınU~ 
zik: Karışık şarkı ve tiirküler, 20.İ 
Radyo gazetesi, 20.45 müzik: Oda ıng: 
sikisi - Yaylı sazlar kuarteti, 21.00 m 
zik: Dinleyici istekleri, 21.30 konusın;0 
21.45 müzik: Radyo orkestrası, 22 ~ 
memleket saat ayarı, ajans haberler) 
borsalar fiatlcri, 22.45 müzik: (Pi ' 
2325-23.30 yarınki program ve kapa· 
nış. 

Ki.SACA 
•••••••• 

Kurbağa sesi 
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKT~ 

A~m sular kararmış, h~ 
önünde tramvay intizarı uzamı!!O. ~ 
kat ettim, meydandaki havuzdan, vır ,.. 
vırak! kurbaj!a sesleri geliyor. .Ank9 ~ 
radyosunda kırenata ile knbadan Y:v 
bir taksim basladı. Dalmışım, kur .• d 

sesi ile gözümün önüne Kuşdili çaY.'f,ı 
serildi, otuz sene evvelisini görlir 1(1 Ji 
oldum. Baktım, çar"'1flı, yeldi~• 
Türk kadınlan dere içindeki sıın<W e 
kırmızı fesli delikanlılara korka!< 

1
;r 

lirkek bakıyorlar. Kırenata nai!n'e ;,ı 
yaparken ben oparlörü dl"~il. Haındill t 
gazinosunda avurtlannı şişirerek ,,.er 
meler üOiyen zurnacı Y akominin ·~ııır 
yüzünü goruyorum. Tramvaya ıntı 1,... uzamı.ş olacak ki kurbağa sesleri c:ıııv,... 
nıyor, Yakominin kırcnatası etrııfll 
yılı yordu. tıl>' 
Kurba~alıdere kenarında dola$111 .,ceır 

biye talebesi içinde, evet, Keına.,ı_,..,.,t" 
di Clbali -mektepteki adım- yi !!"' ~;_ .. ı.. 

· er tK"' 
dwn. Tramvayın çan! çan! sesi, Y ııuıl 
mak telaşı, kurbal!a sesini d':'~f"aİ~ 
kırenatasını da, hepsini, he-
etti, hey gidi zaman hey!... ___. 

eleııklet 
Ay yıl<Lz tepesine çıkılmı,, ç h .... Acele saçlanmı düzelttim ve derhal 

yemek odasına indim. Orada Oğuz ve 
V edadı bir şişe kan yakın karşısına ku
rulmuıı buldum. Şimdi ı;ok arkadaıı hal
leri vardı ve blribiriyle senli benli lı:o-

-c Bitmedi>-
M'üteaki~ önde bando nnı:Eika Te 

-celeııkler olduiu halde toplu bir halde 

Kubilay abide•ine konulmu' "';.,. bll"' 
bulunan bir aakeTİ kıt"a tarafın le ~ 
vaya üç el atef ed!.lmek 1Ur~Y nibır
şehitleT sel8.mlanmıt •t.: ınerasııne 
yet verilJTOi.stir. 



~NiSAN PA7-' 11.'J'~~l ır;ıtı YENi ASIR 

l119i1tzıer resti bombala 
9hr, 2 v p r b tır ıı 

www o ' - sm __ 
Li2!! • 

SAH F!J 

--o-
[ Baı:ıtarafı 1. cı Sahıft>dı> 1 

~r l:görülerek llücum ~dilmiş ve isabet
~t •Ytledilerck az sonr vapurun hat-

ta olduğu görülmüştür. 
ile~ kararırken Brest deniz üssii
tıa .ı..~ucum edilmiı ve atılan bombala
t\-. -.cJ.rdan birisine üabeti görülmüş-

>~~arekatn iştirak eden bütün tay
~. Uniz salimen üslerine dönmüı-

-
1 

\r klreaJıJı Apartman 
a CISıf Çınar bulvarında Çnnçar 
""n;ı.rtınanı (8) numaralı dairesi ki
''Ul~·· Kapıcıya müracaat.. 

L LEFON : 2599 1-di· 

"-=~---·-----
..:'iribıcl sınıf miitehassıs Dok1or ~~ 
~ AU Kaınçıoğla 
Cılt ıve Tenm;ül hastalık.lan ve 
F.LEKTafK TEDA \TİLERi I' 

~cl Beyler Soka;:'I No. 55 .. izı.ııfr fi 
f;.~ Sineması arkasncla sabah· ., 
~ ~kşamn ltndar hnstAlıınnı knbuJ 

\..._ Tfil.EFON : 3nD ( 46' > - , 
~~--~~~~~~~ 
~ BEL'EDlYE.StNDEN : 
'~ bulunan belediye zab1Ui tnc
' ul an için milsbaka irntihanUe ıne
~ ~&nacaktır. Orta mektep ~ya tim
~ eroeceae tahsil görmüş ve ask~rii
~Ylprn~ bulun.an taliplerin., imtihan 
~olan 254-1941 günü tahsil ve .as
diı.i:'.. ~ ile birlikte zabıta rnü
.-ıtlğflne znüracaatl&n 

18-21..;24 -3 <89H 

'tl!~rii 'lftenlindc\:. parka projesi 
-. ~hince umumi heli\ yaptınlma-. ,... 

4tleri •iidürlüğündc1d ltqf ve tart.. 

~l httıcibince bir ey müd<!f't1e pe-
~ bırakılmqtJr. 

"~~ bedeli 484 lira 4; kuruş. mu· 
't~eminatı 36 lira 35 lcuruı.ıtur. 
tıı~ 2 ft temiAab f ş 1ban\uına yatrra
'-rih// 4 / • 941 tarihinden, '2151• 941 
ffıttı~e lı:adar haftanın pazartesi, çar
ct.tiıt cuma günleri encümene müra-

n. 13 17 21 26 (853) 

ı._ I - Fen.i pa,a bulvannda Çukur 
ttı:':ı"' istimlak edilen kısmının ytktınl
~ •e d1Var çekllmesi Rlana ait olmn\ 
J~il e en~zının aatı111. yazı işle-ti müdür. 
~ndeki ke§f ve şartnamesi v~ile 
~ llrthmraya konulmu~ur. Keş'f \>C'
-:ıı 2495 lira muva1dcat tC"mİnatı t68 

aıln". Taliplerin teminatı 111 b nb~na 
~tırarak mıı'kbuzlarile ihale tarihi olnn 

l 4/1941 pazartesi günü saat ' 6 da 
"ıciiıncne müracaatlan 
\. 2 - 604 ve 620 s~yılı sokaklarda 
bı,!'~?zasyon yaphnlması, yazı işleri 
lıiİdurlüğündeki keşf ve şartnamr.si ''eç
~d ~çık ebiltmeye konulmu~tur Kesf 
~li 967 lirn 78 kuruş, muvakkat te
~· h 72 lira 60 kuruştur. Talipleı-in 
"1'\llrı.ah lı bankasına yahrarak makbl.!Z
~~ ihale tarihi olan 28/4 /9 41 pa
' l ~nü I! at ı 6 dıı encümene mü. 

3 
tarı. 

?tıl.ı l Otobfüı, ~för. biletri ve kont
~lrıl ıın t-, ha~'ket memurlanna t 2S ta
>a~ Y~~hk elbise ve ko.ııket y pttrılm:m, 
\>~hi]ı:ıl"n müdürlüğl-;ndeki şartnamesi 
~lı c açık ek•ilt~mf"VC konulmu!ltur. 
lat 11rnınen bedeli 2000 lira. muvak_ 
~İıı tcıninatı 150 liradır. T nUplC"rln te
l'-11 atı. 1 bankastna yahraralc makbuz
~r~lhaJe tarihi olıin 28/4/1!)41 pli· 
~ L tninü saat 16 da encümenı- mü-

aı~rı. l3 17 21 26 (852) 

t:'\ı~ - 1941 yılı lzmir E ntemnsyonnl 
~ ~ tfiıı Ve Rroşlirierinin tab

0

1 f,ı;i. ya
\>~bn en rnüdürliimindeki şarmımıesi 
~t.ıh 1 

c ~çık ebilt~ey~ konulmuııtur. 
~.11rnnıen heder 4200 lim muvakkat 
lı hlrıan 315 liradır. Tftliplerln teminatı 
lhaı ank •ına yntırarak ma'khuzlariyle 
~!ite 

1 
hırihi olan 2 /S / <)41 Cuma günü 

2 6 da encümene müracnatlnn. 

• 
1 ••• 

Bu zarruuıda dünyanuı hadisatını 
dakikası dakikasuıa evinizde düıkt
tiren bir ~adyuya salıiıı qlnıağı ~ 

, .. ,.... 
ist,eınez ? · 

e.t '* 'llllfbo iie •BllDn iter •••lfftdll
0 0

Slzi alikadar lldebH•-* I* ,...,.°" IMdablllrsMlz. F•bl. unu1ım--.ı111zlıl ... ,. bir d'rO•e. 
..... _,.., •• ıcın ••*••• -., • .,,.,, ltlr r•dro ••sı•fl•f'•' 

"" 1'""'1od• •r•nllan en .. ,akselı .-.ıı ancak f • n • d •mı arı• ı a 
PHIUPS •• ,,,,,,.,.,,,.,,, labol'~• •ZUn ...... netkeslnd• 
..,.....,. muvaffak oklulrfan b• ..... 111 ,..,,UPS ıredvo aflla.lerhldlt 
IHllablllrslnlz. 

1941 Phfllps ehlz9'ef'I teknik sahasındı en uzak lstaalyonlal'ın ne9rlyatını tt•tıretıı ahttlt 
Htln tıblllll)lnde. cereyan tsıuırl'll.llunde .,. ıtllde reni bir hıımle lfıde edl)'Or. • 
PhlUtıı"ln .,8111 •MINlwATT• CambalaN sayesinde cereyan sarilyatınden bGylltıbfr bı•arrqf 
temin ecUımıftır. en kıymıtll tııhlııdan mımut el ile crıısııınmış möblel•rl evinizin iuylntne 
rarıır Phllips tabrlkeları bı.ı sene şimdiye 1\adar MiSLi GÖR0LMEMIŞ ZENGiN ÇEŞ(ti 
L.:ERLE HEfl ~ESEY.f VE HER ZEVKE UYGUN ve 911 müşlWtçesentl..-1 en tlllzlerl tılle tat• 
1nln ecıecek r.clyoıar aert&fnl haNesln iaUhebın• erzedar. 

,,,.,, •• ,,,.,....,. lsflladel• ~•hıeden tt. teıtnlk ıalleseılerlnl 
ı.ır.,. .. .., ...,,..1r ve lecrebe .,....., ••nl••lını.z lc•bıtJu.r 

TEDIYATTA KOLAYLIKLAR 

iillii - Sehitler cnddeııinde abide 
~dclt.i yaya yolun >'.eni~en •. h.~t~.n 
l'illld it. !llptınlması, fen ıı)erı mudurlu
"k~ ekı kesif ve rtnamesi veçhile açık 
lss ~eye konulmuştur. Keşif bedeli 
~t lira muvakkat teminatı 11 lira 65 
-- lıttur. T alipleıin teminatı iş bankası
"-:~1111.ralc makbuzlariyle ihale tarihi 
'iitrı IS / 941 Cuma günü saat t 6 da 

lilt dairesinde 1 ki cem'an 8 adet etüv B E L s A M 1 T L 
makinesinin tamiri, yuı iJleri müdürlü-w ..ı.--
ü\indelci fenni ve malt tartnamelerl mu- İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski aELSOOUKLU~U. idrar zorluğu, mesa-

1 lan 
cibince açık ekelltmeye konulmuştur. oe ve prostat iltihabı. sistit ve koli sistitlere, böbrek rahatsızlıklarına kal'Şl 
Muhammen bedeli 520 lira muvakkat ~n mükemmel bir ilaç BELSAMITOL'dur. BELSAMİTOL kullananlar yu-

~ ene miiracaatLm. 
teminah 39 lira 5 kuru~r. Taliplerin 1tanda sayılı hastalıklardan ~buk kurtulurlar. Bütün eczanelede bulunur. 
teminah İ§ bankasına yatırarak makbuz- Umum satış depc'tSu: Sami Aksu, Yeni Valde Ban No. 20 

~ - Memleket hastahanesi arlcasm
"ııt ~ledivenin etüv dairesincle m~v

t ve eyyar 7, Karşıyaka temız. 

1ıırivle ihale tarihi olan 2/5 /94 f Cuma ""° ,-.--
gü~ü saat t 6 da encümene müracaat-
tan. 17,21 , 25,30 (882) 

-... 
..__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~ DEF.TERDARLICINDAN: 
~ ~illet kızı Dudunun Basmahane ub~ine. olan 2 t 7 lira 50 kuru? • Mil~i 
tiıı ~ ııahş bedeli borcundan dolay1 hacız edılen lsmetpaıa mahallesının bı-
4l'cı ~üksek sokağında kain 23 kapı sayılı ve 75 lira kıymetindeki arsası vi
lip)Ct .ıdarc keyetl knrariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıltanlmııtır. Ta
tıı.~ttn 1 /Mayıs/941 perşembe günü .saat 15 de vilayet idare heyetine müra-
~an olunur. l2 16 21 27 f 380 (847) 

~ılliR DEFTERDARLICINDAN: 
~ ihadın Karşıyaka 1Ubesine olan 047 lira 39 kuruı Milli emlak sattı bedeli 
~~Cllndan dolaya haciz edilen KarŞtyaka Dedebaşı M.Dedebap caddesinde 
~ 246 sayılı 600 lira laymetfndelci evin vilayet idare heyeti lr:ararile21 gün 
"-t ~~tle müzayedeye çıkanlmııtJr. Taliplerin 1/Mayıs/9.f1 perıembe günü 

'; de vilayet idare heyetine müracaatlan ilin olunur. 
'----- 12 16 21 27 1382 (846) 

şı!h t'f.!prealı maJtsaıım Ofisi tzmll' ŞalJeslnden : 
t\;j1 eın~e ait müstamel un çuvallannın nlzamt ıekilde tamiri işleri açık 
'l./P.f trneye lconulmu§tur. Muvakkat depozito alcçaa 300 liradır. Ekslltrnt 
~r'l94t tarihine müaadif Cuma K(lnO 6ileden eTVel saat tO da ya. 

bt. Fazla tafllllt için ıubemize mOTacaat edilmesi ilan olunur. 
11. 19, zı H4o (879) 

ı ı ·ı: .ı• ı.ı.ııı.ıu.ıaı •.. ı ••••• ımum:ııll':r ,•. ı nımıuııuımuımımııımııı:ımııu:ıı:ı:ı 11111111 

inlıisarlar Çamaıtı r~ıaaı müdürlüğünden : 
Senevf 60 lira muhammen bedeli ıcarh Tuz.lamız kaaap dükkanının 

.31 /S /942 ye kadar talibine ihalcai 15 gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmuıtut. 

Bu baptaki hu.ua1 tartname ber gün müdürlüiümüzde görülebilir. Jatek
lilerin % 7,5 muvakkat teminat akçalaıVle birlikte 2/5/941 tarihine mü
ıadif Cuma günü saat 14 de tuzlada müteoeltkil lconıiayona müracaatlan 
ilan olunur. 17, 21 25 1428 (880) 

Mersinli stls nebatları lidanııeı müdürltiiüft· 
den: 
Fidanlık için 1400 lira muhammen bedelli motör ve türbine mübavaa edL 

lecelttlr. Motör ve türbineye ait evrak fidanlı\: miidürlyetindedfr. Eksiltme 
28/ 4 /941 pazartesi gÜnÜ ıaat on be~te fidanlıkta tewekkül edecek kombyon
da lcra ve ihale edilecektir Taliplerin I05 lira muvakkat temfnah malsandı
iına yahrarak mak1»uzlari,İe komiqona mGracaatlan. 

12 16 Zt 26 .1378 (842) 

T. C. Ziraat Bakasından: 
Noterliltten muaadclak 55 No. lu mütesdııil 'kefillik .-e borçluluk taabbUt· 

nameaine müıteniden kendilerine 24/5/937 tarihinde üç tak.itele tütün 
avanıı Yerilen ve hakn bu avanstan faiz hariç (662, lira (42) kurut bot-9-
lan kalan ödcmit Birgi nahiyesinden Salih Vecdi Can, İsmail Cürgüa. Ha
lil Öner, bu borçlarını ödemedil<l~rinden dolayı bankaya medaun Salih 
Vecdi Cana ait Birgi nahiy~ mezkezinde ve Hmrhk maluıllesindeki (do
kuz yüz) lira kıymeti muhammineli bir bap hane tahıill emYal lcana-a 
tevfikan satılığa çıkarılmıştır. 

Birinci müzayede f /4/941 Salı gününden itibaren yirmi bir gün müd. 
detlc devam edecek 22 / 4/941 Snlı günü saat on beşte Ödemiı Malmüdür
lüğünde, muvakkat ihalesi yapılacak. Birinci ihaleyi mütaaklJ> de on gün 
nrfında 2/5/9.f I Cumartesi günü saat on beşte aynı mahalde kat'i ihalesi 
yapılacağından; taliplerin daha fazla malumat almak ü:rere T. C. Ziraat 
Bankam ödemiş fUbesindeki sab§ Jartnamesini görmeleri ilan olunur. 

l, 21 1240 (757) 

Bronşitlere IATRAI HAKKI EIREM 
Beton yol yaptırılacaktır 

tZMIR VILA YETi DAiMi ENCÜMENi REISLICfNDEft : 
Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıı olan 96562,13 lira lcefif bedel 

Karştya\ada Bostanh - Bergama yolu iltisak 1cısm1 beton kaplama tnpatma 
istekli çılanadığmdan eksiltmenin bitiş tarihi olan 1 714 /9 41 den itiharen bir 
ay içinde pazarlıkla ihalesine lcarar Yerilmlttir. 

lstekUlerin toplantı gÜnlerl pzartMd. perşembe günlerinde öğtey• bder 
,.Ubet daimi eadlmenine mUracaatlan. 19 21 1467 (ton' 

• 
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21 NiSAN PAZARTESi 
=-- ·~ :5--fJihai zaferi 

recek har 
ve- Amerika - Yugosıavua INGILTERE MUHAREBESi 

TEKRAR BAŞLIYOR 
ff avaı·arda istOnlttt 

- - -<O>---

Atlantik muharebesini 
Alraanuanı~ kaza abH-... 

mesi ihtimali uoktur 
---co>---

-c>--

K kla bir hükü-
met kurul rsa 
Amerika tanı

mıyacc;ak 

-<>--

--->---

Almanya Tngi
lizlerden daha 
çok tayyare 
kaybediyor 

f. ·o N.~ ... H A·B~E Fl 
lr .. :. 4. • • - - • • • - • • - •• •• : .. 

Dün yapılan Milli Künıe 
maçlar nı~ neticeleri 

~~~-~-...:.~-~x.x:~~-~~~~~~-

Y c·711ız eaı ·zaı!tı.... r~a tl~os~ae1iarın V a,;ng • 
ve tay;va~e!er e l~ -ilvz ton sefiri zafere lıadar 

Almanlar harbı 
lneilterede 
kazanmak 

istiyecekler 
--0--

--o--

Almanlar 160 lıilometre 
a~ınc:a İ1Jgiltere31e varı· 
~orıar, Jngiliz tayyare-

Ankara, 20 (A.A) - Milli küme maçlarının bugünkü neti::el( Ti ~u~rd~ 
İstanbulspor - Demir~por maçı 2 - 5 say ı ile Jstanbulun gahbC'sivle nih~) 

bulmuştur. 

Beşiktaş - Gençler m:is..,bakası <la 2 -3 
~c;:::,..~~~~;:y~~~;:-,.<::-.,..c;.:y:;;::,; a~a~a~ınırs ab:ofr:Cli .. ~ 

im!ıansızdır 
- <>---

YAZAN: Şakir Hazım Ergökmen 

mfic:adele edece~leırB i 
sö31li31or 

Gelecelı sene Almanya 
misli görülmemiş 
derecede ağır hücum
lara uğrıyac:alı 

leri ise •• _. Afrikada ln1?iliz Makineve _, 

~rerilirken 
~.wa.i~ 

' Nasyonal sosyalist partisinin kmulu
şu vıldönümü münasebetile B. Hitl<.>rın 
söylediği nutukta, lngiltcreyc kar!lı Al
mnnyanın girişmiş bulunduğu harp ba
kımından bir nokta dikkati ehemmiyet
le celbctmcktedir. B. HitJer büyük hır 
denizaltı kuvvetiJe İngiliz adalannın ab
lukası tahakkuk ettirileceğiniİngiltereve 
gelen veya buradan giden her geminin 
milliyetine ehemmiyet verilmeksizin bn 
tırılacağını söylemiş ve bu mevzudaki 
beyanatını cuyumad:ğımızı gösterece
ğiZ> sözleriyle tamamlamıstır. 

Nevyork 20 {A.A) - Nevyork Tay
rnis gazetesi Birleşik Amerika hüküme
tinin mesul Yugoslav hükümcti olarak 
hali hazır Yugoslav hükiimetini tanıya
cağını bildirmiştir. 
Aynı gazeteye göre Yugoslavyanın 

Birleşik Amerika hükiimeti nezdindeki 
cfiri B. Kotis Yugoslavların harbın de
vamı müddetince harbe ve mücadeleye 
devam edeceklerini ve Birleşik Ameri
kanın maddi ve manevi yardımları ile 
müttefikleri yanı başında zaferi elde 
edeceklerini bildirmiştir. 
Budapeşte 20 (A.A) - Yugoslavya 

hükünıeti sefarethanesi erkfuu bugün 
Mosko\•aya hareket etmiştir. 

Londra, 20 (A.A) - Sunday Taymis 
gazetesi yazıyor: 
Perşembe gecesi Londraya yapılan 

biiyiik hnva hücumu geçen son bahar
da yapılan ve Alman hava kuvvetleri
ne l>üyiik zayiata mal olan taarruzlar 
iizerine arkası kesilen İngiltere muha
rebesinin ~·akınlarda tekrar başlıyaca
ğına yeni bir delil ilave etmiştir. Gaze
teye göre harbm balkanlardaki meddi 
cezri ne olursa olsun Almanya hakiki 
neticeyi İngiltere ''e Manş denizi üze
rinde almak istiyecektir. Almanların 
İngiltere muharebesini bitirmek için 
yakmdn biiyiik ga~Tetler sarlctıneleri 
beklenmelidir. 

Londra 20 ~A.A) - İngiliz hava is
tihbarat bürosunun Yerdiği malumata 
göre iki aydan az bir müddet içinde 
İngiliz tayyareleri 66 düşman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Bu miktar iki Alman 
tayyare filosundan daha fazladır. 

Mqrt ayı içinde 21 düşman tayyaresi 
düstirtilmüştür. 

Du ayın içinde ise, yalnız gece avcı
ları tarafından 45 düşman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

İngilizler tarafından yapılan gece 
bombardımanlarına karşı düşmanın 
yaptıj:,11 mücadelede Almanların coğrafi 
vaziyetleri daha müsait olmasına rağ
men muvnffakıyetsizlikleri göze çarp
maktadır. Filhakika, Bcrline giden İn
giliz tayyareleri 2000 kilometre gibi pek 
uzun bir mesafe katettiklerinden bir 
çok yerlerde düşman avcı tayyareleri
nin hücumlarına maruzdurlar. Alman
lar ise, ancak 160 kilometre katederek 
bombardıman sahalarına geldiklerinden 
İngilizlerin elde ettiği muvaffakıyet 
kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 

hava hücumları 
çok şiddetli ••• 

Bir çolı hedefler meya· 
nında . 'J'ralJlusgarp ue 
Bingaziye de tonlarca 

lJomlJa atıldı 
Kahire 20 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri karargahının tebliği: 
Dün ve dün gece İngiliz bombardıman 
ve avcı tayyareleri düşmanın Bingazi 
ve Trablusgarp sahilindeki askerlerine 
ve malzemesine hücum ederek ağır za
yiata sebebiyet vennişlerdir. Akroma, 
Eladen, Bardiyada düşmanın bir c;ok 
nakliye vasıtaları bombalarla tahrip 
edilmiş ve mitralyöz ateşine tutulmuş
tur. Derne tayyare meydanı ile Berka 
tayyare meydanı taarruza uğramıştır. 
Tayyarelermiz düşmanın motörlü kuv
vetlerine zayiat verdirmişlcrdir . Gaza
lede bir düşman tayyaresi imha edilmiş 
ve diğer bazıları hasara uğratılmıştır. 

Tobrukun müdaf aasd-
da Hintli kuvvetler dl 

bulunmaktadır 
Kahire 20 {A.A) - İyi haber ~ 

mahfillerde bugün söylendiğine 8"1 
Tobruku müdafaa eden İngiliz k~ 
leri arasında Hintli kuvvetleri de b 
maktadır. Hint kıtalan bilhassa 
çölünde Cebelü Akdarın garbindeldı1, 
rekatta temayüz ct.ıniştir. Bug~ f'.l 
yada bulunan mihver kuvvetlerina 
ziyeti hakkında yeni bir haber a 
mıştır. Bu arada Habeşistanda iıll 
torluk kuvvetleri hemen hemen ~ 
civanna varmış bulunuyorlar. 13~ 
Habeşistanda İtalyanların elinde . ,, 
son müstahkem mevkilerden b~ 
Habeşistnndaki harekAtın bilmecbtıdl': 
biraz yavaşlıyacağı zannedilmelt 1" 
Çünkü bu mıntakadaki muhtelif ita;; 
kollarının temizlenmesi zaruri ~ 

Almanyanın jngiltereyi abluka et
mek için bugün de denizaltı !{emileri 
kullanmakta olduğu düşünülürse, bu 
beyanat, başlayacak olan yeni harekatın 
daha çok geniş bir ölçüd~ inkişaf ede
ceği manasına alınmak icabeder. Fakat 
A1manvanın vakitlerini boş geçirmiv<-
rek, Führerin dediği gibi uyumıyarnk 
yapmış ve yapmakta olduğu denizalt· 
gemileri lngiltereniı ablukasını temin 
edebilecek? mi 

Atinada geni kabir.ee 
[ Baştaraf ı 1. ci Sahifc_>dc ] 

General bunu kabul etmiştir. Yeni kabi
neyi kurmağa çalışmaktadır. Yeni nazır
ların isimleri bugün bildirilecek ve ka
bine and içtikten sonra, derhal vnzife
•İne başlıyacaktır. 

Amerikan yardrmı 

hakkında kararlar 

Düsman Manş iizerinde hava kuvvet
leri mevcudunu arttırmaktadır. İngiliz 
hava kuv\•ctleri Almanların haYa bom
bardımanlarına tam bir mukabele yapa
cak kadar kuvvetlennıemiştir. Ancak 
1942 ilk baharında AJmanyaya misli gö
riilmemiş derecede sert hücumlar ya
pacaktır. 

Observer gazetesi nıH_darları ve ateş 
kuvvetleri artan İngiliz tayyarelerinin 
gündüz muharebelerinde istenilecek ka
dar takviye edildiklerini yazıyor. 

-----
lnf!iliz Hava hücur., ... 

larının dehşeti 

Gazale üzerinde iki Messerşmit avcıla
rımız tar:ıfından düşürülmüştür. Tob
ruk fr .. ., ... i .. ~e Yunkers 88 düşman tay
varcl< : ı. !uşlarsa da avcılarımız tara
fından hasara ui:'l'atılarak çekilmeğe 

Bize öyle geliyor ki İngiliz adalını· 
nın etrafını ve bilhassa Okyanus vollP· 
rmı kesmek gayesiyle kullanılac11k d("· 
nizaltıların sayısı hakkında ne kadar rre
niş ve zenqin tahminler yapılırsa vau• 1 
ınn bu ablukanın, lngiliz müdafa11•ın• 
tehlikeye sokacak bir derecede tahP.k
lruk t'!ttirilebileceğini iddia etmek im
kansı7. denecek kadar güçtür. Ve kann
atımızca denlzyollan, Almanların iddi
asına rağmen bugünkündf'n rtPlın n1 

tehlikeli hir vaziyet P.rz.•,l 0~~ 1 • • 

* Şimdi, bizi böyle bir hıiküın ve karar;ı 
sevkeden sebeplere bakalım: Alnıany;ı
nm deni7.altı gemileriyle ablı;kava kat'; 
mahiyet vermek 1ddiasmı tahakkuk et
lir<'miveceği 'kannahn1 hı\ql Ml'n amil 
1eri görelim: 

1 - Denizaltı gemilt>.:ine karşı müda
faa siHih ve vasıtalarının mahdut oldu
ğu eski bUyük harpte de Almanya •ka
yıtsız ve şartsız deni1~ltı harbb yaptıl'• 
halde muvaffak olamamıştır. Bugün al
ınanlar daha çok büyük srvılarda deniz
altı j!emisi kullanma~2 kalkıssalar dahi. 
alacakları netice. eski harpte elde ettik
terinden daha cok sönük kalmağa mnh
:kOmdur. Çünkü denizaltı gemilerine 
karşı korunma silah, vasıta ve tedbir
lerindeki terakki, bu ge!nilerde temin 
edilen tekıimül1ere nazaran 'lisbetsiz bir 
derecede daha çok yiiksektir. 

2 - tngillz.ler, mütlafıo.a ve muvaffa
kıyetlerini Amerikadan bol malzeme te
min Ptmek gibi bir şarta da ~stinat ettir
mekte olduklarından. deniz yollarının 
emniyetini garantiye en biiyük ehemmi
yeti vermek mecburiyeti karşı~ında bu
lunduruyor. Bu mecburivet tngilizleri. 
kafilelerin emniyetle seyrüseferine hu
ımsi bir itina gösterme{!e zorlamaktadır. 
Son büyük harbin ilk zamanlarında Al
man deni7..altı1arının - eski büyük harbe 
nazaran düşük olmakla beraber • elde 
ettikleri neticelerin gün geçtikçe azala
rak nihayet çok zayıf kıymetlere düş
mesi alınan tedbirleTin tesirini göste
rir. 

Denizaltı gemilerinin yavas yavaş bir 
tehlike olmaktan c;ıkarak kafileler kar
şısında bizzat tehlikeye düştüklerin i 
ııcıkca anlatan ve bu suretle yukardak' 
iddiaları teyid eden Mdiselere şahit ol
dui.1umuzu bilhassa ~öylemek isteriz. Bu 
Mdiselı>r. çok pa~alı ve k;yır.eti olan bir 
takım Alman gemilerinin lı:!Uilelere ta
arruzd;:ı kultanıJmağa ba5lanmış olma
sıdır. Deniz seyrüseferinin emnivetini 
bozacaklnrını, hatta bozmakta oldukla
rını ilôndan geri kalım, an Almanlar 
bu sözlerini yUrütebi11nek için, görülü-

_ yar ki hliyük fedaka .. l•klara katlanmak 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. Monte
video'da kendini bat.nca~a mecbur olan 
Graf von Spee zırhlısını buglin korsan
lık eden Alman gemilerinin akibetini 
gösteren güzel bir miSbl olarak burada 
hatırlatmak pekfila rrümkündür. 

3 - lngilizler, Amerikadan mühim 
miktarda büyük tayyare 11lacak ve bu 
ta,yyarelerle kafilelere refakat ederek 
denizaltı gemilerinin ve her cins korsan 
gemısının ortaya atacaklan tehlikeyi 
tamamen önliyeceklerdir. Tayyareler 
'düşman gemilerini kafileden uzakta 
iken S?Örebilecek ve yapacakları taar
nızlarla her yerde bu gemileri imha 
olunmak tehlikesine düşürecekll"rdir. 

4 - lngiliz havacılığı , bugiinktine 
ni"bı>tle ehemmiyetli bir d("recede mo
dem bombarchman tayyareleri He tak
viye ediJmiş bulunacağı içlıı deni7-ıb 
~emilen inşa eden tezgahlarla bunl:ırın 
h:ınndıklnrı bütlin üslerin bombalan
masına imkan hasıl olacaktır. Bu. yıla
nın Yumurtalarını yuvasında öldürnw
ğc cok henwr. Ve hesap orlur ki mev
sim ve tarih ilerlcdikce, f nrriliz bom
b.ırdımanlan daha hliytik şiddet ve ke
safet kazanacağı için Almanların taar· 
nız iimit ve vasıtaları muhakkak bir 

--<>--

Uzak Sarka ~i- ! "'""'~'k~::·;:"'h:·;~~"'"'"'~ 
-

den 2:emiler hi- ~Cenubi Afrika~ 

---C>ıt---

1· eni bon..balar 
"Berlin" de ne

ler yaptı? mave edilecek 1 da bu h~rhe 1 
---<>--- - - J--

TA YY AREL ER DERHAL KUL· I iştirak edecek 1 LIZBONA YENi _GELEN BiR 
LANILACAK ŞEKiLDE § --~~-~ ~ YOLCU GORDUKLERINI 

'cONDERILECEK . ~BAŞVEKiL « BUTUN MENA·~ ANLATIYOR.,. 

mecbur edilmişlerdir. 
18-19 Nisanda Bingazi limanına akın

da bir gemiye tam isabet kaydedilmiş
tir. Rıhtımlarda yangınlar c;ıkarılmıştır. 
Tarblusgarbe on beş ton bomba atılmış
tır. ts·panyol nhtımiyle garp nhtımınn 
büyük isabetler kaydedilmiştir. 

Şarkı Afrikada Dessie ve Kalomata
da cenubi Afrika hava kuvvetleri düş
manın motörlü nakliye vasıtalarını bom
bardıman ederek büyük zayiata sebebi
yet vermişlerdir. 

---c ... ,. __ _ 

Yunan cephesi sağlam 

Y~~an kabineSi 
teşekkül etti 

Kabhteye bizzat kr.ı 
Yorgi riyaset eclec~~ 
Londra 20 (A.A) - Atina ra~ 

yeni Yunan kabinesine bizzat kra~ ~ 
ginin riyaset edeceği bu akşam bıl~ 
miştir. Yunan donanması genel ko ı( 
başkanı amrial Sakellaryu başvekil~ 
twinliğine ve bahriye nazırlığına ft' 
edilmişir. Kabinenin diğer azası 
lardır: ~ 

Londra, 20 (A.A) - Deyl\ Skeow j BUM'Z' Z•FER '"111 KUL• j Londra. 20 (A./>..) - lnıı:iliz. bava 
· A ·k d 1 ·1 k ~ kuvvetleri tarafından Berline yapılan gazetesı, merı a an ngı tereyedesrehva] :a . LANA"AG~ JZ )'" DiYOR ==_: 

r R.. •m. lı 1 ci Sahifede l 
_ •• 1c .. enc1.1a Y-.. batlarma ,-aklat-
mak letebbüsünde bulunmUf ise de Yu
nan topçusunun ve havan toplannm 
{iddetli ve isabetli etetleri kal'fısında 

Hariciye nazırı general Fana!(~ 
bava nazırı general Niko1aidis~ ırı 
kaiat nazırı general Korzas, hariciye 
maliye ve milli iktısat nazırı B. C 
ros, dahiliye ve umum emniyet olunacak tayyarelerin icabında ll .,, son hücum esnasında Alman hükümet 

havalanarak faaliyete geçecek k"ld - - merkezinde bulunan ve halen Llzbona B. Maniadakis, sıhhiye ve matbuat 
zırı B. Nikoulidis. Kabine azası~ 
17,15 te yemin etmiş ve bunu mUt 

şe ı e § Londra, 20 (A.A) - C.enubi Af-§ gelen bir müsahit, Deyli Meylin muha-!evkedileccklerini yazmaktadır. - 'k h··k·· · · C l S ts - • 
:rı a u umet reısı encra • :nu = birine yeni Jngillz bombalarının müthiş bu teıebbüı durdurulmUftur. 

Amerı"kan hükümeti uznk şarka gön· = demı·ştı·r kı· · = 
- · - tesirlerini şöylece anlatmı~tır: 

derilecek ilk vapur kafilesine harp aefi- § c - Cenubi Afrika Ak.deniz mu- ~ _ Bir bomba bir apartman bloku 
Ayni mmtakada Yunan kıtalannı iz

aç etmeğe uğrapn bir İtalyan müfreze
si muharebeye batlamadan dağıtılmıı
hr, Awun ıimalinde Yunan topçusu 
Ertoko ve Andronikon · istikametinde 
ilerliyen bir İtalyan motörlü kolunu da
iıtmııtır. 

ilk içtima aktedilıniştir. 

nelerinin refakatı lüzumunu hissetmek- § harebesine iştirak ederektir, Bunun § üzerine düımüı ve blok tamamiyle 
tedir. §:çin Cenubi Afrika mille1lerinin gay- § mahvolmuştur. Berlinin en büyük abi-

Yunan cephesinde 
Londra 20 (A.A) - Yunan mat~ 

nezaretinin Atina radyosu taraf~ 
neşredilen bu akşamki bültenind~ _,., 
noktalarında değişiklik yapılmış o~ 
n~ rağmen müttefik miidafaa ha~ 
hiç sarsılmamış olduğu bildirilmek " 
Bültende Almanların bütün Yunaıt ~ 
İngiliz cepheleri boyunca büyük ~ 
şiddetle hücuma devam ettikleri, I ;cil' 
süratle ve kat'i bir netke alma~ ,V 
yapılan bu gayretlerin akamete uğt' 

---«o> :.-ellerini azaltmamalarını istiyorum. 5 delerinin merkezinde yanp,-ın bombaları 
§ Yiiıde yüz biz de harbe iştirak ede- § Maltaya yapılan 

yeni laüc:urn 
pek çok yangınlar çıkarmış, bu arada 

: ceğiz ve bütün men'.lbiiınizi zafer:: büyük infilak bombaları da düşmüş-E için kullanacağız.> :_- Andronikonun cenubu garbisinde bu
lunan Y onan mevzilerine yaklatmağa 
letebbüa eden diğer bh· dü,man teıek
~ülü ağır zayiat verdirilerek püskürtül
miiftür. Bir miktar esir alınm1Jtır. 

Malta 20 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Mühim bir düşman hava filosu Malta 

üzerine taarruz etmiş ve projektörlerle 
hava dafi bataryaları hemen faaliyete 
geçmiş, bir tayyare düşürülmüştür. 

tür. 
~lllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl~ Saat 3, 30 da tehlikenin nihayet bul-

Muhtelif yerlere bombalar atılmışsa 
da hükümete ait binalarda zarar yok-
tur. Bazı yerlerde hususi binalar üze
rinde çok tahribat olmuştur. 4 ölü ve 
7 yaralı vardır. 

Kahire, 20 (AA) - Orta §ark ln
Bi1iz hava kuvvetleri karargahının teb
liği: Düşman tayyareleri Malta üzerin
de uçmuşlar ve attıkları bambalarla hu
susi binalarda zayiata sebebiyet vermit
lerdir. Bir Yunkeıı düşürülmüştür. 

----«O>---

J apon ynnın müşkü-
latı artacak, Çinliler 

cok nikbin • 
Çunking 2 O {Radyo) - Çin ha

ticiye nazırı Sovyet - Japon paktı mü
nasebetiyle tunları söylemiştir: · 

- Önümüzdeki aylarda düşmanın 
müşkülatı artacaktır. Çin milleti ıiyasi 
vaziyttin inkişafını dikkatle takip et
melidir Biz Sovyetler ve dostlarla mü
nasebetierimize en büyük ehemmiyeti 
vermekte devam edeceğiz. Çin her şey
den evvel gayretlerinin rn büyük kıs
mını askeri hazırlıklara hasretmektedir. 
Beynelmilel vaziyetin inkişafındııfı nik
bin bulunmaktayız.> 

----oııı---

Yunan lıralı heyecanlı 
bir hitabe Irat etti 
Londra 20 (A.A) - Yunan kralı Ma-

jeste Yorgi Yunan milletine Atina rad
yosu ile yaptığı bir hitabede ezcümle 
şöyle demiştir: 

•Müttehit ve azimkar kalarak mem
leketin namus ve istik151 mi.icndeJesine 
devam ediniz. Vatanı sonuna kadar 
müdafaa etmeliyiz.• 

Alman ya Atf antik 
harbını kazanamaz 

-<>-
l. Baştarafı 1. ci Sahi/ede J 

mesafeli tayyarelerle istedikleri şeyi el
de edemiyorlar. Donanmamızın sahil 
servisi ile işbirliği yapması düşman zayi
atının artmaşını itaç ediycr. Bu zayiatın 
daha ziyade yük.cıelecC'ğine şüphe yok
tur. Bu hal Atlantik muh:ırebesi kazanı
lıncaya kadar devam edt>cektir.> 

HlTLER NEDAMET 
EDECEKTtR 

Bahriye nazırı hava hücun:ları müna
sebetiyle şunları ilave etmiştir: 

« - Hitler intikam ak1rJarında devam 
edecekse bu işimize yarıyacaktır. Biz 
askeri hedeflerin bombardımanını tercih 
etmekteyiz. Fakat efkarı umumiyenin 
mukabele bilmisil isteven sadalarına ila
nihaye cevap vermemek mümkünsüz o1a 
caktır. Bu adalarda en uzun menzilli ve 
en ağır bombalar taş•Jan filolar hazır
lanmaktadır. Hitler hayatta iken başla
dığı işe nedamet etmek f1rs;ıtını bula
caktır.> 

tNGtLtZ DONANNl~ı\SI 
KOMANDANININ REY ANATI 

Londra, 20 (A.A) - İngiliz donanma-
sı kumandanı demişti,. ki· • 

Avrupa canavan ile yapılm bu mil
cadeJede üç meydan muhnrebesi vardır: 

1 - İngiltere meydan muharebesi, 
2 - A tlantik denizi mPydan muhare

besi, 
3 - Orta şark meydar. muharebesi. 
Bunların hepsi de mühimdir. Fakat 

hunlardan ilk ikisi hayat~ mahiyettedir. 
Bunları teyidedemeyiz. Almanyanın 
İngiltereyi mağlup eMbi:mesi için ye
gane şart Atlantik mı>ırdan muhal'ebe
sinde zafer kazanmasıdır F 'lkat benim 
r!onan,:namı1.a çok i!irrıacl ım vardır Do
nanmamız herc;;cvyi h>tlle:focplttir. Buna 
cüphe yoktur.:> 

ı:ıkamete uğramakta gf'cikmiveccktir. 
Hülfısa. denizaltı hnrbini ve İngiltere- B1R KtL1SEY1 YIKTILAR 

nin bu suretle abluka altına alınması Londra, 20 (A.A) - Snn vapılan Al-
!d ·asını nazari de olsa kabul ettire- mnn hava hücum1arın1n "lerkezi, evvel
cek elde müsait hic; bir imkan yoktur. ce bir bomba isabeti ile hasa,.a uğramış 
Ve Almanların bu teşebbüsünü. eski olan Sencorç kilisesi olmuştur. Bu defa
büyük harpte yapılmış olana benzete- ki taarruzda, 18 nci aı;ırda yamlmış olan 
rek kıymetlendirmekte kanaatimizce mo1.aik ve renkli camların hepsi kırıl-
hic bir vanlışlık yoktur. , ınıştır. 

duğu bildirilmşti. Bunun üzerine bu
lunduğum otelin taraçasına çıktım. Her 
tarafta yangınlar vardı. itfaiye ve yar
dım vasıtalarının büyük bir sürat](" gidip 
geldiğini gördüm.Bu ekipler mütemadi
yen ve c;ok acele çalışmakta idiler. Bun
ları yıkıcı ekipler takip etmiştir. 

Almanlar vukua relen ha.sarın izleri
ni mümkün olduğu kadar bırakmamağa 
calıfıyorlardı. 
- Deyli Meyi, Lizbonda bulunan bi
risinin Berlindeki nipnlısı bir kızdan 
aldığı mektubu da neırediyor. Bu mek
tup Alınan aansörlerinden kaçınıf oha 
gerektir. Mektupta kız «neticeden kork
maia batladımıt demektedir. 

Müttefiklerin timal cephesinde Ma
nıubrdan ırelerek garbi Makedonyaya 
eiden Alman kuvvetleri dün Herleyeme
miılerdir. Bundan ba,ka Grebene ve 
Alyakum vadisi ve Olimpos dağı ıilsile
ıi mmtaklarmda bulunan diifman kol
lan evvelki gün itral ettikleri mevkiler
de durdurulmutlardır. 

ğı tebarüz ettirilmektedir. 
imparatorun avded 
için hazırlık yapılıY~ 
Londra 20 (A.A) - Royter. aja ;ıtr 

verilen bir habere göre Habeş:s!a°p,.
paratorunun Adisababaya avdeti . t1" 
kında yapılan haz.ırlıklar sürat1e ~le~ 
mektedir. Son haberlere nazaran ~ 
rator ordusunun ba~ında ve Debr 1Jı1 
kos mıntakasında bulunmaktadır:~ 
saha Adisababanın 175 kilometre şı ___ _...,o,----

Garp cölitnde askeri • 
vaziyet. gittikçe 

iyileşiyor 

Alman hava kuvvetle!i Y enişebiri 
bombardıman ettikten sonra Lamyayı 
da bombardıman etmişlerdir. 1 2 Al
man tayyaresi bu taarruza iştirak etmiş
tir. Hususi evler hasara uğramı~tır. Si
viller arasında ölü ve yaralı va dır. 

Mcçova, Halikis, Elefrohoryovu da 
düşman bombardıman etmiştir. Hiç bir 
basar yoktur . 

Kahire, 20 (A.A) - Orta şark İngiliz 
kuvvetleri karargfıhının tebliği: 

Yunanistanda Perşemb~ ve Cuma gü
nü lngiJiz hava kuvvetleri mühim faali-

Kahire, 20{Radyo) - Mısır baıve- yette bulunmuşlardır. Alman tayyare
kili f.!üseyin Sırrı paşa garp çölündeki ]eri avcıların himayesinde Halkside mo
harekat halkında gazetecilere apğıda- törlere ve kıtalarımıza hücum teşebbü
ki beyanatta bulunmuştur: . sünde bulunm~larsa da devriye vazife-

cBugün aldığım malumat vaziyetin sini yapan avcılarımız tar.dır.dan büyük 
gittikçe ve muntazaman iyileşmekte ol- zayiata uğratılarak ç~kilmeğe mecbur 
duğunu bildirmektedir.> edilmiştir. Burada br~ Yünkers, dört 

---co> Messerşmit ve bir Haynkel düşürülmüş-

Alman uzun 
tür. Melos üzerinde T. 79 bir düşman 

Dl en zİ) Ji tayyaresi hasara uğratı!mişhr. Avcıları
mız zayiata uğramamışlardır. 

topları t~sirsiz bir 
ıeeş açtılar 

Londra, 20 (A.A) - Framız sahille
rinde yerleştirilmiş bulunan uzun men-
zilli Almnn topları Duv1·a ateş açmışlar
dır. Bu ateşi gayri muntazam salvolarla 
iki bü~ük top açmıştır. NP hasar vardır, 
ne de ınsanca zaviat 
~"'<'~ 

Istanbuldan 
Anacolu va gidecekler 

lstanhul, 20 (Telefon) - Anadolu
ya gidecek vatandaşlara verilecek vesi
kalann hazırlanmasına bugün Pazar ol
masına rağmen devam edilmiştir. Salı 
rününden itibaren vesikaların alakalı 
vatandaşlara tevzi edilmesl. kuvvetle 
muhtemeldir. Sevkiyata hafta sonunda 
başlanacaktır. ilk kafilenin vapurla sevk 
a<lill'!ce~i anlasılmakıadır. 

Bakırkövünde 
bir ölüm 
---•o•·---

Hadise kaza ve ya 
cinayet mi? 

-<>---
İstanbul 20 (Telefonla) - Bugün Ba

kırköyünün Osmaniye caddesinde 61 
J aşında Mestan oğlu Hasan evinin bah
cesinde karısiyle birlikte sığınak kazar
larken kazma ile karısının başını yara
lamış ve kadın hastaneye nakledilirken 
ölmüşiir. Hasan hadisenin kazaen vuku 
bulduğunu söylemektedir. A.Pliye ve 
1.abıta tahkikata başlruıÜştır. Kadında 
bir yara değil iki yara . bulunduğu ad
liye doktoru tarafından tesbit edilmiş
tir. Kadının bir kazaya veya cinayete 
kurban gidip eitmedi!i tahkik ediliyor. 

garbisindedir. _./' 

Yunanistan harpleri 
[ Baştarafı 1. ci Sahifed• !

temayüz etmiş ve aancallan ordu e 
yevmisinde zikredilmiştir , 

Makedonyadaki harekata gelinCe;iJ 
Almanların bu mıntakada bir 

hareketi bildiriJmektedir. . . .,,~ 
Atina, 20 (AA) -· lngılız Jiıl' 

kuvveleri umumi karargahının ıeb~ 
Jngiliz bombardıman tayyarelet~ 

fena hava şartlarına rağmen cum• ... ,, 
mütemadi surette düşman münıılr.• .,ıl' 
na ve kollarına hücumlar yaptığın• 
dirmektedir. ~ 

Bombaların bir çoğu motörlü 11 •
11

fi' 
ye vasıtaları tecemmuleri araııınd• J.,J' 
lak ettiği görülmüştür. Ayni zaff111

.,,, 

keşif tayyareleri taarruzi keşiflerde 
lunmuşlardır. t11'lf' 

Tayyarelerimizden ikisi dönrfle 
tir. ff1.,i'f'4 

Atina, 20 (A.A)-Yunan e ~ 
nezaretinin tebliği: Dün biribiri 11 eleıl 
ca dalgalar halinde Alman taYY.11r 8'' 
Lamyayı bombardıman etmişlerJ~r. fiJO 
zı evler hasara uğramıştır AYt:,..rıe' 
1 falkisi bombardıman etmiştir. ·n10' 
zayiat yoktur. Hasar azdır. Agrı ı;t6 
bombardıman edilmiştir. Bir ~a~vaıiı"' 
vardır. Hasar azdır. Agriyc:_P.~~';;.n.tGf• 
da bir Alman tayyaresi duşu 

0
.1111itt1t· 

Asilyo köyü bombardıman e 
1 r 11.,.dı' 

Sivil halk arasında zayiat ve dha&Büzetl,,. 
Bir Alman tayyaresi Sakız _8 ıun rrıit,,J· 
de dolaşmış ve evlerin çatısın: 9ft 

• - - H aar yo.-tuf· -vöz ateşı ac;mııtır. 11 "of .,,Mı,.. 
ltalyan tayyare gurubu. 1•

1 
orıı ı,'1dı"1., 

b k •J • 1 lO"' rinde alı çı gemı enn 
etmWir. 


