
(Sayısı heryerde 2 kuruı} .. Selim ;. ÇELENK 
~eşriyat Müdürü 

Abone :Yıllığı: 5Lira 
Yabancı memleketlere 
8.Lire "Günü geçmiş 

sayılar 5 kuruş 

T elefon:l-46-P. K. 24 

ADRES : YENIGÜN:ANTAKYA 

Yunan mu=:: 
kave"ıeti de
vam edi9or 

-~!!-nbu/da işi ol Volimizle P. Belgrad bom-
'1ll11 - Mü/ ettişimiz bardınıanı 
- D~an,vatandaşlar ~:ıın~İ:"Şt~,~i~~k:e. hakkında 
ett~kV/ef hesabına arZlJ. Süe rle Parti Müf .. ttişimiz Tüyler Qrpertici tafsilAt 

l [ fuhridd in Tırıdoğlu dün 

. eri mznrakalara nak öğleden sonra Hassa kaza· 
r

1
1 sııı "tmiş veakşam geç 

... Anıt ı . edz/ecek/er1 v kıt şehrimize dönmüş· 
. ıtralO ·R d 1 lerdir. Kendilerine parti 

'sıııdc0ı \ a yo .gazete-' sız olarak istedikleri yere \İl3yet idare h<•ycti ı eısı 
d .. latanbut . göndf"rilecek ve nüfus ba Abdulla Bilgin de refakat 

gllrluır..u" L .. :mnıyet Mü- 50 k"I k d . . 4 ıc .. g sına ı oya tt ar ba- etmıştır. 

~ııelb'de lstanubunl (lO ni1an_) gaı·da aısbileceklerdı"r. Ma • g 1 Dantelsiz kuruşlar de ğlf 

11
;· ~r tebıii g··a~t~ erı· aşlarını gittikleri yere nak tiriliyor 

ki:. u tebliğde ~:n~~i~!~·. ı~ttirebilirler. Bir nisandan itibaren 

ı 2- ıstanbulda oturan tedavülden kaldmlmış olan 
staııbuld · ı 1 • b' labaası il oturan Türk ve aı e erıle ırlikte git- dantelsiz bir kuruşluklar 

"e Yetirn"atandışlardan dul meyı arzu edenlerin de Ziraat Bankasile mal san· 
"k•dakj lllaaşı alanlar a· devlete ait tren ve vapur daldarırıca değiştirilmeğe 
'!arak 15no~taları dikkate larla ve yine 50 kilo)'& ka başlmııımıstır. 
ll~ş~ nısan l dar bagailarile birlikte KAYMAKAMLAR 
r:- "lllınil k sa ı günü t:.tnrı adar b parasız gönderilecekler· ARASINDA 
t 1Yct .. lsti\n ul 
ıt~ .. t llludürı··~·· dir. k " ed ugune mü a ııt erek b" Alınan bu tedbirler hiç 

llcakı ır~r vesi· 
ı_ llrıhr. kimseye bir taarruz niyeti 

nıute k 1'~nb ld le değil.. tam~men bir ih a it u a oturan 
nıailş ' )eti tiyat ve hesaplı tedbirdir 
le 1 alarak m ve dul 
d llleş2111 ol baş"a bir iş- Bundan dolayı telaş etme 

C~hkendifer·ın1yan ve sefer ğe hizum yoktur ve bunu 
tı ıne b· tabii görmeledir, 

l' r,k etrniYcn •z.medt tevec Hu tedbir bir harbin 
ve Ya tnıntak "~tan aşlar h"şlıyacağına veya harbe 

~rzu •ııle lzmir · · · d nıi\k qırn rn .. gıreceğım,ze elalet etmez 
'i Uz .. r • ustesna ol· Her tedbiri vakit ve 7.ama 

B~lt-~irıe c >'~~dun diğer ınnda alan büküm!t bu ih 

Yo!ı i•bilcr J' eceklerdir. ti yat hareketi dt! l.er ih 
iltil.. evlet Demı"r ~eın\lerde ,.... ...... _ timall! karşı tam zamanın 

fi~ ~ da almış bulunmaktadır: 

Qzırl - --
liususı ~nan geni bir kanun 
A ~Azı MA~~~SEBEYE AlT KANUNLARıN 

kat .rııc,r,_ D .. LERı TADJL EDiLECEK 
Ye ctı, Muh ahılıye Ve hetind~ "'"ayrılmakta olan 
ıtı~' llİt ka lst:bei hususi 
d ddctcrj ~Unların bazı beden terbiyesi tahsisatı 

a bir k nın tadili hakk yüzde bire indirilmekle 
ılırı •nun ın ve b" · · k 
t Clftıışht L~ Proiesi ha ına verlısı anununa 
•rıll .. · ayaba istinaden yüzde 12 olara" 

tindt:R<>te, vW «>sasla tespit edilmiş ohın vergi 
• rtıi d~~ t:şüğıd?et bütçele nısbeti meskenlerde yu··z. 
tc •tel 1 :Vaıılı res 

' J 1Ytılrııa~tc müessesele de 14e ve sair binalarda 
''; u olan hisseler is~ yüzde 16 ya çıkarıl· 

l' "' - ilk maktad,r. 

'ctı \it tn tedrisat mual ö rfı· t·dare 
rtıl Ckt ollıavinlerine . l an verı • 

B rnesk~n b~dc· kanununa 

Hassa Kaymakamı Ha· 
lil Tekin Reyhaniye Kayma 
kamlığır.a naklcdilmiş,Has 

sa Kaymakamlığına da Vi 
la yet Maiyet J oıemurlarm· 
dan Eyup Boztepe tayin 
olunmuşlardır. 

Güreşçilerımizin nıuvaf· 
fakiyeti 

Bu a} ın altısında Mer· 
sinde lçel, Konya Burdur 
ve Hatay bölgeleri arasın· 
da yapı: an Gö• eş müsabn· 
kalarında bölgemızin aldı· 
ğı netice şudur : 61 kilo 
siklette Bekir Söyler 
gn:p birincisi olmuştur. 

Bu neticeye göre taklm 
tnsnifi de bölgemiz üçüncü 
gelmiştir. 

Türk hava 
kurumuna 

T eberrüler devam ediyor 

Türk Hava Kurumuna 
teb~rrüler devam etmt!k 
tedir. Dün tüccarlarımız 
dıuı Abdu\lah Şeb Kuru 
ma 300 lira te~errü eyle 
miştir . Kurum hu vatanda 
şa teşekkür eylemektedir. 

Vişi 10 A . A. - Bel· 
gratta kalan Fransız Ofi 
Ajansının muhabiri Alman 
tayyarelerinin l3elgrad1 

bombardımanı hakkında 
şu tafsilatı vermektedir : 

Pazar günü saat 4 te 
150 Alman tayyaresi ŞP. • 

bir üzerinde uçmağa baş· 
lamış fakat l>oo,ba atma • 
mışlardır. Fakat saat 7 de 
tt'krar şehrin üzerine ge· 
len bu tayyare filoları bu 
&efer bombaiarını ş~brin 
üzerine boşaltmlş ye orta 
lığı siyah bir duman "•p· 
lamıştır. Panik yavan 
haile şehird~n uzaklaşarak 
hir.rete başlamış, saat 9 
dıt ve 11 de bombardıman 
lar tekrar başlamıştır. 

Bombalar yağarken ka 
bine Başvekilin riyase~in· 
de toplantı halinde idi. 
Şehirdeki sağlam binalar· 
.la bir tek cam kalmumış 
hr. On evde bir yıkılmış· 
hr. Şehirde uncak 1000 
kişi kalmıştır. Sokaklar 
ölülerin cesedlerile dolmuş 
tur. Manzara çok •lendi 
dir. Bombardımaııdaıı soıı 
ra kadın, çor.uk ve ihuyur 
lu yıkılan evlerini ara • 
makta idiler. 
Bulgaristanın bir tekzibi 

Sof ya - Tlirkiyedek~ Yu· 
goslav büyük Elçiliğinin 
Yugoslavya)'ll karşuliulgar 
kıtalar mm oıuhasamata 
faal bir ı.urctte iştirak etti· 
ğini Türk hükumetine 6il· 
dirmiş olduğu ~hakkındaki 
Röyter telgrafı hakkında 
Bulgar ajansı bu haberle· 
rin temamile ya!an oldu~u· 
nu bildirme&e salahiyet· 
dardır. Dün başvekil Filo· 
fon mebusan meclisindede 
söylediği gibi Bulgar kıta· 
lan hiç bir tanıta Yugos· 
lavyaya karşı hücu.4ıa işti· 
rak etmemektedir. 

~-'~1ırıirı~u~u~idare ' büt- YenihOküml•r il&ve İcra Veki[-
•n • &n~· .. at k •dllioyr f a 

bit 'Yrılrn,kt y~ unun Ankara - Örfi idare ferz· h f • 1.Sp n l} Q 
k t'ita' il '.>lan .. d k ege l i 1 •rııl ~ ._, n~\cd · yuz e anunu tadilC\tı mucibince ngiltere ile ktis tdf bir 

C 1 ı: 'Ye f ark1 örfi idare mah"emelerin· O On toplandı Anlaşma imzaladı 
ııı.tcfr,ı. At

1 
.. ·

1 
d· urk ~ h k Ankara 10 tR dyo ga 

ıt d .. v - erı mu a eme usulü· l de .. 
1 

c İlrtıclc crgiaiııc.Jcn k Ankırı 10 A.A. - c· :ıetesi) Madritten gelen 
l. .. tı n· b tc ol anununun t.atbiki kanun hü 'Jtını. 1• et· •n yü, ku· mi · "k · ra Vekillt":ri Heyeti bugün haberlere aöre, ln<Tİlt~re 

..:11,
1 
~. •ndck· ... erı ı tıuımdan bulun 
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D ''••eıi ' tırıat duğuna göre, muhtelif ma· öğleden ~onra Baıvekllet ilt! ispanya arasmda bir 
'Yrıl -'ı' oı : h \ d binacımda ve Basv kil Dok d ) · l ~-ı aıı y·· "erg· . al er e kurulacak örfi ıda. • ikti~a i an aıma ım:a a•ı· 

a ctj h· Uzde lS ııınden re mahkemalerinin örfi ıda tor R.-fık sHydarnm Riya· mışbr bu anla::;manın ma· 

Almaniar aöır zayiata 
u(iradıler 

Atina 11 A. A. -
Atina Ajansının bildirdiği 
n· göre, Yunan kuvvetleri 
Almanlara karşı mukave • 
mete devam etmekte ve 
düşmana a~ır zavıat verdir 
mektt ·dir . Diğ~r taraftan 
lngili z kuvvetler ile işbirll· 
ği yapan Yugoslav tayya· 
releri Yugoslavyada iler· 
}emekte olan Alman "ıta· 
atına çok şiddetli darbeler 
indirmişlerdir. 

EDEN LONDRAYA 
DÖNDÜ 

Lon~rü 10 A.A.- in· 
giliz Haticiye Nazırı Eden 
ile ErHmı Harbiye başka· 
nı General Dili Urtışark· 
tan Londraya dönmüşler· 

dir. 
lngiliz ordusu yani mev

zilerine yerleşti 
Londra 1 lA. A. -

Yunanistanda ihtiyıtta bu· 
lunrn Jngiliı: seferi ordu
ı:;u Yunan ordusile hera • 
ber yeni mevzilere yerleş 
miştir. Bu mevzi tasavvur 
YP>. tahmin edilemiyen bir 
yerd .. dir. Bu plan büvük 
bı r ıııuv'iff kıye ı v · d ~tmek 
tedır. Yu ı .an o c! ı ı ı S· 
lan iği hiçbı r Zli ın tll n Jd J 

faayı d işünm,mişleı:di. 
Şehir daha evvel tabliye 
edilmiş .,e Almanlar 'boş 
şehre girmişlerdir. lngiliz 

( SByfeyi çevıriniz) 

SON DAK1KA 

Türk-Bulgar
hudadunda 
Bulgar - Alman kıtalar& 

çekiyor 
Beı lin 1 l A .A.- Ya· 

rı resmı bir kaynaktan bil 
diriliyor: Türk hududun· 
daki Bulgar kıtalarmın hu 
duttan çok geriye çekil· 
mek için emır aldı"ları 
beyanolunmaktadır. Trak· 
yadaki A\r.ıan kıtalarının 
da bu nisbette geri cekile· 
r~lc Türk hududundan uzak 
taşması da mukarrerdi. 

MACAR OR9USU DA 
HAREKETE GEÇTl 
Budapeşto 11 A. A. -

Macar Aj,nsından : 
Macacıtr hükumet Nai-

bi Amiral f'?orti m llete 
~ hitaben bir beyanname Qıt, '&acıi ı. .. 1dNafıa V c r ı. f d setinde b.ftal ık toplantısı· h" · h k' d h u· z t0 f "· 

1 
l e "'omutanı tan\ ın an i<la· ay'!tı a ~ın a en ... • 

il rı makta k · d d o\l d resi müşkılata mucip bulun· rıı yap ua ruznamesın e· siıat gelmemiş ise e lngil· 
1d11 n •rı b d ki maddolt:-.ri görüşmüştür. k b '-re b.. •şk• L uğuodan her mahkeme renin ispanyaya i i uçuır 

1 neşred~rek Y l!goslavyada 
ya~ıyan Macar milletıni 
anarşiden kurtarmak ıçin 
Mac .. r ordusuna emır ver 
diğini bildirmiştir. 

ı,b,·ı· utçcıc · . r.ususi d" d b ·ı· · 1 k h" 1 l' Tin• nez 10 c ir adli amir bu· milyO'l lngı iZ hra 1 • ır 
"lldan _.n nakdi )'Uıdo ile· • lundurulması )üzümü gö· nuna hiıküm\er ilavesi tek· kredi açtığı bildirilmekte· 

' nıs rUlmüıt ve bu hususta ka· lif edilmiştir. · dir. 



fENIGCJ1(. 
Sııyfa-2_; 

\ lngitiz resmi Almanya cid-!Jrakta dur um Haciz koro 
G5rüşler : -Bir işaret 

bekliyoruz 

tebliğleri di bir dii.şman Emôr~bdullah ve Nurô Hali fimda ~ul 
Kahire 10 A. - k . d ;•ıdın beya.nalları meskeni bil<nmeyen ~ 

Biııgazinin şa•kınc . bulu· tl f ŞlS1 n 0 mir :ı,~a; ~O A~A. - E.- rının yeni mabalk'ı 
Mağlubiyetten mağh:bi 

yete uğrıyan F aşıst orta
r ğmı kurtarmak zamanı gel· 
diFİ zanneden bitler iki 
c,-phede harbetmek isteme 

nan lngiliz askerleri môs· Harbin aıklet mşrkezl ar· • ula Bagdot hu· 331 do~umlu Has•• 

takbel h k

. . . d h t k k kumet zarbesi hakkında Ar . T 1. 1'1 
are at ıçın 

8 3 

ı 9ar a ônUkal ellô • 1 ının es tm o 1 miıs•it bir ·mıntakada top Moskova 10 A. A. - ~a~tıgı ıeyan•:ta ırak or· kad•r As. C. M u.ı< ı !anıyorlar. Btr kaç gün Kmlordunun Kra· u unun sıyası '."eselele.re 2 ye tevifkan Türki1 

mesin~ rağmen Yunanis
tan ve Yuyos\avyaya tHr 

suren çekilme har·k·t t · d karışmasma teessuf Pttlğı· "Emvahnıo hacz'ıne 
,. a ımız saya gaze esın e harp va· · b"ld" · 

d d

.. nı ı trmtş ve milletin vic verildi. 

esnasın a uşmanı ağır zi.yetini mütalea ed~n Al· d zayıata ugrattık b·, 'k b anını uyandırmak için ka· Adli Su.bay T~gw mell 
. r mı • ay Popof diyor ki : ı N "b' f b O tar esir verdik y ·· k k H b an geeç 

8
' m. ces>ıretini et i zdurrıl . A 

ruza geçti. 
llk hamlede Almanlar 

büyük Yunan mukavemeti 
le karş,}aşmakla beraber 
ağır zay1at verdiler. Alman 
lar Müıtefikl,..rin ıkram et 
tikleri demir leblebileri ko 
layhkla hazmedemiyecek· 
lerd\r. Yunan, Yugoslav 

· u se " • ar in sıkıot merke m•th 1 · f 1 k d r 
riitooli üç subayd zi garpten şarka intikal ey emış tr. ra "' ev Anıi<' 
haber alamadık. Almanlaanr let adamlarından Nuri Pa- Jslahiye . Dj~ eımiştir. Artı~ daha fazla A • beşrettikleri teblı· g· d~ 2000 l "\ · şa mmand .. a _ yaptığı be· AlB· ~ ngı terenın istilasmdan h k- r/ t 

in esı·r a\Jıkl b" :1· b b ·~ · yanalla u umet zarbesi· Turhan ,..., arıııı ıl• ır· a se ı;ıtıya~ yoktur. Bal · h - ~ mi..:lerdir Vuk b l k d nın şa sı menfaatlar güde ay lp ÇO ,_ 
• u u an çar anlar aki .yeni cepheye k h 

11 

pışmaların şekline nazaran gelince : lngilı'z donanma re arek~t eden ga)'ri O l 
m"'S l h l d :ta m .. l tep ta e 

bu miktar imkônstz ·gö • •• Yugoslavlarla birlikle • " şa ıs ar an mürek· den 16 yaşlarınd• k~ rülnıemekte~ir. Adriyatik denizine hôkim kep bır grup tara!ınd•n rı saç'• Niıameddô• 
1 

ordula-ı kat kat faik düş 
man kuvvetleri karşısında 
yurtlarım ve hürriyetleri· 
ni korumak için döğüşü 
yorlar. Ve bi.ıtun dünyanın 
~empatısi '-'nlarla b<>raber 
dir. Elbette hakkın zul01e 

Kahire 10 A. A. - olabilir. Ayni zamanda yapıldığını söylemiş ve l· koç adlı çocuk 6 ı.ıifl' 
Resmi tebliğ: Yugoslav ve Yunanlılar rak halkının büyük bir ek babı evinden çtknll~ 

Libyn cephesinde tay· ltalyanlrn denize dökme· s':rıyeti~in l.ngilizlerden hiç bir daha Jönmemit~ 
yorelerimiz düşman kolla· yi düşünmektedirler. Al· bır şıkayetı olmadığını ve renlerin ve yerini lı' rına ayiıi zamand• hücum man kumandanlığının kar- hu g~yri meşru bükümeti leriu insaniyet naıll

1

'
1 

ve barbarlığa galebe çala· 
cağı gün de gelec,.ktir. 

Türkiye kendi hudut 
kapılarında geçen ~u ha· 
disdni büyük bir dikkat 
vt. hassasiyetlt." t&kibedi· 
yor. Cümhuriy,.lin Banisi 
Ebedi Şef tatürk; mu· 
azzez ruhur: şadolsun. Şa· 
yet toprak bütünlüğümüze, 
lstiklahmize gö'l dikecek 
kem gözler l..u\unursa bun 

lan, hudut boylarında bek
hyen Türk ordusu kör et· 
mesini bilecektir.Her karış 
toprağı mubar'!k şehit kan 
larile sular.an öz yurdumu 
zu nas1l m~dafaa edece~i
miıi cihan bir daha gere· 
cektir. Bizl yıldlracak kuv 
vet tasavvur etmiyoruz. 
Ôımesini biı~n rnilletlerdir 
ki hür ve efendi yaşama 
ğa ıiıyıktırlar. Türk miHe 
ti ve onun harikalar yara
tan VP. taıihe kahramanlık 
destanlarile dolu orduları 
dö~üşmek ve ölmek için 
Milli Şef ınönünün işa rt>ti· 
ni bekliyor. 

M. Süheyl Esen 

ederek birçok zayiat ve şısında ciddi bir hasım var takbıb eyledôğini bildir• yakın karakola h•b" nıüh!m hasar tevlid etmiş dır ve bizzat Berlin radyo mıştır · mel eri rica edi1m•~ 
l• rdir. Kuın fırtıoaları ha· HUDUR karşılaşılan rüçlük· Harp devam Pömuk çiğidi 
rekat\ işkal etmiştir. leri ileri sürmesi manasız J. naca!; . 

Nayrobi 10 A. A. - değildir. e zgor Ve Açık eksiltme 
Adisababada alınan harp Popof makalesiııi ş öy- J • ton Klevlaııt pso>ııJ esirlerinın miktarı 5 bin le bitirmektedir. : e ecekf ır . m_übayaa olunacaktıt'1 kişidir. Adi•ababa civarı ı • - Yugoslav ordusu· Yunan ve lngmz ordula· l>,4,941 günü sa~t 
da dola~an lngiliz d•vriye nun yüksek ;ıskerlik anane rı kati muharebeye ihalesi Ziraat müd' 
leri 2500 ltalyaıı .. keri si çok dola harekiltta hiir hazırlanıyor de Y •pılaca~ında• 1 
daha ynkalamışlardır. Bun hanlarthl vermiştir. E.ğer Atin• 10 A. A. - A· rin mezkür o>lJ~ 
lora mensup iki \ııgiliz su lngilizier Lıbyada 20 fır tina Ra<lyosu bildiriyor : müracaatları ilôn 1 
bayt 18 kamyon şoförünün ka asker tahşid edebilmiş· Yugoslav ordusunun Möble yaptırıf"' 

k l d 
l B ık rücat etmesi ve Sela· n°ık C H P '

1 

11 

ya a a ıkıarı 800 ltalyan erse a anlardaki tahşi· · · • v 

1 

d d b J 

şehrinin düşmesi ihtimal· re heyetu.den: 

bunlara dahil deği(,\ir. ah1
1 a un

1 
an daha az l_ı, l leri hep olur düşünühnüş Antakya ve ,.. _,. 

Kı.h1re 10 A, A. -
0 
mıyacağı tabın .. olun•· Halkevler·ını·,. ,·bti",.., 

b

.

1

• ve ona göre tedbir ahn • ı 
Ortaşark lnail\z hava kuv· 1 ır. "' K 11 kalem mo··bte ~ (<. '116 d mıştı. ati muharebe sev· p 

vetleri ıebliği : Balkanlar· ll'J e eı A dün kulceyşin .icap ettirdiği •İlime suretile 
da : lngiliı bombardıman yerde kabul edecektir. alınacaktır. ıha!• I 
tayyareleri Yunanistan ve yaya bi~ hif ap Harp devam eJiyor ve 941 cumartesi gU~ Yugoslavyayı isli lii etmek od ece.k ıir. 15 t e parti Vili,-,! 

Balgrat şehrinin bombar k · d l 
te olan düşman kotaların• dımanı Medeniyetôn yüzü Pire üzerône hücumlar ezm e ycpı • 
d 

· d 'dd l ı. A · Muh&mmen bedel 
un e şt ete .arşı koy ne vurulmu9 bôr lekedôr tına 1 l A. A. - Al d • 

d 
A

. ra ır. Münakas•f•_;ı 

nıağa evam etmişlerdir. tına 10 A.A.- Yu· man tayyareleri dün ak • · "j 
M 

ıstiyenler muhaı11 

otörl Ü nakı l vası ıalarına go•la vy an• n Ati na elçi si ıa m dört dalga ba lind e d eli 
11 

y Ü zde 
1 

,5 ı• şiddetle taarruz ed i imiştir. h ükilmetindeo Medeni dün Pi re limanına hücum et • · ı b ..ı1• 
D 

çası e irlikt~ M~.J 

oviuca köprüsü tam isa• yaya hitabede.t bir mesa• miş ve hasar yspmıyan h b ı 14"" 
betle l h w t l J. l 1 l b ·d boroLalar attnışlurdır. azır u unnıtl 

1 

.. 
re asara ugr> ı mış a mış ır u mesaı a de· ~ • nameyi görmek .. tır. lngiliz tayyareleri Ha· r.iliyor ki: Bu tayyareler muhtelif nok ıaı aluıok istif beşistan ve Libyada da Alm•n ordusur.un kor talara mıknatisli mayinler gün C.H.P. Vi 

faaliyetlerine devam ede· kunç ve monfu- hiyaneti· b rakmışlardor. mine müracaaı r~k düşmBna ağlr zayiat ni bütıin dünyaya ilôn e· Almanyaya cevap d "' 

d 

Af 10 AA A . te ir. Bu t e il' 

verdirmişlerdir. i~oruz: Açık bir şehir . ında · · - tına tam bir istihktl' l B 
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aıansın an : Berlin rayosu· 
Alman teblig"'ine _o-re 0 an e grat harpilan ed•l y nara bırakıp · -_.,, d nun unan lisanile yapmak doima y tn .. nistr'I 

Berlin 10 A. A. - Al me en evvel Alman tay· ta olduğu neşriyatta !!.len • .. 
man resmi tebliğinde dün tayyareleri tarafından bom . i göstermiş oldll»: 
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.
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b d d mıletini ngililleri kemli dak"ı ı"ddı' a 0
· .,.o 

ngı tere etrafında~ i de . sr ıman e ilmiş tir. Şe· · 
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h. b" topraklarından tardetme.. bilıriz . u;z .. at 

nız er e vapurun hah • ır ır y•ngıu m•yclaoına u. • 

ve Alman tayyareleri Al 
man motörlü ve nakliye"-'ol 
!arına müthiş darbeler indir 
mektedir. Esir edilen Al· 
mall askerleri böyle bir 
mukavemeti hiç bir yıııırde 
görmediklerini söylemişler 

ld 

_ 
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b b 
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ğe davet edilmekte ve her bugün 5 .. ıa· 0j.ı.ı, 
n ığı, ~ vapurun da ba- ve ııara e a in~ gelmış· y '" " 

. zaman unanıstanin dostu iltihak etme$i•' J 

sara ~uğratıldığı, logiliz ur. l ı Al .,~ S k k k d o muş o aıı manyanın Yugoslavys'ia. 

l•yyarel<rinın Berline hü· 0 8 Jar a m ve ço- peşınden gitmesi istenilm• k d ·· ııf 
ALMAN Mf.HAFILINE cunı ettikleri infilôk ve cuklarııı ce.edlerile , dol· ol uğunu so1 

GÖRE yangın bombalarının halk ınuştur. En iptidai bir de Meyva ve yııprak satıŞ• dir. 

la meskun mahallelere ve virde bile bukadar vahşe M h 

B 
h 

. .k. b d u amme l Kıyo·ef J. 
erlin 11 A. A. şe rin ortuına düşerek te ırtı a e ilmemi~tir. o 

K 

ut yaprafcı Yeni dünya mel" .. 

Yarı resıni bir kaynaktan ağır h•sarat ika eylediği üıtür müesseseleri, klise· Kuruş Kuruş !( bildirildiğine göre, dün şur bılbassa kıymetli resmi bi· ltr • mektepler ve evl.r 30300 200 
ki Yunanistanda silahları· 
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nalarla ta<ihi ve kültürel ıahrip edılmiş, Kral saro. 1400 nı bırakan Yungn ordu u kıymeti lıaız binalarda, kıi yına 30 bomba düşerek Yuk~rıda ınttlıalleri ve muh•mnıen kıl'• 
80 bin kişiye baliğ olmak se ve müzelerde büyük harap olmu~tur. Kabine malısul3tın 8 - 4- 941 ::i•h gfnÜ saat 15 tadır. F kat bu rakam zarar olduğu, sivil halk azasından münakalat Nazı •l~ni ınüz•yedesı sonunda h lıp zuhur •
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kati değildir. ara•ında Olü ve yaralılar rı ölüler ansındadır. Al _ ıhalenın mezkilr taribten ıtibareıı 10, gii• 
Alman Başkumandanh bulunduğu iliıve edilmek man tayyareleri, evleri l•• uzatılması?• .ve keyfiyetin ol vcçhile t•~' 

ğmn tebliğine göre, Al tödir. rap olan ve ~kirden uıak karar verılımştir. 
man ordusu Hırv yistanm !aşan kadın ve çocukları r.lip olanların 18-4 -941 Cuma g· 
merkezi olan Zagr.-p şeb ~\leşrıyaı Miıduru mitr&lyöz ateşine tutmu• muhamıne:: bedellerin yüzde yedi bııç"t" 

:Selim ÇE.LENK L v k'· rini işgal eylemiştir. C.H.P.matbauıANTAKY A va nor taraf cesed yıjıın· nıuva ••l teminat ak,:asôle birhkte nıill' lar il• tlelauıtur. düdüğüne müracaatları ilan olunur. 
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