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Cumhuriyet Çocukları 
Sizin bayramınız bütün &evinç günlerinin en ftf'• 

ıeli ve en feyizliıidi.r. Hiç bir bayram .W.U sizin 

ı.., haftanız kadur vnlan için iim1ı dolu J»r'.ldir. 

30 ncu YIL 
No. 8509 

Ne,redllmiyen yazılar ıeri Terilmuı------------------......,,-------------------------

Cünü geçmit nüshalar 2s kul'Uftur· Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
R. C. İsmet İnönü 

Yunan Kralı ve meşru 
hükumeti Giride geçti 

Yunanistan ve Yugoslav- Amerikalılar kanlarını B Tezahu·· ratla G t• 
ya arazisi üzerinde da verdiler ayram eç ı 

Krahn Yunanh
lara mesajı 

Amerika ve in- Lord Halif aksın , 
giltere hükô- nutku Çocuk haftası da yav.rula~ın mes ud 

GENERAL PAPAGOS MOTA· 
REKE TALEP ETMEDi 

metleri AMERiKAN YARDIMININ GE· Ve toplu hareketleriyle başladı 
~: ~:~ıiA ~T~~~~~~~~~~ :i'.~~~~!~~,~~~i~}~,~~~~1:~~~ [ -~~-- Her hangi bi;' ı;~;~-;u·, :bu vatanın istihlas ve :i;tiklali için "\ 

Londra, 2:ı (A.A.) - Yuııani"t:ın kızıl haçının ziynfctincle <o.llP<liği bir ölen kahramanlara layık bir cesaret ve şecaatla kıracağız 1 
\'e Yugoslavy:ı hakkında :ılınan bD· nutukta frlRkete uğrQ~uı A\rup~a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
tün kararlıır, l.ıu memleketler üzeı-üı- Amerika kızıl haçınııı yorrhmını teb- -

ı 

Yunan kralı Joı·j 

1 ner~, 23 (A.A.) - f,viçre rad.\'O· 
h~rbeı, )' unnnist.~n vak'nlarına dair şu 

' rleri vermiRlerdir: 
r· Yunan kralı Jorj, son \'aziyet üze· 
.. ~n1 e ?Ukumet erk:lniyl<.' birlikte Ciride 
• 1 ltııştir. 

k Diğ(Or ltır:ıf!an Yunan orfoları B:ış 
0 
uınandanı g<.'neral Pap:ıgo~ tarafın

n an nıUtareke t:ıl<.'binde bulıınulduğu
h~ cl:ıir dolaşan s:ıyiaları toyid <:'decek 

de yfq)ıl:ıcuk arazi t;tdiliıtı, lıwiltere cit cimis w lngillcrere ~\'kiyattn bü- -
ve Amerika tarafından hiç bir karar \'ük lıir\,.cimde yapİldığını k:ıycleylc
alııııııııııııs teliıkki edilecektir. Lon- 'mı~liı'. Loı·d Halifak>, lng-iltrreye ia
clra hiikumeıi. dii(cr nıiittcfiklrri i. 'lC ııı:ıddt'lt·riniıı gelmesini t<.'nıin için 
eiıı · olduını gibi Yugoslav)'!\ ve Yu - in<anın muklPdit olal.ıilccci!'i her ~eyi 
n:ıııi:<tanııı i,-ıikliılleriııi rle miid:ıf:ıa ı·:ıp:ın İngiliz denizcilNiııiıı ce~nretiııi 
,•derr-ktir ,.e bnntt ÜJ.<·riue almı.:;t ır. el-.• IBl·lİhiisena E-\'lemiRtir. ~ihayet 

Lonclrn. 2:] (A.A.) - Av:ıııı ka- Lorıl llalif:ıl;,;, .\ı;ıerikıılıl:ırııı kaıılnrı
ın:ırasında lıc·rnnat!:ı lıulunaıı lıwil- nı ıl:c verdiklerini \'C bunun en kıymet
tc::rr hariciye 'nazırı ~~den, r·n:j(}..;}a\" il \'(! lll!ttl!dl h;t• hibe \'e y3pıianın h('
kr:ılı ile hliküınctiniıı clü~nı:ııı tc·ra. men hC'm,•ıı hil' mucize olılui(unu söy-
viizlinclc.,1 orta ~arı:t:ı yrı·J ı~n1f·ğt' lemi...;lir 
mecbur oldni(unu. nizntııi surr·ttc te- \'asiu'gtorı, 2:1 (;\.A.) - lngiltere
p,;,;fü; etmis o!:ın YLıgo.<ln\' hiikümeli- ııiıı \'n~iııgtoıı elçisi Lord Hali'.:ı.b, ve 
ııin Almııı;\':ı ile hali h:trl)İ d,.,·nm:ı A\'Ui<tumlyanın Vaşington el~ısı, cliin 
km'.ar \'ercliİ:ıiııi \'C 21 ııi,:ınd:ı bn hu- Anıcrikn Birleşik ılevl{'tleri hııl'iciy.' 
su,ta lngillcrt'y~ tcnıiwılt:ı l.ıuhındu- ırnzırı Korcl'I Hnll ilı.> bir saat kadar 
i(unu. nihai zafe:• <>lrle edilinceye ka- umumi cnıema•yonal v:ıziyel hakkın
dar lngilizlerle birlikte Yuırosl:w da g3rü~nıiişlcrdir. Lord II:ılifak~. mü
hiikumetinin harh<> ctevnrri ed~~ni(ini liik:ıttau sonr:ı gazetcril0re. lııgilterc. 

(JlFVAMI • NC'fl .<ıAHIFFOF \ ··-O,.vam1 :ı ndi •~hif,.rl,._ 

Milli Piyango çekildi 

50,000 lira 139233 

• 

1~ bir haber p:elmemiştir. 
Atina, 23 (A.A.) - Sen .Torj yor

lt~su müna.-ebctil<> Yunan kralı Jorjun 
"ıın gUnünden bahseden Y un:ın gaze
~leri kralın YunanL~tanın mü•kül va
'-iyette bulunduğu sırada vapiığı bii
t!1V; hizmetlerden bahsetme.kte ve kra
l~t~1ırbtıtiyet göstererek Yıın:ın mil
öııi~ın iyi hosler b<><lt'diği kralın uzun 
~~mazhar olmn'lnı temenni etmek-

numaraya düştü Dünkü Milli Hakimiyet bayramından intibalar 

Anknra, 23 (Hususi muhabirimiz
rlen telefonla) - 11illi piymıkonun 
23 nisan bayramt müna-ebetiyle. ha
zırladığı fe\•kalade keşide, lıugi\n 
saat 17 de Ankara sergicvinde kala
lıalık halk önünde yapılmıştır. Ka
znn:ın num-araları bildiriyorum: 

23 Nisan Mi111 hiikiıniyet ba'yramı,j Hakkı Akoğut, Parti müfetti~i !st:ın- her mektep talebe8inin ve halkın bay
dün şehrimizde büyük tezahüratla kut.. bul mebusu B. Galip Bahtiyar Gökcr, ramını kutluladıktan \'e ynvrulnrımı-

276081 118142 289720 172999 lulanmıstır. Şehir baştan başa bay- Belediye reisi Dr. Behçet Uz, Parti \'İ- zın, 
277!!7 218090 raklarla sü<lenmi~ti. Halk ve çocuk- !ayet idare hey' eti reisi Avukat 1\Iünir - Sağol ! 

2000 lira kazananlar lar Mkakları dolduruyordu. Sa:ıt on- Birsel, muhtelif daireler, bankalar ır.ü- :'ifukabelesinden sonı•a muhtelif te· 
0150 ile nihayet bulan 30 bile- da biitün ilk okullar tnlebeleri, başla- dürleri, Şehir meclisi az:ısı mera.~im- şekkiiller adına heykele ç~lenkler kan

tin sah.ipleri ikişer hin lirrı kazan- ı·ındn öğr()tmenleı-i ve m{•ktcp bayrak· de bulunmuşlardır. \ 'ali, refakatinde mustur. Askeri muzikanın çaldığı !g. 
nıı"l:tl'dır. !arı oldui/'u halde heykelin etrafını ~e- komutan ve Pnrti reisi olduğu h:ılde tikliil marşiyle törene başlanmı~tır. 

. 1000 lira kazananlar \'irmi~lerdi. \'ali Il. Fuad Tuk"ıl. :llii><-1 meydanda toplanmış olau bütün mek- Sonra Partimiz adına İş Bankası mü-ltler. 
d llUtüıı ga1..c>teler, Kralın eırnfında 
etha sıkı bir topluluğa milleti dnrnt 

Tnektedirler. 

50000 lira 6615 ile nihayet bulan 30 biletin tnhkenı mc\'lci komutanı tümg-~neral tepler talebesini dolaşarak ayn ayrı -Devamı 2 ncıi sahifede-
·'nhiplerine biner lira isabet ecmistir. 

500 liııa kazananlar 

Londrn, 23 (A.A.) - Elenler kra
- Dnamı 2 inci sahifede --~~~~~~~~~--~~ 
Fon Papen eİan Al
tnanyada _bulunuyor 

Alman - Türk 
nıünasebetleri 

A.bnan mahfillerinde 
qeni miitalea ileri 

süriilrniyor 

l ~n233 numaraya isabet etmislir. 
20000 lira 

170175 nunıar:ıya dü~tli. 
10000 lira kazanan numaralar 

202154 \'(' 233571 diıı. 
5000 lira kaz-anan numaralar 

• 

. nu·J in. :!:l ( A.A.) - Ilt·rliıı eiyn-
81 ın :ıhrill"riııol n lıilclirildiirint• l!üı·e 
A' - ' J• •rn:ınynnın .t\nkar:ı hiiyiik olc·i-ıi I1,on . 
d 1•fı.:•ıı, <>l';ın Almanr:ııl:ı bııluıım:ıkta- ı 
ır. Alnı!ııı _ Tlırk nılin!ı<t'h<'lleri h:ık

kınııa ı.uradaki .\lmnn m:ıht'illerinde 
• dı·~ni lıir mtit:ılı•rı !INi ,uı·iilm{'mrkt<'
ır. 

0898 n 9186 ile ııihayetlenrn 60 
biletin sahiplerine beser yüz lira 
diişmüstür. 

-Devamı 2 nci Sahifede-

.. 

liayrıhah Rus bitaraflığı 
teminatı 

lngiliz askerleri makineli tüfek batında 

lngilizler Bar.diyaya ih- Epirdeki Yunan kuvvet· 

-----· ·---
A~ KE R I VAZIYfT· 
Yunanistanda ki 

muharebeler 
f-Ienüz bitmiş değildir, 

l\ı1orayı müdaf<.a 
ınümkündür 

TIADJ'O GA.zt:TES/.\'DEX: 
Şimali Yunanıslancla lııılunan, yani 

Arııanıdlukt:ııı çekilmekte ol:ın Yun:ııı 
ku\'vellednin 21 ııis:ınd:ııı itibaren Al
ınanla rl:ı ve dol:ıy.-iy le 1 ta lrnıılıırla 
bir mülakk~ yrıplıklnrı \'C muhnsama. 
la ııilıayel \'C'rdiklNi bildiriliyor. 

l!urndaki Yuıınıı Ol'dn"u kumancln
ıııııııı, hangi sl'bel.ılcr altındı:t buna ka· 
nır vercliğini lıilmiyol'uz. Yalnız Yu
nıın orclulan B:ı~kumandaıılığıııııı mu • 
l':ıfalwti olmndaıı şimali Yunanistan 
orclulnrı kum:ındaııınııı ordusnn:ı böy-

-Devamı 3 ncü ııabifede-

i§AR tTı.tR 

?ehlikeli 
Bir oyun 

Bir suale cevap 
yeni mevzilerin Alman tazyiki Radyo idaresi, dikte servislerinden 

memnun olup olmadıklarını dinleyi-

raç lıareketı yaptılar )eri teslin1 oldu 

/ tahk•mı• h f •f} d• ciler."nden soruyor. Birinci pl&nda rıgiliz gazetesi Hitlerin ' 1 a 1 e l muhatap, - lıtanbul ve Ankna ha. 

hattı hareketinden AVUSTRALYA KUVVETLERi 1 1 1 1 IR f!~idir~iğer yerlerdeki Türk gazele· 
bahsediyor VAZ YET END ŞE VER C D Radyo idaresinin sualine cevabı. 

Londra, 23 (A.A.) - Yorkşir Po~t TOBRUKTA iKi TAARRUZDA FAKAT MUKAVEMET mı:d~~~r:etme, baıka ihsan iıte-
lla~t€si yazıyor: BULUNDULAR HATTI SAGLAMOIR m~~» fehvasınca ... güya ~az~to:lere 
. Türklerin anavafanlarını müdafaa- .,. • . . . • mufıd olmak hulya ve ıddıasıyle 

>a kat'i surette azmetmi~ bulundukla- Lo~dra, ~:l (A.A.) - Snlahı;1etlaı Kahire, .2:ı_ (A.~.) - Epir ord.u· j tertip edilen bu servise bir paydos 
tıııctan <>mini?. Türkler, son 7.aman!ar- a,;kerı mnhfıller *u lıcFnalta bulun- s~mın te<Jı~ıın.ın .ı un:rn ktı_\'vctıe.rı - borusu çalınsa daha iyidir. Eğer biz, 
~a bu t~rzda ·harektl ederken huyrı- muş.lar~ır: , . . . lllJ?_, kuvvayı kullı)'<'"1ne le•ır etını~·e- bu dikte servisine kalmış olıaydık, 
hııh bir füıs lıilaı·aflır•ına gü\·en<>bile- Şımdı Bardı) aya yapılan lngılız ı lı- c;gi. sanılınaktad~ı'. Süz~n7. in~_ı;ılır bilmeyı"z halimiz neye varırdı? Bi,. 
r. kleri hakkınd::ı i\To~kovadan lemi- nıç harPketi hakkında doğru malfımat K~hır; ma~fıllerındc hıldırıldıg~n~ dikte servisi ki yarım saalla 200-300 
ll~t almışlardır. Acah:ı Hilk-r; eğet· \·crn:ek im.k.anı .:m:·d ır: . . gore \ unaıııstnnda Alman tazyıkının kelimeden 'barettir. Yani üç çeyrek 
'l'Urkiye mutavaat etmeZS<' Ül'ln ~ark Bır lngılız cuzutamı ı;eh ır - ~ıv:ırııı.a mu\'akk:ıten hafiilenıe<i İngilizlere sütunluk bi~ nesne .. Hem de bir kıs
lllıtroı kuyulanna Ukranya yoliyle var- cı!rnrıl.?ıı~.tıt'. Bu kıtaatın \'~zıfe~t mu- yeni '.'1':'·~ilerini tar•in etmek imkfı- nu, bir akşam ~el latanbul ve An· 
lııağa çalışacağı tehdidiyle Ruspnın hım kopru w_ depoları._ ~ahıl. mudııfaa ııını \ <'t mı~~~· Fak·~.t lıu molanın de- karaya verilmit haberler .. 
hattı hareketini değiştirmeğ'e te~lıbiL; toplarını tahrıp etınektı. Bu ı~ler, mu- \'~nı odocer,ı tahmın edılmcmcktc- Spikerleı<n kelimeleri n.. kadar 
eıl('C€k mi? vaffakı)'etle görülmüşliir. Bu müfre- dır. ağır okuduklarını, haberlerin naaıl 

nu khlikcli bir ovun teskil edecek ıc gemilerine dönmüş ve ancak 60 kişi l'.oııdra, 23 (A.A.) - Yunan cep- haberler olduğunu dinleyip arathr. 
~P Almanyanın pet~olden ·ne dnec• kacma~a muvaffak olamamıştır. hesınden gazetelere. gele~ h_a1Jerler, madan böyle anketler açmak, pek 
lııahrıım bulunduğunu lslıat edecektir. . ~nhır~,-~:l (A.A.) - Orta şark hı- Alman ordusunun şıdd~tlı hucumu - ciddi bir mahiyet taıımıyor, gayri 
lraka asker göndnilme•incleki ehem· gılız teblıgı: nn mukavemet etmek ı~ın kıtnlıırımı. ihtiyaJIİ ırüleceğimiz ıreliyor 
llılfet }'akında ıriirUlecektir. -;Devamı S ünco nahirede- - DevaD\I 3 ııcil Sa!Jifed tt 

Şark memleketlerindeki 
Alman elçileri Berlinde 

Alman siyasi 
tazyiki 

ispanyaya yapılan yar
dımlar tenkid edildi 

iki milyonluk 
istikraz 

MOSKOVADAN VIŞI VE MADRI· ÇÖRÇIL. AÇLARA YAPILAN 
DE KADAR UZJ.NMAKTA iMiŞ YARDIM! HAKLI BULUYOR 

Londr:ı, 23 (A.A.) - Röyterin 
diplomatik muharriri bildiriyor: 

Almanyaııın siya4 taarl'uzu, gon 
giinlerde artmıştıı-. Bundan d-a :ınla
~ılıygr ki, Alm:ınlar, orta ~nrkt:ıki 
hareketi sürallc intaç etmek igtemeL 
tedir. Avrupanın garbındn göı•lilen 
tazyik, Almanlnrın tatbik ettikleri 
"iııir harbine d:ıhildir. Bu tazyik 
Ma.ko\'~dan Vi~i \'C Madride kadar 

Lonrlı'!l. 2;) (A.A.) - Dün A,·:ım 
k:ımarasıııda geçenlerde İKp:tnyay:ı 
~·npılaıı iki m'lyoıı lıır:' iz liraltk ismk

- Dt-van11 3 ncü a.ahiff'de-

Ruzvelt, harbin netice
sinden bahsetti 

uzanmaktadır. Hep ayni hikayl' .. Al- f •ı• J Akd 
nı:ın1::tr ;ıim di r:ırııt" daha gfimil bir ngı iZ er e-
faaıi\'et gö>lermektedil'lcı'. VM ve 
l\fa~·ı·i~l, bu fıı:tliyl't mın1nka_larına nizden çekı·ı1°rse 
dahıldt•'. Şnrk mı>mleketlcrınclrkı 
Alm~ıı lıiiyilk rleilcri de Bel'line dn-
vct rdilmistir. Runl!ırın \'n7.ifeleri 
h:ısınıı dönünceye kadar hıı menıle • 
ketlerde Alman tazyiki yapılmıyaca. 
ğı zannoltınmaktadır. Vi<i nezdinde 
Hitlerin ~on kozunu oynaması ıııuhl€
melclit-. Fraııeııva ,,ki l:ıl'izlı'ı· 'eı·dp_ 
dildij?:ine .cl3ir cİ<>lillrr vardır. Bunlıır, 
işynl :ıltınıfaki nraıide bulunan Al
man ordrnmııun in<e nıasr:ıfı İ<'in ve
ril<>n parn ve İD$c mnclcle•i'l in :-.ıa l -
tılıııa_., Alnımı~·:ıdald F: ... ıısı1. e~ir
lcriııiıı diirtt<> l.ıiriııiıı tahliyc•i. !•.gal 
allıııcta hulun:ı'1 <ah:ı ilı> isırnl ~Hın
da lııılunınırnn Frnn 'a hud•ıchı~un 
tashihleridil'. nu tnviznh m11kabil 
Almanlar n<> istirorlar. Anr:ık Frnıı
'" .\'Oli.l'le Almnıı kıl:ılnrmııı 1< ;1~n -
rnva jr('{'mesini .. 

~fa:ıınnfih Almanl:ırııı Fı-111 ,;ızlar
d:ııı i.;tcdikleri rn miihinı ~e··. Eı·an
sız doııaııma<i,1'11' Akdeıı'ıd~ki Fr;ııı. 
~11 ü . ..;Jericlil'. 

A be< \'c amiral D:ırl:ının P::ri<le 
)':tpncakl!u-r müzak<>reler nrlil'•'Jin -
d 0 \''!IJ'at·akları lwı· lwngi bir :wlıı< -
m:ı bu <><:ı< dahilindt' obbilir. Ami -
r:ıl Darlnıı, şimdi hir kl're dıLln Pa -
ri~e gitm~ktedir. Gene :ıyni lrnvıııık
laodan ''erilen habı-rlere gör<> 1.<paıı
vaclnn mihvere iltihak ettne•i, Cebe
İiltl~rıka taarruz için Alman kıtala
rının Lpanyadan gecmesi 1'r:trla t:ı
lebolunac:ıktır. 

Zurih, 23 (A.A.) - İşgal altında 
-Denını 3 neli aahiftııle-

Harbin bir deniz 1nu
harebesile kazanılamı
yacağ·ını da söyledi 

Amerika Cumhurreisi Ruzvelt 
Vaşington, 23 (A.A.) - Reisi-

cumhur Ruzyell, gazetllciler konfe
ransında bugünkü hnrpte demokra
sinin başlıca hedef teşkil ettiğini, ln
gilterenin mukavemetiyle demokra-

-Devamı 3 ncil ııahlfede- _ 



( SAHJFE 2 ) ( ANA DOLU) 2·1 .NlSAN l!Ml pgıışEMfU~ 

eza-Sovyet .. Iran ay par a 
müııasebetleri 
HuduJlarm kapandığı hiirat . geç 

. . . yalandır . . . .. . . Kadınlar vazi'1e başına 
Yunan kralı ıkin - Balkan arazıs1n1n Kont Cinnonun - Baıtarfı 1 ncı Sahıfede - sun şıırlerınC.Wn sonı·a muzıka 10 un·ı /1 

ri Jorj, bugiin veli- sey:ıhati, Yugoslav- Beyrut, 23 (R~d~·o) - Vişideki dürii n. Hilki Erol tarafından heykel cu Cumhuriyet marşını çalmış. marş . Hn:p. lıir kar topu gibj Avrup:rnın 
ı.hcl "'' hiik'ınıctlc taksiıni için ~·a ve Balkan ara- fraıı sefarcthnnesı tarafından neşre- önündeki kürsüden bir hitnBecle bu- meydanı dolduran binlerce tnlcbe ve şımnlınden oonubunn dogru yuvarla-
A tinnyı terkPd<•rek zisi mcselesiyfo alU- dilen bir tebliğde, Frnnsız matbuatının Junulmuştur. Hatip, b:tyraını kutlula- halk tarafından tekrarlanmıştır. na :nıv:u·Jana nihayet işte huducfüırı-
. iride gitmişt~ı-. Bu. kadardır. Filhıtkik:ı son giinlerde Sovyet Itusya - İran nra- dıktnn gonra -ezdimlc demiştir ki: Sonra talebeler bir geçid resmi yap- mızın dibine geldi. 

gün kr.nl tnrrıfımhın AJma Yugoslavynnın .su - ~ındn gerg~nlik bul!lnduğu hakkında _ • filli hakimiyetin asil milletimi- mışl:ırılır. Geçili resmi çok pnrlak ol- . Şüı;ıhesiz ki, lı_iz onu d~yet etmAedi~· 
ne:ıı-cdilen bir he - ya ce- kutu, komşularının Japon AsahL gazeresınden alarak neş- z:n hayat ve istiklfüinde refah \'e te- muştur. 1 Bılakıs yalnız bızden degıl, batın bu-
ynnnamede hiikümt• bir tnkım arazi icl - rettikleri hn~r~er ~kzib edilmiştir. rnkkisindc haiz olduğ·u bi.iyiik ehem- l'AflT/M/Zİl\T IIEDIYEI..Efll: I t~ı~ ?üıı~adan .. uğurs~z ~Yabrın~ ke~me· 
tin Ciride nnkl<>dil- le etmı•yor dialarına sebep ol - Bu .&'~?.ete, muhım mıkt:ırda fı·~n.~~1\·:- miyeti nazurlanmızda rn) ıkiyle teces- C'. H. P. Viluyd idare hcy'eti reisli- 1 sı ıç!n bı1.e duşen hıç bır şeyı esırge-
diği bildirilmi- ti l' . muştur. Bu talep - vctının Hu:> hududuna :rovkedıldıgıııı, süm ettirebilmek için sahsı \'C kedi ği tarafından merasime iştirak edenıınedılc. Amma ne ytıpalım; çok yakmı-
f<'ak ılt. lıu hnrekct • ler, birbirine kar ı Tahran - Haklı tnyyare seferlerinin ta- idnı )~i temsil eden salt;nat idaı·e~i~in yavrularımıza i.izerlerinde c:Türk ço- mıza gelip oturdu işte .. Kahraman. 
Yuıı.nııi. tmı m ll h!l.l"l!.- M DR ID VE vı ŞI y 1 TA z- tez:ıı.1 halindedir . ti! olunduğunu, 16 nis~nda Sev yet - aziz V{l tanımıza ~ aptığı fenalıkları kı- cuğu bayramın kutlu olsun!» yazılı 1 :ırslan gibi oğ~Jlarım.ızı, dalgalar baliıı-
belerinin . ona erm e·- Cianonun, İtalya~ n İran yollaı ını~ kapandıgını yaz~1ıştı. saca gözden g<:çirmek lazımdır. nu me- paketler içinde iizüm, incir, fındık ve. cı: cep~;ye gönderdık. ~elecek olanın 
~i demek eh yrild ir. YIK karşı fazla pay ko - lı:~ı.1 k.ı~ları, ::5ovyet hududu~~ v;ıtrne- sum idare zamanmda müleı'eddi ve se- ceviz dağıtılmıştır. 1 g~ır.ece.sn. ele var .. 'Bastıgımız to~ra~~'l 
Kr:ılm beyannnm · - , MATSUOKANIN parmak için Viya. - clıgı gıbı ,_,hudud da kapalı dcgıld~r. ~e fih padisnhlnr. hucludsuz israflal'iyle Partimiz. bunlardan 6000 paket yap-! ~n·ı .gılıı çakıl;nışızd ı r. Cesecllerımızııt 
ı-inde bu v:niyct . G•RI p BEYANATI naya gittiği tahmın hududrı :::>ovy~tler tarafından hıç oır memleketin LJtiin mennbiini kurut- tırını"'. biı' kısmını Karşıynka Halkevi l uz rındcıı geçılecek, fakat toprakları-
:-ınr"h olar. k bil diril- M edilmektedir. kuv:et gönderilmemiştir. Tahran ve muşlar, ecn~bilnt· verdikleri imtiyaz- vasıt;s iyle yavrularımıza tevzi ettir- mızın üstünden; a~lfi ! .. : F~~:ıt. yalnız 
mi!).tir. 1 Fakat Alınuny-a, bu hususta i ·w- Baku arasında esasen tayyare ~çfer- hırla milleti i ktı::nde.n esarete mııhkum rııişLir. Çocııklnr, bu hediyeden çok cephede çalışmak kafı clcgılcln·. H~· 

Kral. son vaziyetin inkişafı karşı- ! cnl etmemektedir. Şimdiye kadar lcr i yoktur. etmiş, fena idareleriyle halkımızı ca- memnun knlmışlardır. ı duclln!· daima - h~I~ Şu zamanda - sag-
~ında Giride hükflmcti nakletmekle Alman~ n, Bulgarların, bazı toprakla- Yun an kr"'.ü 1 ve meŞ"'U hil Ve fak il' bırakmışlardır.> Haber aldığımıza göre bu paketleri lam bır cephe gerısıne dnyanır. ~u ceı>-
bcr:ıbeı• hlir olan Yunan toprakln - ' rı i~gal e tmesine müsaade etmiş ve .• , ... • ~ • • • •• B. Haki Eı·ol güzel yurdumuzun na- Tal'ım Satış kooperatifleri bi rliği ha- he gerisi saırn düşüyor ey Türk kn-
rında zafer kaznnılıncay-a knclnr mu- ! Hırvatistıına dn istiklal vermiştir. Bul- huı-:umetı Gırıde g·eçh :-; ıl ihtimamsız kaldığııı). nihayet en zırlıynı-.ık Paı·timize vermi~tir. dını.. . . 
harebcnin devam ed.."!ceğini bildir - garlar:ı ner-0leri v~rileceği hakkında --BAŞ TARAF I ı NCI SAHiF EDE- bil~ ük ihanet k~rsı~ında kalan millPtin llAI.KEV/NlJE'J{/ ı'lt0S.4'MERE: :\IakyaJ takımı bır . tarafa, mod:ı 
miştfr. 1 henür. malfimat yoktur. Bu meselelerin 11 Jorj Yunan milletine hitaben neş- miiste,·li dü murılnrlıı mlic:ı<lele ettiği- Saat 15 den on sekize kaclnı· İzmir mecmu::lnrı :-;epcte, declıkodular raf~ · 
Diğe.r tnrnftaıı şimali. Yuırnııi::t:rn- 1 \~~.r.~n.n.da y~urulacak ?ir koıı~eransta rettiği' beyannamede ezcüın le demiş- ni, 23 ::\isanda ilk n. l\lillet MecH:si!li Halkev!n~le ~~isa~ı milli! r:ı}dırım Ke- rahat \e lüks bodruma ve sen de ı;i 

dak ı Y tınan ordu u. teslım olrmı~tur. goruşuıccegı haber verılmcktedır. Kont tir ki: kurduğunu, bu hareketin memlcketın mal, Şehıd I• ethı, Vah Kazım paşa,! başına... . • 
Ru da kralın be.runnunıesindcn ~nla- Cinnonun da onun için Viyanaya git- - Harbin acı mukaöderatı bu - kurtuluş ve yükseliş ba5langıcı oldu- Kars. Ülkü ve Sakarya okulları talebe-! Kumar, çay pnrtilerınde dol:ışnnlar. 
ı-ılmaktaclır. tiği :;öylcnmekte ise de Beı·linden ve. gün beni veli-ahdı ve meşru hükume- ğunu memleketimizin imar edildiği ni. si tarafından zengin bir mü::;amere ve. artık uvanınız, Anadoluya ve hudud-

Kral. bunun kendi inin ve hiiku- rilen l:ıir haberde bu meselenin harbin ti Atin.ı~·ı terke ve payitahtı Giri - C'umhuri~·et hüki\metimiı.in bu kutlu l"ilmiştir. Yüzlerce halk ve çocuk, bul lnrn bnkınız. Anadolu kadın ı, An~do
metiıı ta vibiyle o' mndığı gibi hü - :;onundn knrarlnştırılncağı bildirilmiş- de ıınhl; icbar etmektedir. Giridden günü Türk is tikbalinin en büyiik ümid- zengin müsamerede çocuklarımızı he- 1 lu kızı, toprağa s:ırılmış: askere gıd~ı~ 
ktimcti _de her l~nll"'İ b.lr }rnyıdla bağ- .. iı-. • 2 imı aratorlukta'n, taııafıınızdırn terini remsil eden çocuklarımızın d::ı yecanla alkışlamışlardır. ı knı·deşi. kocası , nişanlı ''.e _babası gıb~ 
l nn~adıgı_nı ~asrıh. ctnuşbr: 1 • mu~ı, Alm:ınyanın_ Fr~n~a. ye L · tahrik olmadnn marıuz kaldığımız hü bayrnm gi.inii intihap etmek suretiyle KAUŞ!YAKı11JA: , çalHıı~·or .. Onun alın t<>rını.n bu "!1ent

1 < enubı ) uıı:ını-;tandnkı cepheye p:rnya ı le meşgul oldugu bıldırılıror. cumdan sonra biltün milli azmin yeni nec:lin, daha giirbüz, daha bilgili Bayram. saat onclı4 Kibrşıyakada leketın aadet ve lıercketı olılugunı 
J.rC' lince, İngiliz rndyo-.u bu c·•phede Vi i hüktirncti, tekrar Almanya ile ve memlekütin istiklfil ve mü!ki ta- olarak vetişmesine ehemmiret ''ermiş Cumhuriyet me.rclr11ün<la bütün mck- düşününüz .. 
\lmnn ordu. un~ı kr..•sı mukan•m{''tİll i-.b.irliı;: yapınağa davet €dilmiştir. Bu ınamh-etini mücl-afaaya ve bizlere olıhığu~ıı . hu aziz ülki.inün "ve memle- tepler talebesinin ve halkın iştirakiyle ' Meml~keti doyuran, bcsliycn onlar. 

a •vr.m ettiğini b:lclirmekledir. F:ıkat :~birliği nin . embolii olan Lavnlin ka- tahmfı evlediği mücadeleye devam keti i mar har~ketinin en kısa zanıancla kutlulanmıı:: nutuklar sijylerımiştir. hududu tutanlar gene onlar .. 
hu ceph<'n ·n nC1rcı d'.l olduğu b e' li de· binere alınmnsı içlıı Almanya evvelce edeceğiz: Azmim ve Yunan hükumet tahakkuk edeceğini söylemiş. bütün Ebedi Şefiı;' valideJ oriııin mezarımı da · Erkcı{i silah. kadını sapan bnşınd:ı_.~ 
"İ l dir. Ba7.ı h:ı berll'ı aen y~n i cey)hcı- ı rar etmekte idi. Fnlrnt şimdi Berlin- ve milletinin azmi Elen kuvvetlerinin cihanm hn rp ateşiylt! kavrulduğu bn çelenk bırakılnrn;tır. Siz, ont.u·dnn geri mi kalaroksı nız?. Sı 
ııın Lamy:rnın cenulııınc\a olduğu an- elen bilct:rildi[rirıe göre Almanya, Ami. sonunn kadar mukavemete devam et- ·ıncln iki bavramı birden kutlull\·an Buca Bornova. Bayraklı ve 'Mersin- ki. bu toprakta dnhn mes'ud, daha r~· 
!asılmaktadır. ı·al Daı landan memnun olduğu için La. mt'ktir. O Elen kuvvetleri ki, bilhas- Türk milletfnin. büyük kahra~an, lide de ~yni ~ek ilde mera im yapılmış- hat ·ınız .. Siz ki, işi gücü .olmıynn bı: 

Yunani tan ve Yugoı:hıvyndaki valin tekrar 'kabineye gir me. ini iste- :;a .\ imanların topraklarımızı istiHl - s-evgili :Milli Şefimiz tsmet fnöniinün tır. rer vatandaşsınız. . Haydı bakahoı. 
Almnn ~l.ikeri za.ff' ·i . lngilte:e ve diği h:.kkmda çıkan haberler tekziı> smdnn sonra gayri müsavi mahiye·t etrafında birle~mi~ olarnk dim-dik · Saat rn da Hakimiyeti milliye l.ıay- toparlnnın, ayağa ~alkın ve koşun .. 

1 vuı:turnlyncla bır Lık ım n hsler ı~. - ~ilmi..; tir. . . .• . alan mücndclı!ye ı·ağmen yardımımı- ayakta durmakta olduğunu ı:ıöylemiş rnmı mevzulu hoparlörleri~ bir konfe- Dlr .. hasta ~skerı.~_J·a~.a~.ın~. sara~ er: 
.. ndırmıstır. L<>ndra paı•lamento mu- Ahn:ınyanın şımdı ısrar -0ttıgı nok- za koşr.n ve parlak suııette müc~ıde- ve nutkunu şöyle bitirmiştir: rans neşredilmiştir. '!ne muba.rektır, ı) ı du~tınun .. Llle 

:~ . ı kt.•relerinden \•e ı.r:ızetelerin ne Ti- ta, gem rnl \"eyg.Bndın şimali Afrika- le eden ve hala hnklı bir danı için _ Kahra ınan w şanlı ordumnz, çe- Yavrularımız. dün muhtelif nakil kafa ' '.e ruhlarla beraber sefer olmıt' 
.•• tınd.m da bu • nln .. ılmaktadır. dan Fransayn çnğırılmasıdır. Çünkü Yunan toprakları üzerinde miil'aclele tik ye \·ılınnk bilmez hir irade ile vata- \'Mıtalnrınclan Knrşn·nka ''apurhırın. !ıdır. 

YuJ:;·o..,l.!\·yanın mağlubiyeti, İn - general Veygand, şimali Afrika hak- etmekte dlan İngiliz kuvvetl"'rinin nın h~ıdudlarını beklernekteclil'. Hiir- <lan para~ız i;tifa<le etmişler ve sine- Harp p:ıketleri, sargı, iliiç hazır!?· 
r'i liz '°L' Anı turalya C'fkarı umumi - !ondaki Alm:ın tasavnırhı.rına mani mUzaheretiyle düşmnna karşı şid - rh·et ve istiklfil uğrunda en ~tin im- mnlarda filimler scyretmişle.rdir. Bu- ma . ..;eı ·igleri nçılıyor .. 1frcm ve rııJtı 
' i·ıde arıkc:a izıdı edilmiştir. Bu • hikk i <!dilmekteclir. Fakat Mareşal det w secautla dö\üşmfüllerdir. Epir tilıaıılan muvaffakıyetle geçiren ve giin ele parasız filim gösterilecektir.lbit· tnr:ı.fa; iş başınn.. f . 
ı ah gostcriror ki. Yugoo;;Javya şim· Petenin. Yeygnnda büyük itim.adı ol- ordu unun benim haberim olmadan hiç bir födnkarlıktan çekinmiyen mil- Hükumet daireleri, dün tatildi. Ç/J/ D l\ 
1 ı~·e kadn!: ~~ih\' ı· eok ba~lı l~~ldığı duğıı için onu feda e~iye~eği ta~min \·e ha kuma ne anı~ ve hük~mctin !etimiz. istikbal<> en bü_Y~k bir y enmi- Çocuk e:ıirgeme kurumu menfaatin~! ooo 
c: ın bu hu.~urn~tc fazla bır ) .ır~ı~n olunuyor. Bu haher dogı'u ıse, yanı Al- habel'i olmadan chışm:mla mutnreke n~th b:tkmnktaclır. Mıllı v:ırlıgımıza çocuk grupları tıırafından rozet ten: Zorbalık -• 

. ' :ıpmak mumkuıı olın. ınıştm. ln~plı.z manlar. general \'eygnndın geri ça- imzalmnaı:;ına saik olnn hakiki c:ıc - tevcih (!dilecek herhangi bir tnnrru- edilmistir. 
kı vekili Çördl • buııchn bah~ettiği ğırılmıısını i. tiyorlarsa şimuli Afrika hepleri dnha bilmiyoruz. Bu fi!!, miL zu bu ,·atnnın is tihla., ve istikJali için CEK/T,EX TELGRAF'J.,AR: 
1ı nlc1 .! Yu ırnıı: . tandaki İngiliz ordu - hakkrnclaki Alman tasuvvurl:mna dn- Jetin, kralın ve hiikümetin hiir azmi- CHPlnnnı , .. eren k~hramanlara layik Parti ı·cisliği tarafından 2~ :Nisnn ? 
unun v.ı z iy~ti hnJ..k !ııc~n fazla iza.- ir ırck•n hal>erlerirı doüru olduğunu ka- n i hiç bir sıırette tnkyid etmez ve bir cesnret ve ı::ecaatle kıracağız. Ebe- bayramı ıniinaselıetiyle dü ıı :Milli ~efi- ı Kadına ne yapmış} ar · 
ı.lt ,·erme~ _ı :;t~memı tır. Avu')turaı- bul c in.ek liızımdır. 1 taahndd altına koymaz. Azmimiz, di Tiirk milleti. ebedi olarak hür ve mizc. Büyük Millet • foclisi reisliğine. K .. lt... ·kt b"r vnk'a olmustıır 

· : ~ı:ı-\·e~ılı de . . Avu. tm:aı~· : lılPra Alm·myanın, lspnny:ıyı ordularına ka1an ku\•vetleıimizle milli menfnnti· müstakil yaşıya,cak ve insanlığa, me- D:u;\·ekilimize ve Parti G~ııcl sekreter- ı G" u uırı~'{ ~ si~em~ıd·m çıkn~ , 
'ı ~nL_en hıı- mes:ıJ ncı:re~mıştır. reçid \·ermesi için tazyik \'C bu husu. - mizi sıyanet için mücadeleye deyam- deııh·et<: ~el"ef vermekte devam ede- Iiğine t.obrik telgrafları c:ckilmiştir. 1 B'!C:C s~a . ld c_e len g.ece;ek evine git 

Digt r taraftan Amerıka Cunıhuı· ta ısı-.u- ettiği lıildirilmckt~dir. dır. Bt1nun için, hür' Yunun toprak- cektlr. Bu'günkü varlığımızı kendileri- o~~ov.~ Ccl(Af.8~1< 
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vnsında Şadi\t"' 
·ei i Rıııvelt, Balkan muhnre1~cleri- 1. ııanyol gnzet ler i, bu tazyikten \ rında mücndcll'yc devnm için Gi - "" medyun olduğumuz F.bedi $efim iz • d 'n~e .~~an kı 1~il •. "İ jr ·

1 nin bugiin için tfıli ~·hemmiyc\i haiz IJnh. trııcmekle beraber milıvere daha ride gidiy oruz. Atntürkün aziz hatırası önünde hür- ır a am nm ~ııune .çı an seyrn og u \en 
<>lduğunu söylemi . •"•a ,., me elenin, yakııı bir ~ iya ·et takibi için fır~at ka- Eleıı ler ! Tnrihimizin bu kederli metle eğilir ve onun yblundn .yüriiyen Öz Sı~~·nlı · . t • Ak bnll 
1 ngilteı:~nin müdnf :u ·ı olduğunu emim masını fav~iye etmektedirler. . aatinde d~hi cesnrctimi koy bet mi - ~vofü l\I illi Şefimiz İsmet t nönüne au- KAR 1s1 M l YARALAD 1 kö-... ,:n Hs~.111 .a~ı) odr~knkl.:"' nınnr:ele"' 
J n ı etn ·ş ve· n · :t ı ı t ı · · r. · D · · · 1 b b ı ... . .. k H muıcu useyının u a "' 
l 'Y• ı 11 • u v: L l\'e , ta rnn gaz~ e erının ge- vece~ım. aıma sızın e era t:r o a· snr,.ılmaz bağlılığımızı mııınet ve şu·- D" .. • 1 .. . (' .. U: d H k . 1 D' k k d t ba ca \·c bl' 

- Bumm rnu,·affakl\"etle baş-arı - çen \: ~z· mevsiminde ltalva harbe g:- cağım. H.ıklı davamız ve Allah, hep ı·n~lnrım;zı tekrar edeı-iz Ynşasm un ogc t~~erı .oz pc c . a,·~gar.ı ce ·~ııı. 1~~ere ~1 ıııı aİ~·: n · k glr 
! ::cağına itimndım Ynrdır. rerk~n rnptıkları ncşrh·atı andırmak· birlikte maruz kaldığımır. ve kal-aca- i'tf illi ~"fimiz t::;met İn.önü ~·asasın bü- u~talarında~ ··\raşı~dıı !h~ah~T· ·a;ı- çakla . tehdıd l!\mış,v K

1 
urptr t b'f 

Demiştir. . t adır. llu vnziyet kar.,;sında İngiltere ğımız hüsranlara, yasıılnra ve tehi!- yiik TUrk ~illeti!> . w " ~ı 2fi r~§l?u:\ ·;v~ıyeyı ıça a agır t.~.rm~ııı., son~:~. ca ag~ıen~~u:n ~~dı~· 
İngiltercc!e ':e .. <lonııny?n}n1·ınd~ ve Am•rikada İspa ıı)·aya yapılan ynr- keler 'rağmen biitiin va.~ta l arla ııı- Alkışlanan bu hitabeden sonra öğ- sur;tt~.pıal~~b~11 -,. 1 .~ fY • • l'k ~o~sı~ıke ~öı~lşmek ı.K ·

1 
: ti ntic, 

umumj vazıyetııı oylc•ce hülusa cdı- dım teı:kid edilmektedir. hat ~af er vnrmak iç.in lııze yardım retmenlcr atlma İstiklal okulu baş . \ al, · 1 ~ 111 :-;e ~: aı e \ 1 ..,~çıms~z 1 - ıec < eıe ttzğa aşmış, ~ma \~ ·lş b·ı 
ı, bileceği bild irili~·or: Bnzı İngiliz mebusları İspanyaya edece.ktir. öğretmeni n. Ahsen Giirtin ele hir nu- lır. ~ev:-ıye, bu. yuzdcıı. ~ıyrı ma a~a- y~ı~ı:u1:ıa n zı~u vurma sure ı~ e 
\'aziyet iyi olmıım-:ıkln h:raoor Fı·a~ gfü~tcri len bu ııy:::nllığın vaktiyle ltul- :vı:uttchicl, taksim kabul etmez ve tuk söylemiştiı·. s~ bıl~ .ıç~ıştu. İbra~ım: ~lsanc~k~a dışını l.ırmış:ıı: . , n ~ 
sıı~ın . uku!u ~ n:ı -ındnkı knd.,r fecı ya) a gösteı ilen uy. nllığa benzediğini hür Yunan fikrjne sadık k~lınız, ce- Hatip, Türk <lehıısından, İnönü, Sa- 'r.ılclıı 11n. h,?.~nl s.0~.agınd.ı '' n~.ır•1- Buııcl~n. b~.,·kt kt~~nn~ .f~) adı~, eııı 
de}!ild:r. Co ıl dC' A v:ım kıımaı'3sın- .,Ö\·lcmi.;lerd:r. :;aretli olunuz. Güzel günler tekrar karva numlupınaı· askeri zaferleri\·- d.ı hen~sıres !~ le. bıı lıkte oturan ;ıyısı- ~J~ ı rmı~ nı a . e ım e ı sı~ a por ın)'e· 
da bunu izah cLmi..ı . halkın endis P .lngiliı ba,yekili, lspnnyn ile tngil- gelecektir. Yaşfümı millet! le i,o;.an . ivasi zaferinden bahsetm'icı nı~ evıne gr~u~, bLarı~::;;~ t~lıfınde ı~ındekı l?~ lırn)\~l°}ı~ı~:.ç~~t~f~mı~· 
Plmesinı:> Hizum olmadığını ~örl emiı-ı teı·e arasıntlu ivi milnnsebatın devam Nev,·ork, 23 ( A. A.) - Atin adan ve• dem istir· ki . ".>~ı unmuş, a ·n u te · 1 ı 1:~ ~evn- tışeıı po ıs er, Vt~. a aı ıh 1 d . .' .: 011ef 
\ ' C dPmiı::tir ki: ,..ıt·-,.· ,.,,. "merı'k.·nn İngiliz vnı·,Jımı11ın " elen .telgrnflnra "Öre Kandh·ava ·-u. dd· ı· ı bıyle karı:;ılaşm1~tır. Bunun uzerıne: !ardır. Suçlu. dun meş u . cu;u. .. • ıgı ._ .-ı. • • • u ,,, • • b • • . - L ur .ış arım. Öt 1 . - ·1 k ·· Adi' ·e ·e verılmıştır 

- İı:;ler i,\·i gitml'diği zaman biz i h!z, dost bir millete yapıldığı ce,·ahın ı ver· gitmek iizere payıtahtı t<~ı,ketmcden Hemen hemen blitün cliinynyı sar- - e) e lerıye g~zmoge gı me, ı;on- anununa gorc ı) ) ;,,. ... 
,·apmı~. tarihimizı· hıtikrar \·eı·mis mi tir. Bu l>eyanattan çıkan netice, önce Yuı:an k:-alı .Tol'j, bir ıncsa.i nüş_ mıs olan su k ı t)k ı zıl harp kns ı rgnı:;ı ı·a fena_ 0 !acnk: . . 
\.('milletimiz. soP-ukkanlı ha. 1Ctlerini Lpanya vaziyetinden 1ngiliz Ilıışveki- rcderek harbin -ağır icaplarından o· karsısında gö~ kırpmadan. hilrriyet lJemı tır. Fcvz.~ye, bu. tel~dıd\!le 
J!Ö teı-mi!ıtir. linin endişesi olmadığıdır. lnrak me.~ru hükumetiyle bir likte ,.c istiktalinden emin bir millet ola- ~ulak asmnmış, d~~n hcmşır~sıy~c ır- -~- ·R .. A . D YO .. .-.\ Berlinden ,· erilen bir lrnlwrde. .Japonya hnriciye nazırı • ıatsuuka, Atinnyı terketmck ve payitahtı Kan- rnk yasamnktavız. Bu sarsılmaz gilve- lıkte tram~·nyla Goz~pey.e gıtmış • . ko-
halynn harici~ .. , nnzırı Kont f'ia.no - Tokyo)n vnrmış, japon impnr:ıtoru ta- diynya nakJetmek mecburh etiııcle ni öne; milli blrlif\"imizc, sonra kahra- ca:ıı İb~ahım ~le :ıynı tramvarn .bı1n~: 

~ •\' ,.• . ',' . . . . . .. , .,., "."" 
nun Virnnndn lıulunduğu ve Hıtler rafından k:ıbul edilmiştir. Nazır gaze- kaldığını bildirmiştir. mnn ordumuzla onun basında buluna11 ı·cık takıp etmış , tramv:ıydan ınciık <'11 tcUCO KO PROGRAM 
tarnfınclan knbul e dildiği bildirilmPk tecilel'e beyanatta bulunmuştur. Fakat Lonôra, 23 (A.A.) - Yunanistan- dirmetli sefl~re ve bnsi~·elli hiikume- "ilrada sokul.1.11~.ş: . . t k 8.00 Program, 8.03 Ajan::; haber1) 
tcdir. bu bcynnnl, bi tarnflık paktınrn şiimu d:ı Alman ordusuna mensup mtihim timi~ bo;çluvuz. - F.n~ donun. De!11ış, Fevzı;\·~ e - ri, 8.18 Müzik: Hafif p rogram (pl: 0 - ---- llinü nydmlatmamaktndır. Bilakis So\·- km·v€t!er. miittefik ordıılnrı karşısın- 1'0rk mmi birliği öyle ahenkli bir rnr red cevabı v rmış ve lbrnhım d.e 8.4:> 9.00 Ev kadını - Konuşma, 1 2·;~. 

BİÇAK. TAŞIYORMUŞ ret göı ilşii ile j:ıpon görüşü arasında da hir miktnr geri ~kilml !erdir. Yu- biitündür ki hiç bir vnbııncı kuv\·et bıçakla lcı.ı·ısını yal'alıımıştır. program. 12.33 Müzik: Kemençe, ~11• 
::,t>hidlPr cııchfo ... ind~ Bayı·nm oi{l u baz1 farklar buluıırlui:rı.mu meydana nan kuv,·e tlcrinin bir kısmı, şimnhlen onu r;ars~mnz. •r urk o~·dusu övle aman- Yaralı, hastahanc~·l l .kaldır~l~ış. nun ve tanbur Trio~u. 12.50 Ajans h~. 

H:ı ... anın üzerinde bir bıçak Lulun - koymu tur. çekilerek bnşhcıı nıevziJ.cre gelmeğe ve sız bir kuvvettir ki onu hiç bir yaban- suçlt~ tutulmuş. :\hlc r eı umumı ı çc berleri, ıa.05 ?ıiüzik: Hafif şarkılı:ııı1 
'Mnu uoka, teklifin Sov~·etlcrden gel- yeri ~m0[~l' muvaffak olmur;lardtr. Fa- cı kun·et yenemez. Kağnı devl'indeki tahkıknta başlanmıştır. • • rn.20/ 14.00 l\fiizik: Karışık pro~r~ı-: 

mu.> z:ıbıtacn müsnderc edilmiRtir. eliğini söylemiştir . Halbuki Sovyetler, kat şıınnldı~ bulunun kuvveti~!' ya~·dım- mucizeleri buglinkü zırh devrinde c1e Ya rd1msevenler cemıyetı (pl.), ıs.oo Program, 18.0~ Muzı•j( 
---0---.1-- bunun :ıksini neri sürmiiş, hatta 1'.!nt- cı kuvvetler<ll'n ,.e malzeme ~ısl'!ı·ınden ~rarntmağıı muktediriz. H lirriyet v.e is- l ~tadyo. caz orkestrnr;: ~ tbrahım Ö:~ıı-

Mil/i p(lJallgo çekildi r;uokanın l\1osko,·ada uzun müddet ıka- uzak bulunmaktadırlar. tiklfil aşkımızın gür kn:ı;nağı C'u mhu- top anhsı ıdaresıncle), 18.40 Muzık : Kadınlaı 
1
t 

met etmesini de dünyaya karşı bun~ .. ~~aam.nfih bu ku~rvetler. adedcc ~o~ riyettir. Cumh uriyet bize Ebedi Şef İzmir Ynrdımse''enler cemiyetinin sıl hey'~ti, 19.10 Konu~ma: Sey:ıb;j. 
- BAS TARAF I 1 NCI SAHlFEDE-- isbat eclen bil' delil <liye gösl€rmişlerclı . ustun clüşmnmn daıhıa ıı.rtan tn7:y,ıkı- AtatiirkUn emanetidir. umumi hey'et toplantı 1, bug iin snat röportaJları, 19.3.0 AJans ~n?er~5c 100 lira kazananlar Japonlar. Çine yapılmakta ohm Sov- ne muknv.emet etmektedırler. Rıc at~ Bay Ahsen Giirtin çocuklar a hitap ı7 de llalkevi salonunc1a toplanacak- 19.45 Konuşma: Zırant takv1m.ı, ı. ·1 ~ !l2!5 İl(• nihayetlenen 300 biletin • a- vet yardımının bundan böyle yapılmı- ~ev.11m edebi11!1:ıeri hakkında pek az ederek vazifeler ini hatı rlatmış ve Mil- tır. Cemiyetin bütün azası, bu toplan- :\fözik: Radyo. ince saz ~e(etı. 20re· 
hibine yiizer lfra i~-abet etmişti:. r:ıcnğını da söylemişlerdir. umı.ci beslenehılır. .. . li hfıkimiyeti kurnrnk için hayatlarını tı<la bulunacaktır. R;ad~o gazetesı . ,2~.45 M.~zık: Şan ı0d· 

10 lira kazanlar Halbuki. Sovyet hükumeti yardımın ) u_nan ordusunun muhım kısmının hiçe sayan \'e çnlısnıı!nrı her zaman TAKIMLARIMIZ G-IDIYOR sıtalı - Bayan l' rıeda Bohm, Gottt ·o-
Son rakamı 76 olan 3000 biletin devam edeceğine dair Çin milli hüku- me~·zıler~ ~erle rek mütrefik ordu- sevgi ve ,·aygı ile "anmnlrırını istemiş, Schuoort, R. Strnuss, J~ı;:f :\Ia~ks, !jel 

... ahiplcri onnr lira kazanmışlardı r. metine wminnt vermiştir. Bu vaziyet- Jarıyle bırlıkte Alm~nlara kaı·şı kııh- ç:ılışmalarnıı tavsiye etmiş ve hayra- Bu cumartesi ve paz:ır günl~ri tzmi- han St~·au~ , 21.00 Müzık: Dınle) il' 
.r morti: h • • ıa· 1 • d ·• ı s "t ramnnca hareketlerı. Alman kuvvet- mı kutJulamıştır riıı Altny ve Altınordu takımları An- ist:eklerı, 21.30 Konuşma (Sıhhat S1l 51 c-onu 9 ı· ıe 11ı·ı1n~·eılen"n 30 000 hı· w Japon 1C ın aıın an Zl)lllC • ovyt: J ·ne pek v · t ı J 1 • b" ı · w· ") " 1 45 '.\ ı ·· 'k '" d • o kesti'~ 
., .J .::- ' - • • - • • • • k r erı agır zayıa n ma o muşı..ur. B. Ahsen Gürtinin nutku çok nlkış- k:ıra<la Demirspor ve Gençler ır ı gı tı .~ . •• uzı : na ~o r · . 114 

li>tin nhiple••i ikic;er lira alac-nkl:ır- hukumdının temınatına ınanm~ ~~ Umumi .vaıiyete.gelince mukavemet lanmış. 'Miı.;aki milli mektebi talebe- takımlariyle kar~ıla~acaklardır. (Şef: H._ Ferid Al.~~r), 22.30 AJ~.l· 
dır. z~mdı r. Ma:~mokan.ın . pa1dı .. şuAmull~ devam ettıkçc tehlı~e yok~ur. .. . s!nclc~ P.erizat Hancılar ve Hakim iye- lzmir takım l arı, hu )lilli küme mii- habe_:lerı.022.45 Mu~ık: Cazbancl ,<P j{ll. 

Kaz nanlar nerede: gostermek ı tcmcsı, Japon hukumetı- ~lmanl.ar, her gu. n ye~ı ve ,m_ uhım tı mılliye okulu talebesind n Veclad 1 sabakalnrı için 1Ju "abahki trenle An- 23.2.>123 . .,0 Ynrınkı pr ogram \ e 
:>000 Jirrı kazanlnnJnr Ankara, t - t \ermekt J ~, t d ııin vnzi'-·etini takvi'-'e.\·e hadım bir z11 •• Y1~. •• • • ecıır. ı unanıs an a Çamyılmaç tarafından okunan 23 .Ni- kara'-·n hareket edeceklerdir. panış. -

tnnbnl. Aıırnkya, İnönü, Konya, .J "' rI kleı ı eıdd k t k .J 11111111 
Emird~ğ. Ayvn h k. Lii le bu rgnz. Er- propagnnda teliikki ed~lmeli<lir · ~~r Aı;manlal"ln ~ı~~ı --~~~~ok ~ti~~~= [l'lll!l~. 'mWlllilllllllllillllllllJlllllllll 111111111111111UlllllllHlllllllllllHlllllllllHlllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllUlllltllllllllfllll ~ 
zurıım , c Bnyrnmic;tc. .Mat uoka bu sözlerıyle Avrupadan sir olmuştur. Yabancı kaynaklnrın, := E L H A R S f N E M A S 1 N D A ~ 

On bin lirn knznnlımlar Ankara , eli bmı dönmediğini, getirdiği şeyin de payitahtın. baş~a yere nnkli münnsebe- § B U G Ü N ~ 
Aclnrın. Ant.nkrn \·e 'fnrsu tn, yiı-mi Sovyetlerin teklifi olduğunu göster- tiyle verdıklerı haberler , Yunan mil- § Eıaiz zcngm p rogram, 2 büyük film birden .~ ~ 
bin l ir:ı k:ızanlnr Aydın ve Fethiye- mek i teıniştir. Fakat pnktın şümulii letince mu.vafık kıırşılanmışhr. Yu- S ~ 
cledi:·ler. Elli hin liralık ikrnmiyP-yi _ ~ . . • • nan milletı. medeni dünyanın takdir- :;: - 1 ~ 

tnm bilet, An karnd n cıatıl- nıustnkbel hndı;;elerın ınkışnfı knrşı- !erini karşılamıştır .. ~ral v<: hilkilmet, § ı A ~ 
sınlia :mlaşılncaktır. mücadeleye devam ıçın payıtahtı nak- E ~ 

ıı~!l!l!l!!ll!!!lll!ll"'-'!!!1'•••1111111[111111111l!Jm••••••••••••••- letm işlerdir. ;::: ~ 

TAYYARE Sinemasında Teı. 36-4 ,~ ' § sozLü ~~1 TÜRKÇE MusıKıu ~ Raşid Rıza Tiyatrosu § TORKÇE _ 2 _ :: ~ 
Me§hur r ejisör FRANK CARPA tarafından vaz'ı sahne edilen en 

Büyük a~neına artistleri 
JEAN ARTHUR - JAMES STEWART - LION BARRYMORF. 

t~rafmdan temail edilen FRANSIZCA aözlü 

Para Beraber Gitmez 
AYRI C A :· 

ESRARENGiZ KATIL (FEDAKAR KÖPEK) 
MATiNELER: ESRARENGiZ KATIL 2-5,15-8,15 

Pbar günler i 
Po.ra beraber gitmez 3,25-6,25--9,20 
12,30 da ilave aeana 

BU AKŞAM , ~=-- Güzelliğine doyulmaz nefis, meraklı e;aiz bir film ~ 
Karşıyaka M ELEK sinemasında m 00' y ~ ~ ~ O ft ~ 

11.K T EMSİL ~ ~ lb/)~ \YJ~ ~ 
YATAKLI VAGONLAR 5 Yaratanlar: MYRNA LOY - WILLIAM POWELL ~ 

KONTROLÖRÜ § JURNAL<la - En son dakika, BARDİYA'nın lngiliz donanması tarafından bombardımanı ve mod:ı .. ~ 
- · ·· l · 11 1 de bn!!lııt~ KOMEDi 3 PERDE = SEANSLAR: Bir Adam Kayboldu 3-7 de Kıvırcık paşa 5-9 da. cumar te sı ve pazar gun en ve ~ ?i 

Yerler numaralıdır ~ D t K KAT : Haftanın bütUn gün lerinde ilk seanslard a ucuz fia tl arla iki filmi de görmek k abildir. ~ 
Biletler GÜNDÜZ gişede = Fi · 20 25 30 llj 

Satılmaktadır illHllllUUHHHlfflllllUllHllUIJlllllHJllllllllJlllJIUllHllltllHHİJUHllWllWlftHllllllll llllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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24 NiSAN 1941 PERŞ l•:MTlE (ANADOLU ) ( SAHiFE 3 ) 

aa "f v k"I" . 1 Ep1rdeki Yunan kuvvet- Askeri Vaziyet lngilizler B~rdiyaya ih raç ~ı'""'" ' ' ' ' "':'"' "ı'""""'""":"'"""""A"::"'"""~"'ı'''~·:··~ .... ;;"'""'i"'"""j 
rı . e 1 ırr.ız lt.>T İ t eslim oldu - BA TARAFI l NCISAHIFEDE- hareketı yaptılar ~ ZmlT ~Va,..lm mlr !gl .J< an t.lTI~ 

___ ,,. 1 Ş f • 5 h "f d .. •••"••••••••••••••••••ıııııı•un•••••••ıı•••ııııııuı•tı11110•111111ııı1nı11•ıı•ır•ıı••••"•••••••O•••roıu. 
i; d b . k Ba~tarafı l nci S&hifed e - le b.ir em.ir \'ermes.~ doğru görü!ı:ıeme~- . B~ştara 1 1 ncı a 1 e e - lzmir Levazım Amirliği Satın Alma K?';"isyonun~"n: 

il radyo a ır 0- tedır .. D?rt, ~~ gun evvel lng.'lız ku'.- '\. un:ını"tanda: lmparutorluk kuv- l - F.ski~ehiı· hnvtı okulun;l beş tngılızce t••rcum:uı alınacaktır. 
7.ln ~o.<terdikleri mil•.terek kahr~man ti Ol d - d k mevzı ı ı ı k ·ı l 

t " ı·e .e:ınııı ı.mpos agın a ·ı ... -
1
vetleri yeni mc\'Zilerini tahkim dmt•k- A?.ami ileret 210 Iiraı.lır. T>t ip o an ara .~'11~' ·ıcıı · ınıL ı:ı_ ı< a 

nuşma y ap l lıyı bildirmekle beraber endişe ver- lerıı~ı t;;rke'.tıklerı z~man vazı,etı~. tedir. gösterecekhri bilgi Ii~·aknt derece·i.ne giır~ ın tı :ın t-ey •pıcı· 
llkııra 23 (Radvo) - :\f-ıarif Ve- mekten hali bulunmıyorlar. Alman- cıddıyetıne ısaret etmış ve ~ımaldekı j n ~2 . . A takdir ve tensip edilecek ücret nrılecektır 

llıiz n.' !Ta.,an Ali Yüceİ, Z3 Nisan laı'. hic Lir nokt~da mukavemet hat- Yunan o.ı·dularının süratıe geri çekil- Libyada: ı:l - ~ nısan R'"'(j('sı vus- 2 _ Aşağıdaki rnsıflnrı hai~ Iııılıınnn j eklilerin ukulıl:ı teski e-
raını ve Çocuk hııft:ısının ba~lan- tını ı :İrmnğ'n muvaffak olamadım meleri Hizım geldiğini mütalea olarak l lııraly:ı kıtaatı, Tobruktan yuksek mu. dilecek b'r h<>yet tarafıntl:ın imtihanları 1-5-9 ıı tnriliindf') :ı_ 
llıünasdıe tiyle bu :ıq:ım radyoda \'eni ·hatta cekilmişlcrdir. Bu hareket ileri sürmüştük. Alman ordusunun Ko- l'affakıyetle neticelenen ıkı ta:ırruzda pılacak, taliplerin 25-4-941 tarihine kadar Eskisehir hanı 

kon · ı· ~~ıı:ısında kıtalarımızdan ai!:tr dar - ı d Olı' po t• muha t ı b ·ı k ı k t ı · t J · · t'h .. ü 1 u~ma vapmıs çocuğun yelı~ ı- . . a· ı\ h zana ova arın :ı ve m s" -\bulunmuşlar ve 17 "'yan su ".ı·ı ı e o u u ·omu an ıgıım mür:ıc:ıat me en ve ım ı an gun o an 
h.•i ve iııki"afınd~ aile, mektep ve lıel.er yıy~n Almanhı~ "ım 1

1 
: a rebeler verdiği sırada bu kuvvetıe.r, 430 eri esir almıslardır. 1-5-941 tarihinde E<kişchir hava okulu konıcıtanlıiiınd:• lın-

ıt lerbiye.~lııin ehemmiydini an-1 ıhtı:rnll:ı ~.lerlıyor.I:ır. 0~ ,'1,e eı~ a · çekilme kararı verilerek cenuba çek.ıl- 1 Bizim zaraı·Iar;mız hafiftir. Düşmn- lunmaları iliin olunur. . 
rnış, çocuklarımızın ivi hislerle ter- lıerl.,re ıroı·ü çekılen ~u"·~~e~:!'1'' 1: seydi ~imdi Britanya kuvvetlerı ıle 

1 
nın bir sahra topu tahrip edilmiştir. A) . 'l'ürk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmam:ık. 

~edilerek :·•ti'j!irilm~şl her aile rei- Alman kıtalar~ ara•ın o~ı~·'or C• 
1 çaı- birlikte düşmanlarına karşı daha.~zu!l i Sollum mıntakaeııula ke~if kolları- B) Askerliğini bitirmiş olmak • 

. 1° ve efraılını vazifesi olduıi'unu ııısmal~r oldugu anla .. Al · b zam:ın nıuharebe~·e de\'8m cdebılırdı. I mıda topçumuz tnarnızlarına devam C) Jlledeni haklarıııdan mahrumiyet ceza>iyle mahkun \'C-

'"ll]i~, n~tic ıle 23. ·Lan lıayramını Berlın, 23 (A.A.). --: •. n:an .~ş Maamafih Yııııııııistandaki muharebe etmi"lerdir. ' ya devlet için muzır teşkilatlara mensup olmamak. 
lluiaın 1 ~tır. kumanda~lığı, neşı.ett;~ıl~bı.r dte~ıg- henüz bilmiş deıiil<lir ve L:ımya~ın ce-\ Habeşistanda: Amhalağı mıntaka- Jl) iyi ahlak e habından olmak ve haysiyet n namı.u n·u-

cle Yun'{lnı•tandı:ı şım~ 1Alpır c . fr nubunda muharebelere devam edılnıek- <ında simalden ilerlh·en kıtaatımız te- hil fiilerle ve alelıtlak ağır hapis veya o derece l'~zn)·ı ----ö--- beden ve hattı rıcallnı ı • man °1
.t u- tedir. Gerçi bundan sonra Koreı:ıl r:ıkki etmekte ve c.eı;ııp kıtaatımız ise müstelzim bir fiili ile mahkum olmamak. 

Q1'k me11ıfekefferindeki lan tarafından ke;"Jen {.\ın.aıı .01 ~.u- kanalının şimal kısmında devan:Jı bır Dessieyi müdafaa edecek tarzda kuv- E) Sıhhi ahı·ali vazife görmeğe müsait olmak (raporla). 
ltnan elçı·lert" Be• /ı"n Je "Pııın te"lım oldugunıı lı dırmıştıı. mukavemet beklenemezs~ de ıyı s~v- il vetli mevziler tutmuş olan düşmanı !!e- V) Li,;e ,·:yıı l!luadili. la h~ili g;iirmüş olmak veya ch.'vlı•l 

• uı 000 kedılmek "artıyle lngılız v~ .Yunan. ri •ürmektedir. memurıyetlerınde Jıızmctı mr.sbuk olırak ve LurJ:ır.ı :ııt 
;,~ŞiARAFJ ı NC I SAHİFEDE) ispanyaya yapılan yar- ku\"\'etleriııin Moraya geçırılmelerı Asso•a ve Gamlıalla mıntakalarnıda \e<ikaları iLraz etmek .. 
•Oını F ı Al - mümkündür ve orada müdafaaya de- kesif kollanmız dü•mnnı hırpnlamai.fa ll) En az Uç ~ene hizmet l'de<·eğine dair noterlikç•• nı .. ·~ıl-kiifı Yan ransa~·:ı yapı an· maı d { f kı•d dildi d'l bT Ç" k" M adasının · · I k 1 h" 1' k 19 ·>ı ·>" ., ı kt erı hakkında Zurihte malfımm ım ar en {' ı·am e ı e ı ·~· un u .. ora 1 .' baslamıslaı ·dır. ('enup mm taka arı~- da · 'na ı ut ~enec ı verme · ~ -·• -

ndur. Mnamafih Almanlar, Ver. 1 IF O uz kuvvetle bıle olsa mudafaası ko a~- da ric'at etmekle olan dü~m:ın takıp O • L t f k 
~k .ı.n . Fransay:ı geri çağırılmasını -BAŞ TARAF I l NC SAH E E- dır. , . h edilmekt.! ve Habe•lilerin faaliydi art- enız evazım sa ın a ma Q-

l··t ' ' ı·az h··kkınd.·ı 'oı·Lılan lıir suale cevap H·ı'"" harekalıııa gelınce Alman a- · an ° •Y.oı•ar. Çünkil General \ey - u • ••• . . ..... maktadır. 
~nd'. Şımali Afrikıı."' AlmanıHm veren Ç<irçil, İngiliz - tspan ·ol milna-e- rn kuvvetlerı, Yunaıı.ıslaııcla bu~uk MUSSOLINJ r;r:;r.JDINDE: mı"syonundan· 

• 

adı usleri ıribi kullaıınıal:ırın~ betlerindeki i~·ileşme t{· m'.'yül!erini f~aliyet. gtöst~1~mekkt.!dırtlle~: Çt~~:~~~ Kahire, 23 (A.A.) _ Röyte~ ajan- • 
ııı~ olınakladı~. Amiral 11.ı•·Janıı kaydetmiş ve istikr:ızın akdınd~n e\'· \ unan ve ngı ız uvve eııne, ,, sının simali Habesi<landu De«ıe mın- Tahmin Bt•de], 
et. Y.ülü ne olım•a olsun, m:ıre•al \'el kevfi\·etin Avam kamara,ında mü. re meydanlarına durmadan taarruzlar takas'ıı~cla bulunan İngiliz kıtaları nez- Lira Kuru• 
<nın t k' - t' l - . t' z.·ı'erc' ccnlmeme,dni tavsiı·o eylemis- l"lpmaktadırlar rl' d k' h b' . b d b" "k mtı 

ılk kmıtı:ılı 
l.ir:ı I\:urıı 

L, 1 • _a ıp ettiği "1j'a>c ı c e~ı· ıı ~ · • · h , ın "·ı mtı a ırı, ura a U)'U -

ar 0 dugunlı gösteren hie bir em · tiı · Almanların bu sahada fazla a:'.'" hurebeler olduğuı111 bildirmektedirler. 
~e nıevcud değildir. Cöıdl. sözüne rlevamla: kuv.veti kullandıkları anlaşılıyor. Dun İtalyanlar. burada Keren cephe•in-
e·1.•v.·York, 2~ (A.A.) _ v"; hüklı· -· Du :ıııdc. t"panyol 1,Ukllrr.etiyl·, <lafı batarya ları laraftndan _4 Alman de "Örülnılis olan kun•etli hiı· rnüdn-

ıı J 1 .. t 0 rebi t · d" .. " l " b'r rogu d·ı ha- " • ' •r: . e Amerika birle,ik hiikı•mot . aramızın açı musını m'1Zl'.r gos' - ayyar~'' u~uru muş, . ı. ' t;v ·ı- fan gö•termektedirler. Dağ yolları bo-
'ni arn,ınd:ıki müna;.rb·ıtııı kesilme. 1ecek hiç bir >;eye meyd:ın vermek iste- <ara ugratılmıst~ı" İn~ılız avc! · ~· zulmustur. ~fuharebe. topçu clüello'Lı 
~,'nt:ıc edecek Almnn maneı·?-a<ın . miyornz. Şükran du.ı')(tıları ifade edil- releri de ta.arruzı de~rıye. vazıfele.rıı;e ,eklinde inki~af etm~kt<>dir. Jtalyaıı
~~~1111nhfilleri anlnmı•:ı benzi~·orl:ır <İn edilmesin 1,ıı:ım't>l milletinin ac devam etmışlerdır. 1. unanıetan.d:ıkı ~·l- Inr anııdnııe muk:ıvemet göster'yorlar. 
•k· nltında <ıl:ın ,.e olmı~~ın )·e r : er hulunma" bu mcmlek~t? İngilterenin ı·ek~lla lngiliz ha,·n kııvvetlerı .~'u~~'. ~1 ,;ssolini ıreçidiııcle nrıl:ın büyük hen
·aı)/'r;uısız ı.-:ızete!eı·i. Am.oı ik:ınıı ve Birle-sik Amerikanın liizu.ııılu gi\ı'- ı·:ızıfe alm ıo;lar'.lı.'" Bunlar. geı 1 ~eti~ eleklerde c:ırpı~malar devam edi)·or 
ın .. 1otı~den b:ıh~cilcrek Amrrika- düklrri biiliin y;mlımı )'<l]•nwkla hnk · ~el_<le olan İngılız V<' Yunan k~ı;'vema- Cenubi Afrika kU\'\·el!eri, bu mev-
u~· nl!ıltero i'e birloşm'-k il'İr. kork 'ı olılukl:ır; müüıle:ısınrl:ı,"m. l'l.'11 muhafaza etmekt.!. ~e p~ııı~unaı; kilere v:ıkla•mı~tır . Cenubi Afrika 
~ıııu .ı·azmaktadırlar. DPnıi.ıtir. nı olm:ık~adırl~r .. lngılız 'e . ff topçul:ın clü•man menilerine <iılcletlc 

an,nıerik:~n •ip. i mahfilleri Amerı --~ ktı\'\'etlerı~ın. şım~lıye ~adar ".1~ıv~a:~ ates :ıçmı•lardır 
ııı,~ nıv:ızıyetini tanı manasiyle al Amerika lılar ka nlarını kıyetlc çe~ıldıklerı.ne go.re t!ı~,lız·le.ifa C'iv:ır tepelere!<' maharl'tle gizlenmi~ 
~'~n~·dtığunıı, korkunun burad:ıl'' kuvvetler~, bu vazıfeleı·ını laJıkı) mevzilerden düsman t:ırafından :ıçıl:ın 
~tın~ •ının Rtfırdnn ibarf't lıııl:ındu · da verdik T etmı~l~rclır. .. t top atesivle gecrn bu harekfıtl:ı meı·-
•h, · F•an"ız ııazeleleri ne.•ı·i,·:ı\ınt" . ~ahireılen :ılı.nı!n haberi.ere g?re n: ziin rta~l;k olm~sı selıehi)·le ku~·~·ctleri-
liki;ıınki.ı·eu, lnp-iliz - Amt'rik:ı;, i•bir• -BAŞ TARAFI l NCI SAHiFEDE- gılız tny.rarelerı, rrablust.~ genı~ faa mizin ilNi harekeli giiçlesebılır. Fa
acı;' .aYcletmeleri \'e huna mıisa • nin lic n:ızik muh:ırebesiııılcn bahset- liyet gö•lernıe~~e deYam eclıyorlaı~vrn- knl. İngiliz kuv,·efleri, bu n\evzil~ri ıl" 
~ •dıJmesi olclıı••unu lıildiri"'ı:·Jnı· mis ve elem istir ki: A::rıc:ı lngı~ız bombıırdı_m:ın t ,; ·~. <ökiip atacaklanlır. Gecelc:i don~tı-

•i, ~rıh, 2:ı (A.A.) _ )<uvel gazet~. -· Ru muharebeler, tieaı-et gemile- ı·elerı, dun gece n,...st ussııııe , b 1 ~ rııcu bir soğuk vn ı.ıiinrlüzlerı ele mud
laaıi .ııınn)·aııın . l~pany:ıda cliplonı:ıt'~ ı·i Akrlenizdeki muharebe ve Britan- zarfında !l uncu ta:ırruzlarıııı ) apm .. - hig sıcak hükiim s(irnwktedit'. Bu mii-
li]]01);e~ gö,terdiğini ,.e Alman mah- ,.,;ııın lıomb"rdımanıdır. la~·dı r. .. ... , tetıalif h:l\'a şal'll:tl'ı ela hal'he te~ir el-
~ıc1.~klnın, İ ""lıanyn nw<el 0 siyk mM!!' . L11nl Halifaks. bunlard:ııi hııngisi n in A lm:ınl:ırın ~arnhorn.l ~·e Gnoby'j1"'' mekfNlir. Bundan bir kac gün ev\'el 
. • arı R l' h b' . 1 ld e11 nıt'ı'hı'nı nlclu"u hakkıncla ,oı·ul:ııı ,:rhlılnnnın el an bu lını.ındu u un- ?-oo t. ·"konkte lıı'ı• ı11ulıar"be ,.,,_ ~ ""·'- nı el' ın mu a. ırıııren a •· . e ki .. b lı 1 a 1• ·ın buıı ~" me ıe ııı .~ • ' "' lu f ı ı kt ı· " l · t ' lu a rına gore om arı ıın. n •" - · k 1 .. 1. · k ltı:ın • ınatu at en lıi' ırme. eı :r. ·"'·- "'" <' "~'·np verm··mış ır. 1 • ·t'l ~· f tl'kleri anla~ılmaktadır. kıı bulmuslıır. Sı sı' ı:ıur ıyı•n sım!)(' .. 
~11 h llıahfillrl'İ İ<p:ııı)·a hükıimetinC'e Yuırasl:ıvyanın \':ışingtnıı eSlçbi de arG1, 0_1 ~1~ 't~"~İz' la.l",\·arelcri . muhtelif top seslerine kal'lsl)'Orılu. 
tı:~.,~~U~ta her nC' kadar hir knrar alt- ..:\ mPrika hariciye mi..1:-;t~ı:::.:ır ı .. un1ncıı· E-- -----

k·,~~ını t:ıhmin t'lmi,1·orlaı·s~ ela ,1·;:- \'Pllt•s !hı ırörü~müsllir. nakli,, ... ıı••milerine ele t:ıarnız etmi~ler. 
İı < nahos "'rler h('kl~nebilir. J\,•v.ı·0rk, 2:1 (A.A.) - :-.ıe,·york He- tlir. 

su1.aı1 mnhfillero !!Ört> Alnıanyunın. rulcl Tr!biin ıı:azek.si, şu aıırl a eı>reya:ı Ruzvelt harb in net ice· 
( e~~ llzerı'n° b' h•r 0 k 0 • ı·a11 •d·ııı ·•lm~kte obn mııharebelel'iıı harbin \'ı· l . ~ ır " ' c" . ' m .. ' - sı"n Jen bahsettı" Ya;1ııl' _belüttarıka hUcum için İspan- netict<ini te~kil dmiyecevine Ameri- Uı 
farc1

1 
l~byd kalnıamarnıı wva f'li k:ılıl:•rrn kani bulunduk la r ını, nrnnmn- r RASTARAFI ı NCI SAHIF'F.DF. ) 

llıda bulunmnsını istirt>ccktir. f'h hıı n1uhu rebeJeı-le ciddi~·ctlt> nH."~- ~irı i ıı k urta rıla c u ğ ı n ı .ı.öy l em i:-ı v<• fn. 
n Fransa sanay ii ~lll oldııhl<~1'111l :'l·azn1uı,t11. ~ kd.en i:1.i11 giltı·ren i n mii d afua d a t utun up fl:tu T 

"ratrıı_. 23 (A .A) _ lsı·i~re T.el: ce>arel ini<yatifini k:ıyLetfırmenıek naını;·ac:ığı hakkında bir ıpzetrci 
l"İ\·o a.ı<ln ... 1 nın P.trf~ mu hah ri hıld irin 1:ın1an l\:ıvlx·diln1i~·erck .·\ merikn- larafıncl.uı soru lnn suale cevah<·n; 

· r· ılan ılerlıal hrr ·' ardımn. ,l'apı lnrnsıııı - J•:,·c:. nuııa L naatim v:ırdır. 
iı·;\rniraı Darlaııın Pari< :;e;. ahali. istenıekt•, ,;meli "ardım yapılması ]),•mi~. lnıı:ilieı?ı·,. Jıeı· llirlli :ııal
di!d·??er ~l:ın mahfille~de b~;. an c- husııstıncla kayh~tlilec~k her '"·ın. mıı- zenır \'Crilme.;iniıı asla uz:ılıbııy11 -
ı\Jnı1 1l'•ne göre Fran'a ,;ınnyiini ı haı-ebc ~ in altı ~Y uz:ırn:ı ·ınn selı~lı c:ı;(ı;ı!. lı:ırlıin bir deniz muharebe-
teri!:ın.va lehine ~alışmasına mu kahil olao:<f'llll k:ıyrlelmektrdil'. <idı• h;>.z:rnılamınıc:d!ı :.ıibi Yuna -
lııtq ınesj mevzuulıa)ıs trıvizlerJ,. al:ı- _.,.__._ - - ------· ııi. t:ııııl:ın H h:ıt t.:i. >R!'ki ı\kdcııizrlrn 

A.~rdır. l zmir b .. l ed iy <'< İnd• ıı: ln•frizlHill t·cJ..ilı.lesidc ıI,• harbin 
~il'ltı ?1antarın Fı~~n~adan .kıtaat gt•. c:a,·aj santrcıldaki :1 nı:maralı dp k; .\-lJ.}<lilıtıi:-~ oln11yal'ağ-ını Hiİ,\"l<!'onıİ!; 
ışk ,~k ve bazı Jıran~ız l.manlarıııı pıınnn lıir sen0 ın:"itl<lt.'tlt~ \dr:ıya \".;_~. \"P tll'nıi:-.:~i • l;:i: 
f,l.a •tınek aibi askeri lalcıılen'e - ln!"ilizleı-iıı ı.;r ılı•n'4 lll!(l)·ın• -

~ u #!- riltnP:-.İ, sazı i.~lPri n1lidiirlii~ü11flrki !\ta' nn11yacnkları tahmin e:lıl i yoi'. 'ı•·,ini ılnnınc;ı z;ıJ'erin zır·, •i· .. · rıh-
aın f'h ( d d'l t --arlnunıt•..:i \•n.r}ıj:e arık a"!fırnıı~ı·~ı ... k 1 1 j • w• • 'J. ~'aPıl a ı \·L~i kah.nesin e t~ ı a \-... tl!fI?!lt~ı ·n )\1 t.'lnlı\-cıtı•g-•nıız :-rı JI 

.i\l tnası mcvzuubahs olnıaktndır. Kontıln1ııstıır. :\1uh :u11n't"l lJr~l"li 70 .~ın~an rı:·cıu ... ıınun l~ıın;ıni.-;tan•la i. 
cta~:ınya ile daha 'ıkı nıüııasebat i - ira 1ı1111·akkat l••nı,ııııtı ·)lir"'..!"> ku- lerleclildeı'İni chı,·ııııra el:: iim:tl,izlik
f<ın esı nıak~adiyle hariciye 11azıı·lı· ı·u~lur. T'nliplt•rin tenıinatı iş IJan~\a- leı·ı· dii~rı1iyel'..:!j!{z:~on11ncia ~\llİP }re. 
• .. a Rinon ve,·a Bonenin. dahili.\'e lereı(iz. 

ALSANCAK 
İ&taayonu karııaında yeul açıla• 

hususi Hastahanesi 
Sahi .. iı DOKTOR OPERATOR 

ADıL BİR 

·•,zıı·ı " •' "'ınıı yatıl'arak n1akhuzl·ari~·lc i hal~ 
l( . •ııın:ı L tılı '"ıh•i do l"ı ohn Hir ıra,,,.ıeeiniıı tie:ıret ı:ıemi'i k:ı- Her ıub.,ye aid baatal ıu 1r ..... 1 .,. ınU :ıt av n ' s' ' ı:ırıhi ol:ııı :ıo. I-n 11 ı.·ar"tıı•ı:ı '.~iinii ~iı· adranin ır~iıilme \ muht.emel - filelerine Amerikaıı harp gemilerinin tebu&ıalan tarafından tedavi ~d ilh 
lıai nu ~lireti~ Alnıany:ı ile rnüna.;c~ ..;ant lö da encün1t.•l\e nıiiı·acncıtları. rcrr~k:ıt ~dip etmir~·ct>J!l sııaliııP rp. 

ı~ aı·ttmlncaY,ı lıildirilirnr lG 9 0 "ı "8 142:1 vaıı veren Rtız\'elt , rnkti;·Jr nıı•,huı· Müessesede her ;r.aman 

KURULUŞ TARiH! 1S88 
8••ınayeai 100,000,000 Tiirk lirası Şube ve Ajan adedi 262 

Zirai v~ Tica ri H e r Nr v i Banka Muamele leri 
Para biriktirenlere 28,8110 lir:ı ikı•aıniye verecek 

' ~İt·a -.t bankaıın da kumba r a ve ih baraız tasarruf heaaplarJnda en 
n~- So lirası bulunan lara sen~de d ört d • fa çekilecek kur'a ile &§ağıdaki 
'~- ııöre ikramiy~ dnj: ıtıl acaktır. 

4 Adet 1000 Lırnlık 4,000 Lit·~ 
4 Adet 500 Lirnlık 2,000 Liı a 
4 Adet 260 Liralık 1,000 Lira 

·ıo Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
1 rıo Adet 50 Liralık 5,00Cı l.i r 11 
120 Adet 40 Lirnlık 4,'800 !.im 
l Go Adet 20 Liralık 3.200 Li rn 

~ _l)ll<.KA T: Heaapl.umdak i p aralac bir •ene içinde elli rradan a!ai ı 
~41tı.iyenlere ikramiye çıktı ğ ı tak dird• yli zd • yirmi fazlasiyle verile

li ittir. Kur'alar aenede dört de fa , l Eylül, l R'r incikimun, l Mut, ve 

~~i,.,.n tarihl,.rin'i"' çeki l~·r.e-ktiı-. 
S"C'I 

z11ıir p'lnıuk merısucatı 1l.irk Anoninı şirketinin 

Kaput bezi satış fiatleri 

T ipi Eni Sııı . 

- --

J G Metrelik beher 
lupun b~deli 

Kurut 

O 85 818.-
E 90 916. -
E 85 879.-
F 85 874.-
F' 75 800 -· 
c 85 778.-
c 75 71 0.--
H 85 749.-

1. ltl.u fiatler rabrila da t~ al i"' be h.r topun •atış fiatidir. Behe r 
..:lyada 225 kUYt.ı• a m balaj Ü<"r et ; mü•teriy .. 1t.itlir. 
--· ?' • 1 

lklı sacl \'ekaletı sanaT;nı~:ıü~r;ü~;~lül Jn40 tarih v 12486 l 
No. ltı ltzkere:-iyle vaki olan tebliğe nazar:ııı mHn:u!iilınıız ı,amuk ıplik ve 
kaput [,,.,,; fiall<-ri uşıtğı da gösterilmiştir. 

İpl ik Vater Kallı 
No. Kuru~ J.\uruş 

12 
14 
16 
20 
24 

Kaput brzle ri: 

90 cm 
83 cm 

ö50 
:)85 

65!1 
705 

Tip D. --
sr,2 

rtH5 

-
7! to 

Tıp I·~. 

--
~'7!J 

fliiktılıi (kıvr:ık) 
Kuruş 

690 

'l';p G. 

75 C'll 750 --. 710 
Gerek iplik vtl ~'ı·rt'k kapnt fır•tlflrinıiı b,. hPr lop i.;in falırıl-.::ı<fa tc:ili nı 

ı.ıe!}in (ı:.ıtL olıı~, aınL;ıliij v~ n:ıkJi.v~ rr.:ı.-tr.:.ıf!arı ınii~t riyP .:ııltir. 

Parke Yol Yaptırılacaktır 
lzmir vilayeti daimi encümeni 

reisliğinden 
fü•ııalı Z<trf usuliyle ek~iltmeye çıkanlnıı~ olan 138038 lirn :ıs kuruş 

keşif lıeclclli Pur:ılıküprüdcn Bayraklıya kadııı· 3602 metre uzunluğunda 
P arke k:.lclırım in~aatıııa ist~kli çıkmac!ıj(ıııılan eksiltmenin biliş tarihi 
·ılun 21 -1 l!l.Jl d.-n itilıar~n lıir :ıy içiııcle pazarlıkla ihalesine karar \'e
rilmiştir. 

hreklilı:riıı loplnntı günleri olıın pnz~rtesi, perşembe gilnlerinde öğle-
yi ne kadar Vilayet Daimi encüme nine müraca:ıll an. 22 24 (1509) 

4,000 ki.o kö<elc 
25,000 dc•,imetre 
:!. AmPrikan vid.dnsı 

1 ~640, 00 

2875, 00 215, ü:\ 

L8513, 00 :ir.t ntt·('nın ilk t<'n1 1 ·1sg, tr·ı lir:ı 

- Cin< \'e miktar tııhıniıı bedelleri vuk:ırıda yazılı k<i~ch• ve :ımo•
rikan vidula~~nn~ ~ti nisan B.tl «Unt.ırtf"i giinü sa.1t 11 ele pn.
z:ırlıkl:ı eksillm>sı ;·apıl:ıcaktır. 

2 . - ilk teminatı 1 :ı~s lıın G:ı knrus olup sart'l:ınıe. ı he giln komis_ 
vond:ın parasız olarak :ılınabilir. 

3 - 'tsteklilt•ri!r lırlli gün ve sa:ılta kununuıı istcdii(i \'Psaikle birlik-
le lstııııbuld:ıki komi,yo~una mi~~ 1510-'.llf.rı 

inhisarlar Çamaltı tuzlası mü
dürlüi!ünden 

16-4-9•11 carş:ııılı:ı günıi İlı;1l~,j ~·aııı' •. cnk o olıü• garajına talip zıılrnr 
etnıcdiğinde'n mezkur in~aat lrn tai'ihtl•n ıtib:ırt·n lıir :ıy miiddellr p:ı -
zarh!{a konnıi.l~tuı. l ~t "\hlilrrin hrr giiıı n1ttdtir]üğiin1 zf' 1111 rac.ıntl:tt·ı 

1487 

Harp okulu na havacı subay yetiş tırilın ek üzere 
sivil liseden mezun olanların kayıt 

ve kabul şartları 
ı - Li.<e olgunluk imtihanı nrmi~ Luluıımak. 
2 Aldıkları mezuniyet cliplonıal:ırnıclak, kanaat notu iyi \'ey:ı 

~ok i)'i bulunmak. 
:ı - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet g~ç -

memiş bulunmak. 

5 
-- Saj'•lık dıırnrn11 pilotluk hizrn lı e m'.i . .:ıit olmak. 

ı·a~l:ırı en yukarı ~1 olrnuk. 

Not: Bilfıharo ha\ mtı~)·cnı• ht•~ 'etı t. rafı• d:tn l'•11ıılac.1k muaye
nede sal(lık ı ıın.ıııl:ırı pı utlu\ . nıfınu mii~ıil güı·ıilm'yenlcr 
i5terlrr,ı• ı,:ırp okulıııınn cliğ-Pr ~mıfl:ııırna verilmek gilıi hi~ 

Jıir mecburıyclc talıi tululınazLır. Tam 'rrbesllirler. Kendile_ 
r;nin arzul:ırıın ı•üre muamele)-, tabi tu!ulurl:ır. 
Okul tedrisatı 1'1-~lnyıs-9 41 dP lıaşl yaC1lğından talıp olan'a
rın, lıulundııklaı ı a kerlik şııl.ıeler 11e müraraat edeceklerdir. 
A,kı•rlik şnlı•!leri. ,rnptırac:ıkbrı .. lıhi muayenede mii.>lıet nP
lice :ıla !ar e,T:ıkları ı e harp Ôkulumı e\·ketlilcceklerdir. 

ıo ı 3 ı7 20 2 ı 27 :ıo 4 7 10 

Çamaltı Tuzlası 
den~ 

müdürlüe-ün-

Tuz .amız nıi .:ıf:rh:ıne ı·c r iıılur e\·i binasında yapılacak tamirat açık 
t•k,iltnı ryC' koııınuştur. K~şıf bedeli 2591 lirn !il kuruş ve muvakkat te
mina•ı J !ıG liradır. Bu işe ait keşif, şartname, acık ek•iltme R<lrtname>i 
"~ :nuk:ı·:l'lı•ı·.;mc sureti her gün nıiiclürlliğümüzde ve İzmir lıa~ mildlir
lü{ninılc ııonilebiEı•. hteldilerin ihale g!inü ol:ın 25-4-941 cuma _giinU 
<:tat on bı•ştc lzmird~ ba~müdürlükte loplan:ıc:ık lrnmi-yonda hazır bu-
luıım:ıları. 10 14 2·1 1~51 

o r 

Uz Dahi Öke 
Do k l 

Behçet 
Çocuk Hastalıkları 

Nlütehassısı 
lla,talarını 11,30 dan bire kad:ır 

B~yh·r sokağında Ahenk nıatb:ıruıı 
vorıırır1a kıı.bul Pder. 

IZMIR A~KERI HASTA HANESi 
KULAK, BURUN ve BOC AZ 

HASTALIKLARI MÜTEHASSIS I 

lk;nc.: B~yler aokaiı No. (80 ) 

HA&tlll ı·ını her' un öjleden •Onn 

İlain.ıl .,.., tedıui ed~r. -

Otel - Gazino - Lok~nta v~ Past·'h<lncsi 

Ege bölgesinin en· muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMIZl.IK VE SORATLI SERViS 

.. 



• 

( SAHiFE 4 ) (ANA DOLU ) 24 S iSAN 1941 PERŞEMBf: 

Tek silah atmadan Milli Şef çocukların mü
messillerini kabul ettiler Bulgarların üÇüna 

cü mağlubiyeti 
Bn. Inönü ve Başvekilimiz bera- Y · 

1
-

araza alanlar 

, . UNAN GAZETES . BULGAR· 
her oldukları halde çocuklara LARIN YARIN KOGULACA· 
ayrı ayrı iltifatta bulundular GINI YAZIYOR 

Aıiırn, :!:..: (A.A.) - ;\ J e:s ... :1• 0 Dn
teıı g:ızetr~si, ııe::.-ı·ı::iliği lıiı· :.:ışm:ı
knlccle ~öylp denıckt~cli .. : 

Anknrrı. 2~1 (llrnmsi muhabirimiz- \Cl \<:ı·ilmiştir. 
den) - Hfıkimiycati milliye lrnyrnmı Oğleclcn -,onı·n 'l'iirkiyc ı·ocııklnrını 
,.,, Ç0<:uk hnftn.:ı, yurdun her tarafın- tem ·il cd<>n 250 çocuktan mürckkcap 
da tcznhüratla kutlulnnmıstır. Lir mümcl'):sil he)'ct, ?\filli Şefimiz 1s-

Snbııhle) in Çocuk e. irgeme kurumu 
ve mini miııi yn\'rulnr adına Ebedi Şe- met lnönlinii Çankaya kö .. küncle ziyn-
t'imiz .Atntiirkün Etnoğrafya mü1.e in- ret .ederek biitiin Türk cocuklannın 
cleki muvnkknt kabrine Ç('lenk1er ko- M.'\'gi \ c l'jnygılarıııı izhar· cylcmi~lcr
mılmu . sonra lJlus meyd:ııııııcla bliyük clir. 
bir toplantı ynpılmıstır. MeraRime Is- lııönli, refik.ı ı ve lkışvckil Dr. !!c
liklat marşiylc ba ·lanmıs, Çocuk esir- fik Say~lam beraberinde olduğu hnlde 
geme kurumu ile • laarif Ve.kıilcti ve nnimes<:ıJ he>~ 'eti lrnlıul ederek hep::: ine 
mc:>ktcple.r ndlarına nutuklnr !":(iylcn- ayrı ııyrı iltifatta btılunmuşlur. 
mi;ı Ulus m \'Clanınd:ın :ı,·rılan kala- Yurdun her tarafında merasim ya
bal.ık talebe, -Çocuk saray; önün~ ka- pılmı,. ?ir r.o~ yerlerde yok<:ul ya\'ru
c1ar ) ürüyii~ yaparak merao;ime niha- lnra elbıse dagıtılmışhr. 

Bulgal'inr. bir tek :-;İlah .ıtrıındnıı 
kflhrnmnııca i ·gal ettikleri araziden 
.vnrııı bir kere dnha konılac:ıldnrdır. 
Bu. oıılnrın otuz ııcnc znı·fıııd.ı iirün
eii mağluhiyctlPı'i olnr:ıktır. 

---000---

Plimut ve Maltaya 
hiicumlar 

Alman rauuareıeri 

1 raklan lng iliz askerleri 
geçeceknıi~ 

Amerika sularındaki 
muattal gemiler 

Irak Prooagan- Ticaret gemile
da bürosu rine el konacak 

Yeni cephe I .. amyan•0 

cenubundadır 

Şiddetli muh•' 
rebeler devalll 

ediyor 
Yabancı ral{qoların ver Amerikada yeni bir ka- -~ 

diği haberleri yalanlıyor nun hazırlandı ITAL YANLAR YUNANIST al 
l~:ığdnd, 2:! (A.A.) - Irak proırn- \'~ı!::ins,"ton, 2:; (A.A.) - ~niz ti- DAKI GÜÇLÜKLERi JTIR 

gnnda hliro~u. diin öğleden som':l n- cnrcti parlamento encümeni reisi Dlom, EDiYORLAR 
şHfprlaki lınberi vermiştir: Eirlc..c:.ik Amerika denizlerinde demir- e 

tngiliz lıi.ikumeti, fngiliz - frak li \'C ~unttal ticaret gt~milerine el koy- Atina, 23 ( A.A.) - Yun:ın r' 
muahcde~i nıtı('ilıince lraktaıı bazı mnk \"C Lunları i~lctmek i~in h~zırln- tebliği : ·ı 
lngiliz knv\'ctlerinin gcçmcsiııt' mii- dığı bir kanunu mccJi..;e \"ermiştir. Kn- Hatlarımızın geriye doğru d~I 
ı::nade iı::teyiııc" 21 niirnn 1940 tnrihin- mın lfıyihnsıııın t>ntcrnnsyonnl ve hu- tilme~i di.işmanm ciddi müdnh:ıl 11 
ele nkdedileıı muahede ile alınmış kuki vechcleri cnciimcnin gizli içti- o.m3k;:.ızm yapılmıştır. Düşrtl' 
tcdhirl<'re u~·gun olarak 17-18 ni;:;nn- nrnmcln uzun urndıyn t<'ılkik olunmus- hava faali\•eti ~iddetle devam etı:'ır. 
chı Irnktnn geçmek iizcre Rnı;ra kör- tur. tedir. Frıkat düşm:m, tn.rnrelefl 
fczine imırnr:ı.torluk kuwetl<.!ri r.ı- 000 \ '<' h~w·a cl::ıfi bataryalarımız tıır' 
k:wmıştıı·. Bazı vabancı rnth·olnr b- ıfan biiyiik zayiata uğratıımı~tır·r~ 
>·nfındaıı ııc~redİ!en haherıei" tııma - Amerı•ka ·Kana- Lonctra, 23 ( A.A.) - Atiıın 
miylc nc:.ıl ızdıl'. Irakm milli hiikQ _ yo~u dün nks:ım Yunnn matbuııt r, 

773 ltalyan ve 222 
Aln1an tayyare~j 

Avustralya ve yeni Ze
landa Ba şvekilleri 

meti. hakimiyet ,.e hiikiimı·nYıiı~ına d h d ·d zaretinin bir dekl:\rnsyonuntı ıı!V 
}'; l k d l h tam!ımen nıüte\·akkızdır. Dıınlarııı 8 ll ll 0 retmiştir. Bu dekl:ır:ısyond:ı dl' 
angın ar Çl ar l ar, Q- ihl[dİlH' hi<: l1i1· ~nrdle miis:rnı]n Pt - yor ki: •llf 
sar ve zayiat yaptılar nıiyecektil". A<:.keri v:ıziyett<' değişiklik : )O 

--ooo YENi ANLAŞMA iLE SiLiN cnk hic hi .... inkisar olmamı~ır .. r' 
Loııdr:ı, ~a (A.A.) - lngiliz h:w:ı • n:ın kıtnlnn. geri çekiliş h!lrc1' ı; 

Mesa'·ıar necrettı·ıer \'(' dahili emniyet ııezarctlcl"inin teb- Japon Hariciye MIŞ OLUYOR pazartesi nk.::amı T>lan mucibinee lngilizler tarafından y !iği= ırıamı:rnn::ı:ırcıır. naşm~nın ha\·ıı~ 
Dliıı gece Alın:ın tnyyarclcri lngiltc- Nazırı Loııdr:ı. 2:~ (A.A.) - Amcrikn \'e nl:yPti hiitün memleket üzC'rintled 

du" tg" ru" ldu" 1 ı·eniıı cenubı ._:ırkisiııdc biı· şehı·e t:ı- K:uıada arn ındn istihsıtlfLtı ve miiba- . :f n· sirldctli olmu"tur. Hnv:ı. t 
y I Avustralya kuvvetleri nrrm: etuıi;:d<'rdir. Uiı- <·ok hinalnr h<t- d{'leleri tmızim için y:ıpıl:rn nnln ma hataryalnrı tarafmdnn pnzart~~~ 

·ura u~rnmış. yangınlar çıkını;?lır. lıı- burad:ı biiyiik mcnınımiyetle k:ır!jılım- nii 2 dii..~man tayyaresi llüşiir:l 

1
y hl ; kumandanı Veyvele l-!nJ]('fı 1.ayiat h:ıkkıııcln :ılınan maium:ıt Huclııddan Staline bir mı~lır. Kanncla Reı;\·ekili Mnkcnzi King tiiı·. dP: 

Yunanistan ve ra usta . oldu lıC'rıiiz tanı dpğ-iJclir. 1 \"•' Amcı·ika Cumhlll"r<'İ. i Ituzvclt btı l.onılra. 2:l (A.A.) - f,on J 
. l J z · t. 1 nıuavın . JJi~l·t· tayynl'el<·r. t'('nubl G:ıld~ ve le gra/ çekli nııb~ma ilt" .\ın<'rik·ı - Kanada hudu- ı:.'"C'lerı haberlc~dcn \'unani ·dtıfl 5 genış ıava aa ıye l . l:ıkoçynnın şimali R.nl'ki:inlit' h:lZI YC'l"- 'I k •)" \ , dtınu silmiş oluyC>rl:ı.r. )fnkenzi King. imfı!l.rntorluk kuvvetlerinin lı .. ~ 

' 

- • ~t o~ ·ova,_., (: .A.) - fa~ aj:ms1 c:~w 
Kudlis, 23 (Rnd\'o) _ Kahır('dc Londr:ı, 2:: (A.A.) - Burndn hu- br\ bonılıal:ı.r. nlmı~lnrdır. b:ldirh·or: bu :ml:ı::ım~ ile biitiirı simnli Amerika l'Cnupta .reni mevzilerine \'rırmıi. 

nesı·ed"lcn bir telıli~de şimdiYe ka _ lunmı A\'lısturnly.l Ba \'ekili ~lenzis. < enııp Ralıılındc hır yerde bombnnh- Stnİin, )latsuokadnn bir telgraf ınC'nLnlarınııı İııgilizler'2 y:ırdım için lunduklnrı iiğrenilmi"tir. Son ·~ 
·du~· or~'l ı;;::ıı·~ t-ı Alnıa~ı \'e İ~alvan _, ı adyoda Avu:-1turalynlılara hitnlwıı ıı~anla~clan h.~ı~~r c:oktur. lııs.an1.:n z:ı- almı~tıı·. japon hariciye nazırı hu ~ferl~er <'dilnıc.-ini temin c~i~ :_e kfit e ımnsında cHlşma.n knyıpl!l ,1 
l-arrn dUsii;·iil~ı; fa\'Vareleriııin ·mik- i"iylediği lıir nutukta Yunaııist:ıııdrıki \ ı:ıt: Lı.~· k:~;.,oıu ,'·e y:ırnlıdnıı ıhnrettfr. lcl~rafıııdıı, Sov.n>t topraklarını ter_ AmPrık~. Krına<ia munzznm ı:tıh:ı~l~l- ffl•kalfül(l !'lğır olduğu tebnriiz c!~ 
tarııım 1000 i buld·u·ğu bildirilmi ... Ur .• \ \'ustt!ral~ a orduları kumnndnm ge- r~ud.u;;, -·: ( h. :ıc.l~·o) -::- I.onılnu~a kc>derken kendi;-;ine gö. terilc~ı dos- 1 mı~ muştcrck c'!.:ıvara ynrm:ı:ı'ı ıc:ın '11..~ktedir. Yunan ve imp-:ırnt0r: 
J~ 1 .. 1 ,..,..3 .. lt 1 ., '>•>'.> • Al r ·ral c.Inmc,·in Orta ~[ırk lngiliz kil\·- ııcsı<-dılen hır h'blıgdc <hın gere lngıl- tane mu:ımele<len <loln_,.1 te!-'-"kkiir c~:~ı ~ıs.u~l"~c t: hı. tutulması ~azı_ı;1 g.~l- kuV\'(•tlerini yeni me\'ziler uz..e.~ 
.uıı .u(an ''' u a \.ın. --- 1 - • ' " tercı·ı I'J" t h · · t ı l ·~ d • Jl t 'I 1· 7. T.· • k'I ~ b d }! .. man t·ıyrnresidir. tngllizler G2 t:lrvn- \'etleri Bnşkumand:ım genernl Vey\'e- 1 ır ım.ıı . ~c r.ını;ı. c .{r~r >om- <'lmekic, s:ımimi k:ırşılnnmndaıı do- _ıgı.nı ıı < ır1:1ış ı r .. J a.ı\<'n .ı fi •ng ın S!<'l'ı er ·ı nıege mec ur e en r.9 

re' 1 .. n:b~tmislcrtlir. nunl:ırcl:ın t:n°ğu- liıı mu:winliğiııc tnyin ı>dildiğini .;ih"- oardıman edılclıgı hıldırılmı~tır. Bazı lnyı Sovyet milletini takdiıı ctriğini, \ :.tı::ıng~oıı~ı :-ıynl"etıylc bu m:ıkf-::ld tc- kut eımnsında ı,u cihet kaydolun 
'' ·.1 l ı" t 1 1 "mis ve dem istir ki· raııgııılar cıkmış \'C hn ar olmu~ı ur. nus.,·acla geçircliği tatlı "iinleri unut- mın. erlılmışt.ır. . tadır ki: ş 

111111 Jlı 0 u mı· arı mış ır. " "' · lhf' 1 · '~ · 1 2 <l" ı ı ı ,., K l J? l A k r:o 70 "1 1 Y 1 d 111!.1 Londr:ı, ~.; (Radvo) _ J\'.alıircdc - 1\ nıstııralyuııııı. Oıtn ş:ırk mın- · J ~"~'.~'Y:l :.ırı .... uş~ıaıı >?m ıan ı- nııyac:ığ'ını. pnktın imza~ınclan :;()nra . anaca, .. a~·t a merı :asa:) . - .. .,. man ar, ugo:ı nv or usı f 
b .. .. - 1 ti· .· • . a·ı h• , ':ıkasındrı lıü\'ilk menfaatleri \·ardır. nınıı t.ıj) .ıresı ciu:5urmuşlerclır. \'!lJıılaıı . :ımirn(tebrik meı·n-;iminin, nı ılyon ton :ılemınyum _vesn.ıre gıbı ~ı~:m ı·ak :\lnrıastmla acılan gediktcıı :A 

ugun og e zeu ııe..,ı e 1 en •1' n · · · · · ı · · · · ::\hll'ı 2:l (A A ) ·r 11·~ · maıl l .,,. "C"k t Z"' hl ~rın·1 kl c '· t."' 1 · "m" Y ·mr"·· .ku\·vetleri kumftncl:ınlığınm tebliyi: Hu ıtıb:ıı·la bu t:ı)·ının e ıenunıyetı :ışı- · > • ·' •• .. • .. • .. ~- c) ıg. h.gyntının en ::amtmi h:ıtırn!;mı tcs- • ~ e ':r" (.; ·,. e ,,a. :. ua · ı . uı\ t\ C>rı z.. ..n unnn ve ı 1 
Bri'tnın··:ı hnvn kuv\'etleri cliin g.c- kiırnır. \'e 1ııgil :z kunmıy lıa~k:ııılığ'ı l aznrtegı gu~w ogledeıı sonr:ı Al- kil c>ttiı{ini, miifnrcka'tı esnn~mdn is- gemıler ınşa ct.tırc~ktır. torluk ktı\'vetlerinin ark:ıl:!rıll1 f 

cı~ Hin~a.zI m~nt,akn:sında g<>.niş fanlL iıc ~ aııtığ'ım son miizakerelcrılc hu hu- m~!ı t.a~·yarelcrı. M:ııt:1ya taarruz et- tasyona k:ıclnl' gelmek ı:nıretiyl~ ~la- .ott~\::1 m~hfıllcrı, :uı1n~m:ınm Ph<ım- dicl cdiyorlnrclı. Dunun iJzer·ıpe 1 
, et gibteı·mişler<lir. Tohruk liZC'l'Ül _ 4tı:-tn karar alınmı:ilıı·. A\'tı:shıralya rııışleı <~ır. Dafı ba~aryaları at<>:: ac- linin. yalnız kendi .cıah"ına dı!ğil , .in- mıyl'tı tııermcle dtırm:ıktaclırlar. gilizleı•in so1 cennhlarını ve ) uııı.: 
de Alman tavy:ırele:ıi. fııgiliz n\'cı kun·etleri .sim eli (!:ıha şerefli hir \'azi- mı~. a\ cı layy:ırelerı ha\'al:ı.nmı~ \'e pon millctiırn olnn SC\"!d ve nh'l!rnsın.ı ooo !arın da ~ağ' cenahlarını geri re~ 
t 1 . t. f d .. 1 · ,·ettedirler Anısturalnı kl'n·vetlcri Alman bombardınwn tn\"\'rtrclcrı kac- !!'ösfeı""'ı·.::ı. oldlı°'tıııu bı"ldı'rnıı· .... bu"tt"ııt !eri icabetrni~tir. fmpnrntorJul; an·are en ara ın nn on cıım ış. · · • • ' · • b · · ., ., "' " " ' ı · ı 
hn\:11 muhnrebı•sindc 4 tane,i cliif.iü - nin, Yunanistnndn gösterdikleri mu- ~ını g~ ı~1ee, ;ıı· ı~lmu ·tur. A ·cı tnn:n: h:ıyat111ca verdiği sö7.de sadık k~la. Mısır Başvekı•ıı• :et erdi sag cenkah arını Ollimpo; \ 
... 1 - 1 .•. 1 .· 1 . ~ • h ~ \"affnkı\·et s:ıyam takdirdir ıc eıımız, nı· c uşmnn a\·cı tayyaresım t•ng-•ını ihh'(' ctmistfr. gına ayıyar:ı · dövüşrnii~ er,. J 

1 u muş. c ıgeı eu < c •1 ıl' 11 nsnrn ug- · · " · ıtil~ür n ""~J r p · · · ı r· .. ı nnnlılnr da Arn,"v11cll11k hudı.J'' 
l·ntılrnıstır nu itiharla genernl Glnme\'in tad- ~ ı u~ ~n ır .• ırının c c < uşmu<ı o - Ktırlt"ı'.;., _<>:>, (R~<l."o ) - '.11.c:ıı· J', ,"c- " 
• · · · ·. m·ısı mt hte 1C'lr\" · G 1 •· ı ...... ·· • "' ... , <l - k'l • b 1 l dır · 

I ·1 . . s· ·k 1 r\I nini biv.at general Vcy\·el istem ıştır. . ·. ı. n ıı. rCCl' <j\ ın ( e nlU'-<!· vekili Hib.!.Vİll Sırrı pn~.a. ı...l\!!U-n k·.ıbi- o~ru ÇC! . , mege :ış amı.'} ar . , 
~1 )~ a \ e ırcıuı\ nen 1 m::ın · .. ·· k ·ıd<lıcl dil m·m u \'\"ıı·el""rı ~1' it· .., t· J .,. t ı • ,,, " n 2() (AA ) '"'l"IA d"t1 1 

kıtnlarma ' ph·ncle n:ıklC'deıı Bu ta~·ın, bııtun vatnncla:::lımmı co L . t · ~·ı ·d·j: . 1'· ... ,A .. 11 .1.,\ ,ki f·~- ngı iZ auuare erı ne toplantısından ~onrn gıı7.et«:ilere r>Fern, . i)z . . - .. l ı :.ı.no :..b, 
knmvoıılaı·n tn" nı·ı·tızlnr \'apıl- 'iCVİııdirecektir. A \'U"turnl.\ a için ile- :ıı ruz ~ mı:-: ('J •. ıı. '.. \'\'C a :ıyc ın.ı . ı- t - \.,. t \'(' r:ı •• ·e .eytuııg gazete. ine ~ 

• ,J • ·" nııkle t l • 1 yap ıgı ıJCynııat a: ı·ı"ldı·o.ı·n,,. gl·ıre t r· al·_ ........ nlar, Yun.!ltı 
mıs ml.tı··ıl"o"z ateş·, nçı'.mıc. h·t·ı· ,.t'"ık ı ide mühim karal'lar alınırken se;-;iıni- ._.c .• rı a m.1 c uşman .nyyaı'C erı. son. H l l . t ı· k IA l ,., ,- •" 

• ·' • •1 t dd 1 J • b h ı 1 - amc 0 ·'11n v:ı.zıyc ev n ac e d .... faa"ını fe,·k.,I·•cte ."nUd"ne t' . • • ~· ·! • ···ı · .. k, , 1. zi bu kum:rn<lanımız ,·asıtn<:İ\·le rlaha ra mu en H yer ere om a arını ıı- .. _., ... .. •• ... z.ıı aı ar \cı ı nıış. ~ .ıngın cı n ı mış. ı. . ~ . ı·ııkmısl"ı·..ıı ı· 4 ALMAN VE ITALYAN iviıliı·. et 1cktc<ıı· le n h b" 1 r dt. tır B:ırclh·a h•ı\"lSı ve Biııgazi linıa- ıyı ıluyııl'acngız. " " " : . · Demiştir. n 1 r r. .u mu 3 ır e 
. ı'"k. "k·.' '. 'ı· b· 1 . T Eğer bu kadar mühim hiı· andn IIa\'a dafı lıataryalan ~ıclcletle :ıle- VAPURU YAKTI A !ar ki, ltfl ırnH a 1 1 1 gemı :>om •1 anmışm. a- 1 1 · se bn"lamıs lJro 'ektörler luwwı w l R / "'\ - ltnlt·an ve Alman kuvvet ' 

nrruzi den·h·e uçuşl:ırı vapılmıstır. Anıstura ~·a ordu arınm Yun~nı.;ta- ·· · ' '" ~ • '. •. - r ,J ıııf. 
J> t ~· .. ~ .. b 1 .. ~ ~ b b ,1a gönderilmesi için tereddiid "'Ös- dınlatmışlal'uır. l'.m\'nle bazı hnsnr ol- Londra, 2:~ (A.A.) _ lnrriliz hav:ı M•J)A ş f• • • iyi hazırlanmı;ı müd:ıfaa h~t "' 

nznr e .... ı gunu eş { u"m .. ıı om ar- ö t . i ... .· t k' J)" ., 1 1 e ımw.. .. ın k il k.. ..1 . b tılw dımnn tayyare. i clü üı,ülmü tiir. nu I t "rnti. olsa idi~. Ayu tuı'ah·alıbr muş uı ... n.~.uı~a z.~) ıa .JO ~ur. u:-:- nezareti tebliği : •~ ·ar:ıı, ~·o nrı, opru crı oz ~ 
h . kAtl • ).' • . l 1. 1 . 'ıınmma kabul edılemn·ecek hir hnı "- man ta~~ aıcleıı, muteakılıen bazı akın- Salı "iİnii bombardıman tn,·vnrf•le- nrnzide güelükle, fakat mu\·:ıf!~ 
aı e a an 'e unanı~tnnc n (J ~nı e- ' . I· • l h . 1 . l .. ı . ,·e h • • A v 1 ti ·1 1 .• l a· 'tüt 1. I' kattan 2 tav,·aremiz diinmc:ni~tir 1 kette humnmtış nlncaktım. Bu hare- .ıı < a :ı ~:ıpmış ar:-a < a on eıımı~ ı·imiz, Noı·vcç a~ıkl:ırında 2000 tonluk rmagan arı ye e ı er emış er ır. ·' -eıırrı. j 

Biriı;iıı pilot~,· kurtul~rnşhır. · · keti, aı:keri an':rn~l 0ri!1e sn~ık nlnıı lıoınhn :üamamı<:lardır. \'iiklii bir gemiyn hlicuın edl•rek y:ık- \etlerin bu gi.içHiklcrlc karsılB~ f 
Kuclü ·, 23 (Radyo) - KnhiredC'ki A\'lısturaly;ılıl:ır. hıç bır rnkıt kabul Alman tauuareıerı· mı !ardır. .\ nknra, 23 (A.A.) - :\lilli Şefi- lurına sebep, a:r:ıziyi bilmemcle 1 

1 ·ı· h k · k rlmezleı· 1 unanıstmı" vnrcl ım etmek ı·.ı·r m~~·ı"tı t,..,ı· .... ~·ıcı "'nn11·,.,1• .J,, t.·ıhrı·ı) ı Yollarda rüchan temin -0rlcıne!'!l' ngı ız a\'a U\"\'etleri umumt ·-a - . . . : . ' ·• · ' .. .. · " •• " 0~ ·~ 11
" nıiz, Cumlıurr~iı-imiz smct !nönii- ·1 İt ı ı · ıı 

rnrgfıhının tebliği: ?ı:lım ıçııı lıır ~orçtu. Duyuk dava ol11ıımu'=hn· . < ir. ayan ar, lııı gUçlüklcrı • 
İ ngil iz homlıaı·dıman \'e ın·cı ta,· - ıcın Lu y:ırciımı) aptık. YUNANİSTANIN MUHTELiF Diin !jCCC bombardıın:rn ,·c· avcı tav- ıılin Parti v.e Halke\'leriııe imznlıy:ı- fı:d:ıkfırhklarla yenmek'tcdirle\·101 

yarclerinin YtınanL-ıt:md:ı gtiste:'Clik- Kudil~. 2:1 _t!~nd_.ro) - _Yı:>ııi Zt• - YERLERiNi BOMBALAOILAR rnrel<'rinıiz nrı•ı;t J im:ıııını lıomb:mlı- ı·ak hecli~·e ettikleri fotoğrafiler:nin Kahire, 23 p .. A.) - Öğrc:ıı fi 
!eri faaliyet, geni~ miky:ı ta oimu.; _ l:ında ~rnşvekılı. h~r me. HJ ııeşreclt' - nı:rn etmişler \'l' lııır:ıda btılıman Al- m('rnsimle Parti ve Hnlk-evlcrincl<'ki 11

" görP Yunaııi:-.t:ında impar~to c 
tur. Alman tnyy!lreleri. Ytınnnh~taıı- r, k B:•ıtaııy.rnın. "\ U!l~nlılnrııı yardı- Lontlı·n, 2:.! (A.A.) - Yunan Enıni- maıı harp geınikrine murnff:ıkıyf'tli 1 F,~r<>f m.e,·l<il<>rine tnliki miina:::eh(-.tiy. kk~ıvYctlertink~n, Te::nly"kl O\'nsı1ı~~~I 
l l ·ı ı 111ııı·1 ko"ma.;ı b"ı• şcrC'l m 'll'"l0 olıltı \'"l ıır.z·ıretı"ııı"ıı t"})Jı"ltı" ıe ro·· ,, ,,.. '111 l)onıbrıJ· ı· ntmı"l·ıı·<lır l)ı"ı· t"\'\"'l""nıı"z . . .. n mııı n fi\ 1 tut.mn. ta o ll < ınki ııgı iz. 1:1\':l nıe\'dnnlarıııdan ( "' . 1 • -. 1 '• - • " ,- •• .... ... 1 g l\! 'uşnı. .. .. •. . .. . ": . . ) .•. w .. ,- • lP yıırdun mııhtclıf yerlerınde tören- I. . . r Jllıl 
lıazılarııın tnnrrıız 11 ım.islcı·dir. lla. tr,unu Yeni Zl•l:-ıı!drılıbı·~ bil~lirmi.; • ı:ı.\·yaı·~lcl'i Piı, Elılesi...;, ~1a~nr:ı. -~~- ııs..:1uıı e 1t!oıımemıştır. 1 l.-.ı· yapılnrnkla<lır. lHin de Yozg:ı.ıl, .:~·~r~~~1~1;~:~\~-ıbJ~!~.clr~n~~.~~~~ ('eli 
.sar az olmuştur. ır~t\'ll ılııfi l>atar~·n- "\ ıııınn ,gt· ııçl"l'ı.nııı tarıht<l\ı !\l:,r:~ - tı.k:ı. Korent, l\ falony:'ı, Kortı~ ve l:ı- .onc ı·:ı, 2:~ (S. ı.>.15 ı·::ıdyosrnıclaıı) 1 ~( 
lal'lı, ı cltlşmaıı bonıb:ırdıman t:ı_rya- tı~ıı \"P rernınıııl. knhranın!ılnrı.n:~ la- r~d mıııtakalal'llı:ı ta:ırnız ctmı~lel'ılı;·· ır.a.rbiy. ııczaı·diııin lıir telılii'.dndt' in- Arıt:,J,ya, Aılnp:ııaı·ı \'t' r:öj nlikt<• :\111-

1 

'-nrkif;ind" meşhur 'l'ermopil ''t 
resi düşürıniiş ve hir <:oğunu h·ıs.mı ·' ık olduklarını ısbet ~ ettıkl'rını, ne ı.uralanl:ı L:ızı h:ısaı· ıılııııış \'C ı ır ınlız dflniz tnyynrc]('riniıı Akdenizdc li S c fiıııiz:n imzalı fotoğrnfilcrlnin lrnltınmnlrtarlır. ~., 
uğratmıslnrdır. ılur.sn ol.sun Yeni Zelanda w AnF- ıııiktar in:-ıan ülınii~ , ..... ynr:ıbmmstll'. lt:ılyanl:ırm IJOOO ioııhık lıir iaşe ,.,, :--:ı~imi ııı<'rnsiın kinılc St'.'l"'!'f me\·ki- t 1Lcoıv;t~d \'e 4~~nınılaki :10i J~rt. 

Kahiı:'e. !!:1 (A.A.j _ Orl:l ark ı .ır.ıl)·alılnl'ın bu ha: br iştirak et- Alinaıla muh:ıeir lıarn.knla ı·ı nr~sı- 700ıı ıonlıık b:l' miilıimrıırıt vrqnıruııu IPı·iııt' korıuldıığ'ıı [ılınnn h:ılX'rlel'den ı111
1 ,~.:-ı::rnr:::ı\ t:ur:ı~.~C' ~1'1·~:~iu~r1· tn~iliz lı.ıv:ı kll\\'ı•llr·ı·i k:ıra ı'Hİılııııııı ııı •k e zafrr'1ı tenwlini rıttıklmnı ı ıın hiı· hcımkı ıllişınii~tiiı·. Jfo:-nl' ulıırn- lı:Hırılıklaıı bildi ı·ilrnl'ktı'ıliı'. Hiı· l.ıj-

tebliğ'i: \,:ıyde1ıniştiı·. ıı11şlıı·. \•m·emiz dlişmiiştilr. :ıııl:ı~ılmışt ıı·. r:.nlı~mışlrıttlı. ,, 1 

----ı ~, P.nlk:ınlnnln: 20-21 Nis.ııı ·~N·esi 
İngiliz Lombal'(hın.ııı t.ı:y.ıı•l·lr· ri. :i
mali Yuıırıni~t~rndıı A lmırn i~g-nli al
tıııd:ı bulunnıı ınyyarC' mcydanlnı·ına 
şiddt>tli \'e cle\':ımlı hiieunılnr ynıı -
ınışlıınlır. "'ecl<>H tayyarc> ıneydnnıııda 
hir cok yangııı çıkını. ''<' yerele bir 
miktar tnyy"!lre t:ıhl'ip Nlilmiı:;tir. J>i. 
ğer bir <lfünnan ln\ \'a;•e mcrd:ınında 
lının hnrdımaıı nPtic'c.sindl' ~ biiyiik 
infilı'lk olmus Ye miiteakihcn \'e rci<' 
buhın:ın üıyynrrler, mitralyöz ·atesi
ne tutulmuştur. Vrria cinırınclrı mo
törlii nakliye kollnrı dfl mitrnlyöz 
:ıt<'şiııc tutulmuştur. 

20 ııi anda \'tıkua gekn lı:wa mu
haı·ehelerindc 22 Almnn tn~·nıı-c. i 
tahrip edilmiş olduğu tceyyiicl et -
mi.s'tir. 

---000---
Yunan-Bulgar siyasi 

miinasebatı 
Sofya, 23 (A.A.) - Yunani hmın 

Sofy:ı elçi ·i. bugiin Bulgar h:ıriciy<> 
ıı.:znrctinc \'erdiği bir nota il 4 Yun:ı
nislmım. füı lg:ıl"iı;laıı in cliploma tik 
miinascbetlerini kestiğini bildirmiş
tir. 

Dolu düştü 
TJiin Torlıa!ı ve Tepek(iy nıınüıhala

l"ına ııohud biıyiıkliiğiind2 dolu düş
mfü~. ba~lrıra bir miktnr z:ırar vermis
tir. lJohı. bir ceyrek devam etmiştir. 

20 hücumbot 
Vn<ıiııgtoıı, 2:1 (ı\.A.) - n.(\smeıı 

bildirildiğine göre bahriye nazırı 
l<noks, fngiltereyc • eri 20 tan' hii -
cumbotun gönderilmek iizere oldu
ğunu bi l dirmiştir. 

- \ 

korkuııc-: c:ııınv:ırıian kurt:ırmıra - Yunanistan ve Yugos ' - Mı·ri! İyi rlinlt>; lwn "fiil 1am " 
IJtr it imal kığl~!<lım ! 1 

- Teı-:ckkiir eıll':ıim. Ih>ııd<>n Pmin 
ılalıiliı·..:iııiz ! 

- ~u hııltlı· ılikk:ıt et!. llaU:"t lıacl-
dinclen fazla dikkitli ol.. Çiiııkii ~iiy-
0/eceğim -ıözler, \'erecef•im talimat 
'nıa11et cdc<·e){im \'{)zife, cok ıwzik 
,iı· \'t• çok nınhı·enıılir. l'f:ık bir h.ı
ı:ı, iHiirnliııii iııt:ıç edecek k:ııl-lr leh 
like yarat:ıhilir. Onun için nğ-zını ki-
1:dleveceksin ewlckilerle, lıilhn:::-:1 
madamınn yaranmak vc.silc~iylf' l:"ı· 
kırclı kaçırmnmağn dikkat edecek· 

• 1 
ıll ... 

l\f eri korktu. Snp:.:aı ı kesilıl!. di
' udu titrC'mcğ'e haşl[ıdı. nıı vn?.b•et; 
gDzdr.n k!lçırn11yan Rene>: kendi:iıH' 
le-elli b:ı.hşeclen bir li anla; 

- Korkmn -dedi- yiizbaşı Reıll' 
.-ıığ' oldukça !":c>nin kılına bile> :nı.r:ır 
gelmiyecck ! .... laksaclım: evvelf. na
z.1rı ılikkatini cclbctmcktfr. C'iinkli 
tecrübesiz bir kız:.ın \'C affedilmez 
lıir hata i~lemckliğin ihtimali vardır. 
Onun icin pcc:iııen \'aziye1i bu Hcki lde 
izah ctmeğe mecbul' kaldım. 

- Tckra:. te8ckkür cılcı·im ! F:ıknt 
nedir bu \'nzife? 

- Senelerden beı•i y:rnınd:ı rnlı!-1-
tıf•ın \ 'C bug-liıı karım ol:ın ı:nh ık ar
tist Zl)zonun; rnüthi · bir Alnıflll < a
..,,ı. u olduğu z-nnııı cll)ğ-muşrnr. A 1 -
dığını haberlere göre. karım olan lıu 
kııdııı. SeUrnikteki Alman ca 'tıs teş
kilutınm reis<' ·j mecılrnr Fı·öln~ n 1 ~ 
diir. 

Onccılen ondan ı-:iipht• etıııiynrdum. 
F'nkat son zamanlarda, nazarı dikka_ 
ti celbeden lıazı harekctleı•i b•nrle 
endişe uyanclırm~ğa lıaşlnmı~~ıl'. nu 
ilibnrln v:ızifeıı şu ol:ıcnktır. IT er lın-

VATAN ve AŞK 
yirn ~ .. • 'için i:ı~:ıni\•eii lı(ıylr hir va ara">l.Sl• u·· zerı·nde l 
cin. lı\'l! ele \'İl'tl:rn nznbıııdan kuıtul- J .. 

mıı~ olurıım ! ı BASTARAFI J NCI SAHlff:Pt - Yiiılıa~ı ftcfü•; t:ıkilı nıc-nıunı ilı"' lı~- öylemi& '"' ch"'tnİRtir ki: ~ 

Karım seni gakalıuorum, casussuo 
-..iıiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiil t 24 1 -

r:ıh\'ı' yüriiy~ yliı Uy-: komı~uyordıı. - İngiliz hiiku.meti. Y11r.osln'' 
1
i 

. Ta.kip m~r;ı_ıırıı Entdi~n~ ı:.cr~·j~ ri'.!- l fımctiııin ııe~rcttiği deklar:ıs)'oııt 
..:ı nıır:ılay 1. ış:ır:ı :mlnttı:.;-ı ~ıhı go- 1 ki temiııntı. m.('mnuni\'etlıı ka;·cft~ 
zi) !e gfiı:<Hikl('rİni ylizh:u;ıy:-ı arıl:ıttı w ıni.~tir. ln~ilt-ere, hu SC'bc>plc \'O t 
ıl:ı\"\l ctlı; l:wyanın i::ıliklalini inde icin gZ~~ 

rcketini. hatt:i uvkud:ı. iken bile, k('Il· 
disinc ih. a · ettirmeden takip ede -
:!eksin. Banyoyn hatta helfırn ıri -
rc..rk en dahi :ın~htar c~d tkforiı11Ien 
h.ırcketlerini kontrol edceekc;in ve 
giirdıikl<.'ı·ini bana derhal bil<lirccck-
in ! ... Yalnız çc\·ik olmağ':ı g:ı.,•ret et. 

Meri: .. Çünkii hakikaten bu· kadın 
14 Frölnyn i ·e c-0k kurnnzclır w ta
Mı\·vur etmediğin yerden ~nn:ı en 
kuv\·etli ılarhcyi indirebilir!. il attii 
lıic lıirimizc ihsa~ ettirmc:clc11.. nu 
itibarla cok kurnaz rlnvı•nnacnk ve 
çok elik katli ol:ıcak,m ! .. 

:'ti eri, deı·in derin dii ii nıneğ-c ba ·
k dı. Derhal ec•\'!lP \'Cl'<'lıil<'cek 'Md
rctte değild i .. \l:ırı.mafih marlnnıının 
lıöylc tehlikeli işleri<' alfıkad:ır oln -
hilecoğ·ini tahmin cimediğindnn i~k
lifi kabul etti. 

Artık Zozo; her t:LMftan ku~:ıtıl
mış. feci hir \":tZi\"ClL' clii.sıııiistli. Y:\ -
k~ıyı kurtarnınc:ı ·imkanı \'{Jktu. 

Yiizlıa~ı Rene. cvincle~ ayrı!mnğ:ı 
h:ızırlanı: ken sok:ık knpısı çalındı. 
:\feri ko.,arak kapıyı aı·tı \' tnnırn1-
dığı Hivil bir gende karşıla,tı. r.u a
damı ilk clef~ı olnrak gfiriiyor<lu. ~ıw
dtı; 

- Kimi arndımz efendim? 
- Yilzh:ışı Rene burada mı? 
- Evet! 

- Liitfeıı h:ıhcr wı·iniz ! - 1:iizl.ı:ışını: ~O\"<'llinin oturduğu rııiştir. O z:rnı:ınn k:ıdnr İngiliz Jııli 
- Pekfılft, bekle! e\'ı' anı hir baskın yapmalıyız! Öyle rndi. Yugoslnvy:ı hiikunıetinc r 

. Fakat o ~ıncl:l yüzbaşı Rene mer - zann."diyorum ki ~i>kt'J nradığırnı:zı elen gel<'n ynrdımı yapacaktır. 
dı\'l ııleri ikişer ikişer ntlıyaı•:ık ge - rnrcle bulmuş olncngız !. Hem ynlnız Yuıoalavyada mukavenıet:. ~ 
J:yol'(ltt. Kap ı da cltırnn mt'çhul ada- yalıp kalktığı .e\'İ fü>ğil; llstünii ele ara- Londra. 23 (A.A.) _ Ecnebi ~r 
mı giküıırc; m:ılıyız. Girdiği bazı YNlı~ri ele tah:ıl'- 111 ·ııhnılnıı verilen ·malumata frb 

- lJos geldin. h:tyı-ola? r i etmeliyiz. Yugoı;;Jn,·.nıckı muhtelif y~rlcı d~.el• 
- Elbette hir c:ebep, beni liurnlnrn - nu fikri kıım:ımlnnn :ırzcttiniz ltınnn Yugo:ıln\' ordu<:.ımun bak)tt> 

k:ıclal' sliriiklcmi~tir. Yiizb:ı~ını ! mi?. ri, Almnn kn.rnaklnrının verd1 ıl 
- Bu\·unııı ! - Hayır, o fır:-atı hnhşetrnedi.. nn- haberler hiHlfına. olarnk Almf\tl et 
- IT:ıyır! .. Knrııış:ı. krınuş:ı. yiiı·ii- h:ı karınızın vıııiy,,tiııi anlatırken. yiiz- ..ıiclıleili' mııkavomet et.mektcdirl b 

S<'k daha i\'i olur!.. ~ı11;ıı ile \abuk t<'ma~ et \'e \'nziyeti k<'n- Berlin. nud:ıpcşlc ve Sofy:ıdll ·ır 
- Pekftlii, zaten çıkmnğ'n hnzır- .ıi ·ine bildir! Emrini verdi. Bittabi I~i~ı'!ln lıit!ı'T:ıf menbnlardnn ı.·.""f! t 

l:ınmışhm.. .,., rılclım ve ::iz<' gelelim; hu herler Yus.rn:-1a\' muka\·emctıfl~rı 
Meı ·; valnız kalınca korku \'<' hl'- - :'u halde Olimpiyn kıraath:1n<>ı:i- yid etmektediıı. Yuı~o!;Jav kıtııl ,~ 

rPenııcl:ın ağlanıağ:ı lınt-ılndı. F3lrnl ne git \'e heni b<'.ki<'!.. .\lınanl:ırn mr.ı:guliyetler cık!lrrtl,f 
hu \':ızh-~ti C'Ok ,.,iirme<li. Rr:_nc.: ı1oğ'nıca ku.ma!ıtl~.nıı~~!1J:ıı;~- ~mı hfili kalmnnrnl.tadır. :M:ıfl~er~· 

- 7.ozo; birdrn bir,• g<'lir ,.c be- ıı:ı gıttı. .\fenınnm ıle>ı·ı . · ıırd~~u ın~- n•ınuıı. Yugo:;l:l\'~"Wa ırzak ~-~rffl 
ni lın ''n7.iyc!t{! görürse tiphPI ııC> - t:ıl!'nyı nnlattı \'"' t:ıhnrrıynt ıçın mu- e<'r~yaıı eden hadi <'lcr.:- te:-ırı 
hilir. Heni .::orguv:ı tutabilir \ '<' lıattfı -ı:ıaıl~ i,.,t,..cli. oltlmnı. 
hi<: nrzu etmediğim bir , .. ızh•rıtc tlii- - En·ela "Şiniz için !:izım g-.. 1<-n tc- Ölen Yugoslav nazırları : j.ıı 
'}iirebilir.. ıl:ılıiri nlılıııız mı'! Lonclra, 2~ ( A.A.) - Hiiyter ~1 

Diyeı·rık keııclini inplnmağ-ı "f!.\"- Kum:ınd:m111 sııaliııc Rvn !" 1f'l'<'ılrlii'1 smın rırın şnrkt:ı bir yerdeki ": 
rel etli. Biı·:ız ~onı•fl kendi l,ı uc!iıı • '"meden cev[ıp \'er<J;: birinden: öJ! 
tc <>ili bul<lu: ı - O cihett•·n rnii t~ri1ıiın, komuta- YuQ'o.slm'ya mnhfilleı~ııdt>11 l 

- nu kaı l aıı sen<' ckmc>ğiıı" ,.:(ı· - nmı !. niı·lidii{ine g-lire lınrple iki "'u!!'~1\ 
ğim hıı k:ı.dın:ı fenalık ynpm:1k i .. t<>- - Anl:ımnclıın. nedcmek i~tir•}l"Stı- ıınzm i;lnıü'$tiir. nunl:ırdnn Kt!1 nı • 
m(•zdi m. C:eıı<' cfo istrmımı. F~ıkn t nıız? B11lgrad ııı bom brır<lım:rn ınıia 0 Jirl•'f 
hakikaten caı:ıuc: j::e, caııirlir. Yah. i - E,·i•nck p·r;ıııin lıile ı:erl)('!stc;c ti.iı·. Diyer tnnınmıJ? Karndl\ğ; c:l·' 
lıir cannvarrlır. alemin kanmn gir11 r uçm:ıc:ınn mcy<lan \""nniyerek k:ınni· !erindrn ol:ın Dakoviç dn YuS'0 ı ' 
de>, hen. llcdcıı onun kanına g-il'miye- <ltraft c:n1'mış hultın.uyoı·nm !. rn'rlnu çekilirken Almnnlarm tn 
yinı? .. Niçin ııisaniyeti böyle hlr - ,W>NTJ l' AR - 7.ll esnnıııncln yaralanmı~1t', 


