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Yunanistanda Hava Faaliyeti Fransada Çi l tı ü l{fl ııı eti ı Yunanistana 

lnilizler JBRİ hatbra cetiı.l 
diler Sollumda harp sid~atlı 

/ngili z tayyareleri 
büyük gayretler 
sarfed~yorlo.r 

Alman tıtalan geri almıyor Sovyet siya•etini 

Yugoslav 
Kıtaları lngili2le1 tekrar as

ker getirdiler Yerlerine İtalyan {)ğt enmek istiyor Dallık araziye çe-
l fJ1nıdrn, 15 a.a. _ 

a•kerlerı· a•tı·,,·ı.. Ç>ııu kiug, 15 (A.A.)- kı"l,,,,rek Alman ara u . t datam ı~iyor 
Tobrukda İngilizler 

dayanıyorlar 

o 9G ' .. uua111ı; ana yeniden Biri 
Kahire, 15 (a.a.) - mekteclir Çirı lıariciye nın:ırı Sov- atır zayiat verdiri- taııya ve ioıporatorlak kuv-
Ortaşark logiliz hava ~o yet Japou anlRşıuasındaki dı' vetleriniu IHUVAllalat ettikJeri 

mandauhgının tebli~i : Mogolistan l"C Man9uko vazi yor/ar reıuoeıı bildiri1111ekt~di R"" 
Londra, 15 {a.a.) - yetinin temamiyle mnbafaza · k ll r. n-

l ngiliz laava kuvvetleri M iist11kiJ Fransız aJ"anıı . . l Atı"rı", 15 (a.a.) - yu . ritanyaoın miittefikle e<1Heoeğine deır vakı o 110 bo- " 
Seranaikde evvalki gün geniş bı"Jdirı"vor .. 1 l blı·01•• riııe. Jan\ım l\ızusu lııgı"Jt .. -

"' ya natı red etmiştir. Nazır be Yunaıı resm e ., · .., Lundra, 15 l a.a. ] - faaliyette bulunarak <liişman . · ronın A frikıldaki n~k . . 
İngiliz harbiye nezareti ""dl . . '\:! il 1 lşglll altJtıdaki fransadt\ yarıatında tonları süylewiştir: Cephenin heyetı nm~mıye- t lı erı vazı. 

talıa"u erını ve ~u um a h 1 d d 1 . d l f Jıyet ce ye c aldın oldun-uutı .. t 
o on ur 11~0 aıker flrın en D M. r d 0 · 81· üzerinde norma aa "' goM er nin tebliği: Alosııs yoln arasında bulunan ış ogo 1 15huı a ört vı . . mektPclir. lııgilteıe Afrik d -

Yonanistanda 12-13 geceıi düııoıao 1'ollanna lıücumJa bir c;ognnıı Almanya geri çek lliyet 9ine dahildir ve bUyltJ reyafl atmıştır. ki kuvn,tJ .. b 8 a 
" t 1 · d askeri hare· orır.n aşka f'erhe-katalarımız yeni mevzilerino bomba ve mitralyöz "te~ine mittir. Arıjere bir çok tıl kalacaktır. <)in üçüncü bir Atına ra vosu l . Jere ııakletnı"k vaziy ı· . 

9ekilmi,lerdir. Düşman taz totmaalardır. yan askerle i gelmiştir. Pari~i ilevJet arasrnds alınacak hftr kAt hakkında ŞU haber erı ver bafoza ctt" "'İl h h " Q 
111

•
1 ~u 

v • •örliı fırka e 16 11 ır dehJdır yki devam etmektedir. Döş BalkaolardA: ışgal için 40 bin ltalyao s~· hangi bir taahhiıdö kabnl ede mistir. Alman mO• · 
mana ağır zayiat nrdirilmiş- Yunan harekit sahne~in- keriniu gelrnesine intizar edil maz Çin hükumeti Mollkova· hrı Makedonyttda büytlk eheı:ı Bre~ t 
tir. Çekilme esnauoda diiııı- deki bÖlgelerde iJerleıoek is- mektedi~. Sabi~Jerin ~taJ!an ya bir telgraf çekerek kendi miyeti olmıyan faaliyet sarfet 
maıua tazyiki de•am etmi,tir. tiyen düşmana bir çok taar- ask~rl~ı ıııe te~lım. edılmıye- sinden 1'Azih izabot il"temi,tir miştir. Yunanlılar mev- tekrar bombalanc/ı 
Hatlarımızın sagıoda bası fa rnzlar 1 d"" ceğı ımyleurn..,kt.edır. 8ovyet ttivasetinio kati suret- .

1 
. . b r

8
H etmektedir-

. yapı mış ve nşman · zı erııu mu aı. - . 
aliyetler kaydedilmiftır · moförlü kıtalarına tam isa- te bilinme19iui arMo ediyoroPI I Alman ha va kuvvetlerı J,oudra, 15 ta.a.) _ 

Düşmanla oiddi kar,ıla,. betler elde edilmi.tir. y U 03fllI18 l' Qiode Japobllll'lo .Man9•>- .~~fi ılz"' pyrisskeri yerleri l b/;.gifü hava rıezaretioiıı 
ınalar olmu, ıksralrlı tAlmHan Gi>rice bülgesirıde avcılar ride kordokıarı koJtJa bökft- bombalamışlardır. Arnavutluk o ı ı : • 
taarruzu akim a mıt ır. a 1. . d harekatta h1Jlu ] 00 alman e•İr metiıı tauınmıuu bir hotood· l" A:.:osta irmaiı şimalindeki . ~oı~~ar<lımJ.n tayyarele-

,. k k n-ıııakt ıımayesın e l k .. t . . ~ r • rımız dun gece "r .... t ı· 
Ta ıo!"lu ve ar yafJ •- d.. L b d l ıııuz u gos ermıttır ltal'-·an ko•ı"f tf.larruzu gerı o ..,., ıma-

ol'n o,man om ar ıman etti er J .,,,. ~ nına büoom ehniolerdir. 
dır . tayyareleri ile avcılarımız l o t" Hava kuv 

L. d Romanyada püskOrtü m 'ur. Diin geoo İngiltere u·· .... e. 1 
ya • : kar,ılaamış ve mulıarehe neti 15 ( ) le · ·2 Manastır mmtaka· '' 

T ki J düaman pi.Yade ... Atina, a.a. - vet rımı h rinde aı lLiktard.. d1·1·11ınan 
an ar a v cesinde bir düşman tayya y t bl" · d k. Alm ınları mer amel- b .. v 

ıi Tobruga hüoom etmitlerdir unaıı e ıgı : Kıtlık baflcıdı sın a ı . l ·d ava faaliyeti olınu~tnr. Şi-
Bir nokta 20 tanklık bir döt resi düşürülınü' ve diger Garbi Makedon yada Pole- sizce bombalamış. ar lf._ mali ~ar ki ve ceııu hda 

h tl bir kı&mı hasarıt ağratılmıştır. mova ınevkiinde tank kuvvet nı·ı·kr""ıı, lô (• a.) _ H I ılk gımlerde ı hazı man knTveti dı~ a arımızı ' .n ..,.. ... at arımızı J yer .,re bt•mh" atılmışsadr ha 
g99mi,ler1ede mo'{abil bir hö Ha'betistanda: 

1 
lerimizle düşman tank kuv- .Rouıanyada iate vazi- ~ırma~a muvaffak ola~ıky&n sar ve zıtyi,.t yoktur. Oennb . 

cumJa düşman tardediJmiştir. Kiogol9a tayyare meyı a- vetleri Ç"rpışıoıştır. Düşman yeti fenaJaşmaktudır. 8illıa11- düşmana kartı Adriyatı lt>D d H. bir y'5rde hazı öbn ve ya. 

Dötman gerek tanlı: ve ge nına yapılan taarroıda iki Kiisura - Kozanı - Siyanitya sa bu Biikreşte ciddi bir şekil E"e denhİDt' kadar ço~ ~u~- r~.larıa_~ vardır. Pazarfel'li gü 
rek ineanoa ağır zayi•ta og- bombardırnao tayyaresi kii- lıaJ.tı li:ıerinde tazyikde hulpn almıştır. }~tin ve diger rnad- Vt'lli bir hat tesis edılmış\J r· ııu duşnıau fllttJiyeti hiraJS 

ratılmıştır. SoJlunıda düşma" miir halin" gl1tirilmit ve bir maktadır. Oenobi Yogoılav- delerin kltlıgı görülmektedir. K talaıımız motörlü alman k•. fazla olmu,tnr. Memluketin 

nın ileri kuTvetleriyle kıta- mikdar avcı ve bombardıman y&yı Jüşm"nın işg"I etmesin Zeytin yağı ve petrol da azal ta~aımın harek'\lrna. müsaid o~ muhtelif yerlerine bc.mba a.tıl 
larımız temas halindedir. Dö' tayyaresi hasara uğ~~tılmı~ elen dogau netice tlzerine kuv oıı~tlr. Halk mağazalar C>nün mıyan dağ s•Jsilelermde mevzı nu~tır. Miinferirl düeman tay 
man Mğır zayiat vermiştir . ve bazı infilaklar muşalıede vetleripıiz Görioeyi tabliye de sıra beklemektedirler. alm1tlardır. yareleri bir ka9 noktada bazı 

Habe,istanda : edilmiştir· etmişlerdir. Bo tahliyeden 24 --- Cenubi Yugoslavyada 48 h~Rarlar J "P0H~tır. Bir yer.te 
Magldp edilen dö,man ri Malta da 12 18 gecesi dii~ ııaat ııonr Dfü~man moto11ik İtalyanlar saat zarfında vaziyet his edilir do~ı~a~ı nı_itr~~!Uzle hiicoa 

Cat etmektedir Bir fırka ve man avc1 vt' bombardıman 1 tl" .k t' . k ·ı l ----"' . " le11mı"ştı"r Yuaoslav etmıthr Bır ~u~ma.n bombar . e ı uvv~ ıerı aşara ı er e- de~e ıyı v • ., d t . 
bir Liva kumandanı eair edil ltayvareleri Malta üzerinde 1 . b k t D dAımedı·ıı·nı l . . Alman münaka ıınsn ayyaresı dü~ürültııö' . . . me gayret erı oşr. 91 mış ır. racın u kuyvel erınıo tü 
mi,tir. uçmuşlc.r ve hır mıkdar bom • • • J rını keserek aQu zayiat r · 

bıt. atmııtlardır. Hasar yoktur Düşmandan e&irler alınmı,tır 1Jdta edıyor ar le y~ll~ . ee üd etmiştir. 
M K bı·nesı' b" d"" . a·· .. ··1 Diğer Rflmtlerde duşman tıl- vetdırdıklerı t yy Almanlar 

1 ~ı r a I~ t'~:ıuan tayyaresı uşurn llrru~da holunwuşsada hareki Roma, 15 (a.a) Almanlar dağhk mmtakalarda 

lllııQ u · tı akim Te 100 esir hırakarak lStafaoi · Koyter ajaniu tö hl cüzütamlar kullana- Sollumı• ;~g~l ettı.ler 
A•keri vaziyeti tet

kik ediyor 

Kahire, 15 (a.a.) -

Trahlasgıubc!e · S b k ı t f mo r ' 'y .., 
. . . geri çekilmiştir. Dracın ır ıta arı ara m- k dırlar. Yugoslav knv 

fngıhz bombardım•rı tay- dan işgal edildiğini bildirmiş mam~ Nta .. cenubuPda Kara· Borlio. 15 [:ı.a .] _ 
l · .. ..k b" . 1 k Loodra, 15 (A.A) - . . R vetlerı ışın Al 

yare erı gumrn ıoasır e ele tiı' Dracın ı~gal ediJmesı o · almışlardır Y tJ- man resmt tebli'ıi: 
t "k nt ] r d k" loıriliz harbiye nezaretinin . d koplııyıı gerı . •2 13 ~ 
rı &a ra ını ve ıman a ı " rnada yalanlanmakta ır. kuvvetleri Yunan ~e · - gecesi ~~rh len geleo 
vapurları bombalamı,lardır bildirdiğine göre ingiliz kov· goslav . · "b bir nıotörlü k 1 

Mııor kabinesi askeri Tazi e· .. ""k . : l . . M rla l a"ıliz kuvvetlenyle trlı al te- o umuz Belgr~-
ır buya vapnra ısa~et vakı vet erı onma gecesı yenı mev aca r n., k " eenub:.ı dogrn dm merkezine o" • • 

yeti teilkik için toplanmıştır. olıou' ve bu vapur aleTler zilerine çekilmişlerdir. Düın- ~is etme uzere . . ~ırmıştır. Yuna 
Tt>plaobda Mııır genel kur- ic;inde kalmıştır. Yedi tay- dar k9vvetlerimiz ceplıeuin ;arkınaldtuilr. n~H~a?da tesbit edilen plan da~ 
ma1ı da hazır bolanmuştnr. Mua.)'yen yugoılao Uraçın Yng~~lav lımv_ ve._t . hılmoe .kıt~larımız hareket et-

Sovyet-Japon 

Bitaraf hk Paktı 

yaremiz zayi olmuş~ada ikisi- aark kıl4nıına tazyik eden Al m ekteci 1 
v L/ • al · f d n içglll edıldı~ 11 er. nin pilotu kurtnlmaştnr. manlara 8 1'.ır zayiat verdir· toptOR arını lf 1 lerı tara ın a ~ ş· I" A . 

--- ~ haberi rııu!!irane ,devFım etmek ~mıı ı frık-ıda Kapuzzo 
'l'ü b f U kta wi,lerdir. Dü~mıuı merkez el ti/er tedı"r. iki 1talyırn kP.~if koJn ka.l~ı ve Sollnm ifgal edil-

kısmında müteaddid taarruz. ld m t 
:Bııdapf'şte, 16 <A.A.) - · ha edilmiştir. S·rnı · ı~.na gö ış ır. . 

da balunm. uşsa da topçnmıız ım l ı. · ı.,-ıllıy · l hva k ti · 
Macar genelkurmaylıtıum re Yugosav .uvayı a 681 ııvve erırniztarafm 

iman/ardan eair- neticPsiz bırakmıttır. tebliği: . ıam olarak kalmaktadır. Dağ- dan Maltada tayyare meydam 

Amerika .tirpriz ler alındı Kıtalar-mız her tarıtfta gös lık eraziye çakilen .. Yugoslav bomh~lanmış ve yerde bulu-

teı/ıil etmedi Oanimırka HçİSİ terilen eraıiyi ~gal etmi"ler k 1 vvetıeri mütecavız~n ~na~ na_n d.u~_man ta yya releı·i imha 
___ Kahire, 15 (a.a.) - dir. Bn sureti~ Maı:aristanrlan lannı tehdit etmektedır. Şımalı edılrnıştır. İflgilterede Seı corc 

V-.iogtoo, 15 r a.a. ] Tobrukda logiliz kitaiarı Azlini reddett; Yugoslavlar tarafmrlan alın- Yugoslavy~da vaziyet sarih kanalı~.ıda üç vapur batırılmıı 
Gameteciler koferansınd• makabil taarroza ge9ıoişle~ mış olan erazi geri alınmışhr. de~ildir. Yuioslav kuvvetleri- lt~. Dun g~ce de 5 bin tonluk 

:-; •V et Japon anı-.ınaıu hRk- ve ~!1-:ııanlardan 200-300 ka· Vaşi_ııgton, 15 (•.• ~ - Sıı b komitacıları şurada bur~ nİP Bospa H~rse~ da~lık mm b~r vapur baur l~1ştır. Bir de-

k dy b . . rı Hal bir dar eıır ahnışl3rdır Bu meY Dsnırnarkanm Vaşıngton da '"e bazı kasabalarda snı t kaya çAkildıkJerı samlmak- nız ahımız 10 hın tonluk bi., 
tn a arıeıye nazı k" .. . d l h . . ... 1 1ı··1ıft +· t d 1 a muaviıı k .. 

ı ~ik Aınerika siyasetinin dai 1 azerın e ~~pı au av°' ta elçı~ı l\.opNı .ıag 0
. me,ı . 8 : 

1 
k:tsdlarda bnlnomakt~ .. ır ar. tadır. "!~vozör batırmıştır. 

, ırıa a ni •>ldniono beyan ede arrua~n~a d~·~~nı.u 12 tay. rafıııdan vorılen az~l flmru:ı Bnnlarm imh~sma enerJık su· • S • • R L b' • ·-·-
rek ,! resmi heyanatta bulan yaresı dı ştirtilmuşttir. tamınadığını Ame~ık~n ~a:ı- rette oevam edilmektedir. Propagan~ı ervısı eıuur ır ıtalyan genarıh 

Kahire 15{a.a.) _ ciye nazın H .. le hıldırrııı~tır. _ _ 

1
. 

mu~~:~et-J.ponya &raunda Bo]'.ter-Toh.rok Ye Sollow Vaşington, 15 [.ı . a.] - İtalyanlar urulacağı oaılsız tes ım oldu 
k 1ı bölgelerinde düaruan tardtıdil Amerika hükumeti Dı..ni-

18J•dan bitaraflık pa tına •· " - K:thire, 15 (A.A.} _ 
itı o\daıandall fasla ebemuıi mişt~r. ~ritaoya i~e Alman markanın Vaşington elçitııini G6rice.yi geri aldılar Ankara, 15 (ı. a) - Habeşistanda erı h 

•1 . btemeldir makınelı kuv~etlerı araaındft geri çagrılmasını kabul etıne D 3 hiJiye v~k/Uet irıce hir lt l k meş ur 
1et verı meıı mu · 1 . . . . . . . . a yar~ um uıd;{ rılarındaıı 

08 Meveod olan Taziyeti teyid mnha~ebe er <le~am etmekte- miştır. Elçıye vazıfesıne de- Roma 15 (A.A.) - propagaııda. Sf)rvıı:ıı ıbdıu~ edı ltt rıerHl Sa tJtır . k . l!I 

eder giirüıımekde isede b~ dir .. Lıbyad•n. ~1~11 laaberter varo. etmesi t~blig e~il.miotı~. İtalyan radyosu - Do_ku m·giue dair hau İl\"larıhol ga hn kısmı ilıı t u~.vetleııııiıı la 
Amerikada bir sürpriz t~kıl vazıyette degı,ıkhk olmadığı Daoımarka bukftmetının elçı· . d kuvvetleri OörJCA- , euıleri tarafııııla:ı (.~&ı:r.t'dıhm T 1 , l e ~M ım ıılmn~tnr 

b " ld" kt d"r H•rekı:::tt b · · t "kı" ı zuncu or u z f'S ıın ° a n lal' ar~smu ı hır iıvtt 
etmemittir. Bu pakt kartısın nı ı ırme e ı . .. a •· ye u emrı nazı azyı a "I . d . a1f.9iş- haberin asılıız oldngu ııaJa. kumandan " 
da bükftmetin ıiyueti dogiş- Jd ıörat a•ar azar kaybelma.k tın~a verdiği i'aret edilmek. yı ~unanlıla,r aıı getıl ılmııtır. 1 b ı, uç albay ıJe 40 
me.W.ür. Wır. UMUr. Jardır. f u ay 'e 120 asker vardır. 
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Balaa valıvorsurı St•voili t~yvaJı .. .. • o ' 

leJleUerf e Kartallar 
arasrnda 

Halkevi /ı 6ycülük 
holu 

Ilalkevimiz köycfilük kolu 
Şiddetli muharebe t;1rafırı1farı Oalakderesine kadar 

ı 
. 
1 a n 

içel Def ter~ırhumdın; 
hir geziııti tertıb edilrniştir. l2n5 ı ira 45 kuruş bedeli keşifli emniyet 

Cereyan ediyor Bu gt'zinıi öniımıizıir.!d pullr .. .. . ........ ~ . . , . 
Bülbüller öıüyor yakındır sabah. 
Cvku lerıbelleriıı seı·rua' esidir, 

~ gı1ııfı y.:ırııl~cak \'e hu müna ıutu.lurlugu hıuası altındakı nıahye matbu evrak 
Bnrst, - Damirtaş, Kı:ıa- sebetle Ilalkevi temsil kolu anbarında proiesi vechile yaptırılacak olaıı raf 

~ ~ 

Üstümüz~ güneş doğarsa gürıah. 
* 

* * 
Helki güneş doğar cıkaııa değin, 

ıfar ve A.ır.( kö l · - · f d b' d ·ı · ' ~ ı . r; aşau ~ erı uzerm tara ·~ an ıı· e temsı verı- ve kapalı dolaplarla tavanın tahta ile kaJllama iş-
!Je hır haftada.uberı k!trtallar lecektır. . . · ·· ·· 

" . 
Oıenuıe siislcınueğe sadece geyin. vA leylek! d · 1 leri ı 0-4-941 tarıhinden ıtıbaren ou beş gun nıwt : er arasın a gemş ö. F b l k . . . 

çrnle biı· dö~üş başlamış bıı- ut o ta ımrmız detle eksıltmeye çıkarılmıştır. 25-4-941 larıhırıe Süsleuirsirı or<la mesrur ve şadaıt, 

Latif goııcasiyle renk reuk çiçeğin. lunmakıanır kampda tesadüf eden Cuıua günü saat 15 de Defterdarlık 
Ulud~g istikametir d~n de- Yakında başlı\•acak olan makamında müteşekkil komh~yonda ihale •dile-• * il ~:~~1\ snrettf leylek.ı~re ımdat Türkiye futbol birincilik lan- cektir. Ten1iuat 95 liradır . 

ı e erı ge mektedır. sabasına iştirak edecek olan 
10-13-16- ı9 

Ruhumuz ışıklı ummana dalsın 
1' albimize neş'e sevi ııç sa~ılsın. 
Torosa ç ı kınca bii)'Ük a~kınıız, 
H:ıhar çiçekleı·i gibi açılsın. 

Y ~ni gelen leylekler kartal lçel Bölgesi şampiyonu MM-

lar ın ıizeriııe şiddetle atılarak sin idman Yurdu ~ençlik ku- ll!mll---·----·-------------• 
kı1n pahasına biiyiik bir fera 1 lüblı fntl>ol takımı kampa ah~ 

''263,, 

* * * 
8aşbaşa, kallı kalb~ derin heyecan, 
flaz i'e seYgirnil coştuğu zaman, 
Ok uyayım sana bahar türküsii, 
Giiuüu doğuşl.;11u seyret l'orostaıı. 

Atina gazeteleri yazıyor 
• Bulgari•tan Hiç bir 
memleket kadar zil 

8. ULUG 

Uç tin 
Kaleler 

in6 iltereye weldi 
Londra, 15 (A A.) -

g·•tla ıiöğiişmektedir. mı~tır. Sporcularımız, umumı 

Meziltlr üç köy ve h:ı. valisi 
k~rt~l ve leylek cesP-tlerile dol 
mn}tur. 

Civar halkı biı döi11tü alA 
ka ile takip etmektedir. 

kaptan Edip Buran nezaretin 
de ve egitmen Muh~iu Güneyt 
idaresinde çalışmaktadırlar. 

Temyizin faiz hak
kında bir kararı 
Ankaradan bildirildiğine 

Su~aylınn T arf ii gört!, temyiz mahkemesi, tev
hidi ictihat umumi heyeti, te 

Konunun birinci rekenin iflM kaidesine tevfikan 

dd . . tasfiye~"i mali müstesna olmak 
ma eaınde tadı/at üzere borçlunun ölümüyle fai-

yopılıyor ıin rtıünkati olmnyaca~ı hak
kında bir karar vermiştir. 

Alınan haberlere göre Uçan Ankaradan hiıdirildiA'ine 
Atina 15 (A.A.) - kal ... tesmiye edilen son siııtem göre ordu ımbaylar heyetinin 

/ete uğramamıftır 
Yurt Yavrularına 

Vardım Bulgar ruobu~an mecli!ii dö.rt motörl~ tayyarelerde~ ~ir terfiirıe ait kanunu tadil eden 
reisinin 'rr&kys To Yake•lou mıktan lr.gıltereye gelmıştır. S'l4- b" . . Yırminoi rılını idrak eden 
vada buluu u Buhıularırı esa Bu ilk sipari~tir. Tayyareler 2 ~yıh . ~a~unun . ırmcı Çocuk Esırgeme Kurumu rirmi 
• 

0 

A tl f · · t ko k madde~ıı d~ışhrılmektedır. Bu senede 8.4'60.990 oocuQ'a muhte· 
retten kurtaldağuna dair va dan ığı geçış e re r ırmış- maddeye MilH Müdafaa Encü lif 1ardımlarda bulundu. Ba ö· ar ır. 

ki olan beyanatı Yona~ ga~e menince Terilen şekle göre nemli rurt davaeında rardımla 
t~ıeri tarafından tefur eclıl Sovyet _Japon paktı h·- b. Ua 1 j ~ rm çoQ'alması. rurua aaı••m •e 
ıue ktedir. K11.tim6rİllİ gazete11i ( .... lf ıu y men~up ~ ( U5~ gilrbüz bir oüfuıı merdana ge· 

Ç• d. aınıfm kıtasmda rutbesme aıt tirrııek iQin Qoouk Esirgeme Ko 
ezoiimle diyorki : ınde en tfe uyan· asrarl müddetin IAakal üçte romu üıa olmırnıu diler• 

Alınanya tarııfındıın feth" dırdı b' .- k d b"lf"I h' Sıhb\ b&kım, tıbbi kontrol 
dilen memlekotle~ den lıiç lıiri 111 a ar 1 11 ızmet etme- oocuk ôhlınünA kartı iki mGbim 
Romauya v~ J~ ~ ıgıırist~u ka Quua K ııg J5 (.A A J - dikçe terfi edemez, bu müddet 111aorıadır• 
dar zillete agrnmamıf)aıdır. Sovreııerhı J.ıpooy" ttrB l~r kurmay subayları için harp Qocuk Eeirreme ltaromn 

ında ~apı m1e olıırı bııarBflı~ te hasıl olacak ihtiyıtca .röre GeMI Merkui 
Romany en iyi topraklarınıı ı latmaeı hP.rkE!B o merak el 11----------~ 
ket1ilmeeioi 1.:-ılıul t•tıikt"'n Q'• b ır ııokıııd r. başlrnmandaulıkça ltizumu ka • 
sonra kaı-;apl ı ıoı lıulaı dir fi Moııkov telırn bo c heı hak· dar a?.altılabılır. Teğm~n ve 1941 ızmır Enter• 

V. kından ubırsızlıklı iuhaı illt'D Oste~r11en rütbesinde olan hava nasyonal Fuarına bi ka rı:ılamışlır. ıyanAya 

DEVAKaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizrna 
VE SOGUK ALGINLIGINI 
DER.HAL KESER 

D E v A' KAŞE!.ERiNi 
Her EczRnede Arayınız 

( 6 ) 78-91 

T. İş. Bankası 
Aüçiik taaarruf heaapları 

1 9 4 1 
ikramiye p 1 An ı 

KEŞİDELER 
4: Şubat, 2 \'hıy ıs, 1 Ağustos, 3 ikinciteşrin 

TARillLl1.J:HND EY APILIH 

Çaıtırılan BnlgaristRn EYierini maktedır. Bunlara rPQmen ha- sub1ylarmıu terfıleri için rüt- ş· d'd h ı 1941 ı·'-rami"eleri 
@rl klm fıkir fudul'ki, Sovretler bir . , _ im 1 en azır ananız R ._, ---

yiyeceklerini ve erazi~iııi her lıQ'i bu paktı bılha11a hütlh.ı d•k bel~rıne mahsus asgari mud Bir ıoil100 müşteri, lzınir ı Ati Pi 2000 lir:ilak = 2oogiira,, 
•eyioi fatihe teslim etmi• ve lı:ati ıüraUe keodi f!' Qine kadıır detın heıtabında kara ve hava Enteroasycınal }, 
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y h b ö = 3.000 '' kendi14iıuı ~eref kırıcı lıareket varılmakta olan Avrupa er ' Jmıflan lutalarmda yııııacak- malJarıoıat görecek: Te aa-
ıiıerine tetuıf ıçıo eark hudurı . - . . •> " 

ı .ooo ,, 
ler tahmil eılHmi,tir. 11, ını amuıJe& al&rna almak mık ları hızmef muddetl~rınm mec tın alacaktır. w 

Bulgaristan bir tek kur 11:tdıle akderfpmıeıır. muu bilfiil kıta hizmetindtın 20 Atuıtoı - 20 Erltl tHı .J: 
fOD atmadsn komtnlariyltt ita/ya A merilıayı sayıhr. - (1~ 8 
paktlarını ve moahedeleriui 35 
1ırımıotır. p1ote•to etti Ankara Radyos1ında so 
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" Vaoincton, 15 (a.a.) - 3

00 ltalyan hükometi Bir letik l1•6•nltii neıriyet prowramı ._______ = 6000 " 

Amerika hüktlmeiüoe İtalyan Türkire le Ba nkuına para utırmakla ralnıı para 
" 2o ,, 

/n6İltere için büyük vapurlarına el konmasım pro- CARŞAMBA 16 _ 4 _ 941 • 19.l5 Çocuklar için mt1zik mie •e faiz almıe olmaz, aJni zamanda taliiniıi de 
birikıir 

dıoımie 
testo eden bir nota vermiştir. j 19 30 M 

1 
k olarıunaz. {1) ehemmiyeti haizdir 8.00 Protıam ve memle- . eme et saat aya-

-- -- Çocuk E•irgeme ket saat ayarı r-1, v~ ajans h:ı.btrleri. ---------------------
Kahire, 15 a.a. - k ya piyan- 8.03 Ajans haberleri 19 . .t5 Koıın~ma ye n i M e r s i n 
Mı~nr mnharel-esitıin esas urumu ef l.11 Mözik : Hafif proıram Ziraat takvimi 

hedefi Afrikanm şimal sahilini goıu (Pi.) 19.50 Müzik; 
değil fakat. fskenderiye ve Sü- ~ocuk E~~rgeme. K~r~:~ . 9.~5 Ev kadını - Yemek Geçit proaıramı 
ven kana hm müdafaadır. ts- Me!·s~n şubes·ıı ı lk~3!:e zen- lıstesı. 20. 15 Radye Gazetesi 
kenderiye ve Süveyş muhlik- tar;hmde çekı me uz h 12.10 Pro&ram ve meml~ 

21
.
45 

Mu"z"ık·. 
l. . b' . nıosu azır k t kak surette general Rome ın gm ır eşya. pıya saulacak e saat Ayi:l~ı 

bütün kuvvet ve süratle zırhlı htmıştı~. Elh k!lru~ üne ka 12.33 Mtizık: 
cüzütamlarını ileri sürdüğü he olan bıletler kbır 

1 
k :k~ır. Karışık tar kılar 

Saz eserleri 
21.10 Konuıma 
21.45 Müzik; defleri teşkil edecektir. lskende dar Htışa çı arı ar. k 12.50 AJANS haberleri 

riye ve Süveyşin İngiliz sıra- 23 Nisan ÇocU 11.05 .\lüzik: Koşma ve •semailer 

NUSHAS:I 5 KURUŞTUR 
Abooe 
Şeraiti { Türkiye için 

Senelik 1200 kuruş 
Altı aylık 600 " 
Oç .. Dl .. 
Bir .. 100 ,. 

a..ı ilAnatan •tin 

Hariç için 

2000 kurut 
1000 " 
500 " Yoktur. 

tejiı.i He çok büyük ehemmiyeti Bayramı Halk türküleri 21 .45 Müzik: Riyaseticum 
vardır. • ilk Millet Mecltı.in.in aoıı 13.20 Müzik: Radyo salon hur Bando8u (Şef thsan Kün- y tt 

İngiliz g~nel kurmayı bım d Aı 8,0e' uıuıı eierneuli4'11ldlD küu orkestrası (Violonist Necip Aş- ~er) ur aş·, 
b t l l lJ bu IJ)01U g • k 'd • ları ' her ne a ıasına o ursa rulue tarıbı olan ııun ıe.. ın ı aresınde) ~2.30 Memleket saat ayarı 

ol~n ~ay.?e.iem~z. fske~der~ye n~ oocuklar~~~:1; kac::r Ul8D81ı 18,00 Program ve Me:aleket Ajans haberler•, Ziraat, & T. Hava Kurumu-
denı7. us ıı Ingılı2 bahrıyesıno tınclerle geoı \' saat ayan ham _ Tahvil~t, Kambiyo _ 
şarki Akdenizde hakimiyeti bir aüo urdmıd~zak kalan Ço· 18 03 M~ .,_ Nukut Borsası 1.Fiyat). na u•• ye ol . . . - k- k l t Anasuı aft ki . ı. uzı1.· 
temırmıı mıım un ı mış ır. .. ürİı tehlıkesine ya aımış Kon~rto (Pİ 22.45 Müzk: 
Ve ayııi zamanda Balkanlar cuk ol . 18.30 K .) c Land (Pi) 

da mtiltefıkler kuvvetinin ki ıfomek~:·cok ~~oirgAa>e K~rumu (Dıı Po~i~~~m~ diı l ') 2;~ Yar.ı.kı Program Tef 
lid noktasım leŞkll eylemekte- Genel Merkeaı 18.45 Cocu•- A . e en ı ... 
dir. & aaatı aapanış. 


