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BaşmLharrir ve umumi oesriyat mUdUril 
HAKKI Ol:AKOt.LU 

A80Nt: Şt:KAİTl 
d;EvAM MÜDDET! Türkive_i_ç_ın· _ H_a_r_iç- iç_in_ 

D~lik . ..... 1400 2900 
Alti avlık ...... _ 750 165-0 

l°Unii ııecmis nUshalar 125) kuru$tur-

...._ fELEFON:26!17 

ENTERNASYONAL FUARINA 
HAZIRLANINIZ 

Yurddaşl 

Yurdu ve dünyayı tanımak ve onların en seçkin 
eserlerini görmek için İzmir Enternasyonal Fu
arına ko~ 1 

20 Ağustos 20 Eylül 1 ·-------llôn münderecabndan mesuliyet kabul edilmez. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçioi snbahlan çıkar .riyari gazetedir YENl ASIR Matbaasında baııltmfbt. 

urd _a 
' • • 

Balkan<la harp 
devam ediyor 

· Trablus bombar
dıman edildi 

Millı hnl:imiyetimı=m ı1 emlmcz bekçileri kahraman Mehmetçikler yürüyüş lıalinde 
;.<-yr:,,,,~,,,.. :."....,.. ............ ~ 

1 ürkün hakimi yetini ele aldığı 

23 Nisan 
gün 

Müttefiklerin geni mev. 
zilerine çekilişi muvaf. 
f akıgetıe başarıldı 

Almanlar faik lıurJrJetle
rine, Jiddetli taarruzla· 
rına rağmen hatları 

yaramaddar •• 

lnglliz nanmasını ve 
taggareıerinln bom bar. 

ı a ı 4 ·aklka ördü 
Altı nalıliye gembi, bir 
muhrip, limandalıi bir 
~olı aslıeri tesisat rJe 

depolar yalııldı.. 
Londra, 22 (A.A) - İngiliz amiral· 

SEVKET BİLGİN 

llıı .. 
~rıl gun ._ ~1illi hilkimiyet bayranudır .. 
~ir h larıhımize ihanet eden mütereddi 
l~'ak•n•·danın nıiitefessih saltanatını )·ı· 
b&ll'ı -~ukadderatnınz:ı sahjp olduğu· 

Hakimiyeti Milliye ve ço
cuk bayramları bugün 

Atina, 22 (A.A) - 179 numaralı Yu
nan tebJi~i : Kuv,·etlerimizin yeni mü
dafaa n1evzilerine çekiliş hareketleri ta
mamiyle muvaffak olınu~tur. 

Kahire 22 (A.A) - Orta ~ark İngiliz 
kuvvetleri umumi karargahının tebliği: 
Yunanistandaki imparatorluk kuvvetle
ri şimdi Lamyanın cenubundaki müda
faa mevzilerini tutmuşlardır. 

l 
lığı bu sabah aşağıdaki tebliği neşret· 
miştir: Dün şafakla beraber deniz kuv· 
vetlerimiz Trablus garp limanını şid· 
detle bombardıman etmişlerdir. Bom· 
bardıman Akdeniz filomuzun ağır ve 
hafif cüzütamlan tarafından yapılmış-

~un .. r. . 
b\...~bı.leriınizi arkaya çe,·irdiiYimiz za-
-"Cf\ 2~ . ~ 
\~1 · .u _nısan 1920 de, yani 21 sene ev-

İlıi büyülı bayram münasebetiyle buqün Cümhu
riyet meydanında, mekteplerde rJe- HalkerJin· 

de yapalacalı merasim •• ~u ~mıllı hakimiyetin nasıl kurulduğu
Jı. 0~mekteyiz. Atatürk ve İnönü, bas-
ı., mılletleri yeise düsürebilecek şart· Bugün milli hlikimiyet ve çocuk bay- kurumu namına iş bankası müdürü 

•<ınd d ramlarına müsadif bulunmaktadır. ve k · k · · B H k dt~ L,· ~·. Ün.}·anu1 hayranhğ1nı celbe- çocu esırgcme urumu r~ı.sı a _ 
~•q " '. ıslıkla! sarnsına rehberlik eder- Hazırlanan program d"hilinde Cüm- kı Erol tarafından bir nutuk söylene-
lııtı,' ducar oldıı~umıız felaketlerin ve huriyet meydanında Atatürk heykeli cek, 3 çocuk ta şürler okuyacaklardır. 
llıi~ •11.larm hakiki devasını milli haki- ününde ve mekteplerde merasim yapıla- Daha evvel Atatürk heykeline merasiın-
lıe~ •tte bnhnn~lardı. Milli hakimiyeti caktır. le çelenkler konulmu5 bulunacaktır. 
Yer ·~~·in fevkinde tutan ve murnlf;,ı..1 . Bu iki büyük hayran' dolayısiyle dün- Karşıyaka, Bayraklı . MPrsinli Borno-
ltJ11'.? sırrını bilhassa bu hakimiyetin den _ili?aren bütün nakil vasıtaları ve va ve Buca okulları da aynı saatte ma
'iy huratında anyan bugünkü cümhu- sehrımız bayraklarla <üslenmiş . her ta- hallerinde yapılacak program dahilinde 
llıı ot rejimi daha 0 giin doğmus bulu- rafa çocuğun hakiki de'frrirıi gösteren eğleoce ve tezabüratt3 bul=acaklardır. 

Yordu. · levhalar a..c;ılmıştır. Bayram münasebetiyle ~ehrimizdeki 
1'1nkadderatınnza 5a.h"p ldak ' Bu saıah saat 8.30 da heı- okulda bi- sinemalara çocuklar parası; gireceklc-r-

l'ııdır ki mille"-'-'- t ı"· ~ kar tan son- rer öiiretrnen tarafından cocukların an- dir. 
• UUULUI a ıını artan ne 1 ki b" d")) h " b 1 • . hepsı birden yıkılnııstır. ıyaca arı ır ı e •ta e er ırat edıle- B ugün saat 15 te hall:evinde Misakı 

'rarili gösteri ·or k' . . . cek, b undan sonra okullar, ge1iş sıra- Milli, Yıldırım Kemal, Sohit Feilii. vali 
'Udi bileli Tür~ h'k"ı, ınsanlık kcndını •iyle Climhuriyet meyd•nında yer al- Kazım, Kars. ülkü ve S1karya okuJlan 
~ 8i b• • 3 ım olarak yaşamı.')- mış bulunacaklardır f)lcıı11arın birinci taJebesi tarafından bir çvcuk ei?lencesi 
ha.İt_ı 5 ti' devırde, hiç bir kuv\·et bu ~evre öğrencileri 9 da~ Jl e kadar yapılacaktır. Kar~ıyaka o7u11arı da Kar-

'."1Yeti tezelzüle uğratamamıshr. kendi oıfullarında ve öi°(retmenler neza- şıyaka halkevinde aynı şekilde eii;lene-
~~nıiyet ve istiklal bizim en kıy- retinde eğlentilerle vakı• geçirecekler- ceklerdir. 
tiıı . \•arlığunız, en paha biçihnez ha- dir. Hoparlörler vasıta.siyle saat 19 da ha
~Q~tnııdir. Hayatı gözlerimizde mana- Cümhuriyet meydanında yapılacak kimiyeti milliye mevzuu li.zerine bir 
h~ır~n, yaşama zevkini bize veren şey merasim de C.H.P. ve ~ocuk esirgeme konferans verilecektir. 
hıı.,ı."' 1Y_etimizden ve istiklalimizden ~..-c--v<::-v<::-~><:>><:>.<:>.<;:;..ç.,..ç.,."'ç;.~i:-,.. ·6.<~::;;.::;...,:;:<~;:<~~y:::,,..:::""'"""'°'""'"" 

"" hır şey değildir. 
~ün ınilli hakimiyet ba)Tanunı her 
~un dan daha büyük bir heyecanla 
~ 3lllaktayız. Belki bu coşkun heye
olıııı "'J:da azgın ihtirasların kurbanı 
~ih ır. çok bedbaht milletlerin feci 
dt h~tlerınden duydu~'llmıız teessürün 
dt b~"esi vardır. Yıkılan bir alenı için
'ak 1~ dimdik, sapasağlam bulunuyor
loır~rıs~ikhali yılmadan karşılamak ce
l.aı ını İ~imizdC" buluyorsak bu müın
'111l ~azi~·etimizin milli birliğimizin esa
)·~nd ':;'kıl eden milli hakimiyetimize da-

'1'·· 1ı:ın1 söylemeğe hacet yoktur. 
b;11ı~'~ istiklali, lılirriyeti ve hakimiyeti 
İtjt\ 1 ~ 1 n.dcn ayırmaz. Hürriyeti se\: diği 
du~·~tı~lıile tapar. istiklaline asık ol
.\~rıı 'Çın milli hakimiyeti takdis eder. 
ı..iy 1 .: <~il. fakir, zengin, şehirli veya 
te1 U.lıutiin vatandaşların kalplerini bi
h; .hırer yoklayınız, hepsinde bu ulvi 

ı '· hıı sönmez alevi bulacaksınız. 
tiı·~~ıı~nıızı aydınlatan tek meşale lıür
h;ı~ 1lll1>dir. Bu bir whim değil. bir 
\·e 'lt düsturudur. lli1rri}·etin, istiklalin 
le,:illi hakimiyetin mevcut oimadığl 
}'a~ e hayat1n nazarımızda zındandan, 
ı•ı.tma~a de~"ll\ez ;.~•nceden farkı 
ljlr ıır. İstiklalimiz üzerine hassasiyetle 

,:visitni7.in sebebi işte hudur. 

I 
• 

Yunanistanın mihver 1.ava hiicumlarına uğramakta olan yPrlerinden 
adasından bir görünüş 

Korfu 

Hastahane gemilerine de Harp Alman arazisire de 
hücum edigorıar sokulmuş bulunugor 

Almanlar Yuna- Ingiliz tayyare
nistanda bir çok leri Almanva-

yerleri bom- da zelzeleler 
baladılar yapacak 

--<>- ____,,._ 

ROYTERlN VERD!Ct 
TAFS1LAT 
Londra 22 (A.A) - Royter ajansının 

Yunanistandaki muhabiri bildiriyor: 
Britanya uvvetlerinin Y unanistanda 
şimdi işgal ettikleri hat hafta sonunda 
tesis edilmiştir. Ve dağlık arazideki M
kim mevkilere dayanmaktadır. İngiliz 
generalleri düşmanı burada tutacakları
nı ümit ediyorlar. Alll'anlar imparator-

[ Sonıı 2. ci Sahifede ] ----Bu sefer pek yıldırım 
harbı yapamadılar 

• 
enı unan a

Alman binıesi 

hulyasına dar-
be vurdu 

Umum! vaziyet ve lng;/iz donanmasının 
r .. ablus bombardımanı hakkında avam 
kamarasında beyanatta bulunan B.Çörçil 

Afrikada vaziyet 

Dessiye önünde 
harp başladı 

-<>---

IKGILIZLER MÜHiM MEV-
ZiLERi ZAPTElTILER 

Yunanbı;;;;-;;ı,lı Hitle· Libyada yalnız lıeşif 
lıolları faaliyeti oldu 

rin merhamet Ve mÜSa• Yuhanesburg 22 (A.A) - Habeşis
mahasına sığınacak tandaki cenubi Afrika kuvvetleri nez

dinde bulunan bir muhabirin gönderdi
sanıyorlardı, halbuki.. ği telgrafa göre Habeşistanın şimalinde-

Londra, 22 (A.A) - Balkanlardaki ki İtalyan ordusu gı.ri d~nerek Dessiye 
askeri harekat hakkında, salıihiyettar önünde harbe tutuşm~iur. 
mahfillerde kaydedildiği gibi Yunanis· lNG1L1Z RESMi TEBLtC.:! 
tanda harekatın" inkişaf seyri~e hakinı Kahire 22 (A.A) - Orta şark İngiliz 
olan vastf, Alman ilerleyişinin bir yıldı- kuvvetleri umumi karargllhının tebliği: 
rım harbı, mahiyetini ıırzetnıcsinden zi. Libyada: Keşif kolları.:nızın faaliyeti 
yade, Almanlnnn bir çok defa işaa et- kaydedilmiştir. 
tikleri gibi cepheyi yarmak imkinını Habeşistanda: Dii§man• ağır zayiat 
bulamamış olınalandır. verdirilen bir hareket üzerine cenup 

Siyasi cepheyi bozmak ümidiyle ma- kolumuz dün Dessiyeyi setreden mühim 
kul bir müddet zarfında askeri cepheyi mevzileri işgal etmiştir. Şimal kolunun 
yarmak plfuıuıı tatbik için Almarılann ileri hareketi yolların büyük mikyasta 
sarfettiklcri fevkalade gayretler dolayı- tahrip edilmiş olmasından dolayı dur
siyle bu hal yalnız bir teselli addedil· muştur. Cenup mıntakasınd~ harek5t 
memelidir. memnuniyet verici bir şı>ltilde devam et. 

Başvekil Korizisin ölümü hakkında mektedir. 17 subay .,e 549 asker esir aJ. 
Berlin ve Romadan çıkarılan haberler dık. 
daha az calibi diklcat değildir. Maaına- mG1L1ZLERE iLTtHA KLAR 
fih, yeni kabinenin teşekkülü, müşkül Londra 22 (A.A) - Foyterin Adis
geçmiş üzerinden bir sünger g~erek ababa muhabiri bildiriyor· Habeş prens
ve ıstırapların müsebbibi olarak İngiliz- !erinden biri daha İngiliz kuvvetleriyle 
!eri itham ederek Yunarılılann Hitlerin iş birliği yapmak üzere ordumuza ilti-

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] [ Sonu 2. ci Sahifede ] 

~I~ tıisan, hu milletin hayatında yeni 
~'<! lar açan bir de,.,.in ifadesidir. 21 se · 
tııtı;~ 21 asra sı~dınlınası zor işler yapıl
ı.ı.r. ".. Devirler atlalılntı!Ş, tedrici 
lı11 111~1 kaidesi esasından yıkılntJ!!lir 
tij,lt ltütel giinleri bize hazırlıyan Ata. 
~•I Ve İnönü sevgisiyle, iki dahi şefin 
~u.:""?zu aydınlatan rchberliği~Ic 'l_'ü~
ble h.,gatinde 11imk3nsızn kchmcsının 
de ~·~t olmadığı ispat edilmiştir. Bugün 
~~-1tnizde ayni imanı. ayni yenihnez 
brıı '· Atatiirk ,.., İnönü sevgisini tasıdı-

ı.ıı icindir ki hir tereddüt etmeden: 
• 'l°k • ' , 1 bal bizimdir • diyoruz .. 

Bilha~sa sivil hallıa rJe B. Bitlerin Nazi arazisi· 
aslıerı -~lmıyan_ hedefle· ni harptan uzalı tutmalı 

re hucum edıyorlar planı suya düşmü&-tür <3 . • 1 [ *ıtt 1 Ihsan, a}"nİ ı.anıanda çocuk 1a ia-
•u~~ haslan!(lcıdır. Milli hakimiyetle ço
lı.ııik n ~ıymettar varlığı arasında .sem· 
~ard bır münasebet. tam bir mü<:ıbelıet 

it . c: . 
~a,1;~1ık h.:ıkimiyet gibi, istiklru gibi 
tıı<i';~ı:t~ızın temelidir. Ve o rütbe sevil

.,. 
1 ot'unınai'::a lfiyıktir. 

"U "k· . l'tıi)Jeu' 1 ~>ayranu bırde~~ ku~ı.yan 1'1.!rk 
t~\·i ·. tnınnctle dolu gozlcrnu !icflerıne 
hij,~ıstir. Atatürkiin aziz hatırasını 
ltrı e~Je anarken onun ;,:olunda yürü
hild; mıl!i ~elimize sarsılmaz bağlılığını 

\'al"ıtıokt~n bahtiyarlık duymaktadır. 
~sın Türk mill~ti.. 

Atına, 22 (A.A) - Yunan emniyet ~ 
nezareti tebliği : Alman tayyareleri Mi- Londr~, 22 (A;A) - Yorkşayr Post 
solongi liman d H h t gazetesınm askerı muharriri yazıyor: 
misini bomba~~ıı~an esdperoks bats ane lge- Hitlerin planları muc!bince Nazi ara-

.. c ere a ırmış nr- . [ Sonıı 3 cü Sahifede ] 
dır. Olenlcr arasında hasta bakıcı ka- ICG"'..--..r.--~..r~:C::ı:ı:=-.-..AC 
dınlar ve doktorlar da vardır. 
Diğer bir Alınan hava teşekkülü Pat-1•-------------

ras limanında Helenis hastane gemisini Kendimden geçtiğim 
bombalıyarak yangın çıkarmış, iki ya- o an._ 
rah yanmış, diğerleri yaralanmıştır. Her Yeni biiyük hikayeınize bugün başla-
iki ~eıni de sarahatle görülen Kızıl haç dık.. 2 inci sahifemizde takibe 
işaretlerini taşıyordu. başlayuuz .. 

Alman tayyareleri Pireyi ve diğer ba- * 
zı kasabaları bombalamışlar ve mitral- CELLAT KARA ALİ 

tır. Şimdilik başka tafsilat mevcut de
ğildir. 

Londra, 22 (A.A) - İngiliz amirallık 
dairesi öğleden sonra da aşağıdaki teb
liği neşretmiştir: Dün sabah şafakla be
raber Trablus garp limanına karşı ya
pılan deniz bombardımanına ait olarak 
şimdi daha mufassal malumat alınmıstır. 
Donanma tarafından yapılan bu bom· 
bardıınana İngiliz bava kuvvetleri ve 
donanmaya mensup tayyareler de işti
rak etmişlerdir. Akdeniz filosuna men• 

[ Sonu 4. cü Sahifede ] 
-------v;,; hükümeti ile 

Almanya işbirliği? 

Fransız kabine
sinde tadilat 
yapılması pek 

muhtemel 
B. LarJalin mütarelıe lıo· 
misyonu Fransız heyeti 
Piyasetine getirileceğin· 

den bahsolunuyor" 
Londra 22 (A.A) - Müstakil Fransız 

ajansı Fransız hududundaki muhabirin· 
den aldığı şu ma!Umatı vermektedir: 
Eski Fransız muharipleri cemiyetlerinin 
f""'1i, sendikaların feshinden daha SÜ• 
ratle ilerlemektedir. Şark muharipleri 
cemiyeti ve ciğerden yarahJar cemiyetile 

[ Sonu 3. cü Salı.ifede ] 

<~ 

GO"".;:-.cc:cc::::cc:::::cc 
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====== 

lngiltere Fransa ve 

ispanyaya karfı va· 

:ziyetini tespit etmeli 
--0----

ı..ondra gazeteleri bunu 
talep ediyorlar .. 

Londra, 22 (A.A) - Gazeteler bazı 
hatipler tarafından verilen nutuklan 
bah!s mevzuu ederek di,yor ki : 

alngiliz milleti nihai zaferden emin· 
dir. Fakat millet uhdesine düşen vazife
lerin büyük müşkülatını zaifleteo ruk
binler tarafından idare edilirse, millt 
azim zaifler. 

İngiltere, Vişi ile İspanyaya karşı \·a
ziyetini tesbit etmelidir. Bu iki millet 
bize diisnıandır. Her ikisi de bizim men
faatimize dokunacak tarzda hareket et
miştir. 

Vişi ablokayı yarmış, gemilerimize 
ateş açmıs \'e Almanların Dakar ve Ka
zablankaya ayak basmalarına müsaade 
eylemi5tir. İngiliz siyaseti ise, Fransaya 
ödiinç para verecek derecede uysallıkta 
ileri gitmiştir. 
İspanya ve Fransaya karşı takip olu

nan yatıJıtırma siyasetini son senelerde 
birbiri ardından tehlikeli ve fa~·dasız ol· 
duğu tebarüz eden yatiştıma siyaseti 
kadar tehlikeli ve faydasızdır. İtalyan 
nünıuncsi bunun en bariz delilidir. Bi
naenaleyh, Fransa ve İspanyaya karşı 

•
1 

takip edilen siyaset te ayni neticeler ve-
rebilir .. .. 

... ~ 
.$EVKET BiLGiN 

yöz ateşine tutmuşlardır. Sivil halk ara· Bu tarihi tefrikaınıza da yarınki nüsha· 
sında zayiat, evlerde hasarat olnıuştur.. mızdan itibaren devam olunacaktır .. 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] Yunanistanda askeri hareıcatın cereyan etmekte olduğu ııerleri gösterir l ' ....... q-~..o:r.r-.-~=c :: ::ıc ::ıı=e 
harita ,. - ~~::o:=ı=ocıccı:®":lc::ı::cıcr...1.X 



·-- 1"E 2 YEl-'I ASJR 23 NİSAN CARSAMJIA 

23 Nısan Çocuk bayramı münaıebetile - u,oslavya 
kralının be-1 D 

• 
Kimsesiz, fa ir çoc 

rı da düşün eliyiz Atıcılara müjde çoc k sevindirildi 
yannam~sı 

Kral memlelıetini t~ 
e meden evvel neşre1•" 
ğl beyannamede mı;:; 
ferane audet edece 

Bugün Jıendi yavrularımızı sevindirirhen, Ço
cıılı Esirgeme ııurumuna da yardım etmeli~iz.-

Cüzel bir atış 
müsabakası 

Dün oksu} çocuklara 
6545parçaeşya dağıtıldı 

------
Yıazan : Me leket ha&'tanesi Dahiliye ~i bildirdi .. 

Medeni) et asrımızın büyük idealle
rinden iri de ( çocıik) tur. Çoc. -un 
l:lır varlık o1duğu, bu günk~ 'bebeğin ya
rınki varlığın bir temeli bulunduğu ve 
(çocuk) mefhuru, son asnn eseridir. 
Atinin büyüğü olan bu günkü (.küçük) 
)·alnız nna ve babanın değil o hakka ya
kın bir kuvvetle cemiyetin de malıdır. 
Medenileşen beşeriyetin esasL umdele
rinden biri haline gelen bu fikir, ameli 
sahada layık olduğu mekiine irişerek 
rocuklarm benliği, onların hakları, on
!ann müdafaa ıve 'hirnn e1 ri te11ebbü -
lerine vannı:ıtır. 

Bundan kırk sene CV\ d lsviçrede, 
A1many da, F ran da hayır severler 
cemiyetlerinin teşe'b'büs1eri neticesi ola
rak çocuklara ait olma 'izere bir çok 

üe eseler, lelekküDcr ıdoğilu. et' 

sehirae yetim ev1eri, irzn evleri, teibiye 
müesseseleri, süt damla,nrı, çocuk clis
panscrleri çıldı 

Milli mücadele senelerinin en ateşin 
zamanlannda Ankarada tanuuv eden 
( himayei etfal cemiyeti) de :işte hu ga
ye uğrunda işe atıldı ve bugilne kadar 
faideli, hayırlı emellerinde muvaffak 
olabilmek için didindi ve büyük bir 
varlık yarattı. 

Çocuklara kendi benliğini ve varlı
ğını bildirmek, ana ve babalanna ve 
muhitine yannın temelini tanıtmak için 
23 Nisan: (Çocuk bayramı) günü ola
rak L:nbul edildi. Bu suretle çocuk mev
kiinin memleketin her kösesinde derin 
ve ebedi bir mevcudiyet olanık kök 
salmasın çalıeıldı 

Jf 
(23 Ni n çocuk bayramı) çocuktan 

sevindirecek kendilerinin öz bayramı
dır. Çocuk be.y:ramınd çocuklar, şen 
ve ptır eğlenecek, gÜ}ecck, ruban ve 
bedenen daha kuvvetleneecklerdir. 2 l 
Nisanda çocuk, mini mini varlığının bü
yük bir mevcudiyet oldu2unu hissede
cek, cemiyet içind: layJk olduğu mev
kii görerek kendi kendini tanıyacaktır. 

23 Nisan, çoc~unuzun bayramıdır 
Jstikbnlin temeli, yarının 'büyük bir 
ulemi olan yavruların!Zl bugün ı;evindi
riniz. 

Onlara temiz ve nezih eğlenceler ya
rnbnız. Y cnl cavapl n, cld. p tikleri 
içinde onlan gezdiriniz, bayramlannı 
tanıbnız, sevdikleri oyuncaklannı bu
gün onlara bol bol hediye ediniz. Ço
cuğunm:un anulannı düşünerek 2 3 Ni
sanda teminine çalışınız. 

Fakat .. Süslü csvaplan, parlak patik
ler). çeJit çeşit oyımcaklnn içinde ana 
ve babasının yanaklarını öpen ve öpü
len, sıcak ve rahnt yuvasında hayatın 
kahir kamçılannın acısını bilmeyen 
kendi çocuklannwn kendi gününde .. .' 
Çamurlarda boynu bükük, bu manzara
lara !ç çekerek bakan. hayatları, talih
leri, yürekleri parça p rça olmuı yok
•ullan da hahrlaymız. Evi btdınm ta
vı olan, n ve baba sevgisinden. okşa-

yışındnn mahrum ka'l n, kar nda uı
nncıi'k tc . aa m,gınacak lbir dam 
bile bulunmayan. çnmudu. lime olmuıı 
paçavralar nltındn titreyen. körpe ve 

Be en terb·yesi · zmil' 
· ·ı esi m.. abaJıala~ın 
programını neşretti 

cılız vücutlarında veremli hınltılar taşı- --0-
t lih' hin ekilde kınlmış vatan Beden terbiyesi İzmir bölgesi tara-

yan, 1 a 
1 

kun' sesı·-ı:::.:nı· arı.::...nı fındnn hazırlanan ilkbahar atış miisa-
yavru annın ~ • .. ~· • b k l N' d ,,. k d B 
el ml · · d dü ünelun" Ferdi yar- a a an 27 ısan a Karsıya a a os-

e ennı e · · t 1 h T d l k 1 dımlar ocuklann içtimai terbiyem üze- an 1 sn .. 1 ın c yapı aca · .:r. . 
. ç . . • Bu musabakalnra mem!eketin en ta-
r~ne fenn tcsı.r yapar. On~ann ız.zetı nef- nınmış alıcıları iştirak ed<>ccktir. Bu su-
sınd.en. oerefınden, vanıgmdan. ka>:b.ı:_t- retle, İzmir halkı, çok he,·ecanlı bir mii
mesıne sebep olur. Çocuk dilencilige sabaka seyretmek fırsatını elde etmiş 
alı ır. Y oksullan düşünen, arayıp bulan olacaktır 
o~lara !eflcat ve yardım elini ~tan Atış p~ogramı: l - Duran domuza 
bır cemıyet vardır. cÇoculc. F..sırgeme es met.reden, 2 _ Yürüyen domuza knr-
kurumu> ı 50 metreden. baş hN!eHne 50 metre-

Y nrdımınızı bu cemiyete yapın. Şef- den, 3 - Uçan kuş ht:-dC'finc 35 metrc
katli kucağında yanna nesil yetiştiren den, 4 - 22 çap ınavz~J ... atıs, 5 - Gü
bu hayır ve kimsesizlerin kurumuna el- vercin hedefine 30 metreden atıştan 
lerinizi uzabnız. Bu insani hareketiniz- mürekkeptir. 
Je bir çok debbahtlann yaralanna mer- Uçan kuş hedefine ve 22 '?3P mavzer 
hem. dertlerine derman olabilirsiniz. ~tışına her kes istirnk edebilecektir. 
Fakirleri sevihdirmenin kruplerde ku
racağı cennet ve ebedi saadet ve.ikini 
içmekten çekinmeyiniz. Y etimlcri unut
mayınaz. Çocuk esirgeme kurumuna 
yardım ediniz. Verin çünld o kimsesiz
lerin solgun yüzlerini okşayan, ağlayan 
gözlerini ailen, boo midelerini besleyen, 
zayıf rohlnnna kuvvet. ümit, teselli ve
ren bir müessesedir. Onlana açlımna. 
çıplalı::lanna, adm:lanna, itilip kablan
lannn, lı:oğulup ürülenlerinc. zu-ııllıla-

* Beden Terbiyesi ger.el direktörliiğü 
İzmir bölgesi başkan1ığından: 

27 Nisan 1941 Pazar gHnü saat 9 dan 
18 e kadar Karşıyakanın Bostanlı sahi
lindeki alanda alış müsabakalim yapıla
(·nğından sahilden 350 metre mesafedP 
denize atılacak kırmızı filamayı tapyan 
şamandıraların dahilinden geçilmeme.si 
ilan olunur. 

-------

ahir rneJıtepli yavrulara, menılelıetin iıendiİe
r· den belı ediğ!ni anlata lıartlar da uerildi-
Cümhuriyet halk p3rtisi tzmir vila- iyi ve hayırscven insanların muavenc

Yet id:ırc heyeti tarafından hayırsever tiyle C.H. Pnrtisi tarafından hazırlandı
yurttaşlıınn yardımile hazırlanan clbi- ğı ve pıemleketin çocuklardan beklediği 
se, ayakkabı, gömlek, çamaşır, coraptan şeyin çok çalışıp iyi ahlaklı, faziletli bi
milrckkep binlerce parça E-şya İzmir ve rer genç olarak yetişmeleri. millete ve 
Karşıyaka halkcvlerinde Sosyal yardım yurda hizmet etmeleri, bliyüdiikleri za
kolu ve öğretmenler eliyle ilk mektep man yardıma muhtaç olanlara kendileri
talebesinden yoksul yavrulara tevzi nin de iyilik ve yardım etmeleri olduğu 
edilmiştir. yazılıdır. 
İzmir halkevinin bahçe ve salonları 

daha dün sabahtan çoroklıır ile dolmuş- Yoksul yavrulara İzmir halkevinde 
tu. Daha önce partiden vaki istek üzeri- tevzi edilen eşya 4691. Karşwaka halk
ne her okul yardıma muhtaç yoksul ço- evinde dağıtılan e~a da 1854 parca, ce
c.-uklannı bildinni:? ve hu listelere göre man 6545 parçadır. 

-0-

Londra, 22 (A.A) - Royterill ortl 
şark muhabirı bildiri)or.: ot' 

Yugos1av,•:ı kralı ikinci Piycr yug 
lavyayı terkederken milletine bir QeY:: 
name neşrederek zafer için sonuna_~lıt
dar harba devam edeceğini ve ~ 
ketine muzafferane döneceğini ~ 
miştir. Gnç kral beyannamesinde 
cümle diyor ki : ~ 

u - Cok"üstün düşman kuvre 
karşısınd:ı memleketimi teı·ke rn!!t. 
oluyorum. Fakat harp bitmiş d~aoo:-
Yugoslnvya bayrağını en son nefeJJf" 
kadar yüksek tutaı:ağun .. • 

Milletin meşru ıniinıessillcrinin ~ 
mana teslim olduğu söylenmemesi 
kralın ve hüküınetin Yugoslavya~_! 
nldığı beyannamede ilave edilıneJCIP"" ____ , __ _ 

Palkanlarda harp her mektebin talebesine verilecek eşya Çamaşırlar tamamen yardım seven
ııyrı ayrı hazırlanmış bulunuyordu. Sı- ter cemiyeti azası hayaı:ılar tarafından 
ıa ile gelen mektepli cocuklnra verilen meccanen dikilmiştir. devam ediyor 
ve cidden ivi hazırlanmış olan es'l·n uav- Binlerce lira kıymetinde olan mezkar I .3~ J 

" - ·" .1 h ---'- - d rd 1 [ Baştarafı 1. ci Sahi e<JI' l'llların nc~e ve sevinçleri arasında da- eşyanın nurıanmasın a ya ım an gö- 1 k k ti . . "ddetl k ~rttt' 
ğıtılmış ve binlerce yoksul yavru sevin- rülen müessese ve şahısların kıymetli t~ d uvvbeahserınıntm ktedşı • 

1 
ı mDu 11~ - _ .. ıt 

d · ı .. . . . ın en e e ır er ~ttU""" 
ıri mi§tir. teberrulcrınden ve fıü çalışmalarından Yunanistanda duçar olduğu büyUlr " 
Parti, hediye alan çoct!klann her bi- dolnyı C.H. Partisi vilay~t idare heyeti yiata istemi erek kat] ndı~ı süpheSİ" 

rine hatır:ı olarak altı ok i~retli bir kart reisliği tarafındnn kendilerine teşekkiir dir y a g ..: 
~ermiştir. Bu knrtlarda, dki ynrdımın edilmektedir. Almanlar Serficeden Katcrine hiiC~ 
~~.,..~~~.:.e~...cccccoocoo~cccacıcıaor_.c, ederken Yunan cephesinin en zail n~ 

Çamiçi köyünde heyelan var ::;:~;; tu~u0 lı~~k ~ı:; 
nruı yardım için kopn candan bir mCl
cedir. Memleketin toprillan üstünde 
ağlayanlar, gözlerinin yqlannı içenler, 
gece ynnlnn fiğanlanna cevap bulam -
yanlar, nice nice bikcslere, zavallı yav
rular vardır, bugÜn hcrgünkiden fazla 
onlan düşünün~ Her biritalihin, kah
nn bir kurbam olan kimsesizlere acıyı
r.ız. Onlan sinesine basan çocuk esirge
me kurumuna yardım elinizi uzatınız. 

----------- düşman kuvvetleri hemen hemen ~ 
Ödemi•te bir idam B k 

1 
mişlerdir. Yen.işehirde Almanlar gtf; 

".\"' • • hareketlerinde bir suyu yüzerek jpell 

k 
ornovanın esı en 1çme ~~~~7~:1!~ B;üvs~:a;:~ Sine acını a- dirmişlerdir. Irmağın '5U~n kırmızı teJY 

ZABITADA 

tı·ı.· ası d suyu temin edildi a~~~yike tayyareleri çel:ilme ~9~ 
ketimızı 1z'aca çalışmı~larsa da ya~ 
ve alçaktan dolaşan kesif bulutlar d~ 

l(aı·ı ePin ·,. vicdan 
azabı icinde boy wıu 

·pe iten i uzattı .. 

Nafıa ueJıaleti heyelan sahasına b ,. fen heye 
gönderiyor - Bornova Belediye bütçesi 

tanzim edildi •• 

•
• man pikelı:'rinin harek~.tır.a mani ol~~ 

:tur. Almanların mühim bir köprv}~· 
bombalariyle tnhrip etmalt için yaP~~ 
ları bir taarruz teşebbüsii de akim itİ 
mıştır. Attıkları bombal., .. dan hiç .b_,. 

Seyyar sinemacı bav AO:,dullah Nnciyi Bornovanın Çamiçi köyü civarında tirilcceği bildirilmiştir hedefe isabet etmemiştir CenhedelcıiJlt" 
A •• teaınmüden öldürdiiğU için ödPmiş ağır Bornova suyunun geçtiği mıntakada he- BORNOVA BELEDtYE BOTCESt kerlerimiz Alınanlara zırhlı otomobıbl' 

Kahramanlarda muhtelif tarihlerde ceza mahkemesince id3ma mahkam edi- yelan vuku bulmaktadır. Bu sebeple TANZİM ED1LD1 - rinde olmadıkları zaman istihfafla 
Hadiye. Arif, Hacer. b.gübe, Şükrü Sa- len Bayındırlı Hüseyin .;ğl,• AltındiŞ Bornovalılar bir kaç gUn su sıkıntısı Bornova belediyesinin 941 senesi vn- kıyorlnr. ~ 
im ve Hadiccnm .. vleTind"'n cıwa çnl- Mustafa Kücükaydm haYJrmdaki karar çektikten sonrn belediye tarafından lü- ridat ve masraf bütçesi mütevazin ola- J..ondrn, 22 (A.A) - Atina rad. ·~ 
dığı iddin olunnn 1brah\m oğlu Mustafa l3UyUk Mm Mcclls\ t.nn>.bn.cl n ~li- ızunı'u -u.clhlrleor alınıırnlı: ~'>at tamir rnk 4500 Ura üzerinde!ı t nzbn can- nun di.in :ıfo nm nesret1iği Yunan ~ 
ve Hayrettin oğlu Ali Rıza yakalanmı~ kan gönderildiğinden, h 1lküm dün sa- ettirilmiş ve su temin edilmiştir. Bunun- miştir. Ynkında mes:>mni ikmal ed cek bunt ncznrctinin deklarasyonunda P' 
Jar. adliyeye verilmislerdir. bah saat 4 te Ödemişte infaz edilmiştir. la beraber heyelan deva!ll ettiğinden olan meclis bütçeyi tası!ik etmiştir. !mar dctli Alman taarruzlnnn:ı rağmen -·~ 

z 
ruruLDU 

lkiçeşmellkte Seyit Ali sokağında 
sarhoıluk aai.ltıısiyle lbrahim ve Ahme
din evlerine taarruz ettikleri iddia olu
nan llyas oğlu Yusuf ve Hasan oğlu 
Musstafa zabıtaca tutulmuslardır. 

Y sak sil m ·sa eresi 
Hasan oğlu Mustafa ve Mehmet oğlu 

Tnh!rin üzerlerinde birer bıçak bulwı
muş, zabıtaca müsadere olunmuştur. 

Bir kaç gündenberi MPnemende ne- daha büyük zararlar mel!ıuz bulunmak- işlerine ve bu meyanda kmalizasvon hdonyn cephesindeki Yunan ha~ 
zaret altında bulunmııkta olan maslup tadır. Bornova belediye reisliği Nafıa tesisatiyle su işlerine bfüçede mühim ynrılmadıi:'I ve C'ok faik diisman kll~ 
büyük bir manevi ıstırap içinde oldu- vektlletine müracaat ederek heyelan sa- tahsisat ayrılmış bulunmaktadır. Bomo- lerinin tazyikine rnğmcn tesbit ~ 
ğundan sudan başka ağzma bir şey al- hasında tetkikat yapılma~ını istemiştir. va belediyesi tarafından, partimizin tc- plana göre harekatın yapddığı bi.,... 
mıyordu. Sehpanın altına get:rilen mah- Nafın ve'Kulcti tarafından verilen cevap- şehbüsiyle üç ilk mı>ktebe içme suyu mektedir. 
kôm sessizce boynunu ipe uzatmış ve ta yakında bir fen heyetinin Bomovaya tesisatı ile sekizer muslukJu modem ARNAVUTLUKTA 
cezasını hayatiyle ödemiştir. gönderilerek bu mınhkanm tetkik et- çeşmefor yaptınlmıştır. Arnavutluk cephesinde tle y~ ~ 

JO"'/~~~~.Q'~~...cr~.l'".Q'~ zilerin i gnli tam bir muvaffakıy~.....ıll' 
Mani atura • hali 

n e ·· lerde 
unUlu]1or .. 

Dış memleketlerden bir milyon lira 
kıymetinde manifatura eşyası getirtmek 
için 1unir ithalntçı1ar bMii'.,ıi tarafından 
teşebbüslerde bulunulmu..;tur. 

Ş M E E r. ·· en fıomııtan fi e· ıımnctc ikrnaı edilmiş ve itaı~ 
cephenin iki noktasında y~:~ Mo el'n ~esme açddı tine iP ~ay ziyafeti dikleri üıarruz ga)Tctlcri tanı · ....-;-..-

Çeşmenin Cümhuriyet meydanında verUdL İtalyan hatlarında karışıkbklar ~ 
Çeşmeli bay Hasan y;ğit tarafından in- Dün Bornova ziraat okulu salonlann- miiş \"e Yunanlılann eline bir ~ 
şa ettirilen modern çeşmenin açılma me- da tümen komutan hey~ ~erefine Bor- esir diişmiistür. 

BUC-ÜN LALE ve TAN 
SfNEHALARIHDA 

rasimi evvelki gün, kaymakam, beledi- nova belediyesi tarafından 200 kişilik CEPHANE VE İAŞE tHTiYA~.· 
ye ve parti reisleriyle ~kküller men- bir çay ziyafeti veıilıniştir. Cok :samimi RINI HAVADAN GÖR()vOR~ 
suplan ve kalabalık htr lulk kOtlesi hasblhallerle geçen %.lyafette· tilmen ko- fili":.. 

Ç E Ş M E D E önUnde yapılmıştır. Merasimden sonnı mutanı Avni Uler asl:erlik dairesi reisi Londra, ?2 ( A.A) - Ofi ajan91 ~ 
60 k~lı1t bir ziyafet veri~'lliş ve bu ha- Tuğbay tsmall ~ Alpan, subaylar, den istihbar ediyor. Şimdi Tesa'1a tt/I! 

~ocuJılara yardım.. yırlı işten dolayı ÇeşmeliJer nnmma "B. Bornova nahiye mildürü R En~r Saat- smdn hnrp caen Alman krtalan p 
uA•An y·•·t• + .. .,-"-L.:t• ed:1-:...:- c:ephune \'e ia•e nakliyatı mese~ _JI Çeşme Kwlay k.unımu başkanı ve ~ ıgı e ~eKAur ~uı. çıoğlu, parti b~kmu B. Ethem Pekin .., ~-

C.H.P. ka%a idare hey~ti azasından B. G I I -·;id I ve parti teşkilltı mensuptan hazır bu- :;~<'~~ı:-n;~;~:. i~;~::~~e ~:'M,. ~ 
Kelami Ertan tarafından 38 kız ve er- e en ef', v en eJf lunmuşlnroır. ,., ..,. _.,.,,,, 

İLK DEFA VE! ŞAHESER FITJI\f BİRDEN 

t - KARA BELA. kek yavruya 23 Nisan bayramı mil.na- Aydın mebusu doktor Ş3kir Şener ------- Umlcn istihhanna göre INnan fi 
sebeliyle elbtcıe, ayakkabı ve çorap ve- Aydından sehrimize gelmiş. Kars mebu- P Mil BEYE'l'i C'enuhi Yugoshwyada yol ol~ 
rilmiştir. su B. Omer KUntay trtanbula gitmiştir. D n alı am geldL l 'unanistnnm da irızah bulun .,. .,. ____________ 

9111 
_ _. ___________ ~ imdi Alman ordusunun lev8Z.- ~~ 

Ul'IN SESLİ D'tK FORANIN EN G0ZEL FİLMİ 

LALENİN'!! Ndt Ftu Iİ TANIN Z tNct FİLMİ 
• A ., Pamuk fiatlerinin v.rttırılması husu- c maddeleri mahalli tayyare -J~ 

sunda Ankarada hUkümetimiz nezdinde lnnnn kadar lı.a\'3 yoluyle (önd~ 
teşebbüslerde bulundı;kten ve müspet te. bu meydanlardan da bmy_...-.J, 
neticeler elde ettikten sonra 1stanbula ilk hattaki Alman %11'hh latala ..... r 
~en B. Hakb Balcıo~u ile B. Turgut lanıJmaktndır. dfl 
Tiirkoğlundan müteşekkil pamuk mlls- Atinn, 22 (A.A) - Askeri vali 'il' 
tahsi1leri heyeti dün sehrimize ~elmiş- 2·ettiği bir beyanname ile Atika ve il' 

Olüm Seli 
KEN 1\1A\.'NARIN SON FİLMİ 

1 eşumLiman 
HAVAYI i\ıCZİKLERlNDEN 

ATEŞ ALAN Ftı.iM 

ürkçe Yeni Har .f urnalı 
Tl:3646 Tayyare Şineınasında 

Zanzibar -- Yarının a ı ıarı 
:ımn!ırnııııın11ırııııııı11111111111111111111nımııııııuıııı111ıııııııııııı1111111111111111111111111111111111111 
DİKKAT : BU HAFTA KIŞ F1LİMLERİNİN SON HAFTASIDIR .. HAF· 
TAYA ili ihti SiNEMA DA YAZ FIATINE BAŞLIYOR •• DER HAFTA 
tld TfiRKÇR, BİR fNGh.tzCE 3 FİLiM DfımEN GÖSTERiLECEKTiR 

Fillm1erinln son ve UCUZ HALK GÜNÜDÜR .... 
MATiNELER : 1.45 - 3 - 5.40 - 8 DE .. 
Husust Mevki 45 ... SALON, BALKONLAR 20 KURUŞ ... 

I 

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

~ ~ UYUK I İKAYE i i 
sek emel ve idealizm s!lhibi o•duğu fark
ediliyordu. Onu ilk gördilğüm vakıt, 
Aysel için biraz fazlaC'a büyük olmaSı
na teessüf etmiştim. Yok!n fanı temen
ni edeceğim blr damattı 

• • • • 
~ ......... ~ ................................................................. : ......... : 

Kendimden geçtiğim o an ••• Ber birimiz, tamamen ayn olarak, 
mesut blr hayat sürüyor, birbirimizden 
bihaber yaşıyorduk. Sonra bilmem bize 

y A.ZAH : ,,,.. YILDJZ ne oldu? Aile hayatıma bütün benUği-
~ mi bunca zaman tamamiyJe bağladıktan 

-ı- sonra, nası1 oldu da bunu, daha ha lan
gıÇta mahkUın olan, bir macera içinde 

kat ettlın ve beden h.lrckctleri yaptım. kırmak istedim. j ~er bir sen evvel. bU' ~k macer.a
sınm tehdidi altında olduğumu bana 
· yl !erdi, bunu söyUyenle muhakkak 

alay ederdim. Böyle bir düşünce bile 
bana tamamiyle yabB.!lcı idi. 

A yukan kırk yaşındayım. Nor-
mal ve hayatından memnun, tatmin edil
miş bir kadınrm. Sevim1i bir koeam, ilni
versi.teye devam eden bir kwm. bir de 
kUçUk oğlum var. Eş dostum eksik ol
maz. Tenis ve briç te €-ğlP.nce saatlerimi 
eşki1 eder. tahallemitı :ü;kL.· fukarasiy

le ~gul olurum. 
Hayatım doludur '-liç biı· dakikamı 

iy:ın '1ttn1cm. 
::Bir güzellik timsali değilim. Fakat 

r!.Jma yaşayış tarzıma, Cl'ejimime> dik-
I 

Bu dislplln sayesinde cildim ve yüzümün Neden, ah neden, heyecan ve his in-
hatlan gençliğini muha&za etmiştir. sanın aklı limini silip !ÜpürUyor? 

Sıhhailı ve s.a~am bir gör!inücıüm ol- Belki de, buhran senelerini itham et-
C:uğunu biliyorum; fakat kendimi bir mek yerinde olur. Ko<'ıucın 1stanbulda 
gönül avcısı zannetmiyorum. uzun môddet çalıştığı vapur acentesi, iiş-

Vecdi Eğqye gelince. o da bir kaza- lerin iyi gitmmtesi -yüzünden pl~çosu
nova d~Ildir. Hemen hemen geçkin bir nu tevdie mecbur kalını~ Böylece Or
kadına aşık olacağını biriSl çıkıp ta te- hanın mnişet vasıtası olan iyi :işi de elin
fo"Ul etseydi aklının bozukluğuna hük- den gitmişti. Yeni vazlyete intihale et
mederdi. meğe ve buna 'katlanmağa mecbur idile. 

Kendisiyle tnnışhğıtn v3'Jot yinrıi dört Fakat bu değişiklik ve !.'arının karnr
Y şında idi. Oldukça şık, ·masum bakış- sıtlığı tesirini göstemıişU. 
lı, ela gözlü bir delı"kanlı idi Gü.r siyah Çok geçmeden Orhan vllr~ ve kav
snçlarının çerçeveledi i çı>hresi açıldık gılı, dfü:ünceJi blr hal aldı ~'ki cevvali
ve samimiyet ifade cd~d:. Zahiren hop- yeti zail oldu. Şikliyet etmiyordu, fakat 
pa ve şakacı tav.ırlan 1>ltınaa. zeka, yük- daimi bir endişe ve Uzüntü içinde oldu-

ğ~ belli idi. Kırk beş yP.şında olduğu 
içın, artık iyi bir vazifeye konmaı;a pek 
itimadı kalmamıştı. D:ıima bitap bir ha
li vardı. Ben eskisi ırlbi onun hosuna 
gitmeğe çalışıyordum:· Fakat (füsi.i~ce-
leri başka yerde idi. Ri!'birimize hi<' süp
hesiz sevgimiz ve bağlılığımız vardı JFa
kat beninı daima aşk ııdını vermiş oldu
tt\lm şey artık d rin bir arltadacılıktan 
baska bir şey değildi. 

Geçen ilk Kanunda Orl~an, Zonguldak 
limanında yapılan bazı iJliaatın idare
sini kendisine tevdi eltirnıek gibi bir 
şansa. ~vuştu. Bu çol.: alaka verici V! 
ücrelı yuksek bir işti Karadeni7in bu 
eski limanına, soğuk ve buzlu biT rüz
garın ortalığı silip süpürdüğü bir ıind.a 
vannıştık. Bir çok yeni Zonguldaklılar 
gibi biz de Şt'h.rin kıyısında denize ya-
kın bir yerde yerle..sn.eği tercih etmiş
tı'k. Fakat ye:deştiğimiz gün soba boru
ları çekmiyordu. Kilardrı bulduğumuz 
bir kaç odunu şömin<>de yakarak ısın
mağa çalışıyorduk_ Soğuktan donmuş
tuk ve bu ba langıç üzerimizde fena bir 
tesir bırakmı.ştı. 

--c Bitmedi t-

tir. -----·--- esya vilavetleri dahilinde saat zı ._,,, 
şafağa kadar r:uhsatiyesi olmıya~ ECZACI 

FAİK ENER PARKI 
Memleket hizmetinck uzun seneler 

feragatle çnlıştıktan sonr:ı geçenlerde 
vefat eden eczacı B .. lf'aik F..nerin adını 
ebediJeştirmek için · Till"likteki parka 
tEczacı Faik Ener park·~ adı verilmiş
tir. Belediye meclisinin dünkü toplantı
sında reis doktor Behçe~ Uz'un teklifi 
azanın ittifakiyle tasvip edilmek sure
tiyle merhum hakkında bilvük bir ka
dirşinaslık cröstcrilmiştir. 

dısanda dolaşmalannı yasak ~
Bu emir askerlere de şamildir. ~ 
den sonra hiç bSr dükldn da açık 
rnıyacaktır. 

iNCtUZ. HAVA HOCUMLAJll ()it! 
Kudüs, 22 (Radyo - S. 22) ---~ 

ı1ark lngiliz karargihınm tebliii: ~ 
Yunanistanda düpnan itgali a~ 
hnva meydan1anna hi.icumla ;Jlr 
yerdeki bir çok tayyareler tahrİ1' 
miştir. 

z i R AA r Afrikacla vazi.ı111f 
1 üdiirü ve ntÜf ettqf [ Baştar4fı 1. ci Sahifed# ~ 

.,.enemene 11~ ... • hak etmistir. Habeş impantorunuıısli~ 
ffl! :.ne. ci oğlu Harrar Dfikil, Hr:rrar \tS ';t-
Vilayet iliaat müdürü bay Refet Di- deruhte etmek üzere mC7kiır ~ 

ker ile Zira.at vekaleti müfettişlerinden mi,~ür. plY 
B. Selim, Ziraat vekAlcti tarafından Me- Adisababada ve Harrarda Jia~.dıf· 
ne.mene ~öndcrilen beş b·aktörün calış- lisi ltnlyan polisinin !Ve~ini ~~ 
ma tarzlarını tetkik etmek üzere Mene- On beş günlük tngifü. i ·ga1inde~ıııı1tıt'· 
mene gitmişlerdir_ Adisnbaba normal manzarasını 8kakW" 

Mn~azalnr, k::ıhveler acılmı7 _:.fınt.J-oılat" 

-;(1111:1

3
mı:i·1"'ııı111Nıım~.1110Cımııı0ımKııımınmı __ =:= da sevvar satıcılar iŞlerine koy-----~ 

e. n "" dır. Siğara halen en geç~r alcçadı~tJI' 

-
E_ BAYRA I.. .-_- 1 ü altı nydnnberi sUr?n 111gı11% 8 

51prt 
1'asebiyle memlekette tütiln ve 

~ Büyük Millet MP.Cli<:inin açılışı ve ~ lı:almamıstı. 
:uıus egemenli ini'\ 1-..-ııruluşu tarihi= BtR ŞEH1RALINDI _ ~ 
§olan bu mesut günti çoculdanmn.ın E Kudüs, 2~ (Raclyo-5. 22). J)lıl rı: 
E coşkun sevinçlerle eçirmest kadar : .. ede ncşredılen reeınt ~ 2oo ~ 
smanalı bir gUn var m•dır? § pıl n barchitta Saınre tehri 
=11111111111111ıı111111111111ıııııı111ııı11111111ilil1111 il E g ami zon i yle tealim o 1nıUJtıo' • 
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ıe,.best sütunla.. Bu sefer pek yıldırım r:t#iARARAö"iö.ilf"E 

H .. · :: · · :: · ·· · · · k .. . j harbı yapamadılar \Lıı.ı.ı.~ONKC!'._noG~:Md T. }ş Baııkası ukumet onagı ta mır [ Btl§tarofı l. ci Sahifede] 8.00 Program ve memleket s:ınt nyarı 
müsamahasına sığınacakları hakkında- &.03 Ajans haberleri. 8.18 Müzik pl 8 4S Kiiçüfı r I fı ı ı -,, 
ki ümitlerin boş olduğunu göstermiştir. 9.00 Ev kadını _ Yemek Listesi. } 2:So 1 • . asarru esap Gri 94J 1 ramiye plcinı 

ed • ı • k hı• r temennı• Kral Jorjun teşkil ettiği kab!ne eski- Progı-aın ve memleket saat ayarı 12.33 KEŞIDEIER : 4 Şubat, Z Mayu, 1 Ağustos, 3 ikincitc rio tarihlerinde rapıl 
ı ır en sinden daha ku\'vetli .tel~kk~ edilmekte- Miizik : Karışık şarkılar .. 12.50 Ajan-; J94J İKRAMİYELERİ 

dir. Kabinede. en çetin ımtilıanlara gö- haberleri 13.05 Müzik : Köy türküleri... 1 adet 2000 liralık - 2000 Lira 
--------- ğüs gennek için en yüksek ahlaki vasıf- 13.20 -14.00 Müz.ik: Rııdyo salon orkcs- 3 adet 1000 liralık - 3000 Lira 

l 
Bir kariimizden aşa.i:rıdaki mektubu Hatta hu hlısım telakkisi iledir ki, An- lara sahip olan kıymetli şahsiyetler var- trası .. 18.00 Program ve memleket saal 2 adet '150 liralık - 1500 Lira 

l dılc: kara Bursa ve Konya hatta tzmirin eski dır. Ordu ile siviller arasında iş birliği- ayarı J8.03 Müzik pl. 18.30 Konuşma 4 adet 500 liralık - 2000 Lira 
Tarihi inşası hakkında kat'i maluma- evlrinde tavan tezyinatı olmak üzere ni temin için askerler de lmbineye iş- (Dıs politika hfıdiselcri) .. 18.45 Cocuk 8 acld 251 liralık - 2000 Lira 

~ maalesef sahip olmadığım hükümet mebzulen kullanılmı-ıtu. Elhasıl bütün tirak etmişlerdir. Müteveffa Mctaksasın saati - Rad~·o çocuk kuliibil 19.30 Mcm- 35 adet 100 liralık - 3500 Lira 

b?nafunın, kamusul, alamda mükmmcl Türk hayatında yıldız tezyinatına bil- sağ eli mesabesinde olan dahiliye ve Jekct saat aynn ve ajans haberleri 19.45 80 adet 50 liralık - 4000 Lira 
ır hükümet konağı mevcut bulunduğu hassat altıköşcli (tenazura riayeten) yıl uınumi emniyet nazırı Manyc)akis ve Konusma ; Ziraat tah•inli l9.50 Müzik . 300 adet 20 liralık - GOOO Ura 

~&ııldığına ve kitabın tarihi 1893 oldu- dızlara ve şkillere bol bol tesadüf olu- matbuat nazırı iken şimdi matbuat ve Soti.st okuyucular 20.15 Radyo gazetesi. Tür!.tiyc 1$ BANKASI'na par.a )'atınnakla yalnız para biriktirmiş ve fai.t 
~a nazaran aşağı yukar. elli sene. bel- nur. içtimai muavenet nazırı olan Rufulos 20.45 Müzik : Fasıl heyeti 21.10 Konuş- , abnış olmaz, a)"IÜ umanda taliinizi de denemiş olursunuz.. 

~~e~i~~~~~~ ~~~~~~t~rm~~~~~~w~M~f~~~~~~~~~~~~~~~~••••••••••m•••••-----•••••••m4~ 
llındayun. ve Arabistan kısımlnriyle alaka'1 olan- çular da kabineye girmi lerdir. Beş de- arif \'ekili Hasruı Ali Yücel) 21.25 Mü~ 

Bina. tarzı inşa. direkler, sakıf tczyi- larında bunlara pek tesadüf olunamaz. fa maliye nazırlığı ve milli banka umum zik : Türkçe filim şarkıları pl. 21.45 Mü-
1\atı. komijlcr. velhasıl umumi görünüşe Umumiyetle Selçukiler bu !!ekli az kul- müdürlüğünü ~·apm.ış olan baş\·ekil Cu- zik : Riyaseticümhur bandosu 22.30 
n .. __ ik zı b' derosla Venizcloscu ınebuslardan a .. lcn Men-1eket sant nyarı, a1·ans haberleri. 
-~ran lonien ve orent tnr annın ır !anmışlardır. Bu devirden başka zaman- u 
~ kabaca mezdnden busule gelmiş bir farda alb köşeli yıldız her tarafta. her İstanbullu olan Tcofidis bunlar meya- borsalar, fiatleri 22.45 Müzik pl. 2325 
tınan üslubudur. yerde, ,.e tamamen biz.c ait bir ııekil ha- nındadır. 23.30 Yarınki program ve kapanı+-
l'. b üh d • Ordwıun dört askerle temsil edildiği ----

ka.l A ii o zamanın bütün m"' enn is ve linde görülür. Bilhassa yıldızın şekli ne yeni kabine ordu ve milletin ittihadını 

Borsa falan, Yunan mimarisi terbiyesini al- olursa ohun ay ile terafulcu tamamen 
rtıış t;ayri Türk anasırdan olduğuna gö- bize has denilebili:-. temsil ebnekteclir. 
re bu binayi yaparken, bildilcleri bu Atina, 22 (A.A) - Yeni başvekil 
t~ t bile . l d' O b"l Oçüncü olarak: Bu binam inp olun- Cuderos Atina radyosu vasıtasiyle Yu-
tclAıcs:t etmı.ş er ır. zamanın ı e duğu zaman ise bayrağımızın ,.e yıldızı nan milleHne neşrettij!i hitabede şöyle 
d ·lcrfoe aybn gelen bu tarza milli mız.ın kaç kö,.eli olması lazım nelece-gi 

tly:gul h -ı el "" .. demektedir : ~.. ar ta ammu e cmt".miı ve tcsa- hakkında kat"i nıeırı:uat yoktu. Hatuc llu'"küınet memleketin idaresini tercd-
llp ctınek, benimsemek için pencere- ı h ] k •- J d lcti . muasır nrımız atır ar i m~dep er e diitsiiz deruhte ctmcl..-tcdir. MemJckcü-

ıı üzc:rine bir ay yıldız koyarak ade- bize bayrak resimleri "'cıptırıken daha • · 1 d w •• adel 
ı.. .. bu işe bir cpithete koymuş ,.e Türk .1 ıııiz.in ı:wışıuış oı ugu muc eye :zn-
~ı.ıh .. ile L l h mütenazır ve çizmesi kolay olsun diye ferle nelicclcııinccye kndar devam ede· 

nı ı ıoun an mü ürlemiştir. altı köceli yıldız y<ıptınrlardı. • J -..,~ • la ] 
Dekoratif mahiyette mermer üzeri- .. ccii7~ iBütün nul et .A una111s nın, Bn • 

ile l" f le k b ~d Osmanlı hükümdi u.manında altı kanların \'e A\Tupanın müstc\•lilcrdcn 
Ja re ıc olara ha ıolunan u ay yı ız köşeli yıldızlı bayrak ekseriyetle rast kurtanlmasına kadar çnrpışmalda dc-
•·lr' tenazur kaidesine riayet için altı kö- gelinirdi. vam ed .. cektir. 
"""' ı olarak yapılmı,tır. '" 

1J1.. Binaenaleyh bizde mebzulen kullanı- YENl YUNAN KABlNESl 

H lan ve altına ay ilavesiyle büsbütün VE ''NGtLtZLE;'T'> 
ta . ülı:ürnet konai:ının kemer altı kımıı <1 :.:ı.ı. Türk sembolü hal.ine sokulan bu pence- le 
d 

nnr olunuyor. Evvelsi v.i.in bütün ora- b lıı_1 _ -h .. S l Lorulra 22 (A.A) - Gazett= r B. Çu-

--0-

0ZCM 
106 Riza it.hrncat 
76 Üzüm Tanın 
50 Oskar Eg'li 

232 Yekun 
250322 i Eski yckGn 
250554 i 'dmumi yekıln 

23 
1.5 
17 

'26 
23 
lf 

No '1 11 
No. 8 ~ 
No. 9 2S 
No. 10 35 
~~= ~aa==acc==~====~==~ 

re il" ıunnmn mu ru Ü eymana mü- y · d B" • · --·• "t h ,.,._._. __ ~n ttCQenlcrin bir taşçl çekiç ve 1c<ılemi- " deras'ın riyasetinde ımarustan a te- ınna unu mu e a111S ıuua_. 
n _abehet arz etmesi suretinl!c ifadesi ta- 1--b" hat.1, da tak D J ..ali .,_ -Ala 
t 
:n gürülti.isü ile bu cepheve doğru bale selckül eden yeni - we ~m - em ,. ,. ~~lug 
ııı:I mamen haksız ve indi bir düşünceden --·' kt d l ...,. .. ·· -ı arını gördüm. ihtiyanm haricinde dirkar ycu.uar yaznu a ır ar. outun Cilt ve Tenasül hasta1ıklan n 

0 d b~ka bir ~y olamaz Bunu kazımak ise • h-kü 1· •• d 1ed ,_. ~'- ....,.,.A~ _, 
ı en e baktım. ta...-ı mutttınt cJarhcler- gazeteler yenı u me ın !l'\Uca eı e ~nanlA aLU vaı..r..n.a 

ı. "" bize muhafazası bıralılan asarı ifna et- ~ 
c uu ay yıldızlan lcoparıp fulatıv. OT. devam azmini :ve ceS!lret:ni teµarüz et- Bi.rin...1 °-.. ·ler So'-::.. No. 55 .• hmir )' 1 mekten baııka bir şeymidir"> "'-. DÇ_,. ......,.. 

er erini düzeltiyordu. tirmı:ktedirler. Elhamra Sineması arbsada :sabah-
E'.sbabını sorduğum tanıdıklarım ba- Cerçi bugün, pencerenin ortasındaki Taymis diyor ki: B. Çt;de.ros ev!lt1an tan akşama ltaaar hnstalanm kaW 

n. törle cevap nrdiler. botluk bsnunı doldurmak itibariyle süngüye dayanara"ıt muharebe eden eder .. 
~.. - Ytldular altı kö eli imiş mührü oekoratif mahiyetindeki bıı reliyeflerin kahraman Yunan.istar.a lavık bir in.san- TELEFON : 3479 (4'9) 
~cymanı andmyormuş. mevzuata uy- :sanat k1ymeti be1ki yo~ da trmirin dır. Yeni b~ve~fl Alma~ara boyun eğ- -... ' 
gun değilmiş.. istila :zamanlanm yaşayanlar için pek mektense vatan topraklnnnı karış kan.<1 ~nocıı•ııt ı:ı~~~:na:aa 
t F.icr hakiki st:bepler bu İtle en·da büyük bir kıymeti vardır. müdafaa etmek auninifodir. Yunanlıla- iZMtR BELEDlYEStNDEN : 
aaccüp etmemek v~ sonra c1em duy- Unutulmamış ve hala hatırlardadır. ı·ın bUyiik cesareti hu harbın en parlak 1 - Kestane pazan civ:ırında 874 ncli 
rtıanıa]c kabil değildir. Hükümet konağı istilacılar tarafından htıdisesi olacaktır. Yunanlılar dnha baş- .sokakta umumi hela yaptırılması, fen 
le Zira: Evvela rnu1uü Smevman deni· tamir olunuyordu, acaba ay yı1dızlan langıç1n çok büyük kııvv'?tlerle ka~fa- ifleri müdürlüğündeki keşif ve §311na
lıa Yudaism scmbolu bir yıldız olmayıp silecekler mi diye günlerce gizli gizli o;aca'ldarmı bildikleri hcldr Musso1ininin mesi veçhlle açık eksiltmeye konulmuş; 
d tlardan, iki müscllestcn terekküp ~öz ucu ile bnkıııtık, dt"rtlendik, iizcrine meydan okuyuşunu kab~l ettiler. 'O.mit- tur. K~if bedeli 809 lira 18 kuruş mu

:1.er .. ~öş;Ie~ alb müselles, ortası da titredik nihayet S11mediler silmedilcrdi. lerinden fazla muvnff .. kıvetler kazan- vakkat teminatı GO lira 70 lruruştur. Ta
h lQ köşeli hır botıluk husule getirir ki Bugün ayni nesil daha kaybolmamıştır. dıklnrı zaman 1efoh\ire . kapılmadılar. liplerin teminatı ~ benkasına yatırarak 
S uraya ela remiz yazılır. Bu şe'kil mührü Bu nesil bu yıldızlnnn üzerinde taşçı Bunu başkalarına bıraktılar.. Yunnn- mnkbuzlarile ihale tarihi olan 9-5-941 
'1 ül~yman olduğu gibi yazıııız ve dzld \:alemi işler ve bunlar mahvolurken bu lılann İıı.gilizle!'le iş hirlij!i hakkında Cuma günü saat 16 da ~elim.ene mU-

alinde de Tü~ tczyinatında ve Türk dki aŞlnalnra clem ve nzapla bakıyor, henüz tafsilat vermek k:ı'l,il denilse de rnc-natları. 
t~ilkiyatında le.na gözlere karsı bir Ben de ayni ezayJ duydum. her iki taraf birhirine knr .. 1lıkl1 ve tam 2 - Otobüs idaresine bir adet yağ 
\.tgur tılHUnJ olmak üzere bir <ok zaman- Bugün olan ohnuıtur. Yalnız kendi- hir itimat göstermekte-!ir. Yuıınnlılar ve tasfiye cihazı satın alınması yazı i;;lcri 
lar kullanılmıştır. !erinin ince düşünceleri ve milli sanat İngilizler hiç siktiyetsi7. Alman hlleum- .nılidilrlüğündcki ş:ırtn.P.mesi veçbile açık 
1

_ •• lki.nci olarak: Türk nahtlerinde altt duy il . k !,ı. k ld .. larına mukavemet gö erm· lerdir Hk eksiltmeye konulmustur. Muhammen 
Koııeli yıldn: t esk

1
• ••m"'n'ar.ınnben· gu ve sevg erı pe yı.i&se 0 ugu bir taraf daha önceden :nütle!ikinin ce- bedeli 1100 lira muvakkat teminatı 82 

k ,., ... !I o her taraha hürmetle söylenilen mühte- ,_, 1 ullanılmaktadır. Tü-k •anatka~rları ta- 1. . d ._. 1 bi d nahını emniyet altına alJ•r-ını ~örmeden lira 50 kuruştur. Taıi!) nin 1eroinatı iş 
" .., TCft Ta ımıı: en. nıç o mazsa nanın e- bank k kb larl 1 Dı ra.fından hak olunan. Mahmut Cazneri . fı--2-'-• -•-~ _ 1 . çekilmeği kabul etmemlo:ıt;r. asına yatırara n.a uz Ye a-

.. ;_ ruz tara ~ pencrreaı:nn uzer: enn- . le tarihi olan 9-5-941 Cu"!Ul günil saat 

....,,. grada kapı oymalarından tutunuz- .de bulunanlarının kaldulmamasun. bir Londra t2 (A.A) - Ytınan elçisi Sı- , ,6 da .. ti tl _ 
d K da _t. •• • 1 ğ daki b b 1 .ı: encum$ne m racaa a ... a, on}-a =ip ata camimde lstan- koşelen fazla olmaban b2.ııka kabahat- mop os aşa ı · eyanai;ta u wım~- 23_28_3_7 (929) 
bul vesair )'erlerde bütün mimar Sinan leri olmayan. fakat milli sanat ve tclak- tur: 
~b nnda, )'eni camiin sultan kapısında kimize uygun bulunan bı:. pencere üst- - ölmiyecek olan mil1etle-r kuvvete lZMtR 1 • 1CRA ~IM'mT ·;u"'UN 

l• 1 kta - d } • !L net iU:..JYlU.nı.. u • 
eyaz.ıt camiindc. Kony.ada adimi sani lilierini b~ere .bağıŞlarnalannı rica ve tes un o ma nsa n·UC<ı e eyı tercuı DAN: 

camii minberinde, da'1a nehileyim bir istirham eylersek ~ilmem ka'bu1e şayan et11erileı·~ir. Biz sonun,;. kad~r Sı~iru; bir- 1mıirde Reşadiye F~endere ve Arap 
r.ok Yerlerde ayni şekile mrbzu1~n te- göriilür mü~ Ukte mucadele edeceı,z. Bız hıç bır ~e- del".e mevkiinde tapunun 195 cilt ve 165 
11adüf olunur. Dr.. --.L..L Say l'in hiln-iyet kadar kıymetli olmıy:nca-~ nu:mUU11 • sırada kayıtlı 43 dön·lm ve içinde 360 
.. :-~ı:-7.)""~~;ı.,ı::ıcıcıcı:a:z;--:... 2_.:~o-..rJ..r...r..r..r.r.ıı-~J:rJ"'J"'.#'"J.:r...r...c~J.D:ı: ~ına kaniiz. Bu hiirriyet icin her şey:ı ~ b" 1. • 

H 1 
• • feaa ettik. Öyle ınağl(~biyefler vardır kt nbaç zeytin eşcan ve ır .ır.aç yemış ve r mao r zısıne 1 Hastane gemilerirte de mağlCtplan "foğil mütecnv11:,eri lekeler. ;:~~: ~r':ıa~u:~ı: I~ill':rı:~es~a~: 

de okulmbŞ huluourır hücum ediutırlar ~.':'.::!Tı."!ı~~~~~': ;:~ı1::,;';.cll Yu- =~o!!~~',. v~~ğl~.:,t.; 
- Yunanlstanda dluam ile mahdut 1300 lira kıyrnMI mubamme-

. . [ Baştarafı 1. ci Sahifede J 1 1 Betffaraf ı t. ci Sahifede 1 neli .zeytinlik açık arttırma sureti ne fsi . barı>tan malt blacaktır. halbukil Bombalar hiç bir hellef gozetihneksizin 'harplar lııırulda.. sabhğa çıkanldı 
l'llgil~ .~va 'kuvvetleri harbı Almanya- gelişi güzel atılmıştır. Atlm., 22 (A.A) _ Ofi ajansmnı bt1- Birind arttmnası 15-5-941 Perşembe 
~otunnü 1erdrr. $imdiye kadar ya- Eğn"boz köylerine bombalar atılmış, dirdiğine gore yeü hükümet enerjik günü saat ıı de dairemizde icra edile-
.sa İngiliz ha,·a hücumları .şimdideıı balıkçı köyleri mitralyöz ateşine tutul- hareketlerle işe ~~ ve bu meY3ft· cektir. 
br-~. yapılacaklar ı·an.ında hiç kalacak- muştur. da divanı hu,>lar t~ etmiştir_ Bu. Bu :arttırmada yüzde 75 .nisbetinae 
:ı·aitaBir cok büyük ~ ihti- Girit ndas:anda bazı mmmkalara da gerek cephe gerisincleb1erin -n gerek hedel verilmezse en çok arttıranın taab-

a- bulunmaktadır. bombalar atılın1$tır. İnsan zayiatı yok- ordunun ınanmyatmı 007.mağa ~alışan hiidü baki ka1bıalc ~rtnP 2 ine} arttır-
Qı or.ing tipindeki ~ kaleler de tur. Hasar hafı.ftir. düsman ajanlarının faaliyetlerini önle- ma.c;ı 21>-5-941 Pazartesl günll saat 11 deo 

~ı.·nreler.imizle birlikte havalanmağa Atinanın dış mahallelerini teşkil eden meğe matuf bir tedbirdir. yamlacaktır. 
t..i lar. Bu :tayyareler icin Berlini Atika \re Efesis mıntakalarına bombalar Bu arttınnada keza yür.de 75 nisbe-
~atet elınek bir gcrintidir. Fak.at taşı- ~tılınışt..ır. Zayiat az olmuştur. s .. ıaapfap da Hıroat tinde talip zuhur etme'l.SP salış 2280 no.-
l .... ,_a. n bombalar hakiki wer sarsmtılan '~rAN BAHR ...... .,.....,....A _ _.-....1N -Y 1u k hk~-ına tevf,,·an '"""4 '° gerı' 
~~ıı edecektir. ~('il ı::r::r.. ..... ~ .~um devletini tanımısıar bır:ıkı-u;:~kt..ır.Wlt m Qa~ 

ge '\lınanya .kendi tayyare ihti}'~~ıu Atina, 22 (A.A) - Yunan bahriye Sofya, 22 (A.A) - Bu1g~ ajansı bıl: Bu gayri menkul fuerinCle hak tale-
ih. ~ış nıikyasta ibarcamaktadır- Bwm neuıreti tebliğ ediyor· Yarahlan alma'k diriyor. Yeni Hırvat devletinin reisı binae bulunanlar eJteti:ıC.eld resmi ve
~'atlaruruz henüz Amcrikada el SÜ- üzere Misolı:mgi aÇı1d~rmda demirli bu- An1i PaYeliç Kral Borise bir telgr~f saiki ile birlikte gtin içmd .. müracaat 
~ emiş b~ bal~.clir. Amerika Birle- tunnn Hespeıos hastane gemisi taam.ı- ~öndettrek B. Bitler ve .Mussolininın l'tmeleri lazımdır. Ahi halde haldan 
!nan d~\;ıelle~eki ~sat_ 1942 de ~- u uğnyanik: batmhnıştır. Patrasta mit- Hırvat devletini tanıclı'klannı b:Jdirıniş tapu Sicil"nce mııtftm olrr~dıkça paylaş
lrı htihsalini genış g~ geçecekti.r. Talyöz ateşine tutulan Helenis hastane ve Bulı::aristanm da Hırvat devletini ta- mndan hariç blaca'c'lı!rdrr. 
~iltere havalara da ihikim olacaktır. gemisi kaptanm mahirane bir hareketi- nımasm:ı rica etmiştir. Kral Boris tanı· Satış peşin para iledir. Sarlname 4-5-

Vi.si hü kümeli ill! 
Al~anya ifbirliği? 

dah, { &,tarafı t. ci Sdif etk ] 
~· • çok 2zalı diğer eski mu'Ntrip ce-

1 Uen fesbedilmis bu!un.ma'ktndıT_ 
\Tisi de: kabinede • ta~ilnt iht · · Um 

~?tıubahs olma'ktadır- l\imanlann 
~11lıalJ Afrika Ye balbnbrdaki mu'Wl.f
til\kıyet]erl üzerine Almanya üe ıiş birli-
. tarattarlarmm mevkii kunetlenmiş

th-. Fakat B. Lava!in kTr !kabineye 
•lınına.sı ihtimali pek eTtfır. Cünkü mu::ileyh halk tarafından evilm~ekte-
1:). Maamanb B. Lavalın Pariste B. 
F' ehinYDD yerine dliha g~ :salahiyetle 
.ransı7. hükümeüniıı milmes!51liğine :ta
.Y~ .. imknnlarmdan m'ısedilmekt:dir. 
<I utar~ke komizyonunım da Vısba-

le limana sokulmustur. Yaralılar dışan- ma kararının verildiğini bild~. 941 tarihinden itı"ba:-en htt kesin gtire-
ya ~anbn~. Ya1ruz enternasyonal -------------- bUmem için açık bu1undunılacakhr. 
kanunlara ~. eı iiptidıd fnsa;lık b- kun-etle.ri ıdün bütün güa Korfo adası- Ytizae 2 bucuk dı>lllHye müşteriye 
mmlanna yapılan bu tecavtizlerin mu- na ve gehrine hücum etmi~leTdir. Oüş- "lttir. Da.ha Ema ma10mat almak isti
hakemesinl medent mille'tlere blrakı)'o- man tayyareleri alçaktan .çenk evleri yenler dairemi7'in 21~1 numaralı do&

mitralyöz atetine tutrnuw1ardır. Bazı ha- yasına mUraeaatlan dAn olunur. ruz. 
Korfo. 22 (A.A) - OÜfm&D han ar vardır. Uü kiti yaralanmıftıl'. 15~ (928) 

ıemaı ı. ıttaş 

Hilal Eczanesi 
Fenni Gözlüfıpmffr Şallesi.. 

ll C'lıden Parise nakledileceği. söyleniyor. 
h · Laval mütareke koınisvonu Fransıı: 
~.Yeti l'eisliğine tayin eJiıecek ve bu 
tnirene Almanya ile iş bi,.Jiği tesri edil- ""'\ 

~ olacaktır. ~ 

Günq oe Spor gözlüldePlnfn en son fflOdel 

ile .,e"lıiUerL. 

KAŞELERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMA TIZMA, BAŞ, D!Ş, StNtR, 

ağrılan ve GRiP, NEZl E, SOCUK

ALGINLIKLARI, DERft'_AN kq& 

lerile derhal geçer. lcııbmda günde 

1-3 Kate ahmr. Her eczanede hulu-

nur. 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BA K 

t Z M 1 R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : BacuN 
A.lnaallyada 175 pıbesl llleftllttalt

Seıwa.Je •e ihtiyat akçesi , 

171.soo.ooo Ra hsmarlı 
firkiyede şubeleri : ISTANBUL Te 17Mlll 

Mıstrda :111beleri ! KAIDRF. VE ISKENDERIYE 
Ber tlrlü bnka ualnclibru ifa ~e kabul eder~ 

İZM.IR DEF!'ER ARLIOlNDAll : 
Hüaeyin km ~-nebin köjler pbe•ine olan 11 S lira Milli Ena1ik eatıı be

deli borcundan dolayı haciz edilen F.omova büyük cami merkez 90bğmcia 
kain 55 taj sayılı ve 288 lira kıymetindeki müfrez dükün villyeı idare ka.. 
ran1e 2 t gün müddetle müzııyedey.e çıkarılmıştır. Tdiplerin 2S isan 941 
Cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatları il .. n olıınur. 

3 10 17 23 J2il (781) 

IZHfR HAEIA MtlDV CIGVNDEll : 
lzmir lıükümet lconaiı kalorifer tamirab 2616 lira 25 kuruı kctif he&lilt 

2Q/4/94~ tarilıinden itibaren l.S gün müdıletle 11çı\ eksiltmeye lkomdduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa hülcüm1erine r;öre lıazırlayacak1an tcminat
larlyle birlikte S/Mayıs/941 pazartesi günü saat 1 t de Nafia müdürlüğünde 
müte,dt1cil komisyona 1baı '11nnalan. 23 29 1489 (925) 

1.zmır vJfByetl alrni EndlmenJ el~ jlnden: 
PAJIKE TOL rAM'IBILACAKrlR 

ICapÜı zatf ..a1i,:le ebiltmfl7e ÇJlcanlmıı olan 1 38058 lina 33 bruı keşif 
bedelli parah \:ôprüden Bayraklıya bdar 3602 metre uzındaianda pme lcal
dırım foıaatınn istekli çıkmadrğmdan ckııiltmcnin bitif urlJü Olan Z 1-4-941 
den itibaren bir :ay içinde pu:arlıkla ihalesine karar vcrilm~r. 

lst*lı1erin toplanb günleri olan ıpaz:artcsi. peqembe gijnlerinde öi]eyinc 
kadar vilayet daimi encümenine müracaatl1n1. 23 2S 1S09 (934) 

İzmir İnhisarlar Be$mildftrltiğltnde11 : 
Aluncakta yaprak tütün medtez deposunda mevcut 9629 kilo ıııkam çul 

açık arthrma suretiyle satılığa çıkanlıruştır. 
Bel.er kilo çulun muhammen fi.atı 12 kuruş tamamının muvak\at teminatı 

66,66 nradır. 
Bu ıskarta çullann şartname ve ntimuncsi levazım şu1>emizde ıgöriilebilir. 
J.teklilerin 1 /5/941 tarihlne müsadif çar§am'ba günü saat lS te ba~ mü-

düdiiğiimüzddci kos:ııaU,yona aelmeleri ilan olunur. 2 3 2 7 ı 5 ı S ( 9 .H) 

IZMIR DEn'EltDA.RLIDlNDAN: 
Musewl ,-etim melctebinia Bumahaae tuhesine 934 - 940 yıllan kazanç 

...-~inden olae 22S 3 lira 34 le...., borcundftn dolayı Ahmctağa mt'.hnllesi
nin Halimağa sokağında kain 2 taf •ayalı Ye 4000 lira kıymetindeki düWnın 
.nı,.et idare he,-etf braıt,.le ıı cün müddetle müz.ayr:dC}e çıh.nlm~r. Ta
ttplcrln 15/Mayn/94f pef'JCJl\be günü saat 15 te vilayet idl\re heyetine mü 
ncaatlan illn o1UBW. 21 29 5 IO 1516 (932) 

IZHIR EF!'E ARLIGl'fDAJlf: 
Süleyman Sırrının Karşıyaka şu'be!>inc 6019 Ura Milli Emlak sa~ bedeli 

borcundan dolayı haciz edUen Bayraklı Manav 1cuyusu me,'ldinde kain bah
çesi.le iceıisinde bulunan damları 2500 lira'kıymet üzerinden vilAyet idare 
heyeti kuarile 2 ~ gün müddetle müzayedeye çıkarılrnıı tır.T diplerin 15 Ma
yıs 941 pcrfembe günü l!IZlat 1S te vilayet idare hevetine müracaatları ilan 
olımur. 23 29 5 10 151~ (931) 

tZMİR DEF'ZERDARLICINDA : 
Alemdar zade Seyit Ali oihı Mevlııdun yeni maliye ubcsifte olan 369 7 

lira Milli Emlauabl bedeli borcundan doayı lıaciz: edile Ahmctaia M. Ana
lartalar caddesinde Uia 249 yeni nytb 'Ve 1250 lira bymetinddd dükkan 
Tillyet idare heyeti karariyle 2 f eün müdd~e müzayedeye ıçılcanlml.§br. 
Talipleria 15/S/94i perşembe gÜnÜ saat 15 te vilayet idare heyetine mü-
ncaatlan ilan olunur. 23 29 5 10 l:S17 (930) 

. 

FOSFARSOL FOSFARSOL. Kanan en hayati kısmı olan tamuu yuvarlacıldan taıeliyerek çoI,'alnr. Tatlı iştah temin eder. Viicoda 
tlevmıı. ıençlik. cliııçlik verir. Sbıirleri tanlandırarak a~bi buhranlan, uykusuzlo!u giderir. Muanoid inkıbazlarda. 
Hrs.k tembelliğinde, Tüo, Grip. Zatirriere. Sıtma oekabatlerinde. Bel gevşekliii ı-e adcDlİ iktidarda \'e kilo almakta. 
'8YaJU hayret faicleler tem.iD eder. 

KAN, KUVVET iŞ Ti HA ŞURUBU 
FOSF~OL'iin: Diler Wiflla kanet , ...... lanH• Dstilnlüğü OJWAllLI BfR SURETLE KAN, KU~VE'J'. JSTfHA 
TEMİN ETMESİ ve ilk~ lılle tesirilll ılerW «~· 

Slhluıt VeUJetWn ftmml mir el '"' heiatlir. a- ıee ei1e lbalamw. 
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SİY ASI VAZİYET 

Y 1· nanistanda 
vaziyet ümit
siz de~ilse de 

vahim ••• 
Alman ya ispanyadan 

1ı ecıt - . istiyor 
-0-

ASKER[ VAZIYET 

Almanlar Lim
niyi İşgal n .. i 

ettiler? 
-0---

YUNANISTANDA VE AFRiKA· 
DAKI SON HAREKAT 

---<>--
Radyo gazetesine göre dünkü Alman 

ı esmi tebliği Larissanın C'..'IlUP doğusun
da kain Golos kasabasiyle yine Larissa
nın 80 kilometre cenubutıda kiiin Lam

YU;JOSlaP mirası üzerin'" yanın işgalini bildirmiş ise de bu haberi 
de i htiraslar • Yunan teyit eden başka maıuma• elde edilme
harbında İngiliz lıa· miştir. İngiliz tebliği de yeni müdafaa 

mevzilerinde yerleşmer.in bitmek üzere 
zançları • Amerilıa ue olduğunu bildirmiştir. Eğer Lamyanın 

SOU'Yetler fngili:rJer tarafından galebesi doğru ise 
R d G . .. ~ .. . • bu takdirde Britanyalılann daha müsait 

a yo azetesıne gore gunun sıyası d h d b" h · t ih ttikl · ·· ı d" ve a a ar ır cep Ec-yı ere e erı 
manzarası şoy e ır: ı 1 ş h ld ~r · t'k 1· · 

Mihver devletlerinin Balkan vaziyeti ~n aşı ır. ..u a e ya - ilına 15.d1• a
1
me mı 

·1 ı ld kl ht l'f k k kapamak uzere Termop gcçı ıy e Ko-
1 c meşgu o u arı mu e ı ayna - rent arasında çok dar Antisa hattına çe
Jardan gelen haberlerden anlaşılmakta- k"J · 1 d' y h t t A..-4 k .. rf · 
dır. Hitler ile Mussolininin arasında bir 1 mış .er ır. a u a • • .a 0 ~zı ar_a-

.. lak t ld ~ d balı dil kt ~ındakı sarp yerlere rıc:ıt ctmişlerdır. 
~~ a yapı ıgın an .. se m.e . e Termopile çekilmek uzun bir mukave-
ıclı. Bu haber v~ı~ teeyyut etmemış!fr. meti mümkün kılarsa da Arnavutluktan 
fakat Alman hnrıcıye nazın fon Rıh- k"l y d · 1 · tib t k ı 'l..- lr ·ı ı·taı h · · n ...... kont ce ı en unan or usıy e ır a ın a -ucn op ı e yan arıcıye a~~ • h 1 d B ·ı·'l..- 1 h 
C . v· d ldukl h b · maması ma zur u ur. u ı ıUCir a er 
ıa.nonu_n . ı~an~ .n °1 hararı. . a erı ne pahasına olurs.-ı olsun, cephenin sağ 

teyıt edılmıştır. Ikı dev et ıcıye na- k d d k. y k ti · 1 •rt• y · stan a ana ın a ı un an uvve eırıy e ı ı-
2.~rının yı_ıgoslayYa. ve unanı ın v - batın daimi surette muhafa2.ası, bunun 
2.1yetlerını tetkik ıJe meşgul oldukları . . d Art k""rf · d k' kil · 

ıçm e a o ezın e ı mev erın 

muhakknkflr. .. . terkcdilmemesi icap eder. 
Vc~ıle~ ~aberlcre ~orc muhtelif dev- LIBYADA 

Jetlenn ıddıalarıru telif etmek kolay ol- Libyadaki harekata gelince: Tobruğu 
mamakladır. Meseli\, İtalyanlar, Dal- h ed Al 1t y kıta · · ı ı · Al mu asara en man ve a yan -maçyayı ıstıyor ar, Hırvat ar ıse man- 1 k B .,_ k tl · k 
anın himayesine sığınmış olup, hattfı arına arşı nwnya uvve en mu a-

~nzı Hırvatİar Cermen1erle Hırvatlar bi1 taarruzlar yapmışhırıiır Bu Uı~rruz-
d b. k k d l'gıw· ld guw nu hırda bir çok esır almı~brdır. F..sırlerln 

~r~ın a .. ır an . ar eş 1 0 u ifadesine göre Alman motörize kuvvet-
ılerıye surmektedır)er. . 'eri Tobruktn kaçmak iizere olan bin 
Di~er taraf~ I~~~. Hırvatistanın İtalyan askeri üzerine ateş açmışlarsa 

kn~olık v~. Ifıtin külturun~ merbut ~1- da A vusturalyalı ask~rlcrin müdahale
du~~u ~oylıye.rek do~ayısıyle ~rvatis- si le bunlardan sekiz yüz ellisi esir edil-
fan uzerınde hımaye istemektedir. ~ r 

İtal~an1?w.b~uuJan başka. ~ara_dağı ~1- mışLtMNtYl iŞGAL Mt ETitLER? 
mak ıstcdıgını radyolar bildırmış1erdır.. • • 
Bu radyo haberlerine göre, Karadağlı- Henüz teeyyüt ebnıven bır habe-
lar, Mussoliniye bir telgraf çekerek ken- re göre Almanlar Çanakka1eden 160 
dilcrinin Roma imparatorluğu eczaS1 kilometre mesafede olan Limni ve 
arnsına alınmalanm istemişlerdir. İtal- Semenderek adalanni İ•gal ebnİfler-
ya Hırvat ve Karadağ muhtariyetçileri- d. · 
ni 'himaye etmesindeki maksadı şimdı ır. · 

Nihai zafer 
çok uzaklarda! 

Yunanistanda vaziyetin 
fen alığı harbı kagbet. 

mek demek değildir 
Londra 22 (A.A) - Atina mıntakası 

üzerinde dün vuku bulan hava muhare
belerinde düşmanın en "'Z 2?, tayyaresi 
düşürülmüştür. Bunlardan :ı. irmisi İn
giliz nvcıl:ın ve ikisi dafi bataryaları 
ateşiyle tahrip edilmiştir 

Almnn hava kuvvetleri tavyare mey
danlnrımıza. limanlara ve İngiliz - Yu
nan kuvvetlerine taarruw teşebbüs et
mişlerse de Harikenlerimiz adetçe daha 
nz oldukları halde ınütearrizleı'i piiskürt
müşlerdir. Hnrikcn pilotlarından bir ço
ğu adam başına ikişer tavyare düşiir
mtislerdir. Bir Hariken pilotu ilç tayya
re düşürmüştür. 

Yunanistandaki vatlyclin vahameti 
Londrada }{izlenmiyor. Kuvvetlerimiz 
efsanevi Olimpos dağını terke mecbur 
olmuşlardır. AskM"i bakı'lldan ehemmi
~ etli olan nokta cephenin hiç bir k1smını 
düşmanın yaramamış olmasıdır. Bu da 
büyük bir intizam dahilinde uku bulan 
çekilme hareketinde düşmana esir ve
rilmediğini gösterir. Avıupa ve diinya 
haritasının çetin noktal:ınnda muvaff a
k1yetsizlikll"r olabilecPği evvelden tah
min edilmiştir. Enerjilerin. buhranlı mü
cadeleler geçireceği harp aylan olacak
tır. Ancak uzun bir f!evre-den sonradır 
ki nihai zafere erişilecektir. 

Yalnız kalsalar bile Almanlara karş'ı 
koymağa karar veren Yunanlılara yar
dım hususunda İngiliz azmi hakkında 
tarih bitarafane b ir hüküm sürecektir. 
Bunun içindir ki lngiliz kanı Yunanlılar 
yanında akmaktadır. 

MISIR VE IRAKTA 
Almanların Mısıra ve Süveyıe kartı 

yaptıklan tehdidin ehemmiyeti qikar
d ir. Bu ileri hareket ıimdilik durdurul
m~ müttefikler lehinde bir harekettir. 

Irakta İngiliz müdahalesinin vaktin
de yapılması memnuniyet uyandırmış
tır. Yeni Irak hükürnetinin İngiliz lehin
de aldığı vaziyet te iyi tesirler yapmıf
tır. 

----·- - -bütün çıplaklığiylc meydana vurmuş -

b 1 J A Trablus bombarJı .. ui~~~:o~Ükümeti, Hırvat gayri mcm- 8p0Dya VrU• 
nunlnrı için topraklarında geniş bir fo- man edildi 
aliyet sahası vermiş, Hırvat gayri mem- pa harbına ka• [ BC1§tarafı 1. ci Sahifede] 
nunlarını himaye edip durmuştur.. An-
cak İtalya bu zaferi Almnnyruun si- sup ağır ve hafif gemiler saat 5 te bom-

1 barcl,Unana ha.ilaDWilardır. 375 milimet-l!ıhlannn borçlu oldutundnn A dlryntik rı mama J relik obli }erin ve dah a u fak çapla obU -
meselesini kendi bildiği gibi halledemi- )erin Jinıan ve linıan tesisatı üzerine 
yecektir. yağdınJması 40 dakika sürmüştür. De-
Diğer Uıraftan, Yugosla\'yanın diğer TANINMf Ş BiR JAPON MU niz ve h ava bombardımanından her ta-

tiç kom usu bir çok yerler ''e şeyler İs· • rafın toz \'e dumana boğulmasından do-
fcmcktedirlcr. B ulgaristan, kendi top- HARRIRI BÔYLE DiYOR... layı neticenin tayini güç olmuşsa da li-raklannın hareket üssü olarak kullanıl-
ması mukabilinde Mnkedonyanın bir manda bulunan altı nakliye ve iaşe ge-

. misiylc bir muhrihe tam isabetler vaki 
la mını ve garbi Trakyayı 1işg:ı1kt.ertmış- Tokyo 22 (A.A) - Bir çok manıf olduğu göriilmüştür. Karada bir petrol 
t ir Fakat Bulgarlar bunun 8 1 1 a et- h · tl · · t• k tt"kl · ·· k d f d f l "kl uk b 1 • d" 1 B 1 kr lının bu mak şa sıye erın ış ıra e ı erı muna aşa- eposu etra ın a in i a ar v u u _ 
mcınekte ır er. u gar ~ ... - lı bir toplantıda Japonyımın tanırunış mu , biiyük bir yangın c;ıkmı.ştır. Deniz 
satl~ tckTa~. Alnıanyaya gıdecegı haber bir siyasi muharriri demiştir ki: JOlu gan yakılmıştır. İspanyol nhtınu, 
' erılmekte ır. . - Avrupa harbının sonunda hangi deniz umumi karnrgfilıı , elektrik santra-
Rom~ya .. v~.M~c:n~ıstan da bu.pay!~- tarafın kaz.anacağı kestirilemez. Japon- Jı ve askeri depolar isabet kaydedilen 

mada hır turlu ıtıluf edememışlerdir. yanın Avrupa harbmın tahmin edilemi- binalar arasındadır. 
Macarlar ve Romanyalılar Banatı iste- yen neticelerine bağlanmamasını tavsi- Sahil batnryalnrı az çok bir mukave-
mektcdirler. Halbuki bu Yugoslav eya- ye ederim met aöstenni )erdir. Fakat hu mukave-leli Almanların işgali altındadır.. Ro- · ,., 
manyalılar, şimdi Viyana hakem kara- B, MATSUOKA TOKYODA met miiessir olmamıştır. 
n mucibince kendisinden alınarak Ma- Tokyo 22 (A.A) - Japon hariciye Dört mihuer uapuru 
car!stana verilmiş olan Transilvanyayı nazırı Matsuokn buraya varmıştır. Baş- daha batırıldı 
istiyeceklerinden bahsetmektedirler. vekil Konoye ile Alman ve İtalyan se- Kudüs, 22 (Radyo s. 22) _ Londra-

Halbuki, Macarlar, Romanyahlar elin- firleri tarafından karşılanmıştır. Matsu- da neşredilen resmi tebliğ : İngiliz do
de kalan Transilvanyanın diğer parça- oka derhal başvekalete• giderek vaziyet nanmasına mensup hava kuvvetleri al
sını da istemektedirler! hakkındaki raporunu Prens Konoyoye tı bin tonluk b!r iaşe Vl\l)uruyle on bin 

Bu sebeple münasebat çok gergin bir vermiştir. tonilatoluk bir petrol vapurunu, 7 bin 
haldedir. hntta Macarların Rumen hu- -------------- - tonilMoluk bir cephane vapurunu tor
dutlarında asker tahşit ettiklerinden de :ıı111ıııııım11111111111111111111111111111111111111ııı111§ pillemişlerdir. 
bahsedilmektedir . Fakat, Almanyanın E S t] U k :: Minerva adlı Hür Fransız denizaltısı 
orta Avrupnda o kadar b üyük nüfuzu ~- ovye er za · ~ Norveç sahillerinde düşmanın bir petrol 
vanlır ki bu ihtfütflnrm silahlı bir çar- _ _ gemisini torpillemiştir.' 
pışmaya müncer olması beklenemez. ~ Şarktan A vrupaya ~ B. Çörçilin beyanatı 

YUNANiSTANDA VAZİYET 

~ Yunan cephesinde Alman taz);ki art
maktadır. Gerçi, I..ondra radyosu mlitte
fik kuvvetlerin yeni müdafaa hattına 
~ekildiklerini bildirmişse ~e . bu ce~h.e
nin nerede kurulduğunu bildırmemı tır. 
llcr halde Yunaniı.ianda vaziyetin 
ümitsiz değilse de vahim olduğu gizlen
miyor. 

Bununla beraber, Balkan cephesi ha
rekatından İngilizlerin ü~ kazancı ol
nıu tur: 

Evvela, i ngiliz radyoswıa göre, İngil
tere Balkan cephesine ask er göndermek
le Balkan de\•Jctlerinc karşı giri~tiği ta
ııhhüdii yapın ı tır. İngiltere bu d~~let· 
lcrc yardım etmemiş olsaydı. kendısı de 
Uirl~.;ik Amerilmdan yardım istiyenıi · 
ycrekti. 

İkinci kazanç. Almanlara bu cephede 
bih•iik 7.a) iat vcrdiri lnıi olinasıclır. 

Ücfü1cii kazanç i c, vakit kaz.annıı 
olımılttır. İnt?i ltcre. Almanyıının Balkan. 
Jarda mc."l!lll olduğu sırada Habec;istnn· 
d nki nmhareheyi niha)·etlendirmiş ve 
oradrıki kuvvetleri Lihynya nakletmcğe 
mu\'affok cılnm.;, Amcrtknnın Kızıl de
nize ) nr<lını ~iindcrmesinc meydan bı· 
rakmıc;tır. 

i tc İnıriltcrcnin Balkanlardaki başlı
~a kn:r.anrlıırı hunlardır. 

iSPANYAYI TAZYİK EDİYORLAR 

An•0 rika \'c İn"i1tcrcden e:clcn haber· 
lcr. Alm:unnnın Yl'n•dcn İspanyayı faz· 
yike hns ladı!tını hildirmckte<l ir. Almnn 
ya, fspan~·adan Afrikaya geçmek içiı• 
ged t istemC'kte. İspanynmn mib,·ere 
gim1esindc ısrar etmektedir . ispanya 
hariciye nazmnın nıilıverlc daha sıkı biı 

= = Londra, 22 (A.A) - Avam kamara
~= asker getiriyorlar ;_:_ sında bir suale cevap veren Çörçil ez-

cümle demiştir ki : 
- - Eski beyanatlarıma eklenecek ye-

E Çunking, 22 (A.A) - Gazetelerin~ ni mühim bir şey yoktur. Bir çok hare
: verdikleri haberlere göre 11 Niıan-E kfita devam etmekteyiz ve kendimiz
~ dan 3 Mayı.sa kadar Sibirya trenle-E den başkalarını da düşünmek mevkiin
E riyle seyahat için vesika verilmiye-§ deyiz. Avam kamarasının harbı idareye 
E cektir. Buna aebep f&J'ktan garbaE memur olanlara karşı sükun ve soğuk 
~ büyük kıtalar nakledilmekte olma-~ kanlılık hasletlerini göstereceğini ümit 
;: ııdır. E ediyorum .. Kamaraya vereceğim yegane 
Eı 1111111111ıııııııııııııııııııııı111ııııııııııımıııııııı; haber Akdeniz filomuzun dün şafakla 

iş birliğine taraftar olduğu da bildiril
mektedir. Bunlarla birlikte Fransanın 
vaziyeti hakkında gelen haberler ma
nalı telakki edilmektedir. Almanyanm 
Fransadan bir şeyler istediği muhakkak 
ise de hunun ne oldui u söylenmiyor. 

Al\IERİKA - İNGiLTERE 

beraber Trablus garba ağır hücumlarda 
bulunduğu ve taarruza iştirake giden 
tayyarclcrimizin yolda beş Alman tay
yaresini yaktıkları ve hiç bir zayiata 
uğramadığı keyfiyetidir.D 

Vaki istizaha cevaben Çörçil vaziyet 
muvakkat bir tevakkuf devresine girin
te Avam kamarasına izahatta bulunula
cağını ve halen Yunanistandaki harekat 
hakkında çok müşkülfıtla malfunat alın-

Mihvcrin bu faaliyeti karşısında İn- makta olduğunu, bu harekatın büyük 
giltere ve Dominyonları ile Birleşik maharetle yapılmış bulunduğunu ve bu 
Amerika arasındaki siynsi tesanüde ik- hareküt hakkında halen tafsilat alına
tısndi tesanüt te ilfıve edilmektedir. madığı, hariciye nazırının orta şark se-
Aınerikanın hareketi iizerine miiessir yahati hakkında açık veya gizli beya

olan <liğer bir mesele de Sovyetlerin nalta bulunulmasını talepten vaz geçil
Japonya ile pakt yapmasıdır. Amerika- mesini. bu husustaki beyanatın ne ka
nJn hu işte Japonlardan 2.iyade Sovyet- marn ic;in ve ne de umumi menfaat ic;in 
len• ~ücendiği görülmektedir. Amerika iyi olımyncağını söylemiştir. 
ile So\•yetler birliği münasebetleri :za- Muhtelif hatiplere cevaben de artan 
ten evvelclC'n soğuk idi; son :r..amanlarda bir end: e görmediğini söylemiş \'e şöy
biraz ısltth bulan b:.ı münasebetler bu le demistir: 
oakt :rfö:i.inden daha z:yade soğuyacak · - 1 ler b i ~itmediği ıaman halk bizi 
tır .. Bi esik Amerik::ı hariciye nazırı B biz yr.nmış olan \'e tarihimizde ı-.imdiye 
Kordel HuJJ Sovyetlerle Amerika ara- kpdar km·, ·etimizi te kil etmiş hul unan 
sında tict>ri göriişmelcrin inkıtaa uğra- bütiin istikrar \'e soğuk kanlılık haslet-
rnak üzere olduğunu söylemiştir lcrini ı:<istcrir.u 

Kanada ile Amerika ar::ısındaki anlaş- Başvekilin beyanatı bir çok defalar 
ına İngiltercde biiviik bir memnuniyet alklşlarla kesilmiş ,.e başka suallere ge-
uyaııdırmıştır. çilmiştir. 

AMERiKA • KANADA 

B. R · zvelt Ma
yısta Kanada

ya ~idec~k 
KANADADA HARP LEVAZIMI 

IMALATI ARTIYOR 
--0--

0ttava 22 (A.A) - Kanada başvekili 
Sır Makenı.i Ring Va~ir.gtonda Birleşik 
Amerika reisicümhunı B Ruzveltle mü
lakatlarda bulunduktan sonra Ottavaya 
dönmüştür. B. Ruzveltin önümüzdeki 
~yın 10 veya on beşinde Ottavayı ziya
reti melhuzdur. Bu z!yaret vuku bul
duğu takdirdi" Ruzvelt İngiliz umumi 
valisinin konağına inet'ek ve ziyareti bir 
kaç gün sürecektir. 

Makenzi King gazetecilere beyanatta 
bulunarak Amerika ile y:ıpılan yeni an
lr.şmadan memnun olduğunu. bu sayede 
dolardan tasarruf edileceğini. anlaşma
nın Kanada ve birlesik Amerika arasın
da tam bir iş birliği temin edeceğini 
söylemiştir. 

Kanadad:ı İngilte-re için pek çok hava 
vasıtaları ve harp malze'Ilesi yapılmak
tadır. Kanada harp endlJstrisinin istih
salfıtı umumi harp istihs~lfıtmdaki re-
koru yüzde yetmiş be~ geçecektir. Ka
nadada sekiz obüs fabrikası, on beş obüs 
parçaları fabrikası ve her nevi top, til
fenk fabrikaları yeniden kurulmuştur. 
Şimdiye kadar İngiltereye 90 bin harp 
otomobili verilmiştir. Otomobil istihsa
latı günde dokuz yfüe çıkarılacaktır. 
D eniz inşaatında her cinsten şilep, Far
vetler, destroyerler ve mayn tarayıcı 
gemiler inşaatında büyük faaliyet gös
terilmektedir. 

---- ---
Hitler - Mussolini bu-
luşup konuşmamıf lar 

Be.rlin 22 (A.A) - Alman hariciye 
nezareh Bitlerle Mussolini arasında bir 
göri.i§me yapıldığı haberini yalanlamış
tır. 

---~---

Amerikada 2 
n.ilyon 600 bin 

yeni asker 

MÜKEMMEL BiR AVCI TAY· 
YARESI TiPi DAHA BULUNDU 
Vaşington 22 (A.A) - HUkümet ta

rafından alınan bir karara istinaden ah
zı asker dairelerine kayıtlarını yaptır
mağa davet edilen 2 milyon 600 bin ki
şiden yalnız on k~i davete icabet etme
miştir. Askeri mahfiller bu tehalükü 
Amerikalıların askeri vazifelerini yap
mak hususunda gösterdikleri umumi 
arzuya delil saymaktadırlar. 

YEN1AVCITAYYARELERt 
Vaşington 22 (A.A) - Harbiye na

zın muavini beyanatındn Amerika ha
vacılığının 20 den az .'.>lmıyan avcı tay
yaresi tipine malik olduf:runu, şimdiye 
kadar görülmedik en mükemmel bir av
cı tayyaresi tipinin de imal edilmiş bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Darlan yine Pa
rise ~idiyor 

-= ~~ -
SON HABER.-

ithal ve ihraç maddeleri 
için fiat tespiti 

Ticaret velıôletine uerilen yeni salôhiyet • pa
mulı ue 'Yapağı fiatıeri halılıında •• 

Ankara, 22 (Yeni Asır) - Koordinas.. cat bedellerinden bu fona tefrik e~il~ 
yon heyeti 136 sayılı bir karar vermiş- cck mikdarlnrı tayin edebilir. zıra11 • 
tir. Karar bugün neşredilmiştir ve şu- bankası işbu hesaplarını ve vaziyetini 
dur : her ayın ilk haf tası :zarfında T '.carcl \"~ 

1 - Milli Korunma kanununun yir- kaletine ve başvekalet koordinnsY~~ 
mi dokuzuncu madde.sine istinaden Ti- bürosuna bildirir. Bu suretle tahasstl 
carct vekUJetine lüzumlu göreceği ithal edecek fondan milli korunma kanunı.J• 
ve ihraç maddeleri için fiat tcsb~t et- nun 27 inci maddesi hükümleri daire~ 
mek ve bu suretle tesbit olunan fiatler- sinde yapılacak sarfiyat İcra \'ekiJlcrı 
den fazlaya ithal veya noksan ihraç ya- heyeti karariyle tayin \'e ?cra olunur. 
pılınasını meneylemek salahiyeti ve- 3 - Pamuk ve yapağı için yukarıd:ı· 
rilmiştir. ki birinci ve ikinci maddelerde 29 nı.17 
2 - Ticaret vekaleti hükümetçe akdolu maralı koordinasyon kararının birin~~ 

nan mukaveleler veya ittihaz edilen ted- maddesi mucibince asgari ihraç fi:ı; 
birler dolayısiyle Lir malın ithali satış son mikdarı ve dahili liat tesbiti 'Ficare 
fiati ile harici satış fiati araSJnda fazla ve iktisat vekfiletleri tarafından mUştc
kfır hasıl olduğu takdirde milli korunma reken yapılır. Sanayi iptidai maddcJcd· 
knnununun 27 inci maddesine istinaden rinden hnn.zileri hakkında bu mad e 
bu fazla kardan Türkiye cümhuriyeti hükümlerinin tatbik edileceğini adı ge· 
Zirani bankasında bir fon tesisi ve ihra- Qen iki vekalet tayin eder. ' 

1111111111111111111111111111111111111111111111ilil111111111111111 11111111111111111111111111111111111il111111111111111111il11111 

latanbul ve Edirnenin un ihti yacları 
' . 

Koordinaşyon heyeti 
yeni iki karar verdi 

Edirneye ue mücavir 1ıasa1Jalara un ve 1Juğdd1 
seuld için nalıil uasdaları ücretli çalışma met

IJuriyetine tôlJi tutuldu.. 
Ankara 22 (Yeni Asır) - İstanbulun Edime şehriyle bu şehre mücavir kasa~ 

ihtiyaçları:_ .:ı münhasır olmak üzere un halara sevkedilecek buğday ve 11n'tlfl 
stokları t .. ...isinl! ve bn iş için İstanbul naklini tmnin etmek mak~adiyle buğdıı1 
belediyesi emrine bir milyon liraya ka- ve un nakline salih bulunan bilumufl1 
dar kredi tahsisine dair bir koordinas- ıı. 

nakil vasıtaları için Ü"retle çalışrtı yon kararı neşredilmiştir. 
B undan başka koordinasyon heyetinin mecburidir. Çahşınağa mecbur tutulıı11 

şu kararı da meriyete kol'lulmuştur: nakil vasıtalarının mutat i.icretleri Edil" 
Toprak mahsulleri ofisi tarafmdan ne valiliği tarafından tay!n olunacakt.ıl'• 

111111111111111111111111111111111111111111111111ıı111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111ı1111111111ı11111111 

Örfi idare mıntakasındaki kira· 
• h.b. cı - ev sa ı ı ihtilafları 
~----~----.~~--~---~-

Ankara, 22 (Yeni Asır) - Örfi idare ilan edilmiş bulunan mıntakalardaıl 
ba~ka vehirlere gitmek iatlyen 'racılarla ev sahipleri arasında doğan ihtilAf .. 
ların nasıl hal edileceğini göstere'n bir kanun layihası hazırlanmaktadır. 

1111111111ı11ı111111 1111 11111111111111111111111111 1111111ı11111 11 1111111111111111111 11 111111111111111111 11 11111111111111111111 

Son ln~liz ve 
Alman hava 
hücumları 

İngilizler Fransadalıi 
istııa üslerini bombala· 
ddar. in9iltereye yapı· 

lan hücum hayli 
şiddetli oldu.. 

Londra, 22 (A.A) - Hava nezareti
nin bir tebliğinde şu malfunat verilmek
tedir: Avcı tayyarelerinden mürekkep 
bir keşif filomuzla düşman tayyareleri 
arasında dün Duvr mıntakasında hava 
çnrpışmalnrı olmuştur. Fransız sahille
rinde bir düşman avcı tayyaresi düşü
rülmüştür. Avcı tayyarelerimizden biri 

Makineye 
Verilirken 
Yunanistanda 
Şiddetli m11ha· 
rebeler oluyor 

---- ---
Kahire, 22 (A.A) - Bu akşam }{ahi .. 

re askeri mahfillerinde verilen maJônıB .. 
ta göre şiddetli kara ve hava muharebe'" 
leri Yunanistanda bütün cephe boyunc' 
devam etmektedir. İngiliz cephesin~ 
her hangi bir noktasına her hangi bit 
hususi tazyik icra edilmekte değildit··' 
Almanlar İngiliz bölgesinin bntün no~" 
taları üzerinde müsavi bir tazyik idaıll1 
etmektedir. 

Fransa Almanlardan bazı .dö~::ı~a~~~relerinıiz dün gece devriye 

Müttefiklerin itina ile seçilmiş mevıJ; 
ler üzerine çekilmeleri neticesinde }1~ 
~k mühim mil<darda losahnıştır. Ye 
hattın hakiki vaziyeti Üşa edilmemclcte'" 
dir. Hararetli çarpışmalar ara~ında ~~ 
pılan geri çekilmenin güçlüklerine raırı' 
men imparatorluk kıtalan Yunan ktJ~" 
vetleri ile sıkı bir temas muhafaza et• 
mişlerdir. İngiliz ve Yunan kıtaları arS" 
sındaki münascbat fevkalade iyidir. 

1 . t• k ve keşif uçuşları esnasında Fransadaki 
şeg er ıs ıgece düşman ta~yare meyd~nlarını ?.o~ba~-

dıman etmişler ve dort motorlu hır 
bombardıman tayyaresini düşürmüşler
dir. 

---0---

işgaı masraflarının 
azaltılması, çiftçi esir· 
ıerin IJıralıılması da 
ricaları meyanında 

IJUlunuyor ••• 

Sahil müdafaa teşkilatına mensup tay
yareleriıniz dün Havr doklarına hücum 
etmişlerdir. Rıhtımda inşa edilmekte 
olan binalara bombalar düşmüştür. 

Bu harekata iştirak eden tayyarelcri
mizin ·hepsi üslerine dönınüş1erdir. 

Londra, 22 (A.A) - Geceki hava 
akınlarında dü~manın başlıca hedefini 

Plimut şehri teskil etmiştir. Hücum çok 
şiddetli olmuş, hususi binalar büyük ha-
sara uğramıştır. Londrada kısa süren 
bir alarm verilmi~tir. Bomba atılmamış-

Viıi. 22 (AA) - Yarı resmi bir men
badan bildirildiğine göre pek yakında 
yeniden Parise gidecek olan amiral 
Darlanın Alman makamlariyle entere
san müknlemeler yapmaqı muhtemel 
görülmektedir. Balkanlardaki son aske
ri harekat, enternasyonal vaziyetin ye
ni bir safhasının neticelenmek üzere ol-

F tı~ 
ması ransız Alman meselelerinin yeni-
den tetkik edilebileceği zannını vermek 
tedir.Alman elçisi Abetz Berline gitmiş 
ve hala muallakta olan müzakereleri 
ilerletecek direktifler almıstır. Paris ga-
7etelerine göre Fransa - Almanya ara
sında hal olması icabeden meseleler 
arasında işgal altında olan Fransa ile 
gnyri meşgul mıntnkalar araSJndaki mü
nasebetlerin kolaylnştırılması. isgal mas
raflarının azaltılması, bir mikdar daha 
ciftçi esirlerinin serbest bırnkılması \'ar
dır .. 

Berlin, 22 (A.A) - Alman harici
ye nezareti Hitlerin Petene b ir mesaj 
vöndermiş olduğu hakkında ecnebi mat
buatta çıkan haberi kat'i surette yalan
le.makta ve Fransız - Alman mulak me
selelerinin amiral DP.rlanla büyük elçi 
Abetz arasında müzakere edildiği mı:.
lum olduğunu ilav tmektedir. 

AL~IAN HÜCU:\ILARJ 

Londra. 22 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretlerinin tebliği : Gündüz 
düşmanın İngiltere iizerinde hava faa
liyeti az olmuş ve cenubu şarkiye inhi
sar etmiştir. Hiç bir bomba atıldığı hil
<li rilmemh;lir. 

Londra. 22 (A.A) - İngiliz havn ne
zaretinin tebliği i Düşman tayyareleri 
dün gece İngilterenin cenubu garbi mm-
takasına hiicum etmişlerdir. Hücum 
uzun ~iirmüşse de bir şehirde, b:X kaçı 
büyük olmak i.izere, müteaddit yangın
lar çıkmıştır. Bunlar şafaktan evvel ta
mamen söndiirülmüştür. Alıpan 'rapor
lara göre hücum her ne kadar şiddetli 
olmuşsa da evvelce yapılan hücumlara 
nazaran hasar ve zayiat az olmuştur. 

Kahire, 22 (A.A) - Öğrenildiğill1 
göre Yunanistanda imparatorluk ku~· 
vetlerinin Tesalya ovasına çıkan mınts' 
kavı tutmakta oldukları Lamyanın ce-' 
m;bunda şiddetli muharebeler olmaktıı" 
dır. Lamyanın cenubu şarkisinde ınet' 
hur Tcrmopil geçidi bulunmaktadır. 
LİBYADA 
Lihyadn keşif kolları faaliyeti bilh~ 

sa Mısır hududunda Caputzo ve Sollll 
)ete" mıntakalan civarında devam etme ··s~ 

dir .. Son 24 saat zarfında Tobruka di.1
9 

.. 

man tarafından hiç bir hücum yapıl~a~ 
mıştır. Fakat keşif kolları durmadan 
aliyette bulunmuştur. 

---- -.---
llindiçinidf' yeni 
aske:~ri ha~ırhk 

htı" 
Tokyo 22 (AA) - Burnva f!;Ie~ •::lrt" 

berlere göre Hindiçini kıt:ıJıırı K8"1~wn 
de tehasşüt etmektedi ı·ler. U ıa_ıc şaı~ giitl 
~elen Fransız deniz kuvvetlerı he 
manevralar yapmakta!lırl:ır. ırol 
Savgondaki İngiliz - Amcri~an ~azot 

· ·ıı-rıne '" kumpanyaları Japon geıııı 

vermekten imtina cdiyo:-lar b dıfll1' 
Amerikadan gelen 20 bom 3;önde.

tayyaresi Hindiçinide ilk hatlarn 
~tir. 


