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han nıünderecatınd:ın nıesuliyet kabul edilmez. Ciimhuriyctin ve Cümhuriyet eserlerinin bekrü.i sabahları rıkar siyasi gazewdir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

Dün M iiıi 1-ı'aki miyet ve çocuk bayramları kutlandı 

lürk ordusu öyle amansı~ 
bir kudr.ettir ki onu hiç bir 
yabancı kuvvet yenemez 

H 
iT 

Kaybedilmiş te 
dev ildir ••• 

B. RUZVELT ÇOK MÜ HIM 
BEYANATTA BULUNDU 

-· ---<>-Dünhü meras1m taf si/atı - Şanlı ordumuz çelik 11e yılmak bilmez uYunanlstanda 11e hatta 
bir irade ile vatanımızın hudutlarını beklemektedir bütün ıarlıta bir Alman 

muvaf falııyeti ile harp 
lıaybedilmiş değildir •• » 
Vaşington, 23 (A.A) - Rcisicümhur 

Ituzvelt ·gazeteciler toplantısında beya
natta buhuınrnk bugiinkii hnrbın nııc:ık 
Demokrasinin başlıca müdafaa hattı 
olan İngilte.renin bütün kudretini mu
hafaza etmesiyle kazanılalıileccğini söy-

Yunan hükümetinin taşındığı Giritten bir manzara: Hanya limanı 
~J"J!r.A:CCO"'/.J"'~J.rJ~ .. -

HER TARAFI A AlMAH YUNAN KRALI VE HUKU-
SIY ASİ TAARRUZU ARTTI METI GIRIDE TAŞINDI 

lemiştir. A 1 · ı A 
cai:'l hakkında itimadı olup olmadığı su-

1 

ingilterenin nıiidnfnaya mu\'affnk ola- maD 8r1D D ... icat hattı kesi-
aline B. Ruzvelt kat'i olarak aEvet!n ce- k M k ) b• k r \'abını \CMUİŞ \'e İngiJtereye gönderilen aı"a ve OS o- en ır ısım , \\l :;~f:t~;~nin asin a7.nUılnuyacağını ilave f • J • d 

B. Ruzvelt harbm bir deniz muhare- \ 8 Se Jr eri 0080 r USU 
besiyle kazanılamıynrağı gibi Yunanis-
tanda ''C battft bütiin şarkta bir Alman d.. .. tesıı·m ol u 
muvaffalm·eti ile de harbm knybcdilmi- onunce ••• 

· yeceğini s~ylcmiş \'e şunlnrı ilave etmiş-

~- DıınJ..-ii bayra»ırlan intihalaT' Küçiik bir kız şiir söyliyor, resmi geçitten bir parça, nutuk irat olunurken 
tir : 

-~.,.~~cıı::ıcccıcı~.;: · · 
·~ b•c ••k Milli hakimiyet bayramı ve 23 Nisan 
ı:,n UVU çocuk haftasının ilk günU olma-
1,.... sı münasebetiyle dün şehrimizde geniş 

ra saat 10 da Cümhuriyet meydanında 
milli hakimiyet bayramım kutlama me
rasimi yapılmıştır. 

- İngilizlerin bir deniz muvaffnkıye- T az vik en son şidde-
tini haber aldığımız zaman gür bir T 

Kral yapılan müta· 
nikbinlik devresine çıkmak doı'l'U ol- tı·nı· bulacakmıf rekeyi tanımıyor 
madığ'ı gibi Almanların Yunanistanda • 
ilerlediklerini duvunca ümitsi7Jik uçu- --<>-~ıym İ bir prwram dahilinde merasim yapıl-e mıştır. 

~ehrimiz baştan başa bayraklarla do
natılmış ve bntün nakil vasıtaları da --0---

ŞEVKET BİLGİN milli renlderlerimi7Je slliılenmişti. Da-

ATATO'RKHEYKF.LtöNüNDE 
Atatürk heykeli önUnde bulunan altı 

büyük merasinı direğine şanlı .bayrakla
rımız çekilmiş ve bütün bu saha bayrak
lanmızla bezenmi§t.i. Kalabalık halk 
kütleleri sevimli yavrularım ve milli 
hakimiyet bayramını kutlama merasimi
ni görmek için Cümhuriyet meydanını 
kaplamışlar, mektepli yavrular da Ata
tilrk heykelinin etrafına bir çiçek gibi 
dizilmişlerdi. Karşıdan görenlerin göğüs
lerini i!tiharla kabartan 1'u ulvi man7.a

nımuna atılmak ta doğru değildir. ---<>--- Yunan hülıüntetl elinde 
Bir sıazetcci himayeli vapur kafilele- Alman arzuları : FPan- lıaJan 1ı1111uetlerle ildi· 

ri teşkili meselesinin bir neticeye bağla- sız donanına.ını ue Alı· -d-l.a"- d.a••am ede· 
nıp bağlanmıyncağını sormuş, B. Ruz- •- 5 5_..5 ~.,. 
veıt bu suale meşhur bir kahinin ika- .deniz üsler.ini aJ'!"'fı, celı • Alman ordasa .. .. ha sabahın ilk saatlerinde en yeni clbi-

...::ıunku bayram, gcpnjş büyük tarihi- seleriY.lC sokağa fırlıyan yavrular bUyük 
\•u~" elecek azam~tl! tari!ti'!1izlc k?- bir neşe ve şetaret i!:lndı> mekteplerine 
letı f noktadır. Millı hakimıyet, nııl- ve merasim mahnllerine koşuyorlardı. 
tun evnmWığına teminat olarak ku- Sabah saat 8,30 da blltlin okullarda 
,_ ldu. Bunun diğer teminatı da çocuk- öğretmenler minimini yavrulann anlı
~rdır. Geçmişiyle iftihar eden mi11et yacaklan bir ifade ile 23 Nisan çocuk 
~klarını seven, onlara geçen günler- bayramını izah etmi~l,.rdir. Bundan son-

f en daha gii2el giinler hazırlamak için ~-~llllilll!ll!l""l!B'!"'"'!B• 
~dakarlıktan çekinmiyen millettir. •Bu-

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

i .!1 diinden daha İ3-;, yann bugünden ti° dediğimiz zaman göziimüz öniine 
en~ çocuklarımızın sevimli yüzleridir. 

lı ız onların bizden daha rahat n daa n .. 
İsti . ıureff eh bir hayata kavuşmalarını 
ha ~.0ruz. Onlan babalanndan daha sıh
lıa Uı! daha neşeli, daha kuwetli ve da
o.ı?•lgili olarak hayata atmak istiyoruz. 
'1 ar da yarın kendi çocukları için bu
r/ böyle istiyeceklcr. işte milli yükseli
~~ ~arantisi budur. Bunun içindir ki 
ttıillı hiıkimi:rct ba)Tanıı: ı,:ocuk hayra-

Yle kucak kucağa kutlaıunaktadır. 

met ettiği Delfi şehrinde yaşamakta ol- ispanyadan Cebeliitta· şı·mal"ı Epirde .. 
madığı şeklinde cevap vermiştir. 
AMERİKADAKİ BÜTÜN MUAT- f'ı;a fnnteJı.. Bern 23 (A.A) - Yunanistan veka· 
TAL GEMİLER fŞLETil..ECEK Lon~ra, 2 . (A.A) ""'.'"': Roytcr ajan· yilnin dtratle inkişaf etmekte olduğu 
Vaşington, 23 t A..A) - Deniz ticareti sının bıplomatık .mu~abın yazıyor: görülüyor. Bu cümleden olarak Ahnan 

· · A "k Almanyanm aıyası taamız.lan aon başkumandanbğı şimali Epirde hnrp et-
parlamento encümeni reısı, merı an günlerde artmıştll'. Bundan anlaşılıyor- mekte olup battı ricatleri Almanlar ta. 
limanlarında muattal bulunan her ecne- k" Alınanlar rta ark zaferlerini mÜln-
bi gemisine el koymak ve bunları işlet- 1 0 f . . rafından kesilen Yunan kuvvetlerinin 
mek hususunda Amerikan hükümetinc [ Sonu 2. cı Sahıf ede ] _ teslim olduğunu bildirmiştir. 
salahiyet veren bir kanun layihasını § 11111111111111111111111111111111111111ıııııııımmııııı:; ( Sonu 3. cü Sahifede l 
dün meclise tevdi etmiştir. Meselenin § Dünkü Piyango 
enternasyonal ve hukuki veçheleri en- -
cümenin gizli ve uzun bir celsesinde tet- _ 
kik edilmiştir. - K 
AMERİKAN YARDil\fLARINI aza nan 
TEBCİL.. _ 
Vaşington, 23 (A.A) - İngiliz bü- ı : 

yük elçisi Lord Halifaks Amerikan Kı- n Umara ar :=~ 
zıl haçının ziyafetinde söylediği bir nu- -
tukta felakete uğrıyan A vrupaya Ame- - -·-

01 Çocuk, milli hakimi:-1·etle bir kıymet 
~~Ustur. Milli hakimiyet tc, en yük
t kıymetini çocukta bulmaktadır. Ço
~k SC\'gisinin olmadığı )'erde, vatan 

rika Kızıl haçının yardımını tebcil et- _ Ankara, 23 (Hususi) - Milli Pi- § 
miş ve İngiltereye sevkiyatın büyük bir § yango idaresinin 23 nisan Çocuk E 

, hacimde yapıldığını kaydeylemiştir. ~ bayramı mUnasebetiyle tertip etti~i § 
Lord Hali faks İngiltereye iaşe mad- : fevkalade piyango bugün (dün) Ser- : 

delerinin gelmesini temin için insanın § gi evinde kalabalık bir halk huzu- ~ 
"'C\' • • ö h· gısı de olmaz. yle bir toprak losır 
~r topraktır. Yıi:'lnlnrı \'e süriileri ha-
~.ır_ır, fakat milletlere yuva olamaz. 

'Ü •zıın istediğimiz çocuk, cılız , .e ök
tı z clrnıyan çocuktur. Yn!ojanıağa kudre
ll 0lan giirbiiz, ne. eli, seciyeli çocuktur. 
ol Unlar :'\'arının yaratıcı vatandaşları 
i ~Caktardır. Bumın böyle olabilmesi J1n, milli hakimiyet utrruna kanlı ci
.,:ııe:r yaptık.. Çocuğunu seven baba 
~Ur ki, onun için (ilmesini de bilir. r.-;:;~~ICC;'..~:ı:IO!~..ı!~~~~~~ 
\, rk milleti, çocuklarının hakiki \'e de
~h refahının sarsılmaz temeli olan 
.. rriyet ve şeref içinde yaşıyabilınesi S N DAKİKA 
~il her fedakfırhğı g(ize alın~ babal~r: 
1ı411. ve analardan mürekkeptır .. 1 Mıllı • • • • • • • • • • • • 

Almanya bundan 

sonra ne yapacak? 

.~!ttiyet, yani milli \'arlık bayramı- B Jk Af • 
f;ı:s~a18::~::;;:zi~c~0:~~l~:~e~~i a an ve rı- Türkiye toprak· 
~ilde coşması bundandır. ka har hına dair 
Ciinıhuriyet rejimi çocuklarımız ic;in ~ larJftı kat'ı•yen 

~Ok şeyler yaptı: Mektepler, bahçeler, J •ı• A 

~dYUmlar. hastaneler, scnatoryu~lar, Iigı iZ resmı .. d f d 
Valar, Esirgeme kurumlan.. Rılhas- - mu a aa e e• 

S., göz bebeğimiz olan bu ya,·ruların t hı• "' • 
tltıniyet, şeref ,·e hiirriyet iı,:inde nefes e 1 R'l 
~~cabklan bir , ·atan yara.~tı. ~a~at. ~~- Kahire, 23 (A.A) - Orta şark İngi-

, izim anlavısımııa gore. aınu ır Jiz ordusu tebliği: Yunanistanda, impa
~rntı)ı hr. Rm~un için, yapılan bu çok ratorluk kun etleri ~·eni rne\'zilerini 
~lcr, daha vapılarak olanların ~anın- tahkim etmektedir. 

11 
l>ek azdır. Libyada, 21 - 22 nisan gecesi Avus-

lliıiın hasretini ~ektiğimiz büyiik turalya kıtaları Tobrukta yüksek mu
trncı, her 'l'iirk ı;ocu:'•unun okunıuş ol- vaffakıyctle neticelenep iki taarruzda 
ltıası: llayata bilgi "~ ihtisas sahibi ola- bulunmuşlar ve 17 İtalyan subayı ile 
~ ıtirn1esi~ir; bu c.mcl, her Türk ço· 430 eri esir almışlardır. Bizim zararlan
ll nun ı:elık adalelı, malldcten ve m:ı- mız hafiftir. 
~sıhhatli olması: Hiç bir çetin ~nrt IJABEŞİSTANDA 
'llirk ,ıda ..:'' ılmaması~ır; bu .e~el, he~ Habcsistanda : Ambalaki ınıntakasın-
l'apıl c;ocu~~ınun sccıyc sahı~ı ol~a~ı. da şimalden ilerliyen kıtaatımız terakki 
Son rnası ~azım gelen şeylerı azmının etmekte ve cenup kıtnatımız ise Dessi
~ kuv\'ctıyle yaparken yapılnıan~a;;ı , i müdafaa edecek tarzda kuvvetli 

•
1n1 gelen scvlerdcn sakınmak ıcın ~ey ı d"" • ·· 

tıefsin h "k' · ·1 ~ 1 ·ı "d" · mevziler tutmuş o an uşınanı gerı sur-t e a ·1111 o magı )1 mesı ır. . a· 
~k~te ~ocu~ hakkınd_:ı b~ı. kn~ar. yiik- mckte ır. mıııtnkalarında ricat etmekte 
ır k~ınl'Jlerınıiz oldugu u·mrhr kı, hu- 1 Cen1~.P t k' edilmekte ve Habeş-
i un ti karanlık c;artların bir cok imkan- 0 an c uşman a ıp d 
arı tahc't"t t ". d 1 el lilcrin faaliyeti artmakta ır. le ı c ınc ın en, yo unmza l'nı:" · ~ ....... --,,..-..... 
r cıkarmasınrl:•ıı nıiill'cssiriz. Fakat hıı 

[ Sonu 2. ci Sahi/ ede ] 1 

cektir 
Bir sual: 2'ürlılye muta· 
vaat etmezse Alman1a 

Sovye_tleri tehdit 
edecelı mi? .. 

Londra 23 (A.A) - Yor~ayr Post 
gazetesi yazıyor: 

Türkler anavatanlarmı müdafaa
ya kat'i surette azmetmİ§ bulunduk
larından eminiz. Türkler aon za
manlarda bu tarzda hareket ederken 
hayırhah Sovyet bitarafhğına güYe
nebilecekleri hakkında Moakovadan 
teminat almıtlardır. 

Acaba 8. Hitler, eğer Türkiye 
mutavaat etmezse orta ıark petrol 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

muktedir olabileceği her şeyi yapan İn- E runda çekilmiştir. : 
giliz denizcilerinin cesaretini de methü ~ 50.000 lirayı 139233 E 
sena eylemiştir. Nihayet Lord Halifaks =-= No .. 20.000 lirayı da §_ 
Amerikalıların kanlnrını da verdiklerini 
''e bunun en kıymetli ve manalı bir hi- : 170175 No. kazandı.. s 
be ve yapılanın hemen hemen bir muci- = [ Sonu 2. ci Sahifede ] '.: 
ze olduğunu söylemiştir.. E 111ıııııııııııııııımmt1111111ııııııım1111111111111 1 ~ 

~~...o!f"".JCCICl~~_oo;c • 

Harbın bu.giin ar.:ettiği ,;a;;i11et ue vereceği kat'i netice hakkında 
beJ1anatt4 bulunan Amerika reilicilmhunı B. Ruzvelı 

11ııihinı 

Giride giden ve sonuna krıclaı miicadelf 
azmini tekrarlıyan Yunan kralı Jorj 

' 111111111111111111111111111il111111111111111111111 lllHIHlll 

Hali faks 

yan atta 

mühim be
bulundu 

Bu~ünkü vazi
yette harbın 
üç nazik nok
tası var ••• 

Lord HaJlf alıs üç nolıta• 
dan hangisinin dalla 

nazilı olduğunu 
söylemiyor .. 

Vaşington 23 (A.A) - İngiliz büyük 
elçisi Lort Halifaks ve Avusturalya el
çisi Keyzi dün birleşik Am!.'rika harici
ye nazın B. Kordel Hı:ll'le bir saat ka
dar umumi beynelmilt'I vnziyct hakkın
da görüşmüşlerdir. Bu mi.ilakattan so1!
ra gazetecilere beyaQatında Lort Hali
faks harbın nazik üç noktası bulundu
ğunu, bunların da ti.::aret gemilerinin 
vaziyeti, Akdenizdeki Alman il~ri ha
reketi ve Almanların büyiik Brıtanya
yı ve diğer mıntakaları ha,·adan bom-

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 
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... Ya sen ne sanıyorsun? 
Benim ondan almalı istediğim intikam o lıadar 

. ağıl' 11e öyle müthfs oıacalı fıl!- . 
Bu Anda Firuz beyin dcıdaklannda o tlrilm.i!; nefis yazılar altın çerçevelı lev-

kadai' korkunç bir tebesrum belinnişti balar asılı .. · • . 
ki b un ifade ettiği müthiş mana önün- Şam mamulatından apır ıoek perde
de ~ilmekten Bayati ltendlni alama- !erle süslü bulunan pPnç~rel.erden .o ~-

t dar ince ve o derece zarif bır hayal go-
mış 1

• k" b b k b" d Erkek kıyafeti altında kadınlık hüvi- rünilyor ı una. a ın ır a am~n o 
yetini gizlemiş olan Gillen-lam sarsılmaz dakikada kmdısınd_er. ge~eme"1 ve 
b · azim duyduitunu aö<terf'n sert bir gönlünü dolduran büllln gamlard•n ve 
i;;de ile dedi ki: ~ rndi~elerden birdenbire sıynlmıım~" 

- Ya sen rıe sanıyornın• .. Çinııenenin imkllnsız .. Mei:er ki o •da'tl va çok hU!
kafasına bir kursun. yehııt arkasına se- siz. taş yürekli, yahut ta kafasız ve ah
nin dediğin gibi bir bı~k darbesi yerleş- mak bir kimse ol'!Ull!.. 
tirelim.. tş olsun bitsio .. Sen bunu mu Bu haylll tstanbulun bütün diinya 
istersin? .. (Bir kaç daltika süren sükilt- üzerinde bir tek eşi bulunınıvan o sihir
tan sonra devamla) havır Bayatı efendi.. "r. o ince ve zarif Rörünil!rudür!. .. 
Bu tarzda basit bir ö1ilm onun yaptığı Türkler fstanbulu almadan evvel, bu 
fenalık:lann mukabili , haklı ve tam ye- şehrin hiç te böyle g{lzel bu kadar te-
ıinde bir ecza sayılamaz.. sirli bir görünil•Ü yolrtu... .. . . 

Benim ondan almak ;,ıe-diğim intikam Eski Bizanslılar tab'etırı ııuzelhklerı-
0 kadar altır v• öyl<> rriit!ıiş bir şey ola- ni renkl"r ve yeşilliklorle bovıyarak bir 
caktır ki!.. '~rin man•.arasını daha par!ak ve daha 

Ben vurmak istedi1'im darbe ile yal- <irin göotermek "8na!ıııa hiç le vakıf bu
nız onun hayatını de/!il, l:ıütfln ruhunu, lunmıyor!ardı Bi1.an.• deV'"inı!P İ<ıtanbııl 
bütün benliğini ve ümitlerini mahvet- tıpkı bir tesbih böc•ği va•iy•tinrle etro
melı: lstiyonnn. Yoksa bir köşede kıstı- fını sanın surlardan ve bUTı~ann ?"'~
rarak onu ııebertmekten ne çıkar?. sında yükselen basık kubbe!• ve rJrkın 

Zavallı Gillendam!. . ~u zarif erkek ııöriinüşlü bir kaç kilise hin"•ından te
tuvaleti altında bile o em<;&lsiz güzelli- rekküp eden basit manz.rasiyle henliz 
ğini, o göz kama,hran parlal<lı~ını hllla ol"Unla<mnmııı bir güzel yüz halinde 
muhafaza ediyordu... idi. 

Hafif beyaz bir sarığın ai'ında ışıldı- Türkler burava girdilrten sonra ise 
yan ythU ak bulut parçaluı arasına ııiz.. bu kusurun farkına vararak 1stanbulun 
!enen ay kadar ince ve parlak görün- her köş:Sinl, Mannı:r'lnın .m:•I mevcele
mekte idi Kılığı, kıyafet' muhteşem. . . rine naııre yanmak ıster gıbı ha.tan b'
Parmakları kıymettar pırlanta yüzük- <a veşillik dalgalariyle sl.:.lediler .. Sim
lerle stısltl bulunuyordu ve \-unlar ara- ıli İstanbul daimi bir bahar r!'Tl!?f lcin
sında gayet iri taşlı bir vü1iik bilhassa de, yeşilliklere biirünmfü .. Ve ağarla
gözil üzerine çekiyordu. F•11rlık e""8me- rın arasından yük.•rlerek ~öle yfüilne 
tinde iri bir pırfanta<fan başka bir şey ılolfru uzıyan minarelPrlP, mııhsriolerin 
olmıyan bu yüzUlc ta.ının e~ine. ancak lıa•larına giydikl•ri altın miMPrler ~ibi 
padlsahlara alt hazinelerde ı,,,;adüf edi- günün nurları altında pırıl oırıl yanon 
lebillrdl. Sokağa atılsa. yine en az iki 1ar;f kub!,pforl• bu dıl>:fl•ado ontm ııü
bin diika altınını tecavllz eden bir değer •ellii!i bir kat daha artmı< ve olgunla•-
tutacağı muhakkak bulunmakta idi . . '111< bulunuyor ... 

Firuz bey tepeden brn;>ğa kadar mil- Hele deniz .. İ•t• o da kııhh•ler vo mi-
cevherlere müste~ak bir halde bulunu- narelerin aleml~ri ıtibl. sathında tilre
yordu .. Belindeki şal klL'!"i\•n ara•ında sen t<ık dol!':>larivle h.-t.•., b'•a yanını• 
sokulu duran alun kınlı hancerin kab- ve tutusmu~ ~bl glHln\iyordu ve bu 
ze.ı yekpare rl!mrütt!'Ddt Odal\ln <";- halivle lçi eritilmi• gü'llü<le dolu biiyük 
yası da sahibinin kıyafeti gibi çok muh- bir 'iıölü andırıyordu ... 
teşem bir mana ifade ediyordu. Her ta- Firuz bey bir aralık pe'lcerelerdrn bi
raf tra.n hRltlan ve- kıvn.•tli •~cadPlf':r- Tln\n &n\\n'" ~ ya'\.ı.~, ı.. •• t .t .. n.

)e silslenml!J ... Ortada gaveı b_UyUk bir hulun bu gilzel göriln\l~nü '!eyretmek-
1i!müs manııal. Manııalın lı:aııaın ve mil- ten zivade, gözlerini 1-ir noktaya dike
dl'VVer tepsisi de hafü gtimü~en. · · r<'k v:Jnız burasını tetkik etmei!e koyul-

Sedef i•lemeli ve GUI ~ğarın~an ına- muştu. Çok dall'Jn ve ılü';iinceli bir poz 
m(IJ ,,....,Mrt bir ıelınanın Uzennde yl- alan F"ıruz beyin vaziyeti ana~ık ııös
ne gümü•tpn mom01 r.,.;..,, hir sema,.er !ermekte idi ki zihnine o dakilcııd• dolan 
duruyordu... . srylerin, ~özleri hiç cevirmehiıin bak-

Duvarlan baştan b~~ l<.aplıyan ıpek tığı bu sabit nokta ile sıkı fıkı bir aıa. 
İran seccadelerinin anısına UstU •edef kası mevcuttur. 
islemeli, ceviz ağacındon yapılma raflar, -<Bitmedi>-
rahlder konulmuş ... Ve hunlar, ba'jfan 
basa en nadide. en kıynıetli fama U.-
baklarla. Çin ~ vazolar v~ eski Sak!JU?l
ya kl\.•eleriyle dolu ... 

Duvarlann halılar ile ortillü bulun
mıyan k18ımlannda lw ~ meşhur, en 
büyük lıattatlar tarafından -vllcwla ge-

Bıçalı taııyof'mus .. 
Sehltler caddesinde Bayram oğlu Ha

sanın üzerinde bir bıçak bulunmuş, za
bıtaca müsadere edilmiştir. 

-- LALE T A N BU C-U ve 
S I NEMALARIND A 

Wt DEFA VE Z ŞAHESER FILtM BİRDEN 
·-

1 - Tür~çe KARA BELA 
ALTIN SESıJ DiK FOB.ANIN EN GtlzEL FlLMİ 

LALENİN z İNCİ FILMt 

öı··m Seli 
KEN MA VNARIN SON FİLMİ 

TANIN Z İNCİ FİLMİ 

lf. .. eşum Liman 
HAVAYI MôztKLERİNDEN 

ATF.Ş ALAN FILtM 

Türkçe Yeni Harp ~Jurnalı 
:ı 1111 ı · ı ı n ı ı 111111111 ıı ı ili t ili ıı ili ili 11 ili11 ı ı ili ı 1111111 tu lllm1111111111111111ili111111111111n1111111111111111 
DİKKAT : BU HAFTA KIŞ FlLIMLEIÜNIN SON HAFl'ASJDm~ HAF
TA VA HER İKİ SİNEMA DA YAZ FİA'liNE BAŞLIYOR.. HER HAFI'A 
iKİ TÜRKCE. BİR İNGİLİZCE 3 f'iıJM BİRDEN GÖSTERİLECEKTiR 

ŞEHİR HABERLERİ 
A ltınordu ve 
Altay Anka
raya ~ttiler 

----<>------

raııımıa,.ımız maçtan 
bil' gün e1111eı An1ıaraya 

11a,.,,,ış olacaJılar-
Ankarada Gençlerbirliği ve Demir

•porla milli küme karıılaşmalarını yapa
cak olan Altay ve Altınordu takımları
mız bu sabahki trenle Ankaraya hare· 
ket etmişlerdir. 

TakımlarnnlZ maçtan bir gün evvel 
Ankaraya varmıı olacaklarından din
lenme imkanını bulacaklardır. Ankara
da yaplıacak olan mU.abalı:alardan 
ümiıll olmamakla beraber sporculan
mızın iyi intibalar bırakarak avdet et
melerini temenni ederiz. 

ZABITADA 

Bir adam 
karısını vLrdu 

Dün M. Hakimiyet ve ço
cuk bayramları kutlandı 

[ Ba.,,tarafı 1. ci Sahifede ] ÖGRETMENLER ADINA 
ra yanında valimiz B. Fuad Tuksal, SÖYLENEN NUTUK 
müstahkem mevki komutanı tüın gene- Alkışlarla karşılam.n bu nutuktan 
ral Hakkı Akoğuz, parti m üfeltişi Galip sonra öğretmenler adına kürsüye çıkan 
Bahtiyar Göker, belediye reisi doktor İstiklal okulu baş öğrehneni B. Ahsen 
Behçet Uz, parti villyet idare heyeti Gurtin, 'l\irk dehasını:lmı . tnönü, Sakar
bru;kanı avukat Münir Birsel şehir mec- ya, Dumlupınar askeri zafe"letiyle L<>
lfai, C.H.P. vilayet ve kaz~ idare heyetle- zan siyasi zaferinden baJ-,,ettikten son
ri reisi ve azası, daire mlidürleri öğret- ra sözlerine şöyle devam Ptmiştir: 
menle-r yer almışlardı - Yurttaşlarım, hemen hemen bütün 

Saat tanı onda vafrniz B Fuad Tuk- dünyayı sarmış olan kıpluzıl harp ka
sal yavrularımızın ve halkın bayramla- <ırgası karşısında göz kl!pmadan, hür
rını kutlamış ve küclikle: •sağ oh mu- riyet ve istiklfilinden emin bir millct 
kabel•sinde bulunmu:;lar:lır olarak yaşamaktayız. Bu saısılmaz gü-

PART! ADINA veni önce milll birliijimize. sonra kah-
SöYLENEN NUTUK raman ordumuzla onun b>şın1a bulunan 
Atatürk heykeline mü,eaddit çelenk- dirayetli seflere ve besirt'tli hükümetl-

ler konulduktan sonra as\<erl bandonun mize borçluyuz. 
Türk'milll bi~lig'i övle ahenkli bir bü•aldığı Lstikıa! marşiyle' meı·asime h»;-

'anmış, bunu i• bankası miidlirli R H.'l.ki tündür ki hiç bir yab~nrı kuvvet onu 
~rol'un C.H Partisi adıM söyledi~i nu- sarsamaz. Türk ordusu övle lmansız bir 
•"le t~l.-in eylcmi.ştir kuvvettir ki onu hiç bir y'.lbancı kuvvet 

Yavr11larımızın ve h .. llt'!n hayrnmları- ycmcnle"l. Hürriyet ve ist:klA~ aşkımııın 
rıı kutlıvan hntin nı111l hflkimiyetin n~ll ~Ur ka\'na~ı cUınhuri\·~.·tfr. Cüınhuriyet 
m;Jleti~i,.in h~yat ve jgflda\inde. refah bize Ebedi $of Atatürkii" emanetidir. 

Dün Karanünada ailevi geçimsizlik vP terakki•iml• haiz olduöu bUyük Bundan sonra vav~.ıl:.rımıza hitap 
vUzünden bir yaralama vak'ası olmuş- •hemmiyetl narnrhnrt:ızd~ Dvıkiyl• !•- eden hatip, milli hakimiyPti kurmak içiıı 

"PSsilm ettirch;Jmek icin <,a]l,.l \'e kedi hayatlarını hiçe sayan v~ çal•şanları her 
turA.ıı.ancakta Yıldırım Kemal sokağında ;dareyi temsil ed"Jl '"ltanaı. idaresinin zaman sevgi ve .s.~ygı ile anınala!"ını ve 
3 nwnaralı evde otunn hava gazı işçi- '1.İz vatanımt7a yantı~• fenalıkları kı""- çalısnınlarını tav.ıye <>derek çocukların 
ler!ınden İbrahim, öteden beri araları •a ~ö.den ee<"İrmek lazımdır diyerek j bayramlarını kutlamı<tır. 
açık bulunan ve boşanmak için mahke- ""8disahlar Mare«indn mil!~ti.nizin nasıl SURLER VE GECIT J1;E;<lMl 
meye müracaat eden karısı 25 yaşların- 'ereddive süriiklendiiiini an!Atmış veni- B.undan sonra J\olisakı. ~ı~ı o~lun~an 
da Fevziye ile kardeşUıe Karantinada lıavet en büyük ihanet k•rşısında kalan Penzat Hancılar ve Hak•mıveti Mıllıye 
rast gelmiştir. İbrahim bu tesadüften is- ...,;lletimizin mü.•tevli dilimanlarla mü- okulundan Vedat Çamyıhnaç tarafmdan 
!ifade karısına barı.şmalarıru teklif et- -adele eltiirini. 23 Nisanda ilk büyük 23 Nisan şiirle_ri okunmu• ve mcvd~ 
iniş ve böyle yalnız ha.!;ına gezmemesini fület meclisini kurd,.rı:..~u. bu hare- dolduran on ~~ere~ hatl<ın. taleberun 
söylemiştir. Kan koca arasında geçen telin memleketiıı kurtuluş ve yiik,ıeli• ve bandonun ıştirakı)'le 10 nıınru yıl 
ağız mi!nakasası netice5lııde İbrahim hı- ha•lan'{ıcı olduğunu. bundan sonra Cümhurivet ma!'Ş1 söyler>mi•tir. 
ça~ çekmiş ve Fevziyeye saplamıştır. 'llemleketin imar edildi~İ!li. Cümhııriyet Müteakib<>.n mini _n,inile~ çok düz-

Çolı; derin bir yara alan Fevziyenin ~ükürnPfimizin bu kutlu yiinü Tiirk is- l'Ün bir ~elcılde ~e~ıt re•mı yapmışlar
sıhbt vaziyeti ağırdır. İbrahim tutulmuş, tikhaHrıin en büyiik üm•tlnini temsil dır. 
yaralı hastaneve kaldırılmıştır. eden cncuklarımmn da bavram günü COCU}."l •• ~RA HEDtYEI.ER 
KVLrVRPARKr A olarak intihan P!mek •ıır•tiyle yeni nes- C.H. part;•i vilayet id"'e heyeti rei,._ 

• lin bilgili ve d>ha gürbü7 obrok ı·eli•- lii1i tarafından mera<ime i•tirak edPn 
BiR SOYGIJ'N.. mesin"" "hernnıi\·et vc1T1~i~ olr1uğun11, hu v~vrularımıza. irindP üzüm. incir fın-
Hüseyin oğlu Kemal Öz Sinanlı is- •ziz Ulkünün ve memleketi imar baro- dık ve ceviz bulunan paket1Pı· hedive 

minde birinin Kültürparkta Ali kı.z.ı 37 1·Ptinin en kı.a bir wmm"h tahakkuk rdilmi<tir. Paketlerin llzerlerindo •Türk 
yaşlarında Sadlyenin yolunu keserek rJ ... ~cl:_ini sö"Vln:nistir~ r:octı~u bavı-..ı.mın kutlu ols11n> iharesi 
tabanca ile kendisini tehdit ettiği ve ka- HARfCt V ZlYF.T VE BiZ ,.azılıdır Yavrularım" partimizin bıı 
dın kacmak isteyince ağzına yumruk vu- Bay Haki Erol nutkuna de,'llmla, bii- he-diyelorind<n ve yakın alfıkalarından 
ruak elindeki çantanın içinde bulunan ün cihanın harp ate•iv)P kavruldu· ,1 btı rok miiteh"si< olmu•larclır. 
altmış lirayı alıp kaçtığı iddia edilmiş- ~ncla iki bavramı bira.,, k•ıtlıılıv•n Türk 61)1)0 pakeltl"O iharP\ ohn mnkilr be
lir. Kemal yakalanmış, adliyeye veril- llilletinin h;;yiik kahr:ıma!l •evnili Milli ~iyekrin bir kmnı d• K-m;ıyakada da-
mlstir. C:~fimi7. t~m"'t ronüntirı etrafında htrlect- ?,ıt•lmı tır. 

A manya bunda 

sonra ne yapacak? 
[ Bııştarııfı 1. ci Sahifede ] 

kuyularına Ukrayna yolu ile var
mağa ça}ı§acağı tehdidi ile Sovyetle
rin hattı hareketini deiiıtirmeğe te
ıebbüa edecek mi? 

Bu tehlikeli bir oyun tqkil ede
cek ve Almanyanın petrolden ne 
derece mahrum buluıduğunu ispat 
edecektir. . · 

lraka asker gönderilmesindeki 
ehemmiyet yakında görülecektir. 

TORKIYE - ALMANYA 
MONASEBETLERt 
Berlin, 23 ( A.A) - Berlin ıiyasi 

mahfillerinden bildirildiğine göre Al
manyanın Ankara büyük elçisi Fon Pa
pen el'an Almanyada bulunınaktadD'. 
Alman - Türk münasebetleri hakkında 
buradaki Alman mahfillerinde yeni bir 
miltalea ileri sürülmemektedir. 

' o .... ak ~lhnc\ik ::Ayakta d "l"'l'tUııkla ol

~ .. ~U~U ~ö ·lemis ve dPmi~tir ki: 
Kahnman ve '•anlı ord•ımıız. celik ve 

·ılrrıak bilmez bir iraıle :ıe vata~ın hu
fotlormı beklf"lllektedir P.ii•rivet ve is
•it~l~l u~nda en cetiıı in1tiha~lan nıu
,.eflalrıyetlo r.eciren VP hir bir feclnkar
lıktan CPkinmiyPn mil1f't1mi7 istikbale 
"n büyiiX. hir emniv,..1le>o bakmakta~ r. 
\filli varlığımıza tevcih eılile ek hrr 
hanıtl bir taarruzu bu vatanın istih!Jls ve 
;stiklilli i~in canlarını veren ka.lıraman
ı,.a Iavık bir cesarct ve •eoaatle kıra
•oi(tz. F:bedl Türk mi'leti ·ebedi olarak 
hür ve müstakil yaşıyacak, insa.nlır.a ve 
•rıedeniyete •en>f ve=ek1e de\'llm ede-
rektir. · 

Burünkii varlıi!ımızı k~ndilerine med
vun olduğumuz Ebedi Ş •fimiz Ata tür
kün aziz hatırası ·önünde lıünnetle •i!ilir 
ve onun yolunda yürüyen s~vl'ili Mili! 
Sefimiz lımet lnönlin~ 5'rıtılmaz bağlı
lığımm, minnet ve şlik!-ınlarımızı tek
rar ederiz. 

Ya.'j8Slll Milli Şefimiz İsmet lnönil, 
y*'9ın büyük Türk mill•ti .. ~ 

Tayyare Sinemasın a Ti: 3646 
Meshur rejisör FRANK CARPA 1 arafından vaz'ı sahne edilen ve büyük 

Sinema artistleri JEAN ARTHUR - JAMES STEVART • LİON BARRY
MORE tarafından temsil edilen FRANSIZCA SÖZLÜ 

Para Berabe r G itmez 
AYRICA : ESRARENGİZ KATİL (FEDAKAR KÖPEK ... ) 

MATİNELER : ESRARENGİZ KATİL : Z.1 5 - 5.15 - 8.15 .• 
PARA BERABER Gİ'ı:MEZ : 3.25 - 6.25 - 9.2& •• 

Bu ~000 vakf'tin t7'"'!"1İr incir vr. üz.llm 
t::tr1m ~o.h kormr-n ifl,..rl trırıfından ve
rihıi~ olduğu bilrliri!l"lekt ~dir. 

H!\LKEVtNDE Mü<>AVIERE 
ö~leden ronra .<aa• 1!; ten 18 e kodar 

halkevin'le Mi•aln M;lll Yıldırım K,.._ 
mal. s~hi+ FPthi. v~ii l(§:-ıın p:t<::;:t Kar~ 
ülkü ve Sakarva olrnlları talebı>•i tara
f1ndan zmıtin bir müsamere ve,.ilmi~tir 
Bu eğl ncelerde pok rck Ç()('UK ve halle 
hulunmu~ ve rnii~am~t"N"' m'·v~ff3kıvet ... 
1"'r göst,.rC'n ya.vnıl~rıırnızı .alkı.şlamıt::lar
dır. 

KhR'HVAKADA. VF 
D1G E YERLF.RJll' 
Dünkü bayram Kal"'!jıyaka~a saat on

da Cümhuriyet meydanm~a bütiin mek
toplrr talebesinin ve hall<ın i<tirakiyle 
'.;utl?nmrıe;. nutuklar söylı::ı-nmiştir 

Buca, B-Ornov;ı , BayrıL1dı ve Mersin-
1;.Je do aynı •rlcilıle merasim yapılmış
tır. 

PARASIZ E(;LENC'E VASITALARI 
Çocuk bayramı mür.asebetıyle yavru

larımız dün mııhb>lif nakil vasıtalariyle 
~ız genni~ler ve 5ine!TI.alan mecca-
!1.Pn girerek filim ~P-yı·ebı•islerdir. 

ANKARAYA ÇEKtLEN 
TF.LGRAFLAR 
Dün C.HP. vilôvet idare heyeti reis

lii\i tarafından mi111 hJlkimivt>l ve ooruk 
bayramları müna•nbeliyle Milli Ş<>fimi
ze. Büyük Millet Med;si reislij!ine, baş
vekilimize ve parti grnel sekretcrliğine 
tebrik ve ta•im le]g!aflan çekilmi~. 

DttN AKŞAMK! FONFERANS 
Dün aksam saat 19 da h3lkPVinde mili! 

hakimiyet mevzulu bir konferans veril
miş ve şehrin her tarafına hoparlörlerle 
neşredilmiştir. 

PAZAR ~eri 1%.30 da iLA VE SEANSI ;11tıı1 111111 11H111rııııı1111111111111 1111uıııın11111ll': 

-'"--- - :a __ . _*_...._......., ............ --------'-•- •.,. •.,. •..,.•.,,.. • ...... • __ ,,. __ -..,.• .. ~= ... :eı __ • __ ır:_~"'~:"'-"""--·w•.~.,,-~:::::::::~~ § CtJ. HUR.tYEr ~ 
..... § ÇOCUKLARI! §_ 

nir. Ben ise bu emniyete de diğerlerine meğe çalışıyordum. Bu oörleri söyliyen 
~..., v-~ : Sizin bayramınız bütün sevinç gün-: 

olduğu gibi, ihanet elliğimi hiç bir ı:a- haıu"' =ui Eğri idi. Muaşeret adabının § lerinln en neşeli ve en feyizlisidir. E 
man unutamıyacağım. sürdüğü ci!a~an bir an için tecerrüt eden -

llk görünüşte daha. Vecdi hosuma hir V ecd_L, Onun şahsından gizli bir ; Hiç bir bayrnın günü sizin bu hafta- § 
l : nız kadar vatan için ümit dolu de- :; gitmişti. Diğer davetliler hep birbirini p)em sezı ıyordu. O da kendini yalnız - -

lan d. d = ğildir. = tanıyordu ve gtimilşlerine sebep o hi.<se ıyor u. - ts İNÖNÜ -
tAtifeler, yeni komşu olan benim için tnsiyaki bir hareketimle. elimi koluna E R. C. MET E 
biraz kapalı kalıyordu. daya d ı m: : il ili il ili 111111111111111111111111111111111111ıı111 ıı ı mı= 

Bununla beraber, Vecdinin dikkatli - Kendinizi böyle mahzun hissctti[ii-

············ · · ········· · ····································· ·· · ······ ·· ····~·········: 

~ ~ BUYUK I{İKA YE ~ ~ 
• • • . . . . 
~ .....•...•......•....•..•.•.••....••••................................•.•....•.......• 

Kendimden ~eçtiğim o an ••• 
nezalı:eti hiç eksik olmadı. Bizim - Or- niz zaman, beni gönneğ• geliniz, diye 

En büyük 
Kıymet 

--<>---
ŞEVKET BİLGL'i 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
engelleri, her ne ulıır'!fl ol un. yeu8"'~ 
azmiyle de ınilcehheziz. Çocuklarıınııt 
.evdi~imiz icin. sulha candan ba~lı11'
Bu baf::lılıinnız _yavrularımızı, inkisa!b-' 
rına en miisait •artlar icinde )'asatn~ 
İçindir. Bu sartlardan hlc birini kay.,..' 
ınemek için icabında hayatmuzı reda 
etmekten çekinıniyeccğiz. . 

Çocuk bayramiylc birle~en milli Jıa· 
kimiye! bayrnınınuzm bütün dünY•1' 
bir daha nrzettiği mana budur. Çod" 
ğun ifade ettiği hakiki kıymeü anJaııııl 
bulunan Türk ınilletlne her kes itiJJllll 
edebilir. Biz suna kanili ki, za\'allı d~: 
rnnın dört tarafında kudurmuş olan 1 

İ:irasları bir gün yalL•lırabilecek oı.o 
mucizede ço.:uk uvgisiıtln yarallıi!ı ffJ 
bli)iik azimle en bii:vük şelkallen ~ 
cakbr. Mesut o babalar ki, eserlerlll 
çomklarmın yarmki takdirini kazandı· 
rabilirler! 

ŞEVKEr BILGlll 

Dünkü pıyango 

Kazanan 
numaralar 

-o---
[ Baştarafı I. ci Sahifede J 

10 BİN URA KAZANANLAR 
233571 202154 

5 BİN LİRA KAZANANLAR 
276081 118142 289720 172999 27797 

218090 
Sonları 0150 ile biten 30 bilet ;k;şeı' 

bin. 6615 ile bite!\ 30 bilet b;ner. 0898 .e 
9186 ile biten 60 bilet beşer yüz; 92~! 
biten 300 bilet yüzer, 76 ile biten 3uv;" 
bilet onar ve 9 ile biten 30000 bilet il<i' 
şer lira kazanmışlardır. 
İKRAMİYE İSABET EDEN YERLS' 

50 b:n lira büyük ikramiyeyi kazan"' 
bilet tam olarak Ankarada satılmıstır• 
20 bin lira kazanan biletin yarısı P.1' 
dında. yarısı Fethlyededir. İki adet oO 
bin liralık biletler de yarım olup .Ankj, 
ra, Antakya. Adana ve Tarsusta satı 
ınısttr. 

Bes bin liralık ikramiyelerin birisi İ". 
tanbulda satılan tam bJete, diğerleri 
Ankara, Konya, Antakya, İnönü. Emil" 
da~. Ayvahk, Lüleburgaz, Erzurum v.e 
Bayramicte yarımş'ır olarak satılan bı• 
!etlere cıkmıştır .. 
· =c~ ::: : : c: ::c:::c=oroe.,,. 

Her taraf ta Alman 
siyasi taarruzu arttı 

[ Baıtarafı 1. ci Sahifede ] 
kün olan siinıtle istismare Ça1ımaktad,,. 
!ar. Bu da, Almanların mütteha .. ıs I<.,.. 
ıildikleri sinir harbine dahildir. Alrnaı" 
lamı siyui faaliyeti Moskovadan Macl
ride kadar ınamnaktadır. Af&ğı ~ 
hep ayni hikaye. Fakat timdi garptelıl 
planlan daha mü.bete benziyor. V-ıti 
ve Madrit bütiin tiddetiyle propazıııır 
d3ya maruz buh:nmaktadır. Şarkı. 
Moskova ve Ankara büyült elçileri Bet' 
lice davet edibniıtir. Bunlar vazife]~ 
baıına dönünceye kadar tazyik be,.. 
bütün şiddetiyle yapılmıyacaktD'. Vi!t 
de Mitlerin artık bütün koılan oynaıu
zamanının geldiğine hükmettiği söyle
nebilir. Mı.htelif kaynakLvdan gel"" 
haberler Almanların FraruRlara bazı ı-· 
vizlerde bulundukları esası Üezerinde i~j 
tifak etmektedir. Bu tavizlerde, itr' 
kuvvetleri maaraflannm azaltılma"' 
Almanyadaki Fransız harp esirleriı>İI' 
dörtte birinin tabliyesi, iııal alttndııJıl 
Fraıua ile ~Ral edilmemit mıntaka ıırr 
smda hududun tashihi ıibi nokta!"'; 
ihtiva ebnektedir. Fakat buna nwl<ab 
Almanlar ne istiyorlar 7 Bu bapl' 
sarih bir ıey bilinmiyor. Jul• 
cak Alman kıtalarmın Fransadan bp...
yaya geçmelerine müsaadl' edilm~~ 
istediklerine dair pyialar vardır. r...
ıuruı inkar edilmez ki Hitlerin baflı
ca düşüncesi Fraıwz doDWU1181ı ve ~
denizdeki F.--u deniz üsleridir. 

Bu meselelerin ,. veyı. bir ~ 
hallini Pariste Alman mümessili ~ 
ile Fransa başvekil m-vini _... 
Darlan arasında her hangi bir an!~ 
nuı esasını teıkil edecektir. AJrJl'
Darlan bir daha Parise ıitmektedir. 

Ayni kaynaklara göre Üpany.,.... 
Mihvere iltihak etmesi ve Cebelüıtarıl<' 
kar" bir taarruz yapmak üz.ere A!ro.,. 
kıtalarının geçmesine müsaade eyleptCI"' 
si hwusunu Berlinin ısrarla talebedr 
ği tahmin olunabilir. 

YAZAN : VÇ YILDIZ 
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Ben yılbaşını aile içinde sevincle ge- i du. 
çinnek için tmibat alıyordum Yılbaşı Delikanlı Aysel ve Olcaya bakarak 
gecelerini topluluk i('.inde geçirmek biz- hazır cevaplık yösterdi: 
de adetti. Az paramız vardı. Soğuğu - Öyle ya, şekerler ve pa.talar prog-
şiddoUi olan bu sehi"'1e yabancı idik. ramda dahildir. • 
Bu sebeple. bu yılba~ı STefe;ınde Vecdi Bizi, giyinmemiz. için b<,,kledi_ Hakiki 
Eğri, soğııfta ra~mm b•~ı açık olarak "" bir sevinç duyuyorduk. F.n yalan dast
vaziyete uygun bir t•besoümle kapımı- !anınız olacak olan Eitri'ler ııade ve iyi 
::a geldiği vakıt memrıunivetle karıılan- inııanlardL Bu soı!uk vılb:~'1nda bize ne
dı. fis bir misafirperverlik ~östeTdiler ve 

han, Aysel, Tuncay ve benim - biraz bu- fısıldadım. 
rada yabancılık duyduğumunı anladı. Ciddi bir tavırla vadetti: 
Bu tavruıı çok beğendim. Bizim için son - Gideceğim!. 
derece laalden anlamış ve a!Aka gösteri- Sonra diijer daveUiler aramıza girdi: 
yordu. Vecdi Ayselle şakalasmatr.ı gitti. Küçük 

Bu minnettarlığımlZi ona bildirdiğimi Hdi5e aramızda kaldı. O gündenberi , 
hatırhyonım. Vecdi benim için diğerlerinden ba.•ka 

- Böyle bir günde her kes aile ve idi. Birisine ihtiyac:ı vardı. Ona Hlzumu 
dostlariyle birleşir ve rcuhabbet bağla- olan şey ne idi? Dert ortağı olmak mı? 
rıru sı1claştınrlı:en yaban~ı bir ,ehirde Yardım etmek mi? 

Deniz Gazinosunda 
Perşembe Eğlenceleri 

- Kendimi takdim etmeır.e mü.•aade sonralan da tanıdık edinmemize yardım 
ediniz! Vecdi E•1ri Sizin '<ar•ınızda otu- ettiler. Orhan ve ben, çok geçmeden 
ruyorum. Annem. bur»iA bir topluluğa Esma ve Celin Eğrinin en samimt arka
ltavusınaktan helki ho•bnarağınızı dü- da•lan olduk. 
<ilrıdü. Bu da, hareketin takbih edilmesi için 

n•nim çar>l:ın Olca~ 3f·lfü. ,,,. ~•am bir sebeptir. Her al'ne, çocuk-
- Ç~rııklar da davPtli mi? diye sor- larını himaye için dığer annelere güve-

bulunmak biraz hüzün veriyor. Eöer bi- Yavaş yavaş meml•kete alısıyorduk. 
zl davet etmiş olmasaydılar yalnızlığı- Kocam son derece me~~ldu Gece gün. 
mızı daha fazla hlıısedecektik. dü% ~alışıyordu. Bir rok müzakereler, 

Genç çehre5inden bir ııölgenin geçti- teskilat projeleri orası;.d~ k•ybedilecek 
ğini gördüm. Mırıldıu= gı1ıl fakat ba- vakti kalmamıştı t'line zevkle bağlanı
na işittirecek bir sesle: yor ve ekseriya akşam vakti de, Zongul

- Her kes, nerede 1>lsa n çok yal- daktaki bürosunda geçlrlgordu. 
nızdır! dedi. Gözlerimiz bir kaç saniye 
rastJa..<rtılar. Ben onun sırnnı tahmin et- -c Bitmedi ...-

Her hafta büyük ra~bet 
kazanmaktadır. 

...... MASALARIN ÖNCEDEN TUTULMASI RiCA OLUNUR 
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4nıerika ve Ka- Çocuklarda kızamık 
çareleri 

E BUGtlNKÜ PROGRAM : .....•••.. ----- ......... . ve 8.00 Program ve memleket saat ayan 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl. 8.45 
9.00 Ev kadını - Konuşma 12.30 Prog
ram ve memleket saat ayarı 12.33 Mü
zik : Kemençe, Kanun ve Tanbur trio
su 12.50 Ajans haberleri 13.05 Müzik : 

~~A:J~~ 
ANTIMAGNETlta 

ELECTION KRONOMETRELERt lladanın kay- koruııma 
it RUŞT0 SAATMAN,t\uy wtlr 
i B.2AHAROF, liukllm~t Kı.r.ıaa 
.. D.GA8AV, Yor Becı.eten. ı 
_ .AT•• Vf.ALl!fd 

llaklan sefer-
ber ediliyor 

lMERlKl~ HUDUDU 
FiLEN SILINMIS GiBi 

~ . ---<>-
,~n 23 (A.A) - Amerika ve 
~da lstihsalatını tınzirn için bu iki 
'eket arasında aktc<lilen yeni an
' burada memnuniyetle ka~ılan
tııu......:_ Birleşik devletlerle Kanadanın 
ıııu;;;;:n kaynaklarını birleştirerek 
~ k davaya dahtt büyük bir yar
~ et?nek için istihsalatı ce7.ri usullerle 
~etıu etmek lhımdır. 1ştı> Kanada baş
tiylt '!1· Makenzi King'in Vasinı?tonu 
~ etinden sonra imza edildiği bildiri
~ anlaşma bu maksarhu teminini istih
İSııUın~ektedir. Yeni anlasmnya göre 
~ik iİ7.deki 12 ay zarfınd::ı Kanad:ı. bir
!lı.ıı Amerika milli müclı-faasına 50-70 
baı!°otı İngiliz liralık alümin yom gibi 
~uc:ur'ddeler verecek ve tezgfilılarında 

Otta gemiler imal eJecektir. 
d lsu 'Va ınahfilleri iki mM11leketin hu
«öste z rncnbalannı bidestirdikll'rini 
le il\ ren bu hAdisenin Ktınnda mühade-
3'orJa eseleierini df' hallettiğini kaydedi
lle 'M.r. Bir çok müşahitler B. Ruz,•elt 
~~enzi King'in bi .. leşik Amerika ile 
oldut.ı_ . arasındaki hududu filen ilmiş 

\1 ~ kanaatindedirle•·. 
'ti ~lr\~ton mahfill~rind,. de B. Maken
~ g ın bu anlaşma ile bütün ~imali 
~erı~ menbalannın tngilizlere yar-
~-seferber kıldığı beran edil-

}' tınan Kralı VP- hükü. 
rtıeti Giride taıındı 

# 

b [ Baştarafı 1. ci Sah if ede ) 
ı..,; llnun neticesi olarak İsvicre radyo-

}> aşalıdaki haberi n~-retmislerdir : 
tt"4 ~ kralı majeste Jorj hiikümet 
lıar nıy!e beraber Girlde ~tmiştir. Kral 
~eketınden e\'\'el milletine hitaben bir 
icat,lltınaıne neşretmiş ''e hnrbm ağır 
~ ~tı. neticesi olarak mesru hükümct
t h:r~~te Atinayı terkedcrck Ciride 
Je~ .. ~ını ve payitahtı Kandiyc~ e nak
~ 1!?ıni, ne kendisinin, ne de hiikiime
'-5 haberi olmadan Y•Pllan mUtarekeyi 
L · vip etmediğini, ıteri kalan Yunan 
qvvetı riyle birlikte onuna kndar mü
tılıdclcde devam edeceiini bildinni tir. 

kral Yunanistanm ~ren i(in. Ama
~tlukta yapılan harekatta arslanlar Ki
' ~arpı rak harikalar yaratan Yunan 
t~Usuna minnettarlığını ifade ctmi tir. 
~ unan ordusu ha kumandanı genemi 
ll~~llgos tarafmdan mütareke talep edil· 
te~ınc dair dolaşan haberleri teyit ede-

]) tesıni haberler gelmemiştir. 
'll 1 e~ taraftan bugün Sen Jorj yortu-
13~ Ya?ı Yunan kralının isim günü idi 
~ llıunasebctle bu sahah Atinada çıkan 
lerin~ele:. ı...,.aln sadakat ve merbuetiyet
h··yu~ Rostcrerek milletin saadeti için 
ltıeıtıı sa~akatle çalışan krala saadet ve 
tell\ eketın menfaati namına uzun ömür 
ler e~nilerinde bulunmuşlardır. Gazete
\'~ tlı.ılletin kral etra{ında daha sıkı bir 
Itıııl'ette toplanmasının lüzumu hak-
~ rnüttehit bulunmaktadır. 
a ~AN KRALININ 
~EyANNAMEStNtN METNt 

-?01'j tıdra 23 (A.A) - Elenler kralı 
~Y' \\ınan milletine hihber. ne rettiği 

c lltı.naınede ezcümle de ni~tir ki: 
be11:- II~rbın acı mukadderatı bugün 
'tı~/· \relıahti ve meşru hükilmeti Ati
hat 1 terke ve payitahtı Ciride nakle ic
taJıl'iktınektedir. Giritten tarafımızdan 
~ık olmadan iki imparatorluğun ma
\>ull aldığımız hUcumundan sonra biitün 
lıltJ!ı n ınilli azmini ve memleketin is
h \re mülkt tamamiyetini müdafaa
d~ \'e bizlere tahPnil ı>dilen mUcadeleye 
ltu~llı edeceğiz A7.mım ve Yunan hU
leli et \re milletinin azmi Ell'n kuvvet
\>a;ln sonuna kadar mukavemete de
~ etrnesidir. O Elen kt.\"Vetleri ki bil
• lld Almanların toprak.arımızı istila
l'tıtı an sonra gayri müsavi. mahiyet aloo 
\>e eadeleve rağmen yardımımıza kosan 
le11 ~rlak surette mücaddt> eden ve ha
t~ aklı bir dava için Ynnan toprakları 
~u:;nde mUcadele etr.nekte olan tngiliz 
~. etlerinin müzahereti ile düşmana 
~ 1:1ı Şiddet ve secaatlc döğUsmiiştUr. 
\ı b Ordusunun benim h:ıbenm olmadan 
t]~ askumandanın "e 1-UkUmetin haberi 

11 adan dUşmanla miitnreke imuılama
l't. a saik olan hakiki c;<>be-::ıleri daha hil
~ ı:r~rn. Bu fiil milletir.. kralın ve hU
l'it tın hiir azmini hlc blr suretle tak-

.\ lrnez ve teahhUt ;ıltma koymaz. 
tıı ~itrıiz kalan kuvvetlerimizle millt 

tıaEiirnizİ siyanet için her ınlicadeleye 

-------- Hafif şarkılar 13.20 - 14.00 Müzik pL 18 
K mıh ı .. Jıl ... hlz Program ve memleket saat ayarı 18.03 

IZG nası geçer, HIZGml 1 ÇOCUflG per Mlizik: Radyo cnz orkestrası 18.40 Mü-
yaptırma!ı mı, ~aptırmamaJI mı? :dk : Kadınlar fasıl heyeti 19.10 Konuş-

M.FEvzr KAŞL.1, Bah.ıtıı.r 

TOPTA!ll 
SIPARI ICfN 

Kızamık e!lki zamanlardanheri en ip- Bunlardan en ehemmi) etlisi akciğer ına : Seyahat röpor_tajları 19.30 ~emle-
tidai kn~~crin bile biMı~ bh has~- ~remi ile akciğu bae v~emi llitil~~ kclsa~aya~vc~am~~rlcn ~~5 )~~~~c:c:c:c:~~~~~=~~~~~~~=~~~=~~~~:~~~=~~:~:~~~~~:~~~:~~c:~:~:~:~:~:~:~~~~ 
lıktır. Bu hasatlığın mikıopları 7amem- landır. 1 Konu~a : Zıraat ta_kvımı 19.50 Muzik 4 
ınızda keşfolunnmamıştır. Yalnt" bu Tabii seyrini yapan hastalık birden- ı Ra?~~ ~~~~a\h~yetı 20.1_5 Radyo gaz~
mikropların fevkalade bulaşıcı olduğu bire vaziyeti değiştirir. Ateş yükselir.! t~sı ·. 

1 
~~ . • San ~esıtalı 21.00 Mil

rınlaşılmıştır. Denebilir kı buln ık has- Müteaddit öksürükler bnşlar. Hastada zı(; ~ Dın ey~cı) 12s:~kl5 eMrı .. 2!-;_3?RaKodnuşma talıklann başında gelen kızamıktır. ha\!ıızlık ve iştih<\sızlık görüHir. Böyle 1 k 1 at sa22ati
30

·· •ır" 1 kuz:ır. · yo or-
k 1 b. k •V d b" b .1 cstrası . .ı.nem e et saat ayan 

Bu hnstalık insanlara, mini mini yav- va a ar ıze a cıger e ya ır eze ı - · haberleri bo al f" tl · 22 45 "h b h b" k •V • • n1ans , rs ar, ıa en . 
rulnra ve ç_ocuklara Rğız, burun tari.kiyle tı a ı ve yn ut ır n cıgeı veremının M .. zik İ 23.2- 23 30 y nki 
ge,.,er. Sirayet hem bilvas•ta ve hem de ba langıcı gö terir. Bu hastalıkta alına- u k p · a - · arı program 
bila va ıtadır. c k en büytik tedbirler hıfzıssıhha şart-ı ~e __ a_p_anı_s_··----------

Çocı.klara ekseriya zi}'art"tçilerle lnrı<lır. H tanın mümkü•ı olduğu ka- Y i H • at 
geçtiği ~ibi çocuk oyuncak !arından da dar havadar, temiz ve güneş gören bir 1 en e.şrıy 
geçer. Kızamık s:ılgını ba<>)aclığı z mnn odada yatınlm~sı, odanın havası giinde • • • • • • • • • • • • 
her annenin müteyekkiz davmnnrak hi.r kaç defa değiştirilmesi. ve hasta ISLAM • rVRK 
bula ıcı hastalığı önlem,.si, kızamık od~Hıındaki lüzumsuz eşyanın kaldırıl-
haı1tal1ğı olan yerlerle teması ke!lmesi muı ve tozla mücadt'le ed;Jmesi şarttır. ANSiKLOPEDİSİ 
lazımdır. Sağlam bir çocuk kızamık Odanın hararet derecesi kışın Yirmi 11 ve 12 inci sayılan ayn ayrI intişar 
mikrobu aldığı z man bu mikroplar ço- ila yirmi ikiden fazla olmamalıdır. etmiştir. Başlıca yazıları şunlardır : 
cuaun vücudunda on iki hdar hafif ve Hastanın gözlerine de :ziyadan müte- Kur'an nazarında Ahiret .. Din Alim
sinsi hareketler yapar. vellit hassasiyet var ise Kiindüzün oda Jerine, feylesoflara, mütesavvifeye ve 

loş biı· hale konur. Geceleri mavi bir bazı mütefekkirlere göre Ahiret.. Ahir 
Bu hareketler şunlardır. Çocuklar <'Yle Jibmalar maskf'lenir. h kkı d k ha 1 hi 

burun ifrazatı, göz ~ulnnmaları ve göz- 7.aman a n a i her erin ma "yeti. 
}erinde ihtikan alaimi. öksürük hafif, Hastanın n wzı r,iiniin muhtelif 7aman- İ~lam hukukunda ai1e.. Misyoner ve 

lnrınd.. ulandırılmış okiiıenle temi7le- mlisteşriklerin yazdığı İslam ansiklope
aksırık a§ikardır. 

Çocuk ziyadan fazla mi:teessir olma
ğa baslar. l!ltihaııızlık baş gösterir, ba
zen i!'ltiha tamamiyle kes;Jir. Susama 
hissi fazladır. Çocuk mütemndiven su 
içmek arzu eder. işte bu devre tcfrih, 

nir. Burnuna antiseptik maddele .. dı-n d~inin hata ve noksanlan .. 
dnmlatılır. l ler gün sahnh. (Sğ)e, akşz-..m BERGAMADA 
ateıı <tereceleri kontrol ettirilerek bir FJKIR ADAMLARI 
kiğıt üzerine te bit edilir. 

Yiyect-klcri de şunlardır: 

yani mikrobun vücuda girmesi devri Hıuıtalı$?ın ateııli devrinde çocuğa 
denir. yalnız sütlü ve meyveli gıdalarla mey-

Tefrih devrinden sonra. ateş bir<len- ve suları verilir. Bol miktarda ihlamur, 
bire yükselir. Bazen otuz aekiz ve ha- "av. kompostolar, çocuğa tıÜt rejimi ya
zen kırk bire kadar ate in yühddiği nıldığı zaman maden "ulan da \'ermek 
vakidir. muvafıktır. 

Bu zamanda haııtalardl! çok . sıkıntılı Ate !erin düşmesinden üç gün sonra 
bir hal görülür. lştih!!ızlık tamam,.n va- cocuKa tereyağı her ne~ !ebzeler. kom
kidir. Susama hissi son derecevi bul- po~tolar \"erilir. Böbrf'kler d,. bir anza 

• olmadığı tal dirdc ıskarafar. balık vesa-
mustur. Oç gün şiddetli ate!li müteakip 
boğazın içinde ve bademciklerde kırmızı ire c-tli yemf"kler verilmelıdir. 
lık görülür, ciltte döküntüll"r belirir. Ev· Runlarda hiç bir mah7uı sıhhi olma
veliı yiizdc, ikinci günde viizle vücudun dıvı gibi viicudun kuvvetlenmesine de 
muhtelif yerlerinde, üçünci: günü ayak- a dım edilmiş olur. 
lnrdn döküntüler peyda dıır. Dördün- B zı l'ileler kızamık h talnrını sıkı 
cii ünü hastalığın seyri norm 1 bir şek- P<'.hrize ko~ maktadırlar. Bu lüzumımz 
le girer, hararet hirdenbite otı 7. altıya bir hnl olduvu gibi ha t. ! rın z yıfla
krdnr düşer. artık hastalık seyrbi ynp- mn ına ve vücutta se ;z kalrnıs di "•er 
mıştır. '1 t l l hrın çık ma ıncı st"bebiyet verir. 

Kızamık ha t lığının en ı-hemmh·etl" Bunun içindir ki kıu. ık ha'lt lannı 
hadiselı-ri ihtilat ( di v t'" ha~talıkl<trl val.tinden evvel kuvvetli ıdalar1a bes
kan ma) hadis leridır. Kızamık ihtilat- lı:-mekle sonrad. n relecek tehlikeleri 
lan binnci derei:edc ok cil;,.rlerde, ikin- önceden önlrmlo oluruz. 
cı derecede kulak, cöz ve burunda olur. Kızamık korkuludur. Bazı aalgınlar-

·ciğer ihtilatları şunlardır: da yüzde otuza kadar öl""ml ne ic len-
A: latürrie. z tülcccnp, müzmin bo- miş vakalar tesbit ,.cJiJmiıtir. 

ronıtit. Çocuk Esiııreme kurumu 
B: Akciv er be:telt-rinin veremi. di•a- dolrtonl 
C: Akciw er vcremlerl. SAMt SA.LtH 
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devnm etmektir. Bunun i~in hi\r Yunnn haberlerden Yunanistantlnki imparntor
to?~aklnı:ı~da mücadl'.'lryc de,•am için hık kuvvetlerinin halen c nupta veni 
Gırıdn gıdıyorum. mevzilerine varmış bulundukları öi!re-

Elenler, tarihimizin bu knd rli ~aa- nilıni tir. Son h:ırekut esnasında iu"
tinde dahi c s, rctiniz• bybrt'"'l viniz mnn ka~·ıplarının fcvkntade ai!ır oldu
Daima sizinle beraber o1 cağım. 'Haklı ~n tcharüz ettirilmektedir. 
davamı1.a ''e hep birlikte >nnruz ka!d ~-
mrı V<' knlac ğımız in t;h nlara t hlike- GERİ ÇEKILMC1\1N SEB!IBİ 

Yunan ve imparatorl ık kuvvetlerini 
yeni mevziler üzerine geri cekilmcğe 
meebur eden harekAt esnasında su ci
lıet kavdolunmaktadır ki Almanlar Yu- 1 
go lav ordusunu asarak Mannstırda açı
lan gedikten geçtikleri zaman Yunan ve 
imparatorluk kuV\ etlerinin arkalarını 

lere rağmen bütün va ıt.ılnrla nihai za
fere varmak i in Allah c:ize vardım ede-
erktir. Mütt hit, taksim kabul etml'Z ve 
hür vatan hissine sadılc k!!lınız, cc aretli 
olunuz, güz l günlC'r tc1 rar r.eleı.- ktir. 
Yaşasın millet!• 

ALMANLAR YANYADA 

B. Osman Bayatlı tarafından yazıhnı.$, 
Bergama Halkevi tarafından n~lun
muştur. Uzun ve kıymetli bir tetkikin 
mahsulüdür. 

Milattan evvelki zamandan başlıyarak 
şimdiye kadar Bergamada yetişen bo.
yUk adamlann hemen hepsi hakkında 
ma!Omat vermektedir. Bunlardan bazı
larının resimlerini de ihüva ediyor. 

cıBergamada fik!.r adamları., ço~alma
sını t('mı>nni ettiğimiz eserlendendir. 

Havacııııı ue Spor 
283 üncü sayısı zengin ve faideli ya

zılar, resimler le çıkmıştır. 

A an 1 
Dk okulları koruma 
cemiyeti Torbalı şu· 
besi menfaatine 23 nl· 
sanda Tepeköy Parti 
binasında çekilecek 
e a ·yangosunun 
görülen lüzum üzeri· 
ne 23 t enunaz tarlld• 
ne bırakılcblı UAn 
olunur .. 

İlk okulları koruma cemiyeti 
(938) Torbalı Şubesi ,,, 

Birinci smıf miitehassıs Doktor 
Demir All Kamcıoğla 

, 

Cilt ve Tenasiil hastalıktan ve 
ELEKTRİK TEDAVİLERl 

Birinci Beyler Sokağl No. 55 .. t:mıi1' 
E hamra Sineması arkasnda sabah
tan aksama kadar hastalanru kabul 
ede-r .. 

Londra 23 (Radyo) - Al"llanlnr bu
gün Yanyaya vardıkhrın iddia etmiş

tf'lıdit ediyorlardı Bunun üzerine İngi- TELEFON : 3479 (469) 
lızlerin eol cenahlarını ve Yunanlıların -...,.._ ______ ••••••"' 

lerdir. 

* 
Yunan hülıümeti Giride 

ta.şınmadan evveıııı 
•aziyet_ 

YUNAN RESMİ TEBLtlit 

d::ı sağ cenahlannı geri cekmeleri icap --------------
etmiştir. İmparatorluk kuvvetleri sağ 
ccnahlarını Olimpos dağın., dayıyarak 
dövilc:müsler ve Yunanlılar da Arnavut
luk hududuna dol!ru geri çekilıneğe baş
lomıslardır. 

tZMtR BELEDtYEStNDEN : 
1 - Çocuk hastanesi bodrum ve zeı

min katının B. C. kısmının betonla d~ 
şettirilmesi, fen işleri mUdilrlUğUndeki 
keşif ve şartnamesi veC'hile açık ı>ksi1t
meye konulmu,crtur. Keşif bedeli 2710 li-

lNGILiz HAVA IIÜCUMI.ARI ra 42 kuruş muvakkat teminatı 203 lira 
Kahire. 23 (A.A) - Orta şark İngiliz 30 kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban

hava kuvvetleri karargahının tebliği : kasına yatırarak makbuzl:lriyle ihale ta-
Balkanlarda 20 - 21 nisan gecesi İn- rihi olan 25-4-941 Cuma gUnU saat 16-

~iliz bombaı dım::ın ta:'l,'Ynrelerl şimali da encUmene milraca3tlıın. 

T. C. Ziraat Bankası 
Karalıq taPifıl: 1888 

Serm-:: ~..,esi : 100.000.000 Türk Uram.. 
, .:be ve ajan adedi : 26.ı 

Zlrm ve tica.rt ber nevi Banka muameleleri 

PARA BbUKTiRENLERE 28.800 LiRA 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumberab "ihbarsız tasarruf besaplannda en u (50) 
lirası bulunanları aeoede ' defa çekilecek kur'a Ue apğıdald pllna ı5re lk
ramJye dağıtılacaktır : 

' Adet LOOO Liralık 4.000 Un 
t • 500 • 1.000 • 
t • Z.l\O • LOOO • 

40 • 100 • t.000 • 
100 • 10 • 5.000 • 
120 • .o 1 t.800 • 
180 • zo • s.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde :SO IJ.radan aplt d~ 

yenlere lkram.Jye çıktığı takdirde yilıde 20 faı]aslyle verilecektir. 
(Kur'alar senede 4 defa, 11 Ha:ılran 11 EylQl. 11 Birinciklnun 1 t Mart 

tarihlerinde çeklleeektir.) 

1'UPglıtla Beledlye ~etinden : 
Turgutlu Belediyesine alt bulunan elektrik şebekesinin ıslahı için mnfre.. 

dat ve evsafı aşağıda yazılı çıplak bakır telle direğe ihtiyaç vardır. Pazarldda 
bu malzemeyi venneğe talip olanlar tarihi ilAndan itibaren 15 gQn -eonra 5/5/ 
1941 tarihinde pazartesi gUnU saat 15 te belediye encUmenlne mflracaat ede
bllir .. 

1 - Alınacak bakır telin 1550 kilosu 35 ve 880 kilosu 25 ve 550 kilosu 16 
ve 1000 kilosu on milimetrelik olmak Uzere ceman 3980 kilo cıplak bakır te
lin milceddet olduğuna göre kilosuna tahmin edilen kıymet 250 ve eskisine 
tahmın edilen kıymet 170 kuruştur. Yenisini vcrmeğe talip olanların yüzde 
7,5 pey akçesi olan 746 lira 25 kuruş. eskisine vermeğe talip olanlann da 51'1 
lira 45 kuruşu pey akçesi ile birlikte •. 

2 - Alınacak direk şimdilik 500 adettir. Bu direklerin ardıç veyahut çıra
lı çam olması icap eder. Seherine takdir edilen kıymet Turgutlu istasyonuna 
teslimi beş liradır. Tutan 2500 liradır. Yi.izde '7,5 pey akçesi 187 lira 50 ku
ruştur. 

Bu işe talip olanlara gerek tellerin ve gerek e direklerin şartnamesi Tur
gutlu Belediye fen dairesinden meccanen verilcce~i llAn olunur. 

20 - 22 - 24 1478 (006) 

içimi pyet fcı.zetli, mevsimin 
en güzel 

GAZOZLU MtJSHtL 
1.lMONA'J'ASI 

olan 

PÜRGOLİN 
Piyasaya cıfımqtlf' .. 
:1ER ECZANEDE BULUNUR 

UMUI\11 OEPOSU : 

C A lf 
LABORATUVARI 
İŞ BANKASI ARKASINDA 

No. 5 .. tsTANBUL 

ÇAMAL2'1 TVZLASI MVDVRLtlOVHDEH : 
Tuilamız; misafirhane ve müdür evi binaunda yapılacak tamirat açık ek· 

ıiltmeye konmuıtur. Kqlf bedeli 2591 lira 91 kuruı ve muvakkat teminab 
l 9S liradır. Bu ite ait kqif. prtnama, açık ekailtme ıartnameai. ve mulcave. 
lename wreti her ııün müdürlü~-ümiizde ve lzmir baı müdürlüğünde görüle
bilir. isteklilerin ihale günü olan 25 t4/4lcuma günü aaat IS te lzmirde bat 
müdürlükte toplanacak komisyonda hazır bulunmalan. 

to 14 24 1354 {832) 

İzmir Gümrtllılm Baımüdürlüğünden : 
160 lira muhammen kıymetli 1 adet Elmu taılı pantantifin 8/Mayıs/941 

peroembe günü saat 14 de açık arttırma ile ııablacağından talip olanlann ~ 
7,5 pey akçalannı ayni gün saat 12 ye kadar basmüdiriyet veznesine yatırma• 
lan pey akçuı yabrmayanların müzayeddeye iştirak ettirilmeyecekleri ilin 
olunur. 24 6 1S14 (936) 

Atina, 23 (A.A) - Yunan re mi teb
liği : llatlanmızın geriye doğru diizel
tilmesi diişmanın ciddi miidahalclcri ol· 
maksmn yapılmıştır. Di.ismanm hnva 
faaliyeti şiddetle devam etmektedh·. Fa 
kat diisman, tayyarelerimiz ''e hava da
(i batnr.;·alanmız tarafından büyiik xayi
ata uğratılmıştır. 

Yun:ınistnnda Alman işgali altmda bu- 2 - Kiiltür mahalleşı 1379 sayılı •o
lıman tayyare mc.-ydanlarına siddetU ve kakta l 182nci adanın 638 metre munW_
de\'amh hücumlnr yapmışlardır. Scdcs baındaki 1 sayılı arsasının satıp, y~ 
tayyare m('ydanmda bir ç0k yangın (.'tk· lıı)erl müdUrlüğündekı prtnameıl v~- IZMIR DEFTERDARLICJHDAlf: 
nus ve yerde bir mikdar tayyare tahrip hile açık arttırmaya konulmuıtur. Mu. 1 - lzmir hükümet konağı kalorifer tesisatının tamiri 2490 numaralı ka-GERt ÇEKtLtştN HiT AMI 

Londra, 23 (A.A) - Atina radvosu 
cün akşam Yunan matbuat ne7aretinin 
bir dekl~rasyonunu nesretmiştir.. Bu 
ceklarasyonda deniliyor ki : 

Askeri vaziyette değişiklik yapncak 
hiç bir inkişaf olmamıştır. Yunan kıta
lan geıi <;ekiliş hareketini pazartesi ak
şamı plan mucibince ta.."llamlamışlardır. 
Düşmanın hava faaliyeti bütün mem

leket Uz<.>rlnde kesif ve şiddetli olmuş
tur. Hava clafl bataryaları tarafından 
pazartesi günU iki dUşman tayyaresı 
dUşUrUlmüştUr . 
Al~MAN ZAYİATI FEVAl .. A.DE 
AtJR ... 
Londra, 23 (A.A) - Londraya ıelen 

~cc:ıc:ıc:ıcc:ı~-

edilmiştir. Diğer bir düşman tayyare hamınen bedeli 3987 lira 50 kunıt mu- nun hükümlerine tevfikan açık eksiltmeye konulmuıtur. 
meydanında bombordıman neticesinde vakkat temin:lh 299 Jira 1 O kuru~tur. 2 - Muhammen keşif bedeli 2616 lira 25 kuruıtur. 
üç büylik infilak olmuş ve müteakiben TaUplerfa teminatı lı bankasına yatıra- 3 - Muvakkat teminat akçesi 196 lira 22 kul'Uftur. 
verd<> bulunan tayyareler m'tralyöz ate- rnk makbuzlariyle ihale tarihi olan 4 - Ebiltme S /Mayıa/941 puareteal giinü saat 15 de Defterdarlık hl· 
şine tutulmuştur. 25 / 4 /941 Cuma günt saat 16 da encU- nası yanındaki Milli Emlik müzayede salonunda yapılacaktır. 

Veria c"varında motörJU nakliye koi- mene müracaatlan. 5 - Talipler kctifname ve f8rtnameleri Milli Emlak müdürlüğünde göre-
ları da mitralyöz ateşine tutulmuştur. 9, 14. 18, 24 135 3 (822) bilirler. • 

20 nisanda vukun gelen hava muha- Münhal bulunan belediye zabıta me- 6 - Ekailtmeye sfrecek olanlann bu gibi işleri yapabileceklerine dair Na-
rebelerinde 22 A1man tayyaresi tahrip murlukları için mü~bakA imt!hanile me- ffa mildUrlUiflnden veııika almaları lazımdır. 24 3 1494 (937) 
edilmiş oldu~ tccvvüt etmi!rtlr. mıır alınacaktır. Orta mektep veya mu-

adili derecede tahsil ~lSnnOt11 ve askerli- SARI AHMET PA~A VAKFI Mü- iki sene mUddetle kiraya verilecektir. 
MİHVER TAYYARELF..RINtN ğini YflPmış buh ,,3 n tı>lirlerin, imtihan 'I'EVELLtLtCtNDEN: Talip olanlar 28-4-941 günU saat 14 te 
HÜCUMJ,ARI gilnU olan 25-4-1941 ~Unll taht11il ve as- San Ahmet pa~a vakfına rit Akhfsa- ihale i icra edilmek iirere- Akhisar ev-
Londra, 23 (AA) - Yunan emniyet kerlik veslkalan ile h;rlikte ıab1ta mU- rın Sarıca köy mevkilnd~kl Yumru dam kaf idaresinde bulunmalnn ve daha ev· 

nezaretinin tebli~ne göre dUşman tav· dUrlüğUne mUracaatl&n de~enl denmekle maruf ikl taslı su vel şeraiti bilmPk lstiyenler A'khisarda 
varelerl Pire. Eblösls, Magara Atike. 18-21-24 14~ (891) değirmeni 1-6-941 tarihlnde-n itibaren mütevellisine milracaatlan ilin olunur. 

Korent, Kefalonya, Korfu ve Girit mın- ,•••••••••••llİl•••mıİİİllll•••••••••••••••••••••••••••• 
takalarına taarruz etmişlerdir. Buralar-

YE~1 l'd B_U HAFTA Tt~RKÇE e ılk defa 

da bazı hasar olmuş ve bir mlkdar in
san ölmUş ve yaralanmıştır. 

Halif aks mühim be· 
yanatta bulundu 

ıeıaı ı. lktıı 

------x•x 
Düşman Elin de 
Ce s ur Süvari 

FOX JURNALDE EN SON HABERLER ... 

SEANSLAR : 12 - 1 - 3.30 - 6.00 - 8.30 DA.. 
Cumartesi • Puar SAAT 9.30 DA.. 

Esir 
( ilk defa) 

[ Bqtarafı 1. ci Sahifede ] 

bardıman etmeleri olduğıınu söylemiştir. 
Lort Halifab bu Uç noktadan hangisinin 
daha nazik olduğunu bilciirmekten im
tina etmiştir. 

Diğer taraftan Yugosh.vya sefiri de 
1nriciye nazır muavini B Velale gö~ 

ilil Eczanesi 
Fenni Gözlölıptltilı ŞubeaL 

Göneı ue Spop gözlltlılePlnln en son model 

De telılDePL 



SAHİFE4 

SiYASİ VAZİYET 

Yunanistanda 
cerı1Lp cephesi 
mukavemete 
devam ediyor 

-<>---· 
Rad\'o gezctesine göre dünyanın si

ya!'İ m~nzaraın şudur: Yunan krah ikin
ci \" orgi ile hi.ikümetinin Atinay1 ter
kcttikleri diin Atinadu. neşredilen bir 
beyanname ile Yunan milletine biJdi
rHmi .. tir Kralın veliahtı ve hükümetiyle 
beraber. Gırit adas•na giıtıkleri bildiril
mektedir. Fakat kr&J ve hilkümetin Ati
nadan Giride gitmeleri Yunanistanda 
muharebenin sona ermesi değildir. Nc$
redil('n beyannamede hu nokta sarih 
olarak izah edilmiştir. Kral ikinci Yor
gi vaziyetin son inkişafı karşısında ken
disinin veliahtı ve hükümetiyle birlikte 
Ciride çekilmek mecburiyetind~ oldu
ğunu söyledikten sonra hür olan bu Yu
nRn topraklarında zafer kazanılıncaya 
kadar mücadeleye devam edeceğini bil
dirmiştir. 

Diğer taraftan şimali Yunanistanda
ki Yunan ordusu teslim olmuştur. Bu 
da krahn beyannamesinden anlaşılmak
tadır. Kralın bu teslim olma hareketin
de kendi tasvibi olmadığını söyledikten 
sonra bu hareketin hükümeti bağlama
dığını da ilftve etmiştir. 

Cenup cephesine gelince. lngiliz rad
yosu bu cephenin Alman tazyikine mu
kavemet ettiğini bildirmiştir. Cephenin 
nerede olduğu !larih suıette bildirilme
mekle beraber Lamyanın cenubunda 
olduR:u anla,ılmaktadır. 

BALKAN VAZIYETt VE 
DONYADAK.l A KiSLER 

Yunanistan ve Yugoslavyadaki Alman 
askeri zaferinin İngiltere ve Avustural
yada ve hatta birleşik Amerikada bir 
takım ak.isler uyandırdığı parlamento 
müzakerelerinden ve gazete neşriyatla
nndan anlatılmaktadır. Yugoslavyanın 
mağlUbiycti İngiliz ve Avusturalya 
umumi efkarına kafi bir açıklıkla izah 
edilmi!itir. Esasen Mihver p<>litikasına 
1;on güne kad ar bağlı kalarak fngi1tere 
ve birleşik devletler için yardım imka
nı kalmıyan Yugoslavyanın mnkaveme
tine kimse ihtimal vermi, değildi. Fa
kat Yunan askeri mağlubiyetinin sebep
leri lngiltere ve Avusturalyada anlaşı
lamamı~ gibi görülüyor. Başvekil Bay 
Çörc;il avam kamarasında verdiği iza
hatta bunu izah etmekten çekinmiştir. 
Avusturalya ha~vekili de Yunanistana 
mümkün olan her yardımın yapı]mas1-
n1n lngiltere için bir vazife olduğunu 
bi1dirmittir. 

Ameril~ ün.~.urreisi B. Ruzvelt be-
yanatta h"lunarak Balkan muharebesi
nin bugünkü büyük mücadelede tali 
ehemmiyette olduğunu söylemiş ve esas 
mesele lngilterenin müdafaasıdır. Bu 
müdafaanın başarılacağına itimadım 
\. .. ardır demİ§tİr. 

ingiltere dominyonlar efkirı umu

miyesinin umum~ durumu şöyle hulftsa 
ettiği söylenebilir: 

Umumi vuiyet iyi olmamakla bera
ber her halde Fransanm sukutunu takip 
eden zamanki kadar fen11 değildir. B. 
Çörçil de son vuiyet hakkında İngiliz 
milletinin intibamı avam kamarasında 
ıöylediği aöz1erle hulisa etmitt ir. 

ALMANYA • FRANSA - iSPANYA 
Şimdi Bertin, Fransa ve ispanya me

aelelerJyle meşgul olmağa başlamıştır. 
Muhtelif kaynaklardan gelen haberlere 
göre Vişi hükümetinin tekrar Almanya 
ile h, birliği yapmağa davet edi1diği an .. 
)aşılmaktadır. Şimdiye kadar Almanya 
i!! birliğinin sembolü olan B. Lavalin 
kabineye alınması hususunda ısrar edi
yordu. Şimdi anla~ılan Bertin amiral 
Darlanın siyasetinden memnundur. Bu
nun için Lavalin kabineye girmesinde 
ı~rar rdildiği !;'ayialarını Berlin yalan
lamı~tır. 

Fakat şimdi ba~ka bir mesele üzerin
de ısrar edildiği haber verilmektedir. 
Bu da general Veygandm ~imali Afri
kadan ~eri çağrılması meselesidir. Ha
ber alındığına göre Almanya Veygan
dın Afrikada bulunmasını bazı tasav
vurlarının tahakkukuna engel teliikki 
t-lmektedir, Fi"kat mareşal Petenin Vey
ganda büyük bir itimadı vardır. Ve 
onu feda etmeeğe razı olacağı §Üpheli 
telakki edilmektedir. Bu haber doğru 
ise, yani Almanlar hakikaten Veygan
dın geri çekilme&ini istiyorlarsa Afri
kadaki ta!tavvurları hakkında bir kaç 
gündenberi dolaşan rivayetleri doğru 
olarak kabul etmek lazımdır. 

ispanyanın vaziyetine pelince yeni 
bir inkişaf kaydedilmemiştir. Amerikan 
gazeteleri ve radyoları Almanyanın is
panyayı Afrikaya doğru Alman kıtala
rına geçit vermesi için tazyik ettiğini 
bildirmekte ve bu haberdt- ısrar etmek
tedir. Bu haberi teyit eden bir haber 
de fspanvol gazetelerinin neşriyatındır. 
Bunlar bir taarruzdan bahsetmiyorlar. 
Fakat Mihvere daha yakın bir siyaset 
takibini istiyorlar. Ve ispanya için bu 
fırsatın kaçırılmamasını tf'klif ediyorlar. 
İspanyol ı;ı:azetelerinin bu neşriyah ge~ 
çen yaz ltalya harbe girmeden evvel 
ltalyan ~azetelerinin Almariya lehinde
ki neşriyatını andırmaktadır" Bu manza
ra karcııl'lında avam kamarasında lngil
tere ve Amerikanın ispanyaya mali yar
dımlarda bulunmaları tenkit edilmiştir. 
Ba7ı İnS?iliz mebuıııları be uysallık siya
~etini vaktivle ltalyaya karşı takip edi
len uysallı\Ca benz~tmiştirler. Maamafih 
B. Cörçil bu fikirlere iştirak etmemiş
tir. Basv~kil ln~iltere ve fspanya ara
sındaki münasebetlerin iyile~mekte ol
duğunu söyledikten sonr~ ispanya hal
kı nın iase:si meselesinde ln2il tere ve 

't~ENI ASJR 
cuı = 

A skeri vazi y~t 

Moranın mnda- In~ilizler Basra
faa edilmesi 
hem nı.ümkün 
hem muhtemel . 

-0----

Radyc gazetesine gö ... e jima]l Yunanis
tanda bulunan, ~·ani Arr~wutluklan çe
kilmekte olan Yunan o•d>ısu komutanlı
ğının emriyle dün saat 21.40 tan itiharcn 
.\imanlar ve dolayısiyle ltah-ankrla mii
tarekc yaparak rouh~·sanıata nih<ıyet 
vermiştir. Burada ordu komutanının 
hangi sebeple bu emri verdiğini bilmi
yoruz. Yalnız hangi şartl'1r içinde olur
sa olsun bir komutanın başkomutanın 
Emir ve müsaadesi olmaksızın ordusu
na böyle hir emir ver;ni5 olması hiç bir 
zaman affedilecek bir şey değildir. Yal
nız ask""lik bakunmdan işlenmiş bazı 
hataların şimdiye kadar Yunan .sker! 
tarihine şerefli sahifeler yazmış olan 
bu ordunun kararınd~ 5,,,jj olduğunda 
hiç şüphe yoktur. Bund•n dört beş gün 
evvel İngilizlerin OlimJ>"S dağındaki 
mevzileri terkettiğine dair haberler gel
diği zaman vaziyetin ciddiyetine işaret 
etmiştik. O zaman Ama\'utluk cephe
sinde muharebe eden Yu•.an ordusunun 
süratle çekilmesinin ve bir a!l evvel da
ha müsait mevkiler h•gal et~ncsinin lü
zumunu göstermiş, aksi tf' krlirde Yeni
sehir ve Tırh..ıla ovas!nın Al:nanlar eli
~e di..işmesinden sonra b11 ordunun geri 
çekilmesinin çok güç olacağı gibi sağ 
cenahında muharebe eden mGttefik Bri
tanya kuvv•tleriyle fr!ibatı kalmıyaca
ğını ve bundan sonra çc.k müskül bir 
duruma düşeceğini isarc• et"1iştik Yu
nan ordusu daha muh?re'f.Jelerin Kozana 
ve Olimpos dağ bölgelerinde devamı sı
ralarında geri çekilme kararını vererek 
bunu süratle tatbika koyt'lmuş ve Epir 
dağlık arazisini aşarak d'ha cenuba in
tikal etmiş olsaydı bugüoıkü vahim ne
ticeler husul bulmaz ve yardımlarına 
koşmuş olan Britanyahlarla birlikte da
ha uzun müddet muharebeye devam im
k11nını bulurlardı. 

Maamafih hadiselerin bu 5ekli alması 
henüz Yunanistanda muharebelerin bit
miş olması demek dPği1dir Britanya 
kuvvetleriyle beraber çekilmiş olan Yu
nan ordusunun Lamyanm cenubunda 
muharebeye devam etti~i hildiriliyor. 
Gerçe bundan sonra ord•mun Korentin 
simalindeki arazi kısmında devamlı bir 
;,,ukavemeti beklenilemeıse de iyi sevk 
v eidare halinde bu kuvvetlerin Moraya 
~eçmeleri ve orada mukavemete devam 
etmeleri mUmkündür. Çiinkü Mora az 
kuvvetle dahi mU.dafa .111 ka~il o l an bU. .. 

yük bir adadır. 
HAVA, HARPLARI 
Hava harekatına gelince, son alınan 

haberlere göre Alman hwa kuvv..tleri 
Yunanistanda büyük bir faaliyet göster
mektedir. Bu esnada Alman tayyarele
rinin geri çekilen İngiliz ve Yunan kı
lalariyle tayyare meydanlarına devamlı 
5iddetli taarruzlar yapt1~1 anlasılıyor. 
Almanların bu sahaya !n~iliz ve Yunan 
hava kuvvetlerine nazaran Ustün bir 
miktar tayyare kullandıkları anlasılmak
tadır. İngilizler Yunanistanda bulunan 
lngiliz tayyare meydanlorına karşı Al
manların 5iddetli taarruzlarda bulunduk
larını bildiriyorlar. Dün dört Alman 
tayyaresi düşürülmüş ve bir çokları da 
hasara uğratılmıştır. tngi1iz avcı tayya
relerinin cephe üzerinde taarruz! devri
ye vazifelerine devam ettikleri bildiril
mektedir. Bu harekatta İngiliz ve Yu
nan hava kuvvetlerine çok mühim va
zifeler düşer. üstün kara ve hava kuv
vetlerine karşı çekilm~kte olan kuvvet
lerin vaziyeti müskül bir i•tir. Aksi tak
didre bu çekilişin paniğe inkılap etmesi 
kuvvetle muhtemeldir Bugüne kadar 
yapılan harekl\tta tn~iliz kuvvetlerinin 
muvaffakıyetle çekildiklPrine bakılırsa 
müttefik hava kuvvetlerioin bu ağır va
zifeyi de muvaffakıyetle ba•ardıklarına 
hükmedilebilir. 

-~--,-~-~-

Yunanistan ve 
Yu~oslavyaya 
dair kararlar 
tanınmıyacak 

INGIL TERE BU iKi HOKO· 
METiN iSTiKLALiNi 

KURTARACAK 
Londra 23 (A.A) - Yur,anistan ve 

Yugoslavya hakkında alınacak bütun 
karar ve bu memleketler ü zerinde yapı
lacak arazi tadilAtı hiç alınmamış ve ya
pılmamış gibi telakki edilecektir. Lon
dra bu iki memleketin istiklallerini kur
tarma!!a karar vermiştir 

Londra 23 (A.A) - Hariciye nazırı 
B. Eden bugün avam kamarasında beya
natta bulunarak şunları söylemiştir: 

- Halen orta şarkta bir mahalle yer
leşmiş olan Yugoslavva hiikümeti müt
tef.Jc sıfativle harbe devam edeceğini 
resmen bildirmiştir. 

İngiltere, YugoslaV}anın tam istikla
line kadar elinden gelen her yardımı 
\

0 apacakt1r. 
~""'--=ooc~:o:cc~cc~c=ccc:r...ooo-. 
Amerika tarafında:-ı yapılan yardımın 
dost bir millete karşı yapıian insani bir 
vazife olduğunu bildirmiştir. Bundan 
•ıkanlacak netice şudur ki :lspanyol hü
kümetinin vaziyetinden lngilterenin her 
halde şimdilik bir endişesi yoktur. 

ya nedeıı as
ker çıkardı? 

--0---
Londra 23 (A.A) - Irak propaganda 

bürosu diin öğleden sonra su tebliği neş
r~tmiştir: 

İngiltere hükümelinin lngiltere - Irak 
muahedesi hükümlerine istinaden daha 
evvelce İngiliz kıtalarının Ir<.ktan geçi
rilmesini istc?nesi üzerine her iki hükü
met lazım gelen tedbirl:ri almışlardır. 
Bu karar mucibince lngıliz kıtaları 17 
ve 18 Nisanda Basray~ muvasalat etmiş
tir. Bu münasebetle bozı yabwıcı radyo
ların neşrettikleri habtrler asılsız oldu
ğu gibi Irak hükümeti kendi istiklaline 
mugayir olarak hiç bir kuvvetin Iraktan 
geçirilmesine müsaade etmiyecektir. 
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• 
rını yarın ~erı 

verecek1erdir 

~ MesajeD~tenin ~ 
§ bir mafıalesi.. § 
§ Atina, 23 (A.A) - Mesage D'Atens § 
:: neşrettiği bir başmakalede şöyle de-:: 
§ mektedir : § 
:: Bulgarlar bir tek silah atmadan :: 
§kahramanca işgal ettikleri araziden§ 
§ yarın bir kerre daha kovulacaklar- § 
:: dır. Bu onlann otuz sene zarfında :: 
§üçüncü mağlubiyetleri olacaktır. § 
;;ıuııııııtıı11111111111tıııııııııı1111111ıı111111ıı1111111: 
-~~------~----~-

Yunan kuvayı külli
yesi bozulmadı 

Alman tazyiki 
şimdilik azal-

•• •• •• 
mış 2'(1ırunuvor 
Kahire, 23 (A.A) - Epir ordusunun 

teslim olması Yunan kuvvetlerinin ku
vayi külliyesine tesir etmiyeceği saıÜl
maktadır. 

Sözüne inanılır Kahire mahrillerindc 
bildlrlld.iğlne göre Yunanlstand Alman 

tazyikinin muvakkaten hafiflemesi İngi
lizlere yeni mevzilerini tarsin etmek 
imkanını vermiştir. Fakat bu molanın 
devam edeceği tahmin edilmemektedir. 

ALMANLAR hrriYATLA 
İLERLİYORLAR 
Londra, 23 (A.A) - Yunan cephesin

den gazetelere gelen haberler, Alman 
ordusunun şiddetli hücumuna mukave
met etmek için Yunan ve İngiliz kıta
larının gösterdikleri müşterek kahra
manlığı bildirmekle beraber endişe ver
mekten hali bulururuyor. 

Almanlar, hiç bir noktada mukavemet 
hattını yarmağa muvaffak olamadan 
müttefikler yeni hattan çekilmişlerdir .. 
Bu hareket esnasında kıtularınuzdan 
ağır darbeler yiyen Almanlar şimdi da
ba ihtiyatla ilerliyorlar. Son gelen ha
berlere göre çekilen kuvvetlerimizle 
Alman kıtaları arasında şiddetli çarpış
malar olduğu ani aşılıyor. 

* Londra, 23 (A.A) - Askeri mahfille-
re ve öğleden sonra gelen haberlere gö
re Alman ordusu, plan mucibince Ar
navutluktan çekilmekte olan Yunan kı
talarının başlıca yollan üzerine gelmiş 
bulunmaktadır. Yunan kıtalarının adet
çe çok üstun bir kuvvete şiddetle ve 
kahramanca mukavemet ettikleri de bil
dirilmiştir; fakat bu kuvvetlerin ric11te 
muvaffak olup olamıyacakları henüz 
maltlm değildir. 

Almanlarm bu kuvvetlerin çekilmesi
ne ~ütün kudretleriyle mümanaat ede
cekleri anlaşılmaktadır. Bu sebeple en 
büyük gayretlerini sarfetmektedirler. 
Yunan kıtalarının nereye kadar ricat 
edebildikleri hakkında da henüz bir ha
ber mevcut değildir. 

Yunan ordusu, Almanlara karşı ilk 
ciddi mukavemeti yapıruştır. Yunan or
dusunun, adetçe üstün düşman kuvvet
lerine karşı müdafaada devam edeceği 
sanılmaktadır. ____ , ___ _ 
ln2iliz ln...para
torluğu Orta 

şark . kumandan 
muavinliği •• 

Londra, 23 (A.A) - Avusturalya 
başvekili B. Menzis A vusturalya mille
tine hitaben radyoda bir nutuk söyliye
rek orta şark A vusturalya kuvvetleri 
kumandanı general Grameyin orta şark 
imparatorluk kuvvetleri başkumandan 
muavinliğine tayin edildiğini bildirmiş
tir. 

General, Yunanistanda çok büyük ya
rarlıklar göstermiş ve general Vavel ta
rafından orta şark ordusu kumandanlık 
muavinliğine tayini istenilmistir. Bu la· 
yin, Avusturalyada memnuniyetle kar
şılanacaktır. 

Akdeni~ harbı 

Sü,·eyşten ev
vel Cebelütta
rıka mı saldı

racaklar? 
---0-

Zurih 23 (AA) - Burada çıkan No
vel Gazelin Londra Muhabiri tarafın
dan haber verildiğine l!Öre: Almanvanın 
ispanyada ~iistcrdiği diplo'natik fa~liyet 
Londra mahfillerini rr.esgl!J etmektedir. 
Bu mahfiller her ne k"d•r hemen karar 
\'Crilnıf'"Sini tahmin etmiyorlarsa da. ya
kında nahos bir hadisenin çıkması müm
kün zannedilmektedir. Bazı mahfiller ise 
Almanların Süveyşe hürum etmeden 
evvel Cebeliittarıka korşı bir askeri ha
reket yapmalannı ve bu tokdirde İspan
yanın bitaraf kalmasını veya bu taarru
za fiil yardımda bulunm"-Sını talep et
melerini ihtimal dahilind~ görüyorlar. 

Londra 23 (A.A) - Dü'I avam kama
rasında, geçenlerde 1'-pwyaya yapılan 
~ milyon İngiliz liralık is•;kraz hakkın
da sonılan bir suale cevap veren B. 
Çörçil. İngiliz - lspanyol münasebetle
rindeki iyileşme temwüllerini kaydet
miş ve istikrazın aktinden evvel key
fiyetin avam kamarasında müzakere 
edilmemesini tavsiye eyl~miştir. 

B. Çörçil sözüne devomla şöyle de
miştir: 

- Bu anda tspanyol h:ikümetiyle !n
~iltrrenin arası açılmasın1 mazur ~öste
rebilecek hiç bir şeye meydan vermek 
istemiyoruz. Şükran duygulıın ifade 
<dilsin edilmesin İspanyol milletinin aç 
bulunması bu memlekete !ngilterenin 
ve birleşik Amerikanın lüzumlu gördük
leri bütün yardııru yapınq kta haklı ol
duklarını gösterir mütal>asındayım. 

----·- ----
A fr ikada harp lngi. 

{izlerin lehinde 

ln~ilizler Bardi-
• ya cıvarına as-

ker <;ıkardı 
Londra, 23 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Geçen cumartesi gecesi Libyada Bar

diya yakınlarında iaşe depolarını tahrip 
etmek üzere karaya bir ınilcdar kuvvet 
cıkanlmıstır. Bu kuvvetin n1ükc.llef ol
ııngu vazife büytlk bir köprtiyü tahrip 
etmek, sahil müdafaa toplarına ve ia~e 
depolarına zarar vermek idi. Köprü tah
rip edilmiş, büyük malzeme deposu 
alevler içinde bırakı~ ve dört top 
tahrip edilmiştir. 

İtalyanlar, buraya çık anlan kuvvetin 
kilmi!en esir edildiğini bildirmiştir. Ha
kikatte vapurlara dönmeğe vakit bula
mıyan 60 kişi esir düşmüştür. 

Kahire, 23 (A.A) - Orta şark kuv
vetleri umumi karargahının tebliği ; 

Libyada : Tobrukta İngiliz avcıları ile 
Alman tayyareleri arasında yapılan bir 
hava harbında iki Messer Şmit ve diğer 
bir tayyare daha düşürtilınüştür.. Cu
martesi günü sistemi tesbit edilemiyen 
dört tayyarenin tahrip edildiği de teey
yüt ebniştir. Piyade askerlerini nakle
den bir Alman motörlü koluna hucum 
edilmiş ve kafile arasında büyük bir 
karışıklık husule getirilmiştir. 

Geceleyin Bardiyaya yapılan bir akın 
da külliyetli mikdarda bombalar atıl
mışsa da hava şartlan hasebiyle hasarın 
derecesi tesbit edilememiştir. 

Bir tayyaremiz düşmüş, fakat iki pi
lottan birisi kurtulmuştur. 

Kahire, 23 (A.A) - Huduttaki va
ziyet hakkında sual soran gazetecilere 
Mısır başvekili Hüseyin Sırrı paşa şu 
ceva hı vermiştir : 

Jlamdolsun vaziyet son derece iyidir. _, ___ _ 
Almanya Fran
sadan askeri ta
leplerde b1::lun-
mıyacak mı? 

---0----

VIŞIYE GORE ALMANLARIN 
iSTEMELERi MUHTE· 

MEL ŞEYLER 
Vişi 23 (A.A) - Amiral Darlanm 

Parise gittiği anlaşılmışt•r. Vişi meha
fili, Almanyanın Fransr.drn asker geçir
mek veya üsler istemek yibi askeri me
talib:ıtta bulunmıyacai" kanaatindedir. 
Fakat, Almanya kabinedr bazı tadilat 
Lo;temektedir. Hariciyeye Bonnenin, da
hiliye nezaretine de Lavalin en yakın 
ciostu Katalanın getirilmelerini istiyece
ği söylenmektedir. - ---
Yunanistan Bulgaris
tanla diplomatik mü

nas ebatını kesti 
Sofya 23 (A.A) - Yur.anistanın Sof

ya elçisi bugün Bulgar hariciyesine ver
ciiği bir nota ile Yu!1anist~nın Bulgaris
tanla diplomatik münas~tet:nini kesti
ğini bildirmiştir. 
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SON .· :H.ABER .. . ' . 

Bütün yurdda dünkü hayranı 
-'---~-~~---~ 

Milli Sef dün küçükleri 
temsil eden bir heyeti 

kabul _buyurdular 
Ankara, 23 (A.A) - Hakimiyeti Mil- Ulus meydanından Çocuk &ir~e.~: 

!iye ve çocuk bayramlan bugün yur- kurumu yavruları küçük ve bll\ ll 
dun her tarafında en içten gelen teza- Anafartalar caddelerini takilx-n Çocul< 
hürat]a karşılanmıştır. Bu ınünasebetle sarayı önünden geçınjşler ve Saman P3" 
Ankarada Çocuk haftasının açılış töre- zarında dal(ılmışlardır. .1 nine Çocuk Esirgeme kurumunun mini 253 kişilik, ilk okul talebesini terısı 
mini yavruları tara!ından Ebedi Şefin eden bir heyet milli Şef İsmet İniinii•' 
muvakkat kabrine çelenkler koymakla saygı ve sevgilerini bildirmek i~in çan• 
başlanmış, Lise ve orta okullar mümes- kaya köşküne gitmislir. Yanlannda bfı• 
silleri ile ilk okulların son sınıf talebe- yan İnönü ile başvekil Refik Sa~·do~ 
si tarafından Ulus meydanında yapılan olduğu halde yavruları kabul eden ;\l ıl 
tezahürat bunu takip etmiştir. Şef her birine ayrı ayrı iltifatlarda bd" 

İstiklal marşının söylenmesini mütea- lunmuşlardır. 
kip Zafer anıtına çelenkler konmuş, bu- Yurdda yapılan törenler hal<t / ıa 
nu müteakip Çocuk Esirgeme kurumu ı:elen telgraflar, bu mesut giinii kutlar• 
ve maarif vekfileti namına ilk okullar- ken çocukların en giizel saatler yo.<3" 
dan bir genç kız ve erkek talebe bugü- maları i~in eğlenceler ve temsiller ter· 
nün büyük manasını ifade eden birer tip edildiğini ve yoksul ~ocuklara .tbl· 
nutuk söylemi.şlerdir. seler dağıtıldığını bildirmektedir. 
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Kadınlarımız ve vatan müdalaası 

lstanbulda yardım f aa
liyetine başlanıyor 

lstanbul, 23 (Yeni Asır) - Bayan Valimizin refikasının rojsliği alıınd• 
inönünün riyaseti altındaki yardım ae- kurulan bir komite yarın (bugün) ilk. 
venler cemiyetinin Türk kadınını Milli içtimaını akdederek çalı~ma ve yardırı1 
Müdafaa hizmetinde vazife almağa da .. §Ckillerini tesbit eyliyecektir. 

vet eden beyannamesi yurt · kadınla;, Halkevlerinde kurulacak ate.JyeW" 
arasında büyük al8.ka uyandırmıştır. la- de askeri sıhhiye için eşya hazırlanrfl3 .. 
tanbul bayanları derhal faaliyete geç- sına derhal başlanılması şimdiden k•• 
mişlerdir. rarlaştınlmıştır. 
111111 ıı 111111 m 111111111111111 m 11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111 11111111111111111111111 uıı ıı 

Istanbuldan fl nadoluya 
ilk göç bir Mayısta 

İstanbul, 23 (Yeni Asır} - İstanbul- Tırhan, Aksu ve Ankara vapurları talı• 
dan Anadoluya istekleriyle geçmek is- sis edilmiştir. Müteakiben de trenlerle 
tiyenlerin nakline mayısın birinde baş- nakliyata başlanılacaktır. 
lamlacakln'. Bütün sevkiyatın 11 mayısta hitaıı> 

Deniz yoluyle ya.ı:ıılacak nakliyat için bulması muhtemeldir. 
>ec=cccc~.c=========~========~==o=coı.ccooccc =cc:cc:cccccc:M"' 

Makineye Son ln~iliz ve 
Verilirken Alman hava 

Bir kısım Yunan kuv
vetlerinin teslimiyeti 

Yunan ordusunun kuvagı 
külligesine tesir 

etmigecektir 
---<>--· 

Yunan ordusunun geri 
kalan kısmı daima İn· 
gilizlerin yanıbaşmda 
harp etmektedir •.• 

Londra 23 (A.A) - Royterin diplo
matik muhabiri yazıyor: Yugoslavyanın 
boyunduruk albna alınması ve Yuna
nistanın elde edilmiş olmaktan daha çok 
uzak olan istila edilmesi İngiltereyi za
ylllatınaz. Almanyayı da kuvvetlendir
mez. Almanların ordusu tamamile mo
törlü olmak üzere asgari 25 fırkaya ma
lik bulundukları tahmin edilmektedir 
İtalyanların da Arnavutluk hududunda 
hemen hemen ayni miktarda fırkaları 
vardı. Yunan kuvvetlerinin heyeti mec
muası bunlardan çok daha dundur. Ba
sit adet failtlyeti mecburen mihvere 
yardım edecektir. Salahiyettar bir men
badan öğrenildiğine göre ölü ve yaralı 
olarak İngiliz ve Yunan kayıplan nis
beten yüksek değildir. Yunan kıtala
rından bir kısmının Epirde tecrit edil
miş kaldığından ve teslim olduğundan 
maalesef şüphe yoktur. Yunan ordusu
nun geri kalan Josmı daima İngilizlerin 
sol cenahında muharebe etmektedir ve 
eğer kralın emri infaz olunursa Termo
pil geçidi diismanm eline geçse bile 
Yunan kıtalarının muharebeye devam 
-edeceklerini· ümit için sebepler vardır. 
Moraya giden berzah müdafaası kolay 
bir mevzi olarak gözükmektedir. Hava 
kuvvetleri tarafından lüzumlu himaye
nin temini takdirinde ınuharebe bura
da düşman iç:n gittikçe daha ziyade ba
halıva mal olacak bir tarzda devam 
edebilir. 

Kah're 23 (A.A) - Epir ordusunun 
tc-sliminin Yunan kuvvetlerinin kuvav1 
külliyesine tesir etmiyeceği sanılmak
tadır sözüne inanılır. Kahire mahfille
rinde bildirildiğine göre Yıınan'standa 
Alman tazyikinin muvakkaten hafifle
mesi İngilizlere yeni mevzilerini tarsi.n 
etmek imkanını verm:ştir. Fakat bu mo
lanın devam edeceği tahmin edilme
mektedir. 

Kahire 23 (A.A) - İngilizlerin sol 
cenahında esas Yunan ordusu iyi da-

hücun..ları 
---<r--

Londra, 23 (A.A) - Hava nezaı:etl 
tebliği : Dün gece Plimut şehri, yapıl~ 
hava taarruzlannda başlıca bir hedef ıt· 
tihaz edilmiş, atılan bombalarla yangıl' 
çıkarılmış ve ağır hasarat verilmiştir. 

Bundan başka cenup sahillere ve ce· 
nubi Gala da hücumlar yapıJmı~tıt· 

Hasar azdır. 
Dün gece Şarnborst ve Gnayzcııa" 

zırhhlanrun sığınmış olduklan Btc"1 

deııiz üssüne tayyarelerimiz taraftndaP 
hlicum edilmiş, ahlan bombalann bC· 
deflerine isabet ettij\i görülmüştür. 

Dün gece İskandinavya açıklarında 
takriben 2000 tonluk bir iaşe gemisİJl" 
ve bir mayn taraYJCı gemisine tam ;sa· 
betler kaydedilmiştir. Bu harekata iıı• 
tirak eden tayyarelerimizden bir tanesi 
üssüne dönmemiştir. 

MALTADA 
Malta, 23 (A.A) - Dün gece Malta 

üzerine yapılan bir hava hücwnund~ 
bir hasar olmamıştır. Pazartesi gcces 
yapılan hücumda İngilizler biri muhal>:' 
kak, diğeri muhtemel olarak iki tayYl'• 
re düşürmüşlerdir. 

yanmaktadır. Almanlar şimdi münal>:"" 
lelerinde her halde müşkülata ınaJuı 
kalmış olacaklardır. Çünkü iaşe bati•" 
çok değildir. Ve bu hatlar her iki ıaraf· 
tan da çok ağır hasara uğramış bullfll' 
maktadır. Almanların şi<ldetli ilerleyi· 
şinde görülen hafif ağırlaşma pek ınıı_?:· 
temel olarak az çok bununla izah ..,... 
lebilir. Bu ağırlaşma da imparatorlııl' 
kuvvetlerinin yeni hatlarına muvaff P"" 

kıyetle çekilmelerini mümkün kilrrıı!iı;{ 
Bu ağırlaşmaya belki ayni zaınan 8 

Almanların maruz kaldığı ağır zayi?~[. 
de sebebiyet vermiş bulundu((u biJd:r•t"' 
mektedir. Mültecilerin verdiği h•~ir 
!ere göre Romanyaya geri çekilen c 
Alman zırhlı fırkası insan ve malı•"' 
olarak yüzde fi5 1_ayiat vermistir. J1'l 

Roma 23 (A.A) - İtalyan urrııl · 
karargahının 321 numaralı tebliği: d,,. 
Düsmanın Epir ve makedonya 0~ .,,t 

!" ·V• su silRhlarını bırakmıst!r. Tes 1d _o;tı 
Epir cephesinde 11 inci I talvan or ileti 
kumandanına bir Yunan askeri he~tif 
tarafından dün aksam saat 21. d_e te

1
ut. 

edilmistir. Teslim şartları taf,;rtıle "an· 
tefik Alman kumandanlığı il tanı 
!asma halinde teshil olunmustur dvoo;ll • 

Londra 23 (A.A) - Atina . .'8 etı·niP 
h .. kuıTI 

Y unan kralının ve Yunan .. u b ild ir ... 
Girit adasına varrrus oldui?U~u. }>aşve
mio;;ti r . Atina Milii hükHmet rhi~ısıı... ... n bir . ·u t . ta"" kil Tsuderos Elen mı e ıne 
mPsai neşretmiştir. 
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