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Cun\lauriyetin yapicı v~ yaral•cı ha.ınlelerin~ 

örnekler il.ive t;dt:n Jzn1ir Enternaıyoı1al Flları 
bütün gü2elliğiyle bu sene de açılacaktır. Hazır
lanınız. 

1 •• •• d \Maruf Amerikan muhar-r--- nonun e ---, rirlerinin verdikleri 
mühim haber 

Muharebelerin geçtiği 
yerde dün ihtifal yapıldı 

Ordu ve muhtelif vilagetıer adıoa şehitle
rimizin mezarlarına çelenkler konuldu 

Hatipler, Inönünün zafer mu. 
• • • 

cızesını anlattılar 
Bozöyük 11 ( Huauai muha birimiz den ) - Milli Şefimiz lsmf' t lnö-

Bir Amerikan 
deniz fil osu 
Mühinı bir vazife 

Hind denizine 
gönderilnıişlir 

i!e 

::-<cl'york, 11 (A.A.) - :\l:ıruf Ame_ 
rikan mulıarrirlerincl~n Pr:ıson ile Ai
lenin Jo;:ovyork Deyli '.Iiror gn•ete,fııde 
,-:ızdıklat·ınn göre Hind denizine halen 
bir Amerikan deniz filo~u göııderilmi~. 
tir. :\fak<ııd, Kızıldeııizcle mliteyakkız 
1.ıulıınnıak, ııaziler Sü\'evsi nlmağn mu. 
,·af fak oldukları tnkdirtle Alman ve ja. 
pon gemilerinin i~lıirlij!i yapmalarına 

tünün, Türk milletinin makuı ta lih ini vendiil' lnönü mevkiinde bugün nı:ıni olmak ve lııgili?. bahriy~<itıi mun. 
nönü ,ehidler.i için büyük ihtifal yapılmı,tır . Mera~·me Ankara , la- zam vnzife!ercleıı kuı·tnrmnktır. 
t~nbu l, Buraa, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Söğüt V f' Bozöylik sehirle- 11.1/ETl}fi,A lJ.ARBJ; r;/TIJIEK 
Sınden gelen müteaddid heyetlerle b"ndf'n fazla' halk iştirak etmiştir. t'ZERDDIR: 
t aatBll ,30 da Bozövük beled ivf' r eisinin işaretiy l .. ihtifale başl anmı•- \'a~ington, ıı (A.A.) _ A.1·nn mec_ 

1~·. Üyük Millet Meclisi, Başvekalet, ordu, C. H. P. gen"l sekreter ""· li<i bahriye komisyonu reisi anıirnl 
klı, Ankara, lıtanbu l, Bursa, Eskitehir, Küta hva, Bilecik, Söğüt ve Laıııl111, Ayanda yaptııfı be,rnnat, cu-
Bozöyük aehirlerinin gönderdikleri çelenkler lnönü şehidleri a bidesine mnrte"i giinff nr~redilmistir. Komis-
1.onulmuş ve müteakıben ordu namına bir kurmav binbaşı tara fın 

1 
yon rrioi, Amerikan bahriyelilerinin, 

dan veciz bir hitabede bulunulmu ştur. - Sonu 4 cii sahifede - h:ırp malzemesi nnkledll<>n ecnebi vn-

::------ ------ - -------------- lDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l 

Çarşamba günü Paname· Yunan hükumetinin eski Atlantikte lngiliz ticaret 
rikan ittihadı azası tevkif edildi gemileri zayiatı meselesi 
toplantısında 

~ 
1 

b" k Atinadaki Alman Amerikada de-
nuzye ~ ır nutu işgal makamları rin akisler 

söyhyecek · 
lle(ki Amerikan donan
masının himayesi mese
lesinde_n def bahsedecek 

Bay Ru zvelt 
1'cvyork, J l (A,A.) - Ncvyork 

Taynıi.-; gnzetesinin Va~inglon mu -
hahirinin ii)lrenrliğine göre l!uz,·eft 
rar~nıılJa günü Paıı:ımerikan ittihadı 
to11lnnt1'ında söyliyecei\'i lıir 1'utuk
tn h~rrı m:ılzemesi nakleden \'apıu· 
kafilelerine harp gemilerinin :·dn -
knt etme•i \"r-y:ı etmeme•i liiz•m p:el
rliii;i hnkh~ıcln "anıhnten rnzi.ı·et rln. 
raktır. 

llluhnıT:r ılivor J;i: . 
- I~nl,in~ni!' c\ilrl n~fiz rı7.:t~1 TTu1I 

· RCn1~rın. ]~nol:.: ,.~ \ 'inord müe:-.-ıir 
Lir nutul< ~;;,·Ji·vcı· k Anwrik~n cto -
ıınnm:ısınııı ':ııgilteı·ryc gönderilrn 
hnrp malzenıe,;İni himaye etYn4'•i Hi
zumıınn tarafı.~~ olcluklnrı!lı alenen 
hildirdil<lerinckn ı·ei<icumhurun çar-

-De<ramı 3 ncü Hhiff'd"-

Yunan amelesinin 24 
saatte miiracaatini 

istedi 
Hnnytı, l 1 (A.A.) - Ege ajaıı,;ı 

hildiriyor: 
( ;it·id g:ız~k· l<' ı ·i , ı-; nbık \pu na•ı hil

kürneti nza~ın ı n Atinada tf'vkifin: \ 'P 

bugiiııkü Atina hükiınıetiniıı bu )'ersiz, 
ı.sulsiiz kararını V,>fsir etmektedirler. 
Gil?J.'leler diyorlar ki : 

Bugünkü Atiıı:ı hükumeti, müter:ı
viıin trdh!~ nrzulannı Almanya ile i~
birliği yapıl)·ak yerine getirmektedir. 

Ecrı~hi boyıııulunığu altında iıılıyen 
milletin vaziyeti kar~ısıncl:ı Atinn hi!
kiinı. ti, simdi diism:ınııı hiznıctkiır:ı. 
~wı yapınaltnclır. · 

Eski hükiımet erH111ını tevkif ede· 
ı·plı ı,nska yen' çekmek için Atinrı h(,. 
kiı'T'etiııiıı lıu hnre~t' , tamnmeıı u<ul 
>'iizcliir ~e hiy;ııJPt, n° mU,tcvli ile i~· 
lı • rlivi. lıizi nıiittcfiklcrimizin ı·anı11d;ı 

-0.. .. l'Oı 3 nrll Sehifed.;._ 

/ngilterenin mahvını 
beklemeden her türlü 
yardıma koşmalıqız 

diyorlar 
Vnşi n gtoıı , 1 l (A. A .) - İnıriliz ti

caret g<" mil c- ri zayiatı hukkınd·:ıki ha 
berlc r, Londrndan geç gelmi<lir. Bu 
itibarla Amerikan gazelleni, yalnız 
bu haberleri vermekle iktifa etmiş ve 
bu hususta mütalea yUrütmemişler -
dir. Fakat yalnız gemi zayi~tın:ı ait 
haberinin ıı~şri de biiyiik bir tesir 
hu~ule getirmiştir. 

R adyolar, bu husuta mülale:ı yü -
riitürken «filh:ıkikn Ame aikahların 
lngillerPııin rnpur zayint ı hakkında. 
ki miktarı neşretmekten çckindiki 
ni s·ınıyorlardı.» Diyorlardı. 8imdi 
bu miktarın vaklh'ıden evvel ne~r'
dildiği habe!· ,·cı·ilmektedir. Amcrikn 
~yanından \';rnd~nbcı·gin. rnrşnmba 

-Oevemı 3 neli .. hlff!d-

- --<ooo Sn.fııadmı bil' ,qliriinii .. 

Sulh akdedildiği zaman · Bulgarlar Trakya ve Ma- Tazyik, hırsızlık ve ale· 
Yahudiler ne olacak? kedonyada yollar' nen silah taşım~k 

yaptırıyorlar suçları 

Yahudi mesele- . . . 
sinin halli Sırp komıtecllerı Fransada asayiş 

Almanlara zayi- bir türlü temin 
Alman makamları, Fran 
sız gazetelerine tebli

gat yaptılar 
atverdiriyorlar edile mi yor 

Parb, ıı (A.A.) - D. N. n. ajansı Komitecilerin miktarı 
hilrliriyor: t dh • h k t • w Sali'ıhi)·ettar i~g:ır mnk:ınılan, Yn- 6 lŞ are e ıne rag-
hudi mest>lt'~inin halli hakkında gazc- men artmaktadır 
lelere tehliıı:ıtta lıulunulıiuı>ıhır. T~b- 1 .. • 

ligatttı Ynhııc!i m•<elesinin beynelmılel Loııdnı, 11 (A.A.) - :\luMtakıl Fran
bir mesele olarak telakki edilmesi \'e ''z ajaımnııı Sofyndan aklığı htıberle
~ulh akdeılilrliğ; zammı lıu meselcniıt, re göre Trakya Ye Makedonyayı Bul
bütiln A.-ruıın kin nihai bir me•ele gar rl~miryoluna bağlamak için tem
olarıık karl\ra hnglnııncnğt lıildirilmiş.. muz ayınıı karl:ır yeni rlemiryo!ları iıı-
t r. 1 -ı;>n,ıııı 3 ncU aabjfeü-

. 
Hususi mahkemeler dtı· 
vaları 18 günde bitire

cek - idam cezası 
Vişi, 11 (A.A.) - nunclnn lıöyle 

hır•ızlık, aleni siliıh ta~ınınk l'e teca· 
,·üz, tazyik suçlan, cez:ı m:ıhhmeleri
ne değil. hususi mahk•melere \'erile
cektir. Bu mahkemeler, idam hükmii 

- DHPlll 3 ncU ıahifede-

-.... . .... 

Rutbah kalesi hakkında 
iki tarafın jddiası 

Iraktaki lneiliz 
kadınları 

Habbanige ve Basra 
mıntakalarında süku

net devam ediyor 
Kahire, 11 (A.A.) - Bildirildiği

~ • 

Ubyıı mıılıorelıclPı-i»e <fil iııtibalor 

Filistin, Maverayı Erdün 
deki lngiliz_ kuv~etleri 

lngiliz e-enerali 
Vilson 

Kumandan tayin edildi 
ve vazifeye başladı 

20/ Ağustos 20/Eyliıl 

Habeşistanda yeni mev
:ziler ve esirler alındı 

Tobruk, Sollum 
mıntakalarında · 
.Trablus ve Sicilya tek· 
rar şiddetle bombar

dıman edildi 

ne göre, lrakta muhasamat başladığı 
zaman Bnğdadda bulunan ingiliz ka ı 

lüıhiı o, 11 (A.A.) - İngiliz ordu· 
!arı umumi karargahının tebliği: 

Libyacl:ı: Ilritaııy:ı den·iye koll;ırı 
Tobruk \'e Sollum civarıncln fö:ıliyel 
gö~tererek dih~mann znyiat vcrdirmi~
i<'rdir. Bir miktar e<ir :ılınmı•tır. 

dm ve çocuklarının hepsi Basraya 
n:ıkledilmişlerdiıı. Bunların bü~·iik 
bir kısmı Basra ve or:ıdnIL d:ı deniz 
yolundan Hindistana sevkedilmiştir. 
İki yüzden fozla kndın ve çocukian 
mürekkep bir grup Amerikada inşa 
edilen kıtaat nakl ine mahsus tary:ı
relerle !Iabbaniycdcn Bn<raya ıı;ö -
türiilmüşlerdir. 

Tayyarelerden birinin pilotu ~un -
la~ı söylemiştir: 

- Habbaniyede k:ıdınl~rı t:ıyyn
re,·e. bindirirken fr::klıl:ı:· :ıteş acmış. 
)"~dır. Ir:ıklıl:ır bizim, !:admbrı tay
yareye bindirdiğimizi görmüslercl!r, 
!\'nkli\·c t.wl'arelcri h:>.ka dö·ıerken 
llindi~tnnd~iı kıtaat geiirnıislerdir. 

lr:ık tebliği: • 
Ilağdad, 10 ( A.A.) - I rak kuv -

vet leri kunıandaıılıii;ının 10 ma.'·" ta
rihli telıliği: 

Garp cephesinde: Sinnendabbaııe
d ~ dii~m:ın ku\'vctleri miiskül vazi -
yelle lıulunmnkt:ıdırlar. Topçumuzun 
sicldetli atesi dlism!\lllll hem depola
ı·ını, hem ele me\·zilerini famanfen 
tnhrip etmiştir. .. 

Cenup cephe•inde: Vaziyctll' hi :· 
cleğisiklik yoktur. 

Jr:ıl< tayy:ırrl~ri, !) nıayıst:ı mulı -
tdif yerlerrl~ kesif ııçuşl:ırı .rapmı'<-
1~.rrlır. llir hava filosu da bu e"11:1cl:ı 
hükumet merkezi üzerinde ucnrnk 
ı nuhafaza \'ctzlfr";ni ifa etmiştir. 

Hnlıeşistanda: Şimald?n ilerliyen 
Hindli ku\'\'etler Ambalagi mıntnka

ı sınchı ilerliyerek iki mühim mevzi da
ha z:ıptetmiş ,.e lt:ılpnlardan 150 <'<ir 
nlmı~!:ırdır. • 

.Cenuptan Anıbnlagiye ilerliyen kuv. 
vetlerimiz, mühim nıesnfe katetmis w 
İtalyan nıürl:ıfi!erine ağır znyiat wr
dirmişlerdir. 

C'enubi Habeşistandn bütün bölg<'
lerde ileri harekatı, her yeıtle memnıı
ni~·eti mucip hir. şekilde deYnm etmek
tedir. 

Kahire. 11 (A.A.\ ..:_Orta sark ln
.ı.riliz hava kuvvetl<"ri umumi k:ır:ll'::'tı .. 
hının tıebliği: 

Lib)·acla: !n_ıriliz tayyareleri 8 _ ~ 
mnyı~ geceı;:j I1ing~.zi Yı? Derne iizeri
ne ~idcletli nkmkır yapmı,Jnrrlır. niıı
gazi Katedral mendercği ~iılcl~tl·~ Jın
~arn uğmtılmıştır. n ııin:ıya :rapıl:ın 

lııgili~ Oı·/lr .~rrık: kııı•ı•rllcı·i Başk·ıı- hücumun ~idd,tini i<'slıit etmPk miim· 
mnnıfqııı Grııı ınl l'cyı•e/ küıı olamamıştır. 

Kudüs, J ı (A.A.) - Re,men bildi- 1'nbruğıın ~:ırkındaki lıir )·olda w 
rildiğine göre g,•ner:ıl .11aitlez Vilson Rıırıliynnın şimalincl0 cliğ.'r bir ynld;ı 
Fili~tin ve :\laverayı I-:rdiınclaki lngiliz m~liiı:ıu. nakil ı·a•ıtaları homlıarılım:ın 
lrn\'vctleri kıım:ındnnlığınr ıleruhde <'t- e<lılmıştıı· 
mişliı'. -Devamı 3 ncü aahif,.d,._ 

General \'ilson, \'e)'\·el kunıanda•m-
daki Libya \"P YuııanMandaki mııh:ı- Amerika, Vişi Fransasına 
rpb<'ler<' i•tir:ık ,.e bu muha~ebel<'rd<' 
lııgiliz kuvı·<'tleriııe kumanda etmi~- yardım edecek, fakat 
Lr. 

i ki Gl:ıdiyntör t:ı,vynı·c,i Erı ıısit 
tayyare meydanı üzerinde ııcmus. 
bir knc honıh:ı almıstır. ln,;anca 7.a
yi:\I olm:ıclıfn gibi h.ic bir ha,,ıı· cl:ı 
olmıımıştır. Diismnnı!l diğer ta.ı.rnr<'- Mı"llı" küme müsabakaları 
lcri de nağd:ıcl iizeriııde uemu~l:ır-

iaşe maddeleri 
verecek dır. 

Jngilizlcr, Rntb:ıhı zaptctlil;lerini 
lelılifrlerindc lıilclirmislct'dir. nıınu 
ingiliıler istcclildcri için böyle bildir
mislerdir. Rııtl:>:ıh elimizdedir. nurn
d:ı yirmi saat ~ürPn muharebeclc in
giliz t9prnst• ve havn kuv\•etleri şid
detli hürıımkır ynpmışb~clır. Kıı\•\•et 
!erimiz, nl(\\'Zilei·i:ıi miidaf:ın ı\miş· 
krdir. 1'eticccle iııgiliz kuvvetleri, 
frak kuvvetlerinin mukavemeti kıır -
sı•ınd:ı garba doğı·ıı çekilmişlerdir . 

lngirz tebliği: 
K:ıhire, 11 (A.A.) - lngiliz ordu. 

!arı umumi karn •gfıhının bugün ne~ 
rettiği tebliği: 

frakta Habb:ınôye \'C Rasr:ı nıın -
t:ık ılamıcla siikiinct devanı etmekte
dir. 

-Devamı 2 nci aahifed .. -
' 

l _SAR E.Tl.F.A 

SPOR 
l2mir takımları, fudbot sahaaında 

aı-tık eakiai ıibi ıiy i neticeler vere• 
mez oldular. Ortada bir kalite bo • 
zulmaaı var. Oyuncuların iyilerini de 
batka yerler çekiyor. Fakat bu ara
da kütle ıporun.a doğru gittiiimizi 
dü4ünerek ıevinmekliiimiz lizım ıel 
tnez mi? 

Atlet olmıyan mahdud fudboJ ta
kımları yetiştirfl'lektenıe, hep bera
ber ıpor yapan ve bunu artık kendi
sinin umumi terhiye~· ve zevkine it
hal elmit bulunan büyük genç kütle
lerine aahip olmak daha İyi de~il mi
dir ? 

Spor anlayıaımızı ve zevkimiz) de· 
g iştirmeliyiz . iyi fudbolculart da bu 
büyük yığın içinden çıkaracaiız . 

** 

Fener ve Beşiktaş ta
kımları g~ip geldiler 
1-tnııbul, 11 (Hususi muhabiri 

mizrlcn) - Bugün milli klime mü~n. 
hnkalarnın del'am edilmislir. Fener
lJ-nhçe ve l<tnnbulspor tak.ımlnrı nrn
sınclıı ynpılnn ilk fudbol müsn~nkn<ı 
:ı _ 2 golle F~ne:ıbahçe takımı k:ıznn
mı~tır. 

Mukabilinde mihverci
lere hiçbir gardım 

edilmemesini istiyor 

Ill'~iktn1 \"{\ \.nlat:tsnray t:ıkı!'n • 
lnrı arasıııd.oıki ikinci müsabnka rok 
he)·ecnnlı olmu~. Be~ikta~·1:ıkı'T'ı ıtii· 
zel bir oyundan 'onrn !l - 2 galip rn· 
zi)·ette onıııu bitirmistir. 

Bir Amerikan gazetesi
nin verdiği mühim haber 

Almanlar, Suriye 
ye mi çıkac~klar 

• 

F l • d k f imir~I Do ·Ta.ı • 
İ İstın e i ngi/iz/er Loııclra. 11 (A.A.) _ !ninıing Stan. 

ani bir taarruza karşı darcı gazetesinin \'işi ,.c Vaşingtondnn 
h / / aldığı mnlfımata göre Anıeı-ika l'e Vi>;i 
azır anıyor ar hükumetleri arasınd:ı, \"i~i Fransast· 

~evyork, il (A.A.) - C\c\')'Ot'k na buğday, şeke.r ve ça,· yerilme"i için 
Taymi' gazetesine göre, Yuııani,tanda Am~rika hüküm~ti •u '•artları derme· 
ve Ege denizindeki adn;ardıı bulunan yan etmiştir: · 
Almnn kıtalnrı önümüzdeki günlHdc 1 - Fransara gırla maddesi gôtü
Suri~·eye çıkmağa hazırlanmnktndu·. re~k hiç bir gemi, mihvere teslim erlil
lar. Almanlar Sm·iyedc üs kurclukları mivecekt!r. 
takdirde Amman ve Filistiııdeki lngi- 2 - Şimali Afrikarla w Daknrrl:ı 
!iz garııizoıılnrı arkadan gelecel< ııııi :\Iih\'ere hiç bir üs Yerilmiye ktir. 
lıir tanrruz~ .knr'i ko~·nıuğa h:ızırlnnı- 3 - Cebelültarıka mih,·erin yaJflııak 
yorlnr. lngı!ızler Surıyede Almanlara istivcceği bir t:ıarruz takdirinde Mih
muknl'emet etmek üzere Kıbrı•a hava \'er.km·vetlerinin. Fran•ız toprakların
milfrezeleri ,-e hafif harp gemileri rlnn geçmesine hic:" bir ~uretle mü<ınnrle 
ıröndermişlerdir. (DEVAM!~ NCO SAHiFEDE) 

-



• 
( SAHİFE 2 ) 

Umumi harpte casusluk 

1 FİKİRLER · 1 ------.Mefahir 
Pek c:;ki bir tarihe m::ılik bulun::ııı 

(ANADOLU) 

Traktörler 

üç vilauette üç ekip 
bulunacak 

Bir Rus kadın casusu
nun anlattıkları \'C bunun b::ışlangıcınd::ınberi bin bir 

kahrnm::ınlıkl::ı dolu ol::ın Tilrk tarihi 
\'ardır, Tiil·k milleti val'dır.'Pıiiton diin. Ziraat Vekaletinden vilfıyet ziraat 
yaya hnkiki medcni~·etin kaynaklarını miicHidüğiinc gelen bir emirde ~C)'
gfü;teren bu hliyiik milletin hıı giin öte- lfı]Jl_an zar:ır gören halkın b.rhı.laı:ı
de beride ele geçen bil' çok escrlcrh·Ie, ııı.:;dı·mek uzere )fc!.ıe.~1ıe1ıe gonderıl
göğlıs kabnrhcı mefnhiriyle fivünme- mış olan. be~. fr~k~.?!'tın, l::ırım . .-·ntı~ 
mize y~rclcn göğ2 kadar hakkımız vok J<ooı~e~atıfle~ı b1rlıgıne clevreföl:n:e~ı 
mudur? • ''.c barlık ~::ırafındnn ger<!k koopern -

Şarnpanga,. kadın cilvesi ve 35 lngiliz lirası, 
Rumen yüzbaşısının yelkenlerini suya indirdi 

Sevgili okuyuculn:r, ~ize kendimi sir olduğunu ilaYe ettim. Ecdadımızdan bizler<.t intikal eden tı~lercı or~_::ık,ol~n v.c gerel~ ?r~nk .?ı: 
t:ıkdim ede\•im: . YM'b~y ?ı!ttn_?l~sko. beni dikkatle din_ lıu mcfuhfri bizrle evlftd \'e :lhfnclımızn ~ır~.n mustnhsıll~~ın ·al'a_zı.<1.~11~~ cuz! 

Ben So,·:\' tler casu.ı;u lrvanayım. hyor. sıy:ası bılgılcrıme hayr~~ du~ u- intikal ettirın<.'kl<> rnzif~clnr ve mük...'l- b!r ~ı~re~ ı~ıukahılıncle surdurulm" ı 
İngiliz gaz~telcrindl' ınnceralarımı yordu. ~fanole~ko cevnhıııa şoyle de: l<'f cı 2ğil miyiz? bılclırıl!lı)ş~ ır. . .. . 
okumu. olanlar beni· elbette hatırlar- vam et!ı: . . . • %nmana uyarak eleviı'lere güre şe- Vekalctııı .emrı~e .. gore, .iz.mır, Ay-
lar. Fakat derhal ihn edeyim, gnze- -. ~ ransn, ~hm•"~ fonnııı serı tc- kil değiştirmek suretiyle t kamülde dın '::' Mnnı~.a vılayetlermdc bc~.er 
tecifor ::ırn~ında f~nn olan şöhretime rakkısı dol~yısıyle 1şe yaranın~ hal~ hiç ku:"ur etmemiş olan Türk milleti. t~.uktı'.ı·den. mur.1.'k.kep ?n beş .trnktor
rağmc-n o kadaı· kötti bir k::ıdın dC'ği. gelen 80 mılyo~ fr::ınk 1kı~:me~~nde~ı bugiin de znmanımızıu en güze] rejimi lu k l.m ekıp. b~rlıklerıı.~ cmırınde ça
Jim. ~iu bah.si bırakalım; isterseniz d::ı- ha~p m::ılzemesını ş::ıı ktnkı muttefık olan Cumhuriyetle idare olunmaktadır. lıştırı~~cakt~r. B.u trnktorlerle herse. 
ha ciddi işi relen bah~ed..?lim: • lerı olaı~ ~olonyaya \"o Romanyaya da. Dünyanuzda meclenh·.et galop::ın adım- ne ~.rn.rtah.~.~ll~rııı tarl~la~·_ı .. lrnl~yctl 

Bir gün, Pnris ilı- Biıkreş arasında- nımnk ıstıy-01-. larln ilcrlh'or, biz de hun::ı avnk unlu- ~·~ ~a~rntlt>. uı:ulecek. koylunun ;7.ıı-aat 
ki siyasi \'e n:oıkcri miinasebetlere dair Bu kn<1ar aı.1ladıktn.n soı!rn kon~ış- l'tlyonız, f::ıknt bu araıla bcŞerin ılala- ışleı·~n~c \'akıt kazn:ıın:d~ı·ı \'e clnha 
m~ıhı Ptn malfımııt toplamnğa memur ı~~j·ı uzatmak _ıstemcd.ım. ~ alnız ?uk- letten kuriulam::ıclı~ını da göriiyol'llf., c

1
0.k ıstıfa de etmele:u tcmm olunacak 

edildim. f'ookn gittim ve «f-1dy. ri- ıe~.te_ bu!undug.umu. ~ımseje :ıçm.ıma- hunlar harpler bu iddiıımızı tevsik t ı. 
cholsoıu ismi altında bir S:?\'ahat iti- sı ıçın rıc::ı ettım. /.ıj.:ıı:~l~?r~.ıen ~.a~.ı- eıl ... n bir misaldir. Cephede bir in . .:an 
ner('ri tertip ettirelim. Büı·o ~"fı' \)tı ı'.;,_ ı1ı"·orcltım B:ı.•ka mudtırtıı1uı1 ktı"tık 

'"" ,, - ·.. < n <.. • • • • " 01düreniu P:,iiğ:;iin~ hir nignn takıhy<"ll'. 

---o---
Pasif korunma için mi duyar rluJ maz d:!rhnl emrime nmn- masa uzeııncl~ ~uı.ııı 'C '\ aıba~ ?1!1: gt>l'İ<le bir m. mı öldiiı\:ll i e mnhlY•:

de knldı ve hafü1 bir klavuz temin et- !1~lf~kon~:n gozmıc halan knl·l \'ızıtı lıkılıyur. 
mesi için Riikreşteki memuruna nce- ıyıce. t.<.>~nı'. y::ıptl. ~~yrılırke~ı )~anole<:- Tiirk tm·ihimle hülün cihann niinm-
le bir t •lgrnf rrfüulcrıli. P:ıris b::ıhnı1c- hı l:>ızı evınc 'l'emew> ..10\"'l cttı 

b • • • • ', ., w .., .... u. " . · . ııei imti ·al ol:rn ne <'<ık mefahir \'ar-
=-iyle yola çıkflm. fnknt Ronınnyayn .. ~ızın~. k.om~ş.lu~umuz. :;ı.r:ı~lrı :!~rı~- dır. \'e, lııı 1'iirk milk•ti ne hiiyük ad:ım
girteıı fr('n bim1im Yanımda :\forin- k~uı.ı_ m< uh~n~ ı,._l~ı .~C<}J ;ı1~ştı'.): uz.lı:ı..,ı la1· V" ı. ok ~a)ıramanl:ır y tiştirmiş. 
knyı bcrnber götürüyordum. 'farink::ı, çı.çck .. ı ~dını '.eı dıkteıı • onı n otoıı_;o- ir. bıınhrı ~:ı'\ m~ık~·ı bitiı'mek müm 
Ç.ırlık Rusyn:;ı hakimlerinden birinin bılc <!?nuyordu. ram bu sır::ıda ".\farın- ; , müdür? 
kıtı Mi. Bu kız miiah: dil kumkum::ısı ka Y.uzb~~şıyı çağır~ı. Şehirde göriil.c- P.ugün l)iz evlfül "e ubfıulımıza mc
idi. Fı·:ın. ızcn. lngiliıc0, .\]manca. ~mk ! lcrı \':lrclı •. yuzbtışı ber:ıber g!t- fnhirimizi w• k:ıhranıaıılnrımızı ne su. 
Lehçe ve Ru ·ça olmak üzere be:; dili .i'U 

1 
=en~·ı r~·d~etm<!d-ı. Beraber otamobıle retlerle hildirh>oruz? Mnnlesef hu :-:e

gihi konu. up yazıyordu. Jt ~P .. ~.t:ııer,', . . kil pek çirkin ·\', hnttfı İğr~nçtir. Rn-
Biikr~ş hiikCım:.>t m . rkl'zi olsn c'lıı ~·· ı b7:~:1~! ~~nçtı. l\.Iıırinka gii:t.elıli. ınanlarıla filimlerclc. mecmun \'c.> g::ı

Pari . ..; ve Londrarn n:ııarnıı bir \'ilft- gtızellıg~ıı~ d!~.'hem clırhenı ı:;atmnkt:l ıetplcrd..!ki (efrik::ıl:mta mazimizin hep 
~et ~ehri say11ın\1. P.liyle biı· şehirde ıt:t usla ıct~: \ uz.b'.ı"Q'a uytlurulmu~ m~- kolii l:ıı·;ıflnrını s~çerck. bunlar::ı bin 
\ al>anq_ı büyi.ik n1:~uffrl~rin jsmi ca- .lı.de~ı 'e susle!ımıs ~al.d"n bnh~tb. Bıı· lıİl' ,·nlmı ,.,.. düzen ilave ederek k€ndi 
buk duyulurdu. Otel miidiırii. Britan- k~b:ır J,ah\'esın:? gırdılt'ı;: . .Mnrınka :;u kenclim:zi lekelh·onız. Bugiinlercfo ~i
yarıın asil ail<!lcrini g-ö,.;tpıeıı bir tak- ~ı~ıı pa.r:~ h_!lrcıyordu. '\ uzbaı;ı. ha~·ret ncmalnrcln gö..;t~rilrnekle olan bir verli 
'"mt> baktı ve Lnrl\' Nkholsonun rnni ıçınc~e JClı. I• ıırkına \'aran l\fnı?nkn oy- film. başlıba.sma buna ktıii bir ~ıi:,al 
IY•ııim çok eski bir İngiliz n.sal~tin; :::1- naılı~ı komectya)ı tnmnmlmnııga karar değil midir? nugün bütün diinya,·n ,.c 
hip btılunduğumn kanaat getirdi. Ote- vc1·dı: T" k l' ı·ı k · 1 • 
l 1 

'· · • ı t n 1 'it . 1. b k ur· ll"!' ın~ arze( ı cc<ı · J)rnzı ıalır:ı-
•ı d' l.\ ı cıc nı:;ını aç ı \'e ı.omnııya :-:.:.ı- - ·~~~ c~·c zengıı~c •.r. u :ı ·~mm :;ı lııııın mı kalmı,;tır~ Ihıgiiııkli iilkc-

.\ııhı.ı lınin "·l.!.!bleriııi oğrı•nınckl{' b~h- ·ılg-ın •rıLı ('glcnm.k ıstıyoı·unı · · ~· .• ' 
ti,:-fll· olnrağı 1 1 ,..;Ö'rbli. Onu mcrnktn•ı l\1nr7nı...a on İngiliz liralık bi;. bank- 11111 z1ı ıze yacl!gar olar:ık lııra~_aıı ec: .. . • • • <ne ımızın evlad ve. nhfadınn nunmııeı 
kurt.ı1111:ık bir tnraftaıı Yar•m\' . .f:ı- notu yuzbaşınııı ~lıııe ıkıstırcl.ı. Yiiz- imtisal olarak rnlnız' bu;ılar ~11 vardır? 
nol<'.ı;frn.\·n '·m:dı<•ım mektubu go .. t'1-ırn1"'- ' r cfcl-.ttı Fak"t l\l"rııık l · ,, r- ,- • • • ·• • " <ınıı P.ok uz ıklnrn ,,,ı.tnıeg~e ı--...''· e ·kı'lcı" k"-
., ·ııi, rliğn taraft:ın ela namıma !ln:·a ~J~khı. ti~erine cebin<.' ind}rdi. Akşam rı~tırr;;ağ~; iu;.um kal~;~aı~ Sok~ıll~~
c•, kler: olan mitlı Lmıka\'H mU\'a. nla· ıçın gı~.lı ocla~arı olan bır lok:ıntncla lnr K<iıH·iiliiler. G::ızi Osman ıı·ı~::ılnr 
tımı h:ıber H~ı·mes:ni ric~ı ('İtim. Y1r- rnııde\'lı \'erclıl~r ' • · ' ' · 
1 · ~... 1 k h l · · 

1 
Ak t · · 1• 1 k 1.h • •• ııııııtuldul:ır mı! Duıılarn <lnı1· elde bır 

ı:ı\ •. ı .• nc es o ar ııye nezaret mı e _ ş<ı~~ • an .yec ı ~uç~ ta ucnt go- ,.0 k e~erleı· \'e \'CSikalar dllrurken iç 
Liir(l &~ fi irli. \ :.> b nim Lud\· Nich.ıl- turmek uzeı·e lıır otomobıl g 0 ld' " · . · "' ı. camaşıı·ivle ~öbek atan Kı\'lrcık ıw:;n 
'''il ol luyumn gbre, Yarlı·n· )I!ın•' 1 "~· Bınerek Yarb:w :\f 0 nole"koı1111ı vı'J · • · ~- • • ,. . ' • • • " " - ııeredeıı hulunııp cıkarJlı,\'ol'?. . 
ko -:ahte b:.ıbnmın biı· do:-.tu idi. hıRın.1 p;ıttım. ) cmektC'n flOlıra Mano- · l"'JJ.o • k ı t t d'll · h lk h' 

Sığınak ve s iperler 
hazırlanmaktadır 

Pa~if korunma esn:slarınm icapları 
na gi)re şehrimizde sığmak ve ~iper 
inşasına ve> hafriy:rtııl'a b::ışlanmıştır. 
Evlerde yapılacak pn if korunma teş 
kllatınııı bu ay .:;Onunda teftiş eclile
cei{i malfımdur. Ayrıca ht>ı· ev \'eyn 
"clp::ırtınancla biı· kOl'Ullllla amiri, hİP 
ir'tibat \'l' gl.)zetleme eri sccilecek, 
y::ıngııı ekibi \'ticude getİ'rilecekUr. 
Bunlar, kendi \'azifeleri üzerinde 
ha~::asiyelle cluracaklaı·ılır. Korun -
mn iınıirL yangın. öndürme vesaitini, 
. u dolu kova ve teııekleri \'e nnimkiin 
·e aiı• cih,.az.lan teclaı·ik edecek, sıhhi 
vc'tıbhi malzrmeyi h·nır bulu:1dura
cnktıı·. J\yl'ıca yiy~rck \'c içecekleri 
zehirli gazlardan korumı\k i~iıı te(l
birH·r alncaktır. ElektirikJ . u, hava
gazı \'e k:ıli.ir•ifcr tertib::ıtını icabındn 
tamir için lüzumlu m11lzeme de ev ve
ya aııartnınnrln hazır bulundurı.ıla -
t.aktır. 

1 !'i yuşJnı ikm:ıl ed~n ve 60 nşın1 
biliı·miycn hiitlin yOrcldaşlal', ha,•ilyn 
karşı korunma ):>ilgisi edinmek için 
reni kurslara de\·am i!deceklerdir. 

Fuarda 
ODALAR VE SANAYi MOES· 

SESELERI TEMSiL 
EDiLECEK 

Ticnret Yekah)ti, Tiil'kiye Ticaret 
oclalarının bu -seneki funra zengin 
biı' şekilde iştiııak etmelerini bir ta
mimle mıntaka ticaret müdürlüğüne 
ve ayni z.::ımanda ticar.et odqların::ı 
bildirmiştir. Belediye reisliği tlırafm_ 
dan ticar~t odaları için Sergi sarayı 
içinde geniş bir ~·er nyrılmışt!r. Bu
rnda her ticaret odasının gönderce
ği eşya ve malı ulleri için ::;t-andlar 
vüc:ude getirilecektir. 

Ticaret odalarmın. 'l'ürkiycnin her 
tarafındn retişen mahsulat ve elde 
edilen mamulatım fuar ziyaretçileri
ne çok güzel bir fJekilde teşhir et -
mek için şimdiden tertibat alınmış
tır. 

l\lıntaka ticaret müdürJüğü v~ ,şeh 
rimiz ticaret odası bu mevzu ile şim
d i<len -nlii.kadar olmaktadır. 

tktısacl Vekaleti de ayrıca ~::ıırnyi 
miiesse:'elerimiZ'in bu seneki fnnra 
her seneden fazla canlı bir şekilde iş.. 
tirak etmeleri hnkkındn bütün alft -
kaclarln.ra bfa tamim göndermi~tir. 
Ihı hu-.usfa~i tamim, mınJaka iktıs:ıt 
nıüdiirliiğüne ele gc.lmiştir. ;Bn • ene 
fuara iştirak <!clecı,klere ilcr Hil'lii 
kcılnylıklıır gö terilcccklir. .. 

""---........ - 000-...... -
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l~F _I K __ R_A ......... 1 
türkiyede kimle 

karşıla-şılır? 
BAHRİ SAVCI 

Türkiye, son günlerde aiyaaet de
dikodularına adı karışan bir memle
ket oldu. Biz, icabında-, dostlara kar
şı l-ir sempati, düşmanlara karşı bir 
gayız tebesaümü h'aline geçiverecek 
olan bir gülütle bu dedikoduların 
tahmin ve mübaleaalarla dolu akis· 
!erini dinlemekle iktifa e diyoruz. 

Yarü ağyarın matbuatında, biz~tn 
hakkımızda gözüken yazıların, bize 
bizi anlatması bakımından fazla bir 
kıymeti yoktur. Bunlan, ninayet bi· 
zim hakkımızda ne düşünüyorlar di
ye ehemmiyet veririz. Bu arada bi
zim sulh davamızı kavramı§ b.:r seae, 
ve icabında silaha nasıl sarılacağı -
mızı anlamış bir ifadeye rastgelir -
sek anlaşılmış olmanın verdiği bir 
hazla dikkatimizi o tarafa ~eviririz. 
~ok, bunun dışında, bizim dürüst va
ziyetimizi, her hangi bir tefair ölçü· 
sü tçinde, şüp'heli ve yanlaş hir dir
hemle tartanlara rastgelirsek,o za. 
ınnn da bu idrak geriliğindeki hazin 
man~araya sadece acırız. 

Anknranın bu harp karşısındaki, 
vaziyeti, sakin, fakat büyük bir 
Okyanua gİ~4: berrak ve hey -
betlidir. Bunu anlamak için 
bilmem ne gazetesinin diploma -
tik muhabirinin filan yerden alaığı 
habere atfen yaptığı tahlil ve tah -
minlere değil, bizzat Ankaranın yü-

Ma5 i maddeler ihracatı i~in dıuıil- züne bakmak kafi ve lazımdır. Bu -
de fıçı imali husmmnda yapılmakta raya bekanlar göreceklerdir ki, Türk 
olan t6tkil<ler. mi\:bet şe1<ildl! netice. politikası, tarı'h müvacehesinde iddi
l11nmiş·dr. Yakıııda 1sian 1nılda ve iz- asız VE' şamatasız bir varlık olmak 
miı·dc> fıçı imal:tthnnt>leri kurulat•ak~ ve -yaşamak hakkından çıkmakta ve 
tır. Yapılacak uc1ız ve nrnhtclif hoy- bu hakkı kuvvetle müdafaa etmek 
daki fıçılar. tent>kt-. yerinr dahilde de nzmine dayanmaktadır. Bunu Türk 
kullanılacak ve içlerinde zeyti:ıyağı, milleti ve onun Şefi tayin etmi§tİr. 
sadeyM,ı. sirke, turşu, şarap \'e di~er Bunu Tiirk milleti ve onun Şefi mü
mayi nrndclel~r muhnfnza edilebile- dafaa eHecektir. 
eektilf. Bu sırada bazı Ajans haberlel'l:n -
-Diğer tarMt::ın fı~ı imalafı il<! uğ- de, Türk coğrafyasından ve bu coğ

ı~:;::ııı kiiı,:iik sanayi crbııbmı ~ima - rafyanın strat~jik ehemmiyetinden 
ye ve fıçıcılı~ı teşvik . .etmek iizerc. ele bahsediliyor; bu hak ve bu hakkı 
1ıcô"Qfu!er aiınması 1'l::ırnı·)rıffifarılrriış- m üdafaa azmini RÜd en Türkiyeye 
~ır. · z kartı yapılacak bir tecavüzün güç • 

-----x lüklerle kaı-şılaşacağı, çünkü I'ürki 

mış cografyaaının pek 'a§ılacak bır MANiFATURA FIATLERI ı
yen_in y~lçın dağlarla göğsü kaba~-

• 

1 ,.,,,· l B k · ı·· · (n ko t. l.h t 1 " 1 ı. h· ~ ,.rı ·a em u ::ın, ı erı :ı ·n ı-
.. .. . ı c uyu ne!~ mı ·ı-ı mu< ur mıınvı- ''" s ~ ::ı me._e e. ınc en u. e bns- t::ıbn el\·erişli olan ''atandnş ve millet-

•1i :ır:-ğıma knclar •"elin,. o ırııları t.a,;. l"clı \'" f rrın ız t Mifl"rinı' ha\'1° bazı e ... - •• • • . '. " • dı\fıln rımıza diişcn vnzifc "dt>p \'(' ha-
lim t'tl i. Beni memnun etmek !~iıı mü- clos~ u1ıatr dn

1 
g(1?sterdı. Ben ceva~n: yfıcla ıhı dünyalara misrıl leskil e<lcn 

ıltiı·dnn epeyce dir 1 klif nlıhı!ı aıı!a-:ılı- - ş ~. < e ım. Babamı ~ok alakadar TiirkJü.!riiıı me\'C!.!diretincc znferlc>r ve 
yoı du. e<frn me.s~!eleı:. Rur:ı~akı r<ık<ın!.Iar~:ı ş:ııılnrl: dolu fal'ih[nden ııar ·ııl:ırı p,Jc 

Üğl.•<len. oııı-n C'ook. irf,etiniıı "t•ı·ıli naznl'ıın ·\ ıkers fabrıknsı da musaıt 1 1 1 · el . · ı.: · • 
ğ-i kin ··11ı bize sel11'i ı::-e;,dir'lf. Snat 'he~: şart;l_nl'la tnahhiitte bulunabilir. :1ı .ar1a ' 1 )I~ e1·n son1ı·nkı lbl~lshıllcı-.e 1

1Y1 ~.el-
t t 1 r· d'.k )>' v b l\1nııolo"I' h'. ·· h t ~ F cın Cl'( c rıtı tınma arı. ı assn ıugun-
•' r, 'C' c on u ·. ,ırnz stıı>J'a 1 nr !l\' .. . "''? . ıç şup e e. ~enen ran_ lerlle cok, pek "Ok liizumlu ,.e faydalı 

Siper va f;Jğınakların hazırlanın::ı
sı münnsebetiyle çarŞıda giiı·"k ve 
kazma ımtışlal'ı haıoreilenmiı:tir. 
Huni-arın Hatışları fiyat mürakabe ko
mi,yımuncn kontrol edi lmektedir. 

--- 000---

ŞARAP IMALATI 
ARTIRILACAK 

Vilfıvct fiyat mürnkabc kOYI\İSVO- yer olmadığı söyleniyor. Bunu h'r ha· 
illi, yn'i·ııı toi)Janac:ık. 1rnndnr:ı ·dtış kiki dost kalem söyl~y.or. Fak~t biz 
fi~\·,a~lnrını tesb~t edeceh-l·Ur. Ayrıca ona, onun ~u kanaatını dalia zırad~ 
ıne\·sim miina~ebetiyle. ipek, kC'ten k~vvetle~.dı~ecek olan şu hakıkatı 
ve p11muklu mensucat fiyatlarının te~ ,oylemegı .. bır, zevk sayıyoruz: 
biti için yapılmaktn olan tetkikleı . Ev~~ Tur~ıycye saldıracak olan 
yukıııda sonn t>rccektir. To1ltancıln- b~r mutecavız çok sıkıntı çe_kecek ve 
ra l 'tanbulda olduğu gibi yüzıic on r4 ı~an olacaktır. Hududlarımızı aş
lıc>ş, ııerakcndecilel'e azami yiizde mn!a yelte~en ordular Türkiyede, 
yirmi ni.slıctinde kar lıırukılma1ı rnuh ~ııglar1a, çollcrle, n~hirlerle kal'fl• 
temeldir. Sntış'-arda kar hadlerinin tşacak .':e bu!'lar d~ıma onun ayak
de f::ıturalara geçirilmesi knr::ırfaştı- arım koste~!·y~n bırer se.d olacak• ' 
rılacnktııı. tı:,. Fakat .. Tu~kıyeye saldıracak bir 2\frınC'lo·"o g'ldi Biikı·e~tE> n~ !.\nim~- ız Mklıflerının surellerını bana ver- 1 ? " • 

· ı •·· · t'l Z · 1 ·ı· - d' A t k .. · ı · A... 
0 

maz mı· g: n:lr<ı'' \'ermı~ ı \. .ırn nl!! ız ~t-rn- ı r ı · mevzu uzcrınc e ısrar eı.111e-

ı d ıııiıı h.ıb('rdnr olmıı"'ı i\'i 1-ıiı s· \ d"- dim. F'ııkat biraz ~orıra Fran~mım bu 
f•ıldi · · te.ldiflere göre harp qrnlznmc~i teslim 

Y:ırh~y )h•ı 1e,-ko \'e Ladr ~il'hoı- C'dip etmediğini sordum. ::\1anolesko 
" 1? ··,(in:· c!.eii". u·li ı('t' .ıııi;ı :.• ını. ~evalwn, lfl26 da H.omanranın tavva
Bir f ngiliz gn;ı;elesind:.>. Ynrhc.>\' :.\[n- re ~·e orta e\·saftn toplnr ·aldığını ·sÖy
noJ:..ru' ının hazır bulunduğu bii· ziya- !edı. Hl2~J da tayyare siparişi yapıldı
fot te general N icholsoıı ile ve cli<,er ğını, fakut tecrübe mak~ndh·le teslim 
zabitlerle tıınıştıj!ını okumuı;tum. 'hu işlninin pnrçn parça yapıldığını an
ıki adam arasında ı"~mi müııas •lıet- !attı. 
tPn fazla bir ~.e.\· olmadığını :ınlnmı~- Bundan sonra hav::ıi ,."ylerden bah-

.ıl. E. 

liAMIDIYE VE DENiZCi 
GENÇLER • 

11 cybt>li deniz lisc:::ini hu yıl !.ıiti
ren gençlerin Hnmidiye mektep ge
mi~iyle biı· tetkik \'e ::;taj ~eyahatiııe 
çıktıkları haber alınmıştır. Gemi, ha. 
zı limıınlarımı7.ı clolaşncnk ve ,onı-a 
l:ıt::ınlıula dön~<·cklir. tım. Bu ıniina~ebetten istifnde etme,·! settim. !l~~e saat on l.mçukta otele dön 

diişliııdiim ve Fı·nn~ız _ Rum~n miinn- <liim. ::\tarinka saut on bire doğru gel: 
sebctleriııi Ynrhay .Mmıolc>skonun ağ- di. Çok neşeliydi. ~larink::ı ylizlıaşıdan ~--, ı L · A"' N 
zındnn dinlemek istedim. ~lal'inka plfı.- bir şeyler öğrenmek için miiclhiş bir 
nımclan haberdardı. Ve müıın ip bir kurnazlık düşünmüş: Bab::ımm Vikers 
sulıayln münasebet peyda ederek ça- fabrik::ı ında hi ~dar olduğunu ve 
lışmnsı, i lerimi koln\·laştırmaı:ı Hi- Fransız tekliflerine çok :tlaka göster
zımdı. diğini ·öylemiş ve kızını bunları öğ-

Ynrbny Manole . ..;ko ·aat beşte geldi. renmek maksadiyle Hoınıınyayn gö.n
f neliği otomobilci• bir yüzbaşı ve bir derdiğini ilave etmiş .. 
ciçek demeli vardı. Yiizbaşrnın ,·ıızife-1 ı:u mesele hnkkındn.b.ilgi .ı;nhibi olan 
~i demetii .Manoleskoyn \'ermek ve tek- yüzbaşı, Mariıılrnya teknik malümnt 
ı·aı· oiomohilt:! dönmekten ibill'Ctti, .Ma- verr. ~ğe baş)ıyor. :\farinkn buna mu
ııolesko il• koııu,.mnmız epeyce sıkın- kabil yü;ı;ha&ıdan re..:;mi bir vesika i.:
Lılı \·e heyecanlı oldu. Onu inanclırmak tiyor; bunun için harçlığını.lan artır
içiıı Biikreşte çok kalmıyacağımı. İs- dığı 35 İngiliz lira ·mı vermeğe hazır 
tanlıul yoliyle Filistin" gidf'O?ğimi sö.r- olduğunu soyHiyor. Bu ve~ika ile hanı
ledim. \'e babamın s•lı"ı.nılnrını, sevS!'i- mını memnun etmek istediğini anlatı-

Bank Komerçiyale İtalyana 
Banko Di Roma 

Döyçe Orientbank _ Dreı.dner -
bank Şubeıi 
Emlak ve Eytam Bankası 
İzmir Eınaf ve Ahali Bankası 
Oımanla Bankası 

Türkiye is Bankası • 
\ . 

hmiı'şubeleri 12 mnvı:; !ı n tarihin 
den itibaren gişeleriı;i n,.ağırla y-a -
zılı s.ıatlerde ::ıçık bulunduracaklaı:. 

Şarap htihsalfıtımızııı artırılması 
için yeni bazı t.edbirıJcr 'fllınııınktadır. 
lhı m~yandn şar::ııı imnlfılının serl)est 
hırakılması hakkıncl::ı hazırlanan ve
ni knnuıı h"ı.vihn:-;ı Bii\'lik )fille~ .M~t·-
Ji:,:ne veril~i~tir. • ' 

İn h is::ırlar iclareı:inin dP Te k:O:chığ 
~arap fnbrikasını geııişletmege ka
rnr verdiği. hunun için bir proje ha
zıriadığı h::ıbe11 :ılmmıştır. Bazı in 
ı-:tıat ya1Hlac-ak \'C bir de at öl~ c vıicıı
<!c g-t>tirilecektir. 

lzmir dvarında iııı~a cllilN•ek lıii· 
\·iik şar::ıp fabrikası için ırü"ni4- ve 
~Hl\'Hfık bir \'er 'aranmakt:ıdı::-. 

---x---
lraktaki lngiliz kadınlari 

---000---
BANKALARDA. Y.AZ TATiLi 
Şehrimizcl€ki biitiin L:ınkalar, me\' 

sim miinasebctiylc yaz t:ıtilinc haş
lamışlardır. Dugüntlen itibaren ban
kalar saat 8,~0 elan 12,30 a katlar 
::ıçıll: kalacak \'c oııchın sonra kap_ 
ıırıtılncaktır. 

---ıooo---

DENIZCILERıBAYRAMI 

duşman Turkıyede bunlardan hariç 
1 olarak, aail Türklerle karşılaşacak-
tır. ' · • 
. Da~lar, dizleri büker, fakat geçi
lır; çoller tabanları patlatır fakat a
şılır• nehirler, üzerı'ne atlıyanı yere 
vurur, fakat aıçranır; geçitler, hücum 
edene kan kusturur, fakat tutulur. 
Amma Türklerle karşılaııhnea bun· 
!arın hiç birisi olamaz. 

Tirkiyeyi, jeoloji ve eoiraya d .. 
ğil, rürkler korur. \. .. 

RAD YO 
1 temmuz <lenizciler lıayr::ımmın 

zengin bir tarzda ku'tlulaıımaı.;ı için 
şinıditl.:n hazıdıklarn lıaş)lanmıştır. 
K::ıpotaj kanuniyle Türk denizciliği
ne temin edilen istiklillin \'ılclönümü 
bayramı için alakadar1::ır: bir prog- BUGÜNKÜ PROGRAM 
ram hazırlam::ık üzeredirler. Deniz 8.00 Program, 8.03 Ajan ... hnberlC'rİ. 

Baıtarafı 1 nci Sahifede - sporiyle iştigal eden kulil pi erimiz ek .18 l\!iizik: Hafif {ırogratır (pi.), 8.ıHi_ 
• ı-· ı hu h::ıyram. a iştirak edeceklerdir. 9.00 Iw kadını - Konuşmn, 12.:rn Pro-
Ktıc us, l (Rnılyo) - Kahiretleki g'nım, J 2.3~ :Müzik: Kansık sarkılıır. 

ingiliz ör<lul.nrı lı:ışkuman<lanlığı ta- 12.50 Ajmıs haberlerj, ıio;," :.\Hizik: 
r::ıfından neşredilen tebliğde ln-.ıkbı Sovyetler • Finlandiya Berfılı r şarkılar, 13.20-14.00 ':\Hizik: 
Rutbah kalesinin ingiliz zırhlı kuv- Karı sık progr!lm (pi.), 18.00 Program, 
vctleri tarafından zaptedildiği bil - arasındaki hudud 18.03 Mlizik: Radyo Caz orkestrııı;:ı 
dirilnıektedir. Gündüz ve gece bura- (İbrahim Özgiiı· idarf,.;inde) 18.40 
dnki Iı·ak kuvvetleri ta»ya-relerlc şicL . ~~~k~va, .ıı <A:·A.) - SO\·:yetle.~ :.\Iüzik: Geçid programı, 19.9)· :\fiizik: 
det.le bombardıman -edilmişlerdir. bırlıgı ıle Fınland~ya arasındakı ka.~ ıl Pi:ıno ile caz parealnrı (pi.), l 9,30 

lt1l'İni ih"ı.ve ettim. yor. Civarda bir çok tahııip edilmiş kam- huclud hnttını tesbıt eden anlaşma dun Ajans haberlel'İ 19 41':'. ı_r , , • ,,._ 
,·oıüm· mevcuttur. M' k d 'k' +. f .. ·ıı · ' · ;) nonu .... m.ı · ·

01 

l•'ransız şnmp::ınyası, )farinkaııın Her gün saat 8 .30 dan 12.30 J ).l h b d ı. 0~ 0.va a 1cl.1ı "'~rat. mumessı erı ara- ra:ıt takvimi, rn.50 :'ıTiizik: R'aclvo in-· 
• fnııolesko, ailemin lıatıl'ını sorduk- cı'l\''•leı·ı· \'e ,,,,,.ketı'ııı·n nf>bı'nc ı'neıı 9,,,r-> C t . .. 1 . 8 30 d 11 30 • u are e esnasın a uir avcı tay- .~·ııı a mıza e ı mı} ır. 00 saz hev'eti <>Q 15 R· rl. • t . 

h 
· · "" "- ...., umar eaı gun erı · · an · vııı·emı·z, mecbuı··ı ol:ırak "·ere ı'nmı·ş.. · BiR ST]PA 20 4- ·1-r··" · ' .. · '1 

)O g::ıze e.sı. 

dır. 

t •• ·111 sonra. oşum::ı g.tını.,·en suallc>re 1 .1• ı· k "''·---~-----------•! J • J. ~ r k A t·· ngı ız ırası nrşıı::ındn Rumen yüzba- 1 " d.. . . ,. . · o • uzı : ma or saati - Pakize 
geçti. Bunlara b::ı~tan savma kı;;a \'C Ik 1 • • l' d' G' 1 z· ABJT ADA :;e de ıger bir avcımız inerek tavya- J dsınkı, l l (A.A.) - F ınl::ındıya Alb<>\•ı·ak taı·afınd·tn ke a 1 1 1 ŞıSl ye 'entıerı suya lllC il' J. ılZ j mu- ~ ,ı '1 · · k rt . ı l · ] b 1 İ , h lk "· ' • lllc n SO O ar ı u_,·durma ccvaı>lar ,·ercı.·nı \'C me\·zuu k 

1 
J recıyı u armıştır. Rutbnhda halen .< .... .ı <'Sınc e nnzır u unan S\e" ::ı 21 00 11• t··1.,1·k. l)ı'nle···ı·c· · ·t ki .· 21 no a\'e e oir buse ne miihiirleııdi, bun- ug••·e·a·:·z·-·· b . ·ı· t• .· ı· l . ,. d \' •,t:<f . ~n ,. • .• 1 ı,., e- eı ı. . .• cl?ğiştirmek i. terlim. Fran. nnın .... Ro- l b in ıngı ız garnizonu mevcuttur. I- p~r ~sı ıc erı nn en om ı~ ı a et- Konuşma, 21.45 ,Müzik:'Rad,·o rırk"'"!.-

m::ıll , .•. l.'"ı Rtı~j·a al"~·hı'ıı,.. ı.ı·ı· harl>e . u··- can sonra .\'ÜZ aşı gii1..el i.\farinknyı evi- Esrarcılak: r:ık kuvvetl""rı'ne cebren .ı'ltı'hak ""ttı·- mıstır ... ·~ =' 
• ., " u • " <= "' - ··t·· el(' R 1 t l 'h 1 ı ı, · " . ., " · rası (Şef: Dr. Ernst Pr::ısfeı·ı'tıe). 22 .• ~0 
··kı k . t 

1 
.•. h 

1 
k el . 

1 
ne go u~ ı, umen orc uı:ıunun e::; ı a- Peştema cı ar uaşıncln Hüseyin oğ- 1•1·1n1is olan bı· r,.ok Araıl '·u\'\·etl,..ı·ı· 

ru . .eme. ı~ ec ıgı fi;: ın n şnyın nrn tıııa cfr. ı·l' •11 mt'ı'hı' "ı·k tl .•. 1 lf \kb ı t .. h , " ıJ\ ...,. ~janc; hnbel'leri. 22.4!> :\lı'ı·zı'k ·. ("''ıZ-İngilizlcriıı ÇOK nltıka gö.stel'diklerin- ' ' 1 c · m \'e,, ·n sur(! crıııı u a:rnn / ·
1 

tııu un şup e iizerine 'tlyrı1nrak ku\'\·etlerimi;r,e te:-lim ol- ta bankalara falinınt vermiştir. · ' 

1 
b h . t Mnrinkaya verdi ve tekrar otele getir- üzeri ara~lırı ınca üzerinde otuz beş nrnktnclırlar. L 1 • '" A) hnnıl (pi.), 2~3.25-23.:~o Ynı·İııki ııı·o· 

c en n settım. \'e ngiliz Vike!'s fnb- di. Bu ,·esikalarda Rumcı• genel kur- t' lı 1 onc na, 1' ( A. . - Burny·a ge- gram \'{' kap:ıiuş. 
rikasınııı nomanvndıın bir ipari!' al- ' snn ıgram e.srar u unmu§tur. Iraktaki ingiL=z emlaki: ien hah.erlere göre, l\luı;ulcla ,-e ,,et- · 0 

., ınayhğı ib :Maliye nezareti ara~ındaki * Ra<>icl kızı 30 va d c~rık -.. d " ·----mfühg·ını, Roman' nnııı bu gı'l,·ı· a.sker·ı "' • • şın 8 
•7'" ·-a ''°11 ra, il1 (A.A) - Dün neşred!- rol mınfa'knsında bulunan rru··tu.n" ı·n-

,, "' ihtilfıflar tnmami.~·le görülu",,..ordu. B~ı"an ceza eviııd e m"hk.. ı d 1.· k ÇORAP ihtiynçlnrını daima Fransa ile temin ., n , J ' •• um ar an len uır nı!arnanıcy.e göre, Irakta i- ~iliz teba::ıhlar hayatta ve sıhlı::ıtte-
1\fok adımıza nnil olmuştuk. Yııl:ın Yaşaıın yemek götlirdüğü sırada ye- k::ıme't ed€n şnhıslar, şirketler Ye eli- <lirler. l\Iusuldtıki konsolosluğa ilti- İktısad Yekiıleti, çomp ~tandaı• -

etmek yolunu tuttugunu hatırlattım. bulmak kolaudı ·, bir rahatsızlık baha- mek :ırasına 60 .santigram c!Il'ar ~ak- ''"'.~ nrnk~a.mlar, nla)ı've n.ezare•fı'ııı'ıı c t · ı b • ·ı· ) h 11. a· · ., 
1 1 

.. h h.- - -r ., -;- n e mış o an u ıngı ız er ma -a ı ız:ı yonu nizamname inde t..'ldiht 
Ye ba~1mın bu vaziyetten çok nıüte~- ne ederek Viyanava hın·eket ettik.. nelığı görü muş, er iki suçlu vaktt- mu:;::ı~ıde.:-sı oln1~ıksız111 tc(lı,·::ıt }'f'P - k ı h. · ı h l k 
•••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,~~~~~~~ 1 ıı· · - J •• ma nm arın ımaye~ııte yu unmn· yapmaia ~rarrermi i~ Bu rndılfit 

' 

anarak ac ıyeyc verilmiştiı•. mıyacakl:ır Ye kendilerine n;t kıymet t ;ı 1 O l )',:ı cı. l Hıraızlıklar: • 
1 

k 
1 

' '·l a~.ır ar. rnva ıueıd ingi iz kadın muv'.lkkat olacak \'e ııoımnl v:ı.r.i -

S
• d 

0 
k'. lc;ı·ı 1aş. a arın:ı dcvrı>tmiycccn er - \'e çocuklarının muv:ıffakn·ehe foh- yet ::ıvdct edince cs-a.s fıi~ıınm:ımr trı 

ınemasın a . çkl UYSl~.llar mev \ı~lll<!e ~ebzMe bah " dıı'. ':\l:ılıye nezareti bııgitn bu hU!lllS. !iye i baş::ırılmışlu·. bilrniına geçiJPCPktir 
çesııu e u eyman e ı oglu • uırt::ıfa IBi · 

B u G o N Yıldız, n. :\i u~tafo Karabin::ının su ~ n n H &t . 1 
Butün ömrü boyunca diinya medeniyetine bini.erce ve binlerce hari- nm1ontn~\.:::liit101d,~ne tOelfle~reu.~nt'ıinral ' ... kaıl.}m'mı~.titnud~ u;:?) ~ a u a TA VY A~E Sınemasında Tel. 36-46 

kuliidclikler hediye eden cih-anşumul mucit THOMAS EDlSON'un · - · l • " ' - ~ 
hakiki hayatını takdim eden emsalsiz. harikalar Qaheseri tulmuştur. DQUGLAS FAİRBANKS JR JOAN BENNETT'

0 

" * İnönii caddesinde 755 sayılı :u.... , , • - ın 
EDİSON'UD GENÇLİÖi ~ada izzet oğlu Memduh Gü,•enç h Yarattıklnrı eınS11lsi7., fevkalade macernlnr dnlu aşk filmi 

}Jaşrolde, yaşı kiiçük deha:ı büylik san'atkar MlCKEY ROONEY ta- (~lı~trlKl.~a~~ml~Şyauo~nğ~k~alzşça~.l~ı~:~k~~it~t~11~:ş7j~~~ ;; ==.="~"""""e'ş"""ı";ı·""'"""'Ceh""""'e"""'n"'"'"n""""e"""'ii-1'\:::_. 
rnfınclan cidden hayr::ınlıkl-ar içinde kal::ıc::ığınız namütenahi giize!lik-

leııle dolu olarak viicuda getirilmiş em~alsiz bir filim. 
~RICA - Fevkalade nefis bir m~vzulu Tabii Renkli Canla Reaimler Şehitler cadde inde şoför 1.İesucl • • 

Tt~1fu~::ıı~~;~~~d~:,0 g-. un:n-d-e5i~ :ea_n_s~a~u:~.z HALK MA- ;fö~f ~~i{~A~1~r~~:~~~~~ ~Ç,_Ai""AŞ'k""i(~;b;~~ .... ~;::;~: .... ;:::NANDELl 
Fıatleri - Birinci 20-Balkon 25 - Koltuk 30 kuru tur. yet V.{!rmiş, çocuk hastaneye kaldml

mış, euclu tutulmuıtur. 

El.HAMRA 

Matineler: S.30 - 6 - 8.80 Cumarte8i gün O 2 Pazar ıilnil 1 de ilave seanslar ... 
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l2 ~fAYIS 1911 PAZARTESi 

Holland 
KraliÇesi 

Tobruk, Sol/um mın
takalarmila 

-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHIFEDE
Habeşistnııcla lngiliz w Rodezya 

Amerikada derin 
akisler 

-Ba, tarafı 1 nci ıahifede -
gliuü nrdii(i gemi zayr:ıtı rak~ınlnrı 
\'•• ingilfereniıı, Amrrikıı donanması. 
nın yaı·dımı olmadan da mücadeleyi 
lıaşaracağı <ÖZi<'l'İnin hakikati göster 
rııediı{i, amiral TJcıı tarafından veni
len rakaml:ırııı dn hakikati ifade et
mediği ve tnm olnıadıgı ,imdi -anlaşı
iıror. 

Ödemis Cumhuriyet müddei
umumilieinden: · 

• 
• tayyart>leri Aıniıalagi kalesini şiddet-

lı,fl_.erşey Jeaişmede.. L)Ün gece iki hitabede le bomhalnmışlardır. 

Ödemiş cezae\'inin !141 mali ~-ıh için bir senelik ekmrk iht i ,· acı bpa
h zarf usulü iic 1-5-!l il tarihinden i tibaı·en on he• gün nıfıdcletle rk• it. 
meye konulmu~ttıl'. 

Beheri 960 gram olmak üzere günde ikıncı nr\'iden ı D!l il:"t '.!:~ıl '<ııM 
•ıa U< o C'enubi Afrika tay_yarcleri muhtelif 
ılaıa~, "Irlrnır:. gelen değişmeler bulundu verlerde hala muknvcmet etmekte olan 

ekmek verilecektir. 
İstekliler her gün mc.<ai saatlerinde ~artnameyi müddeiıımnmılik ve 

ınıı i><t"h ı 1 ı d ı Hepı·m··ı·n 'ttal"aıı kıl.·ılarıııa kars.·ı hiı'cumlar '.·uıı-'ı:ı· · • a.e re o ı.. ı.. Lo"lıdra, 11 (A.A.) _ Dlin Hollan. ,. 
sı :ıı;rı ayrı, 1ı pimizin ruhu, ka- nııı;larclır. 

cezaevi dairelerinde mürac-aatla görebilirler. 
Muvakkat teminatı 7'15 lira olup teslıit edilen 960 gramlık eknıejj:in 

•nın · · ht k b danın düşman iııtilasınn uğramasının "'üs.·man ta.Fare\el'i Malla civarın· 
ll ıçı, ta c ·şuuru a~ ·a a~- nldönümü idi. Londrada bulunan ıJ - , 

•• azcıı bı'ı·ie"tı"'ı'ı11ı·z ku"eu··cı'ı'k bir . d cl:ıki uemil•re hücuma te.-.eblıli• ('tnıis. -
"'1 · ' "' • ' Hollanda kaaliçesi Vilhelmiııa, ün "' ' Ya ınukabil: diğer tarafta uzak 1 ıı !erdir. Bizim avcılarınuz, bunların yo-
t, l~rle yekd" "mlzdeıı :ı;- ıyız gece Londra radyosıinda biri 1 0 .an- lıınu keı;erek bir tayyareyi düsürmü~-
\' ndıınize haRahm: • dtt milletine diğeri ingilizce konu • !erdir. Bütün hu harekfıt neticesinde 

ı 
1 

,an milletıe{·e hitaben iki hitabede . . t ' ınızla ···ıcı"I "•crülıe erle k bir ta,\•.varemiz rrerı clönm•~ı· ir. 
IJ,. ' ''• ~ • " ' 1ı· uluıımu><tur. Krali"e, ingilizce o • "' ~·· ' 
.. rie haratm ı.11ıu·Jer ve esir- nu~an miİlelleı·e hi,abe.inde Hallan- Kahire, 11 (Kudüs radyosu) - İn-
ıe. tıpkı bı'ı·n,·o t"""kk!llümüz gibi · , giliz havı' kuvY ' tl'ori umumi karar".a-l:ad • c ~0• • dava ,-aıhlkiarı vardımclan do·ayı te- ' - " 

• 
ı a.r dei(i*i~·onız '!. · • · · t k' hının tebliği: ,1 kucıicük •ocuZ-tın. henüz ana ıı.t- ş kür et.ili en 1'onra demı~ ir ı: İngiliz ta)·y:ıreleri, tilin öğleden· ,;on. 
" k ' " - Hollanda imparatorlııgu. meta. . ~l' .urmamı~ olan çehre>i, yarın netle •.ı\·akta durmaktadır. h\:(a] e- ra Sicilya adnsın<l1ı Kala.ıya ve Komı-

l)ccck, omuzlafınııı üstünde baş_ dilmiş lopraklaınmızcla tek şıar. mut- soyo ta)'yare nıeyd,ınlarına hücum et-

İngiliz \·apur zayiatı rakamlarının 
kongre üzerinde bü,·iik bir tesir ya
pacajbıldan ~üphe edilmemektedir. 
Nevyork Taynıis gazetesi, en mühim 
mese lenin İııgiltereyc yapıliıcak yar
dım münn«'bdiyle gönderilrcek 
· ·ır p m-.ılzeme8inin Ameı<ikan donan 
ma:n ile himare•i mesele,; olduğunu 
,-azarak dh·or ki: 

- Biz, ;-:ıpılacak her türlü yardım 
iein İngiltcrenin tamamen müsküi 
\·aziyet L• ge<;mesin! i~tiyen Ye bekli
>' cnlerlc hemfikir değiliz. İngiltere
ye ~·ardım ynpmağı hakikaten isti -
.vor:-<ak Brilan~·-anın tanıamen 1nnh -

C:ık go··z·'~ı·ı·ııı· n "·ıkışlnı·ı ,e•ı'ııin mis.lerılı'r. Tumameiı o-afi\ avlanan diiş-ıle-.' ~- '" ' ' ·.' lak mukavemet olmalıdır. Yalancı "' ' 
1 

l!'•'!"Cek ve bir gün o çocuğun . t· b 
1 1 l v·ıpaı g' \' 10 mana zayiat-verdirilmistir. Katmıyil 

:·':.başka bir insan doğup gele- "yase ' aş ıca "e · ·' ' 1' ız 1 1 · nıeydanınclu yerd<> bulunan lıir çok tar-
. •ınd· k ki 

1 1 !isinin tedhişi;· le milletleri ichre e- \""ı·ei".ı·e hu"cum edı'lnıı·, 11· 1 •• T{e,·a sart-
'· ı, ·o ·a · arı :ı çamura oynı- ıı· .11 ti in k ı .. .. ' '.. · 
•, bi!ya nıvarlıyarıık komşu balı- de,n ır mı e e uz' şma · a' a mum. İıll'I sebelıivle taarruzun neticeleri, k· 

·~den Cl'ik çalarak huy~tıııın en bü- kuıı ohmaz. ferruatiy.\e. tesl;it edi\eınemi~~e de ha-
~~ı·~ini ;·a~amnkta olan yavrucuk sarın büyük olduğu tahmin ediliyor. 

bır iş ba~ında ağır, ölçülü. na-ıBulgarlar Trakya ve Ma- Sığıııııklara doğru koŞan askıcr'rre mit· 
. ~,.Ve ciddi olncak .. Bugün, bir zen- k d d ll rah·öz ateşi acılmıştır. 

lı;. •nin nimet, refah ,.e ı;efkat dolu e onya a yo ar Komisovo menlanııııhı :ı tayyare 
'l\~n<Ia püh pöhle büyütülen ~ocuk. yaptırıyorlar tahrip edi.lnıi,; ,.e· üç tay)·are de yakıl-
. · ~ı~•aclaıı masaya kosan hır "er- nııştw·. . . 
~· hır kumarcı olnbilecek .. Hüia'a -BAS TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- :\i(ır oombarclıman tayyarelerım•ı. 
l'a ,,. ılcğişec!'k ' e he_rk ~s dcğişec .. k. >a edilecektir. Bunun için .ı0.000 amıı- 'frahlıırn taarruz etmislerılir. tspmı
ınŞ:aıhğımız clunyanııı manzarasına le çalı~tırılacaktır. Otuz bin amele de, ;-nl ınrndNeğinc tam i,;abetler temin 

rnlduğu günü beklememiz doğru ol
r;ıaz. \'aziyetin ciciden tehlikeli oldu. 
gu Ye h~r türlü ynrdınıa koşnıak za
manırp beklemeden derhal yaı•dımı
mızı .l" "ı>mamız J:izımclır. Aklı •elim 
hu•ıu lıöyic "tlü~ünür ve yardımın ,-a
pılmasını emn•cleı-. Yardımımızı ge
ciktiren k fngilt•·n•,·i mliskii\ yazi -
vet0 dii ~ürn1Pnırliyiz . 

·· ,·edi tane yeni ~o"a insa «lıt:;~ktir. olunını>;, çok <ıiddetli bir infiliıkl:ı ya.ı. 
~ı~.aınıaı- dcğisiyor, medeniyetl,'r }le\'york. ıı (A.A.) _ Neq·ork rııılar :~ıısahecle ~dilmiştil'. F.lektl'ik 

r,-------, 
i ~'Yor. l<>knik değişiyor. saıı"at de- Taymis, Be\grmlclan "aiclı{ı:ı bir ha heri gantnı:ına da igahetlcr lrnydolunnıu''
r;1~ı·. ilmi kaiılı•l e r. iil(·ülçr değişi - ne~retmiştir. Yugoslavyfül:ı Sırp ko- tur. Liman(!ıı,ki ıremiler" bomb~lar 
li/l>rak dcğişiror. sul:ır yer de- miteleri faaliyetle lıulunınıı* ve Alman. fitılım~lır Çıkanlan ılum:rndan neliı~<' 
~e?or... !arı encli~e.re ılü~ül'mektedirler. "' ııı;isahad~ mümkün o'nıam::;lır Du 
lı'a ~~l~nıe hakıyo'rıın1: Bu komit~ler, Kar:ıdnğ merkezi ilt1 ~n:ırrt1?.lrr, ~on dereCP 111ü 1 :ıİ<~ YaziyPt~ 
~kır;ıııc g-e~ı'n r<><ouklui(umuıı cenubi 8ırhbt:ında ve halta I!elgrad l ~ y:ı:"lınrn. biililıı \:ı)·r:n·,,!criın'z ii"-

e ı: k, ·arııınaı• f:ıtaıı «ima"ı 1"· ciYarına kacl;ır niifuz edel'ek faaliyet- !erine (1(;ıımiisl<>rdir. 
.(,.kkaJdı ... Bü.,·iiı ı·iim a almlaJJıı te bulunmnkta ve Alman keşif kolla- S'.' 1'/;T,<; T\.\ :--·A T1 

.~ı·:-:TAT:A-

l larıııdn. uzun lıir kamı>;a ip taka- rııı:ı karsı gece harpleri vermektedir- Si V ,JA: 
·~:~Yııuna g C)ir«n '<' clisine bir l ~r. Bu ~ebebl Almanlar. Yugo8lav~·n- l~"h:rn, 11 (I~ı.ıliis "' ,;, ''"'} - Tel:-
d~ftınıruıııı \ ı'<'n rnıılı:ılle cocuğıı da lıcşten fazla Alnıaıı ve ttalyan fır- 1 '' 
I · · kası tahşid etmişlerdir Buna rağmen ~ 1 Hin ;;:ıJ,ah ~.'.!üve.r: k:.il'l

1 

I ıl'ı:ılnk:ı-
(J aruı, vi~ne hıı·"ızı coı'uk ne oldu"? clağ toplan ve mühimmall:ı Sırplar, ''· d~n:ı ıı tan:.rekri ı>ı hücumuna 
lırıılıı~anılnn kalmı<, bire ki fotoi(- dağl:ıra çıkarak komi ecilere iltihak :ı~rnııı <111. 11:;.,r.ı haPf •>l'•nı;. ııülu<-
11\. \ar arn~ıra ona bakıvorun1: etaıektedirl<'r. c::ı hü.· z.:•yiaf. \·ı .. 

1
1 Jı"inı<1 '1il~· ır. 

ııı;tnılacak e~· clpğil.. Bu. b~n mi- Be\gracla getirilen Alman ölü ve ,-a- Çarşamba günü Paname

rikan toplantısında 
" ~·~· $u 'ilik ka~lı, giizlerini objek- rfdıları artmaktadır. 
tı 1 rxısınlla bir nevi rnhset ;•e kor- Öldürülen her trnkel' icin Almaıılar 
~ve açını~ çocuk, hrnim ha? on, bazan 20 Sırhı asmııktadırlar. Ru-
'ik·et. deği,iyorıız .. Fakal bundan. na rıığmen komitecilik harekatı art

t~ 1 .ele hiç haberdar değiliz. Dün- maktadır. 
\, lltUte\'azi y fakir iıı«rnııı, birden
&~ %engin olunca fıdeta lıir fırı\ -
~ ~iiratiylr cliinüp clei(ismesi. 

• ı\~<luğu, )'iiyücliiğii muhitten fır
~ ı. an sonra a~·. ıli ora:;a )ıunın u
•·;1k bakan bir in:anın gecırcliii'" b-

'lUn 
tij_\·fip e,·gilf.'"t nil .'·:lkıı 1klar1n 
trıı~,- bu ıı bas a hl,lı•rle <ie.i!i~ -
it ı, 

~ad~r 'ey, 'fıer "er. lıiz f"lrkın<l.ı ol
P,11 n vııkubulııynr. 

~aı,h d<'ğişmP. ııiha~·«t ruhumuzun 
'~r. 1111 d~ği•tirclji!:i ıı:lin tamamlanı-

CiMDİK 

---x:---

Tazyik, hırsızlık, silah 

taşımak suç'arı 
( BAŞT ARAıFl 1 NCI SAHiFEDE ) 
ele ,·cr~lıileceklenlir. Hu>usi mahke-
nıcler, nihai kar:ırlaı·ını lX günde ve
receklerdir. ,\Iuhak<•me, ~ekiz günde 
bitecek ve kurar on ııünde \'erikcektir. 
Husu>i mahkemelerin verecekleri ka
rarlar. enı.ı·j7~ t:ıöi cleğilılir. 

Karartma nizamatı m,ına:<eb~tiyle 
gece tecm·üzleriııin nrtlığı görülmek
tedir Bu t ·avüz :İillerinin eksel'isi
nin pek genç olclukları mılaşılmışlır. 

BaJtarafı 1 nt!i Sahifede 
sanlHt giinii bu me~eledt•n bahs(•'tnıc
me'i nıü,kül olacaktır. 

"\"aRin(rtonda hA.kinı olHn k~.tnaate 
göre. 'ıı~zveltin nutku Amerikauın 
dıs sivasetiııe taallük edecek n bü
)'Ük l;i,. ehemmiyeti h:ıiz lıul ıııacak
tır. 

Ruz.velLİn sıhhati: 
\,.a:-:,ing1on, 11 (A,.A.) - - Cun:ı.hur 

rt.~isi Ruzv lt,n hnrarelinin dün ak
"an1 norn1al dı..)rrcrdc olnıasın:ı. rağ
men dokto;l ır. kPnclisinin P'1.7.!1rtc>i 
"abahına kadar hrr liirlü mesguliyet 
ten lrrnkki etmesini tm·>i.ı·c q tıni< -
knlir. Bu sei>~ ple RuzveJtln. ceıııılıi 
. .\nıer i kn a~kl'rJ n1iin1e!-'sil1cri>·lr- y~l
p:ıt·aY.ı '!Öriişnı~ tt>hir ediln1iRt;r. 

Ahenk Basımevi 
Yarım asırdan beri memlekete 

hizmet eden AH1'NK basımevi mü
esıeaeıi eskisinden daha çok kuv
vetli olarak çalışmak için teşkilatı-
nı tevnı' etmittir . 

İzınirin en kuvvetli basımevi olan 
müeaaesemizin ciddiyet, doğruluk, 
ucuzluk, aürat ve nefaseti dolayı

siyle h"zi takdir ve taltif eden bütün 
müıterilerimize karşı şükran borç
luyuz. Türkiyede, Anadolunun her 
köıeainde müesaesemizin ismını 

duymayan ve bilmiyen yoktur. Uzun 
senekr büyük bir şöhret kazanmış 
olan AHENK baaımevi, b'carethane
ler\e b~nkalar ve diğer müessesele
re lüzumlu olan her türlü defter, 
mektup kajiıdları, fatura ve mak
buzları çok ucuz ve gayet nefis bir 
surette tnbetmekte olduğu gıbi köy 
kanunları mucibince köylere aid 
defter ve makbuz:arı çok temiz ve 
ucuz olarak tabetmek ve en kısa 

bir zamanda mü§terilerine gönder

mekle iftihar duyar. l~t'yaçlarını

zı bu müesseseden tedarik etmekte 
devam , ediniz. Büyük menfaatler 

temin etMİ§ olursunuz. 

MÜDÜRiYET 

'( Onı n için ceza knı.rnı unda ya~ haddi 

lltıan hükfın1elinin es- 16 ;"ı iııdirilmi ·tir. -
L J)lJ/{,}\•' - ,\/lr,TZ .llt]XAT\F.lir:. 

1 
"'i azası tevkif edildi r,r;ut: llA, Londra, 11 (A.,\.) ~il •ylı Tc·gr:ıf 
nu STARAFI 1 NCI SAHiFEDE } ~azetesi. Vi~iclen :ılclığ·ı şu iıııberi , ·az
. ha kadar n1Ucad leden a .. ~ıa h\"11'<!- nııstır: 

Türkiye demir ve çelik fabrika
ları Müessesesi Müdürlüğünden 

'{1~Caktır. . ,. İyi haber al:ııı mahfilladc yıİpılaıı 
1'

1
; ~nı-a, 11 (A.A.) - Eı>:•J a,jıın"' lıd- ınketten :ımiral Darl::n ,.e AU..•tz nnı-
llor: ~ınılaki müzakerelerde askeri bir nıe-

~·ı;~ nazırı ve. ·~ç.i sonüikaları hirli~t :-;elenin nıevzıuı lıahsoln1adığ1 anla~ıl- ' 
\~. D!nlltrakoA iRgal altında bultf:ın'.'ı mı~tır. · . 

1 

':,~a~ıs\and:ıki amele hakkınııa A:- Fıansanın lıliyiik la,·izl-rinıleıı hah. 
il '.~ga.ı makamlnı:ı tarafından :ılı- ~eclilme>i \'C a<kcri nıeselelı'r hakkınıla 

.ııalt tazyık tedbırlt~rıne daır :;u l"J.eyıı- anlaşma haberinin xızn1a:--ı, Fran:-::.nnın 
a l1Lılunmuştur: Almanlara nd('1" rnclettiklrri hakkında 

il...._ Yunan amelcsine, lıilha8sa a;ııı· hi~ lıir haber ne~reclilmeıııişlir. 
'<ı!ctı<tı} amelesine karşı Alnıanlarııı ha- ---------------
~ e_tı, beşeriyeti t·ski barbarlık devri- ı-anıamış olatl \,iitiiıı nıiii'lierin em
•Ut·ırca elmektecl;r. Yunaıı!slar.ılaı:i pcryali<llere karsı glizleriııi acııcakla
' un ıtmele, 24 ""'t zarfınd::ı Atınada- rıııı ünıid ederim. Bn hal'ekct cliğeı· 
ıqı?1~rkez kumandanlığın;. mürac<11".l~ 1 memleketler amelesinin pasif mııka-
~t edilmiştir.. \ \"em~lini artırnıai(:ı lıadim p]malıdır. 

"'ık Unan amele<1, vatani. nılfbn alın::. Yunanlılar, h:ırhin sonuna kadar müt-
~i ~>elki ele clı~arı ı:önd.erilccc~tir. n_ıı ı lcfiklcri lıııı:iliz'('rin ,;afıııc'a yer ala:• ... ıet l:arşısıııda henuz ı~tılay:ı ug- cak ve ıııüraı\t·le eclı•ccktir. 

~ A • : 
:' .............. _. ............ u ••••••••• , .............................................................. ' 

l. ~mir Levazım Amirliği ilanları~ ... . 
ı ........................................... , ....................................... ~ .................... ._· 
ıll\:r Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 

~ 1 - Pazarlıkla (5·180) beş bin dört yüz sck•en m"tı·e koyu rcnk
ft~ı geçmez yerli bırancla lıi"i satın alııı~c~.kt.~r. 

lı ~ - Pazıulık 17 m· ·ı~ !'ı41 cumaretsı gunu sııal on birde lzmil'de 
l;l!ta izmir IHaı1ım amirli~ s· tın alına k~nıi,;-onuııcla yapıhc:ıktır. 

j.k.\ - istekli! l'irt omi•)ona g tircceklerı lıezrlcn ıılimun;> tutula-
• tır. 

! - Ş:ırln:ınw'i kcınıisronda görülebilir. • 
o - Takarrıır eden'k fi\':ıl üzerındeıı ,·(izde on lı,·~ lemin:ıtı kati-

~ 'tlınac:/Ktır · · 
b 6 - \'ermeii~ talip olanlar belit gün v~ ,;aatlan evvel ııum1.1ııderi 
• lıiı iikle komisyona müracaatları. 12 13 

~ı.__. ... ıiıiiı._ ........................... . 
~mir p'lmuk merı.sucatı Türk Anonirtı şi~ketini11 

Kaput bezi satış fiatleri 
\1 .... 36 Metrelik beher 

.~ topun bedeli 
Tipi '. "< Eİıi Sm. Kurut. 
--· . 

D 85 818.-
E 90 916.-
E 85 879.-
F 85 874.-

Mt•\·,imr g-ul'r "·'·ela 10-'W ton lc,Iim:ıt ,·apılnı:ık şarli , le falırik:ımız-
d:ı islih,:ıl edilen han! naftalin kapalı z:ırf\:ı nıüzayeci(•ye konul-

ınuşiur. 

)1evzuatııı mü~lt'1'i taıııfıııcl-an tem'ni şartir,.e sahıımızcla \•ag•ııııia 
texlim ı--ıatılacak• olan hanı "t;ftalin { kliflprıni azan1i nıayısın lfl in<' 
kadar n1üess.e,~Pn1iZL· Lil<liı·nı<'lrri :;;ayın nıüştrr.Jrrimizı"" hin . olunur. 

Jl((ies<C<r dile(rine ve dilediği miktal'cl:ı "'tıs y:ıpm,.ğa scl'lıPôltir. 
10 11 12 1706 

İstanbul b'elediyesinden: 
Karaağaç '.\lüe~'<'"ıtı Duz fulır'kası ııd:ı hir ><ene zarfında 'slih>al olu

nacak tahnıincıı ,;,kiz milyon kil'f Buzıın İ<lanlıul B •k•cliy<'si huduc\ları 
clahilinc!c nakil \'C tevzii işi kapalı zarf ıısuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

!leh ı- kilo Buz :ızmnı iki .kuru, ili nııtimc JJc•r~.keııılı' .alılrırnk üzer~ 
•pkil \~ tcnii içııı yetmiş lieş santim mnh:ımmen hcckl vazolıııımııştıır. 

llk teminat rnll<tarı Sek:z bin yetmiş lir:.dır. 
F.ksiltme artname'i ve evrakı müteferria 3-11 kuru~ muk. lıilinde Ra. 

rnağaç )lüess«satı müdürlüğünden salın alın:ıraktır. ihale 2:ı 5 nıı Cu
ma günü ~ant 15 de Daimi enclimendc> yapıl:ıcnktır. 

Taliplerin ilk teminat maklııız ve_ya mektuplan vesair enak ile 2.l!JQ 
numaralı kanunun t:ırifalı Ç~\Tesinde hazırlıracakları teklif meklupl:ın
ııı ihale günü saat l 1 de kadar Daimi encümene vernwleri liızımdır. 

8 12 lti 20 (lfı85 M89) 

1 
~ 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

rayici on iki kuruştur. 
İstekliler gösterilen miktar üzerinden bir "uıelik ekmrk taahhiidünii 

ifa edelıilecekleııine dair ticaret oda,ından vesika ibraz ecleceklrl'dir. 
ihale tarihi 1G.5-!l4l cuma günü •aat on beş olcluğunclıın bir • ;1<\l l'Y· 

veline kadar 24!JO sayılı kanunun 32 inci maddesine uygun "<'kihiı' 
teklif zarflarını o gün Ödemiş müddeiumumilik dair€'inde müte,rk-
ki\ komiwon riya•etinr vermeleri ilan olunur. r. 8 10 12 1f',11 

lzmir emrazi sariye hastaha
nesi baş hekimli2inden: 
Keşif bedeli 1357 lira 20 kuruş ve muvakkat teminat 101 !im 80. 

kuruş olıın hastahanenin avlu duvarının inştıası açık eksiltnıeğr koıı-
n1uştur. •· • " 

isteklilerin keşif ve şarlnameyi görmek üzt>rc her gün lıa~ht•ki'nıJii(ı• 
ve eksiltme günli olan 23-5-941 tar,ihinde cuma giinünde .-ant 11 ele 
Tepecikte emrazı sariye hastahanesindr toıılmıaıı komi.<yoııa min·:ı • 
caatları. 7 12 17 22 1666 • • 

El dokuma tezgahları için muhtelif malzeıve 
satın alınacaktır. 

lktısat vekaletinden: 
1 :\cy"i, nıiktm· ,.e kıymetleri aşağıda ,\·azılı el ılokumıı tezgahı m:ıl-

z mesi kapalı zarf usu\iyle eksilt:ııi,·e konnıııştur. Bu nıal?.enıe ihale tari
hinden ililı:ırt•n ı·ıı R•'r ılı\rt giin içitıd<! , . ., :ınlı:ılfıjlı nlnr:ık İHtanbulda te,ı
lim rdilee<'klil'. 

~lik tan Jl!uhaı:ıımen kıymeti 
• 

Yün (\okuma gücli takımı 
Pamuk cloknma giirfi takımı 
Cırcır 
Gücü ~ekeceği 

• Tarnk ~l'krreği 
){ekik 

• 

----
ı~o la kını 

66!) < 
1150t :ult't 

1876 c 
1876 « 
1017 « 

Lira 

1773 
8864 
2070 
~56 
520 

1627 

18212 
2 - nu nıalzi'nıt>ııin hey'eli umumiresının nıuhanımen 

.ı~. 212. 20 lira olup muvakkat teminatı c13Gil.!l2• liradır. 

00 
9• -" 72 
44 
59 
20 

20 
bedeli 

:ı - lhnle, 21 5 Htl Cıımarte:<i günü sanl 11 de Ankıtrnda Yekiilet 
lıinasııııla loplaıı:ıc:ık Halın alma komisyonunda ppılaraktır. Taliplerin 
ınezkür gii11 V<' s:uıt-!' kad:.ı-r .teminaOarını yatırnuıları ve 2490 ~ayılı kn
nun •hlikiinıleri d:ıire:'İnde tanzinı edilcıC-t·kleri zarfl:ırı -eksiltme ~antinden 
bir :-;ant t•\"VPline kadar komhıyona tevdi {\tmeleri ı.tızımdır. 

4 - Satın :ılınacak malzeme hakkındaki ızııhııaııırler Ankarada lktı
'<;(I \'pkcıHi sana,-: 191rnm ınüdlirlüi(liııcleıı l>tanhul w 1zmircle Mıntak:ı 
li.tı,;:Hl mücllirlükleriIHlen alııı:ıbilir. 8 12 16 21 166712477) 

İzmir Befterdarhğından: 
. İzmir körfezinde kain haziıı~ye aıt Dalyan ve Voli mahallerinin 1 13 941 

t,arihinclen itibaren 28. '.! 9-14 tarihine kadar ü~ sene müddetle bahk avln
mak haklarının taliplerine ihalesi için yapılan müzayede ve pazarlık inürl
detleri zarfında talip zuhur etmedii(i nazarı itibara alınarak bunlardan 
Hom:ı claly:ınının 14000, Çakalburııu dalyanının 1200, Çilazmak Voli ma
rıallinin 1000, rski ııediz Yoli mahallinin 200 ,.e Kırdeııiz Voli mahallinin 
de 1000 lirn b<.•del mukabilinde :;eııiclen müza~·edeye çıkarılma•ı komisyo
ıııı mahHu•unca kararlaştırılmış oldıığuııc\mı taliplerin müzayede günü 
olan 20 ' fi !JH tarihine müsacl'f Sah günü saat l t de ~ ; 7,5 depozito ak. 
çeledni hamilen DeflerıiHrhkta müte\'('kkil komisyona müracaatları w 
daha fazla izahat almak 'stivenlerin de müza\·ec\e gününden e\•\·el Defler· 

• • f • 

darlık rnridHt nıiiolürlüğiiııe miiracaatle ~artnamele~i almaları ilan 
olıınnr. 4 6 9 12 (1638) 

T. C. Ziraat Bankası 

, 
1 

KURULUŞ TARiHi 1888 

500 Liralık 

250 Liralık 

lOO. Liralık 

50 Liralık 

40 Liralık 

20 Liralık 

Şark Sanayi Kumpanyası 
T.A.Ş.den 

• .. 

lkl1'ad ~·ekiiletı san~yi umum mücliirlO~ü 28 E.ı :ül J!l~O tarih v' 12486 
No. lu lezk..resiyle vaki olan kbli·'<~ nazara" matı• ılıilınn1. pamuk ıplik ve 
kııpııt lıezi r':ıtlcri n~nj"rıda gösterilmiştir. 

İplik Vater Katlı 
No. Kuruş Kuru~ 

12 650 595 
14 685 
16 
20 655 
24 705 790 

Kaput bezleri: 

Tip D. Tip E. 

~ 

t:üklilü (kıvrak) 
Kuruş 

690 

Tip G. 1 

F 75 800.-
C 85 778.-
C 75 710--
H 85 749.-

ı._lıbu fiatler fabrikada teslim beher topun aatıı fiatidir. Beher 
~ı ada 225 ku":t ambalaj- ilcreti müıteriy., aittir. 

Ege bölgqsinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

90 cm 852 
85 cnı 879 
H= HO• - 7W 

Gi!rek iplik ve gerek kaput fiatlerimiz beher tQp için fabrikada teslim 
şın fiati olup amballl.j ve nakliye masrafları müşteriye aittir. 



'( SAHiFE 4 ) 

Alman - Yunan harbi 

'• 

'(ANADOLU) 

Amerika hükumetinin 

12 MAYIS 1941 PA.ZARTES!_.... 

neticesinde 
• 

Jngiliz ve Alman tayya
relerinin şiddetli 

taarruzları 
aldığı yeni bir' kara r Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Yunan donanma -
sının zararı Londrada zarar 

büyüktür 
Yunan salahiyettar ma
kamlarına göre fazla Mayısın 10 gününde 

Büyük bir Al
man firması 
Para ve mamulatına 
tamamen vaz'ıyed 

edildi ve ağırdır 124 A lman tayyaresi 
Jlanyn. ı ı (A.A.) - F.ge Ajan" du""şu"'ru-ldu·· v · t bildiriyor: ıtşıng on, 11 (A.A.) - Ameı·ik:ı 

Alman taarruzuna knrsı Yıııın. 11 hükumeti 1. G. Saldern Endüstri adın 

lngiliz işçilerine hitaben 
bir nutuk söyliyen 

lngiliz iş nazırı 
Hitleri kendi toprakla
rında mağlup edeceğiz 

dedi Londra, 11 (A.A.) - lngiliz hav:ı d k' b"' ··k Al lı mukavemeti esn<ısında Yunan donan a ·ı uyu · mmı oya mliı"<efie8i-
ııt>zareli tebliği: ııı·n lı"'t·· J't Ik t ma~ının za.ı-iatı hakkında ~nliihi.vet- u un para ve mamu a ına e ov Londra, 11 (A.A.) - lngiliz * ııa-tnailiz bliyük bombardım:ıu layya- mtı ·tıır B b Al r· - · tar makamlar <,u malümatı tcsbit c.t- " ~ · unn sc ep, man ırma - zırı Bevıu, çıraklık vazifesi gören bir 
ı·eleri, dün gece Hamburgta sanayi mın ki h kk d k · k · 

mı·u .• Jerdı'ı... · . s çe er a ın n ·ı nnuna rıa- ı"snı' ku'"tJc<ine hı't 0be11 '·ı·ı· nutıık uo"ı-Jı" 
·• merkezine ve ter<anelerc taarruz et- t · ı d " dd · ' · " " " · -1 - Sari.ı·n destııo•·eı·ı· 15 nı'<aııd.·ı ı·e etmemı* 0 ması ır. mü crnmu - yerek geceleyin cliişm:ııı hava kuvvet-

, nıislerdir. Son der~ce mühim ha"ar ' (' k b Al · · 1)1·,. Alman "'lııka t.·ıı·ı·.,,rc·.··,· 111" 11 lıom- · mı ıı ·son, u man mıie"e<esıniıı !eri ltırafından Yapılan hücuml:ıra kaı·-,, " ·• ı'k,·ı edilmistir. Taı·nırccilerimiz avdet A 'k -
bal·dım•ıııı ı'le batıııı.". t'ıı·. De-.·tı·oı·eı· . . . merı ·a snna.vii [izerine nüfuz icra sı elıie edilen miihim 1<>rakkiden bah-. ·• l'clcrkeıı Hamburuun h •r tarafında bli- ı ı · son ana kadar atc~e clevam etıJis. ı•e ,., Hen mücs<e'e erin bc•Jki en miie;siri sedcrek ıJemi~tir ki: 

viik .ı':ın![ınlaı·ın dt>vam ettiğini gör- oldııüııııtı \'" Alm•,ın mu"""."". "".'C.'ı' m1··1_ G .. 1 b d t !) ·,. ılu"" ·m·ııı t· ı· n • d"" .. .. l'" ~ ' •.•. ,.-., . - ıllll!('Jl gline boın aı· ınınn ııı·-
1 ş ' ·'· .1-..ı·c·" u~urnıus ur. cliikl<'ı·iııi bildirmislercliı-. I · 2 _Kral Yorgi destroyeri. 12 ııi _ 1 me'"i inin ıl:ıvet __ edildiği hiıldP mnh- yarı>lerimizin imalatıııııı gt>ııi~lediğini 

- Di<•cr küçlik filolar Brcnıen, Enıı en kemnı·e " J ı -· d b san gecesi Selaniün .,,·derk"ll lıı'r cıı·ı·e- ., ;. ..:<' mec ııı;ın en paııı ve ma- ve daha U.1•lik tcrakkil<'l", yeniliklct 
.,, ., < • '"" Roterdaınthıki heclcfl<'l'c ve Berliııc 1 t h · ı d - l ' man hava filosunun hücumun,1 u" _ n;u a ıııa ncız wn ugıınu söy emi~- elde edildiğini gürijyor;unuz. Hiç bir 

.. hücumlar yapmışlardır. t r (' / ·· · A "k ı•amıs, arka k"mı haraıı olmu<.tur. 1 .: a <son, mu<'"-"e"enm, merı nıı vakit unıltnıayıııız ki, Hitlcri, kendi 
Ayrıca dii~m:uı gemilerine taarruz mııe e ı · d ?"O b' d ı ı ı ı Destl'O,ver, Selirnikte t"rs:ıııe.ı·e ".ekı"L 1 • "' se crın e ~" ın o :ır a a - toprak al'ln< a mağlfıp cımek iciı\ ha-

~ ' edilmiş, iki gemisi hasar;ı uğratı mış, c b ı d • ··• • mis<e, de biliihare düsman kııvvellerı· agı u un uıı;unu ogreııir ögrenmcz· zırlanıyoruz. 
• lıir hnrp gemisine tam isabet temin d h ı h · k · ı· gelece••i sırada dü,smaııa irslinı ,.dil- er :ı acız ·~rarını vemıı~ ır. GünıHiz taarruzlarındaıı m:ısun hu-,., · olunmu~tur. 

mcmek fçiıı batırılmı•tıı·. -- luıımnk bizim icin en biiyiik bir mu-~ Alman i~galiııcle bulunan Frnıı,anııı 
;~ - Hidro destroyeri. Selılniıi'e ıı;i- !':llJl s:ıhiliııcle PapnlisU! de pı•lrol de- tah:ıneye bomb:ılar ıliişmü,lür. Kili- ı·affakıyeht değil midir? Bu suretle 

derken 2:1. nis'.uııla ~O _k:ııl:ır clü~~an polan, doklar ve'ta,fiyehane bombar- >eler ve dij!cr alıiıleleı· de hasarn uj!ı·n- z:ımnnln nzıı·lanmıs bulunmakla Hit
ta.ryaresının ~ıdde!lı hucumun:ı ııg~a dunun edilmistir. Bir ~ok yangınlar ınışlır. leriJI.' bize dikte ettireceği ~artlardan 
mı~tı;. Destroyere .,o kad:n: bomlı:ı cluş çıktığı görülıı;iistür. Rıhtım boyunda- Tehlike geçmiştir işardi snbahlevin arlık korkmıyonız. Bir sene <"Vvel kor_ 
muşt~n. 1:"ombnlarcl_an -~•rı _kumanda ki binalar ehemİniy<:lli surette hasara "afak sökerken wrilmistir. · · kuyorduk. Şimdi aradaki mühim farkı 
kulcsıne ısab~t et_ı_nı~: suynrı .. 2 ,u~a:ı· uf(ratılmıstır. A/,JIAX TEBUGI: · görüyor \'C takdir ediyorsunuz. Sizin 
'"~- 20 a•ker olmuştıır. A.ı·ııı g~m!de Alm:ınra üzerinde bombardıman tay- Bel"lin, ıı (A.A.) .- Tebliğ: dl! _ı_nesa_iniz!_n lııgilteı'<'nin zaforinde 
<lıg_er lınml>'.ılnrdaıı 50 asker v~ fılo- ,-,ırelerimizle düsman avcı tayyarele- Diişman t:ırrare teşekkülleri, bu ge- buyuk lı"'e'ı olacaktır. . 
lılla kuman.danı yaralaıımı.tır. De,;- i·i arasında ay ı•ıifında miitcnddid mu_ ce Alman arn1.isi üzcriııe akın yaparak -
troyer.__ateşı ke<meden batınc_ı.va ka- harebcler olnıusiın·. Bu muharebelerin Almnıı sehirlerine ve bilhassa Bedin- lllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllll!lllllllllll 
dar mu~ade_lcye ~e.v~nı etmış, ağır çoj(undn düsman :ıvcıları sakatlanarak d.~i meskün mahallelere yangın ve in- lnÖnÜnÜn fotog"' rafileri 
Y_nralı suvnrı kcnd1'ını kurtarnı:ık is. c.kilmislercİir Diismaııııı dört m·cı fılak bombalan atmıslardır. nu bom-
t•.l'<>nle~~: . . . t:ıy_ı·are;.i clüşUriilmü~. biı· çoi(u dıı ha- baların ekserisi ika.nıetgahlara düş- . A;nkı~ı·a, 11 (A.A.) - Bugün De-

-. ~ıı kumaıı~aı~ grmısı ıle Jyı{aı·! sarn uğr:ıtılmıstıı·. Yeıli tay_rnremiz müştiir. II:ımbuı·gt.a ölen ve .rnrala- nızlı._ Sınop, Z~nguldak, ~faraş, Kırk: 
Ce\abını _ve~mc~lır. Y:ıralı asker - üsL'riıw clönmemistir. nanlnr ve maddi hasar vnı·dır. iare!~, Tekırdag, ".'-kşehrr, ~orku~elı 

!er de keudılerıııi kurtarmağn ~ııl•ş;ın Sahil servisine ·men:;up tayyareleri- _ Bundan baskn lngiliz t;ıyyareleı·i, Partı ve ~~lk.evlerı __ şere~ ~osele_~ıı_ıe 
arkada~l'.ıı·ın:t ;. miz, cliişman yük gemilcri!le hücum- Ilürline kadar ileı·lemcğe test>bbüs et- C_um~ııı·reı;;ımız, :\iıllı Şefımıı;_ ln~nu: 

-, Bızı bıı :ıkın. top bnsınn lrn - hrda bulttnmusla:·c•ır. Hollandn w misi erse de ancak bir tanesi Berliniıı ııun ımzalarıııı taşıyan fotografılerı 
sun. 1

1' · k h'II · 1 ı• d k' 1.. baııli,.ösüne gelebilmi~_tı·ı·. ş 1·m~'ı·e ka_ merasimle talik edilmiştir. Bu müna-c_ · (' . . )anımar a sa ı erı açı carın :ı ı c lH\· .J ., u.: 
1 1 

4 
ernbını vernııslcrdır. . . . nıan gemilerine ele m\ıv:ıffokı:retli ta- dar alınan haberlere göre dü~maıı 8 beti<' Y~P! mış o an lııplnntılnrda hnlkı: 

d
- Ell<ıs, Ar~yon. Dorıs. Tehıtıs arı-uzlar vapılmıstır. Bu harekata is- tayyare kaybetmistir. mız, Mıllı Şefe olan sonsuz saygı, sevgı 

ve ahn altı to;pıdo _7 nisanla 20 ni- tir.ık ede;1 sahil muhafozn tavvarel~- Hamburg siliih fabrik:ısındaki ha- ve bağlıl~klnl'llıı bir kere daha teyid 
s_an a~asında 1 unanısta!lın muhtelif ı·i, •alinıen ü,Jeriııe dönmüsle;·(iir. sar ehemmiyetli değildir. l\foknbelei etmişlerdır. 
lımanları arasında ııaklı_1·p gemileri- Lonclm 11 (A.A.) - İngiliz hava bilmisil olmak lizere muharebe filoln- lllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllll 
ne ı·efnk·t d k b .. "'k b b ' · ı 

' ' 1 e er ~ıı uyu om nr - ve dahili fmnivet ııez:ıretlerinin teb- rımı~. <ün gece Londraya bir hücum 
dım-:ın tayyaı·elerınin hücumu'l:ı uğ- !iği: · yapmışlardır. Dalgnlar halinde gelen 
rıyarak ba~mışlardır. Diin gece clil~maıı tay_rnrderi, Lond- tayyareler, İngiliz payt:ıhtmı ~iddelle 

5 - Eskı Kılkış zırhlısı, ters, nede rnı·a hücum etmislnrdir Bir nok fi- lıomb:mhm:ın ederek her çapta infilak 
Yarası t · · · d b b · ' - · ' lı b l 

Hind denizinde batırı
lan Alman krııvazörü nın amırı esnasın a om ala- lolnr tarafından yapılan bu hücum, om n ariyle on binlerce yangın bom-

nn~ak bltmıştır. , . • saatlerce sürmü~r. b:ıları :ıtmıslardır. Londra, 11 (A.A.) - Röyterin öğ-
. - .. venof zıı hl ısı ılt• 1 un an ıle- Alınan mıılfımnta göre nüfusça za- T:ıı-ınis .ı;i'hri üzerinde limaıılnr, reııdiği ııe göre, Iliııcl denizinde ba -

nızaltı!aıı kurt_ulmu~lardı.l'. ,.; . t fazla olduğu gihi vuku hulun hn~ dol.~a~·a. ho,!1lhnlar alılmı~t~r. Taymi~ lırılan Alman kruvazörü on bin ton-
. ~lalum"'! ~oksanıııdaıı ıns:ınr:ı za- sar da lıüı·üktür. Diişman tannreleri,- \':ıdısının şımal lrısınrnd:ı bır alev efor-- hık ve 19 mil süııntli• bir vapıırdur. 
~~ ın .?akıkı miktarını tEıRbit <'t_mi'k şarki ve 'cenu~ lııgiltereye · ~e diğer y;ısı, 100 kilomet~e ı~zaktan göriinli- 105 milimeırelik 6 topla, müteaddid 
doumkuıı ola~amıştır. Fakat zayı:ıtın b;ızı mınt.1kalar:ı lıombalnr :ıtmışlar- yordu. Bir demir ve bir silah f:ıbri- torpil kovanlariyle ve mayin dökme-

Ankarada ilkbahar at 
yarışları başladı 

Reisicumhurumuz ismet İnönü şe· 
ref tribününde koşuları 

takip etmişlerdir . . 
Ank:ır:ı, 11 (Hususi muhabirimiz- g~l~işlerdir. . h,Ji? 

den) - Yarrn ve ıslah encümenin'n Dort ve daha yukarı yaştakı Jı , 
. .. . kan Arap at ve krnraklarına nıR · 
111'."ahnr nt yarışlnrına bugun ~ehır ilçiincü koşuya yedi at iştirak etı:nisu~ 
l!ıpodromuncla başlanmıştır. ko~u <:ok alükalı olmuştur. Niyazı 1' ~ 
Reisicumhunımuz ismet lnönii, yük- tarın Cozkurdu birinci, Fuad B:ır>ıılr 

~ek huzurl:ırivle stadvom:ı ""ref ver- Boı·ası ikinci ve İsmail Hakkının sn• 
miş ve. müsaiıakaları • ~r<'f 'tribiinün- sı üçüncü gelmişlerdir. J;ıf. 
den takip buyurmuşlardır. Dörrliincii kogu üç V<' d:ıh:ı yu ;ııı 

Saat 17 de fevkalade kalabalık halk yastaki safka~ l ngiliz h~yY:ınl~r 0ı 
kütle~i öni.tnde kosulnr:ı başlanmıştır. mahsus, hanclıkap kosu'u ıdı. Gu~~ 
Üç yn~ındaki yerli, Y :ırımknn lngiliz en heyecanlı koşusu bu oll'(luştur. :i, 
taylarına mahsus biritıci koşuyu B. ticC"de Ahmed Akmanın Goncas: b~r ,~ 
Jlnlim Saidiıı F.lan adındaki tan bi- ci, Hn>an Alnkuşun Dandı ikıncı 
rinciliklc, Fuad Kara Osm:ının 'selçu- Ala Sınmnzın Taşpınarı üçiincil ~ 
ğ-u ikincilikle ve N:ıci Demir:ığın l&y- misler~lir: .. . ·$~ 
libı iiçünclilükle bitirmiştir. Ileşıncı koşu dort ve dnha.) u> ~ 

ikinci koşu lic yaşında h:ıliskan Arap yasta ve ~imdiye kn.dar aldığı ıkrR J!l'' 
ı·e disi taylarına m;ıh:mstu. Tnrzan ve yeler yekunu 4000 _!~rayı. doldurıll~~r' 
Tarhan. adındaki taylar arasında çok olan :>nrımkan tnınlız :ıt ve kısr:ıkl 
~iddetli bir mücad~leden sonra ~~a~i ııa mn~;;ustı~. . . . . ~~ 
A,·taşın 1Ih:ını bır kafa ile bırıncı, Halım Saıdın Poyrazı bırıncı, J-ı 
F~hmi Vuralııı Tıırzanı ikinci ve İs- nazı ikinci ve Ahmed Denişin CA'i°, 
mnil Bnskanın Kiiçük hakanı üçüncü üçiiucii gelmişlerdir. 

Hind denizinde 
Bir Alman korsan ge-

• • • • 
mısının ıaşe vapuru 

Hür Fransız ve ça·k 
pllotıarı 

1Jakalandı Londra üzerindeki 011.I' 
Loııdra, 11 (A.A.) - lngiHz Bah.. h b l • t• k ttiltl 

riye nezaretinin tebliği: c.re e ere JŞ ıra e 
Bi_r_ Alm_an ~o:.san gemisi için iaşe Londra, ıı (A.A.) _ Hiir Fr~ll' 

gcmısı va~ıfesı goren ".'-imanların, Ko- pilotlariyle Çek pilotları, bu gece ı,ot 
bok adlı _tı_caret v:ıpurıyle Alman kor- rn üzerinde düşiirülen tayyarelere 1'" 
•an geınısı tarnfından evvelce zapte- :~ı faaliyete iştirak etmişlerdir. 
dilmiş-olan Kep~ ~rogeri adındaki Nor_ · Malumdur ki, bu gece düşilrlilen tf: 
veç petrol gemısı, Avustralya d~nan- yarele.rin adMi şimdiye kadar bir~ 
mnsına mensup Kandera ve yen! Ze- lJ:ı~kın esnasında düşiirülen tnyy:ıl"' 
l~ncla dona~masına mensup Lıı;~er rin hepsinden yüksektir. 
knıvazörlerı tarafından Hind denızın-

e yakalanmı~tır. Gemiler, takriben 
7400 eı toniliılo h:ıcmindedi r . l~l<>rin
de lıuluııan 1ıiı· miktar -inli ve Nor
v~li kurtanlmıştır. Gemilerde bulu
nan 17 Alman subayı ile 47 tnyfa esir 
alınmıştır. 

000 

Maruf Amerikan mtl' 
harrirlerinin verdikle 

ri mühim haber 
.n.nnma mu_relteb~tınıı: ylizdr yir- ılır. Buralarda ölen pek azdır. Hasar kası, Taymis rneıısabındaki tesisat ve ğe mahsus tertibatile mllcehhez ol-

r•sıne muadıl oldugu bılclirilmekte- ıla azdır. Pilmut limanı bombnlaıımıştır. dujj-u söylenmektedir. • ti d 
, ırB • • ('enubı garbide hir ı·erc bombalar Loııdrn lizeriııdeki hava)muhareb0 - Zaptedecekleri vapurlara ikame el ıspanua sıuase n e 
, . u_na rngmeıı 1' unnıı cloııanm:ı'ı rn clii~miis. bir kaç kişi iilmüs ve rıır:ılan. !erinde iki düşman avcısı diisüriilmü'- nıek lizere fazla miirettebat taşıyan 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHIFEDt. 
purlara yerleştirilmesi milmkiln ol~ 
ğunu ve serbest mıntakıılara da kc., 
bayrnkları altınd:ı gönderilebilec<'~~ 
ri gibi harp s:ıhası nan edilmiş o.:(, 
dfnizlere de gönderilebil<'<!eklerini s•· 
l~mi$tiı·. 

zıfes!ne k"1hı·nn:ıııncn deı·am edN'i·k nıı~tır.' · · tur. ·' · Lousn kı·uV'!lzörünün 300 kisi oldu- deg"'ı'tı'kll'lı 
na~l~y~tta vesaır hıısuslanl.a yazi~e- Oüıı gece düşman tayyareleriııden Denizaltılarımız, 29800 ton hacmin- ğu zannedilmektedir. · Y l-
lerın_ı orn~k olacak tarzda ıfıı etmıı;- :ı:ı ü düşürülmüştür. Bunlıırdaıı 31 ini de düşman ticaret gemisi batırmışlar- 1 
leııBdır. . a\·eı tayyarC'l<'ı·inıiz, ikisini de dnfi top- dır. Bundan başka Alman deııizaltıla- tebliğ: - GAZETELER, SPANYANIN 

u .~ayıal Alm'.ııı.Iara kar~ı .rnııı- !arı düşürmüstür. rı için vücuda getirilmiş olnu tuzak IJombardım:ııı tayy:ıı-eleı•imiz, mli- HAKLARINDAN VE GENiŞ Ayan a"zasıııdan Vandenbcrg, ~ı 
k
lan muc-:ıdeleye aıt.tır. ltalyanlarH ~fans avının bidııı·clindeııberi gece tertibntı, hir torpille berhavn edil- te:"ldid defalar "arbi Alcdcnizdcki düs_ • 
·ar ·ı allı d d h · · · " · 1 1 di~ine şu sıınli sormuştur: ~ l ar evam e ~n mu arebe lıaskıııl:ın yupaıı düsm:ın tayı·arelerin- mjştir. ınan harp gemilerine hücum etmişler- LEM ES NDEN BAHSED YOR - Ecnebi bir \"apunı Aro('riK' 
~,;nabııılc a c onanmamı7. en sanlı mu- den imha eılilenlPrin. miklıırı ·124 ü bul- Tayyarelerimiz 5000 tonluk bir elli<- d:r. lki krnvazöre ağır i"a!JCtler tenıiı~ . .. , . lınlırivelilerinin bavrağı altınn mı ~oi-
ııre e er vermi•, nıuvaffakınıler ml!stur Bu suretle Alman hava kuv- ınaıı ı·apunıııu batırmış ve bir kafi!~- olunmuştur. Diişmanm bır tayyaresı l\Iad~ıd, 11 (A.A.) .-:-. ~ukumetıı. m·ık fst.iyorsunuz?. . 

kıızaıımıstır. vetİeri, son on gecNI<' 600 tı>cı iiheli deki 7 vapuru ela ciddi suretle hasara düşürUlmüştür. 338 sayılı tebliğimiz- siynsetıı;de y~pılan cle!!'ışıklık hakkın- 'Amiral Land şıı e<'\'ahı vermi~tif• 
DiPLOMATiK HEY'ETT,ER: nilot kaybetnıbtir. ujh·atmışl:ırdıı·. ~le _düştu~ü h.ilc!irilen bir tayynremiz da re.smı malumat )Jirılmeme~le bera- _- F.ı:et. Bun~ cevaz v:ırdır. 
Kanberra. 11 (A.A.) _ Hükfımet Londra üzerine yapılan hücum, mu- Şimali Afrilwdııki nıuharelıelerd<' u"suııe donmuştur. ber sabah ve akşam gnzetclerı, bu hu-

Avustral.rn ile Çin arasında karsılık!; •acl olduğu iizere a~keri hı>deflcr göze- clüsnıandaıı 3 top iğtinam olunmuştur. Rinııtli Afrikadn S.Jllum ınıntakMın' susta geniş malumat vermekte ve lef- x---
diplonıatik h ·y'etler göııderilıne<iııi tilmek"izin rastgele yapılmıstır. Tobruk mınlalrnsındn lop(·u fnnli_,·C'li da muhar<'~'eler mll\·affnkıyetle dernm sirlerde bulunmaktadırlar. Amerika Vişi f ransaSI' 
kabul etmiştir; Bu karar, Çunking· Tarihi ve ,mimari <»·erkrJen Parla- şidıletli olmuştur. ermektedi r. · Pcrpilo gazetesi şöyle diyor: ' t 
bildirilecektir. nu hususla Çunkingte~ nıento bina<iyle Ve~t :mni,ter kilisesi Sollunı civarında mu\'affakıyelli F.ge denizinde 4 ada daha işgal edi· . lspaııy~, bugü~~k~ h~r!_>e t1i. bi_daye- na yardım edecek, fak9 
de dostane bir cevnp verilmesi tıeklrn- ı·c Britanya müzesi 1'nsara ui(ramış- nıu~t~rebeler veren kuv,·etlerimiz, 3 !erek Sıklad takım adtilnrının isgnli tıı;denberı e.n. ~uhım rua~ayı goster- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHIFEJ>t: l ı 
mektcdir. tır. Britaııı.·a müzesinde dliny.·anın en lııgılız zırhlı olomobillııi tahriıı <>tmiş tamamlanmıştır. mı~ ve kendısını harple alakadar eden 1.1 • • kt'. 

b. k S k' · d ı · · ı·ct· 1 · Id • 'b' ·· Ut"ı• Nıınnee<> ıı. .. fıüyük ı·e kı.1·ındli ldit:iııhauesi de bıı- ve u· mi t:ır e,;ir aln1ıslardır. :ır ·ı A/rıka :ı A accı •Ambıılagı.• ıa ıse erı o ugu gı ı gorm ş u : 4 __: :\r"hver kuvvetlerinin Surü·e) JnÖnÜnde lıınmnkta •H. Dün Malla ndasına hiicunı eılen :ıv- mıntakasınd~ mühim lopçu ~aaliye~i lspanrnnın, ~nk~ı olan yerl.~r: ala- çıkması~nı da müsaade olunmıyac~' 
Londı·a, 11 (A.A.) - Dün ııece t!ıarımız, .ı motörlü bir lngili7. ta:ı-.rn- olnıııştur. Dusman tayyaıelerı Korsı- rak genışlemcsı lıı~ımdlf. Hukumet, t . . 

- Baıtarfı 1 nci Sahifede l .oııılraxn rapılaıı çok şiddetli hücum- ı·0 ~ini vnkmışlardır. Y? laryaı·e meydnııına hücum etmisler_ buna. k:ırnr ı·er~~ştır. _fo~p e?en ?::: 115 _ Ve ·gaııd ordusu mihvere Jı,t 
Kurmay biııbnsı, ezcümle demi~ •luıı sonra ilk hab~rlere göre biri co- ITALYAS TBBU(;/: dır. Bir miktar hasar l'e t<>lefat \'fil'- rekelı yapmak ıçın hukumetın gozu 1 .. ti ) . d t . ' kf. 

tirki: •uk hast:ıhane~i olmak üzere b<•s has- Roma , 11 (A.A.) - 340 ııumnrnh dır kap:ılı olmadığını biliyoruz. ııı sure e y~r ım e ~ıy~ 11 
· ı~' 

_ Burada İnönü kııhramanlıırı ,-a- · ' t> - Aınerık:ıdan gonderılecek g ~ı 
tıyor ve biz onların hatırasını tesid 'et- Vapurun sağ tarafındaki büyük -, ' 1 kaptnnııı bulunduğu köııı·üye cık - maddeleri, isgal altındaki Fransayıı 
mek için toplandık. O kahramanlar kı sandallar, tam teşkilatlı idi. Her san- E • d • it ı tı. vcrBilmiyecetlktirk. b 1 t tb'k öttir 

~~;.ıı~a~:.\i:r:~ı~~i~t~lıü~f~ı~~nv~a~ii~ı'.1k ~f~'~m~~~~~~·i;eü:ee~~~:J~~:~:~~- :1~j sr are n gız en ıza 1 ar rü ku!·~~~~p~·ıy~~~·~~~~a~d~di- köp- lnkd~r~r ~::. ~~. uA::rik:d~n ' \'~ 
milletinin nıakü,; taliiııi burada .l'<'ll- deleri içinde ufak mahzenleri mev- A k h d hşet V - Ma:ıle"ef imkiını yoktu!·. Siz Fransaslna 16 bin ton un w ileride 
diler. cuddu. , Ş ı arp, e e macera mürettebatııııza emir veriniz. Yolcu- s~ker v<>rilecektir. 

Ey kahraman :ıziz şehidler! Yolct1l:u· sandallara binmeğe baş- - 6 !ara ~-ardım etsinler, sandalln reç -
Rahat ve mlisterih uyuyunuz. İşte l:ıdılar. Bahriye kanunlarına tevfi - sinler. Fransa bilyiik elçisi Harri, bu es'~ 

biz dimdik, bir kale gibi seve seve knıı- kan evvela kadınlar l'e çocukları son d.L! ki vapurda sükunet peyda oldu. Hiç - Propanın sol t:ırnfıııd:uı hir harp Bahriye zab iti, süvariye deı·h<ıl va- !ar dahilinde Amerika ile :ınlıısJ!l .. 
larınızı akıttığınız toprakları b<>kli.\'o- r:ı erkekler ve onları takiben nıüret- bir tar:ıi'tan hiç bir ses çıkmıyordu. gemisi göründü!. ziyeti bildirdi ve harp gemisinin de yapmak mümkün olduğu müta~a~ıı· 
ruz !ebat bineceklerdi. Yani usule riayet \'ücucllar: hareketsiz kaldı. Nefeslerin Kaptan cevap verdi; smıdallıırı faaliyete geçti. dadır. • 

Kurmny bin bası, bundan sonrn mu- edilerek eıı son vapurun teknik ve i- gUriiltüsii bile işitilmiyordu. - Krıwa?.ör Diken; geJi~·or ılc- Bu meyanda, bahriye neferleri •·-------------"!~ 
hare benin ne ;;ek ilde rereyaıı ettiğini, da:ıe zabitanı gemiden n~·rılacııklar- K:ıptan köprü üzerinden, vaziyeti m<>k !.. . yolcuları sandallara bincliımıeğe uğ- A N A o Q L LJ 
taaruzuıı nasıl yııpıldıii'ını etrnfi~-1~ dı. bliyük bir soğukkaulıhkla ve dikkatle Diken; on bin tonluk büyük hir kru- raşırkeıı Alnıan Bremen trnn,'ltl:ın -
anl:ıtmı~. en şiddetli muhaı·eheleriıı ce- Bu meyanda, uzun boylu, cüs.eli takip ediyordu. vnzördli. H:ırbı umumi.len soııı·n iıışn tiği de ufuklarda göründli. O da 
reyan ...tliği tepeleri bizzat gö.<tcrmiş- lıir yolcu kadınların arasına sokul- Fakat bu metmıetine rağmen n8ubi- edilmiş yeni w ~ok •<"ri bir harp ge- Normandi l'apurnııun ııağ tarafına 
tir. dıı, bil' ikisini itti ı·e sanchlda .l'<'r nl- lt•şmekien kt'ndini alamıyordu. Bilh:ıs- misi idi. geldi Ye sandallariyle ayni ~ekilde 

Ankara nanıına söz södiveıı bir mü mnk isledi. H:ı makine z:ıbjti gelip; Nornıandi kaptanı bağırdı: yolcu lan nakletmeğe başladı. 
messil de İnönü zaforin.in ·mahiyetini Hangi millete mensup olduğu anla - Sular vaııuruıı her tnmfıııı isli- - Telsiziıııizin bozulduğunu, bay- ·Artık Norm'lndi vapurunun tnhli-
anlntmış ve sıra ile İslanlıul üiıivNsi- ~ılamıyan bu yolcuya, vapurun inzi- liı etmeğe başladı. Elektrik mrıkinele- rak işaretleriyle harp gemi-ine bil- .resi. kurşuna dizilmek korkuqunun 
te"i namına giden hey'etin reisi pro- bal zabiti mani olmak isledi ı·e ne- ri Hulnrıu istilfıHına uğrıynr:ık faali· diriniz. _ yaı•attığı bir dehşet içinde clı>v1m e-
fe.•iir R. Kazım İsmail Gürkan, Rilc- zaketle bağırdı: ı·etleri kesildi. :\fok ine dairesi karnnlık Kruvazör, bayrak i~aretlPı·ine ay- diyordu. 
cikten bir talebe, Kütahyalılar arlınıt - Llilfen sıı.,ıyı boznııı.nnız. hek- i~inde kaldı. Ayni zanımıda telsizler ni yolla~dıın ee\"ap v~rdi: Bu arada lllarsel, madmnzel Evc
hlr muallim heı·ecanlı nutuklar söı·le- Jpmelisiııiz ! islemez oldu! - Vaııurııııuzuıı "olıın:ı ,\''lıın~ıı • !ine refaknt ederek giiveı'tede gö -
mi~ ı·~ en feu·a· sarllarıı rağmen zafer Fakat. bu meçhul achmda ne.:>:akct. . Demesi kaptnnı lılisblilüu ıt8alıile~· cağım. rüııdii. . 

.......... 
&.ıhibi ve Ba~muharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTt:rıf 
--::--

Umumi Neşriyat lltUdUr U 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAJl -.- .. --
Ab Yıllıiı 1400 JCr, one : 6 Aylıi• soo 
Yabancı memleketlere 27 lira mucizesini yaratan :Milli Şefimiz !nö- ne gezerdi. tirmişti. Amiralııı bu teşebbüsü çok tehlih. - Tehlikeyi atlattık m:ıdmazcl 

niinüıı yüksek dehasını ve fürk mille- O, iki J.:ııılını daha sağa .,oJ:ı itti'. Dcrhııl megafona sarıldı. \'(' larns- li idi. Çüııkli muazzam transatlantik -diyordu~ fakat maalesef yolculnrı- --::--
tinin son,;uz azim ve kuiıretini tebarüz Keı,diııe yer antı. Fakat sandala lıin- sut m<'murlarınd:ın sordu,· sol tarafn _yatnııs. bulunuyorı!u. \'e mızdan ı·c mürettebattan boi\.•ulmuş 1 1 ' ' darebane : kinci Beyler Sokak dtiı·mişlerdir. mC"den evvel ikinci bir bahriye zıı - Enginlerde ı·apur izi güı·iiııılii devrildiği takdirde munzzam \',\pıı- olan1'11· eoktur. _Böyle bir felaket 

Bundan sonra bando matcnı havası bili önüne dikildi w seıi bir lisanla nıü ?. nın önü nele ufak bir yavru gilıi gi' - k:ır~ısıııda zayiat vermemek imkiın 11------- --
çalmış, bir mnnga asker tarafından ha- bağırdı: - Hayır!. Kaııtaııım !. ·.,, rünen harp sefinesinin de t'.lmiri g:ı,·- hnl"icindecli~. GÜNDELiK TAKViM 
vay:ı üç el ateş edilmek "ureti,·le şehid_ - Derh3J gerive çekil, sıraya geç. Fakat iki dakika ge~meılen ayni ı·i kabil bir ka?.ayn uğJ"anı:ısı ihti:ııa!i Mukadderat.. Beklenmiyeıı 1360 RebiülahİI' 75 
lerimiı ı<elılınlıııımı ·tır. :\Icçhul yolcu cevap yeuine yumru- bahriye neferi bağırdı. vrrdı. b; • felaketle karsılaşacağımızı kim 

Merasim e"ııas111da bir hava filo- ğunu kaldırdı. Fakat z:ıbitin kafası- - Güvertenin ~ol tnrafınclaıı; bir Fakat kru\·azö11 harp gemı"ı <1i l hinin edebilirdi. Maamafih vapur 
muz İniinü abidesi önünde uçuyor ve na indil"meğe fırsat bulamadı. duman meydana çıktı. '1' lıittalıi ona göre kat kat daha mu- daha hareket eder etmez birinci l<ap 
5ehidlerimizin mezarı üzerine çiçekler Bir tabanca kurşuniyle l:ıı>yııi patla- :-=öbetçi zabit mırıldandı; ka.-imdi. yanm aldığı tedbideriıı semeresıııı 
atıvordn. . ı.ı ldı. - Nihayet kurtulduk!. Diken kruvazörii, birnz sonra Nnr. görüyorıız. ihtiyatkar adam, nşkol-

Öi(leden sonra hey'etler ve halk, Bo- Adaletin emin olduğu mernsinıe lii- Vapurun sancak tarafından engin- maııdi ı•apurunuıı solunda yer almış. ~un!. Alman vapurundan dıı yardım 
zöyük belediye•iniıı ziyafetinde bulun- zum görülmeden icra edilen bu idam; !eri dürbinle kontrol eden zabit de ar- lı. D<"rhaı bir bahriye zabiti batma- gi\rtiyoruz, değil mi? 
muşlardır. yolcular üzerinde o kadar müe••İf ol- ni zamanda hnğırnrak h:ılı<>r ı·eJ'cli; ğa yiiz tutmuş olnıı vapura at ladı ve - SO.\'f' VAR -
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