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Ncıreditmiyen yazılar ceri verilmezı------------------~-------------------------
GünU geçmit nUshalar 25 kunqtur. Hergün sabahlan lzmir) de çıkar siya~i gazetedir. 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Şehrimizdeki liaele. 
rin oleunluk imtihanları neticelenmiıtir. Bu sene 
edeb·yat kumından 1001 talebe amtilıana ittirak 
etmiı, bunl rd n GSS i m,ıvaffak olmuı, fen kıa· 

nwıdan 517 kişi imtilı na g&rmij, bunlardan Jo 317 
kiti muvaffak olmuıtur. 

Sulama Progıramo 
~eş yıllık programın tatbiki ge

lecek sene tamamlanacaktır 
Milyonlarca dakar arazi sulanıyor, binlerce dakar
ık bataklık kurutuluyor, toprağın verimiartıyor 

·Ankara, 27 (Telefonla) -- Na· nun neticesi olarak milyonlarca varidat, tahmini olarak hesap 
fıa Vekaletinin bet yaHık oulama dakar arazi sulanacak, 60 bin da- edilmİ§tİr. Sulama varidata ıimdİ· 
proer&mının tatbikatı ilerlemek· kar b.:ltaklık kurutulacak, 460 lik senede 692 bin lira olacaktır. 
tedir. Bu if için taha&a edil~n 31 bin dakarlık bir sahada feye7an. Tesisat ikmal edilince her yıl bu 
milyon •:n.dan timdiye kadar 23 lardan kurtarılacaktır. varidat ikı" milyon 245 bin lirayı 
milyon lirası sarfediJmif ve bir Bu auretle sulanan arazının bulacaktıt-. Bir defaya mahauı va. 

Girid civarındaki Yunan ad11.ları üzerinde uçan bir lngili:ı tayyaresi çok yerinde intaat ,:kmal olun· kıymetleri yükselecek, fazla mah-
8 • 937 • d b aul alacak olan müstahsilin ödeme ridat da, kurutulan arazinin aatı· 

Han;:z:a ~~%~:d!aar· ÇörÇllİR NUtkU A ~ Kf R i VAZİYfJ :!;:ın;~;,tu;o;:;;;~;:;'i!,;t;:d;t~;Y9s;e;~;s:;L;:;~;~n=r=i!ii~;a;~~;~iiiiiiviic;B;•~;t;;;ro;a'=ı;.";.iii~:i~iiiaiiu~;;iii;iii~;~;";r;t:;~;~;•:;~u-;e;-·k_- ... ~ .. ·7iııiıiı~.,: .. ~ .... ~e-s~ .. i-~-in .. ed .. ı~~~e-·c .. :.! .. ıta-·:-ak•~-~-·~--u-üç_I 
., · Giritteki kıtalar . .. · (Al e· k 
l'\anlı muharebe- • • • Bır haftalık .mu~adelenın IA man ısma! • 
ı.:. d d. takvıye edılıyor netıcesı saffıharp gemısı 
~r evam e ıyor · 

Çörçil, Akdeniz ve At- Almanlar adanıı ıarbına batırıldı 
~';';''!c;;,;:::a10:f,.:;,ü- ıan~~;:~~;;~!;1:;!~~k- iıgllizlır ıarklll ftitlı 
il :Kahire, 27 (A.A.) - Ort.n şark 
nıu_rni karnııgalıının tebliği: 

h:ıGtridd~. Düşman Yeniden kesif 
va \'a bombardımanın.dan sonra, ha -
h dan takviye edilen kıtnnUa Han
cu nın garp mmtnkasında tekrar hü -
h:ı ?na geçmiştir. Diişmnn rnüclnfaa 
~.tlarımıza olan girişlerini gcııişlet-
?tı ış ve ku\'Ve'tlerimiz gerilerdeki 
\'' ~"zilcrc ç.cldlmiştir. Dilşmnna tak
l~j~ gelmekte ve şiddetli muhnrcbc-

1' devam etmektedir. 
h l\ahfre, 27 (A.A.) - Ortn şark 

ll\·n kuvv.etleri t.cbliği: 
dQ İngiliz hava km.,,·etleri, Giridde 
\•ıı Ştnnua agır zayiat vcrdirmeğc de· 
ıtı·nı "tmektedirlcr. Avcı tayyareleri
l' 1l. l\Inlcmiye ytikşek muvaffnkı -
a ette neticelenen bir hücumda, kıtn· 
dt ~!iklü Yunkers 52 tayyarelerin -
c~tı beş adedini düşiiımiişlerdir. AV· 
d hr, bilahare bir miktnr fayyar.e 
ı-: ~ düşilrmüslerdir. Üç :wcı tayyn-

lnız üssüne dönmemiştir. 
ld 1ilah:ır.c ynpılan bir hlicamda, 
lan ernidc y-0rde, bir birine ynkın O· 
tal'nk bulunnn 100 k:ıdnı· nakliye 
l'll~Ylll'(lsjnc hiicllin edilmiş \'C rlii~
faana ağır z:ıyint verdirilmiştir. Şa -
t>ef in be.rnb('r bonıbnrdınınn t!'lyya
tıı <:tirniz -ayni mmtnknyn lıilcumlnrı. 
l' telcı:nrlnmışln1· Vf' Mr miktrır tay-
nı·eyj rnkmışlnrdır. F.\'Velki gere 

.....__ -0..•amı • ndl aalıif,.d~ -

Winslon Çörçil 

Londra, 27 (A.A.) - lngilU!r~ b:ı.ş
,·~kili \'inston Cörçil, bugUn Av!l.m K:ı 
mnrnsında beyanatt.ı bulun!l:r:ık, Ak
clcniz<le cneyan eden h!!rp \'e Rismark 
zırhlısının batmn~iyle neticelenen At
lnntik cl('tıiz muhnı\":b"si hnkkmrla izn. 
hrtt v ~tmistiı·. 

Çörçil "S!ls nutkuna başladığ-1 2nmm1 
Biımınrkın bnth~ı lıaber.j lıcnUz kc>ndi 
lrnlnğıııa g(llmt-mişti. Cfö-çH. mıtkunn 

<DF:VAMI 4 NCO SAHiFEDE \ 

&ıektepli kızlarla binlerce hasta 
bakıcı yetiştiremez miyiz? 

YAZAN: GÖKÇE 
le Yardım evenlcr cemiyeti, nıulıak- -
hak ki, ~emiyetin bağrından, hem de __ .....,..,. ,. ......,... ,, _ 
f ~gUn\U ihtiya~ıa.ı-an ve yurd n;ttda- 1 ~AR E.T l.E.R 
aası zaruretlerının yaratbğı hır te· ,., 
~kkut olmak hak \'C kabiliyetinde. 
f ir. Tilrkiyede, hiç bir mevzu artık 
~antezi çerçlvesinc giremez. Her ha
h~keUmlzde, şuurdan gelme ve mUs
lı et bir i~ hamlesinin iman ve gayreti 
t Ulun~ak ıazımdır. !lir va~n y-ar-at: 
~ılc_. llır millet yarattık \'O bır şereflı 
S1.ıkıaı kurduk .. Bütün bunlar gii • 
~~ldir. Fakat U!hlikelerin her mem
<lelceti sardığı ve bazılnrını da sarsıp 
e\•irdiği bu zamanda, :raratıJmış , 

tapılmış, aziz \'e mukaddes olarak 
llŞa ve cnna sokulmuş her neyimiz 

~nrsn, onları dn mUdafaa etmek mec 
J~riyctinclcyiz. Yardım sıwen ler ce-
1~ Yetinin bUtiln iş plttnları ve ımye
sıı, hu mlldnfannın bir cephesini tut
~llnkt.,dır. HugünkU yazımızda, hns. 
a bnkıcı kursl:ırını rne\'zuubnhs ct
llıf"k i tiyor.uz. 
l lliliyoruz ki, cemiyet, bir de hastP. 
J:tkıcılnr kursl!l.rı :ı~maktadır. Jfa -
~in bir hakikat olarak is-ırcte mı:c 
JUı uz ki, h:ı ta bakıcılık gibi hem şe. 
l'efu, hem de bizim için h::ıynti bir 
llıe\ ıuda, Tlirk kadınının, Tlirk kı -
ıının nlfikası m:ınlesef kifaye'tsizdir. 
l<urslara gidip lr:ıkmız: knç hemşire 
Var? .. 

-DeYamı 3 ncU Mhlftdt-

Akdeniz~ harekatında 2 
lngiliz kruvazörü ve 4 

muhribin b"ttığı 
-- bildiriliyor 

Bismark'ın batması Ame
rikada heyecanla 

• 
Tobrul&ta mukavemette bulunan 1nıiliz kuvvetlerine retirilf'n petrol ve takviye kıtaları botaltıhrk~n. 

Bu mücadete harp değil 
:hakiki bir inkılap imiş ! 

Ocak başı müsahabesi 

Ruzıeıtın nutku me
rakla baklanıuor 

Ruzveltin mühim karar
ları ilan etmesi muhtemel 

Amerika Rcisicmnh1ırzı I'.uzvelt, bil 
tiln dilnyada. merakla he/denen «Ocalı· 
ba§t> nutkzınu, sabaha ka!f"fı saat 5,f5 

,(D.(VAMI ~ lfCU Mftlfll>I l 



( SAHlt" E. Z ) (ANADOLU) 

R advo Gazetesi 
Z. Vek8/elinin tamimi M J J k J · em ur ar paso ar .. ın a. - ,,.-.. . cWJ,ı!9 

ilaçlardan zehirlenmelere ~ 11'9 

karşı alınacak tedbir 
Zirnat mücadelesinde kııllanılaıı ___ _ _ 

fi.ye edileceğini bil - sının yakında tasfıye ~~kte~.1~· Bu. :-:ana ~ zehirli mnddcl~rin muhafaza şc~ıl.le- Mu" nakala .. t ıeka .. ıat·ını mu" racaat ad·ııere• Kadın ruhu, hakikaten bir muamma dırmekte ve hunun ·ı w • • b"ld" • 1 S ıın doı tte bırı Al ri, bunlardan bır tcscrnmüm t:ıkdırm- 1 mıdır? Belki de bir faıı~zi, bir espiri ı:;u "'"beplerden ileri edı ecegını 1 ırıyor ar ?nanlnr hesabın:ı çn- l l k dl . ı l kk l '7. t ·ı . 1 d. bö 1 .. l )er 
. ~~. . • . hş tı rıl mnk ta dır. ( e a ınaca. te llr er rn. rn~ a r.ıra uen·ı usuıon kaldırıımasıı •stend·ı n~sı esı o sun, ı.re ye soy er . gtC'edldı·rılgeırn.ı kn' detm{'k- Fransız fnbrikal.arı vekf ... \letinde.n ı;ehri_mi.zdeki alfıkndnrla- (Ho~; benim de böyle söylediğim va-

Al kidir J"ıa ! ) Halbuki hak·ikatte, r uh, gir-
Evvela Alman -Fransız- man Alma~ t~ ı~k, deııı7. - ra b:r tamım g~l~ı~t~ı.. . Devlet denizyolları İzmir şube i ' dan istifade edemiyecekleri tabiidir. diği kalıbın cinsiyeti ne olursa olsun, 

lar kafi miklardn alt~ ~ esan. mflzc~e- Bunda arsenıklı ılaçların daımn kıı - müdürlüğü. öteden beri devlet dai- Yaz tatili olmasa bile bir çok memur- dişilik ve erkeklik kabul etmiyen bir 
ve süratle y:ırdıın ı•şbı•rıı•2lv • dı-e;ı·ınNı ~mır ~ ~e e- ru ve iyi kapalı yerlerde mesulll•r tn- releri memurları için ihrlas ve tatbik lar öğle Üzerleri Karşıyakadaki ev- varlıktır .. 
O'önder.ememi"'

1
erd1r ır. ısim asın an - • f d h f d"l · t · e d.l · lan tenzilatlı n:rlık pn o uı:ıu ' · Kadın ve\J'a erkegıv·n sevmesi a.vrı İk· · . d R ~ · ı A beri Fransız Reno, ra ın an mu a azn e 1 mesı avsıy e

1 
.. ı .~ılş oh• . · d, • t~b· el~ v t - !erine gidip gelmekte, İz mirde kal- .J 

ıncı. ı e a~ıc - S •t . p · t edilmektedir Bu ş:ıhıslnra zehirli 41lJaç- unu azıran an ı ı ar~n agrc - - . f r fl :el ayrı şekilde midir? 
linin hareketi, Arnp • • • .., • ı r<;X'n \e ~~o 0 

o- · ~ · e ' . .. , miştir. Bund-an sonra memurlara nıak suretıylc uzu ı masra ar an Kadın veya erkeğin vefakM-""''\'eya 
memleketlerinde en Bu ışbırlıgı Fransa - ~obı~ :·e mo~or fab~ la.: hakkınd::ı. mı~l~ma.t ve~·ılecek: ~u:>- tenzilatlı karne verilmesi ve bunlu - kurtulmakt~dırlar .. ~asen böyle bi.r hain oluşu, başka başka sebeplere mi 
pati ile karsılanma - • b. . rıkal.uı Alm.rn he kurtme mayılormın ıhzaıında ın:-an- rın ela nihavet 21ıazir::ına kadar be- zamanda, hır çok ıhtıyaç maddelerı- bağlıdır? 
mıştır. Bununla be • /ngıltere har ını tev- sabma •. çalı~maktn. !arın tagaddisinde kullanılan bardnk yamrnme ,·ermeleri kararlaştırılmış- nin fiyatlarında vuku bulan tercffü Kadın, belki de daha rakiktir. Fa
raber Iraklılar hfılfi /it edeceae benziyor .topi t~H ~~e d~ ~ tank ka ık vesaire gibi hiç bir alet kullanıl- tır. Bu 'tarihten sı•nraki miiı-acn"ltlnr, ı>ebebiyle memurJ.::ıra her ci~etçe ko- kat ben, erkek bilirim ki, rikkatte on-
Rağcladdadırlar. İn - o ıma ~ me e 

11 
• • • ı~·ac~ ktır Hu mavilerin hazırlandığı muteber sayılanı yacaktır. }aylık gösterilmesi lazımken devlet dan çok ileridir. Çünkü ruh, ayni nıh-

gilizlerin bildirdigine göre, Emir Ab- Fran ızlnrın sanayı :-;ah~sın?ak! ış m ·
1 

ad · ·k k. . . ~u R bun ve Bu veni şekil, devlet memurları- deııizyollarının memurların masraf- tur. 
d(i)iJlah Basraya dönmü~ ve halen hü- birliği, sade~ me~gul ~rnzıy? ınhı:;ar yer er e yı anma. Aıçın ~ ' · a . nın tn;namen ale:rhinC'clir. Bir müd- !arını arttıracak bir usul ihdas etme- Kadın vardır : 
kftm~t kurmakln me gul bulunmak- etrnemektedır. İşgal edılmcmıı:; sahada havlu bulunacak, ılacla temas edcnlcı' det sonr.a resmi dairelerde vaz me - si de yersiz ve lüzumsuzdur. Bu hu- Sevildiğini anlayınca, ıartık egoiz -
tnrlır. " da iş birliği yap~lmakt~dır. iyice yıkanacaklardır. Mücadelede püs sai sn.ati t"Stbik -edilmeğe baş.lanacak. susta Karşıyakada oturan memurla- minin tatmin edilmiş olması dolayısiY-

Sll RlrE ME. EU;·sl: :vı:eself\ Mar~ılya h"!a~u~a ?elen lcürtmc suretiyle ilaçlanan arazi.re sa- iır. Karşıynkadn oturan memurlar , rın !\Hinakahit Vekaletine, denizyol- le avaş yavaş, kendisini seven -fakat 
Suriye vaziyetinin, ıraktan fürklı maddeler.den ):üz.~7 seks~nınm. mı~v~r rı renk1l karantina bayraklnrı konula- öğle tntillerind{'n ü,1ifade ederek ev- ları urp.um rniidürlüğüne ve vilayete evvelce kendisinin de çıldıTasıya sev

olarak ingilizler için ~mdişe mevzuu ol- cfovletlerıııc gıttıgı ~te bıt edılmıştır. caktır Jeriıw gidecek ve gHniin en sıcak mtiracaatlardn bulunnrak memurla- diği erkeği -kendi tesiri altında görmek 
duğu görtilmektedir. Bir işgal teşeb - Bunlar nra !nda y~g çıkarılan ~adde- Rir. 7.ehirlenme ,·aknsı anında dok - saatlerini "vlerinde istirahatin geçi - rı müşkül vaziyete ~lişüren y~ni şek- i ter, hatta sevmez. Onu arayışları a
bü::.iinüıı Vi İJ i İ11gillere ile ~arbe sü-

1
cr buh~ndugu da :nııll'!rnkta<lı~ · . tor buhınmıyan yerlerde ilk yardım o- rccektiı·. Yeni karne usuliyle memm·- li'n kaldırrJmngını ı~tedtklerı haber zahr, onunla konuşmasında eski muz-

riikleme i muhtemeldi'l·. lngilız tayya- .! lntta bkulnl~r dar:ı.sı~clıa 1 F ı ~n~ns a Jarnk allıominli sn, sabunlu su, kireçli Itırın mn.·rafı artacağı için vapurhır- alınmıştır. tarip ve muti kadın yerinde sesinin to-
ler Suriyedeki üsleri ~mb~.rd;ma~ mu~teml.e e e~ın ~11 .g en a ernı~~om~ su, ince dövülmüş kömür toziyle km·ış- · ._,,., rııı ile u!Je· hiikim l>ir mevkfo fırlamak 
etmek~dirler. Fakal Vı~ı hukumetı maJ,"Il~Z.\ tt~l ve dıgeı ~rnd~_el~rclc br . tmlmı!: su, slit. ayr nn \'-0 voğurtlnrdtm • •• a•• t 1 k iç.in hazırlanmış bir knuın tipi do -
bunu bir harp ~ebebi telakki eylC'me - lı.ındu~u soylenı;ı:ktedır. Butun bl ~~ ~· biri içirilccek ve ha. ta kusturulncnk- Bır Yunanlı mul uşve a ır en ğar, 
mektedir. Halbuki 1ngil~r~ Suriy~yi, • ;k::~ ah~da 1~~ .tnrnf nrası!H :ı. 1 }$ tır. • Erkek bunu yapmaz mı? .. O da ya-
i~gale teşebbüs ettiği tııkdirde d~ger l!ırlıgın ~osterd_ıgınden,.., 1ngılter:nın Sonra iliç tekııar içirilecek hasta tek - • • k ) par .. Çtinkü rruh ayni ruhtur. 
ahalar?a ~a \'işi ile harbe .. g!_r~~k cıe. nıuk::ıbıl tcdbırler aldıgı muhnkkak_ rnr kusturulacnktır 5 - Gyaşınclakj teCJDID parası ya a anan Ben, bir dost taııırım. Bir akşam O; 

mecburıyetınde kalacaktır. Çunku \ ~ : ııı · . . . . . . çocukları, phomoni tehlikesinden ko- ııu meyus bir vaziyette gördüm: 
şinin siyaseti artık anlasılmıştır. Vışı lngılıder ~u. tcdbı.~lerın.e, hıç hır l'Umak makı:mdivle kusturmak doğru çalındı memur - Ne var -dedim- 11e oldun? 
bugün is birliği ı:ıiya:-.eti neticesi olarak Fran. ıı gemısınC' seyru:sefeı hak.kı değildir Bu ilk ,·ardımla'Nlan sonra - Müthiş bir şey -dedi- partiyi kaY 
İngiltere ve Amerika il 0 harbe bile gir \ C'rmemekle başlamışla.rdı~·· ~u tedbır7 hastayı ·doktora gÖndermelidir. ·Bu te- l>ettlm. 
nlf'ği gÖ7...e almış buh~nm.aJ<:t::cıır. erde d: ha n~ lrnıdar ılerı gıdeceklerı claviler, zehirlenmeyi miiteakıp en kı- H sız yakalandı' paralar Belediye sıhhat memuru· - Kumar mı oynadın sakın? 

Alman _ Fransız ış bll'lıgı hakkıııda .wlın ca tahnıın o unamaz. ~a zamanda yapılacaktır. ır ' ld - E\·et, aşk da bir kumar değil mi: 
l1 maliımat eld(' -edilı.ni.~tir: . -- . 000-- sahibine verildi na cürmü meşhut yapı 1 dir? lfümdek0i tek kozum; ona içimi 

Fransa. Ren nehrının clenıze yakın Sol/umda Almanlar ge- ZABI T.' "DA nçmamaklığımdı. l<"akat ben kendisini 
·ı ·ımlarından Alnımı hlicumbotlarmın - • M . t ka ·ı ·evdiğimi söyleyince, elimdeki yegane 

Akck>nizC' ıreçme~in(> nıfü .. :ıaclC' <>tmis- niden taarruza geçtıler ves=•=·ezteznn Çorakkapı mevkiinde (Hncı Hasan) TIMmahaııe beı;cıı~e mınF~h~· kozu anladı. Şimdi ise, galebe tama·· 
· t Kumarcılar yakalandı: hanında miihim bir hırsızlık olmuştur., sıh!ıat mem~ru .. Kamı! oğlu 1 miyle onda .. Ve ben, kumar masasın· ır. , t BAŞTARAFI 1 

NCI SAH FEDE ) Jkıçcşmelikte 715 inci sokakta Ha_ Hidayet oğlu şoför muavini Abdullah Sag9dıç, yenı muzayede be~le~t-anı~- tlaıı ccp:erimi dışarıya çıkaırarak kalk. 

1 A 1 TIHANLARI 15 dir. lil oğlu Hüseyrn, Kadri oğlu Hii:se - Ytınanh1ta11 milltecilcrinden Kara oğ- j ela .,9 numarada keba_pçı t~ıah.m og- tım .. 
KM _l M 1 Kahire. 27 (A.A.) - Ortn şark ha- yin, tli.ı1>eyin oğlu Mustafa, Mustafa, lu 80 ya ıncla Alinin yattğı odadan 35 lıı Ali Acardan 2,5 lı~a ruşv.et _alı~~ Bu do tu, bilahare gördüm. :Metillı 
E YLULDE BAŞLIY ACAK ,.a tebliği: Ati ~\I Ul)t.~t~. ve Avni kumar. oyn-::ır- bin clrahınisiııi çalıp kaçmı:tır. Z:ılıı-1 ~en f·akal~~mı.ş, adlıyey.e verılmış- garip bir hali vardı. Güldü: 

. • . 1 Libyad:ı Biııgazi pazar güııii tekrar kcn ı:ıuç tı8tu tutulmuşlardır. taca ynpılan tahkikatta Abdullrıhrn Url tır. r \ aka şoyl~ olmuştur · .. - Artık -dedi- o, benimle kumıı.r 
Şehrımızdekı :ılakadarlara gelen f!la 1 b 1. ı tır G· ı·a. ve yollarda \'an 8ilez1k çalanmıı: !ayn kaçtığı aıılaşılnıış ve orada yaka- h.eb.ıpçı Alı Ac-ar, _d~kkanınd~ 1 masasma gelmiyor, beni aramıyor. Bı· 

J • t ·· r t k il el k mm a .ınm ş · a J • K · d < 6 k kt H )anarak İzmire getirilmiştir. Paralar, serbestçe ş~rap ~atmak .•J~n ~u~satı-1 laki , benim kendisine baŞ yurmakh· um1a. atg.horel 
1
"" 1\-·t' 

0
.r1.a11° ·,u alır·nac·ık- gı11lar çıkarılmıştıı· T"'lefon santralına . . arant6ına a !J d 11~! s_ob a a ..:-

1
u- almak ıstem" "erdıuı ıstıdası d J 

"' .,; ..; geri alınarak, sahibine n•rilmiştir. Y: • 1~· ' •• o. . • ğımı istiyor. Halbuki ben de, bun aı ~a ım ı an arı ., C\ u t e mş ~' el - ı ıhtımda bir pctroİ dep-05u ile bir kö-ı ıu: ık kızı 201 yaşııı da M cs~ I"~ ve ... ~.~- dukkanının. muayenesı ıçın Basma - sonra, ayni silahı kullanacağım .. 
ır. mür deposunun ortasına isabetler kay mı arısı ya~ın a e 1 a, on· 1 

·- ---ooo>---- hane beledıye mı~ta~ası sıh~at me- Görüyorsunuz !)-'a; bunda bile rub. 
ooo 'dedilmiştir. te ottırdt~kları .Hauf .k""arısı 2u y~şın- ikramiye kazanan . ~~ı.ruııa h~v~le ~~ıl~ış, ı~ g~n geç - ayni ruh .. SiPER KAZARKEN 1 Akdenizde şimali Afrika sahilleri da l\lıhrıb~nın -~o. Jıra kıymetınde 1 tigı halde ıstıda üz.erme hıç bır mua_ Ben kendi hesabıma zaman zamanı 

açıklarında düşman gemilerine hücum bir ı~l~n bılezıgmı ı;aldıklarından talihliler mele yapılmamıştır. · .. . ue kadar samimi ve aÇık bir ruh taş!· 
.ESKi ESERLERE TESADÜF EDl- '-edilmişti!'. Girılde en yakın bulunan tahkıkata başlanmıştır. ~h~ed Acar, zabıtay_a. ~uracaa~ rorsam, hazan da kendi kabıma çeldlı· 
LiRSE DERHAL BiLDiRiLECEK Sikaıı>anto adasındaki hava meydanı-1 Bı~akla y~ralamıı: . 1ş Bankasının kum .. ı~ ıstıdasın~n muame.lesı ~~ı_n. kendı- yor, ruhumla baş başa veriyor ve on· 
\'illiyet dahilinde iper - ııiınak ııu da Lı"ı· akın yapılmıştır. lk ıçeşmeıık caddesınde ::\i ehmed baralı ve kumbarasız 1 sınde~1 10 lıra rüşvet ıs~edıgını. h~ber <lan sonra değıişiyorum .. 

Jrnzırlıklarına devam edilirken, eski oğlu H n a__n kadın n:ıesclesihclen Mu- küçiik hes11bı <:1lri he_ verm~ş ve hazırlanan bı! _tane ~kı b~-1 Hepimiz. ruhumuzun avuçlarında 
e erlerle dolu bulunan mıntakamız - t K<th "re 27-(A.A.) - Askeri malı- ııa:renı oglu Em·erı bıçakla sol ba-r:-ıpları arıı.sında her çu.k lıralık, numara serısı te __ bıt Aedıl- pz. Kafamızm ruh üzerindeki tesirini 
da kH·metli asara tesadüf edil mesi fillerd H

1

nbecıistıın vazh·eti hakkınd ·ı cagıııdan yaı al:ımış ,.e zabıtaca ya- .. ·d· ı · · .. pıl 11· k mı., ve Acar tarafından dukk_anı.nı de ıı·ı1kaAı· etmı·\J'ortım, ha'aaA '·· Çu"'nku·· ı,,. 
• • w • • • • ı < " • ' - ' kal-anmıştır tllÇ ay el Hl } <I 1 ,\ • .J <:i ~ ıhtımalı dıkkate 'tılı~mış ve. ''ıla):et şu malumat rnevcuddur. . • _ · . . ta olan ikramiye ke- muayeneye gelen memura verılmış- famız. bir takım kuvvetlere sahiptir· 
~~kamı ~a.za, ve köylere bı~ Lamı1!1 ı Ccmı~i Habeşistaııda esırleı· nlın - Braba ogul ı~m~ıler : e:., . şidesiuiıı Mayıs c:-e- tir. Memur Feh!lli s~.tğdıç, dükkan - 1 wk:idir, şeytandır, nıuhakeme rnakani• 
gnnd~mıştır. Kazılarcl:ı ışlenmış masına devam olunmaktadır. Cima - .Ke~er<!_e Alı o~tu Su S aş~n~ıa l\1~s1 kilişinde şehrimize dan çıktıktan bır muddet sonra tu- 1 masına sahiptir ve zamanı gelince, ru· 
taş, mezar, he:rkel veya heykel par-' daki dlisman kuvvetlerinin ciddi teh- tafa \ e oglu Hl .} aşında Hctsan. faz. de bazı isabetlC'r vaki tulmuş, iizcri aı·a:1mış •. rüşv~t pa~ası hu muzu başıboş bir seyahat içinde yıa· 
ça~ı vesair eşya bulanı-ar keyfiyetten didlere ınaruz bulundukları kabul edi- la .sı~rhoş halde bultman Akhısarlı olmuştur. panhılonunun .;;;ag cebınclekı 45 lıra- kalıyarak, 
en yakın karakolu haberdar edPcek- Jcbilir. Havalar çok fenadır. Şiddetli 1

1 
Alıyı bıçakla yaralaclıklarmda!1 zn-

0 
, nııı -arasrncla bulunmuştur. _ Arkadaş, nereye? 

)el·, n1uhalif hareket edenler tcczi~·e , agm-tırlnr '-·arrmnktadır. cı·ma bö"lge- hıtaca tut.u.lmuşlardır. Tnhkıknta l 1~5''. .sııs ıl.ı he , 
- .J 

0 
• . h b B Şe 000 • • lJi~·e sorabilmektedir. ~~reket v_~rı:· .olunacaklardır. ı ~inde 30 - 40 bin kişi tahmin edilen devam edılıyoı·. s~p sa 1":

1 ı a) aı~ . ~ VEREM MU" CADELE CEMi.YETi . ın. kı, şu zaman zaman şıkayet ettıl 
1.. k tl · '"" 1 te- ı· Nara almıı · fıka (.>00) ve li)G;J,, .. 
c uşman ·uvve erı J..•ll'ar ar ve s ım · · mız kafamız var .. Yoksa ruhumuz .. 000

1 olmalar netice:>ind~ havli azalmıştır. Kemerde Süı·meli ~okağında lleh- n~maralı ~csap s,nhı- ... ·· REISLIGI kalsa, köstebek gibi içine daldığı toP"' FECi B R KAZA 1 · ınecl oğlu M~hmed, .sarho~ olarak lı.ı ~ay:.ııı Zehra Zc,,·- Un. ~, /ılw 
. . . . . A ı · Ab· b ? 7 (A A ) R"" • nara atmış ve gece bekçisi Bay Da_ tın .,o !ıra kazanmışlardır. rağm lıfr santim ötesini görmiye<..-ek. 

Dün Azızıyede 1067 rncı sokaktn bil" c ı:; - ,ı a, - · · - 0~ - • • . 
000 

Göz doktoru B. Mit.at Orel parti vi- ÇiMDiK 
kaza olmuştur. ter: :,ud _Uyun!gın .~1enetmek f ttı~!~mdesı !ayet idare heyeti azalığı vazifesine Basmrıhanedc Bn. S. U. ya: 

· d h Dük 0-ıo taııııı Amba Alagide tesli- uzeıme agır soz er su e ıgın en KORLER KONSERi başlamış ve bu sebeple Verem Mücade- Mej\tııbunuzu aldım . Hakkımdaki te Yedı numaralı e\ ~ oturan A met . d :.n . ı.~ Af "k kıı-..ı tutulmucıtur t 
. .. .. mın en ~rı, cenuvı rı a "'' arı .,, · ıe.cerniyıeti reisliğiyle idare heyetinde- veccühlerinize teşekkür ederim. E\·e: .karısı on yedı yaşında luruvvet te- Adis - Abnba Mrn;avva arasında yeni Gürültü yapmıı : Sağır, dilsiz ve körler müe. se::;e8İ ki vazifesinden Jstifa etmiştir. Cemi - eserlcriııi ve şahsını mevzuu hahsettı: 

mizlik için çamaşırları :sepetten bo - bir hnt te iş etmişlerdir. Bu hat için. İkiçeşm:l ikte 730 ncu sokakta talebesinde dersler sona ermiştir. yet idare heyeti toplanarak reisliğe ğini insan, benim.. Yalnız şu var ~ı, 
şaltırken kocasına ait brovnig tabanca ltalyanlar tarafrndan tahrip ~dileu l\~_eı:~a~ oglu Musa, sarhoş olarak Bu münasebetle önümüldeki per - diş doktoru Ali Halim Bayeri ~çmiş- diğer suallerinize ben cevap vereDl~ • 
yere düşmüş ve ateıs almıştır. Mürüv- 8ek!z köprü ve yolun tamiri icap etmek gurultu yapmış ve .rakalanmJ.itır. şenbe gün~ mektepte k_ör iale_l>e tıa- tir. _ yeceğim. Bazı gazetelerin derd ortagı. 
vet dizinden yaralanmış ve meml~ket tedır. . _ .. .. --- rafından bır konser verılecektır. hanımteyze vesaire sütunlarını doldtı' 
hn tanesine kaldırılmıştır. Alagı dagı, .l\laJınO '~ Cebeluttarık 000 _ ran muharrirlerine müracaat ~debi • 

1 
tahkimatı esa~ tutularalc kuvvetli bir I I_ MÜRAKABE KOMiSYONU.DUN lirsiniz .. Hürmetlerimle. . . . Ç. tQ) o rs a 1 mcvz.i haline getiı'ilmiştir. 1talyan ka- _ 

~ rnrghhı, burnda kaya~rın 30 metre al ı K H b l ı TOPLANOI 000 

tında bulunuyord~ BUGONK': PRO~~M . - - !_~a - a «:.! er . ! Vilayet fiyat mürakabe komisyonu, ILK:BUGDAY. MAHSULÜ INCIRı 

55 B. l\Iizı ahi 
ı 40984 e~ki yekuıı 

YÜNLO OZERfNf;- JŞ y~P~~ .
7

•
3
.
0 

program. '·33 .muzık: hafı!I 1 1 l dün öğleden ~vvel vilayette vali mua- İlk buğday mahsulü 15 -30 hazirıı11 
KsS75 ~ 7~ TACiRLER ~ı~~ıa~~- 5P.1.), 

7
·45 ajans .?alıcrlcı~, GELENLER _ GiDENLER j\•ini Bkrem Yalçınkayanın reisliğinde ~~·asında. İzmir piyasasına getiriJece· 

d · muzık · 8.80 -8.45 e\ ın saatı, . .. . ·. haftalık toplantısmı yapmıştır. gı tahmın olunmaktadır. 
Yihiyetten şehrimiz ticaret o fü31- 12.30 program 12 33 müzik · ~eçil- Devlet Dem ıryolları mufettışı B. 1 B" •th !At f" ta af d 1 İlk b vd h )'" .. 1 M eme-

l 41039 U. yekun 
ZAHIREı ... 

• .L. na gelen hir yazıda, pamuklu ve yün- m· ·k 1 -. 12 45. . h · .b: 1' . Hayreddin Sevat 1stanbuldan şehri - ır ı .a ~ çı_ ırma r_ ın an z - . ~g. ~Y ~~ su un~.< e en .• 
lu .. t''ızerı·ne 1·ş 'l"apıp da su··meı·bank - ış şaı 1 aı, · aJans a t.:r crı, · 1 · 11... • • ..d.. mke gctırtılmış olan çuvalların satış nın yctıştırıp gonde~egı anlaşılmnJ\ .. ,.. -· 13 00 mu"'zı"k · rnd'l•o salo· n orke"tı·ası mıze ge mış1 n1 anısa emnıvet mu u- . . 't- ta 

· · · e .J e ·~ ' · ' ·· · · ~. · fiyatlarıyle son zamanda yıne bır ı dır. 
K. S. ~~!~ k:~~~~~~ı~~~~ı~~l~~~~tı;~ı~:r; ~;~~ı~11~1 ~1~i\~;;1eç~IR1~~ ş~·~ıba~N~ft ~i~~B?~~~tı~: ;~ı~ı~ı:aJ!~~~;~u~~= bh~l~t~~+~.arafından t İz~ir~ ge~~;i~~ / ~ 

10 ton bakla 11 Jazım geldi~i, bundan sonraki müra- R dl l 'k t · · · d · · mişlerdir · ı ır mı ı.ar çayın sa ış ıya ı ve n ı 
10 ton nohut 13 caatların ııazaııtı ~)Jnmıyacağı bildi- a18,~0 sa on oı· es rn~ırıın .e':amıl, FUHUŞLA MÜCADELE 1 ~tleri tesbi1 edil~işti! . . Mani~~t~ı:a Db: tabibi Muza""er 

K.S. 

· progra~. 18 .03 ~O~ık · so 0 fıyatlarının umumı şekılde tesbıtı ıçm r .. _ ıı• 
10 ton P. çekirdek 7 rilmiştir. şarkılar, 18.15 zıraat takvımı ve top- . • KOMlSY!?NU . 1 tetkikatın ona göre ,·apılrnası karar-' Husnu Levent 

~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rak mahsulleri bornaru 18.25 konu~ Vılayetfuhu~a mucadelekomısyo. . • • 
r . "9 ma (dış politika hadiseleri), 18.45 nu, dün öğleden sonra sıhhat ve iç - l Jaştıı ılmıştı:. Hastalarını MU.talül olarak 

E L H A M R A Sl•nemasında çocpJc saati, 19.80 ajans haberleri, timai muavenet müdürlüğünde top- ooo Birinci Beyler sokak (10) numara-

Bugün matinele rden itibaren 
Jki ne l ia f ilimden mürekkep muazzam bir program 

- 1 -

Sahte Yıldız 
lNGILlZCE SÖZLÜ 

YARAT ANLAR: Nevyork radyoaunun meıhur ARTIE SHA W 
CAZ ORKF.STRASI 

- 2 -

Da{lların Kızı 
FR ANSIZCA SÖZLV 

Yaratanlar: ŞIRLEY TEMPL - RANDOLF SKOT 
- 3 -

Aynca: 

MONüR NUREDDiN tarafından ALLI YEMENi 
VE 

1 - 4 -

... 

DEN!Z KIZI EFTAL YANIN Aydın Zeybeği 
SEANSLAR: Şirley 4-7.30 da: S. Yıldız 2-5.30-9 da 

Cumar tesi ve pazar 11 ve 12.30 da hatlar . 
DIKK4T - Haftanın her r ünilnde ilk .!eanslar UCUZ HALK MA

TiNELERi dir. 
Fiatleri -.ıJJiri.ııci 20-Balkon 25 - Kolt uk 30 kuP1••tt111' 

19.45 rnlizjk: kadınlar faslı, 20.15 lanmış, biriken işl eri çıkarmıştır. IHRACATÇILAR JOPLANTISI da her gün kabul edeıı. · -
rad/'O gazetesi, 20.46 müzik: hafta- BELEDiYE REiSi NiN . . . . . . -
nm türküsü: «menekşe buldum dere- TEFTiŞLERi .. Şehrımlzdek·ı ıhracatçıla~ b~~~iklerı BiR ÇOCUK GEDIZDE 
~ifl) (Adana), 21.00 konuşmo:ı.: mem- Beledi~·e reisi Dr. Behçet Uz dun 

1 
umumi .heyet toplantısı, dun ogleden 

ıeket pqstası, 21.10 müzik: Gitar şehı·i1!1iz~eki muhtelif pa!kları sonı:a _tıcaret odası sal.on.unda deva~ BOCULOU 
konseri Ma.rio 'Parodi 2 1 25 müzik beledıye ınşaatını teftiş ct.riuqf.ır, ı <>tmıştır. Toplanhy.a bırlıkler umumı M . A d al k". dl 
· t' - h ı. ~ ' (Şe

1 

f. th ' POLiS DİVANI katibi B Abf lnan rei>ılik etmiş -ve biı· enemenın rmu · am mev mı rıyase ıcum ur utrn\ln~ : san ·• . · . ,.... . . 
Künçer) 22.10 Müzik: ~arluh ve Emniyet müdürlüğü polis divanı, likleri aı.alrndar .eden mubtelıf mevzu- üedız nehrınden u ~olduran ve ~fene 
HHrkJ;ıız 

1

oyun havaları, 22.30 aJaii$ dün p,~li kısım reisliğinde topltınmış 
1 
!ar üzel'.lnde müzakerelerde bulunul •

1 

menin Pazmbaşı mahallesine götür • 
haber1erı. 22.45 müzik: dans milziği ~azı. polfsıere aiıJ tahkikat evr~kı ı 1!1uş, kararlar alınmı~~ıı·. Bu kararlar, mek istiyeıı Mehme~ oğlu 10 yaşındıJ 
(P i ) 23.25-2ıs :$0 ~!rınki program uzerınde müzal<erecle bulunarak ın - I ıhracatçılarımızın mutaleaları olarak Cemal Uygun, a!.}•agı kayarak neh~ 
ve k~parlış. . . . zibati kararlar almıştır. r icar t Vek~f'tine bildirilecektir. clii~müş, boğulmU§tur. S 

r 
ıanır111 daııt 

Baam J.irllii Jznıir mıntakaaı ri· 
yaaetinden: 

Tllrlc basın INrliti ka nununml 
ncu macldeaWn ifareti dahilinde, 
nuntalramız konpeılQ!n 1 Haziran 
stbıil saat 15 de lzmlr Halkewi aalo
mda in'ikadı kararlqbnlmqtar. 
Mıntaka dahilindeki aazete • e mec
mualarda çalıt•P da birliie dahil 
olmut arkadatların ve birliiiınizbı 
tabü azalarının koncrede hazır hu
lunmalarını rica ederim. 

T~4:JAYYARE SINEMASiN .. _ A~~~~o-
BUHAFTA I! ............... ... 

~ING GROSBY - J OAN BLONDELL - MJSA A,t)ER ve GROSB1= f~Z KIZLARI tarafındaıa 
yaratılan ŞEN - ŞUH • MUSIKILJ 

(FRANSIZCA SÖZLO) FRANSIZCA SÖZLO 

K"'()"ç··lrK ........ M .. E"'L"E"i(' "if A"T"f 'L""""B"'E"N"l"M"! 
-- MATiNELER HERGÜN~ ·KA. BENİM 3,lO e s;is K. MELEK 4;~1;1«>=:9;4s TE-

Cumartesi 2, Pazar 1 de fll ve ıeanalar 

h 
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28 Ms1 ;ı l 941 Çın ıa .ha 
'"-
'4lrnan Bismark saftı- Günün meselesi' Askeri vaziyet 
( harp gemisi batırıldı _ Ba,tarafı t inci sahifede -
8AŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) Bu meyıtncl-a göreceksiniz ki, de- -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHlFEDE-
lıer cP~ns Opvnles~ lngiliz zırhlı ı vam C'denlerden bir kısmı da kadın - bu taarruzu defetmişlerse de, tazyik 
~1Iood>, Alman gemileri ile muhn- dır. çoluk çocuk sahibi anadır. Muh- altmda bulunduklarını inkar etme

lc ~:e tutuşmuşlardır. 23. bin __)"nrdn- temel olarak bir harp düşünülsün. ve mektedirler. 
'ld hır m~safo~~~ atıl~n ~ır obus, ~o: cephenin, tabii bir şekilde, ~erıye, Londradan v.erilen bir habere gö-

un ccphanelıgınc gırmış ye gemıyı yaralılar göndermeğe başladıgı ka- re, İngilizler Giride deniz yoliyle 
naya uçurmuştu~. bul edilsin, onları kim bakacak'. bu takviye kltalaı·ı yollamışlardır. Bu 

Undan sonra Bısmnrk. havanın ve sayıları nz ve ayni zamanda, evı, ko. hadise de, İngilizleıin Giridi knt'i 
tuş şartlarının fenalığından islifn- cası ve çocuklarına karşı vazifedar olnrnk müdafaa kararında olrlukJn-
ede~k takipt<!n kurtulmuştur. Fa - olan kadınlar mı?.. rını sarih olarak göstermektedir. 

~dün Fransız limanlarına doğru gi- Evet belki bir kaç gün gelecek- İngilizlerin Ciridi muhnfazn için 
, ~en Ark Royal tayyare gem~ ~~in Jel' .. F~kat haftanın bir kaç gününü ağır zayiat verdikleri nnla"ılmaktn-
l) ~~eleri tara~md.an .. mkr~r gorul .- de, ~·Uz üstü kalan çocuklarına ve dır. Almanlar ve İtalyanlar esasen 
!lştur. Th:!rhal 1lcrı gonderılen torpıl evlerine avırmak znruretinde kala - bu znyiattan bahsediyorlar, fakat 1n

lo ~·areleri gece yarısı Bi.smarka biı en k H alb.uki bu yaralıların başın - gilizler bunu mühalegalı buluyorlar_ 
11>~1 !s.-ıbet ettirmişle!dir. B.ir .i!'.giliz da, ·her' gün, her gece pervane gibi eh. 
t tıU~sı harp sah;ıesıne yetı~tJ.~ı va- dönecek. ~efkat ve ihtimnmını an - Bugün Londradan bildirildiğine 
' Bısmnrk, oldugu yerde donuyor - cak cepheden dönen yaralı kahrama- göre Girid harekatında lngilizler iki 
· Ru filotilla Bismarkı.~~ahrnuştır. n-a hasredecek hemşireler ıa~ın;dır. kruvazör, 4 muhrip kaybetmişlerdir. 
D_ .Almanların 1ıerdıgı tafsı16.t Hasta ve yaralı bakımın~aki ıhtıma- İki zırhlı ve müteaddid kruvazör de 
O(!tlın, 27 (A.A.) - D. N. B. mm derecesi ne kadar yuksek olur- hasara uğramışım ela bunlanın yara-
"-cl;dce üstün harp g~mi!eriyle tu- :-ı:ı, maneviyatta 0 ni bette km.•\~et ve )arı ehemmiyetli değildir. Görülüyor 
Şlugu muharebeler netıcesınde Hood ink·saf olur ve Türk ask-eri, her han- ki zayiat, iddialar kadar değilse de 
~!ısını h.ntıran, King Corcu h~sa~·a gi blr hfıdise kaı~ısında; cephe geri- oldukça -ağırdır. Diğer taraftan Al
~r.ıtan Bısmark saffıhaıp gemıı:ıız, -,inin kendisi için her türlü h-azırlığı. man z-a) iatı da çok mühim olsa gerek 
bet rrıay.ısta. ön kı,:c:ımı~n nldığı bir ı~a- her türlii itinayı v.c sıcaklığı taşıchl!.ı- lir. f ngilizlPr, yalnız bir kafilede 4 
'r n~t!cesınde. suratı_nd~n knybetmıs 111 cHişüncrek ayni nisbettc f.edaknr bin Almanın boğulduğunu iddia edL 
~ B!lahare bır_ torpıl yarası daha a- olur .. Her memlekl't, kadınını, kızı- \'orlar. Halbuki paraşütle inerken 
n n.ısmarkın sur~~ı daha n7:~~rn!ş ~~- l1l daha faal, daha hareketli bir mü- paraşiit açılmadığı için ölenler, ba 

(ANADOLU) 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastahkları 

Mütehassısı 
Hnst.alarmı 11,30 dan bire kadar 

Beyler sokağında Ahenk matbaası 
vanında kabul eder. 

ZAYi 

Lr. Krş. Tarihi ı ·umara ı 
112 50 3/5 940 9451 
127 50 8 5 940 9529 

Sahil park gazinosuna nit olup 1 
bankasına yat ırılnn ylizde on beş kati 
kminntın yukarıdn gösterilen mak -
buzları zayi olmuştur. Bu makbuzla -
rın hükmii kalmadığı ilan olunur. 

Al ancak Ziyn Gökalp sokağındn 19 
1\o. hı evde Şevket Al 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cilc!inize tabii ta· 
ravetini İAde etmek iatiyoraanu 

SEBORİN 'le U}ordu. 26 m:ı) ı:sta .saat l n n11 ?oı- lafaa cephesine sevketmektedır. 23 lro sebepleı·lc düşenler Ye nihayet 
n· doğru Bre~te 400mıl1!1esaf.ede ıkcn ~»a!'lındaki İngiliz genç v-e hekar kız- mücadele eımnsında ölenler kiilliyet-
"ıı 8nıark yenı~en hav~ htlcumuna ma- ları ela geri hizmetlere ç~ j{ırılrnıştı~. Ji ~·ekunn baliğ olsa gerektir. Kullanm11. Memnu• ol.cakamız 
l!ıız kalmış ~e 1ki torpıl ).aı:ası ?aha al- Artık hamiyet. arzuy3 bağlı hareket . lngilizler, Almanlarda paraşütçü Hamdi Nüzhet Çançar 
p • <lüm~nı ve n~akınesmm hır k~smı değil, bir vazif.c ifası mevzuubahs- kıtalar kalmadığından bu bölgeye 
1ar~alanmıştır. Bı. marktan sant 23.42 t'r Bu vazife ise intizamlı. progrnm- artık parnşütçü ıasker sevkedemedik- Sıhhat Eczahanesi 
eşu tcl?r:ı.f alınmıştır: 1: ·:\foevvide ve' mecburiyetleri olan ledni bildiriyorlar. Almanlar, Girid Kemeralh _ fzmir 

bij tG~mı manevra yap~mı~·or. Son .. o- bir memleket işidir. Bizdeki hasta harekatını bir baskınla ve ~üratle ne Bl!IBE!W•••ı••••----t~ Se karlar harp edcceğız. l: aşa!'lın fuh- bakıcı kurslarını. mutblro ve her ticclendireceklerini ümid ediyorlar -
r, halde vatan miiclafllasınm bize ~a - dı. İngilizlere göre Giriddc karşıla-

Filo kumandanı» ahatle gösterdiği bir cidoiye! için?e şılan bu mukavemet Alman p~anla-
t B~smark, acleclce gittikQe artan harp heml'n organize e'tmekli[•imız la - rını bozmuştur. Almanlar Gırıdden 
neıtııle.riyle mücadele etmiş ve dfüıma- zımdır. Mnhadın tahakkuku için. SQ.nrn Kıbrısı alacaınarını ve sonra 
~~şt~~~ün kuvv.otleriııln kurbanı ol- başkn hi~ yolu yoktur. nu mUn~ e - da Suriye vasıtasiyle Irakn külliye.tıi 

....... --------------------· Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

bıoilizler ~kruvazör, 4 muhrip hctlC', bize vatandaşlarımızın Qoyle- yardımda bulunacaklarını tahmın 
b ·z rliklcri bazı fikirleri ileri siirmek i>:te- ediyorlardı. Halbuki Giridde Alman 

DOKTOR OPERA'l'ÖR 

Dahi Öke Lo d 21 kaAy Aettı er Lo d. S 1 riz. Ciinkü hn fikirler. üzerind~ clu- znyjatı o kadar ağır olmuşfaır ki, 
h n ra ( ) - n ıa ıı a- tt ı· ı · r y b ı · .. h r .... İYett ' hf'll · ... d b'ld. ·ıd·-· . rulmnsı icabedect'k kıyme ec ır er. şımc ı \.l rıs mese esı şup e ı gorun- ikinci Be1ler aokaiı No. (80) 
l'e, Gi~ı~dmhaa .. !1.a;tııınes~ası ın~~ ı~;~:t:~ Söyl<' ki: . . .. ın·wıkt.~~ir.KBbildiril~diğifne göre._t fngi - H t 1 h •. ··x.ı d 
l'e p· · k ~~- 1 · 1 C G - Kız ııse kısımlnrı ılt' kız e11~tıtu- ız eı ue ı rıs mu a ansının ı mamı I "' a Armı er l'Wl o~ e en aoıır 
bavn

1
c!. ru~·azorKep1~1·.e, huı:0•1 .r~t- lerindekl ve Akşam san' t mektep- için kıyınellf vakit knzanmışlardır. bbw Ye t"'d•l'i eder. ,.,, , naşmır ve e ı mu rıp erı ua - . . .. .. l k A 

1 1 
(R G ) _, ____________ • 

'<.ılştıı·. İki zırhlı ye müteaddıd kı·uva- lcrındekı butuıı ){' ·nı . , \I~ arım~z. · ,, 
Cör, ciddi olmamakla beraber hasara hn tn bakıcılık mccburı) et 'e ka) dı 
11ttanuşıardır. 11tına alınmalıdırlar. 
d Bütün harek~t esnasmda donanma, ı Soru) oruz: 
1 Utmanın deniz yoliyJe bir ihraçta bu-

1 
Bizde hangi ev kadmı, ~rnhçede, 

lUnnıa ına kati surette mani olmuş - sokakta düşen çocuğuna l.>ır !Yansı
tır, .ı , • ı ınan yapabiıır ve bir bandajı, fennin 
llmimllığm Akdeniz hakkuıdcıki gosterdığj şekilde sarabilir'.! Bizde 

tebliği ııangi , ııa, ak-an bir kanı dindirmek 
1 Londra, 27 (A.A.) - lngiliz amirnl için damarın neresinden :sıkılacağını 
tk dairesinin tebJiği; l>ilir? .. Hangi kadın, damara veya 
lie Ş~rJCi A.kdenizdeki harekctleı':imiz: cild nltma \'eya knba. e~e bir -ampt~! 
b §imdiye kadar dü manın her hangı şırıngası yapmak ıktıdarmcladır. 

r kuvvette deniz yoliyle kıtaat getı- .Bunlar ise, hepimizin, bilhassa ka - , 
~ek Girid adasına çıkarmasına marn um ve kızlarımızın en tabii malCımatı 
"llUş ve Giride el'işrrı.eğe çalışan n:s- çerçivc.si içine girmek lazımdır. Buıı
kerıe dolu duşman ırnkJıye gemilerine ıar için doktor !.~ığırılmaz. Yahud da 
ıı.lrır zayiat \erdirmiştır. doktor gelinceye kadar bunlarrn ya-
~vvcıce verilen ve düşmana ağır pılma ı ıflzımdıı·. Ilcl' zaman_ dokt~.r 

Gtyıat verdirılerek dağıtılan ~ nrıklı) ~ bulunmadığı gibi, onun clavetme mu. 
lca:fııesinden başkaca .ctenizultılnrımız- tenıkkıf pa!'anııı da bulunmaması ih
~e.n bın Alman askeri) le dolu ıki mık- tirnal dahilindNlır. JlallJukı ort-a kız 
1l~ knyıgı batırmıştır . .Hu hususta mekteplerinde bu işler, bil' ders h-:ı.

{eni taısııat beklenmektedir. Bu hare- linc getirilir ve lıir mecburiyete bağla 
<!~ esııasında g~mılerımız tara~mclaıı ııarak, hatta sınıf geçme üzerinde 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 ikramiye Plô.nı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 Ikinci

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

soo 

teşrin tarihlerinde yapılır 

1941 
Adet 

« 
c 
c 
c 
c 
« 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 

50 
20 

İkramiyeleri 
Liralık - 2000.- Lira 

c = 3000.- « 
« - 1500.- « 
< - 2000.- c 
« - 2000.- c 
c = 3500.- c 
« = 4000.- « 
c == 6000.- c ı](~ duşman destroyeri batırılmıştır. müe sir kabul edilirse, o vakit emin 

Uıger ıki destroy<!r hasara ugratıımış ı olabiliriz ki, bir harp Yukuu takdi- 'ı Türkiye tı !Sankaama para 7atı.rmaJda ;,alam para J.irlktlrmlt Y• 

Ve bir miktar düşman tayyare ı dti - 1 inde. hnslahnnelNimizde binlerce '•I-.: aluua •!m1o.:e. a,-Di ıuun.ııda telimi.si d~ daııemla elarMU1u. 

~UrüJmüatur. Henuz bu hugusta dn lllll yaralıvn bakabilecek \'l' bu hususta ·o. o. Yolları mu·· du·· rıu·· -
la al raporhır ~Jmemiştir. 1 her ttirlü malumatla mücehlıtz kız- umum 
h Dar sulard,a dtişm:mııı çok büyuk J:ırımız buluıınrnktadıı·. l\.ezn lıih-iz 
a\'a kuvvetlerine karşı avcı tay)·areıel ki. artık aile içinde bu gilıi ahv-nli l ;yu·· nden·. (4053) 

~ı olmaksızın yapıla~ bu gib~ harekatın kendi vukuf ve bilgi::.i ile kaı ılı) a -ı' ~ 28 :10 l 3 
a~·ıatsız olumıyacagı beoıhıclır. bilecek kadınlaıımız val'dır. A~-ağıdn miktaı·, muhammen Lede!, teminat mık tarı ile i. tihsal ma -
Amırallık aşağıdaki gemilerin bat- AJfıkndarların bu mc\'zuua mu'tla. halli go:st riınuş oltın 1 kalem b:ılnst kapalı zarf usuJiyle atm alma_ 

lığını bildirmekle müteessiftir. ' ka ~l atmalarım istiyoruz. İlk fır- 1 caktır .. Münakasa 12 lmziı an 941 perşenbc günü saat 11 de Sirkecide 
1 Bu gemıler Gloster, ı-:ıci kruvazor- Rıttta, gene nyııi 'ad ide bummla alfı- H. işletme l.ıina:sında Ah. komı..:yonıı tarafından ynpılacnkt11. 
1~rıy1e, Cuno, ~~yham, Koşmır ve .Kel- kadnr Ye cliger hu u, !ardaki fikirle- J:..teklıl<!ı·in teminat' c .knnunı ve:.iknlarmı ihtn·a eclecek kaı>alı zarf-
ı destroyerlerıdır. )arını ayni guıı s~:ıt- ı u a kaclar knnıisyonn vermeleri lazımdır. Zı~·aa ugrı"-'an bu aemilerden kurt<ı- rimizi bildirecegiz. Ş 

J J • artnameler para ız olarak konıısyoııd-an verilmektedir. tılabılenler şunlardır: Ocak Km. Miktar Muhammen bedel 
l<~iciden 34 subay ve 600 asker, Kel- ------------

liden 8 subay, 107 asker, Kaşmırden z A Y 1 168-180 
9 subay, 150 asker, Crnodan 6 subar, Söke l\fal mlicHirliiğündcn aldığım -
U8 asker ve Gre.} havden 3 ı subay, 88 28 7 939 tarih l 30 No. hı 2100 Jira
a kerdir. . tık 'l:C 31 7 !)39 tarih 1 31 No. 2500 

10000 M3 ... 21000 lira 1575 lira - --
G!osterden kurtarılanJ:ırııı mıktarı !il'alık yulaf teminat makbuzlarımı za

h<tkkında henüz m. a l u m a t yok- yi ettim y~nilerini nlacağımdnıı eskile
tur. Bu geminin \:'unan kıtasından.pek rin hükmii olmadığını ilfın eylerim. 

lzmir vil&yeti hususi muhase
pe müdülüğünden : 

Uzakta batmamış olduğu ve el~erı!lde ~ök{!qe Miıteahhid 
bır çok kayık ve sandal bulundugu ıçın ~lf ehmed Ali Ekener 
lllUrettebatın çoğunun kurtulmui ol- D. 3 

nı.ası ümit edillİle.ktedir. 1--------
.. l 6 Hi s~de 8 hi esi Fran!'l<!":n ~1ı1 Tereze ve 4 his:sesi Yorgi kızı \' a-

Amerikcu:Uı heyecan A N Ç A K 
Vaşington, 27 (A.A.) - Bismarkın A L S . 

batırıldığı haberi burada bu sabah raıt lataayon kartıamda yeni açılan 

• s:lıkı \'~ bır. hiSsesi ~r.~ oğlu Fr:rn ·ov;ı \'e 3 hissesi Afifeye ait ve 3200 
lıra kı~ meth ~~e"udlye mahallesinin HaC1 Bekir sokağında 47 numaralı 
ha.ncniu müterakim vergi borçlarmdan dolayı mülkiy(!ti Vilayet İdare 
hey'eti karlll·jyJe 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin teminat akçalnri~·le birlikte 18 6 941 tarihinde saat 16 cin 
Yoda verilince büyük bir heyecan tev-j 
lit etmiştir. l 

Cumartesi günU Danimarka boğa - EGE 
lında cereyan eden muhnrebeden beri h'ususi J-J~~ttıhanesi 
deniz kuvvetlerinin· harekatmdnki t.ı- ~ ~ .. 1.-; 

takki bü ·ük hir qiklrntl(• t kırı ~dıl - ~ahıbl: DOKTOR OPERATÖR 
ınekte ve Alman Jıarp gemileriııh;ı ka- ~l A D j L B / R 
Çabilmeleri endi esiyle İngiliz gemile-
rinin daha ağır olmasınra rağmen Al- • 
nıanları yakalıyabilecekleri Umidi b!r
birinıe karışmakta idi. 

Umumi kanaatte Anür l ıto~, ıu 
>uypJc .Jjrit4lııya ile zırhlı ile milcackle 

edecek vaziyette olmadığı merkezin -
dedir. Muharebenin tafsilatı ş:ddetli 
bir sabırsızlıkla beklenmekt"oir 

P,i~rn~rk,rı he. ılımı hrıngi geminin 
Q'ördilğ(ı ve donanma hava ~uvvetıe:·i
llin bu hıteki rolU mer,ak ,.:ı }mektedır . 

........... ~""""~· ::319.'i 
Halla Zeytnqyaimdan mamul ı 

Ömer Muharrem 
Çamaıır Sabunu Her ıubeye aid hastalar kabul ve mü-

TOPT AN KiLOSU tebaaaıalart tarafından tedavi edilir. 

K Müessesede her zaman ,_3_s __ u.r.u_.şİllt•u•r,_. doktor bııJunur. Tel 2918 

id~re hey'-etine müracatıiım·ı ilan olunur. 27 28 (1923J 

Akhisar belediyesinden: 
1 ·- Kazamız umumi temizlik işleı inin bİl' yıllık müteahhitliği şart-

namelerine tevfik.uı ve knpnlı zarf u ıılü ile elH•iltmeye çıka -
rılmıstır, 

9 
8 

İhale ·i 12 haziran 941 per,. nbc gunu . aat on bt!ştediır. 
• Bedeli mubnmmı:ni 8500 lirn olup mnvnkkut temiııatı bu be
delin ylizcle yl'di buçuğudur. 
f <;telkiler!n kanunun ttırifi veçhile m ·ktuphırıııı ihale antındım 
bir sn(ıt ev'\ linc kadar vermelcl'i ilan olunur. 

28 31 8 G 

lzmir vilayeti hususi muhase-
be müdürlüğünden: · 
Nazif ve lbrllhimiıı müterakim vergi borcunda~ dolayı haciz edilmiş 

olaıı \C Uıpu siciline mızarnıı 767 hi sede 48 hissesi serbest olup 724 his
sesi on bin iki yilz Jirmi Uç lira mukabilinde birinci deı"€cede hazineye 
ipotekli buluntrn Mesudiye mahallesinin ) eni Türkiye sokağında 3 nu
maralı ve iki bin sekiz yüz <.'ili lira kı) metli hanenin mülki) eti Vilayet 
idarre h s'eti karariylc 21 gun mucldellc miizayedeyc çıkarılmıştır. 

Taliplerin teminat akçalariylc birlikte 18/6 !>41 tarihinde saat 16 da 
idare bey'ctipc müracaallnrı ilan olunur. 27 28 (1924) 

( 5AHIJ?i: J ) 

.!•" ...... 1 ••• 1 ... 11111 .. 11111 •• 111111111111111111 ..... 1111111111111111 ... ' ..... " ........................... 11: - .... . -
~lzmir Levazım Amirliği ilanları~ . -
• .1•J1,.•t••••t••~••••I••• •• 111 • t •ı I•••• • • ••• ••••t••ıtaı •• JIA ' ' 1>11JJlll•111eıe11111111J1t ••• ••• 1 •t••• •••• 1 • ••••• 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Göst rilccek yerd (16560) dört kuru~ on altı bin be.~ uz nlt -

mış lira dört kuruş bedel keşifli yol inşaası kapalı zaıf u uli) le 
eksiltmeğe konmuştur. 

2 - Eksiltme 9-lI:ıziran-941 pazarte i günü saat on altıda kışlada 
izmir levnzım amirliği satın a?ma komhyomında ) apılacnktır. 

3 - Teminat mu\•akkab akça ı 1243 bin iki yiiz kırk üç liradır. 
4 - Şartname, keşifnamesi her gün komisyonda görlilebilir. 
5 - istekliler teminat ve t klif mektuplarını ihale saatinden <'il az 

biı sant ('\'\"CI komi!!) ona vermiş bulumıcaklardır. 
23 28 2 7 

İzmir Leva.zım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ı - Tahminen beher kilosu 41 kuruştan 100 ton sığır eti kapalı zarf 

u uliyle satın alınacaktır. 
2 - .Muhammen bedeli 41000 lir.a muvakkat teminatı 3075 liradır. 
3 - Şartnamesi komi yondn verilecektir. İhalesi 11-6-941 çarşmıba 

günü saat 15 de Geliboluda e~ki şube- bina ında komi \onumu 
zun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve saat 14 dp kadar teklif mektu1)ları-
nı komisyonumuza vermeleri. 23 28 2 5 _ 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ı - 7000 ton huğda) kırdırılacaktır. Pnzarlıkl-a ek iltmesi .~O- 1n

yıs-941 cuma günü saat 15 de tophanede istanbul levazım a -
mirliği satın aJma komi-.yonunda yapıJ.acaktır. 

2 - Tahmin edilen 6edeli 33,899 lira 25 kuru!'ltur. 
3 - İlk teminatı 2542 lira 44 kuruştur. 
4 - Şartname i komfoyoncla görülebi1ir. 
5 - Taliplerin 1.H?Hi gün -ve santta komisyona gelmeleri. 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 
1 - Ciheti askeriyeden Hrilecek 3500. ton huğda' dan bulğur ~·np

tırılacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 30-l\f ayı~941 cuma günu ant 14,30 dn 

tophnnede i tan bul levazım amirliği a ın alma komi ) onunda 
yapılnl'aktır. 

3 - Tahmin edil~n tutarı 83,870 lira 8 kuruştur. 
4 - tik teminatı 544:1 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir . 

inhisarlar umum 
den: 

müdürlü2"ün-

J İdaıem'z 'h•) ı Hl. kullanılmakta olup h,ıriçten C<'lb' iktiza 
den 133 kalemde ,. tuhm'ni '1.174.619 liıa kıyın tinde ımıht<!lif mnlz.o -

menin p·ızarlık ~ oli) lt: mu ha~ a 1 mul\ .. 11 er \e ,;on aktedilen hu:susi taka 
sa ına müstenit tıc ır<>t anlaşma~ı mucibine A nrnn~a<Jnn dn ted riki 
ımiml\ün bulunmaktadır. 

JI - Bu malzemenin nnifredni list si~ il' ·nrtnmn ·!eri Kalıataşta le
', zım v miibrıy<':ıt ~ ıhe inr!cl, · alım komi ~ onuııdn h r gun oğleden . onrn 
gurül hil'r. 

ı ı ı _ Talip! ı ı ~ unt ~ i lmc·t h lcmiı ıU ı il' birlikle bu hu u::;
lald tel.lıfl r·ııi en v ç 25 G 941 guııune knd.ır mezkur komi. yonn tenli 
tmelcri lüzumu :ıan olunur. 2 30 4 4052 rnı2 

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonim Şirket~nden: . 
ı~u~it ,\ l ı !I; ı ~ ~ ı zarfında şebekede yapılmnsı cap eden nmelı.rot dola-

lllyı lyle: .. 1 · t 7 deıı 17 'c kada1" ı- l • 15 ve 29 haziran 1941 pazar gun erı saa • , · 
ı Darnğaç ~·-... C Bayraklı 

I ı Tepecik ~ "" ~ D Turan 
III ALanç~l E) Karşıynka 
I\' ll-ı nıahane ,., F) 

]3orno\a 
Buea 
Kızılçullu 

JX E<şrefpaşn 
~:\' Kiilt\.irpark 

2 - 8 , 22 H.ıziran 1941 paznr 
\" Çıırşı 
\"l Bahribalıa 
YII Karantina 
YIII Güzelyalı 
X Konak ~· s Jektörlerinde c reranın kesilecegı 

olunur. 

günleri ant 7 den l 7 y.e kadar: 
XI Gazi bulvarı 
Xll Mezarlıkbaşı I 
XIII Asansör 
XIV Gazi bulvarı 
XVI Gümrük 

..;ayın halkımızca bilinmek üzere ilfın 

Otel - Gazino·- Lokanta ve Pastahanesi 

Eaı bolaasintı en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 



• 

1 SAHiFE 4) 

Irak cephesinde 
sükiinetvar 

'ANADOLU 28 Maraa lMl çu,Anlaa 

Menziain beyanatı ııınız 11zıt111rı ıırııe. 
"Alb ay için kendimize lll llllllll lltl1Drlar 

Bütçe müzakereleri 
güvenmeliyiz.,, 

Bağdad hükumeti ihtiyat· Sidney, 27 <A.A.> - tnailtere, Mı- ~ima~ pr~pagandası Su- Hırvat devleti 
ları askere çağınyor ~•r ve Amerika seyahatinden avdet e• nyenın Turklerle yahu· 

t um'' 
den Avulltralya başvekili Menziz, A- dil taka• d•l ği • • k H la 

. vustralyadaki muhtelif &iyasi partile- ere ım e 1 ece Dl Harıçte i ırvat n top- 1 1 - • 
Kahı.~, 27 (A.A.) - Orta şark ha- rin birleşmeleri lüzumunda ısrar et - bildı· • 1 ğ 1 111111111 lllr 111 1 1 

va teblıği: miş ve demiştir ki: nyormuş ama a ça ışıyor 1 1 1 1 
Irakta: Musul hava meydanı bom- -. Tarihimizin en büyük buhranına ıı•aııtıırı lllf•llırı •ı•ı ..mıhlı 

bardıman edilmiştir. Bina~rda ı:.ı: k&rşı koymak için bUtiln ılyaal parti· Londra, zr (A.A ) _ Parlamento )ıudapeşte, 2'l (A.A.) - Hırvat 1 " 1 R -· 
~~~ Ş.~~:!r1~~~ı!nyta);&restbir 1 .. r ve ~n"uplan arasında iş birWği ~ıncJan Baat!ey NiyUz ~nikl gaze hariciye m~~n Lah~~viç bir Ma- Ankara, 27 (Telefon) - BUyük kiletleri bü~ri mOzake're ve ka 

~t raf d tah . d'l . t' yapmak. lizımdır: tesmde çıkan .bır makalesınd : car gazetesinın mul\&bmne şu beya. Millet Meclisi bütçe müzak-erelerine edilml,tk. 
av~f~n:. ~~i da:1~Teder:1!o~ .Menzıs, Amerıkand!'n. '!8 bahset - cFransanın milletler cemiyetinden natta bul~nmuştur: . devam etmiştir. Bugün dahiliye, emni- Bu mUnasebetle.dahiUye, adliye, 
ora Habbaniy! ta are meydanını bom nıış ve şunl~n söyle.mıştır. aldığı manda mucibince Suriyeyi elin- - Yenı Hırvat devletı, ya~ancı yet umumiye müdürlüğü, jandarma tt-, sıhhat ve içtimai muavtnıet vekifl~ 
balaım lani;r u~!'ar ve insanca zayiat - Am~r~a üzen~, boş. yere gU - de bulundurduiu, halbuki Vişinin mil- memleketlerde yaşıydn Hırva.t18:" mum komutanlığı, hariciye, sıhhat ve vekaletleri bdtçelert hakkında izah.ı 

kt ş · \'enmedfiimız bı:ıaatı.ndeyız •. Amerf- letler cemiyetinden çekildiğini, İngil- men;ılekete eelbederek, ~ll'plann git- içtimai muavenet, adliye ve maarif ve- vermişlerdir. 
yo ur: kn halkı, Ruzveltın sıyasetinı takibe terenin Iralca istiklal vermeğe karar mesıyla boş kalan arazıye yerleştir-
. ~ahıre, 27 (A.A.) - Orta şark fob_ hm~ırdır. Altı ay için kendimize gOveu v~rmesi ü~rine Fransa.um da Sur-iye- mek arzusundadır. Bu Hırvatlardan • • • .., • • • 
lı~: k he . d d 1. 'klik ktu m ... Jiyiz. Amerikanın lttzumsuz madde- ye istiklal vadettijinJ, fakat Fransanın 200 bini Maealistandadır. 80 bini, Arıantin ltalyan gemı· narp, mılletlerın Jıll7n• 

nı_ cep sm e e 1'1 yo . r. l .. r istihı1alini azaltması ~harp istfh- bu vadini tutmadığını beyan etmekte Triyanon mu-ahedesiyle Macaristan- 1 • • ld t' • • -1 J.•ı _, __ 
Bağdad, 27 (A.A.) - Üçün~. ıhti- 1".'llatını &rtırmas1 lazımdır. ve intilterenin Suriyeyi TOrlderle Ya- dan alınmış olan arazide, 120 bini de ertnl 8811'1 8 1 ge ıerı IOıle euıcme~ 

~aJs:::!: ~~~e v;a~:~T~~d';!er S~~n de ingil~re misalini takip hudiler arasında taksim etmek istedik eon zamanlarda Maearistana ilhak Boinos Ayres, 27 (A.A.) _ Tan bitmigecek 
Bunla~n 28 mayıs öğleye k~ar ~- etmenızı talep ederım. k:rıinf .yayan. G~Js ajanJannın göster olunan cenup topraklannd-ad1r. resmi bir menbadan öirenildiih?-e 

ferberlik .şubelerine miirncaatları U\- 000 d!klerı nsabıyetın, Almanların böyle ooa göre, Arjantin hOkQmetr. Arjantin Londra, 27 (A.A.) - Londrad• 
zımdır. ç- ili N tk hır ih~h~alden korktuklarına delilet ç·n mu, __ ,,,., t limanlannda entenıe edilmiş olan Belçikalılar için yapılan merasimde 

Beyrut, 27 (A.A.) - Ofi: orç D u u edecefjnı tebarüz ettlrm~ir. ı • ~ aarruzu ceman 50 bin tonluk 22 İtalyan va- hitabede bulunan devlet nazın Sfr. 
Bir ingiJiz tayyaresldUn saat 14,10 Londra, 27 (A.A.) - lngıllz gaze- ' ınkışaf edinor purunu satın almak için bir anlaş - Green Wood demiştir ki: 

da Tedmilr hava meydanını on dakika teleri, ~uriye ıııeselesiyle c1e me-şgul- • ~ mıya varmıştır. - Bu harp, milletlerin hilrriyet-
mitralyöz at:eJtine tutmus \"e sonradan Gİ •tt k• kit la dür. NıyUz Kronlld cSuriye biıe JA- Çung-Kıng, 27 (A.A.) - Harekat ll'ri iade edilmeden bitmfyeeektlr. 
bombalamıştır. Obüslıer UÇUŞ sahasına rı e 1 a r ~mdl!l"> serlevhalı ~&kalesinde, hakkında ŞU. maUlma~ verllmiştir: . x Bu merasimde Belçika başvekili 
i~abet etmiştir. Zayiat yoktur.. t k • ed•ı• !~v~rmrülA~r;:kdSlrude~İye .'6ll'~rrne- le~:!ıt C$!r1:U::~ ıa:~~z';.l~nış Jngiltere üzerinde hava ve n11zırlan da bulunmuştUI'. 

Kahire 27 (AA) - Alman ta\·~a- a vıye ı ıyor g· a wr &• ngı ~ or- . • .. rp ı o u ar, f ı• • ld ODD 
releri Su;iyeden °g~n1ekte devam. et - dus~~ r~lundan alako~sı lizım ~n-Kay-.Şek askerlerine Jı?ilzabaıret 88 IJeti aza 1 
mektedir Fakat Almanlar Giridde -Bat tarafı ı ac1 ~ _ geldıtını ışaretle diyor kı: .ıein hareket.e geemltlerdir. Cm kuvvet H d fki muhtekir daha 

· · ·· · cGöz önünde tutulması Jizım gelen leri, daha ceıuıpta Sung demiryoluna Londra, 27 (A.A.) - ava ve a-
f aı~a. mesgul olduklanndan, bu. geçış · oyle baş~mıştır: ıurf askeri düşüncelerdir. Şimdi Suri- hücum etmektedirler. hili emn~t nezaretlerinin t.ebliii: yakalandı 
-eMkısın~ daha azdır. Almanlann bu Ak.denizde harp: \ey' fş"al .,.. k - k ı~tı 1 T',.:ı,.,0 27 (AA) b' · teb- Gece Inf"'ltere üzerılınde düawıanın · · S · f 1·:: • • • d GJ 'd harebes' b' baf• ... .ı • ı 6 ·ı ... ın as erı u~ m z var VAJ ' • • - ır Japon •• ~· 1 ta b 1 27 (T lef 1 ) ~ h ~!ı:ıı, ._ urıye e -rı ~mu~ı}e~ın e -;- n mu . ı, ıor -.uır mı? Bu karan bir daha mahaJlinde lfjinde bahriyeye mensup japon tay- hava faaliyeti pek az olmuştur. Cenup s n u' e ona - .-a • 
Vışıye Lırşı ha~mane hır tesır }ap • ~l!\8m etmektedır. Bütün ~u mftddet mesul kimselere bırakmak mecburi • yarelerinin 2& mayısta Anboye üsleri- ve şark mı-ntakaları üzerine bir kaç mudpapda, ma~turacı Karabf 
nrnrtır. , z .. rfında kıtaatımız, sıkı ~e fasılasız ''etindeyi B ti R 'd Al' i ne hücum ettiği bllcftrilmektedi bomba atılmıştır. insanca zayiat ol - ile ortajı Aqev.n Papaz.ran 60-'lO 

~urette hava hücumlanna maruz kal- ., z. usa ar, aşı ı ayanı- r. t · kuruıluk basmayı 100 kuruttan sa· 
• • • x... fi . d 1 • • le ha mn zayıflamış bullınduğunu, bunun da aaa mamıı ır. t k ü h 1 k Amenka 123 şılep ınşa mı~, co"'.a ~ vazıyet o a}ısıy va Suriyenin işgalini kolay~aştırabilece. O k .. • Avcı .tayyarelerimiz Manş üzerinde ar ep c rmü met ud ha inde ya a-

• J..uwetrerımız mahdud, fakat eesur_ane ğini her halde anlamışlardır. Ve yine C8 bBfl musahebelen bir düşman bombardıman tayyaresi lanmı,tır. Suçlular, zabıta memurı.-
edıyor tnrzda mukabelelerde buluna'hilmış - 1 lamı 1 d ki . dl h k ... _ •--tanı 1 i •-L!~-.ı- dilşOrmUşlerdir nna da GO lira .ri14Vet verm&k ı.te-

. tir. 11 ş ar •r • şım are eı.e geç- - -. 1 ne __._ - · mi~ler, derhal zabıt tutularak aclli-
Va.ıpngton,. 27 (A.A.) -. F~deral ŞiddetLi ve kan d&kUcü muharebeler !11ezh!rse, sonra böyle bir .teşebbüsün de irad e11lemeğe bQflamıttı1•• Bıı iti • aaa P'Ye verilmişlerdir. iki ortak da 

bahnye komısyonu, 8 boahı ı .nşaat (h• düşmanın zayiatı bizim za\·iatımı- ımkAnsız olacaiıdır. Surıyenln nazi b rla mıtku radro il al ka ·ı. . . Hollandablar Almanya tevkif ~dflmJetir 
tezgihında 123 şilep inı,aaı için mu-' z· nazaran pek fazl~dır. · kuvvetlerinden kurtuluşu, buradaki .a k imk4nın b 6"1..~ık" Nn= · 
kavelel~r imzaladığını bildirmiştir. Yeniden hava yoliyle kıtaat gelmesi dos~~rımızı ~v!ndi~.ti~ .. Nihayet ~>= ltakkında;i "'talıminl;,.i ;;azı _ hesabına çahıbrılacak ---.s~--
Bu gemıler mevcud tiplere uygun ı" mani olamadığımızdan düşmanın Surıı~eye de bızımle ıt bırlıği yapmak N k b 1 d• 
olacak •. inpat masraflan tahminen hızyiki gün ~ik~ artmıştır. Çok imkanı verilmiş olacaktır.> yoN:~york 27 (A.A.)_ _ Ruzveltin Amsterdam, 27 (A.A.) - D. N . evyor e e ıye reJll 
812 mılyon dolan bulacaktır. Tez- Middetli muhaftbeler Hanyada hazam sekreteri Orly Reisic6rnhurun bu ak B. : Londraya davet edildi 
gih inşasiyle diğer tesbat iein 6 mil- bir tarafın hazan difer tarafın lehJne te bulunurl'ftrs~, yollannın kesilmesi şam radyoda ~öyliyeceği t k h k - Neşrolunan bir emimame ile mec- · 
yon dolar sarf edilecektir. olarak cer~yan ediyor: Reımo ve Kan- h~usunda amırallık~a derhal t.ed - kında gazetecilere demişti~~i~ a - bm i iş hi~~et ihdas edilmiftir. 18 Londra, 27 (A.A.) - lrfiUi enıni--

OGD di\·ada daha ·ufak mıkyasta muhaıre- bırler' alınmış ve Alman gemıleTi Hatırı....ab'ld'"' · .. R yaşından ıtibaren erkek - kadın her- yet nazın Herbeıt Morrison, Nevyork 
· ' G roeland l"landa aı• .. sında Dan· - ... , ı ıgıme gore, uz • k h' te 1ı kt A i b ı d U nJı ah beler-ayni şiddetle devam etmektedir. - "' • 1- \·elt, bu akşam adyod söyl' ğ' es ızme a naca ır. YD zaman- e e iye reisi Laıuardiyayı, Lon~ a8 m are• Oradaki kuv~tlerimizin .kumandanı marka boğazını geçerken görftlmOş- «Ocak ı. ..... 1> müsar 'L.-be ~ · h ıyecel ı da terhis ve imar tetkilatı ilga edil - yı reaınen ziyuete davet etm~ . )erdir ~ iRi sının azır an- kt d' L .. _.u Freyberge erzak, mühımmat ve insan· · . . . masına, diğer her banbi bir nutkun me e ır. aguaı""ya, Amerika pasif konınm• beler devam cayardım yetiştiiinden, şimdi size şu Pr~s po~alü"t H~d gemıler~rı~, hazırlanmasına sarfettiği zamandan ---a--- tcşklllb reisidir. 

sözleri .söylerken bu harikulide parlak c~ma 1T8 g "k ut man ~~mkı er;· daha çok zaman sarfetmiştir Nutkun A. Darlan Parise aitti Nevyork, 27 (A.A .. ) - N4tvyork 

ecli mukavemet müv87Jelleltbir şekil almıe- nın yo ennı esme e muva :ı o - hazırlanması için Ruzveltln iıİt~re et- • belediye reisi Laıuardtva. tıa.lıı.r.. yor tır. Giride kuvvet ve mühimmat gön- m°J:J. vı,tu:u,tlelardır. .
1

. t!ği zavat arasında muharrir Robert VitJ, 27 (A.A.) - Amiral Darla· milli emniyet nuınıuıı Lontra da~ 
deı·iluııeie devaqı olunacaktır. Bahri . 188 r ra cereyan ettı 1 Şervuk t.e vardır. nın P~riee haı.lr.et •ttiii 61renflmiş- vetine ilk flnatta ieabet fikrin 

- 8attarfl 1 m:I ~ - kuvvetlerimiz, diltmanın her banal bir lem mutam.ı malihnatun • yoktur. BtltAln dClnyaya radyo ile yayılacak tir. bnlunclufQnu bilclfnnı.tlr. • 
bOJn~rdı~an tayyarelerlmı~ düş - ihracına mani olmuşJar<lır. Yalnız ns- ~ood'. 28 mıl mesaf~d~n .bır gO}Je olan bu nutuk asgari altı dÜe evrile 
man ışgalınde bulunan sahıllere ve kerJe doJu bazı küçük Yunan kayıkla- ısabetıyle berhava edımıştır. Plan- e-ektir. ' ç ooo 
meydanl'ftra şiddetli hücumlar yap - rınm adaya varabildix.:ni kabul etme- lan 23 sene evveı yapılm11 olmakla Lond 27 (A A ) ı .1• Alman .teblı·ji 

1 d g• b b H d b tm i t ra, . . - ngı ız gaze-
mış ar ır. miz lazımdır era er oo un a ası mpara or- t.elerinin Vaş' gto h bi 1 • R 

Kahire, 27 (~.A.) - Göifls ~ö~- Düşmanın. destroyer, ticaret gemisi luk ..bah~i~emiz için büyük bir zi~a, veltin bugün 
1
:!.ad "e<J~:e~ n~:~n ç~~ .. Berlin, 27 (Radyo) - Alman res-

Be muharebelenn devam ettltı Gı • ,.0 diğer gemileriyle bu küçük Yunen Hoodla btrlıkte batan tayfalar, zabı - ehemmi ·eti' olacatı b'ldi ktedi mı tebliği: 
ridde, Alman bava hücumunun şid- kayıklarına verdirilen zayiat aiır ol _ tan ve erbaşlar İngiltere için daha le-r J ı nı ı rme r- Alman denizaltıları, Afrdkanın gar" 
det ve vahşetine raimen sivil zayi- muşsa da bunu esaslı surette tesbite ağır bir kayıptır. Muhabirleri)ı tahm'nJe . ö B bmda ceman 77600 tonluk 14 İngiliz 
at !1isbeten baf!fti~. Kadın, çocuk ve lnıkin yoktur. Umumi surette diyebi- Filomu~un geri kalan gemileı-i4 Ruzveıt evveli Ami~ır' g Rode: gemisi batırmıılaıdır. 
ihtiyarlar kendılenni mftkemmel su- lıriz ki, düşman çok aiır zayiata ui _ eumartesı günü sabahtan akşama ka- eevap verecektir Çünkü A 1 1 Giridde Alman askerleri bazı 
rette himaye eden tepelere tıahJiye ramıştır dar dUıJmanı takip tedbirleri almış - Roder dünkü ·sözleri il W~a köyleri ieralle neticelenen movaffL 
edilmişlerdir. Jıfalemi ve Suda etra- Jo'akat· hedef.e varmak bizim iein de lardır. Fakat gece bava bozulmuş , !eri hİmaıye meaelesinde A~rib e- kıyetU muharebelıerden sonra ileri 
fmd~ki te.p~lerin e~ekleri uzaktan zayiata mal olmuştur. Donanmamız R~iy~t kabillyeti azall!'ı~, .Alman ge- bir ihtarda bulunmuştur. Ruzvelt, .Jh hareketlerine devam etmekted~ler. 
&erpışlendın.lmiş eıçek dorumeak - tayyarenin müzaharetinden mahnım o- mılerı süratle yol deiiştinp kaybol - ver zimamdaıranını takbih ile iktifa et Şkuka bombardımab tayyarelerı ka
lanna benzıyen paraşütçülerle dolu- larak, düşman tayyarelerinin hakiki mu~lardır. Şimdi nerede olduğu bt. miyecek yardım meseJesi Uzerinde du ra harek&tına mazaherette bulun -
dur. rı:cnzili dahilinde harekete mecbur kal Jinmiyen Prens Ojenin de bulunması rarak v~ garp kUresinde kafilelerin hi- maktadırlar. Dafi toplanmız Girid-

Büyük miktarda inmeğe dev!lm e- mıışlardır. Alman ve italyan radyolan hususunda amirallıkç-a bütün tedbir. mnyesinde müsbet kararlar alacaktır - de bir Harikayn fngfliz tayyaresini 
den paraşlltçü kıtal-ariyle mücadele her vakitki gibi mllbalıetralı haberlerini ler ittihaz olunmuştur. Deyli Meyfl diyor ki. · düşUnnOşlerdir. Tayyarelerimiz Giri-
eden Yunan kıtalarını teslih kin bu defa geçerek zaylatımızı fevkalade Dün, öilecf.en az evvel Amerikalı- clnglliz imparatorluİu ili müttefik- din cenubunda bir nakliye gemisini 
İngiliz su.baylan tabsi11 edilmiştir. bü~ilk olara~ ilin etmielerdir. lar tarafından bize gönderilmiş olan leri Amerikanın kararlannı derin min de bombalıyarak hasara otratm11-

Giridden gelen bir İngiliz .ıubnyı Biz, bunları derhal tekzibi mu - uzun menzilli Papalina av tayyaresi, nettarlıklarla takip etmitleniir Ame- lardır. 
şunlan söylemiştir: \'!\fık görmedik. Şimdi diyebilirim ki, bir keşif uçuşunda Alman gemisinin rikanın yantımiylre dQşman ezilecek _ Sar.ki Akdenizde bir tayyare ge-

- Giridlilerin cesareti her Uh 10 Girid harekatındaki zayiatımız Glaa- mevkiini keşfetmiş, Bftst veya t:r. Mihver kuvvetleri ralip geldiii misiyle iki kruvazöre bombalar isa· 
ı:ıita~ işin fevk!ndedir. Ve Giridliler ter, Fici kruvazörleriyle Cuno, Grey- Sen Nazere dofru &itmekte olan takdinie, Amerikanın da esarete ve bet ettirilmı.tfr. 
teslih edilmiş değillerdi. Fakat bir havn, Kaşmir, Kelli muhriplerinden Bismark gemisinin bulunduju yeri tahakküm altına ahnatına şflpbe yok Şimali Afrikada Sollum civannda 
çoklannın eaki tüf enkleri vardı. V ~ ibarettir. Bu gemilerin mflrettebatın- bildirmiftir. Bundan aonp amiı'&I- tur. düşmanın tanklar himayesinde yap-
bunlara paraşütçülerden aldıkları dan mühim kısmı kurtanlmı,tır. iki lı~ça yeni ve seri tedbirler ittihaz e- Amerikada pek çok fikirler vardır tığı bir taarruz pOskilttülmUftUr. 
mitralyözler inzimam etmek~ idi. sııffı hal'p gemisiyle bir kaç kruva • dılmiş, Atlantik kontrol makinesi ha- Ruzveltln bunlan da nazarı itibara al· Alman ve İtalyan bava filoları, 
Yunanlılar Jngilizlerle işbirliği ya· zür daha hasara uğramııtır. Fak~t :·~kete g.eçirilmiı, yeni mühim kom- ması tabiidir. Ruzveltin ıefkirı umu : düşman kollarına zayiat verdirmi•. 
parak köylere gitmekte ve düşmanın bunların yaral-an ehemmiyetli deiıl- bınezonlar olmuştur. miyeyi harbe hazırlamaktaki usulünde lerdir. Alman Şkoka tayyareleri, 
mevcudiyetini haber vererek Alman- dir. Bunlar yakında yeniden hareke- Torpil taşıyan tayyarelerimiz~. harici olduh kadar, dahili tneeelelerde Tobruk açı.klannda ceman 9 bin 
lara baskın yapılacak cephe yolları- tc geçeceklerdir. Bir kısmı faaliyete Ark-Roayat remisinin tayyareleri ta- müessir ol&eaktır. tonluk iki ticaret vapurunu ve bir in. 
nı &:ö~te;"Mekted~ler. . . başlamıştır bile. . . . . r~fından yalnız bqın~ seyreden Ruzvelt, verdifi sözü, yani başka jl'iliZ kruvazörOnO h1lsara utratml.$-

Gırıdlı rençlerın ekserısı orqada Şunu söyliyebılırim kı, fılomuz. B1Bmar.ka hücum etmışlerdir . .Bls • yerleN Ametikan asleerleri gönderfl _ Jardır. 
yoktu. Zira Yunanistana riden Girid Jtalyan donanmasının Mataban bur. markın iki torpille yaralandıfı ha- miyeceği vadini unutm.mıştır. Ame- İngiltere sahilleri açıklannda 3 
fırkasının ekseri ~rleri büyük bil' ce· nunda yidiii darbeden evvelki kuv- lıeri gelmiştir, Bu tor.pillerden biri rikan milletini bu harbin haric bir bin tonluk bir gemi hasara uğratıl -
saretle muharebe ettikleri için ölmOı ve tinden çok daha fazladır. Het hal geminin ortasına, diğeri arkuına harp olmadıjına 4kna edinciye kadar mıştır. Diğer bir tkaret gemisi batı-
veya esir dütmüılerdir. Bununla be- de şarki Akdenizde bahri vaziyeti-j i&abet etmiftir. Bunun neticesi ola. sözüne sadık kalması lizımdır. nlmıstır. 
raber küçük y-aştakilerle ihtiyarlar mizin haleldar olması mevzuubahs j rak Bismar.km yalnız sürat? dflımek- Deyli Ekspres gazetesinin Nevyork Cenubf ve garbi İngiltere limanla-
cesaretle dövOtüyorlar. Suda koyu· değildir. le kalmamlf, o dakikadan itibaren muhabirine gö~ de, Ruzveltin Atlan- nna ve eenunt.a bir tay:vare fsbri-ka
nun aiır bombardımanına rağmen Harbin neticesi ne olursa olsun. gemi intizamsız daireler eizmeie tik harbi hakkındaki düşüncesi sarih- ııma muvaffakıyetli hücumlar ya • 

iDi 

Uzak ıarldaki lnıiliz 
kuvvetleri arbyor 

Sinppuı., 27 (A.~.) - Jlaleqa 
kumandanı Pertyival, beyanatta b• 
1 un arak 4emiftii' Jd: 

- lnJlUz bat kumand&iı~ 
Malezya garalzonıu. uzak clotuaa 
sulh garantisi sayılmaktadır. B11 aar
nizon, Boraeoya kadaıı uzanmak.ta"' 
dır. Cill hududuna kadar olluı Aha· 
sı, karakollan himaye edecekUr. Bt
ralarda vücuda setirllen hava me:v • 
danlan, aon harpte ıkdlitlmD• 
üzere iyi bir tedbir sayılabDlr. 

I 

iDi 

Fazla kira ia~en 
cezalanclınlclı 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Kilit 
korunma daval&l'IM baba lkinci .. 
liyeeeza mahk•meaf, cllkklnmı 20 
lira yerine 28 liraya kiraya veren 
Krita ilminde- birllini ııs Ura para 
cezasına mahkGm ıemı!ttfr. 

Londra halkının feda. 
kirlıfına yeni bir miaal 

Londra, 27 (A.A.) - mu; aiWıla·, 
rı haftası zarfında, Londra ülJa harp 
istikrazlanna 120,041,000 hısllla lira
lık bir mebliila ittirik etmJitfr. Bu 
adam başına yirmi bir fnailla"Jlrası de
mektir. 

Girid dok itelleri gece ründüz bil- Mısınn ileri karakollarından biri o· başl~mıftır. Bu vaziyete dOşen ve tir. nılmıstır. 
yük J>ir cesaretle çalıtmakta ve an- Jan Gfridde aösterilen şiddetli muta. yeniden iki torpil isabeti alan Bis - Bu muhabir, Novyorktaki (Timea) Düsman don Almanya üzerinde ı .... A-·N~~A--D-·Q--f..-Ü ..... cu hava akınl-an esnasında istin· vemet. Britanya imparator!uğunun mark, Alman ~mi ve tayyareleri • mecmuasının bir mıakalesini bildirmek hücumlarda bulunmamıttır. 
bat etm.ektedirler. a keri tarihinde yükıo;ek bir mevki nfn imdadından uzakta, hareke'taiz tedir. Makaleye göre, müttefiklerin 22 ooa 

Kahire, 27 (A.A.) - Sel&Jai1et?r tutacaktır-. kalmıştıı•. milyon ton remileri mevcuttur. Bunun' Jtalyan febliX.i ......... ., 
askeri mahfillerin bildirdiiine dre. lrakta yuiptı Sabah güneş doğarken gemi tekrar ancak 4 milyon tonunun İngiltere - A- 5 
Gfridde vaziy'ette pek az deiitJ)dlt Irakta vazjyet pnJ, mik~·asta dil· hücuma maruz kalm1'88 da neticenin merika arasında kuUanılabileceii de _Roma, 2'1 (Radyo) - İtalyan res.-
vardır. Son 24 saat zarfından takvf- zeltilmiftir. t&tikbale emniyetle ba- ne oldutunu bilmiyorum. Maamafih kaydedilmektedir. Mart ayı zarfındaki mı tebljji: . 
ye edilen Alman kıtaı.rt Kalemide kabiliriz. Harekit, Sariyede yen· in Bismarkın top ateşiyle bapnlmachiı - gemi zayiatı nazan itibara alınırsa, j Tayyarelenmiz ırece lılaltada La-
muhar.ebelere devam etmf.,lerdlr. kişaflar ~rmemiştir. nı, tayyareden atılan torpillerle haya- senede beş milyon ton &'('mi kaybedil - valettay!' taarruz etmitlerdir. Umumi N8friyat Mftdlril 
Dfltmanın yeni ptirdiji kıtalan Habetilta•d• ilerlememill devam tına hatime çektirileceğini sanıyorum. mesi ihtlmnli vardır. 1 Şimalı Afrlkada Tobrukta şiddetli HAMDI NOzHET ÇAllÇAR 
bundan evvelkilerle mukayese etmek etmektedir. Bfnleree 8lir • mühim Ve bu geminin hatırılacafını katiyetle opçu faaliyeti olmuttur. İtalyan ha-
gtçtür. Dı..,anıa tayyare bakı • miktarda tnalzeme elimize recmek· ~mit ediyorum. Hoodun kayıbı ne ka- le mahfuz kalmakla beraber, bu kara-! v~ ku'·!eUeri Tobrukta su ve elek. 
mmdan ciddi kıflPJara utradıiı mu- tedlr. lar büyük olursa olsun, Alman bahri- rın bize faydadan ziyııdo .şimdil'k zarnr

1 
trık tesısatını bombardıman etmişler AL-De I 
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hakkaktır. Bir ~ok taYJ,Jreleri tt. Att...•'11 .....Wt ve0 :nin en son eseri olan bu zırhlımn ,·ereceğini düşündük. 1 ve yangınlar çıkarmıılardır. Dünkü UU _. .... 
tamire moJataçtır. Jlubşrebe, hain Şarkta, bllbMla pdd Akds>~izde tarafımızdan Wıbası, Atlantikteki ge- Mebuslardan Noks, Jutland harbiı\- 1 tebliğde bildirilen ,hava hOeumların- YalJancı memı ... d .. 17 llra 
hitan şiddetiyle H-anya ile Kaleml ıilrat1e bu hidil'Jıer ....,an eder· miLrJmizin filt surette muha,fazası ve den Jbm alınarak Hoodun cephane - da iki vapur daha basara uğratılmış.. -::-
meydanı civannda eereyan etmek. ken, Atlantliia tbul Jlı'smmd:ı da !lbluknnm .teairi bakımından kati bir Yklerhıin muı.ıtaza altına alımp ahn-1 tır. ldarehu•ı llrJnol .__ler SOllalı 
tedir. al&ka nyancbNealc difer bir hldisa darbe olacaktır. madığını sormuş, Çö~il şu e~vabı ver İngiliz tayyareleri evvelki gece ~ 

Londra, 27 (A.A ) - lnriliz ga- vukubulmqtur. Bu deniz harekatı hakkında, yak~ mifür: 1 Bing:ıziye bOcum ;etmişler, Rodos 
zeteleıi, Girid harbinin yeni sıfh•· KMif tayyarelerimiz, ç'9rşanba gil. da daha fazla izahat verecefimi Omft - 19 seıre evvel remi ikinc' derr .. dası ile Skarpanto adasını bomba- aONDELIX 1'AJCVbl 
smdan ba'h tmekte Almanlann ye- nü Atmanlann en ~eni ve kuvvetli ediyonım. Par:lıyan zly• kadar bir de t.amlr.ıörmUttilr. Fakat zııhlnrı in '. rnışlardır. 1360 C ~ 1 2 ni malzeme voe küçük tanklar getire. Bismark zırhlısı ile yeni ve 20 ıan • rilg.ede meYcut olmasına ratmen ara- .ee o14oiuıulan haı-p eanasmda lta bn Ş.ırkt Afrikada Gallasinomada ce- ~ma..,..,,eıetltle 
rek H" nya ve Suda koyuna karta timlik toplarla mOcehbez Preua da lehimize mllaait bir nisbet vardır.. b tadllit yapılamamıetır. rcyan eden muharebelerde düşma- BVKAT 
muazz11rn hücuma geçtiiini bildir • Ojen eep kruvazörünü Norv,eeb Be~ SimaJi lrl.a'ulada m(?eburi aakerlik Avam Kamaraaı, bu nutkun hita - n-s ,Zayiat verdirilmiftir. Barode bir s D 
mekı. Ye b'ltla Girid harbinin eiın· ren limanında •önnG.tlerdlr. Bu ıe· Cö~il bundan sonra •imali Irlanda- mını mateakıp dilet mesailin ıullzake- İtalyan kıtası 24 mayıs sabahı hOcu- balı : 4 ~.f 
dl bu muharebenin neticealue batlan- miler pel'fenbe glnO buradan 1'ay • da mecburi askerllil ihdas etmemete resine bıışladıiı sırada, Cörçil ayağa ma weçerek lnlrilizleri kat't hezfme- ~ 
clliını -)l~ktHırlar. Gazeteler bolmutlardır. karar verilditini bildirmiş ve demiştir kalkmış ve Blsmarkm batırıldıiını l>il te uğratmıştır. Nayoda ~yi:k albnda ıtullaw :12,1 l 
bt hoaOlllıt!tOk Jbtiyatk&r davraa '. Bu aemller, Amerikadan ıela ki: dirmlttir. Bu müjde. Kamarada şid .. kıtalanmız cesaretle mukavemet ıös-.. =~·~,1~'9~1~0~~==~~11.1 
mütadtrlat. bfilelerlmise tyrroz lcfn tetebbat- - Bu buauıtaki hakkımız tamamly detli alkıılarla kaqılanmıfhr. termektedirler. ı• 
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