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,. _______ , 
lngiltere ve Irak ara

sında gerginlik 

Nihaye:t muha
rebe başladı 

'l'opçu, bir lngiliz tay
yare meydanına 

ateş açtı 
Radyo gazt'teainden : 
lngiliz ve Irak kıta ları arasın · 

da bilfiil muhasamat batlamııt ır. 
B aıi'dada 190 kilometre uzakta bu 
lunan ln rilizlere aid Habbaniye 
1• YYa re meydanı civnında tahaı· 
f iid eden Irak kuvvetleri , tayya
~e meydanına topçu ateıi a;arak 
llıiiaademeye batlamıtlardır. Mu
lıo.aaınatın cereyan ıekli hakkın· 
da fazla tafsila t venllmemekte
dir. Fakat Irak ve lnıriltere ara-

-Devamı 3 nrü aahikd,._ 

J ı Çörg'J 

rıgiliz kabinesinde de-
ğişiklikler yapıldı 

--·---·-.,-.,--

lngiliz kralı tayyarecileri 

·~Yeni lngiliz bombaları
nın tahrip kudreti 

Nisan ayı içinde 
385 e mukabil 170 
tayyare kaybedildi 

-----· ·---
A~Kf RI ·vAZIYfT 
12 adada son vaziyet 

Tobrukta şiddetli 
muharebeler 

Amerika donanması 
harekete amadedir 

Vilkinin bir ma
kalesinde 

1942 de Almanların is-
yan edeceklerini 

Süveyş kanalında balon bildiriyor 
b , l l d Nevyork, 2 (A.A.) - Birleşik A-
araıları yapı ma ı ır merilrnnın ücüncü deniz bölgesi ko • 
Rodyo gazetesinden: mul~nı_ 3~ir:ıl Andrev• bir nutkunda 

Tobruktaki harekat hakkında he • demı~tır kı: 
nüz mütemmim malümat nlınamamrn- - Filomuz harekete am3derlir ve iy; 
tır. ?.lihver kuvvetlerinin Tobruk önün bir hnld('dir. İngiltereye lazım olan 
deki birinci müdafaa hattını yardıktan inşe maddeleri il~ h3rp malzeme•inin 

t ff d k •onra hiç durmadan ikinci hatta hü - te,;limini temin etmckliğimiz lazımdır. 
e ış e er en , cum e t t i k ı e r i henüz bilinme- Bunun için icnp ederse kafileleri him:ı-
lngiliz tayyarelerı Al- mekle beraber ikinci ve ilçüncli m!ldn- ye etmeliyiz. Bugünkü keşmekeş bcrt3 

.. . 'l • fan hatlarının daha kuvvetli oldukları raf olmadan 'ulh bahis mevzuu ola -
man uslerıne, gemt erıne knbul edilil"S\', mihver kuvvetlerinin maz. Kendimizi her ihtimale kar51 ha-

birinci hııttı :ıldıktan sonra yardımcı zırlar.ınklığımız icnbeder. 

Şiddetli hava 
taarruzları 

yeni kuvvetler almadan tekrar hücum Nevrnrk 2 (A.A.) - \ 'andel Vilkı 
l!tmeleri za}:ıf ?!r iht!maldir. Cephe y:ızdıği bir' makalede Amerikadan tn'. 
daraldı~çn_ ıngı l_ız müd!lfaası~ın daha giltereye destroyeler ve diğıer gemiler 
ku~etlı. bı~ ~:ıı :ılacagına _gor~, To~ devredllmesini ve icabederse Okya -
rugun bır ıkı gtlnde z:ıptedılem ıyecegı nusta kafilelerin himayesi sisteminin 
tahmin edllebilir kabulünü istemektedir. Bu >nınkale, 

l Sollıımdıı: .. . geçenlerde Lindbergin yazdıi!'ı maka-
Yapiılar, yangın ar Çl- Sollum ve c~nup bölgesınde ~ima~- leye cevaptır ve neşredilen mecmua • 

. Lo~dra, 2 (A.A) .-. Ha~a _ne:ı;~_re- k d l B t • l:ırın m!ltemadıyen kuvvet tahşıt ett;k nın başmakalesinde Vilkiniıı makale-
'lı istıhbarat servısının bıldıı:dıgın~ ar ı ar, res l l"rine dair bazı haberler gelmektedır. si •basiretli ve doğru> kelimeleriyle 
göre, yeni İngiliz bombaları ısti,naı b mbaladılar Bun:ı muk:ıbil, ingili2lerin, llft'ırın t , ·r d"l kt d" V"ll.:" bu mıık:ıle-
bir tahrip kuvvetine sahip olup son O m!idafMsını takviye için mütemadiyen ~\ sı e 1 me. e. •r: 1 '.• , . . . 
defa Em~ene yapılan hücu_mda 110~- Londı•a, 2 (A.A.) - ~~va ııezaı:e- kuvvet celbe!ti~eri bildirilmektedir. sı_n~e her şe~ın ın~ıltı:re)e \e~ıl'!1es~~: 
tahane cıvarııın atılan boyle b~r ti bugün aşağıdaki teblıgı neşretmış. Bir ay, hatta bır haft3 evvele naznran so}dle~ekle. 'et lnııı:1ltere, A.~e ek! fh
bomlıa, şehrin bu ktsmını tam bır tir: şimdi ingilizler ;\lısı rda çok kuvvetii na. a ~e ' us ra .ınnı!' mu~ er ıs ı . 
ha.abe haline koymuş, 70 ev tama- Dün öğleden sonra İngiliz tayya. bulunmaktadırlar. Mihver ku\•vetleri- s~Jatı_nı_n 194.2 de tngı~~~e.ıe hava faı
men tahrip edilmiş olmak üzere 200 releri Hnlder Alman d eniz üssüne ni n Trablustan, Bingaziden ilerliyerek kıyetıııı temın edecegını v~ 0 zaman 
ev h;ısara uğramıstır. Bombanın karşı çok tesirli ve a lçaktan bir ta • Mısır hududuna dayandıkln rı zam:ın Almanya tarafından zaptedüen memle 

-DP•ımu 3 ncü oabif .. d•- -De.-amı 3 ncU aabifed- -Denmı 3 ncü .. hif .. de- ketler in, hatta bizzat Almanların is • 
- - -o·oo y:ın edeceklerini ilave elmektedir. 

Yunanistandaki tahliye 
hareketi bitti 

43 bin lngiliz 
askeri 

.. --~ooo---

Ruzvelt ne diyor? 
V nşingion, 2 (Londra rad}•osun • 

dan) - Ruzvelt, har p malzen\esi 
mübayen eden komisyon reisi NadLq. 
ne bir mektup göndermiş ve ~tngil
M!ııeye y3rdım için hedef giinün 24 
Ha-atind e makineleri ~nlı('tırmak ol -
mnlıdır.• 
Demiştir. 

Amerika hava kuman
danı Arnoldun beyanab 

ineiliz milleti 

Girid gazeteleri nefret· 
lerini bildiriyorlar 

Atinadaki yeni 
hükumet 

Yunan milletini temsil 
etmemektedir 

Şimd i Giridde bulunan 
Yunan kralı Jorj 

, 

H-anya, 2 (A.A.) - Ege aj3nsının 
bildirdiğine göre, Girid gazeteleri, 
Atinada işgalden sonr:ı Alm-snlar ta . 
r:ıfından bir hUkfimet kurulma<ına 
karşı nefretlerini bildirmekte \"e 

müstevlinin oyununa girmeği k:ıbııl 
eden bir kaç Yunanlıya karşı tees~ür
lel'ini izhar etmektedirler. G-szeteler, 
büyük bir kahram:ınlıkla harbetmiş 
ve nisbet.~iz bir aded fnikiyeti karsı
smd:ı mağlup olmtLŞ olan milletin 
hissiyatiyle bu ndamların hiç bir n -
liiknsı olmadığını beyan ve bütlln 
milletin temennileri içinde kralın et
rafında toplanarak mücadeleye de. 
vam eden milli hük!lmetin Yuıl.~n 
milletini tem'il ettiğini ilave etmek
tedirler. 

000 

Maarif Vekaletinin yeni 
bir emri 

• 
Tatilde ..... og-
retmenler 

lord Biverbruk 

Iskenderiyeye ve diğer 
limanlara çıkarıldı 

l\Ielbrn, 2 (A.A.) - Orta şark 
lııgiliz kuvvetleri lxış kumandan mu
avini general Bleamei, Avusturalya 
harbiye nazırına çektiği bir telgrafta 
YunanL-;tand a İngiliz ve imparator • 
luk kuvvetlerin in tahliyesi hareket 
lerinin bittiğini bi!di"ıdikten sonra 

B l h. dı b. h. l Adres bırakarak bulun. 
arış e ın e ır ıs e d kl h. l .:ı .. 1 h . .:ı ... 'ld' u ar1 şe ır eruen '4- , h~'/l • şunu ilave etmiştir: 

"«f!l'ıkan ma 1 l erıne Tahlise edilenlerin yekunu 43 bin. 
eöre Çörçilin halefidir dir. Denizde ? lenler_i'? Hayısı 50~ i 
L . . . geçmemektedır. lngı lız kuwetlerın-

ıı ... ondra, 2 (A.A.) - lngilız kabı- den Avustu ralynlıl:ır d:ı dahil olmak 
llıİqtııde aşağıdaki dei!'işiklikler ya • !izcre :ı bin kişiyi Almanlar tarafın-

f11Ştır: dan yolları kl'.~ildiği için terketmek 

lnııiliz 

T obrukta bir noktada 
düşman püskürtüldü 

tanklarından biri 

ıı· lnvacılık istihsalatı nnzırı Lord zarureti hasıl olmnş,ur. İngiliz kuv
llı\"eı•bruk devlet nazırlığına, yarbay vetlerind"ıı Yunan hast.ahanele l'inde Adı"s Ababadakı" 
ı~a~azon hsvacılık istihs~Jiitı . na· bırl'.kılan l:ı;ım ve t-ahliyeden evvelki -
ıııulıgıııa, Pleathers seyrısefaın ve zayı:ıtın mıktnrını t3yin etmek mum • ·ıı 

Avam kamarasında lngi
liz H. müsteşarının 

beyanab 

ispanya ve 
Portekiz 

ıJ · nakalilt nazırlığına getirilmi~ler- · -Devıuru 3 ncll Sab.ifed- SIVI er 
2;rj .Krost Avusturalya y!lksek na -
~ r ııcına tayin edilmiştir. Lord Bi • ,------------, 
k~~~~{t'a~ı~~P knbinesi nzahğındn SON DAKiKA: Bir ltalyan generali 
tı Va:~inırton , 2 (A.A.) - Ofi Fran· garalanqrak öldü INGILIZ MODA HALESi HAK· 

KINDAKI ŞAYIALARIN 
HEDEFi NEDiR 

ı :ııansı bildiııiyor: lraktaki va"'yet hakkındaki mü 
~ Sıyasi mahfiller, Lord Biverbru • him haberi dördüncü sahifemizde Kahire, 2 (A.A.) - İngiliz orta 
lı!u n f ilen başvekil muavini ve t ngil. bulacaluınız. sark umumi kara rgiihının tebliği: 

11 
rede harp L~tihsalatı diktatörü ol • ı...;;.;;.;..;-.-----------• Libyada :Düşman bütün gün Tob-
Uğu düşüncesindedirler. f p ruğun dış mildafna hatlarına hücuma Londra 2 (A.A.) - l ng.iliz har i-

~· l..ord Biverbrukun, harp ekonomi- On apen devam etm~ştir. Bir bölgede kıtaları - ciye mııst:ışan B~tler, dün avam ka-
~h'eselelerinin umumi idaresini de- mız mukabıl hılcumlnrda bulunmuşlar marasında sorulan bir sua le tahriri 
'1ı te edec~ği ve başvekil Çörçilin bu -De•amı 3 neli .. hifed- olarak aşağıdaki cevabı vermiştir : 
llı retıe bah3ı , askeri hususlarda ta - Ankaraya gelmek - lngilterenin lspanya ve P orte-
\, -:ıınen serbest kalacağı. ve mesaisini u"zere bulunuyor Londrada bulunan Avus- kizde müdahalede bulunacağı hruc • 
ıı Unlar a hasredeceği bildirilmektedir. l B k'l• kında mihve11 kaynaklan tarafından 
;-aı_ı mahfiller, Lord Biverbrukun , tura ya aşve ı ı -Dev&ını S ünct uhifed-
n~n ı d evlet naz ırlığına geçirilmesi -
ı. · ' tahmin e-dilemlyece.k her hangi 
t~ ~~hepten başvekaleti bırakması 
ıı~ ~•rinde muhtemel halef olarak 
~ld!ğl milt:ıleasındad ı.lnr. 

Yakında 
lnadoluda 

Esrarengiz 
Denizaltılar 

tDENlZ ROMANI 1 
Anadolu, lıı'r iki ııUn ıonra 

karilerine bat tan bata heye
Cll.nla takip edilecek olan bü
Y-iik bir koraanlık ve macera 
~Oft\anı verecektir. Fon Papen 

Modern harp içinde denizal- Berlin, 2 (A.A.) - Almanyanın 
hlatın rollerini ııöataren bu fev- Ankara büyük elçisi F on Papen va-
k l• zifesi başına dönmek üzere buradan 

._.,•.,•,.d.,e,_e;'"";";.;·;.,;m;;11;;t,.ıa;k•••o•lw-yiıııı11İıııın•11•z_, hnreket ettnl~ir, 

Menzis'in be
vanatı 

Harbi çabuk bitirmek 
munzam yardımla 

mümkündür 

1 fAR tTı.t~ 

Vazifemiz 
Dlinya harbi.._;,,, bizde de teairini 

ııöatermeıini ııayet tabii bulmalıyız. 
Bu yüzden eıya fiati pahalılaımıı • 
tır. Kazancı dlişen vatandaılatın ~u. 
Junduğu da ıüpheaizdir. Herkeıin, 

Londra, 2 (A.A.) - Yakında Bir- ıu veya bu tekilde, ıu veya bu dere
l eşik Amerikaya yapacağı ziyar et. cede umumi vaziyetten biraz müte
t en bah8eden Avust uralya bnşvekili eaair olmamaaı imkansızdır. 811 böy
Menzis demiştir "ki : le olunca da blidcem'zi, ihtiyaçları· 

- Amerikan yn•dımınııı İngiltere mızı, aarfiyatımızı kendi kenaimize 
ye büyiik mikyaHta yapılması l azım- yeniden tetkik ve tanzim etmeğe 
dır. İşin en mühim noktasının d!lş • mecbunız. 
manı devirmek olduğunu Amerika- Muhtaç olmadığımız şeyi ve ihti
Iı l nra açıkça ve dostça bi ldireceğim . yacımızdan. fazla olanı almamalıyız . 
Amerika, çok mUhim miktarda h arp Sadeliğe, aağlamlığa kıymet verme
malzemesi verin~e zaferlerimi~ b3Ş· li>:i~. Paramızı kullanmakta. dikkat{
lıyoncaktır. Hnrbın çok uzun surme - mızı arttırmalıyız. Zevk ve ıateklerı· 
mesi için İngiltere ve müttefiklerinin mizden fedakarlık yapmaıını bilme· 
kuvvetli bulunma" için munzam bir l liyiz. Bilhaaaa ilik• yapmaktan ar. 
ynııdım temin edilmelidir ve Ameri • tık tamamen vazıeçmeliyiıı:. 
ka, bunu yapacak vaıiyettedir. 1 ** 

mu e assıs uegı ır lı b 'l kl 
N k 2 (A A ) ı · ı t . ayrı a ı ece er evyor , . . - ngı ereyı 

bir milşahid sıfatyile ziynret etmiş lstanbul, 2 (Telefonla) - lfaarif 
ola n ve Klipper tayyaresi ile bur a- Vekaleti, bugün, bilt!in vilayetler 
ya dönen Amerika bava kuvvetleri maarif müdürlüklerine verdiğ"i bir 
kumandanı general Arnold, şu beya- kararı tebliii" etmi~tir. 
natta bulunmuştuıı : .. · . . 

. . . . . . Bu karara gore, ımtıhanla hiç bir 
- İngılız mılletı, barış leh ınde hıç nl'ıkonst olm1y3n bilumum ögr-et 

bir hisle mütehassis değild ir. Ve ' ' ' . . . nıen
böyle bir zamand a başvekil Çörçil !er sarılı adresle:'"'. mensup oldukla
çapında bir adamın İngiliz milletinin rı mektepleu müdürlükler ine bırak. 
başında bulunması bllyük bir tali mıık suretiyle bulundukları şehirler-
eser idir. den ayrılabileceklerdir. 

Belgrad şehrinin 

Iskenderiyeye giden bir 
zat anlatıyor 

Belgrad nasıl 
yakıldı? 

Takriben 20,000 kişi 
telef olmuş 

İokenderiye, 2 (A .A.) - Yugos • 
Javyada cereyan eden muharebeler in 
başlıca safhalarında bulunan, bil • 
ha"<Sa Belgrad bombardımanlarını 

-Dennıı 3 ncU ı~hjfede-

eıki mamur hali 

Şayanı itimad müşahidler 
ne söylüyorlar? 

Almanların 
kayıpları 

7 5 • 80 bin kişi tah
min ediliyor 

Knhire, 2 (A.A.) - Yunanistan. 
dan dönen itim-ad edilir milşahidl er, 
Yunan_i.stan harplerindeki Alman 
kayıplarının 75-80 bin ki şi olduğunu 
ta)ımjn etmektedirler. ____. 

• 

• 



( SAHiFE 2 ) (ANADOL U) 

RADYO GAZ ETE5i, Burhaneddin 
Tepsi 

Bugün Milli küme mü- ~dWc..C ... 
sabakaları yapılacak .. n.g 

Lonradan bil - Balkanlarda yeni ida- Irakın :rardımı, Temsiller verecek 
dirildiğine göre 1n - muahede hükümleri - • 

~~;,ı;,.~,~~:ın~~kYı": reler kuruturken ~-:.~~~ , ~miı~~~ lzmirde bir Şehir tlgat- Ankara ve Eskişehir takımlan 
~~y~~~:ı~i~fr'.k ~il~ lrakta ttergı·n- ~;y~~l~~~~ınıv!~!i!~ rosu taslsı·nı· dO'ünu"gor Altay ve A. ordu ile karşılacacak kıtaların İ"lke11dcrı - C suretıyle olacaktır. Y Y 
yeye giderken biil: lik 1. lngiltere ..• bu muahe- \ kto"r Burhaneddı·n Tepsı· nıa,·ıs Bugün \'e yarın Alsancak stadyo - sında geçecektir. 

1 ki ık artt d B n. munda. Milli Küme müsabakları '.'a1)1- Yapılacak bu ma"lnrda, İzmir ta -zor u · ara mnruz 1 eye gore asrayn on birden itibaren sehrimiz Hnlk~vi ... 
kaldıkları inkar <'dil- km•vet• çıkarmış, fa- 1 d be ,A .~1 k • • h lacnktır. kımları Küme müsabakaları başlan -
memektedir. Çün - knt son hükumet'<iar- s~ı o~ıun a . ş .ı..cmsı verme ıçm şe - Şehrimiw gelenEskişehrin Demir - gıcındaki kadrolarını temin ederlerse 
kü Alman tayyurc ıe- besiyle teşkil olunan rımıze .ge!~11ş.t ır. . . . . sopr \'e Ankaraııın Gençler Birliği ta- misafir .. tak.ıml~ra karşı daha ıyı .:·e 
l·ı· . durmndnn 1"ıınn· Kral Borıs· l·f:aal R · ı r-~ ı· · hük A Meşıutıletın bıda)etınde Frnnsada k 1 Alt Alt d t k 1 daha muessır bır ovun çıkarmak mum .. ,.t> aşı( ~r anı u- te . t' tah T d 'Ik ım arı ~ıy ve mor u a ım arı • . 
ıı'istnndnki limanları edilen arazide mcti, · evvela buna T~~~ş~~~~t~nrı olar!~<: ı~ee~~ı~~l~~d~n ile knrşılnşncaklardır. Geçen cumarte- tü\olacfk ve 

1
bu

1 
itıb~r~a yap~cakları 

mütemadi hilcumln - mii:aade ettiği halde "t kk'I 'lk k kurmus si ve pazar günleri Ankarada auni tn- u arşı aşma ar< a a a a ve eyecan 
b k 1 1 B ı.A J . k tl 1 h k mu eşe ı ı . umpanyayı " J uyandıracaklnrdır ra J?:ıruz ıra mı. ar< ır. u seut:ple ngilizler. yem ~u~'Ve er c ~ a. ç~ ~r- ve bugün Şehfr tiyatrosunu teşkil .eden kmılarla karşıla. ınalarım y·apan İ7.mi- .. . · . , 

fngılız kıtal:ı·ı.' ~ ıınanısumı ... ~ahlıye m:ık isteyınce manı_ohnnk ıs~e~ıştıı:. sanatkarları yeti:2tirmiş olan Burha _ ı·in bu iki takımı, seyahate tam kadro Bugun Alt~no~dl;l_ :- ~n11rsopr ~e 
ed rkeıı açık sahıll~rd "n plaJlarcbn Alınan h·ıberleri! gore Irak hukumetı, d 1• T . k' d be . 1. .

1 
. . . k t 1. . k~ b 

1 1 
k Albıy Gençleı Bırlıgı takımları karşı-

J ı· .1 . b' '. 1 d' u • . t . 1 k 1 k ne < ın oepsı <ııı se ·ız sene en rıcır ı c ışt.ırn e :me~ ını ·anmı u amacı - ln'{'c·ıklardı na~ ıye ger'fl! eı:ınc ınmış er ır. uu bu kun·etlerııı rn.nsıt 0 ara · .~a ·ara- ı·efilrnsı Seniye 'l'epsi ile birlikte Fran )arından mnğliip olmuşlardı. ._ .ı ' .. r. . . 
\!~nad~ fngılız ımparntorluk ku\•vetle- zisinden g?qmesinı mu\•afık g~rmekte .. ada, Almanyada, Belçikada. )hsırda Alt· . G n ·!er B' rr;· ·~ 

1 
D . _ İlk musabaknın or~a hakernı Sııphı 

rı •. sogukkanlılıkl:mnı muhafaza et - Irak ar:ızısınde kalmalarını ısteme • Tiirk ı:!'ıhnesini Avrupalılara tanıttır- . . .ı~, Tel ç A.lt ı .'f~e k - 'd eY.;ır Batur, ynn hakemlerı Faruk ve Feh
nıı.s \."e <Hi ·man hCicumlarınn mukabefo mcktedir. Halbuki İngilizler Irakta mıs v~ · Fı·a;ısa akac1e~i ·i tarafından sı>.01 a 1 - ' • ınoıc u a ımı . a .•. e - mi grjş, 2ci ıniisabakanın orta hake _ 
f'de rek ag· 1r zııviat verdirmi:;lerdir A- ku"\'Ct bıılundtırn1a'-"ı muahede icabrn.

1 

Lo. • k• .:s t. ' mırspora 5 - 3 ve Gençlerler Bırlıgıne mi l\lustnfa Balüz '·an hakemlerı' de 
• " • • J ureo unvamnı azanmış ır ·1 J 'kt · ' ·' iman malumata göre Almanların Yu- daıı sa:-, maktadırlar. lngilizleı-, Irak ş h .· . d • v. t .. 1•1 • 2 - l yenı cıı · en sonra Ankara saha- l\fostafa Şenkal ve Muzaffer Karal _ 

· t h ı .. -.1 . d ki . . . . d . • e ıımız e \:er.ecegı em.:sı er şun- ~ 1 a•,ı·ılmışlaı·dı d nams an mu are!A' crın e zayınh hükilmetinın müsand<'sı olma an yenı 1 d . :;ınc nn • J • • ır. 

7;, - B? .bin rakamına bal~~ ohnaktndı1:. kunetl~r çıknrnıışlar, T~k kuwelleri 1 ar F~~;lsa akademisi azasından J. A ,._ An karada 1~ ~i~yıs ~tady~muııdıJ Yarın Altay _ Demirsopr maçının 
tn~lı~ me~baların:: gor~ B~vekıl de tayyare meydanla~ı cı\·a~ında top- kardan Kemal gmın Baranın (Baba yapıhın \'e maglubıyetle netıcelenen hakemi Ferid Simsaroğlu, Altınordu

C'o.rçıl ): unnnı ·t:ın:ı goııd~rıl:n. ımpa!a lanmılilardır. lrak hü~~metı ta:afın- Rnmiz) adı ile tercüme ettiği ph·es lıu mlisnbnkalarm revan:;ı, bugün ve Gençler Birliği takımları maçının ha
torlu}c ~m;·et.lıerfnın GO bın ~ışı. oldugu <lan n ı::redilen bir tcblıg?e .g~rg!n .'·a- (bu pives İstanbul ve Ankarada Pek ynrrn öğleden sonra Alsancak saha - kemi Fehmi Eriştir. 
n~ı bıldı.rm ı ·~ı. Bunlardan 4o bın aske- V{IZiyet ınevcut olduğu bılclırılmıshr. bO\ ük · mu\'"fiakı"""tler kazanını \'e 
r il ger k ıa·:ı:.· 1 ·r rı . t' . •• • .i~ < " 
.' 

1 
ç.e ~ 1

&
1 < <' 1 ~\'e. ~: 1 mış ı. Gay1·i me~~'U Jıiikü.rnct: sanatkiirımız ıılkı8larla kar.:;ılanrnış -

.... onra bu mıktar 18 bme ıblag olun - l . . .. _ . .. d . ·1 tır ) " " 
muş..-;.1 da bugün verilen haber tahliye n_gıl.~z huk~ımetı, buguıı r.a ~ ~ ı e · , . . . . . 

9 t~dileıı asker miktarının 41-45 bin oldu Irak ~ul~umelıne ve Irakhla~a hıta. - (Kadın, Denız gı~ıdır) .komedı .., 
ğ:ınu bildirmektedir. Demek ki , ingiliz hen ~bı ~- !1cyann~me ncşre~mış,~ ~aşıd perde. (} azmı Se~ıy~ Tepsı), ()Io -
zayiatı 15 • 19 bin kadardır. Bunun Ge.rlaı:: nın. gayrı m~şru bır .. h~kuınet rl,er~ haya~? komedı <lort perde (ya.~aıı 
hcş vüz kadrırı d~nizd<' nakledilirken kurdugıı, bır tnkım komşu hukumetlc- Celal Akyurek), Üstadıaznm Abdul -
t.-lci olnrn!ttur riıı de hu hükOmeti tanımadıkları, Su- hak Hfımidin asarından: Tarık, 1''in -

. " · . udi Arabistan hükumetinin de ten, E~ber piyeslerinden gahne ve in-
·~fıh~er .a!-cyh.rnd~ lıaı el.:~tl~'1 · : Irak lı u k ü metinden bir tn- sndlnr ile Seniye Tepsinin Avrupada 
Son mgılız askel'ı de çckıldıkteıı s~n- kını mıı:ıheclelerin tatbikini istediği \'e hiiyük muvnffakı~·etler kazanan nezih 

rıı ~laik~~ yarımada ı, tıımnmen mıh- Raşid Ueylaııi hiikfımetiııin mihYer ve cstetique dansları bir edebi matine 
\ :rın n~ıuzu. altında b~luıımaktnchr. devleti-eri tnrafından tahrik cdilmi · olar.1k tem il edilecektir. 
:\ıaıımnfıh mıhveı,· ~ıı yhıne .bazı hare- olduğu bildirilmiştir. 
hetlc.~ .haber . alınm1 ı tır. 1 ugo~lavya l\fart Raf Şan _ Kay - Sek: Bundun bilistifade, Burhaneddin 
pa.tr:gı Gn.vrılos, A manlar tarafından · T-0psi m~ konuştuk. Bize sanat hayatı 

Liselerde 
Olgunluk imtihanları 

başlıyor 
Paınrtesi giinü şehıdmiz liselerin

de olgunluk imtihanlarına başlanoa -
cak ve bu imtihanlar 14 mayıs çar -
şnmba günü akşamı ~ona eı·ecektir. 

Li.:;e bitirme imtihanları G mayıs 
nk~amı bitecektir. 

ikinci Lise atle tizm 
bayramı tevkif ~dilmi. tir. Bu patrik, Pı·em: Pol Beyrut radyosunun bir haberine gö. 

ı't>Jimin c darbcı vurulduğu vakit, Yu- re l\fo:>kova hükumeti, Çin lideri l\fnrc hnkkıncia .,unları söyfodi: H-0r sene mayıs ayında atletizm bay 
g,, lavymıııı liçlü pakta iltihakını esa- . al Şan - Kny - • eki Moskovaya <la - --: ~ !)~S ~c. A ~·rupada konsen·atuyar ramı yapan İzmir ikinci erkek li::esi 
t'<'t telakki <>tlij:,ri hakkmdn beyanatta vct etmiştir. Bu haber, henüz cliğ('r ~s.ılırnı .. bıtır.dıkten sonra mcş~utı~:e- gençleri, bu yıl da muntazaman hazır-
l ııılunnıu!'tttı. mcnhahırclan te:; it edilmemi tir. tııı 

1
!1k ıunl~!nc~e lstaı~bu.\~ d~ııdum lanmış. 'lzmir halkına güzel ve emsal-

Almnnlnrın Atinıı ortocloks patriği l .1. l t 1 .1 • 'ld' Ye .epe al~ı I)B'n ros~nc a ı · :'1 ıstamt~ <ıiz hir spor bayramı yaşatmak için 
ile d" :ıral:ırının :iyi olmadığı anlaşıl- 11!11 •z ere pc t o uemı C"i ı ı·ı' ı·ı ı: remı k \'~r< :m. .u mu~amereyı el' ıp bütiin sene çalışmışlardır. Yüzden faz 
ınıstır. Ort.odoks kilhıe. i rei<ıi, Almaıı- .Anıe ı ika bnhriyc .komisyonu, 1ngil- ct1!1e • uzcre bana ~:ardıı:! ~~e.!ıJer, R<:- la zevbek \'e iki yüzden fazla jimnas-
lnrnı Atiııad:t kurdukları Çolakoğltı teııc,·e 25 petrol ve l>enzin şilebi ver - c:ıı Z~<fo ~krem, 1?uze. mudu~u Hamdı, tikı;i "spol' bayrammdıı vazife almışlaı·-
hiikumctinin yt•min merasiminde bu - mcğe karar vermiştir. T~vfık J• ıkret, HOseyın Cahıt . .t\hmet dıı• Uanamın organizatörü muallim 

• A • • ı.. ~ ~· ·'- 1 .1. d Hıknıcl ve Mehmet Rauf beylerdı. Os- .... ,1 ·o dt'·ı·ı· lunmıyacağım bildi l'm.i. t ir. Binaen - A t!ıı.~tı~. muhat°<!J,..;:sı) ~ ngı ı.z a a- tadınzam .>\ bdülhak Hamidin «Tarık>. •' · z · 
:ıl "yh gerek Sırbistan, g~r.ek Ymıanis- !arı ıçıı; luzumlu pc.trol, ~~erıka_d~rn c1'"'iııten :ı> , cli:şben ve cTezen·piyesi ·BiR ÇOCUK BATAKLIKTA 
tanda. mihver idnre~ine karşı pasif bir bn gemılerl~ sevkedılecektı!. ~u. ıt~ - idi. tık hamlede bunlardan bazı parça- it 
muknvemetin ~imdiden basladığı anin b~rla Aınerık.an p~trol gemıl~rınıı.ı ıı~- l:ır oynadım. Bilahare de mütercim BOuULOU 
sılmaktndır. g~lt-:re)~ verı)m('sı ehemmıyetlı hır Auupn piyeslerini ve bizim eser leri- Tired~ Gökçen nah iyesinin Diyem_ 

Yugosla.vyada ytni idareler: hudısedır. mizi oynndım. li köyünde Durmuş oğlu Jö ·aşında 
Alnu nlar. şimdilik Sırbistanı komi_ Burhaneddin Tepsi, b ir sualimiz üze_ Mehined Ali Çalışkan, Paşa mevki-

serlerden mürekkep bir heyetle idare MAAŞ TEVZIATI rine su cevabı \'erdi : indeki bataklıktan mandalarını çı -
edeC€klerdir. Bulgarlara ve Macarlar9 - Evet; Muhsin, Galip, Behzat, Sn- knrmağa çalışırken suya düşmüş ve 
terk edilen arazide yeni idare kurul - ı l\Iayıst.a bahar ba_yramı müna - eli \'esaire benim mektebimclen yetiş - bataklığa gömülerek boğulmuştur. 
masına cnlısılmaktadır. Macarlara sebetiyle htikumet daireleri kapalı ol- mis.lerclir. lGVEDILEN cu· MROKLER 
terkediJ.eıı topraklardaki Sırp, Boşnak. O zaman snhnemizdc yalnız manle- l 
Karadağlı ve Çingenelerin yecli gün duğu için resmi daireler memur Ye sef Ermeni kadmları oynuyordu ve 
zarfıııdn bu topl'akları terke mecbur milstnlıdcmlcl"inin mayıs ve nisan ·ay_ ~imdi i ·e on sekiz senelik gaybubetten 
oldukları bildirilmiştir Hırvat ve Al- lıkları dün defterdarlık muhasebe ~oıırn memleketimizde terakki eseri 
mnnlar, bu karardan mlistesnadır. Bun müdürlüğünce tevzi edilmiştir. olarak evvela göze çarpan lisandnki 
lar, yurdlarmı terkederken yalnız ----------- ----- diizgünlüktür. Paknt maalesef şunu 
kıymetli e!':yal:ırını. yol paraln.rını ala- ı da. söyliyeyim ki, sahne tekniği husu
cak, diğer eşya \'" paralarım bıraka - B 0 rs a 1 sunda biiyük bir ternkki eseri bulama-
r:ıklardır. dım. Çı.inkü Jstaııbulda bu işle meşgul 

Kral IJoris garbi Trnkyada.: olan, y:ılnıı bir Şehir Tiyatro. u vnr-
Sofyadaıı gelen haberlere göre, kral OZOMı dır ve bu da tttbiatiyk 18 milyonluk 

Boris. işgal edil<!n sahada, Dedeağaç, K. S. K. S. bir cumhuriyet memleketine kafi değil 
Knvala, Drama V<' diğer bazı şehirleri 570 A . R. Üzümcii 16 25 23 50 <lir. Bütün arzu ve em21im, İzrnirdt.! 
ziyaret eımi. tir. 302 Hıza ihracat rn 22 fiO bir $<'bir Tiyatrosu tesis etmek, İzmir 

Bulgar gazeteleri, aı·tık büyük Bul- 240 S. Süleyman o. 8 34 g-"nclerinden mlirekkep bir heyeti tem-
garistan emellerinin tahakkuk ettiği- 213 jiro ve şiir. 16 22 ·iliye t('rtip eylemek ve memleketimiz. 
ni, fakat bu kadar geni§ topraklar iize- 76 D. Ard iti 16 2fi 25 de hakiki bir tiyatro heyeti yapmak -
rinde milli birliğin kurulması kolay oL 69 S. Erkin 21 33 50 hr. 
mıyacağını yazmaktadır!nr. 40 $. Remzi 18 35 Bu miiesst?seııin başına g~tirilece.k 

Zorluklar: 10 Alb:ıy~ık 15 50 15 50 memleket' ı:'diplerinden miiteşekkil bir 
8 P. Klark 16 50 25 heyeti edebiye vasıtasiyle halka yarı-

Zora gazetesinin bugUnkü yazısın - yabilecek piyesle!' \"az'ı sahne edilirse 
da, Ohridcıı Knradenize, Tunadan 1':gc k 
<lenizine kadar uzanan hüyük Bulgaris- 1528 ço i:.·i olur. Yoksa tiyatro hıısusımcla 

25:~50& ı -2 çok gerideyiz. Bir ecnebi memlekete tanın tesis edildiği, llnlknn yarımada- geldiği zııman ilk nazarı dikkatine çar-
ı-ırndl ak~ !lulgb~rlarındbirbeça.tı altında 255033 1-2 pan bina miize \•.e sonra tivatrodur. 
top ancııgı, ır asır an rı temenni c- No. 7 ı 7 50 :\laale~f lstanbulda salaş tiyatrodan 
dilak<>n bu hkalin tadha~kuk ettiği yazıl ~ No. g 22 baı:ıka lıir binamız yoktur. lzmirde zan 
m tn, fa at ma clı vahdetin kafi ol- N 9 28 ııederscm o dn yok.. Eğer bu fikrim 
ınadığı, ruhlarda. da vahdet olması lô.- 0 · . 
zım geldiği, elde edilen büyük muvaf- - nz mal var tasvıp olunursa, refikam Seniye Tep.si 

No. 10 35 ile beraber Avrupadnki son bütün te-fnkıyetin ikilikle elden gidebileceği fü1 az maJ var telıbli ve tetkiklerimizle acizan~ olarak 
ve edilmektedir. 

~o. 11 yok burada çnlışmak isteriz, Alelhusus Anzaı~ttluğım istekleri: INClRı Seniye Tep.c;i, Berliıı dans mekkbiıı-
Adr iyatik sahillerindeki Yunan ara-

zisi hakkında da Arnavutluk başvekili K. S. K. S. elen mezundur ve nyrıca balet heyeti, 
tarafından beyanatta. bulunulmuş ve l OJ Çu. Şerif Remzi l 1 2;) 11 25 t<!.şklli de mOmküııdür. Opera kısmına 
Ymıya ve Epirirı oenulıu ile Korfu ada- 139'144 eski yek un gelince, ondan şimdilik bahis bi le ede-

mem. Hele şimdilik nrtistlerimizc dik-sının Arnavutluğa iltihak ı laz ım geldi_ 139245 U. yekun sivoıı dersi vererek halkımızı cidden 
ğini bildirmiştir. Bu topraklarda bir Zeytinyaiı alakadrır edebilmeğe çalışalım. 
milyon kadar nufus vardır. 5500 kilo 38 :lS ALiNiN I I 

PinlCıtıdiyaya çzka.1ılcuı A lma:nlar: s;bunluk V TEFT ŞLER 
F'inlandiyaya çıkarılan Alman kuv~ ZA~fRE ı Vali Bay Fuad Tuksal, kaza işle-

\'Ctl~rinin Norveçe geçirildiği ve :Fin- 20 ton ı·ini tdkik için Bergam aya gitmiş_ 
limdiya topraklarının transit olarak 
kullanıldığı hakkındaki ı.~inlii.ndiya 67 çuval susam 29 25 tir. 
makamlarının iddiasına v<? resmi iza
ha göre Finlandiya ve Almanya ara - ""' 

Sinemasında 

Uıfa ve Mardin gümrük müdii r -
!ilklerinin kaldırıld ığı ve bunlara 
bağlı Resiilay n, .Akçakale, Mi.i:rşid -
pınar, Nusaybin, Dereb<>ite ve Kilis 
miidUrliiğüne bağlı -Akçakoyunhı \'e 
Karkamış gümrii k idarelerinin önii
miizdeki haziranın birinci giinünden 
itib'aren Ialahiye giimrük mliclürlü -
ğüne bağlandıkları ve Gaziantep 
gümııük idaresinin de ayni tarihten 
itibaren lağvedileceği Gümrük ve 
inhisarlar V ckaletinden şehrimizde
ki alakadarlara bildirilmi~tir. 

ŞEHiR iŞLERi 
Relecliye r-cişi Dr. Behçet Uz, dün 

çarşıda iaşe maddeleri satllan yer -
lcri ve muhtelif yerlerdeki belediye 
inşaatıııı tefti~ etmiştir. 

QADVO 
BUGONKO PROGRAM 

IDHALAT VE iHRACATTA 
DiKKAT EDiLECEK NOKTALAR 

ldhal ve ihracı Ticaret Vekaletin
ce kurulmuş bil'liklere hasr ve tahsis 
.e dilmiş maddelerin merkezden hu -
std emir alınmadıkça birliğe girme
miş kimse ve müesseseler tarafından 
iı.lhal ve ihracına katiyyen müsaade 
edilmemesi lazım geldiği ve aksi ha. 
lin mcsuliyıeti mucip olduğu gümrük 
ve inhi::mrlar vekiiletinden şehrimiz
deki alakadaı'la:l'a bildirilmiştir. 

Türk tarih kurumu aylık 
ihni toplantısı 

Ankara, 2 (A.A.) - Türk tarih 
kurumu bn~kanlığınclan: 

'l'ürk tarih kurumunun devum et -
mekte olan aylık limi 'toplantıhtrının 
üçüncüsü 3 Mayısta cbugün~ sant 15 
tlc Dil, tal'ih ve cografya fakliltesinde 
l'apılacaktır. Doçent Dr. Ekrem 
Aturgal, tarihi kabartmalar iizerin
de bir konuşmada bulunacaktır. 

ZlVALLI ADAM 
Menemende Lübbey köyü halkın

dan Veli oğlu H asa11 Ali; ikindi na
mnzını kılmnk için yaylada Ç'.lY ke
narında abde t alırken mübteıa ol -
duğu sar'a illeti tutarak suya düş -
müş, boğulmuştur. 

ZABI TADA 
=s·e·······re·' 
Bıçak taşıyanlar: 
lııönii caddesinde Ahmed oğlu Os~ 

man ve Kiiltürparkta )lehmed oğlu 
Hakkının lizerlerinde birer bıçak 
bulunmuş; zabıtaca miisadere edil -
miştir. 

Yaralamak : 
Şükrii Kaya bulvarında Ali oğlu 

Ramazan, bir hakaret sebebiyle Sa
lih oğlu :\fehmedi bıçakla göğ ünden 
ve knsığmclan yaralamış, tutulmuş. 
tur. 

Bir çuval buğday: 
Kızılçulludu 1bmhim oğlu Baha

eddin, Ahmed oğlu Kemalin knmyo
nundpıı buğday dolu bir çuval çaldı
ğından yaknlanmı.ştır. 
Kurıun boru çalmıı: 
Ahmed oğlu Abdurrahman, Kar -

şısakada Nazlı sokağında B. HUse
yinin evinden çaldığı beş kilo kurşun 
boruyu s.atark~n tutulmuş, adliyeye 
verilmiştir. 

Yankesicilik: 
İnönil tramvay caddesinde Salim 

oğlu tütün amelesi Recep, tramvay
da knlabalıktan istifade ederek oto
mobil levazımcısı İbrahim oğlu Bay 
Bekir Sıdkının cebinden 100 lim kıy_ 
metinde bir altını yankesicilik sure
tiyle çaldığı sırada tutulmu~, der -
hal adliyeye verilmiştir. 

Kız kaçırmalar : 
Rergamada 'fürk Cedid mahalle -

~inde Elmas oğlu Nazmi Özgürmez, 
Sevki kızı 15 yaşında Makbuleyi rı -
zasiyle ,kaçırmış ve ailesi halkının 
şikfıy-eti iizerine zabıtaca tutulmuş. 
tur. * Menemen kazasının Aliağa na
hiyesine bağlı Güzelhisnr kö,rGnde 
Mehmed oğlu l\lehmed Ümicl ve ar~ 
kadaşı Arap Abdurrahman, Zeki 
kızı 20 yaşında Ferid Keribeyi ka -
çırdıkkırından takip edilmektedir -
!er. 

Ruhuna lanet 
damad Ferid 

Toprağın deve dikenlel1i ile cloha 
olar ak , ruhun cehennem hd'Salara 
ile savrularak ebediyetin batakbiın
da yattığın f U dalqikada, MDİ llİ • 
çin hatırladım bilir misin? •• 

Mel'anette düne kadar en imtiyaz
la ~~r z ille t ve alçaklık payeaine aa• 
h ip idin. Millet hainliği Ye makam •• 
izzet namına düıman eteii ipmek 
hususunda kırdığın rekoru, .. paaa1. 
lam, bu son h arbe ka dar elhak mu• 
ha faza e diyordun. Yatbkça. kalk. 
tıkça, tarihi- okuyup eskileri habrla
dıkça, yakın devrimizde Türk 
namı altında senin gibi hir haiain 
inficar e tme&inden dolayı utanıyor, 
ruhu napakine dit arasından bir çOk 
şeyler savuruyordum. Fakat timcli, 
yavaf yavaş, aen ayarda alçak, .... 
çapta hain, sen kıratta teref~z ve 
millet düşmanı, sen ölçüde :zelil " 
makam düıkünü, sen kadar irii hayl 
fukarası insanlar türemeie batladı •• 
işgal edilmit memlek etlerin hir ço • 
ğunda zuhur eden senin sı"bi mel'-
lar m illetlerinin bağrını çiineye ÇIİI• 
neye gelen düımanlarınm tozlu çis; 
melerinc sarılarak onlan .. lyalariy
le silip ıslatmaktadırlar . 

Siz, ayni kumaştanaınız. Hattl 
belki de a yni soydan, ayni kaıulan, 
ayni ruhtan, aYJll~ hamur, a:yıai ça
murdan yaratılmışsınız .. EYet, ça -
murdan ve cifeden halkolwunupu • 
nuz. Tanrı sizi, beteriyeti utandır -
mak , milletlere zaman zaman aaıu
çahrtıları içinde azap çektiımek 
iç in yaratmıf olacak .• i nsanlar, •oi· 
duğunuz, bat kaldırdığma aokta .. 
veba mikrobu varmıf giW kaÇIJ'Ol'iar• 
Geberd:ğiniz :z41man ark• ... 
uğursuz ve ıerefaiz izler •e 70llar 
kalıyor.. Senin yolun uzua a..-.. 
açık kalmıştı. Kimse oradan secmİ ,. 
yordu. Fakat kurt dumanlı haftJI 
nasıl sever se, tinetle11iniıa ham1lna •
na benzeyip de fırsat balama• 
için köşede kalmıt bütün ersel~ 
da tam zamanını bulup _.y 
çakmağa baıladı . Haraç mezad, .. 
r efler, namuslar, hayai,.tler biieri 
r ütbeye, birer sandalye,.! •• 

Ver eli,_: ey kuvvetli dlpnan! •• 
Y &fasın menfaat! .. 
Ruhunu bir mat a ile pbllJMı• 

- çünkü e limi o pia nean.,. dallılıitl• 
rup kesilecek tırnakla~ ille ldır. 
letmek iatemem - NorveflıeD lilıalil

rak iatikWlerini kay~--~--· 
ketlerde dolaıtırıp sana, ..... cia 
sinden olan modern va..._ WW~lll 
göstermeği çok iıterdim.. ~ 
ğın sana vurmıyordu . Belld .. 
çaklığının meı'um a zametinin farkın
da değildin. Hiç olmazsa onlan si
rür, onları seyreder ve keadım 
ne marifet olduğunu anlardm .• 

Fa kat acaba utanır, yiiz- kısal"' 
ta rak ınel'un bafını göisBne cloird 
eğer m iyd in? .. 

Yok, asla!.. Köpek meamat 
tan m ahrum olduğu için deriaı n. 
nası) teneffüs edemez ve ~ 
nefes alıraa, ait de insan h&aletkr 
den mahr um olduğunuz icin o ~ 
le bir rç titremesi ve utancı ile kızar
mazsınız. 

Ruhu~a la ne t olsun damad Fericll 
ç l MD llC 

Bornova, Buca ıı Sil~ 
rlhlsar içme ıııırı 

Dnhiliye V..ekaleti belediye~ 
b-ankası imar h~y'eti namına mGheD"'. 
dis R. Faruk, su işl eri mühendisle .. 
rinden B. Hüsnü ve Sıhhat Ve.k&Jed 
namına Dr. Cevdet Saracoğlundall 
mürekkep bir hey'et, Buca ve Bot
nova nahiyeleri ile Seferihisar kazr 
sı içme suyu tesisatını tetkik etmff
lcrdiı·. Buca nahiyesiyle Seferihisal. 
kazası içme sul-arı tesisatının mu .. 
vakknt, Boıınova nahiyesi ~me s~ 
tesisatının da kabulü kat'isi yapıl .. 
mıştır. Hey' et, raporunu hazırJıya' 
rnk Dahiliye, Sıhhat ve Nafıa VeJcl" 
!etlerine ver ecektir. 

· TOYLO DERi IHRICI Tt 

ıııda geçen oon baharda bir mukavele 
imza edilmiştir. Askerler, bu mukave
leye istinn<len Finlandiyaya çıkmışlar
dır. 12 bin rnknmı dn milbalegalıdır. 
Fakat Alman menbnları bu haber mü
ııru;ebetiyle susmaktadır. Sovyet ma
kamları da bir kaç gün evvel vermiş 
oldukları h:ıberlerl.' yeni hir şey ilave 

BUGÜN 

8.00 program, 8.03 ajans haberle
ri, 8.18 mUzik: hafif progııam (P l.), 
8.45-9.00 ev kadını _ yemek listesi , 
13.30 program, 1 3.~3 miizik : türk
çe plakl-ar, 13.50 ajans haberleri. 
1.4.05 milzik: Türkçe p laklar prog
ramınııı d:evamı, 14.20 m üzik: r iya
seticumhur bandosu (şef : İhsan Kün 
çer(, 15.00 m üzik: oper etlerden 
seçme parçala-" (Pi.), 15.30 müzik: 
konser, 18.00 pr ogram, 18.03 mlizik 
radyo caz orkestras: (İbrahim Öz -
gür idaresinde(, 18.40 m üzik: halk 
Hirküleri, 19.00 konuşma, (günii n 
meseleleri), 19.15 müzik : caz eser -
lcri, 19.30 ajans haberleri, 19.45 
konuşma: ziraat takvimi, 19.50 mü. 
zik: fasıl hey'eti, 20.15 ra dyo gaze -
tesi, 20.45 müzik: seçilmiş şarkılar, 
21.15 konuşma, (kitap saati), 21.30 
müzik: radyo salon orkestrası 22.30 
ajans h-aberlcri, 22.50 müzik: dans 
ıİıliziği (Pl) , 23.25-23.:rn yarınki 
program ve kapanış. ----------~----............ iiıiiiıl ...... BU HAFTA 

etmeme'Jtteclirler. 
frakta .... 
lngiltereoon gelen haberler, Ir:ıkta 

vaziy~tin had bir şekil aldığını bildir
ıırekkdir. Irak. İngiliz m:ındası aıtın
da iken imza edil<!n bir muahede ile 
istikl:i.I kazanmış ve bir kaç sene son
ı·:ı milletler oemiyetine de girmişti. Bu 
muahedeye göre, bu iki devlet, başka 
devletler le harbe tutuşurlarsa birbir i
ne yardım edeceklerdir. 

Muazzam ve muhteşem bir aşk, knhraınnnhk ve f.edakfirlık filmi 
ROGERS RANGERSin cihanşumul eseri 

(NORTHWEST PASSACE) 

Zafere DoQıru 

---000---
GELENLER,GIDENLER 

Aydın mebusu Bay Nuri Göktepe 
Sökeclen şehrimize gelmiş, Manisa 
mebusu Bay Saim Menemene gitmiş_ 
tir. 

TABU RE:NKLI 
Yaratanlmı; SPENCER T RACY - ROBERT YOUNG Mes'ut bir evlenme 

JURNALDA en son ve en mühim H A R P haberleri Bergama hükumet tabibi ıl)r. Ke-
SEANSLAR H 2 6 30 k l d b ı n-:m Ülgen kızı Nüket Ülgenle Kula ı : er gün - 4 - • ve a şanı arı 9 n aş ar hükumet tabibi Ma hmud Kobanerin 

Cumartesi ve P aza:- giln for i 11 ve 1,30 da başlar evlenme töreni 26-Nisan-941 cumar-
DIKKAT: Haftanın büt ün giln !erinde ilk seansla r UCUZdur. tesi gecesi Bergama ha lkevi sa lonun 

Fay1ltlar : Birinci 20, Balkon 25, Kolt uk 30- kuruştur da parlak bir surette icra .kılınmış -
••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•llıti~ Gençevlileresaadetle~~l~z. 

T AVVARE Sinemasında 
IMPERIO ARJAN TINANIN RAKiBİ 

MADRID SAHNELERi yıldızı ALTIN ve BILLOR SULI 
ESTRELITA CASTROıiun 

Yarattığı ISPANYOLCA SÖZLÜ, ŞARKILI, DANSLI 

Sevnı Berberi 
ŞEN -NEŞE, MUSİKiLi vıe LÜKS DEKORLU BÜYÜK OPERA fil.illi 
Ayrıca İNG1L1ZCE SÖZLÜ (HAVAY GECEI Dl) 

Matineler : 3 - 5 - 7 ve 9,15 de.. Perşenbe, 
g ilnleri 1,30 da ilave seansı .. 



ARTES1 '(ANADOLU) 
( SAHlft.: 3 ) 

Iskenderiyege giden Yeni lngiliz bombalannın lagiltere ve Irak arasın-
Jl l l l lllllllH il lllllfllll il •11111111 ........... 11111111111111111111111111ilti111111lli1' ........................ : 

• A • • 

Vaziyet bir zat anlatıyor tahrip kudreti da gerginlik ~~mir Levazım Amirliği llanlarıj 
.\RAFı 1 NCl SAHIFEDE

r .üç cephede harp etmekte idi. 
• 1• Yunanistan ve Hnbesistan
~ı hallettiklerine göre bura -

( BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
gö~üyle gören bir zat, buraya gel -
mistir. Bu zat, Belgradın yakılması 
ve .on binlerce halkın ölümüyle neti
celenen feci hadiseyi şöyle anlatmış

( BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) -BAS TARAFI 1 NCI SAHiFEDE
düştüğü yere 50 metre mesafede bu- aında lraka imparatorluk kuv
lunan evlerin penc;ere ve. kapu çer - vetlerinin çıkarılmasından doi an 
çiveleri ile çatılan yerlerm.den fırla- ihtilaf nihayet fili muhasamat 

• ....... Hllll• • 1 &1111111Hlll•ı11•ıı•111•ı11ı111111111•1•111111•1t11111~1il111111 il• •11li1 •il il 11 il il 11111llt881 ta' lı 

İzmir Levazım Amirliği Settın Alına Komuıyonundan: 

. hiın kara ve hava kuvvetleri 
Şlerdir. Filic;tinden de ayni 
. ıni1him kuvvetleri Mısıra 
ıne ve bu suretle vaziyeti son 

m~tır. Bom baların çıkardıgı yangın. • ' 
farın a levi 300 metreye kadar yük - teklıni almıttır. 

8-5-941 günü sant 14 te pa1..arlıkla salın alınacağı Anadolu gazete ·inin 
25/30/4/941 tal'ihli nüshnları ile illin edilen aşağıda cin~ ve miktarları 
\'azılı mnlzcmenin ihalesinin ner~de yapılacağı sehven y~.2ılmamı~ oldu -
ğundan (Beykoz ask.eri sn tın alnın komisyonunda) ~ apılncuğı tashihen 

Uvvetımıdirdlklerine hiç şüphe 

ha~katı hakkında son daki
lliz radyosu şu haberi vermiş-

ada: 
evvclki gün bnşlıyan düş

truzu, dün de devam ctmiştfr. 
A.lrnan ve itnlyan kuvvetfori 

gece başlamış, cenubu gar
&tniJ~linde· yapılmıştır. Bir sa -
6 ızler mukabil hücuma ~
tank tnhı-ip etmiş ve buradaki 
, kuvvetlerini tardeylemişler -
eı-ksahalarda muharebeler ele -

tedir 

tır: 
~ 6 Ni~an basahı ilk hu.Ya hii-

cumu ·aat yedi ile 8,30 arasında BeL 
grnda y-apılmıştır. Pek çok Alman 
tayyareleri, mütevali dalgalar halin
de şehııe hiicum ederek bombalarını 
gayet alçaktan atmış ve mitralyöz n

l:eşi açmışlardır. 
Belgradlılar, böyle bir hücumu 

beklemedikleri için erkenden çarşı
dan alış-veriş etmekle meşguldüler. 
Genelkurmay ve nezaretler binala
rına i:-abetler vuku bulmu~. kral sa
ravı v.e merıkez garı, tam:ımirlc yı -
kılmıştır. Şehrin merkezi bilhassa 
hedef ittihaz edilm~ ve çok mühim 

selmiştir. Londra, 2 (A.A.) - Irak makam-
Londra, ~ (A.A.) - İngiliz teb .- Jam Habbaniya İngiliz tnyyare mey

liğlerindeki rakamlara .istinaden bıl dam etrafına pek çok asker yığmış -
dirildiğine göre, nisan ayı zarfında tır. 
diişmanın ve İnglizlerin tayyare ka - Londra, 2 (A.A.) - Röyter bildi-
yıplan şudur: riyor: 

lngiltene üzerine düşman kay1~la- Son bir kaç saat zarfında lngil 
rı 112 tayyare, İngiliz tayyarelerı 3, tere _ Irak arasında vaziyet gergin -
Almanya tizerind~. düşman tayyare leşmiştir. Bağdaddan 190 kilometre 
kayıpları 18, Lıg!lız kayıpları 106 mesafede bulunan Habbaniye tayya
iayyare, orta şarkta düşman tayyare re me\'danı civarına pek cok Irak 
kayıpları 255, !ngiliz kayıpları .. ~.ı kuvveti tah.şid edilmiştin. İngiliz hü
tayyaredir. lns.riltere üzerinde duşu: kfımeti, bu kuvyetleri geri çekilmesi
riilmüş olan 112 tayyareden 87 81 ni Irak hükumetinden istemiş, aksi 
geceleyin düşürülmüştür. Bunlarda~ takdirde bir hadise çıkacağını bildir,-
49 u gece avcı tayyareleri, 35 i dafı miştir. Maaınafih Irak makamları, 
bataryaları, 3 ü de ga~·r! ... mu~y~~n hiç biı· ·tedbir almamış, tak-ayd gö -
va~ntalar tarafından duşurulmUştu. rünmiiştür. 

ilun olunur. 
Adet 

2GOO 
20 

200 
1250 

1.5 Jcilomet:re 1,5 nl!m kutrunda bag teli 
100 kilometre 3 m/ m galvanizli çıpluk t<'l 
2 .. To. lu fincan ve deve boynu 
Ağaç burgusu 
4 takım palanga takımı 
İrtibat borusu 
Direk vasıfnamcsine göre 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan ı 
5/5/ 941 günü saat on dörtte pazarlıkla satın tıhnncağı Anadolu gı1-

zctesiniıı 25/4/ 941 Ye 30 4/ 941 tarihli nüshalan ile ilan edilen aşağıda 
cins \'e miktarı yazılı kerestenin jhalesinin nerede yapılacağı seh\·en ya
zılmamış olduğundan (Beykoz nskcri satın alma komisyonunda) ynpı -
lacağı tashihen ilfın olunur. ~ lnıntakasında da ingiliz kuv

r sahadan dnhile nüfuz ede-
llaki] vasıtası bulunan bir höl

le ttuz etmişlerdir. Bazı zayiat 
n düşmana, mukabele imkanı 
en bu kuvvetler çekilmi.Jer-

zar·arlarn uğramıştır. 
İkinci hi\cnm saat 10,30 da •ya

pılmıştır. Bu hücumdan gnye, şehrin 
merkezindeki binnlnrı \'C nyni za -
manda sayfiyelerden biri olan Mo -

Alman tayyarelerinin hücumlar~: Bir kaç znmandan beri İngiliz kı -
Londra, 2 (A.A.) -.11.av-a ve .~~.ıhı- taları Ra:-;raya çıkarılmıştı. Bilahare 

li emniyet nezaretlerının teblıgıne hadisesiz. diğer diğer İngiliz kıtalan 
göre gece düşman hücumları, M~r - da Basrava gelmiş, bunun üzerine 
-.:ey nehri kıyılarımı tevcih edilmışse Irak m1\k~mlarının hattı hareketi bir 
de M şiddetli ve sür,ekli ~. ol!1rnm~~ı~. den bire değişmiş, mmıtn.zam lngi~iz 
Ölu ve ya:ıcah fnzla rlegıldır. Dıgeı kıtalarının fraka gelmesınden şfka -
bazı mıntakaJara d.n bombaJ.-ar atıl- yet etmişlerdir. 

r Adet 

Uk dış mtidafaa hattına daha 
in·ınihvcr kuvvetlerinin nüfuz 
i !• ~~teakıben taarruzla tarde 
izlıngıJı.zler bildirmişlerdir. 

hatere göre •robruktnki dış mü
Vet}.1n.dan ziyade iç müdafaa hat 
a ~dır. Burada tanklara karşı 

il<) 'ia~ıtaları, en çok iç nıüdnfan 
lara bulunmaktadır. Maamnfih 

ırı Tobruk üzerindeki hare -
·21"ehanıcti de İngilizler tarafın
cuenıne.rn~ktedir. Tobruğa yapı
n b~' Sbtiveyşe yapılacak ileri hn. 

ır aşlangıcı teli'ikki edilmek-

• Ord 
<tda ıutn: 

t Irak ordusu hakkında rln 
"erelinı · ın . 

J>i ~rnanlara kadar Irak ordu-
2 Yade teimcni, bir motörlü ta-

Son- 3 fandarma alayrndnn iba
ınma nda ordu te.şkflatınn 

\'V n daha ila\'e edilmiştir. Mec
dı et 50 - 60 bin kişi tahmin olun 
. r. 
ılj 
\'\·ller, Ba:r:ı.ra ku\'\"et çıkarma-
ik~ Irak tayyare mcydn.nlannda 

İ<l'rl zırhlı bi dikleri bulundur -
i ,. ıkter. lngilizlC'rin baska kuv -

.ro ur. 
~ıiQa k. . 1) a ı vazıyet: 

l;rı - Yunan harbinden iki :ıy 
ı ~~f d~nı!1 ana vatanla deniz iı'
~ ~ıştı ve l 2 adadn erzak, ben 
dı ~Ot :ttımat sıklntısı çe'klliyordu. 
fırıcıa a~ın <la mihver kuvvetleı i 
lı Ve rı ışgaliyle ltaly:ı ile Koreııt 
iş 01 ?nihver kuv\'etlerinin eline 

<tta81 lln Eg~ denizi nctcki yüzler\!e 
~tni~da~ 12 ndn aııumıda muv:ı
a bol.uaııebilir. Şimdiye kndar 12 
\'apu k denizaltıları, kaçıık nak· 
'1J>ıJa~a.rı veya torpido muhriıılcri 

aobahdaki evleri sistematik bir farz 
da tahııip etmekti. Şehrin merkezin. 
den bombardımandan kaı;an halkın 
ölilmden kurtulabilmek diişüncesiy -
le bu sayfiye mıntakasmn toplnndı-

mı~sa da hasaı· ve ınsnn znyıatı az - İngiliz hiikfımeti, başlanılan hare-
dır. Avcı tayyarelerimiz. bir Alman keti sona eı4direcek'tir. 
homb-:ırciıman tayyare ini tahrip et - Londra makamlarına göre yeni va. 
mi~tir. ziyette bir fevkalildelik yoktur. 

g- ını ırören Alman t•ayyarecileri, bu 
Cibuti meselesi IRAKTAKi ECNEBiLER: 

Beyrut, 2 (A.A.) -· Irak gazete
lerinden El'ahral gazetesinin verdiği 
bir haber.e göre Irak hükumeti mem
leketteki muhtelif mües:ıeselerdeki 
çnlıRan ecnebileri işlerinden çıkar -
mak icin şiddetli tedbirler almıştır. 

" k Londra, 2 (Radyo) - Neşredilen 
kısınn mitralyöz ateşi açmış ve µe . bir tebliğde Cibuti Fransız müstem-
c;ok in~nnm ölilmiinc schıolıiyet ver - leke.-.iııe İngilizlerin taarruz edecek
mişlerdiı·. leri hakkında Alman kaynakların -

Sehirde kule meydanı pn.rkından dan çıkarılan hnberler tekzip celil -
· • 1 mektedir. Lorıdra setahiyeifoıı ma • 

Miloş Sarinaya kadar olıın hına arı kamları, 7.reyla limanında Britanya 
birer birer° tahnip için f.aaliy~te gc- kuvvetlerinin bulunmadığını, Fran
çen tayyar~ler, şehrin bu en mamur :-ız somalisi yakınındaki kuvvetlerin 
kısmını bir harabeye çeviı;mişlerdir. de ::ıadece düşman kuvvetleri için 
Öğleden sonra saat 15.!-lO da üçün- bulundurulduğu bildirilmektedir. 

cii hücum başlamış ve gere geç \'ak- • • 

Maliye komisyonu Basra liman i -
daı e:ıi ile rleniz işlerinde cnlıı~an ya
bancıların biiyük bir yekuna baliğ 
olduğunu tesbit {!tmiştir. 

Bundan başka Irak polisi memle -
ketten cıkarılacak bir çok yabancı -
!arın bir li tcsini tanzim etmiş bu -
lunnıa ktaclır. 

---000---te kadar devam etmiştir. Bu sırada ı Şıddetlı hava taarruzları 
şehrin me1'kezi alevler içinde ymll - -isAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFEDE
\"Or, Alman tayyarecilerinin hedefle- arruz yapmışlardır. Hanız mıntak~- T obrukta bir noktada 
rini secmelcri son derece kol:w olu- Jarmda dummı bulutlarının yüksE'ldı-
yordu. Bu hi\cum, en müthiş ve tah- ğini \'C enkaz p-arçalarının havaya düşman püskürtüldü 
ripkfll" olmuş. Alman tayyareleri, dal- fmladığını görmiişlerdir. Elektrik _ Ba,tarfı ı nci Sah ifeCle _ 
galaı· halinnc gelerek :-;okaklar da merkezine, .kışla lara ve diğer binala- ve clüşmaın geri atarak 11 tank tahrip 
koımsan ha1kı mitı~ılyöz ateşine tut. ra tam isabetler olmuştur. ctıni~ ve in:;anca bir çok zayiata sebe-
muslardıv. Denhelclerdc \'e pekselder Alman biyet \'~rmişlerdir. 

~oınanyada l>ettart, Arabica, kıtaları mitraly(iz ateşine tutulmu~- Diğer bölgelerde muharebe devam 
Tamı:uvar iislerinden havıılanan bu tur. l>iğer bir t-:ıyynre grubu Gönde, e.tm~ktedir. 

el .. k ziıı Lard,i ııgen petrol hazinelerine ve Sollum mıntııkasındaki ke,. if müsa-
ta\'\'arelcr. tekrar iislerhıc onere Rollaı1d!' s. ahı'lı' açıkl.aımı<la dt'i"maıt 

w - 1 ° · " demeleri devam etmekt~dir. 
bom ha ve mertni alıyor. gene ne - gemilerine taarruzlnrcla bulunmuş - H lı d 

d 
a eııistan a: 

ırrad üzerine geliyorl~rdı. Bom bar 1- }ardır. Bcı.s bin tonluk. bir !ınrmc gc - Yollardaki tahrib:ıtın t-umiri mem-
maıılara 450-500 tayyare iştir:ık c~ - misinin ciddi hnsnra uğradığı z-an - nuni.r.et verici lıir tnrzdıı devam etmiş_ 
miştir. ilk bombnrôımı.rnln.rdn ı;ehr~n ncdilınektedir. Pcrşenbe .,.e cuma tir. 
elektrik te5isatı, su boruları tahrıp gece~i Rreı;t mevzilerine hikum edil- Kıt:ıhll'lmız Rnhriber w• D-0bııbu iş-
edilmiş olduğu için şehi: h!llkı Hl, - mi.ıı1ir. Hu haı-.ekıiltmı bir tnyyaremiz gnl ctmişler<IİI'. 
suz ve ışıksız kalmıştır. Şehıı·~cıı k•t- dönmemi:;tiır. C..!mıpla harekat memnuniyet Yeri-
cabilen ve canlaıını kurtm:ma~~ çalı- --·---<>-- ci bil' tarzda dernm etmektedir. 
Şan hnlk üzerine sisfomatık hıı· tarz- A. kamarasında ~lngiliz Ambalagıyi miirlafaa eden düş -
rla hücumlar yaııılınışhl'. , H .. c ınaıı kıın·.eth•riıw tnal'rtı7.llmtız yakın-

500 4. ooxo 20XO 03 - 12.00 l\13 
500 4. ooxo 20X05 05 22.00 .l\13 
500 4. ooxo ıoxo 10 "'"'20.00 l\13 
400 4. ooxo 12XO 12 - 23.00 l\i3 
MO 4. ooxo 12XO 12 -= 8.00 ..rn 

lzmir Nafia müdürlüeünden: 
ı lzmir gurubu tapu sicil müdürlüğü binası tamiratı 2447 lira 42 ku

t·uş keşif bedeliyle 3 5 941 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hiıklimlerine gör-e 
hazırlıyacakları toeminaUarı ile lıirlikfo 20 mayıs 941 salı günll saat onbir
dc nafıa mticiiirlüğüııcle miıl"<?Şekkil k_omisyona baş vurmaları. 3 9 1622 

lzmir ziraat müdürlü~ünden: 
Ziraat Vekaletince ııekiz aclet Platt sistemi yerli toplu çırçır n'\aki

ne i satm alınncaktır. 
Bu sistem çırçır makinesi olanların her gün öğleden • onra zirnnt 

müdürlüği.\ne miirncantları. 
İhalesi 10 5 941 tarihine tesadiif eden cumartoesi günü saat onda 

yapılacağından tnliple-rin yüzde yedi buçuk pey akçası yatırmaları ilan 
olunur. 3 'l 1635 

Salihli belediye riyasetinden: 
Rcledivmıin tanzifat işinde kullandığı 939 l\Iodeli Ford mnı·ka kam· 

,roıı 21/ 4f94l elen itibaren 20 glin müdd4i!tle satılmak üzere müzayedeyıe 
çıkarılmıştır. 

İhalesi 12/ 5 !l41 tarih\ne mü a<lif paznr~si giinüdü~·~ Görmek ve sa-
tın nlmnk istiycnleriıı SalihN Belediyesine mür:ırnntları ıhın olunur. 

1 3 5 'l (1596) 

Sülyen alınacak 
nEVJ .. ET DEMIRYOT .. LARI 8 NCJ /Ş/.,J..,''TMN KOJtU:WONllNDAN: 
(16•10) lira muhnrnnıen bedelli 2000 kilo Sülyen mübnyen cdilecC'ktir. 

Açık eksiltme suretiyle ihnlesi 15-5-941 peı"Renbe guniı saat 15 de Al.an_ 
cakt-a işletme binasında koınLyom~muzcn yapılac~ktır. .. . . 

1steklilerin (123) liı•alık .M. tcmmat makbuzJarıyle maon kanunı bır 
halleri olmadığına dair beyanname yermek şartiyle muayyen Yal~t!_e 
komisyoınımuza gelmeleri Hizımdır. Şartnamesi işletme kaleminde goru-
1ebilir. 2!l :~ 6 9 1574 

llıin ıaşe maddeleri, miihimmnt 
~ l·· nakliyatı bundan sonra ~m
~ ftaİ~ılabilecektir. Bu itibarla \'a 
ro~ ~anların lehine dönmiiştiir. 
Çok ı:.e ~odo taki üslerden mih\' r 

Bil' taraftan d-a Sa,·a \'l' 'l unn ı~e- • n-ıusleş .uının ueyanatı ılıı·. 
hirlerini ge<;crek kırlarn rn.~·ılmag~ \ BASTARAFJ 1 NCI SAHiFEDE ) ~~t·ı·ohi. 2 (A.A.) - Bildirildiğine 1 L AA N 
<.::ıhsan halk, şiddetli mitralyu:r. nte~ı- ,·erilen haberler :ı ılsızclır. Hu ~:ı.yi:ı- gih·e l>cssi2de iğtinam (•dilen harp\ · 
nı> tutulmm;tur. Ki)priiler fü~crincl<' !ara l"'panya ve Portekizcte hbsiy-atı ımılzemesiniıı mikt:ırı henüz tamamiy_ . · .. istasyon kar,ıımda yeni açılan 

AL SANCAK 

bulunan za~·allı iııc;anlar. mitralyöz tııgiltere aleyhine tnhrik etmek \'e le te bit edilememiştir. Diji'er taraftan A Arnstada .375. numn~a?ak! du~- E G E 
atec:ivle bicilmislerdir. ibeı'ik \'anm adaı-ınn Almaıı rluhulii- haber verildiğine göre Aclis r Ababa- kand-a ~uhafıye~ı. Kndrınm konkuı -

t~ b 1 tıf ade edebilir .• laamafih. 
l'os Ulunncak fazla ha\'a kU\,Tetle~ 
tiJın \·~ Roclostan fazla faaliyet 
~~e~ıne nı:mi olabilirler. Alman 

7 ili'•anda Bclgrada hücum ya111J - ııO koiaylaştırmak maksadiylc Al _ dan ba?.ı sh·illNiıı tahliyesine baslan - dato muzake.neSJııın ?-5·941 p~za_r~e.. 
mamıs. 8 nisanda Macnr tayyareler· m~rn t~kilfıh tm·:ıfıncl:rn çıkarılmak- mıştır. ~i saat 15, l-2 ga talık ohındugu ılan 1-iususi Hastahanesi 
1{elerck hedef ~iizetın<'~~i~in .. brt t- tadır. Ronın. 2 ( A.A.) - StE'fani Aja11i'1 olunur. Avukat Halit Atıl Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

· llıüs ? bazı adaları isgal ederek 
İlt~r:ııt. bir vaziyet iktisap etmek 
aı:ı d ı ~örUiyor. Bu sebeple on iki 

\)-alarmı şehir iizcrin<' ıre. ışı guzc a Müsteşar, fogilizler tnrafındaıı bildiriyor: .--·------------iıııııiıi--ıl J 
mışlardır. Esasen ŞC'lıir hfr cnka-ı yı- buna mani olunacağını, İspanya ve Tı·:ıblusgarp üzerin" y:ıpılan bir ha- Doktor Ol"eratör A D L B / R 

• lsk a ıst~föde ederek J.!ayfo, Ku
ıe e~derıye \'C Süv.eyş kanalına 
ala~ış ölçüde hava taarruzları 
nıuk ıtıümkUndür. lngilizler de 

~sa ~~le etmek Uwrc üslerine, 
l'iıı qırıde fazla hava kuvvetleri 
bıı/?U~afaayı kun•etlendirmek 
a1ı /J:.etındeclirlcr. Bilhas~a· Süveyş 
ı d~ın havadan atılacak mayinl<.>re 
lıı:ı ta ciddi tedbirler alınması ve 
~ır alon barajlnri~ le korunmnsı 
an· Yunanistandaıı ve şarki Af

bi\'l ~harekatın buralarda bitmesi 
i ~ getirilen hava kuvvetleri 

!ıı;lun ha Yakın ingiliz havn ü lerin
l'k• lnakta.dır. 

; Afrikada şimdi İtalyanların 
~tınalnız iki hava meydanı kalmış-
ilfıll~ar da ingiliz hnva kuv\'etleri 
~ "d!J n gecelf gündüzlü bombardı
•itit ll'iektedir. 
\'f: 1~dasına gelince, buı·a ı Mora 
t adadaki ilslerden hareket e

i~:~Yare hUcumlnrına maruzdur. 
~l' ~ rkn Giridin muhtelif yerleı·in
:'%ı: hava meydanlnrı yaptıkları 
~!(~ ~a fazla miktarda tayyar-0 ge· 
<1~{1 .takdirde şiddetli hava mu -
:ıal':;ır1e milhim işler görebilirle-r. 
~ b ıcln de tehlik('. bu mıntaka
~tiıılllun<lurutncak fazla hava ku\·-

e bağlıdır. 

3 '1~ar 
000 

da laları 
~ kiıi mahkum oldu 
ı~~buı, 2 (Telefonla) -. ~isan 
\'e ~ınd-a adUye~·e 6f. 'htıkar da

\1-~ tılıniştir. Bu fhtik-.r llavalar~·-
~~ adar olanlardan 34 kişi mahkum 
ı~ on iki kişi de suçl:ırı sabit ol -

llrlan beraet etmişlerdir. 

~iti -;J.ubl:kir daha 
~ l'lbuı, 2 (Telefonla) - Mcr

~ Ayakkabı çivisi sabşlarında 
Yapan Yuda ile Karabet ya • 

•rak adliyeye verilmielerdir. 

ğını halinde idi. Poııtekizlilel'in harp fcliiket!eriııden va hilcumunda yaralanan italyan genc-
Dombardımanloııdan ölen U ıJgrad ma..;uıı kalacakl-arını ilave etmiştir. n11i Aligero Ni.H•lo 22 nisanda ledavi 

halkmın miktarı takrlbc>n 20 ı.:n ki- ---.x--- nltıııdn bulunduğu lınslmıedc ölmüştlir. 
~idil'. 1\!uv:ı.lckatan \·e :ılC'lac~le ~u- y k hl (i('ner:-ıl ~iyclo, Libya<laki italyan kuv 1 
t·ulan h~stahanclar. yaral ı larhı ciol. Utlan İstanda l ta İye ,·etleri başkummıdnnlı~ı ~nel kurmay tZMlR ASKERi HASTAHANES 
mu tur. Enkaz a1tıncl:1 kalanlar an - h k · b. . reisi idi. KULAK, BURUN ·.e BOCAZ 
cak 12 glln ı;;011ra cık:mlarak gönıli- are .. etı ltlt HASTALIKLARI MOTEHASSISI 
lebilmi ·tir. Uzun müddet gömillcmc- -BAŞ TARAF I 1 NCI SAHiFEDE- dilen biı· tebliğde 'cleniyliyor k!: 

1 

İkinci BeJler aokaiı No. (80) 
miş ola~ı cesedler tefe~süh etmiş. şe- kün değildir. Alınnn rnporlar. Almanların Ytı· 
bir halkının sıhhati nokfaqından teh Muhakkak olan bir şey var.sa o da nani . .;tandn. insanc~ ve malzemece Ht..•lftlarmı her sün öjleden aonra 
likeli biı- vaziret hfıdis olmuştur._ aRkerlik vasfı itibariyle imparator - büyiik ıayiat.a uğradıklarını açıkça ka.lrıul y._ teda.-l eder. 

Riı• kaç giin sonra Belgracta gıren hık kuvvetleı;niıı Almanlara üstüh- gö~tcmıektedir. General Hlnmey - __ 

1 Alınanlar, hiç bir şeye ehemmiyet lüğürlilr. Ve Almanların uğradıkları Yunaııistandaki harekatın tahmin 
vermiyerıek yağmaya koyulmuş. buL ağır zayiattıl'. edildiği kadar pnhnlıyn malolmadı - Halis Zeytnnyağından mamul 
dukları kıymetli fjeyleri nlmı , çekil- .Melburn, 2 (A.A.) - Başvekalet ğını söylerken alcia11ma'lllıştır. Filhn- Ô 

Dahi Öke 

miş)erdir. Şehirde şimdi yalııız Ges- vekili Fadden ile dahiJive llazırı kikn elde edilen askeri netice- mer Muharrem 
tnponun bazı memurları ,~ardır. P.u Polhııı müşterek imzalan ile neşre- ler, bunu gösteriyor. Çamaşır Sabunu Her şubeye aid hastalar kabul ve mü-
koca şehir, su.uz. ışıksız ve iaşeııiz ·-------------- ------------- ----- tehassısları tarafından tedavi edilir. 

kak":ıı~:r~ll ihtiyacını S~l\'3 -ve Tuna Çama.ıtı t_ uzlası mü. dürlüg~ ünden: 35TOPKTAUN rKulLOtSUu r Müessesede her zaman 
nehlrlerindeıı temin etmeğe l>n.şJa_ ' Ş 
mışlandı~ Bu vaziyet tabiatiyle sıh- 25! 4, 941 de ıhaksı yapıla~k ~an ~fign~rhaııe ve Atadürevi biııası ~- ·~~~~~~~~~~~~~~~d~o;~~t~~r~~;~~lu~n~~~r~-.~~~;]~~~9~1;. 18~ hat t10kta~mdtın t~lılikelidir. mirntı 15 glin U?mdid edilmi$tir. • 

16-60 yaş arasındaki Belgrndlılnr. 1.stcklilcriıı 24!!0 numar:ılı kanının te\'fikaıı ibraz ~lec~kicri \'{;Sikala-
cnkazı kaldırmış, sokakları tenıfale -
mekle. cesedlerl gömmekle mnvnz _ riyle 9/ f> 941 Cuma güııii ~nal l ı <le 1\lü<lür((iği.imiizde toplaıı:1cak ko-
z-af tutulmuştur. • misyoııdn hazıı· bulıııımalnrı. BO :l 7 (1679) 

lzmir Emlak ve Eytam bankasından: 
Es:ı_. No, Yı>ı'I Nll. su 

T A K S I T t f; 
C. l i6 Mımisıı Attın hocn mııhallesi humrım S. 178.08 M2. 
(', J 64 • l\laııiım Alııybey mahallesi Şehitl\•r h'nmvny caodesi 

Sl.75 M2. 
~lnnisa Ay:ızpa.şa mahallesi Akh[ıldır (\l'rchoyu Hok:ık 
ada 505 par~! 1. 

PE 

Hl 
11 

.~ I X 

~ev'i 

Depozitosu 
Kıymeti 'r. L. 

800.- 160.-
150.- !10.-

2:~00.- 460.-

c. 176 Turgutlu istiklal mahallesi Paşa camii .Mercan sokak 20 Ev 3200.- 640.-
C, l~JıJ Turgutlu Yenice Mah .. G<iniil sokak 4 l~v 500.- 100.-

C. 308 1stilclfll maha11esi Keklik sokak 10 Ev 4000.- 800.-
C. 217 Turgutlu Özyurt )lah. Koeatepe sok. 25 Ev 600.- 120.-
fzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin rpeş'n ve taksitle «laksitliler <; 8.1, 2 fniıe t;ıbidil'.:t satışları 22/ 5/ 

041 perşenbe glinü saat 14.30 da TURGUTLUDA, 23 5 '941 cuma günü sant onda l\1ANtSADA belediye dairesin
de ve Turgutluda Esnaf ve Ahali bankasında ,:npılacaktır. 

1 - istekli olanların hizşlarında yazılı depozito akçelerhıi \'eznemize yatırarak nrtırmaya girmeleri. 
2 - Müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti gectiği takdirde depozitolarını nisbet dairesinde t.ez-

yit eylemeleri ve mühür kullananların mühürlerini noterden tudik ettirmeleri.. 8 10 1607 

Otel - Gazino -: Lokanta ve Pastahanesi 

Eıı bölgaslnln an muhteşem biricik moesısesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

l 



( SAHiFE 4 ) (ANADOLU) 

İkinci Dünkerk tecrübesi Yunanistan mubarebele· 
Bir A vustral- rinden çıkarılacak 

Ergani tahvilleri 
esaslı neticeler Ik · k d -l 

yal dedi ki ram::a:an:~ıa:sinc.e Istanbuldan Anadoluya . Son Daki~ 
Bize 1nüsavi tank verin, Fazla hava kuvveti Ank:mı, 2 (A.A.) .\l:ıli.\ 1 \re. 

Alnıanları ezeriz j ·ı· ki" kolları- kiilefi Ve Tiiı·kiye CıııııhuriyPt mer - nakledı·ıenler Iraktaki 
Lonclrn, ~ (A.A.) _ Yunanistan _ ngı lZ na ıye kez b:mkasmfüın bildiı·ilrniı::tir: 

dan tnhliye edilen imparatorluk kuv - nın azlığının zararları Yiizde ht'ş faizli Vl' ikı-n·1ıiyeli . Muharebeler 
vetleı-i nezdincleki Ri:i\'t"r muhabiri bil 1928 Ergani istikraz tahvillC'ı i • rnyı~ 
dirror: . Londı-n. 2 (A . .A.) - YuııanM:mclrı- ikrnmiye]('?'i, C'umhııriypt m<>rkez Bu2ün dördüncü kafile Karade- Ti 

İmparatorluk kuwetl<:'rinin biillin sı k~ İngiliz impara~_oıfo~ kuvvct!Aeri uez- bankası ile diğer bank::ı müdürl rini!l BAŞVEKiL TEBLIG NEŞRET 
mflm·ı adedce ibtiin kuvvetler knrşı- d~n~le _bıı.ıu.ırnn Royter111 husn. ı muha- • ı• ) k ) kt 
sımln v:ızifeleriniıı ifasına imkfııı ka!- bırı hıldırıyor: ve noterin iinıinde Çt"'kilmistiı•. nız ıman arına sev o unaca ır ., 
madı••ını miidrik olmnkla bl'raber Al- Ymıaııistan muh. arcbclcriı.ı_den çıka-. a37148 ve 280740 nurıım·alara R •d Al" •ktı·d~r ıne•" 

"' ı k 1 t 1 t J - lstanbul, 2 (Telnfonla) - Kendi kisilik Liı· kafile Jnebolıı~a hareket aşı 1 1 '4 man i. tiliısınn karsı koymak için harp ı·ı ac:ı ·.esas ı. ı2e .~ee er, a Jl~ kll\'\ t'~ı on lıiner lir::ı, 127G:~. ~195t.M numara- " · " Al 
d 1 l"kl . k 1 ti . rtolıl\"n\'le gorunustc zapkclılmez 1 Jl' 1 ı arzulariyle lsbnbuldan -nvrılmak is- ntmı·ştı·r. ·vf'rııı d.n do··rdt·ı·ncü kafile kı·ı·ne geldı.g"'ı" v~-kı"t ... ege c ı erı ·n ıramanca gayre erı -; ::ı. ·• •• • • ı ııra Jeşer bin li.ııa, !ı735:~. 11 nn73 , tiı:en kafilelerin sevk isleı:i rok mun. '"' .ı" " -
bırakmıs olmalarından dolayı 1nt'it" - mahıyet arze<len muclafaa hattınnı 1,r-),-:>,.,~,,IR, o_r, ... , 081, ,·>26620 \h .''"'·1 ~~G • • . I{ d . "t k .. lsta l tıl d d • t ...,,c ' ' " h ~ ~ ' 10 'j~ tazam bir ~ekildc devam etmektedir. nt·a enıze gı nw. U7.e~ııe 'mı - manya an yar Jm JS e11• 1 ~ssir buhınu\·ol'laı·. nir Avustral\·ah lmn lıir hm·n inıayesi :ıltrnda olmrıdık 
bf'

11
,0 ..:ıectı" kı··.. · ,.a miidafaa cdilemi.\eceg~iclir. numaralar:ı biııer lir:ı i:mlıet (•tmiştir. Bııgiin el<' Ankara vnpuriyJa 250 dan ayrıl:lcaklrırdır. 0 nc:ıı 

.. " u G"S Beyrut, 2 (A.A.) - Ofi ~ rtı 
- Bire karşı <>n nisbctincle üstün Tesalya 0\'<\!'1 boyunca İngiliz ve ;ı ·10, 158341, 182126, 195646, 

kuvvetlerle harp ediyoruz. Biz" nıliim- Yunan miiırnkalfıhna Almnııl:ırın pike 198886, 22194;3, 266568, 2767!)1, f b Jd b• k • ı A aj~f':~:U~ı~~~~~~a:~l~~~~J!~1 ctrıı • 
vi tank \'Criniz, Alman Ol'dtısunıı C'Ze- \'e bonıhardım:ın fayprdcl'İ ile yaptık ~S5:1!W, :rnıJI63, 310178, 372282. stan u a ır rem ıma at- fmda İngiliz ve.İrnk kuvvetleri ııf'!l: 
riz. l:ırı hiicnmlal'l bizzat gördiim. İngiliz \'e !lS·1~G numaralara 303 er lira, h • d kt ~ında bazı hadiseler ~ıkmışt1r. Hbfi~ 

Kahir<!, 2 (A.A.) - Knlıirey.~ ge- irnparatvl'lıık kuv\·etl<'rinin hu mu hare 566 numarny-n •10 r lirn, l 0320 kişiye 80eSJ0 e yangın ÇJ ) vekil Raşid Ali Geylii.ni, bir t.e i. 
len Hollnndalı bir dt'niz ~uba~·ı, ~foı-a. lıc'l<!rdeki zayiatı, pek az olmuştur. de nınorti i·mh<>t etmiştir. ne~r~derek Irak hükOmetinin, fni!cl\ 
da A Vtı.:>trnlya km'v"tkrini alan bir Tcsalyıı ovasıılıdnn itibaren cenulın x liz hii kG metiy le ihtilafa dUşm.e1r.nt 
o-eminin b::ıtmış ohlugvunu bildirınistir. doğru uzanım yo un muhtelif \'erlerin. Alman ieb/ı"g"' ı" O d "• d b• • • k f • . . ı· d J . t. 1::1"'' 
b 1 b b 1 t ~ • . n ort yaşın a ır ışçı yanara ' ecı surette ıçın e ın en ge enı yap ıgını •. , ... , .... Hollandnlı subay elemiştir ki: onı n arın nç ıgı kraterler gfö·ünü- lngilizlerin meveud munhed.e hi.l,.ı;~ 

12 cHişmnn pike fayyrıre.::i. vapuru- \·ordu. Serriradn, Derriyada ve Olim- Bedin. ~ {.\.ı\.) - Alman resmi öldü, Lora adında bir kız da agı"' r yaralıdır l<'riylc telifi kabil olmıyan ve mc.rız 
muzun limandım h11rcketinden biı· kaç pos <lnğındaki müda fE1:-ı mcvzileı·incle tt!bliğ-i: Jnketin hukuk ve emnfretine teca\ c 
1;aat sonra hiicum etti. Himaye torpido \ ıızak km'\' tleri, iasr madılcsiz ve Yuııaııistıındaki Almnıı ordu tl'Ş(!k- İstanbul, 2 (Telefonla) - Tah- ~ire p~rlarnış ve hnvagazının i.$tia- ede;ı mahiyette görülen h~n·eketlc~ 
Jnrımızııı ~çtığ-ı defi at{'şi, tnyyarelt-r- .11lihi111ats.ız. kalmışlanl!r. lngiliz hava J,iıllel'i, :'\toraııın işgnlini tnrnnml~ımış- takalede dikkat«izlik ı;iiziinden bir lıyle hına. t~matnen yanmıştır. Bu h•vegsül e>ttiklcrini bildirmiştir. B • 
den (içiiıı(i diişürmiiş. fakut biı·az son- -.uvvctlerıııın lıulımdugu ıııeyd:ınlar, Jıırdıl'. Yıııımıi~tnııcla muharip hiç hir hadise olmuştur. · meyanda 1şçılerden 14 yaşında Hn- h·tl Irnk hilkQmetini millet tarnflfl 
1'<1 9 tayyrıI"e tekı·ar hücum e{mi~ ve \lmaıı hm•a ktı\'\etlerinin hiicuml:ırı İngiliz k::ılın~ıınıstıl'. :\lornnııı cenup li- Snlrnncu hamudaki .krem iınalflt - s~n feci b~r ~ekil<le yanarak ölmü~ ıl~r~ i:-.tenil<>n ve vaziyetin icabettir; 
mıkliye gemisinde yangın çıkını:-tır. ·1{' kullmıılmaz ve istifade <>dilmez hir maıılarnıcla inglliz bahriw.>lileri. \·a • h:me~inin havn~r.azı musluğu sabaha tür. Gene~ ışçılerden Lora adında hır eliği mukadda.::ı n1.1Jfcnin mısın 
Cemi ynna .'·:ıttığı halde, ic;.iıHh~J..t A - 'ı:ıle grlmbti. Du itibmfa tarym·<'leri- pnı·lnl'n bincıııc:rlen <'"ir ;!dilmislcr<lir. kadar açık olnımk unutıılmu$ oldu- kız d~ :ıg1r surette yaralı ola1•ak mecbur etmiştir. . 
\'ll,ir:ıJ.rn H'ikerleri mitral\'fo; ve tiifek niziıı h:ırekeilcrini felce uğratmışlar- Alıııaıı <>:.tir miktarı 8200 dir. · lwstahnneye kaldırılmı-~tıı:. Irak hükumeU, memleketin crnnı· 
le Uıyyarelere ateş ediyorlardı. nir tor- 111': :\\·us.traly~_Iılar: diişm~n t~yy:ıı-e- :rn nis:rncln Koı·e11tte bir nakliye ge- ğunclan ertesi glin makine çahs'tml- Yangın etrafında tahkıknt yapıl- Yetini müdafaa için lazım gelefl 
pidomıı7 bin Avuı;lralya nskeriııi yilk- u·rnm ınıtralyozlerınden hıc:: lıır vakit mi~i brıtır1lnwı. biri,;i de \'fık:ılnnmış _ mak i tenmiş, faknt yağlar birde!).. mnktadır. tedbirleri almL'$S-a da bir tar aftnn d~ 
le\·inr.i'' k::ıdaı- ııteş rtevmn etti. A\ us- knrkm:ınııs ve oıılar:ı iı::tihfafln bnk - nı·. · • oo- soğ'ukkanlıhğı muhafaza eder~k tıet 
tr:tl) alılar mlihimmat ve silfıhl::ırı ile mşAlılır<lır. 1 . $imali Afrilrncl:ı Alnımı \'C ital.ran Almanya ş·ıddetle e .. M. Mecıı·sı·nde tlil'lU tahrikattan çe'kinrn~tiıı. Fnkı~-
torpiclo muhribine gt'Çfikfon bir srıat mmı t:uık nrı dn ıınp:ıratoı·lıık s:t\'11!? t:ıy.r:ırelerinden ıniirt•kkep im - fngili2ler, hasmane bir vaziyet :ı • 
bir ç.:ıyrek soıırn ıınkliye gl'mhi Lııu - l.ll\Tetlerini dehşete diişlirmiiyOl'(fll. filel<'r Tobnıktaki düşman mm·zileri- protesto edildi ' rnk tahrikatta bulunmu~l~rdır. •(' 
mıştır. Avu~fralyalıtar, Hnllandnlı ~izim tank dnfi bat.arrnlnrımızın ın<'r_ ııi bombahrnııR, tam i!labetler tl'min e- Beynelmilel P<JSfa kon- Bunun netic<>si olnrnk da Irtık \ 
lıahdyelilerin hnttı hnn'kctiııi \'c cc • nileı·i, foı·eyağına gil'cı· gibi Alnımı ıjj]nıistir. Jngı•Jı•z harp ins;riliz kıt::ıları :ırasında çarpl!lm:ıl:~~ 
sarctini takdir etmekte<lirlı'r. nııkl:ırııı::ı gil'iy~r. Fn~:ıt. -~iman dafi Dii°Şnrnıı batnryaları harp hnrici e- gresi mukarreralı olmuştur. BUtün gün sliren askc . 

lsken<ledy-c. ~ (A.A.) - Yıınani::ı- plnrının rnermılerı. ıng-ılız tankları- dilmi~. cephane depoları ve binalar A k (A 't\.) B .... 1 :!.\I"l h:uıekat mtıv!lffnkıyetle dev:ım e\e 
tanda ki İngiliz kuvvetleri de hiı likte 1 delemiyor, kayıyor n~ fosir~iz knlı- \'nkılmıştır. Deniz torpil t.ıyy:ıl'eleri- esirleri Jet ~~~fi~i. 2 bugll;ı. Re-fet ub~~ıte~iı; mekte<lir. Hlikumet, mili.eti sükune 
tnhli.\"€' edilen Rfi.\•teı· ''J0."ll

0

.'ıııııı ıntıh,0_ oı·du. miz muvaffakn·•,tlı' hu··cuı1ıl,"l" \·.0 p111ıs- 1 .,.,,t n.tmı"st· "' " " "- J ı · " " '' has,knnlıhındn topl:ınmıstır. Celsenin <ıh'" " · " ır. AJ',nJ151 
biri lıil<liriyor: 

1 
{nvvdct criı:1iz, ~ıühimmat. ve yiye- lnrdır. tngilizlerin •! Harikan· tana- KALABALIK VE FENA ŞARTLI açılması~ı müteakip Bilecik mebusu Londra, 2 (A.A.) - Ofi " 

Yuııanistmıdakı" k11\'V··tlnı·1"11ıı'zı·n ı·ı·- '' mıı delerı t. eının edeme.rınce Ko - re ·i clü!'Urlilmiis .• birı· el" .verele tnlır·ı·p 1>ı"ltlı"rı·\·or· 
~ " ı· "' LARA NAK 1 MIŞLER Salih Bozokun öliimüne dnir H'2sve- ' · f b kalımı, donanma ve ha\"rı kuvvNlrri _ · 'k11 ~1 - _T1ern:opıI1.nra-:ıııda!•ı .cl~r hrıt~n t>dilıni~tir. Alman bahriye topları, Ak- KAM p LED L kalet tczkere::;i okunmu", a:'{akt.ı beıı İngiliz radyosu Irak topçusunun ı 1:ı. mizin fevkıılbe.,.er kudreti \'e föaliye- · 1 mış erc.lıl'. "m•vetlerımızın çı:>kıl- <

1eniz<lc l İngiliz torpil tavvaresini dti- L dm 2 (AA ) R .. t ajan dakika sükut edilmek ;uretiyle ha_ haniye tayyare meydanını hombnr< \ .• 
ti temin etmiştir. Yunnnistnn111 snrk 1'1('1 ~i kiıı 1 naldl rn:;ıta,;ı pek azdı. An - :;iirmli:-ılerdil'. :\Hisellah t~;·yarclerimiz ~ b~~iri~·~r· · · - oy {'r • · • - tırası .\·adolunmus.tnr. m:mınc.lan b:ıhsederken Rsşid Ali_ Gc.

11
• 

sahilleri bo~·unca İngiliz nakli ve g~mi- za < ordu arı, çarpıı::a çarpışa gC'ri çe- iııgilt{'re cenubunda bir silah fabrika- d ı - · . . r · · 'kfd k"" · 1- Jdnrı ı 
" ,) k"J · b 1 1 ı· Alman ... ·ada bulunan lngılız harı) .'It'ı·ı· nakı.ben ruznamecle bttlt111an aııınm ı. 1 ar mev ıını el\: :ı. A)· leri ile dolu idi. Ta~7are!erimiz clur - ·• mış, azı an ana < tişmanııı seri cü- :mıı muvaffnkl\·ctle bombardıman ve . . " • ·' " man ingiltereye karşı koymak için r:~ 

madan uçnrıık fahliye hareketini hi - ·1.üüın~lnrını~~ i"gal c~tikleri .Yorlerıl~n Plimut ::ıçıklıın~rla hir gemiye hıarruz e~~ı:ler~ne k~ı~ı. eı~tern~~~·onal harp Boiııos Ayre:; posta kongıre.:;i karar - mımyadan y:ır<lım iqtedii{ini söylcrn1• 

mrıye ediyordu. Eğdbozdan, Hnlkisten "eçmı.~ \'C du~nrnnu agır wrrnt \'erclır- <'imi;;Jcrdir. c;.;ıı lerı mukvavelesıne goıe me!11nu !arını havi me&l1 lelerin v-e miilctler tiı'. ·j· 

.\foraya kadaı· olan snha<la gemiler \'fi- mi~ter<lir. Uz.un me:ıafoli toplarımız, Dtıne · o~m~~~na dragm~n h ~~r~ıhkk1 tedbrler ara~;ı tel~komlinika:ıyon ınukaveJeo.;ine İngiliz kadın ve çocukları, Irak s~b 
zifelerini görmek için t:ıyin edilen sa- Korent - 'T'ermopil hatlıııda cli.işmn- aeıklarıııdaki dfü:man gemilerini bom- n ınt ~~ın an a { 3

1 
e B ·t man ~ı:~n bağlı telgraf ve telefon ni::amnam~- v:ıri polisinin muhafazası altında Jl·\. 

atlerdc hazır bulunmuşlanlır. ııııı ileri harelfotini durdurmnk mlim- hiıı<lıman etmiRÜr. k~P ı:. a~ı rı;u~me ~~r rı arıya d.U - lcri nihai protokolleri ile radyo ko- bm1i.reden getirilmiş bulunuyordu. r\: 
Ben bir buğday tarJa;;ında zeytin a- '<iincHi. Fnlrnt münak:llfütnki zorluk - Li\·erpol in~e limanma dün gcıce ~um.~d · i,{a ın t~t . ~~nj:~.~ez ~~~ - nıünikasyon ııizamnnmclerinin trısdik ni radyoya nazaran süvari J>Oli~ _ını!ıC 

ğaçları nrasında yatarak 21 saat Uri:'n 1ar, ha\'a kuv\•etlerinin nzlıi{ı hıınrı yangın \'C t.ahı·ip bombaları atılmış, < e şı e e pro ?8 ? e 1 ı:ıış 11 
• .v un lc·rine aid kanun layihalarının hirin- vetleri. İngiliz kıfalarınm Irakn ıhtd·id 

bir k&bu,ıtan .onra :\Ior::ınıu kiiçiik bir imkan \'ermemi;::tir. lngiliz ham kuv- büyük yangınlar çıkarılmış, infilfıklnı· ~u ~~~u~~ neşı~~ıle.nkbır t~~}ıg.de ci mlizakerelerini yaparak kabul et~ edilmesine mani olac.'lklarınt teh 
gemi ilt' ayrıldım. Dfüıman tayyart•lc- v0tk•riıırlen bir Harikan tıwyrırc<ıi gö- ı·uku bulmuştur .nna_ n .uıp e~ıı erı :ımpm .ıkrn- miş'liı". ınnkamında bildirmişlerdir. . ~ı 

• h .:ı 1 .. ·· 1 h 1 . t d ~"- . 1 ·ıte . 1 d zı\·etın beynelmılel kızılhaç mu ·n - 'leci·., pn allt . - .. t 1 .,. .,~ 
rinın ücumu ıırasınun yapılan talı iye ı·ııııııncc ter a \'azıye egHın-oı·, mu- ngı renın ceııu Hm a \"C c~mıbtı ·1 • • 1 1 d - h kk ·' , Lı, .. z, e~ı gunu rıp nn •• - Londr.:ı, 2 (A.A.) - Röyt~r AJl' ... 
~bcbiyle :ırkadafllnrdan bir co.ı{u. iıu h:ırehe ~i<ldetli bir şekiİ alıyoi·du. .;:ırkisindc lıulunan lim:ınlar:ı, endü.-:t- d"·e eksınelhuygun{. 0 u~.01 . r;:n ıfgı d n t·ntı caktır. hildiriyor: .. 

11
,, 

t hl . · ~ .... 1,. '" ·ı . 1 1 • · t · t 1 .. a·ı . ı...·ı a ızı aç m ıme~s.ı ı ~ra ın an e 11 ~, • n ıyenın ııe uır THinkerk tecriilıeı:;i .ıı· gece ı ermo1H cıval'llıc ıı rn· \"GI' n csısa ııı:ı ıucum e ı mıs, d rnpa k·kı ld y r .d P Bu akş~m lıondrada öğreni c ı~ h· 
olduğunu . öylemiş!crdir. de uyudum. Dii~man. sahil lıO\'llllCa.hii Flov üzerinde iki baraj bal~ımı <liisU - .. ı<l·~ı: 1~\~ı .. :gı. ~~ m ısaı ra Ol" ve- Barda bı·r vak'a göt·e Irak kıtal.arının Habbanb·e t:ırır 

Atinaclan kam'-'011 kafiJPSİ_\·le K<>rnn_ cuml:ır \':l]ll\'Ol'du. Rir Almaıı. tavvarcı- dilmiisiiiı·. . rı Aı,~ı 1 ıdrı mk.ış50ııo·· . . h t t 't nd'l . l \... k ..,. .. ue •- l " " · · 'ı ·.. · b 1 1 1 ·" kt Al • t 1 1 .. . 
1 

.. manya n ı e3u·ın anı şar ~1 
•• " ı mıs oması ::n ·u"· t .'lr· 

~ine ik. Bu sırada bir çok kıtahırımız :ınııı ~:o ı1~~ı uzE.crıı.ıe .?t~~ ı:l aı1·. Jll'a t ı- .. 1~an o
1
pra' ar~ uw

1
.'nn( e

1 
dtm ne larına uygun olmıvan yerler~ nakle- • d ıı·gılızk!r arasınd:ı, t~. qufc şny:ın \ı· 

tecemmü noktalarıııa doğru bitkin bir g_ıı_ıı gor< um. • n~ır gu ure!.ı .?ıı· mo o- guıH ıız, n<' c e ~;~e ımı ırct o mu~tur. dilmi~ olma .... 1 sebebivle enternnsvo _ Kıskançlık yüziın en P)~prnlarn ~?<>biy~t v'1rmiştir. nu l·ı!l 
halde ilel"liyorlnrdı. Umumi rica tın yn_ .;ıklet. patlı.van hır lıonıa yuzunden hrı_ ltnlyan tehlıgı: nnl k'ızılhaç mrmes~T ta. f da metresini öldürdü talarm çckılmc.~ı hakkındn yapı ·~ı 
pıldığ'ım göı·clük. Yqllarda ynıuır hnl- va.~·n fırlıyaıı enkaz aıtıı:da kalclı. Bil' B~.yrut, 2 (~. 18~10 radyo;-;uııdaıı)- tl't.kikat vapılmı~ ve. 5~0 esiı~i~ ~~ki~- tcklifler·o rağmen Irak kuvvetleri tl~t\ 
de bir çok kamyırnlar varrlı. Tnhlive m

1
u
1
dtlet etokı~ra Lu 1molo~1ıklctli ku~·ta ~ Bu~,un n~şrc<lılenKeıtafı~1·an tebliği: dildigi 2· kampı~ çok kalabalık, bi- lstanbul, 2 (Telefonla) - Bura<la kür mrntakadan çekilmedikten bıı~ nr 

edileceğimiz küçiik limana vardık. für ·ı < ı. \'C e. ra.r :r~ ı~11a < evam et.tı. ı unanıst:mın . . a onya ve Zanla ;ııinin de sıhhat ~rtlarına uv un ol- dün gece feci biı· cinayet olmuştlll'. dün yeniden takviye kıtaları aımı~l ri 
cephane deposu b~rada. şiddetle :rrım- Bıı·. ta~ııı·cı ckıbın? _Ycıllar~lakı kr~- atl~la~·ı ~uvvetlerımız tarafındnn işgal madığı hakkıncl~ milmC'ssiıg ve bir Bahriyeli Salim namiyle maruf vt> bu sabah erkenden ingiliz :ısker e ı 
yordu. 3 vapur lımanda yatıyordu. terlerrn.k:ıpatılma~ı ıçın verılen \'tızı- edılmı~tır. hl'y'et tarafından ra 0 • • z·ı ca·ı _ bir ."abıkalı barda çalışan metresi üzerine at-eş açmu~lardır. KıtaJ:ırıtI1.1f\i 
Binlerce asker. limandaki geniş sahayı feyi ifn için iki :ı~.at kafi gelmiş, nakli- .. ı·~ge c~enizi~ıl~ lıir düşman kruvazö· mistir. Almanla·r evv~lc~ ~n.di e~ir- artist l\Iükerremi kıskançlık yiizUn- icabeden zaruri mukabele tedbirl~rı ıı 
kaplamıştı. Bunlar. hendek ve ormnn- \.€' kolları. bu mucldet zarfında tarla- ı·ıı torpılcnmıştır. İtalyan ve Alman lel'i hakkında miisnid rapo aldık. den b:ırın içinde tahancasiyle öl - dl!thal nlmı~tır. :\hılıa~be bütün gilı:l-
larn yayılarak g;et•<!leyin irkil!?" hazır- l~~nlH_n yüı:iiyc•ı'<'k lıecleflerin" rloğnı lınv~ kuv~<.!tle;i faali~etlerine <.levanı (nn sonra 150 İngiİiz subay~nı diğer di.irmüştür. Katil tutulmuştur. Tah - dewtm ettiği gibi tahmin edildiğine gıı· 
!anıyorlardı. Alı)tall ha\•a hucıımları. gıtmışlerdıı·. ctmışlerdır. Lıbyada ıtalyan \'C Alman kamplara mık! >tmi" V"' m::ırt nihnyc kikata müddeiumumilikçe dPv:ım rı' "Cl'nn d:ı dev:ım etmektedir. B0

, •• 

evvela limaıfrı .}'apıltlı, . ~om~ lıiiylik ~Zol'luklal' ve havfı kuv~dl~riııin az- ~U\:vetl<'riııiıı h:ırekfttı <l<'vnm cylC'mck tinde de bazı \edbirl~r ·nlmışlnrdı~ edilmektedir. dan bir ay kadar <·V\'<'l Rn.şid Ali Geiıı 
bombardıman tayyaıwı lcpemızılc uç- lıgı krıl'.~ı,;ında bu dar mudaıaa hrıttı- ocıdı r. Son v:ızivet sebebiyle Almany:ıdak' lfıtıi bazı vükscl: rUtbcli subnyJ:ır 1 mn~a b:ı aldı .. ~uvvel}erinıizin ~ C'rini nı <:a terke ın~c}nır kalacağımız a~ı~.: İngiliz h;kıa;..nı himaye Nlen 'de\'~ ele y~1pılmıştır. 1000 liır.ılık ikramiye müzahareÜ ile iktidar mevkiinj de.~,: 
bellı etnı;mek ıcııı. dnfı brıtaryalnrımız ~;~•.~ordu: Y<'~lı Z~lnncl:ı ~?pç;ıs~ı. bııtun mnt nakk·den naklive vm:ıtnlarımız ol- ıet tarafıııdnn .ı\lmnnyn nezdinde nursada 4203 numaralı hesap ı:;ahibi <lığı zaman İngiliz - lr:ık muahcdes1

.q. 

:ıtec; etmıyordu. Bır homhardımnn fny_ ., C<:' benım ~ attıgı~n )eı.ın? n~ınından sa~·tlı, biz de. ~l~u~ı askeı·lerinin yap- protestoda buhınnlmuştnr. Ahmed Naime, Beşer )'tiz lira İzmir- sndık k::ılnt'ağını alenen lx>yan ctrrı1 

na, yakınımızda boml;ınlarını bıı·aktı. g~cel'ck cenuba clogru gıtmıştı. Alman tıgını ynpabılırdık. Fakat tayyarek- de 11653 numara sahibi Şefikaya ve ti. • 
Bir miktar nsker öldii ve <lüşıııan tar- tayyaı·eleri v::ıdileı·c inmiş, stokaları, ı·imiz :ız olduğu icin bnırn imkfuı yok- le bankasının 0:-ıküdarda 4350 numara sahibi Tu- A lk hOkô atı• 
ynreleri her tarafı mitralyfüle taradı- kamyonlarımızı tahri~ cal!!~nıı~tır. ıu. ~ ran-a isabet etmiştir. 250 şer lira An- mır a m _.,,,,. 
lnr. Zııyintımız bir nıuci7,e knhilinclcıı Tele t:ıı·ikiyle .\iinnyrı dönerken karlı Aıız~'klnı·. düşman kar~ı;;ıııda çak KÜÇÜK TASARRUF karada Sezai \'e Saadeddine, yi.izer • · -·ı , 
nz olılu. Gere iiçer iker sırava cli1ile !ağları görıliik. Ayakları Yunan as - :;ichfotle hllrlıedeı"<"k tutunmuş, iiç düş- HESABI lirıı Zonguldakta Behiccye, Diyar- lngıltereye petrol geını e, 
rek Jiman::ı ıloğı-u lıarek>l't ettik. ll:wa \erlerinin k:ıhramnnca clöviiş!ilk - ınaıı fırkasının hiicumlarına karşı kor IKR-AMIYELERI h:ı.kırda Fıehmi Aydl'miı,e, Kadıkö - • ı rı 
tnarruzu halinde de yiirüınei;'.rc de\':lrll 'N·iııi \'e hu kahrnmanlık knrşısımla mu.ş, Atid eynlctindC' c::arpışarak geri 

1 

yiinde İhsan ve Suphiycye, Beyoğ- 1"l ve nakliye tayyare e 
etmemiz emrolunmuştu. Tiiı· yere sı- lıer~csiıı hayrete diiştiiµ-ü görliliiroı·, - cc>kilirken maneviyatını cl::ıimn yüksek Ankara, 2 (A.A.) - Türkiye iş hında, ::\Iustafnya, Anknı-ada R ebi - • 
ğnımak iRliyeıılcr geride kalacaklar - ı.lıı. ttıtınuş \'e <!il iyi hiicnm ve muharebe han kası küciik tasarruf sahibi ma- iye di.işmiiştür. Bunlardan başkn verıyor t ıı, 
dı. Çiinkii, irkap dakika ile h<:::;ap ed·ı- Bir Anzak ~ubayı b:ınn: nskerleri olduklarını ispat etmi~ler - yıs ikramiye keşidesi. bugün banka- biı· çok kimseler ellişer lira kazan - Londru, 2 (A.A.) - V::ışing o , 
nıiştir. İşte bu .:::uretle binlerce nskeı-, - Daha fazla tayynr-0 ve miihim - clir. · nın umumi merkezinde noter önün - mışlardır. dan resmen bildirildiğine göre .Afl1~.[ 
emre intibak ederek limana inıli. Bu sı rika hükumeti, 25- 50 koadar lll.~k 
rada liman di.işmnn tayyareleri için Rene; o ancla hakikaten çok zavnL il • __ mnndanının gel<liğini göriince otomobi mahrukat gemi.siyle 20-30 büYı.ı • 
gfüel bir m· olabilirdi. Limancl:ı. bek- lı idi. Heniiz aıı-a knmmcla olan ynv- 1 VATAN AŞK lin kapısını bizzat açtı. nakliye tayyaıesfni İngilizlere \'er, 
liyorduk. Sonra mn\'nııl:ır geldi. Bw ruııun lnkırclıRı <>rtaya atılınca, kaııı v· e Kumandan, kendisine mahsus ve - mek için karar almı~tır. Atlantikttc 
de en aşağı fi bin aBkerle bir harp gemi beynine hücum etmişti. Kafa tailı • · karını muhafaza. ederek ikinci vave- ki Amerikan devriye gemilerinitl. ~l 
sine lıindim. Tahliye s:ıbııhın ilk ~aflt- adeta patlamak derecesine gelmi ti. riyle yi.izbaŞınnı evine girdi ve Rene- artt.ırılarak faaliyete ge<;tiği bildır• ' 
lerinde yapılmış olmasına r::ığmen, .\leçhul bir bab::ı şefkati kalbinde çır. - nin gösterdiği yolu takip -ederek c:ı~u- me)<tedir. 
askere ıncak yemek dağıtıldı. Yorgun- pınıı· gibi oldu. Karım seni gakalıgorum casussuo sun bulunduğu odaya girdi. D • ,. 1 • 
Iuktan. ötede beriılc yatanlar rnrdı. Casusun k'firnıncla taş1dığı yavru: t Yilzbnşı Rene, vaziyet aldı; erı ıat erJ 
Erkenden gemi limandan açılch. Gemi_ ayni zamanda kendi yavrusu idi. Fa- •••İiiilliiiiiiiiiiiiiiil 132 1 - Kumnn<lamm -dedi- alcak hain 
r!P hir çok yaralılar dn \'ardı. Cephe - kat o masum yavnmun diinynyı gör- f'rölayn 14 ü, yani menhus · knrıını. fstanbulda birdenbire 
den. vazifelerinden yorgun dön mi.iş ıne'line vakii kalmadan, hamileyi hizmetçi ~Ieri; tecrübesizliğin<:' rağ- Diyerek tekraı· odasına döndü ve kanun \'e adalete teslim ~dirorum. Ve- ""k ld• 
olan doktorlar, ameliyrıtla meşgul olu- haı·p k:ınunlaııının ııcnçesinc teslim men onu teselli etmek için elinden te_lefona sarıldı. Komutnnı miı'alay saiki d~ buradadır. · yu se 1 
yor, dinlenmeği kaliyen düşünmüyor- etmek mecburiyetinde icli. geldiği kadaı· metanet gösterdi. Hışımı. te.lefon edecekti. Ve masanın a]tır•lan çıkardığ'ı ~v- fatanbul, 2 (Telefonla) _ so~ 
lardı. Almnn tayynreleri gemımıze Ve bu, genç yiizbnsı icin, muhak- Fnknt Rene ; bilhassa henüz ana lliralay Rişar yazıhanC'sinden ay· rnki kıımandanınn uzattı. giiıılerde hiç bir Rebep yokken deı.ı-
hiicum ettiler. Dafi ateşiyle Iıirisi ıHi- kak ki çok feci \'e çok elimdi. kamında bulunan yavrusunu düşii - rılmamıştı. Karanlık çoktan bastığı :\Ifralay Rişm·, €vrakı aldı ve askeri fiati 6S kuruştan birden bire 90 Jc 
şürüldü. Bir dost limana gdince ge - Hene; metanetini bihhiltün krıy - nerek kolay kolay müteselli ol mı - halde eınek<lar nsker; henüz \•azife- bir \'f!karla, fakat elemli bir bakışla rıışa kadar yiikselmiştir. 

11 miden indik ve gemimiz tekr:ır tahli- betti ve ser:'cmles'ti. yordu. sib br.şında idi. ylizbaşının sararmış ~hresine baktı. Vilayet fiat murakabe komisro~i· 
yeye devam için geri rlöndi.i. A:'kerlP.ı·L Baba ~efkati; ,:alan aşkı, hırs, hid- Nihayet derin biı· ruh miic:ıdele ~ Miralay telefon zilini duyunca. S-0nrn ikinci yaYerine; l bu sebepRiz fırlayış hr.kkında tııhJ\ 
miz, her itibarla kendilerinin Almanln- det, dehşet, intikam ve her şey, şim- sinden sonra. Rene; tekrar karısının deuhal mikrofonu aldı ve sordu: - Yaver -dedi_ casusu Ent.elicens knt-::t bnşlnmıştır. ~ 
ra ü:.tiin olcluklarını isp:ıt etmiq)el' - eli biitiin varlığı içinde mücade!{' ha- bağlı olarak bulunduğu odaya avclct - Allo ! Kimsiniz? scn·isin tevkifhıınesine götür. Sonralı·------------~~~ 
dil'. !inde idi. Kuvvetli bir hıckırık; bıı etti. - Yüzb:ışı Ren('l,. komutanım. otomobili ~eri gönder, b<>ni <le R<.'n\' ile A N A D Q L U ---o--- kahraman a ·kerin gırtlağını sıkıyor. \'ai-:ııı askı \'t' milli gurm'lı gnlcht> - Ne \'ar'.'

0 

beraber al:;ın, götiirsün ! 
du. Şimcliy.e knclar beş biiyiik m<'y - çalmıştı. - lmdnd komutanım, imdad. Evi- • liralay Rişar, kibaı·, nazik ,.e a.;;n-

Sırp tacına ait 
elmaslar 

Bir 1nanastırda Alman
ların eline geçti 

Bcrl"ıı, 2 (A.A.) - Alman kltala
rı Ostnık manastırında Sırp tacınn 
aicl mücevherlerin bir klSmrnı ele gc_ 
çirmeğe muY-affnk olmuşlardır. P,u 
mana~tıra iltica etmiş olan Sırp pnt -
riği Gnvriloviç rle tevkif edilmiştir. 

clan muharebesi görmüş, diişmanla Elleri, nrnklnrı bağlı olarak .rntn- me kadar teşrif buyurmanızı lıilhnssa Jet snhibi '1ir kunıan<lnndı. Nitekim 
kahramanca çarpışarak iiv yeı inden ğın<l:ı ııerilmiş olan karı:>ını adeta rica ediyorum. bu yliksok meziyetleri s:ıyesinclc Sela-
ynralnnmış olan bu merd ztıbitin o hiç tanım::ımış gibi idi. Kı~a bir müd. Delirdin mi yoksa?. S<iyle, ne oldu nikte biiyiik bir şöhret kazanmıştı. 
dakikada içinde çırpındığı haleti ru- det içiıı<h' lrn kadının bütlin giizelli- saııa? 8'.'in rnsuslnrın hnskmınn mı Rene. o ancl:ı üzerine tcrcttiiJJ .eden 
hiyenin tasvirine imkı1n yoktu. ği solmuştu. P-arlak güzleri s(inmiiş, uğradı? •azifeyi ifa etmiş olmakla beraber 

Rütlin vücudu titrivordu. Dizleri <;chre:.i derin bir 1ztır:ıp icinde :ıJt. - Dah:ı korkunç, dah3 miiUıiş, cfa f 1 1dislni heı· tiirlii tenkide lıivık gö-
\"Ücudunun sikletini "taşıyamıyacak ü~t olmughı. ha feci bir ,·:ııiyet meydana çıktı? ı·iiyordıı. Fnknt miralay derin bir m~~ 
kndar tnkafüın kesilmişti. İki eliyle Sahte emil-her; mütemndin,n bay- - Pek alil gcliyornm ! yusiyetin 1stır:ıbı altında kıvranan 
clıvara <layanarak y:ıvaş. yavnş ylir(L gııılıklaı· geçiren h::ımilc k:ıdının ba- Miralay her ihtimal~ karRı, o civar- Reıwyi tenkit cfoğil, bilfıkis teselli et-
dii. Ve fnci-a odnilından keneli odrısı - şında, bil' celliid gibi du:mıyordu. da bulunnn devriyeleri harek.;!tc getir- meğe calıstı. ruinenin t e c s s ii • 
na geçd. Kııııepenin iizerine yuvrır - Renl', bu kndnr sevmiş olduğu ka- di. Sonrn otomobiline biner<>k yazıhn- rü doğrudan <lo~ruya karıqınA olan aş. 
landı ve küçiik bir cocnk gibi ağla - rısının yanına yaklaşarak ylizıincı tii- ıwsinden ayrıldı. kın<fan değildi. 
nınğn başladı. kiirdü; Beş dakika sonra Renenin· ~\·inde 

Yfizhnşının bu acıklı halini giiren - JTııin, nlçnk kadın!.. idi. Yüzbaşı kapıda beklij'orJu. Kn - - Devam edtcek-
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