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ENTERNASYOL FUARINA iŞTiRAK 
ETMEK VA TANI BiR BORÇTUR ! 

iilli s:mayil korumnk v~ yük.sı>ltmek için İzmir 
ENTERNASYONAL FUARINA iştirak t•tmek 
vatııni bir bor~tur. 

20 AÖVSTOS 20 EYLÜL 
No. 8520 Günü ııeçmiı nüahalar 25 kuruıtur. Hergün sabahları ~zmir) de çıkar si asi gazetedir. 
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Fransızlara göre r "'\ f .. 

1'ürkiyenin ala
caiı vaziyet 

Şark meydan muhare
besi için mühimdir 

ıran ıe Suudi arabista
nının da ehemmiuetinden

1 

babsediligor 

Bitler 

Portekize ga-
1 ranti mi verdi ? 
FAKAT BAŞVEKiL. HiÇ MÜ· 

ZAKERE TEMAYOLO 
GÖSTERMEMiŞTiR 

. l 
j 

h'.lermoıı F<)r<ıı:d, 4 (A.A.) - Ofi 
Aiıın>ındaıı: 

İng iliz 

lngiltere, Hayfaya kuv
vetler çakardı 

tayyareleri 

Irak bugünkü vaziyette 
ne yapabilir? 

Londr a, 4 (A.A.) - Portek iz v&
:ziye-'nden bahseden ııazeteler al -
dıkl&rı bir telıırafa istinaden Hit -
lerin Portekiz baıvel<lline , Portekiz 
hava ve deniz üslerinden Alman • __ ....__ _ _,~--- .,. ............. 

,._ lral htıdl>1Clı-ri, Fraıı<ız gazl'telerin
"'' ehemmiwtı,, l'IH'VZUU b:ıhS<'dllmı>k 
l~dir. · 

uir:~~~P~ı;;ıs~ıfq:~~~;rk~~"r~:~: Basradaki ırak kuvvetle- ırak ordusu hakikatte 
A.lmrıııyndan yn~dıf!I islcm!s, M!l~u! 1 ri de tardedı· ıdı' zauıf vazı·gatted·ır ~trol kuyuları ıngıltere !çın tehlıkelı 
Vaıiy('te düşmüş ve general Vc·yvel e~ıı 
~n kifayetoıiz ol:ın vaeıt:ılarıııdnn bir 
~arçıısını dııh:ı a;ırmr.k mecburiyt'tiıı- Hind kuvvetlerinin fes- Diğer taraftan Irak, in-
e knlmt tır. /" ld kl l d ·ı · k l • · t .Harp A~ıay:ı, B:ı3ra körfezine ı<ıc· ım O ll arı ya an ır, gz lZ ·uvvet erın1n e-

raınıştır. İngilizl er için v:ıziyet, istik- l k i ç l ' f • • t "k · lf d 
h~ bakımınd:ın kaygılı bir "ıt'kild~dir. ra opçu ,aa ıye ı sır ve azyı ı a ın a 
~ıınd; Akdeniz harbinin ~onuna !f<'li - aksamıştır bulunmaktadır 
loruz.> 

Aksiyon gazete.si de .şunları yazıyor : Londı·a, 4 (A.A.) - Bu sabah er_ I:cyrut, ·1 (A.A.) - Ofi Ajansın -
. •Almanya, Iraka Filistin ve Sıı· ken saatlerde öğrenildiğine göre Bri- dan : 

yanın serbfftçe istifade etme,..; mu· 
kabilinde Portekizin istildAliru • e 

toprak bütiinlUi ünü ııaranti etmek 
tekl~nde bulunduiunu yazıyorlar. 

Portekizde yalnız 6 hava meydanı 
vardtr. Bunların bir kaçı da kulla
nılamaz. Fakat Atlantik .harekatın. 

da Hitl.ı re yardıınları olabilir .. 

Portek iz baıvekili bugUne kadar 
teklifi müzakereye hiç lıı'r temayül 
göatermemi§tir • 

Portekiz, i spanya hududuna 
müdafaa için 50 bin aıker gön· 
dermiı-'.r. Portekizin e&aaen naziler 
tarafından bir tecavüze maruz ka
liraa müstemlekelerinin lngiltere 
tarafından kullanılması ihtimalin 

Tobrukta vaktiyle ltalyan tesisatı İnviliz tayyarefori 
tarafından yakılı_rlcen 

Tobrııkta 

Mihvercilerin bir kısnu 
geriye çekildi 

Yunanistanda 
TahJiye ne şartlar altın

da yapıldı 

YUNANiSTAN SEFERiNDE 12 IKGIL TERE ŞiMDi HARBiN EN 
BiN KiŞiNiN AKIBETI NAZiK DEVRESiNDE 

MEÇHULDÜR BULUNUYOR 
Kahire, 1 (A.A.) - Tobrukta Ai - Londı·a, 4 (A.A.) - Bahriye nazırı 

manl:ırın yaptıklnrı taarruz durdurul_ Aleksıındr bir nutuk söyliyerek d<'mi:ı
muş ve dilşmnn tank lan çekilmiştir. tir ki : 

Sidney, 4 (A.A.) - Avustralya har Düngerk hadisesi askeri tar ihin en l'ıye yolu ile \'ardım edebilir -Fakat tnn:ıa ve Irak ku\'Vetleri nrasınd:ı çar Irakta ingilizlerle lr:ıklılar :ırnsın-
arada deniz ve ingiliz donanması var- pışmalıır olmuş ve Irak kuwetıeri Eri da açılan muhasıımada Irak ordusunun den buna manı.z kalacaktır. 
dır- Jahud dn Türkiye yolu ile bu isi t..ınyalıl:ırın bombardıman ve lopçu a- kati bir askeri muvaffakıyet temin et
Yaoınak ister. Türkiye, lraka Sacliibarl t.e~i ile g•ri pll•kürtülmüşlür. Hindli ınesi mümkün değilse de, ac:ıba İngiliz 
Paktı ile baj(lı olmnkln b•raber, l ngil- ıı•kcrlerin Irak kuvvetlerine ~slim ol- l2ri bulundukla rı noktııdıı tutabilmek 
t.!re ile de bağlıdır. Türkiyenin hattı duklıırı hakkındaki Alman radyo•unun ve yalnız lrakta değil, orta şarktaki 
harl'keti , sark meydan muh:ırebe~i iein verdiği haberler tamamen ası l•ızdır . bütün ingiliz kUV\'eilerinin tertibi im
biiyük ehemmiyeti haizdir. Budnpcşte, 4 (A.A.) - l\fagyıır ga- kiinını rleğişlirmek iınkiinını verebilir 

biye nazırı Spender in ald ığı haberlere büyük tahliye harekatı olduğu netice
göre Avustraly:ılıla.r Tobruğu şevkle sine ''arılmıştı. J<'akat Yıınanistaııda 

------- ---- --- ve şeeaatla mUdafna etmektedir. Diiş- rapılnn tahliye harekiılı esnasında do

Ru meyanda t r:ın ve Suudi Arabi~- zetc,;inin Bcyrultan aldığı bir telgrafa mi? 
l.'.ının vıızi:reti dl' çok milhirndir. l\In:ı- istinaden bildirildiğine göl\• l ngiliz kı- Vaziyete objektif olarak b:ıkıır:ık 
tnnfih Almııny:ı bütün bu M.halnrda, lalarını hamil bir çok nakliye gemileri şöyle bir tahmin yapılabilir: 

C~ Afrika 
Vaziyetin ciddiyetini 

takdir ediyor 
~endisine dti~en h ic bir şeyi ihmal et- Hayfay:ı gelmiştir. Bu gemilerden tak- Yeni başvekil, yıılnız kendi ordusu-
ın:reeekti r., ı ribcn 3 bin khi karaya çıknrılmı~tır. nn güvenebilir. Gerçi Irak, bir kaç se- M"h A d .. 
t Pigaro gazcksi de vaziyeti .•öyle mii · [!;ı. kıtaları_n Iı;aka _gi?~kll'ri tahmin n_edenberi _n~kerl gnyretf~r sarfetr;ıi;\'· ı l Ver, syaga a go-
aJ..a ediyor: 1 ~tlılmektedır. Şarkı ~.rdılnde bulunan t ır . 111~.<elu 1937 rlcnberı büdcesınnı zün - d-k . t. 

drak hnrbi, ingilteronin bazı kuv- , '.ngiliz gıır~ıizon~ı ı:. u~a limanı yolu y~zdcn k ırkından fazlası askeri t~- U 
1 mış ır 

V~l!eri ni cekmek ve Libyndaki kuvvet- :I~ Irakıı göndcrılmıetır. .. . hızata ayrıl~ ıştır. Bununla beraber es 
~tinin benzin ihtiy:ıçlnrını tehdi<l et- Loııdra, '1. ~A-:ı\) .- Royl<'I' Aınn- leh.;-ı ve ~cçhız.-ıtı noksandır. . . DIGER TARAFTAN AMERiKA 
tn<'k bakımından tehlikeli görülebilir. ;ıııııı muhabırı bıldırıyor: . . .. ...oo bın metre ınıır.ııbbaında ar~ıyı O -
Fakat 0 takdirrno ingiltere benzin stok !raktu bıılun~n tay!·arelerınıız,_ du~· ~ulh z~manında 40 bın askerle mıı~a- B TUN KA YNAKLARiNI 

man garp cephesinde beş kilometre nnnma pike bombardıman tayyareleri-
CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) - Sonu 4 üncü sahifede -

Anadoluya geçenler 
İnebolu, 4 (Hususi) - iatanbuldan devlet hesabına batka yerlerde 

oturmak üzer" hareket .-den yolcuların ikinci kafileıini hamil olan 
Ankara vapuru bul'ün .,ehrimizf" gelm.İf ve yolcularını çıkarmıftır. Va· 

pur, derhal latanbula dönmü~tür. Yolcular, !!erek va!)ur yolculuğunda, 
ııerekae lneboludaJıı; tahliye esnaaında gördükleri kola,.lı'k ve yardım· 
lara karıı tetekkürlerini bildirmektedirler. -laıın 1 Bahl'!vn adalarından V" Holhn- mıının Tiabh:ınıyedekı topçu faalır<'tı- faa edıyordu . Bu kuvvet sefer vaktın- FAALiYETE GETIRMIŞT ' 

da Uindist~~ında~ d:ı temin' edeblllr. ni :ık,ııtmıştır. Düşman topçusu bilhas de 70 bine iblağ edilebilir. Her fırkıı IR M• il" k •• ı 
llu hiid;:<enin ba•ka. neticderine g ··Jin. ~~ gec~ ~~eydana hakim yn)'la Uzer:nd_e 3_ piyade, bir _topçu t.abu_rundan i)ıaret- Kap, 4 (A.A.) _ Cenubi Afrika 1 l um e maç arı 
~~; ge!('(ek giinlerd<> Tlirkiyonin vazi- kı mcnımd\'n :ıte"<.' ba•lamıştır. Znyı- tir. Fnkat pıyade i.eçhızntı sa:ıh s?- ba~vekili Smak, beyanatta bulunnr:ıh : 
.ı·,,ti. eıı118 me~leyi teşkil edec•!klir. ııtınıız azdır. rette azdır. Yalnız atlarla tahrık edıl- _ HnbeşMan ~ferleri b itmiştir 
~a.1dilbnd paktına dahil b~lun~n 1 rnn Lonclra, 4 ( A .. ~. >. -;- İngiliz kıtala- mekte olan toı~.u da z~yıftır. Hııvn da- deniJ.ebiliI. Kuvvetlerimiz, Hııbeşis : AJta D • 4 1 AJt d 
ıl" .. S.uııd! Arnbi.~~'\lltn v:ızıyeti dl) ~ok rı, Iı-nk kun: tlerını Ila<radan tard<'t- fı toplHt 7 mılımclrelık 3 bataryadan tanda yaptıkları iyi işten cenubi Afri- y t emırsporu • ınor Q 
!lJıı~ımdır, Sııııdı Arabıstan \"~~tıyle ( DEVAMI 4 NCO SAHll'F.OE ) <DEVAMt' NCO SAHiFEDE' kalıl:ırın minnettarlığına hnk k:ızan - G J b• ı•.., • • 1 O d• 
ıngılterey<> dii~m:ıııdı. Fakat b!l<ıhar<' ·-- mışlardı r. Geueral Kan ingam da hare- enç er Jr lglDl • yen 1 

IOEVAMt .c NCH AAHIFFDF ~ - -,,,_,.. ...,.,,....,, - katı iyi i<lare1<iıı<len dolayı tebrike lii-
- ,·iktir Dün Alsancak sahası , Milli Küme Fakat dokuzuncu dakikada kazandığı 

• D~dikkıı ;oıır:ı Balkan hnrekauıı _.müsabak~la_rını seyretmek jçin :ıkın frikikten Saimin çektiği falsolu süt :ı-
, _________________ , 

Amerika 

NKARAYA DA ASKERİ MO· 
ŞAHID MI GÖNDERiYOR? 
Va4in3ton, 4 (A.A.) - Ameri -

kan ordu•una menıup bazı aubay -
lar Baidad ve Tahrana aakeri mü -
tahid olarak rönderilmitlerd '.r. Bir 
•ubayın da ayni aıfatla Ankaray;o 
ırönderildii i haber verilmektedir. 

Vq ington, 4 (A .A.) - Reisicum 
hur Ruzvelt in oğlu Ceymi• Ruzvelt, 
ÇuıUı.in&d<'n Zankıona hareket et· 
1Jt"4tir. Yakında ukeri miitahid ola
rak Kahireye ııeçe<:ektir. 

Yunanistanda 

dan ıne\'z:ıu balı!le : eden seyırcılerle dolmuştu. vutla neticelendi. 
- Bals::ınl:ırda ve Yunani~tandn iıı - Küme müsabakaları başlamadan Göz - DEVAM! 2 NCI SAHIFEOF.-

gi!Ler2, bulunduğu vaztvetlen , başka tepe - ~· S K birinci t:ıknnlan ara- tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ne lnrzdn h:ır~ket edebilirdi? sınd :ı bır maç yapıldı. Oldukç.a heye- ( k 

Diye sormuş ve sözüne deYıımla diiş- ca~ ve alaka uyıındırnn .bn mUsnb~kay1 ra 
manın Mısırı koutı·ol altına alması ve Göztepe takımı vOzel bır oyunla " - 1 
şimali Afrikayı ıele geçirmesi takdirin_ kauındı. 

Almanyad :ın yardım 
is tememiş 

~e. va;ıiretin cenubi Afr~ka iç!.n çok teh Milıi küme maçları 
lıhkelı olacağını, cenubı Afrıknlıların 
kendi vaziyetlerinden faz la emin olmıı İlk o~ un Altay _ Eskişehir Demir • 
malnrı li\zım geldiğini, mihvercilerin spor takımı arasında geçti . Ha.kem B. 
~def\orinin yalnız Avr upa olmadığını , Ferid, misafirler in tatbik ettikleri ~ert O k d • b 
bunların ayni znmıında Asy:ıya da ya- oyuna mlisamnha gösterdiğinden oyu- ı en l aşına lllÜCa-
},lmıık istediklerini söylemi~ \'C rcsml ııu iyi idare edemedi, d!'nilebilir. Takım dele edebilirnıiş 

- Sonu 4 ündl sahifede _ lnr şöyle çıktı: , , 

-· ... 
DE.l!IRSPOR: Abdülkııdiı· Nuri Budapeşle, 4 (A.A.) - \arı resını 

Muammer, M. Ali, 1''nhri, Nııdi, Mu - Peş~er ~yd gaze~si~in Bağdıı~dan 
rat, t~m:ıil, tbmhfm, 8at:ıhettin, hken- nl~ıgı hır telgrafa ıs_tinad~n y~zd.ıgına 
der. gore, Tı'l\k bükOmetı lngılız ıddııılan 

5 ALTAY: Fikl'l't, Yahya, R:ıif, Sa • hil~fına olar~I.: Almanyad:m hiç bir 
"G K h d • liiheddin Ömer Nuri Tah•in Bıı~ri ıaıdım tıılehınde bulunmndıırını, cum:ı ene a veye aır,, Rauf l l;•as Sııİm. ' • . ' ' akşamı bildirmiştir. Iralı. hükumcliniıı 

. • . • • o"'ıın ·ek.' riyet ilibarivle Altayın d~ldarns~onıı ezcümle şöyle demek((> -
T.arıhm.yı~a.n hiıkiyeıml andır~cak hakfmin•ti ultıııda geçti. 'nuıııınla be- clıı·: · • 

Hitler ve M"refal Pe ten t ekilde rırduı çıktıaı uzayıp ıid~ ralıt'r mi•nfirlHin zaman zııman inki- •Irak ingilterenin muahedeyi ihliilı-
L d Sıılahi;·l'tl,ır Lon - maruf ve meıhur 440 ~uval .ka_hve.'! .. şaf ed.:·ıı 'eı·i hücun;lar; onma bir hız n~ \'e İngiliz kıtalarımn kendi arazisi-

- :'l~~sr:kil4 1'5;;~~;~ Almanlar drn ınahfillerinıl<> h~yet dağıtıldı. Tev:u tek~ ~andı.'ik ' ver di ve bu sn retle nıııç, umum !nt iti- nl' girmelHine kıırşı yalnız bıı~ına mü_ 

S"l"h k d } ğ • " d l bor tarafa, fakat haber nrıld!ime b .· ·J . ı~•·n tıya ıdırdı' cadele ed~cek vazh·ettedir. l a ar a aş l 1 samı- . ....,ansın an: ıleni iyor ki: ö hird h•t • k k k h nı l~ ~ epe\C~ a '"'" 1 ' ' 
Umumi 'd - S ·... t k ıı ~, te e a a arışı a ve aa. Ornıııı miKafir takım ba•l:ıdı. Top Hağdad, 4 (A.A.) - Akşam ~rınt • t" k d k mana 11 1 b k • ' urı~<H, ra tanlar varmıt · k 22 ~Od ııb• h 4 "O a had ar s"v"!lerin mı ye l SOna a ar ÇO Hitlerin Vi~i Uıcrin- spanyayı Ira lp Şlm• }ıar'katı için 'tehlihll Kahve ye~e arpa ve nohut veril- s~rı~tle Altay kııl~si ön.tine. adar geti- k kl ~ 1 al 9~'· sı . k' 

1 1 
• t 

k 
ti' • de yııpmaktn oldul(u • S . . olııcnk m'kt:ırda Al- d 'i' b .. tii b" üdd t rf d rıklı Fakat kı.li>eı vazıyelJ kıırtıırdı. s? a. 11 a 1011

· , ~. • H a ~am <an 
UVVe l geçti tazyik, Almanların dı urıyeye mı geçmek manlnrın gelmeııi, k~hve fia~i h;; ç';:k ye:lerd:abe:' k:'. Miııııfir. takı":, ~·o~e _Pru1•lnr!n Al~ay hat ~~r:~~k~flı:!;~~f~r~~;~ n ~a~~~:~j 

Jianya, 1 (A.A.) - Ege Ajan~ı bil- Frnnsaılan g~.crAk istiyorlar ? buıılarııı, !rakın kom ruıtu Şiıncf de ucuza mUbayea edil- ta rını karı tııı~oı '<' zmır takımının d R'T' h' 1 d Y .. . 
diriyor : hpanyayı i~gal<len ~u~u olan Tilrkiy" \'C miı h·aliı kahve varken, cene kanıık muk,alıib~~~c~~k,ik~eç.~ıeRineb miıdrıı..i· 0 1:t1- :a~~,~~ı 1:r~ ı ~kr,~ şeö~~i;a?ı.!~~~~1

1~ 
Salr.h :yetl:ır ınahfil'er Yunan ordu- ziyade, Suriyeye yer_ Suriw,·e geimiş ol - kah t ı B d de k? yorc u. Huren tı 1\ ımı - · . l' . . · 

•u \ 'il halkı ı·1° ı'ngı'lı'z orduları •0 ı·nsın- l·'•.·m·'Sı· "e Suri,·en;n J ' 0 1 · • b "I " Kvehaa ~lıyor. u • a ne mle d \·et nelice..~inde_ mi~afirl< l' k.ııznnılıkla- Alarm JR<ırc 1 \'l'rılınce bütıiıı ekiplPt' • ~ ~ " '" - • , ngi/z[ere göre m .. ,nrına nı; ıuır. a vecı ere -cemıyet kana ın an- · b'r kornerden 'st'f d d ' d'I • vazifeleri basııın gideceklerdir Hü -
da Yunanistanda çarpışmnl:ırın .<onu- ~rk hc.rekiit ii<sü o- ·, Bu Almnnlnrın de- 42 çuval kahve verilıniı . ( lıtitraden rı Al'tny "ncnk beı . 

1
1 ~de kc.kenı1e ı er. kfı~el :ı8iler hakkında umumi ~f iliin 

na kr,dar hüküm suren snmimi wsanüt lar:ık kullnnılmn.•ı n z ,. ı lu ·ıe g<>I ('l ·· r r k" • k ı h • " • " • ş ncı n ı ne :ııı •on-
\~ ı' .•. bı'rlı'<••ı' zı'hnı0 '"<'tı'nı· tAbıırı·ı· ettı'r- ı·~ı·n Almatı'~. ı·ıe ; . · '. k1

: mkle - ' ?Y ıye on ı, cemıyet ana 1 han - l':ı ornnu açtı ve nrni ""kilde birbirini etmis "" bunların orduya girmesin· 
' Ç ·' ~ , ' • ' ,.. • o t kdl d h rınc ını an yo ur. cınde doğrudan doğruya bazı ka ve_ ' .· · · '· . . . mii' de rlmi lir: 
mPkledir. Fransa arasında. bır a r B er teg Arada KıbrH d<·niz cilere, nedenae, bol bol kahve ven'l- takıp l'Ol'n ukınl:trla o~:ıın_u m1"afıı: la- ş . 

Oiğt>r ta ruf tan Yunan halkı Alman is bfrliği tesisim ıs- Y 1 ii sii ':ırclır \O bun- di&ı"nden de haberdarız) bu kahveler kımın m'lf 8nhıı.•ına ıntıknl ettırdi. fflH1UllUIHımutınıııımınmnıınnıılfnnıf 
hava bomb:ırdırııanlıırına ve Yunan t;hdaf C'tınekledir. sur· " 1 d l:ırı s::.knlıyalıi)ir. normal aarfiyata göre ve halia olarak """ 
~<>hirlerinin t:ıhribine rıığnı~ıı h.ükfi - Alnıanymıın _Amiral ıueue mucav r OV- Ta)'y:.re ile nakliyat lzrnirde 2 aylık bir ihtiyacı kar4ılı- • ' 
nı.•tiıı \~mahalli mnkamlarııı tulımııtı- D:ırlanla P:ırıste gc- • , , İS<! tehlikt'iirlir. K• - yabilir. Binaenaleyh .. u iki ay i,.in- E • D • it ı 
na fayt•l ederek mııtlak ,oğukkanlı - ~n nıiizakerclcr~ c- ıetıorın vazıuetıerıno zn den:z yolu, ayn- de lcat'iyyen karıtık kahve aatılma- srarengız enıza ı ar 
lıHıırını muhafaza tmlş ve .m.iln~knl_e h_<·m~ı l;-et ''".ri r fi - U . c~. mfilıiın ınik!nroa m.a\c iktiza eder. ÇUnkü bazıları tek . 
Yollarını tıh,ıınııktıın tt'Vıtkkı ılc ıngı- lıı gozllkmesı, l•ran- b "'I d ı--ılulı ve molzcmc nak batına dört, b et kilo kahve ahrken, B " lı. l _,,, ,._ Aı .. .. h'r. . .J t. 
!izlerin tahli:esfni bu suretle kolayla'!- .o:ıdnn aı.ker geçirip ag 1 ır lill(' mü•ait değildir. kendi hiaoeaine birer avuç h 'le kah- ugun oaş auıtc.,, ., uncu sa ı, emırue aulacaksınt 
tırmı•tır. tıı iliz kılııları Yıın:ınistanı İspanya Oz~rine yü- Binaenaleyh Suri - ve dllfmiyen halkın, kahvehanede 
nihai z.-ıf-eri bekliyen halkın heyecanlı rlimekten vazgeçmesi takdir.inde, Su-,\·eııln \'JlZiJdi, mücavir memlektele - olıun bir h.alia kahve b11l11mamuı , , BUyUk bir deniz, macera, kornnlık, caııushık ve aık romanı ki, aynı-
tezııhilrleri ıırımnda t.trkeyl<'mişler - r iyede kolaylık koparmak istemesinden rin vaziyetlerinin inkişafın~ hıığ- rlin_ahtır, Y•~ıktır. 
dil'. fü?l'I ~elll\ekk>dir. Jıdı~. . •. , * zamanda hakiki hadiselere teınas etmelı:tedir. 



( SAHiFE. 2 ) (ANADOLU) 

1 FIKRA 1 -- Milli küme maçları 

Amerika ne zaman bilfiil har
be girmiş sayılacak ? 

Bir fıkra dolagısigle -BAŞ TARAFI 1 NCİ SAHtFEOE

CEVAP 
On altıncı dukıkaclu ve onınun mli

tev,ızin bil' ~ekilde cereyaıİ ettiği hir 
anda Ömer nısıf sahaclan kuptığı to
pu Basriı·e çevirdi. Basri de sliralle 

Yazan: iRFAN HAZAR aktı ve İlyasa pa" verdi. llyas da yer-
den lıir şütle Altayın ilk golünü hn)·-

Yamanlar, iki hafta evvel «b'r etin rletti. 
lezzeti» başlıklı küçük bir fıkca an- Ikmirsporun mukııbil hücumu seme 
!atmıştı. Yamanlar'ın benim muhay- resiz geçen bir kornerle neticelendi. 
yel şahsiyetlerimden biri olduğunu Tehlikeyi kolayca atlatan Altaylı
zanneden Cevat Suphi, Anadoluya lar .'ine sürntle hücumu geçtiler. fakat 
gönderdiği bir mektupta, Saimin müsait vaziyellc çektiği voleyi 

__ Fıkranız midemi alt üst etti. misafir takım kalecisi şayanı hayret 
ı) LIBY ADA: "-a kun•etlerinin iştirakiyle bir yar- Yemek yiyemedim. iki günden beri bir çeviklikle kurlardı. Bir dakika .•on-
27 nisan ak~amı :\lısır hududunu ma taarruzu yapmaları ve hem de hastayım. ra Basri, 1Iyasın bir pasını kuvvetli 

Alınanlar, Balkanlarda ve Yunanistanda serbest 
kalan hava filolarını Libyaya nakledebilir

lerse Süveyşe yürürler 

geçen Alman_ lt:ıly:ın mo·[örlü kıta.. cenuptan kuşatma teşebbüsünde bu- Diyor. bir şütle karşıladı \C lopu ikinci <l'fa 
!arı g kilometre kad:ı,, şarka doğru lunmaları çok muhtemeldir. Aziz arkadaıımın beni affetmele· olarıık Altay lehine olarak ağlara tak-
ırirmeğ<> muvaffak olmuşlardır. Bir 2) YUNANISTANDA: rini dilerim. Ben, bir doktorun ve iki tı. 
lngiliz nıotörlü tümeninin hafif un - Alman zırhlı birlikleri '.\Iorn ada- muharririn önünde dı'nlediğim yaman Bu golden sonra mar, çok seri ham-
.•lll'ları Alman _ İtalyan ileri hareke- •ında Argos _ Tıipolis - Killini hat- !arın hikayesine tek bir kelime ililve lelerl e oyna~mağ ve oyun lam bir he
,iyle temas halindedir. Ayni gün Al- tını cenuba geçmeğe ,.e bir an evvel etmedim .. Filhakika onu yazan be- vecnn ve a!aka u.rnndırmağa basladı. 
man _ İtalyan pik<> bombardıman tar ı\Iora "enubi limanlarına varma~a n;m, Lakin söyleyen, yani satır besa- Top <anırcler içinde kaleden kaleye 
~ areleri, avcı tayyareleri himaye,in- e:ılı~m:ıktadırlar. Bu harekete i~ü- tır yazıyı bana dikte ettiren Y~man- ı ıridiyorclu. Puk'.ıt knlecilPr birlıiriııe 
de (;\Ieı«fl Matruh) daki İngiliz top- rak eden Alm:ın hava kuvvetlerı !ardır. Muhterem Cevat Suph, Ya. r<>knl><' l ederc<;ıne iyi ornuyor!al'Clı. 
!'ll me\'zilerini bombardıman etmi<- Argo" \'e Tripolis mıntakalarında manlarla b:zzat görüşmek ve fıkr:ı-, • 'ihayet l~ üncil dakikada mi<ufir
tir. lıulunau lngiliz - Yunan kıtalarnrn yı bizzat onun ağzından dinlemek is- ler: gollük bir fıı·"'ıl yııknl:ıclılar w• sağ 

Karada ve huvada mü~tcreken ce- taarruz ctmi•lerdir. Diğer taraftım I terlerse, ben, her an tavassula ha~ır uçıklJrı 1<k-ender vasıtasiylc şeref ırol-
re)."<ln eden bu ileri hareketle Al - Pin• ile Girit arasındaki Yunan de-ive amadeyim. lPrinl nttıl_ar. Dc\'re 2 - 1 Altay J0hinP 
nıan . İtalyan motörlü birliklerinin ııizinde bulunan ve İngiliz kıtalarının ••• ıı etkdcnclı. 
~lt·ı«a Matruh müdafaa mıntakamıa naklin<> tah.<is edilen 48 bin tonilato- ihtiyar dostumla dün de Ragıp lki;ıci devı·e; 
kııdar yanaşmak Medikleri anl11~ı. luk 11 tngiliz gemisi batırılmrntır. pasada beraberdik. Kendi.aine Ce • Bu den-ede Altay galibiyetin verdi-

heıı anıta gitti. 
4:1 iincü dakikada ve top saha o!'ln

sında dakikalarca ayaktan a,\•aga geç
tikten 'onrn misafirlerin orta muha
cimi Ali, gollük bir fır<al yakaladı. Fa 
kat kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
halde topu fena bir vurusla kalecinin 
eline \'erdi Ye bu suretle onınun birin-
ci devresi golsüz geçti. · 

I kinci de Vl'e: 
Bu devrede mi~afir Gençler Birliği 

tııkımı, birinci devrenin son dakaların 
da a)·nğından sakatlanan bir oyuncu
sundan mahrum olarak oyuna girdi. 
Bundan istifade eden Altınordu hü -
cumlurını sıklaştırdı ve Gençler Birli
ğinin kalesini l.E>hdid etmeğe başaldı. 
Bir çok kornerlerden istifade edemi
rnıı Altınordu nihayet sekizinci daki
kada _rnptığı seri bir hücum neticesin
de sağic Hü<eyinin bir kafa darbesiyle 
topu ağlara taktı ve oyunun yegane go 
!ünü kaydetti. 

Bu golden "oııra misafirler, on kişi 
oynamalarına rağmen beraberliği te -
min etmek için azami bir gayretle ~-
numağa başladılar. Fakat Altıııordu
mın oyun üzerinde tesis etmiş olduğu 
hakimiyeti bozamadılar ve oyun Altın_ 
ordunun 1 - O galibiyetiyle netict>lendi. 

Misafir takımlar, bugün Afyon ek;ı.. 
presiyle yerlerin° avdet etmektedir · 
ler. ln·or. Tahmin ettiğimiz veçhile Alnı an- vat Suphinin mektubunu gösterdim. 1 ği bir neşe ile oyuna girdi ve birinci 

· :IIer~:ı Matıuh Sollumd-an 200 ki- lar irkiip ve nakle miıni olmak içiı;~l- Yamanlar büyük bir haz ".e sürurıclevre<l e olclu~u gibi fevkı~Iiid~ bir o- Ankarada Jstan
omeltre uzaktır. İngilizlerin bu la- den gcltnı yapıyorlar. Fakat İngılız- içinde bana şu cevabı verdı: rnn çıkarmaga başladı. Mısafıl'ler Al-
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GOga mezah 
Kendimize aid 

bir kaç şey · 
Siz de benim gibi kafa ve ruhunu~ 

zu dinliyerek, kabuğunuz içinde •. 
büyük cehennemi yakar, kendi 1«". 
dinizle kavga eder, boğuşur, kı"r", 
nır ve zavallı, perişan bir halde Y1~ 1 

lır, gider misiniz? 

En sevdiğ~izi kırdığınız, doıtl~: 
rınızdan kaçtığınız, batınızı yak~ 
yarak, gıiya istirahat ve sükun clıY" 
içi alevler dolu bir çukura ıokuP• c•; 
hennemde bir şeytan gibi yandığın• 
zamanlar var mıdır? 

Her halde, bir çoğunuz da öyle•i: 
niz ve bilirsiniz k:, o zamanlarda ~. 
tık dünya eski dünya değildir, r. 
dızların göz kırpışlarında eski M'" 

1 imalar yok, kulağınıza söylenen ,et 
bir yalan, avuçlarınızdaki sıcak clof 

'ıJI'' eli bir mermer parçasıdır. Ayaf. P 
zın altına seıı'len kaldırım, başınıı•. 
üstündeki gökyüzü, aizi bir cenderl. 
ye almış gibidir. Tırnaklarınızı a~~ 
larınıza batırarak, gırtlağınız sölcil .: 
lünceye kadar bağırmak iıter•' arnız ka""Nnda ciddi bir muhaı·ebe. !erin bu işle muvaffak olacaklarını , _ Cevat Suphi gibi kuvvetli bir 1 tayın "eri oyıınuıı:ı mukabele edince 

ve baslıımaclan J11er;a matrııha ka - esir ve zayiat olarak az kuvvet \;ay- arkadnşda, böyle bir aksülamel ya· maç: heyecanın clolu normal bir şekil b }l l k d niz ... 
;J·ır a~tcı hareketleri.vle çekilmPleri bPdece!-.leı ini kabul edebiliriz. rattıg•ımdan dolayı kendimi tebrik ı' almağa bıı5iadı. Paknt Alt:ıy bugün u u ar azan } · ıi 

1 ı Bu ne yaman insan haleti ruhıye 
H' büYilk muhareb•'Ye Mer'ı '.\[at - 3) ATLAS DEN Z NDE: etıneli~ı'm. Zaten anlattığım fıkranın leok g(lzel oynuyordu. Nitekim dokuzun Ankar:ı, 4 (Telefonla) _ Bugün ~'r? 
ııhtaki müdafaa mevzilPrind ' ha<- Atla< denizinde Almanların açtık- gayesi, bol bol insanı iğrendirmek , eu dakikada yin İlyas topu üçüncü ,oahı·ı'mı··,de vapılan maçlarda G,·ılata- · · ;ıı· 

b
. · b k ·ı <"K; b ., Gölp,eler ıizl sıkar, se,Jer sız• , 

ı.ımal:ırı muhtemeldir. ları mücadele yepyeni ır safhaya kuvvetli bir tiksinme ile mideyı, a-
1 
defa olıım · ag nra taktı . >aray _ :\faskespor 4 _ 4 berabere kal- letir, esya ve muhit ağır ağır pa~~i 

Yunani<tanda büyük muhareb l· ler girdi: 200 kadar Amerikan harp ge- ğırsakları pençesinin altında kıvran·, ~Iasafir Demiı«porlular mağlubiye. mıslardır. Birinci deHe :ı _ 2 Galata- !anır, dağılır ve ayağınızın altınd•• •.. 
«rreyan ederken, Alman_ !tal~·an mi<i mihvere ait gemileri aıaştırmak dırmaktı. Hatırlaraanız, h'kayeyi tin tahfifi için eld<'n gelen gayr~ti sar- sarny lehine bitmişti. Bu dcHedeki toprak sallanır, derin sarsıntılarl• ır 
nrdu'lıııun i\fı"mı duıi'ru tekrar lıii - iizerc denizleı1·e açılm1 ıştır. De•tı·o - söylerken siz de bana iti':az c!?.'İ'ı • J fedi.ı·oı·, f:bı~at ı:ııuhncimle~·· Alta~· mü- :\faskesporun bir golü penaltıdan ya- çer, gider. Fakat siz gene ya.J•r• 
.ı iik bil' hareke gırıf<me:ınıı v~ril ·erle>r, clenıza tı av~ı arı. marn taıt·a- ve yazının bayağı olacagını soy e- dafaa.ını ır turlu geçemı~·orlardı. pılmış!ır. İkinci devrede 36 ıncı daki- nız.. Bütün bir alemin bu toPf', 
l';irmüyorcluk. Zira. Alman - t~lyan ma gemileri ve denız tayyaı-eleı;, n. miştiniz. Yirmi altıncı dakikada Alta;- hir kada .\laskespor 4 _ 3 vaziyetine gel- kıin inhidamını, e~' kolu bağlan•r'; 
o: cıu 8 unun gıeri nıu\·a .... ala . .;ı .r:ı inız gilterc.\ e yiyecek \'e harp ma1zeP.1Psi Azizim, bl.z bu zamana kadar hep korner kazandı. Dasri topu orta1ach, mi~k'!'n birnz !40nl'a GaJata.~arayın bir müthiş bir dramı tek ba§ına tern.•fır,· 
it alp _ Trablus - Libya Hikametin· götün•n gemi kafilelerinin takip et- ruh p•nçerelerinin dumanlı camla - top snV: a~ıJ.; T:ıh"iniıı arnj:tına clü~tü golü ile takımlar beraber kaldılar. ya mecbur edilmiş bir zavallı gibı, I 
rlı-ki irtibata inhb:ıı· ediyordu. Bu tikleri deniz yollannda devri:: eye rından dünyayı temaşaya alıştık. 1 ı·e dörclüncii gol oldu. Buıııı t."kı'p eden maeta da Feıler _ .. d 

t · k I R I 1 • I f kk'' .. k"k d I . :ı v rur. uyar ve yaşar&ınız.. &v 
llll\''""'" \'P irtilxıt denizden ll!ll - •·ı tı ıır. un ara c iger harp gemileri Platonik aşkın, p atonik le e ·urun, ı Bu cl:ı ı ·a an sonra, esa"<!n 'ert 11r bah~a ~ _ ı gibi bir farkla Harbiye id- Hayııt, güzeldir, evet! Fakat •. 
,,, donannı:ıs;ı·le ke-<ilmişii. ikmal ih de iltih:ık edecektir. Aldıkları yazi- plator:k ve hasta iç maceralarının I oyun ornıyan Demir~porlular IJiishii- man nırdunu yenmiştir. Harhiyenin kadar ıztıraba değer mi? .. Gece 1~~ 
•ı ;·:ı~l:.ı·ıııın lıiiyiik kı~ınını Alman ha Ce, simdilik harp nııntaka'! haricinde- öyle tiryakisi oldu ki, bunların cio- tlin a>iııbileştiler. Maıımafih her !ki la- t 2k ırolü de penaltıdandır. tığınıza başınızı koyup uyuduğun:. 
\ a ku\'vctleriı• lc temin etmek mec - ki ,;a)wda muhariplere ait clenizallı mani varlıklarımızla ve teker teker kımııı sarfettii'i gayret HoE>mere verme- zaman, farzedin ki, bir daha uY''' 
lıııriyeti ,·:ırdİ. il ava yolu ve nakli- ,.e harp gemilerinin mevcuclb·etini uzviyetlerimizle mevcud alikaunı 1 

eli ,-e oyun ela 1 - ı Altnyın lehine ne- r "\ 
ı 1 k 1 . EF. . \ \ mıyacaksınız:. ı.ı 

yatı da ngiliz ta.ı·~·:\re lerinin hücum memleketin büLÜJl deniz va>;ıtaların.ı hiç tanımadık ve on arı top a em ın- , ticelencli. M. Ş iN fOTOGRAf LER K b d•'' • b · ı a ul edin kı', gözleriniz bir •' 
l::riyle mü,kiiliit'ı uıi'ranııstı. P.u şart- haber ı·ermektir, kar ettik. Bizim için, bagırsak, ey n, ikinci maç; Allınordu - Gençler Bir açılarak, pençere perdelerini ol<'" 
l:ır icinde Alman ordusunun :\fı.-ırıı Bu rnzif.e harp nıırıtaka'J dahiline kulak, göz, mi.:!e, ciğer ve daha na- 1 Jiği arasında yapıldı. Geneler Birliği Ankara, 4 (A.A.) Edirne, okşıya gelen güneşi görmiyecel<·· p· 

doi(•ıı bü)·ük bir hJrekete ~ok tehli- de te~nıil edildiği zaman Amerika zik ve ehemmiyetli.olanları, an_~ak •ı•örle bir kadro ile oyuna girdi. . Ereğli ve Nevşehirde, Milli Şef ve Evet, farzedin ki a.rtık sizi se•'Jı 
keli idi ' Atla< muharebesine lıilfiil istir~k et.. h.aatnlandıkları vakıt doktora mura- Rahim, Riza, Ahmet. Halit. Ümer, Reisicumhurumuzun Parti teşkili- !erin sesleri duyulmıyacak, cbU, .

1
j 

Fakat bugün rnziyet deği•mi~tir , mi; \'f' mihvere kar~ı harbe ı:-irmi~ caat edilip tetkik ve muayene etti11'· 1 Fethi, ~[ustafa. Ali, Nihat, Mucip. . tına imzalariyle lühıf buyurdukları bir yalan olmaaın? • Endişeıi İ(' n• 
\'unani<tandaki harıı bitmistir. Al - olacaktır. Almanların Akcleniz hav- lecek derecei ıadi.ae'de eğreti şey· I ALTJNODU: Necati, Seref, N"uri. b. 

f · • f t f'l · h tl · t ır du1nan gibi sarmıyacak.. 11 mıın ordu•u ~Iorıı ııdn•ına yavılmı~- ""ınd·ı yerlesmeleri ve Afrika) a lerdi. Onların müsbet ve ınen i en' Ali Cevat. Hulil, Namık. Hamdi. Saicl, armagan ° oııra ı erı arare 1 e- ı~ 
tır. Libyadaki Almm1 - ltalyan on:lu- doğru rayılmaları, Gebdüttnnk lıo- müthiş akoülamell.,riyle if ve fikir Hü~edn \luamnı~ı. zahUrlerle şeref mevlıı'lerine asıl· Hatıralarınız, biı- çöl rüzgar ıı· 
.;u ikmal ihtiyaçlarını temin için da- ğazına hıikim olmalarına Ye Atla.• dünr~m~zda meydana cetirdilderi H:;ke~ Bıty Pehml. tııının ""·\'l'lnl mıttır. savurarak getirdiği ateıten ku~ıı"' 
ha kı.a bir hava yolu daha kazan - nıuhaı' ı'besini kaznıımalaııııa bağlı. değı§ıklıkJere, kopardıkları fırtın,.- rakınd a n takip etm~diğinclen kaçırıJ-!1·---------------•ıneleri gibi yüreğ~zin içine yd bİ1 
mı•tır. Bu .\·ol. Yun!!ni,tandaki ha\·a dır. lara baıım1zı kat'iyyen çevirmi. ~anı,a .,ı it~beden bazı "'ll''l'İ ni7.ıımi ha- FRANSA, MIHVERCl.LERLE yacak .. Ve, gittiğiniz alemde, ,,e .,.ıi· ' h · " ' İspanyol şarkısı, ne bir ıark nıel '' 
ii;leriyle Libyad~ki ha\'a üxleri ara- HOlllNDAll NAZIRLAR MU" S· yoq o;eviraek b.ile ı_nıaaleaef .epsmi ı rek et!eri göremetli. Maamafilı .l'an hn- • •ında ve Girid üzerinden gec·en hava hep (ruh) zavıyesınden tahlıle çalı- kamlerden hil'İ<i de idare"inde rok OTOMOBiL SANAYi\ ÜZERiN· si, Beethovven'in Fa Majörü rıe ~· 

d d k · b?' vals rüyaaı olacak .. Evet, hiç, &U 
yolu ur. Bundan bu~ka, Almanlar TEM LEKELERi GEZiYORLAR şıyor. u • . ı'ayıftı. DE ANLAŞTI br şey olmıyacak .. Bütün bunıarı:ıe-
Balkanlarda ve Yunanistanda <erl:ıest pbyaı.que, Psychopatholoıı_ıe, Psyc - 1 O;·un, Altıııordunun •Ur:ıtıe inkişa" b ·ı d be ı rı 
kalan hanı filol:ırını Libyaya nakle. Bnto,·ya, 4 (A.A.) - Hollanda ha- pbyaıgne, Psychopatholoıııe, Paye- eden bir hücumu ile bagladı Tnpu m:- Vi~i. 4 (A.A.) -Vi~i siyasi meha- d ag ;"'Pk b' nim~nile.n je{· e,_rl" 
debili:Ie~ ve motörlü kıtal arla bir - rkiye ııazırı ile müstemleke nazırı hhanalysde ved _bi~h~ssa fiikir, vehsan'

1
at I safir kalecisi kurtar<!.' , :1-İi~~firler'.n fiiinin bildirdiğine göre, amiral Dar- y~ ~ı:;:, 'şidd:ı~:ak::~::a~t~" Jll~: 

lıkte ılerı harekete devam edebılır · 11 ma~ı;ta tayyare ile Sidneye gide- ayı.tın a egen1cr~scence 
1 az~~- muk:ıbil hilcumu netıcc \•cı·ınıren bır lan, Parise gitmiş ve Alman elçisi ile tevellid acıyı verir amma, bira"-'°~~ 

)er. Bu bakımdan Libyadaki Alman- cekler \e orarlaıı Amerika Birleşik Y.an u_zvi dala!e.t erın ve ı_nistik ';11~ 1 • frikikle geçti. Devrenin ilk ıiakiblnn bir konuşma yapmıştır. ı·a herşeyin bitmiş, sönmüş oıdugu•· 
İtalyan ordusunun ikmal \'e muva. de,·Jetleri yolu ile Londrara dönecek- ııklerın maddı ızahları hıç de bızım ha iki takımın netice üzrrincl,, mii 0 •<r Vişi, 4 (A.A.) - Ofi ajansından: farzedin! 
sala müşkülatı biıı kaç gün evvelki l~rdir. Xazıriar hnreketleı:indeıı ev\·ef iltifatlarımıza mazhar olamadı. olabilm~k kin <arfetliklt'ri goa)T ' t " Mili techizatlanma baş delegesi ile 7 

(' c· t hı' h d d k d · Fakat ben neler ıöylüyorurn .. ,. 
vaziyete nazaran azalmıştır. ı~tüıı Surnba; a deniz iis"ünü ziyaret edecek- uu.' ar;zu ar, :r ~ u a a

1 
ar rrnctL Alman, İtalyan murahha"ları, üç dev- Hayır, hayır, hayat, kirpikler•'!''ı;. 

hava kuvvetleri himayesinde gemi ler \'e Hollandnnın Almanya la - hepimızi iştiyaktan iıtıyaka, çı gın- Doknzııncu dakikada miRafirlerin !etin endiistirileri arasında, otomobil d · · il 
1 k 1 1 • k d d en aızan gozyaşları, iliklerimu:e ıer 

kafileleri ile Trablus, Bingazi liman. rafıııdun i•tilt\•ı münasAbdiyle muhL•- ı tan çıhgıfnbıgaksevd' e. ıydor; on an kııkc:si, Saidin frikikten çektiği kh!L imalatı sahasıncla Avrupa işbirliği mi, sancıları, ruhumuzu at•I ,ı 
!arına da ikmal ve t-akviye nakliyatı lif toplantılara i.,tirak edeceklerdir. sonra tu a. ır en ım. ız en vazııı:ç- koli bir <litü mehnretle kurlardı. üzerinde anlaşmıs,lardır. Mu\~akkat ı ı r · 

1 h 
· k b Ik h - s ' avuç arına a mış pençeleri, şuu ,,ıı 

vapma arı i tımali her zaman mev- rıu müı·a~betle 2 nazır Hollandalı hal me •ve ıraz evve l ce ennemı ~ · Du cluRikadan sonra oyun mii'e\'a - bir kombvon teşkil edilmistir. İ•.bir- h '" 
d ki d b k k k , , ta teşşuurumuzun büyiik ve • ~·r 

cud ur. k:ı j1ita ııe11 nutuk söyliyece)derdir. t~ er '.'n . 1 _ma • usanma ; .. gar:p zin ">trtl:ırla cereyan etmeğe haşladı. liği tam musavata i•tinad edecektir. ihtilall .. ri içinde gene yaşnnac3~ • 
Jşte Almanlar ede ettikleri bu yeni } bır uzvıyetın ısy~ı ve h~rfeyı ıgrençjFakııt yirmi altıncı dakikadan son•a Komisyonun ilk içtimaı 6 hazirinda feydir? 1, ımkanlara \'e şartlara güvenerek :\1ı. Sa ihhde buluşu bunun yenne kaım oluyordu. A;tınnrclu onnnı. ınis, firlcrin pı;;ıf sa_ akcledilecektlr. İçtima1ar, nöbetle, I j}(J11e 

,,ırda şark~ doğru tek1111r ileri hare- Kermes hazırlıkları Ben de midenin böyle b!r macer".'-1 hıı.'ı dahiliı~ intik<ıl ettirdi ve :,;rlıi•·i Beri in. Paris ve Rom ada yapıla. nsan oluıumuzun sırrı ve h . bi< 
kete başladılar. Bu çok cüretkiirane aını anlattım. Onu on sekız ay et~ız üzerine .<emHe Y<>rmh·cn iiç k0rıır1• l;:ı- caktıı'. burada olaa gerek .. Bu hakikatlf ,,~ 
bir harekettir. Geri muvasalasının bıraktım. Alakadar uzviretlerin p·r- zandı. l\:ımık tnrafın;fan r•,•kil•'!ı tn;ılnr Bu suretle 800 bin Fransız aile~i. çiçek gibi yakamıza takıp onu 
ağırlığı hava kuvvetlerine inhisar e- ı Kazamiz kaymakamlığına tayin olu- zola kokusiyle na1tl gıdıklandıkli'rı- harpten ·ev\'elki kazançlarına yakın sık koklamaklığımız lazım.. ol 
den bir ordunun deniz aşırı ve çöl - ' nan Soma kaymakamı Bay Necmeddin nı, naaıl şeh<.vi buhranlara benziyen "ALDA DOMUZ VE AG" ao·· CE· bir zamanda kavuş:ıcaklarchr. Fakat ah, o «bazı zamanlar• 
ler mmtakasında büyilk h-aNıkilta gi- kazamıza gelmiş ve vazif~sin.e başla- ağız ~u.la'.':"'al":riyle _k~ndinden geç- 1f masa!.... ırıP"' 
rişmesi zamanımız harbinin en mü-! mıştır. :\Iu\'affakıyetler dılerız. -klerını soyledim. Lakın, mesele bu- GI MU" CADELES\ VA Li DONDU. Şı'.mdi elimden gelse ve b ir ko •ıııı' 
him yeniliklerinden birisidir Bu ;. nunla bitmiyordu. Midenin ve onun- zitör olsaydım cainirlerim saf. b~ 
harekatta hava kuvvetleri cok biitük G<:<;<!n sene birincisi tertip edilen la b'.rL'kte hütün u:ı:viyetin birer ~i: Çuldo;ı. ya.ılıııorı Bergamadıı bulunan Yali B. Fuad olaydı, hayatı severdin»> adınd:> !~ 
rol oynıyacaktır. Sart kermesinin ikincisi de bu sene rer ısyanı, bırer bır~r .nefret ed1J1 Çal kazasında bu sene domuz mtlca- Tuk<al dün akşam şehrlmize dünmüş. şarkı yazar ve ona insan deneı>Jı~ı· 

İngil_izler Girici adasında kuwet)i 11 mayısta _Yapılacak~ır. . . (af. buyur~nuz, bel~~ .~ı~.e de yeme~ el elesin{' devam edilmektedir. Halkı - tiir. zavallı mahluku cehennemd:,:iııt'' 
hava fıloları bulundurm-alıdırlar. AL j Kermes ıçın Sart ıle Salıhlı arasın- ;.edırme7·) :ıre~ ogur~ş ~e~ır~e• mız bu işe seve seve gitmektedir. Şimdi o !,';.'it s:=ı'eer v:e:~d~ .. hf:..'i::ı n~ <'. 
manlann Yunanistan • Libya hava da husu"i tren seferlerinin tertib! te- azı.~ ge ıyor u .. unu, ır. ata an ye kadar birçok domuz öldürülmüştür. ZABITADA re!.. ·ıii; 
nakliyatına mani olmak için başka 1 min olunmuş ve lzmir, Akhisar cıhet- ~~~1.~ıtı~ayle !enılen_. etlerın hayvan \'e müddeti zarfında tevzi edilen mü- u••=·=·:·=·=·-" Farkında mısınız, kahve ıiry31'1 
çııı·e yoktur. Bu esasen Giridin miicla-ı· !erinden de birer tenezzüh treni tah- 0 usu .et~ oldugunu soylemekle Y~~ - kellefiyetler tamamlanmıık üwredir. 
faası için de lazımdır. riki için icabeden tesebbüsata girişi!- ma~ ıatıyordum. ~onra~~n, tesırın Bundan başka i\fendere" havzMı Bı'!ak taşı.yanlar: . - kafa tasımı sarmağa baıladı. 

Almanlar i\Ier.•a Matruha kadaı· nıiştir. ~~~•r,ınd~~ kork~gum. ıçın .. hayvan 1 kenarında bulunan bahçelerde meyvıı lkıçesmelık cadd~sınde R_ecep 0~- ç 1 M O f 1' 
yanaşmağa muvaffak oldukları tak - Bu kermeste sünnet düğünü, kır ko_ oluıu ı:tını, - kar~ı uzvı aksulamelın 1 ağaçlanna zarar veren ağ böceği ile' lu seyyar "atıcı Necıp .:·e Mu!flın oı:-
dircle, Süveyş kanalının, İskenderiye *nları, oıerbest ve alaturka pehlnoan en ~erıh .~~.n:ceaıne çıkarmak m".'k- de mücadele açılmıştır. Her gün bah-j lu amele :\rustafanın uzerlerınd~. bı- ---x·---
harp limanının, Filistindeki Hayfa güre~leri yapılacak ve milli raks ,.e sadıyle • ol1;1 ~n~n .. etıne ka~bettım. çe •ahiplerinin yiizlerce ağaçları ilaç- rer bıça_k ~ul.unmus, z:ıbıtaca musa- KURU ÜZÜM SATIŞI . t' 
petrol ilssünün Hint yolunu kullanan 1 koro heyeti tarafından oyunlar oyna- onu da ~afif ııor_dum. ö.ıı:n. 1?sanl~- !anmaktadır. Geçen sene lıunuıı fuyda- 1 deıe ed2Imıştır. ı• 
Amerikan gemi kafilelerinin ve ni- nııc~k ,-e şarkılar söylenecektir. rın ~anı. ık _ol?ugunu, bırısının ae • sını takdir eden bahçe sahiplerinin bu 1 Kul.agında? yaralam~ş: İngilizlerl~ yapılmış olan 4 bı.ıı oı• 
hayel büyük bir meydan muharebe- Kermeste lokanta ve her türlü meş- senhk Pli bır !htıyar kadına aıd bu- seneki müracaatları bir kaç misli fuı- • lkıçeşm6lık caddesınde ;\Iust:afn hık son kuru iiziim satış an)asrna'~aO ' 
sine sahne olacak .\len-a i\latruh mü- rubat bulunacaktır. Vilayet erkanı ile lunduğ.u?)ı, bınaenaleyh ~km~k~er'.' tadır. o~lu. Kasap ~a~an Karanlık, kufılr nasebetiyle derhal teslimata bOS 0if 
dafaa mıntakasının hava hilcumla _ kıızaların kaymakam, parti, beledire ~~rleıtıııılen parçaları veaaıreyı bıldı- yilztinden Al! oglu Balıkçı Ha~nnı mak üzere tedbirler alınmak ü1-l'rı'b;r· 
rından koııunması çok mühimdir reisleri ve diğer büyükler ve halk ela- ııın tarzda uzun boylu anlattım. bıçakla kul:ıgından yaralamış \'e: Toplanan kuru meyva ihracatçıln~cetı ı 

i\!ersa Matruh müdafaa hattının ce- \'et edilmi~tir. Eğ~r_ ben, bu.konuımamda Ce".~t . - Bir daha söyl~d~~i~ ~ğır sözle- liği idare heyeti, İngilizlere \'er•. tel'· 
nup cenahı çöle dayanmakla beraber Kermos, bu <ene geçen seneye naza- Sup~ıyı .ve belkı de batk".'larını ııı - rı, kula.kI:ırııı daha ıyı ısıtsnı. . üziimlerin, ihracatçılar nrasıncl~~~~te' 
kuşatılmağa m~saittir. Fakat Alman ran daha şümullil .. ve ~ğlenceli o.la~ak, rendır':;"'ı o~ları yemekler~den .~~~ • D.eıı:ıs~r .. ~u~lu tutulmuş, adlıye - ziatiyle meşgul olmuştur. Te,•ıı \di> 
!arın bu mevzim hem şimal cenahı- ayrıca harabeler ur,erınde gezıntıler rum ~ m §_ ıaem ne mutlu:·· Şup ) e 'enlmıstıı. derhal hazırlanmış olduğundan ~~ce~· 

hl t·· 1 .. b' l'kl ·l h 1 kt Ti A k yok kı uzvı hayatın bu nevıden tah- BUGÜNKÜ PROGRAM Sarhoşluk: için Ticaret Vekilletinc gönd.erı" ~,, 
na zır ı ve mo or u ır ı eı e ve a yapı aca. ır. " ş ııı 1.11 . 'ğ d' A k b' . 8 0 0 · h b ı · E f cld · el b k ı Al' B · ·aıı,. ı erı ı renç ır. nca ızım yazı . O program, 8. :ı aJans 1t er erı, şre p!!şa ca esın e sa ı a ı ı tir. u partinın teslimatı hazıı 0 ı 1 cl' 
il> ' alemimızde böyle mevzular yok de- 8.18 müzik: hafif program (Pi.), oğlu :lftı.<tafa, "arhoş olmuş ve elin- clarclır. 1 Hazirandan itibar-.>n ~;1r,l•" 1 E L H A M R A sı·ne' masında necek kadar azdır. Halbuki biolojik 8.45-9.00 ev kadını - konuşma, 12,30 de lıir bıçakla dolaşırken görülerek !arla alıcı, k<>mlilerini ~rbc.•t a< 

B UGÜN 
~Iuazznm ve muhte~em bir aşk, kahramanlık \"e fedakarlık 

ROGF.RS RANGERSin cihanşumul eseri 
(NORTHWEST PASSAGE) 

T ABtt RENKLİ 

filmi 

Yaratanl-ar: SPENCER TRACY - ROBERT YOUNG 
JURNALDA en son ve en milhim H A R P haberleri 

SEANSLAR: Her gün 2 - 4 - 6,30 ve akşamları 9 da başlıır 
Cumartesi ve Paza:- gün !eri 11 ve 1,30 da başlar 

DiKKAT: Haftanın bütün gün !erinde ilk seanslar UCUZ dur. 
Fiy-.ı.tl:ır: Birinci 20, Balkon 25, Koltuk 30 kurugtur 

varlığımı:zın bazılarımızda bahar, program, 12,3!l müzik: beralıer ve ı .. ·a,~k~a~l~a~n~m~ı!ll~1~ı~'·ma•mım&!91lll•mmc;e~k~l~~r~d~iı~'.-•ıa::m•••••-d4tp'I 
bazılarımızda kış olan maceraları, tek şarkılar, 12.50 ajuns hıı.berıe~i, • 1 

(ruh) a dayanan masallardan daha 13.05 müzik: şarkılar programının B U H A F T A 
devamı. ıs.20 -14.oo müzik: ka!'lşık AYYARE s· d 36 4 ırüzel ve daha alakadar olmasalar program (Pi), 18.00 progmm 18.03 ınemasın a Tel. -

bile, hiç değilse, müıbet ve fayda!~ - müzik radyo caz orkestrası (İbrahim 
dırlar. Mademki bazı hikayelerin te. Özgür idaresinde), 18.40 milzik; IMPERIO ARJAN TIN ANIN RAKiBi 
s\ııiyle ağlıyoruz ve muharririne kız- radyo ince saz hey'eti, 19.15 müzik: MADRID SAHNELERi yıldızı ALTIN ve BILLOR SESLi 
mıyoruz, n için bir kısmının da bizi havaiyen parçaları (Pi), 19,30 ajans ESTRELITA CASTROnun 

d haberleri, 19.45 konuşma: ziraat tak Yarattıaı ISPANYOLCA SÖZLÜ, ŞARKILI, DANSLI 
. iğrendirmesine, midemizi bulan ır • vimi, 19.50 müzik: k-arı~ık şarkı ve • 

mauna cevaz vermiyeliml.... tü:ııküler, 20.15 radyo gazetesi, 20.45 tE! '8\VOn O (C5.) '5\ftlllna~~(fj' e==1 0° . 
oo müzik: bestekar simaları serisinden ~\9' ~\S'U U 

BAGLARDA DON (Pl.) • 2 ı.oo müzik: dinleyici istek- ŞEN - NEŞE, MUSİKİLİ ve LÜKS DEKORLU BÜYÜK OPERA fiJJ'lll 
. .. • !eri, 21.30 konuşma. 21.45 milzik : t) 

Bır habere gore Karaburuna baglı radyo orkestrası (Şef: H. Ferid Al- ı Aynca İNGİLİZCE SÖZLÜ (HAVAY GECELER ııt 
Eylenhoca köyilnün Ovacık mevkisin- nar), 22,30 ajans haberleri, 22.45 l\fatineler: 3 _ 5 _ 7 ve 9,15 de .. Perşenbe, cumartesi ve p;ı'-
de bulunan bağlara don vurmuş ve müzik: cazband (Pi.), 23.25-23.30 1 ••••-.. --g~u~"n~l~e~ri~l~,~:ı~O~d~a~i~lıl~v~e~s~e~a~n:s~ı •. İııll•••••--"" 
bağlarda yUzde 80 zarar olmuştur. yarınki program ve kapaıııe. ıı 
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5 MAYIS t 1 PAZARft:.sl '(ANADOLU) - -

Ld~mnk! v~ Selmi a: f""f;;{hf'~~ ........ y;p;;kI; ·;""j :;k;f f Tifı~i.JJJ;.. t:: 
lre in ış-a erı . . larındaki döşemelerın beledıyece ve -:z:: : .... •• • • • • • • •• ••• •• • • • • • • • • • ••• ••• •••••••••• t i 11 11 111 ••••• • •• 11111 1 11 111 1 11111 1 1111 1 1 1 1 1 11 1 1111 11111 1 1 1 1111 ııı n - t 

rilecek kesme taşlarla esaslı suret e 

k
... . v az.an .. fcaaJ altındakı· Yunan mevkı·ıe- tamiri fen işleri müdürlüğündeki ke-

l ".!:'5. şif ve' şartnamesi veçhile açık eksilt -Hüsamettln Ulsel •h f l • meye konulmuştur. Keşif bedeli 1567 

.._ski Bahriy e müsteşarı Büyük İ~k~!!!? h~!~~~e K~~s~kil ~~~~m~~!rkezi ol - ı~~t!}k~~~~~:t:~!~%~:~~~!;~~ 
sandrinin karısı Tsalonısın adını tn; muştur. Tarihi harabeler, Korentin ihale tarihi olan 12/5/941 pnzartesı 

Alman ajansı Ege denizindeki Limni rihe maletmek için Terma ~ehrine zamanında çok büyük ve çok kalaba- günü •aat on altıda encümene mür::ı -
Ve Semadirek adalarının Alman kuv cT,ıalonik> adı verilmişti. !ık olduğunu i~bat etmektedir. Şeh- caatları. 
V•tJeri tarafından i•galini büyük bir Selimik, ~-alnız -~,rihi b'a.kı~dan rin malik olduğu iki liman, burayı 2 - Şı.:!hirde muhtelirt semtlerde 
llıuvaffakıvetin tantanalı bir reklilmı değil, denizdeki ehe~~yıetı~~d_en tarihin her devrinde biıı ticaret şeh- mevcut 380 adel lağım muayene baca-

. dolayı d-a her vakil tarıhın buyuk sı radyerlerinin yükseltmek suretiyle 
klinde bütün dünyaya yaymaktadır. h"d" 1 · h e olmuştur ri haline getirmiştir. tamı'rı· feıl ı'şlerı· mu"du'·r1u··g·u·'ndeki keşif a ıse enne sa n . • . Korent, güzel "~n'atlarda da __ ço.k Alman propaganda•ı bu işgali, ge- Romalıların istilasında Selanık 

1 
ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 

rek bitaraflar üzerinde ve g€rek Alman 1\lakedonya vilayetinin. me:kezi idi. ileri gitmiş, hatta cKorent u~u u mı- konulmuştur. Keşif bedeli 2014 lira h f ·· t edılmez de mariyesi• doğmuştu. .. .. · t 151 l' 5 k r s alkının maneviyatı üzerinde çok kuv- Bu yüzden nü usu umı • Korentin iştiharına en buyuk se- muvakkat temına ı ıra u u .. -
ı·e.tıi tesirler vücude getirmek maksa- recede artmı.ştı. . .. h · olma tur. Taliplerin teminatı iş bankası:n~ 
dıyle muazzam bı'r ı'ş şeklı'nde go··s.·teı·- Mliadın dördüncü asrında ahali- bep, buranın bır iş-u n~ş şe rıparay~ yatırarak makbuzları ile ihale tarıhı 

t T d sıdır. Eski zamanda cınsan t llıektedir. nin isyanı üzerine impara or eo os, kazanıp Kol'entte yemeli• darbı me- olan 12-5-941 pazartesi günü saa on 
l Bu işgalin devam müddeti ne olursa yedi bin kişinin birden bo.rnu3u vur- sel olmuştu. En güzel kadınlar b!-1- altıda encümene müracaatları. 0 ~un, Almanya, bundan beklediği as- durmustu. Roma imparatorlugu şaık rada bulunurdu . Hükümdarlar bıl~, 3 - Eski Osmaniye caddesi 914 ün
kerı faydadan daha ziyade sinirler ü- ve garp ol-arak ikiye ayrıldığı vakit güzel Korent kadınlarını görme!< ı- cü sokakta 342 adada 28-38 sayılı ha
ıerinde yeis verici tesirler ~·apmak e- Selanik şark kısmında k~lı_nış ve or. çin buraya gelirlerdi. Tarih dıyor n111 üst kat odalariyle altındaki 26-18 
~~!ini takip etmekte ve bu suretle bu ta zamana kadar bu halını mu~afa- ki: cKorentin banisi bir kad1;11dır. ve 30 sayılı dükkanların yıklırılma~ı 
ışgalden bir nevi ve maned bir besin- za etmişti. Sonra Sicilya kralı Gıyy~:ı Miladdan üç yüz sene evvel Efır a _ alana ait olmak üzere enkazının kaı-
Ci kol yaratmaktadır. · Selaniği zaptetti. Fakat hayrını go- dında bir kadın bu .şehri kurmuştu• men satışı, yazı işleri müd,Urlüğünde-

ln T d b' k T ı l'emedi · t·ı· d ki kesif ve şartnamesi veçhıle açık ar-ı ıtı ız onanmasının ır ısını ra' 1179. ".~ ne"ı.nde İ"tanbul ı·mpara - Korent, Ehlisalibin \s ı asın a . 1 t K 'f bed l' ıo9 
lJS.,.., S' 'l k k 1 .. .. .. ·~ 0 0 V tırma,-a konu muş ur. eşı e 1 •' d .. ~rp _ ıcı ya ara o unu goz onun- S 1 •••. k Fransızların eline geçmiş, sonra e- , 

1
. 

4 
k 

e tutmakta, diğer bir kısmı :Mısır ha- torn Manbel Komen, e anıgı ızının nedik!Here terketmişlerdi. Osmanlı lira muvakkat teminatı 10 ıra 5 u
tekatıncla vazife almakta ve esa, çeyizi olarak Mon Fen·a Sinyoııu devleti burayı fethedinceye kadar ruştur. Taliplerin temin~tı i~ bankas~-
ku\'vet te Cibraltada bulunmaktadır. Rine,·e verdi. Bir müddet sonra şe-

1
. d k ldı 1715 na yatırarak makbuzlarıyle ıhale tarı-

hı'r R·ı·nonun akrabasına ı'ntı'kal ede- Venediklilerin e ın e 8 · 5 941 tes' günu·· saat Yunanistandaki ingili.z askerlerinin 1 f h d · ı Venediklile hi olan 12- - pazar ı 
!•ek ba 0 

•• lı başına bir krallık halini al- Kar 0 ça mua e esıy e · · - on altıda encümene müracaatları. ı·e Yunan ordusunun arta kalan kısmı- " ı·in eline geçmiş iken tekrar ıstırdacl 
27 1 5 10 1561 nı kuı'tıırmakla meşgul olan İngiliz dı. I' edilerek Yunan istiklaline kad,ır o,_ 

deniz kuvvetlerinin Adalar denizini ih 1232 de İznik imparatoı·unun e ıne . d k 
1 

t 
~ geçtı'. lznı·k ı'mparatorlug· u lsrnn.bul manlı idare.qın e a mış ı. ·ual ettiği bir "ırada Almanların bu hıı d ATINA 
tekellerde muvaffak olacağı tabii idi. imparatorluğuna tahavvül c. ınce .Mil addan 1643 sene evvel Si.kro -

Fakat bu işgalin matuf oldug·u mak- Şarki Rum imparatorluğuna baglan. h c ı 
mı.• oldu. F>tkat bu bag" lanış lafızda pun Mısırdan getirdiği mu a ır er s~t ingiliz donanmasının Adalar deni- o 1 1 tarafından kurulan ve sonra M~but 

>.ınden uzaklaştırmak ise bunda bu kalıyordu. Çünkü Liman ve ka e er l\finervanın dig" er adı olan •Atına • 
U<lal · · ı · k Venediklilere terkedilmişli. ti , arın mliessır o amı.vacagını ·a - t ·s · koılan bu şehrı'n tarı'hı· cil er teş u Sela'ı1ı'k bı'r aı·alık birinci Be.l'azı ı mı .. : uı etmek lazımdır. kil edebilir ve eski Yunan tarıhını 

Adalar denizinde italyanların işgııli tarafından zaptedildi. Sonra Süley- tekraı·Jamak ı'cabeder. Atiııa bir çok 
altında bulunan diğer on iki adanın man Çelebi tarafından gene Sark defa düşman eline geçmiş! ~aka~ S?-
~~ii"rafi vaziyeti bu maksat için Sema- imparatorluğuna terkedildi. nunda gene Yunan milletının. hak! -
,'.rek ve Limni adalarının mevkilerin- LARISA miyeti eline girmiştir. Me?ı;ıe-tul 
'"'n daha mühimdir. hükema diye anılan Atina Latı~ ~kı-

Adalardaki mihver kuvvetıeriniıı Buranın adı cYenişehir• dir. E"ki nında bir Latin Sinyoruna malıkane 1 ınihı·er hava kuvvetlerinin simdi•·e Rumca adı da Laııis. Bu şehir Tsalya_ b d dilkal k 
kadar iııgi]iz deniz kuvvetlerin;, kaı7"ı nın merkezidir. Li\ris • Yıınanistanda ~~n:ı~ş~~t;; 1:i ~~iy:;a K~talanlar:n 
lllüessir hareketler ve taarruzlarda ilk te,is olunan memleketlerden bi- hücumuna uğradı ve Atin-a şehri 
~ulunduğuna dair kaydedilmiş bir ,.,._ risidir. Bu <>ehir Plajlar tarafından tekrar zaptedildi. Sonra Sicilya kra-
ka da yoktur. kurulmuş1ıu. TeHalya Makedonyalı- lı ikinci Fl'ederik, müteakiben 1370 

Y k hır sonra Yunanlılar ve Romalılar ve 
\" unanistanda ·i İngiliz kuvvetleriyle bir aralık da Slavlar tarafından isti. de Floran<a Sinyoru .Alinayı zaptet-
ııııan askerlerinin tahliye ve nakli tileı•. 

llleselesi bittabi yakın bir zamanda lfıya uğı•arken burası en "iddetli mu- MORA 
b· · t 1 ı b hasaralara uğrnmış ve elden ele düş-•Zı zayıa ama o 'a ile, netice bulıı- Avrupanıı1 cenubu şarki cihet!nde 
Caktır. Serbest kalacak olan gemiler müştür. 240 kilometre uzunluğunda ve 215 
J\dai:ır denizinin şimal kı"mını kontrol L.ırisalılar zevk ve sefaya meyyal kilometre genişliğindeki bu küçük 
~tmeg· e başladıkları zaman bu adalarıı1 insanlar olarak tanınmıştır. Çünkü h 

1 · k şibih cezire kiiçük Korent berz~ ı i e li:avala ve Dedeağaç ile muvasala vol- burası en mamur bir toprn parçası 
f· ~ t · le k ·ı kt' \' b '· idi her tarafı üzüm baiYlaı~:clr be - karlıya bağlanmıştır. .ı,ı nmarnıy e:-;ı ece· ır. e u ı~- ~ Bu şibih ceziıeye tarıh'te Pelopo-
~~~in propagandası ela o zaman haz(n zenmi~ti. nez denirdi. Burada bal istihsal etli-
" ıbetine kavuşacaktır KORENT ı;,. ve iJ>•k böcçl<i yetiştiri liı., 

•
A.. lıııan işgalinin iras edeceği tek Monının tarihi, Yunan esatiı leri-

ın k Hurasını taı•ih, Atina ~ehrine nlu- B Us ül, muvakkat bir mahi.ıeti haiz - d'l 1 . k k· b 1 d . Bir :ıralık nin karanlıklarına kadar gider. u-
01.ınak şıırtiyle, ingilterenin Karade - " 1 0 aı a .ı 11 e eı. rası uzun müddet Rom-anın bir eya-
nıze ııec~k olan ticaret gemilerine . . ..- Jeti olrak kıılmış, Romanın ikive ay-
hava taarruzları yapmak suretiyle niz adalarını işgal etmek kudretını go.~ nlışında Şarki Roma idaresine geç -
hu. gemilerin seyrüsefer hususunda terec~k olur'a ingiltereye karşı belkı 1

1 

mişti. 
?~zı güçlilklere uğramasından başka müessir bir ha_rekett~ b~ıluı'.m~ış .olu~'. . 1_ 204 Ehlisalip ordula~·ı !stanbula 11

1' şey olmıyacaktır. Bu sefain, seyrli- Hele bu haıeketı ıngılteıe ad_.ılaı.ı -
1 
gırıııce :ı.roı·a da Venedıklılerın ve 

~fer rotasını daha uzaklardan Türk na karşı yaparak bu adalar uzerıne Fransızlfü•ın istilasına uğradı. Ye :\lo 
kara sularına girmek suretiyle yine asker çıkarmak meharetini gö,terecekl ran t:ıkoiın etliler. Osmanlıların is. 
l'iirkiye \'e Rusyaya gidebilecek'tir. ol urda askeri kudretiı_ıin .en büyüğü.nü lil~sıııa kadar frl'n k idaresi devam 
Aradaki fark 30 dan 50 mile kaclar faz_ yapmıs olur. A"ıl ıntıbıı bu saha uze- etmistir. 
la bir seyri icap ettirtcektir. rinde olacaktır. 1 o,.;nıanlı Türkleri :\!orayı ele !rerır 

Şimal! Adalar denizindeki bu ada - ;\[al taya karşı tayyare t:ıarı umndıııı dikll'n sonra 1687 ele tekr:ır \'ene-
ların sevkülceyşi ehemmiyeti bakımın başka fili bir harekette bulunmağa cü- diklileıin 'tlare-<inc gecti. 171•3 rle ıre
rlan düşünecek olursak, bunların in - ret edemiyen Alman asken kudretı - ı·i alındı. Pfü•aı-ofca muahede,; ile 
gi!tere aleyhine fayda temin edecek nin İngiltere adalarıııa karşı muvaf - Türkiı:e mülkiyetini taildik etti. 
hiç bir kıymeti olmadığnıı görürüz. fak olamıyacağı ise bütün vıızııhiyle TRIPOLIÇ VE MODON 
Limni ve Semadirek adalarının iogali görülmektedir. ;\fora üzerindeki bu sehirler de ta-
Almanları ne Mısıra, ne de Hay fada- Eger tayy~r.elerin d~ııiz a~ırı mem- rih• e miihim yer i~gnl .ederle!'. Yıı -
ki petrol tesisatını süratle tahribe hiz- leketlenlc ıstı!~ k~ıdretı Vl\l'sa Alma?- nnııistan küçük hükiıümctlere ayı·ıldı
ınet edecek bir menfaat le arzedemez. yadan bunun ıngıltereye karşı tatbık ıi;ı Ya kit Arkndi krallığı bu şehri pıı-

Belki Girit üzerine tayyare taarruz- ederek göstermesini beklemek çok hak_ ,·itaht ittihaz etmisti. Fal ih ..\forayı 

fethettikten sonra bu kasabanın 
ehemmiyeti gittikçe arttı. 177fl Ar
navud isyanında Mora çok tahrip 
edildi. Nihayet Mısırlı Mehmed Ali 
paşa tarafından 1825 ~e zaptedile -
rek büsbütün tahrip edıldı . 

Modon Moranm garbinde bir bu
run üzerinde sivrilip çıkmış büyük 
bir kaya üzerine kurulmuştur. Eski 
adı Metondur. Buı•ad-a .~yni adla am. 
lan Kale bir çok harplere sahne ol -
muş, mü~tahkem bir yerdiı'. Falih, 
burayı fethettiği vakit, bu kale alına. 
mamıştı. 

PATRAS 
Rüzgarlardan masun bir limana 

<ahip olması yüzünden Patsar en bü
yük ordular ın taarruzun~ kar$.' d_uı
mağa muvaffak olmuş bır şehırdır. 

Venedikliler tarafından muhafaza 
edilmekte olan Patras da Osm~nlı 
Türkleri çok büyük harpler verdlle~" 
Moı·anın fethinde güçlükle ele ge~ı
rildi . 

1772 ele Osmanlı donanması bu -
ı ada acı bıı mağlilbıyete uğrarlığı i
çin Yunan i<tiklilline kadar her ihti
nıale karsı ~ehir nı u h af-az a cdi f mi~

tir. 

ARGOS 
Yuıuıni:;tan111 en meshur şehirlerin_ 

den biridir. Kaleden dışarı C!kınak 
icin Yiicuda getirilen sıçan yolu mu
azzam kayalar oyularak yapıl -
mıstır. )!iladdan 2000 yıl önce Argos 
krıİ 1 lığı burada pa;·itaht kurmuştu. 

MiDİLLi, LIMNI 1 
Avnıpa lisanında Lesbos cliyt> aııı

lan :\!idilli zeytinyağı ve :;arap ile 
meshıırdur. Bir aralık baslı haeına 
krnÜık olan ada lranlılarıı;, Rom:ı.lıla 
rııı, Latin !erin eline geçmi~tir. 

~[ idilli bir Sinyor tarafından ida. 
re edilirken o,manlı Türkleri zaptct
nıi~lerdi. Diğer Yunan toprakhrı el
den cıkarıldığı halde ada, Yunan b
liklıiİiııe k-:ıdar muhafaza edilmiştir. 

Linrni adasının en l.ıii,,·ük sehiı leı·iıı 
<DEVAMI 4 NCO SAHIFF.JIE) lan yapılabflir. Fakat Girit adasıııa lı \'e mantıki bir talep olur. · · 

<lalın yakın mesafede l\lora sahili oldu. Bu lıüyük harp ikinci derecede kıy- lzmı'r defterdarlıg'"' ından• ğu gibi, italyanların iggali altında bu- meti haiz askeri Hareketlerle kazanıla- • 
lıınan İstropalya, Leryos, Kaşot ve maz. Bunlar ancak Almaııyanın siya- Süleyman Surıııın Kar~ıyaka şubesine 6019 lirn milli enıli\k salış 
I<irye adaları gibi mevki ve vaziyetle- si vaziyetini, harp sahnelerinden uzak bedeli borcundan dolayı haciz edilen Bayrııklı Manav kuyusu nıevki
ri daha mühim noktalar bulunduğu memleketlerde fazla bir propag~nd.a inde kilin bahçesivlc içeri.sinde bulunan damları 2500 !İı'a kıymet 
göz ön tinde tutulduğu tııkdirde Limni yapmak ~uı·ctiyle bu memleke~tekı. dı-
vc Semadirek adalarından bu hususta mağlaı· üzerinde avlayıcı tesırlerıyle üzerinden vilayet idare hey'cti karariyle 21 gün müddetle mü7aye
da fazla bir hizmet beklenemez. biraz daha muhafaza etmek ve aynı deye çıkarı l mı~ııı" Taliplerin 15 mayıs 941 per~enbe günü s.ıat 15 de 
Almanyanın bu adaları işgali ile zamanda bazı Alman askeri kuvvet!e- vilayet idare hey'etine müracaatları ili\n olunu~. 23 29 5 10 1518 

rlünya efkarı umumiyesine İngiliz do- rinin iaııciline yardım eylemek suretıy_ 
nanmasının Akdenizde hakimiyeti ol- le isine yarıyabilir. Tabii bu da mu -
ınadığı propagandası gibi tali bir tesir vakkat bir zaman için devam edecek 
ıtö.~terebilir. Fakat böyle fayda,ız pro- bir vaziyet olur. 
pagandaların tıpkı bir sabun köpüğün- En nihayet bu adalardaki gamizon
<len yapılan rengarenk balon kadar kıy lar da tıpkı italyan adalarındaki garni
rneti olduğunu, denizcilikle kiiçük bir zonların akıbetine mahküm kalacaktır. 
alakası olanların gözlerinden kaça - Ancak beşeri kuvvetin üstünde olan 
ıııaz. bir kuvvet bu askerleri kendilerini bek 

Almanya adalar donizinde Limni ve !iyen akıbetten kurtarabilir. Bugünkü 
.Semadirek adalarını i•gal edeceği yer_ deniz vaziyeti karşısında ise bunu 
de Trablıı~garp - Sicilya yolu ti1.erincle hemen hemen gayri mümkün kabul et
bulunan :İ.Ialta veya Kıbrıs gibi_Akde- _mek ic:ıbcder. 

KAŞELERİ 
ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOGUK 

ALGINLIKLARI, DERMAN kaıe

leriyle derhal ~eçer. icabında gün-
de 1•3 KAŞE alınır. ____ _ 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

Salihli belediyesinden: 
Belediy<•nin lan7.i1at işinde kullanclııi;ı 939 mod.;li Ford marka kam

yon 21 4 941 den itibaren 20 gün müddetle satılmak üz 0 re müzayedeye 
çıkarılmıştır. 

ihale.si 12 5 941 tarihine miisadif pazartesi günüdür. Görmek ve salın 
almak isti.l'enlerin Salihli beledi~·e>inc müracaatları ihin olunur. 

1 3 1596 

T. iş Bankası 
Küçült Tasarruf Hesaplan 

1941 ikramiye Planı 

Keşideler : 4 Şuba t, 2 May.s, 1 Ağustos, 3 Ikinci
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teşrin tarihlerinde yapıhr 
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Tllrldye it Bankaaına para J'atırmakla J'alıus par• ltlrlktlrmlt ,.. 
fala almq elıııu, a,..ı Haıı•oda talllıabl ile ıl•Mııılt ellll'lau. 

( SAHiFE S ) 
............................................................................................................... ~ 
fl zmir Levazım Amirliği İlanlarıi 
................................................................................................................ , 

lzmir Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundanı 
l - Be herine 275 kuruş tahm!n edilen 30 bin adet kromlu türlıi 

koyun derisi alınacaktır. 
2 - Müteahhid nam ı:e hesabına pazarlıkla ek.iltmL•,i . 5 941 pcr

şenbe günü saat 14,30 da tophanede isttınbııl lc\·azım am rliğ• 
satın alma komisyonunda ynpılaeaklır. 

:ı - llk teminatı 5~75 liradır. 
4 - Numune ve şartnamesi komiôyonda görülebilir. 
5 - hteklilerin lıelli gün ve saatta komisyona mür caatları. 

İzmir DefterdarhP'ından: 
Musevi yetim mektebinin basmahane şubesine 934-940 yılları ka. 

zanç vergisinden olan 2253 lira 34 kuruş borcundan dolayı Ahmeıağa 
mahallesinin halimağa sok-ağında kilin 2 taj sayılı ve 4000 lira kıy -
metindeki dükkanın ,·]iiyet idare hey'eti karariyle 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 15-~Iayıg-941 perşenbe günü 
saat 15 de vilayet idan• hey'etine müracaatları ilan olunur. 

23 29 5 10 li\16 

lzmir Defterdarh2'.ından: 
Satış 

No. su 

5!10 

591 

592 

593 

594 

5!!5 

5!)6 

597 

598 

600 

601 
602 
603 

604 
605 
606 

Muhamnwn Il. 

Karşıyaka Bo:<tanlı 1811 ::s'o. lu karakol sokak 13!l6 
ada 11 pnr,el 841 ~f. :iL 18 tajlı m·>a 
Karşıyaka Bostanlı 1811 , 'o. lu karakol sokak ı:ı:ı6 

ada 13 parsel 670 ~1. :\I. 20 1 tajlı arsa 
Karşıyaka donanmacı 1737 No. Kurtuluş ,;okak 7fi 
ada 33 par~! 128,50 M. :\1. 3 tajlı hane 
Karşıyaka al:ıybey eski sütçü, yeni hünki\m sokak ·12 
ada 1 par,el 726 :11. ~f. 18 kapu 61 tajlı arsa 
İkinci Karantina :.ıım·lı caddesi 1784 ada 1 ııarsl'I 

336 :M. M. 170 kapu, 168 tajlı hnne 
Karşıyaka Bostanlı 1700 No. yalı curlde<i 1:151 arla 
3 par.<el IRO Jl.1. :\1. 491. 1 tajlı arsa 
Kar~ıyaka Bostanlı ~imendifer çıkmazı 1!160 ada 16 
parsel 140 M. ?il. l!J3 lajlı arsa 
Karşıyaka Bostanlı 1807 • ·o. Köprü sokak 1;170 ada 
1 parsel 7455 M. ~I. bila No. arsa 
Karşıyaka Bostanlı 1803 No. mektep sokak l!l62 ada 
6 parsel 1103 :lf. i\L 8 taj :'<o. lu ar>a 
Kar~ıyaka Bostanlı 1816 No. lu 'okıık 1-152 atla 5 

parsel 1970 ..\I. .:II. bila Ko. tarla 
Karşıyaka Bostanlı 1700 No. Yalı caddesi 1356 arla 9 
parsel 267,25 ..\!. i\I. 520 tajlı ar,;a 
Bornova çalgıcı sok:ık 10,50 ~[. .f. l kapı 1 tajlı hane 

• Gürbüz sokak 20 .I. ..\1. :ı:ı kapu :n lajlı oda 
» Yüzba~ı İlır:ıh'm Hakkı .sokak ~!) :il. i\l. 22 

kapı No. hane. 

Lira Krş. 

168 2(1 

167 50 

360 00 

i\45 00 

ır.o 00 

l~O on 

70 00 

l-1!ll 00 

220 00 

ln7 00 

lM 00 
120 00 

10 00 

120 00 
Dornol'ıt aşağıçay 42-!I hazine hisse>i 3 k. 3 tajlı hane 2500 00 

> Küçükçny sokak 305 M . .\L 19 kapı, 21 tajlı hane 31)0 00 
• Üçüncü )·aka sokak 210,50 :\1. :\l. :111 taj No. 

arsa 32 00 
607 Rornovıı _viizha;ı fhrahinı Hakkı suklık ll'l. ,fiO )f. :iL 7!> 

K. 6:l taj ~o. hı han(• ve ~r~a 70 00 

Yukarıda yazılı em,·:ılin mülkiyetleri 21 ı !J41 tarihınclen itibaren 
on yedi gün mücldetL müzayedeye konulmuştur. İhaleleri 8 5 941 tarihi
ne müsadif ]l<'l'~ mbe günü 'ant on dörtledir. Taliplerin muhammen be -
ılelleri üzerinden yüzde yerli buçuk depozito akçası yatırarak yevmi mez
kiırda milli emlak müdürlüğünde müteşekkil satış komi<yoıııına müra -
eaatları ilan olunur. 21 5 1485 

lzmir defterdarhğından: 
Alemdar z:Hlr Seyit Ali oğlu :llcvlüdün yeni maliye şubesine olan 

:1697 lira milli emlak "atış lwdcli borcundan dolayı haciz edilen Ah -
metağa i\I. Annfartal:.r caddesinde kaın ~.19 yeni 'a;·ılı Ye 12~0 lira 
kl\·metindeki dükküıı vili'ıvet itlare hey' eti karariyle 21 gün müd -
d~tlc müza)·edeye ~ıkarıl~ıştır. Taliµlerin l!;-5-941 perşenbe günü 
"aat 15 d~ viliıyet ida~e lıe~·'etine mür:ıcaatları ilan olunur. 

2:\ 29 5 10 1517 

lstanbul sıhhi müesseseler art
tırma ve· eksiltme komisyonun
dan: 

Dt'vlrt hastaııdeıi ıhtiyacı için 10 ili'ı l!'i hin kilo hrut yerli idrofil 
pamuk pazarlıkla 'atın alınacaktır. 

1 - Eksiltme 7-5-9.J.l çar~anba günü saat on beste ağaloğland.ı 
sıhhat ve içtimai mırnvenet ınüdüı·liiğünde kunılıı komi•yon-
cla yapılacaktır. . . 

'2 - Muhammen fivat beher kılosıı ic,ıı l 'lO kuruştur. 
3 - Kati teminat 2926 liradır. 
1 - İstekliler şartnamesini her gün konıisyonıla gÖl'ebılil'it'I'. 
3 - istekliler 1941 yılı ticmct odnsı ve,ikasiyle 2490 ,ayılı ka 

- ııunda \'azılı vc,ikalar Ye lm is,• yeter kati teminal makbuzu 
veya banka mektubu ·1e belli giin Ye 'aatta komis_nına ~·el • 
nleleri 2 5 1612-!l~~g 

Otel - G azino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 



l SAHiFE 4) '(ANADOLU) S MAYIS 1941 PAZARTESi.,;;;::; 

-(7,\ /I' /,71- r-Türk Kadınına-, 
~~ 

·,· ·.s .O ·N .. HA B E R L E .R 

---- Irakta ıtaruan mantıkı 
Tarih karşısında 

lngiltere 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Bayan_ Mevhibe lnönünün 
beyannamesi · Harp devamda KOÇOK MiLLETLER. MOSTA· 

KIL DEVLET KURAMAZ· 
Almanya, muhakkak ki şanslı ve 

avantajlı bir harbin tabii zafer mey. 
velerini istismar etmekte berdevam
dır. 1914 har~: karada, bir garp ve 
şark cephesi ile boğazlara istinad 
ediyordu. Alman ordusu, hem Rus
ya, hem de Fransa hududlarında 
milyonlarca dütmanla boğuıuyordu. 
Halbuki bu harpte, Majino efaaneai 
arkasında bol bol ayak politikası 
yapan Fransa sırçadan bir kö§k gibi 
parçalanıp gicfnce, esasen ıari( hu
dudunda serbest bulunan Almanya -
nın, bütün bir Avrupayı iatili ve ta
hakkümü altına almaması n1evzuu .. 
baha olamazdı. 

Almanyanın, teker teker yakala
yıp yere serdiği devletlere bakınız; 
Bu birer avuç milletler, harp ic;ı~n her 
türlü hazırlıklarını yapmı' bulunan 
ve ıonu gelmiyen Alman kuvvetleri 
kartıaında tutunabilirler mi :di? Yu-

Türk kadını, her büyük günde 
erkeğinin yanındadır 

İslaıılıul, 4 (Telefonla) - Milli Ş~fimiz !"met 1ııönüniiıı refik:ıları, 
Yardım Sevenler Cemiyeti fahri reisi Rn. ?lfevhibe İnönünün Türk kadı
nınn bcrnnnum.es.i: 

Türk kadını! 
Türk \'<1!.:ınıııın her Türk ferdinden glindelik işleri dısında büyük hiz

metler beklediği g(inlerdeyiz. Böyle günler, kadın, eı·kek bütün Tül'k mil
:«tine suur ve hamle veren günlerdir. 

Türk kadıııı her büyük günde <'rke ğiniıı yanındauır. Erk.eğine e~tir. 
Ilu cz<>li hasleti yeniden ıne.nl:ııııı koymak fıı-.atı gelip çatmıştır. 
Yarılım &vcııler Cemiyeti sizl~re milli mOdafaa hizmetlerinde gönül-

ı n hasta bakıcı olmak, n•.ker hnstah:ıııcleriniıı mu}ıtelif servislerinde ça
lı.•mnk, ordunun ihtiyarı olan malzemeyi hazırlamak \'e bu hizmet için 
,\İıkarada, ilk tecrübeleri;·Ie ınuvaffııkıyetli iıısanltır hazırlamış w reh
)<'r olmu* bulunmaktadır. 

Her ~ehirde buna benzer insanlar rnrdır. Bütiin Türk kadııılarını, ce
•ııiyct h.ııyatınn yararlık, nıilll müdafaa hizmetlerine hazır olmaji:a davet 

nan kahramanlığı, Almanyanın müt- Yarılım Sevenler Cemiyeti fahri reisi_J 
tefikini mağlup etmittir; evet, bu ı MEı'H/BE /NôN() 
bir hakikattir, Fakat o devletin adı!~·========================-:====~~ 

~ıti~·orum. 

Jtalyadır, ordusunun adı da ltalyan 
ordusu .. Yunan kuvvetlerinin ve kah- Hı•tıer 
raman, vatanperver, ıerefli ve na· 
mualu Yunan ~·IJetinin, bilhassa In-

giliz muavenetinin kifayetsizlıği Ne kadar petroı ı·sıı·uor kartısında Almanya ile vereceği 
harpte mağlup olmaoı, mukaddera- . . 
tına dıl"lmi§ hazin bir kıitabe gibi 1 Lonclrn, 4 (A.A.) - Hıt'.enn P<'t
aarahatıe göze çarpıyordu. Nihayet ""llere el koyması çoktanberı beklen -
vaziyetin hey' eti umumiyesi ifade e- · nıekte idi. Ilitıerin ihtiyacı . senede 1 ı; 
diyor ki ; Alman ordusu, Fransada milyon tondur. H:ılbukı Roman -
verd,;ği ilk ve Yunanistanda verdiği a JX'trolü yedi milyon ton vermekte-
ıon muharebelerden başka hıç ıI:r. 
bir ciddi mukavemet görmemiş ve !;; ovyel istilı.<alfüı :ıo nıil~·on olma~la 

Avustralya başvekili 

Hltlerin ölmesi ile iş 
bitmez, diuor 

Lizlıon, 4 (A.A.) - Avustuıalya 
başvekili l\Icnzi yaptığı beyanatta, 
Hitlerin ölümünün vaziyeti deği ti.. 
ı~miyeccğini söylemiş ve demiştir ki: 

cl\foksadııııız bir adamı devirmek 
ılcğildir; Alman bUnyesinde nesiller
c•r hiıkim olarak çürük bir ruhu de -
viı·mektir. 

Irak tebliği ve halka 
tavsiyeler 

INGILIZLERIN TAYYARE 
FAALiYETi 

Bağd:ıd, 4 (A.A.) - Irak kuman -
danlığı bir hususi tebliğ n.eşred~rek 
düşman tayyarelerinin Irak Ozerınde 
SaUuja ı;ehrini bombardıman ettikle -
rini, bir camie bomba isabet ettiğini ve 
givillerden bir kaç ölli ve yaralı oldu
ğı.ınu bildirmektedir. Irak kumand,nn
Iığı halka aşağıdaki falimntı vermı~ -
tir: 

Soğukkanlılığı muhafaza etmek, sı
ğınaklara girmek, sokaklarda toplan
tılardan tevakki etmek, tayyarelere 
kurşun atmaktan tevakki suretiyle mer 
mi tasarrufu .. 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz t:ıyya -
releri Irak ordu teşekkillleri ile hava 
kuvvetlerine ve Bağdad civarında Re
şit hava meydanına karşı şiddetli ha
reklit yapmışlar, askeri binalar \"e yer_ 
deki Irak tayyareleri tahrip edilmiş
tir. Bir Irak tayyare.qi düşürülmüştür. 

Londrıı, 4 (A.A.) - Bu sabah Hab
baniyedeki Irak topçusunun faaliyeti 
üzerine kamptaki İngiliz siviller ara -
sında bazı telefat olmuştur. İngiliz tay 
yİırelerinin hücumu üzerine düşman 
topçu ateşi hafiflemiştir. Bugün, en az 
iki tayyare tahrip edilmiştir. Hava 
çarpışmalarında da bazı tayyareler ha 
•ara uğratılmıştır. Muhtelif istasyon
l:ır bombalanmış, bir zırhlı tren dev
rilmiştir. Bir tayyaremiz düşmü~. mü
rettebatı kurtarılmıştır. 

kendi ayarına yakın bir ordu karşı- b rnlıer bunun pek azı ıhrac cdıl -
sında imtihan geçirmeden bu zafer- nwktcdir. Esasen ~lmnny~ı. Sovy<'t 
leri kaydetmiştır. Bu ~r şanstır ha_ petrolünü t:ıyyarelerınde kullanmamak 
kikaten ... Fran•a cephesi yıkılma - tadır. Ve binaenaleyh Irak V<' lra!ı 
mıt olsaydı, bugün Avrupanın man- ı•etrolleı ine mııhtaçl.ır. Hunların ikı. 
:zaruı her halde böyle olmıyacaktı. "i 14 milyon ton ıstıhsal yapma~ı_a
Almanya timdi, kazandığı sevkül - tlıı'. Hitler ancak bunları ele ger~ıı·
ceni mevkilerden de iatıfade ede- ,e, pf!rol 'ıkıntısı!"dan kıırtulahıle -
rek, Süveyte, İıpanya ve Cebelütta-ı· eckliı-. 

KRAL KAROL 
ısveçin sigaseti Lizbon, 4 (A.A.) - Eski Rom~nya 

kralı Karol ve madam Lupesko, bır A-

nka, yakın farka veya Rusyaya doğ-
r':'. sıçrıyaca~tır. Bu_ böyle ~lduğun_a Yıınanistanda 
gore de İngıltere, agır ve cıddı bır 

Stoklıolııı, 4 (A.A.) - İsveç hari- merikan vapuru ile Havaruıya müte
rlye nazm Günter söylediği bir nu -1 veccihen hareket etmişlerdir. Vapur 
tukta isveçin harici siyasetinin da-

1 
kalkıncıya kadar Karolün seyahati giz

hili ve harici istikliil ve hürı·iyefinin 

1 

li tutulmuştur. 
muhafaza,ı olmak liizım geldiğini ---------------
a~ı kça •öylemiş ve demiştir ki: l 'it r..I fıaya kuv 

cBu vaziyeti muharipler sarahaten ngı ere, nay • 
knbul etmişl~rclir. İsveç ~e bunu a - vetler çıkardı 

LARMIŞ 
Berlin, 4 (A.A.) - D. N. B. Ajan

sı Romadan bildiriyor: 
Bütün italyan akşam gazeteleri Lubli 

yana vilayetinin italyaya iltihakını se
liiınlamaktadırlar. 

Jurnale D'!talia gazetesi makalesin
de hülfisaten diyor ki: 

•Sloven topraklarının mühim bir 
kısmı krallığımızın bir parçası haline 
gelmişlerdir. Bu mıntakanın Alman 
halkı ile meskOn kısmı Almanyaya kal 
mıştır. Slovenler meselesinin bu suret_ 
le halli gayet tabii görülmelidir. Çün
kü buradaki milletler, lisan, ırk itiba
riyle birleşemezler. Slovenlerle de an
laşamazlar. Keza Slovenler nüfusça 
azdırlar. Bulundukları arazi küçüktilr 
ve milstııkil bir devlet kural'IU\zlar. 

Tobrukta 
Alman taarruzu püskür

tülmüş bulunuyor 
K11hire, 4 (A.A.) - İngiliz orta 

şark karargahının tebliği: 
Tobrukun harici müdafaalarına 

kaıışı düşman hücumunu tekrar et
mesi muhtemel olmakla beraber dün 
öğleden sonra düşman tanklarının 
topçumuzun şdidetli ateşi k11rşısın -
da gııri çekilmesi üzerine hilcum 
knt'i surette önlenmiştir. 

Sollum mmtakasında motörlü kuv 
vetlerimiz muvaffakıyetle tetevvllç 
eden yeni bir akın yapmL~, dUşmana 
kayıplar kaydettirmiş ve esirler al
mıştır. 

IIabeşistanda Ambalagajı üzerine 
ilerliyen kıtalarımız diirer mühim bir 
noktayı zaptetmi.şlcrdir. 

Cenup bölgelerinde harekat de -
vam etmektedir. 

Kahire, 4 (A.A.) - Reıınıen bildi
rildiğine göre, dUşmanın Tobrukta 
yaptığı taarııuz durdurulmuş ve düş
man tankl11n çekilmiştir. 

000 

Amerika 
vaziyetle karşı karşıyadır. Avrupa- ( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
dan ayağı ke11'lmiştir. Düşmanı ile, ıw kar~ı himayesi bulunan kırk be8 
kendi imparatorluk yollarında, Ak - lıin ki ilik bir kuvveli kurtarmı8lır. 
d~niz, Cebelü~ta~ı~, ~a~n .. şark ve\ ı·unani~ta~~.aki .k~tvvetleriı~ _tahli,yf'si 
Suveyşte harbın ıkınqı buyuk safha -,c<na<ın<la ık; loıpıc\~ muhrı.bı kay?ct: 
sına atılmaktadır. nıi< olmaklıgımızı bır mucıze telakkı 

zımle nınhaıaza cdecektır.> l 
1 
.. 

--ooo ( BAŞTARAFI 1 NC SAH rEDE) Demokrasi için dövüş-
+. mişlerclir. Harbiye nezaı·elinin bu bap 

Biz, müttefik devletin, artık daha, ede.rim. fngilteı e şimdi en nazik dev
enerjik, daha fedakar ve hareketli ı re,;ini idrak etmiş. bulunuyor: Çünkü 
bir askeri tempo tutması icabettı'ğine Atlantikte, Akdenızde \'C hatta Basrn 
kani.iz. Gerçi harbin netic~ainin At-ı kürfeziııde bir çok mesel~ler karşı•ın
lantık meydan muharebesınde hal • da lıuluıınıuktadır. Ameııkan ) ardı -
!edileceğinden de ıüphemiz yoktur. mının nrtnıa:n nihai neticeye olan ima_ 
Fakat Akderi-z hakimiyetinin ve Ak- ıı mızı ku\•vetlendirmektedir. 
deniz hareket üslerinin ve geçidlerİ· -
nin mihver eline geçmeıi takdirin -
de, Atlantik meydan muharebesinin Tarihten yapraklar 
1950 den evvel l:#mesi imkanı olmı- - Battarafı 3 üncü sahifede -
yacağı gibi, bu zaman zarfında da- len biri Cehennem :Mabudu Volkenin 
ha bazı devletlerin lngiltere aleyhine t 
olan cepheye iltihak etmeleri de göklerden kovulması üzerine buraya 
muhtemeldir. Irak bile kafa tutmak irıme,;i efaane<idir. ikinci efsane da
iıtedikten sonra, menfaatleri lng'lte- ha entera<sandır. Limni adasının er
re ile tezad halinde bulunan devlet- kekleri ada kadınlarına rağbet etmez 
ler fırsat dütkünlüğü yapmaktan \,aska kadınlarla düşüp kalkarmış. 
utanırlar mı? Li~ni kadınları "bir gün sözleşmiş, 

Binaenaleyh, lngilterenin Britan-

Cenubi A,rika taki tebliğinde deniliyor ki: meğe hazırdır 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE) «2 mayısta Rabbaniye tayyare mey Vaşington, 4 (A.A.) - Ruzvelt, 

. . . . . danına doğru harekatın başlamasından k'I 0· b' ~- · kil 
sayılabılecek ':>ır ıapo!.1 gazetesıııın ~A- sonra Basrada doklar mıntakasını, ha- Vilson adına di ı en 1r a 1<..,nın -
vu;ıt;alya da_ ıapo~ nuft!zu altına gıre- va Ussünü Ye santralı işgal etmiş bu- şad merasimi vesilesiyle söylediği bir 
cektır) şeklınd kı nesrıyatını hatır - lunan İngiliz kuvvetleri tarafından I- nutuktı_ı ezcümle dkemi~tı: ki: .. f 'd 
I· t k · . . . . . - Vilson demo rasının mun erı en .ı ara , rak kuvvetlerinın gerı çekilmesı ısten. ' - ·· ı · r ş· di 

- Uzak •arkta bövle bir vaziyet in- . "'hl t .1 · ""ksek ütbel' yaşayamıyacagını soy emış ır. ım. 
k . f t k'ted B - k B · 'b' mış, mu e verı mış ve yu r 1 b'z bu fikri alkışlamakatayız Bu abı-·ı~a e me ir. üyü rıtanya gı 'I bir Irak subayı buna muvafakat et - 1 

• • b' ·h ktl 
Amerika da kendisini tehlikede gör - . t' F k t üdd t b'tti .. h ide Irak de ıle ınancımıza uygun ır .a.re _e 

k el . N'tek' b' t k d' · · d mış ı. a a m e 1 gı a bulunuyoruz Evvelce bunun ıçın dö-me te ır. ı ı ım, ızza en ısını e kuvvetleri geri çekilmediklerinden top . . .. · h f -
müdafaa için bütün kaynaklarını hare çu ,.e tayyare bombardımanı ile bunlar vüşmüştt~k. Bu~unh mu a azası ugrun,
kete getirmiştir. Bu hadise, cenubi AL tardedilmişlerdir Habbaniyede iki sa- da da döğüşmege azırız. 
rikalılarııı kendilerini fazla emniyette ha üzerindeki Ir~ kıtalarıııa karşı ha 
görmemeleri için bir ihtar teşkil eder. rekata geçilmiş, cumartesi sabahı tay-

000 yarelerimizin bombardımanı üzerine 
Tobrukta Irak topçusunun ateşi fasılı olmağa 

-BAŞ TARAF! 1 NCI SAH iFEDE- başlamıştır. 
kadar bir cephe üzerinde ileri mınta- Londra, 4 (A.A.) - Resmen bil -
katarı zaptetmiş, fakat İngiliz tankla- dirildiğine göre İngiliz kıtaları, Irak 
rının mukabil hücumu düşman kuv -

IRLANDA. TECAVÜZE KARŞI 
DURACAKTIR 

lngiliz tayyare 
faaliyeti 

Geniş hücumlar uaptt1ır , 
16 tayyure düşürdüler, 

hiç zayiat vermediler 

Londra, 4 (A.A.) - Alm:ınJıır:. 
dün gece lngiltereye yaptıkları ıı~· 
kınlar esnasınd·a 16 düşman t11yY giliı 
si düşürülmilş olduğu halde ln l"'r( 
tayyareleri Kolonya, Bnest, No ı~r· 
\'e diğer yerlerde yaptıkları 3kın 
dan kamilen dönmüşlerdlr. tri-'" 

Tayyareler K-0lonya endil• ·ne• 
merkezlerine ve Brest tersh11nesı ,·e 
Bu lonyi ve Şerburg doklll1'ln.a )eri· 
cenubi Norveçteki petrol hıızıneter· 
ne pike tayyare meydanına, :R0 

1,,r dam petrol hazinelerine taarruzış· 
yaparak büyük yangınlar çıkartll 
!ardır. ıuıı. 

İngiliz tayyal'eleni Bresttc bu .~ 
m:ıkta olan Şarnhorst ve GneYZ11

1,r zırhlılarına ağır bombalar atıııIŞnP.. 
ve Duseldorf üzerine de akınlar Y 
mışlardır. 

Afrikada: · 
Kahire, 4 (A.A.) - U:ıvn teblı • 

ği: . adG 
Dün gece tayyarelerimiz Lı~Y t:ıb• 

Beninnda ;k; yunkers tayyansı al" 
rip etmiş, diğer bazılarını haSııın 
uğratmışlardır. Bingaziye yııı>1 

1 , hilcumd11 büyük yangınlar çıklld1'.1 • mış ve şiddetli infilaklar kayde 1 

miştir. gıı. 
Tayylll'elerimiz Ambalalti ve JIB. 

lamada nakil vasıtalarına ve ıco o!O' 
rına ve düşm:ın teşekkU! ve deli tir 
rıntı geniş mikynsta znra1'1ar ve ıı 
zayiat verdirmişlerdir. ---oo, _ _ _ 

Alman resmi tebliğinde 
neler bildiriliyor? 

rd0' Bertin, 4 (A.A.) - Alman o 
su başkumandlll'.llığının tebliği: gece 

Yüzlerce tayyaremiz, diln eli 
Liverpol limanına saatlel'Ce s~ııf· 
hücumltır ve tahribatta bulunınU b•t 
dır. Muhtelif tce99Uslerde, hubU ıd' 
antrepolarındıı ve askeri hedefle piJI 
yangınlar çıkarılmıştır. !ngilterept' 
~ark sahilinde bir liman ile cenU. (t 
bir şehirdeki Silah imalilthanele~1'r 
bir tay)'are maydanın:ı da taarrıı " 
)'apılmlŞtır. 

Tobrukta: tı· 
Düşmanın tanklı kuvvetlerle ?~.ıı 

ğı bir taaruz tardedilmiş, 16 dUh11ıı· 
tankı tahrip edil~ir. Tobru~ 1 '('t• 

nına müttefik tayytırelerle ıhü~~pi• 
ken yapılan taarruzda yüksek kır 
latolu bir gemi tam isabetlerle ıı 
hasara uğramıştır. 

1
n• 

3 Mayısta Giridde Suda limtı11ıış· 
yapılan bir taarruzda, 10 bin tonbifİ 
toluk bir gemi batırılmış, diğN' dG 
hasara uğramıştır. Malta adas~f ıııiS• 
muhtelif tesislere hücum edı re· 
i•abetler olmuştur. Düşman taYYa111ıı 
!eri hafif kuıvvetlerle A!manY~tit· 
ııarp mıntalmsına hücum e~ııı \. 
Birer düşman tayyaresi düştlt'(l~ıı. 
Atılan bombalardan siviller ıırıı~ 
da telefat vardır. 

ya adasuida dört milyonu mütecaviz isvan ederek biıı gece bütün ada er
olan kuvvetin ataletine Q'hayet ve - k'1? klerini öldürp erkeksiz kalmış -
orerek Afrika, Süveyş, Cebelüttarık !ar. Argafonlar hiç bilmedikleri bu 
meselelerini halle çalışması tazım- adııya ra'itlayınca, kadınlar onları 
d lıii.Yük bir ali\ka ile ktırşılamışlar .. ır. 

\'etlerinin bir kısmını geri çekilnıeğe kuvvetlerini Basradan tardetmişler _ 
mecbur etmiştir. dir. 

Spenderin general Blamiden aldığı 
m1'sajları tetkikten sonra Yunanistan 
seferini milteakıp 12 bin kadar ingiliz 
Avu.~tralyalı ve Yeni Zelandalının li
kıbetlerinin meçhul kaldığını tahmin 
ettiğini söylemiştir. 

---x---

Nevyork, 4 (A.A.) - Irlandanın 
Amerika elçisi, burada irad ettiği bir 
nutukta, Irlandalıların her hangi bir 
tecavüz takdirinde memleketlerini kah 
ramanca mildafaa edeceklerinden bah-

setmiş ':'e o 1;akdirde ~m?ri~_nın yar- AVUSTRALYA BAŞVEKiLi 
dımını ~steınış ve demıştır kı. ı 

- Şimdiki harbin neticesi ~ oluı·- Lizbon, 4 (A.A.) - Avustral_yıı ~-Tayyare imalatı ağırdır. Balkan 
muharebeleri ise tayyarenin rolünü 
bir daha meydana çıkarmıttır. Ame. 
rikanın kendi ordusu i.;ı'n hazrıladı
jiı tayyarelerden bir kıamı mutlaka 
lnıriltere harp aahalarına getirilmeli
dir. Ticaret kafilelerinin Amer'ka 
tarafından daha ciddi bir himayeye 
tabi tutulması da mutlaka temin 
edilmelidir. 

Har~'n birinci aafhaaını hazırlık
sızlığı ve zaruri bazı şartlarla kay -
bettiği gizlenemiyecek olan lngilte
renin hiç olmazı& ikinai safhaya da
ha ağır bir sıkletle girmesi, hem At
lan~k meydan muharebesi, hem de 
netice için kat'i bir lüzum haline 
gelmittir. 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Irak, bugünkü vaziyet: 
te ne yapabilir? 
Baıtarafı 1 nci Sahifede -

ibarettir. Irakta 50 den fazla tayyare 
yoktur. Bunların yalnız yirmi:ıi mo -
d€rn ve ekseri"i İngiliz mamulatıdır. 
Maamafih bir kaç tane de İtalyan ve 
Amerikan tayyar~si vardır. Bu kuvvet
lerin za.fı bilhassa yedek parçaların 
ııok,anlıı(ında ve pilotların antreman
"ızlığındadır. 

Bu kuvvetlerin kar~ı;ında, iııgiliz
lerııı Bagraya yaptıkları ihraçtan e
vei Hubbaniye ve diğer bir tııyyıır..ı 
nıeyılanmı tutan altı zırhlı livaları ile 
vedi motörlü birlikleri vardı ve bun -
iarın ekscri"i Hindlidir. 

Aynca Basra karşısındaki İngiliz fi
lo~unuıı tahdidini de unutmamak lazım 
dır. Irwk, Suudi Arabistan ve Yemen
len kuvvet alarak ve mihvere müra

caatla yardım istiyerek Irak ordusu -
nun İngilizleri nazik vaziyette bırak
ması ümidinin tahakkuk edilebileceği 
satıılamaı. 

• 
Bu meşhur yeı•İe~·in tari~l.eri. şun_u 

islıat ediyor: Tarihin scyrını .hıç_ b_ır 
~c·y değşitiremez. Yunan mılletın!n 
ııcı günleri belki uzun sürecektır. 
Fakat ~ahibi olduğu yerlere mutla
ka kavuşacaktır. 

KAYBOLAN VAPUR 
Londra, 4 (A.A.) - Müselliih Yol-

sa olsun, komşularımızla ve bılhaesıı vekili Makenzi, buraya gelmJ~tır. !e
en yakı~ komş~mıızl~ kavgalı. halde rııdan hava yolu ile Amer ikaya il rt' 
k:ılmak. Jstemeyız .. C?grafi vazıy~ti : ccktir. Zaman zaman Jngiliz tııyYll .. 

ter adlı ticaret vapurunu~ g~lmesi faz- miz ve manfaatlerımız buna müsaıt !erinin refakat ettiği bir Portekiz t•). 
Yunanistan arazisinde kalan üc; bin 

ki~inin mühim bir ekseriyeti de gayri 
faal unsurlardır. 

la gecikmiştir. Kaybedılmış olması değildir. Fakat komşularımız da !.ster- yare şirketinin yolcu tayyaresi ile flll 
muhtemeldir. Vapur 13200 tonilato !erse, kavga sebeplerini ortadan kaldı- miştir. 

Niyazi Ahmed hacminde idi. rabilirler. ---x:---
- sını görmek vesilesiyle seyahat ediyor- Fransızlara göre 

:-lormkandi trhans~tlnntik vapurun~~ IE • . d • it ı du. _ Baıtarafı 1 acl Sahifede ...,. 
Nevvor a seya atı, mayıs ayının srarengız enıza 1 ar Evet, Evetin hem babasını ziyaret ~-güz~! '" en neşeli gUnlerine tesadüf edecek, hem de babasının karşılaşabi- İngiltere .bu devletle ba.ı:ı yar~ı.ıııdl ıısııi 
~dirordu. Muazzam tran"atlantik va- leceği her hangi bir müşkUlü kendisi !arı llzerındc anlaşmışhr. Şırn 
ııııru ilkbahar güneşi altında pı~ıı pı- Aşk, harp, dehşet ve macera -----•ıne beraber haııetmeğe çalıııacaktı. vnadı b~kaıaı.; da ~·apabııtr. 
nl Atla~ denizinin berrak ve sakın su- Tayyare binbaşısının kızı,_ ço~ mu- Suudı Arabıs~ ~ yaı;ıacak? arııın 
!arı üzerinde kayarak haşmetle ilerli- - 1 - len& bir gençti. Esmer gilzelı idı. Fa- Harp sahnesı geruşledıkçe, ş 
;ordu. ris Şöveliyc, mc~hur doktorlardan Le- btı itibarla büyük bir şöhret kazanmış kat .ırözleri 0 kadar parlak, çehresi 0 ka ehemmiyeti günden güne artıyor .. _,. 

O günlerde bu seyııhate i~tirnk et- vi~ ve Kanada katolik piskoposlarından bir zattı. Tayyareci ayni zamanda çok dar cazibeli idi ki, onu gören her han- u 
mek bahtiyarlığına erenler, vapur için- bir papaz ela yolcular arasında bulu - cesur ve metanet sahibi bir tayyareci gi bir göz, mutlaka hayret içinde ~na A N A o Q L 
de geçeıı •aatleri büyUk bir ze\'k ve ne- nuyorlardı. idi bakardı. VUcud tenasilp ve ahengı o 
Ş(' ile yaşıyorlardı. . Bir çok ileri gelenlerden teşekkiil et- Dipork, o zaman tekaüde sevkedil - kndaı: fevkalade idi ki en mnhlr sanat 

Normandi lük~ bir vaı>urdu. Aynı mi~ olan bu büyük insan kiitlesi; hiç nıiş bulunuyordu. Faknt tayyar~ilik- karın bile bu canlı heykel karşısında 
zumanı!a alınmış olan bir çok teknik ılu;mad:ın, tam bir zevk \'e ne~ ile teki liyakat ve ihtisası dolayısiyle Fran rluraklamamasına imkan yoktu. 
tedbirler •aye•inde vapur tam bir em- l'ğleniyorlardı. sanın en modern ve en büyilk tayyare 27 ya~ında idi. Tahsili çok yüksek
niyete bağlanmış demekti. Mevkilerin bütün salonları, ayrı ay- meydanlarından biri olan Sele-Medon li Babası gibi fenne çok meraklı idi. 

Vapur öyle inşa edilmişti ki, şima~ ı·ı manzaralar arzediyorlardı. Bir s~- merkı>z tayyare karargahının müdür A.ilesi aristokrattı ve mıırııf zengin _ 
kutbundan zaman zaman koparak dem !onda; büyük orkestranın temposu içın muavinliği kendisine verilmiş ve o giln !erdendi. 
zi istila eden muazza~ı buz ~ayalar~n~ı 1 :ie dans eden çiftk?r gözüküyor, diğer ltrde Amerika hükumetinden alumin - Evetin güzel olduğu kadar temiz ruh 
bile mukavemet e<lebılecek bır zırh ıçı- <alonda kağıt, t:ıvla, bilardo oyunları rom mübayea etmek üzere NcYyork hı ve nazik bir kızdı. Herkesle çok iyi 
ne alınmıştı. Yangın ihtimallerine kar oynanıyordu. Orta salonda da konser ~ehrine gitmişti. geçinen bu genç kızın karşısına, incelik. 
~ı da vapurda hususi tertibat yapılmı~- verilİ\'Ordu. Yiini herkes arzu ettiği Amerika hükumeti, askeri ihtiyaca- V;) nezaketi karşısında, ilşık rolilnil oy
tı. . gibi eğlenmek için her fır~ata malik lıııa tahsis ettiği maddelerin ihracını nıyabilecek cesarete malik her hangi 

Normandi vapurunun bu seyahat!ne bulunuyordu. menetmiş bulunuyordu. Buna rağmen bir erkeğin çıkması imkansız gibi gö-
i~tirak eden yolcular pek çoktu. ı:ııı - Bu mesucl ve bahtiyar inBan kafilesi Dipork, arzu ettiği maddeleri mübayea r(lnilyordu. Herkes, bu cepheden çeki-
hassa milyonerler ve yüksek şah~ıyet- ara~ında bilhassa herkesin nazarı dik- etmek için Amerika hükumeti ile yap- ııiyordu. 
l<'r, yolcuların mühim bir kısmıııı !eş- katini celbeden dilber bir Fransız ka- tıih sıkı temaslar neticesinde muvaffak Maamafih Normandi ile seyahatin
kil ediyordu. Bunlar m~yanında ma - dıııı idi. Yolcuların bütün dikkat ve olmuştu. Esasen o günlerde dünya ~u!h ıl • böyle bir teklif karşısında kalmış- 1 ruf Amerikalı miiyarcler Fild de beş hayranlıklarını üzerinde toplıyan bu ve milsalemet içinde idi. Harp, katiycn l ı. Geminin ikinci kaptanı olan otuz 
kızı ile beraber birinci mevki yolcuları genç ve güzel kız, meşhur Fransız tay_ hatır ve hayale gelmiyordu. \'ıı~larında Marsel Kost, gayet kibar 
arasıııda yer almıştı. Bundan maada yare binbaşılarından Dıporkın kızı Bu itibarla .!,>ipork, _Am!rik:ulan_te; bir hamle ile bu cesareti gösterdi. Ve 
Lord Ronsinıeıı ve refikası, İngiltere madmnzel Evetin Dipork idi. darik edeceği maddelerle, büyük bir bilhassa kızın alakadar olabileceği fen-
erkiinı burlıiyei umumiye reis muavini Tayyareci Dipork; ilk defa olarak rol~u tayyaresi imal edebil:celdi. ı:1l- ni meselelere karşı harikulade vukufu
Sk A 'k d basanı· inşa edilen dümenli tayyare ile uçmak tekım hıızırlamı~ olduğu plan sayesııı- nu göstermiş olmaktan müte\'llit bir 
· oot ı:nerı a , ~nanmasının .. ' ı- ve havada yaptığı muhtelif manevrala dedir ki Amerika hilkilmetinin muva- vaziyet içinde ona sokuldu. 
rnlı Duvıs. meclıaJ .mebusan reısı, ma- rı muvaffakıyetle bitirmek gibi muvaf- Cakatini istihsale muvaffak olmuştu. 
dam Iaıicn, maruf filozoflardan llfo- Cakıyctli bir pilot olarak tanınmış ve Dilber Evelin de Amerikadaki baba. - Devam edecek-
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