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Ankaraya döndü 
Ankara, 1 (A.A.) - Reuicum· 

hur '\'e Mllli Şefttniz · lamet lnönü 
Ca.rp viliyetlerindeld tet.Jc;'k &eya -
lıatl erinden Anka.raya avde t buyur· 
hı\19lardır. 

---
An .erika harbe 
girmek üzere 
bulunuyor 

Amerika Harbiye Nazı
rının nutku 

• 
Yen i hadi.eterin doğuıuna !'ahne olftn Baida,fın umum) man%aras ı 

ve Kral Faysal lköı>rüıü 

Çörçil dün: mühim be- lngilizler petrol kontro· 
yanatta bulundu lünü gene ele aldılar 

( Vö O S yet ü rr=n telbDoğo 

Herkes hava taarruzlarıria 
.karşl siper hazırlayacak! 

Müddet Hazirana kadardır. Emri yerine 
2etirmiyenler de cezalandırılacaktır 

İzmir vilayetinden: bina lard n oturanlar ve bulunanlar tarafından mü-
1 - Hava taarruzlarına kar.§ı korunma hakkın- sait bahçcl~r,'nde, arsalarında veya civarındaki e l. 

daki kanun, nizamname ve talimat hükümleri dai- veri~l i yerlerd e nümuneainc uygu n şekillerd siper -
tesinde neırolunan broşür ve tebliğatta d a h i bild;. ler kazdırmağa ve kazdırı lmış olanları ıslaha ve 
rildiği üzer~ ıneakenler, apar.tmanlar, ınüeaseııeler, gN·ek bunları, gerek al ınması icalıeden diğer k o · 1 
fabrika lar, imala thane le r , iş evleri ve sair heı· nevi ( DEVAMI 2 NCI SAHiFEDE ) 

Almanya ve ·müttefik
lerine ağır şekilde 

hücum ~tti 

. r 
Lold Cerc,ıene he.zegan- ırakta şiddetli bir muha. 

========~=:::,~-:-----------

ın111tarıuı tam mana. 
anı gardım tstedl 

da re Türkıueue ısnad- rebe devam edigor 
ıarda bulundu 

Nablusta lngiltere lehi
ne tezahiiraf ve teslf m 

olan lraklıl<ır V~şington, 7 (A.A.) - Harbiye na-
~ırı Simsoıı dtin ak.5am yaptığı bcya- Londrn, 7 ( A.A.) - A,·~ım kama- Kıılıiı'IC, 7 (A.A.) - <Jrtn ş*'k fu-
natta, harpten evvel, milletler arasında rnsı iki giind<'n ber i devam eden mli. giliz umumi karnrgfihmın tebliği: 
kanunun hüküm sürm~i ve ihtilaf- zakerclerini bitirmi:? \·e b:ış,·ekilin tiah!>nııiyc<lcki .l ngiliz lım•a kunet~ 
lnrıın kU\·••cte miiracnat surüiylc de- y:ıptığı b('yanaUnn .sonu fü;c kar. ı ter i tesisatı ctrafınduki mıntnlrndn \'!'!. 
Ril~ adli usullerle hnJli için Amerikanın 4.n reyle hükumete itim:ıd beyan et- ıiyet çok dnh:ı az gergindir. Ge~ Ya
~Gk gayret s:ırfcttiğini söylerni,s \ 'C miştir. pılnn İ ngiliz keşifleri yamaçlar civn
demiştir ki: Çörçilin yaptığı beyan :ıt gayet mii- rındnki dii5m:m mcvıi~rini . gnyri 

Çörçil, cevap verdi ve 
nihai zafere kat 'i inıa
nı oldıığunu bildirdi 

1 r ak Harbiye Nazırı 
Ankaraya geliyor 

B:ığdnd, 7 (A.A.) - Irak Hnrb.ire 

nazın ~aci Şe\'ket Atıkamyı ziyaret 
i~in B~ğ'ılacld:rn hareket ('tnıiştir. 

(- i'nl'i !) vkct. lı:ıkın Anknr:ı 

sefnNtindc bulnnduğu gilıi 19!39 • 
l 940 seneleri içind<' gt'llC Tli tkiye<le 
hükumeti tnr:ıfınd:m resmt v:ızifeler· 
de kullanılmıştı. E\·velce Hurbİ\'C' 

n~zıı-ı iken, llnrici) c nazırı ih· lıern
ber Ank:ır:ıyı tin 7.iynr~t <>tmi~ti.) 

--·ı 

sKeRİ vAziv - Zam:uı oldu ki bu şekilde Umi<l- himdi. lngiliz b-~cwckili Atlantik m\\· nwşgul bulmuşlardır. Kantın cenubun. 
l r doğdu. .l<'nkat bu iimidler ~ok nz harf'besin.e tc-m~s <>den kısmınd:ı 94 1 d:ı kfün yayJ:ının :nsi~erden kurt:ınldı
SürdU. Nihayet bt•ynelmilel iilcmdcki senesinin Amerikan ynrdımlnryilE' bi- ğı l.ıildiriJmcktedir. Petrol boru u h:ıt-
~ttllı ih.lfıl edildi. Şimdi öyle b ir buhran tcceJ{iııi 94 2 S<'n<'sinde h:ızırlnmı.cnk t ı iiz~l'inde bir knı-nkolu işgn] eden nsi_ f·f abeşİ r_ ta~ k U \!Ve t le rİ 
lm11µsındnyız ki, bütün gayretlerimizi programların Ameı·ikadnki im~lutın ler, bir İngiliz ke$if fayyarcsinin ynk- ,;;, 
J\rnN:ilmnm t-.mniyeti müdafaası iize- (DF..VAMJ 4' NCO SAfUf'F.Df~ l !DfWAMJ 4 NCO ~HIFEDE' Mısıra . gelmek üzere lngiliz tayyarecileri uçusa gider lerken 
tin~ teksife mecburuz. - ' 
k l 933 sr:n sinde Hitk!rin riyasetinde- S ı• iki Alman cep kruva· lDÜnyanın en büyük bom 
<);.,~~i~s:· cfıı1::ı:::ı1Y::_~i~i.m~ri~:;; ta ın ~ lnglltare. Af rlkada ha- zörü ne haldedir · ,ı bardıman tayyaresi 

~l::.İl;~rgL~~ :fu~\~~~t :ı~~~~ı:~~i·ıı~~~: sovyetıer hükumeti vaıarda iUi vazigıte Bunlar harp bı·ıı·ncnge ka- Nevuorktan B_erline uça. ladılar \'e bu gaye il~ muazzam \'C :ı8- U 
~~ri hazırlıklara giriştiler. Başvekili oldu gı·rmaktadı·r CBk, UBrB 1DmBd80 

Bunların idnrcc;i altındaki halk, yn- U U d d • 1 1 
tı köle \'aziyctirkı <lü~tü. B~ adamlar, · . \ ar enıze açı amaz ar do" necek 
k~ndi!~ri gibi fütuhat cnıclınde bulu- Molotof Harı·cı·gede tı:ın iki d~vkti d(' kt'ndHerinc bağlndı- ' \ De;-; :-;ieniıı . im:ılindeki harekat inki-

l:ır. Hunlardan biri, Habeşistmıa taar. "aldı. Agni zamanda s.:ıı~.~tk' 21ı:lı~i;ı,._~f~liı!r?:r~~~:1aıgı :ı~ıl~n ~N:;~{;~ Bresi, on beş defa bom- Bu ta11yare 18 ton bom-
tuz eden İtalya, diğ'hi dc> komşusu Ci- 1 ·' ~ "' - .,, 
ll ·hücum eden j:ıponyndır. Bunlar or- km·,·ctl" r :ırasında :ıncak '10 ~ilomctre- · bardıman edildi ba taşıyabilecektir 
ta çağın ilk scııelerfodenl.Kıri kurulan · 1·1tı•nci ·raıst•r Jik ıne;;afo \'arclır. Bu nrnrlukı İtnlynn- . .. tned~niyeti yıkhl.-ır. 1 1 l:ırm Fr:ıns1z som:ıli~ine çekilmeleri Londra, 'i (A.A.) - Havacılar Londrn, 7 ~A.~.) - Bugilnku I..on-

ş k i k iınkfını kalmamış gihiclir.. T "Slim ol- mehafili Brest limnnıııclnki Almnn dra gaze.tclerı. clunynmn. e.n mu.azuım 
• imdi biz hadi~lerc o ·a, ar ya ı- :\Iosko\·a, 7 (A.A.) - ::\ Io~k-0,·a r:uı. malıırı mecburi göriilm<!ktedir. İng!- Şan1hörst ve Cnoynav cep krtt\'nzör. trıyynresı olan B - ~l.9 tıpındekı. bo!f1: 

nıı 'ki, felttk<ıtleri ka\'rnmaktnn uı.a· yosunun verdi~i bir hab~re göl';?, Stalin !izler BabeHistnıı sefor!erinc bitmiş !erinin, bu limanlara yapılan İngiliz bardım:m t.a~:yaresının fotoğra~ılerını 
ğ}z:· Hürriyet dOştnnnı olan ?n devle:~ )fo!otofuıı. yerirı.e Halk krımise?"!~ri . , : . . , . ". . . . . . .. ,.,. ııe~retmekteclırler. Bu tayynr~yı Dug-
l<!rm ıimnmdnrları tarafına:ın, bır hcy'<'ti reisliğini deruhde t.'!tmiştiı- n.tz.11 ı~ IJ b.ıkmakt.ıılıı l.ıı ·. ~~1b.ılnf ı. hiicuml:ıriylc Ati-antik muhar~bele - lns fabrikası inşn <)tmiştir. 82 ton sık-
l:<>k m:lletlerin ~:ıkl:m çiğoondi. On- R:ıdvo ilave t'der-ek ı::nııları hildirıni,: ct~~i son l:ım11k~\·e~1~t har;:ı ~ı~ınc_~· t~- rinin hiç olmazsa .~;u en nazik devıesi !etindedir. Saatte 48 kilometre sürntle 
lar, k~ndileri efendi, diğer milletler tir:· · s,rı ızler, ura akı ·u,·\·e erını ~uı:a e için muhnrt:bc harici edildiğin\? ka- Nevyorktan Berlinc katlar gidebilecek 
köle olmak pronı::ibindedider. Alm:ın- l\I'ik·<>J"rer ı. .. ı" 1 . b. . k . "' )!ısıra sevkNlee<>k ,.e ;\[ı sır Ct?phcsınCle nidirler. Beş haftadan beri gemilerin bo b 1 

k • l • ~ P erme 111·••'n onu- ·h ·ı 1 ok ii tiin kun·etler limandnn cıknmamaları bunun bir \"C 18 ton m nyı A mnn merkezi üze-
Yn, kanun yerine Gest:ı.poyu koyma scrler he\''eti rintseti vaıif<.•sinden ::ıf- •• , - ~ : mı \·cl"\.'J er< en ç ::-; · rine :atabilecek \"e hiç bir ,·ere inmeden 
js t('mcktedir. Hu, işte sözde yeni ni- fodilen l\ıoıotor: şimdi ikinci reis '.>ı- 1 · B. StaHn topLl~.bn~c:ı~l::ı~.,dl~r. . delilidir. Şimdiye kudıır bu limaıın Amcrikaya dönebilecekti;. 
2"mdır k II · ·. k · 1 -~· ·r 11 lk k" . 1 . h . • • · · ı ·· a•agcıncc, \'""pılan ır:, hn•·a ." 1 -nı zarfında "C -" . . . . .. ma ·ta Yl' nr_1cıje onııscr ıgı vazı l'- :ı ·ın11:Wr ı~rı e.v -etı l'ıyasctını, Tob.• ·'kt"' 1n ·ı ı ı·zı"'r gu··ııdt.'ı zd"n ·"' u • •• ıu '' 

1, b z tuş ld d ı l 1 ru " g '" , miler muntaznman bomb:ı.rdıman e- tır. >U yenı nı1.am , ı il' < m:m o u- sini dt• uhdı;:.;ın c >U undnrmaktadı r. hem de Haricin~ ~omi~rliği vazifelc- b k ''t 1 ' d b ı k · • h 
ğ.unu da açık~~ S(iylemi§tir. Şimdi bi· · :\Iosko\'~, 7 (A.A.) - Ta. :ı,iaıısınınlr~ni görme. inin kendisi için güç oldu-

1 
:ı.:d a. sr~e<ıı·h~arr.u1 z arı~a at as.an1ıış- dilmişlerdir. P:ı.znr glin'kü hiictım , nu i ·i g1emb!ı1ıın arp dev:ımıncn 

.. , d"" c,...11ı.-r 1,..1n,,. -ım""" "alı"m"k•-- bı· · · • h kk J 1 • , b t .. at ır. ,., ı \ ercı er. ~on anrıuz arı simdi.ve k:adar emsali görlilmen1is. denize açı a ı ccek]erinden de sıiı>:. 
<aJ ç · "' O\: ' "' •u .• ,., •• "' " ·• "" t<' ıgı: gu :ı · ıııcı~ tı mü.z\errer <>v:ı.nn ı uz<:>. • • .. •. •. • • • · • • • • hif-.:ıı -. 1 l · ı· ~· .··k. k 11 · · · . . . . •

1 
-. 1 . püskurtu1rnuş, murnffrıkı)etlı n<:'lıce· biiyiik bir filo tar::ıfındnn yapılmış - he edilmektedir. 

-Devamı 3 ncü aa euf'!- :sov.r~t er '~.r-~gı ) u. ::ıe nh.· ısı rı- 1 rııw talchınm. ıs'?f ed~ mesı ve rnmı- ler ve cc;irler :ılınmıstır. Sollumda. yal- -------....------------
yn_sc~ clıv:mı uç karnı nm~1e k:ıbul. et-

1 

serler My•ctı rıyaset ındl'.'n affolun- nız hafif kun·etler \rasrnda miir-ıa<lc - e• k 1 •ı• 1 
mıstır Ru knrarıı:ım<'ler suııl:ırdır. ması , ı d ır mu ayese ngı iZ er 

Pı·y· ango l _:_ .)lolotofun ayni z.~m:ında 1ıcm CDEVAM• 4 NCtl .SAHl'FF.DJ:: \ meÇe:r~~rrb~~ün Avam k:ımarasında, 
· gen()ral V~yvelin kumanda!!ındn yarım • Almanya ve Irak Amt:rika, deha- ~~;~~~khirkuvv~t bulunduğunu «öy- fng1.1tere ~e ıtaıu_a~ıarın Şiddetli hava akınları 

Dün kazanan 
numaralar 

Ankara, 7 (Telefonla) - Mill~ ni
)'aİıgonun kc.şidesine bugün Sergı sa
rayında devam <'<!ilmiştir: 

( 37723 

b
"d• 1 • k Bnlknn harbinin .sona e rmesinden zagıafı neJır. yapıyor/ar a JSe erı 8101 ullanmalt onrn mlhv~rcil~rle demokrasiler :ı rn· Londrn, 7 (A.A. ) - Avam knma. I..ondrn, 7 (A.A.) - Boınbnrdımnn 

Rındn şimali Afrikn olm.'\k U7A)r~ bir r:ı.sındn harp vaziyeti iizcrinde mii- t:ıyyıırelerimiz, Alm:ın5m1ııı şimnli 

Lavrensin çöl isyanı 
tekerrdr etmiş 

lngiltere. Amerikadan 
hagırperverlik istemiyor 

t.c>k csnslı kara ci!phcsi kalmıştır. znkercler cercvnn edeı-ken Lordlnr garbisine hUcum etmişlerdir. Hnşlıl'n 
-Devamı 3 neli .. hifede- knm:ırn$ınd~l cln ayni mcvz11d.n mü.~ hedef Bnmlıurgtu. Snhil servisine men

znkı•rc y~ıpılmış ve hiikum ~ t sozcüsu l'Up t.'lyyarcl<.'r de dlişm:m gemilerine 
Lord l\lon izahat \"c•rcrek ezciimlc de- hücum etmislerdlr. • 

·---...... --..""'•""""'·~..-.-.-""""'wo""'•-------· miı;;ıir ki: Lo11drn, 7" (A.A.) - lngiltcr<' bom-
2 1 ;; AR tT l.E.R - Yunani<ıt!lndnki mu,·affak1.rct. bnrdıman t.nyyarcleri, dlin gccıe Almnıı-

Fakat ln'gı·ıtere vazlfBsı·nı uapmasını - - ~izliğinıizc mn knl.ıi l nskc>ııi bnzı n - y:ının .,imali gnrhisine, bilha~sa Ham-
NtınUlmytl 20 bin lira, 1 A I N N vırntajlar elde ettik. Yunıınistan efe- burgn tckasiif <!den büyük taarruzlar 

125508 281543 beklluor NAK L VASITAL R 1 ri, Akdeııizdcki me\·ldimizi iar.ııin ~·apm1~lardır. Neticelerin tamamiy]e 
ve . . aleyhine 1.. MASKELENMES.1 f'llllt'llliZ için bize 2-3 nylık kıymetli nıilşuhede ine hm•:ılnr gayri müsaiddi. 

Numaralara 10 bin li ra, bir znmıın kazandırdı. Ve Alman - Fnkat bilyilk yangınlar çıktığı tesbit 
l7G,449, 219229, 219·138, 27 187& Berlin, 7 (A.A.) - ,·arı resm• , Nevyork, 7 (A,A.) - Ilir Kı·ippcr Bir kaç ay evvel, hükumetin em. !ar burndnki mııhnrt'bl'IC'rdf•, il itle- edilmiştir. Düşman işgali altındaki s:ı -

numarnlara beşer bin li ra. m~nbalar:dnn, s.c~ahiyetdarlar müv~. tayyaresi ile Nt'\'Yllrka gelen A vus- ri1le blitiin memlekette ı,ıldarı mas- rin gt·~enki be,ymıntındn giilünç hir hiller, J,c Hn\'r tersaneleri v di~r he-
Sönları 4845 ile nihayet bulan bilet.- ceheslnde gazeteciler e yapıl an beyn_ tur alya başvekili )leuzis gnzetccilcrc keleme denemeleri yapıldı. Onbet tahmin olnl"{1k kaydettiği kadar de- defler de oombalnnrnıştır. 

lere ikişer hin, ~onları 7122 ile biten nnta göre, Almanya, ı.\hısul petrolle- ynptığı l>e~ nnnttn d"mh~tiı' ki: günden fazla ıüren bu denemeler - ğ'il çok nihr zayiat vermişlerdir. Al - Friz adnlnrı acıklarındn 500 toııluk 
biletlere biner lir!!, ri me.seh~~inin ehemmiyet ini iz:ım et- - Amerikan milleti, lngi?tercnin den maksad, bir harp takdirinde mnııl::ır hizuen çok fnzln zayinta uğ. bir düşmem iaşe gemi ine tnm üınbt?tler 
Sonları 7246 ve 9222 ile nihayctle- mekt.en uzaktır. Fakat bu petrollerin, Ati-antik nıcvdun muhnrelıe.., tn i kn - halkı hazır bulund'4rmak, bütün ıuımışlnrdır. Filhakika Yunmıi~t:ın - olmuştur. Bu gemiye kaybolmuş nazn-

ll<'n bi1etlere beşer yüz lira, İngiliz donanması ile yakın ~ark ve zanınaklığı iÇin biiyük d<>hrı<:ıını kul- nokaanlarm ikmalini zamanında te- da harp ms lzorncsi kaybettik. Hafif riyle bakmak lfızımdır. 
Sonları 0799, 5085, 83 tıı , 2827 ile I gtmernl Veyvelin b litiin J~tı•ol ihti- lanmalulır. Amerika. in:-anlyl'te bil· min eylemekti. Nitelqtm kısa bir za- techizatı nakil \ ' C ağır t.echizatı tnh- Bir tnyym ~miz Hollanda açıklarında 

nihn)ıetlenen biletlere iki ytiz ellişer :vnçlarrnı temin cde('ck mc\•kide ol - ~· Uk hizmetler ifa edehilir. Tav-yare· G\anda i,-i denilebilecek ne ticeler d e rip Pyledik . f•'nknt knybettiğimizden iki dH~man devri.re gemisinden bir tn
Hra du ğ'u muhakkaktır. Bundan brışka , ler imnli'itını arttırnhiHı· . nmnnıcsi alındı ve maskeleme itlerine «nakil daha çok fnzla malzem<', Amc>rikn - nes ini batırmı._tır. Diğerini ateşe v r

Sonu 309 num:ıra ile ııihay~tlenen İngiltere petrol siyaseti, ~imdiye ka- icnbedrn lıokfa , :ızamj ~-tlh sal:1t için vaaıtal•rındaki maıkeleme hal"iç ola- dan Kızıldeııiz li ın :rnhırınn g"lmlş - miştir. Biitiln bu lrnreknttnn üç fo)ya_ 
bUtün.bilctler.e )·üzer 1irn, dar )~:•kın ş:•rkt:ı mahirane bir şekil· işi ııe stırt>tle yolun:ı koync.dbıızdır. rakn nihayet veril4!. tir. Yun'1ııi~tıın muhnrt1 bcsi. harbin r<>miz dönmemiştir. 

Sonları 828, 78!> fü• nihayetlenen bü- de mu\•affa k olmu~. fakat bugUn ar- Sizdt'n hayırpc>n·erlik i. tı'mİyoruz. Fakat maalesef ıörüyoruz k i, na• ilk snfha1-1ıdır. Rur:ıdnki zrıyi:ıtımız 
tun bilHlon; eUişer lira, tık iflus ('tmiştir \'C iki bakımdan Sizden i.c:;teıwn . vazifehizi yapın:ıkh.ı kil vasıtalarına a id olan tedbire de- l H>OO cHir Bunun büyük kı~mı tnhli-

fioııu 76 ile nihıwetlenen biltün hi- t~hlikeve maruzdur . Ihı hiid isl'lcr , ğınızdııı. fngilz milleti de. hen inı gl- vam kararı hemen hemen unutulmu§ ye edilemiyenlerdir. 
Jetı ·re on:ır lira, ~ yn l nız ~1usulda İngiltereyi tehclirl et- bi, bu h:ırbiıı sizt11 lı:ırbiniz old111unu gibidir. Ehemmiyeti ; üzerinde durul. lHiklımet Aiizciisii sözlerine devam. 

Sonu 7 ile nihay~tıencn biletler~ iki. mek le ka lınıyncak, Hindistana giden biliyor. mut olmasından anlatılabilecek bir in, general \ 'eyvelin şimnli Afrikada 
'i<'r Jirn jAAbet etmiştir. karn yolundan dn İngiltereyi m~h - - ------,-------- -- me~lede gösterilen bu ~hmal, zama- ki harekiitta ltnlyanlnra 380,000 

20 bin lira 1st.-ınbuldn. 10 hin lira rum •edccektlıı. Burasının Sllvcyşten çlil isyanı U>kerı·Ur halindedir. Fakat nı gelince a(fedilemiyecek bir ha- kişilik zayi"St \'eJdirdiğini bildiı:erek 
t tnnbuldn, Bf's('r bin Hursncln, Dnfrn. geçen yoln yakınlığını da rlUşUnmek bu dcfn vnıfyet İngiltcrenin nleyhi· tadır. demiştir ki: 
llursnda. 1"ıım<\ır. ~lbay I,ıwrensln meşhur nedir. ,. -- .. ** - Bunun 200 bini esirt 179500 ide 

İtalyan ve yerli as'kerlerrien ölü, ya.
talı ve firaridir. 

Sözcü, Amerikanın Kızıldeniz. yo
lu ilzerindcn yaptığı yardımın ehem 
miyetindf'n b:ı.h etmiş ve şöylece d~ 
vam cimişth·= 

,,öylendiğine göre, Almnnlaıt 
-De•a.ı 3 Ddi ..ı.11.w- -



• 

( AN AO_O_L_U_.)'----.SAll lı E 2 ) 
• !! MA ll l!:i Hı·ll PLl~ŞLMUf 

~ ~ ll~i ı . ı Şe fin Me .. nemenli~ Zavallı Memur 
~ ~ lere armaganlan --·--------

- 1 M illi Şefimizin H alk p arti ve evi- Vazife ug"' unda '"an veırd· So,~·etleı· !dar., , - s t •d Gerçi Başvekil .ve- ne hec'(ye ettik le r i imzalı fotografi r '- . l Duo/ar 
deki teb;,ddul. ıliııı- ov ye 1 are- çenlerde. l.ıir nulknn-1 leri binlerce Men emen linin iştirak Evvelki gün Karalcuyu - hmir ekspr.,sinde feci bir kaza olınu~, bilet 
'nnııı ule:i.kn-.ını u', b da vazıyetı ~ıGıkca 

~ıı:;:;~ıi~ olumıi .. ırlei: sinde vuku U • ~;;~fr~:'.:to ~ı'~~;~; 1 ~~in:o:~~ı:ı::t~:.h iira tiyle şeref ınev-
bt,ri komüni.;t pnrtı- 1 t b dd••ı dairesinde. bunun 
-'İ!1iıı umumi kftlihi an e e U ~~van1 kaınarasına Meras ime iı; t i kl i.l marşı il~ baş-
olan St;din, har ili \"\' ak~ettirilnıe:-;i lfizım 1 la nmış ve p a rt i reir~~ A hmed K a r a-
dahili si.n<"<.'li lıil\·;,- • g2ltli.. imtihan ya-' dayı tarafından bir nutuk söylen -

memuru Bay Nuri, raylaı· üzeı·İo~ ı.lUşPrt~k iki bacağı baldırlal'ından 

k esilmek su reta"yle ö l müştür. 

Vaka, bilPt memurunun Dursunlu istasyonu n d an terenin kalktığı sı
r a da düşmek ü;ı;ere olan bir volcuyu k u rtarmak için gayret sarfett iğ i 

ve yolcu y u t ren e çektiği sırada olmuştur . Yolcu kurtulmuşsa da Bay 
Nurj, müvazenes~ni kaybetmi1, ıayların üzerine düşmüş ve vazife es .. 
J'\As ında b ir yurt da$ını tehlikeden J;.urtarınak için gösterdiği gayret, 

livkumun - hem de hMretini cek· 
tiiii~ı ve ilaçla ;·aknlayıp gözlc·rinıc 
•ürel.ıildiğim u;·kumun - en t.ıtlı ye
rinde. $Okakta l.ıir göriiltii duydum 
Kalab:dık l.ıir ıns:ın kafilesi ıt<'ei.ror 
du .. 

ıta idare P<l»r h Bunu manalı bulan pılmH, w Çörçil hü- miştir Bu mlinaıebet le şehir baştan 
clnii-rııdaıı" "'"'l"ı.•· 1 • künwti. bu imtihan- B ,.. ,.. f 1 başa b a yrak la r la donatılmıştır . u 
"'ızifc kahııl t-n1 ··7.- da.n nıu\·a falt1.\0t ~ 

lar Var k l ve•İle ile Me neme nliler Milli Sefc ki'n, huırilıı Ila"·rk:' cı ·mıô ır. 
ı ··ıt h '· olan inan ve baalılıklarını tcyid et-nlnıu~ ve Ru.-..,\·:!, ııı ngı ert\ :trrıın .... 

s:;retle eski .n"·"'n~- 1-lalkanlaru ~·a.vıln1a- m iş lerdir. 
•ıııu~n avrıımısur. Irak başh.n 5 vma -1111 istememi~. rakat ·-----------------· 
rı:ıG clH J.it;·inoı', Ha- Bulgaristan üzerin- ZABITADA 
ncıye komi"<'rliğ-iıı- c evaplar veriyo r !eki Alın:ın harek5- • -c-- --· -·-·---· -
ti ... n uzakla:imıs .. \"'- tı, k~nd:~ini Yuna-
rine Jiolntof gı•lmi:-:- nistana hsker ihracı-
! • R >mi s~h<>lı. )!ıı Loid Corc gene Tür- "". ~e.cbur etmi~tir .. 
otofun hem h"rieı- Corcılııı b:yan.ıtın-

) ~.Vİ. hem "" ;;"~'; k iye ile mi u~roşıyor? d.an ~nlnsılı)·or ki. 
"'ı·ı·lc.r hev' •t! \'azit"t·- ) unanı:-;tan hf'r ~t·r~ 
'er!nİ y~pan11~·:ltaı,!ı rnğn1cn jstikl3.lini 
hakkındaki t,ıJelıi ola •vam kamarası nıürlafaa.ra clernm et-
r~~l, ~ü:-;t rilnı ktedir il . n1Pk kttrnrını \'t.\rmi~. 
F .. kat huıııla ~ünıııl'ii lngilt~ı·" de ~·anlım 
,,,l,.,bler ıröı ,;ıl«r ,,. müzakereleri Laahhücllcl'ini >·erine 
~taJinin T~a.,,·eJ\Pıitri- !.{~tiıınf~lir. Ilinann-
ni manalı bul:ınlar.ıl:: \'al'dır. Bir ınüd- ıl ~·h. ı.ıınılan rloiavı n~ İngiltere, ne 
(; ~rt2nberi Ht·rliııd ~ l111hınaıı .o\lmnn,·a- lf' )"uıı;ı.Jlİ:'lttıı nıes'ııl :ıddedilenıe.d~r. 

·111 )losJ..:o\'a tılr·i:-;i lnıgiin )Joskl•\·:~ra Çürç:i, bir ~en;ılih irraatının trt ... \'iJ'l 

,-,nmüstür. •dildiği K:,ınal'adan alkı~larla a~·rıl-
l>iVer tarrıftun . ~0\',\'<2t _ j.apon n1ü- mı~tır Ci:ırc;-il, maJüm olduğu ve~~ile. 

n ~ -ıcbatınııı j,-:]t!:-;nı.•si Ameriknda İ\'İ F'ı·ansanırı rökm2xi ü;.ı.:erine ve lngıltc
tc;ir y&pmıı~ıstıl'. Bu , ·b-·ble Ameı:;_ r.:nin d·• ;·ıkılacağı icldi•ısıııın ıloğduii'I' 
1\:.1, Rusrara oluıı ihı·;:c:ıtıııda 1,azı t.ah- ıJİr sır:ula iktid~ır nıevkiine gelmı:-;. ka_ 
,i:dlc·r ;·apmı:'ttr. .\nh.:ı·lk:t, japonya. rada. drnizcle eıı 'Jü~·ük i~ ortnğ'ıııın 
H~ nlilnasehatını j,·i iılanll' cttikt·e Ru::- ,.~~rdın1111clan n1ahrum kalma:-'ına ,·:· 
\'a ile an!f~sn:ı.uk ·i...:I ·n1Pn1Pkl ·clirler. ila],-;Lnın, iki inıparatorluğun (Fran-

/H,tKT.4 r.ıztı f,'T: '" ~·" lngiltcrcıün) mirasına ist!rnk 
Jrakta HııbbaııiY :ıı,·ki t:ınan• nı ,,._ ;cin harhe ııirm~sine rağmen lnv.iliz 

rl:ınında vrıziyet ı;ıg-PizlPriıi ·1Phiıı~ in~ ııiilleti .jn :ızmine Y.~ klı,-,·etint? p:i.iYe
hi.-;:ıftııdır. ~'ak:ıt h:ırp d ·vtcnıdadır. r.'l"'k hJrlıe y:ılnız ı,,ı;;ın:ı dernnıa kn
ller iki tarafın da tav:ı . .::;utu kabul ~t- ra.r \'~rnıj~ti. 
ıncdiklcı i :ınla~ılnwklmTır. lnııilizlı·r, Çiir<:'I. bir senetle• çok isler ha"<ı~
r,·ak tnp~·ugıınun Hai>hanİ\'~ tİYarırı .. nıt1'tır . .Anıt·rikn hugiin 'LnJ!ilterenın 
lnn ~ kilm •!eı,.ni bterr•ekte. [raklıl:ır ırtu(!ıtlıı-. Gürlilürnı' ki, llnlknn w si-
rl<ı bo1.;ta111:a,·rna c.:ı. npiar " rnıekt nınli ~"\ frika hliclist•! r:n2 ra~.11 ·n. l n-
lirlor. dltere c•ok kunetlidir \' 0 i,tikiıııle cnı-

lrnk HarlJi. ' n:ızıı-ıııın da l1Lı•;On. ·ıil·c·tle lıakmcktadır. 
raı·ın • .\nk:lr~ı:· ,gelec".'ği haher v~ril:- °<:'tirc·~ı, AYam kan1arasında. ~Türk 
. \·or .. ft;ılyan raıl.\'osu i.-.(', fraktH fıı- iİ\'}t~2tinin kendi~incl.:ı. ll,\·andırdtjrl de
V''İteıoc•ııin anl:: ... 1 1a:•ınd~ı11 endiş..:· C"dC'- ri.n intllınları anlattıktun ~0111·~1. umu
ı· k t:ıYn-•ut ·,.,lifleri ıin lnıriltereıl~n mi harol<' lııgilt~t'l' R:ısvekhi olan 
g-•Jdiğ''ııi, IJuoıı ıl fnıriltcrcnin zafıııdan Loid ('u ı-c, n~keJ"i harekı."'ltı nıe,·zııu 
ıİ'._;0•ılu·!ııııı· i· .ıılirmddı«l'r. 'ıah,etnı;s, lıu arııılıı Tüı-kiy~nin Alııı:t'l 

. .\lrn:ıı~ -:',;a:-;İ nıahafili i:-. •, hurallaki ·rcmil~rin.in lıo~n .• zlnrd:ın gec:ıne .. İn! 

HIJIS!ZUl\LATI: 
Tirede Akça,ehir köyünde ;\lehnıeıl 

oğlu Mustafa Bilginin evine hırsız 
girnıi~. lıir çok e:yn çalmıştır. Hır.-;ız. 
;.ı.::.ıhıtaca arunıvor. 

l .. imanda ir.mir vapurundH amt.?lc 
)[ııstafa. :\lehmed, İsmail Y~ 
Tla:-:nn: anbardan 5 kilo sal~a ve iki 
'iımlrn ~i?esi çaldıklarından tııtulnıus. 
Acllh·eı·e verilmislerclir. 

Rİr.tK C'BKJJ/Ş: 
:\!imar Kemaleddin cadcl<'sinde \e

mal O'JIU lIOs.yin Çelik kadın 'yüzün
den İbrahim oğlu Yu,;ufa bıçıık çeHi
ğinr10n tutulmu~tuı". 

1 _L 
-IKısa Haberler 1 
-, 1 * Kukla. Karaııöz, Hokkabaz. nisan 
atnıa. ~por ~alonu gibi yerlerin açılma
sı v~ i~letilmesi iein Ilelediyecl2n ruh
;at alıı;ması mecburi l.ııılunduğu halde 
bazı ıncsire verlerincl~ bilhns..;a pazar 
vüııler: seyy:~r ni~an atnH.ı yerlt•ri açıL 
ch{!ı ,.~ lJunların ~ahiplerinin ruhsat 
~ıln1aclıldarı :ınla~ıln1ı~tıı· . Bu gibilerin 
ruh:-;nl alnıaları hlzını ırelctiği alitka
darlara hildirilmistir. * ll:ııı 'l"kel'cilerin kullandıkları 
lıoyabnn gayri sıhhi olduğ'u göriil
mekteılir . Alakadarlar lıoyalı sekPrleri 
teclkik •tmeğe ba~Jumı*hırdır . * Schl'İnıiz lhrucat~ı birlikleri ida-
1·2 lıe\''etleri. dün öğl .,cleıı <onra Birlik
ler b.inasında Birlikler umumi ki\tib; 
B. Atıf İnanın rc:sli~inne bir topJ,,n
tı raıımı~lardır. l"oplnntııln flil'likleri 
niiık~dar eılen muhklif Heı· konusu!-

hücli:-o __ }-:">ı· hü.viik lJiı· ııliıka ilt> takiı> ·~ıli~Ual1 • ,:t.tt:ı-,.in: .... üy!en1i~tir. \~;.ıkti.\-I"' 
ı1111~luı·_ 

•tmf'~·"ı \'C (~~;-:.:..,rt:t \"P. ft.1 tlak3.rlıkla dö- hnrp :-: ·fliğ'i yapMı~ biı· atl.aınllan lıö.\·-
VÜ>I''" cı-İ t:ıkclirinılc• ıntl\·affıık olac:ık '<! ,özl»ı' i~itmek , .. ,ld~n lınzimlir. Ru-

---·OO<>----

ı~'t"''- isar t etnıPkt 1 diı" ntın üz;,c'riılf! \Ör( ·J d?J'hlıl ceYup \'{~1·-
'11oilİt~rt prırf<inU'tıfo.~11~1do: ·ni'"'; .;;uJh h:ılind~ lJll~unnıı bir d<1vJ. 1

-

lngiltere BaS\ckili Çiircil AYam ka· tin: hk ;ıir ıremiyi durclurnmıyncıığıııı 
n1arnı;o;1111la imtihan:~ <>ekilınistir. I~: i lıild'.rn1'..; '""' onn liiz1n1 ır"ten Cl.!\·ahı 
k:1n , .. _,~imali ~!\friku haıPkcltının. İn- .;erm·~lir. 
"i'tcred~ h::fif t•rtio lıir ı,u!ıı·an hthll
le ~ tirdiii<ni, lnırilizl~rin bu h:ırekftı 
k:ır~ı"ııd:ı hir ııe\"i h:ı.rnl sukntıpı:ı 
uj;radıkl:ırı ~(ir[ilüyorclu. 

Fııknt ac:ıh:ı hiiküınet mes'ul mü idi'! 

iMPARATORUN ADIS·ABA· 
BAYA AVDETi 

Londra. 7 ( ..\. .. .\ .) ll:ılıes inıp:ır:ı-
torunun Adis-AIJ,dı:ı.ı a ""'!eti lnırilt"
r~d:- büyük n1en111uniyrt uynndırmı.-ı
tır. Halw~i,tarıch; askeri hnrekfıt ıle
rnınıladır. Bıı h:ırek:ita lıilmis nazH
riyle bakmak mc\';im>izdir. Fakat Ha_ 
hcşistnn ıla kurtulmu.,tur. Bilha"a 
1-fnhe~ c.., ngtl\'"r'eri kralın etrafında 
toplanarak 'on ,·:.ziyeti knrsılamaktn
dırlar. 

Yardım sevenler 
cemiyeti 

MUHiTTE ÇOK iYi ALAKA 
GÖRÜYOR 

) Jemnuniyetle h1b"ı· aldıii;ınııza 
vtire ftırk sn na~; Türk anonim şir -
keti 5İl top . Forbe" sirketi de 10 top 
kaput l:ıezini lzmir yal'dım sev ı>le, 
cemivet ine hediH etmi*lerdir. 

Vilayetin tebliei 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE l 
runma tedbirlerini h a zira n 941 ipti· 
daıına kadar ikmal etmeğe ve e n ya· 
kın po\·s karakoluna mal\ımat v er · 
meğe mecburdurlar. 

2 - Bu müdde t :zarfında ~iperle
rini kazdırınıyanlar ve ı slah v e ik .. 
mal e tmiyenle r ve diğer kol'un ma 
tedbirlerini almıyanl.._,. haklarır.da 
hava taarruzlarına karş ı korunnıa 
kanununun 20 nci madde9 dclô.le -
tiyle viliye tlPr idaresi kanununun 
68 nci maddesine- tefvikan tem yi zi 
k a b il o lmamak üze re vili.ye t ida r e 
h ey'e t i karariyle >ı"rmi beş liraya 
kada r n a kdi ceza tatbik o lunacak ve 
vermi ye-nle r in cezaları kanun d a ire
sinde hapse tahvil edilecektir. 

3 - K eyfi yet tebli ğ ve ilan olu -
nur. 

kendi hayatına ınalolmu~tur. 

3000 Lirayı 
çalan hırsız 

SABIKALININ BiRi iM i Ş 
Çorakkapu mevkiinde emniyet ote

lindP httv\·aıı taciri Ea\• Farukun ~·as
lığı aı,ıı;dnn :ıooo liı·;ısını raLrı Af. 
YOnka:ıahisarııı:ı kaç·an Selimin orn
~la yaka1andı}{ını tliinkü :-.a.).,!1\ızdu 
pzmıôlık. Lazkiy~li uir Anıp nlıluğu 
tesbit edilen Selimin H•ıl atlı :il eh -
med Selinı Haynltır. Dün ııoli• nıu -
hafaz""nıln lzmire getirilmiş ,.e hak
kında tanzim edilen tahkikat evra -
ki.\·Je :ıdliyrye verilmiştir. Selim Ha
yatın Afyonda fazla para ~-ar!ettigi 
nazarı dikkati celbı>tmiş, yaknlnnın
"a tüccar oldugunu 'övlemis. fakat 
.,kıstırılınca :ıooo liray; çaldİğını iti. 
raf etmi~tir. ('aldığı paradan 144 li
i •~\·ı harcadığı anhı~ılmt~tır. 
·~fehmed Selim Hayat g<'cen 'elit' 

Ödenıiste merkez otelinde mi;afit· 
orman "mrsnha m.enıuı·u Bt:ıv Ha:-:aıı 
Tumbanın 22 lirasını ~alar,İk rl '"e
hire kaçtığı, OJ'ıcla cin Yıldız· ot?.lin 
rle B. Süleyman Ertürk adınd:t 'ıil'i
sin~n 10 lir;ısını <;>alrlığı ·•ırnda ,-nkn
laııılıilı ve muhakeme nelicc.'i"cle 
ha1l..:\_ nıahkfını olduğu :ı.nla:;;ı?mt!"-Ltr. 
'ion def:ı h;ıpishnneclc:ı c1kın"ı iz -
rnirf' rrcılmiş ,·e otrl hırsızlığın·,,\ :•lı~ -
tığ't i~in Ut1 defa da ~000 ~ira raln11~
lı;ı, 28.:l6 lira. sahihi n. Faru1.:a rliin 
emniyet mlitHirlüğiinrle t"<lim r•lil -
mistiı·_ 

---•OO<>----

FIAT MÜRAKABE KOM ISYO· 
NU TOPLANDI 

\ piliiyet J1'ıat ~liirakal.e konıi:.;~·<1nu. 
cliin öğleclen ~onrn \ iliıyettt> \ 'ali 11. 
T·"uacf 'f ıık~ult41 rpisli(dnile toplnnnıı;:, 
I·"iat )liirnknlıe isleri ilzrı<ııılr miizn
kt.'rede bulıınmu~tıır. 

)fevı:im m·in~- 'lıt>tide manifotur:ı 
r~Ya~i,·Jcl? avaJ.;kahı fiatlcri üzt.•ı·:ııcıe 
t,;;lkik.IPr .nıptlıP 'lır. Rıı·ılarni f'a!!e
ri yakıntlıı ı .. ,-ı,;t w ilan ed"l<>cektir. 
llnri~kn iılhal ,,clill'n lı:>lık ııgı iıılikL. 
rlrin satıs fbtl•ri komi<rnnra 1eslıl' 
nl unnı llij tur. 

Bıı me; nnı!a bmis.rnnn gPlnı • n]pn 
. •nak üzeri ııde müzaker 'icrıit' hulu-
nuinlll1', b:ızı karar~flı" nlınmıstıı-. 

LIMANIMIZDAN iHRACAT 
]'\i<an 1 !J.1 1 an ıarfıntla limanın'iz

ılan dı.; memlt;ketlere r:J,Pılan ih,-:ı -
cut hakkıııda sehrimiz tit:ıret oclnsı 
islath•tik servisi t~u·afındaıı 1 ıir i;;;ta
t;stik hazıl'lannııştıı'. nuna nnzara 11 

son a)·lık ihrnrnt G~:l,66:> lira kt~·me. 
tinde .;,:ı:; l ,128 kilo nınhtrlif w:ıh -
suldür. 

.\1 a:ıt ::.nndaki ihracat 5.~08.117 
lil'a kn·mHinde 15.H6,127 kin idi. 
:.\f,•:,im i'e:ıleılikçe ihraeHt da az:ıl -
nıakt:ıılır. 

f HALK DİYORKİ 1 

lzmir vardım 'sevenler cemiyeti i -
dare ht'y'eli, bugün faal azanın da 
islirakide Halkevi <alonunda topla
ılaı·ak lzmir k<ıdın l arının Yat:ı•ı i~le
rind.? ,·azife aln1aları hu~u:4undn mü
him knrarlnr ittih:ız edecektir. 

AL TIN BiLEZiK 

INGIL TERE VE MAL TA ÜZE· 
RINE ALMAN HAVA AKINLARI 

:\falla. 7 (A.A.) - A\·cı t<ıyyarelm· ŞEHiR iŞLER i 
himayesindeki düşman bombardıman Dcleıliy . reisi Dr. B,h~et Uz, dün 
tayyareleri '.\foltan bombardıman et- kıırşıyak:ıda Cüzeltepenin :ıihıçl:rndır-

l ncir:ıllıncla gazinosu bulunun nay mis.· sh·iJ emlakte İ1,nzı ha<ar olmcıstur. · ı · · lk'k · • nıa ıs crını tcc ·ı etmtstir Güzeltepe, 
Hakkı namında iyi ahlaklı ,.~ clognı insan za,\·iatı .'·oktur. Bir ka" clü?~an 

19 Mayıs bay-
• • 

ramı ıçın 

H ;ı zırlıklar yd pılı yor 
J fi mayıs jiınna~lık l.ıayramı 1)rog

·~mı ·cin dün öğleden e\'\'el \'i!uyct
te vali Bay Fuad Tuksalın rei liğin
rle l,ıiı· toplaı:tı y(lpılmıştıı" 

Program e~aslarına göre o güıı 
•ııat 1 1 de Cumhuri.'·et meydanında 
,lt:ıtlii'k he~·keli önünde .. <aat 15 te 
Alsnrt:ık stadyumund-1 kut'ulam:ı 
töreni )':IJıılacakiır. Atatürkün he~·
keline ~elenkler konacaktır. TÖ!·~ne 
ınl'k!epler ve heden terbi:. esi mükel
lefle;·i iştirnk eılecekl 0 rdi!<. 

Tıili program için bir kom'te ılı> 
;cçilmi~tir 

-ooo~--

Ödemişte 
BiR KATIL AS iLDi 

Odemi.,le amele E~nırli Ali nğl 
),..usufn otuz lira p:ı.~·a..:ına lan1n ede
rek mcu<lille boğHzını sıkmak slır<'
tirlı• öldüren Kon\·a. Ak;arn,· - C'111· 
d;1k köyü halkından • ıevlüd :.,ğlıİ 28 
_ ·a~ıııcin Kadir A~·giin. rliin salJ:th :-;a
at :1. l ı) el~ ()denıiı::te eunıhu•·;vct 
nıeyclanınd:ı i<lan1 (:cliln1~~tir . 

BURHA NEDDiN TEPSi 
TEMSiLLERi 

>')<>hrim·z h:,lkınH çok aliıkalı temsil
ler \'t'nı:,,k üzen· gelen akıör Buı·ha
ll''<idin Tepsi. hı•raı·etli bir ~nkilıle ha
zırlnnmukln<lır. San'atkar Seniye Teıı
o.:i de ~·:tlnız tıiY ,):-·dC"rclc dl~ğil, A\'rtıpa .. 
ela ·~ok t..1i;clir <'cli'eJJ kltısik \'P e"te1 ik 
danslari\'lc eh.• J)Yrıca hu t('nı~illı:ri ?."1n 
gi ıı leşti r-,,c ektir.· 

naha R. ıiz ndıııcl:ıki ıi<irt w•rcl<'i k 
pi.re<i. lst::nlrıl ,. Ankar:ıtla pek lıll
,·ük alkışlara mazhar nlmn,tur. Eser 
Fr:ınsız<.'nrlan dil:nıize ("'_1 \·rilnli~tir. 
Burhanedılinin Snn.,ıt kudreti hakkııı_ 
tla bu c..:;eri 1'""rnnsada _ı.~ransızca olarak 
o\·n:ulı.frı zaman nıattıuııt uzun nı:-ıka
ele r ;·azmıştır. 

lfi )iayı~ cunın g(inündıın i ibaı'"'ll 
kır · • ll<>r<? H:ılkt:'vindr baslaııar:ıkt ı r. 

. -· 
Halke\•İn de 

SOSYAL YARDIM iŞLERi 
Ualkevi so~yal yaı dıın kolu men -

,;upları dün öğleden sonra Halkevi 
salonunda aylık umumi toııl-aatılnn
nı yapmt~larclır. 

Belediye reisi Dr. Behçet l!z da 
loplantıcla hulunmu~tur. K ola men
sup 218 azanın mühim kı-.mının i~ti
rnkiyle ;·apılan topluntı, çok nhikalı 
gc<-ıni~ \'e kararlar-:.ı hağlanınt~tır. 

---000>---~ 

· QA.DYO .. · 
' .. Kınşıydkad ı 

z i atınd ııı 

k ahve tev
şikayet 1 .• ' ., çok güzel bir şekilde çam \'e süs ağaç-

hir \·atnndaR, gazinosunun önünde \.Oı-i_ tayraresinin denize dti. ... _·iirlildüg-ü tah- · ı 
l:ıny e b2zenmistir. BUGÜNKÜ P ROC RA 

Saat 5 suları. .. 
Bunl,lr acaba ne;.,cyc gidiyorlar. 

cliye d'i iinürken bir ikinci knfilP · 
Arkasından üciincü-ü. dörcliindi«tı 
Komşıı Pvler ayaklandı. Kapıl·ır. 
pcnçcreler açılıyordu. Ben ramı kal
dınp .<iiı·le baktım. Herkes :ı;·:ıkla 
idi. Pansiron :-{ahibine :-;ordunı: 

- .. "'p oluvoruz. np ,~ar'! 
Cül<Hi: . 
- Hugün -eledi. Hıdrellez (Hızır 

!lya<) ... Herke,, dua<ıııı götüı iip <lt'
n;ze atacak. 

l.iykum kaçmı.5lı. Ben de bir·•z son 
rn <ok.ıklarda idim. Sahillere sö;·lt• 
bir bahtım: 

Renı.>:<Lrenk bir kadın, kız , çocuk 
un ı •a;ı .. 

\'e durmadan, henüz rnrı uyku ha
linde lıcıluııan denize kağ'ıd pıırenlnrı 
alılı\·m-.lu. Po•ta pulımı hncet kal -
n1aclaıı Ilcrgühı ahadiyete göndPri -
im bu mek~uplar. hangi yoldan. h,ın. 
gi istikametten Tnnrı;-a gider bil -
menı . .\nladıııım l.ıi:' şey varsa. egcl' 
bu mektuplar Balkanlar. orta '\\'l'U 

ııa. Akdeniz ve Atlnntik yolu ile gi -
ılecek olursa, maalesef yollnrdıı knl
maga ınahkümdııı-. Saka bil' •arııf:ı: 
fakat lıu mektuplarda aeal.ıa neler 
pzılmıs. ne dualar edilm iştir?. lst<' 
~ize b"" tahnıinleı .. Evde knlmı .. · ,.,, 
cvlenen1emiş kırkbe~lik bir hakh·,..nin 
mektubu: 

cAl!.ıhım: 
nu ha)·Üan bıkttm, usandım. ':ı· 

sibimin kaıwını aç Kel ol•un, kör 
olsun. bana k lla •ırıı ncaı::\k birini 
gö~ter ·'"'.lrabbi ! .. • 

Züppe, aklı tepesiudPn lıir krır•' 
.rtiknrıda grnc: bir kızın dun~ı: 

cBenim güzel Alla hım ı 
Baırn hir koca ihsan ede .. 11 rııı 

güzel. hem sık. hem paralı. Jıepı rl<' 
k:ıfaeız olsun .. Öyle ki. ke;·fimin <
tt>diği :.tihi ha .ekel PdC'·\·in1, ,.;p~ l'I~ 
~·nr!n:ı .. ın!> · • 

l~te. ~ize cliğ'rr cltıHlnrdan d ı lıaıı 
p:·rral.tı·: 

•·Çn 1 de.fril. hin lir~ıt·ık istPrin1 . ..\i
lahım! 

n,. 1 kıı luna lıa'Jmı >oka biler fiın 
künıP"' kadar bir \"P:t ihsan p\·1° ,\ ! ~ 
lah.ım. kiradan. l'\: ~ahiplrriııin C'f'll , .. 

!erinden hık tını. u~anrlım,. · 
Gt·l'nimin a,rtıklnı·ıııH rcını.,tizm:ı 

in-in el~· kapı kapı ~nrtüp hrn f'ekiJ.ı· 
t.irmc ;., biiviik All:ıhım!. 

Yaı:ı lıbi ! 
Kaynanamın dilini kP...;, koca111ııı 

güzlerini lıağ'la. :ıralarııırla sn~uk' k 
olsun. kocnn1 kaynananıı giirmı•.,.iıı. 
lıeıı tle lıimz rahat edevim \'ar:ıh -
l.ıi '• . 
• cOj(Jum dersl<'·•clen van:t .<ı[ıı"• 
Ya-ı ldlm<'m ka~ı hulclu. H:il:i hm• k· 
tığım yerde otlar. RiiYiik Tanrını. 
sen J,,Jirsin. Ru l.ıiı:nre ·kuluıı:ı •ıı·ı ıl:• 
cğlıınrn muallimlerin elhden ırnr • 
t;ır. hu st>nl• :-;ınıfı ~cıçsinı> 
cKızıma lıiı· gelinlik mür;;n·rtt 

ı;ös\Pr de elli lnne :isık tutm.ıktnıı 
kurtııl>un, mahallelinin rc•n '•i ti<' 
~::.ı ınsın yaruhbi ! ... 

cDizinı ~efin ha~tı· ... ·tini bağ'l:-ı, fl1lı~ 
nır., ... ütlümf\ karısın durnıa-ıın ı~ nı 
tıkı'. ıııcla gi{:".İn.~ 

ciliiı· .ik Allnhım ! 
Kah\'t' g"t'tircn \'apurlcır h:ı~f·ıı dn 

ben fak r kıılun kahvenin kil0s11ııu 
on liraya ... at:ıyım. za\--ıJ'ı pvl:.lcl \'l' 

ayalin1i ıre(.'indircyim ... 
Evet. denizlere atılıp dalga !ardan 

. eke' ke .l\'iclen mektupların nıuh!e· 
\'iy:ıtı, bunlar deı(ilse bile bıına ,.~ -
kın "')'lenlir. Ren ele buna innn;nç· 
\l11n. düt ~ul·nr':l ~öyle bir n1Pkt.un hı~ 

LPk ~2klincle altın lJir bilezik bulmu~ YC min ~dilnıekteclı'r. n- 1 M 
\/)!;eden sonra Belediyeıl~ toplanıınp 8 Ol Dün Karsı.rnkıılaı.i kah \ .' (e\Ziin- 'ahibine ,.,,rilmesi için Narlıdere .i:ıtı- Londra, 7 (A.A.) _ Dün l ngi!tere 1 8.00 ı·ogranı, · : Ajans habel'l<eri, 

. hele< in~ daimi eneünıeni, muhtelif t:ı- g 18 '! ·· 'k H f'f ( ı den sikiı;·etecl~n bir kariimizi dinled'k. ılarma kum!rndnnlıii'ın:ı teslim etml'- üzerine şiddetli \'e büı·ük bir Alman · ·' uzı ·: a ı parçalar ıı .), 

rakırclım: 
•IIe)· nllilıarek Tanrı! 

~ mirat ve in~aat i~lcri üzrrinde müza- s •0 !J oo r k ı K ~ika.vet u:ze •nnu "Östenli: tir. hanı taarruzu olmu•. tuı·. Hu,arat mü- k ı d " 1 -~·' • · ·x ·acını - onusnıa, 12.:ıo ., ., . e ı ·• er e un unınus.tur. p 12 "'' '! · ı f Kar,;ırnka kah\'" teniatında rcık oo himclir. Gündüz nıkli 9 düşman tayya_ mınam, "'" ·' tizik : )1uhte i snr-
ılikkııt~i~likler ve isai.ıetsizlikler ·ııl- TEŞEKKU" R · 

1 
resi clüsür[ilmüstür. 4 A lman avcı taı·- ı 1 kılnr. 12.;;Q Ajans haberleri, 1~.05 

])ün.'""ının halini ~ürüyor:".ll!l Bir 
knc delinin bir kuyuya attığı tas•· 
mil)·onlarca 'n~an hala rıkaranı~nıtc· 
tır. \?arlığını \'C lıüyliklüğ'ünii p-il~tet' 
dl' diinyanın .r<'rinden nrnıyn!l ri\'i~i 
,\'erine gelsin .. 

mustur. Hazıltırı, ayrı anı insan gön-ı ya resi de tahrip edilmiştir. · ~.~ @ ~ ~-· .al 1Iiizik : Köy türküleri, · 13.20 H .00 
derm~k sureti;!• Lir kaç defa kah ,·e al. Kıyınl'tli aile reisimiz w kııı·cle,;imiz Bes avcı tanıır~si kayıptır. Bunlar- :N U .'.';.,-!' ~ :lfiizik: Karışık program (pl.), rn.oo 

l b kk il 1 b 1 • t d'k h F h · '''·- · ~ ·ı t "d ---------------· Program. 18.0:l .'.Hizik: Raılro caz or-nıı• nr, a · ·:ı an an azı arı. Iô e ı ·- rnür um e mı ''""rın cenaze mera- dan ., pı o Rng ır. . 
!erine 2 - :~kilo vermi~k·r. dii!er müs- <irninrl<> hulunnruk teessürüınüze .isti- Bugün de 6 :\Icsser $mit Alman tııy_ • INCIR ı keslrh<ı (İlmıhim Özgür idaresinde), 

Bugün ~u1ara -ntılnn nırk ... ı_ın!arı 
•cııete at )·nralıbi, benim dunhıı ;·e • 
rine l!"tir, iilıiir tarafını h:ı!Jnt••ıel< 
knla.\·dıl'. 

U,rilcr ine kah\·e ,·eırn.ınislerclir. )!>- rak eden aziz dostlarımıza ve Forbcs \'aresi avcılanmız tarafından dlislirül- K. S. K. S 18.40 '.\[üzik: Racl,vo :ne<' saz hey'<'li, 
r.ıurlarıfaıı rla lıakkallıırdan kııhP kump:ın)·a._.nııı sayın Direktörü ile i~ ~üstür. · 186 Çu. A. R. Üzü. 11 50 16 19.10 Konu~ma (Scy;·ahat röııortajl:.-
almılıır olmu~, hülıisa, rk~eriyetle halk, arkaclıı~ların:ı ayrı ayrı teşekküre te- 62 Cu. P. Klark l 1 21 rı). rn.:ıo Aj:ın.-· h:ılıerleri. l!l.13 Kn. 
bu tevziatt:ın istifnde edememi•tir. Atı ossürürnüz mani olduğundan kalbi te- YENi NEŞRiYAT 42 Cu. K. ) l ikalef Hl 17 50 nuşma: 7,iraal tak\'imi, l!l.50 i\lüzik~ C 1 M D j K 
:ılan Üsklidarı ırecti, bunu biÜyornz. sekk1irlerimiziıı ilıliiğımı sayın gazete- Solo ~arkılar, 20. ır, Radyo gazetesi, 
Fakat bu gil.ıi ah,·Hlde dikkat edilmesi niziıı t:ıva'Sutunu rica ederiz. · --·-·-·-·---·-·· 2no Yekun 20 .. J5 )Iiizik: Amatör saati - Sopıwıo r:- ·:<'--S--
ırin su sııttrlııl'l yazmağı fa.nlnlı bıılu- )lerhumun Refika;ıı ve çocuklrrı Muhtasar pratik harp 2.';6115 l 2 !·:.,ki vckiln Sf·uahat Akyol, 21.00 '.\llizik: Dinlr)·i- r ransanın uriye 
,·onız.. ve hemşi reler i 236405 1 2 l:. yekun Piyasa uyni. ei istekleri, 21.:ıo Konu~ma (Sıhhat 

t 
' cerrahisi ZAHIREı sa;ıti). 21.4!; i\Hizik: Radyo orke,trnsı, komiseri 

· 1 k h t h K. S. K. $ 22.:Jll Ajans haherleri. 22.45 '.\Ii!zik: Bcynn, 7 (A.A) _ Fraırn:ınııı 

E L H A M R A Sı•nemasında Meme·et as :ı anesinin değerli 190 1lf> Kı'l<ı K ılaı·ı R il .. .,, ( 1) ?' ?" 2' ''O" f k ı· •· t'. ·· D kt A;·ı M At k t ' nn~ muztgı p. , ~:>.~'' :,.v ıarm- ı•v a ııde komi.seri J!) gün :;ıl·n~~ 

BUGÜN 
:'.l uazznm ve muhteşem bir aşk . kahrar.ıanlık \'e f dnk:1rlık 

ROGERS RANG ERSin ci hanşumul c8cr i 
(NORTHWEST f>ASSACE) 

TABU RENKLİ 
Yaratanltır; SPENCER T RA CY - ROBE RT YOUNG 

filmi 

J UR. · ALD A en son "e en mühi m H A R P h aberleri 
SEANSLAR ; H er glin 2 - 4 - 6,30 ve akşam ları 9 da baş l ar 

Cu martesi ve Paza~ günleri 11 ve 1,30 da baş l ar 

DiKKAT: Haftanın bütün gQn lerinde ilk seanslar UCUZdur. 
Fiyut!ar: Birinci 20, Balkon 25, Koltuk 30 kuruştur 

opefr::ıl oru 0 
· 

0

1
.'
1
' . 81 1.ı • ~ a.mk. a: :ı.; Ton P. cekirı!Pk 6 ki ııı·ogranı \'e kapanış. iizl're 8am:ı ı"tnıi~tir. 

~:~:~ı=~~m~ u-rını·ı~ı.1~~~.~1~-m~H~~~~-&~:A~---•~~---•~m~••a•••~~~~~~~~~~---••~~ l~ser, pasif korunmada harp cerrıı- c:> y ca u '6©l TAYYARE Sı"nemasında Tel. 36-4 
h isi de rslerini ihliva elmektcdiı-. Her-
kesin okuyup istifade edebileceği çok DOUGLAS F AİRBANKS JR - JOAN 
k ıymetli malümatı ihtiva etmektedir. 
~'iat ı 50 ku ruştu r . Tavsiye eder iz. 

BENNETT'in 

ORTAOKUL MECMUASI 
Tatilde de ne$riyatına devam ede

rek l.ıütün talebe lerin der s ve umumi 
kül tü r üne h izmet eden Orta okul aylık 
talebe mecmuasının 6 ıncı sayıs ı çok 
zengin ve fayda lı yazıla rla çıkmışt ır. 

i.\1ilhim bir ihtiyaca ceva p veren ve 
her yeni sayısında daha faydalı olma-

Yurattıklan eınsabiz, fovkalarlP mıı<«•ı·ıılar dolu a~k filmi 

rYeşı1' ....... ceh·e·n·n·emı 
~UHl I 1111111t111 ı n ı . .. '" 11111111itllt11 ......... 1 1 11111111iti11111 1 11111 1 11111f1il.11111111ıın111 1 11111111:; 

AYRJCA: Aşk Kurbanı ...... ~ ... .. ........... .. 
Oynıyan (F E RN ANDEL) 

U•••••n-. •••U• o• O••• • •••• ·•• 
ğa çalışan bu güzel mecmuayı bütün Matineler : 3.30 - 6 - 8.30 Cumartesi günü 2 P azar günü ı de ilıh·e seanslar ... 
yurd talebelerine tavs iye ederiz. iılll•••••••••••••••••llllll•••llİİı••••llııiılliııiiliıiii.ilıııiilııııııijjjiiılııııİİİİİİİİiiiıiliıiii••• 
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11ıerika Harbe girmek Askeri . V ~ziyet 
üzere ı E h•Tnurı ı NCI SAHiFEDE) -BAŞTARAFI 1 NCI SAH FED -

~ 'UVU' IlA\'A YA.Zi1'ET1: 
' Yunanistanda Almmılar, havacılık 

'(ANADOLU)' 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Taj 

(' :5:. İzmir birinci Ye ikinci ·18, 
kordon ve saman ishlesi ~l /3 
599 arşın 2. 

Tnhtani iki 
mağazıı fev
kani iki oda. 

Kıymeti 

~ı;.ooo.- 7.ooo.-

• 

{ SAlilft: 3 ) 

\'11~~;; .. :ı;~·;;~; ... A;i;liii ... iid~i~;~I 

r
• •••u••••••••• .. •••••1H1ıu••••••uuuuıı11111111111uııuı11ıu11••••1111•ııu111aı111111111cıı111111: 

zmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiayonundanı 
Miktarı 

~ 

l!~rbiye nazırı bundan sonra, mih- bakımından bire karşı altı nisbetinde 
eıı:ile.rin şimali ve cenubi Amerikada üstündü. Fakat şimali Afrik.aya se'!'-

1 nızamı yaymak için açtıkları pre>- kcdebilecek tnyyarelerin benzın vesı;ır 
andayı, Brezilya sahillerini elde ihtiyaçları noktasından vaziyet, mıh
Cek üsler ele geçirmek hususunda- ver aleyhine mühimrlir .. Yol uzundur. 

C :56 İzmir birinci ve ikinci -16,4-l, 
kordon ve Saman İ'l,kele~i 49.1, 

1/ 1, 

İki bap depo- 45.000.
yu müştemil 

1
1 

Kilo 2000 Toz şeker 
9.000.- ! Kilo 2000 Kuru fasulye 

.ıanetlerini anlatmış ve demiştic Arada ·deniz vardır. 
· l\fe\·cucl iki ikmal üssünden Bingazi, 
...._ lfitıerle ortakları, bütün dünyayı mütemadi taarruzlar altındadır. Trab. 
i Şıktan birini intihap etmek mecbu- ıu, da ayni şıırtlar altındadır. Hava
:ti karşısında bırakmaktadırlar dan nakliyat ise zordur. Çünkii tayya-

iı . U~lardan biri sefiliine inkı.yad, ~i- re ve diğer kuvvetlerin malzt>mesini 
~ti ıse şereflice mukavemettır .. Bır- temin etmek imkansızdır. Bu nak!ıye 
~ilt _:'\ınerika tarihinde böyle hadise- tayyarelerinin iniş sahaları ise mah
lıı ıorüJmiiştür ve Amerika bunlara duddur. Bunlardan Benina layyıtre 
~~ı ınücadele etmiştir. Tarihte de mevdanı Rık sık bombardıman edilmek-
ı,1 ~lif insanlar bu şekilde dünyayı ted.ir. . 
~ lıetnıek ist~ıı:ıişler. f'.ıkat ~un za- İngilizlere gelince, Mısır İ~gııt.ere 
1f b~nda yuruyemeTJJ,ışlerdır. . için meydanları. qepoları vesaıresıyle 

1~ arbıye nazırı, müteakiben, İngılte_ mühim bir istinaclkahtır. Burası, cep
~e Yapılan yardın:ıı mevzuu.bahs .ile, heye yakındır. İngi!teı'€, K~zıldeniz 
~ 7 fılosunun, İngıltereye gondeı~len üzerinden Amerika ıle de munasebet 
: ~nıenin emniyetini deniz üzerin- haline gelmiştir. Kızıl den izin Ameri
di ~inine çalıştığını, bu suretle ken- knn gemilerin~ açılması ile İngilt<'re
ın~e~leketinin.~.m~ıiyet ye mü~afaa- ııiıı bu cephedeki tayyare ihtiyacını, 

tııt hızmet ettıgını, !ngılterenın s~- daha kısa zaman zarfında, daha .kı~a 
~u _takdirinde, Amerıknnın garp ku- yoldan temini mümkün hale v:eJı:uştır. 
tintı tek başına müdafaa ed~miyec~- Diğer taraftan Amerikanın lngıltere
e.:ı • ~lmanyaıun, bugiln İngıltercnın ye t.~yyare teslimatı artmaktadır. 
*~·danıarını tehdicle başladığını söy- Martta 250, fakat nisanda 414 tayya-

ış; re verilmiştir .. Yardım bu tempo ile 
lu" Şimdi biz ııe yapacağız? Çok şii- devam ederRe, İngilterenin orta şar~-
4.{/': düşmanın şimdilik en büyük taki tayyare vaziyeti, çok cabuk değı-

lJ •dı.taarruzdur._ . ~ecektir .. G~r~lüyo~· ki o~ta. şa:kta ha-
b~ eınış ve Amerıkalıların ısterlerse rncılık, İngılız l<>hınc bır ınkışaf ha
tıına karşı durabileceklerini, İngilte- lindeclir. 
dııne her sahada, her istikamette yar- k 
ıt·· ~di!irse Amerikanın kurtulabile- Bir mu ayese 
tıı ~ını, bu suretle j iibdııdın fena mik- Baıtarafı ı nci Sahifede 
buPlarının zehirleri kırılıncaya kadar Yunanistan harbinde müttefik tay -
ıe nt·· devam eılil!'lesi l~zım geldiğin i nırelerine· kaıışı bire altı nisbetinde 
ıaea;~·aı:~n ye~•<!en hıırrıyetc kavtı- bir üstünlük temin etmLW>rdir. 

1 •oylemıstır. • Afrikada ise buna benzemiyen bir 
flA.Dyo GAZE.fES/~'DE:\"· ,·azi;::etin .. t:dricen. inkişaf etmekte 
ıl.rııe ·k . . . · ı' · . ııldugu gorulecektır. 

• y rı a Haı bı) e na~ırı. ngıltere Lordlar kamarası bu izahatten 
ınca:Pılan yardım naklıyatıııın .Ame- sonra müttefik:ın hükümde itimadı
"tlilrııe d.on_~nmıısı ta~af~~d~ıı .. hıma,-e nı bildirmiştir. 

,. sı luzunıuııu bıldıı mıştıı. Londra 7 (AA ) _Avam kıım·ı. 
''aıır d · ı · · t· · h- f· ' · · < ' • ~ını~ • e.~ız ere.mnı)e mm mu .• a. ·'.- ra<ında Edenin )fısıı. hakkındaki be-

C:58 İzmir iki~ci korğonda 
312 metre M. 

tıthtani altı 

3, 5, 7, , bap mağaza. 

13 Dört katlı 
mağaza. 

45.000.- 9.000.-

Yukarıda yazılı gayri menkullerin satış bedelleri tamamen pe~in ola- • 
rak ödenmek üzt're kapalı zarfla artırmaya konulmuştmı. 

1: - İhale birdir ve katidir. 21.5.41 tarihine müsadif çarsanha gii -
nü saat d0.30> da izmirde banka bina"ıııda yapılacaktır. 

2: - Alıcı olanlar bankamızdan' alncaklan şartnameyi okuyarak 
ihale günüe tesadüf eden 21.5.941 ~arşanba günü şa~tnamede tarif edil 
diği veçhile teklif zarflarını teklif sahibinin lıir vesika fotografı ile 
saat «10.30> za kadar buracliki şubemize tevdi etmeleri ve daha fazla 
tafsilat almak istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları. ı 626 

Vilayet daimi encümeninden: 
3453 lira. 2 kuruş keşif bedeli üzerinden eksiltnıe.<i iliın edilmiş olan 

İzmir - Kemalpaşa yolunun 3+000 - :ı r 736 kilometresindeki şosenin ta 
mir ve ·sathının katranlanmasına Ye şehir içerisine rastlıyan kaldırım 
inşaatına talip çıkmadığından 8-5-941 tarihinden itibaren eksiltme 
müddeti 10 gün uzatılmakla i•teklilerin 2490. •ayılı ~;a•a hükümlerine 
göre hazırlıyacakları teminatları ile birlikte 19-5-!l41 pazartesi günü 
saat l 1 ele vilayet daimi encümenine baş vurmaları. 1681 
~~:""'"!"'"'!"'"'..;.~~~~~--::""'"~-:-~;...~.....,,.......,..,,,...~ .... ~~~-

El dokuma tezgahları için muhtelif malzeme 
satın alınacaktır. 

lktısat vekaletinden: 
• 1 - ~ev'i. miktar ,·e kıymetleri a~ağıda yazılı el dokuma tezg:ihı mal
zemesi kapalı z:,rf usuli)·le eksil!miye konmuştur. Bu malzeme ihale t:ıri
hinden itibaren <.'n geç rlürt gün içinde ve anlıala.ôlı olarak lst:ınhıılda tes
lim edilecektir. 

l\Iik tarı .\Iuhammen kıymeti 
Ura ---

Yün dokuma giicü takımı 4~0 takım -177~ 00 
Pamuk dokuma sriicii takımı 669 « 8864 25 
.Cırcır 1150-l nclet 2070 72 
Gücü çekeceği 1876 « :~56 4-1 
Tarak çekeceği 1876 < 520 5!1 

Mekik 1017 • 1627 20 

nıızi Zi katı z~ruıet halın~ ge.Idı_g:nı. yanatından sonra bir i~ç~ mebus, 
~cavuzına:n~aıl.~rııı~n f~rdı hurrı~.e.t:' Mısır müdafaasının ehemmıyetı~de~ı 
ıne 1 ~erın!n .~ımrlı ~~~P. nı•ıf kuıı · bahisle: bu uğurda bir rizke ;;ırmı~ 
d~n c ogru ınkışa~ et~ıgını, ~ropagıın- olan İngilterenin önümüzdeki sene 
ııa/ 1~ ce_nup ':~ _şı_mulı An;erıkaya ka- de )·eni rizkler altına girmesi ic:ıhet-
ıı,,Yunul~l ~!1'ıgı_nı .. Anıe:ı.kanın bu~,''. iğini söylemiştir. . 1R212 20 
ıııa .egmı;ec~gını'. !n~ılız doııanm<. E.<ki hanbiye nazırı Hor Beli~a da 2 Bu malzemenin hey't·ti umumiyesiniıı muhammen bedeli 

lcqn ~or: ta.n~ım .edılm~ş olan .Amer!- be)·anatta bulunarak harp hadisPleri «18. 212. 20• l'rn olup muvakkat teminatı cl36ii,92• liradır. . 
%i;·e e\cudı)ı;tının İngıltcrenın m_ag- haklonda. \'azi,-et ister lehde. isler :ı - İhale. 24 f\ !l41 C'umarfesi günü "ıal 11 ele Ankaracl.ı \'ekill~t 
t,,~n/' 1tak~:;;ınde fo_~': vazi)e~e cluşe- alevhde olsun. kamaraya doğru ma- lıinasıııı!n tÔphınac"k satın alma komis.ı·omıııda yapılacaktır. Taliplerin 
d;,l'ıle,' Al~::n1::ınml~~fz ~e~~f~ıa~'.:~~- lümat .':ermekte devanı edilm esi•ıi ;"- mezkür gün ,.e "'at~ kadar teminatlarını )'tı!ırmaları ve 2490 '1ınlı ka-
~~ - 7 misli deniz kunetleri hazırlı- tenııRtıı · nıııı hükümleri dair~sinrle tanzim edilecekleri zarflan eksiltme saatinden 

bu •klarını ve garp nısıf küresinin ______ Z_A_Y_I _____ , bir saat evveline karlar konıisyona tevdi ctm<'leri Jazınidır. 

·ı Kilo 550 Kuzu eti 
Yukarıda cins ve mikt~rı yazılı üç kalem ~rzak ve et ••Yrı aJ rı p.ı

zarlıkla satın alınacaktır . 
,j Taliplerin 9-mayı•-941 cuma günü saat on beşte kışlada izmir h•vnzım 
amirliği 'atın alma komisyonuna müracaatlaın. 

Harp okuluna havacı subay yetiştirilmek üzere. 
sivil liseden mezun olanların kayıt 

' ve kabul şartları 
1 - Lise olgunluk imlıhanı Yermiş bulunmak. 
2 Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki 

çok iyi bulunmak. 
kanaat notu iyi veya 

3 Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla 
memiş bulunmak. 

• 
müddei g<'~ -

1 
! 
ı ! - Sağlık durumu pilutiuk hizmetine miis:ıit olmak. 

Yaşlan en yukarı 21 olmak. 

Not: Bilahare ham muayene hey'etı tarafından yapılacak muay,•
ned• sağlık durumları pilotluk sınıfına mliş'1it görülmiyenler 
isterlerşe harp okulunun diğer .<ınıflaı•ma verilmek gibi hiç 
bir mecburiyete tabi tutulmazlar. Tam serbesttirler. Kendile_ 
rinin arzularına göre muamele}·e tabi tuhılurlar. 
Okul tedrisatı 15-l\layıs-!!41 de başlıyac-.ığından talip olanla-

j rın, bulunduklan askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. 
Askerlik şubeleı·i, yaptıracakları sıhhi muayenede müsbet ne-

1 
tice alanlar evrakları ile harp okuluna sevkedileceklerdir. 

10 1~ 17 .20 24 27 30 4 7 10 -----
Vilayet daimi encümeninden: 

ı İzmir_ Berırnnıa ,-oı,ıııun 18 700 , 19 + 000 kilometreleri ara'lnchı
ki toprak tesviye.<i ile Çiğli ı,tasyonundaki ~osenln 3(J0 metrelik 1mmı. 
nın tebdili mevzii ve şosenin inşası 29 64 lira ·19 kuruş keşif bedeli üze
rinden 8-5-941 tarihinden itibaren 15 güe müddetle eksiltmeye konul

' duğundnn isteklilerin 24!!0 sayılı yasa hükümlerine göre haz;rlıyarnk-
l:ırı temin:ıtlariyle birlikte 22-5-!l.Jl persenbe günü saat 11 rle daimi 

'encümene ba~ vurnıala111. 8 14 1682 
1 

1 Bornova zeytincilik istasyonu 
: Müdürlüe:ünden: 
1 l - İzmir_ BornoYa ~o~esi Üz(lrinde zeytlncilik i~tn..:.;yon bahçe ... ind~ 
j mevcud 18 ağaç eriğin bu :.·ılki mahsulü kötürti olarak 12-5-941 
ı t arihiııcle pazarlık la satılacaktır, 
' :2 - Şeraiti anlam:~k istiyenler ;s!asyoıı müdüriyetine gelebilirler. 

3 - Alıcıların sat ;ı günü olan 12-5-!l.JI pazartesi günü sa:ıt 14 de is
tasyonda toplanacak satı~ komisyon.una müracaatlaııı ilan ?lu-
nur. 1678 

ıfaTldal\ kurtulam1yacajfını, Arnt•rikn lkunıel tczkt•r,•mlt•, :..:.(_·rlı•::;t c:<ılışn1:ı ı Siafın alıı:~u:ak n1alz4•m•• hakkıııt!ak( ızahnanı..-Jer AnknrııcJa İ k!ı-
1,q.;~nbfedakiirlık ve öl~;ıii göze :~lır- vesikanıı l<aybctt:ın. Yenisini alacn 4 :-iHd \·ekül.eti sanayi un1um nıüdiirHiğ'ünd("tı t~tanbui \"(! lzmirde :\Iıntaka l v·ı... t d . A •• • d 
ti i. ·' llnu ancak Amerı ·anı.n em~•-1:"- f(ımdan ~"kisinin hiiknıli nlnrnrlığ-ıııı lktısad müdürlüklerinden alınııuilir. q 12 16 21 1667 2·177) 1 aye aımı encumenın en: 
Xulın Yapmış olacaklarını soylemı~tır. ilan •·ılerim. -. 716 lira 99 kuruş ke§if bedelı üzerinden ek•iltnıe$i ilan edilmiş olan 
ır Uk, Amerikada iyi tesirler yap_ mıs_:- J<,·ıı·"ı·akada . 'azlı sokak N'o. 19 lstanbul beledı"yesı·nden 

1
1 1 ){ 1 ' 1 zmi\· - Kemalpaşa _ Tu;ıgudlu yolunun 48 000 _ 51 t 800 kilomelrele-

ııı.;ı. erald Tribun gazetıesi. .rnzdıg-ı ıır Baı· aİı . 'adi re nezdinde Kıhrıslı ' rinde menfezlerin tamir,· ı'le 33 ~ 000 - :ı; 000 kilometrelerı· arasında 
<aleue eliyor ki: · eo ı ') li ' 
-- A • ı ,,;; ryman l: ·ıuı Karaağaç ::\1ü essesatı Buz falır;kası ncla bir s.:ne 7.arfıııcla istihsal olu- pere in~natına i•tekli çıkmadığından 8-5-941 tarihinden itibaren ~·eni -

~"- "nıerikaııın beka", ngilt,,ı·en : n --· k t h · k' ·ı k'I B j 
!(,;asına bağlıdır .. Düne kadar lngil- P ıı aea a mııwıı ' ' · ız mı yon · ı 0 uwn .<tanlıul Beledi.resi huducllnrı 'den 15 gün müddetle ebiltmeYe konulmakla isleklilerin 2490 sayılı 
i~·e, bizim muharebcmizi yapmakta Halis Zeytnnyağından mamul ı dahilinde nakil Ye tevzii işi kapalı zaı·f ıısuli:.·Ie eksiltmeye konulmuştur. ~ kanuna göııe hazırlıpcakları t~~in-atları ile IJirlikte 22-5-941 per~enbe 

'·
1 

lngi.Itere\,'i .rnlnız mı bırakac.a_g_-ız_. '! •• Beher kilo Ruz azami iki kuru~ elli santime p<>rakencle satılmak üzere • 1• • 
680 

~ir a~?ıyc nazırın.ııı bıı nutku n'.uhını- mer Lf.tU arrem ııakil "' !t'\7ii için yetmiş lıeş .<ant im muhammen bedel rnzolunmu~tıır. r 0 
118 h . fi· .. günii lszaamt ıı 1c1.re vzi a_1,_·rcıacıaaimtı enMcümue·ndineub·'r' • 1,u··u·rgm'"'aul·a·rnı. d 8e l n4 :1 

de~·?unkü Bay Sıınson bır polıtıkacı Çaınnşır SLbunu İlk teminat miktarı Sek z bin ydmiş liradır. 
~a 1 

• Harbive nazırıdır. Ruzvelt ıle Eksilını 2 ~: · rlnaııw-<i l'e c•Hakı müfrc•ılatı :ıH kunı,; mukabilinde Ka-
tı rarJarını, ~sti~areden ;<oıll'a nazır!:~- TOPTAN KİLOSU • 
~~na ~u ,,ekilc!e siiyletir Filhakika._ c!ı-

34 
K 1 raağaç ~lü c'ssesatı miiıltirlüı{ünılen sa tın alıııacaklır. İhale 2:ı 5 '941 Cu-

e/ bır gazete de böyle biı• kal'lll'l ıma ' o uruştur ma p:ünii "aal 15 ıl 0 Ilaimi encümt'lHle ~·apılacaktır. 
rı,.e;ek halkı, ·Ruzvclt drafıııda toplan- - 1 Taliplerin ilk t•ıııinat makbuz veya mektupları ve.<air eHak ile 2 l90 

aga davet etmiştir. z A y 1 1 ııumaralı kanunun tarifatı çe\T(•siıııle h:ızırll\·acakları teklif mektupları-
•., Ilatavya, 7 (A.A.) - Batavya S h Al' kf d A · + ı Pi ihale ~ünü saııt l l rlc kadar Daimi encüm~ne ,·ermelerı· lfızımdıı-. ''dJ. , ey 1 va · ııı an natur,a '1r " 
tı ·oeu rla Amerika Harbiye nnz_ı- cadclesinde vakıfhır itlaresı·n,, ait 1 8 J? 16 9 0 (16R- 348'J) 
nın nutkundan bah•ile demi,stiı· kı: - ~ '" · 681 sayılı dükk•inın 940 "en esi l O 
Yi~i~::;Pı~~:~çd:J. bile bundan daha lira 80 kuruşluk teminat makbuzunu lzmir İmarat ve İnşaat UIDU• 
v ' zaYi etmiş olduğumdan hükmii kal -

'Uk ekarlı ve kunetli olan bıı 1111 - maclığı ih1n olunur. • T A ş d 
, 1 la beşe11iyetin efaletini mııcip Anafartalar caddesinde 681 sayılı mıye en• 
t' an adamın hataları ,·üzünc atılmı<- • • • • ı · dükkan müstecin' kadaifçi 

r. Bu biiyük lıir ihtardır. lbrahim Öztabacı lzmir lnıarnt \'C İıı~aalı Umumiye T. A. Ş. nin hey'.:ti umumiye"nın 
28 3 1941 tarihindeki içtimaında plan~o \'C rapor hakkında ekseriydin 

ti~d:;,i~ asliye ,;kinci hukuk hakimli- A L S A N C A K ademi tasrliki üzerine bu )<erre 9. 6 1941 tarihine müsadif Pazartesi gü-
nü adiyen toplanacağından 50 hi.<seye sahip hissedarlarııı muayyen günde · 

~ Curnaova nahiyesinin Dere kö.vün- istasyon karşısında yetli açılan Şirketin :\limar Kemaleddin caddesinde Kızıl Ka)·a hanındaki dairesinde 
k e nıukim Hüseyin tarafından mah- E G E hazır bulıınmaları ilıin oluıınr. 
~meye müracaatla so)·adı kanunu-

~a l!'öre evvelce almış olduğu Kara. f-iususi Hastahanesi Rüznamei Müzakerat: 
h;ıa soyadının manası itibariyle nıu-

1 ıtte fena intiba bıraktığından bu Sah'bi: DOKTOR OPERATÖR 1 - dare meclisi ve mürnkip raporlarının okunması, 
tou -- t · ·ı j L j R 2 - 1940 senesi plançosunun tasdiki ve idare nı•cli.<inin ibrası, ,adının Karbel olarak degıs ırı .- A D B 
1lle · d k' 3 - - Müddetleri biden idare meclisi azalarının yeniden intihabat icrası, sıne karar verilme•i )ıakkın a ·ı 
taı b 1 <J - l\Ilirakip intihabı ve tahHisalının tayini. e i muhik sebebe mü~enit bu tııı-
:u~undan medeni K. nun 26 ncı mad 
esıne tevfikan nüfusunda müseccel 

~lan KarabeHl so,·ndının Karbel ola
~~k değistiııilmeslne 21-4-1941 tari
r 1nc1e karar verildiği maddei mezkü-

• ~kmüne tevfikan ilan olunur. 

Doktor Operatör 

Dahi Öke 
tıMIR ASKERi HASTAHANESi 
ICULAK, BURUN ve BOCAZ 

lf>.sTALIKLARI MOTEHASSISI 

ikinci Beyler ıokaiı No. (80) 

lfaıtalarını her sün öileden aonra 
kahl ve teda-ri ed~• 

Her 4u beye aid hastalar kabul ve mü

tehassıaları tarafından tedavi edilir. 

.. rvı:üessesede her zaman 
~ 

doktor bulunur. T ıei 2918 

lzmir defterdarh2ından: 

lzmir Defterdarhğından: 
lbruhiııı Hulü~inin baştuPak şubesine ohın 1020 lira milli emliık satı~ 

bedeli borcundan dolayı haciz edilen birinci karataş mahallesi tram
vay caddesinde kain 123 taj sayılı ve 1750 lira kıymetincleki dükk>ın vi
layet idare hey'eti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Taliplerin 13 11\fayıs 941 Salı giinü <ant l~ rle Yilayct idare hey'etine 
müracaatları ilan olunur. 22 28 2 8 1502 

Ödemis Cumhuriyet müddei
umumiliğinden: 
Ödemiş cezaevinin 941 mali ~-ılı ı~İJI bir senelik c·kmek ihtiyacı k:ıpa

lı zarf usulü ile 1-5-941 tarihinden itibaren on beş gün müddetle eksılt_ 
meye konulmuşlur. 

Beheri 960 gram olmak üzere günde ikinci neviden 199 ila 2~0 '1det 
ekmek verilecektir. 

İstekliler her yün mesai saatlerinde şartnameyi müddeiumumilik \'e 
cezaevi dairelerinde müracaatla görebiiirlcr. 

l\Iııvakkat teminatı 755 lira olup ie.<bit edilen 960 gramlık ekınPğin 
rayici on iki kuruslur. 

Ltekliler giisterilen miktar iizerinden bir s~nelik ekmek taahhüdünü 
ifa edebilecekle11ine dair ticaret odasından vesika ibraz edeceklerdir. 

!hale tarihi 16-5-941 cuma günü saat on beş olduğundan bir saat ev-

• 1 
• 

lfiiseyin oğlu )fehmedin Başturak şubesine olan 300 lira Milli Emlak 
~atış bedeli borcundan dolayı haciz edilen İkinci Karataş mahallesinin ikin
CL Yeni Dar sokağında kfün 6 - 8 sayılı ve 100 lira kıymetindeki evi Vilii
~et idare hey'eti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Ta
liplerin 13 Mayıs 941 Salı günü saat 15 de Vilayet idare hey'etine müraca-

veline kııdar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine uygun şekilde 
teklif zarflarını o gün Ödemiş müddeiumumilik dairesinde müteşek-

kil komisyon riyasetine vermeleri illin olunur. fi 8 10 12 1641 •tıarı ilan olunur. 22 28 2 8 (1504) 

Ziraat vekaletince sc Kiz adet ıı.att >ı-<temı yerli toplu çırçır ıııaki
nası satın a!ın-acaktır. 

1 Ru sistem çır~ıı· makinesi uianların her gün öğledl'n sonra ziraat mü
dürlüğüne müracaatları. 

1 İhalesi 10-5-94 l tarihine tesaulif <!d en cunıarksi günü ı<aat 10 da 

1 ı:apılacagıııclan talipleı in ;ı·üzde 7,5 pe) akçası yatırma lan ilan olu -
,nur. , 1684 

inhisarlar başmüdürlü2ünden: 
940 mali yılı için veııilcn tütün, içki ve lıaru·ı '" ··, P tezkerelerinııı 

müddeti :n-5-941 de bitecektir. 
ı 911 mail yılına ait tezkerelerin 15-5-!!41 tarihinde tecdidine başla -
n:ıcağınclan :n mayıs 941 tarihine kadar bilumum bayilerin başmüdü

lriyetc müracaatJa.tezkerele1'ini değiştirmeleri iliın olunur. . 1550 

İzmir defterdarhe-ından: • 
Hasaıı kızı Saliha Kızılbayrağın 598 lira 78 kuruş Milli Emlak Satış be

delı borcunclaıı dolayı haciz edilen Göztepe Fevzipaşa sokağında kain 5 taJ 
sarılı 650 lira 'kıymetindeki evi \'iliıyct idare hey'eti karariyle 21 gün müd
detle müıa) edeye çıkarılmıştır. 

Talipl~rin 13/)layıs, 941 Salı günü o<aat 15 de Vilayet 
mürac:.atları ilan olunur. 22 28 2 8 

idare hey'etine 
(1503) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eae bölgesinin er muhteşem biricik müeso,sesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 



• 

( SAHlFE 4 ) (ANADOLU) 8 MAYIS 1941 PERŞEMBE-

Ruzvelt 
Hafif rahatsizdir• 

Yunanistan 
Giridde hazırlanıyor Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Vaşington, 7 (A.A.) - Cumhur
/naifiz donanmasının rei~i Ruzve'.t rahat,ızlaıımıştır. Mli-

6 clııjan şefl e rı to,ılaııtıeındtı bıılunmıı<, 

vazifesi ağırlaşmaktadır gaz ·t e cileriıı toplantl8ında buluna -
nı:ıını ş ıır. Ruzvelt birden bire ınide-

ORHAN RAHMi GÖKÇE sinde bir rahatsızlık duymu•, bun -
dan •oma sıcaklığı hafifçe yüksel -
mc·i(e başlamıştır. Fakat doktoru, 
rahatsızlığının ciddi olmadığını SÖY
IPmiştir. Ruzveltin •ekrcteri efe Cum
hurrr-L-::inin !-\Ür!ltle iyilPşece~ini söy~ 
l e mi.ştir. 

Harp, Baltık, şimal ve Manş deniz. 
]erinden sonra, auJara yayılmı:t müt
hq ~'r gaz tabakası gibi, Akdeniz ve 
Atlantİğe de airayet etmiş ve bu va
ziyet, lngiliz imparatorldk donanma. 
sını, )ter halde, daha çok çalıfmak, 
tehlikelere daha yüksek bir cesaretle 000 

ffoıı;". 7 (.\ .. \ . ) - C::.idd • •ıulU
naıı lııı~iliz - Yunan ordulaı·ı lı:ısku
~<-uıclar~ı ·I rnayıs tarihi ilP rlt'~rı · ~tiği 
lııı- tc·lılığdt· dcmi.<t iı· ki: 

• Milttcfik a<kc."r; knvwtlt•ı·J ' ~ivil 
halkın mil~terek gayreti s:ı .,·c--inde 
;•alnız Giridin toprak tıı m:ım !.,·etini 
her hangi bir mii<tcYlİ\·c kaı·" mü -
dafaıı ile kalmı.ı·ac"k, 'vakt i l(t•lince 
b.uradan ha_rcketlı' Yunaııbtıın••ı hüıı 
~ıyet ve_ istıkl:ilini yen itlen t P<i< i~in 
ılerlemegc ba~!ıyara!(ız. • 

x:---• 

AFRİKADA 
Britanya kuvvetlerinin 
yeni muvaffakiyetleri 

Mihverin iki ikmal üs· 
sü taarruzlar aliındadır 

atılmak zaruretini tahmil etmişb'r. Çörçil dün mühim be-
Denizlerdeki lngiliz hakimiyeti, YENi ESiRLER ARASINOA 

Cenubi Amerikada Alman Fon ıpee yanatta b'ulundu 
Ne Feci? 

cep kruvazörünün batırılması, Dün. -BASTARAFllNCISAHIF.EDE- Bı·r baba k h •J BiR ITALYAN GENERALi DE 
kerkin tahliye~', İtalyan donanması- - .. . . , a veye gıuen 
~ın kendi üslerine tıkılması, bir yığın •1 1'ltırılaca~ını so~·lemı ... ve dem~ıtir "" YARDIR 
llalyan gemisinin denizlerde ve Ta- J,i: oglunu Vurdu 
rantoda tahribi, Mataban harbi ve !J.I:! <cnesi h:ırp •enesi olarak lstanbııl, 7 (Telefonla) - Bıı~ı"ın Kahire, 7 (A.A.) - Pazartesi gece-

y k Znfnı·· d k • " si Tobruk kuvvetlerimiz cfii•manııı ile-
son unanistan tahHyesi ,~ıe s!-lz gö- g eçere ·~e t " 

1 e ·aznnac:tgız · buruda müe.~~if bir ."aı·ai."ma h."tdı'".'n .•'ı ' 
( . · cf'"' · l t hl'k l'd' "' • " ''' ri harekatına karşı n1u•·affakıvetl1' ta-türmez, ciddi bir vakıa olduğunu is- •<'Çil' ıgımız c OVI'<' e ı ·c ı ır. ı•a - olmu~tuı·. • , 

bat etmiştir. Bunu, bitaraf dünya dü- ka t harp Hediği kadar ~iddetfi ol<un Ah d f 1 ıı· h arruzlar yapmışlar, esirler almışlar ve 
h kk k f · k . me :ıc 11 " n ıı· şa ıs, kahveye <Hi•mana zayiat verdirmişlerdir. 

şüncesinin değil, hatta İngilterenin ı ı ıu a · ·a · 2 " erı ıızanacağız. gıılen öz t•Vladın_ı bıeakla111ıstır. Çocu- ., 
d 1 r oııclra ~ (A A ) Ç" ·ı t - ' · Sollum mıııtakasındn motörlü kııv-
üşman arının d~ tes\'m etmesi la - ' ' 1 

• • - orçı nu • ırun ;-arnlnrı ııınrdır. Ahmed mahke-zımdır. Fakat Afmanyanın Avrupa- kunda Almıınyıının yeni bir Avrupa nwce tevkif edilmiot'ıı·. \'etlerimiz şiddetli bir devriye faaliye-
k t kı·ı et ı · k · ı < tı'ndedirler. 

nın ara kısmında tesio ettiği ve bü- '' ' · ' ne ıne en ço · manı o an se-
lün denizlere açılan yPni stratejik in bin Almanbrın her tarafta nefret ---x:--- Londr:ı, 7 (A.A.) - Röyte~ ajansı-
vaziyetle şimdi denizlerde başfıyan u .rnııdırmaları olduğunu, bunıı mu- /ngilizler, petrol kon- nın garp çölilndeki husu<i muhabiri 
mücadele, bu harbin ruh ve müessir- kabil İngiltereııin do<tlau ve sadık lıildiriyor; 
!erinden bin'. haline gelmiş !>ulunu- milletlerle çe\'l'ilmi.· bulundnğunu trolünu·· gene ele aldılar Mısırdaki harbin bugünkü bnriz 
yor.. !'\11,1•lemi~, \'tı:.->fı şöyledir: 

Almanya karalara hakimdir, İn_ - Amerika bugün bizim lehimiz- -BAS TARAFI 1 NCI SAHIFEOE- Gerek müttefikler, gerek~ düşman 
giltere denizl~re.. ılt• l'<'ya ;·anımızcfadır. Dedikten son- !aştığını görünce teslim olmak istedik. takviye kıtaları getirmekte, keşifk·r 

Fakat harbi kazanmak için, her i- r:1, Balkanlar ve _'il harekiıtını ağır yaparak, saflanııı düzeltip kuvvetlen-
.. k 1• 11 .•. . b'lh !erini bildirmek maksadiyle beyaz ba.v- dı'rmekte, biri di"eı·.ı'nı'n tak"ı.'-'e olm."-

ki taraf, Ttara ve denizlerde gene •ormeme azımgc c ıgını , ı a•sa ~ • , .. .. 
kartıla~mağa mecburdurlar. Her iki Akdeniz h<ırekatıııın çok mühim ol- raklar sııllamı~larıfır. Bu mevki bila- sıııa mani olmağa çalı~maktadır. 
tarafır lı"ri sahilde, biri denizde, kol- cııığuııu ve bu sahada harbi kadıet- hare lngiliz kara kıtıılnrı tarafından Almanlar burada bliyük avantajlar-
larını bağlayıp oturmalarına Ye za- 1'1 ekliğiıı lngiltere için en ~idcletİi bir i~gal eclilmiştir. la işe başladılar. Fakat Tobruk tchdid-
fer düğiimünün kendiliğinden çözül- larlıe olalıilecpğini vaziyeti muha. B 1. ( den başka düşmanın münakale yollt-

ı d b ·ı " h f 1 er ın, 7 A.A.) - Irak ıtPnel kur- rıııı, iaşe ve levazım me•·kı'ln.11· her gUn 
mesine asla imkan yoktur. Almanya, aza e t' ı mcı< U<Uomn~ a )Üttin • • 
Akdenizin muhlelif·cihetlerine te"- Lıynaklann ~cferbeu edılnıesi ica - mayıııııı tebliği: bombardıman edilmektedir. Ringazi-
cih et~'ği v., daha da tevsi etmek isle- ı, ,_,·ledij.(ini söylemiştir. Garp cephesinde topçularımız llab- nin mih\•er için hayati ehemmiyeti çok 
ditı' mücadele ile denizler harbinin Çiirçilin beyanatına giire, general lıanh·eyi şiddetle bombardıman elmi~- büyüktür. Ç~nkü buradan miln.aknle, 
Akdeniz safhasını, tayyare ve deni- \"cyvel emrinde h".llen yanm milyon- k>rdır. Mühimmat ve petrol depoların- Tmblus Uzerıııden yapılacak m!ınnka
zaltıfarı ile de Atlantik meydan mu-1 ' '."ıı fazla kuv:et vardır. Irak V'1Ziye- da ciddi hasar olmuştur. Yerde 2 tav- leye nazaran 1200 kilometre daha kı
harebesini kazanmak istemektedir. l ı çoktun bel'l lngiltNece mıılünıdu. rnre tahrip edilmiştir. · s~dır ~l~ ııebe~le hm·a kuvvetlerimiz 
Amerikan yardımını durdurmn~a ve Goc:en mn!'tta münakal.Uııı intizamı Dii~man hm·ıı kuvvetleri Ra.~icl kıs- Bıngazı lımaııı ıle fıı_zla ;meşgul olma~
bunun harp üzerindeki tesil•leı·iıı~ ıt·ııı kumandanlık tarafınılan bura_ !asını iki defa bombardıman etmişler- t:ıdırlar:. B_unun netıcesı ol:ırak da lı
kırmağa matuf olan 

1
"kinci cephe, 'a k.uvvct. "e.\'~i Men mi~ \'e lııı cihı:t clir. İnfilak ,.e yangın bomlıalııl't atıl- mana buru~ fasılalarla pek RZ JtüçQk 

Almanya için halli imkanı hemen bugunku ıhtılaffarn <Cbep olnıu~tıll'. nııstıl'. vapur gel~bılmektcdir. Şimdjye kadar 
hemen hiç gi:iriilmiyen bir ~escl~dir. ('ö rc:iı Loid Corcun Tilrkiyeıı;n Al - · burada Jl('k çok mihver vapuru batırıl-
Almanyanın, imal etliği küçük çap- ".1an ıre,milerinin .~?gazlardan geçme- TayyarelN ve hııva clııfi bııt..~rvaları mış \·cyn hasara uğratılmıştır. 
ta tahtelbahirler ve tayyarelerle de- · ıne mıı;ıı.~dc ettıgı hakkJııdaki iclcl::ı- miiteaddid bombardıman tayyı~rcleri Benina tay;·are meydaııı ile düsma
ntz nalcliyatını tehdid etme~' ihtlı:>a. • ıııa karşı. clüşürmüşlerdir. Cenupta bir düsman ııııı biltün münakale yollarına miitema.. 
line mukabil, lngiliz donanma ve - Harp hıılinde bulunm:ıdık~a la;-yııresi Basra üzerinde bulunan kı- di. ·en Uarruzlar yapılmaktadır. Aded 
hava kuvvetlPrini ve diğer taraftan, ~i krrdilcıı ııemile:in gecmesiııc l.ıir taları homlı:ırdım:ın etmiş ve çok lıom- faikiyetine rıiğmen Almaı1 t.'\yyarcleri, 
A_merilcanın kontrol mıntakasını ge- cl"':let tarafından mümanc:ıt celile- ha atmıştır. Kıta)arımız Basradnki tn. müttefik kuvvetlerin münakalesini ke
nışletmekte olduğunu heıapfamak nıez. giliz ordusuna hlicum etmistir. , "eti- <ememi~lerdir. İngiliz keşif kollarının 
lazımdır. Bu mıntakanın vüıati nia _ Dt'mi , lngilizlere k;uı, ,l'f~at ve re;i henüz malum olmıyaıı çok-~iddetli mukabil hatlara yaklaşıp keşif yapma_ 
b.etinde, lnııı"fiz donanması, faaliye- ~'.iz)·:~~L i.I~ za!~·r_d<'n. ba•~:ı bir >iC,\' lıır muharebe vuku bulmaktadır. ların:ı mukabil, hiç bir dilşman keşif 
tı daha serbest olarııt1c diğer mınla. '.ıdecı mı) eregını bılcllrdıkt>en •on- Düşman tayyareleri Ruba üzt>ı''nde kolu Tobrıık civarıııdaki lıııriliz .>iper-
kalarda teksif etmektedir . .Esasen in- r :ı, ııçmu•, attığı bomlıaliır ht•defe dü•me- inine ynklruı:ımnmııktachr. 
giltere devlet adamları, Atlan tik mey - Haı P çok clernm edebilir. Fa - mi~tir. Haclissııya naklü·e tay,vart'ler i ~ll<'robi , 7 (A.A.) - imparatorluk 
dan muhar•beaintn, İmparatorluk knt nihay~tte mutl:ık hir zafere ka- indirmek istemi~tir. Buıılnrdnıı bir ta- kuı·vetlerinin tebliği: 
mukadderatı için tıı.şıdığı nezaket ve vıısabileceğimize itimadım vardır. nc•i yakılmıştır. 20 esir alınınrnlır. Habeşistanda: Sim:ıl cephesind~ 
ehemmiyeti tamamiyle takd'r ve iti- Demiştir. ' 6 :\lap.ta dokuzu bombardım~n iki- Dessiedeıı ilerliyen kıtalarımız Koranı 
raf etmektedirler. Kaldı ki, bu mey- ('ürcil, Türkiye ile olan miin'1s bat si avcı olmak üzere dü•mnn ıı taıTare i~gal etmi~lerdir. Burası Ambalaginin 
dan muharebesi, yalnız lngilterenin h~~kkınd.a bepnatta bulunıırhn de- k:ıyl>etmişlir. Ayrıca 5 tayyare,'; el~ 50 kilometre cenubunclaki ve !talymı-
mukadderatı ile degü, Amerikanın mıştıı· kı: ha<nra uıtrıımışlır. lıırın Adis-Abab:ı .ile Asmara arasın-
da emniyet ve istikbali ı'le alakadar-! . - Du miiııa,elıct bizim için lıiiy ük KucHi•, 7 (A.A.) _ Alman radyo- rlaki son mukavemet merkezi idi. 
dır. Geçenlerde Amerika bahriye na- ı lıır• kı_)·meli ha_izdir. Türkiycnin diin- ;ııııun Iraktaki harekatı teşci mak<a- Alınan esirler arasınd:ı lıir general 
zırı Knoka çok güzel söylemişti: va muv.:ıcehesıııdeki rolii lıüyiik bir diyle yaptığı neşriyatta Nablusta ka- ıle vardır. 

•Hitler, yardım kafilelerinin İngiL "hem~ı!yet taşımaktadır. n~ıklık çıktığı hakkında verilen haber Cenuptıı kılalarımız GO kilometre 
t1'reye varma.sına tahammül edemez. _ lngılıı; b:ı "ekili. beyanatında in - Kudüs radyosu tarafından tekzib edil- simalinde Oadarada dqşm:ının kuv
Çünkü mağlup olacağını bilir .. Hal_ l<''.ıterenın. •imali Afrikay,-, kuvvet mi~tir. Buna mukabil lngiliz ordu•unıı vetli bir mevziine hücum etmislerdir. 
bul,.' biz de bu yardımın denizlerde ı;oııd,;ımege bı~s~a~ığını, gerek Tob- iltihak eden asker :ılkışlanmış, üç mü<. Buradaki harekiit müsaid bir surette 
Almanlar tarafından boğulmasına ruk ııcrck<e. Gırıj,ın. ·•onuna J.:adar liman belediye reisi yeniden askere devanı edi,l'or. İnsanca zayiatımız nğır 
tahammül edemeyiz. Çünkü lngill nıudaf:ıa cdılecegını, Akdeniz haki- hitaben nutuklar iradetmislerdir d~ğildir. ltalyan soınalisinin simali 

r 

lnönü Zaferleri 
11 Mayısta kutlulanacaktır 

ls!Jınbul, 7 (Telefonla) - İııönii zaferleri kış aylarına tcııadüf etti
ğinden bugünün biiyilkl!\ğü ile mütenasip merasim yapılamamakta idi· 

Bunu gözöniinC' alan P{ırtimiı, bund..~n böyle lnöni.i zııferlerinin her 5'-~ 
ne '.l.faymn ikinci haftası Pn1ar gününde kııtlulanmıısıııı kıırar ııJtın~ 
:ılmıştı r. 

11 :.\Ia.n;tıı lnöniinde 
hey'etler gelecektis. 

y:ıpılac:ık oian meraslm(.' 

-
IDHALAT ve IHRACATIMIZ 

1,tanbul, 7 (Telefonln) - Bugün limanımızdan ecnebi memlekt>t1<11 

700.000 liralık ihracat yapılmışhr. .1 
İstanbul. 7 (Tel~fonla) - BugünlerdP Bıılgaristana bnlmuınıı, İ.sviçı..:l 

tiftik ve AJmanyaya da kuş yemi sataca)i'ız. Buna mukabil bu memleketl~I" 
t!en otomobil \•e lastik alıyoruz. Bunla rııı memlek<'tlmize idhııli için dt>rlı" 
te'l{'bbüslel'(' giri~ilmiştir. 

Anadoluya Geçen lstanbullula~ 
!st:ınbul, 7 (Telefoıılıı) - !stnnhuldan Anııdolııya gideceklerin nıı~U 

i~lerine devam olunmaktadır. Çok muntazam bir surette cereyan ('(len 
sc\'kiyattan halk memnundur. Diğer bir kısım yolcuların d..n sevkiyatın~ 
11 mayısta lı..~şlanacaktır. Bonl:ır 7 lınzirıına kadnr her gtin husu~1 tren· 
iNie gideceklerdir. 

ÇÖR Çil 
Polonya hakkında 

neler söyledi? 
Londra, 7 (A.A.) - PoloııyP.nın 

milli bayramı münasebetiyle Polonya 
cıımhıttTeisinin tertip ettiği knbul 
rrnminde İngiltere kralı, hariciye 
n".lzı.ın Eden, lngilterenin muhtelif 
devlet erkanı bulunmuşlar, İngiltere 
kralı, Polonya devlet erkfiniyle 2 sa 
at kadar konuşınu~tur. 

Çörçil 3 mayısta Polonya bayramı 
münasebetiyle Polonyalılara hitaben 
bir mı:saj neşrPcferek hü las:ıten ~öy
le demiştir: 

- 939 yılında Pol0ny11nın bnşladı 
ğı terakkilerle tellişa düşen Alman
ya, bu faaliyet tamamlanmadan Po
lonyny n taarruz etmiş o da tereddiid 
etmeden istiklal ve şerefini milda -
fnayn kalkmıştır. 

Çörçil bundan sonra İııgilttrPnin 
Polonya hakkındaki dOşilndUklcrini, 
Polonyanın metin hattı hareketi kar
~ısındaki takdirlerini ve İngilterenin 
Polonyayı düşilndüğiinü, bugün Po -
lonyada halkın pek büyilk ıztıraplar 
çektiğini söylemiş ve yeniden kuv -
vetli bir polonyıının doğ".lcağı kanaa
tini ileri silrmi4tüı'. • 

---000---

Harpten sonraki 
dünya 

Atlantikte 
• 

Bir seyahatte gazeteci' 
Ttin intibaları 

Londra, 7 (A.A.) - Röyterin .ı\~ 
!antikte bir vapurda seyahat edPll ~ 
sıısi muhabirinden: ;r 

Amerikadan lngiltereye giden b( 
vapur kafilesinde 4 haftadan lıf> 
ı<eyahatteyim. Donanma ve hav, . 
!omuzun, Hitler tarafından Atla~ 
tikte tertip edilen taarruzlara j(a ,ı 
ticaret kafile-leriııllzi nasıl bitil~ 
ettiklerini gördiim. MUşahedeıerı . 
harbin neticesi h'1kkında itimad ve(ıi 
cidir. Kafilelerimiz uzun bir lı~ ı 
bir ı;ok vapurlardan mlirekkeptı· 
bin kilometııelik Yol üzerinde de~; 
teşekküWmüz bir çok zikzakJarlB.ı 
lerliyord_u. Kafile büyük vapurlıı['ı 
lıernber 3-10 bin tonluk vapıırJar"İ 
müteşekkildi. Norveç, İngiliz ve J I~ 
landa vapurlarından ibaret olan ' 
kafile, lngiltereye yiyecek ve mal ıı 
mc taşıyordu. Seyahatimiz esnn<ıP'1 
bir tek uzun mesafeli Alman ta)'.Lı' 
resi göıımedik. Yalnız bir defa, ·f 
d?n~z:ıltı genı!si tehlike iııa_reti ,·rf~ 
dı. F ak:ıt kımse buna ııı".l:ııD3 ılı 
Cfukta her dtıman gözüküşte stir• 
bir gemi gidi,yor, araştırmalar y~P 
yordu. d' 

Atlnntiktc kafilemiz, uzun ın<'· 
feli keşif uçuş fayyarelerimiz t:ı~~ 
fınclıvı sı.k sık ziyaret edildi. Milf'ı, 
tl'l~ııtımız topları gece gündüz <1° 
buhındurıuyoııdu. .. 

Bu ııeyııh:ıt, cazip ve tntmin eıf" 
mahiyette geçti. ,../ 

mağlup olur. Halhuki lngiltere h:;~ nıiyetinin asla elde~. bırakılmıyacağı- Ilu ııutuk~ardnn •onra blr cok ·gen~ ~nrkl sahilinde kıtalnrımız Bendar ile I I 
bi, Amerikanın harbidir.» nı ı·e burada mevkıııı muhafaz'1 ~di- Araplar ~·enıclen askere yazıimağa koş- Şpiknili mevkiini zaptetmişlerdir. Bu- NG L TERE, BORÇLU DEVtET Staıı·n 

Yani, her ne bakımdan mütal leceğini, çöl hıırekiıtıııda diişmaııın muslardır. Nalılus belediye reisi 2G ;;e. ı-:ıda 100 İtalyan esir edilmiş ve mal- 1 1 O 
edersek edelim; Almanyanın Atla:~ zırhlı kuv\'etlerinin faik olmasına ne enelki ittifakı hatırlatarak kral z,me iğtinam olunmuştur. VAZ YET NE O ŞECEK ( BASTARAFI 1 ~~!.SAHIFED~e~ 
tik meydan muharebesini kazanma_ mııkal.ıil lnıriliz harn kune~lnriııin Hü,;eyin ile a•il evliidlarınııı nihai za- Dessie, 7 (A.A.) - Son üç ay i~in- Londra, 7 (A.A.) _ İngiltere tica- ~ - .~0''.Y~tler b~rlıgı Halk ~oınl0- ~,· sı imkanı yoktur . .Esasen demokraat- aı·ttığını söylemjştir. fere kadar İngilizlerin ,l'anıbaşında dö- de cenubi Afrika kıtaları 3200 kilomet- ret nazırı harpten sonraki muhtemel lerı .h~~ etı :ı~•etıne Jozef \ısını 
ı)n bütün zafer ümidleri de buraya . Londrn, 7 (A.A.) - Çörçil •nıt - vii~eceklerini söylemiş, ve dem istir ki: re yol gitmiş \'e ltalyanların aldıkla- dünya sartları etrafıııda beyanatta bu- 8tıılının tayını. .'( 
bağlıdır. ırnnda, Irak harekatından bahi.<le, - Onların mücadeleleri asil idivse rından 5 miRli fazla yani 15000 eRir ıunarak, hıırbi takip edecek olan 3 yılda . ~ -.- So~et. l~alk k?mise~leri he

0
)1, 

Ancak .Akdenizde vaziyet, her Iı;;ık .haı.ek~tında dün ~6. zab~t ve sizinki bugün daha asildir. - almıştır. Afrika kıtaları çok tahrip tarihe karşı İngilterenin borçlu bir en- lı ıkınc! ~rnlığıne Mıhalovıç Mol 
halde fngıltereyi daha esaslı tedbir- 4-8 yeri ı dusman askerının esır alın- edilmiş arnzide çarpışmış ve buna rağ- temru;yonal bir devlet vaziyetine gele- fun tayını .. 
lere ve bilhassa donanması ile fazla rlığını, bu muharebede dü•maııın hazır bulmal! ümidlerinin suya düş- men harbe devam etmişler ve 26 ni~an- •· "hl Japonlar memnun· 

1 
lOOO l d t 1 f t ' t ı·-· t • da Des•ieve girmiPlerdir. cegıni, biitUn dOnynmn istı ak mad- , ' .. .. . ..ı· 

ça ışmağa mecbur etmektedir. ca ar e e a ve zayın vere ıl(ı- ügiinü söylenıişttr. ~ , ., deleri istiyeceğini, bunları Jrarşılamak Tok~ o, 7 ~.~.) - Bu tim Jap.on ;ı;ı 
. Almanya'. Cebelüttarık ve Süven n' 'ö)•lef!liş ve. Ba<rl;-a yapılan ilır:ı- - İsyan tamamiyle bastırılnıfidan mümkün olmıyacağını, buglln endüstri zet~ıcı: S!al.ı~.'"- S~vyet komıse ti' 
ıle beraber ımparatorluğun ana yol- cııı,. Raşıd Alı tarafından ıılııımış evvel, Almanların buraya gelmelcri·n miştir. Mnamafih eım< itibarMe Uzerinde mevcud miirajıabe ve kontro- h~y etı reıslıg~:ıı bızza~ deruh~ wr 
!arına atılma .. ialemektedir. Akdeni- ıertLbatı te;ir•iz bıraktığıııı, Alman- den veya gclmemel.-rinden bah<edi- isyan teşebbüsü akim kalmıştır." liln harpten sonra da bir müddet da- il'.'~. o.lma.~ı munasebetıyle Sov~ ~of 
zin ikı" ağzını elde bulundurmak Ak- l:ırın, buraya geldiklerinde her •eyi lemez. İngiltereniıı vazifesi gtiçleş- Demiştir. ha devaın edeceğini söylemiştir. bıılığı lehıne makaleler neşredı~ 

deniz hnrbi için muhakkak ki çok ••:::~-::~::~~::i:~;===~========~================~~~~~~~~~~~~~~~~ ... !ar. . ; 
nun donanması, bir de ispanya var- lııı-ca mEisııl getirdikleri vakidir. 11.fad- s • e • it 1 viklikle yerinden fırladı. Havuza :ı _ nin iktidar mevkiine g~tiğini ffa!o. 
mühimdir. Ortada bir Fransa ve 0 _ Maııı~,ef; hattii zatıı11inizi d~fn- ı-E d 

1 

ı\farsel Kost; hnrikulade bir çe- NL>i Nişi gazetesi 2 inci bir JJCP; 

dır ki, Almanya, bunlar üzerinde ka. ;-ıl, rnzel .velin -diyorlar- fen yüzünden r a re ngı z n ıza 1 ar tıldı ve Evelini kucağına alarak ha- gazetesi .kızıl oııdunun Sovyet hil_;,J 
fi miktarda taz:ı1'k yapnıaktadır. ıx ıl.ısiyııtı felce uğramış bir kızdır. Ha- vuzdan çıkardı. metinin ve komünist partisinin ılJ'~, 
ğer taraftan şimali Afrikadaki hare- l':ıt ııe elemektir, bilmiyor. Tabii ll'ilzel- A k h d h Bu ko k h.d b' k bir k'~l. teşkil .ettiklerini NiY

9 ~ 
kat dolayısiyfe mihvercilerin bu sa- ı ; ı,Ic-r ve mu~iki onun ruhunda hiç bir Ş , arp, e şet Ve macera içinde p:tl~~\e:nı~1f. ır aç saniye gazetc6ı de Stalınin 20 seneden be, 
baya deniz yolu ile ynpncakları nak- 7.<'vk uyandırmıyor. O bambaşka bir _ 3 llfarBel; dilber kızı havuzdan çıka t11şıd1ğı pe.çeyi yırttığını ve Stıılin#ı 
liyata mani olmak, kontrolu sıkla,. ı·:ıradılı<lır. Güzelliğine yazık! ı - k · 1 k rt d kt T. Molotof l'kibinin aydın bir si;"ll_ ,, 

n d b
. f an reııgaren çıçeklerdeıı, name er- ı,en, atlar ı"ızerı'ııde bag"ır.·ı:.... k kahka- ıup u ar ı an sonra sa., elini, sol ..,,. tırmak, adalar ve şarki Akdenizde ><'il c ır en ııdıımınm. Bövle ol- d d - ... ı· · ld "'-· 1 takip edeceğine ştıphe olm~dı•· . ki ı.. b h t'· · · en o ıran neşe, ne kadar pfiyan~ız- lia ile göl' erek kendı' oyıınlarını oy. e ının avucuna a ı ve >!.ve ini; ha-epıyce değişmiı olan vaziyeti iyi kol- ınıı · a u.;ra er aya ı.:ı nihayetsiz ruh d d b k yazıyorlar. 

h 1 lı . ır.» ıııyorlnrdı. vuz an iraz uza olan bir kenara 
lamak icabedtyor. Akde~'zin umu- ·YcC'an arı veren ır şeı-e karşı lcim 'fo ı· b' kt' lıı-------------.-ı:-·• , . h . ,.. " r•e ın son söziinii az süren ır Vapurun kabera.•ı ', bı'lh 0 .o•a Ame- çe 1

• v 
mi vaziyeti, bir kaç ay evveline na_ ı...aıma n~saH, daıma açıktır. Düşün - ilk't t ki ' "·~ i\1 d 1 k k · A N A. D Q L r.· ı ı " u a P etti. rikalılarla dolu ı'dı'. Onlar da oracla - a maze ; or nıa! ... Bize bir · 
zaran epiyce değişmiştir. Mih,•erci- m· .. ~ı o ( uğu kadıır duymrıj!;ı cfa SC\'C - ~ d' . ·ı h d' t ·ı r 
1 B ık . • orman ı vapuru sakin olan deni.. cazbandın neselı' n:ımelerı· 1•01·nde ıorpı e •Ye e tı er, akat tehlike 
er, a anları itgal elmi•, adaların ı-ım. · th d ) ki 1 • ' k 1 i\[ ta t• · h f • n d 

1 
. zın ~a ın a o u ar açarak sürat e durmadan mı"delerı·nn viskı' yuvarlı • yo ... e ne ıııızi mu n aza ediniz. 

mühim ~'r kısmını ele geçirmi•, Mı_ - ,en c öy eyım. Dilh:ıssa Dcmpgi ·ı ı· d ör..ı t• ' '.\f ti k k rt J ğ 
h 

• 'k" . h B ı er ıyor ıı. " e zamanı gelmiş ı .. vorlardı. Sevdalı bazı ga11~ıer, ma·şu •. ıı a a u u nea ız. 
sır ududuna tekrar dönmüs, v. akın mu<ı ·ı.ıne ayranım. ütün şairane ç ı 1 1 ~ ~ K :k 

k 
· .. 

1 1 . 1 1 
an ar: yo cıı arı yemeğe davet t•di- kalaı•ı ı'le "apurıın tnnha ko".•eJnn'ndn - or mıyoruml.. Fnkat siz ol-

far ın, garp mıntakasını karıştırma. w guze ~ey crı •ev .vorum. Ça ışhğım ı ı • ' 0 
' • d ı ı I b'l h kk ;·or an ı. ba•.bn•. a "eı·m;•Jerdı'. masay ını:z .... 

i(a ve garbi Akdenizde de Franıa zııman 11r ı e mu u ··ak e\'imizln lıalı y k ., • -. D'lb E 
1 

' · k d . ki eme ·~en sonra da yolcular; Jıer Fakat birden bire bı'itı'ı'n btı nese"ı· ı er •velin; sözünü bitcı-nıedi. 
spanya ve Cebelütlarık üzerinde ~C'4llle çı ar \'e orıı a çıçe. er arasında k k .. k • ' J n kı 1 b'ti 
hd

'dk" · ·· kt k 1 Se e~ zev ·ıııe gore va ·tini geçirmege pcri,•aıı eden korktııı~ bı'r lıa·dı'•. n. pat- a ş arını genç za ı n üzerine di-
te ı ar bir vaziyet takınmag' a bat '~ gorme · en zev c uyarım. nemin 1 d ~ ·" k k ı· 
1 

.. h. 1 R ça ı~ıror u. lak verdı'. Gemı'nı'h .•ol t·,ırafından ere . e mi uzattı ve iln\•e elti: 
amıtlardır. Atlantiğe doğru Dakar mu ını .osmıııı ampajge ormanıııııı 0 T k · · · f k' h ıı· ı · Dir kı<mı da sezlon"laı· u"z"t·ı'nde muazzam bı'ı· denı'z ,ou"tunu s·ıı·k·. nl- - eşe kür ederim! .. 

ve cıvarından gözüken tehlikeler de ıcınc c e• ·ı \'e arap ır ew e ııeçıri - " ' " " 'I 
b

. b o 1 k de: in derin ueuklıı.ı·oı·du. D.•zıları mi.s.·tı'. Koı·ktın" bı'ı· tııı:aka muhtfi•. em - •' admazel ! .. Merasimle zavi e-•tta i ayrı.. ı·orum. orman ı · içindeki har:ıp ' " ' p el k · 
B 

.. ·• b 1 ı · ı f ı k ı· ı· 1 vaıııırun en ib;t glivcrte,i11cle otur - gemı·,. 1· cleh• .. etlı' bı'r .•uı·ettc •. arstı. Ellı' ece Vlk'timiz yoktuıı. Sürntle giyin; ulun unlar ngiliz donanması. ıınaııın · ra J'la ;•a ııız enr ı e ını n ., , ·' 
0 

., - k 
d h 

.. ı t .. , - 'd'kt' "' · ? mus; enginlcrı· ve v.0 pııı·ıın etra. fını metre gcııı·.··.lı'g"ı'nde mı'ı'thı'~ bı'ıı •u t"- ı·n ·ıymetli eşyalarını yanına al ve 
nın a a faal olmasını icabeU:ren en rn :~ ar c ırn agı;cı ı · ım. ı a sız. " 0 o " b k l 
b ı ı b 000 ı n · b h 1 sarıııı bembe.vaz dcnı'z kıı•l•. ı·ının bakası denı'zden kopmus h',t"a'.'••'' ,. 1•1·z çu ıı gel!... ~te kabineniz öııiinde-

e ; aılı unsurlardır. H<'r halde - - .. cııım a cem < eııizdir. ' " . ' , · ı H 
k f' . f . ı· s . . hav:ıda "aptıklıırı manevralaı·ı se"- metı·e ı'rtı'faıııda bı'ı' ,ou"tuıı eı'zdı'. Bu rız ... aydi çııbuk ol!. 

ya ın zamanda Akdeniz mıntaka _ ·~v~m < e ~enıın1c ır. c~·ynr evımı clai- J .ı .... '" Il 
d b t 1 t · b b h redi,·ordu. Bazıları ı·~c vapııı·un .0 ıın'i korkuııe .. •·ıı t.·ıbak•sı, oldug"ıt g"ıl"'ı ... ·ı- ıı meyanda birinci kaptan vapu-

sın a üyük hii.diselere intizar etmek ma "ır ınc a aşıyan u muazzam a - , ' ,, , 0 
... , , lazım gelir. ··eyi )·akıııdaıı nılitalea edebilmek klHI- havuzu etrafına toplanmı~. muaz- pıırıın güvertesine indi. B3ğlı olmı - run köprüsilnden nöbetçi znbitinc 
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vetferi tebliği; 
Yunan deniıııltılan İskconcferivedeki 

İng.iEz donanmasına iltihak ,.tıTıi~ler
dir. 

retine malik olanlar, her an için taze zam derya içinde yüzen bu küçük yan Handııll:ırla beraber bir rok ynJ. cevap veriyordu. 
hav:ıt bah,,ecien bu bahepden hir. bir za denizin sııla111ııda yüzenleri sene cıı \"e eşyayı slipürüp denize ·ıttı.·f;,._ ~öbetçi zabit; şöyle bir sual aç -

' ! 1 l d B ı ·d · ı uıs.tı ·, nıan ayrılmak istemezler. ' 11 mış ar ı. un arın meyanın a rı _ ıyah bir duman; koca vapunı, ı,ir 
Berrak bir h~vada vıldızların al- ;\larsel de bulunu.vor ve bir peı·i ha- kaç saniye içinde ôaştaıı başa k ıplıı- - Ne oluyoruz? .. Yoksa bizi tor. 

tında )'filan denizin sairane mnnzıı _ .rnleti gibi yüzen dilber EvP\ine ba- ınıştı. Pis bi, koku; \'apunın içini dı- ııillediler ml? Bu keşmekeş, bu her-
rasını kim anlata bili~? Rispen; de- kı.vordu. Vapurun en üst katındaki ~ını bastırdı. climerç nereden ileri geliyor: 

salonda bazı kimseler basketbol, tc- Sun'i havuzun üstu"ndekı' gu"verte- - O cihdi sonnclan tetkik ede'-
ni7. hakkında yazdığı bir şiirt~ söyle nis oynıyorlardı. Çocuk bahçesinde nin camlı kı..~mı parçalanmış ve va_ ı~z. Şimdi yolculıınmızı kurtarmak 
bir mısrağ ilave etmektediı•: cDeni- d ı ı ü · kk'l b J e ravru arc an m teşe ı tivük pur üzerine inen sular havuzu hü. çare erine tevessUJ edel!m ! .. 
zin geniş enginleri içine •erpilmi$ o· bir k!ltlc, kOçUk ıırab11lar, otomobil· cum etmişti. - Drvcrnı edecek _ 
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