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başlı yan 

Alman aıeuhtar11ğı 
Almanları düşünceye 
seııkedecek nisbettedir 

Zurih. ( A .. \.) - Yollar •hl ;r;:·;' -
tP:-:i 1-"'rans:ttıın \'!\Zİytltint' d:ıir :-:u h:~
tx.·rh·r: ~ •rn1i~tir: 

I~:ızı ~ ~ nd!~a .:·~ r!t-rinin L; \· :ıT . ı ) t ı li
zahar~t fltmt:lerin · ı·ağn1ctt anH\~r 'e 
hıdh, Alnıanyıt j(,. yııkıı•la<m:ı 'i.rn<e
t"ııi tas\ ip (ltPtı'.lm .'.' kt ;. dir. 

Çanakkale boğazın dan bir görünÜJ Cı·nPr:ıl flii)!ol idn lı ~ r ı :ır:ıft:ı ılıı -
-ll,.v•mı 3 nC"Ü •ahifflrf.--

Almanya hariciye ne
zareti ne fikirde 

Boğazlar 
Meselesi 

Türkler Montrö nıll
kavelesine uygun ha-

• 
reket ettiler 

Berlin, 8 (A.A.) -Yarı re...U bir 
ıtıenbadan bildiriliyor: 
Bııgün Alman hariciye nezaretin

de bir ecnebi cazeteci tarafından ao 
rıılan auale cevaben Montrö mu
""-"elulne nazaran hoJa.zlar me. 
ııeleainde ~·ç bir değişiklik olma
dığı beyan edilmİflir. 
Şu cihet de ilave olunmuştur ki; 

'flirkiye, timdiye kadar taahhütle
rine katiyen aadık kalmış ve bo· 
iazlarda.n geçife müaaade etme
diği ıibi boğazların bir deniz Üa· 
•Ü olarak kulla.nıfmaaına da mü-

--
Bağdadda tezahürat 

Ali Raşid 
Geylani 

Baidadı acele lerkefli 
Irak Kral naibi 

davet edildi 
Kahire, 8 ( A.A.) - Röyt~r ajan· 

sı bildiriyor: 
Mısır gazetelert'.nin Bağdaddan 

aldığı haberlere göre, Raşid Ali 
Geylani; aleyhinde yapılan umu
mi tezahürleri müteakip acele bir 
surette Baidadı terketm4tir. 

Söylendiğine göre, sabık Irak 
hs,riciye n._zırı Tevfik Sümeyl;' 
Bey, kral naibi Abdülilah ile bu

ıu,ma.k üzere tayyare ile Bagdad
dan Ammana hareket etm4tir. 

---000---
Ruzvelt iki gün d~.ha 

dışarı çıkmıyacak 

Ruzvelt yeni bir em·r
name neşretti 

Vande1 Vilkinin 
nutku 

Arnerikan clonannıası 

hareket için emir 
bekli.11or -. 

&&ade eylemeıniftir. 1 Vaşington, S (A.A.) - Ruznltin 
Binaenaleyh boia:tlar meaeleai, •ıhhi vaziy<-ti dün ctiizl'lmis.-;c de dok

'mdiye kadar ihtilatlara yol açma· tor, iki gün cfrıha dıs:ırı c;kmnmasını 
ltılftlr'. . h"İ~l c-urnhura t:ı.v1'-!.vr , .. tm !~ti r. 

---

' 

lzmir kadınları 
vazife başına ! · 

Vandel Vilki 
\'asiııgtoıı, 8 (A.A.) - Uiin ga7.e

teciler toplantısında Bahriye nazırı 
albay Knok~ demiştir ki: 

- Amerika donanma"ı, ingilterc•ve 
harp malzemesi :«ıvkiyatını himaye ve 
temin etmek vc i~ \'crildii!i takdirde 
bu işi deruhk etmej!e her ıamanctan 
ziyade haıırdır. 

Yardım sevenler ctmİyeti toplan 
tısında mühim kararlar alındı Nevyork, 18 (A.A.) - Dün akşam 

Nev.rorkta )folbargar Garct~ndc yapı
lnn bir toplantıya on ~kiz bin kişi iş· 
tirak etmistir. 

lzm:r yardım g"'·cnler cemiyeti ida- llalkcYi idarc<indcki komplifikas • 
re hey<.'ti "~ faal aza;ı, dün öğl_eden ron le«isaliyh• haftada bir kaç faydalı 
~nra Halkt\'indt.>ki hususi d:ıırc<~e knnusmn yapılacaktır. 
hır içtima yaparak izmir kadınlarının -Devamı 2 nci Sahifede--
Yura işlerinde görecekleri nızife!~r 

Toplantıd:t h:ızır bulunan \"mıdel 
-Devamı 2 nci Sahifede--

hususunda ilk kararları nlmı~lll". Bu 
llıiihinı kararlar üz,~rine derhal faali
YN" gec!lmiştir. lçtim::ıa, cemiyetin ida 
re h2Ye!i reisi Bn. Kev,er Tuks::ıl reis- 1 
lik et.mi•tir. 

Yapılan müzaker<'ler ıı 0tiCKsind<> cc
nıiyctin :Ik i~ ol::ırnk lzmird<.' ı:öniillii 
h:ıst:ıU.ıkıc1lık kur;l:ırı :ı~m:ısı, hnrp 
~nrgı pnketl<'ri hazırlamak için le$k:
lilt vücude getirmesi kararlaştırılmıs
tır. 

Ru mühim k::ır::ırla rdan b:ı~kn c<'
ıniyetin matbuat, tlikis, inhh:ıt w ir
şat koll:ırında muhtelif aza \'nzifeler 
cleruhtt' etmi<lenliı·. Bu kollar, rlerhnl 
faal ~wl 'ı'rine lı:ı<l3mı~larJı r. 

Inönii 
Ekselans Hitler arasın-: 

da telgraf teatisi 
Ankara, 8 (A.A.) - Almanyanın 

bir mayu milli bayramı milnasebe • 
tiyle ReiaicuınhuT lamel lnönil ı'le 
l:kaeli.na Adolf Hitler araaında teb· 
rik ve tetekkürü mutazamm111 tel • 
ıra.flar teati edilmi9tir. 

Vekiller heg'eti 
Dr.Refik Saydamın reisli

ğinde toplandı 
Ankara, 8 (A.A.) - icra Vekil

leri hey' eti bucün aaat 16 da B14ve
kil Or. Refik Saydamın ba9kanlıiın
da mutad içftnaını yapa"rak ruzna. 
tneainde bulunan meaeleleri müza -
kere eyl~mittir. -------

Irak Harbiye nazırı 
Ankara da 

Ankara, 8 (A.A.) - Irak harbi. 
Ye nazırı Naci Şevket bu aabah aaat 
10,50 de Toroa ekapreaiyl.. 4ehri • 
ınize muvaaalat etmittir. 

... 
Londrada St. Paul kiliaeıi dah.'line dilt•m saatli Alman bombaları infilak 

zamanları gelmeden evvel aaatleri alınıp kaldırılırken 

L.ondr:ı_. .s {.\.Bir gecede 24 Alman mekt<,dir. Diin grcc. 
A.J - l ngılı7. ha\':ı lngilteı·c iizc;·ine 20 
ve dahili . •:nıniyet tayyaresi düşürüldü Alnu.ıı homh:mlı -
nez:ıretlerıııın trb- nınn ta.ıyaı·e,i dü,il-
liı,ıi: ' riılnıii~lür. 

DüHmanın Jngiı - Hava harbı" ı.mıdr:ı. -ı (A. 
tere ilz°Hinde ılün ge .\.) - Dün J<'c'•"t• hll. 
ceki ha\•a faaliyeti ,·iik Rritnnya iizer;n 
büyük mikyasta ol - ele :!4 taıynre cHi•il • 
mu~,ur. Mersey ~a - lngiliz tayyareleri rülınii~t.iir. Bqıılarııı 
hilleri, lngiltercnin d . /ı ı· t ~'.\il nwıl:ır tarnfııı· 
şimali. g-:ırp mınt::ı- e genış aa ıye dan bi:i dp dan ha-
ka~ı. llamber nehri gösterdiler tary:ıl:ın t:ır~fın · 
nuntakası, ~inı:ıli ct:1:1 dü~liı·ülınli~ Vl' 

~arki ~ehirler i w llrbtol kanalı mın- bir rekor ,:ıyılmıstır. llu ··ı.nn ilk .\'Pdi 
tak:ı,ı, Alman ha\'a hücumlarının ba~. gün!i zarfında Alınan tayyare zıı.l"i • 
lıc:ı hedeflerini t-eşkil etmişi-erdir. Ge- atı 7:l e b:ıliı! olnıustur. JT:ılb•.ıki hü
niş miktarda hasar olmuştur. Şimdiye tiln ni~nn :ıyı zarfında düşıirülrn 
kadar nhn:ın haberler, ingnn zayint ctii~man tn~"'\· aı·elerinin •a~·ı<ı R7 idi. 
mikt:ınnm dn fnzln olduıl;ıınıı gö~l<'r· - DEVAMI 2 NCI SAHiFEDE-

... ' 

) • 
• 

Şimali Afrikada hava ha
rekatı çok arttı 

• 

Çölde har<ka!ta bulunan tanklar 

İngiliz başvekili çok 
açık konuştu 

Irak hükumeti Mısıra 
cevabını gönderdi 

• 

Tobrukta tazyik Çorçilin Nutku Suudi Arabistan 
azalmaktadır Hatalar, inkisarlar.. ne dÜş\inÜyor 
Boğııcu kum fırtınası 

· göz açtırmıyor 
h"nhire, 8 (A.A.) - Orta ~ark İn

giliz hava ku\'vetleri umumi karurgii
hının buırünkii tebliği: 

Libyada: lngiliz tayyart'leri Binga
zide askeri h<>deflere w Il~rka, Eenin:ı, 
Dcrne t:ıyrare m~ydan1:ırına muvaffa. 
kıyetle :ığır hücumlnr yapııu~kırdır. 
Rerbda lıir hangnıa i<:ıbet olmu>ı ı·e 
yerd<' iki tayy:ıN' t:ıhrip oltnımu~tur. 
Binı:azide e•a' mcndireğn bombalar 
dü~müş \"e yangınlar, infilfıkl:ır v ~ ha' 
k:ı h:ı<arbr nıkua l(<'imi~ı 'r. 

1Joınh~d:o· Binvazjd,.. gpn1Hcır l'l\·n ... 

rınn ve !Jeninada yC'rdC' bulunan tnyy:.l· 
relerin yanl:ırınn dii~mü~tiir. llir geca 
e\"\'el el<' Rntln"b Kalalo m~rdanınrı 
hiicııııı clilnıie, lıü.\"iik yangınlar <"ı -

-D~vamı ~ n<"iİ a-.hiffl'dflo-

r ' 
Hükumetimiz 

Müstahsillerimizi kazan 

Fakat zafer kat'idir 

• dırmak için tedbirler lnııiliz baıvekili B. Çörç.'I 

l Londrrı. 8 (A.A.) - Başvekil R. 
3 ıyor Çörçij, dün Anm kamarasında mü -

latanbul, g (Huıuai muhab'.rimiz- hinı bir nutuk ,irat etmiştir. Bir kısmı-
nı dün verdiğimiz bu nutkun son kıs

den) - Müatahsillerimizin malları· mıııda Çörçil sözlt'riııe şıı suretle de
nı korumak için hükümet tar;afın · \'tını etmh~tir: 
dan hazırlanan kanun layihası Bü· - Lib):a ve Yıınaniı;tan işleri hak
yük Millet Mecliaine sevkolunmuf. kında verilen bütün kararların mesu
tur. liyetini en kati şekilde hi\diselerin lesi_ 

ri altında sahsen hükumetin rei<i ,ı -
Bu layihada korunmaaı la.:ım ge- fntiyle deruhte ediyorum. Bunun ,.,_,_ 

len çiftçi malları teabit edilmittir. bebi ~ııdur ki, harbi kaybettiğimiz 
Bunun için çiftçilerden mütesekkil takdirde kafası kopnrılac:ık olan a • 
idare meclialeri kurulacak ve müs- dnm .ı·alııız brnim. Çünkü mnğlfip o-

lıır<ak Avam kamarası azasının da en 
tahıillerimiz maUarının korunması az bu suretle cezal:ındırılnc:ığı tabii -
karıılığı olarak çok cüz'ı' mali feda· dir. (Giillişmeler). Orta ş_ark kun-etle
karlıklar yapacaklardır . Mahsul- rimiziıı vnziyetind~n ve burndun rekil
ler, bu ıayede iyi fiatlerle aatıla- mekten b:ıh•~dilmek gibi bir c~reyan 
cak ve müatahailin kazancı büyük \":ır, Fakat Nil rndi<i uğrunda harp 
olacaktır. gayemizi, kimse dı·ği"tiremez. Sih·eyş, 
ı•--·------------.:ıAfrika, Girit ve :.\folla•Jın kayıbı ln • 

~ilter._\ için en nğır lıir .~<'.\"olur. J1u rnn-
- • .,. ,. w w hnt<'IK'lt•r için Lüliin ka)· nakl:ırımııla 

1 AR E.T l.E.R harht' ılev:ımıı :mıırtmi~ lınlunııyo -e ruz. 
(~C'ıı :..•ı·al \~~Y\'l•iin hum:ııııLı~tıula 

Sıg" ınaklar şimdi yarım milyon k;~ilik lıiı· kun·et 
vartlır. lng·iltereden ""k•'ri lt•c·lıizat 

Vilayetin, dünkü gazetelerde bir gönd~mwkle olduµ-umuz gilıi llah~•i<-
tebliği çıktı. Bu tebliğ, bütün lzmir- -O.,vamı 3 ncü ... hifede-
lileri, evlerinde veya mü&aid yerler· 
de ıiper aığınaklar hazırlamağa da· 
vet ediyor. 

Bu davefn, ihtiyati bir tedbirden 
ve müteyakkız olmaktan doğduğu • 
nu İfarete lüzum yoktur şüpheaiz .. 

Bütün lzmirliler, bu ıahadıı der -
hal harekete geçmek mecburiyetin· 
dedirler. Bu bir emir değil, nefis mü· 
dııfaıuının tevlid ettiği bir zııruret
~·r. 

Devlet, vatandaşların hayat ve 
kıvmetleri üzerinde bu kadar haıaa· 
siyet göıterirken, kendi kendimİ%t" de 
harekete geçmekliğimiz lazım gel • 
mez mi? 

• 

iki taraf arasında mu
harebeler hafifledi 

Ileyrut, 8 (A.A.) - ıı N". R. ajnn. 
'ı bildiriyoı•: 

Iraktan alınan haberlere gör<' 
Irak hiikümeti, Irak noktninnz:ınnın 
deği~tirilme'i hakkındaki Mnır no -
ı:ısın:ı cevabını vermi~tir. Irak hti -
kümeti, salı günü )lı.qıı· hükümetine 
gönderdiği cevabi nota•ıııda ihtilafın 
tarihçesini yaptıktan 'onr:ı her tüı !il 
itilaf \'asıtalarına müracaat ettiğini. 
fakat ingilterenin Irak kıt:ılarına 
hücum ettiğinden -artık iki hilkümt't 
uı-a ında nnI:ısn1nnııı rnilmki.in olmadı· 
ğını bi!dirnwkİ:ed:r. N"ot:ıda Irak hüklı
metiniıı mücadeleye de\'nm edeceği ve 
)[ısır hükumetinin samimi ~ekildeki 
tenı~nniy:ıtından dolayı Irak hiiküume
tinin le~kklirleri bildirilmi~tir. 

Bcyrut, 8 (A.A.) - Ofi n.inn<ı 
bildiriyor: 

Muh:ı,amatın ba~l-adığı 6 günden 
Ul'ri ihtilaf, henüz hakiki bir muha
rebe seklini almanmtır. Şimdi mikı
clenıeleı-, miinferid hildi•eler şekline 
inkılıip etmiştir. Son günlerde mu • 
hnrebelere dair habe:ııler az:ılmı•tır. 

Iraktan Beyrutn gelen haberlere 
göre bidayetteki h-arpcii tahrikat 
tn ~imdi Irakta azalmıştır. Ayni z:ı -
manda Ir:ık ordu,unun harp malze
mesinin de nz:ılmı~ olduğu bilcl;rilmi" 
tir. 

Jı ak hükümetine :ıid ha\'a kuvYCt
l?ri de yarıdan d-aha aza inmiştir. 
Zaten lrı:ık hava kuvvetleri azdı. 

Cevapaı:z bırakılan müracaat: • 
Kahire, 8 (A.A.) - Ra•id Alinin 

a8keri hir yardım talebi hnkkınd~ki 
müracuatı mihvercc ce,•ap,;ız bır:ı • 
kılmıştır. Son hadiseler Irak h:idi•e
le:ıinin h:ıkiki mahiyetini d:ıha ziyn
de :ıydııılatmaktadır. 

Anla:;ıldıii;ııı:ı göre Irak h:ırekcli 
,·akitsiz yapıl mi' hir ashri clnrbr -
den ilıarettir. · 

Askerlerin knnaaline göre lrııkta 
grniş mikyasta bir hareket olmamı~
tır. ('c:«Tatı edrıı aRkeri han•hıler 
tıi li dt•rrcrde ehrmmivrti hn izdir. 
\' e Irak ordusunun .~;ıc:ık bir kısmı 
Ra~id Ali;.-r müz•ıhnrrt rtmekte -
dır. 

lla. iti Alinin l:ıhnıin tttigi yanlı
mı ){i>n'mediği anlnşıhy·or. Iihverın 
Propııgaııdn•ının işlcnH'<i iı-in cok 
:uımnıı:ı :hıi.vrıc Y:ırclır. Garp cölün-

' Ol'V A MI 4 Nrfl 'IA Hff.'1'01' 1 

Cenhe geri$i müdafaasında ve ıivil 
seferberlikte biz de, tıpkı kahraman 
ordumuzun göıterdiği ahenk, sürat 
ve ciddiyete uyan bir ,uur göstere • 
mezıek,. o zaman yurd ve millet na· 
rnına yapılmaıı lizım gelf"n ~eyl 
yapmamıt, va~ana ihanet etmit olu.

1 
ruz. Çörçi\'n, hiç bir zaman terkedilmiye ceğini aöylediği Mıaır tonrakl3.rınd'\ 

** . Nil deltuının tayya reden ırörlinütii 
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Radvo Gazetesi 

BUGON 
1'...üHiı.ı ömrü bo~·unca dünya medeniyetine biıılcrce ve binlerce hari

kuhıdelıkler hedıye eden cihanşumul m ucit THOMAS EDİSON'un 
hakiki hayatım takdim eden emsalsi~ harikalar şaheseri 

EDİSQN'un GENÇLIGI 
Bal>rolde, :rnşı kii ç ük deha sı bilyiik san'atkar MICKEY ROONEY ta

rafından cidden hnyranlıkhır içinde kalacağınız namütenahi güzellik-
leıtle dolu olarak vücuda getirilmiş emsalsiz bir filim. • 

AYRICA - Fev.kaliicle nefis b ir mevzulu Tabii Renkli Canlı Reıimler 
SEANSLAR, He r gün, 1.30 - a - 5 - 7 !) - da 
Cumartesi , pazar 11 de -. • 
DİKKAT - Haftanın h er gününde ilk scan~lar

1 

UCUZ HALK MA
TiNELERi dir. 

Fiatleri - Birinci 20-Balkon 26 - Koltuk 30 ku~uetur. 

(ANADOLU) 

işçi sağlık • 
nı-

• 
zamnamesı 

iş yerlerinde ne gibi 
tedbirler alınacak? 

!I ::\fA Y IS 1!141 CU:l\1 A 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8 program, 8,03 Ajans hatwrleri. 

8,18 hnfif program, 8, 1.J ev kadını, 
12,30 program, 12,33 solo şarkılnr, 
12,50 Ajans haberleri, 13.05 solo şnr-

İş kanunu hükümlerine göre hazır. kılm· programının devamı, 13,20 k~ı -
lanan cişçi sağlık nizamnamesi> sıh- rışık ,program, 18 program, 18,03 rnd
hat Vı' içtimai muavenet vckillctin _ yo kuareti, 18,!30 . çifte fasıl, .(.rnJnıı 
den sehrimizde ki alakadarlara 1 eb- k?clmlar) • 19,30 AJans haberlcrı, 19,4? 
liğ olunmu~lur. ı zıraat takvimi. 20,15 radyo gazctesı, 

İş kanun~ıııa tabi bulunan yerlerde 20,4? temsil, 21,30 konuşma( iktısnd 
tatbik edilecek bu n izamname mu - saatı), 21,4() radyo salon orkestrası, 
cibince iş yerlerinde işçiler için mo- 22,30 Ajans haberleri, 22,45 radyo sa
dem duş, banyo ve hamam yerleri 10

0
n orkesLra;,;ı programının dcvnnıı. 

bulundurmak mecburidir. Yemek ve 2 .• cazbancl (pi.), 23,2fi yarınki pro!!'· 
istimhnt salonl arı, işçilerin kalaba- ram W' kapanış .. 
lıklığı nisbetinc uygun bir .5ekilde o- 000 

]ne-aktır. Hastalananlar lt;in acil te- ZABITADA 
davi .rerlcri. ı-cvirler d J Y. apılarak - e·~·~· ...... ;z:.·z.· ......... 
tır. Nizamnamede ~ıhhat r evil"lcri -
ııin ne şartlarda olacağı, makine ve 
iptidai maddeler yüzünden huc;:u )c 
gelebilecek kazalara k-arşı ~c gibi 
emniyet tedbirlcl'i alınacağı ve yeni 
kurulacak iş nwhallerinde eski iş 
yerleri ile ne şekilde irtibat tesi~ o
lunacağı da tasrih olunmuştur. 

Köylerimiz !çin hazırla-
nan el tezgahları 

İktısad Vekaleti. köylerimizde el 
tezgfıhhırına rağbetin arttığını na -
zarı itibara alarak 4200 el tezgahı 
daha ~ aptırmağ!l karar vcrmişlfr. 
Yakında im::ıl edilecek bu tezgahlar, 
l)lemleketin muhtcltl" mın'tnkalarm
da kii\·liiye taksim edilerek faalivetC' 
geçiriİcce ktir.' \ . e kal et, köyler<.' 

0

sey-

lnegi kesmiş: 
Menemenin Y-ahşelli köyünde -sığır 

çobanı Ömer oğlu Öm<>r Ka:rmnk ' 
kırda köye aid hayvanları otlatırken 
Jlcnemenli ka8"Ctp Muhaneme aid 
kaçak bir ineği, derisini almak mnk: 
sadiyle kesmiş ve o sırad"Ct kııı bekçi .. ı 
tarnfıııdan .rııkalanarak adliyPye ,·e· 
rilmiştir. 

Hırsızlık: 
İki\ şmcliktc 768 inci .sokaktn 1ı · 

zet oğlu Kemal. Cemil kızı Bn. remil! 
Ferin evinden bir kat lficiverd elb~ 
çaldığından tutulmuştur. 
Yangın: 

Kızı/aya teberrü 
\ .rnr dokuma uslalnrı da göndererek 

halka dokumncılığı öğret<>cektir. 

Orta mektep ve Liseler
de imtihanlar 

Alsanc-akta mukndd'es mezar so -
kağında komiı'.ıyoncu B. Şe\·ket öıe
rin e\·inde yangın çıktığı haber Yl' -

rilmis. itfaiye yetişmişse de yangınıt1 

ev halkı tnrnfınclan ~öndiiriildüifli 
görülıııilf.ıtür. Yangının bacadaki kll
ı umlarııı at('~ alnrnsındnıı çıldıfı -nrı
lnsılmıştır. 

Şehrimizdeki Ji;;elerde, lise bitirme 
imtihanları sonn ermiş Ye bugiiıı ol 
runluk imtihanları başl:mn!'tır. 14 nut
yı~ çarşanba akıuımı, büliin ·imtihanlar 
.sona ermiş bulunacaktır. Yalnız ög -
1·.ctmen okullarının me:'lleki sınıfların
da sözlii imtihaıılnr 30 mayıs cumarte
ı;;i giinii öğle iizc>ri nihayetlenecektir. 

LIMANIMIZDAN IDHALAT 
• Tisan ayı znıfmda İzmir Jimnnın

daıı ithal edikm emtia miktarı hakkın
Ra şehrimiz tic!ırct odası istn~füıtik 
serviı:; tarafından bir istatistik hazır
lnnm1ştır. Buna nazaran geçen m· li
manımız va:-ıtasiyle 236, 189 lira kıy -
ıııet inde 578,78-l kilo muhtelif emtt'a 
Vt' ,sya ithal t'nil ınist ir. 

iHRACAT iŞLERi 
Şclırimiz ihracatçılar birlikled icla

rc heyetleri, pa:>? tevzi talimatnnmc'{i 
iizcrinılC' <'Vvclld giin uzun mlizHkere
Ierde uulıınnıuşlardı r. Yakm<l:ı lıirlik
h· heyeti umumiy.e toplantısı yapıla -
cak \·c talimntnameyl' ithali Ulzım ge
len mncldcler h:ıl<kında tc:>lıit edilecek 
ınUt.ılealar, tic:ıı"<!t \'ekal0 tine uilıliri
lcrektir. 

Kırkağaç çamlarında 

Bu ne rezalet? 
Selvilimeseiclde Hücq1ii oğlu Ab -

dullah Emre kendisine yiiz vermi~·cı; 
ve ev·Jıc nlmıyan Mehmed kızı 2J 
Y~!şında As•şeyi l>lçakln viicudu:nıfl 
qıuhtrlif yerlerh1d{)n ynralırar~ı1' 
knçmıc;tır. Yaralı, hn5inhnnev<' ktıl· 
dırılmı~. ~ttçluııun yaknlanm~sı içiıt 
takibata başlanmıştır. 

Bisikle t kazası: 
C:ornkkapıda miizc sokağınd~ı: Zl' 

ki oğlu :'ıl urad. bindiği bisikle'tl )leh 
med oğ'in J 3 ynşmd-a Hamide ç:ırP' 
tırarnk ayağından yaralanma:'ın· 
selwbiyd ve:-1miştir. 

---x·---
Şira ·adası 

ltalyan kuvvetleri tara· 
fından işgal edildi 

Roma, 8 ( A.A.) - Stefani ajansı· 
nın Rodo&tan öğrendiğine göre lt•I· 
yan kıtaları, Siklad adaları grubuo • 
dan en mühimi olan Şirayı da ç•r'' 
şapba günü İşgal etmişlerdir. ____,,. 

Halk tipi kunduralar 
1stnnbul, 8 (llusu i muhabirim~ • 

ılcn) - Halk tipi kunduraların niı • 
mun si, fiyat miirakabe komisyoıuın
ca tetkil{ edilmi' ve muvnfık gör ülmii':"' 

tırtıl Hir. Azami fiyat 12 lira olarak tesbıt 
r w A edilmiştir. Keyfiyet tlcnr~t \'('kfüel iıı!' 

. h. ıı::ıga<:, (Hususı) - Gclenbe na- arzedilccekiir. 
hıyesıne bağlı Gebeler. Hamidiye 

1 
köyleri çnmlarma tırtıl arız ol muş - ı fa) 
tuı·. Ça!111ar kupkuru lıir hale gC'lmek §fi n::a ce a 
ilzcred ı r. "=::ti U c;;;JI 

Orman memurlarının bu işle ace- ___________ ._. _ _,,,. 

le alaka<laıı olması Hiz ımclıı·. OZOMa 
---000~--
ŞEHiR iŞLERi 

B eled i)•c r eis i J>r. Behçet l'z . dün 
şehrimizin muhtelif yer ler indeki be
lediye inşaatı v e havagazı fabrika
sın ı teftiş etmşili•. 

3G7 P. :\Hiknldı 
201 .. L j. Taranto 
142 K. Mikalef 
131 jiro 
106 j . T. mah. 

---000--- D3 A. n. Üziimdi 
93 Öztürk 

BERGAMADA BiR YANGIN G4 j. Koheıı 
Beııgamanın Kmık nahiyesinde Tuz , Mi x . fü:limC"ii 

pazarı caddesind e Yusuf oğlu Nu - 10 P. Paji 
man ve kardeşi Şevket D ura na nid ;~S \ ritel 
evde ya11gın çıkmış, içindeki eşya 26 A . Nuri 
tam a me n, evin çatı ve tavanları kıs- -----
men yanmıştır. İn ·an v e hnyYa11ca 134i 1, 2 
zarar olmamıştır. Y~ıngının, evde 2:56105 J ~ 
kim~e bulunmaclığı sırada yemek pi- -----
şirm ek içi n yanık bırak1lan ateşten 
çıktığı anlaşı lmıştır. 

Romanya da 
No. 

7 
8 
9 

18 
22 50 
29 

K.S. 
13 
IG 
12 
16 

l!l,2."i 
12 2!i 
18 
19 75 
Hi 
1 . 
17 
ıs 

Ekmek yerine nusır 
lapası 

10 
11 yok 

iNCiR: 
K. S. 

Bükreş, 8 (A.A.) - Radnr Ajnnsı 109 Sami P.crçoğlu 7 50 
bildiriyor : 47 M. j. 'l'nranto 8 50 

Ekmek :-;atışı hakkmda yeni bir ka- -----

F AİRBANKS JR - JOAN BENNETT'in 
Yarattıkları c>msalsiz. fovkalfıde macernlnr dolu aşk filmi 

rYeşl't·:·····ce11·e·n·n·emı 
. . - . ... ... .. 1111111 ........................................ 111111111111111111111111111111111111111 ................ .. 

AY~_IC_A:. Aşk Kurbanı 
.~~;;;;-~:-. 

Oyn ıyan (F'ERNANDEL) 

K. S· 

22 
'>6 19 1s 
19,z:l 
16 &0 
25 

71~ 32 
3 1 
18 
17 
21 

K. S· 
Hl 
8 ı;O 
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9 \fAYIS l!l~l CUJ\IA 

lrıgiUz başvekili çok 
«çık konuştu 

'8>.ş TARAFI 1 NCI SAHIFEDE
~:·e Somalide yıkılmak V<! tam::ımiyl 
"' \Zlenmek üzere bulunduğundan bu

"" d da r a~i kuvvetler de yakında Mıc>ır-

Romanyadaki 
Yahudiler 

Radyolarını artık kulla
namıyacaklardır 

•'(ANADOLU) 

Şimali A/rikada hava r • 
harekatı çok arttı Halis Zeytnnyağından mamul 

< BAŞTARAFI ı Net SAHiFEDE > Ömer Muharrem 
karılmıştll'. 

Habe.~istandn: Ambalagi ci\·arında Çamaşır Sabunu 
italyan kolları ve italyan mPl'zileri TOPTAN KiLOSU 
bombardım:ııı edilmiştir. K 

.Gondar tayyare inme meydanına ' 34 UfUŞtUr 
Hür Fransız tayyareleri tarafından 

ııaıı:h~ı.t edilebilir. Cenubi Afrika 
~ ~ılı general Smuts, mükemmel 
~ın~~ı Afrika kuvvefleriııe Akdeniz 
r "'kasına gitmeleri emrini vermiş
~· Ancak şunu da söylemek liizımdır 
' .~Iısır çölünde ve Akdenizde harp 
e~u~ kuvvetlerle yapılır. Büyük kuv
te;rın hareketi, çölde felaketle ne

lia b<'nebfür. Nitekim italyanın başı-

Bükre~, 8 (A.A.) - Romanyadaki 
yahuailer veya ;-·ahudi şirk~tlerin~ ait 
rHdyo ruh~aliyeleri, neşredılcn lıır e
mirname ile iptal edilmiştir. Yahudi
ler, enerindeki radyo makinelerini der 
hal poli•lere devredeceklerdir. Buna 
sebep, Yahudilerin radyolar vasıta -
sirlc aldıkları haix'rleri, devletin em
nfyetine zarar wrcrek ~ckildt' af(ızdan 
ağıza thlia~lırn1alarıclır. 

hücum yapılmıştır. italyanların Debaş •••••••••llıi••-
mevkiini tahliye ettikleri görülmüş - 'hirdir. 
tür. Hür Fransız kuvvetleri Gomlar Tobnıkta ~u ve 'yiyecek boldur. As
civurındnki italyan mevzilerine ve tay- kerler de güvenlidir. Hatlar arasından 
pre meydaııına taarruz etmişlerdir. geçerek hücum eden kuvvetlerimiz 

·" felaket gelmi tir. 180 bin kişi -
!r't~ır~n kuvveti, arkalmı' kesilince 
.
0 
ve bır kısmı da imha edilmi~tir. Al 

tin zırhlı kuVl'etlcri, buradaki, ye • 
bOie zırhlı kuvvetlffimizi imha ede -
ııır ve böyle bir felaltet, bizim de ba

ı1 ·~2k· gelebilir. Elageladaki hadisele-
ri . ı~ ile meşgul olan bazı general

te1 ~1zın esir oldukları malümdur. Bu 
~ rwer, çekilmek imhanıııı bula -
ir 

0
\k arından ve çevrildiklerinden e

·teknıuşlaı:dır. Fak::ıt biz ~aziyi düşü. 
11~ A. 1:Jazıde oJnnlara baglı kalama· 
~ İ: frıkada bazı teknik hatalar oldu. 
<az~z zıı·hlı ku\'\'etl rinıJz bozuldu Bil'l 
~t ekı zırhlı kuvvetlerimiz, seri bir 
·r l'la 1'obruğa çekildilrr. Bu kuvvet 
!tiJ obruktı, büyük bir garnizon teşki: 
'el er ve Tobruğa çıkarılan yeni kuv
•uv~.rle takviye edildiler. Hur:ıdak · 

Aletler;n vaziyeti iyidir. 
h~ ,

1
rnanlar, şimdi lrnv\'çtleriıııizi A 

l;h': cyada tutarak, Sicilya aclasındaı• 
ıiınıaya fazla kuneller ge~ir~rek bi -
o.ına~'.ıırnni~tann yardımımıza miin · 
'.:ıı .. ıçıı; Lıbyada harekete geçtiler. 
Janlar, daıma ertesi gün aç kala 

"etı arını. düşünmeden pek fazla kuv
lerd~rle ış görmek istiyerek hareket -
'•ri;·l buıuı;m.uş!arclır. Alman kuvvet
~•ldiie. bırlık!c To.lır~k ö~üne kadar 
t•hnı~ı Ifarekatııı ı. tıkbalı hakkında 
%ırh/nlerde bulııı~n~ak .doğru olmaz. 
kuv ·. 1 kuvvetler ıtıbarıyle düşmoııı 
I~ ~~tıı~r. Ham kunetler.i itibariy
QPtıu~nvı vaziyetteyiz. Fakat }1ısırın 
ııkıa ıçııı düşmanın muazzam hazır -
~:ın ~Yapması lazım gelecektir. Bu mü 
•ıır uvvetlerin su ihtiyacı bile mühim 
Çın "!escledir. \'e •u.ru temin etmek i
•r. Çolden boru döşemek lazım gelecek. 

llize !' !iye(' · .ge ın~ zır.hlı ar'.ıb~lar için va-

• 

Fransa ve Norveçte 
başbyan Alman 

aleyhtarlığı 
( BASTARAFI l NCl SAHlFEDE) 
rnr rnııları görünmektedir. Bunlar 
büvÜk bir ( [)) harfini içine alan Loren 
tacıdır. 

İngiliz radyolarının ne~riyatı sıra
:nnda ·halk t<!lefon nıuhaberatı yapma
makta, bu suretle halkın rahatea rarl
\'O dinlemelerini temine rulışnıakta -
clır İşgal altındaki sahalara Marsilya. 
ya ·gelen mallar derhal "evkedilmekte 
v<• bunların çoğu Almanlar tarafından 
alınınaktadır. Fransaya vagonlarıa 
gönderilen Alman kömürlerini halk 
nefretle kar~ılamatkadır. Bar,elon -
Almaııra arasında sefer eden vapur -
!arı gÖrmek halkı sinirbulirmekte -
dir. !~gal altındaki "abada Alman clii~
manlığı daha bariz bir şekilded:r. Şi 
m~'.ıi 1·~ran~a<la 2 ~€hirdcn ahnan ha 
berler. Amerikan gazetelerinin ver -
dikleri halıl'rleri tevit etmektedirler. 
Bu halıerl~re gör(', ii1giliz tayyrelerinin 
sİnirıli ];'ransa üzerindeki harekiltı, en 
~irncle bu havalid~ki balkın mutazar
rı.r olmasına rağn1.en nıemnuniyet\e 
k<1 rsılıı nma kt:ıdır. 

Londra, R ( A.A.) - Neşredilen 
bir tebliğdi' Norveç sahilkrine yapılan 
tr.arrıızda bir adadan elde edilen ür 
vesika. beyaz kitapta ne~r~dilmişlir. 
Bu \'e<ikalnrclan Norveç prot<'ktör icla. 
rc,inin. Norveç halkını nasıl idare et
tiği , .• Alman ist'pdııdına karşı muha
lefet cereyanıııın n<\ derece arttığı an-
ıa~ılmı~t ır. · 

bir 1.nıız rnüsıılltır. Elımızde miinbit 
, u Çol ııırdır. () izlere hfıkim bulu- rebPsiııe ıukled<'rek demiştir ki: 

)'Otuz. t - Atlantik mevd:ın nıuharebcsi-
~1~u itib.arla .itıılyanl.ar, Afrikadan niıı kazanıldığını ~öylenwk hatadır. 
'l',,ba mu hını ~ı~ ~e.vk,ıde. bulunuyorlar. Hal en mlina kaliitımızı, ağır zayiat 
lıaı 1'1.ık ı·e Gırıdı oluncıye kadar mu- pa1ıasına ifa ediyoruz. 
~01aza_ ı•e müdafaaya karar ı·erdik. Bu zayiatı telafi için yeni rnnul'lar 
•i!,~~~~un ,'.'€vkül_c~yş ehemmiyeti a-. iıı~a:nna ~alı:;ıyor ve seferler :ıra,ııı
btitü 1. :Nıl vadı~ı ve Akdenızd~kı daki hart>ketlrı·i kı:-;a1tnıak İ<:jn za~~
ı·oru n kuvvetlerle dövüşmek isti- ret gö<'teriyoruz. Ha.<:ıra uğ'ranm; 
1,

110
,z. l<uvvtlerimiz ve kaynaklarımız vapurları da tamire, ~alısıyoı·ıız. Uu 

ıt ntüsaittir. husuelarcl:ı büyük terakki!er elde d. 
daJı.11hassa Mısırda ~imdi eski,indeıı tik. 
Uı~ a fazla kuvvetlerimiz bulunmak!~- 1941 de ıııiinakalıHı, <»aslı :,urc\te 
•u~· Oıta ş8rk mevzuu üzerinde şuur- <dame ctmi~ ol::ıcağız, 1 !'1~2 scncS:!lde 
•traca sözler söylememeliyiz. Söz değil, Birlesik Amerikada nnwzzam nıpur 

at Yapmalıyız. insaaİı bize tahsis edilecektir. Ameri-
lı "1Ç~leakıberı Sirenaikten bahseden k~. bu hıısusttı bizi şimclidcıı \emin 

· orçil demiştir ki: etmiş bulunmaktadır. 
'lıa .._Oradaki kuvvetlerimizin bazı ku_ 194:1 yılında . eğer harp o nıktc 
Libn.danları, hiçbir mühil1) kuvvetin Kadar devam ederse _ daha kolay 
. ;a çölünü geçemiyeceğini, geçse bile meselelerle kaıı~ılaşmamız mümkün 
h'i~ edi!emiyeceğini söylediler. Bu, bir <lıir. Ruzvclt tarnfındaıı, bize gönde
taı. oldu. Fakat bu harpte bir çok ha- rılen yardımlar için del'l'iyelerııı i -
tınar olabilir. Şimdi bu kµvvetlerin çe d:ınıesı, bizi bir dereceye kadaı; kur
~iiı· muharebelerde ne yapııcaklarını !armıştır. Fakat daha pek çok yarıt{. 

Akdenizde: karşısında düşman, şimdi Tobruğun 
İngiliz. hava kuvvetleri Akdenizde cenubi garbi köşesinde barınmakta -

bir gemi kafilesine hücum etmiştir. dır. Tayyarelerimizle topÇularımız, bu 
2 ticaret gemisir · tam isabetler kay - kuvvetleri mütemadiyen bombardıman 
dedilmiştir. Bu gemilerin ikisinin ele etmektedir. Her iki ·taraf, devam et -
yana yatmış bir halde bırakdmıştır. mekte olan boğucu kum fırtınasından 

Vapurlarnı birinde ayrıca bir du- müteessirdir. Sahil boyunca mihl'er 
man sütunu çıkmakta idi. Denizde bir münakalatı çok güçleşmiştir. 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 3 Mayısta Bardiya - Kaputso arka-

Salı gecesi Maltaya bir hücum olmuş sından dolaşan ingiliz zırhlı kuV\·etle-
binalarda hasarlar vukua gelmiştir ri, faaliyet göstermişlerdir. Şimdi düş_ 

2, 88 Yunkers ve bir de Yunkcr< dil- man, Sollumun cemıbuna de\'l'iye kol
~ürülmüştür. Yukarıdal<i harekiiltll'~ı !arı göndermeğe mecbur kalmıştır. 
tayyarelerimizin hepsi salimen üslen- Almanlar, ac<ker nakliyatını Yunker< 
ne dönmüşlerdir. tayyareleriyle yapmaktadırlar. Fakat 

Kahire, 8 (Kudüs radyosundan) -.- hunların çoğu, İngiliz tayyareleri !a
Dahiliye nezareti tarafından nesredı - rafından tahrip edilmiştir. 
len bir tebliğde, dün gece Süveyş kana_ Tayyare ile nakliyat seferleri, bu 
lı üzeı·ine düşman tayyarelerinden b~r havaliye son zamanda fazla iııgiliz"ta;·
kaçıııın uçtuğu ve bir k::ıç bomba attıgı ;:arcleri getirilmis olmasından giiçleş
bildirilmiştir. Pek az ha•ar olmuştur. miştir. 

İ•kendcriye, 8 (A.A.) - Dün gece Tobruğu geçen hııfta zııptetmek için 
İskenderi;·ed~ verilen iki alarm. esna: dii~nıan tarafından sarf edilen ganet
sında harn clafi bataryabn ~ıclcletlı !erin muvaffakıvetsizlikle n<:>licelen -
faaliyette btılLınmıt~tuı" Hiç biı· zayiat mesi iizerine Tol;nık iizeriııneki tazl'ik 
ı·e hasar yoktur. '";Jtlmaktadıı-. · 

Kahire, 8 (A.A.) - Diin ııe~redileıı Geçen giin 300 Almaıı esiri n:ıkleden 
re•mi tebliğ: bir gemi, Alman üıyynrelel'iniıı pike 

Libyada: İngiliz kıtalari' clüıı gece hücumuna maruz kalmrntır. 
Tolınık etrafındaki düşman ileri müf- Esirler, bevaz menclil,sal111·arak Al
rezelerine hücum ederek düşmana ağ~r man tayyare~ilerc işaret ve.rmiRler -
zayiat vcrdirınişlcr \'e bir ıniktar esır dir. Tayyareciler hücuma dcva~ı et-
almı~larclır. mistir. 

Sollum ıntaka,ıııdaki İngiliz motörlü Tobrıık müdafaa azmh·le- canlı bir 
kuv\·elleri keşif faali)'etlerine ~iddetle haldedir. Buruda muhafa·za edilmis 
dernm ~tmi~lerdiı'. olan ilal)'an müdafaa tertibat ve me\': 

İngiliz hava kuvvetleri Beniııa, Der- zilerindt•n İngilizler awmi surette b
ne, Gazzala. Rardiya ve Delta tay;·are !ifade etmişlerdir. Alııııınlarııı hücu
meydanlarnın hücum etmisler ve yan - mu ile <•vı·elce girdiklt,ri dı~ me\'Zil~r 
gınl:ır çıkma>ına sciX'hiyct ı·ei·mi•ler- de tekrar güzelce tahkim edilmi~tir. 
dir. Bu hücumda yühek rütbeli Alman su_ 

Kahire, 8 (A.A.) - Röyter A.ian- 1 ba)'larıııın zayiatı fazla olmuştur. Al-
sının hususi muhabiri bildiriyor: nıan esirleri. nwyu" hir haldedirler. i-

Tobnıkta beş gün kal;ııı bir ingiliz talyan esirl2re istihfafla bakmakta ve 
subayı bıına, Tobruktaki iııgiliz ve im. onlardan ayrı' durmaktadırlar. 
paratorlıık kun·etlerinin cesaretini an Afrika sıcağına hiç tahammül ed~
la tmı,;. bilhassa A ı·u•tral.rnlı. ana va . mi.nı.l'!ar. Bunlarda baltalıhaç ı·e def
tan ve biı· kne Hind cüzütamınııı mü - ııedalı isaretleri, bir de kendilerine 
ılafaa ettiği Tobnıkta \'azi;·et iyidir. mah'Iıs 'gazde ı·ardıı'. 

Alman tay;·arelerine mensup dev - Siclnev, 8 (A.A.) - Anıslralrn haı· 
ri;·eleri liman üzerinde ke~if u~u~ları lıiye ııa;ırı Steen, dün gazetecileı·e be
;·apmakta isclerde İngilizler limanın yanatınclıı, general Blame\·in Avustral 
ıııe!haline taıııamiyle hiikimılirler. Al- ;·a kıtalarının Tobruğu · müdafaaı·o 
n'\anlar, 11ikP hilc:-un1lttri)•lfl .. ·e ma~:in rnokt<•dir oldujiıı h.annnlinde hulund~u
dilk ~rek İngiliz hfı.kin1i_\·etine n1ani ol- ğ'unu ~()~·l<'tlli~. 1'unanistandaki Avust 
nıağa «alı~makt.ıclırlıır. Bu sebcplf' ralya ku\·\·elJeri zayiatının üç bin ki
limana giri~ \"e cıkışta ingilizlcr .vava~ ~İ.\'i geGn1ediğini bildirmis. rlemistir ki: 
':e t<•dhirI; hareket e!nıektedirler. Hind ....'.... Dü~man bir ma;·ısta yapt;ğı hü· 
lıler, ..\lma!ılarııı p(iskürlülm~'<İyle rnmda Tobnık dış me\'zilerindeıı bazı
cl~ ııecen ınnvzilNi. derhal tamir l'e !arını i~gal etmiştir. Fakat dört ma
tahiye ctmisLnlir. Yerliler rle el <'m(•- ;·ı,!a yapılan mukabil taarruzda bu 
i'i 'rrfr.l'iemi~!erclir. Dü~manın gay _ menilc:r istirdaıl edilmiştir. Yunanis
r~li•ıden lık lıir ıP!icc rıkmamış!ır. tandakı Anıstrnlya o_rdusuna me!ısup 

kuçuk ıtnııılarııı Kahıreye gelmesı nP-
(,ıl( 1 obiiskıı· J.i.1.ıllaıınınkıa i:-:c dp touçu. vam t>lnırktedir. Rnnlar üç hin ki~i 1 
!arı. bizim tnp~ıınıuzdan daha az ma ~ kadnrdır. 

• ,-·--------, Milli Kütüphane Ahenk Basımevi 

8nıek lazımdır. ma ihtıyacımız v :ırdır. Amerika, bize 
· Çörçil, sözlerine devamla: he11 yardımı yapacağını bildirdı. Fa-1 

Müdürlü~ünden: 
Rüznamei müzakerat .. 

l İdare heyeti raııoru, 

-- ( SAHiFE 3 )' 

lzmir Defterdarhğından: 
Satış • :'l!ıılıamnıen bedel 

Lir:ı Kuru~ No. su 

751 (Unıuı·hey •chidlt>r cat!dc~ı ı.!21 ada !l p:ırs•l 
(93,50 }L :II. 84 kupu, 78 taj No. lu dükkan _ı,ıou +ıll 

572 (Umurbey 151 :: N'o. lu kii~ük sepe•ci sokak 
(1426 ada ·1 p:ırsel 59 ~r. :il. 5 taj. 'o. Ju :ııo.;:ı ·~;; nıı 

579 (Salh11ne *etarpt sokak 695 ada :ı p:ırsel 1·1'> 
(M. M. 36 kapu 1\'o. lu ar<:ı :!! ıııı 

577 (Karşıyaka alııybey 1694 No. lu Sezai soknk 
( 45 ad:ı 27 p:m;el 66 )!, M. 2:l knpu 27 tajlı ar:<.ı !ili 1111 

585 (İkinci Aziziye ikinci h"lcı me,·lüt perakendesi 
(sokak l097 ada 1 parsel 2R47 :\!. M. 2!l tajlı 
(haiıe ve bahçe 600 1111 

589 (İkinci süle)·maniye 456 Ko. lıı kiimilpa~a cad-
(desi 221 ada 45 parsel 1949 :iL ~!. bila No. arsa ıoo no 

Yukarıda yazılı emrnlin mülkiyetlerine bidayetten talip zuhur t'lnıe
diğinden 2-5.9·11 tarihinden itibaren l O gün müddetle temdide lııra 
kılmıştır. lhaleleıi 1:1-5-941 larihindecliı'. Taliplerin yevmi mezkiirda 
milli emlak ıııiidürliiğ'ündP mil!eoekkil satı. komi"'·onuııa müraca:ıt\aı~ 
ilfın olunur. 169G 

inhisarlar umumm üdürlüe-ün
den: l :ı 17 :! 1 

Cinsi :\Iikt:ırı .Saati 

Rakı manian 26..100.000 adet J'azarlıı;: U 
Şarap m:ıııtarı :l.784.081 adl'! Pazarlık 1 1,30 
Likö, mantarı .ı ..ı 00.000 adet Pazarlık 15 
(;<ıloıı maııtan 200.000 adet Pazarlık ı:;::n 
Kolonya mantarı 400.000 adet Paz11rlık ı 6 

Fıçı mantarı ·76.200 adet Pazarlık 1G.:l0 
f - )fevcııd sar!nam(' \'C nUmUIH'len mucibine j'Uk[il'ldn dn• \'e 

miktarları vazı ı mantarlar pazarlıkla F:ıtın alınacaktır. 
Ti Pazarlık 2!1-5-\J il ıın~<·nbe günü hizalarında )'azılı "saatlerde 

kalıat:ı~ta ]nazım ı·p mlibavaat <uhe-nıdeki alım' konıisvo -
nunda yaııılacaktır. · · 

111 • Numune ve ~artnanıc sözü gı·çen şubeden vı· Ankara. lzmir 
baş müdürliıklerinden pıırıısız -:ılınııhilir. 

!\' - isteklerin pazanlık i<:iıı ta.ı in o un::ın gün ve aalte' teklif ede
cekleri fiat ve ıniktaı· üzerinden yüzde 7,5 gii\·enme paraları 
iif birlikte mezkur komis;·on;ı müracaatları. 16!)J.;~r;O:{ 

Menemen belediyesinden: 
1 

beraber 
Rcledi)·e cleposund~ nwı·cut • 'EL U\•u l'e dürt ü klemensleriyle 

100 adet mücedded buat '"ıtılac:ıktır. Beheri•1in kıymet' iki lira 
'>O kuruştur. <i :; !l Jl tarihinden itilıaren ıın he~ gün mlidddıe :ırtıı·maya 
("'. ı ktı. rılnıı::;t ı r. 

2 - !~bu bu;,tlarııı muhammen kıymet; 250 kuru~tur. 
3 - Artırma :!1 ;; !141 çarşanha gürü saat on !Hoş!<> beled.;- e claire· 

~İnlle icra kılınac.aktır. Jlu !:<. ait sartnamc bert.elsiz c;iarak muha.s('~den . . 
alınabilir. 1693 -

Sülyen ahnacak 
DEl'LET DEJJ/Rl'OLL.4RI 8 NCI !SLRT.1/E I\.OJI1S1'0.\'UXDA.V: 
(1640) lira muhammen bedelli 20011 kilo Sü!yen nıiibayea edilecektir. 

Açık eksiltme tiUretiyle iha esi 15-5-941 ııeıııenbe günü saat 15 ele Al$an. 
cakt-a işletme binasında komisyonumuzca 'yapılacaktır. 

İsteklilerin (12:1) liı·alık )1. teminat makbuzlariyle manii kanuni bir 
halleri olmadığına da;r beyanname nrmek ~artiyle muayyen vakitte 
komh;yonıımuza gelmelel'i liızımdır. Şartnamesi isletme kaleminde görü: 
:<>bilir. 2H a 6 9 • 1574 

Karosiman ve dıvar yaptırılacaktır 

lzmir vilayeti daimi encümeni 
riyasetinden: 

1 İnciralt. Plaj l'e Gazinosu önünde Karo•inıan ve dere kenarına 
muhafaza duvarı i'ışaatı i\ 5 1941 tarihinden itibaren bir hafta 
ıııücldE"tle pazarlıga çıkarılmı~tır . 

2 - :lluhammen ke~if beı\eli 2978 lira ı:ı kuru~lLİr. 
3 Keşif P\'rakı Turi<t 'k Yollan ~lıntaka :lli;'ıHirlıi~iinde gôrülebilir . 

:lluval<k..t !crrinatı 22t liradır. 
G Pazaı1ı~:ı i~tirak Edt'ceklPrın Tııri>lik Yoll:ın )fıntaka miidüı·

lüğüne müracıuıtlıı ehliyet ı·esik:ı ı '1lmalıdırlnr. 

6 - Pnal'lık 12 )l:ıy s J!lH tar hinde Pazartc>i günü saot ıı de 
İzmir Yilıiyeti Daimi Eneüm 'ni vda:<ında yapılacaktır. 

6 9 (1651) 
, f:-: Bir düşman, bizimkinden 5 6 mis. kat ııen burada ihtiyatla söz söy lü - 1 

ın· azla kuvvetli, mükemmel teçhiz edil yÔrum. Fakat 130 mılyonluk Anıeri.1 
ın'.ş'. hava kuvvetlerine ve tanklara kan km·vcti, harekete geçince neti-1 
ın •lık bulunuyor. Harp sahasında ce bizim lehimizedir. / 

Yarun asırdan beri memlekete 
hizmet eden AHENK basımevi mü
esseaesi eskisinden daha çok kuv
vetli olarak çalıımak için teşkilatı
nı tevQ.: etmiştir. 2 -1... "Murakıp raporu, • 

ki;,:; t~~~ik~:nesi hesaıııııı ının teı - lzmir Defterdarhğından: <!(,~Vcut yedi mıntakadan 3 veya'4 ün_ Hitlerin korkusunu, uzun zamaıı
l't n darbeler indirdiği takdirde vazi • dan beri bize yardımına ragmen 1 

l·ı l tehlikeli olacaktır. Bu kabil zorluk Amerıkaya harp illin etmemesinden 1 

'~a maruz kalacağımız da tabiidir. anlıyorum. Her gün, her saat,, hayal 
ıI !Jemiş ve ingiliz istihbarat 'ervisin- ve bekamız için müc-adcle edıyoruz. 
ın~.n bahsederek sözlerini şöyle sürdür- Fakat Hıtlerin önünde de me<eieler 
~ştUr: vaııdır. Bir aile gibi müttehid kala -

&' -.. Geçen harpte, istihbarat servi - rak, 45 milyonluk bir aile gibi yek -
ıl1 1lıiz dünyadakilerin en iyisi idi. Bu vücud hareket ederek harbi .zaferle 
fefa da en fenası değildir. Geçen yaz, tetviç edeceğimizden herkesın e
~ır •ubay, Iraka kuvvet gönderilmesi-j min olduğuna kaniim. Vaktiyle Fran 
~ •'lem.işti. Halbuki biz, Mı<ıra. kuv- sa .muharebesi hakkında çok az şey 

1
.et verıyorduk. Iraka yeremedık ve lıılıyorduk. Frnnsa, Almanlara tes -
~ ~tenıezdik. Bu olmayıııcıı Raşid Ali-' !im olunca Hiller de Fraııııa hak km
~~ entrikalarına karşı koymak ta! d:; pek az şey bildiğini .anlamıştı. 
llşküldü. Bır k::ıç saat sonra Hitler, Avı upaya 

•l;ı n. Çörçil; sözlerine müstehzi bir e- h~kim olacağını zannediyordu. Şim-
vererek demiştir ki: dı ıse Alman milletine harbin l 9·12 

1 -.. Bunu rağmen İngiliz btihbaratı de de devam edeceğini söylüyor. 
r~ktaki işler hakkında zamanında Geriye dönerek yendiğimiz zama
~al~mat almış, Basr:ıdaki vaziyeti na bakaca.k olursam iyi ve fena ge -
~•kvıye etmiş ve Ba<rada bir köprü çen şeyl_erı .hatırlarım. Fırtınadan 
aşının kontrolunu ele almıştır. Bu. korkmaga !uzum yoktur. Fırtına var-

"ada şüphesiz, uzun müddet çarpış. sın gükresi:ı, tahrip yapsın, onları 
~anıız icabedecektir. Raşid Ali en_ karşılıyacagız ve muv-affak olaca. 
tıkası, zamanında öğrenilmiştir. ğız. 

. bün Habbaniyedeki İngiliz ~•.rni- Alkışlanan bu nutuktan sonr:ı Bay 
l?~u. bi~ çı~ış y.aparak Irıık kuvvet- Çör~ile üç reye karşı 447 reyle iti -

1'.rın, puskurtmuş, 26 Irak suba;·ıııı mad beyan olunmuştur. 
~ 408 erini esir almıştır. Ta;ık imolôfı: 

f. Dü~manın zayiatı 1000 kişiden Lo~dra, 8 (A.A.) - Çörçiliıı cliiıı 

1 azladır. Fakat bellii de biz ;,yaııı Avam Kamarasında söylediği nutuk-· 
'<tstırmadan Almanlar, oraya vara- ta 'hıılihazın!ııki aylık ağıı· tank ima
~ak ve yardım edecektir. Bu takdir- Ii'ıtıııııı llor Heli•a harbiye nezaretin-
~ mücadele, daha zorlu olacaktır. den :ıyrıldığı zaman ingiliz ordusun
Cör~il, sözüne deı'amla. Iraklıla - da mcYcut bulunan ağır tank miktarı 

11 . Ra. icl Aliden, askeri cPktatörün kadar olduğunu ve bu senenin hitamın-
~lıncıen kurtaracağını ·miş ı·e dan evvel de şimdiki tank imalatının 
enıiştir ki:· iki misli artacağını bilJirmiştir. 
- Hiç bir zaman .kan, ter, göz;·a- Çörçi\'n muhalifleri: 

~1• ve s:ıiden başka bir şey dökmedim. Lond~a. 8 (A.A.) - Öğrenildiğine 
Şıındı bunla~a hatalar, noksanlar ve göre, Avam kamarası müzakereleri 
1 nkl•arlardıın tam hi"'elerimizi ilfLve sıı·asında hükümeti şiddetle tenkid 
edeceğim. eden Loid Corcun, hiiküme!e itimad 

Bay Çörçil ; bunun böyle reyi vermekten istinkaf eylediği anla. 
devam edeceğini, fakat sonunda tam şılmıştır. Eski nazırlardan Hor Beli
"e. kat'i zaferle neticeleceğini söyle • şa da reyini tenkidkiııı takriri lehin. 
llııı ve sözü, Atlantik meydan muhQ· de kullanmıştır. 

1zmirin en kuvvetli basımevi olan 
müessesemizin ciddiyet, dogruluk, 
ucuzluk, sürat ve nefaseti dolayı

siyle ~'zi takdir ve taltif eden bütün 
müşterilet'imize karşı tükran borç
luyuz. Türkiyede, Anadolunun her 
köşesind~ müesaesemızın İsmını 

duymıyan ve bilmiyen yoktur. Uzun 
seneler büyük bir ıöhret kazanmış 
olan AHENK basımevi, ~·carethane· 
!erle bankalar ve diğer müessesele
re lüzumlu olan her türlü defter, 
mektup kağıdları, fatura ve mak
buzları çok ucuz ve gayet nefis bir 
surette tabctmekte olduğu gibi köy 
kanunları mucibince köylere aid 
defter ve makbuz1arı çok temiz ve 
~ucuz olarak tabetmek ve en kısa 

\bir zamanda müşterilerine gönder
melde iftihar duyar. lhb'yaçlarını
zı bu müesseseden tedarik etmekte 
devaın ediniz. Büyiik menfaatler 

temin etmiş olursunuz. 

MÜDÜRiYET 

Z AY i 
Xamıma rıı~ıhkük mührümü her na

~ılsa kaybett'm. Yenisini hak eltire
eeğimdcn eskisinin hükmü yoktur. 

l·;~rcfpaşada !kinci \'ıkn1azcla 

Kahveci Ü<man j i;to 

4 _ !lH sen~si biitcesin'n tetkik İzm.r korfezinde kain hazineye ait Dalynn ,.e Voli mahallerinin 1/3/941 
ı·e tanzimi, tarihinden itibaren 28.12194·1 tarihine kadar üç sene müddetle balık avla-

5 _ Yeni mürakıp ta)'ini, ın:ık haklarının taliplerine ihalesi için raııılan müzayede ve pazarlık müd-
6 _ K~ır·a ile iki azanın tecdidi ,.,, det!eri zarfında taliıı· zuhur etmediği nazarı :.libara alınarak bunlardan 

merhum b:ıy Faik Enerin yerine ni _ Honuı <1 alyaııının 14000, (,'akallıu111u dalyanının 1200. Çilazmak Voli ma
zamııamenin onuncu maddesi mucibiıı hallinin 1000, eski gediz Voli mahallinh 200 ı·e Kırdeniz Voli mahallinin 

de 1000 lira b~del mukabilinde ı.·enide;ı müza;·edeye çıkarılma". ı kom· ie;·o-ce idare heyetine :ılınan bal' )lünir · 0 
·' 

Birselin \'azifesinin tm;diki. nu mahsusunc.a kararlaştınlmış ôlduğurnl:lll taliıılerin müzayede günü 
7 mayrn ~u~anba günü yapılması olan 20 5 941 Uırihineımüsaclif Salı günü >:tat l l ele r, 7.5 depozito ak-

k 1 t 1 1 · ı· ~elerini hamilen Defterdarlıkta mütesekkil komi«"onıı müracaatları ve 
1 

·arar a~ ırı mış o an ıç ıınıı ekseriyet · • ' 
1 
hasıl olmadığından 1'4 mayrn çarşan- daha fazla izahat almak istiyenlerin de müıayecle gününden evvel Defter-
ba ıtünü saat on yedide milli kütüp _ darlık rnridat müdürlüğiine mllrace..ıtl<' ~artnameleri almaları ilft11 

hane binasında yapılacağı sayın aza- olunur. ·1 G n 12 ( 16~~) 
I:ınmıza füın olunur. 

ikinci mıntaka tapu si
cil muhat ızlığından: 
13:d~ovanın a:-;ri n1ezar ık kar~ısı 

ve me.vveJik n1cvkiinde küin 10 Ye 8 
döııüm mıkt:mndıı iki parça gayri 
menkul :.\1ust:ıfa oğlu \'eli \'e karısı 
F:ı!m:ıııın iken vefatide vereseleri 
taınt'ır.ılan inkikal·n te<dli talep edil
mi~ \'{l nh.~zkı1r gayri menkull>erin 
tapu kayitfl'ı·ine te:-;adüf edilemcdiğiıı
den ~enct~iz tn,.;arı•\ıfat ahkiın11na 
tevfikan ınahalLn 22-5-!l.11 perşenhL' 
günü bu yerlerın t;ıhkikatına gidile -
cektir. Bu ma;larda hak iddia eden 
vnı·sa o gün tahkikat memurluğuna ı·e 
yahut o güne kadar muhafızlığa mü -
rntaat!ıırı lüzumu ilıin olunur. 

lzmir Nafia müdürlüeünden: Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 
İzmir gurubu tnııu sicıl müdüdüğü binası !amiı;;ıtı 2447 lira 42 ku

ruş kc~if l>eı!eliyle :~ 5 ü41 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık 
ek8iltmeye konulduğundan isteklilçtin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
bazırlıyacakları teminatları ile birlikte 20 mayıs 941 salı gilnü saat onbir
de nafıa mtidürl!lğünde müteşekkil komisrona baş vurmaları. 8 9 1622 

• Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 
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Habeş imparatorunun Irak hükumeti, Mısıra r---------, 
neşrettiği tebliğ cevabını gönderdi 

Habeş kuvetleri 
lngilizler tarafından 
istenilen cephelerde 

kullanılacak 

in önü 
-BAŞ TARAFI l NCI SAHIFEDE-
tl,•ki hat't:knta J.tt.1linct• p:ı.2.art1:!'İ J 
ı.rüııü yapılan mu\'affakıyctli akınlııı· apon imparatot u ve Almanya ve Vişi Fransa· 
han·kf<t leS('lılıü,iinün iııgili1.lf'l"İll Irak Kralı arasında 
c liııtt .. rıldu~ıınu ı.rö<teriyor. sı arasında anlaşma 

Esasen mihver radvolıırı bu nok- A k 8 (A A ) J · • • n ara, , . - apon ım- ( J fi 
tayı itiraf etmektedir. Şiddetli '1Cük- paratorunun 29 nisan tarihine mü- şga masra arı 
lar, kum fırtınaları taarruz hrneket- sadif doğum gü llü münasebetiyle 
lerini felce ıı~ı:at.makta v~ Alın:~nla. Reisicumhur lımet lnönü ile Ma - Günde 400 milgo-n 

IstanbuJ·da bir otomo
bil kazası oldu Adis - Ababa. 8 (!\ucl(h radyo,uıı -

dun) - İmparator Hail e Sel;i-<iye ta
rafıııdnıı nesn•d ilen lı ir lelıliğcle Ifa bes 
imp:ıratorlu~u ıııüsdliıh kmTetlc·riııiıi 
İngilizler tarafımlan istcnil<"ıı ceph<' -
l<'rcle kullanılması hw;ıı,ıunda ~mir ve
rilmistir. Meml<"kdiıı demokrasi ile 
idare~i, içtirnai ve iktı~adi h:ıkımtlun 
ana hatlar h_ıısusuıııla ıl:ı khl iğ-de ka
yıtıııı· vardır. 

rn çiil luıreketınııı çok ı.ruç olclııg-umı jeste Hirohita arasında te'br"k ve 
aıılalnıakt<ıdır. tefekkürü mutazammın telgraflar franktır s· ··ıd·· .. k. • d v r 

lbniuuud ne düşünüyor: teati edilmiştir. Vi~i, 8 (A.A.) _Amiral D:ırlaıı ilP ır eenç 0 Ut UÇ ışı e ae-ı 
C'idde, 8 (A.A.) - lrak lıud•ıdun- Ankara, 8 (A.A.) - Irak kra- Alman askeri mııkıımları ·artHında J d 

<la Suudi kıtaları lah~id edildiği hak Iının 2 mayıa tarihine müsadif do- ıışuğıdnki ıınlaşma tahakkuk etliril- Surette yara an J .1 
kıııchki haber tekzip olunmaktaclır. ğum wünü münasebetiyle Reisi- · t' ' 

h b l t . 1 1 1 • mış ır. . f Jf1 
l!u li er et· amamıy C a" HIZt ır. cumhur ismet lnönü ile Majeste ı _ I~gal altında bulunan FrnnHa lstnnbııl, 8 (Telefonlıı).._ Dlin gece D~rhııl tevkif edil<'n ŞO ör · · 
Kı"1l, Ge~·Iflııi hükumetine itidal tav_ 2 inci kral Faysal arasında ı .. br'k ile işgal altında bıılunmıyan Fran•a' Har?i~·ede bir_ kişinin ölmesi ve \·erdiği ifadcd~ demiştir ki: ,. 
~İ\'f> ctmi:.ıtir. İbni .... :-ıut, fJ'ak hük :t me- ve teşekkürü muta:zammın te-1- d k. h d d t k t uç kı~ının de agır surette vara}·ın f k •t · tnJt:r 
tıİ1iıı uzl:;s,·maktan ı.a,.ınan Riyasetini fi . . anıgın a ı u u 'em en ve ıyme - ~. . • . . . • ' - Teyzezadem kimya a ·üı e~ı • ı 

R ' . .ıofl'_,r9a;;;;;;a;;,r.t;;;e;,;;a;,;t;,,ı ,;;e,;;d,;;il,_m,;;li.,;ti,;_r·;,.. ____ 11 !ere açı_k buJundurulacaktıA. !"-:ıh" - ~a'I ıle netıcelenen fecı hır OttJmO- sinden lh~an ve ağııbeyimle e\'d~ ~ 
usyanın qar• l :cs\' ip t>tmemekle beraber bu:ııı :ıle- !ar ela bır mınlakadan diİ(erine \'ahim 1 1.ıı l kuzası olmuştur. . . . ,, g 

ııcn t<•nkicl etmeli« dr doğru lııılm:ı- telıliği: Jıastıılıklar veyıı • y;kın bir nkralııı • c.ecı- Harbi~·o tramvay durak mn ..• n_ııktıır ıctıkten so~rıı. meyhane)•
1
,,J;> 

b d t b •d t ııı:ıktaclır . .\l:ıamafih ihlilfıfın halli Basrnda vaziyet sakindir. Britan- nın vefatı miinase\H'livlc geçebilecek hnllıncle trıım\'HY beklemekte olan gu-jtık. Orada da epey ıçtılden wnrıJ f> 
)fi 8 8 ŞJ a i"in yapıl:ıc:ık lt'~l'lıbü~iin Suudi hü- ~-:ı h:ıv:ı kuvv~tl,•ri, Bağd:ıcl:ı yakın lerclir. [ki mıntnk-:ı ııı·;ısıııd:ı resimsiz 1 z~l ~anallar ııkn~ı;!lıi8i . tal~lıeginde~, ile ş7.hirdr ıwzmei(e k.;raı: ver~ıt~·f 

T . O . h b k ıirııl'tince iyi kar'llan:ıc:ı~·ı tahmin hüyii k bir ceph"ıne depo,ıınıı mm kart postallarla muhabere srrbcst -ı Kem~! ,.". Fu.nd ısımlerıııdekı gençleı, kııl ~ıft num~rn!ı .tıık~ılerın sc)<fk gt. 
as ajansı, Omeı a er- cdilmektl'!lir. isabetler l<>min ederek infilaklıır:ı tir. Kara ve hava o~dularına me!lsl\p Tııksım cıhı-tıııd.ın gelen 1528 numara g-ıınU olrnndıı:ı ıçın ka~ak olara ıııt 

1 · · t k • tt• ı Eski başvekil ne diyor: .sebrhiyc•t \'ermişlerdir. Hablıaniye askerb·r el e mezuniyet haliııdP şinı _' Iı otomobil t_n. r.ıı. fındaıı ~iğneıımişler .\.'e meğl knrarl:ı~~ı:d~. yola çıktı~· t~ 
erını e zıp e 1 Londra, 8 (A.A.) - Kral Fa""ılııı civ,·ıı·ıııd.0 kı' <11·1°. mıııı ffi"\'Zı"l 0 rı"ııı• ,._.,·d- l I '·- t ki F ı d h 1 1 1 " ldıgımız 7°m 0 n polLi , " ·' ' ,. - diye kac :ır lıund-:ın istif nele etmis 0 - U<'Ş m«; re ·'uru enen • ııa.t .':r n o - J,yeye ..:<> .• • ... " obil' 

~1osk1Jva, 8 (A.A.) - Tns A_j:ın.ı do>tu ve eski Irak başvekillerinclPıı clcllc taarruz etli'mislir. · lan deniz askerleri gibi serbe ,n~e Lir mtiş, Kı>mnl de tr::ımvny dı:eı:ıyle ot-0- .n~ım:ı.rl'.~ın.ı gorme~ın. dıye otoın oıJ• 
:ış:ıjrırlaki tekzilıi n<>~rdmıştir: j <«•mil Necl.ai 1?<'.\' bry.ınnth lııılun:ı- Kııhirc, 8 (A.A.) -· Dün ne~ı·ecli- mıııt:ıkndnn dii(erine ge~ı·bilecekler- mobil :ırasında kalarak ezılmek ~ure- :ııralnıı zı~·n tleleştırdık. ~n!!;o.~. 11 jap1'ıı gazet eleri. Domei :ıjansıııııı · r:ık clemıştıı. kı : . len· resmi tebliğde bildirildiğinr gii- dir. tiyle ağır surette yar:ıl:ııımı~tır. Oto - Rumuz ve ınzln sıirntle gıttıı:ıınıı J. 
Nevyorktan alılıgı lıir halwri ııesrct _ I - Buırüııkü h;ic\iseicı-. ı:ıer:iei lıir rp Il:ıl.ıb:ıniyede h:ırekata istir:ık e- 2 _ [şg-ııl nıasr:ıflarınııı azalması mobilin içinde lııılııııan kimy,ı fakiilt.r- direksiyona lı:ikim olamadık. sıın 
mektedir 1-' ·az lıulut~ te.-irini haizdir. llcr :ırap. den lng-iliz zırhlı cüzlitamlnrı ve iein miizake!·eler ba~larnıştır. Bida _ ,i .. talı·~esiııdı:ıı l_hs:ıııln otomobildeki 'onrasıııı hatırlıım~yoru".1. _ ııl~" 

Bu h;ıber. Ünitecl Pr<s Ajan;ının lrakla tahrikci bir tezahür[in hakiki Irak ktıv\•etlrri, salı giinü frak asi- yetle ma<Mfılbrııı günde on lır.~ yirmi mu'ilerı ele ag-ır surette ynml:ınmı~ - • Olen Fuad '.\1nnısalı \e ~:ır 
Vi~i muhabiriiıin lıir telgrafına g-i;ı·e. · m:ıhi~·etini anlamaktadır. Bıınclaıı lerini tayyare meydanına hfıkim milyon rayi*mark tenzili düşilntil _ !ardır. 1' i·mal de :ıfora~lıdır. 
So\·;-etler birliğinin garp huıludları ıı :: ık ~ad yalnız karga,nlık ve b\· ı:ın me,:zilerinden tıırdetmişle:>Jir. İngi- mekteclir. Bu teıızilfıt, senede lakri _ oo -
üzerinde buyük :ıskeri kun·etler talı- ~ı karmaktır. Irakta ya .~l.\«ın l :ır, her !izler ııoo den fıızlıı c'ir almt~l:ırrlır. ben 3-4 milyar rayişmarklık bir fark ı· stanbulda 1000 Hasta' 
~il elmeklP olclııihınıı bilclirmeklNlir. zaman Pn geni* bir büniyetteıı müs- Tayyare ile muhareb,• meydanına gösterecektir. MUzııkrrelerp de cle-

Ajıııı.<ııı bildirıliji: ine görl.'. Moskov '.ı : .. m olnıu$l:ırdır. ~imdiki hareketle ıınkledileıı toplar, lrnk asilerinin nıııı edilmektedir. · 
diplomatik mahfilleri de g-arp hudut!- j,tenili;:or ki Arap milleti, kölelik hezimi'te ui(ranıasınn ,\'ardım et mis- Lonclrıı. 8 (A.A.) _ Röyterin clip-
l:ırı üz~ ·i nde fovkaliıde bürlik mikrns- Zl'ncirleri allıncla çnlı~an, ecnebi la- tir. · lomatik muh:ınir; amiral Darlan ve b k y t• t• •ı · k 
ta kıUııı t t:ıh,idatı vukun gdmi' 0°Jdu- h:ıkkiimüııe boyun eıfon bir kiiıle ha- lngiliz lıavn kuvvetleri, Ebaşit lny- Alman elçisi Abes arasında Pnriste a ıcı e ış ırı ece 
!{unu t.ebıırüz <·ltirmckleclir. BÜhassa F ııc g"lsin. G-:ıye, tamamPn .\·alıanrı- .rnn• mı.,vdanını tekrnr bombııı<lımlııı yapılan ıınlaşmanın rn ziyade ehem-
uzak ~rıı·ktaıı garp hııdııdlarıııa nıık- 'arııı nıak<acl arını teminden ıb:ı ı d. i-tml~lenlir. Çıkan bir yangııı ,"bir miyetli noktasının, meşgul ve g:ı)ri 
INlilen kıtaat :;elıelıiyle Sibiryıı d~mir- •iı-. lıangM·ı tıımamiyle tııhrip etmiştir. meşgul Fransa hududları için göste-
yolu iizerinde yolcu nakliyatı ılıırdıırul- Bir tek:ıı'p: iki motörlü bir tayyare. berhavu ol- rilcn kolaylıklar olduğunu, buna mıı-
nıu~tur. Garp hududlarıııa merkezi Lonclra. 8 (A.A.) - Şamdaki in- muş. bir ~ok tayyare ağır hasıı ıııCrn- kabil' Almanlara ne gibi t-.ıvizler ve-
asy:ıılan da biiyiik askeri kııHetler ı;ı iliz koıısolosluğuna Arap halkının ınıstır. rildiği henüz malilm olmadığını ve 
naklcdilmistir. Doğrudan doi(ı;uya 1ııarruz ettiği hakkındaki haber. tek. lngiliz tayyareleri hiç bir muknve- bir şey söyleıımcmckte olduğunu bil-
bıışktimnnılanlıgın emrinde bulunan 1.ip edilmektedir. Şam konsoloshııne- melle karşılaşmamışlardır. · dirmektedir. Askeri ba1nmd;ın bir an-

Asker çocukları için kamplar 
kurulması kararlaştınldı ~ 

lstanbul, 8 (Hususi muhabirimiz - miştir. İlk hamlede bin hasta~. iki ihtirat harn ordıwından biri<i, <i iiııilndc halkın çok ehemmiyetsiz Be~Tul, 8 (A.A.) - Irak teblii(i: Iıışma _yapılmış olması muhtcmcldiı·. 
şimcliclen Kh·cv husıı,;i askeri mıııtıı- Lir h-:ırcketi görülmüstür. Biı· iki tı'"la Düşmıın Sennendabbane hava mev- lşgnl masııaflarının azaltılması 
kası emrine· wriJmistir. Bu hm· , ı llr- kon•olo:ılııınenin hir kaç camı kırıl · danını muhasara eden kıtalarımıza meselesine gelince bu m-:ısraflar giin 
dusu 1800 bombard.ıınan \'C 900 al'cı ıııı~ derhal sükun iade olunmustıır. baskın suretiyle pir taa~ruz yapmış _ de 400 milyon franktır. Frans;zlar 
tayyııresinden mürekkeptir. Karaıl<'- Hiç şüphesiz mib\'er kaynakları, hlL lır. Şiddetle muharebı> eden kuwelle- harbin bu kadar fazla uzayacağını 
niz ve Hıııer denizi filol:ırı, Baltık r;. diseyi fevkalfıde bü;ülmüsleı·dir. \'i- rimiz, mukavemetin faydasız olduğıınu zannetmemişlerdi. Ilu itibarla ôdeve
losunun harrı g,,mileri ile t:ıhiye c · şi racl~·osu ellerinde olduğu irin Al - nnlıyarak yeni mevzilere çekilmişler- miyecekleri bir ma<raf karşımicla 
clilmrkt<>dir. manlar, bu radyodan i,;teclikleri gibi clir. Biliihare derhal hücuma geçen kı- kalnu~lardır. Bundan başkıı Alman 

den) - İstanbul yardım sevenler ce- yetiştirilme.~i kararlaştırılmıştır. c~ 
miyeli bugiin bir toplantı yapmı~tır. ker çocukları da kamplarda bakıl~; 
Cemiyetin kadın azıısının tamamen i~- tır. Bunun için Kızılay ve ÇoQtık ıııl 
tirak ettiği bu toplantıya açılını~ olan geme kurumu mümessillerinden ~ 
hastabakıcı kursu münasebeti~·le aske_ rl'kkep bir büro kurulacıık ve kaıtl 
ri hastanesi lıasıiekimi de iştirak et - rın idııre şekli tıınzim edifocektir. 

28 dcııiz:ıllı gemisi, 45 torpido \'l' 18 i·lifadeye kıılkışmışlarclıı·. t:ılarımız topçu ııteşi ile düşmıınıı z:ı- isga\ ordusunun miktıırının azaltıl_ 
topçek er buralara ııakledilmistir. Rutba işgal edildi: .viııt verclirmişlerclir. Asker z:ıyi:ıtımı?. mnsı da muhtemeldir. Fransızların 

Buznotzornn riyıı.<etincle bir aske- Roma, 8 (A.A.) - !r".lklan gelen :ızdır. daha hafif s-.ırtlar elde etmc-leri için 
ri heyet, i\loskovaıl:ın Tahrana hare - habeı·lere göre Irak - Amman huclu- 6 mayıs gece;ıi Irak tayyareleri Sen- deniz vasıtaları husugunda bazı şaıi
ket etmi,;tiı-. dunun ;-ukininde bulunan Rutba ııenclııbbaniye tayyare meydanına bom Iar ileri sürm·eıeri de mlimk[iudlir. 

Ajans. bu heyetin Tahrana gi;nd,• ril kııle,;ini lnı;ıiliz kıtalan i•ıı-:ıl etmiş - h:ılar nlmışlurdır. Binalar hn•arn uğ- A imanların dil/:er tavizleri için bunu 
me<inin iranın merkeı vı> garp kısım- lenliıı. · rmı~tır. pek yeı;ndc bulacakları tahmin edilc-
larında kü in ta_ryıırP mcydanlnrının Tebliğler: G m:ıyrn öğleden sonr:ı tayyareleri • bilir. 
So\'yetler birliğine \"erilme<i mes<'l~ • Kahire, 8 (A.A.) - Orta ~ark in- miz Rabbaniye ve Sennendabbaniye 
•iyle aliiknclar olcluğunu tebarüz ettir- ı.riliz hııva kuwetleri umumi kararı:ıfı hava meyı.lanlannıı hiicumlar ynpmı•-
nıektedir. . hının tebliği: l:ır ve bir diişmmı tayyaresi dii•lir-

T:ıs Ajansı, gu ciheti beyana sala - lngiJ,jz olıarn kun·etleri ı·-nı·•:ııılıa miişlerclir. 
hiyett:ırdır ki, Domei Ajıınsıııın. tlni- ıılinii ~ağdad tayyare meyd:ınıAı Düşman tayyareleri 6 mayıs öğlı• 
tecl Presin meçhul mııh:ılıirinclen al - lıombardıman etmiş ve biııaları tay_ vakti Bağclad tnyyare meydııııına ve 
dıi(ı bu ~üphe uyandırıcı tnrzdıı yav:~a- y:ıre meydaıııııa giden ,\'Olu hasara gara 1,5 saat süren hücumda bulun
r:ıcı ha\l('ri. muhalıirinin hn•ta fanta- ığratmıştır. mıı.•lar ve ıı:arda hafif h:ısarat yapmıs 
zi•inin bir mahsulüdür. Bağdacl ci\'arında Yaşat bıırutha- !ardır. Hava meydanında bir bina yan 

BuznetZO\' Yoldaş Tahrnnda dcidl. ne-;inc lam i•abetler kaydedilmi' ve mı~. fakat yanğının sirayeti menedil
.\fo«kovnda bulunmaktadır. Baltık fi. lıunun neticesinde şiddetli infilaklar miştir. 
IO$U mıııt:ıkn,ından Hazer cl~nizin e olmu~lıır. A•keri binalara is!lbcller Çıırşaııba günü 3 Velingtoıı layya -
veyahud Karadenize hiç bir clı•ni2!ıllı- o lmuş ve Hanaiyidide yerde duran rgsi Bıığdadın garbında bir garı bom 
'<ı veyahut torpido ııakledilmistir ve lııyyareler üzerine bombalar atılmıs bardıman etmiş, bazı hasarlar vukun 
n:ıklec\ilmektedir. tır. llablıaniye mıııt.ak-a•nndaki tep~: ı:ıetirmişlir. 4 kişi ölmüş, 2 asker ya-

Sov.vet!Pr Birliğinin garp hnduclln- led isıral eden fngiliz kıtaları münfe- ralanmıştır. 
rında hiç bir büyük askeri kuweller rid askeı !erin bazı açtığı ate~ haricin Düşman tayyareleri Ravaclj yakinin
tahşidi vuku:ı gelmemiştir ,.e derpiş <le pek az mukavemet göstermi~ler- de lrıık kıtalarını bombardıman etmiş 

Üniversite 
haftası 

31 Mayısta Uiyarbakır 

da başlıya cak 
tsfonbııl, 8 (Hususi muhabirimiz 

den) - Diyarbakırda 31 mayıs pazar 
giinü ((\niversite haftası) rektör Bııy 
Cemil Bilselin bir nutku ile a~ılncıık -
ııı-. 

• 

Stalin 
Tayin meselesi Berlinde 

büyük alaka uyan
dırın ıştır 

Loııdra, 8 (A.A.) - Sttılinin, Sov
yeller Birliği komiserler heyeti reisli
ğine tayini, Londrada Rusyanın dahili 
bir i~i olarak telil.kki edilmektedir. İn
giliz' basını, bu değişikliği bahis mev
ZIJ.tı etmemektedir. 

Berliıı, 8 (A.A.) - Yarı resmi bir 
menbadan bildiriliyor: 

Stalinin halk komiserler heyeti reio;.. 
Iiğine tayin edildiği hakkında Mosko
vadan verilen haber Berlin siyasi mah
fillerinde çok büyük bir ıılaka uyandır_ 
mıştır. Alman hariciye nezareti, ya
bancı gazeteciler tarafından sorulan 
suallere cevap olarak Sovyet kaynakla_ 
rına nazaran bu değişikliğin sebebinin 
:\Iolotofun, halk komiserler heyeti reis.. 

8. Kt»rizis 
intihar ettiği şimdi 

ifşa edildi 
·l K:\hire, 8 (A.A.) - Röyter Al 

bildiriyor: ,., 
Şimdi ifıµ olunduğuna göre rıı' · 

veffa Yunan başvekili Korizis, ıs 'ir 
sanda intihar ederek ölmüstilr. JlU f 
tihııra sebep, taşıdığı mesuİ!yotin ~rf 
lığı ve memleketin geçirdiği bıl ·11' 
hususundaki endişeler olduK-ı.ı RÖ' 
mektedir. 

---i:r:---

Aıustraıua başvaklll 
Kanada parlamentosııO 
da bir nutuk söyledi 

edilmemektedir clir. ;e ele çok büyük hasaı· vukun getire -
Domeinin haberinde, o da kalıaca lngiliz mevzilerinin sarkıııdaki memiştir. Bir düşman nakliye tııyya -

Bu münasebetle profesör BB. Ali 
Fuad Köprillü, Sıddık Sami, Ömer Ce
lal, Tevfik Remzi, Fahreddin Kerim, 
Arif ismet ve Mükrimin Halil konfe
ranslar vereceklerdir 

liğinclen çekilerek biitün faaliyetini ha- ~ 
riciye komiserliğine hasretmek ıırzu- Ottava, 8 (A.A.) - Avustur~_, 

tahrif edilmiş olarak me,·cııt yegiıne muhasım kuvvetlere tn~·yareler ağır resinden Hadiba tan·nre meydanına 
hakikat Şemes ini Novosilıirskle daha hücumlar y-apmışlardıı·. inenler esiı,- edilmiş, bir mitralyözle bir 
i~·i konaklama şeraiti mevcut olduğun- Kahire, 8 (Londrıı radyosu) - İn- miktar mühimmat ele geçirilmiştir. 
dan bir piyade fırkasının lı·kutsk mın- ıriliz ohduları umumi kaı·argahıııın Irak polisi Almacisi yalciniııde yere 

Bundan başka ayni giin neşriyat ser
gi~i de açılacaktır. 

gundan doğduğu söylenmiştir. başvekili 111enzis, Kanada avaJll 

takasından NO\'Osibirsk mıntaka,ına 
nakledilme:ıi teşkil etmektedir. Domei 
haberinin bütün geri kalnn aksamı ıın
cak fantazidir. 

. Atlantık megdan 
muharebesi 

Amerika, en büyük 
rolü ogn ıgor 

Rarl110 gcı :eleHimleıı: 
Bir ay 7.arfıııda Almanların Allan

tikte batırdıkları müttefik ticaret ge
misi zayiatı ·100 bin tondur. Bu miktar 
aylık vasati kalıtı! eclile~k olur."a se
nede be~ milyon tona bnliıf olur. Fakat 
ingilt.ercnin bu zayiatını teliifi için mli 
him kclbirler aldığı bildirilmektedir. 

Zaman ilerledikçe Amerikadan in -
giltereye refakat gemileri ve hafif 
deniz kuv\'etleri verilmesi ile bu za;·i
atın dü~mesi intaç edilebilir. 

1917 _ 18 de de Atlantikte yine böy
le olmuştu. Umumi harpte 1 sene zar
fında İngiliz vapur zayiatı cleıkuz mil
yon tonu bulmuştu. Şimdi Amerikan 
t~zgiıhlnrı ilk "'nede bir milyon. 2 inci 
•en> nihayetindı> lı,eş milyon ton tica
ret gemisi in~a ederı>k ingiltereye ve
receklerdir. Amerika limanlarında 
tonilato mcmuu 5~5 bini bulan ecnebi 
vapurlarının ingilteı..,ye devri de mü
him bir yardım teskil edecektir. Ay
rıcıı Amerikada mühim ticaret yolla
rında çnlışmıyan Amerikıın gemileri
nin devri meselesi ele vardır. Nihıı.ret 
Amerika :<nhillh·incle işliyen gemilerin 
tah<isi ıle mevzuubahistir. Şimdilik 
bir ve ikinci şıklar Ü7,('rinde durulmak
tadır. 

Amerikan donanmasının müdaha;e. 
si, bu 6ekillcrin haricind<>, clördüncii 
ve en kuV\'etli rardını ~klidir. 

iıımeğe meclıur kalan bir tay,Yarenin 
müı·ettebatını esir almıştır. 

Beri inin ne resmi ne de yarı resmi mnrası müzakerelerinde buJurı ~ · 
mahfillerinde bu Sovyet beyanatına mebuslar tarafından ha:rarctlc ,ı 
hiç bir şey ilave edilmemektedir. lanmıştır. . ,.I 

Kamarada bir nutuk söylıl. 
Kaptan kendine hakim olarak ha-

1

_E • ·d • it 
1 

1 

kmo1~k11ı.ıııç bir şckilcle bozıılmağa basl:i:-
rikulıide bir metanetle hadiseyi kar- • 
,ılumış vı. "iikiinetle tedbir almağa srarengız enıza ı ar Vapurun intizamını temine memur 
ba~Inmışlı. l\lagafonlit rlurmadan olanlıır, zabitanla iş birliği yaparıık in. 
emir veriyordu. A k h' d h t tizıımı temine çalışıyorlardı . 

- Yolcular metanetinizi muhafa- Ş t arp, e şe ·Ve macera Normandi vapurunun kaptanı, tecrü 
za ediniz. Sakin olunuz, herkes bu- - 4 - ' be görmüş, tedbirli, mildebbir, ayni 
ıhırdujfu y~rde kalsın.. Mürettebat lıatınııı zabiti geldi ve kaptana ha. edelim. Başka çare yok! zamanda kıymetli bir denizci idi. Bu 
i~ lıa~ından ayrılmasın! Batmak tch ber verdi; Kaptan süratle vapurun köprüsüne itilıarlıı vapurun hareket ettiği ilk gün 
lihkeöi meveut değildir. Rıı itibarla _Bir telsiz aldım ltaptanım ! çıktı. \'c canavar ciildilğünO acı acı den itibaren yolcularımı her ıınbah ve 
doktorlar \'e hagtalıakıcılar, sliratle _Yardıma geliyorlıır mı? çalmağa başladı. Ayni zamandıı mnga- akşam iki defa eksersiz yaptırıyor -
rnzife başına gelsinler, yaralı!arla _ Evet kaptanım!.. Diken ismin- fonla su tamimi yaydı: du. 
meşgul olsunlar, onlallln tedaı·isinc deki kııııv-azörümüz bütün sürıı.tiyle - Tehlike henüz baR göstermemiş- - Allaıılik tehlikeli bir denizdir 
lıııksınlaı· ! imdada geliyoı·. Telde; -azami kırk tir. Vapuru kurtarm:ığa çalı.~ıyoruz. -diyordu- bu fübarla zuhur edecek o-

Sonrn meg-afoııı bıraktı ve 'llretle dakika geçmeden facia mallallinde Halihaıırda tehlike yoktur. Bu itibar- lan her hangi bir kıızayn karşt daha 
telsiz telgraf dairesine' gitti \'e tel - bulunacağım, vaziyeti idarp ediniz - la söyliyeceklerime dikkat ediniz, me- ewel tedbir ıılmak ve hadiseyi sUkil -
ı.rrafçıyn emir vereli; diyor.. tıınelinizi kaybclweyiniz. çnnkil telfişi n~Ue karşılamak icabcder. Vnpurumuz 

- Cideli bir kazaya uğradık N'or- Kaptan korononıelrcsine bir nnzm· mucip olacak vaziyet mevcut değildir. yenidir. Teknesi çok sağlamdır. Buz 
mandi; S. O. S. işnı·etini siiratle veri- atlı ve saııti işaret elti. Sonra telsiz Bıına rağm<:>n ihtiyati tedbir almak kayalarına karşı mukavimdLr. Yangın 
niz. zabitinden so.ı:.du; mecburiyeti karşısındayım. için her tedbir alınmıştır. Bu j]ci ~P-

A)"ni zamanda ikinci kaptan var - Siz ele ayrıca tehlike iş~retini Bu itibarla herkes kabinesine git - heden korkumuz yoktur. Fakat mııh-
ku\'\·etiyle bağırıyoı>du. verdiniz mi? • sin. En sıcak elbiseler.ini giy~in, can temel olıın her hangi bir kazaya karşı 
-, Güvertedeki ıırk-:ıdıı~lıırı takvi- _Evet kaplanım! Hatta muhtelif kurtaraııı taksın, yatağından 1 battani kendimizi koruyabilmek için şimdiden 

~· " edecek olanlar; siiratle pııırna lisanlar üzerinden!.. ye alsın \'C bavıılile beraber evvelce gös her tedbire teves~ill etmek mecburiyeti 
gelsinler \'e beni tııkip et~inler ! iki d-.ıkika sonra bin daha telsiz terilmiş olan sandalın önüne gelerek tahtıırdayız. 

ikinci kaplan :\Iar>clin maiy<'lin - geldi bu tel; Almanlarııı Ilrrmrn lı~klı-sin !. Bunları söylemdekle korkutmuş ol-
de çalman bahriyclilerclcn biı' karı Tran,allantii(inden geliyordu; BüUin bu i~lerin büyük bir mctaı:et mayayım. Hayır! Çünkü arzettiğim 
ko;;a koşa geldiler. Bu bahri;·cliler - Yol değiştirelim. Yardıma geli - w intizamla göriilm<>sini rica ediro - gibi \'Upurumuz çok sağlamdır. Lakin 
san'~ılkardı ve böyle bir knza zııhu - rnnım. Bir saat sonra yaııınızdnyım. mm. Telilsa merclıın verme\"iniz. iti- mukadderata tiibi olduğumuza. naza -
·~nda ,·apuru tamir etmekle miıkol- Aradan yecli dakika geçli. . dal ile, sükünetl~. \'erdiğim direktifle- ran l<>dbirde kusur Ptmemek gerektir. 
lef iclıler. ikinci kaptan Marsel, bitinci kar· ri harfiyen ifa ediİıi~. Çünkü bozgun· ı::u itibıırlıı çalışma programı sııclur: 

Doıi;rııc<r \'apıırun rnhne arılan tana mümcaııt t>lti; luğa, telaşe ~ebebiyel ,·er<>cek olanlar Her sabah saal sekizden dokuza ka· 
tarafına ko,tular. - A~ılmı~ elan rahne çok büyük- ai(ır cezalarla tecziye edilccckleıdir. clıır, akşam ıfa dörtten bese kadar va-

0 nnclıı birinci kaptan ikinci.,\·e ıür. Ve kııpatıııak imkiını ;-oktur. Tu- Bu hususla inzibat memurlarına ve vıı_ pııı· seyrini hafifletecek, bir kazaya ıığ 
cmiı· verdi: lumbal:ır muntazam çalışıyorlar. Fa - pur zabitanına Iiiıım olan kanuni emn rnmış l!:ibi vaziyet alınacak ve siz de, 

- ~Iakineleri dıırdıınınuz !.. kat hiicum eclen suların önüne gcçmi _ verdim.> hepinize ny;ı ayrı göstereceğim sandal 
V•ıpur: makineler stop edince ol- yorlar. Sıırsınlı o kadar miithi~ oldu Fakat buna rni{men vapurda. bi,ı.a- ı:ı.ra ~11. hafıf. e.şyalaıı~_ızln beraber d~-

clıığu yerde durdu. Jd çelik plakaları birbirine bağlıyaıı •a kadınlar rıra.~ında bir ferrnttır kı , ıı- ı 11 1z'' ıncceksınız ve suralle vapu~d~ıı 
Sonra lekı ar tel,iz telgraf daire- çiviler, ba~tan ba$a yerlerinden oyna- tıı. Bayılanlar, hüngüre hUngiiı«• ııı.r- 1 ' 1:ıklaşar_ak tekrn.r avdet edeceksınız. 

sine gitti; mış bulunu)·orlar. Bir kaç dakika son- !ıran kadınlar, kızlar, çocuklar, :;eı· • • Bu staıı, her gun )·apa~aksıııız, hat. 
S. O. S. işaretini her tarafa müte- ra sular, teknenin hH tarafına hücum sem serpem sağa sola kosmılnı· \'ar - la fırtınalı ı,am~nlarda .b!le. 

madiyen veriniz ve' -serian yardıma ed~cek ve vapuru istilfı eyliveceklerclir. rlı Kaptan o dııkıkadan ıtıbarcn yolcu-
. !arı sandallara taksim etmiş ve her-

ihtiyacımız vardır - cümlc,;ini ilfıve - Şu halele derhal tedbir :ılmıık lil-. Hüliısa, müthiş bir bozgunluk, kcı·- kesin kaza vukııunda bineceği sandalı 
ediniz!.. zınıdıı·. ' kunç bir perişaniyet zuhur elmiş va- ve oturacajh yeri göstermişti. 

Fakat o anda mahrem telsiz tcrti- - Evet kaptanım; vnpurıı tahliye purun intiznmı ve bittııbi müvnzenesi - Dcı-nm edecek -

'.\f enzis elemiştir ki: I' 
- Dominyonkır baki kaldıkÇ~ ; 

gilterenin mağlfip düşmiyeceği ~i 
hakkakhr. Ve her hnlde muz,~ 
olacaktı~. '.\fanevi kuvvette lnırilt~. 
hiç bir ırktan dun değildir. Yıırı9 ıı 
lan, mücadele için uzaklardan ı.ı1t · ve hürriyet için mücadele eden~' 
kaniyle sulanarak claha kıymetlt1', 
rilmiştir. Harbi muhakkak kazaıı9' 
ğız. Bu kanaatim ulvi bir itimrıM 
tinad etmektedir. 

Azjm ve cnsııretimiz vardır. in 
1
. 

tereye her tilltlti m-:ıkine yardıınl '. 
pılmalıdır. Davamız, yalnız Bir,~t 
Amerika devletlerinin değil, b" 
milletlerin ve ııleliido ferdlerin 
davasıdır. 

f 

Şimdi Londrada görülen manılli· 
alevler içindeki sokaklardan e~il' 
gün işlerine koşanların vaziyetl~ı 
Bunlar, 'ulh için değil, sulhü trı 
dele ile almağa gidiyorlar. 

' 
MenzLq şerefine bir zryafet "~~ 

miş, ziyafettp Kanada umumi "1\~ı 
\·e mühim bir ~ok ze..-at bulunınıtŞ 

Cebelüttarıkt9 

Bütün dükkanlar 
kapatılmıştır 

·ıl 
Ncvyork, 8 (A.A.) - Yun~Y1D 

Pres nj-:ıngı Cebelilttarık mııkıı.!"' 1;ç: 
nın h ıı 1 k ı n siiratle lahliye:<1d ~~ 
emir verdiğini ve tedbirler !ll 1

1oı bildirmektedir. A~·ni ajııns Cebe ~ıı 
!arıkta hütUn dükkanların k~l' 
mı~ olclıığunıı hnhPr ı·ennlştfr, 


