
(Her gUn çıkar lyasl gazete) 

Türk genci, iy • bil ki ••• 

'z, t ~kr•f. bilıiılı. idaresiz, beceriksiz olanlardan. bulışıcı bir h-.stahğı olan insanlar 
> l',.~ıılıyor. 

' · t l••ci. aen de. OJl& göre kuvvetlen, asrın muvaff kiyet ve ı fer va1ıtalarile 
"4,, 't lcorkuıuıca hayata ve her türlü mücadeleye atıl. istikbal; çahomasmı bilen, . 

• 'lılikeden, ıavaıtau yalmıyan gençlerindir. 
s. s. 

4' 

{ Nlüdafaa' I~GIL TERE R m yadaki 
~lcaınız ve1 UZ· iNDE Yahudiler rad. 
tıı-. ~utku ' OOn ı7 Alman ta~ga.' yo uUan-

' ~~~b·ı R.~::m~~:;: res!_~ . .!!_Bldü m ~~~ lar 
'- hı·ttaiıade "Milli Mü- Loadra (a.a) - Dlla Jngil- Bnkreş, (a.a) - Yabudi-
~~~-- •li~•nuı ve Fübre- tere ilzerine diişman tayya- lerin evlerinde ve Yahudi 

~ ...;~erıevhaaı altında relerinin yaptığı hücum es- ıirketlerinde bulanın bütlla 
tp a_~ltyi yazmııtır: naıında 17 Alman tayyaresi radyoların polise teslimine 
~ d'-iıl ~•nları aıarak düıürülmOştür. Hasarat az· karar •erilmiştir. Bu kararın 
~le ~e .. kadar geldi. dır. ahnmasıodaki sebep Yahu· 
~llııa ogazı ile Ege dilerdeo radyodan öğren· 

1 Pttihter kkarşıı1ın~a~i M İLLi Pi- dikleri haberleri devletin 
teçi uvvet erının NGO lı Yot G M YA ıararına ag" ızd n nan:a söy· 
~oıı · tçeo a- 6 

,~ to~llda. Belçika ve ---o-- lemeleridir. 

1 
l .,.:r•ldarında mu· H ) --o---"' '4 il Almın tank- Aokara, ( uıusi - Milli 
tı,4, •1ıatı. Mısır hu- piyango düo çekilmfştir. Nu- MontrÖ 
~ hpıı B k maraları aşag" ıda bildiriyo-

mu
kavelesi 
hakkında 

) (1, ~·ı· ıyor. u ar· 
" • ıat' ., 111 rum: ~ 'tti ve Suriyeye 
-~,.~Ciltle için. müftü 

~:kı,.~~:•un tab~l~ikitt• 37723 No. ya 
ı.._' k,,, ı ıyoruz. 

• "1l b dın Ye deniz· 10 BiN LiRA KAZANANLAR 
ı U, te •rp ve aaaroi 

, , •t ~••tadır. Bizim İ 25508 28 İ 543 
'-'11" ir ıiya.etimiz 
, \ J.ti~J~ olduiunu Ttırk BEŞ LiRA .KAZANANLAR 

'~tı biı.' Ştf kadar, her 176449 219229 
~ • iı~l lcadar biliyor. 

•, 
1 

ili, milli mü- 219438 271873 
il: lidit, 2() lllilli emniyet 

20 BiN LiRA YI 

Berlin (a.ı)-Almaa hari
ciye aeı.retinde bir ecnebi 

muhabirinin Montrö muka· 
velesi .hakkında sorduğu su· 

ale şu cevabı almııtar : 

Montrö mnkavıleaindc biç 

bir değitildik yoktur. Tür

kiye şimdiye kadar taahhüt

lerine ıadık kalmış ve bo-
Sonları 4845 ile nihayet-

leaealer ikişer 'bin. 7112 ile ğazlar meselesinde bir ibti-
nihayetlenealer biner. 7246 lifade yol açılmamıştır. 

ı" "' a· harp ayıadan-
L ~, ~111'tin vazife le· 
~· ''•pi \ •rına sadık 

ve 922~ ile aihayetlenenler --o--

Mil i Şefımiz 
lsm t lnönü 

--o--
ANKARAYA AVDET 

BUYURDULAR 
---o---

Ankara 7 (a.a)- Reiıicüm

hur İsmet İnönü Gavp vila
yetlerinde icra ettikleri tet
kik seyahatinden bugün sa t 
12 de Auk ray avdet bu
yurmuşlardır. 

ıoınııınn11ıııınımnııwııııwımınıuıınııınıımurunıJJınır 

1 akta e o 
gelen h herle 

Roma ( a.a ) - O. N. Bı 
ajansı bildiriyor: 

Iraktan bugün öğleye ka
d r gelen haberlere göre, 
Irak - Anım n hududundaki 
kale lagiliz kuv etleri tara· 
fından zaptedilmiştir. 

Beyrut. (a. ) - Irak hü· 
kiimeti Mısır notasına cevap 
vermiştir. lr k hükümeti 
verdiği cev pta ihtilafın t • 
ribç.eıioi bir defa d ha 
yaptıktan sonra lngiltere 
bilfiil lr k askerlerine hi1· 
cum etmekle lraka harp 
il4n etmiştir. 

Artak uzlaımak imkan ba-
1 ricindedir. Harbe devapı 

edilecektir. Ve ğösterilen 
alakadan da yrıca Mısır 
hükumetine teıekkür edil
miştir, 

--o--·-

ı Yunan Başvekili kalb 

! durmasından değil in
tihar ederek ölmüş 

Kahire (a.a)-Şimdi öğre
-nildiğine göre eski Yunan 
baıvekili Koriziı intihar e· 
derek ölmüş\llr. 

~--~~la b 
C~ı Ult •i lld11r. ve dileği- beşer yüz, 2827. 0799, 5085 • A 

ve s314 ue aib•yetıenenıer Ruzveltın sıhhı ~'\ lllek. 1•ıetımizi takip 
~- ~lıt1._. •trbeıti içinde 

,I \;\ "''~' Ildır· Yeni ci· ,k, 1•n~:de, Tlirkiyeain 

I ~'''iy Ve T&rk mille

ikiytlz ellıer lira. sonlara 309 • • 
ile nibayetlenealer ynzcr, ıon• vaziyetı ıyileşti 
lar1 785 ve 828 ile nihayet- , 
lenenler elliıer. sonlara 76 ile Vaıington (a.a) - Ame· 
nibayetleaenler onar ve 100• rika cümburreiıi B. Ruıvel-

S tı c, cırı1at 
Amiri ve Baı 

Mub rriri 
S RRI SANLI 

Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PARA 

•• mu-• Çö çi 
hi b·r nu

ö edi tuk 

Londr (a.a)-logili:ı baı
v kili Vinntıon Çörçil avam 
kam raıında vuku bulan 
müz kerelerde hatiplerin be· 
yanatına uzun cevaplar ver
miştir. Çörç.il bey natında 
ezcümle demiştir ki : 

-
14Gener 1 Vevelin ku· 

m odası altında yarım mil
yonluk bir ordu mevcuttur. 
Akdenizde ve Nil vadiıinde 
ki mevkiimizin kaybedilmesi 
biıe indirilecek en ağır dar
belerden biri olur. Bıı mev· 
zileri bütün koynaklarımıı
dan istifade ederek milda
f edecek her halde mu· 
v ff k olacağız. 

lrek vaziyeti çoktan beri 
lzgilterece maUimdu. Geçea 
martta münakalitın intizamı 
için kum11cdanlık tarafından 
tarafmd o buraya kuvvet 
sevki istenmi~ ve bu cihet 
bugünkü ihtilaflara sebep 
olmuştur. 

Çöıçil Loid Corcun Tür
kiyenin Alman gemilerinin 
boğazlardan geçmesice mil· 

-Devamı 4 üncü sahifede -

' '~ •e hikimiye· 
l.i \llundurmaktan ıara 7 ile nihayetlenen bilet- tın aıhbi vaziyeti dilzelmiı· 

v.eltin ' i__.., __ .. _ ___ C.oc.ui'ru nerede eezdiıeceluia ? 
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Kazaya uğrıyan ya. 
rım ve yüz liralık 

bankan otlar 
----·---

Aakara-lni[ilterede tabedilerek memle· 
ketimiıe getirilmek üzere yola çıkarılan 
ve Pire limanında bir kıza neticesinde 
ziyaa uirayan yarım ve yüz li ralık yeni ev· 
rakı aakdiyemizdea bir kaçının Çeşme ka
zaaıada ıürülmek isteaildiiini haber alın
ması üzerine llükflmet lizım gelen tedbir
birleri almııtır. 

--o--
INÖNÜ ZAFERLERi 

Ankara-Cümhuriyet Hafk Partisi mer· 
kez heyeti biriaci ve ikinci lııönü zaferle· 
rinin her sene Mayıs ayının ikinci hafta
ııada pazar glhıü kutlanmasına karar ver· 
mittir. Önümüzdeki pazar gü :ıü in önünde 
çok muhteşem· bir merasim ve bu arada 
gençlik tezahürleri yapılacaktır. 

_ DOi TORUN KÖŞESi _ 
Eski arkadaş nargile 

-6-
Nargilenin bDUin dünyadaki eski tirya· 

kileri. lüleden çıkan dumanların biH~ır tiıe 
içindeki helezonlarını derin bir zevk ile 
ıeyrederkea bu tertiplerin dumanı temiı
lemiye yarayıp yaramadığını düşilnmiye 10-
zum ıörllrler mi bilmem ? 

Y alaız marpucun başlığına dudakların 
her uıanııındaa sonra onların gözlerinde 
uyanan canlılıkla, yorulan yli:ıterinde tazc
leaea aeıeye bakarsak abentar bir ıesle 
fekurdıyan nargilenıa doyulmaz keyfine 
dalmıı olduklarına hümetmek hiç de mD
baliğalı olmıyacaktır. 

Şabaa ait zevkleri mür.akaıaya hakkımız 
olmayınca tiryakileri de bu neşeli zevklerile 
baıbaıa bırakmak onlara en büyük bir 
ikram olur aaaıyoruz. 

• 

(AALklN s!slJ 

-Şehir Haberleri 

i Feci bir kaza 
1 Bir şimendüfe ·· memuru !va· 

zifesi uiranda öldü 
Karakuyu - lzmir ekapre- tr~n kalktığı sırada B. Nuri 

ainde evvelki gün feci bir bir yolcuyu sahanhktan dilı · 
kaza olmuı, tekerleklerin memeai için yukarıya çek· 
altına dOşen bilet memuru meğe çalııırken bu defa 
8. Nuri iki bacağı baldırla- kevdiıi miivazenesini kaybe-
randan kesilmek ıaretile derek tekerleklerin altına 

vefat etmiştir. yuvarlanmıştır. iki bacağı 
Vak'a ıöyle olmuıtur: birden kopan bıy Nuri biraz 
Horsunlu istasyonundan sonra ölmUştür. ---lzmir muhasebei hususiyesinin 
300 bin liralık istilcrazı 

lzmir •İ liyeti hususi ida
rcıince Milli bankalardaa 
yapılacak 300 bin liralık 

istikraza hazinenin kefalet 
etmesine dair liyiha Mecliı 1 

ruznamesi ne alınmıtbr. 
Çiftçi mallarının korunması 

hakkındaki liyiha önümüz
deki günlerde mecliste mü
zakere edilecektir. Çiftçi 

mallarına iras edilen veya 

edilecek olan zararları men 
ve telifi maksadiyle bir mu· 

hafaza teıkilitı vücuda ge· 
tirmeği derpiş eden Jiyiha 

zarar vukuunda bu zararın 
derhal tazmin ve telafisi gibi 

iki esHlı gaye takip etmek
tedir. 

--~------~-~------------
Belediye daimi Şekerlel·e katı-

•• • 
encumenı ----Dün doktor Behçet Uzun 

reiıliğinde toplanan belediye 

daimi encümeni, muhtelif 
tamirat ve inşaat işleri üze· 

ribde müzakerelerde bulu
n11rak kararlar almıştır. 

lan boyalar 
-----

Son ){Ünlerde şekerlere 

renk vermek içio kullanılan 

boyalar ıo sıbbt olmadığı gö· 
rülerek a!akadarlarca tetkik

lere ba,lanmıştır. 

KAROsİM ~N VE DIVAR YAPTIRILACAKTIR 

lzmir vilayeti daimi encüme· 
Katbde damar çatla· ni riyasetinden: 

maSJ • f kt•• 1 - hıciraltı Plaj ve Gazinosu önü .. de Karoıiman ve dere 

Dr. N. Ö. E1gene 

ın ar us kenarına muhafaza duvarı inşaatı 5·5-1941 tarihinden 
-2- itibaren bir hafta müddetle pazarlığa çıkuılmışhr. 

Kalbe aid evvelce izah ettiğimiz anıa- 2 - Muhammen keıif bedeli 2978 lira 13 kuruştur. 
larıa vukuunda ıüraHe ha1tanın tedaviaine 3 - Keşif evrakı Turistik Yolları Mıotaka Müdürlüğünde 
koıulur ve derhal teıhiı konulursa seri bir görülebilir. . . 
tedavi ile bu mu-tbı'• •-,· 1 · t'ğ· d 4 - Muvakkat temınah 224 lıradır. 

y • ız erm geç ı ı e • . . . . . 
çok vakidir Böyle bir za d ib' 5 - Paıarhga ıştırak edeceklerın Turııhk Yolları Mın· 
bir ted · 

1
" tb"k" . dm•~. a ne g 1 taka müdürlüğüne müracaatla ehliyet vesikası 

avı a ı ı ıcap e ecegı tamamen almalıdırlar. 

t~bbt. bir mesele olduğu içia burada tafsi- 6 - Pazarlık 12 Maytı 1941 tarihinde Pazarteıi g&nül 
lıne ımkin yoktur. saat 11 de lzmir Viliyeti Daimi Encümeni odasında 

Yalnız tanıiyoou yilksek olanların veya- yapılacaktır. (1651) 

bud ıeker hastalığın• müptela bulunanların ı s· d ı 
bu hastahkların seyri Hnasırda göğüıle- ,ELHAMRA ınemasın 8Bugiln ı 
rinde ufak ve geçici de olsa 1&ncı ve :Bugün muuzem ve aıuhteşem bir aşk, kahramanlık ve fe-ı 
ııtırap duydukları anda bu işe çok cbP.m· ı dakirlak filmi, Rogers Rangeısin cihanşuaıul eseri ı 
mi yet vermeleri ve derhal aile doktoruna ı (Nrthvveıt Zafere D .., % 
•eyabud mndavi dokto ı un.• müracaat i P~~aage ' Oi[rU ı 
etmelidir. Yapılacak tıbbi tedaviye illve .(Tabu renkh) Yaratanlar: Speocer .Tracy - Robert Youog l 
olarak hastanın evinde yatağında kat'i ı Jurnalda e,!1 son ve en mübım harp haberleri ı 
·ııtı' b t' · lk 

1 
'b' 

1 
d 1_ , . ı Seanslar: her guo 2 - 4- 6,30 ve akşamları 9da başlar : 

ra • ı sıgara a o gı ı şey er en Kat ı- 1 ı C · p - · · umutesı ve azar gualerı 11 ve 1,30 da haşlar ı 
yen uzak k_alması, heyecan, asabiyet ve •:Dikkat: Haftanın bütün günlerinde ilk seanslar UCUZdur.: 
kederden. mumkiin mertebe masun kalması ı Fiyatlar: Birinci 20, Balkoa 25, koltuk 30 lcuruştur. ı 
ve ııkı bır perhiz tatbik etmesi zaruridir. 
T bb• t d · · ha. - . . • BU HAFTA 
~ . ı e avın1a. u~nu netıce ver?2e11 bu : • TELEFON: 

ııbı ııhbi tedbırlerın beraber tatbıkile çok ı Tayyare Sınemasında 3646 f 
alakadardır. ı Douglas Fairhaoks Jr - Joao Bennel'in ı 

Daima bilmek liıımdn ki böyle erızalar ı Yarattıkları e nsalıiı, fevk•lide maceralar dolu aşk filmi ı 

ı~hterea haıtılar kendilerini iyi hissettik- ııY='ŞIL CEHENNEMıı 
liri zaman da 11kı tedavi ve mürakabei -

~~--...... -..~.-...--_......__...._ __ ~---=~.:.-~~~L..L.__.ı---____ ~_.,~..._---=&a:...,_~.__~~~~Oan•uAa • 

Hava taarruzl 
karşı korunoı• 

birleri alınma_. 
siperler kaztlırıllll:. 
dair vilayetin te 

--o--
lzmir Viliyotiaden : ~ 

1 - Hava taarruılarlnı kıtf1 • 
hakkındaki kanun, ai:ıamnalll• ' 
hük6mleri dai resinde neşro1a0•0 

tebligatta dahi bilditildiii aıer• f• 
ler, apartmanı u , müessesele~, ~et 
İm•lithaneler, it evleri ye 1•

1
' 
1 

, 
binalarda otur anlar ve buluo•11 

'••" 

dan müsait b, bçelerinde, ar••1''11 
civa11ndaki elverişli yerlerd• : 
uygun şekillerde ı.iperler k•1 ~ 
kazdmlmış olanları ıılaha •• ı• 

d"'" rı, gerek atanması icabedea . 11 ,. .. 
tedbirlerini hı ziran 1941 iptıd• 
ikmal etmeğe ve en yakın kır• 
lümat vermeğc mecburdurlar. I 

. er 
2 - Bu mfıddet ıarfınd• ııP • 

dnmayaalar vu blab ve ikaı•l 
ve diğer koru ıma tedbirleri•İ ıııtf' 
haklarında hava taarruzlarnıı 
ma waoununun 20 nci madd••1 ,J t 

viliyetler idaroıi kanununun 68 
deıiae tevfika temyizi kabil ~ 
üzere viliyet idare heyeti kar t.; 
beı liraya kadar nakdi ceı• ; 
nacak ve vermiyenlerin ceza kti'' 
dairesinde hapıe tahvil edil•'' 

3 - Keyfiyet tebliğ ve ilill 

•• 
Odemişte 
katil idaoı 

--o-- . ,,,, 
Ödemiıte amele Eımeli Ah. ill 

fun otuz lira parasını almak ıÇ-' 
boğarak öldürdüğü sabit ola• ıc-di' 
sarayının Çardak köy1iade11 i c' 
Ödemiş ağnceıa mahkeaıe• • 
mabküm edilmişti. . .,,dı' 

Karar Büyük Millet Mech•Od 
ken geldiğinden bOküm dilll . 
sılmak suretile infaz edilı:nittlr· 

--o-- t 
Yardım seveııle 

. 

miyeti idare ~ 
yeti toplaJI 1, . Jsdl J,, 

Yardım ıevenler cemiyet~ ıo•' 
idare heyeti bugüa Halkefl 11 

lanmııtır. ·~ • •' ,~_J 
Şark Sanayi Türk anoaılll ot b". 

Forbes şirketi de 40 ton k•P l-'' 
yardım sevenler cem::_:/'yeti •"'' 
tir. 

FA YDALl BiLGiLERi: 

Öksüröğe karf1 

bir ilaç ı .., 
Öksürenler için bl!it fi 

iliç tarifi: p 
b' lı' ~ Porselen veya ıırlı ır 0_,ı ~ 

yirmi gram kntı·an koymahı il"~ 
sıcak kaynar ıu d6kerek 11 ~ 
ayni sıcaklıkta k•yaar olır•lı~ 
dah.a ' liır etmeH ve ıoiuoa• 



~ı ...... - 1 -
leteıaı 1• tarafından lagil-
ı_, 111 \ •blokaaında kullt uı · 
~t ~ telif harp vaııtalan 
•e il. 11 

biblerce ton gt mi 

1-Vapurların kafile ha
linde •e zikzak seyretmesi. 

2-Her vapurun kamoflaj 
yapması, yani rüyeti güçleş· 
tirecek tanla alacalı renk· 

•- llaııle..l · 
"'•iıa~li .·•~ı Okyanusun Jere boyanması . 
...._ t 

1•rıbı .. - - 3 V l d l · .,.,~,, 
1 

.ıommege ug- - ilpur ar a gece eyın 
~~l• •iilıı bahriyesi bu ışıkların karartılması ve teh-
..,,,,_ ... 111 tehlikeye kuıı likeli mıntakalarda sörıdü-
•-.,ı, '' •na vatanın mu· rülmesi. 
~--iaı/'"1'•rını düımı adan 4-V a purların top, mitral-
q..:"I• lla~k İçin bütu .. a nar- · "'" .. - ... yöz, maya tarayıcı ve sıs 
~Y•tJ 'lfrı1111aktadır. Umu- yapıcı ve yangın söndürücü 
'•'t.t• Atlıııtikte cereycn aletlerle ve kum torbalarile 
~•le' J°1•~ bu bay.ti mü· teçhizi ve kaptan köprüleri 
lfdlfh llfılt~r,nin malik etrafının beton lt.vhalarla 
''-tı lllilclafaa ıillb ve va- tahtı muhafazaya alınması. 
._dıt, lı tedbirleri artm•k- 5-Vapu•lara deoiulhla-

tlti'-~a_ili. · , rın gürültüsünü dinleyici ve 
'•p •aa b•tlıca YaZI· bulucu cib•zlar tertibatı ,,._.a "'1•rı dilıman taar-

"'' '-111 lr 6-Mıknahslı maynlare 
ı._ İçita 91 or~maktır. Bu- karşı vapur teknelerindeki 
t..lL~''dU P.ur ar bir taraf· mikuabıiyeti izale eden ter-
~b. .ttıtri ''•ni koruyacak tibatın yapılma11. 
ı.:~•t t •laaalda beraber 
·"' ''•ft 7-V apur kafilelerinin 
~il. '•fı~ ~11 onları himaye harp gemilerile ve icabinda 
'• ti ,, •

1 
terine harp ge· 

.:• ''tll lzuınunda tayya- tayyarelerle himaye edilme-

~ t ••idedir. Bu mil· ıi. 
'-..~iıL tdbir •e Yaııtaları 8-Bilumum gemilerde 

"it· 

6S ~.---------g_ö_z_e_tl_e_m_e_iı_in_e __ fcvkalide 

rıat murakabe kontro-
lı lörü alınacak 
~ı,:-ret Vekiletinden: 
~,,~lelıet dahilinde bUtüa viliyet merkezierinde teş
~~: 21~' olan Fiat m&rakabe bürolarında çıhıtırılmak 
2 hfi ', 170 ve 140 liri ücretli kadrolara 65 fıat müra• 

~'l'ılf e .lrontrolörü alınacaktır. 
~'t ~~l~rıa yilnek ticaret, iktisat, hukuk, mülkiye ve 
\ "'•el •ı ~ezunu olmaları ve memurin kanununun 4 
l deıınde yazılı vasıfları h•iz bulunmaları Jiıım-
~ 'l•lipl . 
~~~ la· •rua iıteailea evsafı hıiı olanlar, latanbulda a• 
\j 't'~ 1' lc11rıa tabi tutulacak ve kunu muvaffakiyetle 
h~'* '' Yapılacak imtihan netiçesinde ehliyetname alabi-
t ~~tı~'llda birinci beatte yazılı k•drolara tayinler ya-

~~~li~,t 
~ tı 2Jo ••ı:ne derecelerine göre yüksek mektep me· 
ı...·.5' 1a, ' 170 lise mezunları 140 lira ücretli kadrolara 
~· 111

''•h kanun bükümleri d•hilinde tayin olunacak-

~~t,lt 1' 
--- .. i ,, ursa gerek tayin oldukları vazifelerde fazla 'd '- Qa llluvıffakiyeti görülenlere Milli korunma kanu· 

6 ''-._~•ddeJ 6 cı maddesi hiikümlerine tevfikan tam 
\'lt,, kad., Ustan maaş verilebilecektir. 

dıkkat ve itina gösterilme· 
Si. 

AtlaDtikteki nakliy. tın hi
meyesiı•de muhripierJc: tor· 
pidobotlar ve avcı botları 
en elverişli vasıtalar olup 
muavin kruvaı.örler ve a,;i
zo tipinden karakol gemil~
ri de bu vazifede kullanıl
maktadır. 

Kafiieleri himayey.. me
mur harp gemilerinde den i
nltı dinleyici ve bulucu ci
hazlar bulünmaktıdır. 

Bilhassa balucu cihazbr 
çok enteresandır. Bu clhı z 
geminin su kesimi altındak i 
membranlardan denize ufki 
ol rak elektrik mevceııi 
neşreder. 

Mevce 2000 metre mesafe 
dahilinde bir cisme rasl dı
ğı takdirde sada halinde 
ahizeye akseder. Bu ıuretle 
yakındaki bir denizaltının 
keşfedilmesi mümkün oJur 
Mevkii takribi oluak malam 
olan denizaltı üstüne muh
telif unıuldard• patlıyan su 
bombalara atılarak imha o
lur. 

Denizin içinee bomba ile 
yaralanan denizaltı su üstil
tüne fırbyarak kurtulması 
ekseriya kabil olmaz. 

Decizaltının dol•ştığı sa
hanın hududu takribi olarak 
keıtirilebildiği takdirde onu 
iki karakol gemisi arasında 
araaında sürüklenen çelik 
ağlara taktırmak için çalı· 
ııhrsa da denizalhyı tayyare 
Je aramak daha iyi bir ne

tice verir. 

-Sonu var-

ihracat 
Birlikleri 

Dün ihracat birlikleri 
umumi katibi Bıy Atıf İna
nın reiıliğiode toplanın ıeb
rimiı ithalat ve ihracatçı 
birlikleri idare heyetleri, 
birlikleri alakadar eden muh
telif iıler üzerinde görüşme
lerde bulunmuı ve bazı ka
rarlar alwıotır. ,.~, be'' kabul edilenleıin adreslerine tebligat yapılacak 

~'ltb ... ~·~· tarihi ve yeri ayrıca ilin edilecekbr. ca 
l~I toı 1ttirık edeceklerden lstaabulda bulunmayan· r.1 -r.-~ ~ ~. -.. ... ...ı 1v 1{'-"..I e. ··~ ~t\ ~ ••rıfJarı ticaret vek iletince temin edilecek ve ,,.,, ~r/ı -../-Jı ' ~) .~ 
~ ~'•-..ı~'• .devam ettiği müddetçe ururi masraflara ola- ~ Q ~ · 
..._ l'-ıi ~ •ki lira besabile haftalık verilecektir. .... ~· ~ /J9/ )ı 
,, ~it r ~tin 9 numaralı bentte yazılı mali'ımab ihti9a ~ ~ ... • ~ 
4';•~ tic,:t•dı ile en reç Mayısın14acü çarşamba gfinüne al 
f't•ıa, et \'ekileti iaıe müste1arhğ1 fiat müralcabe mü· ~;:J ~ 1 

'' ~ 1tttd,~6racaat etmiş bulunmaları linmdar. ı911uı 
~? ('dı. ;ı111 . ibti,... edeceği malüa.ıat ıunlardır: 1. Adı CU il!! 
, i ""ç t · doium yeri ve tarihi. 3 Evli mi? çocuğu var- = ~ 
~~\ t,::;? .4. Babasının Vd anasının adları, doğum yer- Meıaılıkbaşı eski mabke· 
lt- ~l,t~ era. S Askerlik \'&Zİyeti? 6. Tahsilini hangi me cnddesi şekerci karşı-
~t· ~, b'Ae t•Phğı, bunlardan bangi.iiuin dip!onıaluı ol · sında No. 485 Berber Erdo-
\. ~' 1tı,,da ttıa dereceleri ve tarıbl~ri. 7. Şi.ndiye kadar ğanHJ üst katında B~yanlara 
'"' ~tila b~ .\'e De miiddetle çahıtığı? 8 Bildiği lisanlar. ıı:ı•b!us 9 ayhk öndüle maşı 

' ~ Ilı •lıp bilmediği? 10 Hairkıoda tahkikat yapılmak manikür vesair mevsim tu-
f. \ateı,,, utan ad ve sarıb adruleri. 11. bir ad.:t valetkıi mütebuus bayan 

T 
asal ı 

"Ulus,, -
Türk Kadınının 

Vazifeleri 
Muhterem Bay n İnö .tünün 

Türk kadınlarını vazifeye 
çağırdığı gün bir Londr 
telgrafı da 21 y şıoa giı eo 
lngiliz kızlarının orduya kay
dı muamelesine başlandığını j 
bildiriyordu. Haber, 21 ya· 
şında bulunan 300 bio kızın 
bundan evvel kayıtlarıuın 

yapıldığı aı ve yeni y zıl a 
ik!ocİ grupla or d ki kadın 

hizmetleri tt' şkilatwrn t kvi
ye edilece2'ini tasri ediyor
du. 

8 Mayıı i:t41 

ak evi eti 
---o·--

lrakıo umumi harp neti 
cesınde O am nh imp rator 

Juğund o ayralan bir mem 
leke o lup, nüfusunun 2,894,0 

kişi ve mesahai atbiyesiı:i 
370,000 kilometre murabba 

dır. Irak ile logiltereai 
.nrosıadaki münascbatın pe 

gergin bir ~afbaya girmeı 

iki taraf orasında çarpışma 

lar başlPması • üzerine bq 
komşu memleü:et bakkınd 

okuyucularımız , ye i baı 
malfımtıt vermek isteriz. 

Irak kr ihkla idare olunur 
!rakın ilk krah Emir Fayaa 
idi. Emir Faysal öldükte 

sonra Irak tabhna oil .. 
G ziyücvvel geçmiş, faka 

müşarüoif eyh de Bağdaddj 
geceleyin otomobilini ıüratl 

sürerken, it zaen bir yo 
di reğine çarparak arabas 

· parçalanmış, kendisi de b 

Bu tedbir, crkelderini bile, 
harp başladığı ana le dar 
mecburi hizmete tibi tutma
mış bir memlekette ahnmış
hr. Bununla içinde bulundu- 1 kazada ölmüştü. 
ğumuz mücadele devrinin 
milletleri ne gibi kararı ra 

götürdüğüntı tebarüz ettir
mek istiyoruz. 

Türk milleti de bu çetin 
m6cadele devrinde yurdunu 

ve iıtiklilini müdafaaya mec· 
bur bırakılırsa, erkeğiyle ka· 
dıniyle, şeref ve hürriyetini 
korumağı bilecektir. 

Kadınlarımızın orduya biz-
. met için gösterdikl ri teha

lük de bunu if de ediyor. 

Asil Türk kadınından bek
lenen zaten budur. Başta 

muhte.1em bayan loönü, bir 
çok kadınlarımız, günlerinin 

mühim bir kısmını cemiyet 
atelyelerinde çalıımakla ge-

çiriyorlar. Bu iyi işe, bazı 
zaruretlerle kendi çatıları 

altında iıtirik etmiş kadın
larımız ise pek çoktur. 

G ziyüevvelin vefatı üıe 
rine veliabd olan oğlu ikin 
Faysal tahta geçmiş, faka 

kendisi henüz sabi bulan 
doğu cihetle, sinnirüşde ••

rınc ya kadar Haıimi a&ll· 

lesinden prens Abdülillbl 

Irak meclisi tarafından kral 
niy betine intihap olunmuı· 

tur. Prens Abdülililab, lrakt 
son darbei hükumet vuk 

buluncay kadar kral ııiya 

betini ifa etmiştir. 

-Devamı 4 üncü sahifede 

Türk kadını bayan İaöni
nün feragatla çalışmalaraaa 

imtisali bir borç bilmelidir. 
Nasıl ki bütün memleket 
Milli Şef lnönünOn emrinde 

yort için mücadeleye atılma
ğı bir vazife biliyorsa. 

Kemal Turan 
----------------~----~----------~ 

19EY-Kiralık ev 
Dibekbışı Süvari mahal

lesi Hacıosman sokağında ı LUL 
nezaretli beş oda, mutbak, 
kızma bamıcmı ve her iki 
tarafda bahçesi bulun n 22 
numarab mükemme.l ev ace
le kirahktır. Görmek isti· 
yenlerin Adliye icra daire
sinde milbaşir B. Hüsoüye 
müraca tlan. 4-7 

1 

rd Işık 
bmh Memleket haıtancal 1 

Rontken n Eleldrlk ted vlal 
Rontken mütebass11ı 1 

yapılır. lklncl Beyler Sokak 
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aha-
rat 

deposu 
Her cins baharat, 

let eşyası, kum:ış ve 
ya boyaları, K•rpit, Kara 

boya, Zaçyağı, FILIT • 
diğer asitler fiatler normal 
kalite ekstradır. 

Uf 
ızmı 

bBIBd 
, uesi ı 

difB k 
ıaslk 

I>,~ Samiye tarafından yapılm k· ~ ft •İA .. al a4_u~c·:....,......;:..,..J...J...,.J.....,....,.__...J.i..-l..--..-~ı::.... ........ ~-.ı....:......_;_...._......__ı..ı.a,._~~~~~~--
gazı 
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Kazaya uğrıyan ya. 
rım ve yüz liralık 

bankan otlar 
---·--.ır---

Aakara-lngilterede tabedilerek memle
ketimize getirilmek üzere yola çıkarılan 
ve Pire limanında bir kaza neticesind~ 
ziyaa uirayan yarım ve yüz liralık yeni ev· 
rakı aakdiyemizden bir kaçının Çeıme ka
aHıada ıürülmek istenildiiiniıı haber alın
maıı herine laük6met lizım gelen tedbir· 
birleri almııhr. 

--o-
INÖNÜ ZAFERLERi 

Ankara-Climhuriyet Halk Partisi mer· 
keı heyeti biriaci ve ikinci l 1önü zaferle· 
rinin ber sene M•yıs ayının ikinci hafta
aıada pazar gliaü kutlanmasına karar ver
miıtir. Öniimiizdeki pazar gü aü in önünde 
çok mubteıem· bir merasim ve bu arada 
ıençlik tezabilrJeri yapdacaktır. 

_DOlTORUI KÖŞESi_. 
Eski arkadaş nargile 

-6- • 
Narrileain b&tiln dünyadaki eski tirya-

kileri. liileden çıkan dumanların bihlr tiıe 
içindeki helezonlarını derin bir zevk ile 

ıeyrederken bu tertiplerin dumanı temiz
lemiye yarayıp yaramadığıaı düıünmiye Hi
zam ıörürler mi bilmem ? 

Yalnız marpucua başlığına dudaklaran 
her manııından sonra onlarm gözlerinde 
ayaaan canlılıkla, yorulan ytizlerinde taze
lenen neıeye bakarsak ahentar bir sesle 
fekardıyan nargilenıa doyulınaz keyfine 
dalmıı olduklarına hlimetmek biç de mü
baliğalı olmıyacaktar. 

Şabıa ait zevkleri mür.akaıaya hakkımız 
olmayınca tiryakileri de bu neşeli zevklerile 
bqbaıa bırakmak onlara en büyük bir 
ikram olar Hnıyoruı. 

(AlLklN Sisi) 

---Şehir Haberleri---

Feci bir kaza 
~~~~ .. 111111~~~~ 

Bir şimendüfe ·· memuru !va-
zifesi uiranda öldü 

Karakuyu • lzmir ekspre
sinde evvelki gün feci bir 
kaza olmuf, tekerleklerin 
alhna dOşen bilet memuru 
8. Nuri iki bacağı baldırla
rından kesilmek ıuretile 

vefat etmiştir. 
Vak'a föyle olmuştur: 
Horsunlu i~tasyonundan 

tren kalktığı sırada 8. Nwi 
bir yolcuyu sahanlıktan düı· 
memesi için yukarıya çek
meğe çahıırken bu defa 
kendisi milvazenesini kaybe
derek tekerleklerin albna 
yuvarlanmıştır. iki bacığı 
birden kopan bay Nuri biraz 
sonra ölmiiştür. 

lzmir muhasebei hususiyesinin 
300 bin liralık istiltrazı 

lzmir Yİliyeti hususi ida
resince Milli bankalardan 
yapılacak 300 bin lirabk 
istikraza hazinenin kefalet 
etmesine dair liyiba Mecliı 1 

ruznamesine alınmıtbr. 
Çıftçi mallarının korunmısı 

hakkındaki liyiha önümüz
deki giinlerde mecliıte mü
zakere edilecektir. Çiftçi 

mıllırına iraı edilen veya 

edilecek olan zararları men 
ve telifi maksadiyle bir mu· 

haf aza teıkilitı viicuda gc· 
tirmeği derpiı edeıa layiha 

zarar vukuunda bu zarann 
derhal tazmin ve telifisi gibi 

iki esa1h gaye takip etmek
tedir. 

---------------------------
Belediye daimi Şekerlere katı. 

encümeni 1 lan boyalar _ .. __ 
Dün doktor Behçet Uzun 

reisliğinde toplanan belediye 
daimi encümeni, muhtelif 
tamirat ve inıaat işleri üze-

ribde müzakerelerde bulu
amrak kararlar almııtır. 

-----
Son g6olerde şekerlere 

renk vermek içia kullıaılan 

boyaların sıhhi olmadığı gö

rülerek a!akadarlarca tetkik

lere baılanmıştır. 

KARO SİM ı<\N VE DIVAR YAPTIRILACAKTIR 

tz 

Dr. N. Ö. Ergene lzmir vilayeti daimi encüme· 
Kalbde damar çatla- ni riyasetinden: 

m&SI • f kt•• 1 - lacir.altı PJij ve Gazinosu önü .. de Karoıiman ve der6 

ın ar us kenarına muhafaza duvarı inşaata 5·5-1941 tarihinden 
-2- itibaren bir hafta mllddetle pızarlığa çıkHılmışhr. 

Kalbe aid evvelce izah ettiğimiz araza- 2 - Muhammen ketif bedeli 2978 lira 13 kuruştur. 
ların vuku11nda ıüraHe hastanın tedaviıiae 3 - Keşif evrakı Turiıtik Yolları Mıntaka Müdürlüğünde 
koıular ve derhaJ teıhiı koauluna seri bir görülebilir. . . 
tedavi ile bu mu-thı"ı k · ı · t"". d 4 - Muvakkat temınatı 224 hradır. 

rız erın geç ıgı e P .. . . . . . 
'"Ok vakidir Bo"yle bı"r d ...ib' 5 - aıarhga ıştuak edeceklerın Turııbk Yolları Mın· 
? • zaman a ne 5• ı t k -d- ,...... - ti hl" "k bir ted · t tb'k" · d ... a a mu ur uııune muracıa a e ıyet vesı ası 

~vı a ı ı ıcap e ecegı tamamen almalıdırlar. 

t~bbi. b1r mesele olduğu içia burada tafsi- 6 - Pazarhk 12 Mayıs 1941 tarihinde Pazartesi allnül 
lıne ımkin yoktur. saat 11 de lzmir Vilayeti Daimi Encümeni odasında 

Yalnız tanıiyoDu yüksek olanların veya- yapılacaktır. (1651) 
bud ıeker b11talıjı•• m&pteıı buıunaaların ı H s· d ı 
bu bastahklarıa seyri HDHıtda göğiiıle- ,EL AMRA ınemasın Beugün ı 
rinde ufak ve geçici de olH sancı ve :Bugün muazzem ve muhteşem bir aşk, kahramanlık ve fe-: 
ızbrap duydukları anda bu işe çok ebem· ı dakirhk filmi, Rogers Rangersin cibanşumul eseri ı 
miyet vermeleri ve derhal aile doktoruna ı (Nrthvveat Zaf D ..,, % 
•eyahud mlldavi dokto? un., müracaat • p~~aage ) ere 02ru : 
etmelidir. Yapılacak tıbbi tedaviye ilive :(Tabıı renkli) Yaratanlar: Spencer _Tracy - Robert Young l 
olarak hastanın evinde ata w ında kat'i ! Jıırnalda e~ son ve en mühım harp haberleri ı 
iıtirahati sigara alkol ibi ye ·l!rden ka , . • 1 • Seanslar: ~er gun 2 - 4-~,30 ~e akşamlan 9da başlar : 

en uzak k 
1 

g ş ) . t 1 ı Cumartesı ve Pazar gualerı 11 ve 1,30 da başlar ı 
1 aması, heyecan, asabıyet ve ~ :Dikkat: Haftanın bütün günlerinde ilk seabslar UCUZdur.: 
kederden. mümk~n mertebe masun kalması ı Fiyatlar: Birinci 20, Balkon 25, koltuk 30 kuruştur. ı 
ve ııkı bır perhız tatbik etmesi zaruridir. BU HAF 
Tıbbi tedavinin b8ınii netice vermesi bu ı • TA TELEFON· 
ribi ııhbi tedbirlerin beraber tatbikile çok : Tayyare Sınemasında 3646 ·f 
•llkadardır. ı DougJas Fairbankı Jr - Joan Bennet'in ı 

Daima bilmek liıımdır ki böyle arızalar ı Y arathkfar1 e nsarsiı, fevkalide maceralar dolu .,k filmi ı 

r•htere• h .. t.ıar kendilerini iyi hissettik- ı:y=- iL CEHENNEM: 
liri zaman da 11kı tedavi ve mürakabei -

Hava taarr 
karşı kor 

birleri alın 
siperler kaztlı 
dair vilayeti 

--o--
lzmir Viliy•,tinden : 
1 - Hava taarruzlarla 

hakkındaki k<snun, ai:ıam 
hükilmleri daii'etinde net 
tebligatta dah i bildiıildii 
ler, apartman! u, müesse 
imalitbaneler, iş evleri • 
binalarda otur anlar ve b 
dan müsait b t. bçelerinde, 
civarındaki elverişli yerle 
uygun şekillerde •İperler 
kazdmlmıı ole.aları ıılaba 

11, gerek ahnıaa11 icabed 
tedbirlerini hı ziran 1941 

ikmal etmeğe ve en yakı 
l6mat vermeğc~ mecburdu 

2 - Bu müddet zarfın 
dırmayanlar ve nlah ve i 
ve diğer koru ıma tedbir 
baklaranda bava taarruzla 

ma llaoununun 20 nci m• 
viliyetler idarasi kanuaua 

desine tevfika13 temyizi 
bere viliyet idare heyeti 

beı liraya kadar nakdi c 
nacak ve vermiyenlerin 
daireıinde hapse tahvil e 

3 - Keyfiyet tebliğ v 

•• 
Odemişte 
katil ida 

--o---
Ödemiıte amele Etmeli 

fun otuz lira paraııaı alm 
boğarak öldürdliğ6 sabit 
sarayının Çardak köy&ad 
Ödemiş ağırceza mabke 
mabkiim edilmiıti. 

Kırar Büytik Millet M 
ken geldiğinden bllküm d 
sılmak suretile infaz edil 

Yardım 
mi yeti 

yeti 

sev 
ida 
top 

Yardım ıevenler cemiye 
idare heyeti bugiia Helke 
lanmııtır. 

Şark Sanayi Türk aaoD· 

Forbes şirketi de 40 toa 
yardım sevenler cemiyeti 
tir. 

FAYDALI BiLGiLERi: -•• 
Oksürilğe ka 

bir ili 
Ökı&renler için baıit 

iliç tarifi: 
Porselen veya ıırla bi 

yirmi ıram kntran koyaıılt 
sıcak kaynar ıu d6kerek 

ol•• 
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Al - 1 - 1-Vapurl rın k file ba-
ltttıı~'bJa tırafınd n lngil- linde ve zikzak ıeyretmesi. 
~~ ~\ abfok ında kull nı · 2-Her vapurun kamoflaj 
Let u telif harp vasat ları yapması, y oi rüyeti güçlcş · 
•t h26

b binlerce ton 2't mi tirecek tarzla alacalı renk· 
derirıtl~uleıfai Okyanusun lere boyaom sı. 
t lıtlt . • 1 . 
'ıırk rını gömmeğe uğ- 3-VnpurJarda gece ey1n 
~b-tt:n lngiJjz b hriyui bu ışıkların karartılması ve teb-
't~~•kı:ıı tehlikeye knrşı tikeli mıntakalarda söndü-
;'-aı, ve ana vatanın mu· rülmesi. 

b~ilı/01'•rını düşmınd n 4-Vapurların top, mitral -
l)ibı .. ~ek içı"n bütu" a var· .. t · 'ı ..... - yoz, maya arayıcı ve sıs 
~Yttı rrııınakt dır. Umu- yapıcı ve yangın söndürücü 
'l ekt... Atlantikte ccrt:ynn aletlerle ve kum torbaJarile 
t•t!tfe e 1°1ıa bu bay.ti mil· teçhizi ve kaptan köprüleri 
~ldq~"' bgiltcrenio melik etrafıoın beton ı~vbal rla 
·~ c ... Ilı"" d ''•rı u ifa• ıil b ve va- tahta muhafazaya alınması. 
~dır. \' tedbirleri artmık- 5-Va purl ra deaiı:ıltal -

fta~Gd-H; . b rın gürültüsüaü dialeyici ve 
~: \''Pt1r~••a d şlaca vazı- bulucu cihazlar tertib h 

~~ 11~d,11 ~~ 1 
Ü§m n taar- 6-Mıknatash maynlare 

._ ~ j,,.1.. '"Otumakhr. Bu- k d · 
" t ... 9 karşı vapur te uelerin c ı 
te:~~eıadu1~.u~lar ;ir tar f.. miknahıiyeti izale eden ter-
di~ ltJeti 1111 oruyacak tibabn yapılması. 
ı Ut t •laıalda beraber 
~i~ '"•ft . 7 -Vapur kafilelerinin ~ıı ttf•Jr an onları bımaye 

t qeti •tlerine hup ge· harp gemilerile ve icabiada 
tle ~t ı~ tayyarelerle bim ye edilme~ t ••t'J 11ıuınunda tayya-
I '- • aı ldedir. Bu mü- si. 

~~d tedbir ve vasıtaluı 8-Bilumum gemilerde 

65 ·~:-İ_a_t __ m_u_r_a_k_g_:_ze_~_·;-e-iş_io_: __ ı_~·;:~· 

~i lörü alınacak 
1~ı,~tet Vekiletinden: . . 
~ ~diJ ~leluıt dahilinde bütün vilayet merkezıerınde teş
~te ~~f olan Fiat mürakabe bürola11nda çtlııtırılmak 
~ lef· • 170 ve 140 liri ücretli k drolara 65 fıat müra• 
~ l',1

1
• •e kontrolörü lınacakbr. 

l tt ı· 'Plerio yük•ck ticaret, iktisat, hukuk, mülkiye ve 
~t6 •ae • 
~ rıı,d 81 IDezuau olmalara ve memurin kanununun 4 
; desinde yazılı vasıfJı rı b iz bulunmaları Jlzım-
~ 'l'•lipı . . . . 
~4· C.~ b· erıa ıstenılen evsafı h11z o)anlar, lıtanbulda a• 
~tettk ır karı tabi tutul cak ve kunu muvaff kiyet~e 
~I tt •t Ylpalıcık imtihan netiçesinde ehliyetname ılabı· 
!t'~t1'811lda birinci bootte yazılı kıdrolara tayinler ya-
1,t- r, 

~~I ~hli 
~6S \tı 2tetııaıne derecelerine göre yüksek mektep me· 
~~ 'IQ O, 176 lişe mezunları 140 lira ücretli kadrolara 
S . llııralı k nun bükümleri dahilinde tayin olunacak· 

·(l''elı . 
\ lai ~ kurs gerek tayin oldukl rı vaııfelerde fazlı 
~d ~ ttı e llıuvıff kiyeti görülenlere Milli korunm kanu-
6 to•ıırı 11

•ddeJ 6 cı maddesi hükümlerine tevfikan tam 
\~ l\1ı,' kadar üstün maaş verilebilecektir. 
)~~ b•'" kabul edilenleaia adreslerine teblig t yapıl cak 

\ı1 '~1ı Şianı t ribi ve yeri yrıca ilin edilecekbr. l.' ts, · • 
'" )oı ıştırak edeceklerden lstaabulda bulunmayan• 
1
'\ '\t' k ~ ar fluı tic ret vek aletiuce lemin edilecek ve 

ı.ı ~~~ttıi\lrs .devam ettiği müddetçe zaruri masraflara ol · 
"\~ l',ı· Ye ' i lira bes bile h ftahk verilecektir. 
~d. bit '.Plerin 9 numar h bentte yazılı m lôm tı ihtin 
~ •ıt• ı .. lic, •d iJe en geç Mayısınl4ocü ç rş mb gününe 
9 ~n'le ret Vek•leti i şe müsteşarlığı fiat mürakabe mü-

~,, 1•tid ll:ıiirac at etmiş bulunm ları ı·ı101dır. 
? cı~'dı 'uın .ibtiv ed ceii m Jümat şual rdır: 1. Adı 
ı ~•ç t 2· doğum yeri ve tarihi. 3 Evli mi? çocuğu var• 

~ ~:~ t, ~~t? 4. Babasının Vd anasının adları, doğum yer
\t~~l>l~t~ Itri. 5 Askerlik vaziyeti? 6. TahsiJini hangi 
~ ~t· ~t be Y11.ptığı, bunlardan bangi.tiuio diplomalar ı ol · 
\ ij

1 
iti .. ~~l•tıa dereceleri ve t rıhl ~ ri. 7. Şi.ndiye kadar 

1 t -~lita ~.ve ııe müddetle ç hştığı? 8 Bildiği lisan! r. 
\~ ~ç bıtıp bilmediği? 10 H kında tahkikat yapılmak 
l~''f . t!ı\lteber zatın ad ve sarıb dresleri. 11. bir d..:t 

c,h 
. ~ feıt ve "Fiıt ınür kabc kuuu tali 

R 
VA 

(H/Ü.KlN SESi) 

dıkkat ve itin gösterilme· 
si. 

Ati ntiktcki no kJiy hn bi
m yesinde muhripierlc: tor
pidobotf r ve vcı botları 
en elverişli v tntal r olup 
muavin kruvazörler ve vi-
zo tipinden k r kol gemile
ri de bu v zifede kull nıl
maktadır. 

K fiiel ri bim ycy.. mt -
mur harp gemilerinde deni
zaltı dinleyici va bulucu ci
hazlar bulüamalct dar. 

Bilh ss balucu cib ılor 
çok enteresandır. Bu cibı z 
gemiııio su kesimi alt.od ki 
membraalardan denize ufki ' 
oluak elektrik mcvcesi 
neşreder. 

Mevce 2000 metre mesııfe 
dahilinde bir cisme r slı dı· 
ğı takdirde uda b Iinde 
ibizeye kıeder. Bu uretle 
yakıod ki bir denizalhnıa 
keşfedilmesi mümkün olur 
Mevkii takribi olar k mal6m 
olan denizaltı üstüne muh
telif umuldard pathyan su 
bomb 1 11 atıl r k imb o
lur. 

Denizin içinee bomba ile 
yaral oan denizaltı su üstü· 
tüne fırhy r k kurtulmaaı 
ekseriya kabil olmaz. 

Denizaltının dol ştığı sa· 
banın hududu takribi olarak 
kestirilebildiği takdirde onu 
iki korakol gemi i arasında 
arasında sürüklen n çelik 
ağJ ra taktırmak için çalı· 
şdırsa d deniz lhyı tayy re 
le ar mıık daha iyi bir ne

tice verir. 

-Sonu v r-

ihraca 
Birlikleri 

Dün ihrac t birlikleri 
umumi kitibi Bay Atıf İn -
nın reisliğinde toplan n ıeh
rimiz ithalat ve ibrac tçı 
birlikleri id re heyeti ri, 
birlikleri alôk d reden muh
telif işler üzerinde görüşme
lerde bulunmuş ve bazı k • 
rarlar almıştır. 

ka-

asal ı 
"Ulus .. -

Türk Kadınının 
vazifeleri 

Muhterem Bay n İn öt ünün 
Türk kadıol rını vazifeye 
çağ1rdığı gün bir Londra 
telgrafı d 21 yaşın giren 
lngiliz kızlarının orduya kay
dı muamelesine başlııodığmı 

bildiriyordu. Haber, 21 ya· 
şında bulunan 300 bin kızın 
bundan evvel k yıtlarıuın 

yapıldığıaı ve yeni y zılı:ın 

ik!acİ grupta oradaki kadın 

hiı:metlcri teşkilatının takvi
ye ediJeceiini t sri ediyor
du. 

Bu tedbir, erkeklerini bile, 
harp başladığı ana k dar 
mecburi hizmete tibi tutma-

mış bir memlekette alınmış· 
tar. Bununla içinde bulundu-

ğumuz mücadele devrinin 
milletleri ne gibi kararı r 

götllrdüğiinU tebarüz ettir
mek istiyoruz. 

Türk milleti de bu çetin 
mücadele devrinde yurdunu 

ve i tiklôlini mildafaaya mec• 
bur bırakılırsa, erkeğiyle ka· 
dıniyle, şeref ve hürriyetini 
korumağı bilecektir. 

K dınlarımızın orduya hiz

met için gösterdikleri teha
lük de bunu if de ediyor. 

Asil Türk kadınından bek· 
lenen zaten budur. Başt 

muhte.ıem bayan loönü, bir 
çok kadınlarımız, günlerinin 

mühim bir kısmını cemiyet 
ate)yelerinde çahımakla ge-

çiriyorlar. Bu iyi işe, bazı 
z ruretlerle kendi çatıları 

altında iştirak ctmi;, kadın
larımız ise pek çoktur. 

8 Mayıs 1~41 

a evleti 
---o---

lrakm umumi harp net 
cesınde Osmaoh imparato 

luğund n ayrılan bir me 
leke olup, nüfusunun 2,894,0 
kişi ve mesahai atbiyesİl: İ 
370,000 kilometre murabb 

dır. Irak ile lngiltereai 
arıısıodaki münasebahn pe 

gergin bir safhaya girme 
iki taraf or ında çarpışm 

1 r başl11ması • üzerine b 
komşu memle&:ct hakkınd 

okuyucularımız , yeni ba 
malumat vermek isteriz. 

Irak kr lfıkla idare olunu 
lrakın ilk krah Emir Fay 
idi. Emir Faysal öldükte 

sonra Irak t btına oil 
G ziyüevvel geçmiş, faka 

müş rünileyh de Bağdadd 
geceleyin otomobilini ıüratl 

sürerken, k zaen bir y 
direğine çarparak ar•b• 
parç lanmış, kendisi de b 

' kaz da ölmüştü. 
Gaziyüevvelin vefata üze 

rine veliabd olan oğlu ikinc 
Fays 1 tahta geçmiş, faka 

k ndisi beoüz sabi bulun 
duğu cihetle, sinnirüşde •• 

rınc ya kadar Haıimi sllll· 

lesinden prens Abdülili 
Irak meclisi tarafından kra 
niy betine intihap oluamoı 

tur. Prens A'bdülililab. lrakt 
son darbei hükumet vuk 

buluncay kadar kral oiya 
betini ifa etmiştir. 

-Devamı 4 üncfi sahifede 

Tilrk kadıaı bayan iaönii
nüo feragatla çalışmala11na 

imtisali bir borç bilmelidir. 
Nasıl ki bütün memleket 
Milli Şef İnöoünüo emrinde 

yurt için mücadeleye ablma
ğı bir vazife biliyorsa. 

Kemal Turan 
---------------------------------1 

19 EY
LüL 

ıralık ev 
Dibekbaşı Süvari mahal· 

lesi Hacıoaman sokağında 
nezaretli beş oda, mutbak, 
kızm hem&mı ve her iki 
t rafda bahçesi bulunan 22 
numarala mükemm~l ev ace· 
le kiralıktır. Görm .. k isti· 
yenlerin Adliye icra daire
sinde mnbaşir B. Hüsnüye 

atları. 4-7 

• Fahr" Işık 
lz:mlr Memleket hutaneıl 

Rontken mütehas11111 
Rontken ve Ele~trlk tedııvlel 
yapıhr. ikinci 8 yler Sokak 

' l\l,. 1 Pi. FON 2~ 2 

ha
r at 

deposu 
Her cins bab1rat, Tuva

let eşyosı, kum:ış ve mobil
ya boyat rJ, Karpit, Kara 
boya, Zıçyağı, FILIT " 
diğer asitler fiııtler normal 
kalite ekstradır. 
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RADYO 
GAZETESiNDEN 
Irakta vaziyette Habhani

ıe tayyare meydanında lngi· 
izler lehine inkişaf v.,dır. 
:akat harp devam etmekte
llr. Her iki taraf ta tavaa· 
ıat tekliflerini kabul etme
aiflerdir. ! 

l•ıilizler ilk ıart olarak 
frak kuvvet(eriain Habbaai· 
pdea çekilmelerini iıtemiş, 
lrakh1ar baıt•a 1avma ce
raplar vermiılerdir. 

ltalyaa radyoıu bu a11 lış
madaa endiıe ederek tavas · 
nt teklifinin lngilizlerden 
jPldijini, bunun zaifa deli
Jet ettiğini iddia etmiştir. 
Berlia radyosuna göre lrak
Jllana cesaret ve fedakir· 
lakla dövDımeleri muvaffak 
olacaklarına delildir. 
AVELLIN YARIM MiL YON 

ASKERJVAR 
Ç6rçilia ayam kamaraınn· 

da ıöyledlii vechiyle gene
ral VaYeUia kumandHıada 
1anm milyon kadar asker 
balaamaktadır. Balkın har· 
hiadea ıoara mihverle m6t
tefilder araııada eıaah <'la
rak tek bir cephe kalmııtır. 

p Ba da ıimali Afrikadadır. 
Şarki Afrikayı artık he1aba 
katmak lazım dejildir. 

CEBELÜTT ARIKTA 
VAZIYET 

Cebel&ttankta bulunan la
filiz filoıu hakkında olduk

l çe ıarih malumat alanmıştır. 
Reaova ve Repuls zırblıJa. 

1 riyle Ark Royal ve Arguı 
ı laJ)'are gemilerinden ve bir 
, IOk muhrip ve bir denizaltı 
filoıuadan milrekkep olan 

1 filo Cebelüttarıktan ayrılmış· 
t hr. 
t Bu filonun denize açılma· 
' llDID Hbebi nedir? 
c Ba huıuıta üç ihtimal var-

dır: 

r 1 - Her hangi bir ko
aovya refakat etmek. 

2 - Maaevra yapmak. 
3 - Her hangi bir hava 

&aıkıaıada gafil avlanma· 
malr. 

ri Birinci ve ikinci ihtimal-
ler daha kuvvetlidir. Halen 
CebelBttarıkta yaralı bir iki 
ıeflae kalmııtır. Bu da 11-
paaya topraklarıadan veya 

• lıpaayol hava üılerindea ya· 
palacak bir bava baıkıaıaa 
karp alınmıt bir tetbir Hyı. 
labllir. 

lstanbuldan 
gidenler 

fetaabul - Şehrimizden 
A11adoluya gidecek olanların 
aevlrleriae bugün dt devam 
edilmiıtir. Bu akıım Mara
kaz Y•purile ve Bandırma 
10Hle muhtelif iıtaıyoalara 
4ridecek olanlar hareket • 
•tmiıal~dir. 

Buru vi11Aaıfarta vapu· 
rUe de Blb bıld'Ye ve Ayva-

(AXL ifN s!sl) [ 8 Mayıı l 

RADYO-
mü- Malta üze frakta şiddetli Bir ltalyan ge- B. Çörçil 

muharebeler nerali ile 100 him bir nu
devamediyor askeresiralındı tuk söyledi 

--.. --
K•hire (a.a)-Orta ıark Nıirobi (a.a)-lmparator· 

İngiliz umumi karırgihının luk karargahının tebliği : 
tebliği : Habeşiıtanda ıimal ceb-

Habbaniyedeki lngiliz ha· besinde Dessieden ilerliyen 
va kuvvetleri teıisah etra- kuvvetlerimi~ Karamı işgal 
fındaki m1Dtakada vaziyet etmişlerdir. Burası Adisaba 
çok daha az gergindir. Ge- ba ile Asmara arasında ital· 
c:e yapılan ,,, İngiliz keşifJeri ,~ yanlaraa son mukavemet 
yamaçlar civuuıdaki düşman merkezi idi. Dlitmaadan alı-
mevzileriLİ g yri meıgul bul. n .. ı esirlerin araıındı bir 
muşlardır. Kaotın cenubun- ~ general de vardır. 
da lciio yaylanın aailerdea 1 Habeşiıtanın cenubunda 
kurtanldığı bildirilmektedir. Negelliden ilerliyen kuvvet· 

--llll- lerimiz Boaderada kuvvetli 

Milli Müdafaa 
politikamız ve 
f ührerin nutku 
-Baıtaralı 1 inci aalailede

kimsenia toprağında göz&· 
müı, ne de bizim toprağı· 
mızda kimsenin zerre kadar 
hakkı vardır. 

Alman Führerinin Balkaa 
muharebesini takip eden 
nutuk, iıte tam bu nazik 
devreye tesadfif etti. Nutkun 
Türkiyedea bahseden fıkra
ları üstünde büyük bir dik
katle durduk. Türk kurtuluı 
mücadelesi ve onun rehberi 
hakkındaki şahadet ile, ayni 
ayai davayi takviye etmek 
ve ileri götürmekten ibaret 
olan müdafaa ve emniyet 
politikamız ve onun sevk ve 
idaresi hakkındaki tasvip 
cümleleri bu memlekette 
derin bir tahassOı uyaad11-
dığı kadar Alman harp 
siyaseti ile Türk barıı ni· 
zamı arasında bir tezad 
görüimemekte olması, harbin 
bu ıabalara sirayetiade ... 
keri ve ıiyaai herhangi bir 
menf,at tasavvur etmiyen 
memleketlerde dahi ferahJa
bcı bir tesir haaıl ettij'ine 
ıüphe yoktur. 

Türkiye, kendi hududla· 
rında harbi tahrik etmiye
ceğindeo herkesi emia kılan 
20 aylık bütün bir imtihan 
devre.i geçirmittir. Almanya 
Türkiyeye karıı b~ıbi tahrik 
ettirmemek ve T6rkiye üze· 
rinde herhangi ibtilit vesi
lesi aratmamak azmiı:;de 
devam ettikçe, ıulhumuzun 
bozulmıyacağından biz de 
emiu olabiliriz. 

Siyasetimiz, akidlerimiz, 
sözlerimiz, hareketlerimiz, 
ve onların açık hedefleri 
malümdur. Kurtuluıumuzua 
tek teminata olan birliğimize, 
Türkiyenin hak ve toprak 
bllt6olüğiloü korumaktan 
ibaret olan politikamızı, 20 
aydanberi olduğu gibi, bun-

bir mevkii zaptetmiılerdir. 
ltal1an ıomalisiade yeni 
mevziler zaptettik ve 100 
ltalyan esiriyle esiriyle m&
bim miktdrda harp malze· 
mui aldık. 

Irak devleti 
- Baıtarafı 3üncü aahifede-

lrak kanunaesaaisi 1 O 
Temmuz 1924 tarihinde Irak 
mecliıi tarafından kabul 
edilmiı ve 2 Ağustos 1924 
tarihinde kral birinci Fayşal 
tarafından taıdik olunmuş 
tur. 

Irak, yukarıda yazdığımız 
meıruti bir kralhkla idare 
olunmaktadır. Hükümdarhk 
irsidir, babadan oğula inti 
kal ediyor. Teırii aalihiyet 
ayan ve mebuan meclisle
rine aiddir. Ayan meclisi 20 
azadan mürekkep olup, doğ· 
rodan doğruya Jp·nl tarafın
dın tayin olunurlar. 

Mebuslar halk tarafından 
intihap olunur. . Her 20 bin 
erkek nüfusa bir mebus iıa
bet eder. Kabine 6 ili 9 
nazardan mürekkeptir .~Kıbi· 
neye bıtveakil riyaset eder. 
Kabine mebusan meclisine 
kartı mesuldur. 

Halkın ekıerfyetini ıünni · 
ler teıkiJ eder. Ondan ıoara 
şiiler gelir. 

Irak çok zengin bir ülke· 
dır. Fuat nehrinden kaaal· 
lar vaııtaaiyle y•pılaa ıula ı a 
sayesinde senede iki defa 
mıbıu) verir. Fakat lrakın 
asıl servetini Musul mıntaka• 
ıında iıletilmeye başlanan 
petroller teşkil eder. 

Bu petrollt.r, borular vaaı 
taıiyle çöl arasından Hayfa
ya ve Trabluışam limanına 
akıtılmakta, bilha11a Hayfa
da inıa edilen muazzam pet· 
rol tanklarına doldurularkı 
vapurlara aktarılmakta ve 
deniz yoliyl~ muhtelif mem· 
tek.etlere ıevkoluamaktadır. 
Fransa miıtareke akdettik· 

ten ıonra Muıul petrolleri 
limı-

__ .. -
(Baıtarafı 1 inci ıayfede) 

1&ade ettiii bakkı•daki id
diaaına karşı . 

- Harp halinde 
madıkça zikredilen 

bulun
gemile

devlet 
edi· 

ria geçmesioe bir 
tarafından mümıaeat 
lemez. 

Demiı, lngilizlere kan, 
ıefkat ve gözyaşı ile zafer· 
den başka bir şey vadede· 
mlyeceğini bildirdikten ıon· 
ra, 

- Harp çok dev.m ede· 
bilir. Fakat nihayette mut· 
lak bir zafere kavuıabilece· 
ğimiıe itime.dım vardır. 

Demiıtir. 
Çörçil, Tilrkiye ile olan 

münasebıt hakkında beya
natta bulunurken demiştir 
ki : 

- Bu müaaaebet bizim 
için bllyük bir kıymeti ha
izdir. Turkiyeain d6nya mtl
vacehesindeki rolil b&ylik 
bir ehemmiyet taıımaktadır. 

lngiliz baıvekili, beyana· 
tında İagilterenin şimali af
riluya kuyvet a-öndermeğe 
başladığmı, gerek Tobruk 
gerekse Giridin ıonuna ka· 
dar müdafaa edileceğini, 
Akdeniz hakimiyetinin aıla 
elden bıralnlmıyacağını ve 

burada mevkiin muhafaza edi
leceğini, çöl harekitında 
düımanıa zırhlı kuvvetlerinin 
faik olmasına muk•bil lagi
liz bava kuvvetlerinin arttı
ğını ıöylemiştir. 

Düıman çölde zırhlı ara· 
balar itibarile bize faik ise 
de havada kuvveleri aıağı 
yukara müsavidir. Giridi ve 
Tobruku ölünceye kadar ve 
ricah ıiabar dütünmekıizin 
mtidafaa azminde.dir." 

Ç6rçil Irak bidiıelerine 
temas eden beyaaatında 
Habbaniyedeki lngiliz gar
nizonunu Iraklılara binden 
f• ılı zayiat verdirdiğini bil· 
dirmiı ve ıözleriae ıu ıuretle 
aihıyet vermiıtir: 

- "Tam ve kat'i zaferi 
kazanacağımıza katiyetle 
inanıyorum.,, 

- isyan tamamile baah· 
ralmadan evvel, Almaalaun 
burayı gelmelerinden veya 
gelmemelerinden bahsedile
mez. lnıilterenin vazifeai 
g6çleşmiıtir. Maamnfib esu 
itibarile isyan teıebbl1ıü 
akim kalmıştır. 

Demiıtir. 
Tiirkiye ile Iran araıında 

bir anlııma yıpdmıı ve 
anlaımı 19 Niıanda meri· 
yete girmiıtir. Bitin bu 
anlı malardan haberimiz var-

3 tayy 
düşürül _._ .. __ __ 

Malta (Loanra R 
8.15)-Reami teblij 

Malta üzerinde d 
mının Oç tayyareıi 
mllı ia1&nca zayiat 

ri mülkte hiç:' hir b 
tar. 

Milli Piy 
-Baıtarafı 1 nci ı• 

Yirmi bin lira t 
olarak lstanbuld•ı 
lira lira kazan•• bi 
biriıi tem olarak lı 
diieri yırımıar o 
bul ve Çerketıe, b 
ra kazanan bileti 
parçaıı lıtaabatda, 
Malatya, lıpar•ı 
Buraıda 11tılmıtb'· 

Loid Corca bil 
nettaram. Hnknmet 
reyi iıtemekte bak 

Hikümet, Av•f'JJ 

ıınıa kendiıiae ol• 

tini öirenmek iıti1 
için itimad kararı 

P arlamentomuı 
parllmento aıe~ 
bir bir meml~k• 

Hitleria fatub•JI 

yonun futahab ile 
Jiyor. Napolyo• 
mBıa vat ve adalet 
etmiştir. 

Sizlere kati ıöl 
Harp kazanılmıd• 
de hükumet relıl 
kafaıı kopacak be 

Zıfer ea· ıo• 

ve bundan kati • 
nim. Nil vadiıi•d• 
kanalında, Akd•• 

tada uğrayac•i1111 

leria en aiırı ol• 
8iU6n deaiıJet• 

Havalarda dlf111 

mevkide dejilil· 

lıtibbarat aervl•İ 
nıa iyi ıervlıicllt· 
135 milyonluk Is 
demokrası v•' J 
Fransaaın ujr•d• 

ten sonra A ,,oP' 
tin dtınyay• bA 
zanaediyordll· 

F1rtlnada• kO 
ıum yoktur. fırt' 
ve tahribatı•• C 
yet oauda gal• 

Hlkftmete ' 
mad 

1
reye k 

kartı 447 re1J• 


