
Üzerinde 
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l'arlldn en llöyüJı boğuş· 
ması fJefılenmeJıtedlr .. 

HAKKI OC.\KOOLU 

Yunanistan ve 
1 y~nlar 

BERLI YB ı;.ısTAlll 
ITALYAYA VERltlEDl

Gl .. I SÖYLIYDI 
Alman a•keri yerine 
ita/yanların geçmesi 

güçlük doğuruyor 

Yugoslaı;yada yeni 
bır felaket daha · 

Müthiş bir infi
lak oldu, yüz

lerce ölü ve 

Balkanlarda •J" var 
IEll.11 BILlllLllBI 
IEIGlllll ÇllAllAI 
IŞl.EILE IEŞSUL ! 

Roman ya bafoelıili 
"Antone•ko,, da banan 
için Almanyaya gitti 

.ş'amdıın bir görllıoüş 

ınalltzıır surr adı tıı 
dikııl ııt1111pr1ar 

Vişi kıt'alan da 
harp aleyhtan .. .. .. 
~orunuyor 

lngiliz tay yare/eri 
ileri hareketine yar

dım ediyor 

Tulonda,. F1cf Alcdenize hcııeket ettiği bildiriletı Frcı...,z doııan
....... ...ı.ı ı bir parça 

ıııı hll~imatı çok mo, .. 
•oı ı ıziuıta dlıtı 

Fransız donan
ması Suriyeye 

mi 2eliyor? 

••••••••••• 

Almanlar Tür
kiyeden asker 
~ecirmek iste-

miyorlar 
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Azılılar 

93 
;·ıdürülmüşt ·· 

lstanlluJ Ya11uz ve Kanuni 
, allat vaz ete Jıav 

Penbe simdi htanbulda o k d:ır hli
,.Uk bir söhrct ve bu ~öhre le birlikte 
ıo derecede muazzam bir servet temin 
etmiş bulunmakta idi ki Samntvadaki 
muhte,em dayalı döşeli kon~ ıncla her 
gUıı binlerce rlyare~l kabul ediyordu. 

Penba işini ve aynı umanda sanatını 
p le 7.iyade ilerll'tmiş bulunmakta idi. 
s·mdi o sade bakla faUylc talie ve niv<'
te b.ıkmıyordu Demirci Mrmonun ka-
l'l'lt bir taraftan bununla m(!S o1du· 
glbt diiter ta.raftan da bilyil v sihir ya
pıyor, bir l!nkın tıiddetle özlı:-diM ~ u
kasını ona knvu,turmak için n ~ll'r 
•e ilAçlar tertip edlvor, ııiriruik ve gU
uDik muskaları vUcuda getiriyor ve 
'bunl nn hepsini talinlerlne r:ıv t fah'!> 
bir b del muknbilind s tı ordu 

Penbe sanatının b ı .. n in,.cl°kl r;ne 
vrıkıf olduğu i~tn. kendi!'in,. mUraftn:ı+ 
ecfon mil~ il rlne 1·nl""n çok k· m~ 
d ?'\-nnırdı. Mliştt'rifo ·ne iç k rma
~an onhn isticvap eder ve b· .. ··ede 
ö~ ndn h'.\kikntlcri san1d kerıd·!ti fal 
l!a bulmll'I gibi teller puller ve ynM11lı 
bir hap şeklinde oruanı kolaycn .. ık yut
tunırdu. Penbeye müracaat ede!ılerin 
hepsl de onun yanından bUyUk hlr ümit 
Ye memnuniyetle aynlırlal', evlerine 
i!öner dönmez komşulnnn1' ve bildi+•
rlne falcı laırısınm fl'eth1ni ·apm· • a 
b:ıştarlardı. Bu sayededir ld Penbcnin 
mUşterisi bir iken ona yükrelml<ı, sonra 
bu on yilze, y{J.z bine ve btnler hnl;1 
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olmuştu. 
~!IDllDO!lD!llO'!)"'~~cıı::ıı:ıaı:ıcıo"cıaı::ıc:ıoDC~ 

in Htzler Su 111e~e kan Yunanistan ve 

dÖkmak ıstamigorıar {!:!~::.':~h.,.d. ı 
f Ba tımft 1. ti S 1ı fı>de 1 va ıt m ndderatının yalnız Alm~nyn

llnrekrt eyi ·mektedlr. Londrada teyit ya t '11 olduğunu sanmış ve ba<ıka bir 
ı-d0fmfyt?n haberl re göre b~ :.ın de\'l 1 ... değıl, fakat ca ~ Alman •a ile 
hakkında buı mQzakereler mdid n iş bi ~ ine hazır bulunmu tur. Mesele 
'3'"ntlmaktadır. imdi pek aktUel bir vazivet alnuştır. 

Londrada umum! hissiyat Vi~· hükil- Bitnraf kaynak1:ırda znnnedildnne gö
meti kıtalannın dahR 7.lyade İngiliz ve re bunun bütün Akde"lizde mühim akls
hllr F:ramızlarla arkadaşlık vapm"!!a .. rl görül cektir. 

I miltemayil bul •nduklan merkerlnde-
4lli. 

1NGtLtZ RESMt TEBLtôt 
Xahfre l2 (AA) - " Iz a v-

.etlert orta prk umumi ka.."'lU'g3hının 
tebliği: 

Suriye '" Filhtinde İngiliz hava kuv
-,etl ri knra kıtalanmwn ileri hn .. ı:-kc
tine tam bir mlluheret etme~e de"m 
etmJştir. Tüdmllr tayyare meydanı 
bombardım.an edtlmtş w httngarlara 
tam l!abetler kaydolunmuştur. 

Dlln Hayfada bir dQşman tayyaresi 
dilşilrOlmllştür. 

~AMADOCRU 

~ı•ıııııııınıııımııııımııııımıummıımmıım ~ 

iM D•efbtdmlw i 
~ ar :ya al aPa ğ 
~ HedlwelerL § - -§ C. H P. Karşıyaka nahiye merke- E 
§ :ı.ine r lsicUmhurumuz. Mil11 Sef ts- ~ 
E met İnönUnUn hedıye etmiş oldukla- : 
~ n im1.alı fotoğrnfileri dün partili ve E 
§Karşıyakalı yurddru hır hazır bulun- ~ 
: duı'hı hnlde merasimle ihtiram mcv- E 
: kiinc taliJc edilmiştir. ~ - -E 11111111111111111111111mm111111111111111111mmıın = 

fiatleri neden 
vüksek? ... 
---o----

Yerli malların fkdlerl 
Dıtısat uelıaJetlnden 

soruJda.. 
---(1--

Dün vali muavini B. Ekrem Yalçın
l·ayanın reislicinde toplanan fiyat mü
rıı.kabc komi!}'onu, lüks manifatura q
ya nın aatı fiatleriyle kar hadlerini tes
bit eylemlıtir. 

Yerli mallar aatı,.. fiatlerinin hariç•cn 
gel"n emtiaya nisbetle fazla mikdardn 
·ük ek o)u!IU hararetli münakaşalara ııe· 

hep olmuş ''e bunlara ait fi tlerin tl"sbi
tfoden evvel bu hu..ustaki tetkikatın ta
miki için ikti at vekaletinden izah t is
tenmesi lüzumlu görülmüstür. 

----
Asker a.·ıe erene 

yardım işi 
--0---

Hiıkümct"miz a .. ker eilr!crine ynrdı
m•n yalnız bt"1cdiyeler,. inhisar etmeme
ııini, devlet h 0 itresindt"n aynlecak tahsi· 
satln bu yardımın dnh f!eniş ölçüde yıı
pılmnııını kararl&.§tırmı!ltır. Bunun için 
hütiin viliyct ve bcl,.diyelerdt-n bu hu
ııusta mütalaalar sorulmuştur. 

Asker ailelerine yardım mevzuu üze
rinde f zmfr belediyesi de hassasiyetle 
durmaktadır. Şimdiye kadar bordrola
rın zamanında yetiştirilmemesi yüzün
den rnaaılar ayın on b .. inden evvel tev
zi edilemiyordu. Belediye reisliği bord
rolann z manında yetlf Urllerek maaşlıı· 
nn ayın flk cünlerinde tevzii için lazım 
gelen tedbirleri ittihaz eylemiştir. 

-------
BELEiYE 
YENtTAYİNLER 

1
Ingiltere bu sene de F n

ara iştirak ediyor 
lngil eredcn 1Ja1Jıa İngiliz 'l'icaret llirllğl de llfıt 
pa1131 n ap~ıracalı • Fuarda )'eni tesisat, eğlen

ce vas oları 11e nŞeytan DolaJJı» ya ıldı.. 
lngiltcr hükümcti t 941 lzmrl En

ternnsyon 1 Funnna resmen iştirak ede
ce "ini bildirmi~tir. 

Geçen aene Fuarda, in°iltcre pavyo
nu geni!! bir arka cörmüş ve pavyonda 
te•hir edilen Dominyonlara ait e:ıya ile 
lnriliz mamulatı maddeler ve crnfikler 
hnlkımızın belli başlı ziyaret ettiği bir 
me.,her olm~tur. Bu def lneiltere hü
kiimcti F u rn daha g~niş bir ııekilde i~ 
tirak edecektir. Bund n bıı ka lngiliz 
f caret birhği de hususi bir pavyon yap
tırmak tn1rctiyle Fu:ıra iştir k edeceğini 
bildirmi!ıtir. 

YENt Et.LENCE VASITALARI 

Fuarda mevcut genif ve mütenevvi 
eğlence mahallerine bu sene çok cazip 
yeni bir ilive yapılmıştır. Ncvyork dün
ya sergisinde 125 kitilik bir modeli bu
lunan cSeytan dolabı> lzmir Fuannda 
80 kişilik olarak vücude getirilmlıttlr. 

1 Haziranda vnli Fuad Tukaal ve tchri 
mizde bulunan mebuslarla belediye rei
si ve matbuat mcnsuplan bindirilmek 
surctJyJ.- Şeytan dol&bının ilk tecrübele
ri ynpılm <ıttr. Ş0

mdi bütün eksiklikler 
tnmamlandı17ı için t til günlerinde şey
tan dol:ıbı işlctilmclctedir. 

ZtY ARETCILERE 
KOLAYLIK 

Mevsim yakl ~tığı için beledivc tara- Fuar c nasında ochrimizi ziyaret ede-
fından Fuar h zırJıkl nna hız Yerilmiş- cek misafirlere her türlü kolaylıklar 
tir Yen iden bir çok tC3isnt yapılmıs ve gö terilt!cck ve bilh ssa otel ve lokanta 
halktn eğlenmesi için sürprizler hnzır- ibi ml\h Her ııılcı bir kontrole tabi tu-
bnmı!ltır. tu] cakıı •. 
~~~-"Y.'~--=-~~o--~=ıcı::ıı::ıaı::ı" 

Çil tçi istediği kadar 1 Seyyar şerbet ve ay-
kühürt bulacak ron satısı vasak 

Ziraat bankası umum müdürlüğü ta· 
rafından bankanın bütün şube ve ajan
larına gönderilen bir mektupta: çiftçiye 
lhtm olan kükürtün dağıblmuında aza
mi kolaylık ve hassasiyet göııtcrilmcal 
tebliğ edılmiftir. 

Bağcılanmız. Keçiborlu lcükürtleri 
Türk Anonim ıirketinin lzmirde1d büro
sondıın do ~rudan do v ruya kükürt ala· 
bileceklerdir. 

> 

Bclediy~ce, seyyar ıerbet ve ayran 
aatı11larının menine karar verilmiş. bu 
hususta belediye mıntakalarına emir ve· 
ri1miıtir. 

ZARITAOA 

l)ün aec~ Karataşta 
bir •. , yandı 

Gelenlep niden er DUn gece saat 21,50 de Karataştıı T<'Ş-
Belcdiyc zabıta milfett:şlcrindcn B. İ . b ' ::1 • •ikiye soknğında dio; doktoru Davi Miz-

Suphi terfian birinci sınıf müfcttişli~e. zmır me usu doktor Mustafn Bengı- hi · sah. bul ~d ğ ·· k U h 
o su Bnndınn:ıya, tapu ve kndnstro bruj ıa nın ıp wı u u uç • a ı a şap 

Karşıynkn belediye mıntaka flmiri b:ıy 'if t·~.,; B v hbi o An, s· evin kilerinden çıkan ateş C\'In tavanını 
Ahmet bel diye 1nbıtası milfcttişllğine, mı e IJO?b• • B eM.th rnt 

5
n,,t-!!mrBln:_,a. • ı- .sannış ise de süratle yctiııen itfaiye ate-

1 t k ~-•-' B S brl H' y 1 vns ınc usu . ı n wu-u <..-ua ve . tr·-L • t d d mcr ccz. mm n a ıuıurı • n ıç ı - İz . Ü ..ııkJ ı..ft~ •• d .... B .::._ ..z· ~ı e c.ua sırayc e mey an verme en 
maz tefr:an Knrşıynka Bclecliye mmta- mır g mlu er """" mu uru ocyıı 1" •• tür 
kası 11_!..:1 ğ · dilınl l d. Aydın ile Knd:ıstro mildüri.i B Muzaf- nEr •ınnuş . b. ı· .. k si-

w:uc i ine tayın c er ır. f f b 1 . ·şt--.:J· .v ve eşya ın ıraya mu C'rrer 
- --- er tnn un gıtmı cruır. gort!t mrkı:-tlne sir,ortalıdır. Yanr,ın, 

YAMA d'kk Wzlik eseri olarak atılan bir kib-•••••••••••••••••••..,.••••••••••••••••••• ! PtJ" e RA. W U : ritten yatak ve yorganın tutuşmasın-
Kampı açrltyOJ' • - : dan ·ıl'n grJmi!ltir. 
:ran'\111'11 'l" c!a nda V- :U"•eil ...... ~ R U n P ft. O O R " lW 1 ft eOllttle 

cemiyeti tnrnf ından her sene tesis edil- • •• ...... 
melde olan kamp bu sene l temmuzda ınlek"t saat ayan il b•r 11 'a 
~ılacaktır. Kampa gitmek için Karsıy..ı· 7 3.~ ıı'ü?:ik pl. 7 1'1 "· ns nl ... ~ ri 8 CO Torbalının Knrnot k~iinde bir dUğün 
kadan he; gUn kapb kn tı i liyecektir.. H ~ : Ban o t l'\J.1 ... "l 8 3~ - P 3 E\•in cvi'lde varnlnma vnk'nsı olmu.,,o;tur. 

Yamanlara giden yolun tamiri ilerle- sn:ıti 12.30 Pro mm v f"' mlckct sa~t Köy bekçisi Me tan o•lu Mustafa Ba-
miştir. Kampa gitmek istiycnlcr şimdi- ynrı 12.33 Mil7.ik : Kısa facnl nrogrnmı kır, nyni köyden Necip oğlu Ethem öz-
den mUracnnte başlamışlardır. J'l.45 Ainns h " .; 1!\ '") Müzik (pl) knn ile Mehmet onlu Mustafa Uslunun 

--- 1315 MUzik: ı·, f <Jıl'"' !'rnmının de- dtiğtin evinde tnbı:ıncn ve bıçak te~hir 

Ba rllJalJa parfıı 
lslcth edlH ıor-

Manş denizi 
Uzerinde 

---o--
rarUtın en biiyüJı boğaş• 
ması helılenmelıtccllP

nAKKı oc \KOCLu 

1 Btıştarafı 1. ci Sahi! ede 1 
larda bazı hazırlıklar yaptıktan da hi!t
sedl1mektedir. 

1-.. ilhnkika Bnlkanlarda ''c Akdenizde 
mihver nferlerinin kat'i netice istı'hsa
line yardım etmiyeceğini hepimb bili
yorduk. 

Buna rağmen mih\•crin İngilizleri Ak· 
denizden ~ıknrmak lst diğini, bu suret· 
le uzun silrccek bir harpta mııkavem~t 
kudretlerini nrttınn im ~1 ştığnu Ub
min cyli)•orduk. 

Bu tahminler bugünkü rtlar a1hn
da blmz zaifiemi tir. 
Hafızamızı yoklarsak, AlmanyanıD 

1941 de harbı mutlnko bitirmek istedi· 
ğini dil Unürsck Akdeniz muharcbf'l~ 
rinin znifiemenin sebebini daha iyi an
lıyabili.riz. Bu harbın mukadderah At• 
lantik uıfcrine ''e ln~liz adalanrun 19-
tiliı<ıına b:ıJ!lıdı.r. Kat't netice oradadır. 
~itekim fnıdli7ler Giridde, Yumni9-

tnnda ui!rndıklnn m:ıi!hibi etleri har
bm bir fhasının kaybolması sınetincle 
tef ir 'e kabul ediyorbr. Bu düşllnce
lerinde ~erden ~öve knd!U' haki dı.r1ar. 

Alman n kat'i netice almak için taH· 
ini ~ denizi üze.rinde denentfie 
mecburdur. Alman ba!llmmandanmrn 
1'fa dcni:z.i .,hillerinde bulunm~'"' 
nıarcval Giirinı:in zaptedilme:z ada ola
mn•n,.nğmn dair emri yevmisi mihvercı
lerin lm \•az, me,-siminde bir tali tecrii· 
besine girişeccld"ri yolundaki tahminJe. 
re kuV\·ct vermektedir. 

Nitekim fnı;Iiz dedet nam Lonl Be
m·crhrook hir knç ı!fm e''VeJ Kanaday• 
hitaben sö Jedi~ bir nutukta tarihi m•· 
lfun olmamakla beraber Almanlardl 
Mnn üzerinde bir muharebe ''ermde 
h:m.rl ndıkl:ırını sarahatle söyknt~ 
dfqman1 ka~ılamak itin butiin müdaf .. 
tedbirlerinin almdıfuu ltave e 'lemistJr. 

Tarihin en korkunç be" ası olad-
ğı nnlha'kknk bulurum bu Manş muM
rcbesini bütUn cihan merakla beklemek• 
tcdir. 

Çiinkü buradaki İnl!iliz muvaffakıl'fl" 
ti mihverdlcrin ma "•r hiyctini v~ De
mokrasinin zaf crini lcnt'ilec;t'rcccktir. 
alnız mUuhem ol:ın noktn bfifün af7tl• 
:-ınıt \'e haurhkl:mna rnğınen Almatt

lnnn bövle tehlikeli bir oyıına cesaretle 
nttlıp atılnmıvacaklan keyfiyetidir ki bd 
d:ı bir kaç nY icinde nnlnşıl cak bir me
seledir. 

OLll 

---0--

MoSkova, 12 (A.A) - Tu Ajan• 
bildiriyor: 

Dış ticaret Halk komlserlij!i ile Japon 
delegeleri ımıaının Sovyct - Japon tica
ret anln ması ve tediye müvazenesi et• 
rnf1ndıı epl :ı.amandan beri devam eden 
müzakereler ilci tarafın Fedalcarlığı •• 
nnlııyr.1 zihni •eti He sona crmiı. 11 H ... 
z.irnnda her iki anlaşma prafe edilnılt
tir. 

Londra, 12 (A.Al -Burada zanne
dilditfne •On. m6ttefik1"1in Şftm isti- Yakın oark kara, deniz ve hava kuvvet
kametinde Deri ~ deTUD et- lerlne bir mesaj göndererek demiştir ki: 
mddedlr. JL.rôltta btic:al wöst~ c - Yapmakta olduğunuz çetin mu
mesl ....._. m&lllhane hal61 maht,.etin- harebcleri heyecanla takip edivorum 

Bcledi't·ece Bnhribaba parkının daha 
ır.ilk<'mmel bir hnJe getirilmesi kararlaş
tınlmıştır. Bu huqıs için belediye ba~ 
mühendisliW. tarnfınd:ın b!r plan tan
zim edilmi tir. PlWıa göre, parkta mev
cut çocuk b:ıhçesi genişletilecek ve mü
teaddit yerlerde kum havuz.lan vilcu· 
cia getirilec ktir. Mevcut yollar zamanla 
bozulduf!undan bunlar esaslı bir surette 
ıslfıh edilecektir .. Parktnki kilçilk havuz 
kaldmlacak, buraya çiçek tarlılan ya
pıhlcaktır. 

vnmı l3.30 - 14.00 Milzik pl 8 00 Pro"- etmelerine mftni olmnk istemiş, faknt 
ram ve memleket sant a •nn 18 03 Mü- şiddetle hnrekct ederek elinde bulunan 
~ik : Fasıl sazı 18 30 Zirmıt t kvimi ve tüfcnk namlusu ile Ethem Özkanın göğ
toprak mah ullcri borsası 8.40 Milzik : süne vurmuııtur. Ethem Özkan ağır su
:Rndyo svin~ orkeırtra<ıı 19.00 Konuc;m:-. rette ynrnl:ınmı.ş. tedavi altına alınmış m\1:::'1111119l,.D'lll':!f":~~:orı:~--".tlllll!!M• 
(İktısat S!'lnti) .. 19.15 Müzı1t : :Mandolin ve h!'tdisc h:ıkkmda tahkikata baslnn
kunrtcti 1!.l.30 Memleket .,2nt ayan ve mı tır. 

de idare Olanmumdandr. tahminlerim sizinle beraberdir. Vazife· 
ajans haberleri 9 45 Milzik : Khis.;k Ağır surette yaraladı 
program 20.15 Rndyo :!ZPte i 20 45 Mü- Knrşıyakaya bağlı Sancaklı köyUnde 

MAREŞAL PETENtN MESAJI lerini.zi yapmakla bo1tma harp etmedi-
VftL 12 (A.A) - Mareşal Peten ğinize emin olabilirsiniz> 

zik : Solo şarkıl:ır 21 00 • onusına: Mem- kadın meselesinden bir yaralama vak'a
lckct postnııı 2110 Temsil 22.00 Müzik: 

81 
olmuştur. 

EL HAMRA 

Radyo salon orkccıtra'11 22.30 Memleket Nikahsız bir kadın meselesinden arn
sant ayan. n ns lınberleri. borsnlar f:- lannda çıkan kavga sonunda Durmus 
atleri .. 23.15 MUzlk ı>l 23.25 - 23.30 Ya· ojtlu Ahmet Tunç. Hrunit oğlu İsmail 
nnki program ve kapanış.. · Bilgini bıçakla göğsilniln sağ tarafının 

AA••-----------•••••••••1111mm11111••" iki yerinden ve sol kolunun bir yer.n
BUGCN Z ŞAIDSER FIIJM BİRDEN 

-1-

'l.B:WI.• fl-E MEC1flllf 
T'ORKÇE sözı;O 

Beste: S. KaYJlllk. 911:11a'. Y. ~1 .. Şa,rkılar. MOnir Narettin- Miizenen 
-2-

KARLAR AL2'1NDA 
YAKATANLAK: TYRON POVER- SONİA DENi&. 

SEA SLAU 
LEYLA iLE IECNUN KARLAR ALTINDA 

Z.30 - 8.00 - 9.39 4.30 - 8.00 DE.. 

İLK EANSLARDA BIKi KCİ 15 Kuaus:rua. 
:: •· 

!!!S 

:·········:················ ················································~·········; 

~ ~ lTYUK I1İKAYE i i . . . . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karı v Kadını De~il ! 
YAZAN : ve YJLDIZ 

- 18 -

.MAR2'RA EGGER2'H'ln YARArrıcı 

J •• B i 2' M EM I Ş S EH F OH İ (Opereti) .. 

BRIC' KAROr • (Küçllfı) 2'0Jl'an oynadığı 
2-8A2'AKRAHE ÇOC'UCU (S.AVANTOR) .. 

MATİNELER : B. SENFONİ : 3.30 - 1.10 - 8.50._ 
B. cocucu : s.oo - 7.40 - ıo.ıo_ 

Cumartesi, Pmr rfinleri %.15 tc Batakhane Çocap ile başlar-

Bil RAF'J'A 2'AYYARBDE-

olduğu gibi bulduğum yegfuıe Anlar direksiyona geçti ve biz. her UçUmüz 
bunlardı. Ve yalnız bunlar bW yeniden arabanın arka lwmıruı. yerJ .. stik. Ben 
btrblrlmize yaklastınyordu. Fakat, şim- iki kndının nrasında idim. 
di, Uleyi evde yalnız bırnkmak istemi- Bal ayı srynh timizden dönerken Ja
yorduk ve çocuk sebebiyle hiç bir şid- le ile benim atlat'ığımız kaza h~en 
dct1i spora fırsat bulmıyorduk. Bu se- aynı ckild~ tekt'rrür etti. Tc likeli bir 
heple otomobntmln içine bir hamak dönemeçten korna çalmaksızın önilmü
Y ptırdım, böylece çocukla birlikte sa- ze çık:ın bir acemi soför ... Miliadrme
kin getlntllerc çıkabiliyordu. Fakat spor dı:-n sakınmak için 6.ni bir fren ... · Oto
:ışkım ktlçllk Merihe olan bağlılığım mobil tehlikeli surette eğildi Az kalsın 
kanrısında siliniyordu. devrilecekti. Bereket versin yalnız 

Şinıdi zamanını küçük Merih 
il keneli evi olan evimiz nrasınd-ı 
taksim etmişti. Akşamlan ben Mmd n 
dönd~Um zaman UW.tan. bel lrh~mı 
z.nmnnmda tehayyül ettiğim ib' p. n
r".rd rin ışıklarını gö•ilyorc1um ve bu 
da kalbimi ısmdınyord ı. Fakat oc-ık 

'b sındn otur!DUŞ ol:ıral· buldu/hım ka
nın d ğil .. baldızımdı ... 

~Tnl d:ıima bin bir sebe le dı rıda 
kalıyordu. Ya bir at ya~. ya b'r tenis 
mUsabakası. ya bir hayır ~ ve d.'lha ne 
bileyim e gıöi sebepler O"'Un e •e ~ç 
J? lmesi i ·n •ı>sil .. t~kil ·yordu' 

Halbuki J..8le evtn ha~lrf ruhu idi 

Aylarca öyle sandım Jd - ve benimle korlttuğumuzla kaldık! 
n:ınnda ve sehpa ilzerinde olrumaltta birlikte Ule ve Jale de öyle sandılar- Fakat... Kendimize gelince kolları
oduğum kitabı buhıyordum. .• Ve bPnim bu ktlç{lk yavruya olan bailılı~ kal- mın Laleyi himayeklr bir tavırla sar
kar~ ırndn bir koltukta blzzn Lale d:ıl- bimde h!ldm olan histi. Bilmfyerek mış olduğunun farkına vardım. Bu ha
ma taUı, dalma snldn, sevimli yavrusu OcllmUz de aldanıyorduk. Kilçtık bir reket tamamiyle in..cıiyald olmmıtu. ÇUn
ko'llarının ara.-nnda ... Onu o1~ndığı va· h:idise göilerimlzl açtı. kU kendim bile bu jesti yaptıfümı bilmi
kıt yilzUnUn lfadı:-.!1 o kadnr hl!rl1nıh idi Bir Pazar gUnU, bir defaya mahsus yordum. Bu bir ft.n, kısa bir ln sürdü. 
ki içimin tab."lrdığmı hissederdim. Me- olmak Uzere bebeği bir hizmetçıye bı- Fnkat her UçUmlizUn hakikati anlama
rihe doğru eğilir 'e onun ~ oynaroım ~lmrak, Jale ve Uleyl Çam1ıcada bil- mız için bu kMi geldi. .. Jale bana, kol
HenOz kuvvetsiz. olan kllçllk tombul el- yUk btr k~kn olan bir arkada~1 zt- larıma, Uılcye bir göz attı ... Ll\le kol
leri havadn çırpınır vt" buan yamııtıma yarete götUrdUm. Tam gelirken otomo- Janmm arasından sıyrıldı. Ben de lı:ol
bazan aıruma çnrpardı. Bu esnada bffl bilim bozuldu. K<>~lden bir Çf'Yrek me- lan mı indirdim... Fakat fenalık yapıl
onlan Öp"r ve o k.,d ·uvvetli bir ba- •tıfede idik ve yolun mUtebaki kısmını mıştt. Jalenln yllzUnden kan tamamiy
balık ~ duyardım ki mlm k<"ndi kı- >'Ürilyerek katt>ttik. Fakat dönilJie dos- le çeldldl. Tehlike Anında sevki tAblt, 
zım olmndığını " ta unuturdum tum bizi kendi otomobiliyle götürmek bnmı değil, fakat baldızımı himaye et-

VakUylt!. hafta .sonlannda Jale ile bir- husu"unda ısrar etti. Çünkü benimki meğe bent sevketmlştf. 
.. .:fa daima terrth etti~lm cirE>'lrl .. _ 

Afl!ra v melderi, atq ke-
likte gezmele, yOrUy{t! yapmağa veva ancak ertesi günO, tamir edildikten son
lr.Urek çelanele eiderdlk. Onu, maztde ra, gm ıöııderilebllecektl Arkadqım -B1Tll.&D1-

den a{,'lr surette yaralamıştır. Ahmet 
Tunc yakalanmı" ndliyeye tesllm edil
miştir. 

Kaynar sabun 
taftl, yanddar .. 
Alsancaktn Şehitler sabun fabrikasın

da kazanda çalışmakta olan İsmet oğlıı 
NeJat ve Snftcr kazanın taşmasiyle dö
kUlen sabun köpUk!ertnden yanarak 
yaralanmışlardır. 

Bir admn öJdllrüldlt.. 
Bergama kazasının Durmuşlar ka-

yünde bir cinayet olmU$lur. 
Bir tarla sulama meselesinden dolayı 

aralarında çıkan kavga neticesinde MU8-
tafa o~lu Mustafa Dereli kendi bahçesi 
kenannda Mehmet oğla Adem Ktisevl 
ba~ balta ile ikiye bölmek suretiyle 
öldürmüştUr. Katil tutulm~ ve adliye
ye verilm!stir. 

Bir eu yandı.. 
Dcğinncndere nahiyesine bağlı Gök 

eğaç çütllğinde dört odalı bir evden ynn
gm çıkmış ve ev tamamen yanmıştır. 

Ahmet kansı bayan Hamide Niğdeli 
cv!n mutbahında yemek pişirirken ocal~
ta yaktığı ateşten sıçrıyan kıvıJcımlaT 
bacadaki kurumlan tutuşturmuştur. 
Ateş kısa bir zamanda bütUn evi sar

mıştır. Evin i~deki ~a hallan yar
dımivle tamamen kurtanlıruştır. 

Midyelere dlfılıat! 
Karantinada sokaktan geçen seyyar 

satıcılardan aldık.lan midyeden şehrlml
zln tanınmış tUccarlanndan Tatari ailesi 
zehirlenmiştir. 

Yapılan tedaviye rağmen küçük ynv
nıcuk Mehmet Tatarl kurtanlamıyarak 
ölmUştUr. 

Demirler il2erlnden toplanmış midye
lerin umumt sıhhat ilzerindeld zararla
n malQm olduğuna göre bu gıôi hAdi
selerin teke.rrilrfine meydan vennlye
cek sıhht tedbirlerin ahnması ~k te
mennl)'e .-yandır. 

tz nn ASKERLİK ŞUBEStNDEN: 
1 - Piyade :ıstcğmrni Ridvan ()ğ. 

Hilst>yin ·en (29655) 317 İz.mir, 2 .. pl
ynde o tc ınıent Mustafo Oğ. Yakup si
cil (19023) Nevşehir 313. 
Yukarıda yazılı iki yedclc. subayın he

men şubemiz.e gelme51 riea olunur. 

Bir kadının öltbntL. 
Torbalı kazasının Mersinli kahve 

mevkiinde tUtUn amelell~ yapan Aydı
nın Ortaklar kövUndcn ŞUkrO kızı 35 
yaşında bavan Fatma ölU olarak bulun
muştur. ÖlilmUn sebebi tahkik ed!l-
mektedir. -------

Bıçak taşıyorm11f
Keçecilerde Yeni Bit pazarında Yu

suf oğlu sabıkalı Bekirin üzerinde bir 
bıçak bulunmuş, uıbıLnca alı.ruruşbr. 

KISACA 
• ••••••• 

Mantara basmak.. 
-<>-

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

Mantar her nedense insanlıp ensh 
bir iş gönnU" değildir. Zaif, içi boş, kof 
oluşuylc dnhn ziyade telmihlere se':>e1> 
olmuştur. Biz eczacılar mantan ~ere 
tıkaç olarak kullanım:. Onu martaval 
yerine kullnnnnlar pek coktur. Son za. 
manlarda nnsıl oldu bilmem mantar. 
kadın avakknplariyle alAkalandL SU. 
müklü böce~e basar gibi ökeeler yumu
şak, hafif olsun diye taban köself'Si ye
rine konan mantar1ar1A kadınlar yumu· 
şak vumusak yürUmeğe başladılu 

Dünya kuruldu kuruhılı kadın şık ol
mayı ihmal edemem1 

, her devirde her 
milletin kadım uımnna göre sUslenmi,. 
tir. Moda derdi nsırlarra milll bU~eri 
kemirmi , kadının şık nlmak arzusu oelc 
c:ok hesaplan altüst etmiştir. 

Her devirde mantar dıve istihdaf edf... 
len bu yumusak altat" kabuğu nihayet 
kadın iskarpmlerine ökı:e ve taban oJ. 
makla moda derdinden kadını mantara 
bastı~. takunva J?ıbl alelAcalp iskar
pinleri gcvdirmekJP intikamını ahnı~r. 

Mantar devip t!ecmemell. h~~ıa 
gelmez. dikkat gerek-
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Gamelin Muamm 

................... 
Opera tir 

Yaren 
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Almanya Fran
sayı harbe teş

vik ediyor 
----<>--

Mihverin müstalıbel 
Balhan haritası nasıl 

olacalımq1 •• 
RadyCJ gazetesine gü~e İngilteredrn 

gcl.:n haberlerden Suriyede, hlç hır cep
hede mücadelenin şiddetli olmad!ğı an
laşılıyor. Bunun başlıca sebebi Ingiliz
Jerin \·e hür Frruıs17Jann. mümkün o?
du;tu kad.ır Suriyeyi kan dokülmeltsi
zin ve Viı;i hükumetiyle muharebeye 
giri$mckswn almağa çalışmalarıdır. 

Vaziyete bakılırsa, Vişi hükümeti de 
İngiltere ile harptan çekiniyor. Fakı:! 
İngilizlerin iddialarına göre Viı;i hükü
meti Almanlardan korkmaktadır.. Son 
görüşmelerde Vişi hükümeti Fransız 
müstemleke imparatorluğunu silMıla 
müdafaa etmeği Almanyaya vadetmiştir. 
Almanyanın noktai nazarı şudur ki Su
riyenin istilisına teşebbüs etmekle İn
gilizler tecavüze geçmiş bulunuyorlar .. 
Viı;i hükümeti de müstemleke impara
torlui:,'Ullu bu tecavüze karşı müdafa~ 
etmelidir. Hattıl gelen bir habere göre 
Fransaya, İngiltere ile mücadele imka
mnı vermek için, Almanya mütareke 
prtlarını değiştirmeğe bile muvafak3t 
etmiştir. Bunun için Vişi ikide bir Suri
yedeki mukavemetin şiddetinden b.ıh
ııetmektedir. Bu sözlerle, Almanyaya 
karşı giriştiği taahhütleri yerine getir
mekte imiş gibi görilnmek istiyor.. Fa
kat Londra şunu idwa etmektedir ki 
'.Almanya mukavemetin bu kadarcığın
clan memnun değildir. Almanlar Viı;iyi 
İngiliz kıtalanna karşı kanh mücadele
lere girişrneğe sevkediyorlar. 

Vişi dün İngiltereye ikinci bir protes
to notası tevw etmiıı, fakat muharip va
ziyetine geçmemiştir. Diğer taraftan, 
geçen pazar günü başlıyan harekAt, Su
riyede Alman kıtalannın bulunduğuna 
delalet eden bir emare mevcut olmaı:lı
ğını anlatmıştır. 

Anloşlııyor ki, askeri harekata tekad
dilin eden günler zarfında. İngi!;z kay
naklarından Suriyede Alman askerleri 
bulunduğu hakkında verilen haberler 
teeyyüt etmemiştir. Anlaşılan İngiliz
ler Vişi ile Almanya arasındaki müna
sebetlerin umumi manzarasından kuş
lrulanarak bu harekete l(irisıniş bulunu
yorlar. 

llı:iBVERİN lllÜSTAKBEL 
BALKAN HARİTASI 
Evvelki l(iin Mu.'5olini tarahndruı sö:v

Jenen nutukta mihverin müstakbel Bal
kan haritası hakkında verdiği m•lilmrıt 
her tarafta a!Aka ovıuıdmntŞbr. Mu""°
fuıiye ıt"Öre : BoJgaristan Makedonyayı 
n ı:arbl Trakyayı alacaktır • .Am3vutlu
lwı huduttan hem şimalden, hem ce
nuptan ıeni.şliyecektir. Karadail: İtalvLn 
nüfuz daireslııde .kalacakhr. Macar hu
clutlan ıeni.şliyecektir. Alınan hudutl:ı
n Sava nehrinin ötesine kadar ilerliye
cektir. Slovenyawn sahil kısımlan İtı>l
yııya ilhak edilerek bir İtalyan vilayeti 
olacaktır. Hırvatistan bir İtalyan pren
sinin idaresinde krallık olacaktır. Fiyu
ınede Maearistana ve Hırvaüstana mah· 
l"eÇ verilecektir. Dalmaçya sahilleri İtal
yaya ilhak edi!Pcektir .. Yunanistan bnr
lım devamı müddetiııce İtalyan a"1ı:erle
ri tarafından işa:al edilecek ve harptnn 
aonn da İatlvan hayat sahasına ıirecek
tir. 

İste Mussolininin Adiryatik ve Ege 
denizlerinin müstakbel vaziyeti hakkın
da wrdiii mal6matm hül&sası hndur .. 
Berlinden ııelen bir haberde nutkun Al
man payitahtının bitaraf mahfillerinde 
iyi bir tesir husule ı:etirmedilti bildirili
yor. J.'akat Berlindeki bu bitaraf mahfil· 
lerin irim oldui(u tasrih edilmemektedir. 

BEKLENEN ALMAN 
H'ÜCUMU NEREYE? 
Almanyanın yakın ist:kbalde atacai'ı 

adım hakkındaki tahminler dünvavı al~
kadar eden ehemmiyetli bir mevzu ol
maktadır. Almanva. kendisine mahsu• 
düsüneelerle, Surive isine karısmıyacrı
ğını bildinni$tir. Fakat yaz geçmedon 
evvel bir <ey yapmak mecburiyetinde
dir. Muhtelif kaynaklardan gelen haber
lerde Almanvanın. Avrupanın her tara
fına doqro bir hareket yaoacak vaziyet
te oldu~unu bildirmektedir. Bunun için 
Hitlcrin hane; tarafa teveccüh edeco)ii 
bilinmivor. İn~ilizlerin kanaatine gö,... 
Almanlann son hareketleri şaşırtma ha
reketleridir. Çiinkü kıta üzerinde ask~ri 
tahıridatım gizlemek 1Ü2Umunu Alman
ya hissetmemektedir. Aınl hedef i.ı;f' 
Britanva adalarına hücumdur. Binaena
levh İn-tilizler bu yaz cıkmadan Alma'1-
yanın İnıtiltereye taarruz edeceğ'nden 
emindirler. Fakat bövle bir harekete 
karsı ha11rlıklı olıluklarını idclia edi
yorlar. 

AMER.iKAN YARDIMLAR.! 
Cümhurreia.' Ruzvelt Demokrasilere 

yapılacak yardım ve ödünç verme ve 
kiralama kanununun tatbikah hakkında 
konsrreve ilk raporunu venn~tir. Bu ka
nuna göre. Amerikanın emnivetini al.a
kadar ed~n ve kendi istiklallerini mü
dafaa eden devletlere, ileride bedeli 
ödenmek veye aynen iade edilmek üze
re harp malzemesi ve mühimmat verile
cektir. Bu kanunun kabulünden sonra 
lnvilıere Amerikadan daha kolay harp 
mnlzemesi tı-d;ıriki imk8.nın1 bulmuştur 
Mal>eme bed.Ji •İmdi peşin tedive edil
me-m~kı~dir. Bu st-heple ingilterenin 
günlük harp mcsrnflon hlr mikdar azal
mı•hr biJ(". 

Rapordan nnla!)ıldığına göre yardım 
meıııf'lr.~i zaTUTİ olarak halledilmektedir. 
Ruzvrhin fikrince malzemenin Amf'ri· 
lıc:an 1imanlannda fns:dlizlere teslimi bir 

1 AVUSTU Y. " Yf ~I 
HARP GAY .EILEP.I 

Amerika derhal ltat'i 
tedbirler almalı 

A ~RllAil ~HiÇ BIR .. JJ 
ŞUPBESI 111 A. · I 1 

Tank imalatı 
arttırıldı, A me
rikaya sipariş-

B ,, •• k. 
• .. J ı hürri

yeti tehlikede 
•• •• 2oruyor 
----<>---· 

AMERIK~ IRLANDAD~N OS ler verildi 
--o-- ISTEDICı HABERLERiNi 

Auustııraıyaıı psıotıcr TEKZiP ETTi 
iyi bir şelıilde --o--

yetiştiril!yor.. Nevyork 12 (A.Al - Sabık reisicüm-
Melbrun, 12 (AA) - Avusturalya hur namzedi B. Vilki. Çine yardım te'

harbiye nazırı B. Sipender, Avustural- kili\tmın tertip eyledil!i bir ziyafette 
yanın Birleşik Amerika devletlerine pek dem.istir ki: 
çok tank sipariş ettiğini ve kendi fahri- - Eğer Amerika derhal kafi tedbir
kalarındaki istihsalatı da arttığını söy-; ler alma7.sa o kadar k?vmet VPrdi"imiz 
lemistir hürriyeti ezecek olan kuvvetleri~ sarıl-

. ld 1' .. .. Avustura1ya pilotlannın yeni açılan mıc:; o u ..,um.uzu j!orece~ız. 
kurslarda çok iyi yetiştiklerini, bunların B. Vilki nutkunda kahramanca dö1'ü
pek yakında Hariken ve Amerikan harp şen Cinlilcri hararetle teb0 il eylemi.tir. 
t4yyarelerini kullanabileceklerini de Va.<inPton 12 (A.A) - Birlesik Ame-
bildirmiştir. rika devletleri harieiye nezareti mU.te-

----~ ~arı SumnPr Vefs tnctiltereye yanılaca.1' 

lngiliz hücumları 

Almanyada sa
nayi ve dem·r
yolıı tesisatı 

tahrip edildi 

yardımda kullonılmak ÜZ•re Irland> 
üslerinden istifpıle edilmek ist•nme•i 
mese1e~i etraF1ncl~ Irlarırl~ kayn-:>t..l~nn
dan cıkan haberlere karsı cBirle<ilr 
Amerika h~vle bir talepte bulunmamış
tır> demiştir. 

-------·-
Almanlar Tür-
kiveden asker 
!?eı;irmek iste

miyorlar 

Amerikan va
purunu Alman
ların hatırdı~ı 
muhakkak! 

---0-----

Amerilıada lıomünistler 
rnem"ffehet düşmanı 

addolunacalı •• 
Va,inırf:on, 12 (A.A) - Birleşik 

Amerika devletleri hariciye nezareti Ro
binttur adındaki Amerikan vapurunun 
bir Alman d,.nizaltm tarafmdan ıüphe
ye mahal kalmıyacak bir tekilde, hah• 
nllnlf olduğunu bildinniıtir. 

Vaşington, 12 (AA) - Amerika 
bahriye nazın Albay Knoks grevlerden 
bahsederken harici komünist unsurlaıın 
memleket düşmanı olarak takip edilece
ğini söylem.iştir. _____ ,. __ _ 

Son askıeri vctziy~t 
----o.---

Sııriye salıilf e
rinde küçük d.e-

• 
nız çar~ışnıa-

ları oluyoı· 
-·-o--·-~ 

Surivede flarp oldulı~a 
ı;etin safha geçiriyor 

Ankara Halkevinde Madam Beutterfly 
operaıı maval fakıyetlc temıil edildi 

Milli Şefimiz ve Sayın 
refikaları temsilde 
hazır bulundular 

> 

, 

Genç sanatkarlara salonu dol
duranlar tarafından çok he
yecanlı tezahür!er yapılmıştır 

Ankara, 12 (Telefonla) - Bu akşam 
Devlet konservatuvan şubesi mensupla
n tarafından Halkevi salonunda Madam 
Beutterfly Operası büyük bir muvaffa
kıyetle temsil olunmuş(\ır. 

Temsilde Mili! Şefimiz ve sayın re
fikaları Büyük Millet Meclisi reisi, baş
vekil ve vekiller, Parti umumi kAtibi, 
kor <liplomatik ve şehrin yüksek maha
flline mensup pek çok giizideler hazır 
bulunmuşlardır • 

arasında çok heyecanlı tezahtirleJ' y~ 
ıruşlardır. 

Sanatkarlara 50 ye yakın büket tak
dim e<lilmiştir. 

Temsllden sonra Halkevinin Şeref'.· 
salonunda büyük Cümhurreislmiz ve 
refikaları yanlarında Meclis re.isi .;; l 
Başvekil, Parti umumi kAtibi oldu~ 
halde genç sanatkArlan huzurlarına ka~ 
bul ederek her birine ayrı ayrı iltifatlaı·
da bulunmuşlardır. Cümhurrelsi ınlli<:
akiben rejisör Kari Eberte de iltilatta-4 

Genç sanatkArlar her perdenin sonun- bulunmuşlardır .• Milli Şef Halkevind~n 
da saniyelerce alkışlanınışlar ve temsil ayrılırken genç sanatUrlar ve tem!ııle 
bittikten sonra salonu dolduranlar mu- i~irak eden yüzlerce güzide ta:rafmdan 
vaffak gençlerimiz için (Yaşa) sesleri hararetle alkışlanmışlardır. 
. m n111111n111111n111ııııı11111111nıı11111111111111111111 11111n111111ıı11111111111111111111111n11111111111111111ııını ı 

Sivasta • 
yenı kurslar Almanların ilıi gemisi 

batırıldı, bir denJz tay· 
yareleri düşiiriildii .. 

Londra, 12 (A.A) - İngiliz tayyare
leri bn sabah Kale limanına hücum et
mi<lerdir. Fransız sahili üzerinde infi
lilklan ııörülen bombaların çıkardıl?ı 
sarsıntılar Duvr ınıntakasuıda lıisst-dil
mi~tir. 

• . gibi, Şam daha alınmcııdı 
Almanya Türkıye ıle Radyo gazetesine göre Suriyede luı
. h .1 f b f b . rekatın inkişafı hakkında çok az haber 
l tı ô a se ep o a l• gelmiştir. !ngilizler Şama 15 kilometre 

El dokuma te.zgahla nı 
kullanmak öğretiliyor l h 

. yaklaşhklannı ve ileri harekMın mem
ece k areketierden nuniyet verici bir şekilde inkişaf ettiği-

ni bildirdikleri halde Suriye Fransız 
başkumandanlılh neşrettiii:i resmi tebliğ
de Vişi kuvvetlerinin Şamın 25 kilo
metre cenubunda, Adeta bu şehrin bir 
kanısı mahi.vetinde olan Kisve mevki
ınden müttefik kuvvetlerini geri püs
kilrttiii'<ünden bahsetmektedir. Henüz 
müttefik kuvvetlerinin Sama girwkle
rine dair bir haber gelmediğine göre 
muharebelerin oldukça çetin bir saflıa 
"•clrmekte olduğuna hükmetmek icap 
eder. 

ALMANLARIN VERDİKLERİ 
HABERLER .. 
Berlin, 12 (A.A) - Gece münfer't 

düşman tayyareleri garbi ve simalt Al
manya üzerinde ucmu~ar ve Rende en
düstri mıntakası üzerine yan<(ın ve infi
Hik bombalan atmışlardır. Bazı maddi 
hasar ve müteaddit ölü ve yaralı var
dır. İki düşman tayyaresi düşürülmiiş-
t .. ur. 
AT.MANYADAKİ HASARAT 
ıITT'rlliM_ 

çekinmek azminde 
---<>---

[ Ba•tn?O#ı 1. ci !\ahifede 1 
Almruıya hiç bir vakit Türk arazisin

den askeri mahiyette transitler icrasını 
ne istemiş. ne de düsünmüstür. Böyle 
bir ihtimal bir havai mahsulünden bns
ka bir scy değildir. 

Irak ve Snriye vekayil Almanya dev
letine isnat olunan planlann hakikat<' 
tevafuk etmediğini ve Almanya devle
linin hic bir suretle Türkiyenin emniye
tını t Jt • Tilr "'-.. 

şı Türk hükümetinin arzusuna, Türk 
milletinin şeref veya menfaatine muha
lif talenler serdetmeği düsünmediğini 
ispat etmiştir. 

Almanyaya isnat olunan transit pro
jeleri ecnebi '8zetecilerin tertipleri ve 
Türkiye ile Almanya arasındaki müna
sebatı ihlıtl etmek istiyen ecnebi ma· 
nevralandır. 

Radyo ,ırazetesine ı:öre liİwiliz oom bar
drman tayyarelerinin evvelki gece Rur 
endüstri merkezlerine yantıklan taar
ruz tesirlerinin fazla oldui(u Alman res
mi teb!i,,nıleki su ifadelerle teyjt edU
mekfedir : İnoiliz tayyareleri Almanvıı· 
run Kolonya, Duisburıı ve Bobum •ehir
lerine hücum ederek sanayi ve dcmir
yolu te!'İsat>nda mühim ha....,.lar vukna 
getirmislerdir. Ayni zamanda bu tertibatla Alınan

Dtl.lER İNGİLİZ Hl.l'C~UMLARI yada bir aksülamel husule ~etirerek 
Londra, 12 ( A.A) - İn<>'liz bava ne- mfistakbel hareketler hakkında Almaıı 

zaretinin teblilti : Dün öi'leden sonra askeri ?Jliinlannr anlamak gayesi de ta
bombardıman tavvarelerimiz geniş fan- kip oJunnıuştnr. 
Hyette bulumnuslar ve is<(a] altındaki ı Almanya, Türkiyeye karsı her hanl(i 
doklara hücum etmjş)erwr. bitaraf devlete karsı beslediltinden eok 

Hollanda sahilleri aoıkJannda küçük 1 kuvvetli ve husu.•! bir sempati besle
bir iase gemisine bombalar qtıJmış ve mektedir. Almanya siyasi ve askeri vn
<:emi batınlrrustır. Tavyareler'miz hir ziyetleri lnkisa! ettirecek snrette karar
düşrnan deniz tayyaresine rast ~lmisfor !ar ittihaoı ederken daima eski müttefiki 
ve bunu denize düsürmlislerdir.. Bir olan Türkiye ile bir ihtilaf zuhur etti
tavvaremiz dönmemistir. rebilecek her hareketten çekinmek lü-

Ölıle<len sonra sahil muhafaza servisi- zumunu da rin önünde tutmuştur. 
ne mensup tayyarelerimiz Manşta bir Zaten hak:.kt vaziyeti anlamak ıcın 
düsman benzin 11emisine hiicum etm:ş- bunu biraz vuzuh ve aklı selimle tetkik 
ler ve bunu tahrio etmislerwr. etmek küayet eder. Elıer Almanya bi-

Avcılarımız Bcldka ve şimali Fran- taraf memleketlerin öte tarafına askf'r 
sada taarruzi keşif ucusları yapmışlar'- nakletmek isterse elinde bu husus ic;n 
dır. Bu harekattan bir e\'cımız dönme- Eııe adalan ile Girit vardır ki mük~m-
miştir. mel ve kMi bir yol hizmetini göreb'lir .. 

----- --- Ciridin zantı kıtaatın ve ordu levazımı-
Masllib~~tp;iozftJtlmlZ nın kara vollarına müracaat edilmeden 

i &. - : nakli imkAnını tamamiy)e ispat etmi..tir. 
SfJGD il rıı.rııc:,.WP. nazırı Bu<!ilnkü harbı bilenler ic'n ise Türkiye 

ite Jıon"-'t'ı.. yollarının ve ~rld Anadoludaki tek 
Madrit. 12 (AA) - Hariciye nazırı hatlı demiryolunun asri bir orduyu n:ı

Serano Sünyer dün biribiri ardına ita!- kil hususunda lfizım gelen muazzam ih
ya, Almanya, Portekiz ve lngiltere Aü- tiyaclara ne derece az tekabül edebile
vük elçilerivle Papanın vekilini ve Tür- ceitt de bir sır değildir. Balkan, Irak ve 
kiye masl8.hatgüzaT1n1 kabul etmiştir. SuTive Jtfidiseleri fPm1'ınıiyle isnat etmis

mani ifade etmektir. Onların faydalı 
olarak kullanılacaklan yerlere Ritme.si 
liUımdır. Bu sebeple Amerika lngiltere 
ve müttefiklerine verilmek üzere gemi
ler inşa etmektedir. Simdiye kadar bu 
iş icin 550 milyon dolar verilmsitir. işin 
nasıl zaruri olarak ha11edilmek istenil
diqine bir delil de gemi inşaab için ye
niden tezcr8hlar kurulmasıdır. fngiliz 
harp gem.i1~ri de Amerikan tezgôhlann
da tamir edilmektedir. 

Hüliiha, l'eçen Umumi harpte olduğu 
gibi. Amerikan endüstrisi harp malze
mesi istihsali yolunda mühim blT :inki
şaf göstermeğe başlamı~tlr. Amerikan 
endüotri<tinin miihim hususiyetlerinden 
biri de her han~i bir salıada inld~af,n1n 
çok süratlf" aTtmaındır. Bu suretle lnl'l'il
tere ve mütt~fiklcrine yppılacak vardım 
da avni mikv;ısta ~rtacak demektir. 

lir ki Alm•nva Türkiyenin emnivetirıe 
hiç bir vakit taarruz etme1< emelini bes
lemP'llİ<'ir. Alınanyanın Tiirkiyeve kar
şı olan siya•etinin esası hic h:~ tiirlü il>
tilfırn meydan \;emtemf'1<tir Bundan lf' 
ay evvp) anlomama•lıklara seı.ebiyf't 
veren Tür!< siyasetinin buv,ün Türki~e
:vi ihtilirtan u7ak tutma~a matuf oldu
~u görmek ise BerJ;n icin kiifi bir te. 
nıinat eseri olarak telakki edilmektedir. 

§-11n"1111111111111111mı111" rı m 1111 n111111 ı• ı• 11111 E 
~ Almanyada rr ek· ~ 
~ tt>-plerdrn din ~ i dPrsleri kaldırıldı 1 
~ TASDIKN l'ı'F! RE OIN ~ 
l'<AYDI DA KO ULMIYACA~ı Ameriko Mlen harpte imi• «ibi ça

l"•makta, haıa !avazım ve mühimmatın 
en ı-eTİ şekilde te!'limini tf"min il'"İn 1nvi· 
liz kuvvetleri nezdir+dc rnümcsc:illf'r bile E Bertin 12 (A.A) - Maarif 11eza- E: 
b.,lund•ırm•ktrdır. B. Ruzveltin hususi·§ r~ti mektep te~diknamelerin~e tale- E 
müme<Jsih 8. Hariman harp malzemesi,: bpnin han~i dine mensu9 oldukları § 
;•l•riule meş"••l olm~k üz.re Orta şarka § 0 ak1"ndaki kayıtların ve mekt~pler- § 
.,.itmrktedir. Bütün bu inki-afların neti- ;: de din derslerinin kaldırılmasını : 
celeri her halde dikkatle takip olunacak § emretmi~tir. ~ 
noktalardır E :ı il 11111111111111ffil111111111111 11111111111111111111111 ;: 

Sahilden Beyrut istikametinde lnki
<af eden harekAta >!elince, müttefikle--

. tan ometre cenupta u-
lunan Saydanm hemen önlerine ııeldik
leri bildiriliyor. Maaınafih buradaki ha
•ekAtın daha ai!ır inkişaf etmesi tabil
•Hr. Çünkü sahil boyunu takip eden 
kuvvetler .!'ayet cetin bir yoldan ilerle
mektedir Bu yolun sal! tarafı sarp te
peler, sol taraf1 ise denizdir. Fakat mi!t
tefik kuvvetler denize hakim oldukları 
için bu vazivett•n do/lan güçllikleri kıs
men yenmektedirler. 

Iraktan hareket eden kuvvetlerin dır 
romuna gellnee, bunlann burtınlrii hal
de nerede olduklarına dair sarih' malu
mat alınamamıstır. Maamafih önlerinde 
mukavemet edecek mühim bir kuvvet 
olmadığına göre harekil.tın s\iratl~ inki
•af etmiş olması çok muhtemeldil'. 

Visinln de teyit · ettiğine göre, mütte
fik kuvvetleri mütemadiyen harekl\l 
yapmakta olan kıtalan geriden takviye 
•diyorlar. Libva cenhesinde bugün için 
eezrt bir harekete ihtimal verilmediğin~ 
~öre bu takviye kıtalarının Mısır cep
hesinden alınarak Snriyeye gönderilmi;; 
~imaları muhtemeldir. · 

Orta şark tngiiz hava kuvvetlerinin 
bir kısmı Suriye harekatında kara kuv
·••tl•riyl• ls birliğine devam etmekte
wr. lngiliz bombardıman tayyareleri iki 
"""e evvel Halef) tayyare 1'ıeyıfanını 
bombordıman etmi.slerdir. ı\.ynca, Bey
rut limanında bulunan gem;Jere taar
ruzlar yapılmıs isabetler bvde~ilmi~
tir. Hava harekMı esnasında Fransız 
hı.yyarelerine ra~tlanı:Jığı ve bazılarının 
~ü~ürüldüilü bildiriliyor. Be.vrut dlin 
~ece dört defa bombardıman edilmis ve 
tayvare dafi bataryalan bes saat mlite
madiyen f•aliyet göstermişlerd;r. Lon
drad:ın gelen bir haberde dün gece 
Hayfa ve Telavivin hava taarruzuna uğ
ra'1ığı bildirilmektedir, 

İngilizlerin •arkl Akdeniz filosu şim
di Suriye sahillerinde bulunmakta ve 
'!enuptan ilPrliyen !nrtiliz ve hür Fran
•ızlara denizden yardımda bulunmakta
dır. Bu kuvvetler Sur sehrinin şimalin
de LitRni nehrinin simal kıvılarına as-
1<~r cıkarmı<lor ve nehri müdafaa eden 
Vi•i knvvetlerinin cenahını topa tut
m1ı"'lard1r. 

oı;n alonan hab<>rlerde. ihr:ıc hareka
tı emasında ,.-imald•n pelen ilci Fran•ız 
tornito muhribinin tnl"i.Hz mubrlplerina 
taarnız etmek istedPi. hlı:at bir i• PÖ
rpmed0., >imale sürüldH"ii bHnlrilmek
._~dtr. Franc:1z rnd1rosu is-c Frnnsız muh
... i,.,lerinin i1r1 tnatliz rnnhribini aP-ır ha
c.:ıra u<TrattıkJarını iddia etmekteclirl,.r. 
tn(dliı.: donanmasını. mcns110 tayyarPTe
rin Bevrut limanınd• naklive ge'mileri
ni ve bu li•t• mevcut tornito muhrirıle
riyle hnfiÇ deniz kuvvetlerini oo.,.,,bar
~Tman Ptt'k]eri h~ı..!'r pl1nm1c;tır. Bu mı
"'011" Surive ,cı~lıl1~0r;nde h;rek~t yao
"""alcta o1.4n'1ıı bililil"nnn bir nı11har"lıo 
...... misi. ilri kruvı:>~örrlon ve miHo:vltiit 
~nh.-juJerdPn milrekken İn<'iliz fiJoqın
·l:ı bir tavvare gemisinin do bul!ınduğu 
anlaşılmaktad>' 

• 

60 genç lıızdan yirmisi fıursa alınalJildi.. 
Sivas, l 2 (Hususi) - iktisat vekaleti Kuralara iştirak etmek llzere 60 ge"9 

tarafından gönderilen el dokuma tez- kız müracaat etmiş iae de bunlardan' 
gahlannın kullanılması öğretilmek üze- şimdilik ancalt yirmisi kabul edilmiştir. 
re dördüncü kurs Fevzi paşa ilk okulun- 20 gün devam edecek bu kursta muvaf
da vali ile diğer büyiiklerin huzuriyle fak olanlara 20 tarama tarağı. bir ~ 
açılıryşbr. nk ve iplik gibi hediyeler verilecektls. 
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Istanbuldaki kahveler 
• 

pıyasaya 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) - Kahve 
ihtiyacına dair yapılan müracaatlar ijze .. 
rine İa§C müate§arlığı lazım gelen mü
saadeyi verdiğinden tehrimiz gümrük
lerinden bulunan bin bet yüz çuval kah-

lngnterege Amerikan 
~ardımının tıf snatı 

( Ba.tn•nfı 1. ci SnnH•rle 1 
zemesi ihracatı 1939 senesi Eyllllilnden 
beri mütemadiyen artmıştır. lngiltereye, 
Çine ve diğer demokrasilere gittikçe 
fazla miktarda tayyareler, toplar, mü
himmat ve sair müdafaa vasıtaları veri
lecektir. lleride de irsalat ve rakamlar 
mihver devletleri için faydalı olacak as
keri sırlan ifşa etmiyecek şekilde, bil
ı:lirileeeklir. 

Bu irsalat ve rakamlar mülecavizler
le bu kadar şeclane bir surette ham 
eden milletlere yardımımızın mazideki 
ve bugünkü vaziyetini e;österir. Fakat 
bu bahiste hepsinden mühim olan bir 
cihet vardır ki o da şudur: Mütecaviz 
kuvvetlerin dünyaya bakim olmamala
rını temin hususunda milletimizin kat'I 
azmi. 

Yalnız bugünkü emniyetimizin de.ğil . 
ileride yaşamak ve müemmen kalmak 
hedefimiz de daima memhketimlz de 
gözümüzün önündedir. İnl'ilterenin 
mihveri mağlôn etmesini temin için 
esaslı harp malzemesini vermek iizere 
geniş bir proımımı tatbika başladık.Bu 
yardımın tesirli olması için müteaddit 
sahalara şamil olması icao eder. Cepha
ne ve yivecek taşımak için gemiler lll
zımdır. Derhal İngiltere için iki :n1ilvon 
tonluk esva ve petrol ıcemisini serbest 
bıraktık. ·Fakat bu da kMi değildir. 

Gelecek her ::ün için makul nisbette 
gemi tedarik etmek te lazımdır. tn<ıilte
reye milyonlarca ln<riliz liralık yiyecek 
<(Önderilmi!flir ve gönderiler•ktir. tn<ril
terenln harp malzemetj imalfttını idame 
Ptmesi icin demir. celik, mnkine, 5Jet ve 
dilter esaslı seyler her pi.in artan mik
tarna l'Önd,riımekte ve İngiltereye var
maktadır. 

1940 senesinin son altı ayında İnoil
tere Amerikadan 43 milvnn dolardan 
fa1la kıymetle makineli tüfenk, sabra 
to'llan~ cenhane ve 1ayvare a1mıı;tır. Bu 
malzeme tnııiltereye Dıınkcrk ricalin
den sonra ~cJrnj.,.tir. ln<Yilterenin o ytı:7 
ve son baharda muzafferııne mu kave
meti Ü•erind• bunun na<ıl bir tesir yap
t1P.•n1 kimse hesan edemez. 

1941 senesinin ilk J.os ayı icinde tn
Piltere .Amerikeibn 1940 senesinin jllc 

bes avında Atideklne nishetle 12 defa 
daha fazla tayyare, 10 defa daha fazla 

~ . 
verı ıyor 

venin piyasaya arzına intizar edllmekı ... 
dir. Tevzi müsaadesini havi evrakın :vıı
nn (Bugün) gelmesi muhtemelcm. LA
zımgelen hazırlıklar yapıldıjtından lı:alı
veler derhal tevzi olunacaktır. 

Son taarruz 

l~GILTERE il GIR llÇ 
NDKTASIBDA ÇOK SO
YÜI HASARAT VAR 

Londra, 12 (A.A) - Hava Ye da
hili emniyet nezaretlerinin tebl!li: Ge
ce düşman hava faaliyelti büyük bir mik 
Y"" üzerinde cereyan etmiştir. Biribirin
den çok uzak noktalar Üzerine bombala• 
ablmıştır. Bir kaç noktada çok büyillt 
basar vardır. Ve bir mıntakada büyük 
mikdarda ölü ve yaralı olmasmdım kor· 
kulmaktadır. Fakat başka yerlerde Ö~ 
ve yaralı adedi yüksek değildb. 

ALMAN HAVA HÖCUMLAIU 
ARTACAK .. 
Londra, 12 (AA) - Lordlar .._. 

rasında Devlet nazın Lord Beaveı-brOl'li 
sorulan bazı suallere cevaben fleyaımtta 
bulunarak şöyle demiştir : 

• - Düsınan hava hücuınlaruun art
masını beklemeliyiz.. Alınan tedblrle•lo 
bunlan karşılaınağa hazırız •• 

Siv'J müdafaa tertibatının yalnız blx 
nezarette· bağlanınasmı doğru bulm:ıyo
ruz. Nezaretler muhtelü işlerle o lı:adar 
mahmuldür ki bu vazifelerin yalnız btr 
nezarete bajtlanması isabeili bir hareke• 
olamaz .. • -----·----
lngilterede kadınlar 
büyük hariciye me· 
muru olabilecekler 

Londra 12 (A.A) - Kadınlar erkek
lerin yeni bir kale~ini zaptetmi•lerdir. 
Hariciye nazırı B. Eden konsolosluk ve 
saire gibi yüksek mevkilere kair•nl• 
da dahil olmak üzere bütiin lngilizler 
geçebileceklerini bildirmiştir. 

tayyare motörü satın almı tır. Oöndeı'l
len tayyarelerin ekserisi a "•ır ve ort• 
bombarilıman tayyareleridir. Ge~en se
nenin ilk üç ayına nisbetle, dolar kıy
meti hesabiyle, 27 defa daha fazla ln1i
lil: maddesi ve 90 dofa d1ha fazla cep
hane gönderilmiştir. 


