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İlan miinderecatından mesuliyet kah ııl edilmez. Cii.nhwriyetin tıe CümhuTiyet eseTleTinin bekçisi sabahlan çıkar siyasi gazetediT YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

lnönü zaferlerimiz için merasim IRAKTA 
HARP VAZİYETİ 

Inöniınde mU •• ugu te
ak 

lnil'ilizler Rut-

• .. 

şem ~_r_a_s':_. __ ·a_p_ı 
hah tayyare 

meydanını tek .. 
rar iş~al ettiler 

in önü zaferleri nasıl kazanılmış, Türkün ma --
kus talihi nasıl ebediyen yenilmişti? İngiliz tayyareım Mu· 

sulu ve yeniden Bağdadı 
IJomlHlrdıman etti .. 

İnönü zaferlerinin kahraman mübdii Milli Şefuniz başvekille beraber 

-=.----------------
Fransa en 
'I' ehlikeli 
Yola j{irmiştir 
Kendi davası.na ihanet· 
ıe ereye adar 
gldelJilec:elıtir? .. 

ŞEVKET BİLGiN 

General Degol, bir :Mısır gazetesine 
beyanatında Amiral Darlandan bahse
derken şunlan söylemişti : 

•Darlan kendisini her vasıtaya baş 
~l'arak iktidar mevkiinde tutanların 
~unu aynıyor ve bu oyunda devam 
tde,,ektir.• 

Bu sözler, Amirahn şahsında Alman
ı..,.; ikinci bir Laval bulduklarını an
lııtınaktadır. Filhakika Parisle Vişi ara
~da mekik dokuyan Darlan Alman el
~~i Abetz'le müzakerelerinde bir an
""Şlltaya varmıştır. Ajans haberlerinde 
llıııılı hallan bildirilen bu anlaşma Vişi 
ilkiimetinin Alınan tazyikine daha 

!azla mukavemet edemiyerek ebeınıni
Yetli bazı tavizata razı olduğwıu göster
lııektedir. Fransız fabrikalannda Alman 
!aııkh.nmn zırhlan kuvvetlendirilecek, 
Fransız tersaneleri Alman denizaltıları
lını tamiriyle meşgul olacaktır.. Yani 
~sız harp endüstrisi müstevlinin za
(~ine çalışacaktır. Prensip itibarile Al
lııanya ile iş birliğini kabul eden Fran-
8lltun bu kararı her şeyden evvel kendi 
davasına bir ihanet hareketi olduğu 
ş;;Phesizdir. 

Fransa taahhütlerinin. hudutlarını 
~n yeni tavizler yoluna neden girmiş
tir? Ve bu yolda nereye kadar ı:idc
'-'ktir? 

leompiyen mütarekesi imzaJandığı 
l<ıınan Mareşal Pelen ve arkadaşlan, 
lııı:ilterenin bir kaç haftadan faıla mu
lıavemet edemiyeceğini, sulh masası ba
'llnda hesaplaşma gilnlerinin pek yakın 
•lduğunu zannetmişlerdi. Vekayi bu 
~inde isabet olmadığını göstermiştir. 

. ransa, işgalin uzı1n sünniyeceği zeha~ 
lıı:vıe işıal masrarı olarak Almanyaya 
tlinde 400 milyon frank vermeyi kabul 
h!ıııişti. Bir kaç hafta dişlerini sıkarak 

n masrafı belki verebilirdi. Fakat bar
~~n ve dolayısiyle Alman işgalinin daha 

1nönü zafeTlerimizin kazanıldığı gün
lerden birinin kış ortalarına, diğeTi
nin de Mart nihayetine tesadüf et
mesi hasebiyle o günlerde yapılan 
meTasimde mahalline gidenleTin ek
seriya soğuk ve yağmurdan mütees
sir olduklan göz önünde tutularak. 
1nönii zaferlerinin mahallinde yap1-
1.acak merasi1n tarihinin 'badema her 
Ma?Jısnı ikinci h.aftam:na tesadüf ede
cek Pazar giinleri olarak tesbit edil
diği malilmduT. 

Yeni kararlaştırılan ta.Tikte ilk <Ufa 
olarak bugün, Türk Cümhuriyetinin 
kurulması1ula e·n büyük cimil olan 
zaferler- lnönii:nde büyük ·nieTasimle 
tesit edilecek, meTasim bu iafeTICTiıı 
manasına 18.yik bir şekilde muhte
şem olacak, bir çok tıi!ayetleT namı
na merasime heyetler iştirak edecek
tir. 
Bu münasebetle lnönü zafe.leri hak
kında karilerimize aşağıda mücmel 
izahat veriyOTuz: 

[ Sonu 2. inci Sahifede J 

Ahnanyanın balkan ordul<ın bB§kttman
danı geneTal List BulgaT kurmay heye

tiyle bir tetkik esnasında 

Zavallı Yugoslavlar! 

Yetmiş beş bin 
kız - erkek tale
be Almanvaya 

sürülmuş 
l? kaç sene devam etmesi muhtemel ol

dıığu anlasdnıca Vişi senede 144 milf'"" ödemeİie m.:kıedir olmadığını, böy. 
e baş döndürücü bir yük altında Fran-

sa.un büsbütün ~·ere serilmesi sakınd- ----o-
lııaz bir şey olacağını ı:aliplerine bildir- Bulgarlar c:enulJAı .. .,.. 
lııislir. Gaİiba Almanlar da hu imkan- .a 
jlZlığı anlamış olacaklar ki başka taviz- IJistandalıi münevverle· 
•rde bulunmak şartiyle işgal masrafla. ri, papazları öldürmüş .. 
~ı azaltnıağa razı olmuşlardır. Fransa 
şltııdi en tehlikeli yula girmiştir .. Tarih Kudiis lO (AA) - Orta şarkta bulu
lııth·acehesinde biitiin mcsuliyetleri de- nan salahiyettar .Yugoslav mahfjllerine 
~lıte ettiğini beyan eden Mareşal Pe· gelen haberlere gore cenubi Sırbistanda 
tenin hu tehlikeli sathı mail üzerinde bulunan Bulgar ınakamları yeni rcjirne 
h~llgi hadde kadar gideceğini henüz bil· karşı muhal~fot gösterdiklerini bahane 
ltııy0ruz ederek beledıye reıslerini, papazları 

l\tubakkaktır ki Almanlar yarın Fran- mualliml.':"i ve ~air.serbe_st meslek erba'. 
'adan diğer taleplerinin de isafını isti- bını katliam ettırm~lerdır. 
!.•<eklerdir. Daha şimdiden şimali Af- Bundan başka Yııgoslavyarun orta ve 
~katla Alman ajanlarının sayısı çoğa). yülc$ek mekteplerinde okuyan yetmiş 
aktadır. bes bin erkek ve kız talebe tevkif cdi-ı 

Fr Alınanyaya y".pılan . her taviz hür !erek Macaristan yoliyle Almanyaya 
nnsızların kalhınde btr yaradır. Ge- ~evkedılınışl erdır. 

[ Sonu 2 . inL~ s~hifedc ] [ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

Sov yetlerin · ıiyaıeti 
. : değişiyor mu? 

Yu~oslav, Nor
veç, Belçika 

mümessillerini 
istemiyorlar 

--<>---

Roma IJunu mihver 
devletlerine lıarşı IJir 

anlayıı harefıeti 
sayıyormuş .. 

Londra, 10 (A.A) - Ofi Fransız 
P..jansı Romadan i!!tihbar ediyor: 

Moskova hükümetinin Yugoslavya, 
Norveç ve Belçika diplomatik heyetle
rinin kaldırılması hakkındaki karan Ro
ma şİyasi mahfillerinde henÜ2 tefsir 
edilmit değildir. Gazeteciler ve siyasi 
mahfiller bu kararların B. Stıilinin Bat
vekilete geliı neticesi olduğu hisıinde
dirJer. Siyasi mahfiller bu tedbirin. Sov
yetler Birliğinin cliğer memleketlere 
klll'Jı siyasetinde muhtemel bir deği,me 
~mııresi olup olmadığım sonıştunnakta
dırlar. Kremlinin karan, Mihver devlet
lerine kartı bir anla)'lt lıattketi tarzında 
telakki edilmektedir, 

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

Sovyet hariciye komiseri B. Molotof 

ırak işleri ve Almanga 

Irak başvekili 
Ba~dattan 
ayrılmadı 

Almanya Iralı işleri 
halılıında ihti~atlı 
davranmağa devam 
. ediyor •• 
Berut, l O (A.A) - Bir yabancı 

ajansı Irak Başvekili Raşit Ali Geylani
nin . hükümete kurşı sözde vuku bulan 
tezahürlerden sonra Bağdatı. terk ettiği 

§ayiala.rını yapm19br. · Şark Tadyosu bu 
şayiaların aleyhinde bulunmaktadıt ve 
Irak Ba~vekilin.in dün bağdat camiine 
RideTek heyecanlı te.z.abüratta bulunan 
halk kitlesi tarahndan l:ar,ılandlğım 
bildirmektedir. Raşit Geylô.ni namo.Zdan 
sonra muhtelif Irak kabilelerinin şefle
rini kabul etmiştir. 

Bem 10 (A.A) - Ofi ajansı bildiriyor: 
[ Sonu 3; CÜ Sahifede J 

Kahire 10 (A.A) - Resmen bildiril
diğine göre, Rutbah ·tayyare meydanı 
1ngiliz hava kuvvetleri tarafından tek
rar işgal e~t.ir. Rutbah Hindistan 
hava yolu üzerinde mühim bir mevki
dir. Bu tayyare meydanı Hayfaya petrol 
akıtan Piplin (petrol yolu) üzerinde- POTtekiz Teisicümhuru gerıCTal Garmona 

dir rnAK RESMt TEBLtôt tıe başvekil B. Salazar 

Portekizde tedbirler 
Huduttaki kıt'a

lar takviye 
olunuyor 

Bağdat 10 (AA) - Irak tebliği: Garp 
cephesinde vaziyette değişiklik yoktur. 
Birinci hafta zarfında 49 düşman tayya
resi dii§iirülmüştür. 8 Mayıstan sonra 
Sine]d.,ban ve Habbaniye ile diğer ma
hallerde keşif uçuşları yapıhnıştır. Bu 
sabah saat 3,30 da düşman tayyareleri 
tarafından Musula bir hücum yapılarak 
bir kaç bomba atılmıştır. Hava dafi ba
taryaları Mahzum civarında bir düşman 
tayyaresini düşürmüştür. Tayyarenin 
pilotu esir edilmiş ve mürettebattan di-
ğer birisi tayyare ile beraber yanmıştır. ~ 

Cenup cephesinde de vaziyette deği- Amerifıa Portelıiz 
şiklik yoktur. Bir miktar düşman bom- .. ~u.~amranl·.. halılarını 
bardıman tayyaresi dün Bağdatta bir DNHM IJH 

kaç askeri kamı> üzerinde uçmuş, fakat teyiden teminat 
hasarı mucip olmam••tır. Ebrubar rivar- di. .... ver •• 
lanna bombalar atılmıştır. Ölü ve yara-

Lizbon, 10 (A.A) - Atlanlik mu-
lılar vardJr. b · l 1 p 

H d-" bata -•-- ....___ k barebesi münose etıy e nazar ar orte-
ava ..., ry.....,., ~._uaz ampı- L'- • • -·-"--' · H •- d 

ru bombazdmıan eden Vellngton tıpm. """ilzerln~. ~~ştır. e~ ne "": ar 
de bir ·hıgiliz tayyaresi diişilrmilştür. Portekiz hukumell beynelmilel vazıye-

. tin tnkiyafı .dolayJBlyle lüzumundan faz-
----w---.,.- la endişe göstenniyotsa da hudutlarının 

M ıt d ·· Al an müdafaa .. bakımından normal tedbirler a .a a uç m alınmaktadır. 
ta;yyare~i diifürUlclıli Ponek.iz.ln hadle afuüklen.ebileeeği 
Malta, 10 (A.A) - Valetta ıı.n- Jvılılı.ı.t;, neşriyat her zaman bir çolıı 

açıklarında dün .!.~ tayyarelerinin tabriltlere vesile olmuştur . .Bunwıla he· 
gemilere lı:ar$1 yapbklan ve muvaffakı- nber, Portekiz hiikümcti ru. defa ola
yetsizlikle neticelenen hava hücumu es- nık i!tibbarat ajansları, radyo ıarafm
nasında üç Alman bombardıman tayya- dan verilen haberler hilluıda resmi be-
resi düşürülmüştür. yanalla bulunmuştur. Bu tebliğ de ev-

lngHiz taggareıe~i müt
hiş hücumlar gaptı --------------- vela Amerika hükümetinin Portekiz hü-

Maarif Vekili imtihanlardan memnun 

Berlind~.y-~kılan Devlet Matbaası yakın-
evler, olu ''e · 
yaralı çok da Ankaraya taşınacak 

-------~.,.,,,.-------~ 

Hamburg, Bremen, 
Emden, Manhaym da 
şiddetle bombalandı 

Maarif 11elıilinin IJeyanatı • Jllı melıtep muallim· 
ferinin lııdem zammı meselesi ftalledUdi.. 

İstanbul 10 (Yeni Asır) - Maarif ve
kili B. Hasan Ali Yücel şehrimize gel
miş, dostlan, maarif erkanı tarafından 

---o- karşılanmıştır. Vuku bıılan beyanatında 
· fil" ~--ı Ü Şunları söylemiştir: in ıuH ar Ç lJin metre - İstanbu]da beş, altı gün kalacağım. 
yüfısefıten hissedildi.. Maarif müdürlüğünde, VekMete bağlı 
Londra, 1 O (AA) - Alman rad- müesseselerde tetkikatta bulunacağım. 

yosu dün gece lngiliz bava kuvvetlerinin Bu yıl bütün memlekette imtihanlar 
Berliııi bombardıman ettiğini haber ver- çok iyi neticeler vermiştir. Neticelerden 
miştir. Bir çok evler yıkılmıştır. Bir çok şahsen ben çok memnun bıılunuyorum. 
kimseler de ölmü1 ve yaralanmıştır. tik mektep muallimlerinin kıdem 

ROYTERIN VERD!Ct TAFSii.AT zammı meselesi de halledilmiştir. 
Londra, 10 (A.A) - Royter ajansı- İlk iş olar.ık bugün devlet matbaa-

nın öğrendiğine göre dün gece Jle,-Jine smda meşgul oldum. Devlet 111atbaası 
çok büyük bir lngiliz tayyare tetekkülü koordinasyon heyeti karariy le Ankara
tarahndan hücum edilmiıtit Hücum bil- ya nakledilecektir. 
bana çok büyük askeri ehemmiyeti olan 1 Nisan 1941 tarihinde matbaada ça-
bedeflere tevcih edilmi§tiı. lışmakta olan işçi, teknisyeıı ve mü~-

lngilli: Hava Nezareti istihbarat bü- dimin de bu karara tfı)>i olacaklardır. 

DAKIKli 

lngUiz hava lıud•eti 
a.ıe Amerilıa.. 

Nevyork, 10 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetlerinin Ham burg ve Bremene yap tık
lan hücumlar hakkında müta!Salarda 
bulunan Amerikan gazete ve radyoları 
şöyle diyorlar: oBu hücumların genişliği. 
İngilterenin bombardıman tayyaresi ba
kunından kudreti Almanyanın kudreti
ne yaklaşmakta olduğunu gösterir gi
bid.ir .. 

[Sonu 3. CÜ Sahifede] ----------------------------

• 

lngiliz tayyareleri tarafından sık sık tıe ~ok §iddet!e bombardıman edilmeğe bO§lanılan BeTlinin umumi ma11.zar= 

lı:ümranlık haklarına mutlak bir aurette 
rlay.ı edileceği hakkında verdiği temi

[ Sonu 3. dl Saklfede ) 

General ·Fnırıko 

l•panyada kararlar 

General Franko 
mühim yerlere 

emin valiler 
tayin etti 

Falanj partisinin gaze· 
teleri de bundan JJöyle 
sansöre tôlJi tutulacafı

Madrit 10 (A.A) - İspanyanın dahill 
idaresinde bazı değişiklikler yapılmış
tır: 

1 - Madride ve diğer yedi mühim 
onerkeze yeni sivil valiler tayin edilmiş
tir. Bu yeni tayinler general Frankonun 
&ı mühim yerlerde kendine sadık adam
lar bıılunduracağıru göstermektedir. 

2 - Falanj partisi gazetelerini dahili
ye nezaretinin sansöründen istisna eden 
ımırin iptal edilmesi de bu tayinlerle 

(alakadar bıılurunaktadır. 

e 

!· 
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lnönü zaferlerimiz için merasim - -
Bugün lnönünde muhte ŞEBi HABERLERi: 

Fra ısa en 
Tehlikeli 
Yola girmiştir 

şem merasim yapılacak iz.mir şehir tiyatrosu 

[ B"fla••I: ı. ci Sahifede ]-kftdtldan sayesinde yaramam•şh.. Kültürpark ti- Sıkıntılı vaziyete s iir .. 
Bağcılar istiyorlar 

Kendi dtivasına i1ttınd" 
te nereye lıadar 
gidebilecelıtir? - ''"' 

ŞEVKET BİLG", Birinci İnönü savaşından bir kaç gün Yunnnlılar 30 martta yeni kuvvetler- t b 
evvel Ankaradaki Büyük Millet Meclisi le tnarruza başladılar. Türkler de An- ya rOSU 008 ti b 1 1 
hükümeü yeni bir dahili isyanla karşı- karadan gelen yeni kuvvetlerle beraber a e çare u ma J [ Baştara/ı I. ci Sahifede] 
laşmışt.ı. Bu isyan, Çerkez Etem ile kar- mukabil taarruza geçtiler. esas olacak ncral Dcgol bunu şu söiJerle ifade et• 
<leşlerinin yaptıkları hain bir suikasttı. Artık Yunanlıların taarruı. kuvveti mektcdir : . 
Milli hilkümet isyanı bastırmak için Yu- tamamen kınlmıstı ve 1 nisan gecesi ~- - uİki milyon Fransızın Almanlar ~ 
nan cephesindeki kuvvetlerden mühim muzafferiyeti . Aı:>l~n 'IUrk ordu~na Mütelıassu sanatlıôrlar 1zmirde de göztaşı lıalmamıştır, ziraat velıôle- de e i~ bulu~~~k~n._u, Fransız to~ 
:ııa~n~d:e ı.ait•~ 4~ ~=== ~~~~u M':;cl~{le'i[!; llulununc:a izmlr Beledi• tinin lıendi stolılarından bir lıısmını müstace· ::,7;~~ u:c r, •sb: .:::::ı. ~ 
vaziyeti asilerin verdikleri raporlardan Mustafa Kemal, Garp ce~hesi b.""Uman- yesi Şeltlr Tiyatrosunu len bağcılara vermesi şa~aıu temennidiP... ~ilel~i ~ • \'C Z} carecelk_!~ 
haber alan Ywıanlılar derhal Bursa ile danı İsmet paşaya şu tariht tclgrafna- d 1ı aJı 1\lmnnlnra 'karı ıenerıi 'tezahiif!er---
Uşak cephelerinden Eskişehire ve Af- meyi yollamıştı : a uraC .. Bir kariiıniz yazıyor: şetlcrinin temini çaresine baksınlar. netice ,·crnıiyeccgmi beyan eder~~-..':: 
yon Karahisar istikametinde yürümeğe Ankara : 1/4/1921 ---<>-- TurguUu satış kooperatifi halka bir Eğ~r mC'Vcut göz taşı var ise bir fin ev- rekctlerini mnzur gösterıncğc ça~ 
başladılar. İnönü muharebe meydanında Metres istanbul Şehir tiyatrosuna müşabe ilan yapnr:ık göz taguu (20) kuruşıı te- ve1, bağlar hastalığa tutu1madan lüzu- ırm .heıı • birden ccrap wr_ipnıld : ilı 

Asiler süratle tedip edilmişse de im- tepede garp cephesi kumandanı ve er- bir tiyatronun lzmir belediyesi tarafın- ınin edccc_-gini ve halkın mutazarrır Ql- mu kadar Turgutluya göz 'taşı gönden1- crlstildal le 
1 

asıllia '1ir tere 
ha edilem~ti. elebaşılariyle birlikte kanıharbiyei umumiye re:si İsmet pa- dan tesis ve teşkil edileceğini bazı tstan- mamas

1 
ı . için yü~ek fi~tl~ gHöz1ktaşı a'!- mesi için ait olduğu makamın cheıvmi- yapmak Jiızundır. _..:lı 

bazı kısım Yunanlılarla elele vererek şaya : bul gazeteleri yazmı,lardı. Bu hususta mama nıını ta~sıye etmıştı. a ta z.ı- yctle nazarı dikkaUerini cclbetmeniz ııBcn kendi hesabıma istiklali t.~ 
kendi vatanlan aleyhine yürüyorlardı.. Bütün tarihi alemde, sizin İnönü mey- edindiğimiz malumata göre, böyle bir rant 1?cmurlugunca l~zım gelen mua: son derece istirham olunur. Saygılar. ettim .. Şuna kmıiiın ki Fransız flllD'"'~. 
Yunanlılar, o vaziyette şu gayeyi güdü- dan muharebelerinde d<:ruhte ettiğiniz Sehir tiyatrosu teşkili için mütaaddit meleyı yapını~ .ve ~~1:~Icn beyann~me~·ı Turgutluda zürradan nin büyük ekseriyeti benim gibi 1111 

yorlardı : Türk cephesinde basıl olacak vazife kadar ağır bir \'azıfe deruhte et- ~anatkarlarımız lzmir belediyesine mü- satış koopera~~ne goturerek alacagı gor. SAL1H KOCOKOCLU şiiıımcktcdir. . . "' 
bosluktruı ve Türk kuvvetlerinin asileri mi kumandanlar ~d~ir. l\lille6!nizin racaatta bulunmuşlarsa da şimdilik bu- t~şını~ ~~dcl!nı .. Y~tır~ış: ha1jk~~ıı;ur;r YEN! ASIR - Göz taşı te~z.iatını ya- nFransadn neler olup bittiğini bili>' 
tepelemek, temizlemek için mevkilerin- istiküıl ve hayatı dıilııyane idareruz al· na imkan görülememiştir. a .. m~7 ı. kırmd ı gkunb en

1
en w •• ışını g - pan satı.c; !kooperatifleri birliğinden kcy- ınuy:uz diycıılcro karşı dn ccvabllll ~ 

den uz:aklaşmış olmalarından istifade tında şerefle vazüelerini gören kuman- 1 . bel d' . . b'" 1 bir te- cunu ter e ere u a acagı goz taşının fiyeti talıldk ettik. Vaziyet şudur: dur : 
ederek. kendi karşılarında bırakılabilen dan \'e silıilı arkadaşlannızın kalp ve -'-k~l .. r .. e dıyesı ?erçıw. 0d~' e.. kte arkasında kosmakta olduğu halde mani- Birlik tarafından bütün mevcut göz nAlmaıılnr Pariste, Bordoda, N-"" 
kuvvetleri mağlQp etmek ve bu suretle hamiyetine büyük emniyetle istinat edi· oex u u vucu a g~tirme~ uşunm~sti- e ef beher dönüm başına idare olmak taşı stoku kooperatifler vasıtasiyle müs- Orleanda, Lilde \'e StrazburıtachrW• 
-!1H hilküm' eU -~t....:ftt.. • d s· da _, d•' anı d w•1 ve fakat bunun saglam bır temele iizere tasvip cdilC'n bir kilo nöz tac;ını tahsiJlC're tevzi edilmistir. Tevziat ziraat ' .......... 
IWlll ;ruu....- lor a. ız ora ywnız uşm egı , . . . .1 k d · · t a "' ıı 7atan toprakları üzerinde tek ıu-; 

Yunan taarruzu '-ft~ gösterince ısy· an ·ıı f kü tal'" • d d. • t f nat etmcsı ıçın temsı u retinı am - "bmıyor Bup,ün amele vevmiyesi (150) memurluklnrının verdikleri vesiknlarn nskcri buluııdukra her F--~- ._. 
u..., ı~

1 

lctınındakim~ h sdb hııtntı :_r.leamnn ın~~;_ ~~- miyle haiz mütchassü sanatkarlann ev- kıt"''" o1du"u, halde halk kendi•foi an- göre '-'npılmıştır. Dag~ıtılan miktar 900 " .... .__ mıntakasında bir piyade fırkası ve bir a a c a opr.u~ u.ı;ıı m.- 1 . d celb' . d"" .. '-t dı'r Kül • - , " fesi miistcvli ile mücadele etmektir•....,. 
de sUvarl grubu bırakıldı, geriye kalan raber hütün ntan, bugün müntehalnn- ':~ emır ~ ını uş~nmeıı; e · l C'ak yasatacak mec;abcde olan bağlarını tonu mütecavizdir. Ege mıntakasının se- aSava bilmemi tir. Ve bugün -
kuvvetler askeri istılfilı ile cebri deni- na kndar, zaferinizi tesit ediyor. Düş- turpar:~~~ a_?k bava tıyarrok~u.n. ku;lk kurtarmak için g(iz ta~ı h:ıyali arkasın- nelik ihtiyacı 700-800 ton olduğuna eö- zıunandan daim hüyiik şiddetle de~ 
len çok hızlı bir yürii.}'Üşe tabi tutula- ımının hırsı istilası, azim \ 'e bamiyetini- muı ~ ı~ tıyatrosun~n te_ş ı ıçın da kosmakta berdevamdır. Acaba hnngi re bu miktarın bütün ihtiyacı karşıla- etmektedir. Blitün tarih boyunca I"':'" 

rak Yunanlılan karşılamağa memur zin yalc:ın knyalanna başını çarparak adımı teşkil etmektedır. . aylardayız düşüniilmiyor mu?. Bugün mnsı icap ederdi. Fakat ihtimal ki bazı yüzünü aydınlatan prensipler~ 
edildiler ve İsmet fnönU, Dumlupınar fıurdclınş oldu. Nanunır.ı tnrihin kitabei Havaların en müsait günlerinde paTtı Mayısın dokuzudur ve havalar da ına- müstahsiller ihtiyaçlarından fazla gilr. ıniicadele ederek ananelerimize ye ... 
mevzilerine gitti. merlıaretine kaydeden \'e bütiin milleti temsil kollariyle okullar talebesi tara- 1Clındur. Bağlar pronos hastalığına tu- Uışı almı )ardır ve sıkıntı bundan doğ- rihiınize sadık fcalmak vazifemisdit· 

Bursa mıntak.asındaki üç fırkadan iki- hakkınızda ebedi minnet ve şükrana fından temsiller verilecektir. tulduktan sonra göz tası tevziatı bir şe- muştur. Halen birlik elinde tevzi edile- ııÇekoslovakya, Polonya, Norv~ '!t 
siyle 6 kAııunusani 1921 de taarruza ge- sevkeden 1tUyUk caza ve zaferinizi teb- --· - - ye yaramıy:ıcaktır. cek hic göz U\.şı kalmamı§hr. Binaena- çika, Hollanda ,.e Lliksemburf WJe; 
çen Yunanlılar, 9 kiinunusanide ve İnö- rik ederken üstünde durduğunuz tepe- Şurada burada (40-6()) kuruş arasın- leyh milste1'-!lillerin göz taşı almak ümi- man çizmeleri altmcla ~ ,ş .-· 
I!ıt=~=~~ kuvvetlerile karşı- r~nb~~~y~:.c:e~f~~~1~1::a:: Dikkat lazım! ~~ g~~ t~~ s~~:::k~:~~~:a!lıv~~~~~ı? :j~.tzmire gelmeleri beyhude bir mas. Fr=~=k:u?:~~· ~ 

10 kAnunusani 1921 sabahı İsmet İnö- milleümizin ve kendiniz ic:in şaşaait itı1i ---0-- ·- - Sonra bu bir ihtikar değil midir? Tur- Birliğin yolda 450 ton göz taşı vardır. yede bir hulul politibsa takip ~ 
nU asilerin takibi işini bırakarak İnönü ile dolu bir uflru isükbale de naZll' ve B ünl d d gutluya kllfi miktarda göz taşı nicin Ancak ne zaman gelebileceği mcchul- rini, imparatorluiummwı Wiytik -
muharebe meydanına geldi ve düşman hakim oldu~u söylemek isterim. il§ et' e On Ue gönderilmiyor? F,ğer mevcut göz facıı dur. Bu vaziyet dahilinde, ziraat Vekl- nuna el koymak istediklerini~ 
taarruzlannı pUskürtmeğe muvaffak Bilyllk Mitlet Meclisi Reisi lıırajı llıtlmallerl Utır yoksa bunu da halka bildirsinler. Ba- Jetinin kendi eli=::leki stoktan bir mik- Bunımla beraber FnM1ınm ~ 
olarak düşmanı Bursa istikametinde ge- MUSTAFA KEMAL Ziraat Vekaleti tarafından don ve kı- ğına göz taşı atamıyan ve atamıyacak tar göz taşını bağcıların ihtiyacına müs- harbmcla İspatı vücut edeceiini 
ri çek.ilm. mecbur bıraktı. Türk istiklAli yaşadıkça bu savaşlann rağı olacağını müstahsillere bildirmek olanlar da bari yevmiyeye giderek mai- tacelen tahsisi işi şayanı temennidir. tirecck sebeplere malikim .. • 
İKİNCİ İNÖNO SAVAŞI şerefi ve kıymeti de yaşıyacaktır .. Bu ve bunların iras edecekleri zararlara ma-~~' :X ~--:ıocoao~::~:x.cı:ıı:Hıı:ıı:ıı:ıcı:ıccc Bu sözler mağlühiycti kabul etınifd' 
10 kruıunusani 1921 hezimetinden hale göre o şeref ve o kıymet. ebedt de- ni olmak üzere mahsul mıntakalarında . •zmı•r ka-'ınları ı•ş başına hakiki bir Fran ızın sörleridir. 

sonra Yunanlılar Bursa ve şarkındaki mek değil midii? t. B. lüzumlu ve Faydalı tedbirler alınmıştır. ~ V Bir de nıc ~ul \'C ~ayri meşgul 1"" 
kuvvetlerini çoğaltmışlardı. Uşak ve ---- - ·- - · Don ve kırağı vuku bulacağını tesbit sada olup hiteııleri düşilndilfiimOs fil' 
şarkına da mühim kuvvetler toplamış- lk·ıncı· Sart kermesı· ~den aletler. vilayet ziraat mücfürlüğü H il . man birhirinden nıh \'C düşünce ;dlfr 
iardı. Ayni zamanda İzmitte de bir fır- delaletiyle bilumum ziraat memurlanna • t h b riyle bu kadar farklı iki Fransmo tllf!'• 
ka asker bulunduruyorlardı. Fakat iki gönderilmiştir. Bu aletlerin kullanış tarz- er mı e ar ın ıcap- cudiyeti şaşılacak şeydir. 
buçuk ay hazırlıklarla uğraşarak Türk Geçen seneJdnden daha lım küçük bir proşörle etraflıca izah Bugiinkü şartlar içinde Vişiden ~ 
cephelerine saldırmamışlardı. Bu arada parJafı surette IJUgtin edilmi tlr. 1 ~ b sanın kurtuluşuna yardım edecek .,.. 
Londrada. ml111 Tiirk hükümdinin mu- "apıll"Or.. Don ve kırağı müstah:rile davullar arını yapmaga mec ur hareket beklenemez. -• 
rahbas heyetinin de iştirak evlediği bir °' °' taldırmak vesair vesaitle en kısa bir za- Alman planlarına mukavem::ieW°.:.f 
konferans toplanmıştı. Bu konferans, Geçen sene iyi bir şekilde idare edi- manda bildirilecek, bu suretle rençber hiirriyetini kısmen muhafaza 
eh~yetsiz bir kaç tadilatla yine Sevr len Salihli Halkevinin Sart kermesi bu- de vaktincfe tedbir almış olacakhr. - --•lY• olan Fransız mlistenıle.ke impara ....... 
muahedesmt 'kabu'ı <etUrmdr.1.e 'llmlr ıııo- ..Un Udncl ~(- o\a .. al.. Y•-~tu. uı - ........... :ye..Y....ı .......................... di!tl •• iundaa heJdwek lia...Lr, • 
tenliği için Ankara Bilyilk Millet Mec- Bu eene~ı kermes, c.eçen ~neJdn en Şimali Afrika ve Suriye bÖfle blf 
lisi hilkümeti tarafından sert ve ters bir alınan tecrubeler sayesınde daha mun- • A'J'IE' iNAN n hta lı ın arımızı iş başına davet ediyoP,... muka\'eınct azmini taşıyorlar mı! 
cevap almak vaziyetine dQ.şmilştU. tazam, nem fayda!ı ve hem de eğlence- ANKARA YA Gİ'J''J'İ 1zınir yardım sevenler cemiyeti tara- büyük içtimai duygularda kültür kuv- Yakın hadiseJer bize bunu ispat edr 

Müttefik devletler işte bu cevabın 1i olacakhr. Program geni§tir ve mlsa- İthalat ve ihracat işleri hal<lnnda Ti- fından İzmir kadınlarının vazifeve da- vetlerinin ifadelerini bulacağımdan emi- cektir. 
verilmesine mlni oW ve Sevr mua- firlerin izaz.ı için mütaddit komiteler ve k l d ]61• d d · vet edı'ldı'..:iru' ve bu h .. ., ... ~_ a alınan. ka- i H · · • bUdlğ" b' rd ki bedeslnl Ankaraya da kabul ettirmek kollannda kırmızı kurdell bulunan reh- caret ve Aletiy e ve iğer a <&Ka ar aı- t; ~ ... ~ı n m. epıınızın ı ır şey va ır . 
maksadiyle Anadoludaki Yunan ordu- herler ha%ırlanmı~tır. relerle temaslarda bulunmak üzere bir- rarları yazmıştık. Halka ve bilhasss ka- Türk kadını istiklAI harbında göst~rdi-
suna işaret verdiler ve bu orduyu 23 Kermeste 2S çocuk sünnet edilecek, liklcr umumi kitibt B. Atıf İnan dün dınlarımıza konferanslar verilmesi hu- ği gayret ve fedakarlığı ile imtihanını = 11111111il~1111111111111111111111111111111111111111111111 
mart 1921 de taarruza n~rttiler. milli kıyafetli zeybekler tıuafından milli Ankaraya gitmiştir. susuncla dn karar alınmıştı. 11k konfe- kazanmış ve hüttin dünyaya kendini ta-

«> ---- rans, dün saat 17 de Kültürparktaki rutmıştır. Her millet bugün olsun o1ına- = 330 Doiumlu.
lar yakında 

ça~rıiacaklar 

Bursa, Bilecik ve Pauırköy Uzerlerin- oyunlar oynanacak. Aşık Veysel ve Sa- amplifikasyon bur" osunda cem·ıyetı'n faal h b k k f l"k tl · aen llerliyen Yunanlılar 23 mart 1921 lihli Hallcevi koro heyeti tarafından tar- Çefıirne mücadelesi sın ar ın ya ıcı, yı ıcı e a e ennc 
~ azasından Bn. Cevriye Uyum tarafmdan karsı hazırlığını yapmağa mecburdur. -

de TOrklerin evvelce hazırladıklan İnö- kılar söyll"necektir. devam ediyor.. verilmiş ve amplifikasyon tesisatiyle Türk kadını erkeğine yardım vazife.siy- -
nü mevziine geldiler ve İsmet paŞa ku- Ege mıntakasının en eski ve ıayan 

1 
k d k l k 

11 
( 

mandasındaki kıtaata taarruz ettiler. Bu dikkat medeniyet bakıyel~rinden olan Vilftyet ziraat müdürlüğü, ~ekirge yayı ara şehrin her tarafın a ·i hopar- , e mü e e tir. Cephe gerisi çalış1can 
şiddetli saldırış, merkez ve sol cenah- Sart harabelerine muntazam otomobil- görillmüş olan Menemen ve İzmir mer-· törler vasıta.siyle dinlenmiştir. Halk, ho- şefkatli kadınları bekliyor. 
larda bazı gerilemelere sebep olmakla ler çalı§hrılacnlctır, bundan ba~ka Salih- kez kazalarında mücadeleye devam pnrlörlerln b~ına toplanarak konferan- Kahraftıan, cesur Türk askeri yarası- -
beraber cepheyi askerin ve kumandan- tiden saat 7, 8, 15, 9 ve ı o da dört tireri etmektedir. Bayındır kazası dahilinde sı alAka ile takip ebnişlerdir. nın taze, yumuşak hemşire eliyle sanl- : 
ların harika sayılacak derecedeki feda- tahrik edilecektir. çekirge zuhur ettiği görülen 200 dekar- Bn. Cevriye Uyum. İzmir kadınlığı masını, ikanıyan yarasının ıstırabını din- E 

1 
_ 
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Oog"umlu her sınıftan 

ELHAMRA. SJNEMASf.NDA 
-Bu gun-

natün bir ömril boyunt'a dünya medeniyetine binlerce ve binlerce hariku
IWenler hediye eden cihanşümul llHICit ırBOllAS mlsoN'an :hakik 

hayatım takdim eden emsa1siz har1b1ar 'Smeseri .• 

EDİSON'un GENÇLiGi 
BAŞ ROWE: Y8$1 kiiçfik, dehisı büyük sanat.kir MİCKEY BOONEY 

tarafın0n cidden haJl'llDhklar içinde kalacağına nimiitenahi güzelliklerle 
4lola olarak v'llcuda &etirilmiş emsalsiz bir Fh.tM.. 

AYBICA : Fedalide nefis bir mevzulu TABU RENKıJ Canlı resimlerM 

8UNSL&a : Her gün : 1.30 - S - 5 - 7 - 9 DA.. 
CUl\tARTESt, PAZAR 11 DE.. 

DİKKAT: Haftanın her gününde. ilk seanslar UCUZ HALK MATiNEst
dir •. FİA'ft..Eld: Birinci 20 ... BALKON Z5 .. KO~TUK 3t KURUŞTUIL 

lık saha tamamen temizlenmiştir. nı memleket davasına koşmağa davet lendirecek müşfik bir kadın kalbinden -
Çekirgenin çıktığını vaktinde hUkU- etmek suretiyle sözlerine başlıyarak de- teselli bekliyor. Heplmlz kudretimizin S ihtiyatlar yakında talim mabadl1-

mcte haber vermiyen köylüler cezalan- miştir ki: yettiği bu yolda memleket ve mUlet yar- 5 le askere çağnlacaklardır. 
dınlacakttr. Münevver, çal~kan İzmir kadınlığı, dımına ko~lım. E 2 - Bu doğumlu ihtiyatlaflll 

BV RAFTA 

Tayyare Sinemasında Ti: 3646 
Daglas FalrlJanJıs Jr. •• .IOAH BElfNE'J''J"ln 
Y aratbldan emsalsiz, fevkalade m eccralar dolu A Ş K F t L M t .. 

Yeşil Cehennem 
AYaıcA 

KURBA1''1 OYNIYAN: 
FERNANDEL AŞK 

MAiıNELER: 3.30 - ı - 8.38 .. cumartesi ı\inU z.oe DE.. 
PAZAR ~fil DE tLAVE SEANSLAR .. 

Burulan sonra hasta bakıcılık dersle- E hangi gün ıube merke2indo toplr 
rine devam etmek istfyen bayanlanmt- E nacalclan aynca ilin edilecek •• 
za askert ve memleket hastanelerinde S ıubelerince de kendilerine bUcliri
kurslar açılacağını söyliyerek sözlerini E lecektir. Sevk dilmek için verilecek 
şöyle bitirmiştir: § emri beklemeleri ve ıubelerl mJll"' 

Kumral, sarı ve siyah saçlan örten E talı:alarıodan bir tarafa aynlmaJna
beyaz keten başlık kadınlann en bUyilk S ları ilan olunur. 
iftiharla taşıyacaldan elmas, pırlantalı E Tüm. AS. D. BŞK. 
bir taçtan daha gUzel ve daha faydalıdır. S T i b 
Yardım, çarpan ve duyan kalbin ne gU- E ı. Hakkı ALPAK 
zel, ne ulv! ifadesidir. Cilmhuriyetin § * 
~n kızlan bu yola koşunuz. ~u yol na- § HAS'J' A BAKiCi 
nn ayaklarınız altına muntazam ve : 
muazzam caddeler açacak, kokulu çf- § Olmalı btiyenleıse.. 
çekler, renkler ve ışıklar serpecektir. E tZMtR ASKERUK şUBEStfıl-

=DEN: 
İzmir Hallıevinde 5 Anlcarada Ordu buta bab:I 
Aslıeri olıullar snn... § Hemıire okuluna iatekliler için kr 

iı,,. § yıt kabullü ba,lamıfttr. 
\ www bayramı f Untl 5 Şartlann1 öğrenmek ve lcayıtlart 
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l'OC MIN KIZI 

-4 
Bana mutadımdan bir kat daha 

muhabbetli davrandı. Şefkatle dolu olan 
tebessilmU çocu~unun kabulünden do
layı bana ne kadar minnettar olduğunu 
ifade ediyordu. 

Bir gün Semihe, Şermin için iyi bir 
anne olamıyacağımdan korktuğumu söy. 
ledig1. Fakat benim bu itirafıma güldü 
ve annelik hissinin bende kendiliğinden 
uyanacağını iddia etti. Gerçe ben de, 
bazan. bir çocu~m olmasının zevkli bir 
ey olacağını düşUnüyor, fakat bunu an

cak daha sonralan için teemmUl ediyor
dum. Semih bana kafi geliyordu. Yal
nız onu sevmek istiyordum. 

Semihin benden uzak geçırd ği bir kaç 
gan !fana ebedivet kadar uzur celdi. tz-

YAZAN : Vç l'ILDIZ -
divacımızdan beri Uk ayrılışınıızdı. Bu
na tahammül etmek pek acı geldi. Bu
nurila beraber gayri faal durmadım. Ya
pılacak çok işim vardı. Küçnk misafir 
odamızı Şermin için yatak odası haline 
koyaum. Semihin haberi olmadan, ora
ya penbe renkli lAke mobleler yerleştir
dim. Pençerelere penbe val perdeler 
taktım. Her şey, baş ucundaki lrllçUk 
lAmbanın abajonma kadar odada ne var 
ne yoba hepsi penbe idi. Karşılamağa 
hazırlandığım sarqın ve penbe bebek 
için bu hUlyalanma giren bir çerçeve 
ldL 

Onlan istasyonda karşılamağa gittim. 
tık örıoe yalnız kocam gözUme çarptı. 
Onu tekrar R:Önnck saadeti kine keneli-

mi bırakarak kollan arasına atıldım. 
Onunla uzun bir buse teati ettikten son
ra, nihayet Şermin aklıma geldi. Baba
sının arkasına gizlenmiş, ürkek bir ta
vırla ellerinden birine sımsıkı sanlmış, 
hayalimde onun hakkında canladırdı
ğım hayale hiç benzemiyordu. 

Kumral saçlan, trampet değenekleri 
gibi dimdik duruyordu. BUyUk gözleri 
etrafa korku ve husumetin birbirine ka
rıştığı bir ifade ile bakıyordu. Zaif ve 
kemikleri göze çarpan vUcudunu kaba 
bir kurşunt manto ka,Plıyor ve bunun 
altmtfJuı gri bir etekllk sarkıyordu. İs
kelet gibi bacakları, kocaman erkek ço
cuk ayakkaplan içinde adeta yüzüyor
du. 

Onun için hazırladığım güzel odayı 
hatırlıyarak içim sızladı. Çocuğu öp
tüın. Fakat bu öpilş her halde biraz so
ğuk kaçmış olacak ki Şermin kollarun 
arasından kaçarak babasının arkasına 
iltica etti. Yll§ına göre çok uslu duran 
bu sevimsiz çocuğun Semihin kızı ol
ması beni şaşırtıyordu. Fakat SE'mih onu 
bu haliyle de çok iyi buluyordu. 
Odasına kendisini götUrdüğüm vakıt 

Şennin tekrar babasınm arkasına .sığın
dı. Coskun bir sevine tezahürü bekle-

miştim. Böyle olmadı. Semih bana ilti
fatta bulundu: 

- ~i~el, harikulade şeyler yapmış
sın. lkimız de sana ço'k teşckkllr ederiz. 

devamd ettnteks 3üze0 dre İzmırk . t Hkalkle)avir ssalo- § .~.~:İııııımııııı Jllllllı ıııııırıııııımıı1111ıı 
nun a saa . a as er o u por 
bayramı filmi gösterilecektir. Vatandaş
Iann ve gençlerimizin bu kıymetli spor 
harekctlcrini görmelerini tavsiye ederiz. 

-------
Birden içinıe kıskançlık girdi. Semih 

bu çocu~. seviyordu. Vaktiyle annesini 
de sevmişti, Kollannı Şerminin omuzla-
rı etrafına dolanmış gönneğe tahammül Jilet lhtlfıciPı ntı? 
edemiyordum. Bu kollann yalnız bana Anafartalar caddesinde Mehmet oğlu 

BoPnova MenfJCI ..,,. 
İçimi çok mülayim kimyevt hJ"' 

salı saf menba suyudur .. 
Umuma satışa vazolunmuştur .. ,,_ 

İzmirde her bayiden arayınız.· 
sanlmasını istiyordum. Bu küçük sıska hurdavatçı Hayri, Ahmet Dinçer adın
vücut onlan 7.aptetmek hakkını haiz da bir şahsa bir tek jilet bıçağını on ku
değildi. ruşa satma suretiyle ihtikAr yaptığı id-

Semihin kollarının beni sarmazdan dia edildiğinden adliyeye verilmiştir. 

aü çok ucuzdur .. 
UMUM BA Yit : Bornova ~;-

sulan.. 1 - 10 ( 

çok evvel Şe.nnini sardığını .bir fın bile ---------------------------~
hatırlamak istemedim. 

Ertesi gün Şerminf mağazadan mağa
zaya sürilkledim. Onu münasip bir kı
lığa sokmadan evvel kimseye göster
mekten utanıyordum. Ona ekose yün
den sade ve ho~ küçUk bir rop, altın yal
dızlı düğmeli maadi bir pardüsü, bahri
yeli biçimi bir hasır şapka. dUz ayak
kaplan ve diz kapaklanna kadar çıkan 
çoraplar satın aldım. Saçlanm kestir
mek için berbere götürmek istedim. Fa
kat bunu inatla reddetti. Maama!ih bu 
haliyle hiç olmazsa gösterilebilecek va
ziyette icli. 

-c Bitmedi.--

ilin 
BANKA KOMERCtYALE tT AL YANA 
BANKO Dt ROMA 
DöYÇE ORIENTBANK - DRF.SDNERBANK ŞUBF.St 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 
tZMtR ESNAF VE AHALI BANKASI 
OSMANLI BANKASI 
TURKtYE tŞ BANKASI . w ,....ıa 
lzmir fUbelori 12 Mayıs 1941 tarihinden itibaren kişelerinı aşawıda 

sr.atlerde açık buh.:ndurac.illardır. 
Her rün 8.30 dan l 2.30 
Cumartesi günleri 8.30 dan 11.30 

1 3 (1048, 



11 M AY 1 S PAZAR 1941 

Futboıümüz biraz gerilemiştir 

Oyuncu nasıl çalışmalı, 
nelere dikkat etmeli? 

Bende hasıl olan kanaat şudur ki son 
laıııan!arda futbolilmüzün kalitesi biraz 
~İişınüştür. Eğer bumı yükseltmek 17-
tiyorsak futbolcularınuza da düşen bır 
Vaı;te vardır. O da kendi :ı;aif taraflan
ııı bilerek bunun düzeltilmesi çarelerini 
!ltaınaktır. Cemi bir oyun olan ,futbo
lu;, iyi oynanabilmesi için evvela fert
~ vazifelerini l.Ayıkiyle başarmaları 
ltııındır. Bunun için de her oyuncunun 
loııa, ayağına ve başına hAkim olması 
!arttır. Her oyuncu kendi uhdesine dü
~ vazifeyi !ayıkiyle başarabilmelidir 
~ takım da kül halinde güzel bir oyun 
cıkarabilmiş olsun. İşte bugünkü yazı
l!ıızda umumiyet itibariyle oyuncuları
llıızda ördü... üz bazı hataları tebar g gum hihi" 
UZ ettirerek. bunun ne sekilde tas 
•ilıetine gidilebileceğini kısaca inccle
trıeğe çalısacağtz .. 

* 
l 

Futbol oylJ!lunda muvaffakıy_etin b~ 
108. unsuru topa temiz vıırabilmektir ·· nu itibarla bir oyuncunun her iki aya
iııu da kullanması şarttır. Topa yerden, 
havadan, dururken, koşarken, her va
ıiyette ve istenildiği istikamette sağlı 
l<JUu emniyetle vıırabilmelidir.. Bunun 
~e btiyük bir avantaj temin ettiği oyun
~ anlaşılır. Vuruşlann düzeltilmesi 
1Qiıı şu elaersizlerin yapılması faydalı
dır . 

iade ederken sırasına göre ayağın içini 
ve dışını da kull~alıdır.. . . .. 

Topu stop etmenın ehemmıyetı bu-
vüktür. Havadan gelen toplan her iki 
~yak.la da hiç sıçratmadan durdurmanın 
temin ettiği fayda göz önünde tutularak 
bunun elde edilmesi için kendi kendine 
egzersizleT yapmalıdır. 

Futbolda ayağa hô.kimiyet kadar ba
şa hakimiyetin de büyük bir rol oynadı
ğı akıldan çılcanlmıyarak kafa paslarına 
çalışılmalıdır. iki arkadaş kartı karşıya 
geçerek kafa oyunları yap~lı v_e top ye
re düşünceye kadar bu talımlere devam 
edilmelidir. 

Topun falsolanna da dikkat etmelc 
lazımdır. Eğer havadan gelen bir topu 
stop etmek için yetişmek imki.ru görü
lemezse topun falsoıuna diklcat ederek 
yerle temasından sonTa ner~ye sıçraya
cağını kestirip ona göre vazıyet almalı
dıT. Havanın rüzg8.rlı veya durgun, sa
hanın çamurlu veya kuru olmasının bu
rada büyük bir te•iri vardır. Saha kuru 
ise havaden gelen topların çamurlu sa
hadakine nazaran daha fl\z.la sıçnyaca
ğı, yağmurlu hvalrda d bilhassa çimen 
shalarda ufki vaziyette gelen toplann 
yerle temas edeT etmez yeniden hız al
mı.ş gibi kayacağı akıldan çıkarılmama
lıdır. 

lngiliz . tayyareleri 
müthiş hücumlar yaptı 

---o._ __ 

[ Baştarafı 1. ci Salıifede ] 
rosunun bildirdiğine göre Almanya üze
rine Perıembe ve Cuma gecesi yapdan 
akına iıtirak eden tayyareler timdiye 
kadar misli görülmedik bir aayıda idi, 
lng-iliz bombardıman tanareleri lngil
tereyi henüz aydınlık iken terk etmeğe 
bql&mlflardır. Uçup giden tayyarelerin 
ardı arka .. gelmiyordu. 

Asıl kuvvetli taarruzun yapılacağı Al
manyanın en büyük iki limanı olan 
Hamburg ve Bremen ağıT ve hafif top
larla muhafaza altına alınmıı,tı ve Alman 
avc1 tayyareleri önceden lngiliz bombaT~ 
dıman tayyarelerini kar,ıJamağa hazır
dı. Alman avcılarından bazı defalar ka
çınılmış, fakat ekseriya bunlar tardedil
miştir. Fakat bir defaıında bir lngiliz 
bombardıman tayyaresinin. Alman ge
ce avcı tayyarelerinden biriyle mücade
leden sonra, dü,ürüldüğü ~örülmüı,tür. 
Müdafaasının pek kuvvetli olmasına rağ
men hücum hiç bir zaman hafiflemcmi'r 
tir. 

Berlin, Emden ve Şimali garbi A!
manyada diğer hedefler üzerine yapılan 
taarruz haTeketlerinde cem"an 1 O lngi1iz 
bombardıman tayyaresi kavbedilmi•tir. 
HamburŞ!'.da bir çok den~altı gemileri
nin birden in,asına mÜMit olan Rlum
und V os tezg&hiyle Rremendc Doycf" 
Sio und Maş.iven ve at18.s tı=z~Ahlan ";d
dctle bombard~man edilmi~tir.Ru iki li
manın diieT sanayi mıntakallillrtnda d" s:tr
niş yangınlaT cıkarılmı~ ve diğer tahribat 
yapılmı~tır. Her iki limanda at,.~ al~n 
petrol hazinelerinden bulut halinde du-
mttnlar yükselmi~tir. • 

tkt arkadaş karşı karşıya geçmeli ve Bir futbol maçının bir bucuk •a•t 
loııu mütemadiyen ayakla birbirine at- ıfovaM PdeN'i!inl nazarı itib.r• aları>lr HttCUMLARIN DEHŞETi 
tııalıdır. Havadan veya yerden gelen ·vn·-·lı ve on• tt0··- e'M •. orfedilmeli- b b · 

Bir u evvel Berlinden dön•n bir pi
lot Hamburg vaTigınlannı R"ÖrmüştüT. 

&- " ,... .. ,.., "" LO:: 
1 Hl\va NezaTeti istih aTat iır09Unt.ır ....,!ar durdurulmadan hangi ayai!;a ge- dı"r n;r ovıın•u bo• VP'I"<' kendini v. orm_a-. ı d il le d" 

h .. - k d d" " ' verdiği bir tebliğde şöy e en me te ır """" o ayakla karşılanara ia e e ,.. -·lıdır kı" bu··ıu··n enPrH . ve lcuvvetinı d le f 
lııelJdir. ... 0 b ku Simdiye hdar olanlar an ço azla 

ku11anma1c icao PdPcPITT z3man u v- bombardıman tayyaresi bu akına i~tiTak \'untş1arda emniyet peyda edildikten v·ı·· ke-"•ı"nde bulabilml• olsun.. h l ..__ u•~- )m x. _ .-- IKU: etmiştiT. Bu hücum esnasında on in eT-
~,....,. top kontrolüne .....W... o a"" ça- Her oyuncu topu sürerken nasım il~ 1 k 

dır T aktan faz! - 1 lı ce yangın bombui ve ytiz erce ton yü -• opun ay 8 a..,..- k·-dı arasındaki me••fevi thima esa" 
ın.__ --·•·-- · bulmas kal •c,. ..ı. kudretli lnfilalc bomban ahlmi•tır. --.nuı, .,..,......~ yerim 1

• e- ·d·-•- hareket etmelidir. Tona övle öl-
)e '-betli tlar L•'-.....1 L--·- r enci< Hamh·~ ve Bremen şehırlennln üstii - şu çeıuıın~.., °""'uın ça- cül" u bir vu~•• yapmal,dır ki kendisi ona -· ~ bm.ı --:t--: !taL H to i · ~ ~ duman tabakasiyle ÖTtülmüstür. Yan~ın-...._ "~ wuı... er pu yı L••ımdan daha evvel "eti•ebi1sln. iten~ edebilmek,• yani topa hMciın 11

" lar o kadar geniş ve şiddetli bir hal al
oLb la Çıkıslarda mütered~lt · davranma_ma- mı•tır lcl, pilotlari:lan birinin ifadeoini '* ilmekle bbildir. Ayağa hAkim 0 • lıdır. Borada ııösterileeek bir anl_ ık_ te-hUın k ...:- d kze izler ta · e h d kullanmak l&zım•n bunlan biribirinden e i,.... e ŞU e rs vsıy reddüt mü..Ut bir vazinti!l aley e ön-
"""bilir" T il bır" ayaktan di ti k ayırt etme".e imk8.n olamam;•tır. Deniz-e....., : opu evve • mesine milncer olabilir. Sôira e ararın • ~ 

lıler ayağa geçirmek suretiyle yorulma- futbolda ~k m!ihi1'1 '-ir rol oynadığını oltı tezg~hlan ve di~er deniz tez .. ahlan 
d~~-ye bu hareketi gittikçe süratlen- dui!u kai.; az tutmal·dır. amamız dövülmü,tür ve bir i1lev kitlesi 
;i:'areıt, yani koşar hale gelinceye ka- Çatımı bir oyuncu önü liapalı ve bü- haline getirilmiştir. Ay İş1ğı ve gÜ7el ha
...,. Yapmalıdır. Yalnız burada dikkat tiln arkadaslan marke iken ve ancak va hücumun muvaffakıyetıno yardım et
-~k mühim nokta, ablan her adım- böyle bir vılziyet kar<,..ında vapm81ıdır. mistlr. 
~ topun ayağa de~esl keyfiyetidir ... Rer oyunun topu daima kendisinden Her ne kaC!ar Clün •abah Almanlar 
ğer top kaçırılacak olursa ekzersize dalia mU.•ait bir pozL<ıycynda olan arlcada- lngiliz hücum filolann; i:lağıthklannı ld-
~den başlamak !Azımdır, '1nB ı:ıeçirmelidlr. Nereye pas verilece- dla etml•lerse de bunlar ne dü.,,,an av-
Duı: bir hat (herine birbirinden birer ~i belli edilmemeli ve oyunun sUratle cılari. ne de tayyar~ dW toplarinın mÜ."1-

llıetre mesafede çubuklar dikilerek yu- ~ereyanı temin edi1mel!dlr. bet bir faaliyetiyle ka .. ılaşmami~lardır. 
kandaki harekti topu bu çubukların ln<ıiliz bombardıman tavvareleri bu ikl 
arasından geçirmek suretiyle de yap- * •ehir üzerinde i:!aiına kafile halinde uca-
ınalı.dır. Sonra gene hlr duvar karşa- İ<te bu hususlaı-a d;kt<at edilmek ve rak bomb•larnn hedeflerlne atmislaTdır 
IUıa geçerek topla, topu duvara vur- bunları elden gel dil!l lradar ba•arma~a Müthl~ lnfilnklor vuku bulduğu haber 
dtınnaJı:: suretiyle oynamalıdır. Mesa- gayret etmek say""1n '1edir ki futbolda verilmektedir. Bu!>lardan birisi o bdar 
fe,ı lnsalbp uutmalı, vuruşları yavaş- muvvakıyetli bir oyun gösterilPbileceğl müthiş olmuştur ki üç bin motre lrtlfa-
latıp hızlandırmalıdır. Han'"' ayağa ge- kanaatindeyiz. dan hı..edilm1·tlr. E..aoen ~idd.tle yan-
''- ~ "' SADİ KARSAN " i;"-~:C,:to~pa:ı,:o~a~yakla=~~vurmalı;;;:::dır;:;.j··lllCIT~op~u~ooı:roı:o=~~~ıoc~-=c:ıı:roııo~ı:ıcM:ıcı malcta olan mua:z:zam bir heC!efin orta-... _ • ı..ı• e• sssaasoc:QCC:cı:c: ::ccı~ı11:ıc 
""~ : ::ı:ı:c::::: :o::==== •w• •••-•••• •ına yeniden çok hüvük bombalar ahl· 

Uzak arktaki harp Halifaks'ın beganatı mir,t.NHAYME DE HOCUM EDiLDi 
Londra10( A.A) -Dün ııece Alman

:oada Manlıaym şehrine ln,Pliz kuvvetle
rine mensup bombard1man tayyareleri 
hücum etmi~erdir. Hücum muvaffakı
yetle te-nevTi.iç etrrJştir. 

ZABITADA 

16 yaşında bir 
ı{enç kayboldu 

Gaziler mahallesinde oturan Avukat 
B. Murat Çınarın nezdinde katiplik ya
pan Cemil oğlu l 6 yaşınd~ Enver Akka
ya, beş gün evvel çıktığı evine hala av
det etmemiştir. 

Öğrendiğimize göre, babasiyle şid
detli münakaşa yapan Enver Akkaya, 
evden ayrılmıştır. 

Annesi zabıtaya müracaat ederek ço
cuğunun eve gelmediğini haber vermiş, 
1:-unun üzerine zabıtaca aranmasına baş
lanılmııştır. 

Bir Jıamyon fıazası oldu, 
bi:- Jıöylü yaralandı.. 
lzmir - Bergama arasında ifleyen Ber

ıı:ama belediyesinde kayıtlı 7 8 numaralı 
kamyon, l\1enemenin Petinci mevkiinde 
7 eytin yağ nahiye•inin öküz köyü hal
kından lbrahim oğlu Mehmet Bayrama 

Muhasip alınacak 
ropralı Mahsulleri Ofisi İzmir Şubesinden : 

Şubemiz muhasebe servisinde vazife almak üzere muhasebeye vukufu olan 
üç memur alınacaktır. . 

Taliplerin 13 mayıs 1941 akşamına kadar tahriren veya bizzat şubeınize mil· 
racaatlerL (1053) 

Deulet Deniz-yolları t zmir Şubesinden : 
lzınir körfezi dahilinde çalışan Bayraklı Sur ve Efett vapurları büfeleri 1 

Haziran 941 den 31 Mayıs 942 tarihine kadar bir sene için kııaya verilmek 
üzere l O Mayıa 941 tarihinde açık arttırmaya konulmu,tur. Mez.kür büfe
lerin ilçünün 11J1.bılc icar bedeli on y•di buçuk lira muvakkat teminat akçesi 
on üç lira on iki kuruşıtur. 

Açık arttınna 26/Mayu/ 1941 tarıhine müıadif pazartesi ıünü saat 15 
te Devlet deniz yollan lzmir şubesi bina11nda toplanacak komisyon huzu
riyle yapılacaktır. Şartnameler körf~z vapurları şefliğinden parasaz verilir. 
Taliplerin kanunt veoikalan ile birlikte müracaatları. 

10 18 1712 (1045) 

r. C. Ziraat Banfıcuı İzmir Şubesinden: 
13/5/1941 tarihinden itibaren ikinci bir iş'ara kadar mesai ve gişe saatleri 

asağıda gösterildiği şekilde tadil edilmiştir. 
Mesai Saatleri : Gişe saatleri : 
Her gün 8 - 15 8.30 - 12.30 
Cumartesi 8 - 13 8.30 - 11.30 

1721 (1054) 
c:arpmış: ve zavallının ağır surette yara- ---------------·---
!anmasına sebebiyet vermistir. İzmir Defterdarlığ• ndan : 

Verilen tafsilata göre soför kazaya Kazanç vergisi mükellefler'..nden olup İzmirde Osmaniye caddesinde 72 No.lu 
mani olmak için direksiyonu kırmış•a da Çukur handa komisyonculukla iştigal eden Abdullah Hüseyin namına 1931 
Mehmet Bayramın binmiş olduğu hay- mali yılı için tarhedilen kazanç \'ergisi hakkında temyiz kornisyonunea verilen 
van ürkmüş ve mumaileyhi kamyonun kararın ref ve iptali hususunda Defterdarlığımızca ikame olunan ~.veya alt 
önüne düşürmÜ•tÜr. Henüz tamamen d!va arzuhalinde gösterilen adreste bulunmadığından dava ~~ ke~di· 
durmamış olan kamvon Mohmot Bav- sine tebliğ edilemediği ve yaptırılan tahkikatta da mumaileyhın __ a~sı ve ~
rama çarparak onu ileriye doğru atmı'!- metgalu malO.m olmadığı anla('llmı.ş oldu~undan devlet ş<lrası dord":":U daire
•ır. Hem havvandan dii••n ve hem d~ since hukuk usul muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi mucıb~<;e teb-
1.:amyonca ileriye sürüklenüp ahlan ligatın i.Llnen icraııına dair ittihaz olunan 14 (4 / 1941 tarihli karara istinaden 
Mehmet Bayram yar.lanmış ve bayıl- keyfiyet ilan olunur. 1722 (1056) 
mı~tır. 

Şoför Hasan Hü•eyin Kmlt ... hadi-
1eyi kim11enin görmemi, olmasına rağ
men tam bir vatandaş ı:ıunriyle hareket 
~derek yaralıyı kamyona almı$ ve Me
nemene götürerek hükümet doktorun:\. 
~östenniştir. Yaralının hastahaneye kal~ 
dınlması muvafık görülmüş ve şoför 
'1akkında tahkikata başlanmıştır. 

Damat, müstalıbeJ lıay. 
nancuını bsçalılamış 
lkiçeşmelikte Karamao ıokağında 

... rhoşluk yüzünden bir yaralama vak1U1 
olrnustur. Ihsan oğlu Şua)rip bir an ça
kır lı;:eyfi olduktan sonra nİ!'Bnlısınt gör
mek aklına gelmiş ve bu mak..,tla K~ra
man sokağındaki evine gitm~tir. Müs
takbel damadını sarhot gl;ren nU,anlı•ı
nın annesi Sefika kızı ile görüşmesine 
müsaade c~emiş ve bu yüzden gavga
ya başlamışlardır. Şuayip bıçaM çekerek 
Şefika}" başından ve komı~su Ahmot kı
Z1 Sıdıkayı da kolundan yaralam"I ve 
tutulmuştur. ___ , ___ _ 
Yeni hayuan tahnffuz
hanesi acılmalı Uzere
Mersinlide ye.tiden vücuda getirilen 

hayvan tahaffuzhanesinin acılmasına, 
su tesisatı ikmal edildikten sonra Bele-

Vilciyet Daimi Encümeninden : 
İzmir - Bergama yolunun 18 + 700 -19-1-000 kilometreleri arasındalı:I. 

toprak tesviyesi ile Çiğli lıtasyonundaki sosenin 300 metrelik kısmının tebdili 
mev:zii ve şosenin inşası 2964 lira 49 kuruş keşif bedeli üzerinden 8/5/19'1 ta
rihinden itibaren ıs gün müddetle eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıya caklan teminatlan ile birlikte 22/5/941 
perşembe günü saat 11 de Daimi Encümene baş vurmaları 11-17 (1057) 1682 

Vflciyet Daimi Encümeninden : 
3453 lira 2 kuruş keşif bedeli üzerinden eksiltme.si ilAn edilmiş o~ İzmir 

IÇeınalpaşa yolunun 3 + 000 - 3 + 736 kilometresındeld şo"."nln tamir ~e ııat
hının katranlanma."1nll ve şehir içeri<ine rastlıyan kaldınm ı.nşaalma talip çık • 
madıiiJndan 8 f5/1941 tarihinden itibaren eksiltme müddeti on gün~tılma1?8 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacaklan teıniruıtlan ile 
birlikte 19/5/1941 pazartesi günü saat 1 l de Vil&yet daimi enciimenine baş vur• 
malan.. 1681 (1059) 

VUGyet Daimi Encümeninden : 
716 lira 99 kuurş keşif bedeli üzerin den eksiltmesi ilan edilmiıı olan İzmir 

Kemalpaşa - .Turgutlu yolunun 48 -t- 000 - 51+800 ldlometrelerlndı;ld men
fezlerin tamiri ile 33+000 - 34+000 kilometreleri arasında Pere ınşaaddbna 
istekli çıkmadığından 8/5/1941 tarihin den itibaren yeniden 15 !ilin mil etle 
eksiltmeye konulmakla isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre ~azırlıyae:ıklan ~ 
minatlan ile birlikte 22/5/1941 perşeın be günü saat ll de Vılayet Daımt Encil· 
menine baş vurınalan.. · 11 - 17 1680 (1058) 

Bornova c. H. P. Ba$1ıanlığından : 
Binama: bahçe.inde yaılık sinema i~ctmck istiyenlcr şeraitlmizl öğren•. 

mek üzere partimize müracaat etmeleri il&n olunur. 1 O 11 171 O ( 104 7) 

diyece müsaade edilecektir. ~-------------·--------------. ____ , __ _ 
Gelenler, Gidenler 

Tekirdağ mebusu B. Yayha Bayatlı 
Ankaradan İzınire gelmiş, başvekaiet 
umum mürakabe heyeti reis vekili bay 
Hasan Bengi ve mütehassıs muavini B. 
Cengiz Erkanlı şehrimizde11 Aydına 
gitmi~~rdir. 

Kendinizde · veya çoçuklan
ruzda ,ördüiünüz 

Babizlik, Kansn:lık, Hazımsu:lık, Kann ııirıları. Karın şismeterl, Bunm 
malcad ka ınmast. Oburluk, D• dönmesi, Salya akması Sar'ayı beıııer 
sinir halleri, Gece korkulan, Görmede, işitmede boruklok, ribi pyri 

tabii haller; 
Bunlar yeyip içilen ~ylerin temiz ve saf olmamasından. dolayı barsak-

Hayuan uergisi tahsi- !arda vetlşip üreyen ft kanlarımızı emen solucanlann tesiridir. Bunlardan 
ıatı deuam ediyor.. kurtulmalı: için Eczaneden bir kutu Santa alınız .. Ve içindeki tarife muc:ı."bln-

Ja ponlar San 
nehrin şimalin

de bir şehri 
almışlar 

"Amerikanın 
yardımı ile Hit-

ROTVtKHAFEN DE 1941 senesi hayvan vergisi tahsi!Abna ce kullanınız.. Derhal kurtulursunuz.. 

-'-0---

INGILTERE BIRMANYA YO· 
LUNU KAPAMIYOR 

---o--
'l'o~ 1G (A.A) - Şimall Çin<le bir 

~aııon menbaından gönderilen. telgrafa 
lılır., 24 saat sllren bir muharebeden son
"- Japon kıWan San nehrin şimal sa
~de Yuvang-ko şehrini nptetmlşler-

Bu 'ehir mühim bir nakliyat merke-
tldir. 
ı . tl'ç dalga halinde gelen Japon hava fi. 
«>!arı Çungkingi bombardıman etmiştir. 
_!lir bomba İngiliz sefarethanesi civanna 
düşnıüş, diğer bir bomba da bir binayı 
~rip etmiştir. 

Öileden 90nra 54 Japon tayyaresi 
ç:~nglcingten Şaşun!(a giden yol üzeri
tıe bombalar atmıştır. 
l "0-çüncü bir hilcum da Japon tayyare
•!i Cin dafi bataryalannın ate,Ue kar
Jılan;;rn,tır. Fakat bu mukabelede dii'!en 
I b" d"l . ı· aı:ıon tayyareleri tes ıt e ı ememış ır. 

Çungking 10 (A.A) - İngilterenin 
huı·Uk elçisi bay Klark !ngilterenin Bir-
tııanya yolunu kapamamağa katı suret
~: karar verdiqini bildirmiş ve demiştir 

lerizmi imha 
edece~z" 

TAYYARECi LINDBERG VE 
LORD HALIFAKS 

----0---

Vaşinglon 10 (A.A) - tngilterenln 
Amerika büyük elçisi Lord Halifaks 
dünkü gazeteciler toplantısında beyana
bnda demiştir ki: 

_ İngiltere Amerikanın yardımiyle 

IDtlerizmi dilnya yüzünden tardedecek· 
tir. 

Lindberg halı:kında fikri sorulan bü
yük elçi buna şu cevabı vermiştir: 

- Ben ne kadar içtihadımda samimi 
lıem, Lind.bergi!l. de o kadar saınim1 ol
duğu şüphesizdir. Fakat Lindbergin cl
lıanşümul ve hür milletlerin istiklalleri
ni alil:adar eden bazı meseleler hakkın
da yürüttüğü bazı mütalealann tehlike
li olduğunu zannediyorum. 

Portekizde tedbirler 
[ Bııştarafı 1. ci Sahifede ] 

nat zikredilmiş, arkaınndan da Portekiz 
anavatanda ve adalarında liman ve üs
lerin kullanılmuı için hiç bir muharip 
ve diğer taTaftan· Port~kize teklif veya 
icbarda bulunulrruyacağı ta•rih edilmiş-

- Bu •ayialara kökünden nihayet tir. 
Ve ' H · · n Iınek arzusundayım. ancıı:e nazırı 

. ~•nden aldığım tam ,..,ıaıuyetle bu 
l'olUn kapaıınııyacağını bildiririm. Size r Ciheti temin edeTim ki Binnanya yo

Q açık kalacaktır. 

---- ·---
Sovyetlerin siyaseti 

değifi yor mu? 
[ Btı§fa.raf11. ci SahifeıU ] 

il; l'vı,?_•kova, l O (A.A) - So:'Yetler 
f- tligı diplomatik mahfill•rinde ilk de
d h~l~rak •efirlere beynelmilel usuller 
..: •!inde rütbe Ye ünvan ven1meslne 
tCI '-r :rerilmiıtir. Bıı rütbe Ye ünvanlar 
,,,>'ledır: Büyük Elçi. Orta Elçi ve Mas
""'•trüzar. 

* • 
Lizbon, 10 (AA) - Portekiz hü

kümeti Amerika ayanında hu memleket 
hakkında yapılan telmihleri meclise bil
dirmiıtir. H ükümet Portekize ait adala
nn tahlcim edildiğini, anavatan ve 
müstemlekelerinin Portekiz hükümran
lık halı:lannı muhafaza ve müdafaa ei:le
coğlni de ilAve etmlıtlr. ----
Zaoallı Yugoılavlar! 

[ Baırtarafı 1. ci Sahifede ] 
Kudils 10 (A.A) - Orta şarkta bir 

mahalde içtima eden Yugoslav kabinesi 
yardım istem . .:.Zere Amerikaya Hır
vat, Sırp ve S!oı·eıı! C'll milrekkep bir 
heyet gönderme~ arar verı:niştir, 

BOMBALANDI devam edilmektedir. Bazı hayvan sa- HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR. 
Londra 10 (A.A) - İngiliz hava tel>- hiplerinln hayvanlarını zamanında kay- 8 

!iği: dettirmedikleri görüldilr,ünden bu gibi-
Cumayı Cumartesiye bağlıyan "~ !erden vergi cezalı olarak alınmaktadır. a-n ,.. • ,,-

tn~liz bombardıman tayyarelerinin esa• • L 17,, 
hücum hedefini Manhaym ve Rotvi.1dıa· İZM1R ASKERLİK ŞUBESt BAŞ- ~ 
fendekt endllstrl hedefler! teşkil eylemiş- KANLICINDAN: 

ismine 
Dikkat 

Ur. M.M.V. mükellefiyeti yoliyle satın alı- \-,••~•••••••••-•••a•••••••••••••-~ Hava ııüzeldl; hücum talirlpk5.r ol- nan nakil vasıtalan paraların•n malt ..,.. • 
muştur. Doklar ve endüstri mahallerin- ne ııonu yaklaşmış oldu'fundan duyuna -====------------·---------------
de ı:ıentş yangınlar çıkarılmıstır. kalmamak üzere sahiplerinin subeye AHKAMI ŞAHSİYE SULH HUKUK veya bu miktar mill1 banka teminat 

BERLtNE YENt TAARRUZ müracaatla paralarını almalan ilan olu- BAŞKATtPLtClNDEN: mektubu ibraz edecek. Bu arttırmada 
Az miktaroa tayyare Berlindekl en- nur. 1-'l Satılacak yer: ı - Mira!.! mahallesi konulan kıymetin yüzde yetmiş bepni. 

düstri hedeflerini de bombardıman et- 1021 numaralı sokak pafta 208 ada 1581 bul!Dll.'18 en çok arttıranın taahhüdll 
ıniştir. K k parsel 39 numara 35 ölü Salibin bir kat baki kalmak üzere on gün sonra yani 

DtCER Htl"CUMLAR at ŞI ya a üzerinde iki oda ve bir aralık ve biraz 13-6-941 Cuma günü saat 15 te kat'l flıa. 
Kalede, Ostandda, i~gal altında bulu- bahçeyi miiştemil 250 lira muhammen lesi icra olunacaktır. :ihalesi üzerinde 

nan arazide, diğer limanlard'a doklara MAKBULE KEBARE kıymetli ev. tekarrür eden kimse yüzde iki buçuk 
da muvaffakıyetli hücumlar yapılmış- Biçld~ ve şapka-çiçek yurdundan 2 - Tamaşalık mahallesi 1025 numa- belediye resmile evkafın taviz bedelinl 
tır. yine b•~k bayanlar mezun olarak maa- ralı sokak hacı tlyas vakfından muka- ki ilkeli ftir Satı bedell ~ Büf" b lıarekltt alruz iki bo ~,v verme e m e . f r--

un u , an! . ın- rif müdilrl!iğünden musaddak diploma taalı pafta 179 ada 1572 parsel 7 taj 39 şindir. Bu gayri menkul iherinde. bir 
bamıı;ıan tayyaremız dönın;miştlr. almışlardır. Ha kik.aten bu mil""""9e beş numara 59 iki katlı yukanda iki oda bir hak iddiasında bulıınanlar varsa ilfuı 

Sahil muhafaza servlslerıne mea.up ay gibi kısa bir zamanda modanın bütlln aralık a';Bğlda bir oda ve bir kiler ve 
tayyareler g~ce Bulonya ve YumnidPn- sanat incelikler·ını· ögr" eterek bayanlan- biraz bahç-i ınilştemil 250 lira muham- tarihinden itibaren 15 gün içinde vesai-
d d ki bl N te Kr" · ., kile beraber mahkemeye müracaat e~ 

e o ı;ra, cenu .. orveç istiyan· mızı yetiştirmekle iftih:ır duymaktadır. men kıymetli ev. meleri aksi takdirde haklan tapu slcl-
damda lım~ında d~man tayyare mey; Yaz devresi için kayt muamelesi açıldı. Yukarıda evsafı gösterilen gayri men-
danlarına hucumla; yapmışlar.dır... 3-5-194l de tedrisata :")aşlanacaktır. Yal- kulün mahkeme brarile 2 ~~. 941 lile mukayyet olmadıkça paylaşmadan 
?3~ harekattan bır tayyıırem.tz donme- nız bu devre için dm Ucretl yüzde 2S tarihine tesadüf eden Pazarteıi gunu sa- hariç kalacaklardır. Satış hakkında iza-

mı5tır. • . tcnzilatlıd.ır. at 15 te açık arttırmaya konulm~. hat almak isüyenler her gün başk!tlp-
Avcı tayyarelen gece. taarruzı ke~if Adres: Karşıyaka Yemişçi pasa sokak Müzayedeye iştirak edecek olan kimse liğe müracaat edebilecekleri i!An olunur. 

uçuşlan yapın~ ve şımalt Fransada No. 5 1052) yü~e yedi buçuk nisbetinde pey akçası 1716 (1055) 
diişman tayyare meydanlarını bombar-
dıman etmişlerdir. 

2 ALMAN TAYYARESt 
D"O .. tmt.)LO"O 
Dün gündüz Ma~ merinde yapılan 

keııif uçuşları esnasında iki d~an tay
yaresi düşürillmilştilr. 

Irak iıleri oe A lmanya 
( Bııştarııf1 1 . ci Sahifede ] 

Alman hükümet merkezindeki bitaraf 
mü~l\hiılere nazaran Berlin, Irak hüıllie
lerine karp ihtiyatlı bir hattı hareket 
takip etmektedir. 

Nasyonal Caytunırun Berlin muhabi· 
rine nazaTan Alman hariciye nezareti 
Alman • Irak •lyuf münaeeheılerinin 
tekrar tesis meselesinde h.enüz vaziyet 
almamıttır. Maamafih, !rakın bu yolda 
yeteıebbüate bulunduğu Alman haricl· 
ve nezaretince inkar edilmemektedir. 

(Albnrüya) kolonyasının bir 
Sarışın a$k perileriyle damlasında 

Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 
Suat ve sevki uçaşma!ı.taclır. 

Hildl Eczaneıinin Bu eseri, fnnire sembol olm114 ve btlttln 

Tflrldyenin zevkini tolnmmclaıt toplanuş bir sanat harikasıdır. 

Hafta •onun.dan evvel bu bapta bir ka· \;~~~~---••••••••••••••ı••••••••••••••••••••-~ rar verilmesi beklenmektedir. 'il 
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SİY ASİ VAZİYET 
== 

IRAK HAREKATI IHGl
LIZLERIN LEHiNDE 

'rEHI A.llR 

Afrikiıda vaziyet 

Mısır hududun
INGILIZ FiLOSU AIDE

NIZDE ÇALIŞIYOR 

llMAYIS PAZ 

. . -

SON .. HAB.I 
~ .: .. . . - . ~ ' . . . -." ovyet - Aman 

iş birli~i muh
temel mi? 

B. Hitler So vyetleri 
Hindistan ve lraka 

Habbaniye civa- da sükôn, Ha- Mihverin Şinı..ali lnönünde yapılacak mer 
rında Irak top- beşistanda iler- Afrika~a nak?i- Merası·me b-u sabah 
çı.su çekilmeğe l~r yatı hır baylı 

yürütmek istiyo.rmuf mecbur o)du Rc~eılerinitalyanları Ön}end\ saat onda başlanı 
-o-- a31 ıarca durdurdulıları -o-_ 

B Staı~: Bitler lralılılar 3 İngiliz ıayya- ~·erler İngilizlerin İngilizler mihver nalrli· 
mÜıaııat mı edece1ıler1 •• resi!'i ye!'': in_f!lepe icbar elin~eçti.. yatının tamamen rnene-

Radyo ~azetesine göre Sovyetlcrin ettılılerını SOylıyor~ar Kah're 10 (A.A) - Orta şark 1ngiliz dilemiyeceğini SÖyliyOr 
Belçika, Yugoslavya ve Norveç gibi hü- Kahire, 10 (A.A) - Orta şark Ingiliz kararg thının tebliği: Londra 10 (AA) - Yunanistanda 
kümetlerinin artık mevcut olmadıkları karargahının tebliği : Irakta Rabbaniye Tobrnkta kayde değer mühim bir ha- İngiliz imparatorluk kuvvetlerinin tah
icin Moskovada birer mümessil bulun- ve Basra mıntakalarında vaziyet sakin- dise yoktur. Sollumda İngiliz motörlü liyesi harekatına müessir bir surette iş
duramıyacaklan hakkındaki kararı her dir. · kuvvetleri ~arruzi devriye faaliyeileri- tirakten sonra, şimdi İngiliz donanması
tarafta alaka uyandırmıştır. Habbaniyeden ilerliyen Irak cüzütam- ne devam et~işlerd.ir. nın gayretlerini şarki Akdenizde teksif 

Londra radyosu bu karardan bir şey ları Ramadi ve Tallajiye çekilen asi Habeşistanda şµn.alden ve cenuptar.1 ederek Sicilyadan Libyaya asker nakli-
a.nlıyamadığmı bildirmiştir. Londra tah- kuvvetlerle temas muhafaza etmekte- Ambalagiye ilerliyen kuvvetler yeni te-' yatına mani olmağa çalıştığı anlaşılmak-
minlerine göre, bu kararın üç ihtimal- dirler. rakkiler elde etmişler, esirler almışlar, tadır. 
Je alakası olabilir : ve düşmana mühim kayıplar verdirmiş- Maltayı ü.s ittihaz eden torpitolar 

Evvela, SoVy'etler Birliğinin Belçika mAK RESMİ TEBLİÖİ Ierdir. düşmanın vapur kafilelerinin Sicilya 
ve Norveçle ticari münasebetJerde bu- Beyrut, 10 (A.A) _ Irak tebliği : Şarki Gocamda Debremarkostan ricat boğazını geçmesine mani olmaktadırlar. 
lunduğu malfıxndur. Bu memleketler eden düşman garnizonunda 200 asker Alınan. ve İtalyan . askerlerini hamil olan 
'.Alman işgalinde olduklarından mübade- Hava bombardımanları Habbaniyeyi ölmil§ ve ·200 asker de yaralanmıştır. gemilerin Fransız kara sularından geç-
Je ancak Alıruinların müsaadesiyle olur. topçu ateşine tutan Irak kıtalarını da- Cenupta harekatımız muvaffakıyetle meğe çalıştıkları malfundur. 
ihtimal ki bunun için Almanya Sovyet- ha iyi mevzilere çeki1meğe mecbur et- istikşaf etmektedir. İngiliz hava kuvvetlerinin yardımlan-
lerden böyle bir karaı· istemiştir. Fakat miştir. Irak topçusu İngiliz mevzilerini CENUBİ AFRtKA RESMİ TEB!.Jôt na, torpito muhriplerinin ve tahtelbahir-
bu ihtimal zaiftir. Belçika için doğru muvaffakıyetle bombardıman etmiştir.. Nairobi 10 (AA) _Resmi t.ebliğ: lerin kullanılmasına rağmen asker nak-
oJsa bile Yugoslavya için doğru değil- Irak kıta1annın kayıplan da mühimdir. Şimali Habeşistanda imparatorluk liyatınm tamamen mened.ilemiyeceği 
dir. . . Bir İngiliz tayyaresi kaçmağa ve diğer kuvvetleri Ambalagiye cenuptan yak- anlaşılm~dır. .. 

Hatırlardadır ki Yugoslavya ile Sov- biri Gergükte yere inmeğe mecbur !aşmaktadırlar. Şimalden Asmaradan ge- Yunanistanm ve 12 adaların duşman 
yetler arasında harptan bir kaç saat edilmiştir. len kıtalar tara!ından hücuma uğnyan elinde olması, !skenderiye istihkamları
evvel bir dostluk ve ademi tecavüz pak- B"tün Irak tayyareleri üslerine dön- düşmana karşı muvaffakıyetli terakki- nın o ıiisbette daha şiddetli hücumlara 
b imzalanınış ve Sovyetler Yugoslav- · .. r d'. ler elde edilmiştir. maruz kalmasını intaç edecektir. 
yayı teşci eder gibi görünmüş ve taar- mu6ş er n · İ giliz' h k tl . V Cenupta İtalyanların azimli bir surette İsken deriye gibi Süveyş kanalı da mü-
ruzu da takbih ebniştir. . ~ayısta n ava uvve e~ a- mukavemet ettikleri mevzilerde yağ- kemmel surette müdafaa edilmektedir. 

İkinci ihtimal de şudur : Ingiltere Bal- ş~ş ıst~y~~unu bom~ardıman etn;ışler- morların iz'acına rağmen taarruzumuz Düşman hava hücumları ve paraşüt-
tık meınleke~erinin Sovyetlere ilhakını dır. ~ır duşman nak]ıy~ ta~aresı K. iyi neticeler venniş ve düşman mevzi- çü kıtaları indirmek suretiyle Süveyşte 
kabul etmemektedir. İngilizlerle Sov- Otuz ıstasyonunda yere ınmege mecbur lerinden atılmıştır. Zaptettiğimiz mev- münakalatı iblaie teşebbüs edebilirse de 
yetlerin anlaşmasına marn olan budur .. edilmiş ve zaptedilmişfü. Tayyarenin zilerin bir tanesi 13 kilometre derinli- İngilizlerin mililakalata haklın oldukları 
Sovyetler, İngilterenin Jm ısrarına mu- mürettebatı esir edilmiştir. ğindedir, dağlarda çok müsait mevziler muhakkaktır. 
kabil bu kararı ittihaz etmişlerdir. Bir İngiliz bombardıman tayyaresi de hazırlanmış olan bu müdafaa hattının Ölünceye kadar müda!aa edilecek olan 

ti(üncü bir şekil de hadisenin B. Sta- Bağdat ile Vaşy~da arasında yere in- zaptedilmesi mühim bir hareket olmuş- Girit ve Kıbrıs İngiltere için büyük ve 
Iİ!;1i~ baş!e~ğe ge-.:mesiyle alakadar meğe mecbur edilmiştir. 4 kişilik mü- tır. 1936 da İtalyanlar bu mevzilerden hayati bir ehemmiyeti haiz bulunmakta-
~orulmesıdir. Ve bu Sovyetlerle Al- tt b t · l ıctır birinde Habeşliler tarafından aylarca dır. 

d kı b. . b' 1..... . b re e a ı esır a ınm ., . 
manya arasın a sı ır ış ır ıgmm aş- - --- durduru~uştu.r. 
Jan~cı o~dır. . .. F Al " Kıtalanmız cenupta Negellinin 70 ki-

Bazı İn~. gaze~elenn.~ ~ore ~u h~- rı nsız • man mu na. lometre şimalinde Aduloya ve Gavel1o-
reket, Stalin ıle Bitler gorüşmesıne bır .nun 70 ilometre . şimalinde Alkadaya 

zemin hazırlamakla alilkahdır. sebetJerı· ne safbad' a? yaklaşmaktadırla~. 
Bitler Sovyetlere Hindistan üzerine 1 - ---

harekette tam bir serbesti verecek ve 

---- ---
.Amerikada vapurla rın 

himagesi inoeıenigor 
Irak üzerine de bir istila ha:reketi ic;in ---~ '/ngiltereye Amerikan 
bir teklif yapacak, buna mukabil de "'a • ı 1 Bir vapur kafi-
Avrupa hudutlarını garanti edecektir.. ' . yn meşgu yardımı ve A manya . ' . 
Ukrayna buğdaylariyle Kafkasya pet-

11 

- ı • K ) d • 
rollerinden istifade eden ve buna mu- F ransadan . as- A 1- ·ık d ı ı esı iZi enıze 
bbil makine ve saiı: m~~lat veren Al- . iman ar ) e• I! 
manya, Sovyetlerle ış bll'liği yapacakflr. k • k • ha le 8 m 

Deyli Niyuz gazetesi. bttnu Amerika- er i!'eçırme ıs- ... .... _ ·ı d rp v ZI 1 
nın barba snUdah a.l esine \)\r Almo.a kar- - I'R. no~ &.'r.'LD. a.~ k 
şılığı telakki etmektedir. temı·yorJarmış aet irece 
. ~ö~ü~or ki üç meinleke~in müme~- yardımdan hah- -~ . . . 

sılliklerınm lAğvı hakkiiıdaki karar bır J ----<>---
®k vaziyetler ihdas etm'iştir. :Bunu lfa- • 
sit görenler olduğu gtbi bir çok mana- Aınerilıan yardunı seftıJer 
tar da verenler vardır. Fransız • Alman 

Çine yardım etmelı i~in 
de yeni bir deniz 

hattı açıldı.o 

-----------------
Vilayet heyetleri inönüne gittiler • r 
rimiz Jehitlerin lıabirlerine çiçelıler 
Ankara, 10 (Yeni Asır) - Y ann Merasime iştirak edec 

(Bugün) İnönü şehitliğinde yapılacak miz, şehitlerimizin kahiri 
büyük meraı>imc vilayetlerden iştirak çekler atacaklardır. 
edecek heyetler İnönüne hareket etmiş- Merasime yarın (Bug" 
Jerdir. ba~lanılacaktır. 
11111111~111111111ıı111111111111111111111111111111111111111111· 111111111111111111111111111111111111il111 

Atina elçimi:z yakında gelec 
konsoloslarımız y erlerinde kalac 

ANKARA, 10 (A.A) - '.Atina elçisi Enisin ve maiyetinin T"' 
için Alman hariciye nezareti nezdinde teşebbüste bulunulmuştur 
ve Gümülcine konsoloslarımız yerlerinde kalacaklardır. 
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Yeni P. T. T. şefleri 
larını dün bitirdi} 

~~-------,,,,.,,.,,,,,-~~~--~~ 

Şef diplomaları merasimle veriıd· 
:Ankara, 10 (A.A) - P. T. T. Umum zun olanlara diplomaları 

müdürlilğü memurları arasında sicilleri vekaleti P. T. T. umum 
ve mesaileri itibariyle şeflik liyakati kanı huzurunda tevzi edi 
görülen 48 memur, tahsil müddeti bir kalat vekili Cevdet Keı·· 
.sene olan Ankara P. T. T. kursundan 
bu sene mezun olniuşlardır. Bunlar P. 
T. T. hizmetlerinin her şubesinde şeflik lu tarafından mezunlara 
yapilbilecek bilgileri nazari ve tatbiki rinde muvaffakıyet teme 
olarak ikmal etmişlerdir. Kurı.tan me- lazım gelen öğütler ver' 
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Dün A nkarada yapılan futbol ma 
~--~~---~~~ 

Ankara, 1 O (AA) ·_ 19 Mayıs stad- Birinci devre gibi ikinci 
yümünôe bugün Harbiye ve Demirspor- !ıfır neticelenmiştir. 
la Gençlerbirliği ve Maskespor karşılaş-
mışlardır. Harbiye idmanyurdu ile De- h lı .. l 
mirsporun karşılaşmaları zevksiz bir ması eyecan ve guze 0 

lm t H ik. takımd bu-..:~1. lerbirliği hakim bir oyu oyun o uş u. er ı a y~ 

bir anlaşa~amazlık göze çarpmakta idi. O • 1 galip gelmiştir. 
~CICC'°~~~J"'J"'~~ 

· YALAR ŞAYi Makineye 
Verilirke Istanbulda 

lngiliz hava kuvvetleri rılanlar el 
Bingazige hücum ettiler tekrara· 

IRAK HADİSELERİ, SOVYETLER münasebatına bağlı.. ---o--

~!~ hakkındaki şiddetli f lin -~ b' AMERIKADA MUHTELiF SUÇ· 
. dikk. ti Ibetın kt Ber 10 (A.A) - Yarı resrnı ır ( IH 

~~şrısyat ~ d su Irak h ce k w:I. he- kaynaktan bildiriliyor: LARDAN B R COK M VER 
Vaşington ıo (AA) -Amerika bah- Garbi AkdeniZdeki Al· bı•lı•r)e 

riye komisyonu kızıl deniz mıntakasmda İ h h"" 
yeni bir deniz hattının açıldığını bugün man ve talyan ava U• o i 

uır. ovye ra yo are e a- Berlinin resmt ve gayri resmi mahfil- . 1 1 1 
ince tel~ etmiş ve .bu harek-:.tın İs- lerinde Alman - Fransız münasebetleri- TEBAALARI TEVK f ED LD 
~. file.~de fena tesırler yaptıgını da nin istikbaldeki inkişafı hakkıiıda çok ---<>-
bildirmiştir. . ihtiyatlı davranılmaktadır. Siyasi mah-

Irakta yeni hır hareket olmamakla fillere göre görüşmeler şimdiye kadar 
beraber, Rutbah tal-!are ll?ey~~ da bu meseleye yeni bir unsur ilave etıne-
İngilizler tarafından ışgal edil.ınlştır. m. t' 

Bu mevki, Bağdattan 350 kilometre 1§ ır. 
uzaktadır. Alman hariciye nezareti, yalnız Al-

Berlinin Irak hakkındaki karan he- man - Fransız müzakerelerinden bahs
nUz mal\im deiti}dir .. Bir Berlin telgrafı ederek gayri m~gul Fransadan asker 
bu mesele hakkında Almanyada azami geçirmeği istediği hakkındaki yabancı 
ihtiyat1a hareket ettiğini bildirmiştir. menba1arın haberleri üzerinde vaziyet 
'.Ayni kaynak, Iraktn yardım için Al- almıştır. 
manyaya müracaat ettiğini ve fakat Al- Yaban.cı haberlerin sır! b.unl~~ n~ş
manyanın henüz karar vermediğini bil- redenlerın anlaşılmaz zihniyetını gos-
dirmi~ir. terdiği bildirilmektedir. 

"Habef imparatorile 
B. Çörçil araaında 
ç~kilen telgraflar 

' .rSiz Nazi şalıilerinln 
tardettııııerı ltölıüm
darlar arasında lllı 

muzafferane 
dönensinlz •• n 

Londra 10 (Radyo) - Habeş impara
toru Haile SelAsiye Adisababaya girme
si münasebetiyle İngiliz başvekiline aşa
ğıdaki telgrafı göndermiştir: 

•MiJletimin İngilizlerle birlikte, dli§
manm hezimetinde büyük rol oynama
sından iftihar duymaktayım. Habeşis-

FRANSAYA AMERİKAN YARDIMI 
Vaşington 10 (A.A) - B. Kordel Hull 

işgal altında bulunmıyan Fransa için 
her ay iki vapur iaşe mevaddının nak
line müsaade ebniştir. Bunların bedel
leri Fransanın alacaklariyle ödenecek
tir. Hariciye müsteşarı Ve1s te umumi 
vaziyet değişmedikçe bu anlaşmanın de
vam edeceğini, yardımların derecesi 
Fransız - Alman iş birliğinin inkişafı 
derecesine bağlı olduğunu söylemiştir. 

---- ---

Vaşington 10 (A.A) - İtimada değer 
haberJere nazaran Alman hiikümeti 
Amerika limanlarında bulunan yabanc1 
vapurların müsaderesi hakkında Ame
rikaya verdiği notada ilk defa olarak 
Amerikanın tngiltereye yaptığı yardımı 
bahis mevzuu etıni§tir. 

Sanıldığına göre Almanya Ruzveltin 
yabancı vapurların müsaderesi için hak
lı bir sebep olarak fevkalade bir vaziye
ti ileriye süremiyeceğini, çünkü İngilte
reye Amerikan vapurları verilmesi yü
zündendir ki Amerikan vapurları mik
tarının azaldığını iddia etınektedir. 

TEVKtF EDtLEN 
MİHVER TEBAASI .. 
Nevyork 10 (A.A) - İkamet tezke-

relerinde yazılı ikamet müddetlerini 
geçirmi§ ohnak suçu ile bir çok ttalyan
lann tevkil edildikleri ve diğer bir çok
larının da ilzerlerinde araştırmalar ya
pıldığı öğrenilmiştir. 
Çarşamba günü de 160 Alman deniz~ 

cisi tevkil edi~ir. 

ŞtLtDE 2 VAPUR 
MOSADERE EDtLDt 
Şili 10 (A.A) - Şili hüküme1i dün 

Talhakuano'da bulunan 1392 tonilatoluk 
Selma ve 1700 tonilatoluk Leyla adın
daki Danimarka vapurlarını müsadere 
ebniştir. 

------~ 

Akdenizde bir 
In~liz ~emi 

kafilesine hü. 
cum edildi tan seferinin muvaffakıyetle tetevvü- B R iti -"'fa M s r 

elinde amil olnn bütün imparatorluk le- • uzve n 0 9' 1 1 

bildirmiştir. Ayrıca Çine de bir hat açıl- Cuml8ft hiÇ bir netice Radyo gazete.sinden: Y 
mıştır. Her iki hatta da Amerikan li- vermedi.. suz, faydasız ve hazan te, 
man1arında kayıtlı vapurlar işliyecektir. yialar hfila memlekette d 
Bundan fazla tafsilat vermekten imtina Londra, 10 (A.A) - Amiralhk dai- Bunlardan bir tanesi C" 
eden komisyon azaları demişlerdir ki: resinin teb~ği: Perşem?e _sab~ ~sa- tesinde gördüğümüz neş 

Vapurlann faaliyeti hakkında tngilte- atlerde d~nız .~uvvetlerımız Bıngazı ~- şıhnaktadır. Bu neşriyatta 
renin aleyhine kullanılabilecek malt1mat manına bır hucum yapmışlardır.. Li- «Bir kariimizden bir me 
verınemeği kendimize .sıkı bir düstur manda demir~ d.~~m~ gemilerine isa- bize soruyor: tstanbuldan . 
edindik. betler kaydedildıgı muşahede olunmuş- di sene dönııt1ferine müsa 

tur. İki düşman iaşe gemi.si li_mana. ya~- ceği söyleniyor> denilme 
KIZIL DENtZE GELECK Fll..O ]aşırken yakalanmış ve tahrıp edilmiş- için şehri terketmek istemi 
Londra 10 (A.A) - Şileplerden mü- tir. Bunlardan .. b~ tanesi üç bin ~~:ıni~~- Bu bir yalandır. Evvel 

rekkep bir filonun kızıl denize harp mal- to. luktu. _Ve m~mat ~şıy~ .digerı 5 tedbiri olaraktstanbuldan g· 
zemesi nakletmek i.iz.ore Amerikan li- iJt! alt b t mJ-ı h mınde di "' c. ı ın o a o ac ı · rar İstanbula dönmelerin 
manlarmda toplandıkları Vaşingtondan 
bildirilmektedir. Hariciye ve bahriye ne- Londra, 10 (A.A) - Amirallik ~e- mani ol.mas~ bir manas 
zaretleri bu vapurların himayesine ait sinil1'l tebliği : Garbi Akdenizdeki hare- tanbuldan gıdenler, sebep 
meseleleri tetkik. etmektedir. kat esnasında Alman ve İtalyan tayya- yine dönebileceklerdir. Bu 

Mrııu ıeleri deniz kuvvetlerimize karşı birbi- dir. Fakat tehlike bibneden 
1
' h rini takip eden hücumlar yapmışlardır. h.er ~al~e ma:ıasızdır. İs Mi verin silahlı bir Bu hücumlar 8 mayıs perşembe günü mek ıstıyenlenn normal şa 

• b l öğleden sonra ve akşam devam etmiştir. tinde dönmelerini menede~ 
. ge'J1llİ Ofl TI dı. Gemilerimizden hiç biırisine hiç bir ha- yoktur. Bu kalabalık şeh 

--<>. sar olmamıştır. Her hücum yapıldıkça yanl~ muvakkaten :ne. 
Londra 10 (Rad ) • ın· ·1· · Alman tayyareleri deniz avcılarl!lllZ ta- me]ermde hem kendile , yo - gı ız amı- · b k ih tı d ml 

rallık dairesinin tebliği : rafından yakalanmış ve hücum bu su- ' aş a c e er en . m~ e 
Bir karakol gemimiz düşmanın Öner retle kırılarak avcılarımız ve filonun vardır. Bunun aksme ın 

adlı bir müsellfilı gemisini batırmıştır. hava dafi bataryaları tarafından ge~ olur. 
---~ püskürtülmüştür. Bir avcı tayyaremız ----

lnırilterey 
manhava 

hafif ~e 

Nisan ayında Al
ınanlar ne kadar 
~emi batıra

bildiler? 

kayıpbr. Diğer bir avcı tayyaremiz kay
bolmuşsa da mürettebatı kurtarılmıştır. 
Düşman hücumları torpil tayyareleri, 
avcı tayyareleri himayesinde seyreden 
yüksek irtifa bombardıman tayyareleri 
ve avcı himayesinde seyreden pike bom
bardıman tayyareleri tarafınddll yapıl
mıştır. Bir defasında Messerşmit ile av-
cı tayyareleri himayesinde seyreden 25 Yalnız "arpte b. 
pike bombardıman tayyaresinden mü- -:. 
rekk.ep bir teşekkül daha hücuma baş- de hasa .. aı v 

taatına kendim ve milletim namına hay- f I I I lıralına melıtup 
ranlık ve şükran duygularımın iblağını NG L z ZAY ATI YOK, 9 MIH· veriyor- CEMAN YEKON 488124 TON 
ekselanc;ınızdan dilerim.> VER TAYYARESi OÜŞTU- Kahire, 10 (A.A) - Amerika reisi- HACMiNDE 106 GEMi BATJI 

lamadan evvl deniz avcı tayyareleri ta- Londra, ı O (AA) -
:afından yakal~~ş, ?aı:~ak .~~.ette ~a- ve dahili emniyet nezare 
gıtılmış ve. gerı pus~urtu~uş~ulmr._ Duş- Jngiltere üzerinde İngiliz av 
manm yedı tayyaresı tahrıp edı ış, beş ri gece üç Alman bombard 
tayyaresi ciddi hasara uğratılmıştır. resini tahrip etmişlerdir. Dü 

Bav Çörçilin cevabı: cümhurunun oğlu yüzbaşı Ceyms Ruz-
.:Majestcnizin payitahta dönüşü şü- Londra, 1 O (AA) - Amirallik da- velt dün orta şark İngil!ız orduları baş- Londra, 1 O (AA) _ Resmen bil-

mullü bir ~cvinç He öğrenilmiştir. Siz, iresinin tebliği: kwnandanı general Veyvcl tarafından dirildiğine göre Nisan ayı içinde düş
nazi şakilerinin memleketlerinden tard- Garbi Akdenizde harekat esnasında kabul edilmiştir. Yüzbaşı Ceyms Ruz- man tarafından batırılan vapurların to
cttikleri hükiimdarlar içinde vatan top- Alman ve İtalyan tayyareleri deniz kuv- velt babasından getirdiği bir mektubu najı 488, 124 tonilato ve adedi 106 dır. 
raklarınn muzafferane dönen hüküm- vetlerimize karşı biribirini takip eden kral Faruka verecektir. * 
darlardan hirincisi oldunuz. Majestenize hücumlar yapmışlardır. Bu hücumlar 8 Radyo gazetesine göre batan gemile-
İngiliz milletinin mütesanit dostluğunu Mayıs Perşembe günü öğleden sonra ve <'ılar himayesinde yirmi beş pike tay- rin 60 tanesi İngiliz, 43 adedi müttefik 
ve en İ,Vİ temennilerimi bildirmekle hah- akşam devam etmiştir. Gemilerimizin yaresi deniz avcılarımız tarafından ya- ve 3 adedi de bitaraf gemilerdir. Har-
fiyarım > hiç birisinde hiç bir hasar olmamıştır. kalanmış ve parlak surette dağıtılmış ve bin başladığından beri bu rakam ancak 

----~- Her hücum yapıldıkça düşman tay- ~eri püııkürtiilmüştiir. iki defa a~ılmıştır. Bununfa. beraber ln-
B. R.uzvelt i ile~İ]10r.. ynreleri deniz avcı tavyarE-lerimiz tara- Düşmana üç torpil ve C. 79 tipinde giliz amirallık dairesi bir noktaya işa
Vaşinglon. 10 (A.A) _ Hafif mide fından yakalanmıs Ye hücum bu s~r.et~e bir bombardıman tayyares; zayi ettiril- ret ediyor: Bu zayiatın 187 bin tonu, 

rahatsı7 lığın<lan muztarip olan reisicüm- k~rılmıştır. iki avcumuz kayıptır, bırının miş ve iki torpil tayyaresi de ciddi ha- ,A.kdenizde Yunan harekatı sırasında 
hur bay Ruzv~ltin harareti hemen he- pılotu kurtulmuştur. sara uğratılmıştır. Yunan limanlarında batırılmış olan Yu-
men normal halini alnuştır. Fakat dok- Düşman hüc.um.lan to~pil tayy .. arele~i, Deniz avcılarımiz Üç tayyare düşür- nan gemilerinden mürekkeptir. in iliz-

--~..:uıı:...~l.Ul.-"'>.U.U.ll:L-~ ı:..._..l. _ .... _......._.___....ı___ ..... L--.L_:..-l~-a.• ..ı·-·-.ı:ı-~------~~--.a..~-·A -

Londra 10 (A.A) - Amiralık dai- relerinin bu gece yaptık] 
resi düş~anın son haftalar zarfında 600 bundan evvelki hiicumlara 
bin tonilato hacminde gemi lı:aybettiği- daha küçi.ik mikyasta olmu 
ni bildirmektedir. Nisan ayı zarfında İn- noktaya mütemerkiz bir 
giliz ve müttefik kayıplarını teşkil eden mıştır. Memleketin içinde 
448,125 tonilato içinde Akdenizde yapı- talara bombalar atılmıştır 
lan .son şiddetli hareketteki kayıplar da ekserisi müessir olmamışt~ 
dahildir. Akdenizdeki kayıplar büyük ıı;ilterenin garbında bir şeh.ı 
ekseriyeti Yunan limanlarındaki Yunan sar vardır. Memleket d~~ı~ 
vapurları olmak üzere 187.054 tonilato- yaralı mikdan büyük degıl 
du. Nisan ayı zarfında ~lroanlar bir Londrada alarm verihnen 
milyon 144.995 tonilato ve Italyanlar 74 
bin tonilato bahnmş olduklarını iddia 2.912.000 tahmin edilıncktec 

• A sıı Alni 


