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Aln-ıanlarnı SuriyeıJi ;.~gal et1nek tP.,ehbiisünde bultuunaları ihti1naline karşı lngilizlerin tedbirler ittihaz ettik!.eri. 
bildfrilen Filistinden bir manzara: Bellen şehri 

~~"""""""""~~~~'>'<O""'""""""""'""'"""'"'""'-~~"""'""><.:><:><:""'""""'""'-'<::>-'<::><::><::><::>-<::'>'<:>-""""""""""~~~"""" 

lzmir kacJınları
na bir hitap 

ı$iındiye lıadar aza ol· 
'ltl~anlar! Yardım 
~e11enler Cemiyetine 
giriniz •• 
Bütün dünya ateş içinde. ıstırap için

~·· hırs içinde yanıyor. Dünyada sulh, 
b~rriyet, istiklal ve terakkiden başka 
ır dileği olmıyan Türk milleti bu çıl

l:ın alevin kendisine de sirayet etmeıne
•i lçin her türlü tedbiri...- alıyor. Türk 
~ilJeti diyorum: Çünkü önderleri:niz, 
1dare rdenlerimiz bizim kurtarıcıları
~ııdır. koruyucularımızdır. Kalplerimiz 
81llf'l tnönünün kalbinde çarpıyor. 
~~un fikirleri bizim fikirlerimizdir. 

unyada görülmemiş bir vahdet. canlı 
~e muazzam bir kudretiı. En büyük 

Uvvptimiz birliğimizdedir. 

]· :!~pimi•in yegane ülkümüz bu bütün
. ilgu muhafaza etmektir. Erkeklerimiz 
~rrini .güçlerini bırakıp hud11tların11zı 
klemeğe gittiler. Hudutlar, Türk tqr

h.kları yahanı!ıların tahmin ve bsav
Vurlannln i.istündc ınukaddestir, Bir 
•vuç 'Türk toprağmı :ııhn hak1n. kıı!-..!j!ı-

. "JZI verin: Bizitıt için ölmlerin seı;ini 
duyacaksın12. Orada eriyen kan. rt. ke
l>ıik zerreler, atomlar halinrle · istiklAI 
.\&Vaşında sevinçle ölenlerin sevgilerini~ 
lıeyecanını, aşkını bizim kanımıza i.illi
~or4 Bu toprağı alın, yüzünüze sliriin ... 
l!ıze hayat veren o. tarih ve 'i('rd vci'en 
o, bizr Türklük rurur ve azmini vert'fl 
Odur. 

'Rayat, tarih v<! şeref sembolü olan hu 
lıudretli toprağı, vatanı gelecek nesle 
bütünlüğivle verebilme-k icin icap eder
~ ölmek .bizlere en büvük saadeti ve-
nr . 

..... 
Geçenlerde bir köyde askerlik çağına 

Yaklasmıs bir dt>likanlıva lfıf arasında. 
•haydi hazırlan bakalı,;,. Silah ba~ına' 
\'o] görüniiyor> dedim. Yüzü kızarılı, 
Rözleri parladı. Türk to9rağın1n öz m&h
~1,Jli.i, Tü!'kJüğiin şerefli n~üme~c;ili olan 
bu gene. •in•aallah. dedi. lakin tevze, 
·'•hit ol,;,ak her hse nasip ofor mu ki•• 

1şt"' bu r:lvnı topraktan. maziden hayat 
almış Türk k~dınının kalbi de cin,;yct 
f~rki gözetmeksizin ~ahlan!lrak hiiyiik 
i•ler yapmak için ya~ıyor. Tıpkı bu de-
1ijcanlı gibi vatan uğrunda en btiyük 
hi>meti yapmak fıl""atını kacırmakt~n 
~orkuyor. Bütün Türk kadır.ları ay~ı 
• k ve avnı heyecanla pıesbudur 

l<uvvetli hryecanlar, olgun fikir1nr 
bısana inanı1n1.az işler yaptırır, n1ucize
]pr varattırır. Heyecan ve fikirl0ri kuv
\ret]j olmıyan in~anlar Lc;;e dumura uğ
rar. tnc;nn ruh ve uzviyE'linin do~urd11-
İUJ, milli cemi.vctin büYüttüğü, kuvvet
lendirdiği fikirler ve heyecanlar fikir ve 
hevecan olarak kalamaz. hareket ve iı; 
haline ııeçmek ıstırarındadır. 

Türk kadını içinde yanan yardım işti
~akiyle normal ?amanlarda olduğu gib; 
huzur icinde sırf ~ünde1ik islerini vap
llıakla iktifa edemezdi. Büvük Milli. Se
'irniıin s:ı'.'!n r"fikalar1 Mevhibe fni..lnii 
h1 ı sel ,ııjbi cor::an heyecana bir mecra 
a~tr. Ankarada ·vardım sevenler re-nıivc
tini kurdu . Bu ~emiyete hepimiz 1<oJı..en 
ha~landık. Fakat demin de d~d;;,;.,.. ~ibi 
bir harekete vr ise geçmiycn kalbi ra
bıtaltır in~anları bl"'c;;leyio l,i.ivütmez. 
'F'•vdalı ~ımaz. 

Değerli valimizin, hcpin1izin seve;i Vl 

~aygı~ını ka1anan sayın rsleri hayan 
){evser Tuksal altı ay evvel yard•m se
\ten}er cemiyetinin f7,mir !?ubesini tesic:. 
•tnıekle hu mahalli iht;yaca revnp \'H

llıis oldu. Simdi arka•ır.da yü>krc 0 ka
~ın kafalariyle, kalpleriyle, ell~riv~~ ~a-
1Şlyor. Buraya t:?;irenlrr kendı kucuk, 

f."'rı benliklerini unutuyor. Burada 1-rn
~~ daval~rı .. ~~ln_;ıy~r. Bura?a ilk defa 

al"ak gordugunuz 1nsanı bütün hava
~nııda tanıyormus gibi seviyorsunuz. 

U milli heyecan havasında, cok i<ler 
>ııeydana çıkıyor. · • 

* Bugün bizlerden daha çok i•ler he'<le-
tıen t?:Ün}erin arefesindeyiz. Hic bir z.a
rnan hiç bir yard1mı esirgemiv~n hayır 
g'Vjr· vatanperver, alicenap İzmir tüc
car arı -küçiik büyük-. şimdi de harp 

· Korsanlar . avıanl"or 

Bir Alman 2e
n-.isi daha ya
kayı ele 1lerdl 

ı~akta harp ıazigeti 
--<>----

ln~ilizler tayya
re ile asker 
~etiriyor 

Korsan gemisinin iaşe ıralı resmi tebliği tngi
deposu 11e ele geprdiği lizlerin garpte müşfıül 

bir Hor11e~ 11apuru 11aziyette olduğunu 
zaptolundu.. söyliyor .. 

Londra, 11 (A.A) - Bahriye neza- RESMi TEBLll: 
retinin tebliği : Bir Alman korsan ge- Londra, 11 (Radyo - S. 21,10) - Rut-
misi içi.n iaşe vapw·u vazifesi görmekte hah kalesi bu sabah lngillı bava kuvvet
olan Kuborg ismindeki Alman ticaret )erine ait zırhlı otomobiller tarafmdan 
vapuru ile Kessi Brogri adındaki Nor- zaptedilmit tir. Düımanm b ir çok kam
veç petrol gemisi Hint okyanusunda yonlan tahrip edilmiıtir. Rutbahda bir 
Avusturalyanın Kambera kruvazörü ile lngiliz garnizonu bulunduğu gibi bütün 
Yeni Zelandanın Lender kruvazörü ta- bu bölge lngiliz koııtrölü altındadır. 
rafından yakalanmıştır. Kahire, 11 (A.A)- - Orta şark ln-

Yakalanan bu vapuı·]arın tonil3.tosu 11i1iz kuvvetleri umumi kararg8.hının teb-
7000 tondur . Bu ~cınilcrde bulunan b:O: !iği: 
ınikdar Çinli ve Norveçli kurtarlunıs ve Irak.ta H abb an i:,re ve Baara b ölgel c-
17 Alman zab!ti iJc 47 Alman ta:ı,:fası rinde vaziyet süküneti muhaf~ et-
esir alınrnıc;;trr. mektedir. 

DAHA EVVEL BATIRILAN KOR: * . 
SANJ EVSAFI Bağdat 11 (A.A} - 10 Mayıs tarihli 
Londra. 11 (A.A) - Royterin öğren- Irak resmi tebliği: 

f Son" 3. c:U Sa lüfede l r Sonu .1. ni Salıifed• 1 
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Orta şarkta bir yeTde bulunan Yııgosl.ıu kTalı, başuekili ve hükümet erkftnı 

Alman ve ıtaıuanlar Yu
gosıavgada rahat değil 

---o----

Sırp ~eteleri 5 
fırka askere 
karşı 2eliyor 

----0----

ı Almana mulıabil on, 
20 Sırbın öldürülmesi 
çetecileri yıldırmadı 
Londra, 1 1 (AA} - Nevyork 

Taymia gazetesinin Büdape§tedcn ald1-
ğ1 haberlere göre Sırp komitecileri Al
man ve lta]yan kuvvetl<-rine şiddetle 
mukavemet etmektedirler. Bu komite
ciler, Karadağda, Sırbistanın merkezin
de ve hattA Belgrat civarında münferit 
gece harpleri vermektedirl~r. Beş fırka
nın tahşit edilmiş olma~ına rağmen 
Sırplar ve Karadağlılar silahları, hatta 
<J-lde ettikleri topları ile komitecilere il
tihak için dağa çıkmaktadırlar. 

Belgratta Alman yaralılnrı çoğalmak
tadır. Alman kuvvetleri öldürülen her 
Almana mukabil 1 O ve hatta 20 Sırp 
idamiyle mukabele etmekte ve buna 
rağmen Sırpların mukavemeti devam et
mektdir. 

SON DA İK.19 

Amerika Hind 
denizine bir 
filo ~önderdi 

Nevyork, 11 (A.A) - Maruf mu
harrirlerd en T erson ile Kalleni' n Nev
york Deyli Miror gazetesinde yazdıkla
nna göre Hint denizine hilen bir Ame
rikan deniz filosu gönderilmiştir. Mak· 
•at Kızıl denizde müteyakkız bulunmak, 
Alman ve Japon gemilerinin işbirliği 
yapmalarına mani olmak ve ngiliz bah
riyesini munzam vazifelerden kurtar· 
maktır. 

A11usturalya • Çin mii· 
nasebetleri sılılaşıyor 
Kamberra, 11 (A.A) - Hükümet 

Avusturalya ile Çin arasında kar11ıl1klı 
diplomatik heyetler gönderilmesini ka
bul etmiştir. Bu karar Çunkinge bildiri
lecektir. Bu hususta Çunk Kingten dos
tane bir cevap verilmesi beklenmekte
dir. 

~ı:r.r~or...-.; "'"""'°'"~ ---------------

Almanların he
defi neresi? 

Pek ga n a 
kacakl rı 

KıbTıata; Filiıtincl 
tedbir ntlı -İngilizler Suriyenin 

Almanlarca işgali 
ihtimaline lıarşı 
hazırlanıyorlar .. 

Nevyork, 11 (A .A) -- Nevyork 
Taymiı gazetesine göre Yunania
tand a ve Ege deniz indeki a dalar
d a Yunan A lman kıtaları önü
'11Üzdeki günlerde Suriyeye çık
mağa hazırlamyarlar. 

A lm anlar Suiyede fü kur dukla
rı takd irde Amman ve F ilistinde
k i İngiliz garnizonları arka dan 
g elecek ani b ir t a a rru z a kartı 
koymağa hazırlanıyorlar. 

İngilizler Suriyede A lmanlara 
m ukavemet e tmek ü zere Kıbırı•a 
h a v a m üfrezeleri ve h afif har p 
!!'em.ileri vöndermislerdir. 

FILISTINDEKt INGILIZ 
KUMANDANLll:I 
Kudüo, 11 (A.A} - Resmen bildl

rildiğin~ göre general Matlond Vilson 
Fili.stindeki lngiliz kuvvetleri kuman
danlığını deruhte etmiştir. 

Almanlar işgal etmek teşebbüriinde 
bulunurlarsa ne yapacağı merak edite.. 
Framanm Suriye fevkııllide komi.seri 

general Dentz 
ıc=ca=ccccoaaoccccc:===========c 

lngilizler yine Ber
line hücum ettil•r 

Londra çok şid
detli bir taarru· 

za uiradı 
-<>---

lngiliz.ler de Hambur
ga hücum ettiler 

öbür gün •iiyliyeceği nutukla Amerih
nm ua.ziyetine kııtiyet verecek ola11 

B. Ruzuelt 
ı oıı:::oo:::::::= n:::::ın:::~ 

Marul bir Amerikan 
gaz.eteai diyor iri: 

A mer;ka bek
ı~meden harbe 

ı{İrmelidir 
-0---

uAlılı selim befılemeği 
değil, tngiltere fı111111etli 
Uıen harekete g~meği 

emreder .. » 
Nevyork 11 (A.A) - · Nevyork TaJr

miıı; yazıyor: 

Bütün Amerikan milleti için en esıis
lı mesele lngiltaeye göııderilen malıe
menin harp fil06u tarafından hhnayesi 
meselesidir . BU harekete -ek lçin 
tngilterenin ümitsiz bir hale geldiğin! 
beklemeği d~ünüyorsak bu bir iyi dil
§Üll değil<lir. F.ğer Amerika yaidJm 
etmek isti büy\)k Britan;:yanın 
mamiyle mahvolduğunu beklemekte ne 
fayda var? Zayi olan vapur miktan 
önünde ve bizim emniyetimiz için şim
diden harekete geçmeliyiz. İngilterenin 
bekasına ihtiyacunız vardır. Aklıselim 

[ Soııu 4. cü Sahifede ] 

Alrikacla harp hava
lara mfınha•ır gibi 

lnı{iliz havacı
ları Mihver üs

lerini yaktı 

ltalyanlar havadan 
ela ııkııtırıldı 

-o---

Amerika kara-
• 

rını verıyor 

Donanma h.JJF ilel~r• 
refalıai ~decek mi? · 

Amerilıa relsicilmluıru· 
nun bu lıararını nutlıan• 
da ııan edeeeği ·tahmin 

olUJlllYOI' .. 
Nevyork, 11 . (A.A} - 'Nevyodıi 

Taymla gazete.inin Vqington muhabi• 
rine göre Ruzvelt Çaqamba günü Par& 
Amerikan ittihadı toplantısında söyle.. 
yeceği bir nutukta baıp malzemesi nak .. 
leden vapur kafilelerine harp gemileri• 
nln Tefakat etmesi veya etmemesi lizıni 
geldiği hakkında sarahaten vaziyet ala• 
µkbr. ı 

Muhabir diyor ldı 
·cKa.blnenin dört namzet aiaaı B. Hull 

Stimpson, Knoks ve Vikard mUessir bi· 
rer nutuk söyliyerek Amerikan donan,• 
masınm Jngiltereye göndeTilen harp 
malzemesinin himaye etmeıi lüzumuna 
taraftar oldultlannı alenen bildirdikle
rinden relaicümhurun Çarıamba günü 
bu meseleden bahsetmemesi milşkül 
olacaktır. ~ 

[ Soııu 4. cü Sahifede ] 
ı ccc======================== acı 

Ytınan donannıasında11 ktırtu!an yegcine 
zırhlı Averof 

Yunan donanma•ı ne 
haclar z.a yiat verdi? 

Yalnız A verof 
ve denizaltılar 

kurtuldu 
-o----

8 ir kaç de•troyer de 
İfe amade duruyor 

Bir gecede 33 Alman Mihuer motörlü Pa.sda· itaıya Yanan ilow 
tayyare.ti düşiiriilclii ları da bombalandı.. bir şey yapanuınııştı 
Londra, 11 (A.A ) - Salôhiyetli kay- Kahire, 11 (A.A) - Orta şiırk İngiliz Kandiye 11 (A.A) - Fce ajansmıı gı;.. 

!'aklardan öğrenild,i.~ine göre dün gece hava kuvvetleri umumi karargiıhının re Alınan taarruzuna karşı m";1<aveniei 
Ingiljz hava kuvvetleri Hamburga taar- tebliği : eden Yunan donanmasının z:ıyıatı ha_Jı:• 
ruz ebnişlerdir. Libyada İngiliz tayyareleri 819 mayıs hnda aşağıdaki mal~t. verilmektedir~ 

Londra 11 ( A.A) - Resmi teb- gecesi Bi.ngazi, Benine ve Deme üzeri- 1 - lpsarya de~yerı Alman ~a-
liğ : Dün gece tayyarelerimiz Ham- ne şiddetli akınlar yapını.şiardır. larının taarruzu netic~slnde batmıştır. 
b1,_ tez-"Llanna ve aına·ı mahal)e.. T brukun şarkındaki bir yolda Bar- Bu destroyer son dakıkaya kadar ateşe 
-.. il"" - --- . o . . . . devam etmiş ve bir düşman tayyaresi 

rine tiddetli hücuınlannda ·-'- bü- diyanın şımalınde diğer bır yolda m_o- dH•ürmüştür' ·· • 
•• ııua 1örlü nakil vasıtalan bombardıman edil- -, · r 

yük haaarat yapmlflardır. Tayyare- mi.ştir 2 - Kral Yorgi destroyeri 12 Nisan-
lerimiz dönerken sanayi mmtakaaı- • [ Sonu 4 . cü Sahifede ] [ Sonu 2 incl Snlıifede ] 
nı kaplıyan büyük yangınlar çok ıccc:o::coc=•••==•=•••••••-=•••ı 

uzek mesafelerden görülmekte idi. 
[ Soııu 3 . cü Sahifede ] 
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Avrupaııın 7 
Muamması 

• • 

Meşhur Fransız muharriri J ules 
Romains tarafından yazılan bu mü
him makaleler seri.'" i bugünden 
itibaren neşre başlıyoruz. İçinde 
bulunduğumuz yeni Avrupa lıar
bına takaddüm eden yakın tarihin 
gizli ve feci safhalarına ~ahit olan . 

: muharrir bilyilk bir muammayı E 
: aydınlatmaktadır. Bugünden itiba- : 
: ren (İkinci) sahifemizde takibe E • • : başlayınız.. : 
=~···········~··········.:.~~=·········~:_. Garp 'ölii1!deki l~iz müdafaa mevzilerinden biri 

• 

ı 
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IAWAN1tfti)MUAMMASll.~Ş-E_D ___ İR_H __ A_B_E_R __ L_E_R_İ ..... 11z1:: b~ra~::;rı-
Iktidar mevkiinde olanlar nasıl' 

lzmir Fıuarında Hava tehlilre•ine harfı hazırlanmak lazım 
Şimdiye lıadar aza (ti• 
n11~anıar! Yardım 
Seuenler Cemiyetine 
giriniz-

dostlara alışıktırlar? 
---------,,,.,.,..---~----

iJıtidar meuJıiinde bulunanlar, şahsi hiç lıir 
menfaat aramayan insanlarla JıarşılaıtıJılaPı 

zaman onlara lıarıı hürmet hissi duyarlar ••• 
-1-

Ticaret odala
rına ~eniş saha 

verilecek 

Hazirana kadar hazırlan
mıyanlar ceza görecek 

YAZAN: JULES ROMAiNS 
E.n namdar Franaıı muharrirlerinden mües&r olmalc isteyen, fakat otoriteden 

mabrum bir kimsenin efkin umumiycyc 
hitap etmesi kafi olmadığına kani ol
dum. iktidar mevkiinde bulunan sala
hiyettar şahsiyttlcrle tesis: münasebet 
etmek. ve kat'i kararlar verildiği zaman 
ı:4'hsi müdahale ile müessiv olmağa hazır 
bulunmak lüzumunu takdir ettim. Bu 
~c de cE.sas meselelerde hareket> is
mini verdim. Kuaca söylevcyim ki ek
~riya gizli kalan, ve münhasıran ver
dikleri neticeler dolayısiy},. hallt kütle
lerince duyulabilen badisar ve vakayi 
üzerinde ber hangi bir şekilde olursa ol
sun. vakit geçinııcbizin müessir olacak, 
alman karar ve tedbirleri yakından ta

r F.fo·~fo:rcıfı 1. l'i Sahifede 1 
sargı paketleri için lazım gelen ~; 
teberrü ediyorlar. Bu cömertçe ve "!'il 
malzeme o kadar çok ki bunları t~! ... 
için biitün İzmir kı:ıdınlannın yardlt?lN' 
rına ihtiyacımız var. nJar 

---<>- Şimdiye kadar aza olmamış ola 
'l'icaret veJıaıeıi odala· Zehirli gazlara, tahrip ve yangın bornlJalarına gelin, kaydolun' 1 c başlıyoruz. ~::; 
ra ve rniJli müesseselere lı•~ı alınacaJı tedbirler vilci"etce ila-n lfl'tdiJdi ... bakıcılık kurSian nçmak icin teşeb ~ t B. J ulcs Romainı, mahrem siyasi teşeb

büslerde oynadığı müstesnıı rolü, bugün
den itibaTen ncşredeceğimi?. bu makale
ierde nakledecektir. Jules Romains bu 
teşebbüslerde muvaffak olmuş olsaydı 
Fransa ikurtulur ve A\'lUpanın geçirdij;i 
felaketli senenin tarihi dcği,ebilirdi. Ju
les Romains cA\•rupanın Yedi muam
ması> ismini verdiği sebepler yüzünden 
muvaffak olamamıştır. Tnrihin bu gizli 
ve feci safhasına }'akındar o-ahit olmuş 
olan Jules Romainsin bu meraklı lhatıra
le.rında ileriye sürdüğü mütalaalar ve 
'\"erdiği hükümkr. bittabi. tamamiyle 
sahsidir. 

7 _ ı ~ ler yapılıyor. Harp vukuunda her '1'~ 
fuara lştiralıi Pasif Korunma talimatnamesi hüküm- kadınının tabü vazifesi olacak hasb1111 

t f .~ Yangın genişlediği tnkdirde itfaiyeye lıacılık için hazırlanması lazımdır .• 
GVS ye ~••... lerine göre İzmirde de zikzaklı sığmak haber verilecektir. Bütün lnnir kadınlarına hitap edifO" 

İzmir Enternasyonal fuarının açılma- ve siper inşasına başlanmıştır. Bu se- Bu ~mbal~la tar~alar ve harnıan rum: 
sının yaklaşması münascbeti~·le Ticaret heple çarşıda kazma ve kürek satışları yerlennde mucadele lazımdır. S . . h . · • k 1 - za kaJbiıll-
Vekfileti tarafından bütün Türkiye ti- arttığından fıat mürakabe bürosu me- 4 -Tahrip bombalan : es:mın . ~p~nı~n u agını · üda-
cnrct odalariyle ticaret müdürlöklerine murlan tarafından .satışlar göz önünde Bu bombalar. 10 kilodan 500 hattA ze erışmesını .. :stı~o:um. Vatan .m. ıı 
bir tamim gönderilmiş ve İzmir fuar;na bulundurulmaktadır. 1000 kiloya kadar boyda olur. Bom- Tüfa.?-"kındka derk1 egı gı~~ çalışmak]~ ~eniş bir. surette iştirakleri istenmiştir. Evlerde uapılacak pasif korunma teş- baların kilosu arttık binal d r a ın an, ya.nıı~ seven er _......ı11 ~ . . ~ arın a sında bu heyecanı tatmın edecek zeı-Fuarda ergi sarııyı içinde Ticaret kimtının ay sonunda tef•'ir edil~i mukavemet kabılıyeü o kadar aza ~ 

~ -~~0 l B . . b" alarm d- bulabilirsiniz. .. Derhal gelin ve ka!~1r: odalnrı için ~eniş daireler ayrılmış ve malumdur. Aynca her ev veya apart- ır.. unun ıçın ır sırasın a 
1 

. ist . y t - · ı k~ 
burada ticaret odaları tarafından gön- manda bir korunma iunlri, bir yangın binalarda kalmamak ve siperlere iltica dunah .. ış1 __ eyındi·::. hap ıgımb.!z .. ~k erolu·""'··· 
derilettk muhtelli mahsul ve eşya için gözetleme eri seçilecek ve nınhallclerde 14 d 1 O.ı:;a ver gı uz.ur uyu , --
stnndlar vücuda getirilmesi kararlaştı- yangın söndürme ekibi vücuda getirile- ~~ SJ~INAKLAR NASIL Hepinizi halkevinde bekliyoruz 'yı kip edecektim. 

ll.K SöZ . . . _ On beş sene sonra ne oldu) Vaziye-
rılmıştır. cektir. OLACAK? VFDtDE KARAD. 

Bu sahifede ısmını Okur okumaz şoy- t• 1m tu .. 
J d" .. . tıı dd" f t A ım ne o us r 
e dşun~e~ ~ t~b. ır: uhaş ~ 

0
- Lüzumunda. bir muharrir sıfatiylc d-

~L:u'ha;:z g<aml' ı:: ~ r~ır. le : lcan umumi:yeye hitap edebilecek dere
~~.] --'-~~d~e .. vael y~ b8~ ephil-n c-ede matbuat alen:inde nr.dime mevki 

Aynca iktısat vekiüeti de s;:ınayi mü- Korunma tımiri yangın söndürme ve- 5 - Siper sığınakları: -- --- at 
cssesclcrimiz.in hifyük bir ~hir mer- saitiııi, su dolu kova ve tenekeleri ve Bu sıf:ınnklann derinliği 2 metre, ge- Sarbfttt ~ .. r•p ,·mat 1 
kezi haline gelen Iımir fuarına geniş hir mümkünse Mir cihazı tedarik edecek, nişliği dipte 80 santimetre, ağız da bir 1" lJ "' r.l 
şekilde iştirak etmeleri için aliikndada- tıbbi ve sıhhi malzemeyi hazır bulundu- \•cya 1.20 metre olacaktır. Bunlar zık- --<>--
ra bir tamim AÖndemıiştir. rncaktır. Bundan baskn y!yecek ve i~e- znk yapıhıcaktır. Siperlerin yan tarafla- SaraplıJı üzümlerin sot-

Fuar komitesi tarafından fuara işti- eeklerin ~azdan zehirlenmemesi için rı teneke, tahta ve saire ile taıwiye edil-
rak edecek olan ekspozan)ara bütün ke>- tedbirler alınacakbr. meli \'C SU birikintileri için de bir bra- f f içift tedbirler ve ştJ-

ıua~a ~ uşunc erını ız.c • • • r- '- b r- ___ .ı 
__1, __ w h __ ,. ''- 'd k"' d la teının etmtştırn. ra.:at u rrallllCHJa 
aınnege evcsıL lır.tı ar mf'T un c o n - k- :ıaı,·u el' A .ı:~ 
adamların salihlyetlerini nasıl kullan- mum

1
_':_°tl0 ·-~- r ı. vrub~nmhauıg~rl 

laylıkJar gösterilecektir. 15 l-aşını ikmal eden ve 60 ;·aşını bi- fında çukur olmalıdır. raphanelePin tevsii 
--- tirmiyen bütün vatandaşlar havaya kar- Siperler, duvar veya bina enkazından diis. ıiiıl..ill~r •• 

__ , __ -'"-tle · n_• · ıl .• :L-- mem c:&e ennoe muazzam ır ta vvu 
~a. 1IU11C ruı feı1CJCln• nas ınuuay 1 rd fk- • 
tmd • t~---eld.... 'b" h olrmmu. Ora a ıı e an umumıyeye 

le_ •. er~,~ .. 
1!;1h~~-~· ~ı:nb~~ b~- hitap edebilmelt hem tehlikeli. tehlikeli 

B O··ıaemı·zde u··ç $1 korunma bilgisi edinmek için acıtacak müteessir olmıyacak kadar uzakta ya- --.Jl'V' 
~ olan kurslara mecburi surette clevam pılmalıdır. Şarap imalatının serbest b~ 

edeceklerdir. Kazılan yerlerde su çıkarsa, siperin icin hazırlanmış olan kanun layihaSl J. 

unıuz UU&UJ"an guzı:ı ıxayCJCrı c.ug ır ld w •--d __1_ • • k 1 k B ·· 1 1 b" 1 t k · d d" n,_ o ugu ILl\ ar a.. tcsırs.ız a aca U. u us up a ızc an a ma azmın e ır • .uuı- h k 
1 l. san g"ıh·ı onun d -L:t 1__1 w sebeple «Esas meselelerde are eb na-erce n a ~ oıougu .ı= LL,,_ h _____ u_ traktör ekibi ALINACAK :iırrİYATI TEDBİRLER bir kısmı bir metre kadar kazılacak ve Millet Meclisffıe takdim cdilmistir .. s-ı 

Tayyarelerin bu harpta en mi.ith~ bir bir metre kadar kısrru da imla sureti,vle suretle şarap islihsalntım~ artacak~ 
hadisatı duyduk Ealtat o bizzat badisa- 1nın1 Yaouugım tqeUOQS er ~ 

· • de ..:..... Belki d b hMü- den daha zaruri görünüyordu. Halk küt-
~~ ı~n 1 __ l~şa~lanr. h ,_, __ de u u_ lelerin.e iripj>ilmek giiç)eştikçe, rniilct-
ııe.&enn .:&Araman a.s:ıun a mera"" l . , __1 denl 1 · · ·· h 
L•Lı ·t..L • d ela __ ,__ ,_, .ı_ erı MI&re e ere tesısı munase t 
Dl& yec.ııucn var ır 01W1T1 naıue~ L--=... ı·· L _ - ba • b" __ L.•- Ne ,,___ '---- b .. le mecuu .. ,.et ve uzunıu ncr gon rız ır 

kurulacak rol oynadıklarını bilmekteyiz. Bir harp kum toı-balariyle vücuda getirilecektir. müstahsillerimlzin ellerinde şanı--
ihtimalinde tayyarelerin yapacaklan za- 6 - ..Ev1erinde müsait yerleri ohnı- üzüm bınlkıl~ıyacaktır. 
rarlardan korwurulk. için şimdiden ihti- yanlarla, iş m-babma mahsus olarak Be- İzmirde tesisi düşünülen şarap t.1111-
yatl tedbirler alınmasına vilayet emret- lediyec::e wnuml sığınaklar vücuda geti- kası i(in müsait bir yer aranın~ 

CCSUI". o.uına O.&llUll. zaten oy teY- k'ld '- "d' ~--la aLwıık bul Bei d•W• • • !te ı e artmaıda ı ı. İ 
•_ı. ·ı '--~ UDUYd ... ?~ L• en rı.gımızı Bu .cihette oldukça mu"·affnk olmuş- Z .,..m ... IP•, Mcinlsa ve A ...... ,,.. 
alil er. "-"~ ıgımızı oır tara a ata- r ___ L w- d de: h · t ;,-

tum. UC:n:ll rran• ıı. gt'r anç e da r,.,.,,,, lıooperatifle· 
nz.F> k t iht d • ,_, b ,__ mümtaz sivasi adamlıula l!ahsi dostluk- • fn f 

a a şunu ı ar e eyım ır.ı u maır.a- 1 . - . . N"fuz h'b" 1ı rın e111P11e be,er 
!eleria m•kaat ve gayesi hiç te böyle de- be.r tesis e~ml nd uLl ~a ı .. ıd. !:.. ut 
~11.ıl- 11_....ı~ - .... • L!I d-'-- una namzet DU u UJl" anru gor uı:um. tralıtör verllecelı 
lÇUU'D'.• n:nae eorecegınız YeÇıu e JID& h • 1 1 w d. . • . 
miiııhet bir ~e IMP :le,iaa. f!a sıyet. eı: e taruşma~a gayret e ı~or: Ziraat vekiletı tarafından İzmir hin-

8irincl umumi Mrpte .alıit old w dum. Nitlayd öy1'" 'bir zaman r:e1dı .kı terlandı müstahsillerini çok sevindirici 
..lmelerden dellşet ~ si~ bu zevat mnhrem tasavvurlarını bana ıf- bir karar ittihaz edilmiştir. Bundan bir 
nlbisn zam.an. her ne Laha.sma olar- şa ve tevdi et1?eğe b:şlad~ar: miihim ~Ud?et evvel .seyla~? z:ırar gör.~ çif~ 
.. oı... l.a ruşetin tekerrürne meydan kaoi_lar: ~f~de ~u~aamı alclılar; çıleı·ın 1o!'ra~larını surdilrmek ıçın zı
Yen"'= ı.., azme-..i.hm.. Bu ..L-:_-:_ lr.endı Sdır. Mwne..illeııne Ye mutat raat Vekaleti tarafından beş traktör 

._,. .>e ~· u~ l · d d"-1 · d d Ü ceme itdnJt edenler çoktu; fakat dii- vasıta ~ra emnıy~.t • e e;11e 111. ~rın en gön er· miş_!L _TraJctö:l~ az bir mas-
.. k Mr taaM.ödü tazammun etmez- fevkalade el.emm.ıyeb lıaı2 vazıfelerle rafla çok buyuk amayı kısa bir zaman-
ldf hnric,. bile eöncleriliyardum. da sürmesi işleri en Jnq bir zamanda 

Wad. 1»lr ta.mia çdanamua için kod- Be~ sene daha geçti: tuttuğum yolda inµıç etmekte ve çiftçilere rahat bir za-
ndm. -~ daJdllnde ne Yan& muvııffakıyetl~rim artmı~tı. Mütaakip man bırakmaktadır. Ziraat ve'kiletinden 
J'llS ..... aldı· ı 1e- bV m.alıaleeule cl'h~ ela :ron na- vilAyete ~ bir tamimde Menemene 

Şr! ' edııa - olablllr ti bu şektlde - • www-wttna. ....,_ ••="'- _,.,_. - • n '; .._.._, .. • - _ 
bir - bulunmak cür'etini kendim- nezdirne gönderilmiş bulunan bir zat ile ~. ~tifieri emrine verilmesi bil
Cle ....,Mdw) lJnıımU fıarbin 80nLı- vasi bir programı münakaşa ediyordulc. dınlnıi§tir. !3uncL:n .~e ~er mUstah
hnda oa.ı rrııd• Wr pmç idim. Bir O esnada lnmdan yalmz üc;ümüz haber- sil ~er birlıgme muracaat ede
bç e.er ~ F,... Ye diieT ~ dar idile. Miza~ ema1111d• bu zat rek. az bir 1!'asr.t!fa t~rlasının en iyi bir 
Wcel1eria klı;lk edaW ..ldillerinde birden 'bire sözür.:ü kesti. Odama göz şekıfde süriilm~e. ımkin ~ul~caktır. 
bedluw: söre Wr mefti teMia ~ gezdinli. beni yukandan llfltiıya IÜzdii. Bundan _başka Ziraat vek:aletı. tara
lim. Yanlııa ..._..._ eA.an n tld.f bir gülmle şu .özlen söyledi: fından tzmır, Manisa ve Aydın vılayet
- iye &aa-:.-,._pek u aJlla .,..._ cBi.lmiyormmunuz, yaziyetiniz Avn.ıı-- leri.n?e beş;r traktörlük üç ekip viicuda 
~- 'lııilka..et t.e 'blak l,iJe asnuyor- da. hatta bütün dünyada e;,si%dir. Bana gelırılecektır. 
ti.. neye benzeteceğimi bilemiyormn,..., 

a.... Mr sinerr.a filiminde gözöniine 391} mUY11ffak olmuştum"> Unutma- İSTANBVl.A 
Demfr çivi getırmyor 
Haber alındığına göre yakında Maca-

ristandan İstanbula d~rnir levazımiylc 
civi getirilecektir. 

~e Ç.ı.na. Genç, az manıf bir vııuz ki iktidar meYldinde bulur.an şah
F ransız muharriri yalntt bl\şına solcakta ı!İyetler münhaStrnn hodbir.ane maksat
<lola ırken ildncl dünya harbine maRi larla dostluklarını temin etnıek istf'ven 
oln.ağa J"lftİn ediyM. Bu mne 8Cıkh insanlara ahşlonddar. Faut. şahsi biç 
ve göz yaşartlcı olmasına rağmen CÜ- hir menfaat ararruyan. yübek duy~u
lü~. Ftıl:at ireaç adam. alı.. OJ'Jtat- IRrla mütehassis birine tesadüf f'ttilı:leri lunacaltb. Falutt Avrupa muazzam bir 
mamı§tı. Bidayeten genif p\Anlar hazır- zaman ona karş-ı hürm~ hissi duyarlar. felakete duçar olmuştur; herabeler kar
lanmadığı takdirde miihim biç bir İ.f ya- Bundan bash. kendi gençliklerinde ~ısında ketum davranmağ.ı lüzum kal
pti-- • hi•• lıaadhatın daima iılhat et-d~ inanc!ıklan mefkinelrre madı. Bilakie yazmalc Eaideli olacaktır; 
tiğinl unutmıyalnn. Bu, eYVe1ce gülenler imanlannr tazeledilderi. iade ettikleri ciinlii 9'.rhin fecayiinden henÜ7. masun 
olabilse de halcik.attır. En gayri mümkün için de ayrıca minnettar kalırlar. Btı- kalmış olan dünyanın en biiviik hür mil
ve ea pliinç CÖCÜllea diipceledn en nunla -raber lteai aıe:Jide bir lıııya)per- Jeti. Avru.,.da •lhüa Ye h.ürriyetin ~ 
makul ve en mutedil fikirlere nihayette ver. siyasi hayatın incelik ve muvazaa meresn gayretler, ve ne s.ribi zaiOikler 
tefevvuk etdii lııes- cia ..t.k olmuyor usulleriai 1111•ınalıtan Ki.z 1ıülyaperest yüzündea nasal maJ.yo\duğunu hu maka
mu) Fakat ne bdar yazık~ hemen bi- bir adam te1Akl::f etselerc:P itimatlarına le1erde oluryacaklardır. 
il istisna h.,-chııtı.. ~ insaniyet düş- mazhar olmazdım. Fa~ bunlara ya- Söyleyeceklerim pek ~oktur. Belki 
:rnamlan cür'et ve cesaretle uti\:balin ka- bancı olmadıitnaı isbat ettim. Tavzif bu ~heple hir çok ~yleri söylememek 
1'Mt~lanna behl>iliver, leaplanm te- edildiğim ııfyatıi müzal:erderde mttha- mec:lttlriyetinde kalac8ğım. Malcııadmı. 
karrür ettiriyorlar. taplarımuı •e vaziyetin icaplanna göre Avrupaam mukadderatına hakim olmuş 

Ameli düffinebiJdiğim için doiradan hareket ettiğime şahit oltlular. olan f>ir kaç mmunm1ty1 ıınlatmaktır. 
Cloğruya ve phei ttuelıet şekillerini tet- Lehimde olan diğer bir amil daha Elime geçen fırsatlardan iııtifade ederek 
kik eUim.. Asi içtim•i .. ayatta elkin vardı cHüanıiieiyet sahibi fa.sanlan ....., baun bu muammalara yakınlaıabiklim. 
umamfyenln müh;m kUTI'etlerdeo biri mındalô eseri b~ yazmıştım, ve diye- ve bann da nüfuz edeb!Jclim, ve her 
olclaiw b.i idim.. Aynı •maada fU- hiliıırim ll Anupas., 'biitin aiyuet halde Wlannda ıayam kal.al Eanıziye
na ela bal :idim ld ha hrvwt. ..ı&W,-et .d l.n iM. e.eri ok11DMqta. Kitabımın ler yirütehilecek mevkide hulunuyo
al.İW ... t.uafmdan yanlış mecnla- amami film c~amna ır.uhalif kalm11 nua. 
n imale edileWleceği gibi elkan ame- olanlar bile sivaset ıimalan ve llynet Bu Üp.at ve izal.at hiUabi tebip~re 
~ Mt.lt etımd llteyenlerin önüne alemi ı..ltkındaki yazduum heie.nnüı- maruz kalacaktır. Karilerin- mü.terih ol
ma.ialar da ~di Ba sebeple. le.rdi. smılar: hakikate hl-; bir şey i1Ave etmiş 
hadisat Wze7İnde her ha~i bil" ~kikle Bu yazılar ancak balır•tıracla nqro- değilim. 

mistir. rilecektir. Bundan başka i.nh!sarlar idaresi T~ 
Vilayet makamının bo hususta neş- BAZI M'ÖHİM NOKTALAR dağ şarap fabrikasının tevsüne ~ 

retmis olduğu tebliğe göre birer sığınak 7 - Dikkat edilecek noktalar : vemıi$ ve bunun için bir proje hlıdl" 
vücuda getirmek bütün İzmirliler için A - Zehirli gazların delik ve çatlak- lanmıştır. 
mecburi ve hayati bir iş olmuştur. !ardan içeri girmemesi İçin müsait ise -------

Bu tebliğe göre : evin en fazla rüz~am maruz bulunan lürakab• 1 kar' rı•lll 
1 - Düşman tayyarelerinin hududu taraf tercih edilmelidir. ij • a .. ' 

~C!ceccklerini haber verecek tedbirler B - Sıihnak içinden havı:ı gazı, IAğun 
hiikümef.<;c alınmıştır. Ve her vatandaş ve su boruları g~memelidir. 
ta tayyare tehlikesini haber alınca, tela- C - Sı~ına~n giriş yeri evin ic:erisin-
şa mes·dan vermemek şartiyle diğer va· den olmalıdır. 
tandaşlan haberdar edecek: ve her kes D - Sığınak olacak yerde girecelde-
sıj~maklara gireceklerdir. rin sayısına yetecek kadar hava bulun-

2 - Bu harpte henüz zehirli gaz kul- malıdır. 
lanılmamıştır. Fakat zehirli gaz bomba- (Bir adam sığınakta 0.80 veya bir 
lanndan mall'ımat edinmek lhımdır. metre murabbaı yer kaplar. Ve bir ada-

GAZI J BOMBALARDAN ına üç metre mik!ibı hava hesap edilir.) 
.. 1'l~ • - ""- .• • ea-.ııc ...... '• ..... 

Maske kullanmak esas olım.kla bera- yerlerde ta~rıp bombalan~a ~az ve van
ber, muhif;Jif gazlı bombalardan tahaf- fı~.a karşı ıcap eden tedb:ırler almmalı-
fm. çarelerı şunlardır : F S v k th ı· . k 
G~ bombalan • - ıwna me a ının tı anması 

B:ı Ja ka bind. 22 5 :-L-.. !-d halinde enkaz arasından cıkabiJmek i~in 
un ra rşı e , n ~ e L- 'L::-L balta. ~-~ k · · karbonat mahhllü kullanıhr Cöderl el lU(zma. &u.n:A, ~t"re, eser. çıvı 

veya mendı11e silmemek bu ~ ba- ve tahta gibi bazı lüzumlu malzeme de 
tınlmış pamtıkla silmek.ve riizgira kar- bulundurmalıdır. 
sı durmak Jaz:nndır G - İlk sıhhi yardnn ~emesi «'la-
.. Aksırtıcı bombabr . raJı: ta ;pamuk, tentirdüyot, sargı j!ibi 

Cabok tedbi ~ğı takd"rde • _ malzemeler de mıutulmamalıdır. 
sanı zehirler . .;e:m yere gitme~ ve j;_ H - Kapalı kaplarda içilecek su. yi: 
1 ıen iJk sıhbt ._-1._ -1..-:_ k yecek maddeler bulunduruldu~ gıbı 
1 .YdCUUU mcr~ıe oş- h--'-1 -.Ll-- • • de •. bul mak lazımdır. d3MI ar ve ,.u;UJUCU" ıçm sut un-
Boğucu gazlar • durulmalıdır. 
Kan kucıturur. ·mtıSal> olanlar hemen t - Çocuklar ~ kapah oturalır bu-

aı:kası üstü ve yan ot vaziyette sah- lundunılmalıdır. 
hi vardım merkezine~ J - Sığmak)arda elektrik mevcut cle-

ÖJdürücü $Z1ar. . ği]se, petrol Umbesl kullanıJmamahdn. 
Kam zehirler 'ft ·dimab tesir J'31>R. Elektr.k: cep fenerleri kultamlmUdir. 

Acı badem gabi kokar. Zehir:lenenleri te- 1 BAZfRA..lQ>A TAii.AK 
miz havan cıbrmak. oltsijaı kokJat. OLMALl-
mak. sunı teneffüs yaımak ve hemen Bir hazirana kadar sığmak'lanm hazır. 
vardım merbDne günde: nek icap eder lıyarak en yalan polis merkednıe haber 
. Yakıcı -- : 

1 
• vermiyenlerdeıı 25 lira ceayi nRkdi ah

Ağa Te ~ toprak üzerinde b- nacaktır. 
lan tehh1re1i bir ~-İnsan -.e ba,vaıı ZABIT_ADA ___ __ _ 

\'ilcutlannda yaralar yııpar. Tesiri ao-
cak bir kaç dakıb sonra başlar. Yara
lara hemen ~ kymağı siiriihneli ft 
mmaı> sıhhi Y8rdun mttkeüıe gündıe.
rilmelidir. Ca-zın bu1astııtı verler san 
flamalarla tesbit edilect-ktir. 

BOl\IBAI.ARA KARSI 
3 - Yan~ın bombalan : 

BiKllADIJf 
Cezae..,.e..,... 
solaarllea yalıalandı 
İzmir ceza evine gizli olarak esrar 

sokmak istenilmiştir. 
Ceu evinde mahktlm Yaşara vemelr 

Satışlarda toptan ,,__ 
d e ıs, peralıendede 

y üzde y lrnWlen 
fazla lrdP crlıı•n~ 

Sah günü toplanacak olan TJ1Ayet 11-
at mürnkabe komisyonu kundura sald 
fiatlerinin tesbiti işiyle meşgul olacat .. 
tir. 

İplikli, pamukJu \'e keten üzerine oı.D 
mensucat fiatleri üzerinde de te&i~ 
yapılmaktadır. Sa~anla · kir ~ 
faturalara kaydolunacak ve kir nisbel" 
]eri toptancılar icin yüzde 15 f ve r>d*" 
kendeciler K;in de yi1zde yirmiyi ted"" 
vüz etmiyecektir. 

---- ·---
İHRACAT 
Yeniden canlaaayw 
Harbın Balkanlara sirayeti~ 

bir müddet inkılaa uğnyan AvrUfl' 
memleketlerine ihracatunız, son günlf: 
de tekrar başlamış ve Macaıistanl8 ,,. 
viçre arasmda fazla mübadele yııpdıar 
ğa başlanmıştır. 

KISACA 
•••••••• 

Yszmt: EC'ZACl KDfAL K.AlCTAI 

Bu bombalar su ile sönmez hatta da
ha fazla vanar. Bomba di.iştüğü zaman 
üzerine kum atmak. bomba patlamadı
ğı takdirde bintz !Onl'a bir kürekle kmn 
ve bor;ıbayı ibir kovaya koymak ve üze
rini yıne kumla örtm~ 1Azımdır. 

i~ SO santigram esrar koyarak giz- Bazı manzaralarda o kadar kabalık "'9 
lice ~e sokmaia teşebbüs eden Re- yersizlikler oluyor ki insan bu gibi ._., 
şit kızı 30 yaşında Şefika yakalanarak sit seylerin neden ve nasıl başa bot 1ıl"' 
hakkında tahkikata başlanmı.şhr. rakıldıima ~et ediyor. 
Dört ya.pnda 111'1' Mesela bazı nakil vasıtalarında biletci-
"9n19Ufı ezfldf- terin yolculara hürmet etmesi pek ıalJll :r-- bir şeyken bwılardan bazıları yolc:U19 

ha çocuktan. nefret etmeğe başladım. ten de vazgeçtim. Benim yakmlık tev- Alsancakta Şehitler caddoinde şoför d:k dik •Sende yirmi para var mı? 58'1 
Semih ile aramıza girmesinden dolayı lidi için yaptığım te!:ebbüslcre gösterdi- Mesut ~u Hayri K~n idaresin- bilet aldın rru?• gibi kaba ve mü~ 

.......... : ................................................................. ~~· · ··· · · ·: 

~ ~ RUYUK l{İKA YE i i . : . . ............................................................................ : ......... : 

l t OCA MIN KIZI 

-s-
Ona ne kadar tatlılık llÖBterinen gös.- 1e ~ mümkün olabilirdi. 

tereyim. kendime ISllUhnnaiea 11111V3ffak Semihin ihtiyar halası kıza karşı pek 
obımyordum. Beni g6nJülft Yalat, 1-- Dif dnramnştı. Şenninin acınacak 
zan. ~en kaçacak &ibl bir taYır huylan YUdı.. Somada pek fena oturdu. 
ahr. Bu da beni pek ziyade kırardı. Onu Gün geçnııeıdi ki bir şey devirmesin ve
yuvama kabul etmekle ve knı§ 'li n6- ya kmnasm Htt c1efasmda ona ihtarda 
munclik bir Jo: haline ~ ~ bulunur, ~ hareket etmek lazım gel
makbı pek asiline hareket ettiğimi te- dilini giisterme!e çalışırdım. Fakat ba
hayyül ediyordum. Şimdi anlıyorum ki na öyle ~u ki hm ona yol gôster
hattı hareketimin saiki sadece gurunn. mek ~ zahmetlere katlandıkça o bila
du. Şermin hakkında ne muhabbet, ne iris ~ daha az dikkat edi
şelkat beslmliyordum.. Bizzat kendim de yordu. Gittiqe daha ziyade gizli, kendi 
çok genç fma o1uak p8 hodbin oldu- içine kapalı bir kız oluyordu. Ben ise 
ğum için Şerminiıı hayatmdaki ant de- ancak fazla hisli ve içli olmasından ilerl 
ğişikhi:ten J.Sfırap ~ ani~ ~ )Kı hali inatcdık telilll eöıvor-

k • b ~ rd s· b" • · k - · ukavemet niha L • deki kamyonla sürat le geçerken 4 yaş-ona ın aguya um. ır ırunızeo ac: gı m yet ıncnı yormustu. mane hitaplarda bulunuyorlar. u. 
kelimeleri fısıldıyarak öpü5melde gecir- Ona karşı simdi yalnız hıncım wırdı. larında Ra!feye carperak yara1anma.sına Bu kabahk elbet yalnız tramvaf P.-

diğimiz nefis akşamlan diistlnllyordum. Semihten $ermini bir leyli mektebe se~o~~t .=- kaldınlmış, şoför !etçilerinden bazılannda görülen bir bO
Semihin her sabah, kahvaltı vakti 'beni vermesini istedim. Fakat ona karşı da- susiyet dei;riJdir. Kaba adam hayatın ol' 
karşılıyan öpüsünü düşünüyordum. ha biraz sabır göstermemi rica etti . ~ =~·aarıacıaOQC'JCClc:ıoc:ıocıoaı:ıcıı:ıc resinde olsa kabadır. Gelişi güzel_~ 
$erminin mevcudiyeti bütün bunlAra cu{.-un hakiki tabiatini ve karakterini Yeni lfefPIYtd kese sen derneğe kimsenin hakkı y...-
mani oluyordu. Kız. kendisine hiç lü- bana anlahnağa çalışıyordu. Fakat ben tur. fır 
zum olmıyan anda yanımızda durur ve onu dinlemiYordum. Hodbinliğim beni • • • • • • • • • • • • • Terbi.re, nezaket her işin aslıdır bd-
g:arip derecede ciddi bakışlan benim tamamiY.~.e k. örl...,.:rm:.,.;. Şerm·ının· onu BEDEN TERBİYE.Sİ VE SPOR - 29 yatta bazan üçük muaşeretsizlikler .ı. 
bütün zemmi zehirledi. - ~.. "'iW fis bir -...:t..U..1- • .. ""k aksi t . 1 Glil n ... fJI~ sevmedigımı mükemmelen anladığını uncu sayısı ne ~ zengm mun- yu esır er yapar. eı y.-

Sinir~e~imin ~amm.uıu.· kalmamıştL lrn- derecatla ~- dil işte insan ruhunun czel1 ihtiyaCl··· 
Bazan, ıçımden oyle gelırdı ki onu omuz- ve bana ...ui' çekingen davranmas:ınm --- ------------ • ~ 
lanndan yakalıyayım da şiddetle sarsa- da bundan ileri geldiğini görmiyordum. 
ynn ve ırj?:alıyaYlln. Sık sık onu azarlı- Bardak dolmuştu. Onu ta~ırmak icin 
yordum. Fakat babasının yanında bmı- bir damla kMi geldi. 

10 

• 

dan sakınıyordum. Zaten Şermin nar- Bir sabah, İyi uyuyamadı~ım için asa
larıma da hiç cevap vermezdi ve onun bi ve yorgun olarak uvandmı. Semih ve
bu sükutu beni bir kat daha kızdırırdL mek odasında kahvaltr ediyoı"du. fier-

ilin 
BANKA KOMERÇIY ALE tT ALT ANA 
BANKO Dl ROMA 
DöYÇE OR1ENTBANK - DRF.SDNERBANK ŞUBESt 
EMLAK VE EYTAM BANICASI 
lZMtR ESNAF VE AHALI BANK.ASI 
OSMANU BANKASI 
TORKtYE iŞ BANKASI . . . ., • azıft 
İzmir .abeleri 12 Mayıs f94 f tarihinden itı'baren kltelemrı epild y 

saatlerde açık bulunduraulclardrr. 
dum Onun ihtirazını ve çekingenliğini dum. · 
ancak pek büyuic bir tatMık ve şefkat- Evimizde davetsiz misafir gibi gelen 

Semihin hareketinde hafif bir değişik- nıin yanımıza gelell beri. beni bekl~ 
lik baş gösterdi. Mernklı bir hali vardı. mek itiyadını kaybetmişti. Kız babası
Alnı üz.erinde kırışıklar hasıl oluyordu. nın yaıuna otuımuş., bir eliyle tereyağlı 
Bunun Sermin dolayısiylc olduğunu bi- ve reçelli bir dilim ekmek, diğer eliyle 
J"vordurn. Kız bizim hususivetimiz icin- süt dolu bir bardak tutuyordu. Ben 
de bir yama te~kil ediyordu. Bumda, icerl girdiğim sırada Serntlnin barcJ,alı 
yerinde defildi. Vazifemi fazlasiyle yap- yere düştü. Süt elbisesi ve halı üzerine 
tığını kanaatiyle~ onun muhabbetini b- dağıldı. 
zarunak için yeni bir gayret sarfetme'k- -c Bitmedi >-

Her gün 8.30 dan t2.30 
Cumartesi ıWeri 8.30 clmt 11.39 

1 3 ( t048> 



~NA YIS PAZARTESi 1941 

ltak'ın toPrak *büyüklü
ğü ve nüfusu ne kadar? 

YENi ASIR SAHiFE J 
SIHHA'l' KÖŞESİ ırakta har vaziu ti l§' 1111 m 11ım1111 11111111111ıı111 ı 111ı111 11111111111111111111111111ı111111 111111111111111111111111111111111111111111111 'lli 

~ lzmir Yerli AslcePIUı Şubesinden: ~ 
Ug" ur getiren t>İrek [ Battarafı 1. ci Sahiftde l g 941 ihtiyat er yoklamasına başlanacaktır. Yoklamaya bizzat nüfua ve bü-g 

•••••••••••••• 

~ ~ Sinaldende yani garp cephesinde düş- g ~ün veoaık! ukeriyesiyle birlikte ıelinecektir. Yoklama ıünleri doğum do-E 
--<>- man Irak topçusunun müessir ateşi al- ;: gum aşağıdadır. H., mühllefin günönde gelmeai mecburidir, Akıl takdirde! 

Bizde ona inci çiçeği derler. Fakat inci tında müşkül bir vaziyettedir. ;: kanuni muamele yapılacaktır. :! 
~içeğinden esana yapılıp süslü şi~elere Düşmanın bu havalide hiç bir depo. ~- Doğum Yoklama günleri ~-

---~-----~ ...... ~--------~-
'"Qfıın nüfusu üç milyonu bile bulmaz. En mühim 
te,,,eff fJelfti de ndla11er devletlerinin ele gçir· 

konulunca bayanlu onn müge diye sö- su ve binası sağlam kalmamıştır. S S 
rünürler. inci çiçeğinin kendisine de bu Cenup cekphesinfde bir değişiklik yok- _ 332 5.5.941 den J0.5.941 gününe kadar _ 
adı vermekte hiç bir mahzur yoktur. tur. Her i i tara ın hava faaliyeti ol- ~ 331 § 
Çünkü müge, mi• gibi kokan demektir, muştur. : 330 c 

meği tasarladıfıları petrolferidfr 
~ııiltere ile yersiz bir muhasameye !er, Müntefikler ve Benişamerlerdir. 

inciye benziyen, mit gibi kokan çiçek. Bir hava teşellülüınUı hükümet met- § 329. 328, 327 J 2.5.941 den 17.5 94 ı gününe k dar § 
iki sıfatı da ona tüzellik verir. ketlni muhafaza etmiştir. İkisi Gladya- ~==== 326, 325, 324 19.S. 9.f t den H.5 Q4 I gününe kadar ~==_--

Bununla beraber, onun yetiştiği mev- tor olmak üıeı-e üç tnglliz tayyaresi 32 3, 322, 32 1 26.S. 94 J den 31. 5 941 gününe kadar di~liği için bütün dünyanın nazan MAHSUL VE PETROL 
lıa atini eelbeden Irak, geçen cihan Irakta şimale doğru buğday ve arpa, 
~ıl:ı~ndan sonra doğan hükümetlerden cenupta mısır, dan, pirinç olmak üzere 
lıt dir. Evvelce bu arazi Osmanlı impa- en ziyade hububat ekilir. 

siıne nisbetle olan adı daha ziyade ya- Erraşit karardhuıın üzerinde uçmuş, 320, 319, 313 2.6.941 den 7.6.941 gününe kadar 
Yılmı•tır. ln..ılizlerle alım•nlar, biribir- bir kaç bomba at!IU!jtır. = 317, 3 1 6, J IS 9 6 941 d 14 6 94 k d = 

v ~- 0·" b b rd t kküll . B - : . . on . . ! gününe a ar : 
!eriyle harbetmedikleri vakitlerde, dil dat ıg~r omdakia. ımkantaateş~ . ~rı k a~-f § 314, 31 3, 312 16.6, 94 1 den 21 6. 94 ı guniıne kadar D z E 

til.\ nr1ıı~un Bai!dat. Musul ve Basra Portakal, nar, incir, limon gibi mey
da YeUerini te•kil ediyordu. 1919 yılın- valar da yetişir, Ehli hayvanlar fazladır. 
lıı;ı lrakın istiklali ilan edildi;{l vakıt Llkin !rakın asıl zenginliği Musul ci
l!ıı lotler c .. miyeti namına bu hüküme- varındaki petrollerdir. 

islerinde biribirlerine yakınlaştıkları cıvarın ı U%enn11e esı = ' = 
ici n. bizim inci çiçeğine inııdlizler mayıs uçuşları yapmışlardır. • :mıııııııuıı11111111ıı11u11111uııııı11111ıuııııııııımıııııııııı ı 1111111111111111111 ııııııııııııııııııııııııuııııııii 
leylağı, alınanlar da may1' çiçeği der- Rutbaııın tngfüzler tarafından işgııli El doltuma tezglihıa ... için nuıhtefif lzeme 
!er, do~r'.' de~ldir. Topçu. ve. h.ava ~"."et- satın afınacafttır •• 

Mayısın birinci ııünü ııelen bahar bay- l~;ının müşterek faalıyeti ıle tnıolızler İKrJSAr VEKALE'J'İNEN • ~ndater olarak idaresi İngiltere Zaten tnıtiltereye karşı cephe alması
~lı. atorlui!una bırakılmıştı. Fakat İn- na da belki bu petroller sebep olmuştur. 
!~re ile Irak arasındaki münasebet. tDARE TARZI VE NÜFUSU 

ram1nda, avrupalılar arasında, minimini hucumlar yapmışlarsa da Irak kuvvet- I . . • 
!eri kahramanca mukavemet eotıni.~ler- - Nevı mıktar ve kıymetleri aşağıda yazılı el dokuma te~lhı malzeme.ı 

yabani gül i"ci çi~eğine ha~TI bir rakip dir. İngiliz kuvvetleri garba do.ltnı çe- kapalı ıı:arf uaulü ile eksiltmeğe konmuştur. Bu malzeme ihale tarihinden iti· 
b..;J do 20 yıl için imzalanan bir mua- Irak meşrutiyetle idare 4'dilir bir kral-
!; ~ •saslarına ııöre tesbit edilmi-;. son- lıktır. Riikümet merkezi 250.000 nüfus· 
l1;ı1, 1127 de yapılan tadillerle tn!!iltere lu Bai!dat şehridir. !rakın en mühim ti
~ ı müstakil bir hükümet olarak tanı- caret iskelesi olan Basra 85.MO nüfuslu
~~• 19.12 de lralcın Milletl .. r cemiye- dur, 

olarak çıkıncaya kadar, inciye benzeyen b d d kilıneğe mecbur kalınca müdafaa kuv- •ren en geç ört ıı:ün için e ve anba)ajlı olarak lstanbulda teslım edilecektir. 
ve mis gibi kokan mayıs çiçeği saadet 
timsali sayılır. halk o gün göğüslerinde 

vetlerimiz taarruza l(e<;mi~lerdir. -nilctırı Muahemmen 'kıymeti 

hirer inci çiçeği taşır ve bütün yıl içinde BAôDAT VE D!(:;ER Lira 

ııı ~ olarak l!iraıesi için müzahereti- Irakın 370,000 kilometre murabbamı 
ı,..~ldetmişti. 1930 yılında İngiltere ile bulan sahası üzerinde 2.849,000 kM ya
r;tj h"?rasında imzalanan J"eni m11ahPile "1l'· Eberiyeti ve 2,640.00tl kadarın 
lı1f ukümet arasında daha sıkı bir leş- yarısı şii ve yarısı sünnl olmak üzere 
t~r.ı tn•s.ai esa•larına müste'llit bulunu- müslümandır. Geri kalanlar icindP 

u'ur getirsin diye birbirine ikram eder- YERLERDEKt tNGtLtZLER Viin dokuma gücü takmn 
di... ~~kta·re 11 -~~~':_) - Bbildlind·ıdil\ine ı:ö- Pamuk dokuma gücü takunı !!~ ::~:;:: :~r! g5o 

inci çiçeğİıtden inoana uğur gelmee.i- re ua muua.>amat aşa ığı zamMI Çırçır 
nin aebebini. tabii, lciınau bilmez. Onua Ba~datta bulunan İngiliz kadın ve ço- Gücü çekeeeii 1 ~~~! adet 2070 72 
ilk Yatanı timaldeki •oiuk mem~.,. culdannın hepsi Baııraya naklPdilmi~- Tarak çekeceği 1876 adet H6 .f.f 
old~iiundan, belki oralard•. neden uğ'ur !erdir. Bunlardan büylik bir kısmı Hin- Mekik adet S20 59 

u 87.000 kadarı Musevt 7,,000 kadarı h•-
lr_,\'f AT TARZI n, tiyandır. Sünniler Muwl taraflannda. 

"etirdi;;ini anlatan bir dsane vardır. distana .ovkedilmlştir. 1017 adet 1627 !O 
• ~ TAYYAR""' ""RLE SEVK1Y 2 - Bu malzemenin heyeti umumlyeıinin muhammen bedeli ci& ? 1 z 
Fakat bu e'-ane, hızım· • ~ib: cenup mem- """"' AT · 20 li • 

lı~hlıinin ek.rriyetl Araptır ve bunla- '!ilter Bo;;dat ~ Basra havalisinde 'bulu
lıltJ Ooğu a<iret halinde yaşar. ve çoh~r.- nurlar, Musev"ıler en çok Bağdat civn
"'Uh· gecinirler, ııöçebelik ederler. En ruıda topludur. Hıristiyanlara simalde 
~ıın kabll"ler Hadidner. ~nian..-z- lı>plu olaralı: rastlanır. 

~ b 2"" d f l k d .> 'ra olup muvakkat teminatı c 1365. 92> liradır. 
ldc:.-'-rde oturanların kulaklanna kadar uv en aza a ın ve çocuktan mil- 3 ·h 

ue kk ı.· •· k d - 1 al~. 24.5.941 cumartesi ıı:ünü saat 11 de Aı.karada vekllet bina-~.•l,,.emio,tir. re ep ır grup n,,neri a a inşa edi- d 1 k 
1 k taat --'-]" ah l l aın a top anaca satın alma komi!!yonunda yapıla.Caktır. Tallı•lerln met1'Clr 

E.lci zamanlardaki helı:iınler, bir çi- en ı '""' ıne m su• tayyare er e k d 
k k d .. l la k.ad .. Hahbaniyeden Basraya götürülmüştür. gü? ve saate •. ar te.minatlarını yahrmaları ve 2490 •ayılı kanW> hiıküm1eri 

re n~ • ar ıruz, o • v, l'O ar ttu- B. k d d Hi d'~-- k daıresınde tanzım edilecekleri zarflar, eksiltme •aatı.n'en b;• •••t evv·"·e 
T.el kokuverse insanlara u?"ur ve saadet 1 ır liıft'ltul a ora an n ı;:)ı..cu.w e.ev o- kadar komisyona tevdi etmeleri llz•mdır, '.1 ,._. -- cıuı 

. . . kla beraJ,.. h 1- •unrnus r. 4 S 
rreıır.,,..,.ıne ına.aamama r, a Bu bıvvarelerin b. inin pilot wıJ - atın alınacak malzeme lıakkrıdaki izahnameler Ankarada ikt!a&ı ve-
k.., iıikatlarından bil.bütün uza\lasama- ,. I . ·1; ır u ~ arı k&leti · d ı;oy emıs ır· Hnayı umum mü ürlüğünden lstanbul ve lzmirde nunıaka iktisat mil-

·/ı.rocı c :::~:::c~::::::::::::n~cc:::::::=oc-~..ıe~::::::=~ıx 
rıgilizler yine Berli.. Yunan donanması ne 

ne hücum ettiler kadar zayiat oerdi? c!tk1anndan. inci çiçe::.ine fikir çiçeı:i de- Ha, bb. . d k d l ta d .. l··kı · d 1 bilir ~ ~ anıye e 8 ınarı uru erın en ama . & 12 16 21 1667 (1029) 
misler ve ona, fikre cila vererek sinirleri b. ~·nnc b. t 1 h y~arkle 

r B"oınrnft 1.,.; Snh'f•~• 1 ( Butarafı 1. ci SahifedP l ,.k;,,1.,.annek ı.a-ıanlll etfetmiıılerdi. la~ bizim enkat~ 8 'ia ~ mış 'b· d- d~-
~~N DE BOMBALANDI da Sel~niğe giderken bir bomba arkası- Rir taraftnı da, 0 ı:amanluda, burund- tiMizi ~u.i~ ~eye ın ır ı-

1\...._~ tayyare t..-kkiillerimiz na Wıhet elmiş, geri kompartimanlan akaa ııuyua .~·iec!e._ı c~ii~ IU~ şüp- tıutiliı: tayyareleri Iraka dönerken 
~ Ewmlen, Rotterd.m ve Ber-~ ~~~~?ikte :ir.~n lıe edılmedıgınden ıncı çı(e.gıruo ıuaru Hindifitandan kıtaat getirmişlerdir. 
J>_'-nuz efınitbdir. ~~tmy;'i;;,,.,.da ~·~~ a.kıwtıaak ve,bur~dıuı .._. akıtmek ha.. Londra 11 (A.A) _Buraya ,.,Ieıı ha-

tJııı- tayyarelerimiz diismaı:ı vapurla- tımuıtır sa.ının ~~e~~ pok kolay ~lmus~. ı.erlere göre Musulda ve petrol mınta-
ıııı_, boın'balam.-larclır, İki nakliye go- 3 _ ffidra ~otroyeri Seliniğe gid .. r- ~. ""'.'ımını çıcekte, hatta~ ınandıgt- kasında bulunan lnııiliz tebaaııı hayatta 
b ... al.._.. u.ğratilinıştır. Par. lak ay ısı- ken 211 baınl>ardımım tayyaresiıı:İıl hU- na I""' ını~nlara ıaaaet retırmek hu- ve sı1t~attı>dirler. Musulda'ıd 'koM01os
L tına d"· 1 l 1 ""."'· h. ekiml.erin dedik1~. w. ıröre. de ı!- lub iltica clml.• ol.an bu İn"11lı1er ma-
o• a "7rnan avcı arıy e yapı an cumuna u~ramış ve son dakikaya k•dar l k d k filı: ' i]• "' •Va llOıııhareı.eıerinıl • h * ~ nır erı tes ın e ere ırıere c ., ver- ham makamların hiınave•inde bu1uıı-
lııtıla dil e 1 ~ asara ateJi bsmetl"" batnu~. Bu geminin mek ve beyinleri - burunlardan su maktaıhrhr. O hava1ide1d İnl!l1iz kadın 
t.rk n •m.m tayyarı! .. rı CRrpı.şm~y~ kumandanı J(emlsini teTketmeğe razı o1- olcıtarak - temizlemek h•ssaları bulu- ve çocuklarının muvaffakıyetle l>lh1ive· 
d" • meebur olmoıJ!ımfır. En az ıkı mamıstır. Mürettebat ölümle pençele•ir- .. bir d d k k -'- u._ . , 
""''• ta1ır• eclilll\l!Oti 00 ' nlll!ea, niç evir e e .ı "'"'"""'' ıYIT al hs•ar-1mı.tır. nın diğn av"'"" ııp 1 

• r. 11!1- ken ile V&.'13.'ln Yu..aniııtan ı!iye hav- utaklan, inci çiçeğini takdir ederek adı- Lonara 11 (A.A~ - Dün nesredilon 
r. er bir çok avcı tayyareleri hasa- kırmıslardır. · 1 '- 1 ., 
• llhatıl st B .. til b h katt · nı a tın ıuyu ~oymuş ar .,. altın paha- bir kararnameye göre Irakta · i'ıraml"t 

7 ~ ~ı .. ır. u n u are ' an 4 - 7 lcüçük torpüo şarki ve garbl sına sabmya b~amı'1aril>. Ila auretle eden §ahıslar, şiM.:etler ve dil!er mıı-
1\)öca'z kıı..vbolmll<;l:u!'. Yunanistanda naklive J(emilerine yar- inci çiçeğinin, hiç olmazsa, suyunu çıka- kamlar Maliye nezaretinin miisaadeııi 
S-cn ~AR . dım .. derken batrruşlardır. bı • tird... -''-'-- L ı 

"'- "" !IPrVisıne mmsun tayyattl•rıml• 5 - 'Eski Kılkıs zırhlısı tersanede ya- np satan ra u~ ııe ıguıe ,;;,.,~ "" - o\nal<Azın tediyat yatımıyacaldardır , 
<rıııtsım- n~ hffi · , "- _. h · mamı~tı. Bu alhn suyu, içenlerde hayat Bunlar kendilerine ait kıymetleri baş
d"fl•rı' bo~· ~--~ sa ı ennn• a•ı<en ,... .,arak batmıştır. 
~' mbalam1'1ardır. Rıhhm bina- 6 _ Yunan clonanmll.<:ından bir kaç kuvvetlerini artttm- di~ uzan zaman kalanruı devretmiyeceklerdlr. Maliye 
ba . huan uiiratılmı.tn-. 'RoTianda vp de-•troverle. doniz•ltılar ve yaınız AVPJ- Avruı>ada m..ı.•r .ı..llfle. nezareti butiln bu hu1USta banlı:ıılara 
g n'.ma~a. vaı> .alan1~rda dil"""'n ?'Of zı~hlıst kurtalınuşttr. Eski Zftmanlarda insanlaı lcarınlarin- Uı!limat verml5tir. 

~etnıl:ruıe bilcum Pd.ilmlııtır. ~u lıare- !nsanca zayiat donanma mürettebatı- dan, •hndikilcrden ziyade, 9ikl,.-~ ettilc- ·.-,.·.---.. - •• -.-.--.-.-_--.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-.,-. 
,_.._a\: e<len •-~--·~,., 1.-~ J.,,.i için, fı1dAeri Te aiYılded 'lı:v.......eden- .: A-ARA RADYO,••• ••• ~~ .,.,,_....,.,,,.. ız ...,,..., nm vilzde virınisidir Y't!Tlan donanma!ı ...,_ ,11.., 

lalimen dörunüslerdir. vazifesine kahraman~a devam e!:mi.Hr. direıı inci çi e"iııi pelcliğe karşı C:leva : - - - - : 
'LMA .. ~ •R • """RE •" o1m-ak kullanan h~kimler de •Mdı. Ke- • n ~' • . n ""' rı. uv ~Utün subaylar ve mürettebat 'tam 'bir : B U G u u P () G K M : 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

l Z M t« 
Me bııı1 : BliXLfllıl 

bank 
ŞUBESi 

Alman7ada 175 şubesi mevcuttdf' .. 
Senna;re ve ihtiyat akçesi 

171,soo,ooo Ray smarJı 
Tiirkiyede şubeleri : ISTANBUL " 1ZMm 

Mıard• şulıelerl : llAHlJtE VE ISlıtENDEIUYS 
Her til!'IU banka muamellbru ifa ve bkl .-. 

r. C. Ziraat Banfıası Ödendf Şu1Jesfnderı: 
Bankamın boçlu aPiıda iııimleri yazılı müatakrizlerln gayri menkulleri 

3202 sayılı ziraat bankası kanunu hükümlerine tevfikan açık arttırma •Ul'e
tiyle müzayedeye çdcanlmqtır. 

Artbrm& 1 /5/941 tarilıiade baslurıak 16/lı/941 tarihinde bibnek üzen 
bir buçuk ay devar.ıa edecektir 

M ... ırlı:bt ihale 16/6/941 tarihine miiaadif pazartesi günü ıaat OD birde 
ve T. C. Ziraat ı....ka. öciemlt beoiode yapılaeakı.r. Daha fazla malOnaat 
almalc lateyeıı!ı:rin zir.ııat tı.a it• öd...Uı ıubesine raüraCAatla açtk arttımıa 
\aimcsiııdeki ıeraiıi ~ ilan lwıur. , 

·d ll (A..A,l - Alma t.&"1rama- f.,.a,ti n..& ırMtennl.terclir. •elerl alt:oa ııuyundan u.bn alacak kadar ......... ----- ........ . 
11~::: teblii!C Bu myiat .Almanlat'la müoadel!! ltaf- ,,.~,,q ol•" ailderde. ııooulclana ila ha- 8.00 program ve mem1elı:et '"'at ııva- Senet Ne. Borçlu 
ll l'J'l:a ~ mahallelere düş- ladıktan ııımra olan zayiattır. Alman ta- tın blmasın di~. baı:ılari inci çi<;eğ\ni n. 8.83 aJımıı 1ıaber!erl. f!Jfl ~tik: O"I., 

ııı.. taarruz ederelc bir çek •~ar arruzıındıın evvel altı zy süren ltalya solYCan dü.•ürnıelc içia lcullanudt. S.tma 8.45-9,"90 "" kadmı - 1mnuımıB.. 12.30 35 7 Mehmet kana fatm& i.cir hah-

ıablan pyri meakuliia 
Mevlcii ..ilctar1 

tapunım 

tarlla ... No. 

~kınış ve hasarlar olmustur Sil"ah fab- ile mul111•mnat esııasmda Yunan donan- ı.a.ta1ığına kar.ıı lcınaltıaa ve klnia hillR· J)roııı-a,m ve mf!'mleket saat 'aya!'I, U.ll! (Turgut M. ~•) ge& 
",:--a...,. louanıtı ·· ··]ı: d li1di g· tarihia lak sıih·f 1 mediii umanlar.!,. iecl çlçeif o lıutıalı- müzik; Kansık şarkı1ar, l2 5' ajans ha- 57 MııKafa klEl Fatma tarla 
~1 ı... yu P r. ı- ma.cn e en par ı e er yaz.. ;a .da il•- o\mu•... .. L--"~ 13,05 -'\zı'k·. L-a'--r ~-_._!ar ("--dı ...,karasında öliller ve yaralılar var- mıştır, • ..., .... - D=ı<=, ~" .,.,.. "'" o!lni,J mcpwt;,..,t M.) 
~ rd. llaa ıl~aa tapya.Weri Bedirıe Fakat pek çoli teyleri etildten ve lJ,20-14,00 müzik: (Pi,), 18 on ,:,,.., ...... ,,; ll2 M..ı..cı. Hiioe,.U. ha ıacır 
a ar •olrulmustur. "'orsanlar avlanı vor unutturan zaman inci çiçeiini de hekim- •• memtek..t saat ayım, 18.03 m!ln1r. Hatice seqiac& ı..ı.ç..;, Bayr.!dı 
.\LMAN ırOcuM'U ,n_, l•lcte unutturmuş ve. onun uğur getirmek Radye caz orbstrası, lfl.40 mürl\c' C..- (Mctrutiyet M.> ICAraaiaç 

d I-onıira. 11 (A.A) _ fnııiliz hava ft r &~anıtı l. ei Sa.hife'-ı] hassuına Uı.nm11k hale arnında deYHl çit pr<>gramı, 19,15 müzik: (Pt), 19,30 332 c c Kara Mehmet 
•oilt ~t ııemre~ı:ıla ~blij\i : diğine göre Hint d""irlnde 'bıııtmlan Al- ~tti<(i halde vücut iizerine tesirleri hiç bir memleket saat ayarı w alııns liabeM<'ri, km 

llt9• M Z 93S/35 

Kabaklıözü 5 7 "" c 93S!J7 

3217 c 932/232 

6663 9311/1 

'l<ı~k düsman. tayyareleri Londrava mMl ym-dımeı lımıvazörii Yanka 10 bin hekimm hatmaa ~imi,..,,. bir efsane el- 19,'5 1tonnsma:: Zirut ta'kviml, 19,5' 26 J 12 16 1543 (950) 
'ti <ılıldetli bir hilcwn ~· Sa- toni!Atoluk ve 19 mil sUratli bir vapur- hi olmuttu. mihi\c Ilııdyo fnoe saz hey@fl 2n.ıs j ıaoo~~--oo-:ıcıcıcııı:DcıııciCıcıı~o:i.=cıo-ıcc-com:ıaCii:iiıOcıooı:ıııı-• 
ııı •ı-ee s\lren bu hlleırmda tt.\efat ve dur B vin kruvazörün 155 milL Gariptlr lci, on dokuzuncu asrın yari- Radyn ıı~ı. 20,'5 milrik: Amatör r. c. Ziraat Banltası Öde ŞulJeslncle• : 
addı hasarat büyüktür. ~ ;: tDpla, Utead4it t.arpil ko- •mclan S'OTITa helcimlihe teeriı'be u""1i! saati, n.eo ınüDk: Dinleyid !.!tekleri, Baııb.ıoza tı.oç1e -ğıda iolmleri yazılı müstakrizlerin pyri aenkulleri 

'Ilı~ ... canuw .-:-ld flll!ater..de bir ~ m. d~ lrlJlhsus meydana çıkbğı va'kit, """i zaman1a..da !1,30 konuşma: 21,45 miiı:ilc Radyo Ol'- 3202 sayılı ziraat bankuı kanunu hükümleriAe tevfiba aÇ>lı: -
9
.._ 

!~l Yerlere bombalar atılmıştır,. Hasarat t rtibati 1 ve ~ ld !ru .. 1 -' inci dçeğine atfolunan h111 .. lann doğru ke.ıtrası, :!2,39 menne1cet saat ~an. tiyle maı:ayedeye çı\:anlm!fbr 
l ~. <ıleıüer pek-..br. e ek!~~ m~ ~ 5~'! olduğu bireT hirer •ahit otdu. Şimdi ,,e\ al~ haberleri. borsalar flatlerl, 22.45 Aıtbrma 21)/4/941 tarlhinde b"slamalc ve 12/6/94 I taribi.Ue bitmek 

~ c~ 1'lll'lıl inl(ilteret{e lııir maha1- :...elı: be ırpfazbı ~:ttd>at. taşıyan 'f .1>i1indiğine gô!e. ı;ıi~inl inci ı;lçe- :~: (Pl), 23,25-23.341 yaruıld prolf- Ü%ere 1>1r buçuk ay deVllm edeceklir. 
h,_b;r ltac bomba atılP'ıştır Bir kac ev Yıınb yardımeı knıvazöril m!lıetteba- "'nd~ ayrı ayn uç torlu. hem de pe\ -:~v~e_b;;;;;,:P'l;;;:;;";;:1 I:.;,· --------f Mım.1ı::kat ilıa!e 1!/6/94t tarihine müaad.if peqemhe ci&nli aut AD bir 
~ ............. Bir kaç klıi yaralan- tmm 300 k:iıti olclui!oı s....a....ldaılır. kes~n '."adc!~1er vardr.. Bu madde,er, tZMlR BELED1YES1NDEK: de ve T. C. Ziraat banlı:ut Odemit ıubeııinde yaıpd,acakbr, 4aı.,. fazla ma!A-
-.-. 'ta\m. hır heltim tarafına ... Ve yo1unt'la - İnönü dd lnd Sal<l m gazi mat almak iate~nlerin ziraaı bankuı öde.nit ııorbe.ine ..W..r.uıla __._ 
ıa l'AW&llE l>Ö'$Olt"OU>C tı mütevali ıierlplw loall+'le ıııelıen tay- ~un~n~ şartiyıe, biri ıısçelctea lı:U'O" ...,.un bir ::e m";;d&tıe ~ya nn-ıı:= •ı'l'tmna lcaime9bıc!.ad şeraiti o\uma1arı ilia olınour. .._ 

d· " twnıza. ıs düsnı• tQyaresi yareleriınizin twTunna 'llÇmnıştır. vetli bır ul>e.1 .illcı .o~, . bld ılnltled ,ı, ya>:ı ~!eri müdllrlil~lb:ı~P'lı:t şartname- Seı.et Borçl11 cinsi Satıl .. cayıi meelnJö= 
t .... --'Öi .. . Otuz biri eval.r tara- Bir çok infilAk ve oa binlerce yangın 17erçe\:ten aalrln~ttınr, 'biri <le. lnoantn ı;i veçhile açık ıı'T'ttırınııyıı 1mnulmınıtar. No.w Mevkii miktar 
~ tdst <le daJl latoryat. tarafın- bombası atılmıştır. Ta,ymis rntınbanisin- k..ıhlne ııerçekten 'kuvve• v.enr. Kalp Muh-en ı.ecte!i 800 lira 11Kn'aklı:atı 

4İl9iirillmi.lşt. de Vırteıio ft Viktorlo b,,ılM'lllda !ol- ku.,...et lnr'ıunca, damarlardaki tansiyon '9 liradır. Tıılioler!n tMninatı iş öml<a- 267 Abdurraltman rit 
lGNDeADA 1IASMIA yük pnp>br ~. Taymb tatbt- vülc.elmeden. hatta bir az düşere\, b6'b- ııma yatırarak -..,.a'lrnao:'lariyle •e gazino (lnöııii M. ....._) 
ur-.ıı..,..,u n:RJ,F.lt banisinin etnıfmd. yangınlanıı vilcuda relcler de lıarelı:ete ııellr. Ml!tıneye ehllyeıtl!ri rudufuna dair be- 23 thxalaiııa _.ı..-ı--
~~ U (A.A) - Daa t:ectı LcıMr .. ~diiti alev aeryası yUz knome'treden Bu te91:derin hepsi irı!.amn wc•c!ıı Jeı!lye rlFaııetinden. atao.lı:lıın veailcalar- (Bozkurt M.) .._ 
IJ\ '7 ' • c:ııl: $it'' tJı irlitwı ' _.,. ıı;l>rillilyorou. Bir demlr ve silAh fabrl- için lııayırlı ıeylerdir. S.. halde 'bu mlnl- la, il.el,. t.ilıi ı.Iaa l!l 1511941 C'~ 103 Ad&rümdi Ali oa- kUUF 
~ "'Weılae 1'Gre Wd ~ lııastanesl ı ım IMlhiıııı. 1nırrmlıı"I ile Plıim.t il- mlal ııüı:el nıayıs çiçeğWn uğurlu .. yıl- glhıll saat llı d... enciln:>me m!!racaatian. M ..... '-. Karadut 130 c 

29440 c 3.f/127 

IJ785 c tJ•/36 

Tvla 
9J6/tJ ~=ti• e beş ı.,,_,..,.. 1-nl J ... - te9iııatı ıwvalhkıyetle loomlıarc1t- ma.i biiıbütön boı söz <leiil <leme\ '1, 12, 16, 20 (102i) '{T-;;:;; M. tfea)' kuyu 

l'a •. Kill9eler. A\nıWer • ı.a- - effei....... o1ur... G. A. J.I'~ 'bulft.nna rastlaması hııse- 26 1 ll 16 ıstı .(-951) 
'W:c /ır. $imali Athnrtikt,. !9.800 toıo ı.a=n- ~ \elediye aıciiılU!ıılnlıı 13-1!-!MO ta-. 1:1aıccıeaocıc~eococeı:ıeıc coc:ııcıııc:ıc:111c111c:ıaııoı:1ı:a1ı:ı:11:eıce'"ccıı:'4l:locı=cı:o: ıtıoc=ıcc: :ıı: ::ııc:ıc::ıcc:M:111ııccıc:ıııııııııciı::ıeııe:ıDCıo:o:iıı:cıı: cııccıııa1111:cı 

RANsız VE CEK PiLoTLAK de "11!>ur baııınlını$tır. lııgmde..ı. w.,. ı ernmuz.cfa Jt -.ı ..... 'Ve 2585, ıssı; saylı lcararile ı.timll- lzınır n-ı d ı .-.. .-
~.\ CARPTSTI telbahldrno karşı, tma'lı: teııısata 18rpi11e ._ __ -u-•aıo;& ille 1carıır verilen Erler Hasn>Ivıc:& ma- ..,., er 1:1--CDI : 

!ot '"<>ndra, 11 IA.A) - Hür Frıınsız pi- hasımı ~. 111-ı· ...... ,, .. .,_ "'"'.. lıallest Kanosınaııoğlu haaı içinde ki- İzmir körfezinde kl\ln hazineye ait ılalyan ve voli mahailerinln 113/19'11 
~ 1-rı,1., Çelı: nTiotlan bu ııece Londra MAYISTA Dtl"sfutCLEN ALMAN K111tııtaJ loayramı kutlama hazır!M&- h. 28-47 No.lu fevkani oday• 250, 26- tarlhinch!n ıtnım- !ll.t!/l9U tarihine kadar üç """" mliddetJ.. btilık avlama1ıi 
~nid" d!l$llriikıı tayyarelere karşı TAYYABELntl rına başlaımıı.<ıtır. 1 temmuzda ~ya- '8 No.lu fevkani odqa ise 400 lira be- 'ha1darınm. ta1i])1eriıte lha'lesi için y&JJllaıı müzayede ve pazarlık mUddetlm 

~$lara i'ltiralc etmi•lerdir. MalUnıdur Kwdiis 11 (ıt.ılyo s. !!.1$) - fn:i1iz laıda yi,imıe müsa'balı:alarly1e ye}bn1! deli istimIAk takdir ve kabul !>dilmiş zarfında talip zuhur etmediği nazarı itibara alınarak bunlardan Hoına da,va-
d· ~u ece d!lşürülen t.ayyıırelerln ade- bava _,,tlnln tehllif : Lonar. 6zeri- ve kotra yarışlan yaJJllacak ~e denlll: it- .olup ~ yeıierln t.pu lı:zydına g6re 

1 mnm 14 bin, Çaka1bumu da'lyaırmm 1200, Cilamuık voli mahallinin 1000, et
~ ııirııdlve kadar bir tek ba.m• esnasın- ne cliln ~ ,..p11m turrıwla 21 diit-' 1eriyle meşgul olarak l.9Cllerimi% şenlik- t!!aYYiin eden sahipleri Emine, Mehmet, ki~ Voli mahaTilnln 28'1 ve Kırdeniz Voli mahallinin de 11)()0 lira bedel 
V .. t <li.Urülen tavyarelmn haJl"inden m,,. t.n'aretl imha eılilnıi$ar. il• 511- lPr yapııcaklardrr. Eınt.e ~ Fatmanm hateıı nerede olduk- muka1.ninde yeniden mllıayedeye ~karılması lrnınisyonu mahsusunca b· 
tı~..,.lttir. nıtıe......,.. _,. başmUın beri düşlkiilao ., ARDA "' 1arı meçhul bulunduğundan keyfiyet rarlaştırılmı,ş olduğundan taliplerin müzayede günü olan 20/5/1941 tarihine 
"LJIJA.'i RESMİ TEBLttt dilgman tayyuelerinill pek6na rn Ü BANKA- S'TlO No.Iu belediye lstimlllr. bınununun mllsadif .. h ıt(lnil saat 14 te yüzde 7.5 deporito a!tt<>lerinl hftmil~ Oefterdar-

ııı n..rlin, 11 (A.A) - A1ınan başku- buba tar,, Ya,z me.saisi IJClflad• lO uncu maddesine uyularak tebli~ ma- h1cta mliteşekldl komisyona müıııcaatlPri ve daha f87'.1a itahat a1mak isll,ven-
~~b~nm teblil!I : fnııı'ti% t~yyınele- LONDRAYA YAPILAN TAARRUZ Mevsim münasebetiyle şelırlrni%deld kamına kaim ohnak üzere il~ olunur. lerhı .!e müzayede giln\inden evvel Defterdarlık varidat müdiirlüğüM müra-
~;"" A'lman sehirll!!i ..., BeTliıı. ~rin- Lonıfra:va taarnız rast ııele ve insafııız bütün banka'lar yaz mesaisini tatbik'e caatle şartrurme1eri almalan ilAn oltlll\l!' .. 
~'il~ ma'lıalle1erl bombardımam- bir şiddefle yapılımştır. Bftyftk tarihi ha$'1amış1ardır. n: ::= : 1 ı4- 6 ~i:ıcııi~> >ıcı=e~~===='J~~)~cı::ı:cc:ıc::ıc~ 
'""1!nıbe1ei bilmisil olanılc ~bardı- laym,.ti lıils olan parllıııento binası Bugünden itibaren sabah saat 8.38 ~cunaftJ --ıası Miid · .u.ıwa..den .• 
~tııı tB,vıırelf!rimtt Lmıdraya nüeum Vestnıister kilisesi, Bribınya blftasl lıa- dan saat ll.l!O ıa bdar açık bu1wıanik • ~ wı1-•• 

r~~.~~r~&~·~·~B~ü~-~·~~~~h~-~·~z~~~~~·~·~~~~ra~u~~~ı~w~~~~~·-·-••••••~m=u:~=e:le~~=~;~==~~·----~~ ~q~•~m~ı~ ?8m4ı~~~p~1c~l29m~~ç~~~P• 

Kemal K. Attaı 
Hilal Eczanesi 

Fenni Gözlölıçötiilc ŞrıbesL 

iinet N Spor- gözıtUılerinin en son model 
ve şelıBler-1-

-----~--

sabah ve gece yatarken. Rida ~ suyu ma-dıimdan 15 gün temdit ec!ilmiftiT. isteklilerin 13/5 /94 l ıa'h günü •aat 
ile ~ ve abblnd~ ~ 1'4 te müllürlüiümüzde toplanacak komi.yonda hazır bulunmalan. 
yapmakla kabihlir. Z 12 1 S 78 f J9 2) 

DiKKAT 
d .. QI sıfn' etiyle yapılmış pastırma ve sucaklan yiyenlerin ba!ırsaldarmda (Abdest bozan) dediı;imiz uzuııluklan 
ı.krt ~etreden on metreye bdar şeritler, kurtlar lıiısıl olur. Btınlar vllcndumazdald kaı,."\lan emf!rek kansızlık, işta!ım

zaiflik, kusmak, lıaş dönmesi ve ııllıa:ret lililme sebebiyet verirler • 
._.'?11tbıbrtlaln r0dand~~ için en blrind 4leva .mıoPUJ) dur. Kutularuı lçink kullaıııf' tam ~lıılır. Sıhhat ve-
11JL1e m saa esini hAhdlr. Der -.le bulnımr. 

Timofu • Ti1r.ı.ofu: Timofuj 
~ ............................................................ ..-e~· ... .,,, 

e 

• 



SAHJFE4 

Avrupa ve biz 
---o---

Avrupa ile te
masımızda ~e
çirilen de,/rele

re bir nazar 
Bjz artılı Avrupanın sa· 
izinleri ve bellıi de en 
ııuvveıli ve en genç 

varisleri~iz .. 
YAZAN: Burhan BELGE 

Bızler için, Avrupanın manzarası, ilk 
tt-masta bir az acayip ve hatta güli.inç
tü. Eski Sefaretnamelere bir göz atacak 
olursanız. garpteki adetleri ve garp ha
yatmın türlü hususiyetlerini ne kadar tu
haf bulmuş olduğumuzu görürsünüz. Bu
nun bir delili de, bize gelen ve bizim 
memleketimizde yaşayan avrupalıların 
yaşama tarzlarına ve mizac;larına verdi
V,imiz manadır. Mesela Karagözde bü
tün yerli tiplerin yanında bir de (Deli 
frenh i görürüz. 
Garplının serbest tavırları ve hayatını 

yaşarken ve bilhassa eğler.irk.en, bizim 
oynak ve çocukça bulduğumuz bazı ha
rekatı, ona bir hoş ve zararsız. deli şah
siyetini vermemizi icap ettirmi§tir. Bu
nun da sebebi. Osmanlı enderon terbi
yesinin kallavi kavukların altına soktuğu 
ve burada bir nevi terbiye pres hidroli
k.inin tazyikine teslim ettiği mantık, mu
hakeme ve hayat görüşünün. dinamik ve 
hür tabiatlı frenk hakkında. esasen baş
lra bir mütalaada bulunam1yacağıdır. 

Öyle ki, bizim kavuklarımız hafifle
dikçe, frengin deli tarah ualmıştır. Ve 
nihayet Tanzimatın ortalarına doğru, 
hafifçecik aziziye fesin albnda daha çok 
bmıldanmalara gidebilen mantık ve 
muhalccmelcrimiz. frcnkte artık hiç eir 
deli taraf görmemi§, bilakis onun aklı
na inanmağa baılamıttır. 

* Bizim bu frenk'i garipsememizden 
beğenmemize kadar, Avrupa manzara
eını seyretme, muhakeme etme ve takdir 
etme hassalarımızda da, muvazi olarak 
bazı değişmeler kaydedilmipir. 

içimizden Avrupaya gidenlerimiz o
raların manzarasında, bir yandan doğru 
hatlarla şakulların imtizacından hiisıl ol
muş şaşırtıcı hendesenin, bir yandan da 
ev ile sokak, vazife ile hayat, ve kazanç 
jle harcama arasındaki karışmanıp ve 
gayet renkli, gay~t hususiyetli tablolar 
vücude gelmesinin incizabını duymağa 
başlamışlardır. 

Bu incizap, imparatorluğun zafı ve 
garbın ..-rluı. 'h.ulaalii arttılıtı;I!>. 'bb l.ayTan

)Jğa inkılap etmiştir. 
Artık, Avnıpanın manzarası, bir 

bahçeninkinden farksızdır Garbı gör
mek ve gezmek, cAvrupaya gittim> de
mek, Paristen bahsetmek, bir nevi imti
yazdır. Ve Tanzimat hükümetlerinin işi 
gijcü, bu Avrupanın bir kaç parçasını 
kopye halinde memlekete sokmaktan ve 
yapı.ştırmaia çalışmaktan ibarettir. 

Bu, bizim kocaman V.! saf çocuklar 
r.ibi Avrupa sokaklarını dolaştığımız 
devredir. lstanbulda Beyoğ)unun, lzmir
<le Kordonların doğduğu devredir. Ala
turka ile alafranganın, yatakta, ye~ 
sofrasında, çocuk terbiyesinde, edebi
yatta ve diğer sanatlarda biribirleriy]e 
döğüştükleri devredir. 

Bugün kırk yaşında olanların, çocuk
luk hayalleri. Avrupanın bu gibi tasvir
leri ve bu çeşit tesirleri ile. doludur. 

* Avrupaya kıuşı hu hayranlık ile onun 
lrnlay1ıkla yaptığını bizde bir türlü yap· 
manın hüsranı, gelir gelir de, bizde bir 
neslin, Balkanlara bile hayran kalmasiy
le neticelenir. cEfendim Sofyayı gör
meyin, Bükreş adeta bir kü~ük Paris; şu 
Atinayı bile bir görseniz!> gibi sözler 
duyulmnğa başlar. 

Ve elbette ki bu sıralarda, Merkezi 
Avrupa a .. rJin, Viyana V" Peştesi garbi 
Avrupa da Paris ve Londrası ile, mede
niyet için tutuşan genç hayaller ve ide
ı-Jler indinde iriıilmez birer ufuk yıldızı
<fır. 

Çünkü tam bu sıralarda. imparatorlu
iun kendi içinden inhilali, önce müslü
man olan ekalliyetlerinin muşta ve tek
melerini yemesi ameliyesi tamam olmak 
Üzeredir. Rumeli. kopup gitmiştir. Bü
yük Harp, geriye kalanı alıp götürmekte 
gecikmiyecektir. 

Fakat Avrupaya gidenlerimizin göz
leri artık yalnız caddelerin cemakanın· 
da, egece hayatının> şaıırtıcı parıltıla
r.oda değildir. Artık, gözlerimiz, edeli 
fTenh i aramamaktadır. Cöz)erimizin 
arayıp, beyinlerimizin muhakeme etme
ğe çalıştıilı şey, ilme, sanat:ı ve hürriyete 
dayanarak ayakta duran bu dünyanın 
inşa sırlaJ1dır. 

* Bütün bir d,.vri atlıyaralc, iddia ede-
biliriz ki. son yılların AYıupa seyahat
leri, artık huyuna ve suyuna bir hayli 
elışmış olduğumuz Avrupa memleket
lerirden birini ve birkaçını ziyaret ede
rek. orada, bir iki ucuzca alış veriş et
mek ve bir knç hoşça hafta veya gün ge
c;innck kindir. Avrupa, artık hayranlı
i?ımızı tahrik ctmemektediı Onun, ta
bii ve hazı "hvaldt' hatta müşkülpesent 
müsterileri olmuşuzdur. Yani, onun me
denivetinin, bizlrr artık hir. olmazsa bir 
nesildl"r hr,.i miistehlikleııyiz. 

* Bir l"amia bir dığer camianın iyi bir 
medenivt>t müstehlikı oldll mu, derhal 
onutı maseri tefekkür ve tahassüsler ci
hazında, bu işin bir de müı..tahsili olmak 
4'rzusu doğar. 

Neden yapmayayım;> Madem ki o 

ITINAOAKI KUKLA HÜ
IÜMETIN YAPTllLARI 

YENi :ASJR 

/ngili~lerin havacı· 
lık ilmi üstün 

-----o----

• 
AMERiKA FRANSADAN 

TALEPLERDE BULUNDU 
• • 1 • Almanya kendi F M.h 

f'ırıt ~azete erı t kı d ransa ı vere 
kı.kla hüküme- topra a1rınl 

8 iisler, zırhlı ve-
tin icraatına ayyare er e a Suriyeyi 
Çatıyor·ıar ezilecek y • se 

uYunan halfıına yapılan 
tahalılıüm pasif 
muııaveıneti 

arttıracalıtır •• n 
Kandiya, 11 (A.A) - Ege ajansı bil

diriyor: Girit gazeteleri sabık hükümet 
fızasının Atinnda tevkifleri hakkında 
Atinadan g~len haberleri büyük infialle 
tefsir ediyorlar. Bu karar Atinadaki 
kukla hükümetin körü körüne Alman
yayn inkiyat ettiğini ve müstevli ile iş 
birliği ynptı[.'lnı göstermektedir .. Böyle
ce kukla hükümet vatanına hiyanetten 
sonra düşmanın icraat aleti olmaktadır 
Fakat bu tazyikler h~ bir Yunanlının 
kalbini nihai zafer imaniyle carpmaktan 
menedemiyecektir. 

HALKA TATBİK EDİLEN 
CEBİR VE ŞİDDET 
Kandiya, 11 (A.A) - Ege &jansı bil

diriyor: 
İş nazırı ve Yunan işçileri katibi umu

misi B. Dimitrako, işgal altındaki Yu
nanistanda tatbik edilen cebir ve şid
detten b3lısederek demiştir ki : 

•Alman makamlarının Yunan halkına 
ve bilhassa ağır sanayi erbabına tatbik 
ettiği cebir ve şiddet, kurunu vüstai bir 
haldir. Yunanlılar 24 saat içinde davet 
edilmiştir ve ailelerinin ocaklarından 
koparılan bu Yunanlılar belki de mem
leket haricine gönderHeceklerdir. 

Bu hareketler tahakküm altına alın
mış milletlerin pasif mukavemetlerini 
arttıracak ve mücadele için bu millet
lerin kararlarını takviyeye medar ola
caklardır.• 

tNGILIZ iŞ NAZiRi MÜHiM 
BEYANATTA BULUNDU 

Londra, 11 (A.A) - İngiliz iş nazırı 

verır ••.• 
-0-

Fransa filen mihvere 
yardım ederse Aıneri· 

Jıadan hiç bir şey 
Bevin işçile1e hitaben beyan~.tında gece afamıyacalt .. 
~mb?rdımanlnrına . karşı m~?afaa ter- Londra 11 (A.A) _ Evning Standart 
tipler~~dcn . ~hsetmış ve ezcumle şun- gazetesinin istihbarına göre birleşik 
lnrı soylemıştır : A 'k v· · h"k" e1' b ad ~· ..1· d h b" ''k bo b d an merı a ışı u um ıne u., ay, şe-- ...,ım.,.ı a a u~u m ar ım k 'b' "b d dd 1 · · 
tayyareleri ;\·apıyoruz. Bizim havaCJlık er, çaky. g.ı ı m~ drek~ gırtal ma k eber;~' 
·ı · · ını · k. d daha ·· r· e verme ıçın asagı a ı sa arın a u u-
ı .mımız ı crın m en .. ns un n • nü İstemiştir: - ~ 
tıcelcr almaktadır. Bugım muhtaı: ol- l H' b' F h • • 
duğumuz şey Hitleri kendi toprakların· • - ıç ır . ransız • a1:P gem!n 
da mağlup edecek tayyareleri yapmak- m ihver devletlerıne venlmıyecektir. 
tır. Şimdi gündüzleri emniyette oldu· 2 - Fransız deniz üsleri, ıimafi 
ğumuzu görmek büyük fark değil m!· Afrikada b ulunan üsler, v e garbi 
dir? Bir sene evı:el Bitler şartlarını b.1- Fransız A frikasmdaki Dakar ünü 
ze kabul etti~eceğini ümit edil·ordu. 81.r m ihver dev le t lerine verilmiyecektir. 
seneden berı ne kadar muauam değı- 3 CeL-J ••ttank • • 
şiklikler olmuştur. - oe u a t aarruz ıçın 
-------------- Fransa, Alman kuvvetlerinin qgal 
§1111111ıııı 1111111ıııııııımıııımııı 11 1111111111111ııı ·§ altında olmıyan F ranaız t opraklann -

~ Trakya ve M ak e· ~ dti.an ıeçmeıine müsaade ebni~ecek-
- r. 

donya şimendifer· § 4 - ~~ver ~vvetlerin~ S~ri-= yeye hululune musaade edilmiye-
1 er İn İ bağlıyorlar ~ cektir. 

: § 5 - G eneral V eygand mihver 

~ Bufnarlar 80 ilin ııı.-ı. ~ kuvvetlerine yardım . ebniyecekt_ir. 
= -:. ... .., : 6 - lf gal altındaki F ransaya ıase 
5 yi mecllUl'I yol amele•§ mevaddı v erilmi yecektir. -

---- ---

s fiğine tcilll tutacalılaf' s Bu şartlar kabul edildiği takdirde 
: Sofya, 11 (A.A) - Trakya ve Ma- : Fransaya her ay on beş bin ton buğday 
5 kedonya demiryollarının bağlanması 5 verileceği gibi ileride şeker ve çay da 
5 ameliyatına başlanacaktır. Bu yolda : miktarı kllfi verilecektir. Amiral Lihi 
S mecburi işe tabi 50 bin amele çalı-E bu esaslar dahilinde bir anlaşmaya van
E şacak ve ayrıca 30 bin amele de ye- E lacağını ü~t etmektedir. 

• E ni yollar yapacaktır. 5 
lsı>anya '-!'ÖZÜ s .1111111111111111111:1111111111"'"""""''"'""'111~ Fransız _ A iman 
kapalı hareket Maltada ve Ak- müzakereleri

deııizde tayya- nin q-ayesi? etmivecek 
Genlşle_ın_e_Jıo-b-ti-,..yorftlf', re harpler~ Bi r Jnglf;z gazetesine 
lalıin evdelıi bulgurdan . ----<>--- göre ıniizalıereler asfıe· 
da olmalı lsteıniyoPlar •• ltaJyanlaP Silılad ada· Pi maldyeıte değllınlf .. 

Madrit 1.1 (AA) - Gazeteler hü~U- ~- ICll'llllll YJHdinl Londra 11 (A.A) r Deyli Te~al ıa-
mette yapılan eğışı 1 na kın a ge= tamam amışı ,. 'Z tntbnıeıtııın :!1!1 va2'fy 

niş tefsirlerde bulunmamakla beraher . .. " hakkında bir makale neşretmiştir. Bu 
bu değisikliği büyilk manşetlerle nesret- Kah~re, 11 (~.A) -. Ouş1?an ta~- gazeteye göre iyi haber alan mahfille-
mi ]erdir. yarelerı Malt.~ cıva~mda~ı· geı_n~lere hu- rin yaptıkları 'bir anket üzerine varılan 

Puevlo gazetesi diyor ki: cuma teşebbus etmışlerdır. Bw~ avcı- neticeye göre amiral Darlan ile Alman 
İspanya bu ha'rbın inld~afı ta hacım- lanmız onların yolunu keııerek hır tay- elçisi Fon Abetz arasındaki müzakereler 

danberi kendi mukadderatını alaka~ar yar~yi düşürmüşlerdir. askeri d~ğildir. Rivayetler Fransanın 
ettiğini görmüstiir, Millet İspanya tal"İ· Berlin 11 (A.A) - Alman Başku- elde ettiği menafie mukabil Almanların 
hinin icap ettirdiği genişlemeyi temine mandanlığının tebliği: ne taviz istiyecekleri bildirilmemis oldu-
karar vermekle beraber memleketin da- Maltada Sunderland tipinde dört ğundan çıkmıştır. • 
ha müstacel ihtiyaçları kapalı gözle ha- motorlu bir düşmen tayyaresi yakılmış-
rekete mani olmaktadır. tır. Afrikada harp hava. 

lara münhasır gibi. Amerika kara-
• 

rını verıyor 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 

Vaşingtonda hakim olan kanaate gö
r~ Ruzveltin nutku Amerikanın dış si
yasetine taalluk edecek ve büyük bir 
rhemmiyeti haiz olacaktı ... 

Vaşington, 11 (A.A) - B. Ruzvel
tin harareti bugiin normaldir. Doktor
lar Pazartesi sabahına kPdar kt-ndisini 
meşguliyetten men etmişlerdir. B. Ruz
velt Cenubi Amerika askeri erkaniyle 
rrülakartnı tehir etmisir. 
~caocoooaaaacoaaoacooaaocccc 
bütün bunları şu yoldan Y"~ıyor, o hal-
de, ben medeniyeti mütemadiyen Avru
padan ithal edeceğime, neden onu ken
di milli kabiliyetlerimin coşkunca ve 
taşkınca bir yeniden doğu~na güvene
rek, kendi kendime, kendi memlek,.tim
de ve tamamiyle kendim~ göre bizzat 
imal etmeyeyim? Neden kendi muasır 
medeniy~timi, bizzat kendim istihsal et
miy-:yim? 

işte, bu ıuur kRdemesine bizleri, bi-
7İm milli kurtuluş inkılabımız c; ıkarmıı
tır. 

Fakat biz, bunu sadece işaret etmiş 
olmıyalım da. politika vadisine sapmak
sızın, gene Avrupanın manzarasına av
~et edelim. 

Demek oluyor ki, bizim nesillerimiz, 
ntık Avrupanın cemakanları önünde bi
rikerek oradaki eşyaya bir nevi taşralı 
hayranlığiy)e baka kalan nesiller değil
dir. 

Bu cemakanlar içindeki eşyayı, ,üphe 
yok ki dikkatle sevretmekteyiz. Ve bun
lardaki yüksek kaliteyi takdir eylemek
teyiz. Fakat artık bu eşyayı meydana 
getiren hayat görüşü i1e bu görüşü faik 
ve hakim kılan metod, hi7.'eri daha çok 
alakadar etmektedir. Bütün tecessüs ve 
al<lkamız bu metoda doğrudur. 

ıT AL YAN RESMi TEBLICt 
Roma, 11 (AA) - ltalyan resmi 

tebliği: Bombardıman te~ekküllerimiz 
earbi AICdenizde düşmanırı deniz teşek
kiilüne hücum ederelı: ik~ kruvazöre 
Pğır iııabet1er kaydetmişlerdir. 

Malta üzerine akında Sunderland ti
pinde bir düşman tavaresi vakılmısbr. 
338 numaralı bültende düştüğü bildiri-

[ Ba~nraf: 1. ci Sahifede 1 
Habeşistanda İngiliz ve Rodezya tay

yareleri Amba Alagi kalesini şiddetle 
bombalamışlardır. 

CenuM Afrika tayyareleri hala mu
kavemet etmekte olan İtalyan kıtaları~ 
na karşı hücumlar yapmışlardır. len bir tayVaremiz geri dönmüştür. 

Egede Siklad adalarının işgali ta- Bütün bu harekat neticesinde bir tay-
yaremiz geri oönmemistir. 

mamlanmıştır. 
Sicilyada Katanyaya düşman taarruz 

etmiştir. Bir mikdar hasa· ve halk ara· 
sında ölü ve yaralı vardır. 

İngilizlerin Sicilyaya 
yaptıp hücum.. 

Londra 11 (Radyo - S. 21,10) - Orta 
şark orduları karargahının teb~i; 

Trablus limanında İspanyol mendre
ğine tayvarelerimiz tarafından atılan ve 
isabet eden infilak ve yangın bombalan 
büyiik yangınlar çıkarmıştır. Elektrik 
santralına isabet vardır. Limanda yapı-. 

Londra, 11 (Rady9 S. 21.10) - Orta lan .hasaratın cıkan dumanlar yiizünden 
şark orduları karargahının tebJiğİ : Si- müşahedesi kahil olamamıstır. Tayyare
cilyada Katanya ve Komisso Jıava kuv- lcrlıni~in .hepsi salimen dönmüşlerdir .. 
vetlerimizin şiddetli hücumuna uğra- Kahıre 11 (A.A) - Orta şark İngiliz 
mışlardır. Düşmanın yerde gafil avla- kuvvetleri umumi karargahının bugiin
nan bir çok Hanikcl ve Yunkers tipinde kü tebliği: 
tayyareleri tahrip edilmiştir. Sığınakla- Libya~a Tobruk ve Sollum bölgelerin
ra koşan düşman askerleri mitralyöz de devnyelerimiz faaliyetlerine devam 
ateşine tutulmuştur. Komissoda ikisi etmişlerdir. Düşmana zayiat verdirilmiş 
Yunkers tipinde olmak üzere beş tayya- bir miktar esir alınmıştır. 
re yakılmıştır. Habeşistanda şimalden ilerliyerı Hint 

- kuvvetlerj Amba-Alagi bölgesinde mü-

Amerı• kada mu"sade- him iki mevki daha işgal etmişler ve 

re olunan vapurlar 
kuJlanılıyor 

150 esir almışlardır. 
Cenuptan ilerliyen bir kolumuz İtal

yan miidafilcrine ağır zayiat verdirmiş
tir. 

J)aha cenupta bütün bölgelerde hare
kat mcmnunivc>ti mucip bir sekilde de-
vam etmelttedir. 

Bu uapurlaıe fıendl IJay· ALMAN REsMt TEBLtôt 
rafılaPl-uJe """P sallala• Bc~lin 11 <A:~) - Alman başkuman-

.,, danlıgının teblıgı: 
PUida nalıllyaıta Afrikada Tobruk öniinde üç tayyare 

llalunca.fı.. dafi top VE' bir miktar harp malzemesi 
iğtinam edilmistir. Burada muharebe 
topcu nteşinP inhisar etmiı:tir. Sollum 
civnrınrla dü'"manın iic zırhlı otomobili 
tahrip cdilmis. bir miktar esir alınmıştır. 

12 MAYIS PAZARTESİ 194! 
=ı :wz 2 

SON HABE~ 

Dün lnönünde yapılan merasim 

Şehitlerimizin mukaddes 
hatırası taziz edildi 

~----~---~------~· 

Hatipler, Türlıün rnaJıus taliini yenen ve en 111• 
yük zaferini lıazanan Milli Şefe ebedi bağ• 

lılığını bildirdile r .. 
Ankara, 11 (Hususi) - Bozoyiikten; büyük zaferini yaratan, milletin ın~ 

verilen malfunata ~öre İnönü zaferleri I t.aliini yenen İnönünye Türki.in et>eU" 
münasebetiyle yapı1an büyük merasime bağlılığını bildirmişlerdir. 
Ankara, İstanbul, Bilecik, Bursadan ve Ordu marşını müteakip, İnönü ~ 
diğer mıntakalardan gelen heyetler iş- }erinin mukaddes hatıralarını taziz ı~ 
tirak ebnişlerdir. Binlerce kişinin hu- matem havası çalınmış ve bir manga '!' 
zuruylc yapılan törende söz alan hatip- ker tarafından havaya ateş edilin~ 
ler en fona şartlara rağmen Türkün en müteakip merasime nihayet ve~ 
111111ili11111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 1 1 111111111111111111111111ı111111111111111111111111111111'"' 

Milli Şefe bağlılık tezahürleri 

Parti ve Halkevlerinde 
• 

merasını yapılan 
Relslc:üınluıramuzun fotoğPafUePI fePef ıne11flf

lne fıonulan yerlerde llallı l~en gelen te• 
zallüPatta lluJunayoP •• 

Ankara, 11 (Hususi) - Muhtelif vi- lerin şcraf mevkilerine merasimle ]loll" 
!ayet ve kaza merkezlerinden ve ezcüm- duğu ve yapılan toplantılarda Milli sr 
le Deniili, Sinop, Zonguldak, Gelen-:loz, ,.1.ı.11-
Kozlu, Mersin, Korkut elinden aldığımız fimize karşı halkımızın candan ba~ 
telgraflarda Milli Şef İnönünün Parti ve lan ile saygılarının izhar edildiği bi
Halkev lerine hediye ettikleri fotoğrafi- riJmektedir. 
11111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111ıu1111 1 1 11111111ım111111111111111 ... 

lstanbuldan Anadoluya ~öç ve 
sevkiyata devam ediliyor 

- -----
İstanbul 11 (Telefonla) - KC'tıdi is- tir. Bu kafile yolcularını Gebzeden İt' 

tekleriyle Anadoluya gidenlerden bir mite kadar olan istasyonlara kadar # 
kafile bugün ilk defa olarak Haydarpa- decekler teşkil etmiştir. ikinci kafile de 
şadan trenle sevked.ilmiştir. Kafile saat yarın trenle Adapazarına ve havaltsfıı' 
12,30 da Haydarpaşadan hareket etmiş- gideceklerdir. ' 
1111111111111111111111111111111 1 11111111111111111111111ıı111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111° 

lıtanbulıpor ve Galatasaray mağlup 
iSTANBUL, 11 (Hususi) - Fencrbahçe ikiye karşı üç sayı ile fstanbulsporlı 
Be~ ikiy• karıısı ~ sayı ile Qalıuesa raya aalip aehWslere!ir. 

"''"'""'"""'"""'"''"'''''"''''""'''' ' '"'""''" ınınımınnınınnnn111mm11111111111W11Hll•llll 
istanbulda hava teldilıesine lıarşı tecrüllelef'.-

tSTANBUL. 11 (Telefonla) - Bugün Kadıköyünde hava korunma tecrUbesi1' 
le paraşütçülere karşı mücadele denemesi yapılmıştır. Bütün ekipler vazife' 
}erini çok mükemmel bir şekilde yapmışlardır. Bilhassa paraşütçiller]e :ınU
cadele ekibinin çalışmaları takdirle karşılanmıştır. 
~- ~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoo" 

Makineye 
Verilirken 

Amerika harba giriyor 

Amırikadan aeıın haber
ler barba mldahalenin 
bir aon meselesi olduğu 

merkezindedir 
B. Matsuokanın beya
natı bu hususta şüphe 
bıraklnaınaktacbr .. --
Bern 11 (A.A) - İsviçre gazeteleri 

Romadan çıkan Taibuna gazetesinin 
Vaşingtondaki muhabiri tarafından ga
zetesine gönderilen bir telgrafı iStinsah 
etmişlerdir. Muhabirin Amerikan kay
naklarından aldığı hususi haberlere gö
re Amerikanın barba müdahalesi gün 
meselesi değilse bile hafta meselesidir. 
Avenire gazetesi Atlas denizinde b ir 
hareketin Birleşik Amerikan için Pas).. 
fikte derhal akisler tevlid edeceğini 
zannetmektedir. B. Matsuokanın beya
natı bu hususta hiç bir şüphe bırakma
maktadır. Japonyanın hazırlanmasında 
şu üç nokta temyiz edilebilir: 

1 - Sovyetler blıliği ile bitarafiık 
paktının imzası, 

2 - Tayland - Siyam ile Hindiçini 
arasında barış akdi, 

3 - Çin - Japon harbinin tasfiyesi 
maksadile diplomatik ve siyasi tazyik. 

----
Bir Amerıkan deniz 
f il osu Kızıl denizde 

ınailiz haıa kuvıetıarı 

Bir çok mınta
kalarda hava 
meydanlarJna 
taarruz ettiler 

-<>----
Kahire 11 (A.A) - Orta şark İnY 

liz hava kuvvetleri karargfilıının tel>' 
liği: Sirenaikte 9/10 Mayıs gecesi "'' 
dün gündüz Deme bombardıman edil
miştir. Yerde bir çok düşman tayyaresi 
dağınık bir halde bulunmakta idi. Çok 
kuvvetli elektrik fırtınaları bazı ~ 
yarelerimizin hedeflere varmasına maı .. 
olmuşsa da diğerleri muvaffak olınut" 
tur. Ve tevlid edilen hasaratm pek ınU
him olduğu zannedilmektedir. Cedabr 
ya'da Yunkers 52 tipinde büyük askeı' 
nakliyeleri bombardıman edilerek ~ 
sara uğratılmıştır. Bir Messerşmit 1"" 
havalanmağa teşebbüs ettiği sırada a"i' 
cılanmız tarafından mitralyöz ateşin' 
tutulmuştur. 

IRAKTA: Tayyarelerimitı Asilerin i.r 
gali altında bulunan hava meydanJari1' 
diğer askeri hedeflere hücı.ihılarına de' 
vam ediyorlar. Musulda kışlalarla ha"' 
meydanlarındaki binalara ve nakil v•' 
sıtalar parkına on ikiden fazla isabet 
kaydedilmiştir. Amara, Divaniye, Na.9" 
riye ve Karganda bütün kışlalara bil' 
cum edilmiş ve hasara uğratılmıştır. _ 

HABE$İSTANDA : Cenup Afr~ 
hava kuvvetlerine mensup bomba,rdt' 
man ve avcı tayareler Doğu AfrikasıJ1' 
daki İtalyan ordusu bakiyesini tasfi~ 
için kıtalarımız tarafından yapılan J>a• 
rekata müzaharet etmektedir. . 

Bütün bu harekattan iki tayyareırtil
dönmemiştir. 

Bu metodu ise. başta ilmin, arkasın
dan içtimai hürriyetleı·in yaratmış oldu
ğu söylenebilir. 

Vaşington, 11 (A.A) - Bahriye ko
misyonu flZ.asından Amiral Land cumar
tesi akşamı ilyanda vuku bulan beya
natında sahil muhafızlarının Amerika ta
rafından müsadere edilen ecnebi vapur
lcıra yerleştirilmesi mümkün olduğunu 
söylemiştir. 

Fran~ada ce~a 11ası · d · k · 
On altı,•a sn .. l• ilds. gazetesı l yor ı 

Binaenalevh. Avrupa, bizler için. ne 
acayip bir alem, ne rengarenk ve gönül 
kavurucu bir cennet. ne de tıklım tıklım 
mücehhez bir çarşıdır. Yani, ne onu is
tiğrap etmekteyiz. Ne onun hayranıyız. 
Ne de onun muti müsteri]eriyiz. 

* Hayır, biz artık A vrupanın sakinleri 
ve belki de en kuvvetli ve en genç va
risleriviz. 

Bu vapur1ardan bazıları ken i bav
rnkları altında harp sahalanna gönd~i
lcbilecektir. 

Ayandan Vaydenberg : 
- Ecnebi bayrağı taşıyan vapurlar, 

Amerikan bahriye1i1erin idaresi altına 
konmak mı isteniyor, demiş ve Amiral 
Land bu suale : 

- Evet, buna imkAn vardır, cevabını 
vermiştir. 

r. ~ :r ~ Nevyork 11 (A.A) - Maruf nıuhnr· [ Baştarafı J. ci Sahifede) 
V!~i. 11 (A.A) - Bundan sonra hır- rirlerdcn Pearson ile Allen'in Nevyork 

sızlı~ edenler, her ti.irlü ı-iH'ıh tasıvanlar Dcyli Murror gazetesinde yazdıklarına beklemeği değil, İngiltere kafi d~r;cedc 
naz.imi mahkemelere dt>gil, hususi mah- göre Hint denizine halen bir Ameı·ikan kuvvetli iken harekete geçmcmızı em~ 
k<'melere verileceklerdir. deniz filosu gönderilmiştir. Maksat Kı- reder. 'k bü 

Bu m:-hkemelerin verecekleri karar zıl denizde müteyakkız bulunmak, Na- Vaşington 11 (A.A) d"~c;~!daı<l 
temvize tfıbi değil. kat'idir. I~ıklann ka- ziler Süveyşi almağa muvaffak olduk- kümeti t.C. Karden En us .:~ssesesinin 
rartılması kararı gece tecavüzlerini art- lan takdirde Alınan ve Japon gemileri- Alman boya mamulatı ş~~ Buna se
tırmıştır. Bunların ekserisinin faiJJeri nin iş beraberliği yapmalarına mani ol- biltün paras~ el koyf:1tıer hakkındaki 
gene oldujhından suç yaşı 18 ccn 16 mak ve İngiliz bahriyesini munzam va 11ep Alman fırmasının. 1m d 
yaşına indirilmiştir. zilelerinden kurtarmaktır. 'tanuna riayet etrnemış 0 ası ır. 


