
Alınanların rıöz koydukları ve zaptehnek teşebbüsüne girişmek içi11 1spanyol 
ıııı- ~ yardımını istPdiklcri anlaşılan Cebeliittarık şcı1ı rinden bir qörfüıiiş 

1 Bizden ne iste
yeceklermiş? 

IR ZU RI J ı · L . . 

TE E r.E ır FA 1 iZi 
SOZM 1 IS! 

·~.,.,~.r.rJ.rJ.r~/~ 

~kdeniz jtspangadan geni bir ses 
l:arbının 
lkiııci saf hası 

Dört devlet de-
niz üslerini 
müştereken 

kullanacaklar 
--<>--

1ngili::lerin me§hıct S ingapur deniz ümınün ~ bak~ı haritası 

I I 
Irakta bir şey
. ler mi oluyor? 

1 NGILIZLER MUAHEDE 
HÜKÜMLERiNi iHLALDE 

ISRAR ETMiŞLER 

Bir tırka31 daha seferber hale getirilen Amerikan donanma.nnın büyük gemi
leri Panama kanalında 

maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaıM 

Amerika - Mihver 1 Finlandiyaya çıka-
muharebeıine doğru 

Almanya tek
rarlıyor: Her 
gemiyi ba
braca~z! 

rılan Aiman askeri 

Alman askeri 
transit olarak 
N orveçe gidi-

yormuş 

Amel'ilıa da llarlHI ha· Sovyetıerın ltarp mal· 
ZD'lanıyor, o•du ve do- zemesl transitini mene· 
nanmasını arttırıyor den lıararı ve AlmanlaP, 
Nevyork, 1 (A.A) - . Nevyo~k Sun Helsinki. 1 (A.A) - Finlandiya 

gazetesi yazıyor : Birleşik Amenka kı- telgraf ajansı bildiriyor: Moslcovada 
yasıya bir mücadeleye atılmış bulunu- çıkan cPravda> gazetesi tarafından 12 
yor. Cephe hattında savaşmakta olan [ Sonu 3 . cü Sahifede ] 
cesur milletlere yardımımızın beheme
hal varması lhımdır. 

AL.'l\IANY A HER GEMİYİ ı~;~~ TORPİLLtYECEKMİŞ .. 
Berlin, 1 (A.A) - Yon resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: Alman hariciye 
nezaretinde Amerikan donanmasuun 
de\Tİyc faaliyetine dair B. Ruzveltin 
gazeteciler toplantısında vukubulnn b.e
yanatınn alakasızlık gösteril.ınektedır. 
Berlinc göre Almanya harp mıntakalan 
hakkında kafi beyanatta bulunnnıştur. 
Hitler harp mıntnkasına girecek her ge
minin torpillencccğini söyleınbltir. 
BİR Pb.O DAHA SEFERBER 
EDİLİYOR •. 
Vaşington, 1 (A.A) - Amerikan filo

sunun şimdiye kadar atıl kalan ikinci 
bir fırkası seferber edilecektir .. Bu ka
rar 230 subay ve dört bin eri alakadar 
etmektedir. 
5 J<'JRKA MOTÖRİZELE$TİRİLİYOR 

Vaşington, 1 (A.A) - Askeri mahfil- Finlandiyanın nıerkezi Helsing/OTstan. 
[ Soau 3. eü Sahi/ ede ] bir nıanzara 
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bu bağrışmalar? 

Cezaevi kursunda 

Mahkümlara okumak, 
gazmak öğretili~or 

--<>--
Dördüncü Murat, meydan ofıur gibi göriinereıı Ders gören mahldimla• 

zorbalara yüJısefı sesle hitap ediyordu.... rın, cehalet yüzünden 
Demin hücum va1jyetinde sarayın ateş alması ve ortalığı birbiri~e katarak f ı..:.Jı t da tü'Jıf i bir 

kapısı üzerine saldıran zo•bafor şimdi ikinci Osmanı mahveden hl\dıseye ben- e u e e Nf er 
kendilerini müdafaa •der gibi bir taVlr zer korkunç bir vaka.oın nıburuna se- daha anlaşıldı.. 
takınmışlardı. Padisa'; bıınu görünce I bebiyet v;rmesi t7hli'«·si .?ı?_nca deh•e- --0--

kendisi hücuma geçmL•tl . tiyle padısahın gozünün onund .. teces- İzmir ceza evinde bl'lur.:uı ve okuma 
Dördüncü Murat elini iı'lindeki mu- süm etme"e baı;lamlljtı. bilıniyen vatanda•larımıza t•krar hürri-

ı·assa kemerde takılı duran mücevher\ Vaziyet bu kadar c'ddl hir veharnet ,,.tJerine kavuştuklan za:nan ıslahı hal 
kabzalı hançere götürr:ıU~ ve zorbalara arzetti:i halde dördü:><_ü Mııra• s~~k- ı;t:relerine, iyi ve kö•i;yü tefrik edebil
meydan okur ~ibi ııö"1.it'erek yüksek knnlılıgını ve cesaretır.ı lı:avb<tmedı ··. mel rine yardım m•k•aaiyle halkevi 
sesle haykırmara baslPrnL~· Fakat Maiyetindeki b·ı bi• avuç kuvvet- kursl·r komitesi taraf nd>.'l umuml ha-

- Yine nedir bu bağrmnalar? . Or- le böyle binlerce adamdan mürekkep pishanede beş ay evv•I bir kurs açıl
ialıi'(ı. yeni ba tan çın çın ijttiirür durur- büyük bir kalabalığa l<ars kcya".'ıya7a- mıstı. Bütün okuma levazinıi halkevi 
suz!... i!ını dilşündüğü için ~orhaforın L~tedık- tarafından temin edil""i" ve kurslara 

Geçen defa Hafızı istediniz ve biçare- )eri 5eyi yapınağa ml!<'bur oldu .. • devam eden 90 kisiyP T•n37tepe ok\llU 
yi parça parça ettiniz ... Bu sefer mak- Arkasında duran kızlar •'-asının ku- öğretmenlerinden B. Em;n Sa~türk ta
sadınız nedir? .. Araha yine kangı bi- l ağına bazı sözler fıs·ldıy:rak şehzad!'- rafından d•rs verilmistir. 1'i ki<ilik grup-
çaren!n kanıru akıtrr>?k i..tersiniz... lerin getirilmesi hakk1'.da eır.ir vrrdi... 1 halinde A. ve B. ·kıırsh!lnda b•ş ay 

tmdi söyleşenizel .. t~!nlz:!e sözden an- Biraz <anra birinci Ah'I1Pdin o<!tılları okuyan mahkOmlar il\. mrktep mez\lnU 
lıyanlar kimlerse bunya, var.ımıza gel- elan dört <ehzade h'•birnin pc•i sıra ele ere•inde malumat sah;bi oldukları 
sinler ... Onlarla' görü~n konu•alım ... yürüyerek Wbi•ssead"'l'li'l eşiği iizerin- gibi kendilerine y11rt ve v>tanıla• .••V-
Maksadınızı bir iyice enlamı1 olalım ... ae görün•nüslerdi... gisi ele a•ılanmış!ır. '{u"hrın hitama 

Yine aynı adamlar, ca~ı Osman, Sa- İçlerinde. en büyüğil Sc•ltan Bcyez;t emı~i mfino•ebotiyl• de-•lere i<tirok 
lih efendi ve Kütahyalı Kalem bey ka- idi ... O vakıt on sekiz yo•'1tıda ya var, ed nlM' müddPiu,,.,umi !T'ııavinlerindrn 
labalı~n arasından SJyrıforak dördüncü ya yoktu. B. Kem?l Borkarda ce7' ev; müdiirU B. 
Ml1radın huzuruna va-dıllll'. Sultan Süle~'man. Eay··z.it•rn iki yaş !brahim Hekimoi\lu, h"1ke·ıi namına ba< 

Bir defa gördüğU adı>mı. aradan UZ\ln daha ufak, Sultan Ka•ım~a _Sultan lbra- öğretmenlerden BB. 7.iya Suner, Gaf
zaman JPeçmiş olsa bi.aP yi~I! a~la unut- him arasında da. sıra :_;Jp 1kı~l'r ~~~~ ya~ fa,. GUneri ve Ekrem F_.dtrlJprcten mütP
mıyan dördüncü Murat. 2<>rb3Lmn ele- farkı bulunuyordu. Ve en kuçuklerı şekki\ heyet tarafıncl'n imtihan cdil-
başılart olan bu Uç a~amı d:Uıa il1< ba- Sultan lhrahimdi... mHerdir. 
kış1a derhal tanunışb. M'a.,ah bir tarz- -< Bitmedi >- Ku..,,lara devam edPdeTin hemen ek-
cia gülünısiyerek onlar& dedi ki; ~erisi p<'k ivi ve iyi dereoelerle mez\ln 

- Vay ... yine siz mi geldiniz?. İşte - olmu~lardır. 
buna memnun oldulı:. Manf atııra fiatleri Beş ay devam eden b•! kul"I nl'tiN'-

Ey ... Hadi, söyleyin •. Bu adamların sinde mahkOmlann n:hivatı v" ahlilkı 
ır.oru nedir? ... Yine ne icin böyle çağ- teslJft ediliyor... •ayanı U.kdir dereced• de"Mi~i ve bun-
rışıp dururlar?. !arın ceh,let S<'bebiyle han;shaneye dü~-
Cadı Osman padişaha Covao verip: Sehrimizdeki manifatura mara,alan tiikler\ neticesine varı1 mL~tır. İ)Ti randı-
- ŞevketlO hUnkAnm. d•di ... Y•ni- Ticaret vekfiletinclen ~len em!r üzerine, man alındığı muhakkAk olnn hu kurı;la

çeri ve sipahi kullannız •ize kati çok fıat mürakal:ıe bürosu memurlan tara- nn halkevi tarııfında'1 idı.me ettirilmesi 
güce~IC'Tdir.. fından kontrt>l edilerek fiatlcr gözden rnynnı a1'71Jdur. 

Sen niçin Hüsrev p~a gibi bir er ve- ~eririlmektedir. ------- __ ,, 
:ı:lri katil ve kendi dt"Vlctini rahn•dar Dün iıı'Dm kısım dolaşan mürakabe 
ettin?.. İmdi sen dahi eU:ıett• bize Ha- memurlan orijinal fatura, yevmiye def
san halifeyi ve defteMar Mıınafa paµ- terleri, kumaş ve e!<l'llDtn nevilerini 
yı, mUsahlp Musa çeleblvi ver, paralı- kontrol etmislerdir. Dünkü tetkikler es-

] nasında malları değerinden fazla retle ya ım... b 
DördllncO. Murat kPlal,~lı~ meydan satmak ruretiyle ihtik!\r yaptığı tes it 

okuyan fUtul'3\lz vazl.vefrıl hiç bozma- olunan bazı maftazn •ahipleri hakkında 
dan Ct'Vllp verdi: zabıt varakaları tutulmuştur. 

- H•= halife ve dnftC'T~ll!' kand•dir Manifatura ve tuhafiye esyasının 
ben bilmem .. Ve Mıı•~nıtı ne günahı toptan ve perakende satış fiatlerinl ve 
Tardır ki ııln verevlm? .. Bu mertebe sabolara wrilecek Ur nislıetlerini ta
saygı;n ..,. bwaft eld.Pn. l>~\an•~ ah.- y\n. e~k ~- ..ıllıyet. fkt. """Urik.M 
dU,er mi?_ kom'syonu yakında toplanacaktır 

Kalabalık arıı.mıdan b1r !el yllksel-
at: ' 

- Bunlan elbette bize vermelisin.. 
Hem şehzadeleri OO!!d•ınnaklı!mdan 
bı..folunur .. Buna dair ortada bir riva

ZABITADA 

MeJıtebin mermerleri· 

Gf'n<:lf"r Rirlif'i ve 

0f'mİrı;ıpor taknn~ 

ları dün geldiiPr 
-- --<>- ·-· - . 

Y'apılacaJı olan maçlar 
bir ne11i revcıın$ 

z 

yet dolapyor ... 
İmdi ,ehzadelerl gö=ek !!'eriz. Vell

ı:ıimettadelerlmlz bUMva !!"hinler. 

Mill! küme deplasmen ına~larını yap
mak üzere Ankara mu.piyonu Gençfor
hirliği ile Türkiye ııarrpivnnu Eski,ebir 
Dcmi~or takımı dür. aı şam ge1di1C!T. 
Geçen hafta' Ankarad• yanılan meçlar
da misafir takımlar, lzmir takımlarını 

nl Ç'cılınqlar- h..,. iki ka,..ıle~mada yer'Tli•lerdir Bu 

Onlan gözlerimizle ııffrllp h•yatta bu
lund ıklanna kanaat ıı•tlte!im ... 

Aman yarabbi!. A<rilerin anısında, 
m...,hul bir ağızm ortaya fı!l•ttı ·, hu 
teklif o ~da barut fıeı~ın:ı yakla tınlan 
bir ateş tesiri yaratmır.ı ... Kalabalık 
ye\ı:patt bir kütle h~Unde bir-denbİr» 
yerinden oynamış. bt!tiln yumruklar, 
mücessem bir tehdit l•a,.,.tl ·~~tllnde 
hUnkAra doğru uzablmL,t• ... 
Artık her kesin ru~·unu c> dereced• 

büyük bir asabiyet b~a>r.ış hulu mak
ta idi ki nerede ise •.anıJ dolu fırının 

.. d . cdJ k itibarla ve hir hafta «ınraya tesadüf et-
Arap Hasan mevkiln e ın~ ktm~. - tiffi i~in yarın aynı t.•kı.,.,lar aras nda 

~olan husust muhasebeye aıt mc -~ . .'n yapılooa1< olan kars•b<'l'ohr bir n•vi 
ılç mermer tasını parçalıyarak l!ofür- re,·nns m"hiye!ini haizdir ve bithbi •eh-
dükleri yı)rüll'n Mehmet oj!lu Hasan. . . ~ '- ı-ı.. ·ı ta'·· d'l 

• ğl M h t y R"~·· li nmt7ne "'~'""' v• a a • •" "P e ı <'-
~;bd 011 ~ l;, 'clt any:;_ ru:: ı" ~I - reHir. Milll küme m>cla,ına lın<lamak 
M
u h ut Aali akYll velard e e O.; u üzere ikon muht'l'f es1 ap uii7\inden za-

e me y a anmış ır. ·r b' · dU ı · t k ı ı ır v:ı.zıyrt~ ~Pn '7.!"'r.IT :l un "'rı 

Bir hırsızırlı iddiası.. 
Mezarlık ~nda otobüse bindil!i e,,_ 

nada Zevnf>l o~lu İbrahimin 27 lirncını 
ealdığı iddia e1ilen ımbıkalılardıın Kel 
~ef'l'p tutulmu.<tur. 

'ı.nbra •a !a'll b~rohrıt'A•n 001<: nok
san olarak gitmr.k mrrb,•riyet;n<!e ka
hnt:".1 iyi bir netice ile dönmelerine he
'llen hemen imkan v~k g'lıl 'dl E•a<en 
her senP nlduyu gibi hu •"ne d" oyna
m~j!a ahık olmadıkL>n Ankaronın Çİ· 

•·-------------------------------··;:• men c;fadında İz!Tlir tE1:lım~~r1n1n muvaf

tZMfR YERU ASKERLiK SUBl'SINDEN : 
941 ihtiyat er yolclamaaına .başlanocaktır. Yoklamaya bizzat nüfus cüz

danı ve bütün vesaiki a!keriye!:iyle birlikte gelinecektir. Yoklama günleri 
doğum Af3iP:ıdadır. Her mükellefin ~ründe ge]m.,,;, mecburidir Ak.•i tak
dirde kanunf muamele yapılacakbr. 

Doğum Y okJama günJf'ri 

S/5/941 den IOIS/Q4 I gününe kadar 

fok olmasını bel:liverne?dik. 
Yarın yc.pılaoal< nl•n m>çlarda tzrn'r 

takımlarının rlierind•~i kadrolarına r.ö
re en kuvvetli •ekil~ .. cıkl\r2klarına gö
re kuvvet farkının hanin tııraffa olduğu 
opfos•lacaktır. Bu maçlar her iki taraf 

h mühimdir Netice'erln milll küıne
de "lıneeak der~cP)er Uz'!'!'inde çok bü
yük ehemmiyeti vard!r 

ı, yerleri naııl teftiş edilecek? 

Yeni nizamnamenin tat
bikine başlanıldı 

İngiltere bu ffdnd 
safhayı lıazanmağa 
mecburdur-

[ BastaTafı 1. ci Sahife<Ü kı
tertibatmı almağa vakit bulmuştlll'· lla· 
ğcr taraftan Almanlar münakal~ yo bet 
nnm fevkalade uzunluğu basebı~~ıatııı 
gün, her saat karsılru;tıklan mÜ!i"""' 
artbğını görmektedirler. et• 

Milli müdafaa 11efıciJetince idare edilen •• ~er- Motörlü vasıtaların kntctmeğe. .. a· 
~ "' bur bulunduklan 1500 kilometre~ "'t• 

ferini asfıeri müfettişler, di!)erlerını Uıtısat 11e- nakale yollan, ekseriya sahili taJıiP ~ 
fı;Jfeti miifetti&-leri teft1• edecefıler.. tiğinden İnt{iliz harp gemilerinin 1 U· 

't' ~ albndadır. SoUamun ve Bar~,!,. Devlet, vilayet veya belediyelere.: vekaltine bağlı askeri it yerlerinden ~ 
d • 1 til .. d d I vil b I d' teaddit tl.efalar bombardımanı dı· ogrudan doğr•6'a i~ e en muessese- maa a ev et, ' ayet ve e e ıye tara- münakale hatlannm emniyette obıı9 
lerle, memleket müdafaasiy]e alakalı Hından işletilen bütün it yerleri için her 

b f . . d b b d bul ğını göstermiştir. taJı811'' İf yerlerinin müTaka e ve te Uşıne •- irinin idaresi namına aşın a unan d • Bütün b\lnlara çöl e sıcagın ~-ı 
ir olan nizamname icra Vekilleri heye- (iş veren vekili) va.alını haiz kimseler ,. -~'"-- gesoe>-mülfersa olduğu İuave ~-...=- ıe
tinee kabul olunarak yüksek tasdike tarafından o İt yerinin b•ılund •ığu mın- JtömeUn Mısın i tila projesinde Jllll_ıı 
ikti•an eylemiş ve meriyete girmiştir. taka&• İJ kanunu tatbikatiyle muvazzaf sal Grao·aniden daha talili 0tınıy-· 

iş kanununa tevfikan iktisat vekil- mahalli makamlara ınulüne uygun birer anla:;ılır... P' 
liğinu hazırlanmış bulunan nizamna- i• yeri beynnameoi verilecektir. Almanların bu sırada Mısıra kar!il _.._ 
meye göre. iş kanunu şümulüne giren iş yerlerinde yapılacak teftişler an- va hücumlarnn sıklasbmıalan pek~ 
re•mi İş yerlerindı-n doğrudan doğruya cak iş yerlerinin faaliyette bulunduğu temeldir. Bu takdirde İngilizlerin. 5"'.::.,. 
Mitil Miidafaa vekaleti t01kilatınca ida- zamanlarda icra edilecek ve teftişe ..,.... İn ilt " · .ı ha m~"" yaz g ere uzttın .. e va :_.t 
re edilen askeri iş yerlerinin teftiş ve olarak evrak, defter dosya ve saire bu- •İni kazanmak için sarfcttiklcri py~-
mürakabe•i Milli Müdafaa vekili tara- lunduklan yerde tetkik olunacaklardır. nisbetinde bir mukavemeti Mısırda f.i1I' 
fmdan tayin olunacak müfettişler vaıı- MEVZUATA MUHALiF termeleri icap edecektir. . lı" 
tMivle yapılacaktır. VAZiYETLERDE Diilıisa Akdeniz barbının ~ -1< 

Bu mÜf•ttişlerin tahsil ve tecrübeleri Müfettl•ler, tefU. ettikleri her han.O kımmdan önümüzdeki iki ay eD "t; 
itibariyle iş mevzuatı hükümlerini takip resmi bir ·iş yerinde mevzuata muhalif ve hatta en vahim aylar ola~~ 
ve temin edebilecek ehliyet ve kabili- hir vaziyet tesbit ettikleri takdirde, key- gilterenin b\1 aylar 2Bl'fında mih rfJY 
yeti haiz olmaları şarttır. fiyeti iş yerinin teftiş defterine yazacak hücumlannı kaqılamak hnsusunda 

Diğerlerinin teftiş ve mÜTakabesi ise ayrıca 0 iş yerinin bulunduğu mıntaka- tcrcceği m\lkavemet, bugün için, ~ 
ikti"ıt vekaletinin, it hayatiyle alakalı da iş kanunu tatbikatını temin ile mu- lıkta olan bir çok noktalan aYdııı 
mevzuatın tatbikini takip ve temin ile vazzaf te•kilatın en büyük memuru ta- caktır.. •-' 
muvazzaf teşkilatının merkez ve vilayet rafından iş veren vekili sıfatım haiz olan ŞEVKET ıeRr<~ Jq~ 
lordeki salahiyetli memurları tarafın- zata bunun ıslahı için neler yapılmak la- -------· ı• <: 
d : llllllllH1Ui~1!11Jilf•lf:•n ·• t. ı .. li•!ll11 11 ~ 

•n yapılacaktır. zım geldiği yazı ile bildirilecektir. iş = ::! 
HUSUSi iŞ YERLERiNiN TEFTiŞi yeri amiri, kendisine vald olan bu teb- E y ARDIMSEVENLEll ~ 
ı ıususi ıahı. ıara ait olup da i, kanu- liğlerin ıcabını en 1< ... zamanda yerine §_- Cemi"etine nelen ~ 

nu tatbikatiyle muvazzaf mahalli ma- ıretlrmek ve neticeden ayni makamı ya- "' :il ~ 
1camı..rca esasen kanun şümulü dahilin- n ile haberdar etmekle mükellef tutul- Eı ce11a1Ji telgraflar.. . ~ 
de tasnif edilmiı bulunan hr türlü fab- maktadU'. :; Yardım sevenler cemiyeti kongre~'~ - ..• ~ Tika ve imalathanelerle sair Lıyerlerinde Doğrudan doğruya Milli müdafaa :; münasebetiyle Reisi Cümhuruıtı';" ~ 
k!erinden memleketin emniyet ve mü- vekiiletinc bai{lı i, yerleriTide, mevzua- §Milli Sefe ve bayan Mevhibe lnön~· ~ 
dafafasile ilgili maddeler yapılmakta ta muhalif görülen vaziy<'ılerin ıslahı §ne çekilen tazim telgraflarına verı· ~ 
olarak dahi, iktısat ve1<ll~l teskillltınca için alınması lazım gelen tedbirler. as- ;: len cevapları neşrediyoruz • ~ 
tefti1 edilecektir. Türlı:iyede harp silah kerl müfettişler tarafından verilecek ra- § İzmir Yardım <.evenler cemiyeti ~ 
ve mühimmatı yapan hususi sanavı. · mü- por üzerine, bu vek8.lete il_.:1: '- yerinin - R isli"' "' ~ı.u ~ : e· ,;1.ne.. . ~ 
esseselerinin kontrolü hnkkındakl nl- baiilı bulunduğu müsteşarlık makamın- :; Yardım •cvenler cemiyeti kongresı·:;: 
Z!lmname hükümleri mahfuz bulun- d•n o ı, yerinin amirine tobliğ oluna- § nin asil duygulanna ReisicümhUf11" ~ 
m•ktadır. caktır. it yeri lmlrl de bu tedbiri en :; muzun teşekkürlerini arzederi.ııı.· ~ 

DEVLET VE MAHALLi iDARE- kr•a bir zamanda yerine getirerek neti- § Umuınl katip ~ 
LER MOESSESELERINDE ctden usulü dairesinde ayni makamı :; K. GEDELEÇ ~ 
Doğrudan doğruya Milli müdafaa vazı ile haberdar edecektir. ;: eti' ~ : Izınir yardım sevenler cemiy ::; 

ıı ı ı ;:ı · ; :ı- ı' ııı .1111 w" . 111 ııı ; • ııı ıı : m 1111 m •111 ı ııı 11m1111111111111111111111111111111111ıım11111111111111 ı :; Reisliğine.. ~ 

MahJıemelerde § Necip duygularından .ıoıaYl y .. -~ 
•••••••••••• 

Re.na sokağındaki cinayet Jdvası 

Kasap Alinin katili Üze
rinde tereddüt var 

§ dım sevenler cemiyetine teşekkürle-~ 
~ riınin ve hayırlı işlerinde giizel bı· ~ 
~ oarüar hakkındaki t.neınnlleriJlıjl' lı 
:;: ibl~ğ buyurulmasıru rica ederim..,. !! 
;: MEVHlBE tNö!ılu ~ = ,,~ 
:=nıı ı 11111ı•n•1n1·1n•ınaııu ,ı· 011•1 c·n'"> 

• rıJJl< 
lislerin kendisine düşman old~ _ı, 
hakiki katil kendisi ıldt•f'llnU, va!<»" 
meşru müdafaa vaziyeti de bulunduğıl' 
nu• söylemiştir. . i.t1 
Diğer şahit te verdiği i13dede JJiıt 

iyi bir genç olduğunu, P~kizeyi rne~ 
tuttuktan sonra değiş•;ğir.i. Alinin 51 •• 

Cinayetin Paldze Yeşilsu tarafmdan fşlenmedl- taşımadığını, Pakizenin MU tehdit e~ 
ğl, ö11ey lıardeşinin asıl ııaııı olduğu söyleniyor ğini ve dükkana da go]d;i:ini söyleıJlİf 
Çorakkapıda Rana wk.1l!ınd:ı bir ci-ı mıyordu. Bu yüzden aralarında bir kaç tirB. ah'din if d . ka p kize bJÔ• 

noyet olduğunu ve son g:inlerde ken- defa kavga da olmuştur. Ali müteaddit u ş 1 8 esme r~ı a 
di.slne yüz çevirıne•ine muğber olan Pa- defalar karakola mün.caat ederek Pa- detle: de-
kize Yeşilsu'nun dostu Aliyi öldürdil-ı kizenin kendisini tehdit ctti.~ini söyle- - Niçin yalan söyliyonun! . Ayıp 
ğiinil ve cinayetle alftlı-11Sı bulunan öveyl miştir. Hatt! zabıtaca bu ş•kayetler Uze- ğil ıni? demiştir. t!d-
kardesl. Mehmet Ye!!füu ile birlikte a!!ır rine tahkikat yapılm•stı. Mahkemece cinayet mab•llinde t•_.,.. 

- .., kat yapılmasına ve muhak~menin p...-
cezada muhakemelerine başlandığını Reis - Vaka nasıl oldu, sizin kansa- tesi günü devamına karar verilmiştir· 
yazmıştık. Son yapıla'l duruşmada mah- tinizce katil kimdir? 
keme safahatını alakalı bir mevzua gi,.. - Pakize cinayetin faili kendisi ol- * ~ 
ınL< hulunuyor. Bu c•lsedo sabit olarak duğunu söyliyor. Fakat benim kanaa- Diplomasız fJi" df~~· 
Ço~akkanı rnerkezı k->..U"'r "muavini B. limce katil Mehmettir. Cinay0 tin sebebi halılıında te::Jılıilıal 

alil ile maktul Alin:n çalı~tıtıı kasap de kumardır. Çünkü Pve gittirimiz va- ıJ 
dUkkilnının sahibi dinlenmMerdir. kıt yerde iskambil kıl3ıtları ve biraz da yap ı)70r.. tıll 

b ld k H tt! k t ı T Mardinde diploması~ dişçilik y•P ..ıld 
B1R ŞAHtDtN SöYl' l"J)!KI ER! pa~a ~ . u · a m'!Ze ıur 1 an a- için mahkemeye veril~i~i ve 15 ~;ıı. 
H5kimin sordıııfu suallere B. Halil şu va nın ıçınde de 15 J.:ı·.nı~ para bulduk. hapse rnahkOm edildiğı anıa .. lan A_~d ıı-

cevaplan vermiştir: Bundan anlaşılıyo; ltı M~hm~tle kumar kerim Bulııar i=inde hir'. S•yc!lko4;Jı; 
- Bu cinayete esrarengiz bir şekil oyna~ışlar .ve -'.'>lı paralarla evden çı- de yeni bk atelye açunk 1ekrar dl.cı~.._ 

venlmek isteniyor. Pakize dosyadaki kıp gıtmek ısteyın~e Mehmet tarafından yaparken yakalanmış ve a<!;yece<a ""'" 
tahkikat evrakından d anlas!laca1'ı veç- bıçaklanmıştır. Alinin boğazında kal-332 

331 
330 

hile vaktiyle umuınha~ftd•. -~y m0 üddet binde, sırtında ve böğr'Jnde 6 bıçak ya- kemesine verilmiştir. ~dl 
BA A B c ç,- dı tlk duruşması yapıhn ma:mun. S eio' 

kalmış. Sonra kasap Aliyi dost edinmiş rası var • . . k · Und tuz kl • i U 1 · ı teda\'I MI 
1215/1141 den 1715/941 gün6ne kadar 
1915/941 den 24 ~/94i gününe kadar 
2615/941 dtn 31 /5 '941 gününe kadar 
2/6/941 den 7 6/941 gününe hdar 
9 /61941 den 14 6 / 941 güniine kadu 

D.2 

GtJ El. CECTİ ve umumbaneden ,.Jabı h>l ettivni söy- Bu yara!~ ~ç bırınd.n. k~. dışarı tı~kı v~ 0b\1 ~ın ili'tı~ı~rb~lundul!ııllıı 
- liyerek çıkmıştır. KaS&p A1iui yakından sızmamış ".e b. utün. kan ce<cdin ıçıne ak-

Bahar bayramı münasebetiyle dün , · t öldilrilldilkt Ali in söylemiştir .ıd 
hüklimet ve .belediye daireleriyle di~er tanırım. İyi tanınmış ve muhi•tp sevil- mış. L en son,.,. n ce- Muhak~e. sabıkasının .•orulması i!ı"' 
rt'Sm! rnii""""'*'ler tatil yapmı~lardır. miştir. Bu g•nç evvel"'? hiç içld ktıllan- sed~ !e~de!" kal_dırılm.J~ k~o~ye y~r- b:ışka bir !(Une bırakılmıştır. 
Havanın g(l~elliiinden istifade eden bil- mazdı. Pakizeyi metre• tııttukt•n sortl'8 leştı~ti. Polhler~e _h:t~~e mahallıne * 
yük hlr halk kitlesi de m""irelere gide- içkiye ba•lanıı,qır. P•klzenin maksadı gel.di~ vakıt A1inln l!ozlerl .. açıktı. ESRA CA cısı --------------------------------+ rt'k rğlf'nmis'P....tir. Ali ile ev1•,.,mekti Alt bu teklif~ Y•M"- Sag eline de boynund~ki yarayı orlmek . 

--=------------------=--==========---===== ....... ...,._======-==·--======- üzere vaziyet aldırılm ştı. B!.! vaziyette MAHKÜM OLDU.. .. ... 

329. 328, 327 
326, 325, 324 
32 3, 322. 32 ı 
320, 319, 318 
317, 316, 315 
314. 313, 312 1616/941 den 21 16'941 cününe lı:adar 

., ona bakılınca yaşadıi'ına hükmedilirdi. Es k -'--1 ~~o 
- Fakat nft diyomın? .,,_ onun an- N d k di . 1- "~ini rar satar en yıuue an&n ve 1 

< '" u e ense Pakize cinayeti •n · ·~ euıı; &] SU] .nnan :·········.:································· .. ······························~~········: ığreniyorum, artık benim annem değil
siniz! ~ ~ Y K I·~İKA YE i i 

• • • • : ............................................................................ : ......... : 

endim en ~eçti~im o an ••• 
YAZAN : Vç YJLDIZ 
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Vecdi ile geçirdiitim bu kısa llnın ha- ' lamba yaktım ve oktıma~a çalıştım. 

na .,.adet Ş'etirmedilnnl i~dla ed•r<ıem ı Kitabın harfleri !(Ö''erin önünde tlt
yalan olu'r. Ona o ka,1•r ~'nldım ki re- reşiyordu. Olan şey l><ni sersern1°tmiş
zalete ve perişanlı"a. vidan azabı ~ ti . Bun\! kendimden bP.n l,i]e b<>kl~mez
setmedrn, göz yumuyo•dt•m. 1 elim. Sinirleriın g•rilm!-ti , Oturmt,. du-

Bu bir kAç dakika her •eyi deği,ıir- nıyor, ku""n1 bir ,..,,k alan sa'ıif•l•re 
dl. • ~özlerimi dikmiş, kendiır.1 toparlamağa * çalmvc>rdum. 

Kendime gel 'ilim valııt viedan ürün- t;te tam bu sırada Ay.•el içeri girdi. 
tü.sil duydum. Dı,arı cıktı:n ve kimseyi t 'ki bardaklarını Ylk'"'" VP YP<lerlne 
gllnnedim. Olcay uyuyor mu diye hak- koymuştum. Fakat 1"1Jiro kokusunu 
mak 1 in yukan çıktım. BSvlece kim~"'- ciuymuş olacak. Yahut. b•~ki de minder 
nln bitim n• yaptı~ "1ız1 farked=edi- üzerine uzanm" dur,•n V•rdinin hali 
ğbıe emin olılwn ona vaziyeti izah etm•ştl. Kar~ıma di-

Veodi minder iizerirıde uyuyakılmış- kildi ve rengi uçuk, til-iyerek bana 
t .. Ben onu uv~ndıram•dım Bunun üze- haykırdı: 
rine od2nın dif!er ucunda oturdum. Bir - Bana bir söz söylenı~yiniz. sizden 

Onu teskine çalıştı!?'. fak11t ancak da
ha ziyade tehyiç ettim. Bir deli gibi 
m?Tdivenl çıktı. 
Müthiş hir hieap &lt•nda idim Tekrar 

Vecdiyi uyandınnah ~• evine gönder
meğe çabaladım. Fakat adamakıllı sız
mıştL On\! uy andıran' ad Lm. Okuyarak, 
d•ha doiiru•u ~kuına<!ıı çnbalıyarak ko
camı b•klomcğe karar ve•dim. 

Orhan gelinee, HAUm•nin Vecdi ile 
katı olarak al3kll.'!ln• kMti"ini ve bu 
•

0 bepl• delibnlının, her bııdtlalı~ı yap
mal!a batır hir halde, beni ııörmeğe gel
di!Hni anlattım. 

Orhan kızdı: 
- Böyle kör kütiik sarh~ olarak bu

ra,·& ne diye geldi? • 
Onu •arsınağa ve !ya!':ı 1<aldırmab 

c:ılı~tı. Ben bir kolun~an. o bir kolun
dan tutarak onu evJe...;ne gö'ilı üp yat.a
ğmo bıra'ltm•ğa muvrffak olduk. 

Eve dönerken Orh•ıı dedi ki: 
- Nermin, artık b\IM bir nihayet 

vermeli. Eve her gel.iş;mde seni bu deli
kanlı ile buluyorum. Buım mütemadi
~ en gölgen gibi yanında tı:tmağa devam 
edemez.sin artık! 

nesi. olabı'lı'n·m. li M ksa in l .1. h k' d meye verilen Besim o. u e, ··- ... ~öy 'yor. a t cinayd "' ı a Kın a 2409 1· a ce .... 
- Hattı hareketinde anneH~e berı•-. mahkemeyi tereddüde sevketmektir. ay 18 gün hapse ve · · :ıra par oo )iri 

bir şey yok gibi gelivor hona. Sizi kMi sına, Sabri 9 ay 5 gün ha?>Se v~ 2 baP"' 
derecede tara•sut eÜ:m. Ona kabahat KATIL BENtM D1YOR para cezasına, Bekir d" 2 PY 1 )liln dU' 

kli Reis Pakizeye hitabe., cş>.h!Jin bu ifa- ve 15 lira para cezasına nıahldlıD e 
vll ·yemem. Bunlar hep•i böyledirler. desine ne dersin?> deyinc~ Pakize «ı»- m;•\erdi. 
Sakınmak sana dtışen bir vazifedir. • ....... _ ... __ .;._..;.;;;;~;;..;~;..,;;;.;~Eıc:ı•ı:mı:..•••--1 
~undan geçen hadiseyi hatırlıyarak • 

h8.ll kendime hakim clırağa ve sözde 
kızmış ve kırılın~ gib; d;vranınıığa ça
lışıyordum. Bai;nrcasma: 

- Bu sözlerin bana bir hakarettir! 
dedim, benimle böyle konuşmana te
hammül edemem. 

- E.ma hanımın Molihovı ne kadar 
diline doladığını pek!\lll ~Brdlln. Eğer 
hısmını şimdi sana çevirirs" nerede sak
lanacaksın? Seni çirk..C i~inde sürükler 
alimallah! Bütütı ş•brin ~•Jlencesl olur-
5\IJ\ ... Ve ben de seninle l,eraber .•• 

Kolumu onun kıskacın"an kurtarma
ğa çabalıyordum: 

- Nermin, Vecdi Eğri ~.rtık bizim eve 
ayak basmıyacaktır, anlıyor musun, bu 
kat'1dir. Sen bunun için nasıl hareket 
etmek icap ettiğini bilmiyorsan, ben 
kendim icabın' yapacağım. Bunu iyice 
hatırında tut. 

-c Bitmedi>-

ELHAMRA. SJNEMAS!.NDA 
QlZ22--m:ı..--•m::ı:ı:ııaıı-, .. B u g u n -

Mnarzam ve muhteşem bir A~k, Kahramanlık ve Cedakirbk f.i)ıııi~ 
ROGERS RANGERS'in Cihan<iimul E.'leri ... 

(NORTHW~S'l' PASSAGE) 

ZAFERE DOGRU 
'l' ABil RENKLİ 

YARATANLAR : SPENCER TRACY - ROBERT yorG 
JURNALDA - En son ve Miihim HARP HABERLER · • a,. 

SEANSLAR : Her gün : Z - 4 - 8.30 ve Ak$amları t DA BAS.-.
Cumartesi ve Pazar günleri 11 ve 1.30 DA BAŞLAR .. 

DİKKAT : Haltarun bütün günlerinde ilk se~n•lur UCUZ'dURur.uŞTUR-· 
FİATLERİ : Birinci 20 ..• BALKON 25 .. KOLTUK 30 K 
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lAfAR İŞLERİ 
• 

Ş~hi~İ~;in imarında dik-
kat edilecek noktalar 

l'ilciyet merlıezlerlnde, Kaza belediyelerinin 
1rıüracaat edeceği lıuvvetli bir fen heyeti 

bulundurmalıdır ... 
-1-

y azan : Tapu ve Kadaatro U. müdürü yüksek mühendisi 
HALtT ZtYA TORKAN 

lıe~diğim yüzlerce şohir ve kasabada rine her yerde tesadüt ..tmek müınkün
~Ye diye heyetlerinin ve bilha.sa bele- dür. 
İçlıı tef.slerinin şehirlPri ı?iizollestirmek * 
lıd ~·Yapmak 13zırruı.ı bii!ün gayret ve Yazılarımızla hiç hı• bo'~diye ile hiç 
~a:lığı yapmağa it-na·!P olduklarını bir belediye rei•ini h•te•mhoruz Il:ı:zı 
ili; ha · Şehri güzel!eşt:rme deyince, mülaha>alarımı7d'n mii'oe,.ir ola•ok 
~ bhra gplcn, şilph•mz çarpık sokak- kınlanlara tPSı:ıdiif pt•;ğirr.i1 i;in ~..ı $a

)'ı> ede! muntazam. ve g"1li~ yollar tırlarımızla izah etrr.ek mo.-b,ıriyetinJe
~l~ meydanlar açmal.: umumt hah- yiz k1 tasvir etti"imiz hil~'sekı v'ki ise 

11.1 v_ilcuda getirme1< ol11vor. ona benzer harekette h•·lunan heledi-
llıJı,~Ye reisleri şe!.rin İıeyeti umu- yelerimiz bundan sakınsın. 
~ ~ göz önüne nlınca karşılarına Mesela 'bir yazımızda <bir şehre su 

l k mesele]er çıkmıvor''? getirmek için eğPr o ~ehr;n yakınındtl 
liıtit, - Şehrin fenni suyunu temin et- güzel ve bol menba s•ıyu elhasıl s0 hrin 

2 su ihtiyacını yakınd;ı"_ terı .;n €d""{'Ck bir 
~ - liaIA çukurlarını akıtmak veya care bulama,.nk ehlh;<. müteh•ssısıne. 
%ııarı kokusu duyulmıyacıik surette etraflı slimullü tetkihh f•.,niye yeptı-
3 Ye etmek, al A Ş r ım. ra7.inin vaziveti ve su cereynn-

te ;; ehrin silprüntcileıini toplatmak !arı oralarda arteziyrn mtıliyJ,. ••hr• 
qt nra da... su verme~e mü~nit d"Pilstı" , o vtckıt kır'· 

lıro,? ası\ bundan sonra mesele çatalla- kilometreye kodar b?-ulo• ferşiyle su 
Su~ .. getirmeğe kalkalım. Bu uibi tetkikat• 

ltkb;l"üntüyü şehrin füeslndeki tepenin fenniye yapılmadan v•ni ha•tan bir is 
ııı~ra atma~ devam mı etsin, yoksa yapılmamalı ve bunlatda •ocrlib~si mes
tolcsa ~r kazdırıp orııyd mı gömsün, buk ve cidden bu islerde :Cuvvetli ve iJ. 
~la ~tildil!i gibi fır'!ılar yaptırıp mi salahiyeti yük.<ek mühr·ndis veya he-

ıı . rı Yaksın mı? 1 ır vet e-re yantırılmalı) <h1'k Ve ''ine bir 
~ta çok kasaba\ard,. haska h•şka va- kısmının anladığı Pibi seh'rler icin mııt
~ Ve kudret olmad,l'ındın siiorüntii- lak arte1iyende veva m11'!ak j•~lnjik 
ı...: ".'erkeplerle taşıru,•or, hir kısmında dd iJ!"t'_ arabalariyle götürülliyor diğer etü e ısrar etmedik. O•adn idrolojik-
~· """11 da jeolojik şu ve bu ne pbi tetkikat yap-

Ohfl? b ın da hul~hlld;ğl vasıta ile, ınası lazunsa onu yapması m;itelıassısın. 
~ Uytık şelılıde büyük kamyonlarla erbabının yapabileceği bi• iştir Tetkika
~ l)'or. Şimdi karşım17~akl hel•diye b lstiyen tetkikatı fe=ive eledikten ""n
~ toplıyabildlğl para•'rle istihdamı ra tetkikatı f•nnlve lrelirnelerini artık 
h'!r ...,_memurlann m~aşı'!ı mı versin, yeni hastan izaha IU1.11m yo1<tıır. Yeter 
l'a!ı ~"" durmayıp ak•n b•J işlerin mruı- k1 ll 
h,tıııa ını yetişsin! Sonra bu ilk ağl7da şümu il bir etüd e!ılinoe v•pılmıg ol-
)"ımrsu,"' !:f'llp saydıl!ıml1 şeylere mi para sun. Bu hövle olma\-mc3 bolodiycleri-
" 1 miz hareketlerinde. f:ı,Jiv•!leıinde hat. 
lluıılard tA bUyük frılak~rlıkhrımla nasıl mu-

liıııd· an bir lmr.Nnı veya hepsini vaffak olacaklardır!? 

~ 1!,~ed~~"!r ~~~~~ ~';;'.!1 'h~~;'ıs';~ Bence para kadar bu is ku"'·etli tek-
""ın• nik elemana malik olmok. mes•lesidlr. 

~~ledlyeler var ki ,ehr•n elcktril(inl Şehirlerimizde yap•laealr hin bir i• 
~z Yapmış, belediyele• var ki mez- var. Bunlan hiç bir vnkıt yüz lirıı, hettA 
la,., !tnı. h&linl, daha vaoamom" Bun· bazı şehirlerde ~ördil"ürr gibi yotmi• 
l'a}tjJve daha baştakilf"ri, hatt~ doha ron· lira ücretle lnılfonıhn fon •domforın
~asıl eri Yapmak için hanıfüine ba~la•ın, dan heklem•k do1'ru c.leP:'l~lr O "!om 
tit,, Yapı<ın, işin ~eı .. 'tl fenni.veve tev- hir işte ve beli<! iki hP"1.t•fa fa•-:leli ola
lh.._ n ke11meleriyle ifade- ettf~l"Tliz en bi1ir amma ~rhrln hPr tUrJil ilıtfv ... '.:'at' 
~.rPUnunu nasıl meydana ~P'tirqin~ 7arurive~i tie ırhisilPl'ek tPqE.»•·,hU!"'.'lt· 
~ı:•;edlye hUtcesine kenAi~lne muhtaç fennlyede muv~ffakiy»ll ~,,k . · plı•IHi• 
~I ugu fenni kuvveti verir fenni istişa- Vilayet merkezleri bele_liyefot ile t•:r 
"'1!•rde bulunacak hl• akıl hoeasırıı ne- rlki me•al edel""k fen hı·}•et\erir.dP ç•-

'flon hnl"Utl! lıştırılabilecek mUhen<li•ler!n woa•lan-
~t arayı belediyeler ban1casmdon tak- na biitoelerinln teh•m:nüh: de•ooe•lnde 
laı Ue bulmak imkAnhn h•sıl oldu; fa- iştirak sur•tiyl• vil~ı·..ı ~erk~zlerinde 
tt 

1 
~ binlerce ve ba?en :la y1l7 binler- in•aattan, mal<ineden, h••i'•dan, •tıdan . 

ltıQ tıııY1 aşan teslsah lrlolrı nezaret ve mimariden anlıy~n te1<nik elem•na ma
hıı~kabest, hattA mcsuliye>tl altında lik olmak çPreleriri arama1ıd•r. P.u l,öy-

ı ın? le olunoa, işte o vakıt l::urbr llizııl" ha-
b"sa~Unlar sehlr ve kosaha belediyeleri sıl oldukça virnyete roerbut kazo b~J,.._ 
ta ına mütalea edi1!ree halli ilk <ıra- -liyelerinin l•leri için pek cok {'ideli 
ltıı> ~elen meselelerin en h'lyilVJ olmaz olurlar. Bclecliyolerin her sryden e--vel 
di;j A;~ba benim ve si7in hatırırnza gel- valilerine mUncaatla bu hıvvdli ele
l\ı'lu gı~ı bir hAI bin"'' rr• yar.tınyım, manı tedarike hn< vurm"hrı lnzmıdır. 

tı· Şörle ve böyle ,,,1 r~tireylm? Böyle bir heycti fenniye onlara i·,ti•are 
lı.,"11~e ihti.<a• var. Fakat inhi•ar yok. ve pl~nların tatbiki h"su•··n.!a çok fai 
lııUı ~0rUstüğ\lmUz her rıı<tlodığımız del! olabilir. 
)ıı, • ek kir, mUtefenn:n bir fikir söyll- BeJedlye reisine hem rr 'mar. hem mil
Iı. ·"Bunlardan han"is' m1J11 iktısada da· hendls, hom de mnkine ve .u i<leTin~en 
n11Ygun olacaktır? . anlar erhabı fen lazıTdı•. Bu v~"oi'i 

ll!ti •ledlye heyetleri ile belodiye reis· fennlyeve malik olmıvon •e\ir "e ko'lB
ıı, cok dUsünUrlerse marld!, manevf ba belediyel"1'inin m•ıvaff?kıyeti ,üphe 
ed~llvetler" kar;ısın.~~ na•ıl hareket yok ki sansa kaimi' bi• i< nim k; a.,,me
lııaJCeklerinl tayin ici'I pe1< <iikk.!h ol- ve ait hizmetlerd• feı>n! i<leri •ans, rı
l•r arı lbım gelir. BazRn öyl• te ebbils- rnkmak çok tehlikPli ,.e mesulivetli bir 
bt J:: hamleler var k; j!aye hayır oldu- iştir. M 0 mbketi ı?lilüshna revi,..;.,ek i<ti
dülrrı ld~ o işin mütehnssmna ve ehline yen valilerimizle bel•div~ ,.,.;,)erimizin 
~01" ndıkJerinden netice 7RrarJa kapanı- her şeyden evvel bu ~[ ba ... rmaJanru 
%, · unun bir çok "'isal ve tecrübele- bekleriz. 
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( B~taTofı 1. ci Sahifede ] 

~~un Alman istilimıa karıı faali
~ıı:ihayet bulduğu sırada Yunan hü· 
llJııı ti imparatorluk kıtalanmn ıı:eri 
~tt,~~nu istediğinden tahliye karan 
'""' tir. Bu kımarın ittihaz edildiği 
biJ da !ınparatorluk kuvvetleri Termo
lıııı· t:to;ıdinde dü""'8nla sıkı bir temas 
l'ii~e bulunmakta idi. Düsnum çok 
lııt,; . k ınikdarda tayyare lnıllanmok 
~.1•~1e Yunanistan havalannda tam 
e,. .~•Yeti elde ettiğinden Y•ınanistıuun 
·~ıyı liınanı olan Pireyi mütemadi su
İat;ıe honıhardıman ederek bu limandan 
lııhı?°ley; imkan<ız kılmıştı. Bu suretle 
Iaı-,i"'e ameliyesi açık vcrlerdcn, plaj
l>ıJ ıı Pek büyük 7orluklar alhnda ya. 
Ia,1tt}, hr. Bu hareket ancak aj\ır kayıp· 
ıı,,, •hasına yapılabilirdi. Dümdarları
k.,,d. nıuannidane mukavemctlerinde 
l"li •!erini feda ederek büyük kuvvet
~~ •ekilmesini ve tahliyesini temin 

llıı ~erdir. Geçen hafta zarhnda başlı· 
hıııı u tahliye isi en güc '!Utlar altında 
ofllıı 'J::•hr. Yunani.tana o:önderilmi< 
lııl'ılı, ıvvetlerin yfüde sekseni kurlan· 
ltıııı1a1r faalivette bulunacaklan ba~ka 
~tı h~lara sevkedilmi<lerdir. Bu hare· 
hn'.l>Ulı; unayede hava kuvvctlerimi•in 
lıı;;,1 ~ nıaharet ve fedakirlıklan görül· 
hava 1 r .. İngiliz donanmasına mensup 
of lr.ıvvctleri de ededen çok dım 
tıı;ı,,,,r• rabncn tahliye hareketini 
lla~; r ~kilde himaye etıni~. Yu
)•ı-.ı, lan ziınamılarlnrım Giride ta<ı
~ ~fi kendislne dU~n rolii muvaffo
d;;,,"'1 e ba.'<armı<tır Vunani•t:mdon 

kıtalar 'eçird.ikleri ağır im-

--<>---
[ Başta.rafı 1. cl Sahifede ] 

v!aları clnglliz manevrası~ diye tesvip 
eden Berlin telgı-ahnı neı;rodiyorlar,Her 
ne olurea olıun buradaki umumi intiba 
ispanya! siyaoetinin dejfürniyeceğl mer
kezindedir. 

Enfermasyon gazetesi bu münase
betle neşrettiği bir makalede hariciye 
nazırı Serano Sunnerin Mihver do!tlu
ğu münasebetiyle ~ maııalr cümlesini 
kaydetmektedir: 

iki kardeşin sevi""'eği ve birbirine 
vardım etmeği icab,.ttir"r. bir vesika 
imza etmesine ihtiyaç var mıdır) 

tihn11 ve adetçe rok fnik kuvvetlere 
karsı çarpı'irtlı< hulıınmalarma ral!men 
•~rsılmıs değildirler. Fert ve cüziltaın 
itihnriyle bu kıtnlar 1\ imar lanı faik ol
dııklarım i•pat etmi~lerdir, 

Kuvvetlerimizin geri ı;ekilmeleri ve 
tahliı;~ler! büyük bir muvaffakıyet sa
yıla~:lır. Bütün kıtalar savaş ruhunu ve 
techızatını muhafaza etmi•lerdir. Kav· 
bolan ağır techizata ve nakllve te~lıiza
tına gelince hunlar da pek yakında ye
rine konacaktır. 

B. ÇÖRÇİciN BEYANATI 
Londra, 1 (A.A) - Avam Kamara

sında Yunanistandaki İnıtiliz kuvvetle
rinin geri alınışına dair beyanatta bu
lunmasını istiven bir takrire cevap ve
ren başvekil Çörçil tahliye edilen kırk 
be$ bin askerin üslerine muvaffakıyetle 
mi döndüğü sualine : 

- Böyle olduğunu zannediyorum, ce
vabıru vermiştirM 

YEN! ASIR 

Afrıkada vaziyet 
( Baştarafı 1. ci Sahifede ) 

şanı Tobruka karşı biı ta•rruz yapmış
tır. Giriş bu sabah ohm)br Muharebe 
devam ediyor. Tafsilat yoktur. 

Sollum mıntakasınd3 İngiliz devriye
leri tekrar faaliyette bulunmuşlar ve 
düşmana zayiat vcrdirmiı-Jer ve hasar 
yapmışlardır. 

Londra 1 (A.A) - Bahriye nezareti 
bir tebliğinde İngiliz harp gemilerinin 
Llbyada Elgazala mıntokasında düsman 
kıtalarını ve iaşe ve levazim stokl~rını 
muvaffakıyetle bombardıman ettiklerini 
bildirmiştir. 
ŞiDDETLİ İNGİLlZ TAYYARE 
HüCUMLARI 
Kahire 1 (A.A) - Orh şark İngiliz 

hava kuvvetleri taraf·ndan rıe.rerlil~n 
tebli~: Dün Libyada dn5man kıtaları ve 
motörlU nakliye va<ıteları al\u zayiata 
ı.ğratılmışlardır. İngiliz h~va kuvvetleri 
bilha«a Gambut mınt.•kP5mda şiddetli 
bir hücum yapmışlard,. Huraıb en aşa
İ'• 100 kac1ar ve 30 zu ,_,ı._.~rle dolu bım
l'Ona hil ... um erlilmiş, eral3r1nd.,n 20 ta
ne,inin alevler içinde porça parça ol
uuldarı ı<ö.-lilmilştür. 

Bir İngiliz avcı tayyare•i Sofaf, ch•a
rında İngiliz kıtaatına hüoum eden dört 
Mes.'"rşmit tayyaresine kaMı koymu' 
ve Alman tayyare1erir.de!l iki~ini ağır 
h11-~ra utlramı~tır. Gembut r-ivarınd'a Ü<;' 
Hem•! tip;nde bir Alman tayyaresi dü
sUriilmil~ttir. 

ts SüVEYŞİ 
ALA BtLMF.LFR!NTJF.DtR 
Sin~apıır 1 (A.A) - Uwk •arktaki 

fnrtiliz kuvvetleri başkum:ı!lrl.:lnt u:nu:n? 
va•iyet hakkında bencat•a bulunurken 
'iUn1a"l ifa söy)"misfir• 

- Balkanl~rda .;c Akd,,ni,d• voziye. 
tin Süveys işgal edÜ"ted'kçe ~h""1nti
~ eti olamaz. 

* lCahire. 1 (A.A) - Mmr topraklan. 
na giren mihver lfıtaları hi\Ja Sollum et
rofında bıılunuyorlar ve İngilizler tara. 
fınd-uı miltemadiyen hırpalanıyorlar. 
Ayni zamanda sahil yolu boyunca düş
man tecemmüleri İngiliz bahriyesi tara
fından bombardıman edilmektedir. 

7 NAKl,İYE TAYYARESİ 
TAHRİP EDİLDİ 

Finlandiyaya çıka
rılan Alman askeri 

( Ba.ştarafı 1. ci Sahifede 1 
hin Alman .. kerinin Finlandiyada Abo 
limanına çıktığına dair neşredilen habe
rin hak.ikalı muvafık olmadığı resmi 
mahfillerde beyan edilmektedir. Haki
kat halde, bahıs mevzuu olan mesele 
geçen son baharda Almanya ve Finlan
diya ar8'ında münakıt itilafta Alman 
askerlerine Finlandiya arazisi dahilin
den transit olarak geçmek hakkını ve
ren bir maddenin bi kısım Alman kı
taatı geçirilmek suretiyle tatbikinden 
ibarettir. cPravda> gaz<:tesinin hah
•~ttiği miktar hakikatinden çok yüksek
tir. Vaziyeti hazıra nazan dikkate alı
narak, bu Alınan al'lkıelreri tabii murur 
noktası olan Abo şehrinden tevakkuf 
et"",.k"izin S'{eçmi"lerdir. 

ROYTERIN TAHMINlERt 
Londra, 1 (AA) - Royterln dip

lomatik muharriri bildiriyor: Alman
l;"ırla Finlandiya arasında mevcut anlaş
ma mucibince Almarlar Pet••modan 
N'orveçin imaline a~ker nakledebilir
ler. lngiltere bu an]a!'tmanın akdın1 te
es•ufle kar11lamış ve Finlandiyayı pro
testo etmi,ti. Geçen av1arda Finlandi
vada, ~İmali lsveçte, Botni körfninde 
hüküm süren fana havalar yüzünden 
imali Norveçteki Almen kıtalarına 

men!tup mıezun a~lcerlerin kıtalanna il
ı ihak ~dememi' olmalan muhtemeJ.lr. 
Simdi bu as.kıerlerin yeT1e1İnt! gönde-ril
ıne~i ihtiyi\cı hi'l-c;edilmiş o]aca.ktır. 

~nünmüzd~ki bir kaç hafta içinde 
rlaha fa7)a miktarda Alman aBkerlerinin 
Finlandiyarlan gec;:tiğinc dllir habeTleT 
bekl•t1~hilir. 

SOVYETLERIN TRANSiTi MEN'i 
VE ALMANLAR 
Londra, 1 (AA) - O N. B. ajansı 

bazı .maddelerin Sovyetler birliğinden 
transitinin men'i hakkındaki Sovyet ka
arından bahM-derken memnu ,eyler 
arasına askeri malzemenin de dahil bu
lunduğuna dair her türlü telmihten lr.a
cınmaktadır. 

AmP.rika - Mihver 
muharebeaine doğru 

[ Sonu 3. cil Sahifede l 
!erde dün yapılan beyanata nazaran 
Amerikan ordusunun motörleştirilmesi 
!çln pek mühim meblağlar tahsis edil· 
rni~tir. Beş piyade fırkası tamamile mo
törizeleştirilecektir. 

-----
Amerıkan yardımı 

l,ondra, 1 ( A.A) - İngiliz hava ne
znr~tinin istihbarat servisi fllrafındnn 
bildirildii(inc göre İngiliz hava kuvvet. 
ICTi Sircnaikte Bcnina tayysre meyda· 
ııma yaptıklnn hücumda yerde bulunnn 
vedi diimıan nakliye tayyaresi o derere 
•ğır hasara uğram1'tır ki bunlar pek 
muhtcm~I olorak bir daha tnmir edilc
mi.vccektir. Bir pilot yere 50 metre kala 
kadar pike yapmış ve tayyarelerle as
kerleri tnitralyiiz ateşi altına almıştır. 

Awari 20~ Alman a4'erinin yerlere Vaşin~on, 1 (A.A) - Rnhriye n:mn 
s~rilıliii göriilMü•tür.. Albay Knoks kU~üklükleri hasebiyle 

HA EŞİSTANDA sivrisinek adı verilen botlardan çok İıü-
Kahire, 1 (A.A) - Hab.-lstanda k.ı- ylik mikdirda ıı:cminin İnıriltcrc için in

t.alarınıız esir almağa devam cd:yorlar.. şa edilmekte olduğunu söylemiştir. 
Soçetada dil!er ll'ünferit bir garnizon Pek yalan bir istikbalde İngiltereden 
esir edilmiştir. Bu yer Aladinin r.enu- M torpido için başka bir talep alınması 
bul"!.c!a Asmara _ Dessie yolu üzerinde- muhtemeldir .• 
dir. ftfÜSADF-RE EDİLEN ECNEBİ 

RESMt TEBLtG GEMİLERL 
K•hire 1 (A.A) - Ort.ı <ark orduları Neyyork, 1 (A.A) - Bir V~ington 

kar rg5hının re.,nf teblir,i: telgrafına göre İnl('Jterenin Amerika 
Hab!:";ı-"t•nda Des<ienin !a~tm1 mUte- hüyiik elçisi Lord Halüaks ile Sir Ar

uki9 55~0 ttalvan 2·100 y-rli. ~sir sayıl- tur Salter Amerikan limanlarında el 
mı•tır. Bir çok hrp malzemesi ve 93 konulan ecnebi gemiler meselesini mü-
10!> iğtinam edilmMir. Anbabji mınta- zakere etmektedirler. Birleşik Ameri
kn•ın~' c1'i.manın ıuttl'"'u rriidafaa mev- ka ile cenup Amerikası cümhuriyetleri
~ne ... ine k!l~t ileri hat-ı:.kr•imi1. yolların nin ihtiyaçlarını.lan fazla olan fZemilerin 
tahrihl yüzUnd•n mü•kül.~ta u!!rnmış.<a İnı::iltereye verileceği bildirilmektedir. 
da devam etmektedir. Cer.upta dibm•nı TRİNİT ADASINA AMERİKAN 
takip etmekteyi7. tta!van mU.<temleke ASKERİ Girri 
kıtalorın~on firarlar a.-tm,kt:ıdır. Nevyork, 1 (A.A) _ İçinde mikdarı 

!TALYAN VAU K!\.ÇIT ifşa edilmiyen Amerikan askeri bulu-
Dos~i~ 1 (A.A) - Si..,,diye kadar Des- nan bir Amerika nakliye gemisi Trinit 

•iede esir edilen İ!"lye.nlardan •ekiz bi- adasına hareket etmistir. Amerika bu 
ni sayılmıştır. Dü•man•n t;ıu obrnk ver- ndada İngiltereden aldı~ yerde bir de
diği zayiat en a,1ğı 400 rHir Şehri ta- niz Ü.<•il kurmaktadır. Amerikanın gön· 
m•miyle cenuh! Afrik> k.':>ları işgal et· d~rdiği bu kuvvetler piyade, topçu ve 
mişlerdir. Bu kıtale• p'y•.!e. tank, top- dıl!er sınıflan ihtiva etmektedir. 
çuvu ihtiva ediyordu. Vasinı:ton, 1 (A.A) - B. Ruzvelt hu· 
Habeş umumi valis; eli'lde kalan ye- gün !lk müdafaa bonosunu satın almış

~Ane Savoya tayyares'"e l,inerek Anha- tır. Bütün Amerikalıları kendi.<inl takl-
lajive knçmıstır. be davet eden beyanatında ezcümle 
İNGtLİZ HAVA HttC"'UMLARI şunları söylemiştir: 

SAHİFE J 

rr-ı""""=='"""'- 93 SEllEDENBERİ BUT ÜN DÜNYACA ..,,.===~ 
TA.NINMIŞ 

~~~ 
ANTIMAGNETllC ~ G,,.:RANT1L..I 

ELECTION 

{ 

•• _ g,_TıŞ ""~fll\.l!'.RJ 

O: RUŞTU SAATM.AN,KuyumCt1tlr 
i B.ZAHAROF~ Hükumet Ka.rşısı 
N O .GABAY'. Yot Bedetel'\ 
_ M.FEVZf KA$1.I, Batcıta.r 

TOPTAN 
SIPAR1 1 iN 

k. -~ 
""Ss,ı,s.ı~~ 

SAGlAM 

KRONOMETRELERi 

.... 

İZMİR DEFTERDARl.IGINDAN : 
Haaan km Saliha Kızılhayrağın 598 lira 78 kurut milli erıılak ""tıv bedeli 

borcu:ndan dolayı hacz edılen Cöztep~ Fevzip~a sokağında kain 5 ıaj sayılı 
650 lira kıymetindeki ve vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkanlmışhr. 

Taliplerin 13/Mayıs/941 •alı günü saat 15 de vilayet idare hevetine mü· 
racaatları ilan olunur. 22 28 2 8 1503 (<.İ20) 

İZMİR DEFTERDARLIGINDAN • 
b ~~eyin oğlu Mehmedın Başturak ıubesine olan 300 li..:. milli emlak satlf 
de e kb~rcund"!'. dolayı haciz edilen ikinci it.arata, mahaUesinin ikinci yeni 
~r •0 a~nda kaı.'.' 6~. sayılı ve 100 lira kıymetindeki evi v'Ji.yet idare hey· 

eti kararı!.le .. 21 gun mud~e.ıle müzavedeye çıkarılmıştır. Talipl<rin 1 3 Mayıs 
941 salıgu nusa at 15 de vilayet idare heyetine müraca&tlH-rı ili-r. olunur 

22 28 2 8 1504 (919) . 

İZMİR DEFTERDARLIGl.NDAN : 
lbrahim Hulusinin Başturak fUbesineolan 4020 lira milli emlak satış bor

cudan ~olayı haciz ~dilen birinci Karataş mahallesi tramvay caddesinde ki.in 
1_23 taı sayılı ve 1 750 lira kıymetindeki dükklr.an vilayet idare heyeti kara
nyle 2 1 gün müddetle müzayedeye çılcarıllmıc:ıtır. 

Taliplerin 1 3 /Mayıs/941 salı günü saat 1 5 de vilayet idare heyetine mü-
racaatları ilan olunur. 22 28 2 8 1502 (921) 

KAŞELERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMA TIZMA, BAŞ, D!Ş, SiNiR, 

ağrılan ve GR1P, NEZLE, SOôUK

ALGINLIKLARI, DERMAN k.,. 

lerile derhal geçer. ICl'bında günde 

1-3 Kqe alıııir. Her eczanede bulu-

nur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

i Devlet Demir Yollarından 5 . . .. .................................................................................. .. 
Vagonlann tahmil ve tahliye müddetleri hakkında tadili edevet tarifeaine 

yenl blr zeyil yapılmı,tır. 
Bu zeyil mucibince senenin bütün aylarında ve her latuvonda Nmıçlı va

ıı;onlann tahmil ve tahliye müdd~tlerl • 6 • ve diğer vagonlann ıahmil müd
detleri • 5 • ve tahliye müddetleri - 4 - aaat olarak teabit edi\ıniııtir. 

Bu aaaılerde araya giren öğle taıill~ri dahil ve anbarlann kapalı lr.aldığl 
muayyen gece saatleri ve resmt tatil ıı:ünlerl hariçtir. 

· Bu tarife zeyli 1/6/1941 tarihinde mer'iyete girecektir. Bu tarihten iti
baren 3/1O/19 38 ta•ihinden muteber tarife zeyli lağvedilecektir. 

Basmahane ve AI.ancak anbarlarına vurut eden tam hamul•li vagonların 
evvelce ilan edilen şartlar dahilnde idarece tahliyelerine 1/6/1941 tari
hine kadar devam edilecektir. 

lzmirde, • Alsancak, Kemer ve Baomahane - tam vagon muameleaine tabl 
hamulelerin tahmil ve tahliyelerine dair olan O. O. /509 No. lu tarife 1 /6/ 
l 941. den itibaren tatbik mevluiııden lr.aldınlacalr.tır. Fazla tahıilit i~in ı.t-
yonJara müracaat edilebilir, 1 2 1594 (988) 

Kahire 1 (A.A) - Orta şark 1n~liz - Bizim için aziz olan .şeyleri koru· 
hav:\ kuvvetleri taraf:ndan neşredilen mak IAzımdır. Eski dünyada harp halin- ------------------~----------..... 
tebliğ: de olan demokrasiye yardım ederek ye-

Salı ve Çarşamba günleri İngiliz ve ni dünyada demokrasiyi ezeli kılmağı 
cenubi Afrika tayyareler; Assap civa- taahhüt etmiş bulunuyoruz. 
nnda ve Haı,....ıstand• Siariamana mın- _____ ...:.._ __ _: ______ _ Doktor ve Eczacı Aranıyor 

Siverek Belediye riyasetinden: 
takasında motörlü nak!iyP vasıtalarını ı•••••• .. •••••••llllıı 
mitralyöz ateşine tutmuşbrdır. Düşma
r.a malz!!llle ve iıısancl a;;ır zayiat ver
dirilmistir. Mauinin •imalrnde bir dilı;
man kampı bombardıma!\ edllmi• ve mit-
ralyöz ateslne tutulm•ı5tu• , 

DESStENIN ZAPTlNDAKt 
EHEMMIYEI' 
Nairobl 1 (A.A) - Bugün neşredilen 

bir tebliğde De<sienin zaptı muazzam 
bir zafer şeklinde f?Öslerilmektedir. 
Kondoviçe boğazındal<i mevziler 28 top
la tahkim edilmişti. Bıı toplar kl\milen 
elimize geçm~tir. 

19~1 
KOLONYASI 
Eczacı KEMAL AKTASIN 

SARESERT..filtİND~
ffİLAL ECZA.NESi 

Birinci sınıf mlltehassıs Doktor 
Denaır AH Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hasüılıklan ve 
ELEKTRİK TEDA vtı.ERI 

, 

Siverek belediyesine aylık 120 ter lira ücretli maaile oturacak 
evleri belediye tarafından temin ve kirası belediye tarafından 
ödenmek tartiyle bir eczacı ile bir doktor aranıyor. Taliplerin 
Siverek belediye riyasetine miiracaatlan ilin olunur. 

1614 (990) 

İzmir Mıntalıası Kadastro müdürlüğünden: 
lzmirin Tepecik mahallelerinin B 15 /941 tarihinde lr.adastroauna baıla

Jlacağından eın11ları aabit ip.retlerle ayrılmamıı ve açık bulunan gayri men
kullerin aahipleri tarahndn İ.şaretlenclirilmesi ve tahdit .,.n .. ında !lgililerln 
tasarruf vesikalariyle birlikte mahallinde çalı,acak posta memurlarımıza 
müracaatları ve hazır bulunmadılclan takdirde mncut vesika ve vukuf 
erbabının beyanına göre tahdidin yapılacağı mn olunur. 1613 (991) 

Birinci Beyler Sokağı No. 55" İzmir 
s.oo Program ve memleket saat ayan Elhanıııı Sineması arbısnda sabah- Çanıaltı Tuzlası Mlidürliiğünden : 
R.03 Afans habelreri 8.18 Miizik pi. 8.45 tan akşama kadar haııtalannı kabul 28/ 4/941 de ihalul yapılauk olan 129 metre mik'ap keresteye talip çılr.-
9.00 Ev kadını - Yemek listesi 12.~0 edu~ matlığından 15 gün temdit edilmlıtir. isteklilerin 13/5/941 salı günü saat 
Program ve memleket saat ayan 12.33 &, TELEFON: 3479 (469) 14 te müdürlüğümüzde toplanacalr. komayonda hazır bulunmaları. 

~~,tn~~~Nans~~~-~======~===~~~l-~~:::::~~-----~2~~1~2-~1~5~7~8~~19~922~)---~ 
13.05 Müzik : İnce saz tırogramının de- ' 
vamı 13.20 - 14.00 Müzik pi. 18.00 Prog
ram ve memleket saat ayan 18.03 Mli
zik : Radyo svinı? kuarteti 18.30 Miizik 
Meydan faslı 19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri 19.45 Konu..mıa: Zira· 
at takvimi 19.50 l\'lüZ:k : Seçilmiş şar
kılar 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Temsil 
21.30 Konuşma (İktL..at saati) 21.45 MU
zilt : Radyo salon orkestrası 22.30 Mem
leket saat ayarı, ajans haberleri borsa· 
!ar, fiatlerl 22.45 Müzik : Radyo salon 
orkestrası programırun devamı 23 00 
1Vlil•ik pi. 23.25 - 23.30 Yannki program 
ve kapanış .. 

DiKKAT 
d"_(:il ıııi!ır etiyle :rapılııwı paııbrm• ff sueuklan yiyenlerin bakırsaklannda (Abdest bozan) dedllimb: ıunnluldıın 

lıkort ~e~eden on metreye kadar şeritler, kurtlar bAsd olur. Bunlar vücudumuzdaki kanlan eınerd• kansızlık, iştalısd
zaıfiik. kusmak, b&$ dönmesi ve nihayet iı1üme sebebiyet verirler. 

Bu ~tlardan kurtulmalt için en birinci deva aTİlllOFUJ) dur. Kutuların içinde kullanı~ tarzı Y11%1lıdır. Sıhhat "" 
kAletlnin mUsandeslnl bilizdir. Her eczanede bulunur. 

Timofuj Ti&ofuj Timofu_j 
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SAHİFE4 

SİY ASI VAZİYET Aıkeri vaziyet 

Fransız 

sın dan 
Afrika- Şin_ ali Afrika-
asker da harp kızı-. ... 

~eçırme~e şıyor ~ibi 

haşladılar! 

Visi hükümeti ile , ge-

neraL 

sın da 

Ve ygand ara
ıhtilô.f cıktı 

' ---0--

Radyo gazetesine göre günün siya! İ 

manzarası şudur : 
Yunanis tandaki İngiliz kıtalarının çe-

kildiklerini İngiliz başvekili Mister Cör
çil avam kamarasında bildirmiştir. Baş
vekil bu vesile ile ilk defa olarak Yu
nanistandaki kıtaların miktarı hakkın
da ifşaatta bulunmuştur. 

Bay Çörçile göre bu kuvvetin 45 bi
ni çekihniştir. Son bir habere göre çe· 
k;len asker miktarı 48 bin, baliğ olmuş
tur. 

Yunanistandaki harekatın tasfiyesi 
üzerine gözler ıimali Afrikadaki hare
k8.t üzerine çeVTilmiş bulunuyor. Bu 
C1Rhada pek te büyük bir inkişaf kayde
dilmemektedir. ltalyanlar huduttan an· 
ca.k 7 kilometre ilerilebilmişlerdir ve 
bir kaç gündenberi oldukları yerde bu
lunuyorlar. 

Şarki Afrikadaki harekat bir çete 
harbı halini almktadır. Londradan ve
rilen bir habere göre Dü)t Dausta bir 
Savoya tayyareeiyle şimale doğru kaç
mışbr. 

Kaçarken de lmk parçadan mürek-
kep eşyasını da bttakmıştır. 

Radyo gazetesine göre mihverciler 
Tobruka karşı şimidiye kadar yaptıkları 
hiicumun en şiddetlisini yapmL~lardır ... 
Tankların iştirakiyle yapılan bu taarruz
da Tobruk müdafaasının dış hatlarından 
bazı mevkiler mihvercilerin eline ı;eç
miştir. 

Sollumda İtalyanlar yedi kilometre 
ilerledikten sonra durmuslardır. Anla~ı
Jan mihver kuvvetleri Tobrukun işga
linden evvel ileri hareketinde devam et
mek istemiyorlar. 

Mısırda Solluma karşı faaliyette bu
lunan İngiliz hava kuvvetleri düşmanın 
yüz nakil vasıtasıru tahrip etmişlerdir. 
HABEŞİSTANDA 
Habeşistanda Dessiyenin işgalinde 

5500 zü İtalyan olmak üzere 7900 esir 
alınmıştır. 93 top bir çok silah ve harp 
malzemesi iğtinam edilmişHr. Dessiye 
harbında İtalyanlar dört yüzden fazla 
ölü vermişlerdir. 

İtalya yeniden 
asker toplıyor •• 
Roma, 1 (A.A) - İtalyan harbiye 

nezareti, tahsilleri dolayısiyle şimdiye 
kadar askeri hizmetleri tecil olunan 1920 
1913 doğumlu üniversite talebelerini bir 
hazirandan itibaren silah altına çağlr

mai:a karar vermiştir. 

Sovyetler, 1 Mayıs 
bayramı ve bugün

kü dünya vaziyeti 
Bir taraftan Dausta Diıkü kaçarken, 

diğer taraftan da Habet imparatoru 
Adiaabebaya girmeğe hazırlanmktadır. 
Yarın 2 Ma}'lStır. Tam Adiaabebanın 
yıldönümüdiiT. imparator Haile Selasye Moskova 1 (A.A) - Moskova radyo
tam beşinci yıl dönümünde tekrar payi- su bugün yaptığı neşriyatta şöyle de-
tahtma girmektedir. mektedir: 

iSPANYA, FRANSA VE GENE- Bugün, 1 Mayıs, Sovyeter ittihadı ve 
RAL VEYGAND Rusya milletlerinin muazzam başarılAr 
Garbi Akdenizden bir haber gelme- ve zaferleri kutladıkforı gündür Bu 

miftir. Halkın sempatisinin Alman le- zaferlerin en büyüğü modern makin•le
lı.ine olmasına rağmen ıimdilik ispanya- rin dünyayı tahrip etlikleri harbın dı
nm sulhtan aynlmıyacaimı söylemekte- şında kalmamızdır. Bu zafer idare adam. 
dirler. larunızın takip ettikl~ri kiyasetli harici 

Diğer taraftan Almanyanın Viti üze- sulh siyasetinin bir eseridir. Beynelmi-
, d 'k tığı redd dil kt lel hareketlerde Sovy~tler haiz oldukla-

nn e tazyı yap e me c- .. hani . t .. h Stali 
dir. Vi~inin muvafakatiyle şimali nbo rul çd 1 ı vazSoıye vUe ~rn ı.zut. ki nle 
Alrikaya Franaa topraklarından ründe rç u ur ar. vye erın ış ıra o -

b• k i:: Al k · · .1 maksızın hiç bir siyasi d;inya meselesi 
ır aç z man as en ıreçın - 1 il 

mektedir. u yüzden ırenenl Veypnd- hal ed emez. 
la Vişi arasında Dıtll t ~\um. tu. • ==--

General venand, AJmanıann turıo- ftafyan hı·maye 
tik ve diğer cihetlerle timali Afrikaya -
geçmesine muvafakat ebnek islememİf· 
tir. Almanlar ela Veygandın geri çekil- sindeki Arna-
meıini istemişlerdir. Vit' kendisini geri 
almak istese de, general Veyrandm 

Fransaya döne~ çok şiiph!'1id~. VUtluk ta büyü. 
Bu tazyikler Fraıuada denn hır ak-

.Wamel yapmaktadır. Bu aksülamel de 
reneral Degola taraftarlık tekJindedir. 

AMERiKA DAKARI tSGAL 
EDECEK Ml? 

n~ek istiyor! 
Amerikanın da vaziyeti yakından ta- Cenevre 1 (A.A) - Romadan «Tri-

kip etmekte olduğu gelen haberlerden bün dö JöneV> gazeteEine bildirildiğine 
anlaşılmaktadır. Amerikayı yakından göre, mihver dl.!Vletleri tarafından bal
alakadar eden en mühim nokta Daka: kan devletlerinin hudııUırı yeniden çi
nn Almanlann eline düşmesine manı zileceği vakıt Arnavutluk hudutlarının 
olmaktır. Bu sebepledir k;I _Amerikalı- r.e kadar genişliyeceğ: Arnavut mahfil
ların Dakarı itgal etmelen bile mevzuu )erini işgal etmektedir. 
bahıstır. Esasen Amerika yavat yavaf İtalyan Arnavutluğu başvekili Vraçi 
Atlantik denizindeki emniyet mıntaka- tarafından yapılan beyanata göre, Arna
ıunı genişletmekte ve Avrupa ıulanna vutluk kendi hesabına şimalde Karada
ilerlemektedir. Yanm kürenin emniyeti ğın bir kısmı ile cenubi Yugoslavyada 
için Amerikanın mürakabe altına aldığı tl'skübün şarkına kadar olan mıntakayı , 
bir mıntalı:a vardır. Şimdi bu mıntaka Yunanistanda Arta ve Prevezeye kadar 
gittikçe genişlemektedir. olan havali ile Korfu tdasını istemekte-

Evvelki giln bhleşik Amerika deniz dir. Bu yerler şimdi!<i Arnavutluğun he
amirali Stark bu mıntakanın Amerika men hemen umumi mesalı.asma muadil
aahillerinn 3 bin kilometre açıklarına dir ve bay Vraçiye nazaran ekseriyeti 
kadar uzatıldıı;nt söylemiştir. Climhur- Arnavut olan bir milyon n'ifusu vardır. 
ı·eisi Ruzvelt ise Avrupa sularına kadar Vraçi bu beyanatı yapmakta iken. 
uzayacağını beyan etmiştir. Eğer, bu İtalyan mahfillerinde Arnavutluğun bu 
mın ıaka Almanyanın harp mıntakaaı taleplerinin komşuları olan Yugoslavya 
e•ydıih yerlere kadar uzarsa, ne ola- ve Yunanistana karşı İtalyayı hiç bir te
cak) işte o zaman tehlike ha, göstere- ahhüt altına koymıyacağı tasrih edil
cektir. Çünkü Almanya bu mıntakaya mektedir. Maamafih bu Weplerin, 1tal
gireeek her geminin torpillene<;e~ yan Arnavutluğunun yen\ hudutları çi
bildirdil(i gibi Hitlerin de böyle bır eo- zilirken bir esas teşkil et?'lesi müstebad 
zü vardır. görülmemektedir. 

FtNLANDIYAYA ÇIKARILAN ıcıcıııııııııcııccc:ıcccccııccccccccccccc 
ASKERLER ? caimı bi!mediiimiz için her an memle-
Finlandiyaya çıkarılan ve ilk olarak 

keti müdafaaya hazır olunuz!• 
Tas ajansı tarafından verilen haber, di- Mütemmin haberlere göre Finlandi-
ğcr kaynaklardan da teyit edilmekte 

yanın Abo limanına çıkarılan Alman 
dır.Fakat bu kuvvetlerin ne için gönde-
rildikleri haberleri birbirine uvmamak- kuvveti 12 binden çok fozla olup en az 
t&dır. Sosyet radyosu yalnız haberi ver- iki motörlü tümendir. 
mi•. fakat tefsirine girişm•miştir. lngi- IRAK - INGILTERE IHTIUFI 
lizler. Alman askerlerinin Finlandiye Londradan haber verildiğine göre 
yolivle Norveçe ı<Önderileceği hakkında fraka yeni lngifü: kıtalan çıkanlml§lır. 
1940 da imzalanan mukavele mucibin- Irak hükümeti bunlann Irak loprakla
ce bunların Norveçe sevkedilemelerinin rınR ihracına müsaade ettiği halde. şim
ihtimal dahilinde olduğunu bildirdiler. di bir ihtilaf çıkmıttır. y., bu ihUif 
Vaziyet vaz ih de~ildir. Fakat i•çi bay- Londradan da teyit edilmiıtir. Haber 
ramı olan 1 Mayıs münasebetiyle Sov- verildiğine göre Irak hükümeti, lngiliz 
yetler harbive komit11erinin Kızılordula- askerlerinin ancak transit olarak g'e9-

:ra yönd •rd iğ f:!Ün]iik cmi- buPiinkü va- melerine müsaade etmif ve bunlar Irak 
ziyrte g fü·p cok TT'a nalı görülmektedir. tan çıkmadıkca yenilerinin çıkmasına 

Buvünlü'< em'.rde müsaade etmek istememiJtir. İngiltere 
«Dünyanın ya~;ııdıO.ı ikinci emperya4 ise muahede mucibince toprakJanna 

tist hP"'J."n ın r enirlemek tehlikesi gÖs· çıkmasını bir hak olaraK istemektedir. 
terdiği hu h pJ,ranh anlarda K,z.Jordu Muahedenin 4 üncü mııdde!İ mucibince 
''a7.İfesini rri}rn1P«(' h"l7.1 rtfır. Vul,ı hula. bir harp çıktığı takdirde iki dost devlet 
cak tecavü..-ü d r ha haşl~nfT1.Cl11da boğ- birbrlerine yardım etmeği mütehittirler. 
maVa mulı-•"di .. dir O t niidikten sonra Anlaşıhyor ki ihtilif bu dOrdüncü mad
em .. i vevmi ' u ıııu:r~tle df vf'm ediyor: d enin tefıiri meselesinden ileri gelmek-

Biz f.,,, ~İvas~timiz !tu)h ıiyesttidir. tedir. 
Fl'k~t hevne-1mi11?l VP'l'İye• çok geri'in- L ondra radyo~u Aban:. tayyare m ey
dir. Düc"TIRnlanm,zın hiç bir hile!i bizi danına do~ veni kuvvetlerin sevkedil
rafil avl-mıvaeaktır. Kızı!ordu en mo- diğini ve İngiltere tarafından bir hı\di
dem silehl.rla bugüniin harp teerubele- se cıkarılmaması icin Irak hükümetinr 
rine göre talim ed ilmittir. Yarın ne ola- ihtar yapıldığını bildirmektedir. 

YENIASIR 

MiHVERiN BiR AYLll 
TAYYARE ZAYIATI 

---<>---

risaniçinde ~52 
tayya.re kay

bettilE r 
Londra, 1 (A.A) - Hava nezareti nin 

istihbarat bürosu blldiriyor: Nisan ayın
da Balkanlarda ve Afrikada 252 Alman 
ve İtalyan tayyaresi düsiirülmüşlür. 

Bunlar şu suretle tasnif edilebilir : 
Garp çölünde 81 İtalyan tayyaresi İn

giliz avcıları tarafından ve 11 tayyare 
dafi bataryaları tarafından tahrip edil
miştir. 31 tayyare de yerde imha edil
miştir. Yunan'.standa avcılarımız 55, 
dafi bataryaların ateşiyle 25 tayyare tah
rip edihniştir. Şarki Afrikada İtalyan 
mukavemetinin gevşemesi yüzünden ni
san ayında yalnız sekiz İtalyan tayyare
si düşürülmüştür. Diişmanın diğer tay
yare meydanlarında 46 tayyare tahrip 
edilmiş olarak bulunmuştur. 

~~~-..,.,.,,.·~~-

tGE AO.ALARlhlH iŞGALi 
VE lı GlllZLER 

ln~ilizler yalnız 

Girit e Kıb
rısı düşünü

vorlar 
Radyo ge•etesine göre Almanlar Yu

nanistanı i;'°;alden sonra Ege denizinde
ki bazı adaları işgal ederken İtalyanlar 
da fırsattan bilistifade Korfu, Zanta, Ke. 
falonya, Dukat adalarını işgal etmişler
dir .. Bu suretle Adiryatik denizinin ağ
zındaki büyük Yunan adaları İtalyanla
rın eline geçmiştir. Görünüşe göre İngi
lizler şarki Akdeniz ~dalarından en faz
la Girit ve Kıbrısa ehemmiyet vermek
te olup diğerlerınin muhafazasına ehem
miyet vermemektedirler .. 

Londra radyosu bu husustaki izahın
da diyor ki : Bütün bu Yunan adalarını 
donanmamızla işgal etmek kabilse de 
bunların muhafazası ve müdafaası güç 
bir iş olacağından şimdilik bu adaların 
işgaline kaşı lakayt kalmaktayız. 

Hava hücumları 

Maltaya şiddet
li bir akın 
yaptılar 

---<>--
Malta, 1 (A.A) - Dün gece Maltaya 

çok şiddetli bir hava taarruzu yapılnuş
tır. Bir cok dü.~man tayyareler i adaya 
bombalar a tarak sivil eınlaka mühim 
hasarlar ika etm'şl erdiı-. Sekiz sivil öl
mü~ ve 14 kişi ağa yaralanmıştır .. Son 
24 saat zarfında Maltada Ywıkers tipin
de iki Alman tayyaresi tahrip edilmiş 
ve bir Messerşmit tayyaresi de muhte
mel olarak düşiirülmüştiir . Alman tay
yareleri Valeta limanı üzerine yaptıkla
rı son taarruzlarda 1573 senesinde iru;a 
ed!lmiş olan Sen Jan şövalyelerine ait 
bir kiliseyi ve müteaddit hastaneleri ha
sara uğratmışlardır. 

Kahire, 1 (A.A) - Orta şark hava 
kuvvetleri tarafından neşredilen tebliğ: 
' Diişman tayyareleri dün ve Çarşamba 

gecesi Malta üzerine akınlar yaparak 
hava kuvvetlerine ait tesisatta bazı ha
sara sebebiyet vermişlerdir. insnca da 
az zayiat olmuştur. Bir Yunkers imha 
Edilmiştir. Diğer bir Yunkers ·te dafi 
bataryaları tarafından imha edilmiş, 
müteaddit düşman tayyareleri de hasa· 
ra uğratılmıştır .. 

Londra, 1 (A.A) - Hava nezaretinin 
fobliği : Dün gece büyük tayyare teşek
kiillerimiz Kiel deniz üssüne ve diğer 
t edeflere taarruzda bulunmuşlardır. Di
ğer hedefler Berlin, Hamburg ve Em
den liman ve endüstri tesisatlarıdır. 

Tayyarelerimiz hiç zayiat vermemiş
lerdir. 
Diğer tayyarelerimiz, Hollanda ac;ık

larında düşman gemilerine hücumda bu
lunmuşlardır. Norveçte telsiz ista;yonu 
bombardıman edilmiştir .. Bir tayyare
miz dönmemiştir. 
İNGİLİZ HÜCUMU 
Londra, 1 (A.A) Öğrenildiğine 

göre İngiliz bombardıman tayyareleri 
dün gece bir daha Almanya üzerinde 
faaliyette bulunmuşlardır. 
İNGİLTERE 'ÜZERİNDE 
Londra, 1 (A.A) - İngiliz hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin tebliği : 
Çarşamba günü İngiltere üzerine hiç 

bir bomba atılmamıştır. Münferit suret
te uçan az mikdarda Alman tayyaresi 
birbirinden çok uzak noktalardan sahili 
geçmişler, fakat hlç bir yerde dahilde 
uzaklara gitmemişlerdir. 

Salı - Çarşam b , gecesi sekiz düşman 
tayyaresi düşiirülmüş oldu~ bugün te
eyyüt etmiştir. 

İr denİz~ltı.nın 

ablokaya tabi macerası 

ıtalganıar kahraman 
kesilip adalar almışlar 

Düşman llman~gda tam 
9 saat durdu, bekledi 

Girit hariç olarak Bel gr ad Jngiliz sefirini 
Yunan!stan da abloka alamadı amma b i r 

esir aldı.. 
ediliyor.. Londra 1 (A.A)' - tngiliz amirallik 

Roma, 1 (A.A) - Stefani ajansının dairesinin tebliği: cReycenb denizaltı 
bildirdiğine göre bir siyah gömlekli ta- gemimizin İngilterenin Belgrat elçisi Sir 
buru Korlu adasının temizleme işini bi- Reeinald Kambel ile elçilik memurlan
tirirken teslim olmaktan imtina eden nı almak için yaptığı miltecasirane biP 
bir Yunan taburunu esir etmiştir. hareket hakkında Akaeniıden bir rapor 
Diğer taraftan İtalyan kıtalan, deniz gelmiştir. Buna nazaran 26 Nisan günü 

tayyareleriyle nakledilerek, Kefalonya Akdeniz donanmasına mensup cRey
adasının mühim bir üs olan Argostoli li- cenb denizaltısı Yugoslavyanın Kotor 
manırv işgal etmişlerdir. limanına muvasalat etmiş ve bütün bu 

Ylffi.ANisTAN DA ABLOKAYA bölgeyi İtalyan işgali altında bulmuştur. 
TABI..... Bununla beraber denizaltı limana gir-
Londra, 1 (A.A) - İngiltere ticaret miş ve mahalli idareyi elinde tutan yilk-

ve iktısadi harp nezaretlerinin bir teb- sek rütbeli İtalyan EuLayını' ziyaret et
liğine göre Girit adası hariç olmak üze- mek üzere bir subayını karaya çıldır
re Yunanistan düşman işgali altına gir- mıstır. Müteakiben deninltı müretteba
miş bir memleket olarak telakki edile- tı bir İtalyan kurmay subayını rehine 
cekitr. Binaenaleyh düşmanla ticaret ve olarak yanlarına almak suretiyle gemi
abloka kanunu buraya tatbik olunacak- lerine dönmüşlerdir. 
tır.. cReycenb denizaltı"• karaya çıkan 

____ ..,.,,.,,.. subayının avdetine lntiıaren limanda 

Japon ya pasifikte kaldığı müddetçe İl3lyan ordusunun 
miihim kuvvetleri tarafından çevrilmiş 

harekete gec, er•e olmasına rağmen büyük bayrağını mü
temadiyen dalgalandum '"tır. Bu son 

[ BaştaTafı 1 . ci Sahifede ] derecede tehlikeli ve pyn; zamanda ko-
üzere Malezyayı ihmal ed~rek önünden mik vaziyet tam dokuz ~93t devam et. 
geçeceğini zannetmiyorum. miştir. Bu müddet zarftl'da denizaltı, 

Malezya müdafaalarını kuvvetlendir- karaya çıkan subayın Sir Recinald 
mekten asla fariğ olrrıyacağım. Uyku- Kambeli bulup getireceği ümidiyle bek
ya dalmıyacağım gibi b><kalarının da !emiştir. 
uyuklamasına da müsaade etmiyeceğim. Dokuz ~aat sonra, deniwltı pike uçu
Bugünkü müdafaa meykiforimiz düşma- şu yapa': ıki düşman fayyaresir.in hücu
:;;,.,muvaHakıyetle duıdur.namıza kafi- muna ugramıştır. Tavyareler gemiye 

bombalar atmışlar ve 'llitralyözlerle hü-
Londra, 1 ( A.A ) - Deyli Ekspres cum ederek bir subayb b;r erbaşın ağır 

flazetesinin Nevyork muh11birine oöre 1 K • yara anmasına sebep nlmu~lardır. u-
Birlqik Amerika, Biiyük Britanya, mandan bu vaziyette Jr.almanın büyük 
Avusturalya ve H ollanda arasmda b ir bir tehlike ihdas edeceğin\ görerek da
anltışma mevcuttur. Bu anlaşma muci- ha ziyade hnklememe~e k::ıl"ar vem i~ ve 
hince eğer Japonya bu devletlerden bi- C"oğukkanlılı~ ı ve tak".'H.re say aJ. H.Z.rni 
rine ait araziye taarruz ederse mezkUr gösterir bir d F>lildir. 
devletler pasifikteki deniz ü~lerini müş- ... Kotor limanına girmek i\in «Reycent> 
tercken kullanacaklardır. Bu devletle- iki mayn tarlasını geçmek mecburiyetin
rin pasifik üsleri taarruza uğrayan dev- de kalmı~tı. Dönüste ele ~rnı mayn tar
le-tin emrine verilecektir. i alarını arızasız ofarak germeğe muvaf-

Amerika bahriye mütehassısları fU fak olmuş ve müteaki"en Adriyatik de
kanaattzdır ki Japonya donanması Sin- nizinden de çıkarak r •hinesiyle birlikte 
gapur gibi üslerinden uz.ak yerlerde ha- u~-;üne dönmüstür. 
rekette bulunacak olursa Amerika bah- Denizaltının tnııiliz Plçbini kurtarma
•iyesi ona öldürikü olmasa bile çok ağır ~a muvaffak olmamalda beraber dokuz 
darbele• indirebilir. saat dü~man işgali alimde bulunan bir 

Manilla, l (AA) - Son günlerde limanda kal!Tlası , sonra buradan kurtul
Filipin ve Singapura Amerikan mamu- mağa muvaffak olmM1 kumandan ve 
hitından pek çok mkitarda harp tayya- mürettebat tarafından pö'!~rilen büyük 
r l eri gelmiştir. Tayyareler her gün gel- soğukkaolığı ve takdire 5~van azmi gös-
rr.ekte devam ediyor, ierir bir delildir, 

2 MAYIS CUMA 

Istanbuldan ~öç başladı 

Dün ilk iki kafile Kara
denize ·sevkolundu 

Be~ mGyıstan itibaren Marmara islıeleleritteı 
JJ mayısta trenlerle sevlıiyata başlanılıyor 

1 lstanbul, l (Yeni Asır) - Devlet Filyos ve civar iskelelere doğru yo • 
vasıtasiyle meccanen Anadoluya gide- çıkmıştır. .. 
ceklerin ikı kafilesi bugür> (dün) sevk Trak, Kadeş vapurları ile de 5 ~·d 
edilmiştir. yıstan itibaren Marmara iske1elerJJ' 

ilk kafile Tırhan vapuriyle lnebolu- sevkiyata başlanılacaktır. 
ya hareket etmiştir. ikinci kafile de Trenlerle sevkiyata ayın on birl,.,.!4 

kkşam üstü Aksu vapuriyle Zonguldak, ipidar edlecektir. 
1 
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Dahiliye müsteşarlı~ı ve elll"' 
niyet umum müdilrlü~ü 

Ankara, 1 (Yeni Asır) Emniyet 
müsteprlığına, sabık lstanhul emniyet 
müdürlüğüne tayin olur.::nu !ardır. 

'ah'""" umum müdürü B. Ali Rıza a "'' 
müdürü B. Muzaffer Akalın ern~iyel 

lstanbul iaş<?. müdürlüğü kadrosu 
lıtanbul, 1 (Yeni Am) - Şehrimizde kurulacak olan iaşe müdürlüğü ki, 

rosu ikmal edilmek üzeredir. Yeni müdürlük bu ay içinde faaliyete geçe< 
tir. Müdürlük mütedavil aennaycainin bir milyon lira olacağı söyleniyor. 4' 

ıoc::ccc::::=:~===~~...-00-...c:~...cı=:r-J".-c::=:::::n:c:==== c 4Jı0-

Makineye 
~· 

Verilirken 

ırak hükümetinin itira. 
zına rağmen lngiliz kıta
ıarj Basraga ihraç edildi 

Jrakta bir şeyler 
mi oluyor? 
[ Bn •taratı t ci Sahifede J ..,. • Jet 

re Bağdattan Londraya gelen habetcıl'. 
imparatorluk kuvvetlerinin Iraka el• 
ması üzerin bazı müşkülat tahaddiiS 
!iğini göstermektedir. Bu kıtalar ~aj 
edilmeden evvel mevcut Irak • Jlgıl 
rnlasması mucibince münakale yoJJııt':1 
:un açılması için Irak htikümetiıtlıı Jll11

, 
, -,fakati alınınıştı. Gelen kıtaları t~d 
lamak üzere yeni İngiliz kuvvetlefl""C 

Londra 1 (A.A) - Royter ajamının yakında ihraç edileceği bildirildiği .ııı: 
diplomatik muhabirinin oğrendiğ;ııe .~ o- man Irak htiktimeti birden bire vaziYı 
re Bağdattan Londraya gelen haberler alm ış ve ihraç edilen kıtafarlrak topr.,.· 
imparatorluk kuvvetlerinin Iraka çık- ]arından geçerek Iraktan ayrıJınada" 
ması üzerine bazı mtişküliitla karşıla- evvel yemi İngiliz kuvvetlerinin llıf~~ 
nıldığını göstermektedir. Bu kıtalar edilmesine müsaade edemiyeceğini ~,,: 
Basraya ihraç edilmeden evvel dirrn · · i J bük iki iP'~ 
mevcut Irak - İngiliz" anlaşması mu- ıştir. ngi iz .. ümeti . . ıne W.: 

ket arasında münakit muahede_ U,e _..d• 
cibince ve münakale yollarının açılması min edilmiş haklarına halel ge~~.ı 
için Irak hükümetinin muvafakati alın- ne müsaade ederniyeceği cihetle ib11': 
mış bulunuyordu. Gelen kıtalan ta- hareketine devam edilmiş ve mevztıll 
marnlamak üzere yeni İngiliz kuvvetle- bahis olan yeni kuvvetler Basraya cı• 
rl.nin yakında ihraç edileceği. biJ.dirildiRt karılmıştır. . 

zaman Irak hükümeti birdenbirt: vazi- İhraç hareketi hadişesiz yap~ 
yet almış ve ihraç edilen kıtalar Irak B ,,...-

akl d k Irak ıl ununla beraber Irak ordusunun .. et 
topr arın an geçere tan ayr • kuvvetlerinin yaptıkları tecenıınül l• 
ınadan evvel yeni İngiliz kuvvetlerinin Basranın 100 kilometre garbindeki ~1• ihraç edilmesine müsaade edilmiyeceği- b · h hdi ed JJlJ"" 
ni bildirmiştir. İngiliz' htikümeti iki anıye av" üssünü te · ı er . e 

yette sayıldığından hadiselerin önlil' 1 Lıemleket arasında münakit muahede ]d!Jll•S 
ile temin edilmiş olan haklarına halel geçmek üzere bu kuvvetlerin çe - ,.ı, 

Irak htikümetinden ısrarla talep "°" 
getirilmesine müsaade etın.iyeceği ci- miştir. 
\etle ihraç hareketine devam edilmiş ve 
bahis mev.ruu olan yeni kuvvetler Bas- Yüksek deniz ticaret 
raya c;ıkarılmışlardır. İhraç hareketi 
h!ldisesiz cereyan etmiştir. Bununla be- mektebinin yeni 
raber Irak ordusundan bazı kuvvetlerin mezunları.. . 
yaptıkları teceınınüler Basranın 10 ki: İstanbul, ı (Hususi) - Yüksek d~ 
l~mı:tre kadar garbında v~ Fırat ne~ı ticaret mektebini bu sene 13 genç CC:,, 
üzerınde buluna.ı Habbanıye hava us- iyi derecelerle tamaınlamıslardır. " "" 
s~11;i1 tehdit edt:r m_alrl?'ette t~l~ ~~- tebi ikmal eden genç! •re Münaka!At ; 
diğinden her hang• bır hıldisenın onu- kili Cevdet Kerim İncedayı namına 
ne geçmek üzere bu kuvvetlerin çekil- rahim Kemal Baybura tarafından 'fllt' 
mesi Irak hükümetinden ısrarla talep rasimle diplomaları dağıtılmıştır. 
edilmiştir. _ tstanbulda denizyoll•,. 

Yeni Yunan hOkümetlni 
koran general kım miş? 
Londra, 1 (A.A) - Royter, Atina

da bir htikümet teşkil eden general Ço
lakoğlu hakkında şu malfunat elde edil
miştir: Son günlerin püriislüğü olan bu 
Yunan genralinin askeri hayatı garip
tir. 1912/ 1913 deki Balkan harekAtına 
iştirıık eden bu zat 1915/1920 seneleri 
arasında beş sene ordu ile alakasını kes
miştir. Kraliyet yeniden teessüs edince 
tekrar orduya iltihak etmiş ve Anado
luda dördüncü Yunan tümeni kumay
lığı yapınıştır. Yunan ordusu Anadolu
da rieat ederken tümenini terketmiş 
ve Atinaya dönerek tümen komutanı 
Dimarasın öldüğü ve general gömülür
ken merasimde bizzat hazır bulunduğu
nu •Öylemiştir. Bu beyanat üzerine Di
maras ailesi yasa girmişse de aradan iiç 
2y geçtikten sonra bütün bu hikayenin 
uydurma olduğu ve general Dimaras 
Tiirkiyede harp esiri olarak sağ ve sa
lim bulunduğu öğrenilmiştir. Gözden 
düşen Çolakoğlu orduyu tekrar terk 
etmek mecburiyetnde kalıruş fakat bazı 
siyasi nüfuzlar sayesinde 1927 de ye
niden hizmete alınmıştır. Bir çok baya
ğı siyasi entrikalara karışmış bulunan 
bu zat Yunanistanda tanınmış b[r kim-
se değildir. , ____ ..,.,,.,,. __ _ 
Amerika deniz 
komisyonunun karal!:'ı 
Vaşington 1 (A.A) - Amerika dc-

nız komisyonu önümüzdeki bir kaç gün 
içinde 50 petrol gemisinin İngilterenin 
hizmetine verilebilmesi için Jazungelen 
tedbirleri almaktadır. 
Vaşington 1 (A.A) - Bugün ayan 

meclisi iki okyanos donanmasına ait 
kanun projesini bugün kabul etmiş ve 
imza edilmek üzere B. Ruzvelte gön
dermiştir. Bu projenin tahakkuku için 
3,411f,521, 750 dolar sarf edilecektir. 

işçievL 
İstanbul, 1 (Hususi) - Devlet ~ 

yollarının yeni işçi evinin açılışı bU :..d 

yapılmıştır. Merasime B. Raufi J'4ııl'Y~ 
riyaset etmiştir. ___.-' 

Ruzveltln bahriye 
komisyonu reisine 
mektubu 
Vaşington 1 (A.A) - Re.üıic~ 

R. Ruzvelt Amerika bahriye kal!""de' 
nu reisine bir mektdp göndererelt ı;e' 
mlştir ki: Vapurları mutat yollarda;d;Je
virmek bir çok mahzurlar tevlit f>' 
bileceği gibi ticar! muamelelere de bit 
rar verebilir. Ve ıntistemlekelert?_,,.9t 
ı;ok fedakhlıklar tahmil edebilir. f w 
bu yapılmadığı takdirde hayati ~ 
miyeti haiz olan harp malzemesi 9))' 
!arda toplanmakta ve fabrikaların hr ıu· 
dımanı gecikm~ktedir. Binaenal•~ 
zumu miktarda vapurun bu işe sıı· 
lazımdır. Bu esaslı teşebbüste vaPııt' al"'' 
hiplerinin memnuniyetle işbirliği ~IY 
caklarından eminim. Bahriye ko ~· 
nu reisi B. Land Ruzveltle ve B. 1Jl"' 
Hopkinsle yaptığı görüşmelerde vıdfi\İ"i 
dan ve daima vapurdan babseı~ . 
söylemiş ve şunları ilfive etmi~t,;ıel< 

B. Ruzvelt azami enerji sar .J.ı<ııl< 
suretiyle her ~eyin siiratle teh 30ıa· 
ettirilmesini ıstıyor Amerikan lıtl"la bil .. 
saderesine ait vaziyeti reis:cürnhur J1liİ .. 
rında bulunan yabancı vapurların ;l:i' c 
dirdim. Bu vapurlar mevcuda 

1 
1>3• 

edilecek . ve Amerikanın müdal•n:nıJa· 
kımından en uvgun -.;ekilde ku 
raklardır. 

INr.ILIZ DONANMASININ MU' 
VAFFAKIYETLI HOCUM~reıı 

Londra, 1 (A.A) - Bah;~ye ;;:. ge· 
nesrettiği bir tehliMe İngılız mıntaka" 
milerinin Libyada Elgazzala ve leV8" 
sında düsman kıtalarını ve ı~şe bOınbal"'"' 
zım stoklarını ınuvaffakıyet e. 
dıman ettiklerini bildirmektedır. 


