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Herşeye Yunanistan harbının te- Amerikiln filosu icabın. 

B. Vandel Vif .. 
kinin bir talebi 

E 1 K US 
AFILELEBI IZZAT 

HiMAYE ETMELICI 
lngiltere 1942 de ha
valara hakim olacak 

-0-

lngilizlef' gelec:elı sene
yi IJelıliyec:elıler ue 

harlJı mutlalıc 
lıazanac:alılar-

v 

ragmen ••• 
git ettiği hakikat ·da harekete hazır 1ngilteTe ile mu?ıasanıata ba,Şlıyan frakın nıcTkezi Bağdada biT bakış 

~~~ 

Kara harplerin- lıı~iltereye Y.ar
de tayyaresiz dımın varma

ınoiltere - ırak arası~- lngilizler çok tesirli bir 
PoJitilıamızın esasında 
en lıüçülı bir inhiraf 
l»eJılenemez ... 

da muhasemat başladı hava akını uaptııar 
llAKKJ OCAKOCLU !hÜdafaa da 

imkansız 

sını temin 
etmeli •.• .ı_ ~anlı bir hfüleden sonra Balkanlara 

~ruı bir sükunet hakim oldu .. Bu ses
~i'k \'e hareketsizlik Balkanlar cephe-
linde harbın bittiğine mi, yok"a _yeni ~ -o----
~rnlcler için hazırlık de\'resine girildi- Eğer müttef llderin da· J üncü Amerilıan harp 
~.ınc mi delalet eylediğini kat'iyctle kes- ha fazla ta""aresi ol- filosu lıumandanı End ... 
hrnıck miimkün değildir. "" 
.1 Balkanlarda eereyan eden hadiseler- saydı ~Unan. harlJı . IUS her ihtimale lıar~I 

Iraklılar ln2ili2 
tay are mey

danına topçu 
ate i açtılar 

l 
' 

Alman deniz üs-
lerine üstüste 
a~r darbeler 

indirildi 
--0---~n elde edilen neticeler' harbı sona er- IJaşlıa bir fefıil . hazır bulunmalıyız 

=;~cck mahiyette olmaktan (Ok uzakta- alalJilfrdi .. · diyor .. 
l\ıib,erin umduğu ve beklediği nihai Londra 2 (A.A) - Royterin Yuna- Nevyork, 2 (AA) - Birleşik Ame-

Başlıyaa rniUadeınele· Hatnmlardan enlıaz 
rın neticesine dair ma- parpıJarı ıaa11e1ya fırfa .. 

'-fer ne Balkanlarda ne Akdenizdedir.. nistanda1d :lngiliz ve imparatorluk kuv- rikanin 3 ncÜ deniz' filosu' kumandanı 
lltirriyetin kalesi f~giltereyi yıkabil- vetleri .nezd.indeki muhab&.i YunaniStan Amiral Enölue NevyorJı: ticaret odasında 
llaektedir. mu1ıarebeleriılden çı.\'.ar.ılacalc en · esB.slı a'öy)edi~ hir nutukta ezcümle demiş- B. Vatıdel Vilki 

ıtmm ~ • 1ra1ı dı, petrol hazineleri , 
ol'dasa ne lılldar? 'Yfdlddı.. 

. Benilz Ahmm orduları Balkanlara in- neticelerin ta'bü 'lruvv<!ti dolayı~le .göo. tir ki: . Nevyork 2 (A.:A) - B. V;ındel Yilki 
~en evvel ae bir ~k defalar bu me- rünüşte zaptedilemez hir mabiyet ~ - Fılomuz harekete geçmeğe ima- yazdığı oir mqkalede ~merikadan 1ngil-

-Mle muhtelif bakınılardan mütalaa edil· <len b ir hattın tam bir'hcıv.tt himaye.si a1- dedir. Ve iyi bir 1ialdedır. lngiltereye tereye destroyerler ve diğer gemiler 
llliş, Balkanlann istilası mihver devlet- tında olmadıkça muhafna edilerniyece- IUım olan iate maddeleriyle harp mal- devredilmesini ve icap ede~se okyanosta 
lerfue hi~ bir şey kazandırmıyacaiı ne- ği noktası olduğunu knydetll)elrledir. . ..,....;u. .tea~ temin ~iz. li- kafillerin himayesi sistem .nin Jtabulünü 
fieesine vanlmıştl.. Muhabir Aman hava Jruvvederinin Z1mdlf. '!Sunun içm vapur ufilelenm hf- istemektedir. Bu ma'!ral~ geçenlerde 

Radyo gazetesinin İngiliz ndyosuna Londra, 2 (A.A) - İngiliz hava ne. 
atfen verdiii habere göre hakta İıığilii 7.areti bugUn aşağıqaki tebliği neşreto 
ltuvntl~le inik kıWaii u.-a bil- .miştir : 

Nihayet Almanyanlll kazancı kendi bütün müdafaa kuvvetlerini kıymetten maye etmek luonsa bunu da yapmalı- Lindbergin yazdığı m&kalt'ye. cevaptır 
~vvetlerinin küçük milletlere karşı düşürdüğünü kaydetmekte ve şunlar1 y~, akıi halde lngilterenin mağlub~yeti- ve neşreden mecmuan.n bac;.nakalcsin
eaicl lrudretini bir kerre daha ıöstcrmiş yaz.maJCtadır: • nı tasavvura hazırlanıyoruz demektır.De de Vilkinin makalesi basİ!·ı>tli ve doğru 
"'-lunması ve müttefiki İtalyanın da Serficede, Karaferyede, Olimpos da- vam etmekte olan ke,mek~ bertaraf ol- kelimeleriyle tavsif edilmc-ktı>dir. 
~etsizliğini orta~a koymuş olmasıdır. ğında Alman motörlü kıtalarına karşı madan önce banş mevzu bahis olamaz. 1942 DE ..• 

4\ltı ay koskoca ltalya imparatorluğu koyan Anzaklar muva~ale hatlarının Al- Kendimizi her ihtimale haZD' tubnamız Vilki bu makalesinde her ~eyin tngil-
'1ivvetlerine karş1 koyan küc:ük, fakat ( Sonu 3. cii Sahifede ] icap eder. tereye verilmesini söylemr:kte ve tngil-
~man Yunan ordusuna Almanya ::ıcıı:ıcıı::ıı::ıı::ıcccco~~ccıcıı:ıı:ıccıı:ıı:ıı:ıı:ıcCM~ı:ıı:ıı:ıı::ıcıcıcı::ıı::ıcı::ıcı::ıı:ıı:ıı:ıı::ıı::ıccx tere, Amerika, Kanada vt'! A~tmalya-
taraEından indirilen darbe hiç bir z:ı- nın müşterek istihsalatınır. 1942 de !n-
~ iftihar mevzuu olamaz.. giltereye hava faikiyetini !emin edece-
ltahraınan Elenler hiirriyet 8.şıkı ec- ğini, o zaman Almany~ ta"ofından zapt-

~tlannm e\'latlan olduklannı filen is edilen memJc.ketlerin ve h:ıtt§ bizzat Al-
ht eylcmişler dünyaya n tarihe kar ı [ SQnu 3. cil Sahifede ] 

fiil -=--· ~·· ..... br. • .... ..... 190 ..... 1 1 + ......... .,. 

tayyare ..,-danma tOHQ a~i açanlı 
Iraklılar faaliyete ıesmiflet'dir. Bat'laımt 
olan müsademenin tereyanı hakkında 
henüz tafsilit yoktur. 

IRAK ORDUSU NE KADAR? 
Irak ordusu 3 piyade fırkasiyle bir 

motörlü taburdan, 2 - 3 jandarma ala
yından ibarettir. Son zamanlarda bir tü
men daha teşkil edilmiştir. Bu kuvvet
lerin mecmuu 50 - 60 bin kiş'.dir. İngi
liiler Irakta tayyare meydanlannı mu
hafaza için bir mikdar zırhlı birlikler 
bulundurmakta idiler .. 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 
-------.. ~elerini ya~mışlardır. Tarih yarın-~~ -

.. :.,~:nd::,e;~ı~C: mrıı:~~n:e:~~~ IKGILIZ KABiNESiNDE YUNAllSTAI HARBIKDA 
'4ktır. 

~~~:s:;;~ar:ıı:ı":ti:~r~!~ ~~:~e~ TADiLi T YAPILDI ALMAN KAYIBI BÜYÜK 
ilin cezasını ı;ekıniştir. Belgrad faciası
Ilı. nıedcniyet tarihi hiı; bir zaman affot

[ .S..u 4. eti Sahi/ede ] 

--
fSPANYA 

lıııiyeccktir. 
l\tihverin Balkan seferinden elde ede
~ en nıiisbet neticeler yalnız bunlar 

Rarp istihsala
tının başına 

bir diktatör 

Al 1 Y Cebelüttank'ın mevkiini gösterir harit4 man ar u- aocoocc:ıı::ıı::ıcı:ıccı::ıcocıeıı::ıı::ıo~ı:u:ıı:ıı::ır:M 

-L.caktır. 
• lô'akat hugün mih\'er ne yapmak ıo;
tİ)'or? 
'tauı~; zihinleri ın~gul eden mesele 

dur .. 
. ~ihverin bugün yapmakta olduğu iş 

'i!ıir harbım muhtelif istikametlerde ba
ta hlİlletlere te,•cih eylemiş bulunması-
~. Almanya şimdi Mısır çöllerinde Alman askerleri T1'ab1usgarp §ehrine çtkanldıktan sonrcı Yem:ı geçit yaparken 
la.rp ediyor. Sih·eyş kanalını \'e Cebe-

getirildi 
---<>-

1.ord BluerlJralı B. Çör· 
çilin ileride en iyi 
ınalltemeı halefi 

addediliyor .. 

~ttarık boğazını eline gec;irm-:_k, Akde. 
~~en in~ilizleri kac;ırmak pl8nını tat-

ilt ile uğraşıyor. Bu maksatla da İs
hıtya ve Fransaya siyasi tazyikleriIIİ 
~clh eylemiş, Sovyet hudutlarında 'la
ıı:ıı ll&keri tedbirler almış, Türkiyedeki 
~rini Berlinde bir müddet misafüete 
~~rnuş bulunuyor.. . 
lı" l7 eni hamlenin istikameti ispanya nıı, 
);~nsa mı, İngiliz adalan ~· So"·~ et 
~a mı. Tiirkiye mi olacagı malum 
~Rildir. 
ı. •• bllinen hakikat şudur ki .~i ~eçen 
QUtiin memleketlere ka~ı sınırlen b<rz. 
'1a hareketi yapacak h?berler ortaya 
•tılnıakta üoheli \'az.ıyetler )'aratıl
~kta, h~kik( \'aziyctin gizle11mesme 
•tına ~östcrilmektedir. 

.\rtık şüphe \'e tercddiide ~aha.l ?'ok
ltır. ki Almattl'a diinya hakimıyctını ele 
t~'l'lnck kin biitiin diinyavı ate.~e v<:r
._dttcn asin c<'kine<'ck bir d.c,·let değil-

[ Sontı 2. ci Sahifede 1 
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Alman sefiri 
~eliyor 

~eri~. 2 (A.A) - Almanyanın An. 
~ buvük elçisi Fon Papen vazıfesı 
~:önmek \izere buradan hareket 

ltalyanlardan alınan 

harp malzemesi 

Dessiede say
makla bitmiyor 
şıınaı; Afrilıa .ttaJyan 
Genel lıurınay reisi 

İngiliz IJomlJardımanır.· 
dan öldü .. 

Roma 2 (A.A) - Stefani ajansının 
bildirdiğine göre Trabluszarp üzerine 
yapılan bir hava hücıımu esnasında ağır 
yaralanmış olan genE'ral Alfiero Niyelo 
22 Nisanda hastanede iilmi.iı:;tür General 
Niyclo şimall Afrika İtA1ya~ ordusu baş
kumandanlığı gend kurm~v reisi idi. 

HARP MALZEMF..5t . 
HALA SA YIL1YOR 
Nnirobi 2 (A.A) - Bildirildiğine gö-

re Dessiede iğtinam e<l:Jerı h3rp malze
mesinin miktarı henÜ7. tarnamiyle tesbit 
dilemem istir. 
StVJLLERlN TAHT.JYESt? 
Diğer taraf tan habe:- verildiğine göre 

Adisabadan bazı siviJJerin tahliyesine 

!KA 
••••••••••O• 

Irak müessese
lerindeki ya
bancıları . çı-

karıyor 

Londra 2 (A.A) - jngiliz kabinesin
de aşağıdaki değişikli1'.:ler yapılmıştır: 

Havacılık istihsalatı naıırı Lord Bi
verbruk devlet nazırlı~na, yarbay Bra
bazon havacılık istihsalatı nazırlığına, 
Kliders seyrüsefain ve mibakal&t nazır
lığına geçirilmişlerdir. Lörd Biverbruk 
harp kabinesi azalığında kalmaktadır. 

B. ÇöRÇJLtN MUHTEMEL HALEF! 

Vaşington 2 (A.A) - Ofi Fransız 
ajansı bildiriyor: Vaşingt('n mahfille-

• s. IJI d rinde söylendiğine göre İngiliz kabine-
Bır ~OK ecne e mem· sinde yapılan tadilatla Lo,.d Biverbruk 
lelıetten ÇllıarıJac:aJı.. ~H:n başvekil muavini ve 1ngiliz harp 
Beyrut 2 (A.A) - Irak gazetelerin- ıstihsalatının diktatörü olmaktadır. Harp 

dC'll Elahval gazetesinin verdiği bir ha- ekonomisi meselelerinin umumi id.aresi
bere göre Irak hüküını>ti memlek~ttcki ni mumaileyhin deruhte E'dec<.>ği sanıl
muhtclif miiesseselerde calı5an ecnebi- maktadır. Bay Çörçil bu suretle kendini 
lcri işlerinden cıkarmak iÇin şiddetli askeri, bahrt ve diplom:ıtik faaliyete ser
tcdbirlcr almıstır. M3liye komisyonu bestçc ve tam olarak hası-ede-bilecektir. 
Basra liman idaresi il deniz işlerinde Bazı mahfillerde T .ord Biverbruka 
çalısan yabancılann büyük bir yekt'.hıa. tevcih edilen yeni devlet nazırlığının ih
ba1iğ olduğunu tesbit ctmi5tir. Bundan dası keyfivetinin tah~in edilemiyecek 
baska lrak nolisi memleketten çıkanla- bir sebeple B. Cörçilin hükümet Jiyase
cak bir çok yabancıların bir listesini tini bıralc:man ihtimali dahilinde, Lord 
'tanzim etmiş bulunmaktadır. Biverbnıku mumaileybin .r.mhtemel ha

lefi mevkiine getirmiş olduğu mUtaleası 

1:,aşlamıştır. - Sonu 3 ncü Saıdada - ~ ~tülmektedir· 

nan harplann- ln~ltere, lspan-
da 80 bin zayi- ya ve Portekize 

at verdiler müdahale 
AuastaPcdyaldar ccBlze 
müsaui şans uerlnlz, 
Almanı,.,.. ezel'lzJ> 

diyOPlar .. 
Londra, 2 (A.A) - Yunanlatand.an 

tahliye edilen tnglliz kuvvetleri ~e~dı~
c:lelti (Royter) Ajall8mm mubahın bil
diriyor: - SONU 2 ci S.4 YF ADA -

etmiyor 
Almanya C:elJelütt~ 
ınmeıı btediğl için llöyle 

faylalCll' ÇalıCll'lyctP ~ 
Londra 2 (A.A) - Hariciye mUsteşa· 

rı B. Bötler avam karr.arasmda sorulan 
[ Sonu .'J. cii Sahifede 1 
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ŞEHİR HABERLERİ 
•• jKİNCİ KISIM •• Yazan: Şahin AJıduman 
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-- Hele 
66-

vakti 1 • ' ~e sın ••• 

ithali~ ~e ih~a- ı Buca: Bornova ve 5_;!erihisar içme suları 

cat . ıçın hı~ Bır fen heyeti tarafın-
emır ~eldı d k•k } d 

4 üncü Muradın zorbalara lıini artmıştı, uff ele 
Allah bana Jıu1111et uersin görürsüniizn diyordu.. Birlilılere tahsis edilen 30 tet } 0 llll ll 

Hepsi de gayet gil.zel ve yafışikıi ... 
Çocuklara mahsus de•in. hfr saffet ma
nasını ihtiva eden bak ışlarmda bllyU'k 
bir şaskmlığa tutuldukJar-.nı ve pelt zi
yade korktuklarını g~;sıeren bir bula
r.ıklık göze çarpıyordu ... 

Sultan Murat en b:h·Ukleri olan şeh
zade Bayezide dedi ki: 

- Tez ileriye var.. Bu herifler bar 
bar bağırıp seninle kardeşlerini görmek 
isterler ..• 

Sultan Bayezit asilere ıfoğru ilerledi 
ve kaşlarını çatıp öfkeli ve sinirlenmi~ 
olduğunu gösteren bir tavır alarak yük
sek sesle kalabalığa nita :ıen: 

- Bizden ne istersi:r.?. diye bağırdı ... 
Biz feragat ve inziv~ kcı:ıesinde kendi 
halimlzle meşgul ikl'n Ü7elmize var
mak ve adımızı anıp bizi lisana getir
mek size dilşer ml?. Yoksa bize garazı
nız mı var? ... 

Bu gidişle mahvımıza sebep ola,.ak
smız... Allahtan korkmayıp ve padi!';ah 
hazretlerinden utanmayıp niçin böyle 
tuğyan edeTSiz? .. 

Allah aşkına, bizi halimize koyun ... 
Sizin himaye ve harasPtiniz bize gerek
mez ..• 

Bırakınız, köşemlı.de asude - hal olup 
kalalım.. 

Bunu müteakip te dördünt"il Murat 
ondan çekildi. 

Hademe kapılan yrnUen kapadılar 
ve kalın kol demirlerini c;-:irerek kanat
ların arkasını tekrar i!7İC'? tahkim etti
ler. 

maddelerin müessese 
ue şafııslar tarafından 

ithal 11e iflracı 
müsaade]le töL 

--o-
Gümrük ve inhi<>arl:ır Vek5Ietinden 

~ehrimizdl'ki alakadaw\ra cıelen bir ta
Zorbalar Istanbulun her tarafında mimde, ithal veya ihracı Ticaret vekn

Yahya efendiyi, Hasan h:ılifeyi, defter- leti tarafından kurulmuş b!rlil<lere "f:ah
darı ve Musa çelebiyi arıyorlardı... sis edilmiş maddelerin husus? emir alm-

Musa çelebinin sarayd:.ı ve padişahın madıkça birliğe dahil olmıyan müessese 
filen himayesi altında bulunduğunu son- ve şahıslar tarafından ith::ı.! ve ihracına 
radan haber aldılar ve attık onu ara- katiyen müsaade ed:lmemesi ve aksi 
maktan vaz geçtik. takdirde mesuliyeti mucip olacağı bildi-

* 

Fakat Hnsan halife \'e d~Iterdar hak- rilmektedir. 
J,ındaki araştırmalar l-ıütü?J şidd~tiyle 
devam edip gidiyordu .. 

On beş gündenberi t"3ebektnki yalısın
C:a gizlenen Hasan halife btı kadar uzun 
bir zaman aynı yerdr kap:ımp kalmağa 
tehnmmül edemedi. Bir tl'rnftan derin 
bir can sıkıntısı duymakl~ beraber, di
Ner taraftan da burada kendisinin pek 
o kadar emniyet içinc1 e hulurunaclığını 
sezmesi Hasan halifenin y:;ıhyı bırakıp 
daha emin bir yere gi+:nek kararını ver
mesine sebep olmuşhı ... 

-------
Lise er algunıuıı 
imt·ha laırı ba~JıyoP 
Şehrimiz füelerind:? Pazarll'si günü 

olgunluk imtihanlarıııa 1'a~lanacaktır. 
İmtihanlar 14 Mayıs Ccır-:;amba günü 
ak!';amı nihayet bulacaktır. Lise bitirme 
imtihanları 6 Mayıs aksamı bitecektir. 
Orta okullarda imtiha!tlara devam edil
mektedir. 

-------
Burhanettin Tepsi 
Seflr!rnlzde-

Borno11a içme suyunun fıat'i ue Buca Ue Seferi· 
fllsaP sulaPının da muvafdıat Jıahul mua

meleleri yapıldı.. 
Buca ve Bornova Mhiycleriyle Sefe- fından tetkik edilmiştir. 

dhisar kazasının içme suyu tesisatları Bu tetkikat sonunı1a Bornova içme 
Dahiliye vekAleti beledi~·eler bankası suyu tesisatının kat't ~abnl ve Buca ile 
imar heyeti namına mühendis Bay Fa- Seferihisar su tesisathnnın da muvak
ruk, su mühendislerinde:c Bay HUsnil kat kabulleri yapılmı~t:r. 
ve Sıhhat ve içtima? muavPnet vekllleti Heyet tarafından bir ra~r hazırlana
namına sıhhat müdilri.i ~oktor Cevdet rak Dahiliye, Nafıa ve- Sıhhat vekfilet
Saraçoğlundan mUte~Pkkil heyet tara- !erine arzedilecektir. 
ıı ı '.' 1111111 mı ı ı ıı ı ı mm ı ı ı ı ı ı ı ı ı ımmmı ımmı 11111 uı 1111mu1111111111111111ıı1111mmıı111111 ı ımmmumı 

IKİNCJ LİSE VRFA VE MARDİN 
Atletizm bayramı Gürnl'iifı müdül'liilılerl 
güzel oıacaıı._ lağuedildi... 
Her sene Mayıs a}• nda bir atletizm GümrUk ve inhisar•ıır velclletinden 

bayramı ~apan lzın~r ."k~~i lise gençleri sehrimizdeki alakadar1ara tebliğ edildi
bu senekı bayram ıçın ıyı haz.rlanmış- ğine göre, Urla, Mardin g;!mriik müdür
lardır. Bu sene atleti? n bayramı, yilz- !tiklerinin kaldırıldığı ve bu.'llara bağlı 
~en. f~zla_ z~yb:k ve ?00 "ita.dar jimn~ Resülayn, Akçakale, Mi.b:~!tpınar, Nu
tıkcınm ıştırakıyl~ d<) zengınleşecektır. saybin, Derehasite ve Kilis müdürlüğü-

19 Mayıs genclık beyra!!lında yapıla- ne bağlı Akçakoyunlu ve Karakaınış 
c~k _spor ı~üsabakalar.~.a .~m iyi yetiş~i- gümrük idarelerinin önümüzdeki hazi
rılmış seçkın talebe de ışhrak edecektır. ranın birinci gününden itibaren Islahiye 

,_,,_ ~k mUdUrlüğüne bağlanacaklar ve 
V A f., J M İ Z Gaziantep gilmrük idaresi de ayni tarih

ten itibaren lağvedilec~klP.rdir. 

Herşeye 
1 ..., 

ragmen ••• 
Politifıarnızın esasında 
en lıüçülı IJlı- inhiraf 
IJefılenemez ... 

[ Baştarofı 1. ci Sahifede l 
dir. O, ya hep veya hiç davasının baŞlll' 
dadır.. ...a 

Bu itibarla hürriyet ve istik1illeflP" 
konımak istiyen milletler daha sıkı aıd• 
ıı bir tesanüt içinde bulunmağa ve hafi 
hazırlıklarını her an arttırmağa -
burdurlat'. Almanyanın ne yapınak 19-
tedii:oi ve ne diişündüğü hürriyet "'"' 
milletlerin düşüneceği bir iş otıııakfa" 
çıkmıştır. 

Hürriyet ve istiklallerini korumak İt
tiyen milletler silah elde bekleın~ 
mecburdurlar .. 

Bozguncu haberlere kula.klan tıP' 
mak, mevcudiyeti korumak yotunb 
azami (edakarlık ve f era~atürlı.kla C"' 
hşmak yegane meşgul olunacak iştif· 

Bilhassa bu vazüe bizim için ihg..ı 
kabul etmez bir ehemmiyet arzeylo
mektedir. 

Harp ateşi enuıiyct sahamızı aŞJIUt <il 
kapunıza dayanmıştır. 
Harbuı d~ında kalmak hususundaki 

kat'i azmimizden hiç bir kimsenin P 
heye hakkı yoktur. Bunun fiili deliU"" 
rini bugiine kadar vermiş bufonuyo~ 
Amma harbın d1Ş1Dda kalabilmek • 
'\'almz bizim iktidanınız dahilinde olıtJI 
bir mesele değildir. Bunun için dııi~ 
kendimizi harbin arefesinde sayıılP 
mevkiindeyiz.. . 

Tiirkiyc cümhuriyetinin milli polıti· 
kası gayet açık ve sarihtir. " 

Şehzadenin bu acı sözbri zorbaların 
üzerinde tesirsiz kaldı ... Onlar Recep 
paşadan aldıkları talfoıat dairesinde ha

Sabık yeniçeri ağası yı:ıhdan ayrıldık
tan sonra eski kapı yoldl'lşla.rı tarafın
dan himaye edileceği .. ıi u:narnk yeniçe
ri ocağına iltica etti. •. 

Burada da bir kaç ~in ~aldıktan son
ra yeniden bir takırr. ev~ama, zihnini 
ı..uJandıran bir takım s;yaJı düşüncelere 
kapılarak ocaktan da aynl.nak ve baş
ka bir yerde gizlenmek kararını verdi... 
Hasan halife kendi ke'ldi.-,ine ~öyle dü

Bürhanettin Tepsi 12 Nisandan itiba
ren halkevinde temsillerine haşlıyacak
tır. tile temsil olarak Jan Aykorun eseri 
olan Perlö Bonorun tercümesi olan sBa 
ha Ramin piyesini temsil edecektir. Bu 
piyes Ankara ve Adana<W pek büyük 
takdirlere mazhar olmuştur. Aynca 
edebt bir milsamerede bUyük şairimiz 
Abdülhak Hamidin şiirlet:nden milnte
hap parçalar inşat ecUlec~k ve klAsik 
danslar gösterilecektir. 

Dün Beıegamaya gitti 
Zirat vaziyeti ve kna :şlerini tetkik 

için Vali B. Fuad Tu.ksal dün Berga
maya gitm~tir. 

Kimsenin toprağmda gözilmliz ~.1 • 
tur .. Topraklanmızdaiı bir karışım feıı-11 

Ma''IS rnan~ı ••erildi.. edemiyeceğimiz gibi bu topraklar.~ 
,., -r .,. rinde yahancılann arzulannı ta1JIP"'" 

reket ediyorlardı ... 
Recep paşa bu işte ·srar t"dilmesi ve 

ıehzadelerin hayatına ilişmlyeceğine da
ir hUnkArdan sa~lam bfr traranti alınma
sı hakkında Cadı 0Sll'~nfa arkad:ıc;ları
rı.a pek sıkı emirler Vertl'.!sti Bunun 
için Cadı Osman yenid<'n ~ze atılıp de
di ki: 

- Bundan sonra btı sana bu efendi
lerimlzi inanmazız ... Flbette bunlara za
rar etmiyeceğine bize kef•l ver ... 
Pad~ahın arkasınd'i dur;ın şeyhülis

IAm Ahizade HUseyin e!Pnıii zorbalara 
ifoWtı ilerledi ve ytikst""k scc:le onlara de
diki: 

- Eğer kabul edeneniz huna ben ke
fil olurum ... 

Kalabalık aTUma-., ıJevhlsllb"na lü

mat etmek JAzım~t>ldiq=ni "nl·.•tcın bir ta
lum sesler, mırıltılar yükseldi Bunu 
Öuyan Cadı Osman Hü:;eyin efendiye 
bakıp: 

... ünüyordu: 
- Bu iki yüzli.i, vr:fac:ız Ol'ak koko

uzlanna körü"körünı> itim~H etmek as
la caiz olmaz ... 

Genç Osman da bunlara inanarak 
1<endisini atesin ortasırıa attı ve netice
de onun nasıl cayır "ayır yandığı ma-
10.m ... Bir kaç altındın iharet hasis bir 
menfaat temin etmek maksactiyle e!'lki 
kapı yoldaşlanm beni ZCl .. baların eline 
pek güzel teslim ede~,iHrhr ... 

-< Bitmedi •-
-------

Vsanettyltldewul 

lhracı ' salı ... 
Dış memleketlere v~•pıfan tüylü deri 

ihracatı hakkında ht!kihnefünizce itti
!>az olunan kar.ıra göre; uzun tilylil de
rilerin ihracı katiyen yapılamıyacak ve 
ancak kı~a tUylU derikrin ihracına mU
saadc edilecektir. 

- Madam ki bu işe sen kPfil oluyor
wn.. biz de sana itimat ederiz ... Ancak 
titeld isteklerimizden P.sla va7feÇtniş de
tfUı .. , Defterdarm, Hrıtan halifenin ve 
Musa çelebinin başla!"nı mutlak iste- :::.<~><::><:::~~~.<::::.~<::><::>-">":;::...<;;:::,.<0 
rlz ..• 

Dl:Srdllncll Murat derin bir istihkar 
manaslyle kaslarını çath ve kendi ken
a1sıne söylenerek içir.den• 

- Hele vakti gelsin. dPdi, Allah ba
na kuvvet ve iktidar vers!n de böyle 
toplu olarak sarayıma gelmenizin ve 
benden bir takım m~wlilm kimselerin 
b~lannı istemenizin r.eye mal olacağı
rıı ben size o zaman Rli.!tPrfrim t. 

Mesut bir Eulenme 
Bergama hilkümet tabibi Dr. Kenan 

Ol~en km Nüket Olgenle Kula hükü-
met tabibi Mahmut Kobanerin evlenme 
töreni 26 nisan 941 cumartesi gecesi 
Bergama Halkevi salonunda parlak bir 
surette icra kılınmıştır. Genç evlilere 
st:adetler dileriz.. 1620 (999) 

Bu~ünkü ve ya
rınki mac;lar 

Bugiln Altınordu - Demirspor, Alta~ 
Gençler birliği arasında milli ki.ime 
maçlarına devam olunacaktır. İlk mac 
saat 15.30 da Altmordu - Demirspor 
araı;mda va-pılacak., dl~ wnnç 17 .ao da 

başlıyacaktır. 

* Bugtin ve Pazar giinil icra edilecek 
milJi küme müsabakaları hakem ve yan 
hakemleri a,ağıda gösterilmi~tir. 

Cumartesi günü yapılacak Alhnordu 
Demirspor maçında orta hakem Süphi 
Batur, yan hakemleri Faruk ve Fehmi 
Eriş. 

Altay - Gençlerbirliği maçında orta 
hakem Mustafa Balöz, yan hakem Mus
tafa Şenkal. Muzaffer Koral 

Pazar günü yapılacak Altay - Demir 
spor maçında orta hakem Ferit Simsar 
oğlu, yan hakemleri Mustafa Balöz ve 
Atıf. 

Altınordu - Gençlerbirliği maçında 
orta hakem Fehmi Eriş, yan hakemi F e
rit Simsaroğlu ve Osman Erengin. 

Resmt daireler memur ve müstahdim yolunda en küçük imtiyazları da ve~ 
maaşları diln verilmlcıtir. , meyiz, tanıyamayız. Takip eylediğiıttd 

Gelenler, Gidenler 
Aydın mebtLcıu B. Nuri Göktepe Sö

keden şehrimize gel..rr!ls, Manisa mebu
su B. Saim Menemene gi~c;tir. 

ZABITADA 

Yunanista~~ h~rbında A~
ma~ kaqbı bügük 

---0-

[ Ba~tarafı. 1. ci Sakifede ] 
İfıl fıişl boğuldu.. imparatorluk sefer heyetinin bütün 

Tirenin Gökçen nal:ıiyesfoe bağlı Di- safları, adetçe üstün bir dü3man karşı
yenli köyünde bir boğulma vakası ol- ıunda vazifelerini ifa etmenin imkansız 
muştur. olduğunu takdir etmekle beraber Yuna-

Oiyenli köyünden Durmuş oğlu 15 nistanı istila eden düşmana karşı koy
vaşlarmda Mehmet Ali Çalışkan Pata malt için sarfettikleri kahramanca gay
mevkilnde su birikintisinde yatan Man- retleri yanda hıraktıklanna teessüf eder
dtıları ~udan çıkarmağa çalışırken boğul- ler. Bir Avusturalyalı demiştir ki: 
muştur. - Bire kartı on nisbetinde üstün lnıv-

aln'Jıen Do§alda ftt1-'- ~ ~ .... ~ ... 

M k Lül. be k.. .. d ,anıı vennız, Alman ordusunu ezenz. 
enemen azasının y oyun eıı 

Veli oğlu Hasan Ali. ikindi namazını ALMAN ZAYtATI BOYOK 
kılmak için yayl~da bulunan su kenann- Kahire, 2 (A.A) - Yunanfstandan 
da Abdest alırken eskiden beri müptela dönen itimat edilir müphitler Yunanls
olduğu sara hastalığı yüzünden suya dü- tan harplerindeki Alman kayıplannm 
erek boğulmuştur. 75 ila 80 bin ki,i olduğunu tahmin et-
Jki Kız fıaçırma uaJı'ası.. mektedırıer. 

Menemen kazasının Aliağa nahiyesi- . ~elbum, 2. (A.A) - Başvekalet ye
ne bağlı Güzelhisar kövünde Mehmet kılı Fadden ile dahiliye nazırı Foll un 
ğlu Mehmet Emin ve arkadaşı Karşıya- müşterek imzaları ile neşredilen bir teb
ka Şemikler köyünden ATap Abdurah- liğde deniliyor kh ' 
man halclannda, Zeki kızı 20 yaşlannda . cAlına~ raporlar Almanlann Yuna
r eri de nam diğeri Keribeyi kac;ırdıklan nıst~nda ~nsanca ve malzem~e büyük 
şikayet edildiğinden talı:ibs.t başlamışhr. zay~ata ugradıklannt açıkça goıtermek-* Bergamada Türk cedit mahallesin- tedır. 
de Elmas oğlu Namıi ~vki km 15 ya- M01TEFtK ZA YtA TI AZ 
!!mda Makbuleyi rizaaiyle kaçırmıt ve General Blamey Yunaniıtandakt ha-
fakat ,iklyet üzerine yakalaruruştır. ::-ekitın bize tahmin edildiği kadar ba

politikadan en küçük bir inhiraf Y'f 
maınıza imkan yoktur. Bu politika lli
c:Ulmüs, biçilm.iş, hayati menfaatle~ 
·:in icaplarına göre ~izilmiştir. Ne IJ.
lik vaitleri ve ne de kuvvet ve şidcfeı& 
tehditleri onu istikametinden asta arı-
raınaz. • 
Hnrbın basladığı ilk günden beri.~ 

Jahlanmızı etimize aJmanın, kudretİllP• 
zin yettiği kadar müdafaa hazırbklıatt' 
mızı tam~m1amamn verdiği emniyet ~ 
huzur içindeyiz. 
Kapımızı kim ve ne zaman çala~ 

ralsın alacağı ~evap •Geri çekil• ihiı'' 
olacaktır. Her hangi bir zorlama beht" 
me!ıal silahla mukabele görecektir· _...L 

Ölmesini bilen bir milletiz.. Şehirleı-·
mizi. servetlerimizi istiklal mefhu.ıntt '!' 
mukayeseye tenezztll etmvecek a5tt flit 
ruha malikiz.. Türk şehirleri yakı)ahl• 
lir, yuvalannıız yıkılabilir, fakat abıl
mız asla yere eğdirilemez .. 

Biz ltarabeler ilzerinde istiklaJ ve ~,. 
rene yaşamağa ahşmış bir mllletiz. ltf d" 
kaddes mefhumlar uğrunda nıa1ıDU1" 
cammızı verirken gözlerimizi bile kırP"' 
mayız~ 

Tarih bwıun canlı delillerini sin' 
de şereffe taşıyor. Tarih bu eserlerle f(• 
tihar ediyor. Dün yarattığmıız ınot1' 
lcri yarın için daha kudretle var edetr 
ğimize tam ve kat'i imanımız mevcutt";: 

Ve kızlar ağasına emr~~i, şehzadele
ri aldılar, yine içeriye, yer!erine götür- ç:;,.ç-...">"~~;:::,..<::::.-:::~><::::..<::~~~~..c:::: .41 ... ••••••••••••••••••••••••••••llııı. 

halıya mal olmadığmı aöylerken aldan
mamıştır. Filhakika elde edilen aakeri 
neticeler bunu göıterlyor, 

Bir milletiz, aramızda yabancılar yo • 
tur. Sarsılmaz bir tesanüt i~inde ~~::. 
metiınizin basiretli ve muvaffak .,.
kasını takdir ve hayranlıkla seyir v~.! 
kip ediyor, onun işaretlerini hey~ 
lw.kliyoruz. 
Bazı sinsi adamlar, baza safdil ıns;:; 

lar maklis haberler yayabilirler. F• ~ 
Jrulaklanmız bunlara daima tıkalıdır -
tıkalı kalmalıdır. Hükümetin mill.etf 
sakladığı en küçük bir mesele yoldf.: 

auıer ... 

BU HAFTA 

Tayyare Sinemasında Ti: 3646 
İMPERİO ARJANTİNANIN RAKİBi 

MADRİD SAHNELERİ yaldızı ALTIN VE BiLLlm SESLİ 
ESTRELtrA CASTRO'nun 

Yarattığı İSPANYOLCA sözı;O, ŞARKILI, DANSLI 

BERBERİ 
ŞEN - NEŞE, MUSİKİLİ ve LÜKS DEKORLU BÜYÜK OPERA filmi 

AYRICA : İNGİLİZCE SÖZLtl' (HAV AY GECELERİ) 
MATİNELER : 3 - 5 - 7 ve 9.15 te ..• PERŞEMBE, CUMARTESi VE 

PAZAR G"ÜNLERİ 1.30 DA İLAVE SEANSI •• 

:·········:·································································~·········ı 

~ i BUYUK ITl İKA YE i i 
• • • • 
ıı11111111İııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııoıııııııoıııoıoıııııııııı:uıııııııı: 

Kendimden ~eçtiğim o an ••• 

YAZAN : ve YILDIZ 

- ıo-

ELHAMRA SJNEMASf.NDA -----·--·Bu gun·
Muanam ve muhteşem bir A'ik, Kahramanlık ve fedaklrhk filmi .• 

ROGERS RANGE&"'in Ciban..4"lmul Eseri... 

(HOR'l'HWEST PASSAGE) 

ZAFERE DOGRU 
TABİi RENKLi 

YARATANLAR : SPENCER TRACY - ROBERT YOUNG 
JURNALDA - En son ve Mühim HARP HABERLERl. 

SEANSLAR : Her ~n : Z - 4 - 6.30 ve Akşamlan 9 DA BAŞLAR .• 
Cumartesi ve Pazar günleri 11 ve t.30 DA BAŞLAR .• 

DiKKAT : Haftanın bütiln günlerinde ilk sean,lar UCUZ'dUl' .• 
FIATLERt : Birinci 20 ... ~ALKON 25 •. KOLTUK 30 KURUŞTUR •• 

ve şişmişti Rengi uçuk. çehresi süzgUn- seyleri unutmadım. Nt>rmin, seni sevi-
dU. yorum. 

Onun sonradan daha ursal davrana- - Vecdi, Orhan dün akı>am bana söy-
cağını Umit ediyordum. Şimdi bir şilp- liyecP~ni bırakmadı. Rıskaruyor ..• Bu
be kurdu kalbimi kemiriyordu Bizi raya hır daha gelmem~lisiniz ... 
g<Srmilş mil 1di? Bana g('ründi.iğünden - Göriiyorsun ya. ~en de beni sevi-
daha evvel mi gelmi~? Eğer ... Fakat yorsun. Oh, sevgili Ncnnin! 
hayır, bu fikri zihnimcen ~efodiyordum. - Yeter! 
Zaten Vecdi ile o kacar az zaman kal- Biitün kalbirnlt>, bü~iin ruhumla onu 
mıştım ki. .. Bizi görmil.ş olamazdı Bu- isHyordum: 
na iınkln yoktu... -:- ~en sizin için y&şlı bir akdınım. 

Daha o ak.,am, işindPn dönerken Vec- Gidınız. 

Ki.SACA 
••••••a:ı<J 

Rey gidi günler lley! .. 
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA-5 

Bir kaç yazımda yakın ve yaşanmış 
tarihlerden bahsederken medan kellm 
gibi hey gidi günler hey! demişim.. Bu
na dikkat eden okuyucularımdan birin
den bir mektup aldım.. Beni mazi se
verlerden buluyormuş .. 

Kar.ilin bu hükmünde ısrar etmiyor 
da, nezaket.en böyle görünüyorsunuz ve 
yahut bana böyle ~eliyor demektedir ... 
Halbuki ben hislerimde hiçte böyle de
ğilimdir. Ge~işe mazi diyenlerin ba
,c;ındayım. Maziye ba~lanmak insan ru
hunun yabancı olmadığı bir duygudur .. 
Halbuki tabiat ve hayat yürtldUkçe ge
riye bakmak realist bir insan için olsa 
olsa hadisatın seyrine. tarihine bir göz 
atmaktan başka bir şey olamaz. 

Benim hey gidi günler deyişim o gün
lerin hasretini çekişimden ziyade tari
he hitap etmekten başka bir şey olma
dığını söylemk isterim. Maziye bakarak, 
geçmiş günlerin türlU dağdağa, hayihu
yunu unutarak: sırf hissi cihetlere dala
t ak hasret çekmenin bir hastalık oldu
ğuna kanüm, evet, hey gidi günler hey! 

Her şey bu memlekette açak ko~ 
yor. Konuşulanlann haricinde ( _.-· 
haberler ve iddialar bozgunculanJI 
ridir. 
Tuttuğumuz yolun isabetinde şapbr 

miz yoktur. Sonuna kadar politikaJll~ 
taahhütlerimize sadık kalaca!n·~ 
yolumuzdan ayırmak istiyenlere il'" 
milzle mukabele cdt"cek ve şerefle 
vüsmekten yı)mıyacağr.ı. ~ 

Mihver kuvvetleri Tunanm öte ~ 
zUnde iken politikamız bu idJ. Mi~ 
kuvvetleri hudutlamnmn üzerind hl" 
Fakat yine politikamız budur ve datfl.t' 
da sabit kalacakbr. Çünkü o poU tr 
nın isabetine inanımız vardır V!, ~ı.I 
mellerini hayat, istiklal ve şerefPP""" 

korum~.!i~~ıoc"!tiooı.11 
J .-dl 

Bornoua MenlJa su;,.-
İçimi çok mülayim kimyevi ha"' 

salı saf menba suyudur .. 
Umuma satısa vazolunmu~tuf .. ~ 
İzmirde her bayiden araymıı·· 

ati çok ucuzdur.. bit 
UMUM BA Yit : Bornova ~~~) 

suları.. 1 - 10 <~ 

- Aptallık bu sövlf>diftin. Bu istedi- şUnerek ve kısa saadPt Arunuzı hayalen df beni gönneğe geldi ve mutfakta bul- - Yaşının ne ehemmiyeti var? Ce-
ğin §eyi yapamam. Böyle lıareket etmek tekrar yaşıyarak uyu.fam. du. Beni uslu bir büyUk ı;ocuk tavriyle saret sahibisin, Nenn:n bunu bi1ivo- ~~~ıB'i:.&t»WMi ••• osrıl 
ona kim bilir nasıl fik{J"let- vermek için * süzdü. El~ gözlerinde bir m2sumiyet rıım. San~. ~~ima Halirr:eoen b::ıhsebn~ Bugün LaA le ve Tan'da 3HBEÜYMÜKYFİLAZİM .:,~1ı 
kAfi gelir. Orhan ertesi gUn sakinfoşmtşti. Hare- \tardı. İnsanı teshir eden giineşU tebes- omakl~ buyuk bir ka~alık, vicd:.ınsız- ~· ~ 

- Sana bir daha bundan bahsetmiye- ket tarzına ancak hürmt"t edebilirdim. sümü dudaklarında idi Derhal söze hk ettim. Fakai; benim için sen bir sef-
ceğim. Eğer ona bu lilzumu izah etme- Güneşin sert ışığı aıtırıda, gecenin bü- başladı: kat timsali oldun ... Bu kndın artık ·ba- L A L E D E :: T A N D A 
ği üzerine almazsan kendim yapacağım. tün gölgeleri da~ılntıFı. Othe.n giderken - Nermin, benim i~in ne büyük ve r.ı.a ıstırap veremez... J ••KEŞİF ALAYI ~ J ••TAŞ PARCA. 1 
Bir daha seni Vecdi iIP içki içerken ya- önilne çıkıp kucakladun ve cgüle gUle!• bulunmaz bir liitfil il~bi o1du~nu asla - Bir daha görümıem~liyiz!. -TÜRKÇE- S -TüıtKC~ 
katarsam, bu defa ki gibi gcçmiyecek! diye uğurladım. tasavvur edemezsin. Art:k talie karşı Ses~ ne kadar ~b,Jğ'uk çıkıyordu! 2 •• GVLHAZ SVLT AH ~ · O 

Daha sonra, Orhan ber.i'1lle ban ma- Beni göğsüne dayıyarak sıktı. Tl ki isyan etmiyorum. H:ıli!!'e intihabım Vecdinın boğuk sesi titriyor. bütUn sJ- 2 •• BiR BRAALTI., ASI 
ğa t~ebbUs ettiği vak•• mdEttim. Oda- oğlumuz Olcay mutadı veçhile crahat!> yaptı. Olan oldu Senin icin neler duy- nirlerimi titretiyordu. -TÜRK C E-- 5 P 

mızda yatmak istem~:m. Yatağımı mi- kumandasını vererek bizl ayırdı. du~umu anladığını b;~ıyo':'um, Nermin! - Nedan g&-ilşmiyelim? Bunu kimse J •• KAHVHSUZL E 8 FRANSIZ AıtrlSTIN 
safir odasındaki minder Ozerinde kur- Orhan kulağıma: Kimsenin bizi dinlemediğine emin ol- bUmiyect>k. DİYARI E OYNADJÔJ sEJfESER 
<lum. Aynı o minderde kt ben ve Vec- - Sevgili kancıltım dedi, vaziyeti mak icin etrafıma bak·nıyordum: - Ya kocam' "1RHA - J •• SOH !JOtJfJS 

0
_. 
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1 MAYIS CUMAQTES1 ICM.l YENi ASIR SARIPE J 
.., - 5 w::zw: 

ln~iliz esirlerine Yunanistan hırbının te.JlngUtere - Irak arasın. 
fena muame- ~it ettiği hakikat da muhasemat başladı 

[ Başta rafı 1. ci Sahifede ] [ Bll§tarafı 1. ci Sahifede ] 

b man bava kuvvetleri tarafından bom- Ü BASLAı..1AD leye ~ş- k l l d l\1 SADEJUELER "' u AN n bardımanı üzerine iaşPsiı ·a mış ar ı . 
Tayyarelerimiıin kullaııd•ğı hava mey- l.ondrn, 2 (A.A) - Londra salabi
danlan düşman havn kuvvetlerinin taz- yetti mahfillerine gi;re Irak mnkamatı 

ıadlıar i-ıeıbbaniye İngiliz teyyar~ meydanı et
yikiyle kullanılmaz h:ıle gelmişti Bu- rıUma pek çok asker yığnuılardır. ( Roy-
r,unla beraber Anznklnr Al•nan motörlü uh 

---o--

İngiltere, Almanyayı 
§iddetle protesto eni. 
londra, 2 (A.A) - Royter Ajansı 

bfldiriyor: Almanyadaki İngiliz harp 
'llirlerine karşı beynelmilel esirler mu
kavelenamesindeki mcr.muniyete rağ
men tevessül edilen ka~lık tedbirlerini 
Büyük Britan)·a hükümeti. Alman hükü
rtleti nezdinde tiddetle protesto etmiş
tir. 

Dün bu hususta neşredilen Tesmi bir 
tebliğde deniliyor ki: 

Kanadada Almıtn suhnylannm yer
leştirilmiş bulundukları bi .. esir kampın
dıt mevcut artların beynelmilel esirler 
~ukavelcsi gartlarına mugayir olduğu 
ahanesiyle Alman hükümetinln 500 ln

eiliz harp esirini istirahat ı;artlan muka
•eleye uygun olmayan kamplara naklet
nteğe karar verdiği hnber alınmıştır. 

Halbuki beynelmilel kızıl haç cemi-
1etin.in bir murahhası Kanadada mevzu 
hahis knmplar hakkındn müsait bir ra
Por vermi~tir. Buna mukabil Almanya
~ lngillz harp esirlerinin nakledildik
~ri kamplardan b irisinin çok dolu oldu-

Ve buradaki mhhi prtlann memnuni
>et verici bir halde olmadığı kamplar: 
a:İnret eden kızıl ilaç muralı'ha!1 ve A1-
~nyada lngiliz menafilni himaye eden 
devlet mümessili tarafından bildirilmiş 
~e huna ait bir rapor imza edilmhııtir. 
! ~anada lcamplan hakkında Almanlar 
ı'Viçreden müsait rapor aldıktan sonrP 
50 lngiliz subayını bir başka kampa 

\:kletmel: suretiyle kamptaki dolulu~u 
la flfletmif ve Mart nihayetine doğru 

lir.hat emrini vermişl,.rdlr. fngiliz pro
;:tosu Alman lıükümetin,• Almanyada 
~ ril1z menfaatlerini himaye eden dev

Vaaıtasiyle bildirilmiştir 

ltalyanlardan alınan 
harp malzemesi 

[ Baftarafı 1. ci Sahifrd0 1 
'l'OBRÜK VE SOLl.lff.IID ı\ 
'7AZ1YET 

k Londra 2 (A.A) - Ort ~ ~ark ordulan 
~l'arglhının tebliği: Lihya~a diic;man 

h 
tOn gUn Tobrukun dış mU,fa!trnlarına 

Ucuma devam etmiştir P.ir bölgede o 
~adar muvaffalcıyetlt mulcabll hıarruz
qr yaptık kl dilmtan tardedilmicı, 11 
tank kaybetm~, bir ~ok zaybta Üğra
ln ır. Di~er bölgelert?e harp devam 
tdiyor. Sollum mınta1tasmda keşif mil
"demeleri devam etmı>kt~lr 

ltABEStsTANDA tK.t 
YER ALINDI 
lJabeşlstnnda düşmnn tarafından yol

larda yapılan tahribatın famlrl şayanı 
~l!'rnnuniyet blr surctt~ dt'vam etmMir. 

'lllbalagiyt himaye eden dU~man knv-
~erine karşı tazyikirr.i~ ıırtmışhr. Kı
bl rımız Bahriber ve De"ı•ıg•u lş~al et
lşlerdlr. Cenupta hn .. elı:ııt memnuni-

)tt verici bir tanda dP.Va="' etmektedir. 
ALMAN RESMt TFJ3Ltm 
Berlin 2 (A.A) - Resmi tebliğ: 
lı°byada Tobnık lst!hka:nlannı mUte-

ter) ajanıının diplomatik m ahirine gö 
piyadesinin mitralyözl 0 rinfon hiç kork- re, Irak vaziyeti son bir kat saat zarfında 
mamışlar ve bunlara istihtafh bakmış-
lardır. Bir Anzak topçl'SU b:ma şunları bir mikdar gerginleşmiştir. Irak ma· 
söylemiştir: kanıları Bnğdattan 190 kilometre mesa· 

«- Bizim tank dafi toplarımızın rner- ff'dcki Habbaniye lngiliz tayyare mey
mileri Alınan tanklarınn tereytğı deler danı etrafına çok m!.kdarda asker tah}it 
gibi giriyordu. Alman mermileri ise bi- etmişlerdir. lngiliz makamlan bu kıtaa
zim tanklarımıza tesi .. yapamıyordu.> tın geri çekilmesini Irak hükümetinden 

rica etmiılerdir. Aksi takdırde bir hadise TAYYARE, HEP TAYY'ARE ... 
Olimpos hattındaki livsmızın Tcrmo- çıknhilecck ı:c bunun mcsuliyeti lrnlt 

pil hattına çekilmelerı ici:ı pek az nak- makrımlarına nit olacaktır. 
Jiye vesaiti vardı. Bu r i.:at <2-nasında l\lamnnfih, Irak m:ıkanılnn şiınd'yc 
clüşmanın seri ci\züta.'"' la~. ınraf .ndan ka<!nr bir tedbir almamış gibidir .. Bin. 
işgal edilmiş köylcrdı>n ~t>çtik Bir tn- netice nz ~ok gerj!in bir vaziyet mcv· 
giliz Harikcn tayyare.S: görününce rik- cuttur. . 
kat verici bir h eyecan haşlıyordu. Bir Bir knç zaman evvel, lııgiliz kıtaları 
gece Termopil civarın:fa bir dağ eteğin- lngiliz - Irak muahedesinin hükümleri · 
de uyuyordum. Bir Alman tayyaresinin ne tevfikan Bası·ayn ~ıkarılmış ve hun t1 
volun ortasına bombal~r bıraktığını gör- mliteakip, yine ayni muahede hüküm
·rnın. Tamirci ekipl er bu bombnbrın aç· lcrine uygun olarak, ha im İngiliz kıtn
Lıkları kratelleri kapatmak icin iki saat lan dn Da.o;raya gelmiştir. Bunun füe
\alışmışlardır. Bütün oece Yeni Zelan· rine Irak mnknmlnnnın hattı harek<'l 
da topçusu veni müd .. ı na mevzilerine Lirden bire değiımiıtir. 
yerleşmek üzere b eni•n vattığım mev- Bun1nr muntn7.am kıtalnrın \'urudıın· 
kiden geçmiştir. Kuvv-tli bir hava mü- dn sil • \"Ct ctmis1erdir. İngiliz hükiimc 
ahereti bu hatta muk&veınotimizi müm- t i İnı;:tl i; - Irak muahedesi mudbintt 

kün kılabilirdi Alman Ştuknl~n bizim ın~vcut huklannı mulıııfnza \ 'C ba~lad ı;!ı 
knmyonlanmızı tahribe t.ılısırken dağ- i c devam clınek tam niyetindedir. L<m
larda ayaklan çıplak Yu:ınn ac:kerleri- dr:ı diplomatik mahfillerine güre lrakın 
t.in yanlarından gcçiyl'Td.ı . Daha fazla baska yerlerinde hiç bir inki a{ yoktur 
tay}•aremiz ve hava a~lMimiz olsaydı - .. -· .. ., ....................................... . 
Almanların bize yaph1darırı bi7 de Al- : AN JA A. .R~!)YO U E 
manlnra yapabilirdik. • - • 

ANZAKLARIN KAl-JR:\MANLlôl : H IHHJ N K Ü P RO G R ı\ M : .......... --- - ......... . Anzaklar Almanları'l ü ç 7ırhlı 'le üç 
motörlü fırkasına ka~' knvmu~lar ve 
dünyanın en iyi hücum k tn1arı olduğu~ 
nu isoat etmişlerdir. 

Muhabir Anzakların çok kahramanca 
dövUstüklerlni ve bu lrnhramanlık kar
c;ısında Yunan askerlerinin hudutsuz bir 
hayranlık duyduklarını iHiw etmekte
dir. 

-------
B. Vanclel Vilkinin 

bir talebi 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede l 

manların isyan edeceıderini ilave et
:nektedir. 

1NGtLfZLER HARBE A. ZlM 
Londra 2 (A.A) - Nevyorktan bil

diriliyor: tngiltereyi bir h<ırr> mU,.ahidi 
sıfatiyle 7jyar1:1t Mmi~ nıan birle~ik Ame
rika hava kumandıml rmdnn general 
Amo1d Klipt'rs tayyaresiylc- Nevyorka 
dönmilş ve şu beyanatta \,u]unınuştur: 

- İngiliz milleti ba• u ; lehinde h!ç bir 
hisle mütehassis de~ı)ı~ir. l nPillerenin 
başuıda b<iylc bir zarran:b Çörçil ça
pında bir adtımın bulur:m'l"l büyük bir 
tfill eseridir. 

---- - -
lngiltere, ispanya ve 

Portekize muda
hale etmiyor 

1 Baştarajı 1. ci Sahif cde ] 
bir suale nsa~daki t~l-,rin cevahı ver
miştir: 

8.00 program ve memleket saat ayarı. 
8 O 3 Ajans haberleri. 8 . 16 müzik ( Pl.) 
B.45 / 9.00 ev kadını yemek listesi, 
1 3. 30 program ve memleket saat ayarı. 
13.33 müzik türkçe plaklar 13.50 Ajanı; 
habeTleri 14.0'5 müzik türltçe plaklar 
14.20 müzik riyacıeti cürchur bandosı• 
15 .00 müzik (Pl.) 15.30 müzik kon~r 
Ankara devlet konservatuanndan nak
len 18.00 program ve memleket saat 
ııyan 18.03 müzik radyo caz orkestrası 
18.40 müzik halk türküleri 19.00 konuş
ma ( günün meseleleri) 19 f 5 müzik sa7 
t"serleri 19.30 memleket saat ayarı ve 
'.\ians haberleri 19.45 konuşma ziraat 
tnhimi 19.50 fasıl heyeti 20.15 radyo 
<>azetesi 20.45 miizik seçilmi'} şarkılar 
2 1.15 knuşma (kitap saatı) 21. 30 mü
tlk radyo salon orke5traııı 22. 30 mem
leket sant ayan, Ajans haberleri borsa
lar fiatlcri 22.50 mUzik pl. 23.25 - ~3.30 
yarınki r>rob'Tilm ve kapanıo. 

r 
'ızOM 

570 A. R. Üzümcü 
M2 Riuı ihrncnt 
240 S. Süleymanoviç 
213 jiro ve şil. 
76 D. Ard!ti 

69 S. Erkin 
40 $. R~mzi 
10 Albavrak 
8 P. Klark 

1528 Yckfuı 
253505 ! Eski yckiln 
255033 i Umumi yekCtn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

iNCIK 
101 Scrif Rc~i 

139144 Eski yekfuı 
1392A!'i Umumi yckiln 

55no kilo Zeytinya~ 

a 
16 25 
l:l 
R 

16 
16 25 
21 
18 
15 50 
16 50 

11 25 
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2:\ 50 
22 !lO 
M 
22 
25 
3~ 50 
35 
15 50 
25 

17 50 
22 
28 
35 

11 25 

38 

lZMlR sıcıu TİCARET MEMUR-
LUCUNDAN: Doaya 3006 

Tescil edilmiş olan (Spierer Freres 
ve şürekliııı) irketi taraf mdan verilen 
tashih beyannamesi ticaret kanunu hü· 
kümlerine göre sicilin 3006 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mühür ve mühür üzerinde F. Tenik 
imzasL 
1 : Beyanname. 
f:zmir ikinci noterliğine. 
Cenevre noterliğinden Fransızca ola

rak tanzim olunup dairenizce 12 Hazi
ran 940 tarihinde 2 33 numara ile ter
cümesi icra kılınan (Spirer biraderler 
ve şürekası) ünvanlı eshama miinkasem 
komandit şirketinin bana verdiği sala
hiyetler meyanında bulunan mütercem 
veknletnamenin ikinci sahifesinde ve 
28 ind satırdan sonraki fıkra esas mana
vı değiştirir surette tercüme edilmiş bu
lunduğundan talebimiz dairesinde tek
rar tercüme olu mm bu kısmın: 

( Olbaptakt nizamnamenin bir ve 
ikinci madd elerinden müsteban olduğu 
üzere sabık Herman SpirP-r ve şürekası 
nam ııennavesi eshama münkasem ko
.,ıand it şirketinin hukukunu haiz 5pirer 
Fireres ve şürekô.sı erikleri bu sıfatla). 

Şeklinde tashih olunmasını ve keyfiye 
tin tasdikini dilerim. 

tzmirde Hermnn Spirer ve şürekast 
lzmir subesi S:ı!vator Berki imzası. 
Umumi No. 3082 Husıni No. 31120 
i şbu 25 / 411941 tarihli tashih beyan· 

n me altındaki imzanın zat ve hüviyeti 
dairece maruf İzmirde Hennan Spierer 
ve süreki\s ı lzmir şube•i müdürü Salva
ı 'lr Ba-kinin olup bizzat vaz ettiğini ve 
tn.ıhihan ynzılan tercümenin muvafık ol
·fo~unu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
\-ırk bir senesi Ni"a.\ ayının yirmi altıncı 
(' um:nte-si günli 26/ 4/ 19 41. 

T. C. lZM;r ikinci noteri Zeki E.hiloğ
' • ı reemi m\ihürii ve imzaaı. 

Umumi No. 3082 Husucıi No. 3/120 
i şbu tashih beyannamesi örneğinin 

rlııirede dosvasında eaklı aslına uygun 
oldı•ğu tasdik edilerek alakadara veril
•li. Bin dokuz yüz kırk bir senesi Nisan 
'\J'm•n yirmi altıncı Cumartesi günü 
~fı /411941 K T. 

30 kunı!!luk damga ulu üzerinde 26 
"isan 1941 tarih ve lzmlr ikind noterli

-;t resmi mühürü ve üzerinde Zeki Ehil-
oi!lu imusı. t625 (995) 

IZMIR BELEDlYEStNDEN : 
1 - Kestane pazarı civnrır.da 874 neli 

~okakta umumi h elA yRphrılmrun, fen 
i~leri mHdUrlüiföndı>ki keşif ve !'lartna
ınesi veçhile acık eksiltmeve konulmuş
hır. Kesif bedeli 809 llra 18 kuruş mu-
vakkat teminatı 60 lira 70 kuruştur. Ta-
lıplerin teminatı hı b~m~asımı yatırarak 
mokbuzlari1e ihale tarihi o1an 9-5-941 
Cuma ~Unil saat 16 da C'ncJmene mU
rac-aat.lan. 

2 - Otobüs id:ıreslne bir adet yağ 
t"' · ·e cihazı salın al•nrrası yazı işleri 
'niidürlüğündeki sartn;..rnı:si vechilc açık 
nksiltmeve konulm~tcr. Muhammen 
hedeli 1100 lira muvnk1·P.t teminatı 82 
lırn 50 kuruştur. Tnliplerin teminatı iş 
bankac;ına yatırnrnk n:.alr;buzlariyle iha
le tarihi olan 9-5-941 Cu'lla günU saat 
lG da """;İn•E''l" mÜM!caat)ar 

23-28-3-7 (929) 
1 -1389 tı'l :-ı ı soka\ta f.3 i.lnci\ adanın 

345 metre murabbaındnk:. 33 sayılı ar
c:anın satışı ynzı işleri müdUrlUğündcki 
c:arL'1nmcsi vt'çhile açık arttırmava ko
nulmuştur. muhammen bedeli 1725 li
rn muvakkat teminatı 120 lirı; 40 kuruş
tur. Taliplerin teminat. ~ bankasına ya
tırarak makbutlnrile ihale tarihi olan 
5-5-941 Pazartesi gUnO saat 16 da encU
mene mlirac:ıatlnrı. 

-·- - - a-~~•cı-ı-•-•-·-•-1:-• _, ••••-•-•-•••-•-•••- t - ı.-. 

IZMIR YERLI ASKERLiK ŞUBEStNDEN : 
941 ihtiyat er yoklamasına başlanacaktır. Yoklamaya bizzat nüfus cüz

danı ve bütün vesaiki askeriyesiyle birlikte gelinecektir. Yoklama günleri 
doğum a§ağıdadır. Her mükellefin f?Ünü nde gelmesi mecburidir. Aksi tak
d irde kanuni muamele yapılacaktır. 

Doğum Yoklama günleri 

332 
331 
330 

5/ 5/ 941 den 10/ 5/ 041 gününe kadar 

329, 328, 327 
326, 325, 324 
323, 322, 321 
320, 319, 318 
3 1 7' 3 1 6, 3 1 s 
314, 313, 312 . -·- --·-·-·· 

12/5/ 941 den 17 15/941 gününe kadar 
19/5/941 den 24 1~/941 gününe kadar 
26/5 /941 den 31 / 5 / 941 gününe kadar 
2/6/941 den 7 16/ 941 gününe kadar 
9/6/94 r den 14 ı 6/941 gününe kadar 

16/ 6/ 941 den 2 116/ 941 gününe kadar 

İZMİR DEF1'ERDARLICINDAN : 

D.2 

·-·- -·· 
1 - lzmir hükümet konağı kalorifer tesisahnın tamiri 2490 numaralı ka-

nun hükümlerine tevfikan açık eksiltıneye konulmuştur. 
2 - Muhammen keşif bedeli 2616 lira 25 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat akçesi 196 lira 22 kuruştur. 
4 - Eksiltme 5/Mayııı/941 paııaretesi günü saat 15 de Defterdarlık bt

nası yanındaki Milli ErrJak müzayede salonunda yapilacakhr. 
5 - Talipler keşifname ve şartnameleri Milli Emlak müdürlüğünde göre

bilirler. 
6 - Eksiltmeye girecek olanların bu gibi işleri yapabileceklerine dair Na· 

lia müdürlüğünden vesika almalan lazımdır. 24 3 1494 (937) 

Çamaltı !'uzlcuı Mü~ürlüğünden : 
25/ 4/ 941 de ihalesi yapılacak olan l\ii~firhnne ve Müdür evi binası tamiratJ 

15 giln temdit edilmiştir. 
İsteklilerin 2490 numaralı kanuna tevfikan ibraz edecekleri vesikalan ile 

9/ 5/1941 cuma günU saat 14 te mUdür UğUmil7.de toplanacak komisyonda ha· 
zır bulunmaJan.. 30 - 3 - 7 1579 (976) 

Kendinizde 
ruzda 

veya çoçuklan
~ördüiünüz 

Balsh.lik, Kansıdık, Hazımsızlık. Kar.ın atnlan. Karm ~rl. Bunm 
mnkad kaşınmaSJ, Oburluk. 88' dönmesi, Salya almıaıa. Saraya benzer 
sinir halleri, Gece korkulan. Görmede. işitmede bczuklü. clW rayri 

tabü :haller; 
Bunlar yeyip içilen 9t!Ylerin tem.iz ve saf olmamasından dolayı banak

larda velisip llreyen ve kaıılanınm emen solucanlann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alınız.. Ve içindeki tarife mucibin
ce ·pl!anınız. . Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR-

Q_ a n~/g;, ismine 
Dikkat 

lzmiP DefterdGl'lığtndan : 
Satıt Muhammen B. 
No.su Lira Kr. 
608 Bornova "Ö'çUncU Yaka sokak 45 M. M. 23 K 23 tajlı Arsa 10 00 
609 Bornova YUı.başı İ.Hakkı So. 78.50 'M. M. 37 K. 61 tajlı Hane 95 ~ 
610 Bornova Yüzbaşı İ.Hakkı So. 128.0 O M. M. 61 K. 61/1 tajlı arsa 20 00 
611 Bornova Oçilncil Yaka SOkak 173 75 llıf. M. 28 K. 28/1 tajlı Arsa 35 Of) 
612 Bornova 1 ci Tarlabaşı solcak: 32 M M. 11 K. 9 tajlı Ahır 90 00 
613 Bornova 1 ci Tarlabaşı sokak 48.50 M. M. 9 K. 7 tajlı Hane 110 00 
614 Bornova GUrbUz sokak 105 M. M. 19 K. 21 tajlı hane 450 00 
615 Bornova Germen sokak 167 M. M. 34 K. 34 tajlı Araba danu 650 00 
616 Bornova Orta sokak 37 M. M. 68 tajlı kuyulu Arsa 14 00 
617 Bornova Dostlar sokak 90 M. M. 2 O K. 20 tajlı Arsa 36 00 
618 Bornova Yüzbaşı 1 Hakkı sokak 1038 M. M. 34 - 36 t.ajlı Arsa 140 00 
619 Bornova Yüzbaşı t. Hakkı sokak 94 M. M. 54 K. 60 tajlı hane 35 00 
620 Bornova YUzbaşı t Hakkı sokak 7 O M. M. 38 K 40 tajh Arsa 11 00 
621 Bornova Dayı oğlu sokak 23 M. M. 6 K 6 tııjlı hane 35 00 
622 Bornova TUrkmen sokak 73 M. M. 5 A. K. 5 A. tajlı Arsa 30 00 
623 Bornova UçilncU yaka sokak 54.50 M. M. 25 K. 25 tajlı Ahır 40 00 
624 Bornova Uçilncll yaka sokak 189. 50 M. M. 34 K. 32 tajlı arsa 28 00 
625 Bornova Ata sokak 69.75 M. M. 15 K . 15/1 tajlı Arsa 50 ot 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri S0/ 4/1941 tarihinden itibaren 17 giln 

müddetle mllzayedeye konulmuştur. İhaleleri 16/5/1941 tarihine mUsadif cuma 
günü saat 14 tedir. Taliplerin muhammt'n bedelleri üzerinden vUzde 7,5 depe>
zito akçesi yatırarak yevmi mezkQrda Mnn EmlAk mOdilrlilğünde müteşekkil 
sab~ komisyonuna mUracaatleri illn o1unur.. 157! (994) 

Emıaıı oe Eytam Banlıanndan : 
A. 

\~:lit defalar şiddetle bombardıman et
~ llombalanmmn isabetiyle düşman 
'- ?yalan harp harici hırf1k•ldt. Torpil 
t.t;areıert kara muhaT-ebelerlne muvaf
~etle iştirak etmiştir. Bir hava mu
t besinde dört Hariken dUşürdUk, di
>ı.~ bir deniz tayyaresi de tahrip ettik. 
b.~~enizde diğer dört tngi1iz torpil tay
· ~ı daha d~llrUlm{1~tllr. 

tngılterenin 1spımya ve Portekizde 
müdahalesinden bahseden ~ayi2lar asıl
.m~dır. Bu gibi :ıyinlar. tspanyol ve Por
tekiz milletlerinin tngilter.:ıye karşı his
dyatını tahrik etmek ve lherik yarım 
:-.dasına dühul hakkındaki Alman ptın
larını kolavlaştırrnak mııksacliyle Alman 
r.ropa~anda tt"SldU\tı t 0 raf,ndan cıkarıl
maktadır. İngiltere b~1 Al:nan pl.lnına 
mani olunmasını, fspanyo~ ve Porteki7. 
milletlerinin harp sefa1r.tlnden uzak kal
malarını samiml olnrak an.u eder. 

2 - 1389 r.cu sokakta 63 neli adanm 
349 metre mura baındak! 35 sayılı ar
s:ı.n ın .satısı vazı isleri miJdiirlU~Undeki 
şartnamesi ,;eçhllc açık r.rttırmava ko
nulmust"r. Muhammeu bedeli 1745 lira 
muvakkat teminatı 130 llta 90 kuruştur. 
Ta1ip1erin teminatı iş bankastna yatıra

-------------- ralt mnkbuzlarlyle ihale tarlhl olan 5-5-
941 Pazartesi gUnU ~mut 16 da encüme-

Esas No. Yeri Eski Yeni Taj Nevi Kıymeti Depozito 

* ~)'o gueteaine göre Tub~aki ha-
..._ t lıaldmıda mütemmim malumat yok 
~:'1nıver kuTvetlerinin Tobnıka giren 
'1~ müdafaa hattmı yardddan aonra 

"ci müdafaa hattına taarruza devam 
~İp etmedikleri maliim•değı1dil'. !kinci 
·• ~ müdafaa hatlannm daha kuv
~ oldafa kabm ediline Almanlann 
f.~ bir bulr1ık yapmadan ikinci bil' 
~ blkqmalan zaif bir ihtimal 
~ ın&talia edilebilir. Tobmk iıinin 
'd llıattlar tarafmdan bir iki günde bal 
&o İleceğini kabul etmek bir aı: gijçtür. 
~tını ve cenup bölgesinf' Almanlamı 
"-ı. t!tnadiyen lnrnet tahşit ettiklerine 
~ haza bftberler reJme~dir. lngiliz
d " de muhtelif yerlerden Mmrm mü
~~ı için takviye lruvvt-tleri geti~dik
tiı:_?irenilmektedir. Muhal·kaktır ki tn
~er bir ay evveline ve hatta bir haf-

ta evveline nisbetle çok daha kuvvetli 
vuivettedir)er. 

Yunanistan cephesinden 45 bin kişi
lik bir kuvvet tckrnr Mısıra çıkarılmıştır. 
Habeşistan cephesinden ve Filistinden 
aynı maksatla mühim kuvvetbr Mısıra 
gönderilmiştir. ln~iliz rad osu diyor ki: 

T obrukta evvelki gün hll'•layan taar
ruz dün de devam etmiştir T aarnız Al
man • İtalyan kuvvetleri tarafından ge
ce başlamış ve r.enubu gaı b; istikametin
de devam etmiştir. lnr:ilizler bu ııahad:ı 
mukabil taarruz )'t'lparak 1 1 tankı tahrip 
etınişler ve düşmanı tardetmişleridr. 

Diğer sahalarda muharebe devam 
ediyor. 

Sollumda lngiliz kıtalım 300 nakliye 
vasıtası bulunan bir böl..,.eye taarruz 
ederek bunları tnhrip etmişler ve düş
mana mukabele imkanı verdirmeden çe
kilmişlerdir. 

BU 
hafta YENiDE iLK 

defa 
TCIRKÇE 

General Y en'in ~E~i:~' 
CHART..ES S2'ARRErr 

KASIRCA KERVANI 
VE 

EH YENi FOX JURNAL 
•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSl,AR : 12 - 1.10 - 3.45 - 6.15 - 8.45 TE. .. 

Cunıartcsl • Pazar : Saat 9 da başlar ... 

Birinci sınıf ınii•elınssıs Doktor 

Demir Ali Kamçıoğlu 
Cilt ve Tt'nasiil hastnlıklnn ve 
ELEK'rldK TEDA VİLERi 

Birinci Beyler Sokn!ı No. 55 .. lunit 
Elhamrn Sineması nrl:asnda sabnh· 
tan nkşam:ı kadar lınstalnnnı kabul 

. eder .• 
TELEFON: ~479 (469) 
if* ..... 11111 .... ;ımmse+•~~ ' 

' 
AJtınRuya 

lzmirin bu me~hur kolonyas1nı 
Hilil eczahanesinden alacaksuuz. 
Çünkü eczacı Kemal Y Aktat ya
par. 

Türldyenin bütün iiieTldni liendi
ıincle toplamıt bir pheterdir. Takli
di yoktur. ÇflnJdl yapılamamakta
dır. 

HJUL ECZAHANfs 

---
ne milracnntlan. 1056 İnönU Reşadiye tram- 7'1012 8021010 Ev 'l .~ '150.-

18-22- 27~ 1465 (892) vay caddesinde 
Fcviipaşa bulvannda Cukurhanın is- 206.64 M2. Ada 837 par. 8 

timlük edilen kısmının yıktınlmast ve İıahatı yukanda yazılı gayri menkulil n peşin bedelle satışı 13/51'41 tarihine 
kısma duvar çekilmesi alana ait olmak mUsadif Salı gUnU saat ONDA ihaleleri yapılmak Uzere arttırmala konul· 
üzere enkazının kaimen aahşt, yazı i,le- muştur .. 
r müdürlüğündeki k~if ve prtr.amesl 1 - İstekli olanların hizasında yazılı depozito akçesini Vememlu yatırarak · 
veçhile yf"niden açtlc arttırmaya konul- arttırmaya girmeleri .. 
muştur. Ke~if bedell 1275 lira 91 kuru, 2 - MUıayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde ta
muvakkat teminatı 95 lira 70 kuruştur. !iplerin depozitolannı nisbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mUhUr kUllanan-
Taliplerln teminat1 iv bankasına yatıra- Iann mUhUrlerini Noterden tasdik ettirmeleri.. • 3 - 7 (1000) 
rak ınakbuzlarlyle ihal~ tarihi olan 
21/5 / 941 Çarsamba günü saat 16 da tZMlR SULH HUKUK MAHKEME- BAYINDIR ASUYE HUKUK HA· 
encümene müracaatları. StNDENı KtMLtetNDENı 

3, 8, 13. 19 ( 1001) Refia; Rukiye: Ahmet ~ Havva; Me- Dlvacı Bayındınn Yenice mahallesin-
- Köprü parkında projesine göre lek; ve Ali Haydarın şayıan mutasarnf de mukim Ali kann Hasan km Fatma 

umutnt hela yaptırılması fen lşlerl mü- oldukları Karııyakada Boıtanh 1818 sa- imren tarahndan koca!lı Kurt mahalle
diirlii{;:ündeki keşif ve ıartnamesl veç- yılı Revnak sokağında Uin 4 sayılı ha- sinden Veyis oğlu kasap Ali imren aley· 
hile Yeniden açık ekeiltıneve konulmuş· ~e mahkemece verilen f7.aleyi ıuyu k~.ra_: !hine açttğı boşanma davasının muhake
tur. Keşif bedeli 634 lirn 95 kuru~. mu- nna istinaden 23/S/941 Cuma gunu mesinde müddeialeyhe çıkanlan dave
vaklta t teminntı 48 lira 65 kuru~tur. ı:aat 15 de lzmir sullı hukuk mahkeme- tiye varakasında, bir eene evvelinden

Tnliplerin teminatı iş bankasına yah- sinde satı~ı yapılar.akhr. Bu arttm~ada beri Bayındıra hiç gelmediği gibi nerede 
rerak makbuzlnriyle ihale tarihi olan tahm!n olunan bed_:,1, 300 1.lranın y_uzde olduğu da belli olmadığından bila teblii 
21 /5 /941 Çarşamba günil saat 16 da yetmı' be l verildıgı takdırde talibine iade edildiğinden ilnnen tebligat ifa~ 
encürnene müracaatlan. ihalesi yapılacak aksi takdirde ıahl 1 O h k 1 30/M / 941 C 

3. 8, 13, 19 ( 1002)' gün daha uzatılarak ildncl arttırması na ve üm.? a emen n b k 
1 
ayıs k U• 

JIJ••cı .... lJIPm••••••m. 2 / 6/941 Pazartesi günü SAat 15 de yine ma g nu saat on~ "dıra 1 masına d arar 
...,~ '- W ,.. d · · d l kh ,.. ı k 1 verilmiştir. DAva ısti a sureti ve Ave-

K h 
aıremız e yapı ecn r. uayr men u • h 

l·ralık ane .. . d h k talebı'nde bulunanlar elle- tiye mahkeme ilnn tn tasma asılmıştl1'. 

Karşıyakada İstasyon civannda 
Sadıkbey sokağında 8 numaralı ha
nenin alt katı kiraya verilecektir. 
Dört oda bir mutfak iki mermer 

kubbeli banyo. yeni Avrupa tenno
süonu. hava gazı, elektrik, Yamanlar 
suyu teşkilatlannı havi etrafı bahçe 
ve bahçede çeşit güller, mavi yase
minler, çam ağaçlan ve türlü çiçek
ler, havuzu ve çardaklan olup ay
ni zamanda tren yoluna da cphesi 
vardır. Cok havadar bu ev meraklı
lara tavsiye olunur .• 
İçindekilere müracaat •. 

3 -· (993) 

uzerın e ıı. M"dd · 1 ht ·• b" h b 1 
rindeki resmi vesaik ile birlikte daire- u cıa cybi n okglli~nk ıua.t lazıkr du. ~nİ 
mize müracaat etmeleri ]azımdır daha ması veya r ve anunı i e en ıs n 
fazla malOmat almak isteyenler dairf!mi- temsil ettirmesi, aksi takdirde gıyap ka· 
zin 941/125 No lu dosyasına müraca- ran verileC('ği tebliğ makamına kaim 
atlan lüzumu ilan olunur. 1623 (996) olmak üzere ilan olunur. 1624 (997) 

tZMtR ASLiYE iKiNCi HUKUK dının tescil edilmlı olduğu cihetle Ka-
HAKtMLlô.tNDEN: ktcı soyadının Dörtoluklar olarak deiif-

' d 3 K h 1 h ll · tirilmesine karar verilmesJni iatemlı ve 
ı:tmir e ncü a ramal' ar ma a esı 

kısa. eokak 3 No lu evde oturan Bilal oğ- davacının talebi muhi~ eebebl müstenit 
lu Şevki tarafınClan mahkemeye müra- bulunmuş olma~ı ore medeni kand 
caatla 936 senesinde nüfu• dairesine va- nun 26 ncı maddeo::ine tevfikan Kak•eı 
1d mltraca•ti üzerine nüfu'! cüzdanına soyadının Dörtoluklar olarak deifıtfril· 
!'.>örto1ultlar 90yııdı yarıldığı halde bu mesine karar verilml• olduiu ~ddet 
k TTe oiiJunun nüfu.una d yarılmUJ için mezkure tevfikan illn olunt1r. 
vuk.i rnüracaatındtt. ıiclldt; Kekıcı ıoya- 1619 (998) 



SARIFE4 

SİYASI VAZİYET 

Şimali Afrika
da vaziyet az 

çok nazik 
---<>---

T obruk hareketi Sü

ve yşe yapılacak ta

ar rıız başlangıcı mı? 
--O--

Bü)'üJı Bulgaristan ar .. 
ıııı Jıurrılınuş • Milli Çin 

lideri Moslıo11aya 
gidiyor •• 

Radyo gazetesine gi:'re güniin siyasi 
manzarası sudur: 

L<>ndradan bildirildiğin · göre lngiliı 
kıtalarının Yunanistar.dan çekilmeleri 
ameliyesi artık nihav ~tıer,miştir Çeki
lirken İngilizler büyük zo• lukforla kar
şılaştıklarını inkar etrn<>mektedirler. 
Bununla beraber kıtahırı düşmana ağır 
zayiat verdirmişlerdir. İngiliz zayiatına 
gelince Çörçil Yunanistan;, çıkarılan as
kerin 60 bin kişi oldufhrnu bildinnisti. 
41-45 bin kişi arasında as'\ı:erin tahliyesi 
yapılabildiğine göre ı .. ,giliz zayiatı 15-19 
bin kişi arac;mdadıı-. Bunların heş yüzü 
denizde nakledilirken ölır.iic;lerdir 

YUGOSLAVYADA -
Balkan yarım adası tamaıniyle mihve

rin nüfuzuna terked.ilmi.: bulunuyor. 
Haber verildi~ine gÖ!e Yıııroslav patri
ği Gavrilov Almanlar tarafmd:m tevkif 
edilmiştir. Mali'.'ımdur ki Gavrilov Yu
goslavyanın üçlü pakta iltihakını bir 
ihanet teHikki ettiğini bildirmişti. Al
manların Atinadaki ortodoks kilisesiyle 
de münasebetlerinin iyi bulunmadığı 
gelen haberlerden anlasılmıştır. Orto
doks kilisesinin reisi Almanların em
riyle hükümet teşkil 0 den Çolako~lu
nun yemin .merasiminde bulunmıyaca
ğını bildirmi§tir. 

Almanlar şimdilik S1rbistanı komiser
lerden mürekkep bir heyetle idare et
mektedirler. Macarlar kerıdilerine ter
kcdi1en topraklar~a vaşıyan Sırplar. 
Karadağlılar, yahudilt•r ve çin~eneleri 
memleketi terke davet etmislcrdir. Bun
Jar ancak bir kısım esyalariyle yol mas
raflarına kifayet edecek kadar parayı 
beraberlerinde aJabiJP.l"ekl,..rdir. 

Bulgar kralı Boris D,,d,..ai!aç Kavala 
ve Dramayı ziyaret et..Y-isti.r. Rulgar ga
:ıeteleri artık bilvük Bnfoarlstan emeli
nin tehakkuk ettij!ini ya'l'ıyorlar. Zora 
gazetesi diyor ki: Ohridt'Il Karadenize 
ve Tunadan Egeye karlar büyük Bulga
ristan teessOs etm1ş. 'MltUn balkan ya-

rım adasındaki Bulıtar1ar bir çatı altm
üa toplanmışbr. Bu keyfiyet Bufaar 
mi11eünin idealidir. Fakat ~addi vahdet 
kMi değildir. Manevi vahdete ihti:vaç 
vardır. tkilikle her şev kaybedilebilir. 

AFRtKADA 
Balkan yarım adasmdaki harekattan 

sonra bütün gözler şimı>U A.fri}:aya çev
rihniştir. Burada vaziyet!n İngilizler 
için az çok nezaket kc>sbetti~i anlasılı
yor. Almanlar takviye kuvvetleri almış 
o]acaklar ki Tobrukun dış müdafaa hat
Janna nüfuz etmislerrlir. İngilizler ise 
mukabil taamızlarla bunlan ~eri attık
larını ve tanklara kat"Ş1 m!ldafaa teslc;a
tının iç mUdafaa hatbnnrtı:ı bulunduğu
nu bildiriyorlar. Maamafib Almanlann 
Tobruk üzerine yaptık.lan hareketin ve
hameti gizlenmiyor. Bunun Süveyşa kar
şı yapılacak bUvük ta'\m.ı2' için başlan
iM olması muhtemel ııörü1mektedir. 

çıN VE SOVYETLER 
Beyrut radyosuna göre Moskova Çin 

lideri Çankayşeki Mos\:oveya davet et
miştir. 

IR>JCTA 
Gelen haberlere göre lngilizler Bas

raya yeni kuvvetler çıkarmışlardır. 1rak 
askerleri buna mani olamamışlarsa da 
lngilizlerin bazı tayyare meydanları ci
varında toplanmağa başlamışlardır. Va-
2iyet had bir şekil almışhr. İngiliz hükü
meti Londra radyosu vasıtasiyle Irak 
milletine bir beyanname neşrederek Re
pt Geylani hükümetinin gayri meşru ol
·.ıuğunu, oazı komşuları tarafından tanın
madığını, Suudi Arabistanm da bu hükü
ırıeti muahedelerin icaplarına uymağa 
flavet ettiğini bildirmektedir. ----
ın111ızıer cok teslrli bir 

haıa akını gaptılar 
--<>--

f Başta-rafı 1. ci Sahifede 1 
Denbalder ve T ekseld.a Alman kıtala

kilittına mensup Blcnhaym tipinde tay
yareler ncnhalder Alman deniz Ü5Sİİnf> 
(Ok tesirli bir taarruz yapmışlardır. İn
giliz tanareleri cok aiır bir şekilde ta
srrnz ederek şiddetli hava dafi ate..,ine 
ıöi!iis j?ernıislerdir. Havuzlar mmtaka
sından duman hulutlannın yiikseldiği 
ve enkaı: parçalarının havaya fırladığ1 
gi;rii1nıihtiir. Elektrik ınerkeziyle ~Ja
lara ,.e dii!cr binalara tanı isabetler kay
dedilmiştir. 

Denhelder ve T~kselde Alman kıtala. 
n mitralviiı atec;inc tutulmuştur. 

Avni fe-.Jcilat:ı mensup tayYareler 
güridiiz Rlnndirnıan petrol hazinelerine 
ve Hotlımıla o;:ıhiH arıklannda diişm-ın 
ıcmilerine la:ırruz etmislerdir. Bes hin 
tonluk hir sarnıc ~emisinin ciddi hasara 
uğradı1i'ı 7annedihnekfedir. 
Perşembe · Cuma 2ecesi sahil teşkila 

tına menc;up ta:v:vareler Brest havuzfa
nna hüt'um etmişlerdir. Bütün bu hare
ketlerden fl"k bir tan.·aremiz dönmemis
ıir 

Bel~radı nasıl 

yaktılar? 
----<O----

20 bin kişinin ölüm ·~ne 
sebep olan bügük f lcia 

-<>--

Ölülerin çoğu 12 gün 
son~a 11e lıolıunca enlıaz 
altından çılıarılmıı ••• 

-o----
iskenderiye, 2 {AA) - Yugoslav

\ ada cereyan Pden muha1t:-bderin baş
lıca safhalarında bulunan ve Be!g.rd l 
bombardımanını göziyle 2ören bir zat 
hu faciayı şöyle nnlatmı:ştır : 

-Belgrada ilk hava hücumu 6 Nisan 
sabahı saat 7 ile 18 arasında yapılm15-
tır. Mütevali dalı:{alar halinde gelen Al
rr.an tayyareleri bombalarını atm1slar ve 
h&lkı mitralyöz ateşine tutmu~lardır. 
Bövle bir taarruz beklemryen Belgrad 
halkı carsılarda günlük c.; lı:; veri~iyle 
mes,.,uldu. Biitün nezaret binaları ve ge
ııel kurmaylık binası bu ilk bombardı
manda hasara uğramış, kral sarayı ile 
merkez ~arı ve civarları tamamivle yı
kılmış, Relgradın merk"'z kısmında bü
yiik tahribat viirt•rln getirilmistir. 

1K1NC1 HÜCUM 
İkinci hava hücuınu :-aat ıo 30 da baş

lamıştır. Bu S"!erki hücumda di.isma
nın takip ettrnı gaye <:f'hrin merkezin
deki binalarla DE'sovalıta1<i evlni siste
matik bir surette tah,.io etnıP1cti. Bıı 
mıntakanın bombardı,...:ın·•.a sebE'n seh
rin merkezinden kac'3.;ı lırlk k<ıfileleri
nin burava cekildiklP":"ini tavvarecilerirı 
7Örmiicı olrrıııları<lır. Pifotlı-r, dehset icin
cle olan halkı merharr.nt~:7re mitralvö" 
<ıtesi <ıltına almıo;lar VP bli+iin evleri. te
kfir f Pkrr lııhrihp ı-ıılı mıc;ladır 

üCüNCü HÜCUM 
Amanların üciincü h i.cuf'l"u Eaat 15.~0-

da bac;famıc; ~f'ce [!flC vaH" kadar devan
ı-tmi tir. Bu hücumda "İn" .:phr1n mer
kezi alevler içind0 y~ıv-,rcb Bu hii
cum bundan evvel v:-pıbn biitiin hü
cumların en müthiş ve en tahripkarı ol
"llustur. Alman tayy<' .. t>lf' ·inin mitral
vözleri saskın bir .c:ur"tt" k:ıcan halk· 
mitr<ılvözle biçmekte 'cH 13ombardımar 
450-500 tavvare tar::ıfırda11 yanı]mıstır 
Su denoları ve elekhik <;?J"tralları tah
rip edilni~inden <:ı>hir c;m11z ve eJeldrik· 
o;jz kalmıstır Sivil h~lk ti~temati'l< SP 

kildı> bombalanmıstır. Rava ve Tun" 
köpri.ilerinden kırlara kar.-:ın hıılka dr 
mitralvöz atec;i acılmı<: ve köm:üler iize 
rindeki insanlar kP1i'Tlı>nh: fam man::ı
<;İyle bicilmistir. Almanlar bu köpri.ilc
ri sağ]am ele g>ecinn~lr iştediklerinderı 
bomba kullanılmamıs+ır 

MACAR TAYYA'RF.LFRl DE •. 
8 Nisanda Macar tavvar~Jeri de hede' 

tefrik etmeden Be1J?raı1ı bomba ya.~mu
runa tutmuslardır. M::ıca.,.far bu akın• 
vaptıkları zaman esas<>r. sel-.ir harabe ha-
linde idi. • 

Bu bombardıman1arda yirmi bin ki
•i ölmiiştür. 

Alelacele tesis edilen hastahanelerdt
binlerce yara1ı tedavi altına ahnmıştır. 
ölülerin mühim bir kısm1 enkaz altında 
kalmış ve ancak 12 gün ııonra kaldırıl
mıshr. Tefesstih eden cesetler yüzünden 
memleketin sıhhi vaziyeti de hozu1muş
tur. 

FECi BiR MOKELLEFtYET 
Belgradın bombardımanından bir kac 

gün ıronra şehre giren Alman kıtala,., 
sehirde kalanlar ve yaralıfarla hiç me~-
~u olmamıs1ardır .. Almanlar sehirde n 
bulmu1Jlarsa almı~lar ve idareyi Gesta
poya vermişler. asayişi lroruyacak kadar 
asker bırakmışlardır. Yıkılan binalarır 
enle.azını kaldırmak için Almanlar tara
fıpdan hiç bir gayret yapılmamı~tır. An
c-ak enkaz altındaki ce-ıet1erin tefessühP 
başlamasından sonra Belgrad halkı 16 
dan 60 yaşına kadar enka7. temi71P.melr 
ve ölüleri kaldırmakla mi.ikellef tutul
muşlardır. 

---- ---
A t;nadaki kukla hii

kümetine hücum 

(; eneral Çolak
o~lu hüküme
tinin milletle 
alakası yok 

-l)--

MOCADELEYE DEVAM EDEN 
MiLLi HOKOMETTIR Ki YU· 
NANLI LARI TEMSiL EDiYOR 

--0-

Hanya 2 (A.A) - Ege ajansının bil
dirdiğine göre Girit gnzelel··,.i işıt,::ılden 
c;onra Almanl:ır tnrafından Atina<la ku
rulan sözde hiikiime~ mi.inac;rbetiy1c 
nefretlerini bildirmekte ve müstevlinin 
nyununa oirmcnı kıı '!:tıl ec1t>n bil- kaç 
Yunanlıva k:ll'c; ı tf'es.~i;r ,.e irıfial!erini 
i1har etmcıktndirl cr 

Gazefclnr hüyiik biı- L:alw:'lmMlıkla 
harp etmic; ve ni l:ı 0t~iz hir adet faikiye
ti karsıc:ınd'l rrı ~;;rııı olınuc; olar. milletin 
hissiyatı ile bu arlamlıı.rı•; hic bir ala
kası olmadı'1ını hE>van ve b t' tün !llille
tin krşlın f'frcıfınrla topbrnığın'. mika
cleleye devam eden mim hü!d.imetin 
Yunan nıiJletini temc:il ettiğini ilave et
mektedir. 

YENi AS'IR 

Yunanistandan cek i- lnf{iliz bomba
ları müthiş 

, 
liş hitam buldu 

J MAYIS CUMARTESİ l 

·soN HABE~ 

Ankarada hasta bakıcı kursu acıldı 
' B~yük ~üşkü- Bir tek bomba 70 evi gn. 

alta ra~men tı, 1~0 nu da harap etti Merasimde Bn. Inönü de hulun~ 
ta hl• e çok n 00 Ankara 2 (Telefonla) - Yardım se- tebarüz ettirmis ve kursta ilk d~rsı IY l • • ve?1er cemiyetinin teşebbüsiyle bugün miştir. Kursa 60 kadar bayan iştirak 

Son bir aylılı mıh11er (dün) saat 15 te Cebecideki hastanede miştir. 

ta zam Oldu t i t ı· .1• Lir hastabakıcı kursu açılmıştır. Açılış Bayan İnönü merasimi müteakip h 
. ayyare zay G 1 ngı iZ merasimini yapan Mevhil:>c İnönü hu- tanenin muhtelif pavyonlarını gez 

--o--
Melburn, 2 (AA) - Orta şark İn

giliz kuvvetleri Başkumandan muavini 
General Blamey Avusturl\)ya harbiye 
nezaretine çektiği bir telgrafta Yunanis
tanda İngiliz ve İmparatorluk kuvvetle
rinin tahliyesi hareketinh bittiğini bil
dirdikten sonra ıunu ilave etmiştir: 

lıayıplarından fazla.. zuı:lari~le şereflendirn~~ler, hastaneye hastaların hatırını sorınu~ iltifatta 
gelışlerınde ve ayrılışLrında hastane er- lunmuştur. 

- Tahliye edilenlerin yekünu 43 
bindir. Denizde ölenlerin sayısı hC§ yü
zü geçmemektedir. İngifü kuvvetJerin
den Avusturalyalılar da dahil olmak 
üzere üç bin kişiyi Almanlar tarafından 
yollan kesildiği için terk etmek zarureti 
hasıl olmuştur. İngiliz kuvvetlerinden 
Yunan hastahanelerinde hırakılanlann 
ve tahliyeden evvelki zayiatın mikdannı 
tayin mümkün değildir. Muhakkak olan 
bir şey varsa o da askerliJt vasfı itibariy
le imparatorluk kuvvetlerinin Almanla
ra üstünlüğüdür. Ve Almanlann uğra
dıkları ağn zayiattır. 

Kahire, 2 (AA) - Yunanistandaki 
tngiliz kuvvetleriyle beraber tahliye edi-
1~1" Royterin hmıusi muhabiri bildiri
vor: Yunanistanda İngili:: İmparator
luk kuvvetlerinin nasıl birden bire çe
lrild ik terini ve emin bir r.ıahalle götü
rüldüklerini simdi anlatabilirim. Donan
mamızın fevkalbeşer gayreti tahliyenin 
1zami muvaffakıyetle yapılmasını müm
lcün kılmıştır. Moranın şark plajlarında 
"ıarp gemileri, nakliye vapurları ve tay

-----0-

Loııdra. 2 (A.A) - Hava nezareti is
tihbarat servbi tarafından bild!:rildiğine 
gtire İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
kullanılan yeni tip bombaların istisnai 
tahribatı Emdenden alınan haberlerden 
anlaşılmaktadır : Bu şehrin postanesi 
civarına düşen bir bomba şehrin bu kıs
mını bir harabe haline koymuştur. 70 !iİ 
tamamen tahrip edilmiş olmak üzere 200 
ev hasara uf{ramıstır. Bu hasarda kırı
lan pencereler dahil değildir.. 500 evin 
pencere ve kapı çerçive1eri ve çatıları 
yerinden fırlamıJ'itır. İki bombanın se
bep olduğu yangınların alevi 2 - 300 
metre kadar yükselmiştir. 

NİSANDA KA VBEDİLEN 
TAYYARELER • 
Londra, 2 (A.A) - İngiliz tebliğle

rindeki rakamlar;ı istinaden bildirildiği
ne göre nisan ayı zarfında düşmanın ve 
İn~iliz1erin tayyare kayıpları şudur : 

Ingiltere Uzerinde düşman kayıplar 
112 tayyare, İngiliz kayıpları 3 tayyare .. 

Almanya iizerinde düşman kayıpları 
l 8 tayyare, İngiliz kayıpları 106 tayya-
re .. 

Orta şarkta düşman kayıpları 255 tay
yare, İngiliz kayıpları 61 tayyare .. 

vareler imparatorluk kuvvetlerini almış- :ıııııı1111111111111111111ım111111mı11111111ııım111ı ı: 

!ardır. I~ihozdan Moraya kadaı· bütün ::_= Avustul'al"C! baıvelıili:_= 
'3ahillerden tahliye işi muntazam bh şe- .F 
kilde devam f'tmi .. tir. ~ Aıneriliaya gidiyor.. § 

ATINADAN AYRJLI.S § Londra, 2 (A.A) - Avusturalya ~ 
Ben bir buğday tarl~sında 24 !laat :; başvekili B. Menzisin Amerikayı :z.i-: 

vatarak bir kabus geçirdikten sonra Mo- § yaret edeceği Londrada bildirilmek- E 
adan tahliye edildim. Arkadaşlanmdan :: tedir.. S 

bir çoğu Dünkerk tecrübesini yapmıslar- § AMERİKAN YARDIMI § 
dı Atinadan kamyon hfilesiyle ayrı)- § BÜYÜIC O,LMAµDIR , § 
lığımız zaman Moraya doğru gidiyor- E Vaşington, 2 (A.A) - Vaşingtonu :: 

Juk. Jki kilometre uzanan bir kafi1enin § ziyaret edecek olan Avusturalya E 

kam, kur~a yazılan b~yanlar ve büyük D!K!Ş ATELYESt l"E AÇILDI 
bir kalabalık tarafınd:>n alk!~1annuşlar- Ankara 2 (Telefonb) - Sıhhat 
dır. Merasimde Milli mü~afaa vekaleti titüsüniin bir salonunJa bugün yar 
sıhhiye dairesi reisi gen"ral Mazlum sevenler cemiyetinin diki~ atelyesi. 
Boysan bir utuk irat ederek bu teşebbü- liyete geçmiştir. BurP.da 2sker içiJl 
sün manasını canlı bir surette tahlil ve çamaşırı dikilecektir. 
j 11111111111t11111111111111111ilil11111111ıtlll111llllllt1111 t il i 1111111111111111il11111111111111111111111111111111111•11 

l stanbuldan göç devam ediyor 
İstanbul, 2 (Yeni Asır) - Anadolu- rara sokmamak için 48 saat evve 

ya gideceklerin ikinci kafilesi bugün alakadarlara keyfiyeti haber venn 
(dün) Ankara vapuriyle lneboluya sevk füzumu bildirilmiştir. 
edilmiştir. ithal olundukları sevk kafilelerine 

istanbulda bulunanlardan bazılarının zeretsiz iştirak etmeyenlerir.. meccani 
Anadoluya geçmekten sarfı nazar ettik- letleri işe yaramıyacalc., battal adde 
Jt>ri görülmüştür. Bu gibilerin devleti za- cektir. 
ı ı ınmm 1111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı 1111111111111111111111111111111111tı 

İstanbulda f eci bir yangın oldu .. 
lstanbul, 2 (Yeni Asır) - Sabuncu ağır, diğer bir işçi hafif surette yar 

hanında B. Kamile ait Krem imalatha- 11ışlardır. 
nesinde yangın çıkmış, Hasan isminde Büyümek istidadı gösteren yangın 
14 yaşında bir çırak hav" gazının pat- faiyenin gayreti sayesinde, yalnız 
laması neticesinde alevler ıçerisinde ka- lathane yandıktan sonra söndüriibıı 
larak yanmış ve ölmüştür. lmalathane :.ir. Yangının nasıl çıktığı tahkik o 
işçilerinden Bora adlı 28 yaşında bir kız .. ıaktadır. 
ı rmmm ı ı ıımtt 11111111 ır ı mı ı mı mu 11111rıımı1111111m1111111 ırımı ı ı ı ı ırmmıı ı ı mum 11111 mnıııııı 

Pasaport ve subayların teri ii kanunları 
dair yeni layihalar hazırlandı 

Ankara 2 (Telefonla) - Pasaport kanununun 10 nuncu maddesinin ta 
hakkında hükümet Meclise bir kamın layihası vermiştir. LAyiha Dahiliye 
Hariciye encümenlerine havale edilmiş1ir. 

Ordu subaylarmın terliine ait kanunun üçüncü madde~inin E fıkrasınııı 
dili hakkında hazırlamm !3yiha da Meclise veri1mi~tir. Bu layiha milli ınfl 
faa encümenine h<\vale olunmuştur. 

o:ıc~~J"~..r~J"~J"J"~..o--~ıı:ı=ıceııc=ıc=ııcooıcc·ccoooocoooı;!llj 

Makineye Amerit! H. ~~azırının 1 
Verilirken zetecilere beg_anatı 

ıı•ii ii u 
önünden geçtik. Bu kafilcvi bitkin bir g başvekili B. Menzis dem.iştir ki : E · • 
halde olan askerler takip ediyordu. Ce- § - Amerikan yard?m1arının .büyük§ ıra.ta son ·vaziuet Bütün yabancı me 

----o---

-ıuba doğru ilerledikçe kaf1lenin de uza- ~ mikyasta yapılması lazımdır. Ame- ~ ·! · ' 
-lığını gördük. Pirgostan geçtik. Bir çok E rikan devlet adamlarını ziyaretimde: · ı duafın bloke ediftrll 
ıngi1iz ktımyonları yakılarak yollarda g açıkça söyliyeceğim ki muhtaç' oı- § Jngili% ve Irak kuv- k 'k ...1 l 
'1ırak'ıldı. Limanda üç vapur yatıyordu. § duğurnuz yardım zail bir memleket 5 si tet l eai i yor 
Rinlerce asker liman etrRhndaki geniş =için olan yardım değildir.. Harbın = vetleri ara•ındaki car- -0--

Qahada daRjlmrştı. A:~kerler ormanlara §çok uzun sUrrnemesi için kiıvvetli E ' Vaşington, 2 (A.A) _ B. l{ordel 
ve h e n delr:l eTe g\z.leneTe'k sı;ece Y•"lnl a.cak • Wr Tn~l.Mla m uhtaç olduğu yar- i P•frna devam ecli yor l'•zetecilere beyanatta buiunarak 
'rkaba hazır bulunuyorlardı. :; dımdır. • , J : rikadaki bütün yabancı mevduatı b 

CEBE .9 • )1, :: 11111111111111111111111111111111111111111111111li111111 ili= 
NNE.lbı Bm YA~MUR ebnek üzere tetkikatta bulunul · 

Almanlar burada büyük kuvvetler Irak hükümeü milleti söylemiştir. B. Kordel Hull müınktiO 
bulunduğunun farkına varrruş görunu- Almanlar Sırp tacına sükOnete daveı etmiştir t:ıyda.1ı olacağına. kanaat hAsı.. ı. edil 
yorlardı. $tukalar bütün taarruzlarını takdi d b t db t ül edil 
vadiye tevcih etmişlerdi. Tepemizde ce- Londra, 2 (A.A) - Royter : Bu ak- . r e . u e ıre ~ve~. 
hennem~ ateşlerini savuran tayyareler ait mücevherleri ~am Londrada öğrenildiğine göre Irak il~= ve fakatte tb~mkardilik ?t~'~n~ 
d 1 d Y belli k kıtalarırun Habbaniyede tahşit edilmiş m ~ sure ır arı ı.u.-

o aşıyor u. erimizi . etmeme / / olması bu kuvvetlerle İngilizler arasın- leceği hakkında bir şey .söylenrıetılll"l 
kin hava dafi toplarımızı kullanamıyor- e • gecı·rdı" e• V ingto 2 (AA) İngiliz. 
duk. Bomba tayyareleri bazan çok al- ~ ' 

11 
da teessüfe şayan çarpışmalara sebebi- el · ~ Lo dn, Halifaks b .. h 

çaklara iniyor, yollar kenarındaki ko- S'll'p pafriAf mellfıUf.. yet vermiştir. Bu kıtaların çekilmes~ ~~1 
r ugun 

8 

ruyu mitralyöz ateşiyle yalıyordu. Atı- ':# hakkında yapılan tekliflere rağmen Irak mus~şarı .~· Surnmer Vels ~e . 
ı rmil d lik d 

Berlin, 2 (AA) - Alman kıtaları kuvvetleri mezklır mıntakadan,.. kilme- milştür. MülAkatta umumi vazıyetiJl 
an rne er araziyi e . eşik etmiş- Ostrok manastırında Sırp tacına ait mü- dikten başka dün yeniden takvi~e klta-' hassa lr:ı1t mese~esinin konuşulduğı.I 
ti.Zayiatımız bir mucize kabilinden az cevherlerin bir kısmını ele geçirmeğe lan almışlar ve lıu sabah erkenden İn- her verılmektedır. 
olmuştur. Bu şerait dahilinde irMp işi- muvaffak olmu~lardır. Bu manastD'a il- giliz askerleri üzerine ateş açmışlardır. Tobrakta şiddetli 
ne devam edilmiştir. Sahile ilerlerken tica etmiş olan Sırp patriği Gavrilo da Kıtalanmız icap eden zaruri mukabele muharebeler Olavor 

tevkif edi1-:·tir. tedb ' 1 · · d h l ~ 1_,......,_ Muhar '-- " bazı askerler bulunduğumuz feci şera- .uuış ır erını er a ~..u. e~ Kahir İn . . ..:-1-erl 
· · d'" .. ed k .. li 1 dı ~ • ..,.. bu'·türi· gun·· devam ettigıv• <ri.bı· tahmin edil e, 2 (A.) - giliz a:>A. ıti uşunm en şar ı soy yor ar . - - ·· ·· mih k t1 · · · di-

Alman bombaları için kolay av olabi- Alman hava hücumu diğine göre elAn da devam etmektedir .. dsuT b;: kuvve e~.:r 
lirdik .. Kader bize yardım etti .. Nihayet Bundan bir ay kadar evvel Raşit Ali ar 0 r arşı yap u 

k bazı yüks. ek ru"'tbeli subaylann müzah· e- rın en anudan_ e.sini Y .. ap .. makta. oldda 
kendimizi rıhtımda bulduk. Ben en aşa- pe f•sı"rlı• olmadı be B yük mikd ğı beş bin askerle bir harp gemisine bin- ~ retiyle iktidar mevkilni ele aldığı za- m yan etmiştir. u ar 
dirildim .. Bütün askerlere sıcak yemek- man İngiliz - Irak muahedesine sadık kull~akta olan d~an Tob 
ler dağıtıldı. Askerler geminin her tara- •• kalacağını alenen beyan etmişti.. Buna ~~bınde cenu?u ~arbı:~de bulunaJl 

Dun Yal M b' İn "li h'"k'" ti Irk hülC mudafaa mevzılenne hucum etme 
f ına bitap bir halde yattılar .. Müthiş bir DJZ er• ti ınaen üra gı ~ d u~tngnı: k tal ume- İngilizler mukabil bir hücumla ın 
kruvazör ve torpido filosu himayesindE> gne m .. cat a .e ereksadi 1 Irıaktarınmbır" <.'imleri tardetmişlerse de muharebe 
safakla beraber açıldık .. Doktorlar bü- h • k eçmesıru emın ma Ye a tü .. d tmi . 
tün gece ameliyatlarla meşgul olmuş- sey ne rı ıyı- muvasale yolu açmak arzusunu izhar et- n gun evam e ştır. 
lardı. Öğleye doğru Alman pikeleri tek- miş ve bu arzusunu bir sene evvel Irak Petsoına nikel mad 
rap gemilerimiz üzerinde uctular.. Bu )arına hu••cum hükümeti tarafından verilen taahhütle- leri hakkında 
defa dafi bataryalar şiddeti~ faaliyete re istinat ettirmiş, Raşit Ali bu teklifi •• 
~eçmişlerdi. Harp gemilerimfain tesirli kabul ettiği cihetle İngiliz kıtalan Bas- muzakereler .. 
ateşiyle $tukalar uzaklaştılar. Kuvvetle- •ı raya hiç bir hadise zuhur etmeden ihraç Berlin, 2 (A.A) - Yan resıni . 
rimiz çetin bir imtihana uğramakla be- ettı el' edilmiştir. Fakat bir kaç gün sonra yeni menbadan bi1diriliyor : Alman 
raber neselerini muhafaza etmişlerdi. kıtaların geleceği bildirilmesi üzerine nezareti bugün sorulan bir suale tJI 

Askerlerimiz fert itibariyle kendifori · ----<>--- Irak makamları mevcut İngiliz kuvvet- olarak Petsoma nikel madenleri 
ni Almanlara iisti.in addediyorlar.. . ALMANLARIN RESM( JEB· leri Irak arazisinden geçip gitmeden da alakadar memleketler arasında 
BİR KAHRAMANLIK NÜMUNESI yeni kuvvetlerin Iraka getirilmesine zamandan beri teknik müzakereler 
DAHA... LiGLERi HU. CUMU DAHA GE· müsaade edemiyeceğini bildirmiştir. İn- reyan etmekte olduğunu bil · · 
Kahire, 2 (A.A) - Buraya gelen bir gi]terenin Irak - İngiliz muahedesi hak- Bu müzakereler imtiyaz hakkuıda 

Avusturalyalı subay iki bin Avustural- NIS VE TESiRLi GÖSTERiYOR kındaki noktai nazarında ısrar etmesi Clenleri işletme şartlarının hukuki t 
yalı askerin bir Hollanda vapuruyle na- ve yeni kıtalann Basraya ihraç edil- rüatına ve Petsoma nikellerinin 
sıl kurtarıldığını anlatmıştır. Avustural- --o-- mesi üzerine Irak kuvvetleri Habbani- ve kullanılması etrafında yap·•- · .... - --· 
yalı askerler Moranın cenubunda bir li- Londra, 2 (A.A) _ İngiliz hava ve yede tehditkAr bir şekilde tecemmü et- Berlin siyasi mahfillerinde bugün ıe 
manda kendilerini alan küçük bir Hol- dahili emniyet nezaretinin tebliği : Ge- meğe başlamıştır. Bundan maada ma- ca beyan edildiğine göre müzakere 
landa vapuruna iltica etmişlerdi. Vapur ce düşmanın esaslı hava taarruzu Mer- halli Irak kumandanlığı Habbaniyedeki devam edilmektedir. ~ 
Almanların on iki pike tayyaresi tal"a- seY nehri kıyılarına tevcih edilmiştir. İngiliz kuvvetleri kumandanına tahrik eı 
fmdan hücuma uğramıştır. Ticaret ge- Fakat bu taanuz pek şiddetli olmamış edici bir mektup göndererek Habbani- kümleriyle telifi kabil olmıyan ve ~\Iİ 
misinde yangın çıkmış ve gemi yana ı ve uzun sürmemiştir. Alınan haberler :yede her hangi bir İngiliz askeri hare- leketin hukuk ve emniyetine teC ı 
yattığı halde Avusturalyalı askerler bir ölü ve varalı mikdarmın fazla olmadığı- ketine veya hava faaliyetine müsaade eder mahiyette göriilen hareketi~ Jı1 
torpido muhribi içlerinden bin askeri nı göstermektedir. Dlğer bazı mıntakala- edilemiyeceğini aksi takdirde bombardı- vessül ettiklrini bildirmiştir. Bu b·JeJ1 ' 
ı:ılıncaya kadar düşman tayyarelerine ra da ~ombalar düsmüş ise de hasar ha· man emrini vereceğini bildirmiştir. İn- hükümtini millet tarafından istenı \181 
tüfenk ve mitralyözle mukabelede bu- fiftir. Insanca zayiat yüksek değildir.. giltere elçisinin Raşit Ali nezdinde Irak vaziyetin icap ettirdiği mukadd~S aetl 
lunmus~ardır. D!ğer bin kişi de bir baş· Gece avcı tayyarelerimiz bir düşman kuvvetlerinin geri alınması hakkında fenin ifasına mecbur etmiştir. ~iJlef111 
ka torpıdo tarafından alı~ı~tır .. Biitün bombardıman tayyaresini tahrip etmiş- yaptığı tesebbüs te nazarı itibara alın- leyh Irak hükümeti memJeketiJl ıedl'İ 
Avusturalyalı askerler sılahlariyle kur- )erdir. mamıştır. Londradaki kanaate göre Irak yetini müdafaa icin lazım gelen 0~ı.ı 
tulmağ'a muvaffak olmuslardır. Bunlar ALMAN RESMi TEBLilii lıalkının büyük bir kısmının Raşit Ali leri almıssa da bir taraftan d~r:U w 
FTo1landalı gemiı-iJerin cesaret ve fecla- . . tarafından takip edilen İngiliz aleyhtarı kanlılığı muhafaza ederek her tt gıti1.l 
kArlıklarından hayranlıkla bahsetmek- . Berlı~. 2 (A.A) - Resmi tebliğ : in- _siyaseti takbih ettiğine hükmettirecek rikattan çekinmiştir. Fakat ; ika1 
tedirler. gıltcrenm C<'nııp sahilinde bir silfth fab- bir çok sebepler vardır. Halkın büyük hasmane bir vaziyet alarak . :1~r• 

ALMAN RESMİ TEBLİGİ rikası h~mbalmımıstır. Plimutun cenu- bir ekseriyetinin iki memleket arasmda bulunmus1ardır. Bunun neticeraı 'J11 
:Rerlin , 2 (A.A) - Resmi tebliğ . Mo- bunda hır diismnn ~emisi batırılmuıtır evvelce mevcut dostane münasebetforin bütün gün süren askeri ha~e Jiükİİ 

ranın i şgali ikmal edildi. Mora toprak Duvr uzun men7.:l1i toplarımız tara- yeniden teessiisi.inü görmek istediğine vaffakıvetle devam etmektedir .. dir fi 
la··ında muhnrip hic bir İtıgiliz kalma fınclan boınhardıman edilmiştir. şüphe yoktur.. süren ~ükunetc devam etmekte trn"i,şti 
mıc;tır. Cenup limanlarında kalan İnt!i Liverpul iaşe limanına infilak bomba- Beyrut, 2 (A.A) - Ofi : Bağdattan kümet milleti sükunete ?~=t f:dan lı 
lizler ec;ir E>r1ilmi-=tir. Yunani<:tanda al ları attık. $chirde biiyük yanamlar ve bildiriliyor : Rabbaniye tayyare meyda- Beyrut, 2 (A.A) - Ofı 

1 
~ ile ~ 

dığımız İngiliz esirlerinin savısı R'!OO infilaklar oldu Ve İn~ilterenin cenııp m etrafında İngiliz ve Irak kuvvetlerı her verildiğine göre pazar esı kJiYt! ~ 
di.ir.. ve cenubu garbisindeki limanlara baska rırasında bazı hadiseler çıkmıştır. Ba'i · ı;:amba günleri arasu;da be~;:ya esli 

Korentte bir nakliye vapuru batırıl taarruzlar ynpılmı~tır. Skapa Flovda iki vekil b:r tebliğ neşrederek= Irak hükü- puru Hayfaya gelmış ve fi topları ' 
ınıstır. 30 n:c;an günü diğer bir nat, 1iy<' barai balonu diic;ürülmüstür. metinin İngiliz hükümctivle ihtilafa düş- müh!mmat ve tayyare ~a ~ sraya SE 
vapuru teslim o1mıığa mı>C'bUr cdi1m~- Alman topraklamıda ~e J?iindüz. ne memek için elinden geleni yaptığını fa- karmıştır. Bu malzemenı:n a 
tir. - · de gete düşman faaliyeti olmamıştır. kat İnailizlerin mevcut muahede hü· lredileceii söylenmektedir. 


