
il!Hlll 111111111111111 11 il 111111 llll lll l lll 11 lll 1111111111 1111111 ili 11111111111 J: - -! '4 . GAZİ BULVARI lz!UİR • 44 ~ 
Mo. 10826 Kırk Altıncı Yıl FIAri (5) KURUŞTUR 4MAy1 s p Az AR 1941 ~11111111111111111111111111111 !1111111111111111111111111111111111 

-,,.....---_,,,,,,=----..--~---..;.-...:..----=--~...;;..;;;__;;;.,.;;;;;..;;..;;..;;;..;..;.;;......;~. ~- ~ MİLLİ ŞEFİMİZİN 
! İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN § 
~ Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü : :! 
l: HAKKI OCAKOGLU § 
:::- -- -
~ A BO N E Ş ERAİ Tİ § 
:::--- -
i:: DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için § 
~ Sendik........... . 1400 2900 § 
~ Altı ay !ık. ...... . .. . .. 75il 1650 ~ 
~ Giinü gcçmis n iishalar (25) kurustur..... : - .. 
~ TELEFON:2697 ; 
5 il il 111 1111111111111111 il 11111111111111.11111 il 11111111111111111111111 1111111 r. 

• ~ Fotoğrafları şeref me11lıiine ~ 
~ lıonuıan yerler.. ~ 
§Ankara, 3 (Hususi) -- Milli Şefimizin C. H. P . § 
:: merkezlerile Halkevleri Ye Halk odalarına iM- :: 
§ zalariyle hediye elmiş oldukları fotoğralilerır § 
§ merasimle şeref mevkii ne konulması devam et- § 
§ mek tedir. Eskisehir, Mu~ia, Konya, K araman § 
:: ve Gedizde bu münasebetle yapılınıs olan top- :: 
§ lantılarda heyecanlı tezahürat vuku bulmuştur. § 
:; 11111111111 11 111111111111 •"' m 1111111111111 11 1111111111111111111 11111 • 11111;; 

İlun mündcrecatmdan nıesu\iyet knb ul edilmez. Cii.nhuTiyetin ve CümhuTiyet eseTlerinin bekçisi sabahları çıkaT siyasi gazetediT l.'EXİ ASffi :\fatbaasında basılmışbr .. 

·------------------------------------------------.... •'!!!!!!!!!!!!1!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!"'111111J!!!!!!!!!"'!!!ll!'!!!!~~~--....... ----------------------

Garp çölünde harekatta bulunan tngilfa motörlii kuvvetle.inden biT kaç paTça. 

Bu~ünde 
Yavın da 
Parolamız. 
Vatanımızın tecezzi 
ffabul etmez bütünlü· 
ğünü 11e utilılalimizi 
lllüdaf aadan ibarettir 

'JEVK1'.'T BİLGİN 

• _ !ngiliz gazeteleri yeni ihtimallerden 
"""••den yazılarında, Almanların Ak
".tnize hakim olmak için, iki yoldan bi
l'iııi tercih edeceklerini, Türkiyenin de 
~t!n bir imtihana tabi tutulacağı ı:iiıı-
tın )· aklaştığını yazmışlardır. 
.\imanlara atfedilen dev proje simali 

~ikanın istilasını, Süveyşiıı mihver 
<ı. Wetleri tarafından kontroliinü, vakm 
~ktaki petrol sahalarından İngilizle
~ mahrum bırakılmalarını ve impar.ı
-ıuk münakale hatlannın muhtelif 
llolrtalarda birden kesilmesiııi istihdaf 
etaıektedir. 

B .. yanlarda bizi en zi ade alfilrndar 
eien kısım, küçük Asyaya taallük eden 
~ tahınin!erdir. 

Egç denizi kıyılarında ve adalarmdı. 
'lıırn.etıe yerleşen Almanlar, Balkan se
letinın ikmalinden sonra, hakikaten 
~kiyeye karşı hasmane bir harekette 
""1ııntnak niyetinde midirler? Alm~n
~ bize karşı hissiyatı ne merkezde· 

llu suale, doğrudan doğruya ce\•ap 
~~eden önce, dünya ahvali nıüvacc
-.nde kendi vaziyetimizi ve kararla
'11ıuzı mütalaa etmek daha doğrudur. 

l'urdun içinde ve dışında sulh siyn
~liıniz muharip veya bitaraf bütün mil 
letıerle münasebatınıızda karşılıklı iti
llıııt ve sayl(lya dayanmaktadır. Harhın 
llllithiş bir (e!iiket halinde bütün A vru
t-Yl sardığı günden beri, uzağı gören 
~ siyaset, hep ayni ruhu muhafaza et

~Ş.tir. Hüsnü niyeti elde bırakmadıkça 
-;p ettiğimiz politikanın tezahüratın· 
ıla lıimseye karşı düşınnnhk hissi mev
t:;t olmadığını teslim etmemek kabil de-

dir. 
iliz sulh içinde yaşanıaktan, hakları
~ ve mcnfaatleri~nizi ma~~z bul~m· 
llrnıaktan başka bır ey du unmedık .. 

lladiscler hareketimizin düriistlüğüniı 
\ıe &amimiliğini ispat etmiştir. 

llugün de, yarın da parolamız va!a
llıııuzın tecezzi kabul etmez bütünlii~
llii ve istiklalimizi müdafaadan ibarettir. 
.... milli siyasette yabancı menfaatlerin 
~. Yabancı tesirlerin asla dehali yok
~. Türkive mukadderatının biricik 
lıaı.İrnidir. Ve ebediyete kadar böyle 
~lınak azmindedir. Milli vicdan ve mil
li şuurun ilham ettiği bu siyasetten baş
~ bir siyaset bize tahmil edilcmiyeregi 
tilıi, mukaddes vatanımızın emniyet ve 
~limeti mevzuubahis olduğu zaman. ı>n 
~z milyon Türkü birden ayaklallll'1' 
' 0'1nemok te imkansızdır. 

liaskalanmn topraklarında göziimiiı 
•lıııadığından tcca,iizi bir harbı hir bir 
~ll\an dü<iinmcdik ... Fırsat.Iarda~ '.s~i
llde hevesine kapılmadık .. Sıyasetımı7ın 
~lltlak surette marcradan nefret eden 
•t k1rakteri vardır .. 
l)i~cr taraftan hududumuza kadar 

'elon tehl;kelcr karmında, devlelrc ve 
~Uletrc hor !cdh;re bas ''Ul'ıtlduğııııu 
Ro'1nckteviz. Hiç bir yerde ve hiç hir 
>.a"1nn tt~fil a\· lanmağa niyetimiz yok. 

f Somı 2. ri Sah if•d• l 

Almanlar Midil
liyi İş2:a e baş

lan ışlar! 

Şimali Afrika
da Almanlar 
maksatlarına 

erişemediler 

robrufıta seri bir yar· 
ma harelıeti yapmalı 
utiyorlardı, mu11affalı 

olamadılar .. 
Kahire, 3 (A.A) - Orta şark İngiliz 

umumi karargaiıının tebliği : 
Diişman cuma günü Tobruk müdafaa 

hatlarına karşı yeniden şiddetli hücum
lar yopmıştır. Düşman pek (azla tank 
kullandığı halde İngiliz kıtalan iyi mu
kavemet etmişler ve düşmana ağır za
yiat verdirnıişlerdir. Düşman tazyiki 
gcvşemiı; ve düsman dün gece bir ham
le yapmamı!$hr. 

SOOLUMDA 
Solhımda bir düşman nıev küne insı. 

zın yapbğmıız taarruzda bir mikdar esir 
aldık ve bir sahra topu iğtinam ettik, 
HABE$İSTANDA 
Habeşistaııda Anıbalaji üzerine lonre

kette terakki görülmii<;tür. Şimalde düs
m[lllJn en esaslı bir müdafaa mevzii 
zaptedilmiştir. Dessiyeolıı 80 kilometre 
siınalinde Valdiajı zaptettik .. 
· Dcssiyedc düşmandan daha alb yüzü 
İtalyan ve iki yüzü yerli olmak üzere 
sekiz yüz esir aldık. Habeşistanın cenu-

f Snnıı 2. ci Sahifede l 

Y Lnanistanda 
ne kadar A vus
turalyalı as
ker vardı? 

Yunan harplarında Po
lonya tayyare filosunun 

biiyiilı yararlılıları 
görüldü. • 

Sidney. 3 (A.A) - Avusturalya mü
himmat nazırı, Yunanistandaki kuvvet
ler kumandanı general Blamenh rapor
larına göre harp başlandığı zaman Yu
nanistandak.i A vusturalya kuvvetlerinin 
55 bin kişi olduğunu söylemiştir. 

Bu seferde hizmet etmiş olan bütün 
hasta bakıcı kadınlar İskenderiyeye 
dönmüşlerdir. 

POWNYALll.ARl:N 
KAHBAMANLil:I 
Londra, 3 (A.A) - Şimdi verilen 

tafsilata göre, bir Polonya tayyare filo
su Y unanistandaki muharebelere iştirak 
ebnlş ve Polonyalı tayyareciler yenid~n 
temayüz etm;,,Jerdir. 

Yunan ınuharebelerinde Polonya tay. 
[ Sonu 3. CÜ Sahifede ) 

Yunanistan toprakları ~
dan aurılıp çekilirken ... 
Yeni Zelanda 

ve A vusturalya
lılar harikalar 
~österdiler 

Almanlar da nasıl müt· 
hiş bir topçu ateşine 
tutuldulılarını itiraf 

ediyorlar •• 
Londra 3 (A.A) - Yunan muharebe

leri hakkındaki İngiliz ha~bive nezareti 
raporunun ihtiva etliği teknik ma!Omat 

-,,-------------- arasında bir çok knh~amanlık menkı· 
"~=" r.r.->: heleri de vardır. İngiliz dümdar kıtala

DAKKA 
•••••••••••• 

lialyao mareşalı Ba

dogliyonun oğlu 

maktul düştü 

Londra 3 (A.A) - Alman radyosu 
l!alyan orduları sabık gmel kurmay 
başkanı Mareşal Badogliyonun oğlu 
Paolo Badogliyonun şimali Afrikada bir 
hava muharebesinde öld~ğünü bildir
miştir. 

80 Japon tayyaresi 

Çunking şehrine ıal-
dırdı, bombalar attı 

nnın kahramanca harekatı esnasında 

Yeni Zelanda ve Avusturalyalılardan 
mürekkep bir liva bir boğazı tutarak 
İngiliz ve imparatorluk kuvvetlerin.in 
~ekilmesini temin etm:ştir. Alman kuv· 
vetleri adeden bire karı;ı 8 n.isbetinde 
üstündü. 15 Nisanda boğazın şark met· 
halini müdafaa eden Yeni Zelandalılar· 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 

Irak Berlinden 
yardın istedi 

t! LIZ KITA~ RIUA 
B DAT DZER . E YÜ-
R 1 

·--O-

Bir İngiliz gazetesi Iralı 
isyanı mulıtedir olduğu· 

muz bütün fıudretle 
ezilmelidir, diyor .. 

Londra, 3 (A.A) - Dün a1qam 
Londrada İyi bir kaynaktan haber veril
diğine göre Irak büküıneti reiıi Rqit 
Ali lngiltereye karı• Almanyanm yar
dunrnı talep elmittir. 

BAGDADA DOGRU tLERt 
Nevyork, 3 (A.A) - Irak hüküıne

t1nin Almanyaya yaptlğ: müracaat üze ... 
rine İngiliz kıtalannın Bağdat üzerine 
yürümek emrini aldıklan zannedilmek
tedir. 

tSLAM ALEMi VE VAZIYET 
Irak hadiseleri hakkında tefsirde bu

lunan cNevyork Taymis> gazetesi ıun ... 
ları yazıyor: 

Çok muğlak olan bu mücadelede 
Hitler hiç bir şey yapmakta tereddüt 
etmiyecek, hatta elinden gelirse dini ih· 
ıirasları da istismar edecektir. Şark bak· 
kında, evvelden bir şey söyleneıniyec~k 
olan bu harbin garip tezatları ilk defa 
olarak vaki oluyor değildir. Fakat bun· 
lardan hiç biri, islam alemini mukaddes 
cihada teşvik için elleri on dört milletin 

Mihvenn bir oyuncağı haline geldiği ve lngiliz kıtalarının i§gal etmek emmi 
aldıklan anla§ılan Bağdattan biT görünü§ 

Bir lspangol nazırı ma. t Magıs monasebetile 
nidar bir nutuk sögledi Moskoıada söglenenıer 

ispanya mukad
deratııiı bizzat 
kararlaşhra

cmkmış •• 

"Kialerin harp 
salhanesinde ". caın verecegı 

~llinemez" 
kanına bulanmuı olan asri münekkirin r-0----" -<>----
arzettiği manzarayı almamıştır. Madrid, 3 (A.A) _ İspanyanın Na- Moskova, 3 (AA) - Kremlin 88'"" 

MiHVERLE tŞBIRLIGI AÇIK polyona karşı yaptığı mücadelelerin ymda dün büytik bir kah ıl , .. mi yapı].. 
Londra, 3 (AA) - Bu sabahki in· anı1ına.sı merasiminde bir nutuk söyll· mışhr. Kızıl meydanda b J Mayuı tez&• 

giliz gazeteleri bilhassa Irak • lngiliz ha- yen hariciye nazırı Serana Suner ezelim- bilratına i§tirak eden grupların nıllin
disesiyle m.,gul olmaktadır. Gazeteler le demiştir ki , ııilleri de bu kabul resmine d&vet edJ1.ı 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] • . . [ Sonu 3. cü Sahtfede J mitlerdir. Milli müdafaa liallr. kolllİoerl ,_ 
.--------------·---------------! Mar-1 Timoçenko ilk defa ola~ lı:a. 

1ngiliz avct tayyareleri hücum vaziyetinde 

IKGILIZ HÜCUMU 

Hambur2, Em
den ve Rotter
dan. şiddetle 
bombalandı 

ALMAK AllKLARI 

ln2'ilterede 8 
Alman tayya
resi daha tah

rip edildi 
BUhassa Hambıırga ya- Mersey bölgesinde ölü 
pılan hücum pefı şiddet· ve yaralılarla maddi 
ıı oldu, ı Alman 11apur11 luısaratın çolı olduğu 

da batırıldı.. anlaşılıyor .. 
Londra, 3 (A.A) - İngiliz hava kuv

vetleri gece Hamburga ve şimali garbt 
[ Sonu 4. cü Sahifede ] 

Londra, 3 (A.A) - İngiliz hava n.,.. 
zareti bildiriyor: Bu gece İngiliz avcı 
tayyareleri tarafından 2 ve hava dafi 
bataryaları tarafından bir Alman bom· 
bardırnan tayyaresi dtı.şüriilmüştiir. 
Başka bir düşman bombardıman tay

yaresi de gece İngiliz avcı tayyareleri ta
rafından şimali Fransada bir hava mey
danı üzerine düşUrillmüştür. Bu suret· 
le tahrip edilen düşman tayyarelerinin 
adedi dörde baliğ olmuştur. 

Bu gece Mersey bölgesine yapılan bir 
hava taarruzu şiddetli olmus ve bir kaç 
saat sürmüştür. Şimdiye kadar gelen ra
Kamlar ölil ve yaralı ınlkdarının yük.ser 
ve hasarın mühim olabileceğini göste}• 
mektedir. 

Şark şehirlerinden birine yapılan bir 
[ Sonu 4. cü Sahifede ] 

Dünkü maçlar 
Dün yapılan milli kiline maçlarında 

•kişehir birincisi Demirsporla Altınor
du 2 • 2 berabere kalmışlar. Altay sıfı
ra karşı 2 sayı ile Gençler birliğini yen· 
mlştlr. 

dehin! Stalln ve Sovyet bükümetl ıer ... 
fine lr.aldrnruı ve Stalinle hüktbnetiıC 
akiliıne aiyueti sayesinde Sovyet hudu 
larmın ernniyeı altında va memlekeıiıf 
•ulh içinde olduiwıu aöyle~. 

Bunu mütadtp ıi1T. • nmi.ulınt 
[ S°"u 4. cü~aJı.if«ıM ] 

•...:..:........_=C__; 

Amerikada harbe hazır: 
lık ıe ıngHterege gardıı 

Kiiba adasında 
bir körfez mü· 
nakalata ka

patıldı 
---o--

Harp levazımı fabf'Dıa· 
ıarında ut!hsar günde 
yirmi dört saat devam 

edecelı ... 
Vaşington, 3 (A.A) - B. Ruzvelt 

Küba adasındaki Guantamhto körfezinia 
kapatılmuını ve bu mıntalr.a ioııerinde 
tayyare uçu§larının men edilmesini em• 
retmiştir. Bu mıntakaya yalnız Biri~ 
devletler lıarp gemileriyle aakeri tayya· 
releri gi!ebileceklerdir. 

HARP MALZEMESi 
FABRtKALARll'IDA ÇALIŞMA 
MODDETl 
Vaıington, 3 (AA) - lngiltereye 

ai.lih oevldyatını hızlandırmak için iki 
yeni tedbir alınmıştır. lııçilerin yaz tati• 
tinden feragat etmelerine çalııılacaktır. 
Yaz tatili yapmıyacak iıçilere çifte yev• 
miye verilecektir. 

B. Ruzvelt, milli müdafaa ile alaka· 
dar olan fabrikalarda istihsalin glinde 
2 4 aaat. haftada yedi gün devamı için 
icap eden tedbirleri :::lacaktır. 

Yunan kralı Giritte bir hava da/i topunu Utkik tderkn 
TaflllAt z lnd Sahlfemlzdedir •• B. Ruzveltin yerli bir resnı.i 

• 
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67 - lerinin kontrolü Al ı· NWw D • 
-- Kıymayın, beni bırakın! ••• , devam ediyor tay ga ıp, emırspor-

Bu~ünde 

Yaf'ın da 
Parolamız. 

Vatanımızın ıeeez•I 
lıabııl etmez llütiUlll• 
f)iinü ve istiJdôlimiZI 
müdafaadan ibare#ll' 

.... EV KE'f BİW~ .... Zo•IHıl• Hasan Halifeyi ya1ıaıamqlaPd1, adam· ıc-cq ,,,;,-en te•"" Altınordu berabere. 
Cağız fdlnlıÜI' fdtnfdtl' ağlıyaraJı yal11arıyorıda.-. [ Baıtaraf: 1. et Sahifedı J 

Benim için en malrui hareket buradan 1 bir d~lete senin gibi M! bir adam ne- edDmedlğlnden satıcı• """"' tur. llillılaa, ıiirUIUyor ld Tilr~~!~ 
aahı aynlarak hiç btr ki~ tarafından den layık olsun? .. cı, laf' tereddütte- Maflaf' Umlt edlldlğl gibi olmadı, Altay. a. BIPll• feliketbıln dışında kalmajı bir~~ 
tilinmiyen meçhul, knha blr köşede Hasan halile, hUnviir h!.ingür ağlıya- ---<>-- ğl d lık teJakki etm klo beraber, miJlen...-
giz.lenmekten ibarettir. rak, iki gözU iki çeşme, yrılvanp yakar- Fiat ınürakabe büro.."ll memudarı ma- "!üsalJaJıasın . . a ~.ita lsın Jaadlseler ÇdılyOrdll ıösünde, '~tan ve ist~l divalllPD: 

Ve bu karan vemıı>~ini müteakip ye- masında devam etm~lr ic;tf>di • Fakat nifatura ve tuhafiye eşy sı foıtleırinin • Şehrimizde bulunan Es.itL5E>hır bırin-ı dunun yegAne sayısı olacaktı. Birinci tüne c:ıkııbılfcek hl~ bır endişe, hlc 
niçeri ocağından ayrılıp (1ışarıya çıktı. bu vaziyet zorbaları rik'·ate getirecek kontrolilne devrun etnl"•ktedir Bazı ma- l'isi Demlrspor ve Ankara şampiyonu dakikadan 37 inci daklkşya ]cadar De-- ıncnfaat ka •gııw dü ünUlemes. 
Arka sokaklardan dol2şank ve gece ka- yerde, bilakis hiddetlendLM"Oiş ve sabır- nifaturacıların yüksek fiaUe mal sattık- Gençlerblrliği takımları dUn millt küme mh~por kal ine ıut atacak vaziyet hl.. Hayatı hürriyet içinde ıtnlafll., g~ 
ranlığından istifade ederek- Mehterha- larını tüketm~t.i... lan te bit edilmiştir. ka11ıla§malarının revanşını rUzgArlı bir di.s olmadı. Bu arada b r har k te 1 nret like iHUmU bfn kerre, yüz bin k~rlt .... 
neye kadar ilerledi... Zorbalar Hasan halifeyi ebediyen sus- Kumaş satışlanndald lr.Ar nisbetleri hava Altınordu ve Altay takunlnrımız- etmek isteriın. DUn Altırıordudan bazı dh ederiz .. Su halde bilmek Jazımdlr 

Mehterhanede çok eskiden tanıdığı turmağa karar verdilet. Ansızın seri bir mürak.abe komisyonuni'a henüz takdir le yaptılar. MUsabakalnrın tı>knik neti- oyuncular top ayaklarına kadar g ime- Atatürkfü! ~ize emanet ettiği bu 
ve kendisine derin bir sadakat rabıta- hamlede bulundular ve 7avallıyı yere mektedirler. Bu tereddUt yakında celeıi ıudur: cll dJye elleriyle tutuyo• lar v bu da ta- vatanı, hUtün §«'retleri ve el ı 
siyle bağlı olduğunu umduğu sadık bir dUşUrerek baltalar, ktlınclar, bıçaklarla mektedirler. Bu tcredrlildün yakında la yaptılar MUsahakalıuın teknik neU- kım aleyhine c~ vurusuna s ·hep olu- lıtlklAU ile yaşatmak i(in, büyük_ 
adamı bulunuyordu ... Hasan halife giz- Uzerine saldırdılar... i:zale edilecek ve kar ni.sbetleriyle fiatler ~alın14lar, Altay da ı'ıra kar§ı iki sayı yordu. Topu eUe ka l m"'k ancak mil- nUnUn i aret edeceil hedefe atıl• _ ....... 
lice bu adama mUrac-aat ederek onun Hafız paşa gibi, Ha."811 halifeyi de, tesbit olunacaktır. ıle Gençleri mağ!Qp ctmis1ir. dafilere uygun dü er. O dıı ha ım oyun- \'e hu uturda cananı, malım 18"' ~ 
yattığı odada, bUyUk bir vUk dolabının kaşla gözUn arasında nıırça parça etmiş- Şiddetli esen rUzgar futbola milsait cusu gitmesine mani olsun diye. Yok- leda etmekten c:ekiııec:ek bir~ ,_.. 
içine gizlendi... Şimdiye kadar bilyük lerdi. G V z E L y A ı, I olmadığından dUn trll 11nler ve bilhassa sa dUnkU şekilde aya~·na kadar gelme- tur. • -~ 
bir ihtiyatla hareket ederek miltemadi- * localar pek tenha idl. Maçler da limit diğinden değU .. Birinci de-vre Altınordu- i~te dünya ahvali müva~ 
yen yer değiştiren Ha .. an halife bu ada- Şimdı zorbalann bUfün faaliyetl def- BAr AKI.iKi.ARi .. dıldiğl gibi cereyan etrr>t"di. Altay - nun :rilz Ann da yıtrd•-nlyJe te lrslz taz~ Türkiyenin vaziyeti.. iti 
mın sadakatine itimat etı;ğt ve ona bel terdar Mustafa paşa~·ı yakalamak işi KURUTULUYOR.. Gençlerbirliği maçınd.? hrıke•nln mUsa- yikl altında 0-2 lehin,. bl•U. Bu vaziyette ne Almanyanıa, fi! .ır 
b ğladığı için derin bfT hataya dUşmilş- üzerinde tek!süf etmiş bulunmakta idi.. GU 1 1 .1 in . lt d k. b mahalı hareketi oz !krılsın b3z1 Mdise- fKtNCl DEVRE başka bir devletin bizden istiye~_. 
til. Recep pa a defterdarı muh"faza ve t kl ze ya 1ı 

1 e cıdra. ı adrasın ablrı ka- lere eb biyel vcrecC''kti. Bereket versin Bu defa rüzı;?ar avar.fajı Demirsporlu- sey olamaz. Tiirkün istiklal di.~ 
Hasan halifeden pek çok iyilik gör- himaye etmekte ısrar gösterdiği takdir- 8 1 1~ın~\arınmr fn~l'o~ 00

8
- ki bu vaziyell<'r Genclerb·rlim oyuncu- lara geçmiş bulunuyo du Şimdi bütün nykın diiscn her talep rcdded~ 

mUş olan bu adam, basit bir menfaat dil- de vaziyetin bU.cıbütün sarpa saracağını f8 açı 8 B 5W: ~ b •resme d ş- lanndan bazılarının 1r.3ğli\biyett n kur- \uru laro onlar Mkim ol•tVorlardı. Be- mahkumdur. Bunu ooyleee to.ltit .-L 

§ftncesine kapılarak ıwrbalara eski ye- anlatarak hünkarın ~··zünli korkutmak tdn~ırbl .~ ~v ın·a d u kunıu;uın:ğe~ tulamıyacaklarını anfaclıkfarı son dald- şinr.i dakikada Altınor..!u ,rnlPsl önUnde- tildcn sonra en kötü ihtimallere hl(~ 
rJ~ri ağasının gizlendiği yPri haber ist mişti... a ~ ~~ er ın e uru ası katarda olduğundan Genr.lcrbirliğinden ki karısıklıktan istifade edem İsmail De- madan hnzır olduğumuzu sö~lcınek 
vermlJti. Zorba1ar hemen koştular Ha- Topal vezir Hasan h~ifenin Asiler ta- na ana ır. ~ valnız bir ki,tllin oyun harici edilmesiy- mirsporun ilk ıayı:ıını kaydetti 25 inci vazife olur.. .,ar 
san halifeyi saklandı~ dolabın içinden rafından parcalanm:ısını müteakip bir le bertaraf edilmiş oldu En-er maç beş dakikada da Murat gU:.>el bir şutla 2 in- Türk milleti, mukadderat uf'kund 
çıkardılar. Biçareyi zorla, yumruklarla gün yalnız olarak paCic:ahın huzuruna tfapacatçllar 4000 ton on dekika daha devam etınis olsaydı sa- ci ve beraberlik sayıs·nı yapmai.'a mu- tali giineşi gibi aydınlatan İnöniln~ 
tehdit ederek ite blcıştıra odadan dışa- ginniı ve dördUncll Murada demişti ki: üzümün te11zf şeJılfnl hadan bir iki genclml7.! sP<!ye ile çıkar- vaffak oldu. Biraz sonra da ~ 1 •ınordu narak kalbini venniftir. Yer yU 
rıya sevkettller. - İmdi, Hasan halüe dahi parçalan- .. I mak bedbahtlı-;ına u~ıyaraktık Spor- forvetleri on dakika kadar de, am eden hiç bir kuvvet onun bu imanını ~ 

Mehterhanenin kapısı lS:ıtınde, Hasan dı. O kadar çalışıp u~raşrradayım .. Bu "aPllf'. Gfflf'ıyoPIGP da ve bilhassa futboHa galihiyet kadar canlı bir oyunla üçüncü bir galibiyet mıyacak, bbJ doğrululuna inan~ 
halifeyi bindirmek için bır nt hazırla- zorba makulesi herifi"ri hir türlü yola Son defa İngilizlere satılmış olan d<lrt mağlubiyet te mukadder ve muhakkak- golü pefinde kof1"8l• baı~dılar. Fakat yoldan ıyınnuyaeaktlr. istildil ~ 
mıslardı. yatıramadım... bm ton kuru ve çekirdeksiz üzümün ih- tır. bu defa da kaleciyle ~mlan gole mani sında hiç bir fedakirbö çpk ıörDP~ 

Eslti yeniceri ağasını o ata bindirdi- Bu sefer de deft.erd'r Mustt:fa paşa- racat müesseseleri arasında tevzii mev- Misafirlerimizden hugiin güzel bir oluyordu. Bu şırada üç ml'hakkak gol. bu millet lştlkbale enmlyetle ve iP" 

ler. Hasan halifenin yahlandıtiını du- nın başını istiye.rek bu mıkta üzerinde zuunu mOzakere etmek Uzere. dün ölle- oyun beklerken talnmlal'!mıu da An- ikisi Hamdi ve hlıt de Nam k tııırafından harla haka1.Ulr. 
yan ahaliden btty(1k bir .. ~la'-;Iı~ o ?.a- bilhassa ısrar edip du"lJyOt'lar... ~en sonra kuru meyve ihracatçılar bir- karadaki farklı matJt\biyetlerinin nor- kacınldı. Oyunun bitmesine iki d:ıkika fBYU'r BILGOI 
kı"k11da Mehterhanenin on;.me füıUşmus- Kulunuz Asilerin böyl" malayutak liğl blrllkler umum! kıtı"bl bay Atıf lna- mal bir netice olmadtlhnt fzmir halkına varken bir fırsat Mu::ımrnere geçti. O __.,,-
JerdL teklifleri karşısında yum~~k davraml- nın reisliğinde toplanmıştır. ispat edecelc derecede ~afo.malarını tav- da dlte:rlerlne nazire olsun diye ~ :1111n1111111tt1mtff1111tttt1111111111111111111111 
Bunların kopardığı vavcara ve alala masını hJc bir suretle iecrlı: etmez isem --- siye edPriz. Dün havanın mfü:ıait olma- kaleciye teslim ettt. Maç ta 2.2 beraber- = 

hey sesleri arasında z:tvallı adam yola de, ne yapmalı ki devlet bugün onlara K aza ve llfaJd"4>fepde ması yüzünden GençlP,:-bir!•fü ve nemir- tikle bitti. i=K. yaka Hallıeuintl• 
çıkanldı. karşı koyacak bir kuvvet ve ktıdretten _,_ sPOr hakkında ~saslı bir 'ikir edincme-- ALTAY - GF..NGLERBtRU<";t 

Hasan halifenin y(h(t korkusundan mahrum bulunuyor... Bata atındıJııa..ı dik. Maamalih i!k naz:ırdt\ 'faske...c:oorun Hakem Mııstafa Ball(ziln daveti Uzerf- === 

ıoapsan. kesilmişti. As .. bt i~ti}3clar için- Maazallah nefsi hiimayunl nnın bir yap dJYOP- 1znüre gelen diğı>r hk1m1ara nazaran ne sahaya <;ıkan Altay ve (";ençlernlr]!~i Şef im izin re-
ae bUtün vücudu tlrtir titriyordu. Bu zarar ve tehlikeye maruz kalınası ihti- İzmir Sıhhat mUdürlüküniln lüzum eleman ve takım itibariyle heoslnden iyi ,u farzda dizildlter: ~= 
titremeleri sırasında b~enbtre attan mRli hatırıma geldlkç" aklım başımdan gösterdiği ııekilde kaza ve nahiyelerde bir vaziyette oldu~unu sörliYe'>Ulrlz. Altay: Fikret. Halil, Raif, SalAhittin, f 
yuvarlanıp yere dilş:?~e~.nden korkan gidiyor... buğu sandıklan yaptınlmaktadır. * Ömer. Nurettin. Tahsin. ~asri. Rauf. n- § simleri cere 
bazı kimseler onun yanına ~terek kol- Aman padişahım.·· Verf'lim. habf!I he- Bu sandıklardan çok istifade edilmek- ALTIN ORDU - DEMtRSPOR yas, Saim.. ! y 
la~na v~acaldanna runlmıcılardı... rifler her kimin ba~mt t2!leo ederlerse te ve hastalık çıkan evlerdeki eşya bun- DUn birinci mac F.skic;ehfr birincisi Genç!erbtrliği: Rahim. Riza, Ahmetı ! • Jdı 

d
t ~ anma dohtı ~ev~olunduıtu hemen verelim.. larla tebhir edilmekted!r. Demirsporla Alt•nordt• takımlan arasın- Ahmet. Halit. Selim, Fethi. Mustafa, S yerıne ası 

mıra a .nuan ha1lfe zorb!'ltara yalvanp n- ı b ı.-. ı d h. h Al. M · ö -aka .U\:'n m a ımı unese er a ı emen - da icra edildi tki tA1t•m kar ıl•kh ola- ı, ucıp, mer.. : 
Y _ rmB afak=Jamıştı: . veresin padlcıahım .. Sına Rt"cep gfbt he- B Ay I 1f DIR rak sahada şu. ı;okilde Fıralnnclılar: Rü~g~rla beraber oynıvan Attav for- ~ JIUJ" ~~.-.:;.,•-•·• 

ana ayın ... Vall~hı ben umu- zar bende feda olsun ..• Tf>k aen -~ol.. D . . Abdillk dl N _, M vetlı•n kı.sa hlr zamanAa Genr]pr kalesi- = 1 •~1' ., ...._ 
ru dmetıe mGteatltk lmzmu hU.mayqn.. 81. ı.... :.~ laqı ,.. ..........,,...._ t>mınmor. a r, Uı·, en- 1 ıc. ff 1- ld 1 .. _ = Jals i at L ,.._.~• 
t!a anz ~lemfJ d~. . . Beni hat .,.alım da cenıvetlerf fPfrlkaya u~- •J bPu..,,..~~~tijftl 8 _ ~3 Cellt ~:~ Mhhm~• t:;,,,.'::'"it ~- ~e~='!J~ ~~~~ !. •!: i S Y 1 COfNUft •' 
edin ... Bqımı alıp ba~ka dıvara gide- O zaman Üzerlerine vanp onian dağıt- len bay İsmail Savcının yerine Bayındır · Altı~ordu: Necati. Seref. Nuri, M;7._ dılar. B"r iki defa mi"daf "'r arı-suıdan : ~::U'tr =ı:-~:~ 
FÜDB··· ha mak Asan olur... tapu memurluğuna Hatay sicil memuru har Sait Ali ~Amık Hamdi Salt HD- sıyrılınafa muvaffak olP.n tJvas ta topu : t af: d Ka ka L-11.. • _. 

eni na k yere btletmekten size !'abıt hepsinin böyle yekten ve me- bay Cemal TOrkay .... .ı. edilm'-+'- .: M. ' · · • ' ayağında cok bek1ettil1inden "ayı ola- : u ın an 11ıya . ı~evıu 
ne ba1111 olur? lariyl ..... kJerl '- bf b ı d a.. ....,-au ~ıı.u. bE"\ ın. uammer.. k f 1 L rd ii da buyurulmUJ ve b~t kendi lJlt" 

Zo
-LaJa hl . ram e ııne nm r u un u5 .. Hakem· Suphi Batur <'a ırsat arı JO>:IÇtMy'> u. De~nln _ aıar· 1 b le . 1 __ bUyiik ,_._ 
ru r, çarenm m katı yUrekli da rbal h kkmd llnmest · · nl d & S 1 th t fi "kikte = z ıy e e nmış c..~~ .w-

adamlan bile rikkate getitteek mertebe- ~~1: du::anft~ a an ge MAHKEMELERDE ~akemln oyuna hııslam~ i~retiyle to- ~ ;~~\a;d~~i : md~vr!.y~e 1~ Al; ~~ki resim urif bir ~nywe ~ 
C!e yanık bir ifade ile sB:r1edil' alSzlere Şimdi defterdan isterler ... Anı dahi pa ilk vuru~u y~pan ~l"mırsno:tulardan yın fohlne bitti ! düıı akpm l.'Ult on sekiıde bily~ 
hiç ehemmiyet vermlyorla1.'dı.. d'-·"' M l" h Arılıada,•--ıra ----- topu kapan A1tmordn ula .. ~aıt VASlta- 1K+ıl.Tct o~ruE =bir yu.tt .. a kütlesi huzurundl • ver pa ~.un... a t•mya, zaran assı su.-, .,. ... --. · ı n ı. k 1 · ·• le · ,_ d ı.o ,. , .• v .n. - -""4117 -• -Atm etrafını saran adamla!" eski ye- A lh 1 L .u_.1 nbe- )f I A- ~1~· " emı. .. spor a e<-• on rıne ra ar Al · . =renle salonun en şerefli yerine asır 
-a......a ...a.- k l d "-da zaran mma tere o ,m..,,:&: "wue ada a maldı .. "' of da ~el diler Saitten Ham .:ııve g~en top 81_ Uıvın 1-0 lı'k zaıf ;:ıvanta11 ma,.,n ne- : b li J 1 • HüSDI 
"""k~ -&• ""&d ... m ya a ~,,ö h;u• n] atUrtı ri Adet olagelmiştir... C Kemal ahalJ kı bir ~nı~la Df"?llbnor a~brma bl- tlcesi ÜZPrlnde tet"eddi\ı husule getinnis- ! mT ıı, kveta uafmındnaııeh~th·~.~~~ __ ,1_ 
pe ~ya e memnun g riil'Oyor ardı ve _. Bftmedf ..- d ~ paşa m esin- ·• . . . 1 ti. Şayet ı'O-ıglr bu devrede birinci dPv- : ona r an ır ı~ y~ 
bu memnunfy~t bil«tn ı:orhalann yüzle- ine "~MustafKutlu~tiveni etarkbanadQıkH~ e- nnc~ dakhıkadaldtakıld 11.,,Aldt akıkda arda redeki gfbl sıort 8mi' olımvdı vazlyt't ! r~ yurttaşların arlı: Ş~m~ ~ 
rinde çok banz bir 4t\Jrette kendbini (l) B ~ tati1a flat it Y Og&U a """" ca ~u- yapllan u go en sonrc>. mor unun, b" lkl b i ek ..a = baglıhk duyguları iPbaruz etürılllll'f 
g8!teiyordu "e fa~ taril&tn sltttmadw"' en nuyle yaralamaktan mamun ayni ma- rllzg~nn da yardımiyl.., cııvı ade-cfnl art.. ır evv . maça enı: vec ve rUzoo- ive kendilerine de hı.ılkwinüı tazi.d" 

B h )0if i ı lan halleden fıyas Babadolan ıtehrimlz alır tırma.~ı be,·leniyordu Faka• bilalds iş rın yardımıylo oynıyac-2k olan Gmçler- - tı "b1&A 1 t 
asan a en n ya varma na mu- ld E' . . . birJiJti sayı çıkanıeak ve belki de galip = ı .._ o unınUJ ur . 

kabil, 1.0rbalardan birisi cevap verip de- ~fDE'lfl.ER.. ceza mahkemeslnde yapılan dunqması aksi o u. ~er Hıundi devrenjn son da- I ktf F k .. , d la E uıııııımmıı u ı·ı utlllllfllllltllUIJllta!.--- ' 
cU ki: v .:. sonunda suçu sabit olduğundan Uç sene ktkalannda çektiği ~tht t~dtifi bir gol ge ece · a at .rµta~··n •ansın an ° -

- Bire sefih oğlan.. M;.J10klne saray Aydın mebusu bay Nuri Göktepe iki ay 11 gün mOddetle ağır hapse ko- daha kaydetmemiş okvdı ilk dakikada- ~/1 ~.!!:' :mam;ı ~urm~ ~u. 1'1$ACA 
\re padiphlara mahsus yalılar yapbnp Ankaraya, Cümhuriyet gazetesi yazı iş- nulmasma karar verilmlştlr. ki gol, bUtiln maç imtida~ınca Altınor- dan ~- e ~---- ~ den • • • • • • • • 
l..t .. d tu bili-'-' oyna ı ve maçın :ııuJU11rın.a ~~ ... mr e 
~... e o rmasım nuı ·• Jerl mUdUrll B. l'erldun o.nan Menteş kara k abadan 2-8 -11 -'--•- ......... -...... 

Böyle ihtişam satmrğa ve bu kadar oğlu İstanbula gitmişlerdir. EL HAMRA SJ NEMA s.ı.N DA :~~~il A:y - Demt,.,r: ~= Yazan: E~~~~K.A~_!! 
Bu H A F TA - B u a u n du - Gmçlerbirllğt brıı!asaeaklardır. Sivriliinek mevsimidir, mflcaclew' 

T Si d 
•••••••••••••• ~ - ZABR'ADA unutınıyalım. Bu küçücük mahl~ 

ayyare namasın a T.l.• 3646 Muazzam ve muhteşem bir Atk, Kaltramanltk •e fedaklrlık fılmt.. ~ki rolil çok büyüktilr. o .. ~ 
il ROGERS RANGEKS'in Cihanşümul FMri_ çük, cılız, ıaif, sesi ince olanlara .~~ 

.... ICentaf,...ada OPlllGll oek diyenler vardır. Anlıyana a!~ 
İMPERIO ABJANTİNANIN RAKİBi (lfORl'RWESI' PA• A QE) ıHlftqllll dftdftrOldL saz, anlamıyana davul zuma az, sö'dl ,r 

MADab> SAllNELERI yıldıza ALTIN VB Blu,ı)a SESIJ DO Kmw~ kıw.atmıa Savlar kS,U rind: pek beliğ bir man~ ~de.~:.....t 
ESTaEIJTA CASTRO'nun ZAFERE GRU dMet onnanlannaa E>vvclki ~ece •at l>un dost.Jaı:ım~ biris_l sı~ 

Y..ttllı isPA:NYOLCA SÖZLÜ, ŞAIQCD.I, DANSLI virmi sıralanrıda yangın .cıkmıJsa da ıhaldw.cla ne ~ b~ tıelhih ve ıo»fl' 
~ ı• L ı ıdertıal yetişHerek civar k:iyler halkının UN yaptı ve dedi ki • .. . , __ _. SE 8 E R 8 E R TABfl RENKLİ yard miyle söndürUlmU,tUr • - cı::erecıe birJ=rm:k :z;i 

YAKATANLAR : SPENCER TRACY - JlOBERT YOUNG Kansım bıealılo.dı.. ~ ;:u~ llçanl ğö~ b1dv. 
SBN • NEŞE, llU8hdıJ • LOK& DmOllUJ B'OYOK OPDA filllll 

AYRICA : iNGtıJzCB sön.O' (BAYAT GECELEld) 
llATbfBua : 1 - 5 - 'I .. 1.15 te." " ...... C1JMA&'llSI vs 

PAZAR GONLEıd L3t DA İLA''E 81EAN8L 

JUDfALDA - En - n lfilllim HAR p HABERLERİ.. Servilimeseitte RasPn oi'1u kaMp HU- mete kalkanz, neden? Cünkil her' -
SBANSLAa: Her da: Z -4 - 6.30 ve Aksamları 9 DA BAŞLAR.. ~eyin, kansı 36 va.c:lam~ MelPği btçak- de muzırdır da ondan .. Acaba bir f/!11'_ 

Camartesl n Pazar ıtınJerl tt •e J.30 DA BAŞLAR.. t k d t L-A DiKKAT : &il' • bütüa ~ Ok seamlar 'UCU'Cdur.. a amm an yara am•'" VP tuh lmuştur. dl kaç yılan adanı 10kıııu$, kal; .,.,y 
FIATI.at ı B1riMJ 21- BALKON !5" KOLTUK se KuıtUŞTUB.. Blrı ftız lıaçırma OG 'ası.. Si~ekt.:n ~zararlı olmuft!'f~....., ,_ ______________ _ ____ ______ , ,1 lldanın •ıra m.alaallPlerindfıı ÔB\et' clt· Bılik:U ııvrüıme.kten ytlz]erce, ~ 

tu KAzım Kartal aynı mıthalle-den 19 oe insan 11tına alır, belki de ölenletl 
&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil .. ~lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiillmillliillll_miiil ___ _________ iiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiillim-&iiii-iiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiliiiililiiiliiiiiililiiiıliiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiilii yaşlarında Recep kızı Rabia Kukanı vardır. Bir yerde sivrisinek gö~ t' :·········:· .. ···--·--.......................................................... , .:ı-- -..J •• B ,_ 1 .. kt daha .l-L-.J. •• "1" • cap duyarak d&ııflyordum. Benim için ır• u-~~Y'"'l.IU. lrbirimizl ne kadar Aaçıımıt ye her 1kbt ele ,,oo.lazıml!hr. an gonne . en •.u::uö.IC'\ ven~ .-_ 
S:• !. BUYUK J:.YİKAYE .. S :.· bunca fedaktrbldar yapınq olan iyi ~k g5rltrwek o hıtar çok birbirimize - lıdır .. Hakikatte bu merkezdedir; -~ 

~ k:alpU Orhanın yUzUne bakamıyordum. ihtiyaç duyuyorduk, şaratı öldüren pompalı ilAclar o ~ 
: : : : A-'·- aOkOtu da benim a..ı.. bir lt- r-df k-.aı _ _ _ ... _1 --e -t·-~ f:imall A f ri ltatla A l- da ıucuz ki; sıhhat pahasına 20 ~ .... ••••H•• n•• H••••••••••••••••-•••••••H•••"- •- ·••••M-..-• .. ••: ........ .: ,.~ ~- ~ ".ll.U&llJe «&J w~uıuq, ~ ":/' :her şeyi halle k.ifidir-

K eli d t •v• hamdı. ~ !:_~~onn:~!_~ man/aT mok•atlaTına Sivrisine,;.; büyük bir diicım<>n ~ en m en ~e,. ı~m o an... * •815·_ .... ., .ii;~ -na.,-= ·~.... ..... ~ 
~ ~ .:lliJ- olaa bu çocup "'1ns için iilemclelı • J "f lım vatandaş... 1 

- ------ --_,s..s------ - - - - _ .. _ u.. -ıa·•- Anların L-•:...11- ---a erııemeaı er .: r1t1111mımu11111WUW111waMWW111...,.... Y.ltp!M'" bp eda PY 9ftUC mı! Veo- ,... 16-" ~flll711C J'lll17v&umD. : 

y AZAN: CIÇ l"lf.DIZ di,1 buaJanak. Tabii bana nzı otmm- Bununla bttaber bu ID8radm Te "- { Basttu-afı 1. ci &ıhifede J S lfJŞAfll.A.NMA 
yordam. o bdar hararetv. ~- cndt,eler beni çabuk y;prattı. !htiyar1a- ._.. Flke brakol111M111 uptm.. aa.- S dllJ - 11 - dı 1d. om- ~bile ı.na kar- makta olan Vlcacluma bu bdar yük mandan ı:ıs İtalyan ve 100 yerli em .a. E Şehrimizin maruf fü"carlarıJt e--

- Dmleyfnlz. !lft'lldn. anJı,orum. du. Olcay hemen lıtc; bir vakıt l!'Vde de- f1 1- ..... ~ .. taf1anlılı IMter- alır geliyordu. dık. Beş top ve mühim mikd•da harp §Bay Ahmet ArpaC1 ğfu ~T.erl.me!~tl-ı 
Daradan .ödiYonan. Pek ...._._.._..__ .. ._._ ıc.:uı n..a.- '-'•'- .....ı..ı..a.-.. x.- memlftl Şlmcli ._, lmk ~_.. _ _._idi. Evde de yapıJaealt _,. ::.a- _ _;ı_ zı-~ 'lfln881 ettik.. VaWi•m up- E yan Mu~~r A:rpı.~l'"lu ıle .~ 

:>" J ~~ mır- l!:UU&. "u-. ~U&&U \'"n.&""15-.u .. ra5ıuen, ~ .7-.auıua __ ,.;ı ~-..- ~ T1UU&, ıtuıd 200 • hnm tı - 'hesap mutehnssısı Pn SaJAtırn,... 
11!7· Fakat bqb yen'le lııahtJr-1& beklenmedik dakikada apaımz çıkıp Kendimi mnur ~eıuw:te çabsms- n Ap,,.. .. , ~0bemeıs vakti otduiu 8 esır a *ı!i r. : yAe dın . 1 d ~ hy b r 8tdık· 

- Nende? ~ek yoluau bu) ordu. yorum! Bir çok bclmlann • hattı halde. biç 'bir hv-wa bana prdun et- 5 Y ı!' msan an ı-;ını a e et Sı-
Adeta nefesim bll1eeek dW ...L- BUtGn dO-''-eel@!':ı V d. Ut kadıniann _beni anltfteaklann iyi mlyordu. Blltün Aludm ayında mca- Kahire, 3 (A.A) - Askeri sözeli hare- ~Y1 ~l DlJanlılara llO'!•U" saec!et1 :::: 

"..L.. - .. ,,.._.. :i""'' ~ ıye m e- 1 :anne- .........__ ' kit hakk d · batı · tir • - enz ' 
uu. YeeclhtL Ona karıı ~<itımla mftcadele derim. fnaaıı ihtlyar1adıfını, theliihıl fiil pdlmUM! ntmen, lrulOpte her • "'ıb~ışı:m ıza verış ı1 'bt =.: 11•1 ·,. 1111 • • .. • . , 1 • '"' '=--

- Nerede i.s!eT3t!D' Bana~ etmele çabatıyordum. Df'li oldutuma k~linf. Mr be ..._,.e kadar :q- bir bç defa tema Ofll!JO!", Y1nnf yapn- - 0 şmamn P anı se r ""'.". • ' ·--·- • ~ 
ğin 1ft'e gtdeceiYim. kendi L- -"- • ıL-. _ etm-L .1....:-.-J .__ -· -ı--'W .. t h41:1et1nı,e ı...:__ ... _,.kızlara 1r- -'- .ı....t..-&..a.. • ranna yapmaktır. Fakat bunda muvaf· mm en cenup kısmında <klin tr.ı" 

A~ uuıa ı:& .ıou;rvmurn. J\.111 _........ ~~"'~ IWIQlm ~ ~ -P OJlll, .... _ ~WK fak olnw,,,.. her~ bir .. ide di 
- Hayır, bayır! ~- Evde ve Wıçede kena!me !J çıkarmala Bu ma genç1ik ça,b~..a bamın r.ıefte blıyorıium. aildiii .,,,. --- . eki .. ~ ~ ~ d T ,_,, .. de •Yrİ5efalnill 
- Bana yabm bir +ek .ık 1'117-• in- a.lraşıyordum. lhtlpeı YU'Chr. Blll eeırilebilecıelW ıcocam ~~Yakıt , "'' ;rouauaemtŞ ugmm 5 __. •• ~.u-a ?• ~ ıgı,1,1Un ftaJyanlat 

gt1I Keıadnluı... Yaza bir~ defa. gWiee bul,,.tuk kendi kendine isplıt etmek ister "91 durdurmala nr ıibidir.. kuçuk bır ~arrm:onu 'V8rdır. bffnd ıı 
Bent bir weee enet tntt ettı..timiz bu- Kapalı bir araı.,.. ~.)yor 'n onunı.; Ya Vecdi! ö,1e ar! onun ki'hemm Mr tmnu~ ~~ :-= ~~ lhl~ ıellenletiıa eberiyed- simdi Tsana ~ölünün cenuP ~ 1 

sJll-
!.der gıöl, unn Mr 8"8 d• 3pıtt1. •• Son- kanrlaıtm!ı,inmz Yl!ft gidiyordum. tecrfibem 'Y' Veedl benhn bu d -, ili .... yalar teıttil ~.Tank cll- kovulmuı olmakla beraber ~ 
n çıktı ve ~ daha "" ~ P'abıt Vecdi de oracla bealrr.~ biri~ ka1armm =...lıapt.m•~ı:--- ~e iftihar eclt ~ ~affa- ~l'lllÜn lllftrll!kkep .._ Alman linde h! m!l'dar ftaly!1° ~ bl ~ 
nmhttfmde1d han bir m.~•w:dl A,.1 Bir kaç saniyelik bir 5P.adc>t calmak lçhl nilik ~ f!!ltmJ.fll 

911 
ftl" - 79- Bir aı.fı A,.r ~ Wr t.ıl dlzhtam~~:-· t~ Bır :.'~.::.: ~ ,,,.,, 

hUlyalara dalıyor bana kiblrlhı duruyor kırlarda uzak )'t!:l'fe.re ~K gitmek icap Birbirimize 'le yeır.i., .ne viad yap- lteni ıflzerek: ~'"'1- =•Ma dllnk11 r-.1 lıllı111iın maraya 1:den bilyflk yola 25 kilo?,,,. 
"• ancak mecbur oldukça hltap ediyor- t:c!l7orc1u. Soma, bundan mGthq bir M- mıyorduk. Aşkımız bu naıin anlll§l!la- -c Bftmec!i .- alındıimı bildirdiii Bahrdaj, Tsana gblU- mesalede bulunmaktadır. 
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}'eni harp r:asıtaları 

Sun'i sis kıt'a
ları harpte ne 
işe yarıyor? 

}'' unanistanda ne ka
dar Avu&turalyalı 

asker vardı 

Irak Beri inden 
dım istedi 

y ar .. 

[ Başta rafı 1. ci Sahifede l 
muntazaman bu hadisenin .sebebini Mih-

Yunanistan toprakla- · 
Tından ayrılıp çeki

lirken ..• 

)f Odern Türfı ordus1:n· 
da da mevcut bulanan 

•i.t fııtalarımn gördii(lti 
işler llüyülıti:ir- . 

Yazan: l\L EMiN ERiM 
Sb !atalan modem orduların en yeni 
~dandır. Bu sınıfın mahiyeti: ~: lltk 'le faaliyeti hakkında halkın bılgısı 
cıı . azdır. Hatta böyle bir kılanın mev
ltr dıyetinden bile belki pek çok kimse
lt:ı haberdar değildir. Halbuki sis 1cıta
llııiL~e sis, milli müdafaa tertiplerinde 
-"'Utn kıymet arzetmelctedir. 
cıla~kiden beri muharebelerde - sun'i 
l?ı tak istihsal edilen - sis ve yahut du
tıı~tıdan istifade edildiği pek çok göriil
~ tışti.ir, Son zamanlarda ise tekoikdeki 

ı lat11kkilere bu sahadaki yardımcı vası
f !ar daha ziyade inkişllf ederrk tesir ve 
~Cl~~aları artmı!:!, fakat vazifeleri aynı 
t:~Ul§br. Ancak asri -nsıtalarla istihRal 
b ılen 1lis sih.h.at için zararım: olduğundan 
btıkun her hangi harp maddt-si ile tahrip 
~~ 11llından aynı tutulması doğru deği.1-

t, 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
yare filosuna şan vermiş Polonyalı pilot 
Kont Javlski. 36 düşman tayyaresi dü
şürdükten sonra kahramanca ölmüştür. 

BİR TABLİYE llİKA.YESi 
Londra, 3 (A.A) - Royter muhabiri 

bildiriyor: İngiliz hava kuvvetlerinden 
bir yüksek subay tahliyesi kendisine 
tevdi edilen 2000 kişiyi nasıl kurtardı
ğını şöyle anlatmıştır : 

- Kumandam altındaki efradın bü
yük bir k..ısnu zeytinliklerde elimizde 
mevcut harp malzemesini tahrip ettik
ten sonra sahile toplanmışlardır. 

Yunanistam terketmemize rağmen, 
Mora balkı bi7.e bol bol çiçekler ve yi
yecek vermiştir. 

Moranm cenubunda bir limanda sekiz 
metre boyundaki küçük bir vapur i~.n
de Yunanistanı terkeden en son subay 
bu kuvvetlerin kumandanı olmuştur. 

ver devletlerinin entirikalarma atfetmek- [ Ba.ştarafı 1. ei Sahifede ] 
te ve lrakın ekonomik ve stratejik dan mürekkep kilçük bir müfreze adet.-
ehemmiyetini tebarüz ettirmektedir. çe üstiin düşmanın ş'ddetli hücumuna 

Tay mis diyor ki: maruz kalmıştır. 
Yeni Irak hükümetlnin Mihverle işbir- Olimpos dağının cenubunda Penyos 

~iği yapmakta olduğunda artık ~üphe boğamıa yapılan -dÜ§m?n hücumu tard
edilemez. lngilterenin Irak hükümetinin edilmiştir. Ertesi gün hir Avusturalyalı 
.6Üiniyetine teessüf etmekten, zaferi Arap livaya mensup iki tabur geçidi müdafaa 
istiklali için bir tek ümit bile bırakmı- eden kıtanın imdadına gitmiştir. Bir ll
vacak olan diktatörlerle ~birliği yap- va miktarında İngiliz kuvvetleri iki Al
ma.ktaki müsareatına şasmaktan ve Irak- man fırkasiyle kahramanca çaıpışmış
taki haklarını ve setratejik menfaatlerini tır. Müdafaada bulunan k!talar ağır za
mümkün olan bütün şiddetle müdafaa yiata uğramışlar, fakat sağ cenahların-
etmekten başka yapacağı yoktur. daki kuvayi külliyenin ricati.ni temin et-

l.ONDRA RADYOSUNUN mişler ve emniyet altırıa Pl~.;lardır. 
lR..l\l<LU.AP.A HtT ABJ MANASTIR GEDtôt AÇILINCA .•. 
Londra, 3 (A.A) - ingi.Uz rndyosu Raporun diğer bir f?_.-;lım'!a imparator-

="rapca neşriyatında Irak hakkında aşa- luk kuvvetlerinin ceınubt Yugoslavya 
P,:daki hitnbı yapmıştır. müdafaa hattının kınl!"'Ulsı üzerine baş 

«lrak mil1eti, şa.hsi menfaatleri ıçın ~österen tehlikeyi önlPmek maksadiyle 
lngiltere ile kavga arayan ve memleket- Manastır gediğinden s::ırkan Alman taz-
1.-rinin menfaatlerine hıyanet etm.i~ olan yikini durdurmak için sarfoıttikleri gay-

JAPONY ADA Rasit Aliyi V(' bu bir kaç askeri şefi red- retlerden bahsedilmel{•edır. Almanların 
det ve kovl Raşit Ali. Irak kanun esasi- l:üyük zayiat mukabilinde yaptıkları 

MUZAJKEREL.ER.. f.ini ih1al etmi~ ve memleketten kovduğu tazyikleri müttefikleri OHmpos da~ın
Berlin 3 (A.A) - n.N.B ajansı Tok- meşru kral n~ibinin hayatını telıdit et- daki yeni müdafaa mı>vzilerine çekilme

yodan bildiriyor: tmp:ırabr hru·iciye na- miıo:tir. ğe mecbur etmi~tir. 7 Nisand a'lcşamıl Yul
zın B. Matsuokayı k~ıbu1 etmiştir. B. Raşit Ati Mihverin emriyle harbi goslavyanın bozguna uğra tğı an a~ı -
Matsuoka imparatora So\ycllerle yapı- lrakı. tesmile hazırdır. Ve siiratle red- mış ve Manastır gediği açılmıştır. Flori-
1.an bitaraflık paktınd~n ~onra cereyan rfedilip kovulmusa memleketinize müt- nanın cenubunda Alttineon civarında 
tden siyasi hadiseler ha}.-kında izahat h!.ş ı.slıraplar getirecektir Sulh içinde mitralyöz ve tot>Cuyu ihtiva eden bir ta
vermiştir. Bu mii1akatlan ~onra kabine v~amak i&liyorsanız, para ile aahlmı bur asker küçük bir subayın emrinde 
başvekil prens Konoyı>onin re!.-;liği altın- •ntirikacılan deviriniz ve kanun. ve ni- olarak feda.karhkla ~arpı;ın~tır. Ertesi * da toplımmış ve içtinı;-ıa nazırlarla bir- zam yeniden büküm sürsün. "abalı general Makey fırk~ kurmay er-

"" Skis.in asrımızdaki istimalini anlıyabil- lıkte ordu erkanı da i-:tiro.k etırıişle-rdir. Londra, 3 (A.A) - Deyli Telgraf kanivle birlikte buraya ~~_nderilınişdtir. 
q•e Beraberlerinde bir tooC"u o:.U<ıyı, tank a-
ı~ır-in muharebe taktiğinin mühim bir azı>tr_si yazıyor: 

t_ ı d b ·ı li b'I' k" k" b' • pı fi bataryalan ve bir f!ıb11ru nc.ksan ol-.ı • nnı tmıaca hatırl.1yalmı~ F.ııki mey- a tın a .ser estçe ı er ye 1 ır ve or 0 - «Rasit Alinin ?r AJman a,anı 0.".1.u-
~ll _ .ı .ı ·1 · d ma'k i.izer"' bir Avusturah-::ı. llva.c;ı bulu-

~l't llttt~arebe1erine ait manzara1an ih- riine ateş enen Qüııman mevzı erın en ~1 muhPltkaktır. lngiliz radyosunun Irak 
ı. ak · · filAkla '-' · nuyordu. Bu kuvvet bo~n7t müdafaa 

d :ı... eden resimleri hepimi?: gÖnnÜ!5Üz- sa.ııoınar son .ıus m a nnın yaıunıne m·ııetine hit.c:bmm semereler vereceğine 
IQ' h k d d' kl la R el enen kıtaları takviyeye ı:önnerilmiştir. ,.__; oanıt duman1an bu ~evhalarda za- a ar ıişmana ya aşır r un an son- inı•""'J\k icin ivi ~l\rtlı\!· vardır.» ... r, d h k ı Bunlar. Alman hücumıona ;ntizaren Ak-ı..tlctlnsurlar halinde yer almıştıt. O Vl'I- ra sis atıcılar er Rl ateş ·eser er ve o i5YAN EZiLMELiDlR ıq k yıld ı d' ·· · tineona yaldaştılcıı Burcı-1a mevzi aldı-

L. r barutun duman rıkı.uml'\81 zaruri va it ınm süratiy e Wıman uzerıne Devli Meyil .,...,.et"i diyor ki: 
uı: ... T hki "·- lar. 9 Nisanda Almanl?.r Florirum.ın ce-
~ tn&kur telakki edilirdi. Cünkü bu hücum edilerek baskın yı.pılır. a ·m «Vaziyet en yüksek vehamettedir. l 1 ~~ 1 h el V• nubund.a görülmüş er ve genera Ma-
...._ lln, at- eden piyade yahut tonru- edilmiş hir hattın le örgü~ü. su en egı Irak isyanı muktedir olduğumuz b ütün k 1 l dd tl uh '- 1 ·""" -..- ,.., c1 h · d d' key as er eriy e şi e e m areue ere 

~~i dü......,ana u .... ederdi. Du- l{ibi manialan a sis imayesın e üş- 1<udretle e.:ilm.,.lidir.» rl k k 1 
..... Ulfill h d"l .__ . girişmişlerdir. !mparatc u uvvet eri 

l · ın ve hafif olan barutun mima]il,. man tarafından ra atsız e ı megsizın HALK HOKOMETLE DE C.IL d "'' • b 

ş,.Tt$ V~ R1.. e;wt 
cı: {RÜŞTÜ SAATMAN,KuyıımcuCı.r i B.ZAHAROF, Hükumet K;ırş.ısı 

D.GA6AY Yor Btd.Cttn 
~ M .FEVZi KA$1-I, Bateıh., 

TOP~.-.N 

SİPAR' iÇlN 
.SATICIMIZ OLMAYAN 

YERLEqOE. 
ACENTA •RA.NIVOR -ta.. 

~.r~.r.r..r.r.r~~~..,,... ............. ..,,...J""/~"'.'!i""---~..,O'"'"//.~/.ccr/..o.:ıı-~~.r.t:"~ 

Anadolu Derniryolu ve Raydarpasa limanı sir• 
lıetıeri ile Tasfiye halinde Mersin • Tarsus 
Adana Dendryola Kampanyasından : 

Anadolu Demiryolu ve Haydarpaşa limanı şirketleri ve tasfiye halinde 
Mersin - Tarsus - Adana Demiryolu lnunpanvası hisse senedatt, tahvilat ve 
rnUmesı;il senedatı hamillerine : 

A. (Türkiye ve Almanya harici) kontenjanına dahil olan sencdatını B 
(Türkiye) kontenjanı rejiminden istifade ettirmek üzere memlekete ithal et. 
miş veya edecek olan hilınillerin Ma1iye veknletine müracaatleri ilD.n olunur 

1633 (1005) 
~~~~-?~~r.:ı::ıe 

İzmir Def~erdarıı- dan : 
İzmir körfezinde kain hazineye ııit dalyan 'e voli mahalleriırl.n 1/3/19U 

tarihinden itibaren 28(2/1944 tarihine kadar \iç sene mUddetie balık avlamak 
haklarının taliplerine ihalesi için }'apı1an mümyede ve pazarlık mUdoetlerl 
zarfında talip zuhur etmediği nazarı itibara alınarak bwtlardan Homa daly:a
nının 14 bin, Çakalburnu dalyanınm 1200. Çilaı.mak '9oli mahallinin 1000. es· 
ki Gediz Voli mahallinin 2!m ve Kırdf.'.niz Voli mabalHnin de l<lOO Ura beıiel 
mukabilinde yeniden milzaycdeye çıkanlnıası komisyonu mahsusunca ka
rarlaştırılmış olduğundan taliplerin mfü.aycde g\inü olan 20/5/1941 tarihi.ne 
müsadif salı günü saat 14 te yüzde 7,~ depozito akçelerini hamilen Defterdar
lıkta müteşekkil komisyona müracaat!eri ve daha fazla !zahnt almak istiyen
lerin de müzayede gününden evve] Defterdarlık vnıidat mUdürlü.,nune milra· 
caatle şartnameleri almalan ilfın olunur .. 

4- 6 -9 -12 1638 (1004) 
~~..oı'".r4'.#'4'.r..co"'~~=ı:ıeooccoccccc=cı=c cı::ıc :cıı:ı ccccooooc 

Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıklano mikroplannı kö
künden temizlemek için HF.1.J\10BLÖ kullaıunu. 

.,.. b ı L L. l Uşmana a~ll' zayiat v.c>Tnırmış ve un-
Sıt .. ~r ortadlll" kalk~ bulunuyor kesilip izale edile i ir, yanut vura ara Londra. 3 (A.A) - Royterin diplo- dan ı;onra adetce fal"k d;lsman kuvvet-
~~ nn t....ırinin a-a•t kl!rtt'"ında j 8 ... köpriiler kurnlabilir. matik muh-'-ırı' · bildin"yor: l k Böbreklerin (aJrşmak lrudretiai llrltınr- Kadın, erkek idrar zorluklarına. esld 
r ....,.. W'I "'r 21.D eri kal'Ş!SIDda bunlnr!n tutı.mamtyaC8 - L-f--.X..,L-1 lr iJtihab bel ..ı.-... .. , ık Sik idnr bsm lı: 

~ b rnDmkUn oldu:;.,• tt~dar azaltmak * lngilız' kuvvetleri ile a-L muhasamat- 1 l A,~ ve yeni lft:.....,. ...... uı;.una, mesane UU. _,;•W™. ili " ..,_ .,.... ları an aşı ınıştır. Dti'5m~nın ıuıneon- k h ı•-...:-ı 'd rir Bol .... __ t • .. ..1 

1 :ntuh hed it 'f l>' t d t 1 · la neticelenen lralctaki hareket, ~aTk - bozarken yanma a ıa-nu '1 ~ · tunu emm ""er .. tılt are e eıııı 1 .. ıu7 a op u- Bu yeni silah muhtelif vazife ve ha- - da durdurulamıyaca~1 tehakkuk ettikten idrarda kumların. mesanede taşlann teşekkiilüne mAni elur .. 
~ \re hattı müsteklm üzerine saflar t~· ıekatta kullanılmağa elverişlidir. Sis memleketlerinde adet olclt!ğu veçlu1e tl\- sonra bütün cephe h2ttınm j?eri alınma- DİKKAT: HELMOBLÖ idrannızı temaliyettk mavileştfrir. 
l:l eden nn,.etler terk f!dilerelc arazi- '-ıtalan ·ı·s atıcı cihazlar ile teçhiz edil- {ebelerden• mürekkep bazı unsurların lca- !;\ zarurt olmustur. Alo.si hAld,. im~ara- • d ~!\ i b d · ·ı: d · 1 :ıo:: 0 b k • 1

' Sıhhat Vekaletinin mhsahnı biı7. ir.. HER ECZANEDE BUl,UNUR k0r,a gen if ir tarz a ıstı a e f!Uretıv ,. mişlerdir. Bu kıtalar tamamiyle motöri- !'lşmış olma.sına rağm.en nrf ir 8:!' ım torluk kuvve11~rinin C"'vrilmesi ihtimali ~:Y'·~!7~~,.ıı"A: ~~...ı:ıo'"J.r~cı-~~~...--~-:ıcıı:ıcıı::ıı:ıı:ıcıcıcıooc 
~l\ftla Te gb.le:nme temin eyliv~n rt"· 7 e olup her cins arazide koiaylıkla hare- isyandtr. frakta askeri unaurlar daime kuvvetti idi. 11 Nic:arııfa lmparatorluk İZMİR ZİRAAı' MfJDÖRLiJGVNDEN: 
Jrıı , "e ae,,..dt niıwn kabu1 edildi. B· ket hbiliyetini haizdirler ve aynen top- ~iyasete karışmıştır Iralan yakın tarihi kuvvetleri ve Yunan k'tabrı yeni mil- 1 ıtı~f - h -hı t 'ht' h 1 d b ı fı d Yeni Asır nn•etesinin 25 nisan 94l ve Anadolu .. .,.,.ntesinin 29 nisan 94 ta-tı ~P ane ve mu mma . ı ıyacı- cu ••nıfında oldugwu gibi muhtelif kısım- emen )'anız or u su ay an tara n an dafaa hattına c,ekilme!?:e ba-;lamıı::lardır. 0~ ~ 1i 

l\t-th d • • • h • "" d 1 b' k ı le rihli nUshalannda neşredilen mi.ibayaa edilecek sekiz adet Platt sistemi yer · 
11 ... t r ı ve blnı.!!ııut l!~ının e t>mmıve- lara (kıtalara) ayrılmı<>lardır. Bun1ann ornoanize e i miş ır omp o ve mu a- YUGOSLAVYANIN TY ".T'AIJA'Rl -''"-•dıx.. 
b,, l'G'k w.....ı E l h ~ l "' 1 1 k 1 ·ı il 'd' B b ] k ru~ toplu Çırrır m:ıldnesine dair ilanda ihale tarihi hakkındaki yazının ...-..·- oa 
a ~uu._ :vvr- ce tr.!!I zıınu 0 11

"' lüzumu kadar cephane ve nakliye araba- ni ump 0 81 s esı ır. u ııu ay arın ı: - Harbiye nezaretinin l"ımorunda Yu- görillmil~; ... 
•it~ .dumanı l>u~nkü rnuhaTe~lerd~ lan vardır. Sis kttalan ya bölük halinde serisi !'İVR!Iİ citıavetlere kurban gitmiştir. L b 1 k l '?•ı..u _,_ • d ta 
01 

nalind,. ve taktik ihtivaçknna uv~uıı AJ..MAN VE tTAJ .. YAN noc:lavvada kısmi ı;eıe~ eT.i. mevcut o - Makinelerin ihalesi 10/5/1941 cumartesi gilnil saat ll de yapu.acagın an • 
) ~rak kulfanılan kıvmetli ve faydalı biT muharebenin mihrak noktasını teşkil PROPAGANDACILAR~ masm; rağmen bu m!C"!Yll!'ketin harbe !iplerin yüzde 7,5 pey akçesi yahrarak makbuzlariyle blr]=kt.e Ziraat m.Udür-
L erdun v:amta9l o1du. c-f"n umıtrr.; den yer]f'rde kulJanılır, yahııt batarya H Al ı al d haZlt" olmadı!h lrayd0 diJmel:te ve şu nok- . liiWne müracaatleri tavzihan il!n olunur.. 1628 (1007) 
~tpt ... ili h -,., halinde daha mühim vazifeler alırlar. arp, man ve t yarı pronagan a- talar ilflve edihnekt,,ıiiT: Yugocılav kuv- ~~.,coo •• ~.:xr...o:>~~il!!~~=oı-~--
'i. e sun il "· avada dum11n halini ';is kıtal&n ne kadar kiiçük dizütamlar ulanna vaziyeti isti<:mar ctmf'k ve fn- ·i.'ctlerinin tevzii yalmY a~kerl miltalea- "l'itrftfve Ciimhuri •et Merlıez Banlıasmdan : 

h kfm~t ma<ldelerln kullanılm-... ~iliz - [rak muahedesi ile ln~ilt""reye ve- h 
~ ~a ta-. ar-ı-.ı-n hıı.vaya bı~ .,1_ lıalinde oJu!"sa hareket k<ıbiliyetleri de fora öre yapılmış dc;ti.lcli. Bu usust.'l Anadolu Dem·ıryolu ve Haydarp~~ limanı ...ı-ketleri ile Tasfiye halinde 

·', 
00 

... o"" ·~ rilmi~ olan avanta il r aleyhinde hissi- 1 d 1 ~ "u 
~~ı ~nretiv. le srl•.lenme~0 yar"'rdl. B,. o kadar fazla olur ve bunlar taarruza siyasi mü1abıwı..ar a göı.f' a mmış ve Mers·ın _Tarsus _ Adana J)emıryo' \u kumruınyası his.~ senedatı, Uıhvilltı ve ı ~ •· r ' " " yah tahrik eylemek fırsatın1 vermiştir. ,_ ,_, ,_ r-• 
.~~ h~'!l •- - .,,;;,.,, 'le '-ull•nılmllktadır. kalkan piyııde ile birlikte en ileri hatta k 1 memleketin en büyü!< tP.r.ıİKeve maruz mu··messil senedatı hamil1erine : 
'll euzt. ou.,_,, a ıı: ~ tvfillet sPrbest bırR ı.masını, ticareti ve kAf 1ru 

t 
~la hlr eürn.tli hücumbotun hamunıı kadar giderek pivadenin taarruzunu ibadeti ile m~ıl olmaınnı iorter. Millet olan cenup kısmına ı?ryr i vvet Maliye vekaletinin almış olduğu karar mucibince, rekuponman yapılmca

!>ttı• k - birden bire whuT eden her cins ma- t!önderilmi~tir. Kuvve•!erin tev7Jf pl~n- ya kadar, B. (Türkiye) kontenjanına clahil senedat kuponlarım tahsil etmek: 
~iği ıtosu.ntu_!'_t~ t~n ~nra d,.r1'11l J1al1~t>T· .,ialar karşısında dahi - kolayla~tınr- muti ve halimdir, kanunlara hürmet- ları Svetkov:iç hüldimetl !:ırafından tan- Ilzere ki~lerim~ze müracaat edecek l:fhnillerin kuponlannı senet beden]e 
l'ı sun llU'ae n.you1duirunn. tan~la- 1 t b .ı • k h b' f kardır. Atman ve fta!yan pröpagandası- zim ve tatbik eıdilmi-;f-i . G!-'!leral Smovi" b l rl i ]-"'•W• ·ı•- 1 1632 1 \ 1'I da böyle ııis ic;inde ıı:izlendiklerini vr ar. şte u anaa sıs .ıta~nn' er ır er- rıa kutak asmaz. rivle birlikte i raz etme e cap ey e-uıgı 'I. Clll o unur. { 006) 
Qlı 1 .. , k k • b h bu planlan degvistire<-E'K vcılnt bulama- ~,.~,..A"".r-"~~~#>=-~'"·""~V::~..«;"'~~o-=ue~~ 
~l rı ara benzeT bir çok vaka!arı sık sılr dinin ustalı ve cesaret: at i ir e em- fRAK ORDUSU NE KADAR ? mıstır. - ızMtR SICiU TlCARET MEMUR- türk llras,ndan ibıuet olup bu paran10 

ti"onı7_ miyet almağa başlar. Sb lrıtasının vazi- Ordunun ban kısımlan erıd~ vere- LUCUNDAN: tamamı Emil Şove tarafından vaz edil-
,,_.r:'akat bütün bunlar, - şimdi bahsi-, fesind~ muvaffakıy~ti için piyade sınıfı- cek tafra furut!fok1ar p.eşindedir. Irak- ALMAN ZAYİATI BUYOK lzmirde Birinci kordonda 95 numara- miştir. Diğer şerik Jerar Şove sayü ameU 
'"1"e kil d k , _ hi 1 ı~ 1 ı· Temıopil meV7.i1crirı'n t,.,.rkinden son-.. ..,, rne'9"7,U teş ' e en - 11is ıtaıarınm f'ln sa P 0 ml'lsı azım ge en ma umat ve taki karı~ıklıklar bıı~ünkü günde can st- da kitaprJık ticaretiyle Emil Şove ve ile icıtirak etmiştir. 
,....,, t .. b k d h' lm ra imparatorluk kuvvrtleri tarafından ... · i ~ll'ıı .aanu7.1 mabiyettt'kl muhattbe se- mumare!leye u ıtanın a ea ıp o ası kıcı bir hadise te~kn etmekte j,.e de 1rnk ogvlu Zerar ünvanı altında iıtigal etmek- Madde 2 - Mukavelei esasıyen n 
''len n h d h kk d b .. -k - yapılan ricat cok 'Ssidd ... tli bombardıman ' d 1 dil .ı:: l ~ al~k;ı<:lar df'~ildir. Sis kıtaları ve ava urumu a tn a uyu tecru- ordusu mühim bir kuvvet degwildir. Sulh te iken bu kerre (E.mil Şove ve ,eriki) ü,,üncü maadesi şu suretle ta i e -

11
""- b 1 · h b l 1 d T k k altında muvaffakıvet1P basanhmstır. "~"an rnev:z:ile:-1 ifoline ve yahut tam e en aiz u unma.sı a-zım ır. a ti 7.amanında 30.000 askerden ve 15.000 · u-n-nını alan i•bu •irketin yeni ticaret micıtir. 11.,<.ı Bu harekfi.tta İngiliz topr:usu ile Y Piıi ·.. -... ,. 

h il~. taTasımt mevkilerine, kazernatb- vaziyetleri hakkında esaslı ve etraflı ma- poli~ ve iandımnadRn mÜTekkeptir. ünvaru ve esaa mukavelenıı.menin bazı (Kar ve zarann yüzdı! altmıf beşi 
" 11\ ı_ lA b . fi •- Fa Zelanda ve Avustura1va fopculan mil- d be 11.~ 11.ıı::inell tüfek ve top yuvalarına si umat ve ütün sını ann müştereıı: a- IRAKTAN ÇIKAN tNGILtZLER h maddelerini d~•tiren mukavelename Emil Şove ve yüz e otuz şi Jerar .Şo-<qt\ n l' ı ı kuf im bir rol oynamı~lardır. Düşmanın - .. ·y "' ar. ou ~ureth mubasım, bizim kend; ıyet ve tesir erine tt'lmamiy e vu ve Berut. 3 (A.A) - Traktan gelen in- ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin ve'ye aittir. ··ı~, ... ·1 · k ff k · d ağır zayiata ugrav tıld1ı"tı ınuhakk. aktır. ~., • .''ı erlrnbdn bir kısmını ve yahut o !'Is ıta!lının muva a I}'etini temın e en ıriliz kRdın ve çocuklan Filistine ~itmek ~007 numara.sına kayıt ve tescil edildigıv· Madde3 - Mukavele\ esasiyeniıı 
~·ırı-1 1 d d s h d k · "' F..sa.sen Almanlar da t"Pçımıuznn isabe-

"' t <laki harelct>tlerlmlzi ~örroekter> art ar an ır. ia atıcı ve cep e e i üzere Şam, Berut ve Halepten geçmek- ilan olunur. döTdüncü maddesi şu suretle tadil edil-
"'l'lll •• d 1A b' h- ,d k' L_ tini itiraf etmişlerdir. 
'd~ ,rum edilmekh kalmaz. aynı znmnn- mevzun e te a,sız ıı· nı e sa in ve nıı- tedir. • lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mi!ltir: 

"ıc:: d '- d'l k l' .. kk l k h Harbiye nezareti raportı!lda. bir Yeni E.m 
~erı hıi kesif sİ!ll fcindr- bunalarak bo ır;.at ıx. atı ve muteya 1Z o ara er mühürü ve üzerinde F. Tenik imzııın (Şirketin ünvanı ( il Şove ve ı,erl• 

b · L d fl zuh d d-_._ 1 Zelanda livasının hirraye~; altında as·-''· •e u ~al müt.ernadiven atacaihmu zaman yenı 111'! e er urun a =na 8 , J l 1: Mukavele. ki) dir. 
~ - l ı_ d l k ·· d 1 · · f b kl ır span " 0 na•ırı kerlerin vapur'-- irk:J."'biyle neticelenen M l ll},, '""'l'~i en ile istenUdi~ s.a ar idam,.. on anı aTŞt muca e e ıçın ırsat e er. T 11.1 .ı.i:t.a Bugu"n bin dokuz ını .. kırk bir eenesi adde 4 - MukBvelei esasiyenin a • 
.. n b il · d ıi1 1 d k son ricatten de bahsrdilmek!edir. Bu J -~' . a ilir. Bu halln dfü:man ü7erindc- enye gön e • en ra~ıt en i eri e i pi- manı·dar bı·r nutuk Nisan ayınm yirmi dolcuT:uncu Sah gü- tıncı maddeııi şu suretle tadil edilmi,tir. 

ıı - • d h la d b 1 b d d ,. ~ahliye Atikyo ile ArE'olid.Ya ve Mora (Ş k · h k r.. ""lnıyetsh: sayı1amıyacak bir tesir va· va e at nu a u unur v.e ura a itırer 0 -u 29/41941. ir eti Ü mi ve· hakiki eşhas ve 
'"'l!'tıı" ._ k _J 1 d plajlarından muvaffakıyetle başanlm.ış- b nk ta lı~ ~cıikardır. Si" avnen gec~nin k<>- ı<..ıta umanoan ann an doğrudan doğ- • J d • lzmirde Birinci belediye caddesinde mües"e~at ve a alarda temsil etmek 
~dtı ~I ı:tihi bir care'll'Zlik hlıı'Iİ de tevlit ıuya emirler alarak bulunduğu mevki- so v e f bt'. 72 / J numaralı hususi dairede vazife gÖ• her türlü taahhüdat Ve mukavel~t;ı imza 
~t '!r. Sis içbdeki düşman, hiç bir taraf· den tr-lefon1a veyahut telsizle sis abct- [ B~ta-rafı f. ei Sa.hifede ] • _____ ,____ ren lzmir ikinci Noteri berı Zeki Ehiloğ- Pylem~k salahiyeti münhaınran Emil Şo-
~<1~ltı~2 v~ h:+il::ametleri ve hedeFin; lannın ateşini Mare eder. Sis atıcıları bir c _ Plotokra-;iler İspanyanm yaşa- BulgClf' dili MaJıedOn• lu işimin başında iken aşağıda hüviyet- ve'ye aittir. 
~ e<l,..r. Hülasa bu vazh•ettc h:uhi" a'T. geride.ki siperle .. de ateşe ham btt .-a- mak hakkını tanımak istemedikten son- )?ada r esmi dif.. leri yazılı iş sahipleri daireme geler~k Madde 5 - MukaVPlei c-~asiyenin 7.cl 
l~~ ?:am 9eVk ve iclıu,.st dü man ki.. riyette bulunurlar. ra, yeniden İspanya meselelerine karış- Sofya 3 (A.A) _ O'sküp mıntakası anlatııcaklan gibi bir mukavelenam,.ni.n madde.si şu suretle tadil c-dilmi~tir. 
~o ~ olur. Atılan sis mermilerinde... * mağa çalışıyorlar. İspanyayı kurtarmak reisinin emriyle Bulgı>r dilinin Make- tarafımdan resen yazılmasını l"tedüer. (Müddeti şirket 1 O Eylul 945 tarihin .. 
t~<uı ~arapnel p:lTC'..Ellannın tesirleri kar Modern sis k.ıtalarınm ilk defa olarak bahane iyle Ispanyol milletini heyecana donyada resml dil olduğu il.an edilmiş- Kendilerinin kanunt ehliyetleri haiz o1- de nihayet bulacaktır. 
~da düııman tahaffuz ]çjn sJn,.rler a,.- Alman ordusu tarafından Polonya har- düşürmek için en inanılmıyacak şayia- tir. duk.lannı gördüm. Yazılan bu mukaveleyi phitler yanın-
t:'ıı.k:" çekilmek mecburiyetini hisseder binde Lohlin ve Brest T Litov,;k önle- lar ve yalan haberler çıkanyorlar. Şahitler: iz.mirde üçüncü Sultaniye da kendilerine okudum ve anlattım. 
~a t orada Cla rahat ve "'RYTlfaal kr1fa· rinde ve daha başks yer1erde kullanıl- Bir gün İspanyanın Uçlil pakta iltiha· ,..t11t•••••Bll!!l!m••••••llllllt. {kinci Havai sokak 6 rıumarada lsmail Münderecatının isteklerin..: ve beyanlan• 
"tıı.{ Cünltü .. i .. lıl arkasındar. bir harPkeı <lığını öğrendik.. Sonralan da garp cep- kından, ertesi günü bunun aksinden, bir U&W .. Gğlu Şahap Bezen ve lzmit Halimağa na avnen uygun oldu~nu ve baska bir 
ııı~u. muhasım pivadesinin vevahut hesinde.ki taarruzda kuJ.h.I!ılrnıı ve yük- gün İspanyanın harba gireceğinden, er- Kı•raJık ·hane ç.aTŞtsında 72/5 numaradu Jak E,kenazi diveceği olmadı(; bildirmeleri üzerine 
)~ti lll geleceğini düşünmek: mecburi- Eek kıymette bir silah olarak diier bü- tesi gün bunun doğru olmadıltmdan Yultanda isim ve adresleri yazılı olup r~sen tanzim ettiğim hu nslkayı tasdi-
'İ•tt"'dedir. Eğer düsman müteharrik isi" tün sınıflarla mÜ2teTek faaliyetlerinde bahsediliyor. İki asır İspanyayl cebirle- Karşıyakada İstasyon clvarmda iş sahiplerini tanıdıklann' ve ,ahaclete \-an hepimiz .imzn et~ik V'!! mi'i~ürlt>dik. 
ti / .. kurtulrna~a çalıpeaktır. Fakat ile- sis kıtalarının kendilerine verilen vazi- ri altında tutanlar, İspanyanın kendi Sadıkbey sokağında s numaralı lia- mani halleri olmadığını Böyleyen "l'e ka- Bin dok~z yüz kırk hır ııen:..si._Nısan ayı-
~ 0~ gelerek sisten ~~arsa o vakit fe)erl tamamiyle ifa ettikleri bildirilm.it- mukadderatını bizzat kendisinin karar· nenir. alt katı kiraya verilecektir. nuni evsafı haiz oldallin görülen phit- nın yirmı dokuzuncu Salı gunu.29.4. 94 l 
~ı~ a~ sis ta.bakuı önünde ha~mının kar- tır. laştırmasma mAni olamıyacaklardır. 1s- Dört oda bir mutfak iki menner lerin tarineriyle şahıs ve hüviyetlerini ı, sahipleri: imzalan. ş,,hitler: lmza-
hıt "'~a karanlık bir FÖlı;ıoe halinde bari7 Modern Türk ordusunda da diğer her panyanm harici siyaseti yalım milli kubbeli banyo yeni Avnıpa termo- tesbit ettim. Jarı. 
~dn t edef levlıaııı +,.ski1 ode: ve imluı ııevi modem harp •asttall'ln meyanında menfaatlere tekabül etmektedir. Bugün.. sifonu, hava ~zı, elektrik, Yamanla!' iş sahlpleri: lzmirde Celfil BayaT b ul- Noter: Resmi mührü ve imzası. 

Jl iyi talim ve terbiye görmü1 ais kıtalan kü neslin vazifesi, bugünkil realiteleri suyu teşkilatlarını havi etrafı bı:thçe varında 13 numaTalı _.-de mukimler Genel sayı 3151 Özel sayı 2/ 173 
lıı.l'ıl ~~(lan ba~l;a dü,.manın öoune veya hulunduğunu bu arada memnuniyetle tanımak ve memleke~..n istikbaline ye- ve bahçede çeşit güller, mavi yase- Emil Şove ve oğlu Jerar Şove lzmir işbu mukavelename suretinin dairede 
l'~lt lı0tiine de a}'T1Cl! aia ~h1ır. Bu vazi- hatırlatmak vazifemizdir. ni bir istikamet vermektir. minler, çam ağaçlan ve tUrlü çiçek- ikinci noterlirrinden resen yanlan 18 cckh genel sayılı aslına uygun olduğu 
~~~~any~id~~~m~m~z ~---~---•••••••••••••••••••••••- l~h~w~~~~~~ 8~ E~M937~~n9852n~M~~ket~s~ikk~dLBind~~y~k~bk 
~ ılır. c .. rı gittiği takdirde biz gave- ni zamanda tren yoluna da cphesi mukavelenamesini aşağıda YllZllı sekil- yılı Nisan ayının yirmi dokuzuncu Salı 
'~bl~ kaV\trn1mr oluruz: Düsman mevziin' E • vardır. Çok havadar bu ev meraklı- de tadil ettiklerini bana beyan ettiler. günü 29 / 4 /94 L 
~~1"e edivor demektir v,. açık a.razid~ B LJ YENID JLK lara tavsiye o)wıur.. Madde t - Mukavelei esMiyenin 30 kuruşlulc damga pu]u üzerinde 29 
li."dtlıksız hir harp vennt."k mecburiye- hafta Je.Ea İçindekilere müracaat.. kinci maddesi ıu suretle tadil edilml,- Nisan 94 f tarih ve lzmir ikinci noter• 
~·~dir. E*t."r dfüıman miitf.'harrik de- ,-~ 3 _ 4 (993) tir: liği reıımi mührü ve iizerinde Zeki 
t.ihlt beton mevzilerde vevahot sabit i~- V ., (Şirketin sermayesi '4.000 dört bin Ehiloğlu imzası 162 7 ( l 003) 
~~~ i.ınlarda bulunuvorsa pek tabii ola- 2' R fC Ç E 
t-11~ 0~a.la.rda kalmağa me-churd11r ve ıı.n- G 1 J 
kt hlwanın7. ve hedefsiJ': olarak öniinde- eneral Yen'ı·n ZÇEAH RYLI ' 
~<ık· aya ateş ed ... bilir ve artık karşısın-
"~ •I trıtıhasım hiicum kıtalarının na"11 
1~~~~tt>d,.n keI'di üzerine yakla~aca~ırı• 
t
1(j ~ k Z!\ruretindedir. Bu vaziyett(' CHARLES sr ARRE2'2' 
tııql' 8 1lın bir beton mevzii dij:terini hi
>il~~ n~e·i ile koruyamu Cünkil mev
hı~ t-~ı muhariplerin hk biri diğer 
t~ onlennde nele~ olup bittiğini gÖ
~11~ e:ı:. t3öy!"ce sis, düşmanı çareriz bir 
tıı'1n 'Sokar, onu lct\r eder. Kör bir düş
~ttı trı bl)şfoğu te'rdh ettiği dıubelerin-
11t ~ trı~hacim taraf kolay11kia kaçınabi-
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4MAYIS PAZAR 

Tahliyede kayıplar SiY ASI VAZİYEI' Son aakari vaziyet ----o----
ispanya ln~ilte- Mihverciler Af-

AMERiKA BiZZAT TA HA· 
REKETE GEÇECEK MI? Yunan suların

da 2 destroyer, 
5 nakliye ~e. 

misi battı 

_S .ON · HABER . . -
·: 

reye karşı vazi-
yet almağa 
başlıyor 

-<>---
Radyo gazetesine gi-fre hafta sonunda 

<liinyanın arzcttiği ~iya~i manzara kısa
ca ve topluca şudur: 

I rak amızın bcynehillel siyaset sah a
sının en ön plfınına geçmi~tir. f ngiltere 
ile Irak arasındaki ibtilafm müz:ıkere 
ile halledileceği ümit edilirken gelen ha
berler iki devlet arasında muhasamatın 
başladığını bildirmiştir. Her iki taraf 
ta mesuliyeti karşı tarafa yüklemeğe 
çalışmakta ise de vaz!yetin hülasasının 
şu olduğu anlaşılmaktadır: 

Bundan bir müddet evvel Raşit Ali 
ve arkadaşları tarafından bir hükümet 
darbesi yapılmış, hilki.imet devrilmiş ve 
kral naibi de kaçmıştı Bu harekete İn
gilizlerin itimatsızlık P.östcrdiği Londra
dan gelen haberlerdf'n anlaşı1ıyordu. 
Maamafih her iki taraf ta arada bir iti
matsızlık olduğunu beili l'tmek isteme
miştir. Nihayet 19 Nisanda tn~er Ira
ka asker çıkarmağa karar vermişlerdir. 
Fakat İngilizler ikinci d'!fa olarak as
ker çıkaracaklarını bildirdikleri zaman 
Irak hükümeti birinci kafilenin Iraktan 
Filistine geçmesi şartiyle müsaade ede
ceğini ileriye sürmüştür. 

Dün İngiliz radyosunda söz söyliyen 
bir zat, fngilterenin Ir.::ıka ancak iki se
beple asker çıkardığını bildirmistir. Bu 
sebeplerden birincisi Jrak petrollerinin, 
ikincisi de Iraktaki tayyare meydanla
nnın muhafazasından ibarettir 

1930 İngiltere - Ira\ muahedesi hak
kında İngilizlerin tezi şuıiur: Bir harp 
çıktığı zaman, Irak hUkümeti İngiltere
ye her türli.i kolayJıkJa.,.1 gösterecek, yol
lardan, şehirlerden ve tavvare meydan
larından tngilterenin istif1c>desini temin 
edecek ve İngilizler t.-ak topraklarında 
Jstedikleri kadar kala-,...ileceklerdir. 

Irak tezi ise İngiliz kuvvetlerinin an
cak transit olarak ge~ecehlerdir. 

İşte, bu görilş ihti1Mı hasebiyle Irak 
hükilmeti, ikinci defa çıkanlmak iste
nilen İngiliz kuvvetlerint istememistir. 
Ve Habbaniye tayyare meydanı civa
nnda tngiliz1ere taart"Uz etmişlerdir. 
· Bu hususta gelen h::ıbe::-1er birbirini 

nakzeder mahJyettedir. İngilizler bu ha
rekata ehemmiyet atfetmez göründük
leri halde Beyrut radyosunda bir takım 
teb"!.!ğler neşredilmiştir. 

Birinci'"tebliğde I:rakJıların bir tayya
re düşürd.illı:lerinden ve esirler alındı
lmdan, ikinci teblil f.opcımun muvaffa
kıyetinden ve tıçUncU feb1,~de Batdatta 
yapılan tezahürattan ve her taraftan ge
len teşvik telgraflanndan hMıistir. Fa
kat İngilizler bu haberlerin Irak radyosu 
tarafından verildiğini şiipheli görmekte
Clirler. İngilizlere göre Bağdattald hare
kAt Almanlann plAnıdır. Çünkü Raşit 
:Ali bir taraftan İngilizlere asker çıkar
mak için müsaade eder görünürken di
ler taraftan da Almanyadan yard.ım. is
temiştir. 

tngilizler radyo ile Iraklıları gayri 
meşru addettikleri Ra~it Ali hükilmeti
ne karşı ayaklanmağa davet etmişlerdir. 

İngilizler Basrada vaziyete hakimdir
ler, fakat İngiliz radyosu Bağdatda va
l'ifetin müphem olduğunu saylemekte-
4lir. Irak hükümeti, Bağdat ve Irakta bu
hinan yabancıların ve yabancı memurla
nn işlerine nihayet vererek bunların 
Iraktan çıkanlmalanna karar vermiş
tir. Bu memurlann lngiliz olduğunu söy
lemeğe hacet yoktur. 

BULGARtsTANDA 
ŞtK.lYETLER 
lngilizlerin verdikleri bir habere gö

re Bulgariatanm en eski gazetesi olan 
·cMin gazetesi Alman itıralinden tika
yet ettiği için ÜÇ sün müddetle kapatd
m1'tır. 8q gezete, Alman kuvvetlerinin 
Bulgaristanda daha fazla durmasının 

memleketin iktısadiyatma zarar verece
iini ve dahili işlere müdahale telakki 
~dileceiini yazDUf ve demiştir ki: 

cAlman kuvvetleri sadece mem
leketimizden seçip cenuba aeçece-. 
ceklerdi, bu olmuş ve bize ait olan t.o-p
rakJar kıta1arımız tarafından İfigal edil
miştir. Binaenaleyh Almanlar Bulgaris
tanda daha ne kadar kalacaklardır?• 
İSPANYADA VAZIYET 
fsııanyadan !{elen haberler bu memle· 

iletin mukadderatını mihvere bağladığı
nı ıöstermektedir. İn~ler, isp8Dyanm 
mihver tazyiki altında olduiunu. söyle
mektedir, hu iddia İspanyollan kızdır
maktadır. İspanya hariciye nazın Bay 
Serano Suner söylediği bir nutukta ez
riimle rfemistir ki : 

• - İki asır İspanyayı cebirleri altın· 
da tutanlar, İspanyanın mukadderatını 
bizzat tayin etmesine mani olamıyacak· 
lardır.o 

11 İspanyayı iki asır cebir altında tu
tanla r" söziinden ingilizler kasdedil· 
mektedir. 
~iJtcrf" tarafından Cebelüttarıkta 

rikaya nasıl 
asker ~eçire

biliyorlar? 
---<>-

Radyo gazetesine göre askeri \ 'aziyet 
şudur: 

Irakta Habbaniye bölgesinde muha
rebeler devam etmektedir . Buradaki 
hava meydanı her taraftan çevrilmiş 
olmasına rağmen İngilizler mukavemet 
göstermektedirler. Başka bölgelerde mü
sademe olup olmadığı hakkında haber 
yoktur. 

Rivayete göre Basradaki yeni İngiliz 
kuvvetleıinin Bağdat üzerine yürümek
te olduğu bildirilmektedir. Iraka çıkarı
lan İngiliz kuvvetlerinin mikdarı malfun 
olmamakla beraber buraya 20 bin kişi
lik bir kolordunun çıkanldığı anlaşıl
maktadır. 
LİBYADA 
Libyada Tobruğa karşı mihverin ye

ni taarruzları olmuşsa da mukavemetle
ri devam etmekte olan İngilizler muka
bil taarruzlarda bulunmaktadırlar .. Bu 
mukabil taarruzları Alman tebliği de 
itiraf etmektedir. 

Sollumda harekat azdır; keşif kolları 
faaliyetleri esnasında İngilizler Alman
lardan bir sahra topu ve esirler almış
lardır. 

AFRİKAYA NASIL ASKER 
GEÇİRDİLER? 
İngilizler Akdenize baldın bulunduk-

ları halde, nasıl oluyor da mihver kuv
vetleri Avrupadan Afrikaya geçmiştir? 
Sicilyanın garbindeki karşılaşmadan ve 
Tarantodan sonra, İtalyan donanması 
Akdenizde görünmez olmuştur. Bu sa
yede İngiliz nakliye kafileleri Akdeniz
de dolaşıyor, Mısır ve Yunanistan ara~ 
sında münakalat hiç bir taarruza uğra
madan yapılıyordu. Vavell ordusunun 
ikmal nakliyatı da denizden yapıhyor
du. İtalyan filosunun bu hareketsizliği
ne karşı, bazı denizaltıları hava kuv
vetleri ile birlikte ve hazan da yalnız 
başlarına İngiliz nakliyatını hırpalaına
ğa <;alışıyorlardı. İşte o sıralarda Libya
daki harekat ta sona ermiştir. Bu husus
ta bütün askeri muharrirler ittüak et
miş göründüler. Bu sebeple de Vavell 

Asor, Y eşilbu
rurı adaları ve 
Dakar alınma

lı diyorlar 
--o----

Amerilıan bahri mahfil· 
ıeri, buralarının Ameri· 
lıaca işgali lcizım gel· 

diği filırinde .. 
Vaşington 3 (AA) - Bir Amerikan 

gazetesi yazıyor: 
Atlantik filosu şimaJ ve cenup yolla

rını muhafaza için k2!idir. Bahri mah
fillerin kanaatine göre As.sor adalariyle 
Yeşilburun adalarına cenubi A tlantiği 
muhafaza için asker ihracı zaruıi saytl
maktadır. Dakarın da mutlaka Amerika
nın elinde bulunması Hızım geldiği .söy
leniyor. 

Emniyetimizi temin için totaliterlere 
karşı ne l~ımsa yapmalıyız Nazilerle 
faşistler de tıpkı komiir.istler gibi bizim 
büyük bir zaaf içinde ')}duğumuzu iddia 
ediyorlar. Amerikalıl:ı,. vazivetin veha
metini anladıl<lan zaman tehlikelerlr 
boy ölçüşmeğe gayri muktedir olmadık
larını ispat edeceklerdiı-

MOTEHASSIS AMELF, 
ÇOK OLMALI 
Vaşington 3 (AA) - Amerika cüm

hurreisi Bay Ruzvelt, mütehassıs amele
lerin büyük y ekunlara baliğ olması lü
zumuna işaret eden beyanatında maki
neleriyle ünsiyetlerini kaybetmiş olan 
amelenin tekı-ar aynı i~1e çalıştırılmaları 
mümkün olduğunu söylemiş ve bir çok 
gençlerin milli istihsal mıntakalarında 
ihtisas görmeleri lüzumun.a işaret etmiş
tir. 

-------
In~liz kızlan 

vatan hizmeti
ne ·koşuyorlar 

Londra 3 (AA) - İngiliz amira1lık 
dairesinin tebliği: 

Cenubi Yunanistanda Ratıs ve Nap
Hon limanlarından 12fi00 asker tahliye 
edilmiştir. Bu tahliye esn:.ısında Diya
mon destroyerimizle Rinck destroyeri 
yanan bir geminin imdadma ko~arak 
yedi yüz kişi kurtarmı.'.Şlardır İki dest
royer Napliondan hareket ederken ba
tırılmışlardır. Bütün bu ta ... 'ıliye hareke
ti esnasında zayiatımız iki destroyer ve 
dört ila beş nakliye g('ınisidir. Batırılan 
nakliyelerden yalnız bırinde asker var
dı. 
Başarılan işin azametine göre bu za

yiat çok sayılamaz. 
Tahliye hareketi üç kruvazör, 8 dest

royer ve 8 muavin harp gemisi tarafın
dan himaye edilmiştir. Amiral Kunınu
gan Akdeniz filosuna hitaben bir mesaj 
neşrederek donanmanın gösterdiği mu
vaffakıyetli rol münasebetiyle takdirle
rini ve hayranlığını bildirmiştir. , 

Londra 3 (AA) - İngiliz bahriye ne
zaretinin tebliği: 

1376 +,0n hacminde Diyan1on destroye-

Kadınlarımızın . . 
ger ısı 

• 
hizmetı cephe 

Istanbul bayanları fa
aliyete geçtiler .. 

Cephe gerisi hizmetleri tesbit edilecelı... ı::: 
atelyeleri a~ılacalı, Hasta balııcı Jıursıar 

derslere başlanacalı ... 
İstanbul, 3 (Yeni Asır) - Yardım Yakında şehrimizde de kahra~~ 

sevenler cemiyetinin şehrimiz şubesi kerlerimize çamaşır ve saire djlillP""'"'· 
faaliyete geçmiştir. idare heyeti Salı gü- için atölyeler açılacak hasta ~ 
nü bir içtima akdedecek, lstanbul ba- k 1 d d 1 'b 1 _L r.ıa'4 

1 h . . . . . ura arın a ers ere aş ana,... 
yan arının cep e gerısı hızmetlennı tes- h b k ıl · · il k · 
bit edecektir. asta a ıc ar yetiştir ece tır. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı 11111111111111111111ı1111111111111111111111il111111111•""' 
Yeni aenenin ilk 3 ayındaki ticaretimiz 

ithalat 18783788,ihra
cat 46605917 lira 

riyle 900 t.on hacrnindı> Rinek destroye- Ankara, 3 (AA) - Dış ticaretimiz ithalat ve ihracatın muhtelif d~9ır; rinin düşmanın pkike cayyar
1

elerinin 
1
hü- hakkında neşredilen resmi rakamlara gö- ler arasında inkişafına gelince, .ı.t1 

~kuna uğrama suretiy e batış an re 1941 senesinin ilk üç ayı zarfında ya- )kinci kanun, şubat ve mart aylanııu
d~: kında aşağıdaki tafsilat verilmekte- pılan ihracat, aynı müddet zarfında itibaren üç aylık devrede ithali.:~ 

24-25 Nisanda Yunanistanın Naplion 18. 783. 786 liradan ibaret olan ithalata ti itibariyle 3. 7 72.116 lira :Qe · d• 
. k 1 mukabil 46.605.917 liradır 1940 yılı- başta gelmekte ve 3.229.725. ~ .. .,', ıs e esinde içinde kıta.!\t bulunan bir Romanya, 2.674.392 lira ile AIJJll"."'~~ 
nakliye vapurunda yangın çıkmıştır. mn aynı devresinde ithalatımız 095 5 ı°' 
Diyamon destroyeri dUşmsn tayyarele- 1 7. 962.419 lira, ihracatımız ise ve 1. · 96 lira ile Macaristan ~ 
rinin hücumuna rağmen yanmakta olan 38.706.804 lira idi. Böylece 940 yıh- reyi takip ebnektedir. Yiiıe bu de 27'
S{emiden 600 askeri Rinek destroyeri de nm ilk üç aylık harici ticaret müvazene- ait ihracat kıymeti itibariyle 13.0~ 
100 askeri kurtarmıştır Dı"yamon ya lira ile İngiltere başta olup ark ; .dt 

• • x.. d el" ta ' -. sinde ıhracatımız lehin..? kaydedilmiş 8 131 414 lira ile Almanya 6 519,D"" 
nl ~ ?e1?mt'fındışı;S,n an . uşmlmanak 

1
,J!are- olan 20.744.385 liraya mukabil bu yı- li~a il~ Birleşik Amerika 4 l91. 420 lif' 

ennın ıs ı a esme mam o ır.ııı. onu • · · :._ J'O" 
torpilliyerek batırmıştll'. lın aynı der~cesinde leyhteki mikdar ile İsviçre ve 3.5~5.350 lira ile oc 

Ertesi sabah Napliondan hareket eden 27.622.129 liradır. manya gelmektedır. · _.-11/1 
iki destroyerimiz tekrar Alman tayyare- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011........-~ 

ordusunun bir kısmı Balkanlara nakle- ---<>----

S~E;'ı-S2 Istanbuldan Anadoluya 
t,!:::::k.:"~iat:_ fazla olmasından sevkiyat devam ediyor 

1 Mayıs münaaebe. 
tiyle MoakovaJa 

söylenenler 

dilmiş ve hemen hemen bu sıralara Lib- JOO IJlnden fazla genç 
yada mihverin bir ileri hareketi başla- kızın k av.t 
mış ve süratle bugünkü şekle girmiştir. ., • Yarın Harmaraya seulıfyata IHıflandaeall ... 

İstanbul, 3 (Yeni Asır)" - Anadoluy._ gideceklerin aev~e ınun~ 
denm olunuyor. Uk kafileleri .götüren T ırhan ve Ak•u vapurlıµı )ipi~ 
dönmüelerdir. Dördüncü kafile bµ aktam Aksu vapuriyle Zonguldağa lıa 
etmııtır. 

Bu hadisenin başlamasiyle İtalyan ve muamelesi bitti 
Alman kuvvetlerinin ~ieçirildi- Londra 8 (A.A) - Bugün fngiltere-
Rt. ~- Pa1aıt C1enta .. - ~ ...... _.._ ..... -.ı._ 
hakimiyetine rağmen mihver bu hare- kayıt muamelesine ba~1anml§tır. Bunla-
keti nasıl yaptı? nn nerelerde kullanılaC'akları hük:ümet-

-0---

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ) 
Pazartesi gününden itibaren Marmara iskelelerine sevkiyatıı ~.llŞlan~'«· 

111111111111111ııınııııııııımıı11111111111nmıı11111ın11mıııı111111111Hııı11111111111111uı1111111111hn••__, Deniz hakimiyeti kısaca harekatın ic- çe tetkik edilmektedir 300.000 genç kız 
ra edildiği deniz yollarına haklın olmak- kayıt muamelelerini bitirmişlerdir. 
tan ibarettir .. Bu da ya tam ve yahut Bugün yazılan ikinci gruba mensup 
kısmi olabilir. Tam veya kısmi olabil- genç kızların ordudaki kadın hizmetleri 
mesinde en büyUk funil coğrafi vaziyet, teşkilatını takviye eıtmeğe tahsis edil-

meclisi reisi Molotof kaClehini kızıl or
du kumandanları oerefine kaldırmıştır. 
Stalin en yakın mesai arkadaşlarlyle bir
likte bu merasimde hazır bulunmuştur. 
Davetliler anuıında Mareşal Vorotilof, 
Mareşal Şapotvikof, Mareşal Budyen ve 
Mareşal Kolik ile Sovyetler Birliği Ber
]in sefiri Dokozanof görülüyordu. 

Gal~tasaray 'lalip, Fener·· 
bir de mıntakadaki bitaraflann vaziye- eleri ihtimali vardır. Her ne kadar sa-
tidir. nayide de kadınlara ihtiyaç varsa da ka-

bahçe berabere kaldı 
İiıgilizle~, İtalyanlan üslerinde~ çıka- yıtlan yapılan genç k'zla~ın hastabakı

mıyacak bır hale sokmuş ve denız yol- cılıkta vazife görmeleri muhtemeldir 
lanna hAkim olmuştur. Fakat, coğrafi ~ ' 
durum ve harekAt sahasında bulunan bL 
taraflann bitaraflı~ mihver lehinde kul
lanması, orta Akdeniz hAkimi~etini nis
bi bir şekle sokmuştur. Bu mıntakaya 
en yakın olan Maltanın mesafesi 130 
mildir. Muharebe gemileri dahil olarak 
bir mikdar İngiliz tahtelbahiri Maltada 
bulunabilse, mihver nakliyatı duracak
tır. Bunun için mihverin bu deniz üs
sünden istifadeye mini olmak üzere 
sarfettikleri gayretler malU:ındur. Bütün 
bunlara rağmen İngilizler Almanların 
geçişleri sırasında yüz bin tonluk mih

Moskova, 3 (A.A) - Ta.a Ajansı 
bildiriyor: 

1 Mayıs bayramı münasebetiyle yaz-

Ankara 3 (Telefonla) - Bugiln 19 Mayıs stadyomunda yapılan millt ~ 
maçlannda Galatasaray Harbiyeyi ikiye karşı beş ıoayı ile mağltlp etırdf, 
nerbahçe de Maskesporla 3-3 berabere kalmıştır. ,,. 

ver nakliye sefüıesi batırmıştır. 
İngilterenin şimalinde kfiln Şetland 

adası, İngiliz kontrolü altında olduğu 
halde, Almanların Doyc;;land cep kruva
zörü ve Bremen transatlantiği ve nakli
ye sefineleri nasıl Lorfece geçebilmişse, 
80 mil açıklığı olan Akdeniz geçidinden 
de zaman zaman geçeceklerdir.. Fakat 
bu gec;;i.ş daima zayiata diic;;ar · olacaktır. 

tıigilizler, bu nakliyata mini olmak 
için Trablusgarp limanını bombahyarak 
tahmil ve tahliye üslerini tahrip yoluna 
geçmişlerdir. Bu hareketin müessir ol
duğu mihverin son zamanlarda hava yo
lu ve yolcu tayyareleri ile asker naklet· 
melerinden anlaşılmaktadır. 

Sümerbank umum mii· 
dürünün beyanatı 

/n gİ /İz hücumu dığı baş makalede «Pravda> gazetesi 
aşağıdaki mütalaad:ı. bulunmuttur: 

[ B~tarafı 1. ci Sahifede ] «Bütün memleketler işçilerinin kar-
Almanyada diğer hedeflere muvafiakı- deşlik ve nişan bayramı olan 1 Mayıs, 
yetle tetevvüç eden hücumlar yapmış- şeffaf sancaklar ve işçi alAmetleri arasın-
lardır. da tesit olunmuştur. Kapitalist &lem, 

aaaaaaaaaaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaa:aaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Makineye · ALIAHYAlll AllABI 
Verilirken BÜYÜI ELÇiSi 

HAVA NEZARETİNiN TEBLİÖİ f'mperyalist harbin öldürücü ateıi için-
Loadra, 3 (A.A) - İngiliz hava neza- dedir. Kapitalist dünyada yann ne ola- Irak .. ldı·saıarı .. akkın Hareketini bir kaç .-

retinin bir tebll!inde İngiliz hava lmv- cağı ve kimlerin emperyalist sa1haneain- il il • tehir etti.. 
vetlerinin Bamburg8 yaptıklan son hü- de can vereceği bilinemez. d ı t f ·ıat _..Jto 

k 'dd tli ld .. b'Idirilm' k K 't 1is 111 1 M - b bal a son ga an a Si Bem, 3 (A.A) - İyi haber a]aJl ~ cumon pe şı e o ugu ı e • apı a t cuem ayısı om ann U U fillerden bildirildigınv. e göre, dün .,-
tedir. Büyük hasarlar ika edilmiş ve ve yangınlann tehdidi altı roda idrak edi- ,._--;--_..,.,,-
doklar civarındaki sanayi mahallesinde yor. Istırap çeken ve yorgun milletler ket etmesi mukarrer bulunan ~__, 

Londra, 3 (A.A) - Iraktan Londra- nın Ankara büyUk elçisi B. Fon }'111"""" 
büyük yangınlar görülmüştür. Diğer ba- her şeye rağmen hürriyet sancağını daha ~·a gelen haberlere nazaran yerde bulu- seyahatini bir kaç gün tehir e~· 
zı tayyarelerimiz Emdene yeniden hü- çok yükselteceklerdir. Sovyetler Birliği nan müteaddit İngiliz tayyareleri tahrip 
cum ettikleri gibi Rotterdam petrol de- emperyalist harbinin kudurm•.. da 1-a- edilıni·şt· fns d · t lm şt • ~-- flltl 

..., ~ ır. anca a zayıa o U ur. A - e-sL-ft hava ·:::-~ polanm da bombalamışlardır. Janna iyi mukavemet etmi6tir. B. Stalln Rabbaniye tayyare meydanını bombar- .tıUD &"'UWI • 

Diin Hollanda sahili açıklannda ce- tarafından takip edilen hakimane dış po- dıman eden bir çok Irak toplan İngiliz ları İngiltereye g _. 
man beş bin tonilato hacminde iki düş- Jitika sayesinde Sovyetleri harbe sürük- bo bardun ta 1 · tarafınd V ........... ~ . 

nakli m an yyare erı an aşington, 3 (A.A) - Amer~ ... 4 
man "ye gemisi tayyarelerimizin !emek için yapılan emperyalist tahrika- kat'i surette iskat edilmişlerdir. Irak ha- va kuvvetleri gençler koluna ııı~ 
hücumuna uğramış ve bun1ardan biri ta mani olunmuştur. Dış politikamız va kuvvetleri cuma günü Rabbaniye bir çok subaylar askeri müşahit~~ 
tamamiyle batmış, diferi büyük hasara milletler arasında bir sulh siyasetidir. tayyare meydanı üzerinde bir akın yap- İngiltereye gönderileceklerdir.~~ 
manız kalmıştır. Bu harekatta dört tay- Vatanımızın emniyetini koruyan bir si- mağa teşebbüs etmişlerse de muvaffak dan çoğu Amerika tarafından ıngıı~ 
yaremiz kayıptır. yasettir. Sovyetler Birliği bu siyasetin olamamışlardır. Bu sabah Irak topçusu ye satılan tayyarelerle Atlantiği ~ 

Londra, 3 (A.A) - Bugün biten haf- bir çok açık misallerini vermiştir. tekrar ateş açmıştır. Muharebe devam Jardır. Bu subaylarm İngiltereye P-~ 
ta zarfında İngilterede ve lngiliz sahille- Japonya ile bitaraflık paktını yaparak etmektedir.İngiliz kuvvetlerinin Rutbaya rilmesinden maksat hava mWıare~ 
rinde 17 .Alman tayyaresi düşürülmüş- uzun zamandan beri süren adavete son karşı bir hücum yaptıklan ve bu hücu- hizmetlerinde tecrübeli subaylar ':'~ 
tür.. verilmiş, çarpışmaya mani olunmuştur. mun püskürtüldüğü hakkında Iraklıla- tirınek ve İngiltereye satılan Aınerı;t 
BİR BOMBA 400 KİŞİYİ ÖLDÖRDÜ iki devlet arasında sü1hun ve dostane tın ileri sürdüğü iddia Londrada doğru tayyarelerinin müessirliği hakkın~ 

Londra, 3 (A.A) - Niyuz Kronikl mUna:;ebetlerin inkişafı için sağlam bir telAkki edilmemektedir. Yukanda ismi kikat yaptırmaktır. 
gazetesi yazıyor: Nisan ayı içinde Bres- temeh atılmıştır. geçen tayyare meydanında bulunan İn- :-_ .. _.al 
te yapılan hücum esnasında atılan bir VY giliz tanklarının taJırip edildiği hakkın- s· F ......... -
tek bo ba 400 Alman b 1 SO ET DIS SiY ASETt daki şayıa· da asılsızdır. Son günl' erde ıyam • ransız 

m su ayının Ö ümü- «Sovyetler Birliğinin dış siyasetinin ~a.;51 anJ 111!'•-- . 
ne sebep olmuştur. Bu h8dise Konti- k'l b' Irak hüküıneti Habbaniye tayyare mey- ~- aşma....,. ti" +_. - b d müsta ı ır siyaset olması memleketi- __ .ı.,,.s.dl 

~ ul, 3 (Telefonla) - Bir mü - nantal otelinde subay kanlan şerefine "f danı etrafında Irak kıtaları tahşit etmiş, Tokyo, 3 (A.A) - Nihai huu~ .. 
d tt be · hr miz nu uzunun beynelmilel sahada art- . 

e en n şe imizde bulunan Sümer- tertip edilen bir baloda olmn.,tur. s siperler kazdırmı.ş ve tayyare meydanı- yini meselesi hakkında uzun ıxı ~ 
bank _, masına ve ovyet ordusunun büyük as- -""'-

umum müdUrü Burhan Zihni Yer- ---~--- k d na hakim yaylaya da toplar yerleştirmic ler cereyan ettikten Sonra SiY~- -"' 
1 all İs kerl u retine dayanmaktadır. Fakat ~ ~~ 
im ar pazarı tanbul şubesinde meş- Alman akınları 1 B ti.. Bu kuvvetlerin çekilmesi için yapılan Fransız Hindi~i murahhas)arl ---~le' 

l l t B d Sovyet er irliği kapitalistlerin etrafında Jll~~ 
gu o muş ur. ura a umum müdürün d talep üzerine yeniden bazı Irak kuvvet- bakımdan ehemmiyeti haiz olan yfi 

d f b ·k 1 "d" ı vücu a getirdikleri çember içinde yaşa- -ı..e ~ •L riyasetin e a rı a ar mu ur erinin de [ Baştarafı 1. ci Sahifede ] lerinin buraya getirildiği görülmüş ve ler üzerinde görüşmüşler ve ~. pj.-
iştiraklyle bir toplantı yapılnu, fabirka- baskın neticesinde bir çok evler hasara maktadır. Kuvvetli kızılordu ve donan- 2 mayıs sabahı erkenden muhasamat her iki taraf ta kendi hükümetle~tdirdi.-
1 1 · tl · ·· d iril' v ması harptan alınan tecru"belere "Öre bı arın ça ışma vazıye erı goz en geç - ugramıştır. Az mikdarda zayiat vardır. . '"' başlamıştır. Irak topçusu tayyare mey- dirmişlerdir. Domei ajansın~ .J~A;niSl" 

b k "d" ·· b ·· B' b. · d v. eni usuller mucibince talim edilmekte- rı-;.-.u-..--miştir.Siimer an umum mu uru ugun ır ırın en uzak diğer noktalara da danı üzerine ateş açmıştır .. Habbaniye ğ;ne göre, Siyamla Fransız .DJ""önilJ11iW 
kendisiyle görüşen gazetecilere Yerli bombalar atılmış ise de pek az hasar ve dir.ft İngiliz hava kuvvetlerinin bir talim mer- nin sulh ve hudut nnlaşmasını ııın.aittt: .. 

---- - _ mallar müessesesinin faaliyeti etrafında ~~nca da pek az zayiat vardır. ---~--- kezi olduğu için burada bulunan tayya- deki hafta imza etmeleri bekle 

H h • ..ı k• k tafsilat vermiş ve Sümerbank mamula- Oğrenildiğine göre Cumayı cumarte- Harp oku/una iltihak reler in çoğu talim tayyareleridir. 'l ayya- dir 

~iddi tedbirler alınmaktadır. 

3 ~~ıstanua l UV· tının mtihiın bir kısmını doğrudan doğ- sine bağlıyan gece İngiltere üzerinde r e meydanında mi.istahdemin ve Asuri .· ----- -- ti 
M ruya halka Yerli mallar pazarı vasıt:::.5i- dört Alman tayyaresi tahrip edilmiştir.. eden genç/•rı·mı·.z a<:kerlerden mürekkep küçük bir kıtn- Jngilt d a.- 588 
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._ _ le perakende suretiyle satılmakta old.ı- Bunların ü çü avcı tayyarelerimiz tara- nın hulunduğu bir miistahkem mevkii 

ğunu sövlediktcn SO!ll'a demiştir ki : fından, biri de dafi bataryalarımız tara- A nkara, 3 (AA) - Askeri liseler- değildir. Petrol kuyularının ve bütün başlıyor.. areenviC <I eri 1 i yor - Müesseseler marn ula tının 1930 se- fından düşüriilınü!;tlir. den harp okuluna iltihak eden gençler tayyare meydanlarının Irak kuvvetleri Londra, 3 (A.A) - Yarın ı;aatlet 
nesinde yerli mallar pa7.arının umum Merseye yapılan hücum birkaç saat ı;ür Ulus meydanında Zafer abidesine çelenk tarafından işgal edildiği hakkındaki Irak saatiyle ı de bütün ingilter;:ei jngilt~ 

Londra. :~ (Radyo) - Cenubi Afrika satışı hemen he>mcn bir buçuk milyof' müş ve ~eniş mikya~ta olmuştur. Adet- koymu~Jardır. iddiaları münasebetiyle buraların esa- üç olacaktır. Geçen yazd~ ~at(ınldııl't 
başvekıli ~eneral Sınut parlamentod,ıki lira raddesinde idi. Yeni acılan Yerli leri hilafına diişman bombardıman tay- G ençlerin Ulus meydanına gelinceye sen öteden beri Iraklıların elinde bu1un- r ede yaz s~atinin cari oldu~ ız bir sa8 
beyanatında Habe i landaki kuvveti~ · mallar pazarı suheleri saves=nde maınu· yarcleri evvela infilak, bilahare yangın kadar geçtikleri bütün yollar ve meydan duğu kaydedilmektedir. Yalnız ~asra Bu itibarla yarın saatler yan 
rin .ıtarp cülüne l!Önderileceğini. cenubi Iatın mi.ihim bir kısmın.ın yerli mallar bombalarını atmıslardır. Dafi bataryala- binlerce halk tarafından doldurulmuş ve civarında Taiba tayyare meydanı Ingi- ileri alınacaktır. 
Afrika hava ktıv\•etlerinin de Mısıra gi- oazarı tarafından satılığa cıkarılması rımız şiddetle mukabelede bulunmuş1ar- büyük tezahürat yapılmıştır. Harp okulu !izlerin işgali altında bulunmakta idi .. 
~~ğini ve cen u h i Afrika ittihadının ı_ilz~· ~e~r~in:!_!e~l9~4~1~s~e~n~e~si!._ı~· c~er!:!İ~si!!n~d~e_Y~e~r~Jı!..' n:mli!alb!:-:..UW:.Jı~UM:UalZ:~~e.ri....Wwıaxıek.ı~J.m!lli!a!!Jrnı.Js!fÖ1.Y..!!leıun:ıımn.ı!l· ~v~eut.Q.Ö!.!re~nu:el....Q.ok!S_uY.lW'lo.QI~:.Uilll~:a.JLSe...bl.r..lWC3.J.lll-'ira.Dllilıını11a.._rua.ıı:.LI.E!ll....J.111u.ı.ı."--A:ı.w.!!iın!!....:v:.:e~ÇOCU~-kları-ı-4'llE:....!!=--~• 


