
Reisicümhurumuzun 
takdir ve tebrikleri 

l Amerika barba 
~irecektir! 

Zafer mukave
met e enindir 

l.ı Nı.anda başltyan çocuk haftasında Milli Şefimizin Ankara ~ocuk esirgeme 
~ kurumunu ziyaretlerinden bir intiba 

~~"kata, 26 (A.A) - Milll Şef İsmet betiyle Çocuk Esirgeme kurumunun 
Ilı ~ Cocuk Esirgeme kurumu başka- hakkımda izhar ettiği necip duygu
<l.rııı~aı. Omaya aşağıdaki telgrafı gön- lara teşekkür eder \'e kurumun mil. 

ç •Ştır; li çalısmaları hakkında takdirlerimi 
~k Esirı:-eme haftası münase- bildiririm .. 

A ;;=~;;==h=;;b;====~===cııcı=ı:ıi ... i: ... ~ ... =ı:ı~ı:ı=ı:ıciı:ı~ı:ı=ı:ıı:ıı:ı~ı:ı:;'°;;~~~ 
lıauv h · d lngilizler hakim 
•ıı ace esın e 
So~'vet 
l>olitikası 

ŞEVKET BİLGİN 

Ahnan ordularının Danimarkada, 
f>t eç.~~· ~anyada e Bu garis 8 
8o le~tıgı ~n~~n. beri, N'!zi kontrolü 
~~!ler bırllgımn hayatı ehemmivet 
!İd ın bütün yollar üzerinde kendim 
\odetJe ı:-östermiştir. Bu itibarla 'los
lıQ va. vekayiin bundan sonraki inkisa
~· daha az emniyetbahş bulmaktan 
~~~!amıyacaktır. Anuparun cenubu 
ı,,,1 ısı~de galeyan halinde olan ihtiras
~~~ hırllkte feci bir yağmayı andıran 
lq_~ Projelerini büyük bir dikkat ve 
~~, ıyetle takip etmesine sebep te bu
lııın' Yeni bir nizam maskesi altında oy
'1 h~ facianın tüyler iirpcrten safhala
>i~ hır. ~k noktalarda, SovyeUerin de
"'•nı 0•nııtsuzluğıınu tahrik etmiştir. Bu
lil'a,~ ~raber, bu(iine .kadar Alman ih
ıı.ı, arıyle her ne şekilde olursa olsun 
iıııl'."aktan sakınan Sovyetler birliğinin 
~ni \ ~o~'nldau doğruya kendi emniye
~ 1 ~ılendiren daha kat'i ve daha ya
~,,d tehlikelerle karşılaşması ilıtimali 
lı;,,0~- Bu takdirde Kremlinin nasıl bir 
j,~., eı tarzı ihtiyar edeceği sorulmal:a 

· ııu;,. h · ı diktat' · '>dik. · a, er yem A mıın mı ses-
di,, le kar'1lamakta devam edecek mi-

\• 
>ııha°;~sa talmmnıülüniin hudutlarını sa-

lı12iliz ordı..sıı 

her an takviye 
olunuyor 

Mi ver o dusu mi!dcıfa· 
aya çe!:fildi- rrablasa 
şldderıı bir lıilcıun 

yapıldı.. 
Londra, 26 (A.A) - Deyli Telgrafın 

garp çölündeki muhabiri bildiriyor: 
Bundan daha on beş gün evvel Mısır 

için ciddi bir tehlike teşkil ettikleri su
retinde telakki edilen garp çölündeki 
Alınan ve İtalyan zırhlı kuvvetleri bu
gün müdafaaya çekilmiş bulunuyorlar .. 
İyi mali\mat alan mahfillerde bcyau 

[ Sonu 2. ci Sahifede ) 

)l;k •. tayine mecbur olacak mıdır? 
~· r_ınıizce Sovyetle~. dünyayı t~
d~l bı; rehennem halıne kalbeden ha 
'llttıt t?ın şfüııul \'e tesirini yalnız kendi Tobruktıı çok muvaffalrıyetli miicüı.faada 
lııtlıt ""!leri zaviyesinden mütalaa et- bu!uMn Britanya kuı>vetleri kum<ında-
),1 •dırler. Bu itibarla ne Alınan-So\'- .,., general Beresfcrrd - PeiTse 
ltıtıtl ademi tecavüz paktının. ne de Ja~ ıcıcıc:=ıc:aıc:aıc:aıc:aıc:ı:ıcıı:ıcıwcıı:ıcıı:ıı:ıcoaaoaı:ıı:ıı:ıı:ı:ııa:ııa:ııaı:ıı:ıı:ıaı:ıı:ıı:ıcı:ıcıı:ıcıc:cııc:cııc:ı:ııo:cc 
lı\,. - Sov~·et bitaraUık muahedesinin bu ş k • 
•i~;"'!·k~tin hareket serbes~sini selbe!- ar ı Af rikada son mu. 
'tı.·ı 'ddıa edilemez. Kremlm, muhtelı( 

liıı~ •lerle Alman istilasının genişleme- harebeler verı·ııuor ~~ •n duyduğu endişeleri meydana 
liıiJ.':U~tıır ''e hu suretle takip ettiği po
~ da ınihverin tesiri mevzuubahis 
)- 1Yacağııu ispat etmiştir. Alman
-~· her ne kadar bliyiik komşusu
ı-,~ ho,nutsu1.luı\ıma kıymet venni
d,, •k !"arka doj(ru genislemeyi istih
tı..,, eden taarruz proçammda devam 
tıı;."" ise de Sovyetlerle münaseba
"'ıt hüsbiitün karartacak veya ka · 
~'l'ılcak bir tesebbüste sonuna ka
~ld· de"am edip etmiyeceği malfun de
Jarı:,•· $imdilik bilinen şey So\'yetlerin 
d • n:va ile yaptıkları bitaraflık muahe
n,d'nden istifade ederek Uzak Şarktaki 

Kalan ltalyan 
döküntüleri 

Dessiede 
sıkıştırıldı 

h·~larının mühim bir kısmııu Baltık --O---;" 
~\~••ine, Ukraynaya .. e Romanya hu- İtalyanların mütarelıe 
ıı~ ~na nakıetmeiie başladıklandır. yapmasına Almanlar 
İıl~· 1htiyafi tedbir_ Sovyctlcrin Avrupa môni •m .. •lar •• 
'llııı 'l'le daha ziyade alakadar olacakla- ;ı; -

lı delil sayılmaktadır. Kahire 26 (A.A) - C"•nubi Afrika 
lt,:1 ay .Stalin. 1939 ağ'ııstosunda B. Uit- kıtaları şimdi Dessienin eııcak bir kaç 
.,,hır ~ostluk ve ademi tecaviiz paktı kilometre uzağında bulunuyorlar. n~s
'iinlıeaıııa~a muva~akat ettiği zaman, hir sie Dük Daust or~u"umın toplandığı 
~lıısı edılenıez kı Almanyanı~ ~vnıpa son nokta olup A;d.ısabab~ın. 225 kilo: 
~ fla bu kadar kolaylıkla hakım ola·' metre şimali şarkısınde kaındır Cenubı 
lıııı~n.ı aklına gcürmemisti. Şimdi Al-ı Afrika kıtaları Çarşamba günü sohrin 
ltııg ~a: diinyauın en hür yaşamağa alıs'- dış müdafaa hattını sarını~ bulunuyor
lııt llıılletıerini ezici yumruğu altında du. 
''11'1adır. İstiklallerini kayb•den• Londra 26 (A.A) - Royterin Habe

eketler tarihin hiç bir devrinde .
1 
şistauda bulunan muhabL:i bildiriyor; 

[ Sonu 2. ci Sahifede ) • [ Sonu 3. cü Sahifede ) 

AMEftllALILARIN YÜZDE 
83 Ü BU FiKiRDE ... 

Yatıftırıcı siyaret ta
kip edenler "üç ka

falı yılan,, dır! 

B. Ruzveıt meşhur tay. 
yareci Albay LindfJergi 

de itham etti •• 
Nevyork 26 (A.A) - Gdllup ens

titüsü tarafından yapılan ankete göre 
Amerikalılar.n yüzde seksen üçü harp 
bibneden evvel Aınerikanın hMbe gire
ceği fikrindedir. Bu anket 10 Niıan ile 
20 Nisan arasında yapılmıştır. 

YATl$TIRICI StYASE'! 
TRAFTARLARINA HÜCUM 
Vaşington, 26 (AA) - B. Ruzvelt 

dünkü gazeteciler toplantısında yatıştırı
cı siyaset takip eden Amerikalılara hü
cum etmiş ve bunlar arasında Lindber
g'in bulunduğunu söylemiştir. B. Ruz
velt bu gibilerin istiklal harbinin üç ka
falı yılan> lan olduğunu ve beynelmilel 
vaziyet hakkındaki görüşi~ri nazan iti
bara alınarak Lindherge .~merikan or
dusunda faal bir hizmet verilmediğini 
ilave etmiştir. 

Oç kafalı yılan Amerikanın en zehirli 
yılanıdır. Amerika istiklal mücadelesi 
yapılırken bu isim ne İngilizlere. ne de 
İngilizlere isyan f'denlere iltihak etmi
yerek bitaraf kalanlara verilmişti. 

~~=~----.................. J,"~.J"...cıcıı:ıo"~~ 
Almanlar Taşoz Vf' 

Midilli adalarını da 
• 
ışga tmişler 

---<>--
Radyo gazetesinin bir l.ondra 

radyo haberine atfen verdiği habere 
göre Almanlar adalar denizinde Se
menderek, Limni, T aşo?: ve Midilli 
adalarını işgal etmişlerdir. 
~o-"'/.J".J:~7'-"'J"'/~C:7.t::#Y-:.--....e~JJ'~ 

lngiliz havı hücumu 
Alman deniz 
tez~ahları ve 
di~er yerler 
bombal&.ndı 

Vaşingtonda beyu: s3ray önünde tezahüratta buluMn An;erikalılar 
~.r~.r~.r.r.r.r~=====:cc:::::::c:::::cc:::c:::: :::::::c=c 

Amerikan yardımı Yunanistan harbı 
--o----

Yardım malze
n~esinin naklini 
Amerika derı: h

te ediyor 

Müttefik ordu
ları A tinanın 
şimaline ka
dar çekildiler 

-0--- ---<>--

Harp levazımının ingil· İngiliz ue Yunan ordula· 
tereye Jıazasız uarması rının Morada uzun 
için Amerifıa her şeyi müddet malıaueınet 

yapacalı- etmesi mam1ıun.. 
Vaşington 26 (A.A) - R. Ruzvelt ga- Radyo gaute.ine göre Britanya ve 

z teciler toplantısında yaptıtı beyanat- Yunan ordulamıın Teroıopil mevıilerin
ta bırleşik Amenkanın b;ıtün ticaret ge- den itiltareu adım adım harp vtterek 
mi kafil.,.lerini himaye et..,..,r-f'i düsünme- Atinanın şimalindeki dailak mıntakaya 
rliğini söyJemi~tir Ruzvelt- knfilelC'r hak- kadar ~ekildikleri öireniJmjşti.r. İngiJiz
kındaki noktai nazarını if:!de edncek Jer soJ ~enalıta Yunan kuvvetleriyle ra
tcfsirlerde bulunmakton imtina ctınistir. bıtalarını muhafaza etmi lerdir. Tenno
F akat bir buçuk sencc:lenheri bitaraflığı pil hattından daha geniş olan bu yeni 
korumağa memur devriye gemilerinin hatta İngiliz - Yunan kıtalannın uzwı 
Atlantik sahillerinden bin mil mesafeye zaman mukavemet göstereceklerini zan-

[ Sonu 3. cii Sahifede ] netmiyoruz. Bıırada dır bir müddet mu-
~~_,..~.-7J.",..,.._,.._,.._,...&r_,.._,.."'°"_,...,-. [ Sonu 4. cü Sahifede ) 

Yeni Alman akınları 
ln~ilterenin şi

mali şarkisine 
şiddetli bir 
hücı.m 
-0---

SON DAKİKA 

-··········· 
Fon Papen hafta so

nuna kadal' Berlinde 
kalacakmış 

O D 
BEYA 

ALIFAK M HIM 
TT BDl NDU 
~-

lngiltere tamamen yı. 
. kılmadıkça Almanya 

harbı ka:,ıanamaz 
•-0--

Amerilıan yardımı İngi· 
ıız zaferinde müldın 

roı oynıyacafı-
Vaşington, 26 (A.A) - İngiltere bü

yük elçisi Lord Halifaks, Atlanta baro· 
sonda söylediği bir nutukta Yunanista· 
na yagılau askeri yardımdan bahsetmi~ 
ve demiştir ki ; 

- Almanların gönderecekleri kıtala· 
nn sayısiyle mukayese edilebilecek bit 
kuvveti cesur Yunan milletine yardun 
için gönderemiyeceğimizi bilirdik. Fa· 
kat bu harp bir mıılcıvemet harbıdır. 
Bizim divaınıza cesaretle sarılanlara 
yardım sevki tabiisinden baııka bu harp 
i(in askeri sebepler de vardır.. Bitler, 
Balkanlardan yapbğı ithaliıbn munta
zam gelişini inkıtaa uğratmamak için 

[ Sonu 3. cii Sahifede ] 

Lcrrd Haiifak! 
~.,,.~l!.ı:ı=o=occo:ı:ıı:ı~~.-oc=aac=c::::c:::;co 

Cebelüttarıkta lnglliz 
hazırlığı tamam 

---o----

KIYEL VE VILHELMSHAFENDE YARALANANLAR VE HASARAT 
Berlin, 26 (A.A) - Yan resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Berlinin siyasi mahfillerinde beyan 

edildiğine göre Alınanyarun Ankara bü
yük elçisi B. Fon Papen dün Berlinde 
bulunuyordu. B. Fon Papcnin haft.ı 
sonuna kadar Berlinde kalacağı zanne
diliyor. 

Kara hücumu 
da, deniz hücu
mu da şiddetle BiNLERCE YANGIN ÇIKARILDI ÇOK, ÖLENLERiN MIKTARI AZ 

~ 

Londra, 26 (AA) - lngiliz Hava 
Nezaretinin dün öğleden sonra neşredi
len tebliği: Norveç sahill•ıi açıklarında 
Perşembe gecesi yapılan hava harekatı 
esnasında bombardıman tayyarelerimiz 

bir dii.şmau sarnıç vapurunda yangın Ç•
karmışlar ve bu gemiyi hemen hemen 

tamamiyle tahrip etmişlerdir. Bombar
dıman tayyarelerinden mürekkep diğer 
bir grup sahil civaı:ındaki bir adanın tel
siz istasyonunu bombardıman ederek hlr 
çok binalan tahrip etmiştir. 

Avcı tayyarelerimiz timali Fransa 
üzerindeki uçuşlarında hava meydanla
rında bulunan Alman avcı tayyarelerini 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Gündüz 
harekitından bir avcı tayyaremiz geri 
dönmemiştir. 

Cuma gecesi bombardıman tayyare-

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 
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Londra, 26 (AA) - lngiliz Hava 
Nezaretinin dün geceki tebliği: Dün ge
ce İngilterenin şimali şarkisi üzerinde 
hava faaliyeti olmuştur. Bu mıntakada 
hücum şiddetli olmuş ve gece yarısına 
kadar devam ebniştir. Müteaddit mın
takalara bombalar atılmışbr. Bazı hasar-
lar vardır. Alınan raPOrlar insanca mü
~_im zayiat olduğunu göstermektedir. 
Olü mikdarı azdır. 

Sahillerde İskoçyanm şimali şarkisin
de, şar"kta, şimali garbisinde bazı nokta
lar bombardıman edilmiş•~ de haııar ve 
ıayiat olmamıştır. 

ŞtMALt tRLANDADA 
Belfaat, 26 (A.A) - lngiliz hava 

kuvvetleri umumi kararg&.hiyle umumi 
emniyet nezaretinin müşterek tebliği: 
Şimali lrlandada uçan bir düşman tay

[ S0tıu 2. ci Sa.hifede ) 

karşılanacak 
---O--------- re1ılffıe ].talılaşırsa 

altın- bütün haJlı fJcqfıa yere Bulgar işgali 

daki Yuoanistanda 

elim hadiseler 

gönderifecefı .. 
Cebelüttank 26 (A A) - Rodolf He

sin Madride gelerek Alman motörlü kı
talarının İspanyadan serbest geçmesini 
talep ettiği hakbndaki 'ayialar bir çok 
tahminlere yol açmış ise de gerek deniz-

Hanya, 26 (A.A) - Yunan matbuat den, gerek karadan her lıUeumu karşı
bürosunun bildirdiğine göre Almanların lamağa hazır olan Cebe!iittarık askeri 
istilA ettikleri vil.Ayetlerl.c Bulgarlara memurlarını endişeye sovk~tmemiştir. 
geçe~ yerlerde elim h.lldıseler cerey~ Bir çok siviller şimdiden şehri terket
etmege ~şlamıştır. :S:alkın ~şyası yag- mişlerdir. Tehlike yakfo~ırsa, başlıca 
ma ve bır çok şeyler ııcra edilmektedir. hizmetler erbabı müstesna, bütün halk 

tahliye edilecektir. 
[ Sonu 2. ci Sahifede ] 
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Kadın • erkek bütün 1n9ili.ılerin nihai' zaJer azll\i11~ ,alı.f4T'lk ııapnuıkta olduklan nıüdaf04 ha.zırlıklarıııdan intibalar ... ... -- ~ -· . .. 



•• •• 
•••••••••••••••••••••••• 

62 -

--De • ne, ev a ! a 

K 'se "'za 
lar ~ine is~an etm;şıertJ8, J 

Biz. sade Hafm orl d n kalı! mı <1a ibaret değil. Aynı zanıar.na paii~htan 
mı karar vcrmi" idık ... :Fiaf:?la birlıkte hnşka bir talepte dah:ı bulun"ca' ... nız. 
diğer muzır kimselerin başları da oğ- Hünkfır kücük biradr-Tleti Ş€hzad. lerin 
lu:ndan istenilecek d <fil mi idi?. 1.,.crte hayatına dokunmamalı. T?un;ı daır on
Yahya c!endi, d fterd.:r 1<-P e9ci y n'c-eri dan sarih teminat vı:-ı'mPsi istrnilecek
ağasiyle Musa çelebi hfı fı dururlar! ... ı tir ... 
Hele o Musa celebi d ntl~ yumıncak İşte hepsi bu kadar .. Nasıl? Al-çaya 
yok mu?. Bu tüysüz oğ an nrsbnımın ihtiyacınız var mı?. . 
gözüne bu kadar sirin AÖrı°nrnek için Alın bakalım ~u altın dolu k<'ı;"lerı. 
bilmem ki ne halt isledi?.. Büyü mü Böyle diyen sadrazam her üc zorba-
) nptı? ..• Sihirle f!lu~un aklını ~ı çel- nın eline de birer kese altın sıkıstırdı .. 
dirdi?... Kölil ruhlu herifler keı;C"leri ceplerine 

Elhasıl bünkfırı bu dcn:;!z çocuk. elin- yerleştirdil~r .. Recep pa~.;ıyı eteldedilcr 
de hır kukla gibi oyn.atır durur .. Belki v topal vczınn ynnınflan ayrıldılar. 
de Hüsrevin katlini arsl:ınıma tavsiye * 
eden de yine mırlan basltası "ılrur... Recep paşanın tahtiki:;lf' veniçeri ve 

Tez şimdi git.. Yeniç~ri ve sipahiyi ~ip.ı:'lhiler tekrar kazan. knHırmıslar.~ı. 
yeniden kışkırtmağa başta... Pusuladn İsh!_nbul sokakları yf'T'1d 0 n "'ın çın ot-
ndlan yazılı adamların b2slarını hün- mege başlamıştı .. · _ . . .. 
kurdan yeniden istcsi"ller $ yhülislam, At meydanına yıgıhn yenıçerıler şoy-
dcfterdar, Hns:tn halife ve Musa çelebi- le haykırıyorlardı: 
nin vücutlarını ortadan mutl-ka kaldır- - Allah Allah .. ilHill:ıh Bas üryan .. 
mak gerek... Sine pürynn .. Kılınc al lmn Bu mey-

Kahı:e dağıtılıyor 

5 c; v ka -
• • e erı 1 

a 1ı ve lıah!Jeha e sa· 
ip!eri tevziaıttan i ı· 

fa e edecelıler •• 
--o-

Şehrimizde bulunan 440 çuval kah
venin derhal tevzii için tedbirler alın
mııJtır. lzmir ithalatçılar birliği tarafın
dan verilen listeye göre mıntaka ticaret 
müdiir1üğü yarın tevziata bnşlayacnktır. 
Bu tevzinta göre lzmire 315 çuval kah
ve ayrılmı§, geri kalan kahveler de ci
var vilayet ve kazalara tahsis ec{ilmi§tir. 
Kahvelerin mütavassıtlann eline geç
meden doğrudan doğruya halka ve ga
zinolarla kahvehanelere tevzii esastır. 

Haber aldığımıza göre memleketimize 
getirilmek üzere lskendetiyede 40,000 
~uval knhve mevcuttur. Bu kahvelerin 
getirilmesi çaıeleri ara1tırılmaktadır. 
Bunlar gelir gelmez kahv~ buhranı da 
kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

-------
Hem bu sefer arslanımı adamakıllı dandn nice başlar kec:ililr olmaz. hiç so- ağ ha talıJıltu•· le 

korkutmalıyız ... Ta ki y::-lkenleri tnma- rD.D. .. Eyvallah, eyval~~h . Kahrımıı:, kı- mücadele zamanı ,,eldi 
mlvle suyn indirsin!... )ıncımız. düşmana zı~·ım ... Kullu~'Umuı: :ıı 

Dur .. Aklıma gayet mülıim bir madde padi~aha ayan .. üçler, ye<lıler, kırklar.; PronQSpros hnstalığı bulwıan bağlar-
gcldi. .. Beri gel de t'an lml<\ğlvle beni Kiilbenki Mubammed1. ncrur.u Keremı da hastalıkla mücadele hakkında Zira· 
bir iyice dlnle... · Ali. pirimiz hUnkiirıll'tZ Htıcı Bektaşı at ıniidürlUğü tarafmdan hazırlanan bir 

Şimdi yeniçeriler şch'l!\delerin emnl- Veli.. . . .... 
1 

tamim ka?.a ve nahiyelere tebliğ edil-
•ctleri maddesini de ortnya sürmelidir- D.emıne, devranına hu ~_:yclım ~u .. (l) miştir. Bu mücadelede göz taşı, küküd 

~l Ask hz d ı--s- h t d' Sıpah'iler ise barbar b: ı•ınp dıyorlar· ve kirec esaslı roller oynamakta ve bun-
er. er, şe a e t:rnı aya mı pa ı- d " lar tamimde bildirilen şekilde tatbi'-: 
şaha emniyet. e~iyoruz desinler ve şid-

1 
~ Hay bire medet ... Yazık oldu Hüs- edilirse iyi neticeler elde edilmektedir 

detlc ayak dıresınler. • rev paşaya .. Devlete hu adar hizmet et- Tereddüde di.işcn müstah.c:illerin Ziraat 
. Bunu duyunca .oğlumun :>klı başından mis, şark ı;erhatlerinde hu derecede yUı memur ve dairelerine mUracaatlc tam 

gıder ve artık bıze .karş.1 ~ • demeue ağ~rtmış bir vezir idi. . malömat almaları da temin edilmiştir. 
mecbur olur ... Dt>dıklerımı lyıce anla- B"" 1 • lı c:öhretli kahraman 
dm mı?... b. oy ; gakzı, lşan . h' 9 

ı dl h B ..ı _.l'kl rf • hl ır \'ezıre ıyı ır mı ıc . 
m emen var.. u .L-uı e mı ç k" . b' i . -

vakıt geçirmeden derhal İtTa etmelisin.. , HiinkArı böyle olı\ !r. şı yapmı>g;ı 
Kösem valideden bu suretle şiddetli 7;andıranlar Ynhva dendi ıle Hasan .ha

bir tekdir yiyen topal vezir hiç sesini lıfe. Mus~fa. paşa ve M17~ çet:bidır:. 
çıkaramadı ... Aldığı emri yerine getir- B~ .her:ıflenn hepsi t'.le b·.7e teslım edıl-
rnek nzere yer öpüp ora.i:ın aynldı... mı>l1dır. Ve İstanbul srıkaklanndan aka-* rak her 7.aman oldu~u ~ibi At mı>yda

Bir kaç haf tadanberi yntışmış gibi gö
rUnen karışık vaziyet tekrar vahamet 
peyda etmeğe başlamı~t. 

Kösem valideden aldığı bu son talimat 
Uzerine Recep paşa CPdı Osman, Salih 
efendiyi ve KUtahyalı K:ıl~m beyi yPni
den nezdln ce1h ttl.. On\ ra Yabyn 
dendinin, defterdarla H~n halife ve 
Musa çelebinin başlannı istemeleri hak
kında kat'i emirler verdi... 

Elinde blr Alet olarak kullandığı bu 
cdamlarla konuştuğu sırada onlara dedi 
ki: 

- lmdi göreyim sirl . Pusulada ynzılı 
adamların bıışını Lı;rar 00.ip hUnk ırdan 
istC?yeslz .. 

Dur .. tstenilecek şevler sade bundan 

nında btrikmPğe baslıyan sipahi ve ye
niçeri bölU\tleri buradan Topkapı sarayı 
iizerlne vnrmağa, dördilqc-il Murndı ye
niden tar.vik etmeğe ~a7.•rlenıyorlardı .. 

-« Bitmedi ~-

(l) Ycnl crltM1n m.e ur 

budur. bı an etti ·lerl 2'aman 
ağtzdan bunu çağırır7aroı. 

R 

KiUb n l 

he7> l>ir 

Bayan GUzin Arslan ile sntış koope
ratifleri birliği muhasebe serv!sindc bay 
Cavit Turhan oğlunun nik~h rneraı;imi 
diln evlenme dairesinde ynpılmıştır. Ye
ni evlilere snadct dil,..riz. 
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•• -cnrz.ızz:~ UZZ.l'.ZJ un-
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- Bu kız, ah bu kız! Vcc<tiyi nasılsa· miştir. Öyle sanıyoru.n ki Halime de 
eline geçirdi! Entrikalarını keşfettiğimi- büyük tatilde evlenmek niyetindedir ve 
zi bilıyor. Çok kurnaz oHu~u için V ec- ikisinden hangisini daha f'lveı işli bulur
diyi başka bir şehirde bir iş aramağa sa onu aJacaktır. 
kışkırtıyor. Çetinin fü·aretinin pek mu-1 - Gerçek, dedim, p-ek :nunis bir kıza 
kemmel olduğunu ve Vecdinin §lmdiki benzemiyor. Fakat Vecdinin arzusuna 
mevkiinin ona bol bol y~ece$!ini bilmez muhalefet etmekle yanılmadığınıza emin 
değildir. misiniz? 

- Onu sevmiyorsunuz gaJiba? - Belki! Fakat Vecdiciğimi, onun1n 
- Hayır hiç sevmiyorum. Benim sev- CNlenmeğe niyeti olmadıt'l halde, deli 

medi"im gibi Çelin de se\'!l1İyor. Bütün divane etmesine nasıl tahammül ede
şimal kadınlan r,ibi c;l)jbk bir güzelliği yim? 
var. Fakat krubl sert ve ihtirasla dolu- - Onlan birlikte evime kabul etme-
dur. Nişanlısı olduğu delıknnlı babası- mi mııhzurlu görUr milsünüz? 
nın işlerini dli7.Pltm0 k için Adanaya g'- - Hayır, bil5kis onun hakkında sizin 
dince, Vecdi ile evlı>nınP:;: .ıkl na koy- ıü' ' ·rıı'7ı öğrrnmeP,i p··k ıstPrim Bu 
du. Maamafih nisanlıs• f ı;' "rini iyilcşUr- .>az, bu sevdadan deli divaneye dönen 

-------
Menemen ve Bayındır· 
da çeJıi,.ge görüldü 
Menemen ve Bayındır kazaları dahi

linde bir kaç yerde çekirge görülıniJc;. 
tür. Çekir~e göriilen sahaların birb!.rle
rinden uzak ve haşerenin de seyrek ol
masa mücadeleyi güçleştirmekte ise de 
buııların imhası için icap eden tedbirle
re baş vurulacaktır. 

ZABITADA 

Katillerden (mJPisl başın· 
dan ve lıaJbmden nğır 

surette yaralandı 
ödemiş ce7-11evinde mahkumlar ara

ınnda bir yaralama vakatı olmuştur. Es
ki bir hu:um .. t yüzünden araları açık 
bulunan katil sucundan 19 seneye mah
kum Sakir o[rlu Tevfik Uysnl. yine katil 
suçundan 15 seneye mahHlm Ali oğlu 
Gökçeni teneffüste bulundukları sırada 
eline geçen çnkı ile hücum ederek kal
binden ve başından ağır surette yarala
mıştır. 

1 Yaralı ödemiş hastahanesine kaldınl
mış ve hiidise hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 

i ePJ e ir çoJı çn ın· 
mış e,ya ulun~ıı 

Yapılan bir ihbar Uzerine Simavlı es
kici Mustafa oğlu Mustefanın Keçeciler
deki evinde zabıtaecı. araştırma yapılmış 
ve başka" yerlerden çalınmış olduğu id
dia edilen bir çok eşya bl!lunmu§tut. Bu 
eşyayı Mustafaya satbi;ı zannolunan 
Ferhat oğlu Mehmet Fidan tutulmuştur. 

Bornova Men a suyu 
İçimi çok mülayim kimyevi has

salı saf menba suyudur .. 
Umuma satışa vazolunmuştur .. 

İz.mirde her bayiden arayınız .. Fi
aü çok ucuzdur .. 
UMUM BA Yit : Bornova menba 

suları.. 1 - 10 (M6) 

ve çok inatçı bir çocuk olan Vecdi ile 
neler çektiğimiz! bilmezsinizt Size itima
dı var. Çok anlayı!"h oldu~unuzdan dai
ma takdirle bahseder 

İşte böylece Vecdi Hallıne Kırayı bi
zim eve getirdi. Bu, al.tın saclı. ptır ı:ııh
hat, bebek yüzli.i bir sanc-mdı. Son de
recede sevimli idi. Güzel .ııesi vardı. Pi
ynnoyu çok tesirli bir ~kilde calardı. 
Çocuklar onu mUthi.'.; se\':yotlardı. Ha
lime ile Vecdinin gelecelr!eri akşamlar, 
Orhan bile evde kalmak ?çb jşini ça
buk bitiriyordu. 

Benim biraz sinirime hlhvordu. Vec
diden hiç nyrılmazdı. On!l mütemadiyen 
cilvelenir, yerli yersiz ellı>rinl onun el
leri üstilne koyardı. Hat*ii onu alenen 
öpeTek Olcayın büylik n:?~esini ve Ay
selin mahcubiyetini pilE• mucip oldu. Fa
kat dikkat ettim. Veedi onunla ne za
man yalnız kalmak istese. lm huna ma
tıi olacak bir bahane bubyordu Bir de
fa ikisini mutfakta bastırd•m. Vecdi 
nevmidane bir gayretle onu öpmek is
tiyor. o ise reddediyordu. 

Bilfihara bundan Orhann brıhsettim. 
Bir çok kocalar gibi o da .!'imdi kırk bc
.,frli n~tıktan sonra, cocukbk adını ver
diği bu şeylere pek -alaka göstermiyor-

e er 

a a 
a 

ş 

ey da 
-

n beş luılı~ lda 2603 hito toz ;el:er lJe JO!BO Jıilo· 
dan f zla lıesme ~eııer u!u du.. 

Dükkılnlarındaki şekerlerini saklaya- 7 - Anafartalnr caddes.inde bnkknl 
rak müşterilerine cşeker yoktur> demek Nasrullah oğlu Halil Nnsride 60 kilo 
suretiyle halkı izrar ve devlet kanunları- kesme şeker. 
na aykırı hareket ederek memlekette 8 - Şadırvannltında bakkal Cemal 
şeker buhranı yaratmak isteyenler hak- oğlu Ahmet Çintnlazda 1 S kilo toz şe
kında takibata b:ışlnnıldığını dünkii nüs- ker. 
hamızda yazmıştık. Valimiz B. Fuad 9 - Eşrefpaşadn bakkal Hasan oğlu 
Tuksalın emriyle derhal faaliyete geçen Şevket Akıllının dükkanında 15 kilo 
Emniyet memurlan şekerleri bulunduğu toz şeker. 
halde satmnktan imtina eden 15 dük- 1 O - Anafartalar caddesinde Ali oğ
kan ve mağazayı tesbit ederek sahipleri- lu Şevket islegeni ndükkanında 2 5 kilo 
ni milli korunma kanununa göre mun- kesme, 80 kilo toz şeker. 
mele edilmek üzere adliyeye teslim et- 11 - Anafartalar caddesinde lbra-
mi,lcrdir. himin bakkaliye mağazasında 5 3 kilo 

Bunların isimlerini ve sakladıkları şe- toz ve 3,5 kilo kesme şeker. 
ker mikdarını aynen yazı:roruz: 12 - .Şadırvanaltınd ı bakkal Nail 

1 - Annfartalar C'add~..sinde 1 35 nu- oğlu Avni Nail Libbusun dükanında beş 
mnrnda bakkal Burnovalı Ahmet oğlu çuval toz ve 350 kilo kesme eker. 
B. Ali Erloç da beıı kilo §eker. 13 - Eski mahkeme önünde kuru 

2 - Müftü sokağında Lakkal Mustn- kahveci Ahmet oğlu Mehmet Hullısi 
fa oğlu Ertaç da beş çuval ve 30 kilo Gürcünün dükkanında 75 kilo kesme şe
toz şekerle be, kasa ve 2 5 kilo kesme ker. 
şeker. 14 - Şadırvanaltınd:ı bakkal Fehmi 

3 - Kerestecilerde toptancı Şamuel oğlu Rüştü Mutlunun dükkanında 1040 
oğlu Avram Kohende bir kasa kesme ve kilo toz şeker. 
5 O kilo toz şeker. 15 - Anafartalar caddesinde bakkal 

4 - Anafartalar caddesinde baltkal Tayfur oğlu Mehmet Demirhisarda bir 
Ali oğlu Mehmet Sıtkı Dövmede 2,5 sandık ve 50 kilo keame n 5 kilo da 
kasa keııme ve t 60 kilo toz şeker. toz şeker bulunmuştur. 

5 - Evkaf hanında bakhl Ali oğlu * 
Mehmet Yinçede 30 kilo toz ve yirmi Yukarıdaki liste mucibince 15 dük-
kilo kesme şeker. kanda bulunan şeker mikdan: 

6 - Şadırvanaltında bakkal Ali Riza 1 O çuval ve 1603 kilo loz şeker, 9,5 
oğlu lamail Hakkı Erolun dültUnında sandık ve 5 48, 5 kilo kesme ıekerden 
60 kilo toz şeker. ibarettir. 
~~~~.,,~~ 

lngilizler 4 bin ton 
alacaklar •• uzum •• 

J hazirana ııadar İngilizlere teslimi· ldzım ge
len üzümlel'in fiatlel'i de sarıları gUri iyi. .. 

İzmir ithalat ve ihracat birlikleri ki- bul edilmesi hakkında iki tarnfça müta
tihi umumisl B Atıf tnnn tn..,ili:z:lcrle haknt hfunl olmuetur. 1 S Hazirana kadar 
-.izüm satışları hakkında miizakerede bu· teslim edilen mikdar az.fı.mt mlkdar ole-
lunmak üzere bir hafta evvel gittiği fs- rnk kabul edildiğine göre bu tarihten 
tanbuldan yann şehrimiz,. dönecektir. sonra alıcı ve satıcı taraflar serbeatileri
Dün nkşnm aldı(hmız maH\mata göre iki ni muhafaza edeceklerdir. 
avdanberi kuru Uzilm sat:clnrı hakkında Kanaatimize göre çok jyi şartlar da
levam etmekte olan mUÜıkereler sona hilinde yapılan bu son çekirdeksiz üzüm 
erdirilmiş ve dört bin ton çekirdeksiz satışı alakalılara azami istifade temin et
~jzUmün satış mukav<>lesi aktedilmiştir. mio olacak ve müstahsil sınıf elinde ka
Mukavcled~ tesbit edile'l satış fiatleri lan mallan en iyi şıutlarla satmış olıı
c;unlardır: 7 numara 24. S numara 27, caktır. Binaenaleyh memlc-ket mrnfaat
!) numara 34 ve 10 numar:l 42 kurustur. leri bnkımındnn yapılması gerekli gör-

Dört bin ton çekirdeksiz üziim 15 Ha- düğümüz iş ııimdiye kad - ellerinde 
:ıirana kadar teslim edilmi~ bulunacak- üzüm tutmakta olanların bu malları el
tır. Bu müddete kadar tesJim edilmiş !erinden çıkarmak suıetiylı bu son satış
olıın mikdann azami mikdar olarak ka- tan azlimi surette istifade etmeleridir. 
~~J:rJ"..r// ...... /....0--/~J"~~~.r~=~..r~~ 

• • • es m er~ sı 

ac;ıldı 
--<>--

alhevinde a~ılan ser· 
gi e u sene selısen 

altı e er var-
tzmir hnlkevinde rassnmlanmızın ter

tip ettiği büyük resim sergisi dün saat 
17 de büyüle bir kalabalık huzurunda 
valimizin bir nutku ile açılmıştır. Tören 
de belediye rciıi, vali muavini, pııtti 
müfettişi, parti reisi, be.nka müdürleri 
ve devair ııcflcri bulunmu~Jardır. 

Sergide aekiz ressamın 86 eseri teıhir 
edilmektedir. Sergi 1 O Mayısn kadar bü
tün halkımızın ziyaretine her gün açık 
Lulundıırulacaktır. 

ilAh mösa ere ı .. 
Turan istasyonunda Bek5r of(lu Yah

ya ve Keçecilerde Mehmet oğlu Hilse
yinde birer bıcak bulunarak zabıtaca 
alınmıştır. 

erıran .. a a zer-
iyat iyi ••• 

---<>- -

r.. fıtörleıe e gama
dan evueı 2'"',.eye ve 
Bayındıra gidecefı-

Vilayet ziraat müdürü B. Refet Dik
er, Bergamada zirai vazlyt'.ti gözden ge
çirdikten sonra ıehrimizc avdet etmiş
miştir. Bu tetkiklerden anlısıııldığına göre 
Bergamada yazlık Zeriyat geçen yıllar
dan çok bereketlidir. 

Menemen acyliıpzedel!!ıinin toprak
larını süren be§ traktör Bayındır lcaza
ıına gönderilecektir. Evvelce Bergama
ya gönderilmesi düşünülen traktörlerin 
seyl&ptan bozulan şöse ve köprülerden 
geçmesi mahzurlu görüldiiğünden sarfı 
nazar edilrnİ§ ve fakat imkan bulunursa 
v.önderilmeai de kararla§brılmıthr."Trak
törler Bayındırdan sonra Tireye nak
ledilerek burada da seylAptan zarar gö
ren müıtahıillerin topraklan sürdürüle
cektir. du Ona fikrimi açtım· 

- Vecdiyi SPvdiğini zann~tmiyorum. # 
Fındılcçının biri! VEFAT 
Ko~am sert bir sesle: 
- Allah Allah! ded;. Bu çocukta ne 

,•ar ki hlitUn kadınlar böv'c onunla me!;
gul oluyorlar? Sen bile. artık ond~ 
başka bir şeyden bahset'.'niy,mıun! 

YüzUm kremle sıvanmı<J ('l}arnk yata
~a girerken: 

Saatçı B. Moreno Gabayın vefatım 
teessürle haber vP .. .rir ve cenazesini 
bugün saat 10 da İzmirdc İnönü cad
desinde 564 numaralı evinden kal
dmlıp medfeni mahsusuna 11nkledi
leceğini beyan edeıiz.. 

Ah,E EFRADI 
., +++.mı .... ı:n::!Sl!lm:ı:~ 

o 

a harbı 
ceh s· d 

a ı 
-o---

SEVKET Bİ~ 

[ Ba\ •arafı J. ci Sahıfcdıı J 
. ··ıı . b" d ı t" . d .. a~orl t:oru nemış ır c.ışc ıçm c l....,..,, rııı 

Bu arada biitiin cenup Sln,•ları Cc 
isfilüsmn uğrrunışlnrdır. ... t 

So\ yeller Birliği, A \'rupanuı ha) ~ıı • 
mukadderatında ulukııdar bulu~ de 
halde, harp yıınnmmın fclakctlcrın ~ 
masun kalnbihnck için, kasırganın il 

lıildiğinc fnhribat yapmasmn göz ~ 11 

ınu ttı. J.'nlrot Almanlar tnzyiklc~in~ıı 
ha ileri götUriirlcrsc So\•yctlerin b~ Jıt 
kü duruml:ınnı muhnfnza ctmelcrı 
ki imkiinsız olacaktır. Zira Alıntı~!... 
bundan sonrn göz dikebileceği ~":" 
doğrudan do~'l'uya So\')'etlerin cflll'I 
tini nlıikadar edecektir. 

Alman hariciye nazmmn ayni .
1 da Moskovn \C Aııknrn Alman el~ı 

~örüşıneleri arasında sıla bazı nıii 
betler gören yabancı mahfiller /. 
vnnın buııdan sonraki hareketleri J':_ 
rinde Sovyctler Uirliğincc takip ı;.I' 
~ek \'aziyetin şiddetle müessir o 
kanaatindedirler. ; 

Ayni mnhfillcr Anupa ihtilnfı kıd' 
,·ncclıesindc Sovyctlcrin hatta h~~ 
ni ihata eden esrar perdesinin teOP-... 
7..ail olnınb bnşladığuıı \'C l\1os~o ti' 
kuv\'etler müvnzcncsindeki milhiJll ~ 
llinll oymımnsı müsteb'od olamı)'-'" 
nı knydcbnektcd.izlcr. f1I 

ıEVKEr BILG 

Başvekif ;;;izin teş~k
kür ve tebrikleri 

Ankara, 26 (A.A) - Başvekil~ 
tor Refik Sııydam Milli Hi\kimiyet . 1' 
ramı ve çocuk haftası mün~~ 
yurdun her tarafından aldıklan te ~ 
tclgraflanndan dolayı tr-şekkürle ; 
ve karşılıldı tebriklerinin iblağına /Jr.il 
dolu Ajansını tavsit eylemiştir. 

Libyada vaziyete /ti' 
gilizler hakim 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede) 
olunduğuna göre taama şimdi ~ 
lcrin eline g~mi tir. Tobruktaki t bt" 
fü ganıizoııu ve l\Jasır hududunda .,,ı
iln artan inı;liz kuvvetleri 8 bl b~r ~ 
de diişmanın taarruzunu bekli)' tı-' 
yerde mütemadiyen devriye hareke 
de bulunuyorlar. 

TRABLUSA ŞİDDE'l'ıJ BiR 
HÜCUM YAPILDI • 
Kahire, 26 (A_A) - Orta şark .. ~ıs 

liz hava kuvvetleri umumt karargulf~ 
diln akşam neşredilen f evkaltide ~b -AY 
24 - 25 n:san gecesi lngiliz boınb31'~ 
man tayyareleri Trablus garp şetır de' 
yeniden hücum ederek antrepolar: ltr 
niz tayyare hangarları ve resmi daırt 
re tam isabetli bombalar ntmıştardır·,,er 

Kahire, 26 (A.A) - Dogru ha~' 
alan mahfillerde düşmanın Tobrttıı· 
knrşı yaptığı müteaddit hücumlar011,,ır 
~iliz garnizonunun Almanları lu~·r . 
mağa devam ettiği beyan cdilmekt• ~:t 
Bu Alınan hücumları geniş mik;,·ast.n rP' 
baskın mahiyetini geçmediğinden b~C' 
da Alınanların fazla insan ve malze ~· 
si olmadığı anlaşılıyor. Son hiicuınn }i.;ti' 
de elli nisbctinde Alınan piyadesi tııf" 
rnk etmiştir. Halbuki evvelki hücuuıı1· 
da Alman ve İtalynnlnr ayn ayrı c 
tamlarla hareket etmişlerdi. ıo· 

SolJum mıntnknsında İngi\iz zırhl~ıf'· 
talan de\.Tiye faalivctini ar1 tırmısln 03 
Solluın şehri iki düşman hattı arıısttl 
kalmış bulunuyor .. 

Cebelüttarıkta lngilİ1 
hazırlığı tamam 

[ Bcışt.araJı 1. ci Sa1tifed~.lt'' 
Cebelüttarık 2G (AA) - Cebelu şjl 

rık askeri valisi memfokP.lin müdııf il te
için talimler yapılacağını ve bu ta~~j,I) 
rin bir kaç gUn devnm edeceğinı ııı• 
etmiştir. Halk mUdafoa :nanevralaJ' 
iştirake davet edilmiştir. 

Yeni Alman akınla'' 
r Ba~taraf ı 1. ci Sahifcciı /tır· 

vareainc diıfi bataryalar ~teş açroı 
Bomba atılmamıştır. -~ 

Ha lı Çörcili allıl.fllll'~ıı 
Londra, 26 (A.A) - Başvekil "~ıdt 

Çörçil refakatinde zevcesi oldu~ ~ııd" 
Mersey sahillerinde hava akın18 ştl' 
hasara uğrıyan mıntaknlan R~1Jdll 
Çöı-çil her tarafta, bilhassa Liv~. 
heyecanlı tezahüratla karşılanfl!1stı cı-d· 

Halk kendilerini alkış)runak ıçif\ 
deleri doldurmuştur. 

- Evet kocacığım• dı>dim, lıakkın 
var. Genç sevdalılann hstalannı unut
mak müreccahtır. İnsanı'!. kendi haya
tına dalması çok daha rnl.ot bit şey! 

Tayyare Siilemasın a rı: 3646_~ 
Me hur rejisör FRANK CARPA tnrnfından \'az'ı sahne edi.len ve .. b!i~

Sincma artistleri JEAN ARTHUR - JAI\IES STEVAR.T - LtON :sıu-
MORE tarafından tem il edilen FRANSIZCA SÖZI~fi 

Doğru mu söyliyordum' Orhan uyu
duktan çok sonra hen on:.ın horultuları
nı duyuyor ve Vecdinin ec;k macerasını 
şimdi bambaşka bir noktai nazardan 
tetkik ediyordum: Bu genç kız. nasıl 
oluyor da ona mukavemet edebiliyor
du? Onun muhteşem heyccaniyle oyna
mak kalpsizliğini nasıl gösteriyordu? 
Sinirlenmiş, bizznt heyec:on~ kapılmış
tım. Vecdi ne kadnr nazik bir çocuktu! 
Ona nasıl yardım ed~blllrdi~? 

Para , Beraber Pitınez 

İlkbaharda, Halime ve Vecdi bize da
ha seyrek gelmeğe ba~ladılnr. Orhan her 
zamandan daha ziyade mcsı:,.ıldu. Ayse

-c Bitmedi ;t-; 

AYRICA: ESRARENGİZ KATİL (FEDAKAR KÖPEK ... ) 
MATİNELER : F.S ARENGIZ KATIL: 2.15 - 5.15 - 8.15-

PARA BERABER Gİ1'1\JEZ: 3,25 - G.25 - 9.%0 •• 
PAZAR giinlcri 12.30 da iLA VE SEANSI 

amvn 



YENi ASJR SAHiFE 3 
m: wz = c 

Eer,ine bir d.ır e daha 

ln~i ·zer • • 
nı er 

bo J..- a ıman 

etti er 
--o--

4rrıeıoma ayda ısoo tay· 
f.CIJte yapıyoP ve bunları 
"9iliereye gön.dcPsyor •• 
~dyo gazetesine göre dün gece 1n

&Uız tayyareleri şimali ..-'ijmanyada ve 
Alınan işgali altındaki yerleri bombardı
tı\an etmişlt>rclir. 

En şiddetli taarruza t•ğrıyan Berlin 
de kieldir. Vilhclmshafcn ve Lube1' 
0kları da taarruza uP,raruştır 

l
A.MJmtKADA TAYYARE 
MALATI 

Atneriknn tayyare fat rikaları ayda 
1800 tayyare yapmakt:-dı .. lar Bu tnyya
~er büyük bir süratle t l~iltereye sev
U lunrnaktadır. Son aylarda bir çok yeni 

J> tayyareler yapılmı.ştır. 
i1a Bunlar arasında halen ku!Ianılanlar
b· n Ustün vasıfta tayyar 1er bulunduğu 
Udirilmektedir. Repüoliken Tımderbot 
~ı verdikleri yüksek vasıflı bir av 

Yfaresi inşa edilınistir Bu tayyarenin 
fn l'l"ılismir vasfı men7ilin!n ve süratinin 
azla olmasıdır. Mnlurr.dur ki av tayya
~elerinde fazla sürat ;çin menzilden fe-
akArlık yapılır. 

b. Hitle; Yu2:0S· 
lavyaya ~itti 

t?,Maribor, (Yugoslavyada) 26 (A.A) -
Qltler bugün ful.sızın Maritora gelmiştir. 

""ansa Amerllıadan 
»clPdıın lstlyor-
\raşiııgton, 26 (A.A) - Fransız bU

J11k el~ hariclye nezareti mUsteşan 
~ Suıuner Velst ziyaret ederek Fransa
- iaşesi hakkında görüşmüş ve Fran· 
~ Yardım lUzumuna işaret etmiştir. 

lrrzn,•TIN YENt 
~ARDIMLARI 
Ankara, 26 (A.A) - Kızılay umumi 

fllerkezinden : 
,....ltınıay umumt merkezi tarafından 
._.ıvrn kazasında su baskınına uğnyan 
ailelere yardım için bin lira Kağızman 
kazasının Muştak k5yUnde kar fırtına
sından evleri yıkılan vatandaşlara yar
dım için de 300 lira gönderilmiştir,. 

lngiliz hava hücumu 
[ Baftaraf: 1. ci Sahifede ] 

'-inden mürekkep bir bava moma Al
lbanlarm baflıca deniz üsleri olan V'ıl
bed hnshaf en ve Kiele bilcum ctnili.ler-

ir. Baılaca hedefleri tetlril eden Kiel 
deniz tezgahlan ve fabrikalannda bin
lerce yangınlar çıkanlmııtır. Yüksek in
~lı bombalar evvelki bombardıman
&4U'da yapılan hasarlardan daha büyük 
lıasariarn sebep vermişlerdir. Vilhelms tren havuzları ve gemi tezgahları 

rnbardıman edilmiıtir. 
AYnı gece Norveç, Hollanda, Belçika 

l'e Fransa sahillerindeki hnvmlar ve di
ler hedefler bombardnnan edilmİf ve 
&ahit muhafaza servisine mensup tayya
tcf .. riıniz tarafından diğer bUl hücumlar 
hı>ılrnııtır. 

. Bu harekattan iki tnyyaremiz dönme
tnıııtir. 

'l'AARRUZLARIN TAFSİLATI 

ı:: 

Zalar mukav~met 
edenindir 

SIHHAT KÖŞESi Şarki Alrikada son 
•••••••••••••• 

[ Ba§tarafı 1. ci Sahifede ] 
burnda çarınsmaktnn i~tinap etmek is
fcrdi. Bu ithalüt Almanya için çok mii 
himdir. Alınruı tedbirlerle diişman içti
nap etmek istediği bazı tedbirlere tc
\'essiile mecbur edilmiştir. Bu da kafi 
bir sebep teşkil edn. Almanynyn bu is
tila bihak1nn pahalı (idelilmiştir. :Mütte
ffü1cr Almımlan insanca ve ma\zcmcc" 
ağır zayiata diiçar etmeden bir karıs 
yer bile terkctıncmislcrdir. Bu znyiaf 
öyle bir nisbettc olmu~tur ki Alman 
yada öğrcnild'~i ''akit tesir icrasından 
huli knlmıyac:nl·tır. 

muharebeler verili yor 
~ e• [ Ba~tarafı 1. ci Sahifede ) 

O ssio muharebe indn 1talyanlar dün 
200 ölü ve 560 esir verıri -lerdir. Diğer 
300 esir de gelmek üzercd:.ı. 

oza'nın 

tirdiii top ••. 

MlSIR, ESKİ VE YENİ HARP 
Mısırdan bnhisle Lord Halifoks de

miştir ki : 
- Harp hakkınd11 öğrenecekleri bir 

şey knlmıvan general Vcyvcl ve aroirai 
Kaninghamın vaziyetten azami istifad~ 
lemin ccl:~ct'kleri şüphesizdir. 

Geçen harbın münhasıran genç er 
kekler arasında vuku:l ~ct:rdim ?.avla1-
la bu harbın ht•r sınıf insanlar arnSlnda 
sebep olduf!u ölülerin mikdarı mukaye
se edilirse bu harbın milletin hayatmdR 
daha az derin yaralar bırakacağı ümit 
edilebilir. Medeniyet esaslan kurtanln
bilirse millet kulkınabilir. Siz de b7.im 
gibi bunu an1adıi'.','lnız içindir ki bizim 
davamızı kendi davanız vaphnız. 

BİTARAFLIK VE AhffiRİKAN 
YARDJ!\'Il 
Harba ginnek hariç, muhasım taraf 

lardan birine tam ve mutlak yurdımdn 
bulunmanın bcynelm:.lel hukuka muga
yir olduğu iddin.~ını ccrhcdC'rek Lord 
Halifaks demiştir ki : 

- Bitarafların mücrinılc masumu tef
rik etmemesi icap ettiğini düşünmek bi
taraflık esasına muvafık olmaz. A!num 
ya \'e İtalya taarruzu reddeden Briyan 
Kellog paktını imza etınişlerd:. Polonya 
ve dif!er memleketlt"ri isüla etmek su
retiyle bu paktı ihlal etmişlerdir .. Diğer 
bitaraflar gibi siz de lE'cavüze uğrıyan
lara yardım etmekte haklısınız ve bıı 
yardımı tarihte eşi t'lınıyan bir suretle 
yapıyorsunuz.. Na7Jler!.n dün~·aya tah.'ik
kUm ihtiraslan maHimdur. Nazi u<mlü 
imha edilmezse medtniyetin istikbalinin 
çok karanlık olacağını idrak etü~iniz 
için bu yardımı yapıyorsunuz. 

iNGtıJz VE ALl\tAN KUVVET1 
Deniı: cndUstrisinin silAhlan nlsbetsiı. 

artmaktadır. Alrnanyada iptidai madde
ler kıtlaştıkça ve İngiliz hava kuvvetle
ri Alman hava kuvvetlerinin derecesine 
ulaşıp bunlan ~eçtikÇP. bu silahların te
sirleri bir kat daha artacaktır. 

Mimoza çiçeği hrr sene baharın bu te
reddiitlü günlerinde bize biı az neşe ve 
fer hlık getirir. Fakat bu sene onun fi
lozof Bergsonun ölümünden bir kaç haf
ta sonra çıkması haylice mdnalı oldu. 
7..aten Mimoza, eski yunan dilindeki as
lında taklit yaparak güldüren soytarı de
mektir. Soytanlnr insanları güldürmek 
için taklit yn,Jarlaı, bununla beraber 
dü ünmeyi sevenleri düşündiirdiikleri de 
olur. Mimoza dıı bu sene öyle yaptı .. 

Filozof Bergsonun nasıl dediğini bi
lemiyorum ama, onun yapmak istediği 
fikirlerine hayran olanlar, ölümünün nr
kaııından ye.zdıkları mersivelerde bu fi
kirlerin pozitif ilim felsefesine nihayet 
verdiğini ve pozitif ilim yerine insan ak
lının, insan ruhunun 1ı·k:mliğini kurdu
runu haber veriyo~le.r. Bu hnyrnnlann 
ıddialarına göre hayat ilim insanının n" 
olduğunu hiçbir v:ıkıt i?.ah edemhrccek
tir, çünkü hayatın ne olduğunu hala öğ-
rencmemiııtir .. 

Bizim bahçelerimizde yetiştirilen Mi
moz , daha sıcak iklimlcıdeki asıl Mi
mozadan farklı ve akasya cinsinden bir 
ağacın çiÇ("ğidir. FPkat bizim mimoza 
da, asıl mimoza gib; (1'ece uyuyarnk r,ün
düz uyandığından o da mimoza adına la
yıktır, belki iki mimozanın uykusu arıı-
ındıı derece bakımından fark vaTdır. Bu 

dt'rcce forkı bir tarafa b:rakılıncn. bizim 
mimoza da tnbi&tın bu 1;ene Bergson 
hayranlarına vermek istedii•i cevabı ge
tiriyor, denebilir, 

Bu cevap mimozanın uyumasındadır. 
Mimoza gündüz gÜneşi görünce yaprak
lan ve çiçekleri açılır, dalları yukarıya 
doğru kalkar. Güncf batınca dallar bo
yunlanm bükerek aşağıya !Ulrkarlar, çi
ç:kler büziilerek kapanırlar. 

Bir çiçeğin böyle gündüz ve gece ha
lini değiştirmesini eski zoman iManlan 
gülünç bulduklanndan ona mimoza adı
nı vermişlerdir. Hlllbuki çiçeğin uyu
rr.ası, hayatın nebatlarla insanlarda ve 
hayvanlarda aynı şey olduğunu gösterir. 
Mimoza gündüz gÜneı altında az kalori 
'iarfettiğl için açılır, yayılır güneş kay
bl')lunca kalori sarEetmemek için büzü· 
lür ve küçülür. 

insanların ve hayvanbrm eUndüz ha
ı-ekct ederek. gece bürlihlp uyumaları 
aynı seydir. Bundan dolayı mimoza ha
vat ilmi ı>rbabının tecrUb~lerlndc pek 
makbul bir nebattır: Mimo?a ins:ınln-

ALMANLAR D0$ÜNÜYORLAK rı - meseIA ameliyat yapılırkm -
Jlitlcrin orta şark 7.aferlcr:nden bah· uyutan kokulardan da miiteessir olur 

sederek Lord Halifnks şunlan söylemiş· ve in.cıanlar gibi uyur. İnsanların ve 
tir : hayvanl::ırın ndnlelcri:;,l har-ekct ctUren 

- Almanyadan gelen haberlere ~öre elektrik cereyanı mimozaya tatbik e ·
Alman mill~ti sevinwehle beraber bü lince o da insanlar ve hayvanlar gibi 
yUk bir neşe içinde değildir. Niçin daha sarsılır. 
faZla sevinç ,ııöstermlyor? ÇUnkU henüz tnsan oğlu kendulnde bulunan söz 
katı ve tek zaferin ka7.anılmadığını hl· kudretinin tabiatte ba~ka hiç bir hayat 
Hyor ve kaz.anılamyıacağı hissi vardır.. sahibinde bulunmadığına bakarak ve 
İngiliz imparatorluğu üzerine zafer ka- dilc;Undüğiinil hiss dC't'l'k kendisinin öa
zanmadıkça diğerleri bir şeye yaramn-ı yağı hnyattan ayn bir de ruhu olduğu
Bunun için Hitler İngiliz kudret:nin şah nu foncder. Bergson gibi met:ıfizlk 
damarlan olan ticareti bahriyeyi kes- filozoflarının pek gilvt-niik1ı>ri ve tabi
mek için o kadar gayret sarfediyor. attc her kuvvetin Ustünda tutmak iste-
ALY,L~NYA l\1Ali1~'0P OLACAKTU:. ?ikleri akıl da, on_ların id•lia<>ınca valnı: 

ın n ruhunun hır hı>ss..ısıdır. Halbııkı 
Fakat eğer o;iz hu sahada hi7.e olduk

ça siirntle yardım edebilir eniz bu gay· 
retleri akim bıraktırmaınamız için hh; 
bir sebep yoktur. Geçen harbın sonun· 
dn deniz tezı:ahlnrınızırı. in nntını bir 
mucize derecesinde art!ırmıştınız.. V<. 
bunlar, bizim inşaatımıza ilnvc cdilercl. 
düşman lnhrihntındnn ü1tiin bir derece
ye cıkmı tı. Bu. hu harpta (la ·npılnhilir 
Bnhri in ant usulleri (<ık tckfı•uül et
mi tir. Dinacnnkvh hu defa da kendi 
rekonınuzn kıra~snnı:ı hic te hayret ct
miycceğim .• -------

söz fikir ve his ifadec;inin 2ncak yükc;ck 
bir 'leklidir. O ifadenin d -~a hasit sekil
leı·i hayvnnlnrın scsl"rinden ve türlü 
h:ı.r ket rindcn daima anhsılır. Bu ses
ler ve hareketler h:>yv::ınlarda da -
o;ı.iphe. iz dah:ı basit clcrec~de - bir akıl 
bulundub'Unu haber verHer. 

Kahire 26 (A.A) - tyi haber alan 
mahfillerde beyan eıUlc ı ;ine göre Al
manların tazyiki n tİl c in~ dır ki DUk 
Daust İngilizlerin teki fJc .. ini rcddetm~ 
tir. Bunun üzerine yüıle,..:-e 1talyan ka
dın ve çocuğunun hayatı tehlikeye ma
ruzdur. Çünkil harp eden fn!!ilizlerin 
sivil halkı himaye için bir kısım kuvvet 
ayırmalan mümkün <lt:'H:'Jir Maamafih 
civar mıntakalardan ~de:ı bir çok sivil
ler Arlisababaya sevkeuiL·dştir Habeş
lerin İtalyan zulmü:ıc ksr 1 intikam te
ş bbiisiinde bulunduklarına dair bir 
nlam"t yoksa da yerli l1:ılyan kıtalnn
nın kaçakları bir çok ç1pulcu çeteleri 
teşkil etmişlerdir. 

. , ....................................... ,. 
E A A 1t'O V : . . 
: sur.liNKÜ PROGRAM: ........... ----- ......... . 
9.00 Program ve memleket saat ayarı, 
!'.03 Ajans haberleri 9.18 Mütlk pl. 9.45 
l 0.00 Ev luıdını - Yemek ListcsL. l2.3Cı 
Program ve memleket saat ayan 12.3:t 
Mlizik : Tek şarkılaı· 12.50 Ajans ha
berleri 13.05 Mtizil: : Şarla ve türküler 
li\.25 - 14.30 Müzik : Radyo salon or· 
kestm 18.00 Program ve memleket sa
at ayarı 18.03 Müzik : Radyo caz orkes
trası 18.30 Aııkarada Keçiören Çocuk 
yuvnsının mesaisi hakkında bir dialog .. 
l 9.00 Müzik : Çifte fasıl 19.30 Memleket 
Eaat ayarı ve ajans haberleri 19.45 Ko
mışma : Ziraat takvimi 19.50 Müzik : 
Saz eserleri ve karışık şarkılar 20.15 
Konuşma (Çocuk Esirgeme kurumu adı
na maarif vekAlctinde Hıfzırralunan Ra
şlt Üzmen tarafından .. ) 20.30 Milzik : 
$olo sesler 21.00 Millik pl. 22.30 Mem
leket saat ayarı ajans haberleri ve aians 
spor servisi 22.50 Müzik pi. 23.25 - 23.30 
Yarınki program ve kapanUf •• 
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Sağlığın kı ,T.1etirıi takdir eden Ba
yanlan:ı Met 1.:ıman\annda seve se
ve kullanııcai!ı mikropsuz, ufak, yu
muşak ve sıhM en birinci mahrem 
tuvnlet bezleridir. En ince elbıseler 
altınd,a bile belli olmaz. 

FEMll. VE BAGI 
I:~. ~anedc. kndın berberlerinde 

ve tu\'alet ma~Eıı.alnnnda bulunur. 

' wp SMIFC! -S ,1 

Birinci smıf miitchassıs Doktor 
Dem!r AH Kamçıoğ a 

Cilt ve Tennsül ha talıklnn ve 
ELEI{TRIK TE.DA vtuınt 

Birinci Beyler Soknğı No. 55 .. tzınit 
mııamra Sineması arl:asnda sabah
tan akşama kadar hastalarını kabul 
eder" 

y ~İ'd BU HAFTA T 
e ilk defa 

şman Elinde 
Cesur Süvari 

·aKÇE 
• 

Esir 
(ilk defa) 

FOX JURNALDE EN SON HABERLEJt. .. 
~<::'>-<:::'>-">'~~~<::::>-<::::>-<::::>-~:::::ı.-:::::ı.-::">C::><::><;::;,..<;;::;,..<;::::..c;::::..c;~~::,...;::::,...;::~y~~ 

SEANSLAR : 12 - 1 - 3.30 - G.00 - 8.30 DA .. 
Cumartesi - Paznr SAAT 9.30 DA •• 

··················································································-··· : : 
E Devlet Demir Yol/arından ~ . . ..••••.....••.•....•.•.•.................................................... , ........ . 

Aşağıda mikdar, muhammen bedel, teminat mikdan ile istihsal mahal
li gösterilml~ olan 1 kalem balast kapalı zarf us11liyle satın alınacaktır. 
Münakasa 10/Mayıs/94 l Cumartesi cünü saat t 1 de Sirkec:de 9 i~etme 
binnsında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır . 

isteklilerin teminat ve kanuni ''csikalnnnı ihtiva edecek kapalı zarflarını 
ııynı gün saat 1 O na kndar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
Ocak Klm. si Mikdan Muhammen bedeli Teminat 

168 - 180 10,000 \1 3 
ıs. 21. 29. 

21.000 lira 
1534 

[)enizyolları lzmir şubesinden: 

15 75 lira 
(940) 

idaremize ait Konak vapur iskelesi üzerinde kiıin Deniz gazino unda yapı
lacak cemcknn illivesi 22/4/941 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9/Mayı:.s tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de devlet deniz
vollnn lzmir şubesi binasında satın alma komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli - 650,30 - altı yüz el-li lira otuz kuru~ muvakkat teminat ak
çası da - 48. 76 - kırk sekiz lira yetmi~ sele.iz kuruııtur. 

Sartnamcsi bila bedel körfez vapurları şefliğinden verilir. 
İsteklilerin ihale günü kanuni evrakı müsbiteleriyle beraber komisyona mü-

racaatları. 27, 5 1536 (955) 

lzrnır. Kadastro Miidiirliiğ{jnden : 
Bayraklı Salhancsi mahıtllesindeki gayri menkullerin kadaalr<>Mı ikmal edil

miı ve bu gayri menkulletin mal sahipleri, aaha, harç ''e resim mikdarlarmı 
gösterir cetveller lıımet paşa mahallesinde Saçmacı hamam sokafında 20 nu
maralı kadastro dairesinin lı:apı yanındaki cemdcina asahnttbr. 

Bu cetveller mündereutına itirazı olanlann 12/6/1941 tarihine kadar ida-
remize müracaatlan lilzwnu ilan olunur. 1555 (958) 

ız11ıa MAA.RJP MtlDtlRLVCUHDEN : 
Resmi ve lıuauıi llaelerin blrıncl ve ikinci sınıf talebelerinden Hkerlik ders

lerinin .azın imtihanlarına girmeden kendi okullarından aynlmıt olan talebenin 
lmtihanlan bulunduklara yerlerdeki resmi li1elerde müracaatlan halinde vesika 
aranmakaızın yapılacağından bu gibilerin lzmlrdeki liselere baş"-urmalan 
lhımdır. 27, 28, 1560 (9S7) 

• 
lnldsarıar İzmir Baımüdürlüğiinden : 

Hallcapınar bira fabrikamızda idarece imal edilecek buzun muayyen bir 
müddet için şatıı halı::kı bir müteahhide verilecclı::tlr. 

Taliplerin prtn:ımeyl baımüdürlüğümüzden alarak tekliflerini derhal tahrl· 
ren battnUdürlüie bildlrmelcrl ilAn olunur. 15 49 (956) 

z ·, G "mrülı!eri Başın dürlüğilnden : 
Gümrük komisyoncusu ve maiyet memuru sıfatını iktiaabe talip olacaklara 

ait imtihan 2/6/941 aününe müsadıf pazartesi günü ııaat 9.30 da başmüdür.
lüle daireainde yapılacağından isteltulcrin 109 3 sayı ve 19 /6192 7 tarihli 
gümrük komisyoncuları kanununun 3 ncü maddesinde yl\z.ılı evllllf ve teraltl 
haiz bulunduklanna dair lüzumlu ve..~iklan haznlıyarak imtihan e-ününden ni• 
hayet bir gün evvel ibraz evlemek şartiy)e imtihan gününde başmüdürlüğü-
müzde hazır bulunmalan ilan olunur 26 27 IS4t (952) 

lzmir lnhl arlar Ba$ınt.idiil'lüğünden : 
Alsancakta yaprak tütün metkez depoııunda mevcut 9629 kilo ıskarta çul 

açık arttırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 
Beher kilo çulun muhammen fi:ıtı 1 2 kuru~ tamamının muvakkat teminab 

86,66 liradır. 
Bu ıskarta çulların şartname ve n..imunesi levazım şubemizde görülebilir. 
isteklilerin 7 /5/941 tarihine müs;ıdif çarşamba günü saat 15 te baş mü-

dürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. '23 27 1515 (933) 

jz R MV URLtJtıV EN: 
Esnaf Şeyhi mahııUesinin haftani sokağında kfiln hl'lcı Sadullah vakfından 

41 No.lu ev ihale tarihinden .31 /5/942 tarihine kadar seneliği 210 lira üze
rinden açık arttırmaya çıkanlmııtır ihalesi 28/4/941 puartesi günü ııaat 
ondadır Talip olanların vakıflar idaıesine müracaatları. 

16 27 1460 (689) 
--·-·-----------------------------

EFTERDARYCDmAN: Amerikan vardımı 

0 
l.ondra 26 (A.A) - İOJ,?iliı. bombar

c11l'l"ııın tE?yyareleri diln ge~eki açık hava
d n. istifade edeTck Kiel \'e denizaltı ve 

1 ız üstü gemileri inşa eden tezgah
ara taı-rru7.da bulunnıu~forc:lır. Taarnı-
~ın onuna doğru bil\ ''k ynnnın1ar çık- [ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
:ı~ \'c bunlann ışı~ndan da di~er hed"'f kadar hareketlerde bııluncluıTunu devri
t''l"in 'sabetle bombalnnd:ğı göriHmüş- yelerin daha uzakla"P t'idnbilect'rini. fa
Ur $iddl'tli baraj ateşine t:-ğmen tayya- kat devriye fanliye1lnh kr.!ile U"Ulil de-

İnsan oğlu kendisinden başka hayat 
sahiplerinin şuurunu hissedrmedlğin
den, kl'ndi şuurundan P<'k hlibtirlc'lir. 
Halbuki vücudunun içinde her nescinin 
suurundan - mesela barsnklarında her 
tUrlU şekerin kimyaca farkını bile ayırt 
eden ince şuurdan - aklının haberi ol
maz. Hareketsiz ve sessiz gördüğürnit&': 
otlarda bile bir şuur bulundu~ıınu &, TELEFON : :l479 (469) 1 
onlara yeşil rengi veren klorofıl!.n top- ......... •••••-. ••••••• ... r 
raktan madenleri alarak bUtUn hnvat 

Nihadın Karşıyaka ıubesine olan tı4 7 lira 3'1 kuru~ Milli cmlAk satı, bedf'li 
borcunda.ı dolayı haciz edilen Karşıycka Ded ... ha,ı M.D dabn ı caddr,inde 
kain 248 sayılı 600 lira kıymetinCleki evin vilayet idare heyeti kararile2 J ~n 
müddetJc müzayedeye çıkanlmıştır Taliplerin 1 /M yıs/941 perşembe günü 
aaat 1 S de vilayet idare heyetine mürıı.caatlan ilan olunur. 

::ı~imb:in hepsi de hf'df'firrine varmış- mek olmadığını bildi"'Jlliş ve Grocnland r Ve bomba hnmulelc>rinl boşaltmışlar- dın bir kısmının mlh" er kuvvetleri ta
ır. \Tithelmshn!ene kurşı yapılan taar. Tafından i gal edilebllml~ r-laca~ını sBy
~ .da çok ş:ddetli ve aynı nisbette te- lemişür. 
lrlı olmuştw-. Bu hareketin heşint'i kolu:ı bir hare-
lı<t GEMt BATIRILLJJ keti olup olmadığı hakk.TJdaki suale de 
bi.ln gündUz Norve, :ı<-ık1arınd~ _düş- <hayın cevabını vcrmi~ ve şu sözleri r nııı 1500 tonluk bir pet:-ol gcmısı ya- ilfıve etmiştir: 

~iıl~ış ve bu çnrpışmı:ıb motörUnün bi- c:- Amerika Groenlandm mUdafaa ve 
ttı Si nrıuıyn uğnyan bir tayyaremiz, tek muhafazası için tedbirle: alıınstır. Ye-

0'örlr Q<:sUne nönebilnıl~tft. ni h!dt~eler olmıyaca~ını limit etm<.'k-
l<urıus 2fi (Radyo - ~ . .,2) -- Londra- teyim.> 

k:ı n "rC'di!en resmt t ·' ?il'•: HolJandanın lKt USUL ARASINDA Kt FARK 
t n. llıır mıntakasındn Cli <:manın 16 btn (AA) R 1 a . k" 
Onluk büyük hir {:>se f'Ml!ic;i batırılmış- Vaşington 26 . - uzve t iın u 
~ l' l-Tollanda sahill;r:rı-lc> as~eri kamp- gazeteciler toplantısıT"da b<.'yanatta hu-

ınitralvöz atesine tuhılmu~tur lunarak vapur kafile1erinP. hsrp gemile-
1}{1 GEMtYE nE l"'AH'ETI ER rinin refakati sistemi ile '1t'vriye sistemi 
'l'F.ı\ıtN EDtLDI arasındaki farka işnrE't ederek demiştir 
T ndra 26 (A.Al - Dlın gündüz Rot- ki: 

1.. 1 b" « - Vapur kafilf'Jc:>rine refakat 
d 

-n kanalında hatırı 'ln ır vapur-
a k il ticaret vapurlannı toplu bir halde ve 

b rı hac;k;ı Hcligolandın bir aç m .~ar· düşman tecavüzünden koruyarak sevk 
u'nda kuvvetli bir himaye altında gıden etmek demektir. Devriye sistemi iı:e va
d~d~l.:~~~n ikisine de tam isabetleır kay- purların geçecekleıri ~:ırp varım kilrresi 

nERı'.'rtırTEBLtC; sulannda mütecaviz gen:;ler bulunup 

ı .. }.-.o ndra 26 (A.A) _İngiliz hava teb- bulunmadığını tayin için kullanılan usul 
ı 1 • demektir.• 
li 1

'. Dün gece bombardt"l1an tııyyarele-n lı'ıız tarııfındnn harekRt ~.!:nasında Kiel, KAFlLELER HtMA YE EnlJ~ECEK 
t erlin. Bremenhaver.. Vilhelınshafen, Vaşington 26 (A.A \ - Va~ingtondaki 
t tıırlen I.übek ve Fredriklıaven ile Rot- müşahitlerin fikrine göre bahriye nazın 
~rdarn dn bombnlan•nış ve petrol tesi- albay Knoks tarafından yapılan bcyanat-
~arında yan~ın1ar t•:k~ .. :lmıı;tır. ta Amerikan mallarının Atlar.tikte batı-
0R'RL!NE 46 JNCT • rılmasına Amerikanın m'.lsaade edemi-
llUcUM Y APII..DI yece~inln söylenmiş olın!l~ı AmE.'rikanın 

na londra 26 (A.A) - SRt;hıyetli kay- Atla~tikte işliyecek vapur kafilelerini 
l' klnrdan öğrenildiğine ~"ire İngiliz tay- Amerikan harp gemileri tar.:ıfınclan hl
nıarC'leri dün gece BN lin Ozerlnde uç- mnye ettireceğini sarahaten göstermek-
a~Ş~r ve şehre bomba1nr atmışlardır. tedir. 
ak erlin Uzerine yapı kın kırk altıncı LONn'RA DAKt TF'l &\ K.Kf 

sahiplerine gıda olabilecek uzvt madde
ler haline getirmesi gösterir. 

Havat ilmi gerci hayatın ne oldu~unu 
öğretememiştir. Fakat onun kat'i ola 
rak öğrettiği bir şey vardır kI, bu da 
hayatın nebatlarda, hayvanlarda ve in 
sanlarda ayni kudret olduğııdur. Berg
son hayranları gibi metaJizik filozofla
rının güvendikleri akıl ve şuur <la bUtUn 
hayat sahiplerinde bulunan kudretin bir 
pa~dır. 
Hayatın tatlı bir tezahürU hayaldir. 

Ancak o hayalin mahsulU olan metafiı· 
2ik, tabiatın tetkikinden ~kan poıitif 
ilim felsefesine nÜ>ayet veremez. Soy· 
tarı mimoza da bize bunu haber vermek 
istiyor. · 

G. A. 

filleri, Amerika nazır!arı Kordel IJull 
ve albay Knoks taraflar!nd:ın söylenen 
nutuklar hakkında h~ntıı. bir mUtalca 
vUrUtmemektedlr. Faknt ~ivas! mnhrıl
ler Almnn ordularının kaıan:lı~ı mnvzit 
muvaffakıyetlerin Amerikayı hatalı bir 
vola sevk edemiycce~i!'i ve cilmhurreisi 
B. Ruzvclt ile sair Amer:knn ricnlinb 
kararlarını enerjik suref•P. tebarllz et
tirdiklerini memnunivetle l'Örmektedir-
ler. · 

B. Kordel Hull harp mııbemesinin sli: 
ratle ve bol bol fngiltereye varabilmest 
için H\zımgelen tedbirin a1mmasını 41öy
lemlştir. Bu suretle bl! n·.'tuk Amerl1ca
nın aldı~ kararlan ima l"dnr ttlAkkt edil
mektedir. 

Tnvmlsin V,aşington muhabirine göre 
gönderiltn malzemeni!\ fngilteoreye ka
zaya u!ramadan vanru::sı iı;in tn~illz do
nanmasının yUkUnU ts.lıfH etrnek husu
sunda Amerilcan hllkUme•l elden geleni 

a rnak ni etindedir. 

SA!'ILIK BAHÇE 
SU DOi.ADi 

tlzUm markalıdır. TeferrUatı ta
mamdır. Her tarafı demirdendir .. 45 
tane snğlam kovası vnrdır. Görmek 
için : &ki mahkeme önUnde bay 
Vahdettinin (Berek~t) hanına, pa
zarlık lcin: Belediye karşıSlnda Tah
~in Piyale makama ticarcthanec;inde 

'B. Rilırtüye milracaat.. 1 - 3 (961), 

lfi/j ......... ml ... ~~~!R~SE!!ll!!l!m!!ll!!!m! ..... ..,.... 

lzmlr Birinci Notel'· 
fiğinden: 

12 16 2t 27 1382 (646) 

tZMiR DEFTERDARLIGINDAN: 
Mehmet k1Zl Dudunun Basmahane şubesine olan 2 ! 7 lira 50 lturuş Milli 

emlak sah' bedeli borcundan dolayı haciz edilen İıımetpap mahallesinin bi
rinci yüksek sokağında kain 13 kapı sayılı ve 75 lira ktymetindeki arsası vi
layet idarf' keyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkardmı tır. Ta
liplerin 1 /Mayıs/94 ı perşembe günü saat 15 de vilayet idare hevetine m\ira-
caa~an ilan olunur. 12 16 2 1 2 7 1 380 { 841) 

tZMtR JJELEDIYEStNDEN ı 
1 -1389 uncu sakal< ta G3 Uncili adanın 

345 mertre murabbaındak! 38 savılt ar
sanın satışı yazı işleri müdüT1üğünde'ki 
~artnamesi vet'.hile açık arttınnava ko
nulmuştur. muhammen bedeli 1725 li-

Da!remize bir daktilo alınacaktır.. ra muvakkat teminatı 129 lira 40 kunı§-
Talip olanların ve.:slkalariyle ~irlik- tur. Taliplerin teminat, iş ba:ıkac:ma ya-

2 - 1389 r.cu solcakta 63 nril adanın 
349 metre mıırabb:ı•n'3ak; 3') sayılı ar
sanın satışı yan işlE'ri müdiır1üNiln:1cki 
11:artnamesI veçhila açık :-r•tırm~ •a ko
nulmuc;tur Muhnmll'"'' bednJi 1745 lira 
muvakkat teminatı 130 lita 90 kunıs ur. 
Taliplerin teıninatı is hanka'"ına yatıra
rak m:ı buzlariv],.. ihafo tart~i olan 5-5-
941 Pn7.arte<ıi g !nü snat 16 rla enciimc.>
ne mUracaa•ları. 

te Noterliğe mUracaat etmelerı.. tırarak mnkhuzlarile ihnle tarihi olan 

' 1 - 3 (960), ~~9;!n~=~i!!.1nU saat 16 da encü-

Kemal ı. Aktaı 

1-riıaı Eczanesi 

Gllneş v~ Spo• gtizUUdel'lnln eo son model 

.,. ıelılllel'I-

18-22- 27-3 1465 (8!'12) 



SAHİFE4 

SİYASI VAZİYET Balkanda v~ Afrika. 
da harp durumu 

YUNAN HARBiYE NEZA
RETi 'I BiR TEBLIGI 
r J J •• unan ı armu-

Amerika kat'i bir 
cephe almak üzere 

Amerika yakın

!tllS2ı± 

Milli Şefe aarsılmaz bağlılık 

Amerikanın 

barba ~iruıe§İ 
pek yaklaşıyor 

-o-

Yunanistanda 
Müttefiklerin 
~eri çekilişi de

vam ediyor 

tareke da kafileleri hi- Halkevlerinde ve odala 
maye usulüne d . J • 

•• muza-
Balkan horbında lıtir ue 
zarar-AmeriJıan donan· 
masının nalıliyctı hima-
ye edeceği anlafdı11or •• 

keresine neden 
mecbur oldular? 

haşlıyacak rın a yapı an merasım 
Atiııa radyosunun mü- Habeste b!r Jıale zapto· 

essir bir hitabı.. ıundıi, TobruJıta A!man· 
-o-- ıar dağ~tıldı •• 

Jt.ıdyo gazetesine güre hafta somuıda Kahire 26 (AA) _ tngi!iz umumi ka-
diinl anın siyasi manzarası şudur : 
Yumınistanda İngiliz kı~alan tedril"; rargahının tebliği: 

(ekilmekle beraber Alınanlar İn~iliz Yunanistanda geri çektlisimiz devam 
~ephcsini hiç bir taraftan Jonnağa mu- etmektedir. 
vaffnk olamamışlnrdır. Trablmmarpte Tobnık mıntakası.nda 

düşman tecemmülcri i<:abeJli ve şiddetli 
Diin J~ndra radyosu, İnıtHiz kıtalnrı- topçu atesimiz sayesinC!P. muv<ıffokıyet.le 

nin Atinanın 50 mil şimalinde bir nok- dai!ıtılmıştır. 
taya kac.lar çekildiklerini ve t;ekilirlcr- Sollum civarında devriye ve topçu fa
kcn Alınanlara ağır zayiat ''erdirdiklc- aliyetimiz arttınlmıshr Dii5fT1ana çok 
rini bildirmiştir. ağır zayiat verdirilmi.,1ir 

Balkanlar harbmm kar ve zarar he· Habeıristanda, Dessie se~::-inin civarın-
sabmı yapan İngilizlerin Yugoslavya ve da harekflt devam etrrıekfı>dir. 
Yunanistnnda zayiatlan nz olmamakla Cenupta şehre hfıkim mevzilC're yeni 
herabt'r. kar faslında Alman kıtnlıınnın bir giriş ynpılmıst1r. Cok bil\•ük Habes 
Yuıroslav '\'e Yunan lınrplanndaki uıyi- vatanperverleri kuvveti şiı'ldi bu mmta
ntı İngilizlerinkinden çok olması vn- kada imparatorluk kuvvc"lpri ile i~ bir
riftir. Yugoslav '\'C Yunanistanın mukn- rr.· h ]' dC'd. 
vcmeti evvela Alman kıtalnJlnın Afri- 16yı . a ~nd .. rtırN. . t .h. .] .,. d .. 

t . . . .ki . ,. . 1 . ırmı o ısnn arı 1'1•1C' ....,l: an mu-
Jcada ngılızlerı Uı~ı erme manı ? .muş da.fan kıtalarının Muta kllesini zaptetti
ve bu suretle vakit kazan_:ın İngılızler i1i anlac:ılmıc:tır. 

--~ 

Ruzveıt mayıs bidaye
Kuvvetli bir ordunun tinde f!ld!'lerini açdı~a 
amansız darbeleri al· söyliyeceJı .. 
tanda çölımesi Yunon Vaşington 26 (A.A) ~ B. Ru:ı.velt ga-
zafer destanlarının zeteciler toplantısında sorulan suallere 

kasten müphem cevapiar vennekle iktifa 
lıı.}metini azaltnmaz etmiştir. Umumi intiba şudur; Amerikan 

Atina, 26 (Radyo S. 20.45) - Harbi- bitaraflık devriyeleri Atlantikte daha 
ye nezareti dün gece aşağıdaki resmi uzaklara gidecek ve nihayet vaziyet ka-
tebliği neşretmiştir: file sisteınine müncer olat'aktır. 

Kahraman ordumuzun son günlerde Albay Knoks ve Kordd Hull'ün Per-
maruz kald)~ı vaziyetin saiklerinden bi- şembe günü söyledikleri rutuklar kafile 
haber olan bazı kimseler dolaşan şayia- usulünün pek yakında tatLik olunacağı
\ara göre harp talisizliğinin mesuliyeti· nı ihsas etmiştir. 
ni Yuna:ı subaylarına atfetmektedirler. Vaşington 26 (A.A) - B. Ruzvelt 
Harbın son günlerinde Epirdeki kahra- Mayıs bidayetinde bir nutuk irat ederek 
man ordumuz arasında bulunduğumdan tam bir vUzuh ile fikirlerini izah ede
erlerin ve subayların vazifelerini hak- cektir. 
kiyle ifa ettiklerini ve vatanın şerefini EôFR GROENLANDA 
ila ettikforini temin eder!m. Yunan or- GlRE.ttLERSEı ı. 
dusu 150 milyon nüfusa malik iki bü· Ayandan B. Li Groenfand liakkında 
yük imparatorluğun ordularına muka- rcisicUmhurun söıle:ri !nUna;;ebeüyle 
beleye mecbur kalmıştır. Altı ay devam şunları söylemiştir: 

------
Reisicümllurumuzun imzalariyle hediye 1111 

dulıları fotoğraflarının ıeref mevlıline 
lıonulduğu yerler._ 

Ankara, 26 (A.A) - Bugün Ankara Milli Şef için bütün milletin bef 
C. H. P. vilayet idare heyeti merkezin- sıırsılmaz sevgi hislerine tercüman 
de, Ankara vilayet merkez idare heyeti muşlardır. 
Çankaya ve diğer kazalarla merkez na- Diğer taraftan bugün velen tel 
hiye idare heyetlerinin iştirakiyle yapı- larda Milli Şefin imzalarivJc hediye 
lan toplantıda Milli Şef ismet İnönünün yordukları folografların Hopa, Sun 
\mzalariyle hediye buyurdukları fotog- lu, Giresun C. H. P. vilayet ve 
rafları idare merkezinin ş~ref mevküne merkezleriyle halk odaların~ 
konulmuştur. Bu münasebetle parti mü- mevkiine merasimle talik edildtği, 
fetti.§lerinden Amasya rr.ebusu Esad kın Milli Şefe sarsıım~z bıtğlılık ve 
Uraa ve idare heyeti az.lııırıdan lbrahim gi duygularını bir daha içten gelen t 
Servet Ayaşlı birer nutuf.: söyley .mı:k hüratla ... österdiğin! kaydetmektedir. 
ıı ı ı 11111111111111111111111111111111111111 ı ı. mı ıı ı ı ı mu ı ı • 1111111ıı111111111111111ııı11111ıı1111111111111111111111111 

Istanl~nldan cö~ 
·-..------:.11-----------

Anadoluya geçmekten 
Mısın tehlikeden konunaga muvaffak 

12 
tt 1 b ·· ı ·· 

olmuşlnrdır. 1 k a yakn ~u arı vle yı.~ erc1ek?1tus-
İ ·ı· ı Am "k ı ı ·· y tem C' e as erı esır a ınmı,,ıır. . ı op nj!I ız er ve erı a ı ara gore U• .k h /r 1 • •w • 

~oslavya ve Yunanistan Almanlar tara· v~.fuı~ mt. 1 tDa:_~n arp ınta z~1?.'t~;ı ıgfın~m 
fından tahrip edildiğinden Almnnya c ı ış ır. ıuıa cenup a ~u un mm n

an bu memleketlerden istifa- kalarda harekfıt memm:'lıvet verecek 

eden çetin miicadclede Arnnvutluk dnğ- «- Naziler Groenlanda girmeğe te
l:ın iizerindc galip. bulunduğumuz hal- şebbüs ederlerse onları durdurmalıyız. 
de Yugoslav ordusunun cökmesi üzeri- Şayet oraya girerlerst• kovmalıyız, ı ı ) 
ne nıotörlii muazzam yeni bir ordun:ın "n!"J'~z ger~n e~}) o ursa zor 
tehdidine maruz kaldık. BCiylc bir vazi- ~1ıııııım1111111ıımmııııııııııııı!lllllllllllllllllll~ "'i U ...r•&:; .J 
yet karşıc;ırda ve diişman hava kuvvet- - -

udzt~ za?1 _,.,L!_ bir ~ekilde inkişaf ctmek~rcir. , e ~cmıyecexur. 
Halbuki bilhassa Yugoslavya, Alman· Lon~~wn 2~ <.'; . .A) :- ~-• s.~bah Lon-

yanın zirai mahsullerinden çok istifade drada o,ı?renıldır,ıne ~ore .A ~ısan .saba
etti!i bir memleketti. hı şafak)~. berabeı: ~u~man pıvad:sı top-

lerinin (:-sıJfisız darbeleri altında hava = endı· rı·ıagetlerı· •a:ii = k d·ı ki 
kuvvetlerinden tamamen mahrum oldu- ~- . • • 

1 11·~- sev; e 1 ece er 
~muz halde 150 kilometre derinlil:rindc • 1 • • 
bir hatta -zayiatc:ız ricate muvalfak ol- =-~- dılerınden men~uı. -~-

AJmanya yeni Avrupa niu.mını ku- c;unun mu:r.ahe~c>t~ ıle T~ı,:'llk mudafaa
rnrken Avrupa milletlerinin bunu kendi larınn Akromn ıstıkrunetı--Je taıırruz ey
rizalariyle kabul ettiğini idd!a ediyor. lemiştir. Taarruz daha rr::dafaa hatları
Ha1buki Yugoslavya ve Yunanistan ye- na v?rmadan topçu at~c:i i1e kırılmış ve 
ni nizamı kabul eden rnem1eketler de- bir çok dtişman askeri Ö1mii<:tür. Bütün 
ğildir. HUrriyet ve istiklftJJerini koru- 1tün fasılalarla müdafaa h:-tlarının garp 
mak için mücadeleye atılan memleket- kısmına karşı tnarruzl~r vapılmış fakat 
)erdir. bu taarruzlar muvaffak olamamıştır. 

Esasen Yugoslavya haberlerine göre Giindüz~n dUşmandan b~~. rnb~y ve !25 
bu memleketin dağlarında <:ete muha- aı;kcr esır alınmıştır. tng•ıı?lerın zayıatı 
rcbcleri hi\Ui devam etmektedir. yoktur. • 

ÇÖRÇİLİN NUTKU 
Atinn 26 (A.A) - Ell'n:yct nezareti

nin dün akşamki tebliP'i: 

dul;;. Yunan ordusu hu sevkülceyş ha-
reketi diişmana tek esir bırakmaksızın - - • •_ ;== 
ha nrdı. Hunun iizcrine Yunan ordusu B J ı 
mün:olmlat vasıtalan tahrip edilince cep. - ur11 ari nası = 
he gerisiyle temasının kesildiğini, düş
man hava filolnnnın limansız bombnr- d •• ı• b• = 
dınınnlarına maruz kalan ehir, kasaba a soy ıye ı- ~= 
\'C köv!erinin harabelere ce\Tildiğini -

~ifrnıüstür .. Ve müfareJ·c müznlterc'li- lı•yorlar? =--= 
ne mecbur kalmıştır. Çünkü hundan : 
böyle miiradele imkansız olmu~tu. - • -

Elen halkı asker evl~tlariyJe iftihar Şimdi llUtün Avrupa ~ 
edebilir. Yunan ordusu rakiplerinin bi- ı·ngı·ııere ile ha,.Q ==-
le hayranlığını celbetmiştir.. Kuvvetlı r 

Meşru mazeretler nazar~ itibara alı,.,..,,,,. 
İstanbul 26 (Yeni Asır) - Kendi ar- HükUmet tarafından mect'&Jlen 

zulariyle tstanbulu terkehnek istedikle- doluya götürüleceklerin sevkine 
ri hakkında hiikümete beyanname ver- ce de bildirdiğim gibi evveli Kara 

. . .. ve havalisine gitmek istiyenlft'den 
dikli;rl halde meşru mazeTet gostermek- }anılacaktır. Müteakiben Marmara tak 
sizin Anadoluyn gitmekten v .. ..z geçecc-k- lelerine gideceklerle Haydarpap yo 
lerin mecburi sevke illbi t'wtut:..eası vila- le gideceklerin aynı zamanda sevki 
yclq~ kararlaştırılmıs~ır. temin olunacaktır. 
mı ı ı j: ııııı ~ 11111ııııı1111 ırn mm,.,~ ı • ımuı; ı ı ı ı 1111111 ı ıııı 111111111ıu ı ı ı ıı 11111111111111111111ran1111111111 

Yarın akşam Grenviç saatiyle 8 de, 
bizim saatle saat 23 tc İngiliz başvekili 
Vinston Çörçil bir radyo nutku söyliye
rek harp vaziyetini izah edecek ve Bal
Jı:anlnrdnki nıuharcbelerln son aafua\a
nnı anlatacaktır. 

Dün bir Alman tayyare teşekkülü 
Megara mıntakasına hi"eum etmiştir. 
Bir vapur enkazı bomba .. cıman edilmic: 
ve bir yolcu treni mitrnlv:fa atcııine tu
~ulm ur N ha ar, :ne ,le 'nsnn~n 7.n 

bir ordunun limansız darbeleri ~Hında ediyormuş!- ~ 
çökmüş ise de bu h5dise altı ;ıylık mü- Londra, 26 (A.A)' - Deyli : ı 
cadelede kaydettiği zafer destanlnnnın : Telgraf gazetesi yazıvor: Alman- § 

Yenide!~ benzin ve 

AMERİKA iÜZERİNDEKi 
TESiRLER 
Balkanlardaki son inkişafların bilhas-

yiat yoktur. 

Megara vadisine de ho!'tlbalar atılmış
tır. 'Oç ~v yıkılmış. faka! insanca zayiat 
olmamıştır. 
Diğer bir tayyare te .. cklriilii Klea ada

sına hücum etrr.iştir. Yapılan hasar 
ehemmiyctsizdir. ___ ,,,,....,.. __ _ 

kyımetini auıltamaz. lann yeni propagandas: şuduı: E 
~ M .. hawe'l:ı.e a.ırllk Bıritanya ~.. E 

Maki e~re 
\ 1 erilirken 
rııııı••-.m~ 

Bingaziye yapı

_ müttehit AVTup?. arasında bir harp- E 
_ tir. Fa1cat Almanlar unutuyorlar Jci S 
_ 250 milyon Avrupalının en aşağı § 
_ yarısı Hitlerin muarızı vt dü-:nnnı- E: 

dır. Ve bunlar lngilterenın zaferine l§ 
- içten dua ediyorlar. : 
:mıııımuı1111111111111mııı11' .:ın::·ı: ııı•· mı: 

sa Amerika üzerinde müessir oldu~u 
Vaşington haberlerinden anlaşılıyor. 
!Amerikada Gal1op müessesesi Balkan 
seferinden evvel yapbğı bir ankette şu 
neticeye varmıştı: Amerikanın barba iş- A tİUR 
tirak edeceği fikrinde olanlar yüzde el· hürriye

tini tekrar ka-
lan hava akını ı Amiral Darlan 

Ji dokuz idi. 
DUn yapılan yeni bir iskandilde ise 

'.Amerikanın barba gireceğine kani olan
ların nisbeti yüzde seksen dokuza vilk
selmi.ştir. 

Vaziyetteki bu değişikliğin Amerika 
cümhurreisi B. Ruzvelt, hariciye nazırı 
Kordel Hull ve bahriye nazın Albay 
Knoksun sözlerinden de anlaşılmakta
aır. 

Bu Uç devlet adamının beyanatı Uze
rine Amerikanın barba karşı vaziyetin

zanacaktır 

AMERrKA HÜRRiYET iÇiN 
ÇARPIŞANLARIN YARDIMCISI 

-·-Bir düşman kafilesi bom. Paris en Vişiye 
balanmış ve dkrt gangın avdet etti 

çıkmıştır 
Kahire 26 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri karargahının tebliği: 
GENERAL DEGOL1ÜN TARAF· 
TARLARINI AZLEDIYORLAR •. 

'deki sarahat büsbütün hissedilmektedir. Vaşington 26 (A.A) - Ruıvelt beyaz 
· Cümhurreisi bilhassa Lindbcrge hücum sarayda kendisini ziv:ırete gelen Ame
etmislir ve onun hakkında üç başlı yı- rikadaki Ahefa Yunan cemiyeti azası
hın tfıbirini kullanmış, Almanyaya sem· na şunları söylemiştir: 

Libyadn 24/25 Nisan gecesi Biıngaziye 
şiddetli bir akın daha yapılmıştır. Men
direk üzerine tam isabetler kaydedilmiş 
ve bombalar bir petrol gemisini bir ti
caret vapurunun ve bir romökörün he
men yanı başına düşmüşlerdk. Askeri 
binaların yakınında yangınlar çıkınıştır. 
Dönüşte tayyarelerimiz Bingaziden 30 
kilometre uzakta bulunan Elargut civa
rında bir düşman kafilesini bombala
mışlar ve mitralyöz ateşine tutmuşlar
dır. Bütün bombalar düşman arabala
rının arasına düşmüş iki büyük infilak 

Vişi 26 (A.A) - Amiral Darlan Vi
şiye dönmüş ve vazifesiyle meşgul ol
mağa baş1arnıştır. 

patisi hasebiyle kendisine Amerika or- «- Harbın bugünkü ~fhasının mu
dusunda vazife verilmiyeceğini beyan vakkat neticeleri ne olursa olsun Yu
etmiştir. nan milletinin istiklalici ,,e arazi bütün-

Amerika hariciye nazınnın lisanı bir- ]üğünü istirdat ederek muzaffer olaca
Jeşik cümhuriyetlerin mihver devletleri- ğıruı eminim. Bu yükst'k gaye uğrunda 
le sulh halinde olmadığını göstermiştir. Yunanistan Amerikanın yardımına ve 

Bahrive nazırının sözleri çok dahı:ı dostluğuna güvenebilir. 

DEGOL TARAFTARLARI MAZUL 
Bcrlin 26 (A.A) - D.N B. ajansı Vişi

dcn bildiriyor: 
Fransanın nıüstemleka~ nezareti e:?k&

nından dört yüksek mevkili memur ge
neral De~~l lehine propagandada bulun
dukl::ırı ıçın aı.Iedilmiştir. 

kuvvetl1dir. Albay Knoks demiştir ki : Bir tecavüz karşısır: da hürriyetlerini 
• - Hitlcr ~önderdiğimiz harp leva- mUdafaa eden milletlere mümkün olan 

zımının İneiltereye varmasına müsaade bütiln maddi yardımı yapmağa karar 
etmemektedir. Çünkü böyle hareket et- vermiş bulunuyoruz.> 

olmuş ve dört büyük yangın çıkmıştır. v. ,_,_ 
Keza Akroma ve Derne civarında düş- .1 Unan;sfan harbı 
man motörlü nakliye vasıtalanna da [ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
tı:arruz edilmiştir. Habeşistanda av tay- tt 

mezse mağlt'.ip olacağına kanidir. Biz de 
Jtönderdiğimiz harp malzemesinin At- AMERiKA, ESK1 
lantikte batırılmasına asl~ müsaade et- YUGOSLAVYAYI TANIYOR 

yarelerimiz Comboleie tayyare meyda· kaveme en sonra Atina:vı terketmek su
nını mitralyöz ateşine tutmuşlar ve yeT- retiyle Korent boğ~ geçeceklerdir. 
de Cr 42 tipinde iki düşman av tayyart?- Belki 16 kilometre geride olan Mazi 
sini tahrip etmişlerdir. Düşman kıtala· Megnra hattında bir müddet mukave · 
rına Hiınma ve Argvoda taarruz edil- metten sonra Korente t;ekile~eklel'tlir. 
miştir. Diğer cephelerde kaydedilecek Eğer Moraya zayiatsız intikal edebilir
bir şey yoktur. Av tayyarclerimizden ]erse bu adada uzun bir mukavemet 
biri kaybolmuştur. göstermek kabildir. Hatta çok az lrnv

miyeceği.z. Bunu yapmazsak biz mağ
ltlp oluruz. Bilmeliyiz ki bu harp bi?.im 
harbımızdır .. ıı 

Amerikan radyosuna göre Amerikan 
rabrikalarında yirmi 1Jeş tonluk seri 
tanklar ~·npılmnktadır. A1manlann Yu
nanisfanda istimal ettikleri en ağır tank
lar 16 - 17 tondur. Amerikalılar üstün 
tdiratte tavvarelcr ııe çok süratli deniz 
motörlcri de inşa ctmckiedirler.. l..ord 
Halifalr" hu in aat miinasebetiyle de
mis1ir ki : 

- Amerikan iscisinin emeğiyle inşa 
edilen hiitün bıı malzemenin Atlantiktc 
hahrılmac:ına Amerikan donanmasının 
rnzı olarai'mı :zannetmiyorum .. 

GROENLAND MESEi.ESİ 
B. Ruzveltin bevanatmdıın anlasılıvor 

ki B:r1esik Amerikn Groenlandın her 
türlü is"alinc> mani olmak için tedbirlN 
alm::ıkhınır Cro<'nland Amerikanın fi!i 
isnnli altına rrec.fikten sonra Kanada ilt' 
muvasale fn"i" edilC'rek İngiltPreye şi
mal volu ncılmıs olacaktır. HPr h~ldC' 
AmC'riknnın vn7.ivc>t;nf!C' veni hir inki· 
saf beklenmektedir. 

YUNA 'İSTANDA 

Alina radvosu dün ak am Yunan mil 
Jetine tesirli bir hitabede bulunmuştur 
Snike.r Yunan :milleti v.:e ordusunwı şe-

Vaşington 26 (A.A) - Hariciye nazı
rı Kordel HuJJ Amerikan:n milliyetçi ve 
meşru Yugoslav hlikümetini ve bu hU
kümetin Vaşington elçisi Fotiç'i tanı
makta devam edecC'ğir.i c:i)ylemiştir. 

-------
NAFIA VEKİLİ 
İSTANBULDA.. 

Kahire 26 (A.A) _ Salahiyetli mah· vctlcrle ~ahi müdafaa kabildir. Yalm~ 
fiJlerdc beyan olunduğuna göre İngifu evveke 1 aret ettiğimiz gibi müttefik 
ordusunun Umdarlatı Termopil geçidi ordunun Moraya intikali şarttır. 
hattından geri çekilmeğe devam ediyor. YENİ ZEl .. ANDA BAŞVEKİLİNİN 
Mevziler hakkında ise pek az malumat BEYANATI .• 
vardır. Londra, 26 (A.A) - Yeni Zelanda 

İstanbul. 26 (Yeni Asır) - Nafıa ve Malta 26 (A.) _ Resmi bir tebliğe ba.şveki1i beyanatında demiştir ki : 
kili generı:ı1 Ali Fuat Cebesoy şehrimi· göre son yirmi dört saat içinde düşman • - İngilizlerin Yunanistanın yardı
ze gelmiştir. Bir mi.iddet kalarak 1et- tayyareleri Malta üzerinde iki keşif mına gitmesi esastı. Kıtalarımız müşkül 
kiklerde bulunacaktır. uçuşu yapmışlardır. Düşman hava da- günler geçiriyor. Fakat her türlü ted-

f. bataryaları ateş açmışlardır. Hiç bir birlerin alındığına ve bunlara yardım 
r<'fli mücadelesinden bahse<Ierek demi<>· hfıdise kaydedilmemiştir. Ne hasar ne için he: ~eyin yapıldığına hüküme1 
tir ki : de insanca zayiat vardır. c;:ok emındır, Eğer aı:ni vaziyete tekrar 

- Elenler el ele vererek t:-rih:mizir Londra 26 (A.A) _ Bnrada öğr~nil- avdet mevzuubahis olursa muhakkak 
huzurunda mnl\-.. ur. tem1<inli ve vakarlu diğine göre İngiliz av tayyareleri bugiiı\ surette ayni neticeye varılacaktır.• 
dolu hir va.,iv"t alınız.. Fransanın şimalinde ve Manş üzerinde ANZAl\.IAR BAYRAMI 

Ordunuzun kahram~"!l:~.nı vr znfrri- 1 müteaddit taarruz.i devriye ve uçuşları KUTLANOI 
nl rrkin\erimiz bile t~sdi\. ... tfilrr. N"'- yapmışlardır. Bu hareketlere iştirnk Sidney, 26 (A.A) - Anzaklar günü 
muslu hir mi11<>t "1 •r· ı, \"F:>:'l'""H hnk eden tayyarelcrimizden ikisi kayıptır. ndiylc maruf Avusturalya bayramı dün 
'·ivfo ifo Mtik ro"1ıı 1.,, .. Yunanistanı Cenubu sarki sahili açıklarında bir düş biitün memlekette kutlanmıştır. Bu An
kıılbinizd ... <:'lkk.vınız ~··n znfnrlPrir man avcisi düşüriilmüştür. zak ordusunun Balkanlarda harp ettiği 
.,J..,vleri sizleri et i.,..a <>2n':-ndırsın Hiir~ Londra 26 (A.A) - Hava ve dahili bir sırada yapılan tezahürat büyük ol
,.i.\'f't VC' hnkkın müd .. taı.,, U~'"llnda şe- Emniyet nezaretlerinin tebliği: B.ıbün muştur. Dün sabah meçhul asker abi
·<'fli bir surette dö;;ii tiik Yunani"t"n Düşmanm İngiltere üzerindeki faaHye•i desi önünde 40 bin kişi hararetli teza
inha büvük VI' rlr'- l """"m olarak tek- çok küçük mikyasta olmuştur. Öölcden hürat vnpmışlardır. Deniz aşırı memlc· 
r;ır rlirilecC'ktir. Karct ••ler. cesaret, s:ı- c;onra cenubu şarki sahilinde ve şehil· ketlerden bir çok tebrik mesajları gel 
hır 'Ve metanet .. M"n<'\ ivatınızı mu- üzerinde bomba abldığı bildirilmekt~· miştir. Bunlar arasında İngiltere kralı 
hafaza ediniz. Ga.U.P f!ele.•t>ğiz.> dir. ·nın da mesajı vard114 · 

petrol getiriliyor 
İstanbul 26 (Yeni Asır) - Portsait reşte cereyan etmekte olan müzaker 

yoliyle memleketimize mühim mikdarda rin müsbet bir safhada devam ~ 
petrol, benzin getirileceği bildirilmekte- bildirilmektedir. 
dir. ilk partinin dört beş bin ton olacağı 1 Bükreşte müzakerelerde bulunan h 
söyleniliyor. Aynı zamanda Romanya- yetimizin bugünlerde memleketbnll 
dan da petrol ve benzin celbi için Bük- dönmesi beklenmektedir. 
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Dünkü Milli küme maçlan 

Altınordu, Altay da gali .. 
biyet temin edemedi _____________ ,_,_ __________ ~ 

lstanbuJda Beşilıtaş ve lstanbuJsporluJaıt ga11p. 
Ankara 26 (Hususi) - Bugün 19 Ma- maçlarına Şeref stadında devam edlJ 

yıs stadında Eskişehir Demirsporla Al- miştir. 
tınordu maçı yapılmıştır. Maçı :Eskişe- Birinci maç Maskespor ile ı.tanbul
hirJiler 5-3 galibiyetle biti.r.ınişlerdir. Bi- spor arasında ve birinci devre mUtevr 
rinci haftayım 0-3 Eskişehirlilerin gali- zin olarak başlamış, fakat htanbulspof' 
biyetiylc neticelenmişti. İzmirliler blitün lular üstün bir oyun g&rtemıl§ler ., 
gayretlerine rağmen aralarında anlaşma maçı 4-2 kazanmışlardır. 
~ edemediklerinden maçı kaybetmiş- !kinci maç Beşikta:.c;lı181'1a 
!erdi;. . . . ... arasında durgun bir .~elcllde başlalldll 

İkinCJ maç Gençlerbırlıgl - ~t~y. ara- sonra süratleşmiş ve uzun paslarla enel'" 
ı::mda yapılmıştır. Gençlerbırlığı 8-1 jik bir seyir almıştır. Hamiyeliler sbdr 
maçı kazanmıştır. ve heyecanla bir çok fırsat1atı beıriDJr 

tSTANBULDA lar ve 2-0 ile BeşiktAşlıhra malİ6J> alo 
İstanbul 26 (Hususi) - Milli kUme muşlardır. 
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Karadenizde iki şilebi
çarpıştılar ... • 

mız ____________ __._...._ ____________ _ 
fstabu1, 26 (Telefonla) - Diin gece 

Karadenizde Kefken adası açıklarında 
bir deniz kazası olmuştur. Zoupuldağa 
gitmekte olan Demir şilebin~er. Sosye 
te şilebine şu te!siz gelmiştir , 

•Aktan ile Kdken açıklarında müsa
deme oldu .. Yaramız yola devam ede
miyecek kadar ağırdır.. Geri dönüyo
ruz .. 11 

Telsizin gelıne~inden biraz sonra ikin
ci bir telsizde Demir şilebi süvarisi da
hn fazla tafsiHit wrıniş ve müsademe
nin ehemmiyetli olduğunu bildim1iştir .. 
Bunun üzerine şilebe yardım isteyip is
temcdi~i sorulmuş, yardım lstcmedP"n 
cevabını vermişti. Alakadarların v<.:1'
diklcri malt'.imata göre Demir ve Aktan 
şil~pleri arasında mUsademe şöyle ol· 
muştur: 

2700 tonluk bir gemi olan Demir şile
bi dün İstanbuldan Zonguldağa hareket 
etmişti. Ayni gün Aktan şilebi de · kö
mür yüklü olarak Zonguldaktan hare
ket etmiş bulunuyordu .. Aktan bin ton-

luk küc;Uk bir şileptir. iki "1ep adi 
rota üzerinde seyrederken pee .ii• 
de Kefken adası açıklanncfa ~ 
mışlardır. Gecenin karanhlı kinde~-
diğerini pek yakından teşhis eden iki •· 
lep süvarisi fazla manevra yapın• bit" 
kan bulamadan müsademe vukua t.Jr 
mi.ştir. Aktan bodoslamadan, Demir ,r 
lehinin kaidesine, makine dairesi v' 
nn bindirmiş ve bu carpı$111a neticesllt" 
de Demir :ığır bir :vnra ve Aktan ise 1"f 
tarafından hafif bir yara almıstır. 

Müsademeden sonra iki şilen Vol ~ 
miş ve yaralılar muayene edi}mistir· d 
sırad::: Demir şilebi su a]maia ~ 
tı. Dundan sonra Demir süvarisi 'te
dönınek kararını vermiş ve Aktan1• 
raber İstnnbula hareket etmistfr· 

Her iki şilep bugün saat 12 ete.~; 
dan girmiş ve Demir ~aıru .. :v bo
doka alınmıştır. A~tan .. ı• Y~~. Ll
şa1tmak iizcre Yesıl kove ••tmistır 
man bu deniz kazasına nit ~kikata ::;. 
ıyed etmiş ve fen heyetinden ki 
bendis vaourlan muaye• 1 ı ı*· 


