
SON ALMAN MUVAFFA
KIYETININ SEBEBi? 

Almanlar harbı 
daima havadan 
kazanıyorlar! 

Almaıı resmı tebliğinde i§gal edildiği bildirilmiş olan Korent şehrinden bir manzara Londra gaz.ıetelerinin 

dünkü nefriyatı Çörçilin 
Nutkundan 
Çıkardı~mı~ 
l\etice ••• 

ŞEVKET BİLGİN 

ıı!· Çör~ilin radyodaki son hitdbesi 
~: vaziyetinin en şayanı dikkat bir 

1 sayılabilir. 
~giliz başvekili Yugoslavya ve Yu
fat~tana yapılan taarruzların cenubu 
!at .. Avrupada arzettiği vahim inkişal
lıı uzı,rinde dikkatle, ehemmiyetle dur
te~; ·tur. Bütün balkanları Alman esa
b' 1 altında koyan tillisizliklerin sebe · 
b 

1~ı: verdiği büyük teessürü pek tabii 
• n akta beraber, nishet ölçüsünün el
b~n ~ır_akılmamasını istiyen sözleriyle 
ıi hadıseyi harbın nihai neticesine te
b·' edecek mahiyette saymanın büyük 
.... ~ hata teskil edeceğini tebarüz ettir· 
..... tir. . 1 

bir liatırıarda olsa gerektir ki B. Çörçil 
~ kaç !':>fta evvel söylediği nutukla
IQ dan bı~ınde de Yunani•tana bir lngi
~ lcuv\.~eı seleriyesi izamını icap ctti
l'ıızi se~e!'leri izah ederken balkanlar 
._ yetinın miisclsel ihmaller ve bata
"ftl' yüzünden ümitsiz bir halde oldui!u
~ şimdi Y_~P~~ yardimların vazi;etı 
dan tarmak umıdinoen ziyade bir vic-

. ye Şeref borcu telfıkki edilmesi icap 
~ğini söylemişti. Bu defa aynı kanaa
\> tekrar etmesi hiç şüphe edilemez kı 
lllıanistan harbının kaybedilmiş olma
~ rağmen bugüne kadar yapılan yar
dı· !ardan kimsenin pişmanlık duyuıa-

ı:uıı aıılatınak içindir. 
li!Yıınanistana İngiliz kuvvetleri gonde
b llleseydi Alman taarruzu yine vııku
laıılac:ıJ< ve aynı neticeyi verecekti.. Şu 
te ·~ ıle ki Alman propagandası lngılte
lıı ilin Yunanistana yardımda bulunma 
asını bol bol istismar edecekti. 

t n. Çörçil, bundan dolayıdır ki İngil
ere · Ilı nın taarruz kurbanlarına yardım et-
~~ Vazifesi olduğunu kaydeden sözle-

1 şu suretle anlatmıştır: 
t •- Bizi buna mecbur eden kanunlar 
~~tdır. En gayri müsait ahvalde bile bt~ 
1 '?'Unların ihlali imparatorluğun ~crelı 
Çın felaketli olabilir.• 
i .Bu sözler bir tenkit tufanını önlcnıck 
\Çın_ sÖylenilmemiştir. Zira İngiltercden 
c •.tnparatorluğun her kt>şesinden ytik 

::!e? sesler Çörçilin ~örii~lcri umumi 
\'ıhe dayandığına siiphe bıraknıa

lııaktadır. 
l\j N1:'tkun bizce en mühim kısmı harbın 
... haı safiıası Britan~a adalarında .-eya 

.. llaııtik deİıizinde alınacai\ını izah eden 
~!erdir. Çörçil hitabesinin bu kısnun · 
ı.: her zamankinden daha üı.ıitli ve da
t'1 kafidir. 1\le~cıa nihai zafere sarsıl~ 

d
.az ı:ihenini su sekildc ifode etmekte· 
lt: 

t •- B. Hitler ne sarkta. ne orta sark· 
a. ne uzak şarkta müntukim adaletten 
hkasını sı}"ıramıyacaktır. Bu harbı kn 
~ıııııak için Hitlerin ya adamızı felhet
re•i, )·ahut bizi birlesik Cümhur:yett• baj;:lıyan hayati deniz yollnrıınl7-

a:n mahrum bırakması 13.zım.dtr.• 
'lüriilüyor ki Çörçil Britanya a;hla-

l'ın, artık bir istila tehlikesine maruz 
'"tıııcmektedir. Belki Almanlar da ay-
IQ,, [ Sonu 2. ci Sahi/ede l 
._,..,,......CO=ooo=c::c:~4'COO:r:r~.,-..o=;ı: 

ÇÖHÇlllN NUTKU 

ln~iliz baş-ıeki

linin sözleri ka-
naat ve cıesa

ret ~erdi 

AMERiKA VE HARP 

Harba ~irmek 
Totaliter sul-
huna katlan
lliaktan iyidit" 

-o--

Orta şarlıta uaziyet iyi Mefısifıa liınanıarındalıi 
değil, falıat bedbin ol· Alınan ue İtalyan petrol 

malı için de hiç bir gemilerini müsadere 
sebep yolı... . ediyor 

Nevyork, 28 (A.A) İngıltere Vaşington. 28 (AA) - Amerika-
baıvekili B. Çörçilin nutku Amerikan nın eski Paris büyük elçif.i Bay Bölit 
miJJeti üzerinde kanaat ve cesaret veri- Vaşingtonda Çine yardım cemiyetinin 
ci bir tesir Y•Pllllllır. İngiliz baıvekili bir toplantısında söylediği bir nutukta 
hakikab gizlememekle tanınmq olduğu ezcümle demiştir ki: 
İçin sözleri her zaman hedefe varmak- - Çine ve lngilterer yardım ıiya
tadır. Libyada İngilizlerin hezimete 1eti Amerikayı harbe ıüriiklüyebilir, 
uğradıklarını itiraf etmeai kadar Mısır- fakat totaliter devletlerin cebren kabul 
daki askeri vaziyet hakkında verdiği ~ttirecekleri lıir sulh gayri kabili ta
teminat ta iyi karııl~tır. Nihayet haınmuldur. 
!ngiliz bava ve deniz kuvvetlerinin art- MEKSIKADA S ŞEHiR T AHKIM 
tığı, V&2İyetin geçen yaz olduğu ka- EDiLECEK 
dar nazik olmadığı hakkındaki beyana- Meksiko. 28 (A.A) - Milli müda-
h Amerikalılan tatm.İn etınistir. Ameri- faa nezareti Tompiko, Alvaro, Obre 
kaJdar timdi artır~ biliyorlar ki mücade- gon Mazatlan ve Manzalino şehirlerinin 
leye iştirak ebnektedirler ve bu müca- tehkim edileceğini bildirmiştir. Meksi-
delc ağır ve büyüktür. ka mühcndiıÜeri tarafından pl8-nlar1 ha-

[ Sonu 2. ci Sahifede l f Somı 2. ci Sahifede 1 ____ , __ _ 
Almanlar da 
biliyorlar ki 
NiHAİ ZAFER ANCAK 
lf.GlllZ AOAlARIMD4 

KAZAf\ILACAKTt ... 

---,-----

Sovvet - Japon 
müııasebatı 

JAPON HARiCiYE NAZi
Ri SÖZÜNDE SADIK IA
LACAGı.. I SÖYLIYOR 

. -o-- ---<>-

lngiıtereye son Alınan Japonlar içinde bulun· 
taarruzu IJir nolıtada dulıları zorlulıların iza· 
~iddetli old~ f~fı'!_t pelı le edilmiı olmadığını 

uzun surmedı söyliyorlar 
Londra, 28 (AA) - İngiliz Hava ve Vişi, 28 (A.A) _ Mos!mvadan bildi-

Dahili Emniyet Nezar ; tlr·ı inin tebliği: _ rildiğine göre bitaraflık p3ktının tasdiki 
Dün geceki düşman falliye-t i ' gecenin münasebetiyl" B. Stalin ile B. Matsuoka 

ilk saatlerine inhisar etıni~ ve büyük bir arasında yeniden telgr•flar teati edilmiş
ınikyasta olmamıştır. Cenup sahillerinde 
bir şehire karşı şiddetH hücumlar yapıl- tirMatsuoka diyor ki: 
mı ştır. Bazı ha~ar vuku bnlmu~tu·r. İn- «Paktın şu anda m(loriyE'-•e girmiş ol
sanca da zayiat varsa da ölü adedi pek ması , münasebetlerimizin düzeldiğinin 
rok değildir. bariz bir delili olduğu.1a kaniyim.> 

tngilterenin cenubi ~ar1>i ve İrlanda- Matsuokanın Mohtofa gönderdiği 
nın şimali sarki sahillerine yapılan hü- telgrafta da şöyle den.ilınekted.ir: 
cumlarda insanca zay;at olduğuna dafr cVerilen söze sonuna k.ıdar sadık kal
hiç bir haber verilmemistir. Pazartesi mak hususundaki düs!rumıı burada tek
gecesi bir düşman borr"bı~dıman tayya- rarlamakla bahtiyarım. Miiştereken ayresi düşürülmüştür. 

ALMANLARDA p 
1 

tVORLAR Kt nı tarzda hareket edecei',<i,,izden şüphe 
etmemektey;m.> -Nevyork, 28 (A.A) - Nevyork Herald 

Tribünün askeri muharriri binbaşı Elyof ALMANLARA 1MRF.N1YORLAR 
Tokyo, 28 (A.A) - Flaririye Nazırı 

Matsuoka Avrupa sevahatinden avdeti 
münasebetiyle tertip ec'ilen bir toplantı 
da söz alarak ezcümle demiştir ki: 

}-3?:1VOr: 

Hitler Balkanlarda 2rzusu hilafına ve 
kendisi için hoş olmayan '."'rllar dahilin
de harbe mecbur kalmıştır. Almanlar 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] cEger imkan olsaydı. yarından itiba
ren milli hayatımızın Almanyada yapıl
dığı gibi bir kontröle t~bi tutulmasını is
terdim. Fakat böyle bir miirakabe bizim 
için henüz ltag>t tizerind~ bir projeden 
ibaret bulunmaktadır. 

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 
-------

Almanların Midilliyi 
işgal ettikleri ha· 

beri asılsız 

--İngiliz matbuatı ltarlJı 
lıazanınalı için hauaıar

da ltalıiıniyet tesisini 
şart görüyor 

Londra 28 (A.A} - Gazeteler Yu
nan ve İngiliz kıtalarının yiğitliklerine 
işaretten sonra İngilizlerin karada uğ
radıkları muvatfakıyctsizliklerin sebep
lerini araştınyorlar. •Sundey Taymis • 
gazetesi diyor ki: 

Sollum civarındrıki müsademelerde İngilizlerin esir aldılcları 
Mihver asl·e.-leritıden biT kısmı 

Bu mııvaffakıyetsizliğin başlıca sebe
bi müttefik hava kuvvetlerinin kiiayet
sizliğidir. Bu 'kifayetsizlik Yunanistan
da olduğu kadar bariz bir şekilde de
vam ettikçe hasını ezmek bahis mevzuu 

. .acccocccc:cc::::c=:c:::.~c:coac 

Af~ıka~a har~ lngi. 'ltalyanlara göre Mos-
lızlerın lehınde kovanın vaziyeti 

olamaz. 
Niçin muvaffak olamadık? Bunun se

bebi Yugoslavyanın yılalınası ve Alman 
tanklariyle piyadesinin adetçe üstünlü
ğii değildir? Bunlar da terazinin bir 
gözünii Almanya lehine meylettiren 
3miller arasındadır. Fakat yalnız başı
na bu amiller terazinin gözünü Alman
ya lehine meylettiremezdi. Muvaffakı
yetsizliğin yegllııc izahı şudnr: 

Müdafaa eden taraf havalarda mahal
li üstiinlük temin edemezse, yaşadığı-

Almanlar Mısır- Sovvetler Tür
da ancak 8 kilo- kiveyi harp vo

metre ilerle- lunda teşci edi-
yebildiler.. vorlarmış 

mu modern şartlar içinde, karada hiç --o-
bir ~etin mücadelede muvaffak olmak Almanlarua Uerleyffi İtalyanlar .Souyet Sefi• 
imkônı yoktur. Almanlar muharebeyi ,.. d 
hava kuvvetıenyıe kımınmıı;tu. yaoaşladı 1H1 urır a rlnln Edenle sılılqan 

Bidayette, BulgarL•tan• i gal etitği za- ruldu • ingUlzler Des· mitlalıatlarından 
manlar, Almanya kafi miktarda hava i • t ttil 
meydanı bulamadığı. için büyük müş- s eyı zap e e• ıüpheleniyorlCU' 
kü!Atla karşılastı. Fakat bir ay sabırla Londra. 28 (A.A) - Orta ıuk in- Bern 28 (A.A) - Oli ajans.ı: 
çalışarak kat'i an geldiği vakıt bu mey- ~ kuvvetleri umumi karargihı tara- A&gi adındaki İtalyan :mecmuası neş-
danlardan o kadar çok tayyare uçurdu- fınd~n Kahirede neıredil'.'n tebli~: • rettiği bir makalede Sovyet Rusyanın 
!ar ki bunlar her yerde kendilerini gös- Libyada Tobnıkta vazıyette hiç bır Almanya ile hemhudut olan nnntakala~ 
tererek müstahkem mevkileri berhava değiıiklik yoktur. Sollumda aeçen ak- da bir taknn tedbirler almakla beraber 
etmiş, nakliye kolların ı mütemadiyen fQm hududun takriben aekiz kilometre şimdilik barba ~ek istemediğini, fa. 
oombardıman etmiş, hasım üslerini, de- içine giren diitman mii&ezeleri dün an- [ Sonu 2. ci Sahifede ] 
polarını, limanlarını, tayyare meydan- cak pek az terakki kaydelmİJler, yahut ----
!arını, ve münakale vasıtalarını bombar- hiç bir terakki yapamamıılardır. Met
dıman etmişlerdir. hur İngiliz zırhlı fırka.mm hafif unaur-
Düşman tayyareleri bizi ve Yunan- lan yeniden diitmanla temas halinde

Warı bir An bile rahat bırakmamışlar- clirler. 
[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] [ Sonu 4. CÜ Sahifede ] 

~J"'J"'...O--'J"'J"'J"'..r~..r~=·==oc========:,oo::ccoccacc::::ac:::ccccc 

Alman tayyarelerinin Pire limanı civarına 

Yunanistanda vaziget 
Yngiliz kıt' ala-
rından bazısının 

tahliyesine 
başlandı 

o AKİBA 
•••••••••••• 

Mısırda Alman mo· 

törlü kolları adım 

adım takip ediliyor 

Alman ileri ıuırelıetlnin 
--<>----

Adetçe JO defa üstün derinliği denizden iti· 
Alınanlara ııarıı göste• IJaren 25· JO lıUometre 

rilen mulıaueınet Kahire 28 <~İyi haber atan 

ıngiliz bava akınları 

Hambur~ ve Ko
lonva birer alev .. 
deryası haline 

getirildi 
Alınanların sınai tesisa· 
tı çolı lıuuuetli olan yeni 
bombalarla hurdehaı 

edildi.-
Londra 28 (A.A) - İngfüz hava ne

zaretinin tebliği: 
Dtin ıründüz bombardıman tayyarele

rimiz Kolonyanın ınırbmda bir fabrika
ya ve bu civarda bir askeri kampa mu
vaffakıyetle hücumlar yapmışlardır. İs
R-al altındaki Hollanda arazisinde İmu
idende havuzlarda ve Dekoyda bir lı:ı-r Sonu 2 ci Sahifede ] 

ınuuaf falııyettir mahfillere göre Sollumda ılenize doğru 
Radyo gazetesine göre Yunanistanda ---<>-- inen yamacın cenubunda şarka doğru 

askeri harekatın iıikişafı hakkındaki Londra, 28 (A.A) - Gazet<>ler Yu- ilerliyen iki düşman moförlü kolu bir 
haberler, birbirini nakzeden mahiyet- nanlılann aon Alman taıımmma koy- çok noktada Mısır arazisine girmiştir. 
tedir. Mesela Londra radyosu Midilli- makta ırösterdiği ~. ceaare~ Seyyar İngiliz kıtalan tarafından adım 
Din işgalini bildirmişti. Alman tebliğle- ~dırlar. Atiıuınm •tırali ve lngı- adını bunların peşleri bırakılmamakta-
ri Taşoz, Seme.ıderek ve IJmni adala- • "!'8" kuvvetlerinin çekilmeai ne dır. İleri hareketin derinliğinin deniz- ' 
rının işgalinden bahsettikleri halde Mi· kadar elını oluna oı.- yapılan pyret- den itibaren 25-30 kilometreyi 
dilliden babstememiştir. Almanlar ta• )er bota ıi• •niıtir. Zira Mitler Belken cliil ııanılmııldadır. 

Atlantikte bir gemi ketfi!esine tayyare!eriıı hücumunu gösteren tmıui!i ~esim 
rafından işgal edildiği halıeri hiç bQ: ta- '!l#J!!.. .. _ıM -••nm miktarda ....... 
raftan teyit edllQleıniatif. -. l §orı~ 3. cil SalıtJ.~ ] 

lngiliz tayyareleri Brest'Pki en kuv
vetli iki Alman zırhlısı•ıı bombar
dıman ederken alır,mış bir resint 

• 



SMllPE2 

fRA 4Ii.i' ~ ~~~HİR D&BERLERi 
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64 alıye!:ı devam 

Abdest alıp ta t;ıksanız! ediyor 

•••••••••••••••••••••••• 

•• 

Recep anın rı lıatm için .. le i lnı öz, 
dördiincii Muradı öf,lıe endirndftL... 

_ Hasan Halifeyi isteriz_. Kendilerini söyletip dertleri her ne-
- Defterdar MU$tafa pa;sayı isteriz. den ibnrebıe anlayolmı .. 

\ 

Masraf bütçesinin mü
zakeresine başlandı 

Çörçilin 
Nutkundan 
Çıkardı~ımız 
f:etice ••• 

ŞEVKl!.'T BlLGIH 

l Baita:r1ı1t 1 • .ci SaJıiJcdl J 

_ Musa Çelebiyi de isteriz.. Ve pad~h odadan dı;anya çıkmak 
_ Bunlann hepsinin b padişah- için ayak atmağa hazulandığı 51rada 

Gtizelyalı • inclraltı yo
!ıı !tatranlamyor. Paralı 
Jıö ril • Bayralılı )'OIU 
paJıet taşiyle döşeniyor 

EleııtPflı 11e a ~1ıetlerJnin IJeledJye hesabına 
ın alınması, lzrniP elırinfn de sıtma mfica. 

dele mıntaJıası dahiline • hali halı· ma1ttnaır 
tnn 2.-.. _ _:_. sadrazam Recep paşa büzüldüğü lı:öşe- ---<>--
... ıa~&'- d kad ll '- • d- Giızel•~alı -1ncira1tı yoll.!Dun plaja !.ka-
--

Hem veli nimet ttdelerimizi gör- den bir kac; e ım ar erıcyap or- ~ 
lnnda ilıl talırir 11erUdl 

dcd. ,_, dar olan kısmının kntrnnlEı.nması işine 
mek isteriz.- Sultan Süleyınan. sultan düncü f\1unda ı mu: Belediye meclisi dUıı ö~leclen sonra 

d=--L , 1 d el hararet1e devam olunmakf!>dır. Bostan- jl.L.-• .....: .. ~·ekili' Doktor Mithat Orelin 
Beyant. sultan Kasım ve sultan ibra- - Aın n pa ~.un.. 1 er e n er lı _ Naldöken nrasmdnki ~nrsıyaka tu- ~ ......... <Y 

him kafesten çıkan1ıp biz.e g0sterilmdi- vukua geleceği kestirilemez.. 1adem k d riyaseti aUmda toplanmıı, masraf büt. 
dır Tô ki onlann bayatta o1duHnnndan ki dı!lanya teşrif buyuruyorsunuz.. Ap- ~is~k vol~~un inşasına do pek ya ın a çesini müzakereye başlam11-tır. ret ve yevmiye olarak ayrı1:ın mebaliğin ir nisbct dıılülind ve ilngütereye 
emin olalım... dest alıp pak olarak gidiniz.. Böyle ya- ~ an~ca k~· .. B kh daki Belediyenin 1940 yılı b!itc.esinde muh- yüz.de otuzu geçmem!'"Si Iazım geldiği yakın deniz yolları üzerintle 

- Şdızadekrin hepsini de görmek pıl çok münasip olur. nharatı h pdro - &yra 1 ımısıd nak_. telif fasıllar arasında 9400 liralık. Kiil- hakkında Dahiliye Vt.'k:a.letınden gelen edecek ' 'e ço daha bü>iik miJg,.r-ı 
mu a sa a an geypn yo un a P t:~ tU rk F t • · r! • 940 ı d · · · ek 

isteriz. •• isteriz.- Aman yarahbH-. Recep p nın taşı dösenrnesine baslanm:ştır. ~~ bU'.ut ar .ved u~ıznıf 1 !P.1r1 esı yıd ı emirden bahsetmiş, ameleye verilecek A~nııııı bcnıznltısı tahrıp CJ~lıy<:c d 
Ve isteriz. isteriz sesler .. tıpki bir top -Pheaiz padiJalıı korkutarak o.silerin - - ma:snu çesın e yıne ::''1 i'r arasın a yöymjyelerln tutannın da bu nisbete da- 7ru,rctte u1unaca1dnrdır. Atlantik 

güriiltüsü gibi blıbirinin arkaaı sıra karfısında daha fazla mukavemet etme- • -:: .. d n 60on liralık mUn:ıkasa y::ınılması hak- hil edilecek olursa im:ır is:Prinin yapıla- muharebesi uzun ,.e çeün olacaktır. 
pümliyerek sarayın üstü ku n kaplı sine mani olmak mabadiyle bir<lenbirc 0 1\that Şükru B!e a., k1:1daki teklifler knbw e1ilmiş ve ye~ mıyacağıru söylemi.o;, fstı;obul belediye- kat şundan knt'i surette eminim ki 
kubbelerine ve uzayan katın vurduğu bu eö:der dördüncü Muradın İ nza tarafından imza edHmiı olarak riya- sinin bu nokta bakkınd::ı J)rıhiliye Ve- harp gittikçe daha Whlikcli, fakat 
dıvarlarma çarpıyor. boğUk. unın bir üzerinde o kat! r 'bariz bit öfke. o de- Sivas Mebusu B. M"that Sükrü Ble- sete verilen a'iarıdaki t:ıkrir .okunmuş- kaleti nezdinde teşebbüste bulunduğu- 1mınand:ı :_ittikçe dnha müsai~ b~ 

in~r~~~e ~ ~;:!u;~ ;~ ~=~t~:ı,~e ;~r :ııı i::= ~ Ankaratlıın ~e ~el~tiı. tu:Şelıriıniz. rıhtımını_n dı~~an do:- ~~~~~1tur~~t~. e~~~~;::cnLl,;~~~ ~~:r~·;:~'!z:':!~ıı!fi ~ 
te lı zamanlarında dalına ynptığı veç- dan gi~ ve bo, bulunup höylt> Gaz· er oc ıll•Mda ruya., elektrik 1.'e su şırkf'l!ennın de hU- oğlu, bu noktanın bü~e:ıin tarizimind~ ı·?r!!ISınd_n ihtiyntb, ~~~tli. biç 
hn_ d,.-'-.,,~1: h"u -..;ye"e. -~ - .ıım- n b" 1-•- d f ~~... _,.... kiimetimizce satın alınarak beledi••eye b l d l kıınsc llitl .. •Je M...,...,.u_:_:_ -!Lj 
ııc. ~~ • .._. u ~u aa patavatsızcasına u 'ıa"ır ı r c.-.~e C H p Ga7.iler oenj'.,'1 f<>rnsil kolu Pa- .:ıe • • • • cd 4nr ~ b"' :. ___ ~ ·ı nazarı iti ara a ın ığını .f?y emiş. bila- • . • ..... - ......vlll.lllllll ~ l 

tarla odaıımda do .. devam edi- d dı ı ned met gethmlıtl · · · - • _ .1 <ı vn ıçın ıc:ıp en ""-1ıe' USıt'.'n:: ge~ı - h Atat"_._ "-~ l 1 • .. • lubıyetmden şuphc edemez. lngı. 
d e: ~ a • · _ zar akşamı (yanhş vol) pi ·es:ını temsı m~sine muhterem mecli~ taraf :ndan are un1.. muz.=ıY: e znur muz.esı, 01~·a."losta süphe nötUrmcz bir bi 

yor u. Sul--- Murat ~özlerınde tdu:vvur .. _s tir{$"" - \ · · --d ... .ııa atış pol"no h t b h · F d "'J "' .. Kalabalığın d yük 1: y- ....... , .. • euws . urgun, pıyeg ı-e:JC.l ~uva ... u - muhtelif zamanlnrda karar \'erildiği ı ,, nu, ayvana a cesı mır a yete sahip bulunuyor. Yakında 118 
__ ..__ kalın dıva~ardan n~rı:' ~ ~eri Y !~~ Recq> P .... yı bır bil olmadığından temsil ed!lmemi.."ltir. halde hmüz bu hususta k:ıt'i bir netice ça.~ıştırıl_acak muvakkat mfütabdemfor, İarda da kat'i üstünlüğü elde cd 

ganwuı be; dakika siizdu .. Sonra, benlıgınl sar- --- · t'h al dilın--''ği •. ··ım kt 12· A muhendisler bahce mnteh9ssiıderi n2rk 
odanın 'içme kadar ~liyor orada bu- f L--• d k • • 1' L'! ı IS e ı:oı goru • e eoır, m- ' • '.-- - tir il 

• , san utanayı DilllCC ~z ınna ıçın vaz - ZABITADA h " t' .. b - 1 · b far, çocuk bahçeleri t~ds masrafı, bina- Fi. mı' ·ızce nutuk B.' ç
0
•• ... iıın· ,,. )unanlarm üzerinde derin ürpettiler • .. . 1m d ~ i üzeri- me ızme ı ~oren u muessese enn e- -...- .. 

tevlit ediyordu. yetin m~. 0 8 ı ... ını .~czm.es • . lcdiyemizc devri şehir halkına olduğu lnr inşaat bedelleri avn ayrı okunarak diye kndnr söylediJ:ri nutuklnnn en 
HiinUnn yımmda aadrez.mn Recep ne. ktondısını.zorlıya~ak ofkeıııni ıçınde ()o••rt V8Şlnda b• kız kadar be1ediycmize de bir çok fayda1ar kabul edilml~ir. Sehir bmdosu teskili ~nde nikbbı olanıdır. u nildtiDlik 

--Lüllilam Ahlzade - 1n efen ~apt ve tr..vkif etmegc muvafla~ oldu. -1 ] r . temin edeceğinden bir en evvel devr için de bUtçeye tahsi.tat konmuş. Kül- kunlardoki ,'niyetin fetaati)'le Wr 
pa ~.. • • Topal vezırc hiç cevap vermedı. Ve • • • •?--1--diriL • • • ..s. u; ...... k Fu tu ' · bil~""' · 1'16 000 di Bayram paşa ve dıger bazı vezırler i b" ...... 1 d d k k k 1 k 1 d k ~ ne~ nesmı temınen tt."15.- ,......,.~r • ar ve rızım "'r'sı zat teşkil etse bile yersiz delildir· 
b~lunmakta idileı: ~erl .. tr buyu'ruyd ~ 0 a andç! ara atla- amyon 8 fı 0 3 8• Tar 1eap eden yUksek makamlar nezdin- lira üzerinden kabul olunmuştur. hnrlnn nihai neüccsini tnyia 

• . oa ıgın ıun ugu yere ognı me n, de __ ,, • _..._ M L·L~ b-'-..1' d -~ d •-~"-Bu efeT ötkilerden daha müthiş bır f, 
1 

d 1 la .. .. .. k.o ld mecus nmnma nyasel. mill'>amatınca ütaa"ıoen eı~ymln i are ~ren ohm cepheler üzerin e ~ 
velvele husule cetiren son bir gürültü f2. 

1 a ım ar yunımege yu u.. 1] ,, can verdi temenniyntta buJuoufınımn.n knrara bütçeslnln mtızakere tne geçilmi ve 2İycle htikim ohlutttmu bit irm~t.-~ 
odanın durğun hnvaS1 içinde birdenbiT~ ŞeyhülislUmla vezir1er de hünkarı takip · ha~lanmasını arz ve t-.kliC ederiz.~ 19 zuncu fasla kadar münıkeresi ikmal ln,;ıu başvekı1i deıMk istiyor ld 
tnftınk tti... ettiler. Dördüncü 1d1' bpı.kanatlan- Takrlr okununca ck:ıbul ve muvafık- edilmiştir. mımlann biilün diğer ceplıelerM 

Bunun teııiriy1e dehşet içinde kalan n~n ark~sına ıı~rül.ı_nü! ol.ar bılek kalın- Alsancakta dün d'ört yaşmtla bir yav- tır ! sleri duyulmuş reis ta!"3fından reye Belediye huduttan cWıi~i.!.ldcki kahve- um.tbklan muvnfflılayetler öınat .. 
fCyhülislamla verirler ellcrile kulaklan- !ıgındaki c1emır surgalerı açtırcl~··· . runun ölümiyle neticelenen bir kamyon 81':7.Pdilince ittüakla kııb:ıl edrlmiştir.• hane, gnzin-0, lokanta va::ıire gibi um1.!m1 muvnkknt şeylerdir. ~l'BlllD A 
nı tı • dilar.. " pılann açılma.smd n mirteı-elllt kazası olmuştur. Mütaakiben 12 imzalı b\r takrir daha mahallerin tenvirat ve tezyinat tesisatı- tik meydan harbında heiımetc u 

Dördüncü Murat ise hıc; telaş et mi- zincir ve demir sesleri~i du_yan. zor ha- Nafıa idaresine e.it \'e söfor Süleyman olcunmuştur. Bunda üç ... en eden beri nın belediyece muvafık g~rUlmeden ya- aıi:ı gün İngiltere nihai zaferin ee .-
yor, soğuk kanlılığını muhnfu.adn hô.la 1ar susmuşlıır. b!abalığır WncJıye ka- oğlu fehmet çetinin idaresindeki 806 Karşıyaka mıntakasmın olc!ui:'U gibi tz- kı1maması hakkındaki taktir okunmuş. )"Ük luırbmt kaınmmş mnmkttr. Ba 
mar gösteriyordu.. dnr hiç durrnad n ko aM~ yaygara numaralı iş 'kamyonu Ke:ra .sokağından mir şehrinin de sıtma mUradele mınta- nizam encümenine sevki mavafık görUl- dirde bugünkü dcnn!cr Mk'imi 

Yalnı7., asilerde asabiyetin nrtık en birdenbire diner gibi olmuııtu... ıte"Çerkeh Abdullah kızı dört yaşında kıısı dahiline alınması tal~ ediliyordu. rnüştür. havalar hlıkimiyetini de ilive 
lıad bir dereceye kadar ıyiik.scldiğini B .. büsseadenin ~ üzerinde. kavu- Mncideye çarpmı§l ve kızca;pz aldı,ib ağtr Bu lakrlr de meclisçt> k<\bul edilmiştir. Meclis bugUn saat 16.20 da toplana- urctiyle kat'i darbelerini indi 
anlatan bu son bağrışmalnr üzerine pa- 2unda murnıısa bir sorguç ve · arkn!!ln- yaranın tesiriyle bir ar- .scnra vefat et- Bundan sonra Kü1tlirpar\{ Funr ve Tu- c.akiır. bımıımen serbest bulwıarııktır. 
(Iiııah gezinmekten ıvaz gf'_çcrek ansızın dıı ipekten. muhteşem bir kaftan bulun- mi"Ctir. ~Y-~.&-::ct.:Y..-!"~~:o~~ B. Çörçilin s&.derindeıa çıbrd 
durdu ve odanın bi· köşesinde e]pençe du" balde an!lZln pacfüehın gö:iinme- v kirası en J11vzı· ı·~(ı ., ·ı gün so ra ımt•ıha ı•r de am adı· or netice işte budur. 
divan dunın şeyhülislamla VC'Zirlere dö- si, evvdce otduğu ı:ribi. !bu sefer de e.si- Mim r Kemalettin r.adi!esinde ev !ki- " y it a R ., $EVKEI' BJLGJll 
ner dedi ki: 1eri susturmuştu ... Bütün hatlar eğildi.. r:ısı :vilzünd bir kavE?a ... 1-nuş, Hilseyin o---

- Bu hamiyehiz edeıniz. nadan Binlerce ad mdan terekküp ~en bu oğlu· Yusuf !smir..de blıi ömer o!!Ju m:ı
h,.riflcr bu sefcT ZE'U\l~kl.anxn \,;.\,.hü- büvük b.W-lık. • nki kp e hir ri- 7. bt r....a..n \:Ll 1= ~uvaı rıaııve civar Orta ofıul devlet imtl· 
tün ozıtttrrn1" örünüyorlDr Vanp dı- ~m ve t~k bir in nnn ' b..,p blr- d n h:ıfıf surette arnlanrnı-tt.ır. Aziz tu-"l'lr:ıll•.tW .. .,D.. e Jı a . • lacın rı 14 a. a e-

KISA.CA · 

şonya çıkalım. Sanki boğaztanıyortar- c:!en durduktan y~rde dona blmış- tuhnustur. - derilecelı, Is enderi"e· celı, Rlı oııaı ilımal fmtl· 
cihi. neden böyle bar bar bağrıyor- !ardı... . • İl h ta ~ y UŞ " 

-·····-· 
İstanbulda glç 

r)_ --c Bıhrv!dt ~ Alaybeyinde Ha<ran oğlu AbdiilOn den 47,000 ~uvaı Jıahve hanları J.5 Mayısta 
\izeıinde bir bıçak bulunmuş ve zabıta- getirlleceJı lıaşlıyacaJı 

~ 

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA$ 

ar i frika
daki Italyan
la te likede! 

l 
mmıus-

ır. 

Fnumııd Brötn · açddann· 

ctı ml\sııdere edilmiştir. 

Cörcilin nutku • • 
[ B~tnrafı 1. ci Sahifede ] 

dn bir düsman kn~ko1 gemisine b Ottav dan elm heherlere eöre B. 
lar • bet ettiril • lir. Bu geminin yan· Ciirçi!in on" u ibi'tün Kanadııda <:Ok hti-

~ m ktn v sürat ~ tm kta oldu- liİ bir :ıEka ile Jrarsılanmıştu. llnr-
ta yanlar in -ıı m ha· ğu :ı.?'Ö - ür. hm rmmıffariv~ tircl~ği hak-

relıiitına ••nrarlarsa bu· Pa7.ar giinii Hollanda üzerinde taar- da fn!!ı1izlerin bested"~i kanruıt fn. 
~ f nızt keşif uçuşunda topçu mevzilerini ıo1iz. "1!1ine e ret vermek i(in dai-

-u--
315 çuval kahvenin teV?i işi iki gün 

sonraya bırakıln~br f"ivar vi1l1yC't ve 
kazalara ayrılmış olan l 25 <:uval kahve 
tevzi mahallerine g6ndmiJe<'ektir. 

Alınan bir hal>Mc gött hkendeıiyP.
den iki vapurla 47,000 cuval kahve li-
manımıza gelecektir. • 

·---~---

Almanlar da bili-
yorlar ki n e ıııu Jıen Deri. bir trerunı mma1y.. teşine .. bir ilh:L'!I yna1h ru:ıcaktır. 

.ı _ 
28 

(AA) c_,.,.L, t tve .. _1_--'I__ oz Orta .. .Lt-t.: :iicil vazi_. mem::num- [ Baştarafı 1. ci 8ahifodP 1 
Lonusa. · - .mııuuye tar utm~anı.ır. .~......... , ... ~ kat'! :safhanın İngiliz nd .. lannda olaea-

mabafil Dük D ussunun hıılyan OTdu- Bu hare1dttan bütün ~ Yel'1C1 bir «rtınn:ıı~. er~ı:emdde ğını biliyorlar. Balkan ın:ıharebesi Hit-
aunun gayri kabili içtinap olan teslimi- salimen dönmilşlerdir. ~ha .Olmt\k ~ bic L11' sebep lere vakit kaybettirmi~. Abnan rogramı-
yetini geciktirmesi :yüzünden Habeşia- gorii!me~.ır. V • ve nı alt üst etmiştir. Bu S':lyede İngiltere 
tandaki sivı1 İtalyan balkının hayatı bıı- II URG I". N B'OCUM h3rdtet hettirmektedır. müdafaa tertıöatını i1cm:ı! etmiş. harp 
kımından büyiik mesuliyetler yüklendi- Londra, 28 (A.A) _ Bn~in, Kiel Bre- i CJUZ CAZETELERINlN istihsali en geni~ devresine girmiştir. 
ğjne kanidirler. Dük D uaonun ordo- mendt!ll sonra Pazar günü Hamburga MUTAIJEALARi Bal~ harbi Afmanlara geni~ bir sa-
.undan kaço.n yerli askerlerin bir çok ela 1ngi1iz hava kuvvetlcorf tamfmdan - ba üzcrınde yeni bir poli!! külfetini da-
vahşiyanc h·dacler çıkarmalanndan yeni ve çok 'kuvvetli bom~ ablmış- Londra. 28 (A.A) - lngiliz g~ze- ha tahmil ctn:tl§tir. 
cndi;c edilmektedir. General Kanin- tır. Büyük Alman Unnnın• kaplayan du- teleri mütalealannda Çörçil tarafmd n ---.o----
gam Dük Dauıısona yaptığı tekliflerde man bulutlan arasmch açıtaıı gcdilder- irat c&ilen nutkun ııkur ve cesrct ve- Amerika t'e harp 
bütün mcsuliyeti kendi uzerlne almağı den istifade eden pilotlar. mai hedeflere ricl tontmdan ilhan almaktadırlar. Ce-
kabu1 etmişti. OiredavaCLr hazırlanan bonlbalanıu savunnustari:r. Bombardı- nernl Veyvel Bingaziye ~oğnı yürlir- . ~ Ba..<ıtaTafı 1. ci Sahifede] 
katliiimin önüne logiliz lutal nmn tam manın neticelerinden h1ıJı..eden bir pilot lcen o znmaıı Çörçilin fleri sürdüğü id- :zırlanıuı ısttllimlan 70 milyon pezoye 
zamanınd §ebrl imal etır.ffi 11 yC$İ.nde bir vulkan indif:ama brnzeyen büyük bir dialar kendisini bedbin olarak telakki ma~~DA MiHVER PETROL 
gcçilmi~ir. ltalyanlıınn mukavemeti filev sütununun yükseldi~ni ve bilahare ~ Bugün de onu fazla nikbin Gf.MJLERl 
uzarsa lngilWer biç bir mesuliyet der- kırmızı Alev halini 1arnk en a..~ yanın ler bulunnhili •. Bu smctle hareket 
uhde etmiyeceklerdir. Diğer taraftan mil geni'71iğinde bir ~ya yayıldığını edenler o gün genemi Veoyvdin lutıbı Meksiko, 28 (A.A) Meksika 
öğrenildiğine göre Habeı ccngB•meri söylemiştir. knzandığmı zan cd,-,n1erdi bahriye nezareti Mekai1ca limanlarında 
takdire ~ynn bir disipli-ı göstermekte, Bombalardan birinin infilfikini on H t •dur iri tngntere istirye muhafaza nltuıd bulunan halyan ve 
intikam hisııine kapılmamak hususunda beş kilometre uzaktan görmüş olan uğmma.dıkça. Amerika ile münal,aJah Alman petrol gemilerini Meksika pct-
hnparatodıumm verdiği emirkre itaat bir pilot da . nr.kın yılrlı.nm sliraüyle k ikçe hiç b" fCY }'bolmımnt- rol kumpanyalanna devre karar ver-
f!'tmektedirler. vı.iku buldu~u" söyl miştir. ttr. miştlr. 

--O--· 
22 Nisanda orta olrull:ırda devlet im-

tihanlariyle ve 25 NisandP dıı öğretmen Ke'lldi istekleriyle İstanbuldan uzak~ 
okullarında başlayan mesleki sınıfiann şaealdann hüküm ce nıPeeanen se'\' 

sözlü imtihanlan devam etmektedir. edileceklerini gazet forde olruyoTm. 11-
0rta okuDarm devlet imt~hnnlan t4 Ma- tanbuldan göç etmek, nıı eski 1 tanb\1" 
yıs akşamına kndar de am ed, ,.kti tik tun sayfiye gö~lerlni haf-rrlath ÇO<'ttlc .. 
okul fıutihanlnn da d': - t:Ct: ~· tir luğumda vakti hali iyi olan a'ilel r Mard 

. . un sona ermış · E?eldi mi, Çamlıca, E!'f'nlı:i;y, Bostanct• 
tlonal ımtıhanlannn 15 Mayısta başlana- Fener' der taşınırlardı Runun adı ~ 
caktır. c-tmekti. Seb~hl yin er'kE>n~en bir b1<ili 

.__ arabası ha'Ztrlnnır, Çnmlıe•dan baş n<ıa~ 
/tal yanlara göre Mos- 'Osküdara iner, araba vaT>m'tJ ile Sh-ke" 

ciye çıkar, oradan ver el~i Babii\li Y'; 
kovanın vaziyeti kusu der tırmnmr, ucu il!neli de~e 

- 'O'vendire - öküzlere do":undukça but"' 
[ Ba<'fa af 1 · Sah"f-.J ] lnr kıvrılan kuynıkfarlyle bati ve i1d 

ır- r ı • cı ı eae tarafa sallanan bir gidiş takip eder, 8~" 
kat takip ettiği siyasete bakılacak olur· sam ezanında Aksanyn h·i~ir mentt11 
sa gayesinin yeni ihtilaflar ~karmaktan mnk.~uduna nhrste r,idt.-n f hvııstnca 'Vti" 

ba-.ka hir şey olmadığını yazmışbr. rabUirdi. O gece saba"n '-"'d;;r ev he11t1 
italyan mecmuası şunları ilave et- ayaktn, eşyavı arabacı ile birlikte n~ıt"' 

mcldcdir: ya yüklerdi. Arabadn konsol sand~kl11~ 
afngiliz hariciye nazın Edenle Sov· bakır ve saç manr,alln•, ~·ntak d!>nkft' 

yet elçisi Maiski arasında sıkla an mil· Uz.erinden sarkmış. d~ nı:rJ~, en ~ısttt 
.. • . kanaı-ynnm kafest, v:ınmda ve 1>11 af 

Iakatlara ~~mı~et vermesek hile .~4 ötede de unutulup s~nra~:ın b:ığlantt'IŞ 
l\fartta Turkiye ılc So':~·et!er . birligı far.., kapanı göze çal":)at-d.ı 
nrnsındn aktohınan ve Türkiycnın bey- • • . .,sf 
nelmile1 bir ihtilif halinde Sovyct Rus- Bu yllklll ve ahenklı araba trarnacıt' 

b"tnran ıt.-- •• b'l ~- yolu, Mahmutpn!;a yohışu demez. r. 
~t-.JI-% 1b J ı,. ...... be ı:uvcnc •.ece~~ ~cur vola çıkını~. akşam ozanında Çaıt1" 
mu '--uwr u unnn ynnnamenın .aUI"- hcada ·bulunacaktır. 
kiyeyi harp yolunda t~i eden bil' eser Kırk sene evvel elbt't "D h-i kaınY°"' 
olduğunda şüphe yoktur.• öküz ara.bası idi. · 

l\leanun ııSovyctlerde görülen sulh Yaşanmış yakın tarilı1Pre insan ba~ 
temayüllerinin sadece nazari olduğu- çevirdiği zaman ne garip ht .. 1er duyuyv· 
nu kaydetmektedir. zaman bu, durmuyor ki ... 

~--~~~~.........,.........,~~~~~~~!!"!'!!!~....,.!~~~~~~~ .......... ~~~~~~~!!!!.'.!!~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!:~~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!~~~~'"""""' .......... ~~~ .......... ........., .................... ~~'"""""' .......... ~~~~~eıoc:z~~ .......... ~~~~~"""""'~~ ....... ~~~ 
:·········:············ .. ·· ... ··············································~·········J 
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rJ endimden geçtiğim o an ••• 

YAZAN : Vç YILDIZ 
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Jin lmtihanlan tekarrüp f'diyordu. 01-
cayn gelince hayatuıı d da geclriyor. 
mektep.ten ziyade k!'tldini haylazlığa 
veriyordu. 

Halime imtihan fasılalarmı!a bizi gör-

dinin aşkının bana hitap etmediğini an
iıyaeak .kadar aklım yerinde idi. Bu
nunla beraber bu aşk beni hcveslend:.
riyordu. Gece gUndUz onu dUşiinüyor
dum. Hatta, uy nık halimde bile. tek
rar genç ~ güzel olduğumu ve Vecdi
nin arzu ettiği kadmm ben olduğumu 
tebnyyül ediyordum. 

* 

F.ğcr Orhan buna benim istediğim şc- duymuştum. Fakat o kadar. ne hareketlerini u)dururlardı. Aysel 
kilde cevap verm~ olsay(b, bir tok Vecdi benim için hayab yeniden üşa bilakis bu nazariyelerden ürktü. kabu
clemlerin hepimiz için önUnU alabile- eden bir şeydi. Şimdiki delikanlılar. be- ğu içine kapandı ve ancak bizimle alay 
cektik. niın bir kadın o1du{,'Um 1917 senesinin etmek için oradan çıktı. 

Gündelik hayatın bütün hadiselerine del~}ılanndan şimdi ne kadar dahn Bir gün akşam yemeğinden evvc~ı. ço-
bir sairifilmen:ım gibi şuursuz olarak r.c?lısttirler. Bunlar kendilerini d:ıha cuklan bekliycrek evde }alnızdun. 
karışıyordum ve hülyalarım fasılasız iyi bil:yor ve tnnıyoflm. Vecdi, söyle· Vecdi Eğri bir kasırga gibi ıçeriye gir
avdet ediyor, bütün benliğime hfıkim diğim Şihl. pek o kadar ~igarn ve iÇkı di. Fevkalade bir teheyyüç halinde ol
oluyordu. Aysel üzerindeki nüfuzumu içnıez~ı. Fnknt bu dılha ziyade tasarruf duğunu derhal gördüm: 
knybettim. Bana kafa tutmnğa, milsta- sebebıyleydi. - Benim için mükemmel bir arka
kil harekete başladı. şahsiyeti biçim alı- Erkekler ve kadınlar arasındaki mü- daş oldunuz, Nermin.. Birinci olarak si
yordu. Belki, kendisi de hayata yeni nascbetlcre dair olan fikirleri de ameli 7.in öğrenmenizi !istiyorum. Halime si
uyandığı için. benim ikinci uyanısımı idi. Namuslu kadınların adedini yüzde 7Jn tnvsiyesiymize uyacak. Cafer Es
müphem bir kilde hissetmekte idi. hesabiyle tayin ederek beni kızdırmış- merle nllikasını kesecek. Beni tercih ve 
Alayh bir eda ile Vecdiye •an.nemin tı. Verdiği rakamı hatırlamıyorum. F.ı- intihap ediyor. 
küçük arkadaşı. dmı takmıştı. kat müstehzi b!r tavırla. nisbcti bu ka- Kalbim çatlıynsıya çarpıyordu: 

Bana verd!ği cevaplar kaçrunaklı ve dor yüksek tutmasının nikbinliğine de- - Öyle ise, demek ki kornr verildi? 
kapalı idi. Büyük tutgunluklarıın artık Hllct ettiğini jJave etmişti. Acaba Hali- - Evet, dün akşam birlikte bir kır 
ona anlattırmanm iınkmu kalmamıştı. mc Kıray hakkındaki mütaleası, bu ba- g.:ıızintisi yaptık. Ah. Halime ... Hnl!me 
Göriilmiyen bir duvar içine kendini kımdan ne idi? Bilmiyorum. Sadece Kıray ... Ne kadar seviyorum onu ... 
hapsetmişti.Fakat ben kendi hiSlerime onunla hiç temasta bulunmadığını iti
o kadar knın1mıştmı ki bunun fnrlanda raf ediyordu. * 

" e geldi Vecdi şimcll eksen abam
Jannı benimle geçiriyor. köşkllmUznn 
merdiven sah:mlığuıda ber.imlc-yıınyana 
oturuyordu. Daima çok Vimli ve na
n1di. Benim elimi tuttnl;ı vey baz.an 
ko1unu omııznma dayad•r, v.ıkrt, kendi 
mevcudiyetimı unutuyor o:e yalnız onun 
üzfinütüsünü d- UnUvord!Im. Bütün gi7' 
1i duyguların mahremi olmuştum. 

bile alınıyordum. • Kızım bu konuşmnlan duyuyordu. 
Koçam benim bu hislerimden hiç şilp- Keza. Olcaym da söz anlamaz bir ço- Onun karşısında bu $ekil sözlere nasıl Durdu. Gözlerini. hm tatlı bir hatt-

lenmiyordu. Bununla beraber ona knr- cUk halini aldığına dikkat etmiyordum. müsaade ettiğimi şimdi nıılıyamıyorum. ranm ~dattı~ gözleriıli uzaftn dikıniş
şı daha sokulgan, daha muhabbetli ol· Gizli ihtirnsım benden her şeyi gizli- Bunlar onun bilgilerini ve terbiyesini. ti. Bu vecd halini görmek kalbimi par
duğumu görmemezlik edemezdi. Vec- yordu. Orhania nişanladığım zamandan- hiç te yerinde olınıyan bir ~de ta- c;alıyordu. O söylemediği halde anh
dinin bende uyandırdığı duyguları bi- beri böyle bir hale d~emiştim. Belki mamlıyordu. Ondan başkalan bu vazi- yordum ki bu gezinti esnasında Vecdi 
risine tevcih etmeğe ihtiyacım vardı. de bal avımız ?.amanında bu ihtirası yette belki de Vecdinin genis felsefesi- ve Halline tamnmiyle uyuşmuşlardı. 

Hayatı iyi tanıvan b!r kadın için genç
w ·rı berrak kuvvetinden d.1ha heyecan 
"t r i bir $eV tasavvur edilemez... Vec-

Bunu bilmek beni ifade edilemiy~ 
derecede mustarip ediyordu. V ecdu -
si temde bulunmadım. Ne söylesem_!:;!; 
nasız düşecekti. B::ına ösylediği şe-tdU" 
beni tnrlf edemiveceğim bir hüzne . 
düşürüyordu.. Elimi ellerine uzattJtıl· 

- Umanm ki pek mesut olaca~.ıı:. 
dostum, dedim. Ve ilave etilin: Hali.Jtl 
)"e imreniyorum. 

Ve(."Clinin annesi işl rin aldığı bu F 
kilden son derece mUteess:rdi. 

O ·· dik'~~· vecd:-:.. parr - nun goz 1.1.hı u.u.. ,,ee· 
sıdır, dedi. Fakot caresini buluruz. rsı" 
eli kUçilk nuuışiyle kalacaktır. ":ı.rıı 
o da bunwlla iktifn etsin. Eğer o 

--c Bitmedi,_ 

~--~~~-~~----~~ 

ornova enba s~ 
İçimi çok rnUluyiın klınYeV! ~ 

salı snf menba suyudur .. 
Umuma satı vnzolunınt11tur·· F\ .. 
İzınirde h~ bayiden nraytnl%-· 

ati çok ucuzdur.. bil 
UMUM BA ytt : Bornova rnes) 

sulan.. 1 -10 (9.S 



1943te •• 

arp Almanya gokle
rinde kazanılacaktır 

..... ~. 
.SJRHAT KO,UI . .............. . 
Bombalar pat

larken ••• 

lalnyetinin •ebebi? 
[B~ l. ci Sahifede~ 

· <br. Ancak avcı tayyarelerimiz bunla
. rın önlhıe geçebiliyordu. Filhakika Al
: man ılıoınlıardımıın tmrYareled İnglllı: 

Harbe kaııışmış <ilan meı:ıtlt!'ketlerde,' bava kuvvetlerinin Spitfayer ve Hari
filan şehixde şu kadar defa hava akınt kan tipinde avcı tayyareleri karşısında 

· dlmuş, filan yerin üzerine ~u :kadar bin tll\YanBmamaktadtr. !lu İııgilierede sa
ltıgfr ,._ .. •. ton bomba atılmış. Hemen her gUn ajans bit olmuştur. Ayın şeyi Yunanistanda 
lı iZ havacılığı gJttpıçe ve uuyuJı bir süratıe haberlerini, radyodan dinlerken yahut neden .Yapmadık.? Çünkü orada ancak 
llU1JetfeftİJ10P .Anıerilıanın bU yıl f ngifte...eye gazetelerde ılkur1<'.'1'. 'haber alıy_oruz. bir a~ç avcı tll.VYaı:eıııiz vardı. ltet-- ' ._.,..,, •ıı "Jf ~- ı.- ·Yalnız, meşhur zehirli gailardan şımdi--e •U~an -en 11weu ~ e s.,,_.,..n._,_.. ye kadar bahsedildiğini işitmedik <aman 100 TAYY.ABE DAHA oı.sunı.. 

lıııa<\lıııanların !ngiltereyi imlAya teşeb- uçan kaleler dememek için hiç bir sebep parmağınızı 'tSht'l.)fa vurunuz_.) .Bu ııe.: 
t •ltikJeri 1940 yılı Alman tasavvur yoktur. harp edcnleııin .biribiderıne ınsofların-i Cereyan eden muharebelere şahlt 
~ >:oınnını taınaman baHal'l)'D.o lıiıdise Uçan kaleler .Amer.ikanm en mliteld- dan değil, bavadan zehirli gaz atmanın olan bir zat geçan halta deınİliti ki: 
!lJ; ~akalar la geçmiştir. FT>nsanın inhi- mil tayyare fıibrikası olan eski .Mar- pra!Ht bir iş olmamasın:lan ileri gelse' :\!"~ Barlkım !"pareıniz. dılha olsar.· 
~ ıu nıiltaakip Maru; kıy:larındaki Al- tön• fabrikıilnrıntla yııpılrnıiktadır. Em- gerek... ıh, ~uşı_nanı '!1agl~p cd"!dik. Bu ~ 
Ilı ıı. tahkirıuıtı ve nihayet topkeıyfuı AI- snli olrnıyan bu tip tayynrımin diğer Fakat, şehirler hott!I köy lor üzerine belki bU: haklkuttir. . E~ 10~ J'."rme 
ı,.~ kuwetlerinin bu fik>-e hizmet için bombardıman tayyarelerine onda bir yani halkın to~s~nden. atılan öteki ,bom 200 Har~ tayynresı gorul~rilnıiş ol
~ oluı;u her şeye rağmen Britanya faik olduğunu mütehassıslar kabul et- b.alaı:, n°7_b~, ~U§tilkle~ yederd_e n~ ~- ı;aydı belki 1'.uı:!'slavyanm hır kısınıw 
ıe., 1nı müteyakkız ve uyan.ık olınaı'!a mektedirler. Uçan kaleler lıııkkında kı- riletler gosterıyorlar, bı~mom, hıç duşlin•, da kıırtarııbllırdilı:. 

lt_alnıiştir. Ve bat~ mııhtemel bildi- saca maIOmat vcmıek faydadan hali dünliz mü? Bunların hır tıkımı düşlük-
~ bile kavrıyabil"" &elahiyetli 1n- değildir: !eri yerlerde yangın ç kımyorlar. Yan~ MUAZZAM GAYRET SARFI 
~ aa.cUleri Alıruıııların hu gayelerini Sürat: 580 kilometre gınm ne demek _?~duğcın;ı.. va~tiyl'i ZAMAN1 GELMİŞTİR 
, kkuk ettirseler bile harbin !nııiltero Pike süraileııi: 950 .kilometre - bombalardan değil - hızım dikket- . . 
!lalatında b"t · 1m · • b" Ta 10 000 slzlil'imlıden cıkan ve rliz~llrın tos.iri .Aynı gazetenm havacılık muhıırrl:tı •l~h ı mıs o ıya .. agmı. ınaen- vanı: , metre. ' . Y- yeni ve muazzam b" ge t sarfı h 

;;y Alınanlar~ ·bunda bir netice um .Mntör kompresörleri: 1200 metre. le yayılan yan"ınlarıbn dolayı pek iyi ır yre usu• -.. la - · · · · atı' b b- '--hal sunda ısrar ediyor ve barbm ancak 
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Afmanyada '17S şabesl mevcuttur .. 
S.rmaye ve iht17Bt ak~ 

1711 l'OO Rayllsmarıı 
Tllrldyede şubeleri : ISTANBUL ve IZl\lm 

lıbsudıı tııbeleri : KAHiRE E ISKENl>t:IUYE 
Ber tilrlU lıaob muamelibnı if• ve kabul eder. 

1 

·=-··· .. ·····• .. ••8111•••••· ......... -....... .............................................. , .. 

'i Devlet Demir Yollarından ~ 
.................................................. , ................. ""' .............. . 

Aflliıda mlkdar, muhammen bedel, tıım.inat mikdarı ile istihsal mahal
li göıterilmit olan 1 kalem balast kapalı .:atf uı~liyle oabn alınacaktır. 
Münak""a 10/M..,../941 Cumarteel ,günü ..aat 1 1 de Sirkeeide 9 işletme 

' binasında A E. .komisyonu tamfından yapılacakhr. 
leteltlileTin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva e~celc kapıilı zarllannı 

1')'nı gün ...,.t 1 O - kadar komisyona vermeleri lhımdıT. 
Şartnameler parasız olarak kom;~ondan verilmektedir. 
Ocak 'Kim. ci Mikdan ı uhammen bedeli Teınlnat 

168 - 180 10,000 \f 3 
25, 27, 29, 

21,000 lira 
!534 

15 75 lira 
(940) 

liiyJ tının çok az kıymet ifade e.receğİn.İ Tayyareyi idare edenler: 6 J<lııi. bil=. Ya, P ayıaı onı <UUr ka ne, bö 1 ti pah k&281lı!.ıı it 
•<41aeıtıH!erdn: . 'Ftikııt nıibn mazi 1nrılliz' 6.3 milimetrelik tQp: 4 tane. tUrlü zararlar vcriyıırbr• , n/· ~.~~~fe'e~ ikan asına d dan co ~ ·"'lrllllll.4'.N ~ 
d tının · til• ta · ı..• 1-' d1'ır mak'-"'· ""--'--. 8 ·tane. Onlar da ilzerlerine dli•tilleri binala- 1

-<- r yar lfil!!I ço ıı; -u... ıs usı momen ım ..• nsrz o ..,. llliill = - b"" ülı: b" · tle bahse~:.. Al d 11 Se Ali l l ,~ · --"·· L __ . ıı.,.'.'"11U l!ÖSteı:m!!kle kıilr-ınmıı; ve !hafta :Bomba: 3 ton. Tın vilkııekliklerine göre b.ir katın, bir uOybse ır menınt unıyd eh Gar ....,or. em ar za e yit . oğ u ev uaun .yeru .. ...,,,.e 11.,..Une dlan 3697 
~ lnırbinin sıklPt mıır\u.,!lerinden bi- Benzin: 6.5 ton. kaç katını yıkıyorlar ve nralarda insan- üınl ;er g;:e es.ı e ay veruı ez- lira Milli Emlilksatıt bedeli borcundan doeyı haııb: ..,dile Ahmetaiia M Ana-
......_de Almanva Uzerindı.> tesi.•e lmkı1n Görüli.\yor ki ay.nı evsafı tliiıer Wım- lar bulunursa enkaz ara.oma karıstm- c Be e ı~o~. ~ . b" düstri fartalar caddesinde kiin 249 yeni sayill ~ .1250 lira kıymetindeki dükkan 
'·"11\İŞ!ir İngiliz hava ku"v~tlc»inin bil.. hardım.,; tayyerebrinde bdmak inıkil.n-' \"Orlat. Onu da bilmek g:lc bir sey de- . nze~ofuın ~ ır en lmgay- vilayet idaxe heyeti karaTiyle 21 gün müddetle müzayedeye ,_çıkarılmı,br. 
\elıı altı aydan beri _ıl.J"<anvonın muh- sızaır. B~lıca vasıfları obn motör komp- ğil. . . . ı::.;:::; gayr~ z ıe~ıı:~ııııı;di.ııe. ~ Taliplerin 15 /5 /941 pel}ernhe gün!i -t 15 te vileyet ida•e h.<1Yetine mü~ 
llı:ı erlerine yaptıkları hücumlar Al- ~esörleı:i yan cOptııman• lar meikOr .Ancak, patleyıoı bomba hır bina üze-. b . . ..dr;: Hülı:"ı;:e ttgmı şun , racaatlan ilan olunur. 23 29 5 10 15•17 (930) 
ın-"lı•da .fatila ümitsizH,fnden haske teyYarenin en kıymetli ceyhPsinin teskll rin~ değil de, bir caddeye .ahut düz bir .:J:";2 mu ·'dal . ~e en y s= İZMİR D.EF2'ERDARLf""•ıun • ıu .• 
"liılafaa ondiseaini de ~o~muştuT. ,,ıier. - sahıwa dliseroe? O 7Jl~ıan da bombadan d"" a a mhuazzamk cı tlıs .ıyıırkuz. ak v.aa-.ra.n 
""'"' dl- - · d ~ '- ·a ı · nla uşman ava uvve erme arşı oy- Sül~~an Sımnm Ka~~ka •llL'ı'ne 60'9 lira MJll•, Eml'L --t•• b•deli ,.._d,ı '""'anların Bı:itan)'B adıiları ilzl"- lngiliz hava kuvvetlm"-in Almanyaya ••ıı•ın me en .parr.n arı msa rın vii-- ak ,_.,, d -rr nl .. t'" lmak " ~··· .,.J- • """ r "" - ~ • -.., e d d · L- ttlkl · j ·· b m ıuu.ı eg o ara US un o ,.... boxcımdan dol11yı hacız edilen "a--'''lı Manav •~,~ .. ••• mevku""nd• '-'ı"n bah-d.< yapmıı; oldukları m•JiJi zarar yok yaptilı:ları hUcurnlarda uçıın lnıleter k~ c~ un a ısa"'."'..e • ., yer ere·gore Ü-, dır .. _ ·n .' . . dedlni -~---•· " ~·~K .. ~ - .~ "" 
~ldJr. Fakat harp mnvr.lıecesinde ılanılmış ve faikiyetleriyJn ika ettillleri· yuk veya 1dıcuk yaralar acarlar yahu~ ~ ;,.,,_ .u;ç erıınızı:ı . .a daha , ı::·.~~ 9'1'8lle içetieinde bıilunan dam!trrı -2500 linıkıımıe.t üzerinden 'YlliıYıtt idare 
~":".h bir cephe teşkil eden tngilO, ma- zarar keyde aeğer görilhr.fürt. ür Ameri- telef ederler. . birer "~'"'de1:~hiz~mızıetmeliyız· . +'!'g"o·"'·-"'bınilen...., hey.ıli kararlle 21 gün müdlletle rnümyedeye çıkanlmıthr.T.iliplerin 15 Ma-
""" b k la bomb ""LU ~~ .u; ·~ .,,.. 941 ~ günü-....t 16 te vilayet.iilarelheyetine müraaaatlan ilan 

ıyat,ı kırılmaktan çok ateslenınistir. ka 1939 da ':tngfitereye bu iıp1eraıın an- Buı:ıdan .. aş a, pat vanhıııııl ılln~ her .cl kııllanılmalıdır. lllunın. 23 29 5 10 15 1 il (931 ) * cılk 100 ~ verebil mi>: Ur. 'Ve esasen d?h~. onemli hosiı:l havada . ı!ttlklen 
l94J. ·uçan kalelerin insası o'füikça gUç ve bliyuk sarsıntıdır Bombo.nın lçınde hap- TANKLARA KARŞI EN .İZMİR J>EFl'ERDARLJOI DA.N • 

lilıbıui. •yılının lllı: günlerinde 'harbin İJ>.i ·uzun sürnu!lrtedir: 'l'ahmi"Teıı bir •tane- sedilen gazın hacmi, bomlm -patlafüktan MftEgstıı filLAH M-1 yetim ,meı..tebiırin Bıı•mıdıane -1u'be0ine ~4 _ 9'10 yillan k"""nç 
lbıl!mnmdan dUşib:iUlecek en; llinin her bılkımllan ·mllbnmneliyııt ifa- sonra hir cok bin defa bilyiJr ve pek zi- -.vlelndan olan .2253 lita .34 lwne borcundan dol.ayı Abmetağa mtihalleoi-

llıbh~ "llokta bu-yıl cereı:an ':"1ecok hava :de ~ı!bilmesi için bir buçtflt . ay1ik lbir, (ifade hızla. bir mahrut şekUn.re- bere- Bu gazetenin havacıhk muharriri de min l:'lal.imıığa ""bimda kain 2 taj .. yılı ve 4'000'1lra kıyımttin!ldlci dUkkinm 
dıı! rebelerl -ve nnlhanpll!rnı 'bava D'l'- 'Zamana ihtiyaç vardır. kPt versin yu'karıya do~ru - yıı.yılır. Yunanisbuı ft Fransa muharebeleri ..,Jliyetidano heyeti'~ 21 ııün.mülldetle·müzayel:le}ccçllı:ullm.,ıır. :r,._ 

flrı:ının naııil olacaklardır. _ _.1 '1hıı• b . , Patloyıeı gazlıır1'8yfln'ken ötileri= l:"" arasında bir mııkayeı;,e }'llIJUlllı:•tankla- .llplmlıııl5/M_-/941 peı...,mbe gilnü "V.at 't5 te vllByct idan hflvt!tine mü 
ın·· ilı"'?l'll2 .ki .Amerika :inıılltereye Amerikanın ?uyu b . sıı u 11P tay- len hwa tabalnilıırm• dal-ra yukaTıya nı ~ı en müessir sililıın tayyareler ılım ilin l !l3 29 5 
lıullnılrtin olan ;yardımı :\VBPmııW taııh-' ;yare!e~~n İng.iltereve hın tanl! fuihave sür,.,ıJer, gazlar bllgb'itiln <1a~aıktan olduğunu belirtmektedir. Muharrir buı---------o_un_ıır_. __________ 

1
_
0 
___ ı_5_•_6_'_(!IB_·_2'_) __ _ 

t t tltın.U.ür. Ve ;vapmaktadıı: . .Bu meı Tecegl soy1enmekteillr. ş..,.<'t :bu ıtııhıik- ronra hava "tılbalMları yer' gelir. no~ lloriye ailıerek di,-or ki: ı 
ııe~a .tnguteı-eıre ver.diiti ve yekOn kıi~ e.ı~rse uç~ ~lder 1941 ae ılılha 'Bombadan ç!kan gazI:rrm tes1rıy1J Taııi hareket halinde butıman bir tZMIR NA A • : 
teı.,,'j '.'Z. olan ucan kaleler .hava ·muha".J hgenışbeml ı~y'."'ta ış !l~r•;ı:..;e ha~~~ harnnın böyle 'bo"'1lmııın ve tekrar gtti- nrlılı hrkayı durdummnın yegilne ~ lzmir hUkGmet konağı laı1orlf.,.,tamimtı 2616 lira 25 kurut k.,..;f b•delile 
Ilı erının müstakbeli balomından zik- nre erının seyrını •~',. ırece ~.nur. ye gelmesi, o mıilrrutun ;~İm> t•,..J reııi lumikilta do!mıdan do!mYa ı.va.; 2Qf4/9'41 tarlhlnden•ltlbaTen ·15 giin müddetle açık ebiltmeye konulduğun-
1\ı~dır. 1939 da İngiliz hava O•du- lngil~ere ha~cılıJ!ıı 1 ızumu ~dar düf eden insanların ü"'Tinde - hic bir dan müdahııle cbnektir. JFrıwa muJıa.: !lan ·letek1llerln 2490 oayılı J11l9& lıükünflerine öre hazırlayllCllklan •teminat
t,,ı~ k_atılan bu tip tayyıınıler en mU- ~~emmıyet verıyor. Ve hattli 'Mıster< yara o1maRan -türlti ti\rlU sakatlılila- ırebcsi eımasmıla gö:rilldti ki ancak tay. lariyle biT!lkte 5/Mııyu/941 pazartesi günü aaat 11 de Nafia müdiirlii:;;inde 
da~ bombardıman tayyarelerinden S:örçil fo1a~ans hal&ı af ~ 11lrnak ra -sebeı> olur. Gene bel'"?ket """'in ki, yareler tanklan durduuryorilu. Jl.:ahb müteıekkil komiayona ba.t vurmaları. 23 29 1489 (925) 
.,, '"' mtlkemmeldir. Her şeyden önce umre tn;ı!lız hava kuvvet.ermın 1943 ten a1!zı vukarıya doi!ru ~encoliven mahru• ' '-1 ·· tJ · dun • .. ..__._ d k ------------------------------""tat! . 580 kilo .. b ki f d f 'k" ı· ld - . . ., ' . ·'""" a:rın aum crm ısuuuae e ere •-~-bıı ti er. metreyi tecavüz eden once . e ene~ . ay .~ ve " ~e ı e • un aşağıda kalan tepesi pek de gmiş vu!ma lft!tirdlklori tılbrlbatın ününe geç• .~ ba:mVa)' ,ve elek k a .. ldıillll .ı~•e• 
~' l> ta~.,,.,,Jer bu '.baş ·döndii:;iiciı edemıyııcı!klerını soy lemi! ttedir. Fakat olmadı~mdan 'bıı hava sa,..nttmnm t.,.i- -•- üz t ki 1 ·· d 1 h 
•uta ti · d b ka -ı h rp g d · ·· ·z.1 ı t d" " · · ~ · moın ure an ar n muea e e ııausun• 
l'olıe: .erın en aş kısmen olsun ak- a ene :sıse ve surp!'l er e ema ı ri bombnnm pntlarh~ yPT len nihıJyı!t on da ihtiııaoı 1ahlbi tayynm plloflan sil-
lıo~': =~~~~.:;:makta ve Uç ton ;:;:,~a!:fıil:=a ~!";ı.ı !t:~== ml!:re ~ara krde.r ~idcr; S=mt!l'ın retle 'harekat ııahasma ııöaaerllmelidir, 

Ü 8o ba . ökler" d harbi bit" .bil ki" tll"ır <'ftil'ı yer&-- btlhnuın hrr ın..,,nı lırrJ Zmıh fJrkıilore ka"'1 Jıücumde müte-
ll\i c :., t ~-lılb~l yan ve lawada . 1r- 1! ın e ır" !'<'eMEır;...,. den bire ·~1.,f ettiği de oh'.?", ancak prk' h8B5JB tayyarecller durmadan~ bu-
"'" "" ı en bu tııvvıırelere an u:. nadir 1 1 ....... .., ·· • tılm-'·-'-ll ııııımııııııııııııınııııınııııııııııııııllrııııııııı ıııııııııııııııınııııııııııııımıı ı ııııııııııııııııııııııııııı Sa · b'" le kl 1 d ım'ln uuuuar uz~me 11 wıuu. 
11a V L • V • t d • İ nmtmm - oY orı ı ~ver e ava kuvvetleri Atlantlk meydan a ~urumuna şım- ı1IJllUI 31 8 yazıge tuhaf .aemı!k ynkmn,,....... dn -'tuhrif bı:ıJ mtlhnreı.-ınde nasıı darilz Imvvetıeriy..ı 

d. . • teslrf ın.. .. nnı -çıremlnk b~l::"'llalrtır. "EomJ le iBbttJii!i ~'Bpmdkta ise bundan böyle 
1 yardım etmelıyız, ( Ba.ştanıf> 1. ei Sanifede J b~~ 5ıkan trn•ı;ı~"cı ıtallur 

0
insa

0
nm el~ kara kuv\letlerinc de D]711J ııekllde mü, 

•iihimm•t, top, tayyare, tank ve mal- bisesının ıiltma ı.-ımlPTSe ~lbı'""'1m hı:p, 1111.lıeret etmeleri ta:rımdır. Henüz ollm 
'1 k· k • zeme hareaınıJllr. si '.\'lrlthr ve ' i~indeki <"tyı~:!lt kıilır inkişaf haline ııinmınıiş olen bava kuv-
J sa nra ço pış· • Sarsm1ı pek şiclclet1i olursa bazflan- V1!tleTİmiz hücum -ve müdafaa harııl 

11m bir kolunu yııhut bİl' bacağını ve';'l!1 rinde büyük Tollere mıımettirler. man Oluruz! ~ndra, 28 (A.A) - L~tlra l(e•Ptl"- •tlerinin bir pn~asın ı k<ıparır . Bu da 1 
ı,,,.ı B 0 lbnlarda OPI't'vml r~•n ı,,.,.,.ı..ııtın nadir görUlUr . .Sn"."Sıntmın en ziyııtıe gö-, "lZM!R DöRDONCUlCRA ~ 

o--- •on "".l'lı"l""' hak~md• a~~"'D hnhorl"':e rillmil~ tesiri kulak Uwrmdedir O a~ LUôUNDAN: 
~· !l)Urına8an işliyer. inaaı1 zı!kiiın 'Dihıı- ''8 ;:miltnlP8lara hır en~ "'.'tıın~ar ~absı.• - kula[:ın içindeki znr snMmtıdnn "Pat-, İzmirdP Birinci kordon ce<Ideslnde 
ııı"" harbi bütün .,;adetile gökle-re çıkar- eill'l'nk Rdct~e on defa usiı\n lm dus;n~- lamazsa - muvakkatfü. Bwıbrmm k'5.in ~ r:J2 taj numaralı a:!a 976 perııel 
lık bulunuyor. Rudut, me•ale, k11Ten- "~ karsı İmptnıltnrlıtk .. kı:v'"'t1:1'1nın burnu kanar, k1misinin ::'ri?sündcn kan 9 sPyılı "624 metre murnbhalı mağımmın 
b;, V•sair mefhumları atarak gayesine ~umdnrlan tara!mdan !!0'~"11•~ •ıcl:d•t- gelir. Sarsıntının te•trivl• beyin iı::..,-i- 4 pey itibariyle 3 peym mlllkiyeli açık 
•ö "ı1dmrn hızile ula.ımalr. lr.udYC.tini, 1i muka\·PmM• ısaret ~m_:.ı:l~rdir. sinde .küçük bir damaTm ıntlam11Smdan stttmn,. suretiyle ımtı!ı~ oıka~ıbnıstır 
ı. ••ren bu so::ı muhareb~ vasıtalan mil- Ga?.etpfor Yunan mıTI • n;ıın uwn ve fe1ce 'tutulan da pek azdır.. ' Birinci arttrrma 26/5f.}-O Pamrteıi 

tl•rin ~-' 1 . .. . d çok bü' .. ._ kahramanca mul<:avemet·nı ve anan 'Bonıbıilar pat1nrkPn ha<ıl o1an hava g·un· U 15 d 15 ~ '-dar 1 . ı. . ııuer en Ul7<1Tl.D e yu~ L .. ] u tinin a ı .. __ •• R l saat en O••ı11l l<B = 
"ıler ··..., kt di '1 ' me a aı:mnwm mura e PYC sa-ıntısının yapaco~ı •akallıkl ok ol- d""rtlün .. · d .__. d la kt C . Tm• e r. ilevaın etmek hr.mnt ellt 1 ik h -·' . -· ar ç . o cu ıera au=w " yapı aa ır. 

b, Umhuriyetin kurulduğu günden iti- · el "'tt f'kİ" l "'nmn u- makla horrther, aransın hriher verlliil•. "Bu arttırmada sattl} bedeli tahmin·oln-
"• ~n biz de bu ;,, son derece önem 'usun a mu r ı ır er b'.'mbammalar8a bu _sn1rntl'.1il.'rtn. da.,,.,?: nan b .. ll~lin % 75 . huıma- mUşteri-
ııı:~k. O ünden 'buııüne lr.adar göğsü- OP.sERVERtN NF.S~ty ATI 7lyade d1duğ'una lhtıı,,~1 71'TI!""me7 Pııt- nin bıahhüdU baki kalmak "8:r\l)lle "Bıltıs 
d• ., k•battacak derecede ba...,ılar el- Op•PrVM' ınrzete.si diyor ]ti- Ne fn.,j]_ !ayıcı gaz18MTI teskll ettr-J'!Tı mııhTirtını 10 ı:ıün daha uzııtılımılı: 2 inci atllınııaısı 
ı •itik. Bu sahada durmadan çalışan tere. ne A\'U!fturnlva ve ne de veni Ze- yukarıya dol!ru "l'nı.~lf'TTIMI onlaTm =-, 6 16/941 Cuma -gtlnU aynı 'l'IHlt ve yerde 
ı•••kküllerimizi •Ükranla anımıak bun- lanıfahlar rnahhiitlrrini voptıklarmdan sırıtıClan Yı>ımr,klnrı t,..,.irm az olm3"tnn )"anılın-aktır. 
d"• k....,., mlım b'oreuınuzım ancıı.lı: bin- mlltee.••Uf 11 1Hldirler Al!ı ııv rmıkav!"- bir sebpıJtir. 1nsan bmrth~nm p1tbdı~' ·l'lu ırtttırnıtlda dahi % '15 buhnadt!!ı 
• birini ödemiş almuz. met "'1nn umm ordu•u 'ınkkında ileri- yere yakın bir verde hlJe bh- m derine• ta1ctlirıı.. sıttıs geri bıraktlacıiktrr. İı»-
~Hava i,i rollet işidir. Hükümet bu \'e sUrülnhllecek bir şikSı•ot .,:n.~esi bile 'iper içinde hdlunsa ? .t••il"t' '1ttttlhnn7., lı>k'Slihlhi nl..;, alacaklılııth diğer ıılAka-
11,. ""n !lR}'n!tile b_.,mağa ı;al"IY"'· voktur. Yunan Kralı Jor' milletin kah- bombnl"-: ne knda; bl•)·Ult ol..,,,1ırr, onl~- ~nThmn bu gayri menkul üzınindeki 
<ti; hıu•o:•nm i1 bıı,anln·h•n bizlere d• mmanl !tına lfil'ik bi? Kral oldu":tınu rın tı>slnnden 'l'D ı~·I korı.-yacalı: '"'Y sı- hnldal"tm hususiyle haiz 'VP ma""8fa da
ı.,:n .vazifeler vardır. Yurts~ver hin- uüstormis, dostlaı:ına kal"'j' kusıını.uz bir perlerdir. . . _ .. hl! nlım idilinlannı evnık. mU<hlteleriy-
ı.., • .J.•rnwe!...,. bu vuif..J.,,ini ifa ediyor- dU:ii.•tlilkten eyrılmarrış:ır. Bomba hır binanın U"'t'rltte dllş!Uı.'11 le birlikte 15 mm :zarfınd.ı bildinneleri 

TAHL!"J'E BASLAnI vakit bile, o mahut lTUlhn•t bimmm ı1n- lllınnihr mi lrnlıte hakl:m tapu ı;icllin-
ir ·, yııpanm yanından geçerloen •- idnPy, 28 {A:A) _ mı..ıtrra]ya=a- mmilnn yulranyıı do!lru :ıı;i'1e,..,ğin~l'l'l ·e mnJfun olmadıkça payln~adan hariç 
• -• ı ı.· f'- L alt kattakiler, si!'!m~lt İl'Mde hıilınuınl:ır kalırlar 

l'~,,. Qtn ay r.e l'l veya .cmmra .uua- liye nazın ve icra komite..;i rclııi ·muavini • 
• . :" temenni "'deriınıo dom<'.kle h.r.m B. Spoııdor Yunan seferi mUna•chefcyle havanı.o sarsın~~•!?dan ku.rtı,lmırş olur- Sııt.s nesin para ile olup mUsterlden 
"'- bitiııilmeainde hlı kolaylık ı:ıöoter- ,unları söylemi'llir· lar. Bmanın butun yıkılr.•lh furz•d;ı,;• % ,,50 dellaliye alınır, Snrtname 119.n 
d ~olmayız hem d : eneme lazım:>cı ol- c _ Yımanfstaııda hurp edeıı kltnl81'1- de. altmdakll..,. ~luı7. a:lntda hllırlar ~h~rlen itibanın herkl"IP tlçtktır. Ta-

"mı- •~ d ı..· bl'Jmn· ı. olu b il fakat >ıaMırilıdan kuttu.,,..,. o1llıı1<1ıtrı llJ'lOTtn kıvmeti -uhamm~nı·n "' 7 50 
'ıı ~u ...,-şımız • ıne .ın .., n. a~ DTmm tahJ;y,.s;!I• hgş]nnmış- l:m>k .fü < 

7
' ' k: Binaenslevh istisnasız hepimiz tır. Şımdıye ka<laT va!lHan tahlive hare- için son'.8d"." a•ğ 0

. ' .;ıktıri1n'br. " :u•b~tinrle pey akçası veva milll banka-
·~ ~~İ':'i>J h•va~ılıi!ımızın inhnfı için ke!leri muvaffak olmuş Rayılabilir.> Ya sıperm füel"l1\P d"omıUş olıır.oa · ıırdan 1ıirinde itibar mekluhiyle 39/1185 

en: 
Mıcy-ıe 1941 ayı -rfmda _.eı..ıı.:ede ıyapılmım lcıi.beden am~l\yat dola

"]110ile: 
1 - 4 "" f6 lflayıo 191411 •pa:mr.gürtlcd nat 7 ilen •f7 ye k><i!OT: 

1 Dan1ğaç ·c. 'Bayniklı 
ll İfepocik D. !I'uran 

rıI ·AJ.encıık IE) 
F) Ka~• 

lX Eşr~fp
XV KilltUrpatlı: 

Bom-ova 
Bura 
Kızilçullu, 

2 - il ve !Z5 mayw f9ıU ·pB'Zllr 'gÜn}erl saat 7 den f7 ye kadar 
V Çaqı Xl Gazi bul vım 

VJ Ba hribaba Xll Mezadık bqı 
Vll Kanmtina Xlll :ı\saruıör 
Vlll Güttlyıili XIV Gazi bıilvan 

X Konak XVI Gümriik. 
Sektörlerinde cereyanın 'lı:eal.hııtı;ği 18ym halkımızca bllintn<!k üzere llAn 

olunın. (964') 

1~1111·vay ıre .elek 1'ük .aaı1»lliı0 ın §irke-

15 Mayıs 1941 taTlhinden itibaren yeni t ... iaabn, rakordmanm yapılma"' 
için mer'i talimatnameye tevfikan id.lıeden malzeme ıibol1'e hmlfmcı..n şfr.. 
ketiınize temin edilmek şartile, ıirketimiz §Cbekeoine rıtptedllebllece""fi -myın 
halkunm:a .bilinmek Ü%ıett llt1n .olımur. 

Abone, itçlllk hakkı ile .. ır muarlfi tirk~timlze tediye etmek melburiye
tindedir. 

Bn.,...,,..nler, 19ebekenin mlltammim bir cüz' ünü te!kll etmelcte •ôlduğun
dan, fİrketin malı dlarak kalacak ve nakil halinde 'qikınılaırmyecağı gibi 
baoka bir yere de naklcdilmiye<"ektlr. 

Branşman yapildiktan ı.sonra abone, hımu kllllandığı müdılettt, brantnıan 
kirası ödemeyecektir. 29 .5 ( 963) 

e KöıP'lerl 
. an: 

941 yillılı: umumi kmıgnmıizin önümüzdeki 4/5/941 tarihine 
pazar günü hallı:evinde saat 1 l de icra ed.ileceiiinden a%1l!ımrru:zın 
reca .olunur. 

RUZNAM.E 
1 - C:eçan ·Mneye alt l:ooeabıtm ttelkllı: Ye kabulli, 
2 - Nizamnamenın kısmen ~ptili, 
3 - Müddeti hitam bulan iiiare heyetinin Mı;iml. 1.562 

müsai:lif 
teşrifled 

(966) 

~,,.n"ll•rli bir .l"'nlım kıwnağ1 ha1ine 1\LMA"NYA VE JAPCll\'Yl\.. İnsanın~~ o'lı:adnr'ımult olunca harp d""Ya toumaras;yJe 4 düncii im ınemur-
ı-.ı:~""•liviz. Bir ai'd< bile köklerini top SEVtNMESlNLER olmııdıl:ı hır zmnmıda ı!a, i<ı~ın 'kaMırım !uğuna mUrııcaatlan i!An olunıır ,.'~-BfEdares!neLEDfYEShlrlND•d~am' on.· . ...ı k-
l ""'" · l · k d d ld b" ü,;tünde . Cidrilmı 'bir evin . da'T!mdu.n 1573 (965) • J.Y.ı.ezoaııa ~• va 
"~ ~ ıcer .ııne a ar a mp ır ta- t Qı" partisi reisi Kürt.il s·-'-- .ın.Je- b h t b 1 K .. _, il t t t:t:. .•• euf lar trdarik ettikten •OnradıT k' . ır" •. UlJ.l.it,.la '-':r ~nan ır uz PllT&a~ı t"pPJll::tne nu~e l· '.. ompressor ve teıerr a ının sa m 

. • L"l" B 'b' m lır... G A alınması bir ay mUdd•tle pazarlı~a hı- Ü 
. ; ... "ere.nı ıvor. unun gı ı m •- ·--A•n••t,~lva'a hnr'·"' ı·~--·ı· ti~~ . 1 zu··m m k 1 d Tef .. tı ta ~ d k •• lle - ·~ u•a • n -~ "'"'~ 4~ 1 rakılmıstır. Muhımım•n J,,odo i 12000 li- ar 8 ı ır. errua -
ı istikbali ilı.ı-rin .e at l ro T t'inrl• hiç bir ihtilaf ,yoktur Avusturaly.a • ,················---·······-···"" • zrn.ire inci Noteft· mamdır. Her tarafı demirdendir .. 45 l.~~ac k ohn havn te•ekkül.rimizin . ·ı . l h . . 1 . 1 : A .a ..., ., : ı·ği ra muvakkat teminatı ~00 lhndır. Tıillp- tane .·•"lam kovası var~ır. Co""rmek 

"""""" ' 0cı erı insan ıihn Urnv~1 ~ın ynpı an • '"1' ~ • • • 1 nden : ~~ u 
b· '·· oldıığıı kador lk~selerimize de 'Tlilcııdeı,.,,. h!itün va•l•kl .. nnı VMmeve E R tT n tl' N re fr-" Jt o,., n A .. E lerln teminat! iş ban:,asma yatırnrak için : Eski mahkeme önünde bay 
ı, 1 er ..ı...n.,.ı hnl\lanmııı olmalı'1ır ki bu '\madedirler. azi tahlkkiimUnün kırıl- .......... _" !:..~;... Da:r,,mize bir daktilo alınacaktır.. mekhuzlarile 30-4-94lta:il;mcien itibaren Vahdettinin (Berelt~t) hanına, pa-
v.""1 ili v>rlıkler az zaman zarlında çok ı· · d 1 Talip olanların v--"--'ariyle birlik 12-5-941 tarihine kadar haftanın Pazar- zarlık i"ln: Beled;ye 1 ---···ında Tah-

r ı, L il . 1 "'TI"Sına e ımız en ge Pn her gayreti sar- 8.00 program ve mE'mloJ.-•t saat .,,,.. ........., ' ~·""' 
;~~ m~ve vereb"nlsın -;;:. E like fedl!'CeiHz.> rı, 8.03 ja:ns hah"1"1eri, 8.JB müzik n>l.\ te Noterliğe müracaat etmeleri.. teai, Ç.U,Smlıa ve Cuma günlni onı:(!.. sin Piyale makarna ticarethane.inde 

ı., ı.., • urumunu amy ım ı • t- B. Körtil Almanya ve Janon•-m bos 8 ,.,, "' 00 kad •o 1 - 3 (960) mene mUracaatlasL B. Rüstiiye müracaat.. 1 - 3 (961) 
-un k vt'n! ~evm ı l'l'ltlı soy •al ten sonra program ve memleket sn~t llVaM. , ı:2 :ı:ı · 15-20-25-29 1865) --~=o~ke~~~.~ 'd'kJ"""'l"k~- ,•d'•·" ını-~~l~,12a;~::::::::::~~~·~::~~~2~~--~=~--~==~~~~~==~~~~~ 
\',. ' .. "'t:sin. Bu hu.susta ne kadar er en Avustura1ya is. çilerini~ ni~at zaf•re ka-
b · <o- d k k• d · ' müzik türkce plaklaı-. '1? ",'O 1'.jıms ha-
•t ... ert avranırsa arımız • 0 nıa- hr mukavemet edecekleri hakkında B'ır-

b t~ k l A la --' kc'-- bcr1erl J3.05 müzik •t;ı.-ırı-e pilllklar 
ir .. ço o ur. ta nmuuım auna. 1 • cUmhurıy' eti,,,.. temintlt vermı"ştır' . •o• d G • km k 13:20/14 00 müzlk (Pl) lQ no prot(MITT' 
'iıı ~k.~· • eregi geTe ez en ve memlekct sruıt l!yarı l'l.l)'l cocnk-h•f-

Sov yef - Japon tası münasıfueti•ı1e: R•.r;" çÔcuk kıtlli-
~ ... vk 1f bU, '18.30 konuşma (~!f".ı'ry,ftı saırti) 18 4"5 

tid•n ' ·~fa. eğlence, içki ve ııaireye münasebat.ı müzik çiftçinin soati, ıq nn minik men-
•!(,, 1>"1' arımıza acıyalım. Bunları dolin kuarteti 19.20 mU••lt {Pi.), 19.30 
>ın, ra günlere karş•lıb diye havacılı- [ Ba•loTnfı J ci Sah'f•de) memleket saat eyarı ve Ai~ns haberleri 
l:ıı, 

1

~ "erelim. Bu i~i tehlike başladığı JAPONYANIN Mt!""K'll'LLERt 19.45 konuşma ziraat "tak->imi 19 !JO mU-
h- Ru. na • . ~pma::.. kalkışırsak it ••ten M ts k s et J ·~-""ı;tı, ·- &·· ~ a uo a, ovy - apon par.una zlk mı! hl!Yeii. 20.1• 'r•ilyo ıraıo:•te•l. 
ka..,1

1
' olUT. lster.ıek böyle hiT ııünde mas ederek şunları ililve ~i<H.-: 20.45 mü-zl'<. radyo "81on o~Pstm~ı 21.1ro 

~ıı •rım121 omuzumuza vurup tayya~ «Bu paltt Japon)l~nm · ~'1 "'1 lr:?Mıln.• knnırymn {coctfk <'~WnPme hıruınu pdına 
f.Jıu;; b".'ü..,e•e1er lcapısına götürelim. ~n~a olduğu zotlukları ızale etmiş de- .ordu mebtısu 'Selim Sırrı ll'ırrt:ıın ;B 
ı, 11 1 ~r .'nlhmt!t dalıa Y"TJIP kapmn ğıldır.• fından), 21.4~ m!Hk koro ?2 30•nreml 

A. Çerı ıı.llim. Ne mvdımıız olUT~ ---------------Ol~ SRBt 9''"'!'1. A1'ınıı hAh"1"lerl. ho,..,.,1,. 
~. ,ı"""lı: P•~lRY1mıza bPhl' ı••anrr '" rl·~k edr-rtk bir'''"]" !hl n"'1i'lan ııyrı1 fi flm\, ~~ 5 mliz•lt (Pi), 23.25/23.30 

ılll )'armıokta çok ırOt; kıildığınıız .ırız. ..&;HMET KAYA .varuilııi pxogrnm Vl!.itllııanııı. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BfOGENİNE; en birinci lı:ıın, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmıu bir de\tadır-

• Grip, nede, eııfloema, sıtme ~i hastabklara tııhılmamak için s:ıillığınm BİOGENİNE .kan ve derman haplariyle 
sıgortalayuıız,. 

BİOGENİNE; dain. kanı tueleyfp kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gelettk her tilrlil mikroplan öldll
rllr. '.ralli bir iştiha temilı eder. Silılr n adaleleri şağlamlaştırıı, zekiyı yilkseltir_ Bel gevşekliği ve ademi iktidıı
nn en birinci de\tıısıdır-
BİOGENİNE; knllananlıır kat'lyyen kardan, kıştan, soğuktan ve hımılann değişmesinden müteessir olmazlu ••• 

Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş ftkibetlerle neticelenen GRİP, nezle, eflo
ena, sıtma gibi bastabklardan korur. Bu bastabklaı·dan korunmak için bilvükler sabah, öğle. ak.•am, birer, selı:is 
yaşından ilsliln çocuklıır yalnn sabah, akşam birer -BİOGENİNE almalıdı.r. Hasta olanların kurtulma&ı için de bu bir 
mlkılar ıııitınlnııilıdır. BEK ECZANEDE BULUNU&.. • 

• 



SAHİFE d 

SİYASİ VAZİYET 

Amerika adım 
adım barba 
yaklaşıyor ••• 

Alman va Cebelütta-

ASKERİ VAZIYET 

Yunan harbı bit
ti, Mısır harbını 

lnı{iltere ka .. 
zanacak 

YENi :itSJR 
= 1111111111111111111111111111111111il111111111111111111111 = i Irak ve-~lmanya i 
: A manya rak -

UZAK ŞARK HARBi 
---~o----

= _ mıntakasında ---
!?af il = = avlan
mıyacakmış 

rrka saldıracak gibi --o-- - ---

Çinliler taarru
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f s·r t • t•' Radyo gazetesine g "r.: Yunan Ba ve- :: tcsinin BerJin muhabiri yazıyor: : Vaşington 28 (A.A) - Çir. Milli Şe-
~Gftl na I e I e ntlf 1• kili Girit ten bir nutuk seylemi rtir Baş- :: Alman siyasi mnlıfillcrinde Irak§ f• General Çan - Kay - ŞeHn zevcesi 

Radyo gazetesine göre günün en bü- vekil Mihverin bugünlerde iki adaya ta- § hadi~clcri dikkatle takip edilmekte- E Bayan Çan - Kay - Ş~k radyoda denüş
yük siyasi hadisesi radyoda söylenmiş arruz ettiğini büdirmi~tir Bu iki adanın § dir. Hu mıntakada İn,ı:-iliz kıtnları· § tir ki: 
olan B. Çörçilin nutkudur. B. Çörçil bu birisi Büyük Britanyrı, rlJP,eri Buyük : nın tnkviyesi, Berlini son derece:: - Çin, Japon tecavüzüne karşı mu
nutuk ıle Balkanlardaki harbın neticesi Elen adası Girittir. B~cvf'~il Girit ada- § alakadar eylemekte, fakat en Alımın· E kavemet etmektedir harp yüzünden 60 
hakkında f ngiltere ve dominyonlar hal- sından harbe devam edecef!ini ve harbin §ya bu nuntakada ,ı:-afil a\'lanınıya- § milyon Çinli muhaceret etmiştir. 
kına cesaret vermek istemiştir. Filhnki- neticesinde, Yunanistanl't <laha genişle- : cnktırn denilmektedir. :: Çin milleti, 1ngi1tc·rey<1 karşı derin bir 
kn Almanların muvaffokıyetinden son- miş olarak vücude gf'lec .... p-ini de söyle- : 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ sempati beslemektedir. H:ırplerde. 
ra, gerek f ngiltere ve dominyonlnrda ve miştir: Her yerde ve her zamhl'1 zafer knzanı-
hattn Amerikada böyle bir izahı lüzum- Atinanın slıkı.ltu miittC'fik kuvvetle- M k• lamaz. Fakat milletin azrni baki kaldıkça 
lu kılacak sebepler vardır. Bundan bir rin Moraya atlayamamıc; olmalan, Al- 8 ıneye maneviyatı bozulmad,kçn. kslbi sarsıl-
kaç gün evvel Avam Kamarasında bazı manların paraşüt kıtalar=vle l\foraya madıkça ve hürriyet v.:ısıt:ılarına malik 
mebuslar vaziyetin izahını talebetmiş- geçmeleri, Patrası işgal E:-•meleri üzeri- ''erı•ıı•rken oldukça o muhakkak 1.afr:re varacaktır. 
ler, fnlcat Çörçil bunun henüz vakti ol- rıe Yunanistanda ask~ri harekat sona \1-
madığını ve icabettiği anda lazım gelen ~rmiştir. Artık 1ngiliz1cr iı-in Yunanis
izahatı vereceğini söylemiştir. Bugün tanı terk ederek Mısır çe"<:"lnıekten baş-
re ve Amerikada da sevilmektedir. ka yapacak bir şey 'J.ı:almc>:nıştır. 

B. Çörçil milletinden hic: bir şey giz- TRABLUST A 
lemiyen, onunla daima açık konuşan Trablusta 1500 kilometrelik mesafeyi 
bir devlet adamıdır. Bunun için lngilte- katederek Mısır hududuna gcfon ve üç 
re ve Amerika da söylnmektedir. haftadan beri 1evkif h linde bulunan 

Çörçil, küçük tngiliz kuvvetlerinin Alman - İtalyan kıtaları yeniden ileri 
timaıi Afrikada nasıl muharebe ettik- harekete geçmi!:lerdir. Hnff İngiliz. mo
lerini, 30 bin askerle 140,000 ltalyanın törize kıt.-ıları bunlarla t r·mas tesis ede
nasıl esir almdığıru izah etmiş, fakat bu rek tedrici surette cek:lnıt"ktedirler. 
aU'ada Balkanlarda Alman tehlikesi bat tn~ifü.ler asıl muharebeyi Mersa Mat
göstererek Yunaniıtanın yardım istedi- ruhta knbul edecekl0rdır, Bu itibarb 
ğini söylemİJtİr. Alman ileri hareketinin tngiliileri tela-

Filbakika Almanlar Bulgarislana gir- c;a dü ürmcsi tasavvur olunamaz Mısır 
ve Süveyş Britanya odası kadar kıymet 

meğe başlamq1ardır. Çörcile göre Yu- verildiğine J?Öre fngiH?!E"ri•' anavatandan 
nanistan tngiltereden yardım gelmese bazı kuvvetleri bu ülkeve tahsis ctme-
dabi ltalyaya olduğu gibi Almanyaya 
kartı da yalnız batma mukavemet ka- leri ihtimal dışında df>''ildir. Madamki 
ran ~ermişti. Bu tartlar altında lngilte- bugün Britanva adasımn jr•jlac;1 mesele-

si vi.izde 60 - 70 az.alm~ .. tır. atıl bir halde re Yunanistana yardımı borç bilmiştir. ~ • 
Çörcil Nil ordusunun seyyar kumından kalan ordunun bazı kısırr.lannı buralara 
ınühim bir parçasmm İngilterenin taah- !?Öndermek mahzurlu savılmamalıdır. 
hütlerini tutmak için Yunaniatana gön- Dört milvonu bulan büyiik tn!!iliz ordu
Clerildiğini •Öylemiş, Yugoılavyanın da sunun adada seyirci kahcr>ğına ihtimal 

verilemez. 
•azİyetini izah ebniştir. HABEŞıST ANDA 

Bundan sonra İtalyanın vaziyetine 
b lele d Habeşistanda mühim bir ŞC'hir olan 

.reçm~, ftalyan lideri a ın a çok ağır Dessie i<;gnl edilmiştir. Bı itanya kuvvet-
Mizler SÖylemİf ve Mussolinin ordusuna !eri bundan sonra m:.ih"-n mukavemet 
hitııben neşrettiği emri yevmisini mev- aörmeden şimalden ynni IMtreden iler
:ımu bahsederek demiıtir ki: liyerek diğer İngiliz l:uvvet•eriv]e bir-

citalyan ordusunu tebrik eden Mus- leşmek suretiyle orta ve simal Habcşis
aolininin vaziyetinden IMhsetmek iste- tan işini bitirmis olnc;ıkforclır. 
rim. B u ınahak~tır lı.1 wnaalı.ara\ılc D tr.nln tş 1\ n ~ \nd D k Dil 
ve zillet sahasında bir dünya rekorudur. üst kumandasındaki kuvv~tlPrin muka-
Mussolini denilen sopa yemiı çakal,Al- vemeü kırılmış ve tahkimat hattından 
man kaplan~ yanında yalnız açlıktan t1eri çekilmiş olduklarına göre artık bun
ulu.muyor, a~ ~manda zafer ulum~- ların yeni bir müd:ıfacı hattı kurmaları 
larıyle tefabur edıyor. Fakat ben emı- ihtimali kalmamı"tır. Gon~:ır ve Cimmi
n~m ki nih~i h-:s> .. gÜn_!İ geline~ ~u gÜ- de bazı İtalyan kuvvetleri mevculc;a da 
lunç ahtekar butün dunyanm ıstıhkan- bunlann da kısa bir zruwı~da mukave-
ne maruz kalaca'm •• » metten sarfı nazar r>trnel••ti beklenir. 

lngiliz başvekilinin csopa yemiş:t ta- HAVALARDA 
b!ri, ~aruf !ngili~ şairi Rodyar Kitlin- İngilizler 2400 beygiı kuvvetinde. 400 
gın hır ~erınd~k~ «ÇanRk yalayı;ı ça- mil süratinde 6 topla ve mekineli tUfek
kal:t tabınne hır ıma olsa gerektir. in- le mücehhez havati k:sımları zırhla ör
giliz ricali, ekseriya edebi eserlerden bu tülü yeni te~te bir avt'u tayyaresi yap
gibi istiareler yaparlar. mışlardır. Bu tayyarelerin İngilizlerin 

Çörçil Balkan harbinin neticelerini hava hrıkimiyetini Alman topraklannın 
umumi kadrosu dahilinde tarif etmistir. derinliklerine götiirmeleri beklenmekte
Bnlkan muhnrebesi mühim olmakla be- cir. Şimdiden İngilizler Almanya iceri
raber, İngiltere için Atlantik muharebe- sinde Kolonyaya kadar giindüz bombar
l!İnin daha mühim olduğunu ve cHitler dımanlan yapıyorlar. 
ne yakın şarkta, ne orta şarkta, ne de ----
uzak şarkta kendi.sini kurtaramıyacak
tır> demi tir. 

YENt tHTtMALLER 
Çörçil. mihverin bundan sonraki ha

reketleri hakkında üç ihtimalden bah
setmiştir: 

Türkiyeye, Rusyaya,, ispanya üze
rinden Fasla Afrlkaya tanınız. 

lngi1iz başvekili her üç ihtimali de 
ayni derecede yakın görmekle beraber, 
İngiliz gazeteleri ispanya taarruzu ihti
malini daha yakın görmektedirler. A
merikada da ayni kanııat vardır. 

Almanya Cebelüttankı alarak Akde
nizi tngilizlere kapatmak istemektedir. 
Cebelüttank ba sebeple Almanya için 
~n eMsb bir hedef addedilmektedir.Çün 
kü Cebelüttanln eline geçiren Almanya 
Afrikada ilerliyerek Dakan ifgal ede
cek ve At1anlik denizinde bugÜn 1ngi1-
l tte, yann da Amerika ile daha iyi gö
rüşeebilecektir. Çünkü Amerika, her 
ıün adım, adım barba doiru yürümek
tedir. 

AMERiKANIN V AZlYETI 
Yakın zamanlara kadar Amerikanın 

vaziy,.ti c harba girmemek şartivle ln
giltPrevc her türlü yardımda bulunmak> 
tı. FakRt Amerikanın bu programı şim· 
<Ji deği .. mektedir. Ve bütün Amerika 
lngiltercnin mııi?lüp olmasına mani ola
cıık tanda yardımda bulunmak kararın
dadır. Runun için Amerika harbı da gö
:ze almıştır. 

Callup müesscsesi şu suali sormuş
tur: 

dngılıerenin mağlup olmak tehlike
si olmadan Amerika harba girmeli mi
ôirh 

Ankete İştirak edenlerin yüzde on 
<lokuzu h rp lehinde yüzde seksen biri 
ham al .. vl-indc bıılunmu tur. 

ikinci bir «t•Rl de sudur· c lnr.iltercnin 
ı1ai!lup ohı,..aih anlnsıhrsa Amerikr
!ıarb11 f+rrıali midir :t 

Yü7<J .. f'ltmı" sekiz evet cevabını ver
ınioıtir. <;u h.,lde Amerika Almanvanın 
mü .. takhel diismanı vazivetine !7İrmek
tedir. Almanya hPrp planmı çizerken 
bunu da nazarı dikkate almak mecburJ
yetindcdir 

A vusturalyada 
harp sanayii 

hızlı ••• 
--o---

Avusturalya sana~iin • 
de buhran ~ılıtığı lafları 

Alman propagandası 
------ -----

Lon d r a, 28 (A.A) - Avusturalya 
mesai ve milli hizmet nazırı B. Otol 
hala Londrada bulunan Avusturalya 
başvekili B. Menzelsiye bir telgraf gön
dererek Avusturalya sanayiinde buhran 
çıktığı hakkında düşman propagandası 
tarafından işaa edilen haberlerin asılsız 
olduğunu ve Avusturalya sanayiinin hiç 
bir şubesinde yavaşlama mevcut olma
dığını bildirmiştir. 

-------
isviçrenin iktısadi 
vaziyeti ve in~iltere 
Londra 28 (A.A) - İngiltcrenin İs-

viçre elçisi bay Kelli İngiliz ticaret oda
sında bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

- İngiltere dü.şmanlanna karşı tat
bik ettiği meşru ve haklı abloka ile telif 
ediJmek şartiy]e İsviçrenin iktı!ad1 ha
vatını korumak icin elinden gelen her 
ııevi yapmağa hazırdır. 

MERAKLJ ŞEYLER 
·· · · -·-· ···· · · 
İNSAN NELERİ 
UNU'l' ABİ!cİR? 

---o-
Bir kaç hafta evvel Amerikanın $i

kago sehrinde, sokaklnrcla ve umumi 
mahallerde bırakılmıs eşyan,ın müzaye
de ile satılmasına başlanmıştır. Bu eşya 
polis merkezine teslim edildikten sonra 
gazetelere ilan verilmiş, fakat muayyen 
~üdrJet zarfında sahipleri müracaat et
memistir. Bunun üzerine dana fazla 

Yunan B asvekilinin .. . 
yenı beyanatı 

"Barbar istilası
nı yenmek için 
harlia devam 
edeceğiz" 

Hanya 28 (A.A) - Yunan başvekıli 
B. Suderos Hanyn teşkilatlari mü

messillerinin önünde söylediği bi.r nu
tulda Yunan hiikümetinin harba de
vam azmini ve hürriyet kuvvetlerinin 
zaferine olan imanım beyan etmiş ve 
demiştir ki: 

•- Hürriyet uğrunda savaş ve feda
karlığın bir remzi olan Girit bugün hür 
Avrupa milletlerinin son fakat şereflı 
kalesi olmaktadır. Kader bu müstcsmı 
vazife için iki ada seçmiştir. Büyük İn
giliz adası ve büyük Yunan adası. Bu 
iki adanın milletleri bugün hürriycL 
meydan muharebe ind sebat! , cesa
retle, az.ımle dovUşuyorlar. Cebır ve 
şiddet memleketlerinden gelen kara 
akın Avı·upanın üzerine çöktü. Beşerı
yet böyle barbar istilalarını mazide de 
gönnüştür. E~akat her vakıt hür ndam 
memleketi galebe çalmıştır.. 'Bu top
raklardan çıkan medeniyet için aynı za
manda kardeşlerimizin kurtuluşu için 
bugün bu fevkalbeşer savaşı yapalım, 
memleketin emellerini, di.i.şüncelerinı, 
kararlarını nefsinde toplıyan Majeste 
Kral birliğinin azmi timsali olarak ara
mızda bulunuyor. Mütecavize karşı en 
heyecanlı mukavemet misalini Limni 
ve Semcnderek gibi küçük adalar bile 
gösterdi. Yunan milleti bir imparator
luğa karşı altı ay harp ederek ve onu 
mağlup ederek şanlı bir örnek olmuş
tur. Aynı millet mütecaviz Almanlarla 
onların müthiş makineleriyle yirmı 
gün savaştıktan sonra destanlara geçe
cek olan ve dostlarının ve düşınanları
nın da hayranlığını çeken bir meydan 
muharebesinden sonradır ki yenilmiş-
tir. Bugün elimizde kalanlar küçük 
adalarımız eğilmeden savaşıyorlar. Bü
tün Yunanlılar yüksek bir ruhla vazı
!elerini yapmışlar ve ancak sayı üstün
lüğü karşısında mağlCip olmuşlardır.• 

Başvekil Cirit halkının inzibat ve 
ahenk duygularına müracaat ettikten 
ve bizzat kendisinin de iştirak ettiği 
Girit hürriyeti savaşlarını ve fedakar
lıklarını hatırlattıktan sonra sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

G:ridin ve Yunan şerefinin müdafaa
sı için Krnl ve hükümet aranızda bulu
nuyor. Fedakfi.rlığın hesabı yoktur. Bu 
hürriyet ve kahramnnlık toprağına bo
yunduruk altına girmemek harbn de
vam etmek için geldik. Ve eminim ki 
yakında Atinaya yalnız hür olarak de
ğil aynı zamanda daha ziyade büyümüş 
olarak dönece~iz. Medeniyetin kalesi 
olan ve beşer hürriyetinin tekrar men
şei olacak Girit düşmana çiğnenmiye
eektir. Bu onun ş.'.?refidir. 

beklcmiyerek satışa başlanmıştır. 
Bulunan eşya arasında en fazla bas

ton, şemsiye, şapka gibi şeyler, bir ara
ba, iki otomobil, bir yangın tulumbast. 
bir de fil iskeleti vardır .. Surada burada 
baston, şemsiye, şapka, hatta ufak tefek 
paket unutmak kabul edilebilir .. Fakat 
araba, otomobil, bilhassa yangın tulum
bası unutmak şimdiye kadar görülmüş 
şey değildir. Bunların unutuldu~na de
ğil, kasden bırakılmış olduğuna hük
metmek akla daha yakındır. 

Maamafih geçenlerde Avrupada da 
buna benzer garip bir vak'a olmuştur : 
Romanvada bir karı koca, çok sevdikle
ri çocukları ölünce çocuğu fınnda yak
tırmışlar ve küllerini, daima yanlarında 
bulundurmak üzere bir vazova koyarak 
beraberlerine almış]ardır. Karı koca 
bundan sonra trene binmişler, fakat gi
decekleri şehre geldikleri zaman içinde 
kül duran vazoyu trende unutmuşlar
dır .. Karı koca bUtUn araştırmalarına 
rağmen vazoyu l>ulamamışlardır. 

YENt CtN MUVAFFAKTYETLERt 
Çin orduları Keşyan'!:? sat->Hlcrinde mu

kabil taarruza gcçmişlel'clir ve Suşo li
manını istirdat etmi~JercliF. Fuçconun 
garbında Şanglo istirdat edilmiştir. Ja
pon 1..-ıarruzunu tardeı:len Çin kuvvetle
ri taarruz bac;lamadan ev\•el işgal edil
miş olan bütün noktaları ;stirdat etmiş
lerdir. 

-------
Afrikadeı harp in* 
gilizlerin lehinde 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
iNGİLİZLER BiR ÇOK 
1'10Hbll\fAT ALDILAR 
Londra 28 (A.A) - Salahiyettar 

menbadan öğrenildiğine göre italyanlar 
Dessie mP.vzilerinde üç aybk ihtiyaca 
yetecek mühimmat ve malzeme topla
mı!'llardı. Bunlar şimdi İngiliilcrin eline 
düşmü tür. 

Dcssienin normal zamanda nüfusu al
tı bini Italyan olmak üzere 36 bin kişi
dir. 

İKİ iTALYAN MUKAVE1\1ET 
MERKEZİ KALDI 
Londra 28 (A.A) - Dük Paust ordu

sunun son tehaş.şi.it merkezi olan Dessie 
Adisababanın 220 kilometre şimali şar
kisindedir. 

U lc:nln :ır.e:ptından IOOftra ltalytınla-

nn iki mevzii knlnışıtır. Bunlnr da Ta
na gölünün şimalinde Gondar ve Cim
midir. Dessiedcıı kurtulan İtalyanlar 
imdi Fransa somalisinc doğru Ticat 

lıalindc \.'C arka:;mdnn kesilmek tchli
kesindedir. İtalyanlar ya teslim olacak
lar ve yahut ta Dessie şimalinde kaç
_ıalanna devam edeceklerdir. 

Fakat bu yol iizcrinde tabii bir 
imle olan Aınhalagaya doğru ilerliyen 
lngiliz motörlii ku""°etleriyle karşılaşa
caklnrdır. 

MUVAFFAKIYETLİ İNGİLİZ 
HAVA H0CUMLARI 
Kahire 28 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri umumi karargahının 
tebliği: 

Libyada İngiliz tayyareleri asker kı
talarım ve nakliye kollannı bombala
mış ve mitralyöz ateşine tutmak SUJ'e

tiylc dü manı hareketlerinde hırpala
maktn diin de dcvnm ctmi~lerdir. Be
ninada nv tayyarelerimiz asker kıtnla
rını nakle mahsus Yunkers 52 tipınde 
hir <;ok Alman tayyaresini yerden as
ker alırken mitralyöz ateşine tutmuş· 
lardır. Bir düşman tayyaresi yangın 
cıknnlarak tahrip edilmi · ve diğerleri 
ciddi hnsara uğratılmıştır. 
Hnbeşistnnda dün av tayyarelcrlmiz 

Allonnata'da düşmanın motörlü nakil 
vasıtalarını mitralyöz ateşine tutarak 
ciddi hasara uğratmışlardır. Bir iniş 
meydanında da benzin deposuna ateş 
\ ermişlerdir. 

Evvelki gün de düşman kıtalarını 
nakleden motörlü bir kafileye taarruz 
edilmiştir. Azim hasar yapılmış ve ağır 
zayiat verdirilm~. 

Cenubi Afrika tayyareleri Cimmi'de 
askeri binaları bombalamışlar ve mit
ralyöz ateşine tutmuıJlaı-dır. Bütün bu 
hare~etlerden tayyarelerimiz kfunilen 
üslenne dönmüşlerdir. 

DESStYE ALINDI 
Habqiıtanda: Cumartesi giinü mü

him Desiye merkezi, cenubundan ilerle
mif olan bir kol~uz tarafından ittral 
edilmitlir. Alınan Hirle: ve pnaim 
hakkında tafsilit mevcut değildir. 

Diğer bütün mıntttkalarda harekat 
memnuniyet verici bir ıekilde inkitaf 
etmekte berdevamdır. 

Kahire, 28 ( A.A) - Şarki Afrika 
imr:ıaratorlıık kuvvetleri nmumi karar
gahının tebliğine göre Habqiıtanda 
Dessie tehri 26 Nisanda ııaat 18,30 da 
fngiliz İmparatorluk kuvvetleri tarafın
dan zaptedilmiıtir. 

DESSIYENiN 
ZAPTINDAN EVVEL 
Adisababa, 28 (A.A) Royter 

ajırnsının hususi muhabiri, bildiriyor: 
Bir taraftan impar~torluk kuvvetleri 

son düşman mukavemet merkezlerill;i 
muhasara ederken diğer taraftan impa
rator Haile Selaıiyenin payitahtına av
deti hazırlıkları ikmal edilmek üzeredir. 
Habeş cenpverlerine menıup kuvvet-. 

Ankara, .28 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugünkii toplantısında Antak
ya ve İskenderun elektrik müesseseleri
nin mahalli lielediye1ere devrine, me
murların tahsil müesseselerinde talebe 
olamıyacaklarına, vilayetler idaresi ka
nununun altıncı mnddeo;inin tediline, 
devlet memurlarının a}·lıklannın tevhit 
ve tedavüliine dair kanuna bağlı bir nu
maralı cetvelin riyaseti cümhur dairesi 
memurlarına ait kısmının değiştirilmesi
ne ait kanun layihalarının ikinci müza
kerelerini yaparak kabul etmiştir. 

Bundan sonra Türkiye - 1sviçre, Fin
landiya ticaret muahedeleriyle Türk -
İngiliz ticaret anlaşmasının üçüncü mad
desinin tavzihine v, Türk - Alman hu
susi anlaşmasına mütedııir notaları
nın tasdikine ait kanun liiyihalnriyle 
Türkiye ile Bulgaristan, Hollanda, İs
viçre, Belçika arasında mevcut ticaret 
ve tediye anlaşmaları takan müddetleri
nin temdidine ait kanun lAyihalarının 
müzakeresini de yapmıştır. 

Meclis devlet deniz yolları, vakıflar 
umum müdürlükleri bütçelerinde deği
şiklik ve 94 1 bütçelerinin müzakerele
rini de yapmıııtır. 

da gösterdiği alakı.yı takdir etmi 
ileride vakıfnameleri okuvabilece 
tchassıslar yetiştirilmesi . temenni 
bulunmuştur. B. Feridun Fikri 
bazı türbeler ve büyük camilerde 
düğü nobanlardan bahsetmiştir. 

B. Ziya Gevheretili Bıırsn.daki 
tübenin Valapslcideki büyük cami 
mirine ait dÜ§Üncelerini söylemiŞi 

YEŞtL TtlRBENıN T AMiRi 
Maarif vekili kür!liye gelmiş ve 

türbenin tamirinden bahsederek bu 
mettar eserin tam bir resturasyonu 
bir komisyon teşkil edildiğini, bu 
hiyettar komisyonun raporu hnk 
memeleketimizc ait eski t'Serleri t 
ederek kıymetli iki cilt yazmıs 
Fransız profesörü B. Gabriyelin 
lea ı alındığını, tamiratın restuvare 
mek suretiyle yapılmakt:ı olduğun 
lemiştir. 

Maarif vekilini takiben Konv~ 
usu doktor Osman Şevki Uludnğ s .. 
mııı. Bursadaki yeşil cami ve türbe 
famiri etrafındn malumat vermiş, 
lan ha.taları tezkar ederek bunların 
hı lüzumundan bahsetmiştir. 

EVKLF BCTÇESi VE V AKiF Divrikteki camiin tamirinden b 
ESERLER den B. Abdurrahman Demirağ m· 
1941 senesi e-vkaf bütçesinin müza- alannı söylemi3tir. Vakıflar mü 

keresinde hatipler söz alarak bazı te- Fahri Keyper Yeşil caminin tamiri 
mennilerde bulunmuşlardır. ki yanlışlıkları tetkik ettirerek eğer 

Manisa mebusu B. Refik Şevket in- sa bunları tashih ettireceğini söyl 
ce ecdat ile yaşı)·an nesil arasında irti- tir. 
bat tesis eden bu müessesenin evkafa Meclis gelecek içtimaını çarş 
ait eserleri ve eVTakı muhafaza hususun- ~ünü yapacaktır. 
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Istanbuldan ~öç başlıyor 
-----------------------------

ilk kafile Perşembe g· 
nü hareket edecek 

~----------------

Muhtelif ıstil:!anıetlere giden Jıafilelerin a 
zamanda seufıedilmelerine ~alışdacafı 

lstnnbul, 28 (Yeni Asır) - Kendi ı iliin edilen diğer kafilelere dahil o 
nrzulatiyle Anadoluya geçmek istiyen- lann biletleri de peyderpey dağıtıla 
lerin sevkine perıembe günü başlanıla- tır. Hk kafilenin sevki tamamen bi 
caktır. flk kafilenin meccani seyahat bi- den diğer istikametlere giden b 
letleri bugün tevzi olunmuııtur. kafilelerin de sevkine başlanıla 

Vilayet tarafından hareket günleri tır. 
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Istanbul kadınları ve 
cephe gerisi hizmetler 

------------------~-~-----------~~ 

Üniversiteye devam eden lıadınlarımız 
da faaliyete başladdar 

latnnbul, 28 (Yeni Asır) - lstanbul vilayetimizin kazalarında çalışma t 
kadınlarının cephe gerisinde alacakları lannı tanzim eylemek üzere bulun 
hizmetleri tesbit etmek için bugÜn tadır. 

(dün) valinin refikasının reisliği altın- üniversite ıedris kadrosunda çalı 
da münevver kadınlarımızın i tirakiyle ve üniversiteye talebe olarak ele 
C. H. Partisi merkezinde bir içtima ak- eden bayanlar aralarında bir ko 
dedilmiştir. kurmuıılardır. Bunlar yatdım seve 

Evvelce teşkil olunan tali komiteler kurumunda vazife alacaklardır. 
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Milli Şefimizin resimleri şere 
mev kiine konulan yerler 

---------- --------
Ankara, 28 (A.A) - Aldığunız telgraflar Milli Şef İsmet 1n8nliniin Küfll 

ve Bolu vilayetlerinde C. H. P merkezleriyle halkevlerinc iınzalariyle be 
ettikleri fotografların merasimle şeref mevkline konuldulunu bildlrmc'kt 
11111ill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l l l l llllll l l llllHHllll llllllllU lllHll 

Dört yerde yeniden m ·· 
kerrer zelzeleler oldu 

Zilede duvarlar çatladı, başlıa 2ar C1P yolı 
Ankara, 28 (A.A) - Alınan telgraflaı·a nazaran dün saat le,2 de Fasts 

16,5 de Zilede, 16 da Çımkırıda birer yer sarsıntısı olmuştur. 7.iJPJe bazı d~" 
larda çatlaklık hasıl o!mu'i~ da ehemmiyetli bir hasar olmamıştır. Dün ~a 
16,20 ve 22,10 da, bu sabah dn 7,7 de Zarada yer sarsıntılan olmuştur 
yo~ctur. 

ICCCC)Cl~CICCCCC~J.: ··ç 1 
ler şimdi Adisababa tayyare meydanı- cenubunda cenubi Afrika kı!alan c:nu 
na hakim bulunan kaleyi kontrolları al- lometre daha ilerlemişleı dır. il1 
tına almış bulunuyoılar. Bu arada cep- garbide Debramarkos civarıncl.a. 
helerdeki harekat memnuniyet verici yen kuvvetlerimiz Mota kalesınl 
bir tarzda devam etmekte<iir. tetmişlerdir. Nijer kuvvetleri rieattle 

lT AL YANLAR DACLARA Jinde olan düşman rnot
1
örlü l~r:r: i1 

ÇEKtLDILER ni tahrip ederek halyan arı aı 
Oe8eie civa~da Konvoça ıeçldinin ca etmeie mecbur etmiflerdir. 


