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Günü geçmif nUıhalar 25 kuruttu!'. Her~ tin sabahlan (lzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Tokad, 15 ( Hu~usi) - Spor mükelleflllri bugün 
poligondn ~ıtişlsra başlamışlardır. Bu vesile ile ya
ptlan ml'rasimdt• lrnlabnlık Lir hrılk küU(.l.si bulun
muş ve g<'nç1erin kıs:ı bir devre içfode .elde etmiş ol
du1dnrı rnnvrıffokıyetJ.er i~kclirl(' korşıl~lnnnı:ı1n· .• 

Şamda · 
Beyrutta 
Sükunet! 

~---------------------------------------------------, 

Suriye, Beyrut başvekil
lerinin beyannameleri . 

Türk 
• 

sesı 

ordusu malôlünün 
şöyle bağırıv~r 

Miitiefikler, Suriy e ta
cirlerine kolaylıklar 

gösteriyorlar 

Inönünün bir işar~ti .mevcut olan 
zaif kuvvetimizi uyandırmaira kafidir 

Heyrnt, H> (A.A.) - SuriyP-clek! 
fevkalftdf' komiser general lJentz bır 
k::ırnarmQ neşrcdcı ek devlet memur
larının amirlerinden emir alrn:vl1kça 
vuzifcleri ba~md:ın a.nılmamnlar1 nı 

imanlı, dinç bir ordumuz ve kalbi onunla çarpan büyük bir Türk ulu~u 
vardır. Malul de olsak, gene vazife uğrunda ölmeğe kudretimiz yeter 

hildirmiştir. 
Beyrut, 15 (A.A.) - Şnm Ye Rry

rut şehirlerinde ~iikunet vardır. Tlalk
t n n bazıları şeb irleri terk ile ~ ağlu
ra gitmişlerdir. P.oli~ ve jand~rm:ı 
kuvvetleri k~rartma usulü taCbık 0-

dildiğinden ıwk:ıklarda derriy1> g~z
mekte v~ hic bir hadise ' vukunna 
me\·dan bırakmnmnktadırlar. Bf'r
l'lıÜn halk :::akindir. l\lütlefik kuv -
vetler 6 bin küsur metre murnbb~n 
flrazivi kontrol altında bulundr.ırm31:
tadırİar. Bu sahada tacirlere benzin 

Ankara, 15 (A.A.) - Ordu maluller birliirı mer- kez hnysiyet clh·nnı. miir:-ıknbe her'Pti intlhahı •·:ı-
k<?z kongresi Konya mebusu Doktor O.:;ma11 SeYki pılmı;;.tır. 

UJ.tıdağın Tipsetinde bugtin üçüncü toplnııtı-nnı Merkez id:ıre lıey'eti rci::ıliğine Malatya mebu.,;;ı 
yapmış ve dahili nizamnamenin müznkerPs!nckn ~Jahmud Xedim Zaptc:ı. rei~ vekilliğine Gaziantep 
~onra hny;ı.iyet cliv·:mmm raporunu tas\'İP ey!ı::misl•ı-. nıehu;rn Bekir Kaleli, azalıkla~·a Erz.ı, rum mP.bu~u 

~~r:ı::~~~~~.,.._.----~--..---~~ 
.Bunu müteakip yeni idare hey'eti, umumi meı·- r -Devamı ikinci sahifede --

Suriyede harekat mınta kasını göste?'İr b·r harita lngiliz tayyareleri Amerika S. Vets söylüyor 

Almanya 

.. .. 
goruyor 

ve buğday için kolaylık gö~tc1·ilmE'k- S 1 • • 1 
tedir. uriye mese esını nası 
Şamdn Suriye başvekili bir beya,1-

n:ıme neşrederek demi~lir ki: 
- Simdi sartlar ve hadiseler al -

Fransa 
lngiltereniri cevabını 
yerinde bulmıyor · 

tında. hukum.et halkı soğukkanlılığa Fransız· lngiliz dostluğa Kordel Hulün görüşü 
d-avet eder. Hükumet vatanda~ların • 
ş:ıhsj menfn~tlerini korumak i~in hü- ebedıyyen mahvolmuş de beğenilmedi 

Bütün harp sahalarında 
f aalluıt halinde 

Düşmanlarına verdir
dikleri zayiat çok 

mühimdir tün tedbirleri nlmaktadır. . A ) F · 
Lübnan basvekil muavini Ahmed Berh~, 1.5 .<~· · - Bir hu~n!'li Vişi, l5 (A.A.) - Ofi r:msız :l.Jau_ Londra, 15 (A.A.) - Salihiyettar 

d B ·ıt "t. be,·annarne"ı· nc"erp.- mu ~abır hı_ldırıyor : sıudan : mahf iller de İngiliz bombardrma.n tav-e evru a ,, ı " .~ · L· Al h · · t· .. .. .. ırük· l'ı t t ·r· otasında '"~~ " . t· :. . . - mnn arı<:ıye nezare ı sozcusu ı ume son ngı ız n . . ~- varelerinin diin gece Rende endü~tri 
mıBş 11 

• •• k ... 1 hırda hl' k-ı et vı Suriyede gösterilen mukıwcmet h:ık bit edi1miş şekli redd.:trnıştır. İngiliz hedeflerine taa?1ruz ettikleri bildiriI-
·r 1tt z:n~ış u nnk<t d 

1 L·~.nb · 'a·· - kında demiştir ki: notasında Almanların Su. r iyeyi üs ola- mektedir • ' 
zı e erını yapma a ır. u nan a B k t .. ",·. 1 k k il · olm"k · · · d . 1 1 f •k ı-a 1 ._ - u mu aveme mueö~u. o_su~ rn u. anmasına manı .. ıçm Londra, 15 (A.A.) _Hava. nezare-
kuman ayı 'El e a ~n .~' a .. 3 e. ~omı olmasrn, iyidir. Almanya Sul'lye ha- M:tittefıkler tarafından .alınacak ted- tinin ~bliği · 
ser &:e!l~ral Dentzın sozleı ıne 1L'mad di<:elerinin manevi ı,·e siyasi tarafları birlere karşı muka•.remet göstermeme- Dün sabah bombardımnn ve ~n·cı 
<'oebılırız. b kT Be . tt 1 t ile alB.karlardır. İngilizler Suriyede lcri hakkında Suriye mnkamatma emir filolarından 'müteşekkil tavyareleri-

Lüb~aı:ı aştvcd·ı 1 k yl'U lal ~.abs !l - 'muvaffak olsalar da bu bir rol oym- Yerilmesi bunt3n iki tar:ü için bildiri!- mı'z mühim kuvYetler halinde ~lan~ ve 
hanc>vı zıva.re -e ere· vara ı ,ıı nan ll ·d İ ·ıt y· · kte ·d· ·· 
ve Siıriy; askerlerinP İiv.'.lk:n ma- yam az. k C?rı ke 'hn~l Af~.re -

1 
ışı,. ahr~- me 1 ı. . şimali Fran~ada geniş ?:ırruıi hare· 

d 1, 1 • . . f. · smrln. çı ·acn · ı tı a ı:::e ge ece.n. - a- . ketleri yapmışlardır. Bır bombardı-
tıKHld~! ~ '1e5rm(ıı;ı\. ıAı. ) ... 1 .. t· 1 .1 di!!'Qlcrdc miih im .rol oynıyacnktır. V~ina-ton, 15 (:A.A.) - Amer~k:ı h:ı- inan :fil<>Au Sen Na.z.ere h curn e.t.rnia u U:::>, .ı. • • .... tıs .\ {ı •· • • K --' - 1 H ll'ü v · . . . Y• · . l ·ıa· · . . . 000 1 ıcıJe nazırı 0~,,_, u n ışı sı) ~- t:ıyynre rneydnnınd~ı ?.:ırarl~r Jka eyle-

Fransız ~.ıanı:;ı lt ırı~ 01 • o;eti h:lkkındaki be'·~ınatı etrafında mu- D d" d ' ' •• h·ı d 
G 1 L .. · t · • F · ; · J ) · • • .., • < - evamı ol' uncu sa ı e e -renera OJan l.} on 1 ansız .ş!lre- BDOD ar taleada bulunan Vişinin Amerika el-

tini taşıyan tayynrl~ler 1arnfından Gisi Ha.nri Hey~ Suriyede hie. bir Mih- \ 
atılan bombalarla .raı'!llanmı~tır,. ver kuvveti bulunmadığını tekrar ct-ı A •k 

Kahir~. 15 (A.A.) - .. SC'lfLhtyct- Yeni lıiicumlardan miş ve Kordel llull'ün tefsirlerinden merı a 
tar nskeri mnhfillere gore, f~c:ıln!ı • hayret ve haval inkisarı ile knrşılaştı-
l>ir muka\'Cme'lle \'e yoll?-rdnkı ltllı- bahsedıgorlar ğını lıildirmiŞtir Harbe 
l'ibatın teşkil ettiği mnııı·ıılm·ln km·· ., . , _ . . . . 

1 .. tt ·f'kl"r Suri\~edr. nıv:ış 1 ol,) o, la (A.A.) - Çın denızlerm- ooo 

;~~.~~nn;~~iuıı: .. ~k:uıı~ d0~·um utme~- ı~~lı~ jnpon nıo.:;u ktımanunnhğmın 1eb- lnglltara lzırlnı Alman Girmeli ! 
fodır \'e hnlcn Snvd-:ınm hrmeıı 5"!lkı- g 

h . · llnn:-ıınn:H <1 JıH:·nsup trı,·vnrcler Çun-
rım d n nltınm!i).tadır. 1-inml kaı·şı. tekrar ~iddetı'i bir hücum baya a•ınıarı 

Yunan Kralından :ranmı~Iar<lır. Mühim ::t"keri hedefler<' 1 
İ,<ııbcıtlf'r vaki olmuş \'e ondan fazla Londra 15 (A.A.) - Dahili emni-

lngiliz Kralına hii\iik. ~·ang~n çıktığı göt lilmUs!lir. . yet neznr;tinin diin akşamki t.ebHği : 
• 1ok~o. la (A.A.) - Domeı aı:rn- . bı ·x.· · d 

• 1'1llllll Jl:ınk<>nıdan bilciirdiğine göre Bundan evvelkı te ı.,.,m neşrın en Kral JorJ Yunan ıs tan h:n·a kıırvc:ü~rinin miiznhereı i ne h~: sonra öji:r~nildi~ine göre cumnrte~i. ak-
' rd·a·t edrn Japon kıtakırı çnrşamba gü_ şamı lngılforenın cenubı garbısınde 

Hitlere mukavemet 
zamanı ge idi 

Bir gazete, Ruzvelte 
sözünü hatırlatıyor 

Ulnldan kurulacak dl·gor ııil Hopıti eynlet~JHl~ Vnn~on.g dağ~ıt- bir noktaya bombala~ atılmış.lır. 
' 1 rııul!tkı ( ın me\·zılE>mıe hitcum etmış- Bu bombalar az mıktarda ınsan za- Vaşington, 15 (A.A.) - Post ga-

~------ Jerclir. yiatrna ~ebeb olrnnştur. zetesi Amerikanın a~ıkcrı harbe gir-

INGILIZ KITALARINI 1 G o 0 a a M 1 .. -ı mesini istiyor ve diyor ki: 

TAKDiR EDiYOR unun ese esu 1 - E.ğe~ . ha~p . haJinde i;;ek t:p~ı 
--------------------· -------- harpt.\' ımışız gıbı hareh>t etmelıyız. 

A k . •ı J • J 1Iit1er, Amerik:lya ka.rşt istihfrıfını s er aı e erıne nası \ zamanında yaptı. Şimdi ona mukn· 

Yardım edeceg"' ı•z? bele etme-kliğin zamanı gelmiştir. 
Ordu Başkumandanının Amerika-

lıların can ve mallarım korumak için 

Harbe hazır 
olmalıdır! 

Amerika Maliye Nazırı 
bögle diyor 

Almanların batırdığı aı
mide kaçak eıua goktu 
Tehdit Amerik.ada . hiç 

bir tesir yapamaz 

Vaşington, 15 (A.A.) - Amerika 
1 Hariciye mi.i:ıteşarı Surnner Vels, Ro
' bin :\'Ioor vapuru hadisesi hakkında ~u 

beyanatta bulunmuştur: 
- Bir Amerikan ticaret gemisi, 

haı•ple nlakadar olmadığı halde At1an
tik ortasında batırılmıştır. Vapurdaki 
Amerikan vatandaşları, hukuku düvel 
kaidelerine ve insani duyguiarn aykırı 
olarak gemilerinin batırılması üzeri
ne sandallara iltica etmişlerdir. 

lfarici~·e müsteşarı, Amerika hüku
m tinin hatta ooreh~tj hn • ·ındn d~mis
tir ki: 

- Hadise hakkında maliimat alın. 
madan hükfunetin kararı hakkında ni
hai ma!Umat Yerilemez. 

Robin l\foorun, lııgiltereye gidecc>k 
her gemi gibi ootmldığ1 hakkındaki 
Berlin siyasi mahfillerinin beyanatın· 
dan bahseden Suınner Ycls: 

- Amerikalılara, te}ıdid tel~kki et~ 
t iklel'i sözler hiç bir tesir yapam:ız. 

Bay Ruzvelt Demiş ve ı;emin in knc:ak ıeşya faşı-
\' a~ingt.on, 15 (A.A.) - Amerika madığını, Robin :\Ioorım harp mmta

~faliyö nnzırı l\Iorg-eu Tav, Ön Hörst. kasındmı uzak sahalarda bulunduğu
. kollejin hir ziyafetinde irarlettiği nu- mı, Amerika krınuıılnrın:~ a.ykı rı ,.e k:ı-
tnkta demiştir ki: ç~ık eşya t:ışımadı~ını, onbarlarınd~~i 

. , . . .. . . . .. eşyaların harp lımnnlarına götürul-
- Amerıkan mılletı hurrıyetını nrn- ınediğini, vapur yokularınrlan dörlte 

dafaa için harbe hazır olmnzsn. hüni- üçünün <ilmeı;;i muhtemel hultmclui'.,rtımı 
yetini muhafaza edem~. Hariçte ge- bilclirmi:;ıtir. 
nişlt>mekte olan zulmü ezmek için Rim- Sunmer Vel~. Romacla1d Amerikan 
diden harekele g.eçmemiz, hayatımızı, sefiri Filips'wıı Rohin Moor yolcuları· 
rahatımızı feda etmemiz lazımdır. Der- nm lt~l) aya c;ıkarılchğı hakkında bir 
hal harekete geçmezsek kıymetli hür- telgraf alındığı haberini de> lrn1 'i ım-

- Devamı dördüncü ıahifeed - ı·ette ti'kziıp etmiştir. 

Bektaşi iyini yapan 
1 O kişi yakalandı 

Sakat ı.skerlere karşı vazifelerimiz ve köylerde karnrım vermesi iazımdn·. Bu karar 

şu oımahdır: Bunlardan bazıları kadındır ve istihsalin takviyesi zarureti • Amerikalıların cnn ve mallarını 
- 2 - tahrik olmaksızın batırarak deniz suç üstü yakalan. mıclardır 

Birinci ınalrnkmizde asker ailelerine lidir. Yardım .sev~nleı· cemiyeti, bn hiirriyetimizi mahveden nazi korsan Y 
cemiyetçe yarulrıcnk yardımın bazı çocukların mektep levazımını temin Dün zabıta, lkiç-eşmelikte Bektaşilik hanem, H:ı~ıın oğlu lbrahim Çıkb.::ık. 
şekillerini tc:;bit etmiştik. Iln mev - etmeli, çaU~mal,dylc alakadar nl- tahtelbahirlıerini ~~aştı~3k ve ateş ayini yapan bazı ~nlmlnrı yak:llam1~- ve Hasan oğlu o~man özbıyık .adında. 
znu ele :ılıncn k~r~ılaşacağınrnı: \'llzi- malı ve tatillerde bunlara ela i~ bula- açarak batırmak ıçm emır v~rmek.. tır. on kişi ına ünoü okak 28 ga~·ılı evde 
feler ele şunlar olacaktır : r ak kiiçi.ik yaştan itibaren onları ha- \.. .) Alo~ oğlu Ali Ulvi, Remzi oğlu :\leh- gizlice bir arny~ toplanmı!3. hektaı:ıi 

1\foavcnet.c muhtaç a ... ker ::ı.ileleri- yatı bizzat kaznnmağıı sevketmcli, med Ali Kaygusuz, Hm;an kızı :-lO ya- ayini yapm~ğn ha~lnmışlardır. 
nin çalı~ma r.ağındu ve kabiliyctind t' iş ve <:nh~m!'lıt<.>rbiye<{ini bnnlarm t'U _ ...._sı 'VJ&•......, u -· ' .şında Hnccr, .Mehmecl kızı •10 ,nşındn Bundan haberdar olan zabıta aldığı 
bulunan lıtiytik çocukl!!rına da mnt- hu üzerinde ıe~i~ etmelidir. 1 e AR tT l.lıR Sim;:-ıf Özlııyık, )Iehmeci kızı 60 yaşın- tertibat nctice~inrl hep,.,ini de ~ııeiisHi 
h~ka i~ l:ıulmaln~ız. Tahsil cağında Askeı'liktt> ölen 'ey·a şehid olan • ""' rla H:ıcer, Ramazan oğlu AH Bıyıkoğlu, ynkalnmı~tır. 
olanlar mutlaka ·mekteplere verilme- - Devam1 d6rdüncü sahifede - Hasan oğlu Hüseyin, Nuri oğlu ~'hı- Stı~hıl:ıı· Aoli'yeyl' scvkcdilınişl:ı!·dir. 

Nöbetçi eczahaneler N k 1• Eden evyor ımanının ma- Alman, Italyan alacak-
Dün gece bir arkadqın başından • 1 . • } 

Yunan kralı Jorj geçen bir hidiae üzerine nöbetçi ec· yın enınesı arının blokesi 
Kahire, 15 (A.A.) - Yunan kl'ulı ı k t • t zahaneyi tesb•t etmek iıtedik. Polise 

Jorj, lngi!tere kralı nll!Ht'l Corcun Yıı. ra a emına baıvurduk, maalesef, ba, vurduğu. A . t db. b k ı· 
ııfln kıtalanmn kahi·nmaıılığın1 lDE'll- muz yer, nöbetçi eczahene kendisine unı 8 ır aş a ıman-
~~~~~;~n~:t~~- mc:;ajııııı n1nğıdakl ce,'n- verdi ~:\rı:;di~:·~~::::v::n~e~~::~i~ ıara da teım·ıı edı'lecek 

«l ngiliz \'e imparatorluk kıtalarının FikTimizce bütün karakollarm nöbet- y 
rnnhtt·~m ce.4aretin1 hepimiz iyi bili- J ·ı 1 k • b d çi eczahaneleri ve icabında vatand"'4 

\·orduk. Yunan harbinde, son Girlıi ngı tere, ra l lCa 10 a ların müracaat edebilecekleri en ya . 
;nuha~belel'in<lc majcsfonizln kıtaları, müdafaa edecek kın doktorlan bilmeleri çok Y~l"'nde, 
lrndretin fe,·kine c:ıkmışlar, ~afümat . olur. 

Mayin sahasında dev
riye dolaşacak 

Amerika esaslı mali 
tedbirler aııuor 

Rusqa ve bazı devlet
lere lisans var rn.rihlnize altın harflerle yazılncnk c~~ Bnğcfad, 15 (A.A.) - İngı~tr.rc Çok hassas olduğunu bildiğimiz 

,1ı:ır.=t g6~tcrmi~lerdir. hııriciye nazın Eden I~;ak hnr:ciye pofüı müdürümüzün nazarı dikkatini Yn~ington, 15 (A.A.) - ~ev~·ork V:ı[5İnjl'ton, 15 (A.A.) - Amerika .. 
11 nriçte buhınnn Yunnn remnatl, neznretine bir mes+lj gondererek fn- celbederiz. Çünkü yart~lanmıı, ani limnnımn mayinlenınesi me~eJe< etra- daki Alman \"e İtalyan nlacaklnrı ile 

.\Tilitefiklerin davasına müzaheret ve gilt.erenin Irakın istikJaline r inyei; et. Bay Eden şekilde hastalanmış veya kazaya uğ. fında alakadar bahriye nıak:-ımatı şu sair devletler alacaklarının bloke ediJ .. 
Yuırnnistnııın yeniden kunılmasın:ı. mek niyetinde olduğu hakkında te- _ . . raınış b·r vatandaş sokak sokak ~· izahatı vermiştir: mef':i hakkınfüıki ~-.eni k:ırarname et .... 
rn:uldi munc\'İ yardımlarını vcrnıi~li'r- rninat vermiş ve Trakın refahım te- şı Irak:n ~ıudnf~n _:ed~In;_;~ı hu::u~l__a- zahane arıyamaz. Onu, ancak polis - Mayin dökülecek mınt.aka dört rafında. Beyaz saraydsm şıı beyanatta 
rlir. Yunnnistnnın yeniden kurulacağı- min edecek bütün tedbirlerin alın - l'llıda rngıl~erenın. ış~ırl.ıg~ ynpm-:ıgaj karakollarından öğrenebilir. köşe bir saha olacaktır. Sana Honk fe- bulunulmuştur: 
mı- cminl7ı.~ mnsı vo Jl1b~nc1 bir miitecnvizc knr· hazır oldııgunu bı\dırmı~tır. ** - Devamı dördünçi.i •ahifeed - - Dev.mı dördüncü aabifeed ... 
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ASKER.LiK 
~öEs; 

Hafıza, Kültü e ' 

• 
manı olur mu? 

Yazan: Mehmed Kaplan 

Amerika ve bugünkü harp 
ORHAN RAHMi GÖKÇE H h Ak• • t• • Bir gece ziyaretçisi av a ) mı ye JD) Gecelerin saat kaçı idi bilmem. 

Ameıikanın 1914-1918 harbine Ansızın kulağımda bir ses duydum; 
iştirn'ki, bir Amerikan v~ıpur:ıınıın nt- k • k b • ı • ? - Nasılsın .. cedi- beni tanıdın mı? 
!antikte bntınlmasmı mtlt-caldp kon- ım ura ) ır • Gözümü açmadan cevap verdim: 
grenin verdiği bir knrarla vulm hu\- - E·vet .. sesin kulağıma 'aşina ge-
muştur. Jiyor! 

Beyazıt meydanının kara gözlüklü insanlar neye böyle diye dtişiine dli- Hadis~ aşağı yukarı ayni şekilde Güldü: 
bir Sokratı vardır; kahve, kahve dola- şüne sabaha kadar uyuyamıyorum.> tekrar tarih sahnesinde can\anınış Almanyanın bire karşı on tayyare sayısile ya- - Aşinnlığımtz -dedi- Kaı·~ıyaka-
ı-ır, yaşlıları, gençleri, imtihana çeker. Unutmanın yıkanmak kadar sıhhate bulunuyor. . pamadığını lngiltere başarabilecek midir? dan başlar. Bazen seni orada ziyar0

-

Ek~eriya şöyle bir sual orar: yarar olduğunu bu fıkrayı okuduktnn I~Qki karaıı, ViL on almıştı. Bugıin te gelirdim. Sen nnmsiyeyi sıkı c:ıkı 
cEfcndi oğlum, Roma sehri kaç ta. onrn anladım. i5;e Birle ik Amerikada dünyan:n ,.r l Eyllıl 939 da Avrup::ı. harbi ba.Jar- tnrrrtızlnrı büyük r.1ikyasta inkişaf- düzeltiı· ve beni kabul etmezdin. Nihs 

r"hinde kuruldu?:. Yahud «İlk Latin Andre Gide, dünya.} a <;ırılçıpl k A meriknnın mukadderatını. <laha kec; ken hava kuvvetlerinin bu kadar işgii- Jnr nrzetmeklf. beraber, Alman yet elihirlik oldunuz beni Knr5;ı · 
\ nzı ı ne zaman , uzılclı ?:. Pek nz kim- yalııız teni il salıvermek i tediği Til· kin. dnhn derin bir kavra nşla gör - zar olacağı lıelki ~ahmin edilmiyordu. menhaları iıı~rinde ve hilha.ssn Bil- yakadan kovdunuz. Şu belediye ~ei
:eııin cBin sene>. hata· ile olsun cevap mizine ! cBiitün kitnphm ynkacaksın"t mekte oJ.an Ruzvt>lt var. Fakat muh~rebt'nın her afha:-ıı iize· yük Britan)'a a<lnsını istila teŞ('bbi.isiL sine ne kadar düşmanım bilmrzsin !. 
\f'l'emediğini göriinC't" nğlıynn bir ses- demiyor mu? Bu ~iiphesiz bir facia I>emokrnsilerde fevkalacle ahval rinde miiessır sur tte harekata iştirak ne sahne olan işgal altındald liman- Bir kaç sene evveldi. Bir mazot mii
le: olurdu. Fakat kitaplar ı afüt dur.;un- hakkında verilecek kararlar, merlis- edeceği t:~,.,a~lanı~·o~·du. lara ba~kınl:lrıln mmmffak olan neti- cadele.."i açarak bana saldırdı. Gir-

Jar kafi. !erin hükiim ve teı:irlerine ne ~·~rlm· Muhtelıf ıstatı~lıkler, harbin baş- celer elde etmişlerdir. Fakat inkar diğim çukurları iistiinde toplandığım 
cTürk milletinde znman mefhumu Raflarda sağlam m•Liııl,•r, itafodn tabi olursa olsun şef merrelıec;i- l:ıngıc111da mııharıp devletlerin hav~ı- edilemt'Z bir hakikattir ki, Alman ta- u birikintileri~i, lağım yollarını 

\'Ok.> der. Ve bu hali, atal< rımızın gö- sağlam bir dimağ, işte normal dü~iin- ne yiikselmiş devlet reUerinin rol- cılıklarını ortaya koydular. Bunlar·ın arruzlan daha göz doyurucu rakam- altüst etti. Bilmez in! .. Diktatörlere 
ç he olmasiyle izah eder. Kendini ta- menin e. ası. lcı i daima planın lleri f!afhaların1kı arasında ~iman. tayyare mevcudiinii hırla yapılmakta idi.. ne kad.1r medynnu ştikrnnım. Şıı 
rihçi saymasına rağmen. lıütiin dünya Hafızanın kültiire m~1ni olduğunu yer alır. 15800, Büyuk ~rıtan~·~ı mevcudünü de Zaman ve hadiseler; bu derece şid- harbi açtılar ela beni mazot helasın
kavimlerinin bir zamanlar göçebe ol- da söylemek lazımdır. Çünkü hafıza, Ruzvelt; lilalettayiıı bir Rtıic:icuın- 3000 A ol_nrnk go~t~.rdıler: Fakat znmım cletli bombardımanlara mukabele eden dan kurroıclılar. Şimdi yığınlarla 
<hığunu, göçebeliğin e ki bir cemiyet hüla n eder, asıl metnin mannsmı bo- huı· olmaktan çıkmış, beynelmilel ve hadısel~r. Bu):uk Br~tanyamn tay- Britanyalı A vcılnrın, İngiltere üzerin- vnvrumu besliyor, bataklıklarda ka-
n izamı olduğunu bilmez göriinür. zar. Sonra, tekrar tekrar kaynağa dön- ı1lemin gideceği yoln tayin etmek yare sayı~ı u7.errnd<' hır fazla hata ele bir hm·a üstünltiğii kurulmamasın- ~nrgah kuı·uyor ve i. tediğim gibi tam 

Onun bu ual ha. tahğına, hocalığı meğe meydan bırakmaz. İnsanı, mev- me,•kiinc kadar yükselmistir. ~·apılmnılıgını ve faknt Alınan hm·acı- da amil olduklarını meydana kor- lıiı Jıürrivetle sehrin her tarafını clo-
(',;nnsında tutulduğunu z~nne.diyorum. c~tla ~ldatır .. Kendi h~sabımn iki üç So~n reisicumhur intiha batının bn~ !arının .5800. rakamı~dan çok d:ıhn ka- muştur. . . . taşa biliyorum." Birnz önce cloktor 
Tal~~eye knrşı her rnunlhm bır Sokrat cumlclık hakıkntlerdcn çok ko;k~rım. ladıg-ı gtiı~dcıı beri Reis Ruzvelt: barık hı: .}:ckOnn nhıp bulunclugu mc'·- Almanyanın, . 1ngılız ma.n~vıyatı!lı Behçet Uzun viicudunu ziynret et -
ke ılır. Fakat ~u ~okr.~tlnrln asıl Sok- Bunlar ban.a taş ~adar .s~ı-t gelırler. muhalefetın her ce~hedek! .manev~ dana çıkn~dı. . , . , .. bozmak, smrnyı. m.~r~ezlerını .tahrııp tim. Derin bir uykusu vardı. Keskin 
r.ıt ara~ındn hıç bır munas~kt yoktur. Onları. genış tecrnbeler ıçındc ol dura, ve mukııvemetlorinı kendısıne hn ~ Alman.}~ . So\: ~et Rus.} a cephesını tmek \'olundnkı buyuk cephelı akrn- bir sekilde ısırdım intikamımı alarak 
E!lki i, insan kafa ~nı i~letmek i<;in su- ol.? ura e ele etmek istıerim. Onların kti~- teknik usullerle Ye biraz da hadi!lc- ele ~rnznrı ıtılınre a!aral~ ve m~~e~rrız ları bir h:ı~·a iistiinlüğünii ifatle et- kaçtım. Sana gelişim; seni ıım·mak 
al ~o.l'arclı. ~tınlar ı. e: ı~ısa!1 k~~:smı~ ~u~ıe ve t.1dınn nnc.1k o zaman erehı- terin kendisini haklı çıkar~ıfü,ı saye- vnııy?tt: har~ ele\~~. ~decegı.nı h~· mcl<t<:_n zır~.dc. . ma17.e~c sayısının için değil!. Çünkü senin de bazı mil-
makıne halın<~ gelmesını. hır dugmesı- lırım. ...inde hiç durmadan kırmnga mııvaf- ;_npl_ırnı .ık tan a~ecılıgını on bınform çoklugunu gost~rır mahıycUerde ol- zip tarafların var. Yalnız elemek i:;-
ne ba ınca derhal i:stedikleri cevabı fot olmuş ve nihayet Anglo C:bkı;on usUınde raknmlaı la hazırlaıımıstı. 940 muştur.. t"vorum ki biitiin mücadelelere rnğ--
\('r~e-:ini isterle:. . .. Siy~h g?zlükli.i Sokr.ntııı u:;~lüne ~ö- isbiı liğini tesis etmiştir. senesi sonların~la ~.ln~an p~·opagan?a Harbin basından bugüne kad~r ~e- ~en bc:ı lzmire tekrar· geldim. 

F.skı kafa terbıye,.;ınde hafıza en mu_ re tarıh bılmek cılız hır eydır. Tarıh. Gidilen '.\'Olun hiç ele karan hl;: tara- malmmlarının \iC ~uyıik Brıtanya ıs- rek eleman. gerek:;e malzeme cıhetın- Baz~n ne vücucllara rnstgeliyor •ıın 
him ~:eri işgal ediyordu. Her sey di- tarih k;taplarınclnn değil. hatıralardan, fı yoktur. Bu işbirliği ynhıız dcmok- tilii hazırlıkJ:ı:·ına on?erlik edecek ku- den biribirlcrine nazaran fazla bir bilmezsin ~işman v;ğh ve ihtiyar 
mai,rda hazırlop halinde olmalıJdı. -.eyahatnamclerden, edebiyat eserle- rn i ve bürrivetc nid bir !l.ll'!'nı>vi mnndaııların ıfodt>l<>mıc gör{' Alnımı- tekiimiil ve ::;fıyi çokluğu ifncle etmiş b'r ka;lın. ;ücu;lu' .d.üşün ı Isırıp cta 
1.lim . atırrla .. d~gil, ~ndırdn ~l~ı~lı~ r!nd~~· <isnrınt~knlar~lan, hülasa od~:- usulün mQhafazasmı del.fil. cloğ'ru- \'~ hnv~cılı:r:nın ~ay_Yare sayıla~ı kırk ol.ma_larına ra~m~n. ne .biri. ne ele öte- k~mn•ı emdiğim zaman adet.'l kusn

rlusturu bu ~ulturlin ann pren.sıl>ı ıclı. ,m. ı~ınd~ gen!.S genıı:; dola mnkla og-- dan doğruya iki büyük dünya mili~- bın ol~ıak ıl.m-~dıldı .. Bu kıı·~ ~111 tny- ~~ l~ır hnvn hakımıyetı kurmuş de- cağım geliyor. Baıcn sızmış kalnm 
lh~mal • .eskı ha~at hu·zı ~c nn'anen? renı!ır. ::>on gunl<'l'd<' ol uduı;.ıı.ı!D ~ı~. - tinin is :kbal ve mukndd-eratını alfı· r~r~~ın.}!ıuhakl\ak kı otuz bmı haı:be gıldır. . .. bir sarhoşa saldırıyorum ve birnı 
IJ.tglıhk. hafıza.}ı •. iıı:;~n zeka ... ının en ~c'.ın hatırntı, K.t~ı~nı <levrını bu tun kadar eder. realite. budur. ırırı_şı!clıgı glln Alınan ordusunun elın- Anc~k; ~nlknn ceph sıncle ve Gırıt onra kendimin de ı::arhoş olup b:t
k!tmet~ı melek~~~ h~lıne koymuştur. hulusalal'~lan daha ~yı canlnn~ırı~·ord~. Amerika; maddi ve manevi biitün de Hlı. ,.. • .. .. .. . adası ~ız~rıncle Alma!l ~av~cılnı:ı 'kısa \'ada ,·alpnladığımı görüyorum. Fa
l· ılhakıka. beclcvılerın hafızalan kor- Talebelcrı sual _ c-evap mnkıne ı hnlı- kaynaklarını f ngilterenin emrine ,.,,_ R:ıkamlara bnk~r,.ak goruruz kı, denelı bır hava hfikımıyetı tesı5; ede- kat bu arada genç b". Jnzın göğsüne 
kunçtur. Hab diliyle uğraşan bir ne getirmekten kurtarmak için, hafıza rirken hu hnrp içinde kendi nkibP.ti· Almnnynnın otuz hın t.1yyarelik bir bilmişlerdir .. Nitek1m; Büyük Britan- d w, • 'k ·a rn ·nk 
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alim, eline J!<'Çİl'diği bir <:sirin kafa~ın- ile lriilti.ıriin arnsını iyice ayırmak 1:1- nin de mtindemiç bulunduğurıu l)f'- mevcudii karsısında İngiltere impa- ~·alı hm·acılar da Arnavudluk cephe- .
0

g.ru r.ı . e ı~.~~. ! o~:. en güzel Ye-
!:.ı1 sekiz, on cilt kita:p çıkarmıştır. zım. Devamlı \'e geni ~urette oku- kaliı ani nmıştır • rntorlugunun üç bin ~ıralarnıdn bir inde. çok az mevcudlü tavrnre birlik- s!md <;ı aı ~ ıt 'e 0 n b ·ı~ez~·n 
Hafıza, in anlara daima hayret ve- mak tekrar tekrar kaynağa. metne İngllte.rc ·ıkıİdığı gün şeni diinva- havacılı~ı .vardı.. !eriyle, İtalyan havacıları;1i sıı:ıturma- rm kend· ı~ırn •k a~llı ~o~r ~ Şö~·le k~1.: 

rir .. Juli.cıı Son~!, ezh.,rden Lıitinc<' İn- tlönm2k. taze bir dimağla on,:-ır iize- nın !'!İmal ~arı,.;ıncl:ıki genç lıirle ik Bu vazıy..,tte şidd.clli baskınlar Ye ğa v~ bu cephe tizerindc diledikleri ~el a .u. z:' d•n Y1 bu. ·ko""se ·n'e c _ 
·ı k h 1 k ı . d r· .. 1 IA t b 1 - ol '<:"ti } r l ı. t 1 . l k'll 1 k l t w ff k 1 '\O anın \l'}a o 1111 ır ".ı 

,..o u~l·hunlca <'r \<'ls . :t~ha t~ mbı~lkt~. . rın te kc uşutn~he.\. l azldım. 14c5~tdnn Au fun Amerika clrvayı kaybetmiş olac!lk - ot!. ~.k ı~ ı~tl e o gdecle nakrruz nrıh'' e şe ·ıl< ed111.ıı·~ ·eh:kz;ıe~e tmduva a o - kiliyor omm c.of vezid> diye mırıl-
~tcnc a, onun lll • 0 .r ı e ·ı bır ırıp ı .1ç arı ınce o u. ... e. e- tır .uuyu vrı anyn a a arına arşı a- muş ar ı. >U a muye e muay)·en d d w' "t { . f d .. d .. ~ 1 . 

1 ır devam cdec"ktir. Diyor. rin !:. Bu kültür değil. iskolastiğin ba~- ingilterenin verdiği harp büı.ün ı·ek2te !\"~t'n Almnnynnın ondu hir bir c.cıphenin kısa :ıüren ü. Hinlüğlidiir. ~n .~g~nı ve 
0 D" m;.a 

111~ h~~1 k~~~-
1~. ki Beyazıt kiilliplıant> i miıdlirü kahir nevidir. kelime o'-'unlan h-nricincl'e t.:,ma~r;,1 'liıd~t dahilindeki mevcudivkı hm·n Bugiinkii vaziyet nedir? .. Almanya ı1rn gol rııbyo:ubm. b~~ı g•edcc bul ·t k.ıı. -

h S. J'f l' d h f 'I }J J f rAPlA\. " • .. • .. hAk' ·, t'. l lv •. üJ kt İ 'it d h '' b' b anye eıa er 11 e'\ e UUŞll \C mnhr um nıp ·. <'ıH ı e, a ız~.qy.e . , ımı> '.\ _, Amerikanın hnı biclir. Vaşingt0mm gö d~ ımı~ e ını .:ınımnc.ıgı gor me. - \h·:~k~~ _ngtı. ekre 211 ]· ~nlgısdı ır . fnfvn büyük bir yağma yaptık. Onlar dn. 
o "'t bulmu~tıı. Herke. ona mudhış - rii ü ~imdilik g<'n·ş mikva!';ta bir :nır ır. a ımıye ı urmn \ :. o un a mma a- d"kt t"' l .· . ·I . ç·· 1 ... 

bir filim ııazarİ\ le bakardı. J.~şref oğlu Tıu""rk ordusu malu"lu-nu-n clın.11~ fngilteı·e 1 'mı>n· ...,,·to.ı·lıı"tı.ntın Bu . ıralarcln İngil~r<? havacılnrı lın kıyet gösterecektir ve acaba Almnn- tık a or beııll S~Vı)d'Ol a·ı.k usn {)Ut .ırt-
1' . h kk d b' kt . . k d" . •• ı ... "' Al . .. . l l . l l ı h b' lı 1 )-' 1. . ı gaz o ug:u n vo . a nna . 
• umı a. 1~ ~t._1! llO a JÇlll. en. bısı- • •• l b ... muvaffak olacağı merkezindedir. m~m a tıze••tnr <' :ı lOlll lfil'I ınınn l·a~~ll ] ar 111 d ~şınch'\ \.l J~11·· or w ~ı~ saltan-attır. hl!'la da 

0

0Jr;;a vnsanmrık 
ııe muracala ke dıg~m z,.ı!mak'!t· .}b'ırmı .. ı;"" sesı şoy e agırıyor Fnlrnt h:idi~cler, Almanyaya bi - 1)2 ··ı"ternr~ma ıgtı 1 akvah s uı11 ugubmı IUzımdır. » . 
ene evve o u ugu ur ı a ın 11 an B t f" . . h'f raz <hh•ı iltif·ıt eder tehlike dC'ınok- Akh. ._ıa ngı re ımpara or u avacı arı u- s· . . w b'. . k 1 
f.t~hndn, filan ayfa~ında ıııaliimnt ol- - aş arn ı 1 _mcı a ı ede - , . •. • - , . ' . . ısara glinclen sonra başarnbilecekler midir'? ıvrı:.mege ıı cevap veı:ece . ~· -
duğunu söylemişti Zekı .. oyaemır, liırc un mct>u-su l• ıl.- rasılcı . ~ogru ılf'ı l~r:;.e. Am!.'rık~".~ıı Harlı; girerlc~n 3000 tayyare bulun- clum. T"lm bu sırada burnumda bıı· •ı•-

H f
• ]. ·h' l btılun '""'k ı·et Atlı, temyız nrntık m ı ru o oA h:ıı·be ı~hrn~. etme ı '!?n cnj.u<' ık 1 ugwu srn·lenen lngil ı imıt>arntorlnk n aplnntısı duydum. l{n ıp sdtm:s-

a ıza ınııı a e) ınc e "'""' ·· 0 Ertu- 1 1 · k 1 bıl' ~eb cp kafı gc lccektır KAZA POSTAHANE iŞLER · 1 
f ı.-.ğilim. Geni" v<:: sağlnm bir hafıza r~ sman gru •. aııye. vn a e- ü~·Je örülü ·or ki vakm 1 ·lar<h , havacılığı Amerikanın ynrdımiyle ele 

1
• ~ • • • 

çok i~e \'arar Fakat mulfımat ·ı-ını tı seıerberlık §Ub<!sı muauru lsm~ııı .. :. S: ) . . \. . . VE BAZI iHTiYAÇLAR günden giine kuvvetlenmektedir. Ame- - Allah belanı ~ersın -cle,d.ı'l- c:e-
ıl, gerçek ilmi.n, hafıza ile zeka ~u~re- tfakkı .Karatay seçılmı~ıerdıı·. bu~·uk n:ık~·asta bıt· kuınm· par ısı O\'· rikanın 041 . Martında tnyyaı·c ima- nin de, :mazotu . ortadan kalrlıran -

r- tinin fnrkıııı anlatmnk istiyorum. lki liay ıyet . cııva?ı ve • .. ~u.raka~e nanaca1d~HAN RAHMf GÖKCE , .. l\lnnisa, (l~usu~i} :-- Valimiz Faik !atı 1200 e kada.r yiikselmi tir. Halfi !arın dn ! .. 
ant, hiç ağzını kap.ırnadan ortnya bin ı he~ ctı rcı lıgıne ~ekı K,ıı .ıh.ın, ku- '.l urel , belcdıye ve tıcaret odalarına da bunun 5500 ıle 5000 tnyyare ara- •• 

hir mallımat saçan nllam, pek ata mu- tıpı!ge partı genel sekreıeıtık I'!Uha- gelerek bu daire işlerıyle ah1kadar sıncla o:_\·nadığı öylenmektedir. lngiliz Karilerimclen Ray Ahmed Özırii-
hakeme. iz olabilir. En basit bir me e- &eoes11Hıen &aadedcıın üren, azahkl:L- Jhtı•kar olmuştur. Yeni gelen göçmenlerin imahltı ise aycla 2700 tayyaredir. ne : 
le kar.,ısrnda onun aşırdığını görebi- ra lanı a rncbu:su .Keıık mc0 , m ı!ı vilayetin heı· rn,'raf•nda faal hale Alman foyyure jmnlatının 9.U ::\for- l\IC'ktubunuzn -aldım. ekmeği bc>-
lirı>iniz. Kiiltür, kafaya her ~e~ in dol- mudntaa ,k~ıemı mahsus mutturü ·l~l geçtikleri memıı.u:niyetle haber -alın- tmda 5000 tayyareden aşağı olmadı- ğenmemek için hiç bir ·ebep olmadı-
clurulması demek değil, bir n;evzu kar mı Kon en seçıımışıerdır. UrJ.ı.ı ma -

2 
. . k' b mıstır. ğını ayni tarihte beyanatta bulunnn ğı hakkındaki fikrinize istirak cd i-

şısında zekanın canlı bulıınnıa~ı onun ıuller ımııgi kongresi bugün mesaı- _kışı_hakkıncta ta l at., Bu göçmenler nym zamanda yaz- ıngiliz hava nmmı Archibul<l Sinclnir yorum. Bizim köylü zaten nrpn, buY. 
, oğurabilme i demektir. ' sıne, kongre reisı Usman ;:;ıevkı ldJ- Jık zcnyat usullet'inde bazı kolaylık- natırlatmıştır. Yulıııh şu var ki; Alman dny karışık ekmek yir. Şehirli de bu 

l:izcle alim şöhreti kazanan bir çok uagın nutku ııe son vermıştir. h.oıı- yapıııyor~ _ _.._ lar elde etmi .. lerdir. Bu tarz :lıraut zayıatı tiriUmyalı huYacılarm zayı- tPmpoyn uym·er ·in: Avnıpaııı_:ı. ' 'l -

kimSiClerin eserlerini gördiim. Bunlar gre mu:ı:ak.ere!erıııc başrnn nıhuyr.t~ Evvt:lki gfüı Iı-ıçe~mcliktc ıki ihli- iJe daha fazla randıman elde edile- atından cıaima fazladır. ~ı.smclan fazln. ı ~ugda~ ıekmegı d e• -
bir mevzu hakkında ne kadar malzeme .Kadar hakım olan s~mımı ha~-:ıya kar hacııscsı olmuştuı·. ccktir. JJemek oluyor kı; lngiltere tay ya- &:11, sıı~ arpayı .bıle bulamıyor. Rnh · 
bulmuşlarsa, hepsini ı:myfnlara boşal- ışaretle Usman. ~evkı Uludag boy le ı . Huse~ ın ogıu Hayri Keçeci adında Akni~m" (11 usu:.i) - .Bura posta- recılıgı ımyı ,ıtıbarıyıe Alman havacı- tıy-arlııpmızı dnnn:ı bat.ır~ıyar:ı k dı-•:-
tıyorJar ve bu yıgını çuvaldızla. birbiri- oır koııgre.}•e rıyasetten ctu,ı·ctugu bır bakKaı, nunalınm lx!ncr kllosunu hane bınası, tıugunl<ü ıhtıy:ı.cı k'"..ırşı- ııgınuan ııeri ı,"(?c;mış bır halde clegıı- lete mıllete dua etm~lıyız. 
ne dikmeğe uğraşıyorlar .... ram ık Ke- şereıı l>ıldırmiş ve demıştir ki: ~oO kuruşıcan :sattıgı zabıtaya haber ııyam<ımauactır Ye çok eskımıştır. aır. ıan are sa~ ı ço1'lugunun da ~·12 • Ç 1 M D 1 K 
mal hakkıııda cıokuz on kitap neşrolun- ---· ,·erılmış ve suçustu yak:ılarnmık Acl- n.oy pusta ırnturnrının tJutuııcıugu ôc .ırnoıı oıacagı ııen suruımekteaır. 000---
du. Fakat bu adamın şahsiyet ve eser. -=i'i'ini~i;-Atatü-rkü; emrinde tıyeye tcsıım eaıımıştır.. y.er tıu ışten nekıenen rnıttcıt?rı te - 'l uyyare sayısının onumüzctekı yıl 
ıerinin nasıl teşekküi ettıği mü.:>bet Çanakkalede, kımimız t:ıugünkli l{cı ltene bu S(!IntC.C Asrı eczahane.si sa- mın .etmeı<ten pek uzaktır. ıarııııcıa t>ire ıl~ı nıı;betıııde .l:Srıtanyn 
olarak halii iuıh olunmuş dcğildır. sıcumhurumuz ısmet lnonuntin enı - hipıerınclen t;amucl oglu ~uhamı, her Kaymakamımız Hı.k.met Akınnııın ımparawrluK havacılığı lehmde IJır 

Kitabın ve klitUphanenin icadı, in- rıncte !stıktaı harbinde, dıgerıerımız 1zaman ıu kuruşa sattıgı (Llıokuıılest) aiaKasını rıca cuerız . .ıuemurın Katl· ınKışaf gôsterdıgıni kat>ul edetım. Hu 
~~n kafa ma hürrıyet ve sıhhat ver- ete l>aşırn yerlerde memleket uğrun ııacını bu defa muşterılerden l,;evctet rosunuıı cıaı ııgı ııcrı .tmruıeret<: sa::ı.t tıaıcıe oııe ouguııku m vcmlıyctı mu- BUGONKO p OGRA 
dı. Hnfızanııı yerini kağıdlar futtu. Te- aa orau maıuıu şerefJı sıfatım kP. - oğlu t,krt?m Kavukçuya 15 kuruşa sn- l 'l ye on Jrnırı ıeJgrattan manda, ula.K naıaza ecıcceK oır Aıman nuvacıııgı 7 30 . 7 33R 1 .. 'k ~ H f'f 
fekkür mevzuumın bır eşya halinde Z'!ındık. Reı:sicumhur ınönu baştrngn- t<ırak ıhtit<ara ı:mptıgından zabıtaca oıı· Kartpostal unnı kıVJuı cctıımemek Karşı 111da 1.>ıre on nısbetmin ku~ama- pr ·· pro(g:a)m,..,. 45 A,._ uzı h he f ı. 
lıizdeıı dı arda bulunma ı, zihnin ev- muzdur. Unun bır ışarcti mevcua tutulmuştur. tedır. 11aıt>uın aaı mei<rnplar her ·eı.· dıgı ü tunlugu bıre ıkı mevcut farkı- 8 0°5~~t1 .kp. 'ıi f:r . J~ns atı r erı, 
rilip çevrilmesi için çok lUzumlu bir olan zuyif kuvvetlerımizi uyandır. ooo-- ete ve her zaman kabul edıldığıne ıe ·urmanın .koıay oımıyacagını "'"' (~! ) • 8u;~/S 45a ~ ,.pıogı :m~~ 3;";-r:'ı ~cydir. Kafamıza yığılan şeyler, ekse- mağa bızı .ordu mensupları ile yan- b . göre ço1<: munım re mı durumuyla oelKı de mevhum bır iş oıacagını kes- gra·ı' 1·2 3,, ~[·· -~~nş~~~ 1

' t:. 1 ülıo-
riya muhakeme üzerine ağırlık olurlar. yanu yürütmeğe kafidır. Dinç \'e mı- ır Cesed bUIUDdU ııcraber niııusu bır çok viıuyet mer - tırmc.K çol<: güç bir şey degı!~ı:·· . 112'4~ 0 

A :"=> hu~ j .~ 1 ~;~O u~i~. r'. 
Us~t _lbnuleminin Of! ~sı.r Tür~ şair- Ker ~bır milletın malul askerıeriyız. l>üu Karşıynkanın Bo~tmılı mev- kezlcmıden a~km ve ticaı et ışlerı:ı-1 AncaK; hasım tayyaı:cıııgını mey- K~rışık l~~~gr:m r(~\ l3.'ı5 M~~;k; 
lerı kıtabında Z~ynelabıdın Reşıd na· lalul de oı-asak gene askeriz ımanıı iinde denızde bir cesed bulunmuş- le tanınmış oıaıı kazamızın po.:;ta ka- danı:rrınaa bastlrmak \e toplu ımha Şa k ı·· kil~ de 
nımda bir zatın garip bir itirafı var- dinç bir ordumuz vardır. Om;nia n)·~ tur. pılarmın ou şekilde k-apanması a:::ıı.ı. 1 ctmck taOıyesi tatbılc edılirse; bir iıs_ mırı~ 3"0° 14urOO eMr .. P.rko.grKa.mınıkn \·a-
ıı · nı hısle k-albı çarpan büyiik Tiirk t:esedin üz~rintle yırtık bir elbise dogıu degıldır. un aş go:::ı re 1 ı ·· ·~-- ~ " g,ı. gran ( ı) 18 oo p · 18 03 M ··-d · • . . · ~ it · itik b ~ te u·ı·r 0tı k·ıct"ı· • • "· · .. uzı . arışı pro-

cHn!ızmn ~ann her gece kabir aza- ulufilı vardıı· ... ı:aıuı de o sak, ge:lc vurdu·. Dalgular cesetli ~ahilc k-adllr ~ol itleri; f ıl davranmak tnyyn:ccıhgını . mey- zik: 
1

F~~;I ' az; 18.~~gı;iı;:~at tnkv'~i 
~ı ve~ıy.or, clıyor. Bütün tarihin cina- vazife uğrunda ölmeğe kudredP.ıiz 1 getirmiştir. Cesedin .kıme aitl oldu· Valiını_zin yel işleri tizerind\! gös- l~onlarınd~ baskına ugrn~cak b.ıı· ~a· ve Toprak mahsulleri bor~sı, l;.40 
) etlerını, haksızlıklarını hatırlıyor ve yeter. g~ hemız tesbit edilememiştir. Talı- terdıkıerı ha sasıyet Ak hisarı bu .::.c- :sı.m ?1~rak d~ Almanya~ 1 ele .tim.ık M tizik: • fızraplı sazlardan saz eserle-

---::-------------------- .kıkatn ınilddeiuınumi muavini lfay ne, cıvar kazalarla her türlü nakıl nıkb.~n.~ık oluı. • . .. 
1 

k 
1

. ri, 19.00 Konuşma ( iehmedin saati), 

B k d b 
Sabri el koymuc:tur vasıtasının ger>ebilecc••i ~·oUarla ba••- llutun bunlara n.ız.ıı:.ın muta ıır ın ı- ı·· n . B d l ( l) 

'JI • :ıt 0 J o h , h~k· ·. t " · h •· 1 d b' "· u .. uzı L an o parça nrı p. , 

U a in aca a ne ·-------- Jıy-acaktır. n'a a ımı~e ının mu atıp er en 1- rn 00 A" 'h be 1 . 194_ 1\1"' "k· 
sen kiralık evlerı· de Akhısar - ~ındırgı Akhisar - Gör· ri U11'1lfından kurulmasını istem<.ık de R ·d". J~ns kat r erı,20 15.Ro d uzı • . vardır. Söyle - <J , ..n f . 1. . f 1 k olur T A a ~o caz or es rnsı, . a yo ga-
diklerı gibi onJarııı yanında hizmet- des - Sındırgı yollarının toprak tcsvi- az .ı ın~a ız 1 

•• • • zetesi 20.45 Miizik: Biı· halk tiirküsü 

Suretle Yaralandı ? çilik yapmamıştır. Yaralama mesele- yesi 'l:amamıanmuk üzer€dir. Kayma- lfoftanın türkiisü: Gir<?sun kavıkları 
sine gelince; bu iddia tamamiyle ya- knmımız sık sık inşaata nezaret et - ~ Ai:JJ'l'ADA -
landır. Hadiseden evvel Bn • .Müker- mektedir. IJ Oy Giresun kayıkları 
remin oğlu Münevvere iki yumruk Bir tikiyetin aonu: -· --·-·-·-·-·- - Hep geliyor karından; 
vurmuş .. Akş-am eve gelince haber Kaymakamımız hakkında menfa- Hıraızhk: . • Sevdim de alamadım 

M&ZDUD baAd•s •ı h• b• I" aldım. Ben de dava etmesi içi:ı Mü- atleri haleldar olan bazı kimseler Siileyman oğlu Halil lbı·ahim adın Olüyom efkarından.' 
t 1 e ) e IC.ıı. Jr 8 a• nevveri adliyeye gönderdim. lşte bun tarafından yapıl-an şikayet fü.erine da ikametgahı belir iz açıkgöz birisi, Nakarat: Ağam haydi )ar haydi, 

k k d
• dan .muğ'ber olarak bu davayı açtı- tahkikat için mektupçu Bay Şefik Alsancakta Cavid oğlu Hüsnü, Ah- Kunduram taşdan kaydi: 

am~ yo tur, Jyor lar. . buraya gelmiştir. Yapılan inceleme- med kızı 25 yaşı:J?da ~aziye ve Hüs- Elin bir tane ine (de) 
Bu davacı zaten öteden beri koca- de kaymakamlık muamelfıtııım her nü oğlu İbrahim Üz.kanın müteaddid Nasıl diyelim haydi? 

Eşrcfpn~ad.~ _ H~tay sok~~ında ne demek ?,ldu?unu ::ıorrnnğa vaki~ siyle dargındır. Hatta arahrında türlü ~takdire ayan olduğunun gö - defıüar evlerine ayrı. ayrı zamanlar- Oy Giresumın evleri 
~tu;anb }jt' Muker.r~mı, ı:ecelc.,.m uy- kalmadan, uzerıme ısaldırdı ve benı boşanma davası bile vardır. Bundan riildtigtinu haber aldım. da gırer..:k bazı miıhım eşyalar çal - Şımn ile ka' n:ıma; 
~ a u unduğu bır sıradn evıne t-n- ~~raladı. Bunun üzerine feryadımı başka daha bir çok davaları dn mev- Damğa pulu; mıştır. (Ah) Ben~m ile oynadın, 

ı~ıruz ederek oıçakla ka~a ınd:ın ya ışıtcıı ev halkı hep uyandılar .. F!l. - C4lddur. Belki kocas"ı yaralamıştır. Yeni bütçe kanununa gore burada Hırsız, zabıtanın ehemmiyetli ta- Başkasjylen oynanın. 
\~ln~akla rnaznu.n ~ynı m~halJede kat ış ı~_:~n. geçmiş'L.i. <?nlar uyku Her ay kocasından 35 lira nafnk, damga pulu bulmak ı>ek müşkül - kibi ııetice~inde çaldığı eşyalarla 
~ ~P ~oml~u~u tcrl~çı Ha.1?~~ v~ bu sersemlıgı ıle kendılerme gelinceye alıyor. Bu para kendine ve çocukla- dür. B lediyede bir, iki, dört, ekiz birlikte yakayı ele vermiştir. Hak km 21.00 Konuşma: .Memleket postası, ? e e~~ ~sıne ;ya.r ım cttıgı l(ldı-a o- kadar maznun pençe.reden atlayıp nııın gecikmesine kafi değildir. ~on. kuruşluk pul olmadığından iş "ahip- da muamele icra edilmektedir. 21. 10 Müzik: Solo şarkılar, 21.25 Ko-
u_~.an 'k'un~vve.rm muhake~clerine kaçtı. Kendisiyle hiç bir suretle sili- ra ben geceleyin kapı kırıp c\·e giri- lcri i ·tihkakındandan ziyade pul Ai!e kavıraaı ; nuşma (Ho beş), 21.45 ı lüzik: Radyo 

n:s ıye ı ıncı ceza mahkemesınde baş kam. yo~tur .. Bu l\Iünevver de maz- .} or ve Baynm ynralıyorum, komşı.ı _ yapıştırmak zaruretinde bulunuyor- Karşıyakada Mehme<l oğlu .İsma- senfoni orkestrası, 22.30 Ajans haber-
lanmıştır. . . nun.ıç~nye gırerken kapıda ~özcül~k hırdan :hiç .kimse cluymıyor da yalnız lar. Manisa defterdarlığının nazarı il, Kanber oğlu Ali Bozkırla, bir ailo leri, 22.'15 6lüzik: Cazbaııdf (rpl.), 

. Davacı Rn. )lükerrcm demıştir etmıştır. Mesele bundan ıbarettır. bu ev halkı mı işitiyor. Bu nasıl 0 _ dikkatini celbedcriz. meselesinden kavga t!derek taşla ha- 23.25/ 23.30 Yarınki program ve kn-
kı: l'ılaznunun cezalandırılmasını Lte· lur? Tütün zeriyatı; şını yarmıştır. İsm-nil tutulmuŞ'tur. pamş. 

-c Gece tahminen bir sıralarında rim. Bundan sonra bazı şahidler din - Tütün ziraati bu sene pek dikkat- Birbirlerini dövmüşler: 
idi. Gündil21ün ~orgunluğu içinde Miiteakibcm maznun mevkiinde lenmiş hacli e mahallinde keşif ya - le yapılmışbr. Zeriyat talimatname- Çorakkapı mevkiinde oturan Sabıi Muhasip aranıyor 
tatlı tatlı uy.urken birden bire gü - bulunan Hamdi dinlenmiş , o da ŞQD- pılmasına ve şahidlerdeıı B. Safih ile leri ehemmiyetle tatbik -edilmiştir. oğlu Suad Gözvar ile ayni yer<le otu
rültU jfo Uyutıdım •. Gözlerimi nçti- 1-aı·ı _,oylemiştir: kızları Türkim ve Celadetin celble- Bugünlerde yağmur yağacak olursa, rur İsmail oğlu Salaheddin bir mU • Usul defterine iişinn bir muhasibe 
gım zaman .karşımda bu maznunu - c: .Münevver, karımın t~yzesi rine karar verilerek muhakeme baş kazamız da nefis bir rekolte elde nakaşa sonunda kavgaya tutuşarak ihtiyaç vardır, Anadolu matbaasına 
SördUm. Kendi ine bu cOretkürlıkın olur. K-endisine ben bakJyorum. Esa· ka bir güne talik ıedilmjştir. edecektir. birbirilerini dövmilş1erdir. müracaat. 

c 
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on u . ·-Y A Z A N: Necla Maraş 
't ölünün hatıra defterinden: farkında olmadan çökertiyor. Bu ille
" Yabancı yerlerde daha fazla kala. nıe ~apıl1!'ak iciı: bi~·az is~idat, b.iraz 

ı zannedivorum. Her gün bir da zaaf lıızım. IIıç hır ;ıekılde h~)ailıı 
daha eridi~imı, söndiiğümü his- ınüoodeleyc giri:ıemediğim ıçııı ılk 

~k hana büyük bir azap Yeri~·or. hamlede mağlCıp oldum.. . 
llıclen anlıvacak \'Ok sözümü din- Bu ~abah gene onun sesıyle uyan
k Yok d~rdiml~ ;l!l.kadar olan dım gözümci açmadan dinledim. Sonra 
bu ·yol~luklar içinde benim de na- onu belki de canı111 önünde yakalarım 
ok olmadığıma hayretteyim. Bu- ümidiyle yerimden sıçradım. Fakat 

·ne icin geldim- Babamilan kalan gene kapalı pençerelerle karşılaştım. 
:arın ·bazı dev'r muameleleriyle Bir hayalin bir in~anı bu kadar ~a
kııl olacak değil mıyim? Ailenin rac;,ğını düşünemezd)m. ?nun ~a
'ne erkek evladı olduğumdan bun- palı tulün arkasında oldugunu bıl .
lıenim en büyük vazifem olmalı de- eliğim zamanlarda bile ıshrap c.ek,ı
ilıi? Öyle ise bütün günlerimi dar yordum. Fakat şimdi onu busbutun 
Odasının arkaya bakan pençeresi kaybettim. Kaç zamandır uy~nıyo

nde neden geçiriyorum. Buna se- mm. Her taraf sımsıkı evde hır me
nedir? Fakat beni ora,·a bağlıyan zar se<sisliği var. Uzmı günler orada 

'büyük bir kuvvet ki o~u artık da- bir hareket beklemekle geçti. Niha-
~larıma bile işlemi~ farzediyorum. - Devamı dördüncü sahifede -
kuvvet ancak benimle kaybolup ------- __ _ 
'ek. 

'eldiğimin ikinci sabahı idi. Ara AL S-A NC AK 
Peııceı~den odaya dolan hazin bir S:ı hilıi: DOKTOR OPERA TÖR 
~•n sesiyle uyandım. Saııki yerinı
kıpırclarsam bir hareket yaparsam 
Oolacakroış gibi uzun uzun lıu inil
~ henziyen nağmeleri dinledim. Ne 
ar geçti bilmem, o hala devam edi
«u. Yavaşca yerimden kalktım. Kar
b evin tülle örtülü penceresinden si
bır gölge lapırdadı... Ah o sabah 

den erkenden uvaııdıın ela o derin bir 
'Yadı andıran· kemanı dinledim. 
,~Çliğime hayatıma kasteden hep o 
'ah olmuştur .. Arlık bütün günleri
o tarafa bakan pencerenin önünde 
auz bir tevekkülle bekliyerek geçil'i_ 
'dum. Kimseye şikayete hakkım rok 
•amam için ben ona muhtacım artık 
~ ııörmek de istemiyorum. Her sa
·h beni hazin nağmeleriyle uykudan 
•ndıran kemanın sahibine ben haya
~en sekil vermiştim. Saz benizli na

n bir yüz, oyuklamıa çekilmi~ koyıı 
~k gözler, uzun ve düz "arı saçlar. Ne 
. ,, bilmem onu daima böyle düşünü
'dtım. Kapalı perdenin arkasından 
nadide parçaları lıüyük bir maha-

EGE • 

hususi Hastahanesi 
ht-as.ı·on karşısınd:ı 

ADIL 
yeni açıl:ııı 

BiR 

E 

Her şube;·<;.aid hastalar kabul ve mü
teha;;sıslar tarafından tedavi ~dilir. 

Müessesede her zaman lle çakırken dinlediğimi goruyor 
~~du. tstanbulclan arka arkaya tel
af alıyorum. Fakat bu düğümü çöz- doktor bulunur. Tel 2198 
den ayrılmama imkan yok. Bekli- • 
'um korkuvorum, bu rüyanın bir- • 
~bir~ kaybÔlmasıııdan korkuyorum. Kimyevi ve bakteriyoloji rn
~r üst üs.le yığıldı. Avukatlar sık sık porlarını haiz yüzlHce seneden
i rahatsız ediyorlar fakat üzerim- beri sıhh•ıle faydalaıı mücerrep 

n lıu_~ğuşu~luğu.atacak .km·~ete sa- oluo İzmir_ Çeşme şosesi üzeriıı-
~ degılim kı vazıfeme rloneyım.. · .. . 
.~><ıııç dimağları yıkıuı. iclere müz- ele guzel manzarasıyle meşhur 
O bir mikrop gibi sokulan hayal in- Ü l M 1 · ( · 

~Oları en nazik yerlerinden kemirerek r a a gaca ıçme erı .. 
Saçlarınızı 

Dökülmekten ve kepeklerden 
ltıırtarmak, cilc!inize tabii ta· 
t'avetini iade etmek iıtiyorıanız 

SEBORİN 
ltııllanmı:ı:. Memnun olacaktınız 

liamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi ı 
Kemeraltı - İzmir 

ulak, burun ve boğaz 
astalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
liı:inei Beyler eokaiı No. (llO) 

Hutalarmı aer ıün öjleden OUIU'• 

ı.aı...ı Ye tedaTI eder. 

~ --" Hali. Zeytnnyağmdan mamul 

AÇILDI 
Dr. Müderris merhum Bay 1la

sid Tahsinin «Urla Malgaca irm~ 
~uyu hakkında Karlispatın Ş~ırp 
rudel Zals suyuna ezher cihet 
rliçhandın buyurdukları ı.,,ı su; 
müznlin mide ve bevap leşennüç
leıi, karaciğer, u-al.ak hastalıkla

rında, müzmin safra kese-.i ve 
safra yolları iltihaplarında, saf
ra, kum ve taşlarında, nıti7.min 

inkıbazda, şişmanlık, nakrıs ve 
şeker hastalıklarında, bağıl'sak, 

şirit, şulucan, mesane yollan ili\h. 
gibi bünye\·! hastalıklard:ı serı 

,·e §ifahbaş olduğu tecrübe ile sa-

bittir. 

Urla Malgaca 
İÇMELERİNDE 

Mükemmel odaları havi hava
dar güzel biı· otel rnrdıı'. 1çınele-. · 
re gelenlerin yiyecek ihtiyaçları 
gayet ehven olarak temin ediınıi~-
tir. 

İçmelere uğramak üzere Bao
mahane civarında Belediye Sant-

Ömer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KlLOSU ral garajıııclan her saat ba~ında 

' 

38 Kuruştur 
1 

~=;~~~t eden otomobil ve otobüs 1--------- ., ________ • 
T. ş Bankası 

Küçük Tasarruf Hesapları 
1941 ikramiye Planı 

Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 Ikinci
teşrin tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
l Adet 2000 Liralık _ 2000.- Lira 
3 c ıuoo c _ 3000.- c 
2 c 750 • = 1500.- c 
4 c 500 c - 2000.- c 
8 « 250 « = 2000.- c 

35 c 100 c - 3500.- c 
80 < 50 c - 4000.- c 

l~---~3c:.OCl:__~•--.....:2~8:c__~c---~---=6000:.::..:::.:::·::-_....::«:~-----I 
Tirkl,-• 11 Bankuma para 7atırmakla 1ahus par11 lolriktlnııı.lt H 

tU. alımt elmas. •J'lli .uııuda talilıdııl de ıle-nılt ellU' ... U. 

(ANAUOLU) 

B LÇOVA 1 

Ağamemnun ılıca1arı ·-·-• •· ··== 
Şifahbaş sulariyle müştehir Balçova Ağamemnun ılıcaları 10 Ha

ziran 941 tarihinden itibaren küşad olunmuştur. Muhterem miişteri
lere berayı malumat arz olunur. 

1 

- ' \SAHlFE 3) 

Basmahane karşısı Ali Ulvi Özünlü 

Yazhk Aile Bahçesinde 
Müşteriler.inden gördüğü rağbet ve teveccühe binaen on gündenberi iş

leyen \'aryete grubuna ilaveten İsta.nbulun mümtaz sanatkarlarının iştira-
Müstecİrİ kiyle son derece zengin programlarına 14 6. 941 cumartesi gününden iti-

'

baren her gece fevkalade eğlencoelere sayın müşterilerimizi davet ederiz. 
Beyhancısı /smail Karakızlı \'aryete ve temsil grubu 30 kişiden mürekkeptir. 

1---------...i----------------·•ı Ordu hasta bakıcı6!:":::h~;r okuluna ait ~J~·~i;"L~;~~~;· .. A;;,°f;lfff ... Jİ~~l~;~r 
. . . . 
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k k b 1 ti 
-: .... ~ ........................................................................................................... . e O U a ayıt Ve a U Şar arı l:mıir Levazım Amirliği Satın Alına Komiayonımdaaı 

1 - İstanbulda Eyüpte Bahariyede Levazım gayri mamul anbarında 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hellliire yetiştirmek üzere Ankara'da 

M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube
lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerim ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktı'r. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaş
dan başlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır . 

6 - Okul 15 Eylfil 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu

lunmak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife göPineğe 

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukıarı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) . 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) veyıa bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşanımlarla ko
cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir . 

g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev
lenme smeti ile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarım tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdname 
verecektir. 

8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. 

9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler
den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür lüğüne gönderileceklerdir. 
10 - Müracmıtların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi 

lazımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 
makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak ;;ıhhi muareııe neticesi hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol parııları kendilerine 
ait olacaktıı-. 

Aııkarrı Merkez Hastaharıesi Baş Tabibi 
ve Okul Müdürü Albay 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
l 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 13 16 19 
22 25 28 30 Ağllstos 941 (1804) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eae bölgesinin en muhteşem biricik moesesesidir 
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mevcud elli ton bakır levhadan aşağıda cins ve miktarı yazılı 14 
kalem bakır edevatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Btı kapların cinslerine göre beheri için ayrı ayrı ücretli imaliye 
verilecektir. Verilecek bakır levhalar aııbarda görülür. İmal edi
lecek bakır kapların nümune, evsaf ve şartnamesi Tophanede 
htanbul Levazım amirliği atın alma komisyonunda görülür. 
İsteklilerin bu şerait, evsaf ve nümunesi dahilinde verilecek ba
kırların her birille i•teklileri ücreti imaliyeyi bir teklif şeklinde 
18 6. 941 çarşamba günü saat 15 de !stanbul Tophane Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermeleri. 

'J - En ucuz ücreti imaliye teklif edene ayni günde ihalesi yapılaca
ğınd::ın tali1lleriıı kanuni vesaik \'C ilk teminatlariyle komisyona 
ıı~lmeleri. 

Adet 

150 Büyük kazan 
123 Küçük karon 
543 Büyük süzgeç 
258 · Saplı tas 
303 Kepçe 

1389 Yağ tavası 
'4678 Karavana 
1971 Bakraç 
1833 Bakraç 

21603 Aşkabı • 
10062 Aşkabı 
33318 Aş!Glbı 

4236 Küçük aşkabı 
4569 Küçük aşkabı 

l•mir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonımdaaı 
l - Aşağıda cirıs \"e miktarı yazılı üç kalem iaşe maddelerine teklif 

edilen fiatler pahalı görüldüğünden yeniden pazarlıkla eksiltme
si 18 Haz. 941 _günü hizalarında gösterilen saatlerde yapıla. 
caktıı-. 

2 Şartnamesi her gün komisyonda göt:ülebilir. 
3 - Süt ve yoğurt arrı ayrı talip !erine ihale edilebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma 

komisyonuna gelmeleri. 
Cinsi l\Iiktarı Muh. bedel 

Kilo Lira Kr .. 
Kat'i teminat 

Lim Kr. 
...----

Saat 

Süt 60.000 10200 00 1530 00 10,30 
Yoğurt 60.000 19800 00 2970 00 11 
K~o~,~·ı~ın~e~t~i~~3~0~.o~o~o'..-~~--~17~7~7~5,..::00~~~~2~6~6~6~25::..-~-:;;ı~o 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Sirkeci istırnyonııııda 45,760 Ton 698 kilo eşya tahmil tahliye işi 

müteahhit nanı ve hesabına yaıptırı\acaktır. 
·2 - Pazadıkla elrniltme~i 18 6 941 çarşamba günü saat 14,30 da 

Tophanede ı~tanlıul Le\"nzım aıı1ir1iği satın aln1a Ko. da yapı~ 
lacaktır. 

3 - Beher tomrn tahmin bedeli -50- kuruş ilk tt<miııatı 1• 6 lira 3 
kuruştur. 

4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

lzmir levazım amirliii aatın alma komiıyonundaaı 
1 - Tahminen J;eher kiloi\u 7 kuruştan 400 ton kuru ot kapalı zal'f 

usuliyle alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli -28000- lira olup munıkkat teminatı 2100 

3 
4 

liradır. 

Şartnamesi konıh<yonumuzdmı verilmektedir. 
lhale~i 2. 7 9-11 Çarşamba günü saat 16 da Geliboluda Eski şu
be binasında komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

5 _ lsteklileriıı mezkur gün saat 15 e k:ıdar teklif mektuplarını ko-
nıisyonun1uıa v·ernıeleri. 16 20 24 28 

Manisa vilayetinden: 
1 _ Soğuk vurması yüzünden malı sullerinin hasara uğradığından 

bahsile 941 senesi arazi vergisinin terkinini talep edecek olan 
bağ sahiplerinin müracaatleri 20 Haziran 941 tarihine kadar ka
bul edilecek ve bu tarihten itibaı·en hasar derecesinin tesbiti için 
mahallerine idari tahkikat hey'cti gidecektir. 

2 Bııııdan sonra vaki olacak mürac:ıatler tahkik hey'etinin masa
l'İfi zaıurive;ini Hususi Mııha<ebe veznesine yatırdıkları takdir
d, k:ılıııl edileceğinden alakadarların tahriri arazi kayıtlarını ih
tiva L·deıı dilekçelerini 20. Haıirıın. 941 C'uma günü akşamına 
kadar Vilayet Makamına vermeleri ilan oltnıur. 

iT. C. Ziraat Bankası 
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(SAHiFE 4) (ANADOLU) l& Ha'ziTan 1941 Pazarteai r_, 

Manisa da 
Yardım sevenler ve 

gardenparti 

r--------------, 
Şam düşmek üzere 

Kahire, la (A.A.) - Suriyede her 
t~ıı·a ıln hnrt"klit ağır olmrıklrı. beruber 
mnlr<>~ılC' :-.eni ı.:r ilr-riflyiş ycıpilm1ş

Suriyede 
lngiliz tayyarelerinin 

faaliyeti 
ı ır. 

Mnııisa, ( Hıı::zu:;ı mulıabirimiz. - k' Kahire, ı;, (A .. \.J - 8ul'i)ı·dı·ki ln-
ılen) - Şc.!lırimiz HaLkC'vi clavcılık .Lnııdı:ı, ı:> (A.A.) -: . Hurad[~. ·ı giliz i:ıyyal."(ll<'ri kuvv;~lr·dmizin ~!lhil 

. .. _, - ~ ... - ... ,... •" -. . 

Beşiktaş Türkiye bir.incisi 
k 1 k 1 l •lıl· bı·ı· "rtıp llür Fr:ın;o;ııl:ıl' mahafılımh• .\ful- ar·ıl.hrınd•tkı' lı·ıı·.uk·~ttııı·ı \"'rc1ım "l o una mensup a a J:. ~ o .. 1 · 1 ı ı 8· T.. " • ' ' " ' ' • " ... - -
.Manisa -Spil- da{ı:ma çıkarak ~eceyi te~!k kı~\'Yet ~:ın c_en:ı '.ıma gırme- ~i~lcr ve İngiliz deniz ku\'\'C'tleri i.ize- • 
d·ağın zirve::.inde gec,irmif!l<'l' \'(' Sf'h- ~er 1 beklcnmekt.edır. ../ l'ıncle devriye uçuşları yapnıı~lardır. Galatasaray da Istanbulspora galıp l 
rimizc dönmüslerdir. ' Donanmaya YHklaşan Almmı bombar-

Gardenparti: • ooo <hmım_ ve avcı fayynrelerinclen bir knç lsfanbul, 15 (Hususi) - Bugün landı. Sııdıkın ayaı':'1ndan evvela bera- çildi ve Fenerbnhçe - Bcşikt~ş t~.ııt 
Diin gece Ha1kr-vi :-;osyal ynrdım Amerika av.~ı ~ır bomhnrdımmı tayyat('·d düşür- Taksim ~abasında mi11i klime maçları bc>rlik. daha sonra ikinci galibiyet sa- ları kar~ıla~tılm·. llk devrenın bırr 

kolu mcnfnatine P\' çnmlıS{ınfüı / hir • . • . mn~~~r. . . . na cl<!vam edildi. Sahada 10 lıin kişi yısını c;ıkardı. Ilund~.~1 sonra Galat~- kı~ımbrın?n. oyu_n _tarzı~a ;ı~zar~~ 11 g-ar<lenpınti vcrilmis'tir. - Baş tarafı bııtncı sahifede - Dıger m·cı t:ıyynrderıınız <I{' Rayak kndnr s(lyirci vnrdı. Fcnerbahçe - Be- snray hızlandı \'~ 8ule~'manın .nthgı ıwrbnhçenın gtılıbı.\•et. nmıdı gorı,. 
Gaı·denparti. :-:ıabaha ka~l~r ~enm1 riyc~imi~.i kaybedebiliri7:. . . .. civaı·:ndn_. bazı dii~man fayy:ı r~lerini şikl~ş .R. takımları maçı ı . 1 berahc- bir ?'~lle .bcrnb<.'rlik ı;ı:.ıyısı.m ~emiı~ etti. yor~~u. Nitekim Fener ilk golü ~~~~ 

etmi!'j. neşL•li bır gece geçırılmış, ny- Dız çokerek ya~am~klnns .. l, .ı~ ald_::ı ha!'\::ıt.1 ugratmıştır. r e bıttı. Ondan gonra GalaLn~arar - ı~- \'e ıkıncı devı·edc de 27 meı rl.a~Jka_d~ mngn muv!lffak oldu. Fnk~t. ~e~ı~ 
nc'!'l bil' varidat elde edilıni~ti;-. Kır_ ya!5ıtnrnk i~tiyorsnk, karar vermekl~- Donanmu~ıza nıensuıı t::ıyya.reler tanbul~pot takımları karşılaştılar. g~f:ık Galatasaraym :ı - 2 galıbıyetını bıına 2 golle. mukabele ettı. 'e ık~ 
zııl:ırdan bir çok davetli gardc.lp!ll' _ ğimiz, hem rle derhal karar Yerm~klı- de Beyrııt cıvarıncln bir ta~·yarı:~yi <lil- Galat.asflraydan :\ıiuslafa ilk golli çı- temin eden .:>on golünli çıkardı. Bun- cl{'vrcde de hır gol clnha çıkardı ve~ 
tide bulunmuştur. ğimiz lfı~ımdır.)) ıı.lirmiişlerdir. kardı. Ondan sonra 1stnnbulı<por can- dan ı:;onra giiniin en mühim nıacına ge- li küme birinciliğini kazandı. 

. lngilizler . 

Yardım sevenler cemiyeti faaliyeti: 
Valimiz Bay Faik Türelin ::ayın H•k" 

eşleri Raynn Aliye Tiircliıı reisliğin- 1 a ve 
el" bulunnn :.\fanh:a yaıclım ~evenler - Üçlü paktı imzaladı 
ceh1iy~ti şube..;i büyük hil' fa-nliyet H ı• s d k 
gö~tc·ı·mC'kt_edir. ŞPhı·imizin 'canınmıs aya ın onu Venedik, 15 (A.A.) - Aşağıdaki Ye e pilotlar 950 tay-
kachn la ı·ı Inön ü kız C'nc:ıtitü~iinde .. .. • rc~mj Lebliğ ne.şredilmiı:ıtil': d •• •• d ·· ı 
harp paketi \'e gazlı hez hazırlamak- - Ba,tarafı 3 uncu sahifede - Bııgüıı ~aat 12 de V.cn<'dik garnvrn- yare UŞUr U er cw • ,.:1 d d / 

Hırvatistan lngilterede Fransızlara göre Türk basın blrliğl 
Yardım işini kongreler 

dolayısile uzattı 

-

tadıl'lar. Bu yıl en~tiHi w ort ·ı okııl- ~·et bu ::->abah evin büyiik demir kapı- <in imıa edilen bir protokolle müst'akil . ~urıgeue ur uru -
dan mezun elliyi mliteCU\'iz v·ıı~ :-:ı açıldı. Büyük bir .. k~.labalık d~~arı Hır~· at dc\'leti. 27 ~ylUI 19ı10 da Alman_ Loncira, 15 (A.A.) - Bu snbah ı;ıa- muşl r Ankara, 15 (A.A.) - Türk b!lı , Ar 
kızlarımız gönüllü hasta bakıcı km·- t;ıktı. Ortada eller u~lunde rn~wı at- Y!l, ltalya ve Japonyn arasında akdedi- fakla beraber nihayet. bulan hafta znr- a birliği azasiyle Basın birliği dışııı \ek:-
.-ıuna dcvnm etmektedirler. ~ch•·im:z lııs örtülen bir tabut göriilüyordu. len iiçlii p:ıkfo iltihak etmiştir. fında 7 si ev\·elki ·aksam olmak iizere knlmı~ olaıılnrın ölüm vukmmda :? ~ili 
tiiccarl:m yardım sevenler cemiyeti- 1~.eli gibi yerimden kalktım. O ö~müş- Hırvafütaıun üçlü pakta iltihakı lngiltere üzerinde 14 eli.işmarı tayyare- V1şi, 15 .(A.A.) - Fraföız :-ı.skel'~ chmla~ma için Anknradn akdolunall J ~li~ti 
nr. 1000 lira tebelTii C'lmeğe karar tu ha. Bu n~s1l olur. ~emek. 1<~v ~er hakkındaki bir protokole Alm::ınya mı- si düşürülmüştür. Ayni müddet zarfın- mahfilleri!1ın bugün öğleden ı-ıonra.kı mnyrn tarihli mukaveleye, memlekC\ l:ırıı1 
\'t>rmi.':llCl'Cliı-. subah hayalımde şekrllendırdı~nm mına Ribentrop, !kı.l.r::ı nnmın::ı Kont da İngiltere üzerinde bil' !ngi]jz tay- knırnatlcrıne göre düşmanın cuma her tarafında, biitün me.cılekda~lar b ltınrn 

---000 iııce parmakla.riyle o iniltiye henzi - Ci:ano, jnponya namına japon bi.lyük y::ıresi düşmü~tür. günkü harekatı mahdud olmuştur. \'ilk alaka göstermişlerdir. U(lğis 
yen nağmeleri döken insan lıugi.in ek:isi Darikeri, Hırvatistan namına Londra, 15 (A.A.) - Harpt.en e\'- İngiliz ilerleyişi hm· tarafta durdurul Biı•lik umum1 mel'kcıi mukavch:?.11'. 'r:ıın 
yoktu. Demek ben onun .~esinden Antipnvcliç ~lacaristan namına Maca- vel hususi Rurettc tayynrecilik öğren- duktan ve bazı yerlerde lngiliz kuv- birinci yardım devresine intibak ı( f•lekt Alman, /talyan alacak

larının blokesi nıahnımdum. Otel kapıcı~mdrrn 1) l'istan elçisi Veilavi. Romanya namına, mi~ olan yedek pilotlnı·, ~imdiye kadar vetleri dağıtıldıktnn ~onra İngiliz hu hakkı iktisap etmek arzu edenleJ. · 
l'\'in kızının öldi.iğüni.i ve babasınm Romanya ek;isi Vr~ioc::ı, Bulgaristan İngiltere iizerin<le ~00 den fazla Al- kumandanlığı şimdi kuvvetlerini top- ı:; haziran 941 farihine lrn.dar bir nl 

- Baş tarafı bin'nci sahifede - ela· esasen hasta olan gözlerinin bu ıuımın:ı Bulgaristan elçisi Krağve ve man tayyaresi düşürmüşlerdir. Bu lamak ve vaziyeti <liizcltmek iste - Jn. tayin eylemiştir.~çen bu bir ~y Jıi l'e işl 
- n u LPdbir, filiyalla Alman \'e tt~ıl- kederle bibıbü~ün 1kapnndığını öğ - Slovakya namına ela Sloı•akya elçi::ıi B. miktar, diif.)üri.ilen tayyarelerin dörtte rnektedir. tarnfta Basın kongrelerinin in'i~ 1 ~n v 

ynnlamı iştirak etEiği bütün mali mua- reıırnediın mi?. Gece basıma nh:~ Vale~ tnrafmdan imznlanmıf?tır. biridir. Gece avcıları büyük: muvaffa- , Merci,.vun mıntak~s~nc.la, bi.lhaqsa z::ımanınn rastladığından davet heYr. l!'lşna 
mC'lı1tı kontrol al~ı.ıuı koymukkıdır. <;ıktı dalmı~ım.. • • • kıyct knzanmışlardır. Mikla Sist filo- Lübnan sahilleri boyunca İngiliz !erinin daha fazla kongre i~leriy1c tı1~ konı.i 
. Kar:.11·a m~ıhalıt hareket- edenler Sııbah olmak iizere idi. Açık pcu- /ngı/ız iaggarelerı su gece hücumlarında 30 tnyyare dii- kuvvet ve harp g.emileriue karl'}ı Frnn guJ olmalarını icnp ettirmiştir. B~ı.\ ~eBeJ 

~ıctdetlı ve agı ı· ceznlar::ı çnrphrılacak- ccreden odama. dolan hazin bir ke- • • • • şürmüştiir. sız hava kuvvetlerinin faaliveti d<>- zh·eti güden Ba~ın birliği reisi, bıt1111 ~nt tır .• Bn ~uretle Ameriknd:I gö8ieı·ileıı man 8e~iyle uyandım. Bu bir rü~·a ·'f .Baş t_arafı bın:ncı aahife:e -:- ooo vamdadır. • vardım dl\vresine iştirak müddetini(. c 
malı kolaylıkların milli müdafaaya <ılamazdı. Yavaşca kalktım. A'.·ni mış 11

• Harn .. ç~r~ış~.al~_rında " duş- YENi AMERiKAN GEMiLERi 13 hnziranda İngilizlerin Savda- lPmmuz 941 tarihine kadar uzatJJl1• ıtpn 
mnrn· farzrla kullanılmasına m::ıni 8e.; kulaklarımda· uğulduyor, kar~!ki man ,m·cıs~ .duşur~l~uştur. . v dakic ta-3.n·ı.uiları kolayhl&; tn~de - \'<! Basın müntesiplerine mmtaka tı1et l'ııern. 
olun:ıe:ık, feth ile yağm:ı edilen de\•- ı>vin penceı·e.;;inin tülii . .;;ıyı1.)mıs {ç2- . ~\cı tajjarelerımız Şerbur~ta dıger Boston, 15 (A.A.) - Lobers ve Fiç dilmis • avni giin tckerri.lr eden hü- kezlerine müracnatederek beyannıı~ ~an 
!etler a.ınc:akıı:rrnın yahnn~ılnr tara- ricl<' uzun boylu, kır saçlı gözle~·i yu- ~; Ct~m~: h~~: ~eydan:n~ ~ucum e~: ismindeki iki muhrip denize indirilmiş_ cumları ayni akibetc maruz kalmış- l2rini almalarını bilclirmeğe karar,·~ Rekiz 
fından ıstımnlıne de manı olunacak- ınuk bir adam başmı kemanına dava- il · . & .. duz . h~ıeketmden bn tir. Bunların inı<asmn bir sencd~m ::ız tıı·. mi5tir. ~eti 
tır , k 1 .. 1 . d 1 · • tayyaremız donmemıştır. b' "dd t ·1 b 1 t · · . . 

1 
. . . ! nıış, ·apa ı goz erın en y:ııı ar ~ıza- Bombard(man ta. ·a. 1 .- . d" ır mu e evve aş anmış ı. ooo ooo .Rn 

Portekız. Fın andıya. ısvıçrc. :-ıv~c; r·ık büti.in san'at kabili\•etivlB hir > •• • ~ n ıe eıımız un d ~de 
. s .. ti . 1 · ·r·· .. h \~ • r. ~ ' . . . gece \'enıden garbı Almanvada Kolon- El kt Habeşı·stan a 1 n ~·~r \?:t~i~c~~t~:.1 1~~~~:~ ~~~t~~;,. 1~~~;~ 1

par!a çalırokrdu. t~·ett beni. arıarna~ yada. sınai hedeflere taarruz etmis- Karada g"' lıların bayrag'"' ı azı a ,:rdi 
' · >erı saran ·uyye ıs e aynı ses a·l'nı 1 I' B.. "k ' "Ot· 
hı:ıalam11n bu paraların muzır biı· taı·z- parm.::ıklat\ a\~ni na~meleri dökih;or- er< ır. uyu yangınlar çık~r~lmıştır. Roma, 15 (A.A.) - Karadağ fev- {{ 
cta kullunılmıvacağt hakkında teminat! el B lı . . ld Alçak bulutlar hasarın tesbıtıne ma- kala.de komiseri eski Karadağ subay Ati t. l l o·· b. . d h 1 dı l'q 
verm<'leri [5aı:ttır. 1 At~.! daşımı yel derımmH akr'ak!lıtna ~k ~m. ni olm~1ştur .. Bu hareketten hiç bir tay- !arına hitaben irad ettig·i nutukta İtal= e ızm ÇQ ışma arına ort lD esır a a a 1n ın.nt 

g a ım, ag a ım. a 1 a P~ .,eç \•aremız zayı olmamıştır. v v .. ·' • b I .J. '7! k • b • c· h .ı ~11 
meydana çıkmıştı. · K h'. 15 (Al A) O t ·k - yan bayrogının Karadag mustakil bay- a~ıanuı, ,ı Ü1'. ıye l• ımma mu asaraSI 4f!~iJ a ııe, .~ .. - r a ı:;aı umu v t k'l d v• • b'ld' . +· y ~ ı. 

Gu··nu··n meselesı· Kırılan ümidime, hayalime, aşkı- m'i karargô.hı tebliği. . • ragını e~ ı e ecegmı . İ ırmıı~l}r. • ·ı·kı . . t. k ı d l11.a 
ma ağladı.m. Ölen genç kıza mı? LIBYADA: ' rıncı l erıne lŞ ıra tamam an 1 ~a t 

- B•• tarafı bi.,;nci sahifede - ~~r ~~b-ah beni hazin segine bağlıy3n 12 - 13 haziran gecesi ağır bombar- Nevgork limanının edecek takım seçildi ~: llu 
...... -- ıkı gozden mahrum babasına mı? dıman tavvarelerimiz Bingazfre sid- • l • A Kahire, 16 (A.A.) - Resmi tebl ~ e 

ların çocukları asla öksiizlük :çinclc ~?k~a het .ş.ı:_}~d~n. fazla bütün öm- netli hiicu-~ etmiştir. Katedral 'me~di· mayın e_nmesı . E_Iazık, 15 (~.A.) -:--: B~~i.in ~tı.ı~n.da Büyük miktarda Habeş kuvvetıt:r ktı_ka 
bırakılmamalı. tercihan puı·n~ız . nımu. ~e.nçlıgll'l'!ı t!_lsafaızca. karar - reğinde 2 gemiy.e ya tam isnl~t ol mu~ - B..!J tarafı binnci sahifede - ~ enı ~ene atletızm bırıucıl.~kl.~rı _ _ç.ılı~: düsman..ın b-aşhca mukav~met ıııer~~ ~. 
okutulmalıdu·. Hepimiz lle b'iliriz ki, lan tal.1h1.ı:ı.e mı. aglaclım bılmem? veya yakınlarına i.saoetler rnku bul- nerinin dört etrafından her istikamet- malarına başlanmış ve onumuzdekı zi olan Cimma.şehrinin muhasar~'1 ~ d(I ç 
bu çocuklar içinde zeka ve kahili.ret- Snde lııldıgım bır şey•vrırsa h-aynlın muştur. Dış ve merk<!z men<lireklerine te bin metrelik bir saha mayinlenecek- h~fta Seyhan, İçe!, Hatn:>~! :\fa~atya, tamamlamışlardır. Oma nehrini 11~9 .. ~1ktıı 
krinden bilahare memleketin iı4tifn- pek. a~ı bir şekilde hakikat oluver- de biiyük ve.ağır çapta bombalar düş- tir. Bu sahanın uçlarında kırmızı fe- Dıyarbakır ve Gaz~an.i;e_P bolgele~ı .ar~- Eritanya kuvvetl·eri şehre şarıct~ 
de edeceği bir çok kıymet ve cevher- mesıdır. nen onun kemanına a~ık - müş, yangınlar müşahede ıedilmh~tir. nerler bulunacaktır. ı:;.ında. ya~ıl~C3k Türkı~ e grup bı:m?ı- ilerlemektedirler. İtalyanlar şimal 

1 l~r vardır. • tım bir kere biJe ,yüzünli görmemiş- Geniş hasar tevlid ıedikliğ(sanıJmakt:ı- l\Iavinlenme, buglinl<ü pazar günü lı_klerıne ıştırnk edecek fakım seçılmı.r şimali garbideki sırtlara çekilrrıe~1 l 
Vazife ·e;-;nns.mda veya harı1te }1cr Li_m. Onu ka~·bettiğim için ~stır.ap 5~- dır. Tayyarelerimiz GazzaJa ve El'- ile 30 eyliil arasında tamamlanmış tır. dirler. İngilizlerle bir teslim mil~: 

hangi bir şekildt' 5ıakat kalanlara el kıyordum ... _qn~ buldu.:n, şımdı nıçı,n Aden. hava meydanlarına da hücum et- olacaktır. Mayinlenmi~ sahad:ı devri- 000 keresi yapılmak istenmiş , fıı~ı! 'I 
uzatmalıdır. me~ud d.e~ılım? Bu gozyaşıaı:ına se- ınişlerdir. Donanma tayyareleri Trab- yeler dolaşacaktır. KIBRISA HAVA AKINI lngilizle.r harbe <levam kararını by o 

Ölen, şehid olan \'ey:ı snkrıt. :rnıan- bcp nedu· ! Bene~ bun~ı takdır ede - lus şehrine hücum etmişler, mendire- Los Anjclos ve Sııntiyııgo limanla- .. dirmişlerdir. Rir 1ta1yan generalüı 
lamı muavenete muhtaç ki.içük ço - cck kuvvet yalnız tabı'!lttn mevcud- ğe ve şehrin garbindeki hedeflere bom_ rmda da tıedbirl<'r alınacağı bu limırn- .. L.e!koşe, 15 (A.A.) - Suma r;u: kumandasındaki kuvvet dökUnttıle,r 
cnkbıı \'aktii hali mfümid ailnJp1·c dul'. balar atmış, yangmlnr çıkarmışlardır. daki vapurlara bildirilmiştir. Ancak nu ögleden sonra Kıbrıs adasına ıkı Habeş cengaverleri tarafından çevtı 
manevi evlıid olnrak verilebilir. Bıın- /, Ber~ yolunda hareket halinde bulu- alınacak tedbirlerin ne olacağı söylen- taarruz vuku bulmuştur. Ad~nın miı:ıtir. Düşmanın ~n kuvvetli noJ;tJ 
ların kızlarını. nammdu \'C çalı::ıkan Tarık lıiiyUk bir miras ın"selesı nan motörlü düşman vasıtalarına mit- memistir. Denizaltılarına karşı ağln.r garp ucunda bir iki köye bomb3.lnr sı Gondardadır. Burada iase sıkıtlt 
memleket çocuklariyle cvlendirme·{i için gitli#i izmitten. clöı~erken kendi ralyözle hiicnm edilmiş, 10 büyük kam- kurulacağı sanılmaktadır. Bu husust::ı atılmış, iki köylü hafif .3Urettc y!'.:ra- sı ba~lamıştır. Ordu, • hi~'.ffietindCr 
ele düşünmeliyiz. kulJan~lıgı otomobil1!1 bu· kaza neti- yon tahrip olunmuştur. Diğ-€r bir kı~- hf'yanatta bulunulmamıştır. lanmış. başka hasar yoktur. katırların ke~ilme~i suretiyle :ınc9 ~ IJ 
Mnht~ç asker ailelerine. kı~ın o - ~e~ı .. a~_aca çaı·11maı<ıyle ıy::ı~·alana!'ak m1 dn. hagara uğratılnrn~tır. x temmuz sonun-a kada et ihtiyncı te ~lı 

dun. kömiir, yiyecek erzak verilmeli olmu~tLı. Onun ~ayatmd·akı sırrı a.n: 12 - rn haziran gecesi ağır bombar- tayyarelerimiz Hür Fra.nsız kıtalarına Karadad canlandı min edilecektir. Gonda.rdaki z:ıt11 ~ 11 
hm\tulan bakılmalı, nrnıwen.c, il:'.iç ve cak pc~ geç. e1ı~?v geçen dcft.e)'ını dım:ın t..'lyya~:cıcrimiz . Kn.Iatıı hnva da rnüza~erett.e bulunmuştur. 6 zon da dağlara çekilmiştir. Firar ;hl ll;ı: 
bakımlaıı meccanen yapılmnlı(hr. okuduktan .;;onra ogrenmek kabı! ol- meydanına hueum elmışlerdir. llaooşıı:;tandn merkez mıntakasında Budapeşte, 15 (A.A.) - Pcşter mali yoktur. A.~n1 
Yangın, ı:;eylap ve zelzele gibi fcl.i- dll .. Çlinkii yukarıda yazdığım def- Sııriycde İngiliz \'e Avustralya tay- hf,la mukav~met gfoıteı·en bazı ltnlyrın Loid muhabirine göre Karadağ, tek- Civaı·dakr Debre Samo-da çevrilı1' lıınz 
ketler göı·en uı<ker ailelerine vardım tcı in Ron ı:;ahifelerirle kuza RİillÜ ay- \'nt·eleri kıfaatımızın hnreklitını ve de- mevziJeri bombalanmış, kıtaat mitral- r:ı.r müstakil bir devlet olacnk V" Kn- olan .kuvvetlerin de dü!!mesi be kel lııis~ 
için ayrıca eşya ve yiyecıek depo r>t- ni tarihe le::ıacHif eder.. niz kll\:\•etlerimizin faaliyetini hima- yöz ateşine tutulmuştur. İki fayynre- radağ tRhtına eski hanedandan bir ncbilir. '" h· 
melidiı·. nuııl:ırın on heş giinde bir ~.ı- Necla MARAŞ y~ye devam etmişlerdir. Donanma ıniz üssüne -dönmemiştir. prens Göller mıntakasınpa ve O • ~~r 
c-:.tk banvo ihtivaclan <Hisiinülmcli - nehrr civarındaki muharebelerde ~.,. 
rlir. Gen~ ı !'i gii;Hle bir a8l~er<leki ~ \·- Korkun('.. bil' makine hazırlanmal~- ı-E d 

1 
nın çok ya.km arkndnşı olan Frnnsız bin İtalyan esiri alınmı~tır ~~in 

Hid, koca \'eya kareleşlr.ı·iııe nı~kıııµ tadır. Fdaketin öniiııe geçmek iGin • • t ı sefirinin yanında. bir miiddet misafir · ~ · tlırıi 
yazıp gU.ndel'ilmeRi temin olıınmıtlı- Plclen gt•leıı ga.yreti ~arfediyorum. srarengız enıza 1 ar olarak ka1-n~a~ını, ve bt~n.dan isti~:- Kahire, lo {A.A.) - Orta Ş.'lrk it ~4'rn 
dıı-. Tiirk a;o;kc1·ini dıtinıa hürliYt' - Wr kaı: gün sonra yeni haberlerimi d~ ederek btlttin Portekızı Jtc>?.ecPgı- giliz umumi karargilhının tebliği: 1ta 
lcrle aram!llıyız. Bu hecliyerıin C~P· bekleyiniz!.. Bu me.van~n donanma- Aşk harp dehşet ve macera nı» yazıyordu. .. Libyad:ı kaydcclilN'{lk bir ~y yo~ ~tn 
hedeki :\Iehmetçiğc si)yliyeceği ~e~' ,nın nna filolarını Cebeluttar~kta ve ' t • • t.ıır ır 
çok kıymetli ve onun nıhunda uyan- F'·as fü;lerinde toplayınız!. . \ e ac~:e - 23 - . Lizbond:ı Fransız :::efiri 1\löSJ•ö An- İfabesistanda. miihim mi.ldnrdn Jf 
dır::ıcağı şevk ve hey~can çok bUyiik- tedbir alınız.» Okyanus ufuklarını kaplıyan hafif suretiyle intihar etmiş olduğunu öl{- dre çok ,;;evimli bir zattı. Eşi de ter· beş vatanperver kuvvetleri Cimmat11 

tür. Bu hediyelerin ne gibi şeylerd<!.1 İngiliz amiralı gordu; sis tabakasının içinden sıyrılarak i- renml:cıti. biy.eli ve çok nazik bit· kadındı. Ne muhasarasını tamamlamaktadır 
ib-:ıret olacağı askeri komulı'ınl:ı!·clan - Müsaade eder miı-;iniz, nazır lerliyordu. Evelin; bindiği Alman hava gemi- yazık ki evladlnrı yoktu. Bu itibarla Bu ::ırada imparatorluk .kuwet1~· 
sorulmalıdır. Çünkü asker, muayyen bey'? Hava gemisinin geniş salonunda sinin salonun-a. asılmış olan fotogra'f- Evelin! bir ~na _ve babnnın büyük F:eh ir iizerfoe gnrpten iler1emeğe o 
eşy:ı taşır ''e bunları hükumet verir. - Buyurun!.. bir radyo, bir piyano ve Almanyanm ları, resimleri birer birer dikkatle şefkatıyle mısnfır olaro.k kabtıl P.tti- ''am ""diyorlaı·. 
Bunlardan fazlasını taşıynmaz. T:ı - - Bu z-abitin rlilue!'i nedir; ve muhtelif gi.i~el manz:fralarını g-östc1ir seyrettikten sonra, kabinesine çekil- ler. frakta her şey sakindir. Suriye~ 
şırsa yükü ağırlaşır, yiirüyiiş ve hare- kaç yaşındadır? fotogra.flar vardı. Bu fotograf1arın di. Korsasının altında ~akladığı, Bir gün snhah .kahvealtısı esnn51m- ıniittefik ktıV\'cller simdi bütün ccptı 
ket kabili~·eti az'fdır. Bizce :ı~kcr._: - Otuz yaşında bir _ gcn~tiı·. Rlit- amsında nazarı dikkati celbeclE>n bir Fr:ınsızca yazılı bir mektubu ~ıkar- ela Fransa ~efiri, Eveline şöyle hir su boyunca Vişi kuvvetleriyle fomas Jv 
J.rön<lerilecek en iyi hediyeler, mek - bi!:{i ikinci süvaridir !. resim mevcuddu. Bu resim san'atka- dı ve oknma.ğa başla.dı: al açtı; !inde bulunmaktadır. KıtalarınllP 
tup kağıdı, zarf, kur~un kalemi. ufak ran b' k'ld · ı · t· B es'm - Asor adalarının Orta şehı·inde dünkU terakkisi e\'\'<.'lki günler~ 11" 

ı t' e ır se ı e ış enmıs ı. u r ı - 1\I d 1 d kla 1 ı .. k d · ı h ı v ı 
bir.ce~ aynası, ~üç~k bir hntır~ def- - ~lla~ All~h.! ... k~ ~uvve.ın de Alma°uyanm tabii · g_üZ'.ellik1eti' « a maze ; yaz ı r ını, )ll - i n e ı en ırsız ıgı 1'atırhyor musu- hetle daha ağır olmustur. 
terı, bır çakı •. hır dı~ fırças~. hır p~- u_mumı am~ralı ımış gıbı ez;ıırleı: ~re- içinde· fennin ne şekilde inki&af ett!· yük bir itina ve dikkatle incelemeni- nuz? Galiba Smith namında Ame-fı·-------------ll!"ı 
ket sıgarayı ıhtıva eden gtlzel hır rıyor ve bız ?e onun emrın~. ıtaat ğini gösteriyordu. Bu resmin altın- zi bilhassa rica ederim. Cünkii büyük rikalı bir mühendis t-arafındnn ik3 A N A O Q L u 
pakettir. Ayrıca kuru ye~iş,' ş~kct· . ederek ana fı.lolarımı~ı. Celıluttar!k- da ~öyle bir yazı vardı: bir ehemm,}•eti ~aizdtrler. Bilmem edilmiş.. \ 
pasta ve bol ~ıgam da gonderılmeli- ta. Fasta hapıs edecegız ! VE! emır - ki benim asıl hüviyetimi anladınız Evelin, cevap vermiyor, yanlız dik- iri 
(lir. Büviik harpte Alman ol'dırntınn, !erini bek1iveceg-iz. Halbuki malO- « - Almanyanın git] çehresi·, he- mı? Beni okumak inceliğini göste - katle dinliyordu. Sa ~-.... ,..... ı • - bibi ve Başmuharriri 
e~irlerc, cephedeki askerlere, }.1- ıııuaJiniz, donanma vazife başmcl:ı - pinizin istikbalini .clüşüniiyor ve sizi rccek kadar bir varlık gösteıi!'seniz ~ıı 
man impa1·atoru ile imparatoriçeı::i. dır. Şu halde onlara teker teker tel- daima mütebessim çehre ile karşılı- ş::ıyaııı takdir . .:ıiniz. :\lekt.ubu dikkat- - Bugün Orta gv.ızetcleri geldi. HAYDAR R O Ş T O Ö K T E "in 
nin hediyeleri bu kabil ~eylerdi ve sizle haber vermek ve genç ve tecrü- r~w. Al~~nyayı ziyaret etmekten çe- le ve aJiika ile okud.uktan sonrn yırt- Bu mesele hakkında nazarı dikkat! -: :-- tnıl 
çok makbule geçiyordu. bc.:1iz ki.içük bir zabitin emriyle hC'p- kmmeyınız. Almanya hepinizi, ~ef - mnnızı rica ederim.» celbeden bir yazı gördüm. Hlllfüıı:m- Umumi Neşriyat MildürH. :\y11 

Yardım seve'nler ccımiye'ti valmz sini ii:-ılcrine hapsetmek icnbNliyor ? katle dolu olan ağnşunn alm-nk için, rıı söyliyeyim ! 1 O lı.ın 
viluyet ve kaza merkezle.riylc ·eleği!. sizi, .-ıamirnj biı· neşe ilC' bekliyor.» !·~velin; mektubu zevkle oknrken .Orfanın mnı-uf gıııinosundan ca· HAMD N ZHET ÇANÇAR le~ 
bilhas::;~ köderrleki mtwvrnut.c mtılı- - E\·et, maale~f! .. Çünkii bu E\·elin; <1ervi:-; ynpan gargon geldi· ve çay sa- lınm1ş olan bin füa; gazino ~ahihi- - .. - ~l~ 
lac n:'ker a·ilelcri ile de alakacbr ol- telsiz: ciddi biı· kafanın gördii!{ü 7.:ı· - Glil ~ehrell Alımınya!.. ati geldiğini haber vereli. l\Iaamnfih ne meçhul bit· el tarafından kı.d" c>· Abone• Yıllığı 1400 Kt• tla 
malıdır. Çiinkli Türk aske-rlerhin rureii ifade elm2ktedir. Bu iti))3rla Diyerek mmldanclı. o mektubu bir daha okudu so!'lra onu dilmiştiı·. • 6 AJ'lı.iı 800 liıe 
\•üzde :sekseni köylüdür ve ,·ardı!"ıı ca.susumıın verdiğiı direktifi ha'rfi - nfok ufak p'.lrçalnra ayırarak okun-
köye teşmil ederken bunun M.dik \•eıı tatbik etmekliğimizi doğ-rn bu- Ol'ln sahil gazinosunun müe.:::sif maz bir halcı getirdikten ı-ıom.·a pnr- Gazete, bu ~sı-arengiz hadise için 
zira:ıt ve islih~al da.vamızı ayakta luyonım. Takip c~tiğimiz taktiği ile- lıadi"ei>inden ı:;onr-:ı E\·e1in arzu et- Çldarını bir gazetenin içine attı. Çi· cereyan eqen <ledikoclulmı t~huf'iız 
t u tac·ıı k bfr şekil de yapı lmn,;ı temtn ı{iştim1c k liiznmu }ıj,sıl ol nrm·. H et· tiği iz ini ::ılmağn muvaffak olmuştu. Ç('k kavanozunu ela çi çek1eı·b 4ern- ettirdikten sonra paranm meç hu 1 el
edil rn r.}ic1 il'. Ilu mevzurln ilk akla !'C· lı-:tı·biıı biı· hu;:u.siyeti vat·dır. Ve her Nitekim cı-Leği gün lspanyn için hn. ber ayni gazeteye saıdı. Güzel bi.ı· ler tarafından iade edilmek snretV
lC'ıı vardım şekli şudur; harpte ~~.!pyen• silii.hlıırla knr~ılaş- re ket etmekle olan zeplin hava p:e · paket yaptı. P!lketi bir iple ~lkı .C1 kı, i•' hadiseyi örtmek isti.reni er de hır-

Muavenete muhta<; asker uilı:leı-;. lığ1mız da ayt·ıcn bir hnkikattir. Çiiıı mi~iyle Asor ndnlımndan ayrılıyor- bağladı. Ve pencereyi açıp c1en;7...:! ; . .;ız kadar mesuldürlor. Ilır;;ızlı (;':t ;~
ııiıı tarlalarını gürdiirmck, çapalnt - kü harp başlamak iizeredil'. Hatl<t d.u. F!!..kat Alman hnv-a gemisine bi- fırlattı. Sonra yazı mnsa8ı i;:-ılinrtP ı.:mkleri böylece ı:;·abit olmuşt<.ır. Ru 
mak. i~letmck, harmanlarını kaJrln·- bu vaziyetler karsısında başlamıs bi- nerken diğer yolculmın arasında cc- oturdu ve brıbasına bi1· mektıı:ı ynz- itibaı la. hak ~ahibi davasından fern.· 
nıak. le sayılır. Binaenaleyh alelncelt.:ı ted- ı·eyan eden bir mükU!eme neticegin- dı. gat etse bile adJiyemizin, hukuku 

Görülüyor ki yardım sevcnlcı· "C- biı· nlmak mecburiyetindeyiz. Çiinktf de Ameı·ikah miihendis Smithin; za- umumiyeyi rencide · edecek bir km·ar 
miyeti köylere de el ııiacak \.ı!ursa bi.iyük biı· makine harhinc gırisec·~- bılnnm araştıı·ma1arınn rağmen bu- Bab::ısma «çok yorulduğnnn \,~ da buhmmıyacağını k·UV\~etle ;imid 
davanın kıymet VP. ~i.irnulU dı> fazla- ğiz! tunmadığını, ·ancak balıkçı1arın şap. hucludu gayri muay.\'Cn bir.i'ıin "ti- etmek isteriz.» 
la~mış olur. kasını denizde bulduklnrmı ve bu dığını, fakat çok geçmeden işine av-

-Sonuncu makale yarın - Kont'Hindeııbm·g zeplin halom1, itibnı:Ia bedbaht gencin boğıılmnk det edeceğini, Lizbonda; ve bf\bns1~ - Devam edecek -

Yabancı memleketlere 27 lira '•Za 
:'.ııJı 
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