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l_M_il_Ii_K_. _ü_m_e_M_a~çl~a~rı""'!-1 
BUGONKO PROGRAM 

Giridden Sonra Darlan tarihi 
bir ~rolde. 

-BAS TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- Fakat beşinci dakikada oyunu ~ç- 7 30 Pxogram 7 33 hafü progNlill· 
kat Al!ay her· iki fırsattan istifade ede_ mağa muvaffak olan Altaylılar Aanıde 7,45 Ajans hab~rl~ri, 8 hafif progrıı 
medi. . hücuma g~tiler ve İlyasın A şahsı ~~~~ mın d~vamı, 8,30 Evin :saati. 12,30 

~ltınordu ancak devrenin 2~ ine~ reti 8ayeırnıde oyunnıı yegane golunu Program, 12,33 şarkı ve türküler: 
dakıkasmdnn sonrn oyununu duzelttL kazandılar. .. 12 45 Ajan5 haberleri 13 karışık 

Orhan Rahmi GÖKÇE v~ muk~b.~I .~eri ~ücumlara b~şladı. . Bu Ag?ld~n sonr~ı Alt~y; kısa suren pr~gram, 13,15 şarkı ve WrküJer 

Ing•ıte e mazı• dek• tabı•yesı•ni Fak.at,~··. u.ııcu d~kı~~da kazandı~ı mu- b~r hakımıyC't te~ıs ettı. Fa~a~ ~~.rfe- programının devamı, 13,30 karışı1' 
1 r 1 ister gaf yapmakta ve siyasi ve kab~ ~ıı·ı~tkteı; ıstııacle ıedemedı. . . tl_ılen g~~rı--e!e ragme~ gollerını. ıkıle!'.- program. l8 Progrom, 18,03 fasıl sıı· 

tb•k b h reel görüş ve kavrayışının züğürtlü- . 2 ı ıncı d?kıkada Alt~yın kalecısı tırme~ u~1kanı:ıı temın edemedı. zı, ı s,:rn ziraat takvimi ve toprn~ gene ta J 8 ılC yor ğü içinde yuvarlanmakta olsun, is- cıd.d~n t~lulıre ~a:yan hır maharetle 20 ıncı. dn~ıkadan sonra ~l~ıno:?t~ mahsulleri borsası, lS,40 :'lolistleı" 
-.... terse hakit.aten bir Avrupa sulh ve Saıdın .. bır .. volcsı.nı kurtardı. daha tehlı~clı akınlarla ~lta~ kale:sı~ı ( l.) 19 Konuşma, (Mehmedin ::;a· 
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'u • S\! 3 1 ;ıak k J d 1 - b 1 .:ı F k t Alta P ' - - • saadetinin Almany~ ile iş birliğinde , uncu uc ·ı ada gene A tmor u sı oştH"maga. U!i füıı. a ~. Y ı:ıu- nti) rn 15 köv ve zeybek haval:u·ı ~ YAZAN: Hüsamettin Ulsel Eski bahriye müsteşarıi tecelli edeceğine inanmakta olsun; b~r fırsat yaka!ach. Fakat c~vad fena ct:ıfaası \'e bılhassa ka~ecı~ı .fevkalade 19,io . .\jaus habe.rleri, 19,45 radYl 
• ................................................................................. , ............................. .- bu adam tarihi bir rol oynamakta- bır kafa vuruşıyle topu avuta attı. lıır oyunla ınukabele edıyoı 'lie Altınor- , ·l str•ısı 

20 15 
Radyo gazete· 

Alman ba.cıkumandanlığ~ın askeri muvaffakıyeti mevzuubahis olamaz. dır. ' :~4 v.c 37 inci dakikal.ar?a her iki ta- duya gol çıkarma~ imkamm vermiyor- ~~~4~1 ~rr h~lk tü;.küsü öğreniyoru-ı:: 
\t' deniz planları hakkında kat'i bir ihtiyacı yalnız tayyarelerin naklede- Bu tarihi rol nedir? k~m l.ıırer k~.rnerd~n ıstıfade edeme- <lu. . . .. · . · Haftanın türküsü: Pasmh güzel. 
miital<ıa il· .. ri sürmek mümkün ola- ceği askeri malzemeye inhisar edecek Hayır s"81 sadece bununla kal- dılc·r. Fakat uç dakıka sonra gene Al- 36 ıncı dakıkada Saıd musaıd :azı- Kale kaleye karsı 

mıyor Bir de şu var· tay kalcci~i: S:ıidin kornerden çektiği \"ette ~dığı bir pası, Altay kalesı sa- y 
1 

• d'b" "ars~ nıamakla beraber Giridi işgal eden AI- bir askeri kuvvetin Suriyede yerle~- Bu ~arihi rolün neti~eai ne olabilir? topu yumru~la l,,ırşıladı ve kalesini km_ıa.rına kada~: s~rdü. Fakat toyu ka- "'."eanezn.t.~ınlu"f.ıg~l .. gesinde ("'iiZt~ll 
mtı.ıı kuvv.etlerinin Ciridden sonraki mesi, bu kuvvetin bir .rıldmm harbi ş· d" ele . vazedelim· muhakkak bıl' golden daha kurt~ır<lı. lecıııın lrnfa::;ı ugtunden aşırmak sure- ·~, d .. k ~"' 
hareketleri için Kıbrıs adasını veya yapmasına fırsat veremez. E. 'vmet ı mDeasrlany,ı Fransanı~ bütün ·M iindi dakikada İlyas kaleciJe kan•.·ı tiyle hatalı bir har.ekelte lııılundu v~ Kıeızn yaa· nııamım gbu~beama,r~ı.Pılsııı·ı 
Suriyeyi kendilerine hedef ittihaz et- Tercihan Kıbnsın iı:;galine çalışmak , 1 ı ı y; k k 

00 
l ı k k l ... · 

nwk istiyecekle ri tahmin edilebilir. i::;.e Almanyaya müsait bir imkan gö:,ı- an'ane ve terbiyesine, istinad ett~ği 1 k~m;ır•.1 ·:ı. { ı. «tkat Altınordu ·aloecı- mu hakka •ra )er .1 sayısını ·açırt ~· (gii zeU · 
l K b G b"'f' k t ··ıç'"lere topyekun 1 sı vazıyetı kıırtaı·dı. DeYı·e gol:-.li:t. Oyunun son dakıkaları Altaylılaıı 

0 
k a· .. b t r :ısıııl Fl'an~anın ngilteı·e ile işbirliği yap_ teremez. ı rıs, il'id gibi bir kaç b~ u~. ıyme ye oku . ahında 0~nu gcct i. . Altı;ıordu kaleı;i önünde buldu. Fakat , ,e ·eme ım gur e e ı(n ~ el)· 

nıamağa karaı· vermesi ve Suriyedeki günlük hazırlık ile takviye edilmiş bir ır sunger geçırere , ıc 1 · . . · . • . guz 
1<ı,vyare ür;leriııi Almanların kullanma- uda değildir. Kıbrıs ::;enelerclenberi in- İngiltere ile müsellah bir mücadele- //.m~ı .dr.ıııe. . baska sayl olmadı. Oyun da 1 - O Al- Hir av (loğdu Pasınöan, 
sına milsaade etmesi bakımından vazi- gilterenin Şarki Akclenizde istinatga. ye götürecek iatidadda bir jest takın- Tit>rlıklı ,takım kombıne paslarla oy~~- tayın lehine . .neticelendi. P::u~ın.ın dı-t:a.sından 

1 d k ı B• ""dd t .. k d nar n:ı bas acı aı·. Altınordu bu devrede ruz .. A k 1· · 1 · ı: x. • • d.' k' (gii· •""tı' tedkik edecek olursak Alman'l·anın hıdır. A< a a uvvetJi i:;tihkam ar ve mı,tır. ır mu e onceye a ar , 1· h" 1 v 'Ik Bu•ruıı ıı ara ve zmırc e ıcra er ı- ı n·le bır var sem ım ·ı 
'" " ·· ·· · d B g-ar u ey ınc e ornamasına ragmen ı · 0 • • • 1) Kıbnsfan evvel Suriyeye kafi derece- tayyare müdafaa tertibatı bulunclu~u lanm yuzun.de lırr mask~ dvar 1

• u dakikada sarfettilri ga'l·ı·et save~indf' len milli künıe musabakalarındmı son- ze 
de rukeri kuvvet \·erlestirdikte.n sonra. muhakknkhr. maske Parıs seyahatlerın e vagon · ."'. ,, · k 1 • ı ·· ·l a· .. Katmer gülün hasından. 
:Kılmsa karşı istila h~rekctine başla- l\laltaya karşı askeri harekat yap- pençe:esinden bakarken ku~~t!i bir ;:emeresız geçen ıkı korner kazandı. ı·a ta ·ım aıııı c u~u7n ŞOJ e 11 

• 21Konuşm:ı: Memleket postnsl· 
ma~ı ihtimalini, daha e;.;aslı bir düşün- ınıya muvaffak olamıyan Almany<ının mihver rüzgarı ile uçup gıtmış ve Aft 0 y <l' Puvan 21, 1 O solo şarkılar, 21.25 Konuşn11\ 
et• olarak kabul etmek zaruridir. Girid Kıbrı~ a<lası üzerine de taal'ruz ve i:.;- onun yerinde bir Laval çehresi sm- Takımlar Oyun Galip Bera bel' Mağlup ı e ı 21 .45 Radyo senfoni orke~ra:::ı, 22,Sl 
ile Kıbrı~ ara:-ındaki me:;afenin uzak- tila harekatıırda kazanamıyacağı, çok tıp gelmiştir. Darlan = LavaJ, yahut 

17 
~'? 

40
- Aj:ıns haberleri, 22,45 cazband (pl.J 

I b b · h k ·k ı o ı Be~iktaş 16 1 ~ :~ -- ı: lığı \ 'C Kıbrısın pek ~ok fazla \•e e~a1s ı ta ii oJnrak kabul edilen ır a '"! .. at .. da Lava ===. a
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23,25 ırnrınki program ve knp~!11 
lıir surette tahkim edilmiş olması m tır. · Esk.~ Amıra, manya arşısır. a 

2 16 30 
__.. 

miitaleayı teyit ('deı· mahiyettedir. Kıb- Her zaman söylediğimiz gibi deniz mutavaat kararını verdikten sonra, Galata:-ıara,\· 12 8 2 ::tO 
16 

;~O ) 
rısın Suriyeye daha çok yakın olması :ı:-ıırı yerlerde muvaffakıyetli sefer- yavaş yavaş bütün . Fransız !!İyaseti, Fenerbahc:e l2 Ü ~ ; i6 ·15 Bağdadda vaziyet sürat e 
SnriYedeıı Kıbrı::; üzerine tayyare kuv_ ierin idamesi donanmanın denizlerde- Franıız ekonomisi, kuvveti, san;,.yi Altınordu l6 :~ L

12 
:rn d . 

1
. 

vetıiri ile a>ıker n:ıklini daha ziyade ki üstünlüğüne bağlıdır. İngiltere lıu- ve istihsal kabiliyeti, hatta toprağı İstanbulspor 16 5 ·) ~ :t2 
9

., 29 iıze ıyor 
kolayla~tıracağı da g<izöni.inde tutul- na gahiptir. İngilU?.re islediği şekilde ve üsleri 180 derecelik lıfr zaviye çi- Har!Ji~·e l:l 5 ~ ~ ::~ :12 ~~ Eağdad, 8 (A.A.) _ Ilağdad<la vnı~ 
malıdır. .\lmun kuYvetlerini, istediğti· s

1
ahalara :ı;erek Almanyaya .mbüvazi, o.n~ant~Yb: ~~~;;~;·.)J<:::liği ~~ ~ 1 11 19 30 22 vet; cliiziilınektedir. Sokaklarda ı;eyr • 

Suriyeyi iı:ıgal oe<leeck Alman kuvvet- ı-;i.irüklenıek Ye yaymak sure ıy e zayıf- rı, fakat onun cazı e ve tesırıne a ı ' " · ., ,•'>
6 

~2 • ı· l kt l 
· d ı t k 1 v b 1 t s .Jla:;;ke:ıpoı· l~ ı 7 fi ?7 ) _ ~e er arma acır. )eri Musul havalisinı e el erinde tu - latma tadır olatak yol a maga aş amış tr. . a- - 'rabii vaziyetin çok zaman geçnıe· 

mak tedbirini ihmal etmi~·ecektir. Çün_I Zt\hi.rdc teşebbüsün Almanlar elin- hısların millet hayatında oyna.ıhkla- D •· d b• f p •t k den avdet edeceği anlaşılmak.tadır. . 
kii·Almanya, bu suretle Şarki Akdeniz- de olduğu görülmekte ise de hakikat- rı roller daima büyük olmu§tur. Hat- enız e Jr za- ası oru,, nma Bağdadda sokakların, mukaddes l\!' 
<le ilcritle t.·apacag-ı kara ve deniz ha- 1 te İı1 1rillere harbi kendi arzu \'e emeli taA mı'lleHer hazan ister istemez sü- t ·ı· b b 1 · ı h ııg· 

,, 6' n:ıların ngı ız om a arı.r c a~nrn )'"katı için Hlzım gelen petrol ihtiyacı- ::~klindc sevk ve idare etmekte ve bu rüklenirler ve bu hal, artık onların vallı bogv oldu ı·şıerı· nıdı!l;ı ~ayi:ıları doğru değildir. 
ııı burachın temin etmek faydasını da suretle kcndi:'!i için asıl hedef olan har- ruhi kuvvet ve encrjilerı'.ni kaybettik-
kazanmış olur, bi uzatmayı temin eylemektedir. leri zamanlarda vaki olur. Bugün x 

Almaııyanın Akclenizcleki hedefi, İn_ .Naµolyonun dediği gibi İngiltercnin Franıız milleti de vaziyete hakinı de- • 1 Suriye meselesinde Vi-
giltcrenin nıünnklılc. yollamTıı tehclid kaıanacnğı son muharebeye kadar Al- ğildir. o, bir tabi olmuştur, hem de Hadise bir poşu yüzün- Vekalet, ehemmıyet e 
etmek esası olduğuna göre Almanya- ımın.rayı yayarak mecalsiz bırakmak evveli Vişiye, sonra Berline tal>:. O- ' den oldu 1 l · t d. şinin düşüncesi 
11111 Suriyeyi işgali ,.e buralardaki de- ~iya~tini takip etmekte olduğu bütün nun bir mukavemet hareketi göster- ça JŞl masını JS e 1 -BAŞ TARAFI 

1 
NCl ~IFEDt>· .... 

niz yuvalarını! ıelinde bulundurduğu \'UZuhiylc meydanda durmaktrı.dır. mesi ihtimali, kim ne derse dcsir., Akburuıı önlerinde bir poşu ~·üıiin- Pasif konmma i~leri üzerinde aza- . 
1 

~ı 
ufaklı hiiyliklü harp gemilerine tahsis İngilbrenin mazide, bütün harp- çok azdır. Milletlerden daima çok bü oen bir vatandaş boğulmuştur. mi himmet. Ye ehemmi.retle çalışılma- meydanlarını bombardıman ettik e~: 
:>lmesi Kıurı:-; ile 1\Jıstr \'C Filistin ara- terde oynadığı ve muvaffak olduğu a.-.·- yük şeyler bekliyenler, hazan alda- Köseclere köyünden Tahsin Aslan- sı , Dahiliye Vekjl.letinclen alakaclarlar:ı vakit, J<'ransı:ı hükumeti bu }J.are}<~~i 
!lındaki irtibat .vollarından İngiltere- ni roli.i, ayni tabiyeyi bu gefer de tat- nalnirler. türkün idaresind<:! bulunan 4 tonluk lıildil'ilmisiir. hasmane bir taarruz o!arak tela~rı 
nin istifad(':::İni tehlikeli bir vaziyete bik sahasına koymaktıı. ve Alman yayL Bu böyle olunca da artık Fransa, d)en·is» adındaki motör, evvelki gün Re-.nıi clair(' Ye ıniiel'\seselerin ittihaz etmemişti. Fakat Suriyenin lng1.~, 
:-;okm:ık imkilnını ela kazanmış olacağı g-ene evYelki gibi yaldızlı hülyalar ar- yeni nizam çerçevesi içinde miitalea sa~t 9 ·sıralarında Çamaltına gitmek ettikleri teclbirler kontrol edilerek ik- kuvv,etleri veya İngiliz parası :.le ~·. 
tahiidil'. kasında ko~turarak yorgun <lii~ürmek_ edilmek iktiza eder. Fakat bu yeni için Kaynarpınar iskelesinden hareket mali için tedbirler alınacaktıı:. şıyan çeteler tarafından istilaya 1~ 

Bu vaziyet temin .edildikten sonra Lecliı-. nizam, her şeyi ile topyekun f>vvela etmi~Ur. ~fotör Akburun önlerine gel- Heı· kaza kaymakamı sık :;ık kont- rama:ıı, Fransa hakimiyetine • kil_ 
:Kıbrısın isg~lin~ askeri lüzum his:-;edi- ---- İngilterenin düşmanıdır, sonr.a da diği zaman, içinde bulunan Eylenhoc:t rol :·azifo:-;i yapncak. mıntakaları!1da hasmane bir harekettir. Buna rBi ~ 
lirse yukarıdaki s:ırtlar altında bu işe M- fk k tl d ·· Amen'kanın.. köyünden Hulil oğlu Mehmed 'J)(!hliva- tcclbır alınınama:-;ındaıı dolayı cmnıyet. men hükOmet mahfillerinde gere1' \ı 
teşebbiis sadeleşmi~ \'e daha zi,\•ad~ ko- utte 1 uvve er un Fransa kendi üslerinden \'c ara- nın omuzundaki poşu:-u riizgarla deni- amirliği, kar~ıkol komh;hi -re diğ€r ala_ ziyeti Ye gerek muhtemel inkişaf!~,. 
laylaşmış olur. sabah Suriyeye girdi zisinden Almanyanın istif~desine im- ze uçmuştur. Poşuyu ~lmak için denize kadarlar mes'~l. tu~uı~.ca.~tır. büyük bir süktme'tle takip edi!Ille" 

Giridi ellerine geçiren Almanların kAn verdiği müddetçe buralara İngi- a!lıyaıı :\Ieh.~~d pehlıvan. ~racl~~. da- . Her ayın 2 ı ıncı ·gu~une kadar p~- tedir. l~ 
ikinci hedefi Bingaziye asker sevki hu- _öaıtar.ı-ı .l nçı ,::,aba.rede - ı- t rruzu vuku bulacak ve Fran- kıkalar geçt.ıgı halde, dcnızın yuzuncle ~ıf korunma hazırlıklaıı hak~ı!1cla \ ı- Vişi, 8 (A.A.) - Klornan Fernsll. 
su:;unu temin etmek olacaktır. Bunu dır. Eger Almanların bu mıntaırnlar- ız ~a bum ... a'.lahla karvlıyacak 0 _ göriilmemiştir. l\fotör tekrar Kaynar- lflyctc mal~mat \'eı·ilec~~ ve \:ıla~·etı~r divanı haı·bi, Dögol taraftarı iki ~~ı 
yapmak için İngiliz donanmasını Şar- ua .en~eısız Aıman usıcı·i tesıs etme- :a eger k"t ev ela bir lngili:z: _ pınar iskelesine dönmüş ve hadise hak- de bn malumatı Dnhıhre \ ekaletıne bayı ölüme mahkum etmiştir. Hııt 

1 ki Akcleni~dc mcşgul etmek lazımdır. sıne mus:ı.ade oıunur~a ı.nı, orta. şark. ;:::~ı:, ::niyen .b~r Fr~nsız _ Ame- kmıla tahkikata başlanmıştır. bil<liı'"tc•ldl'rdir. Üstü va Afrikasında Dögol lehine pt~ 
Bu da. ancak Suriye üı:;lerine istinad La muttct'ıkıerın vazıyetını teh:ıkcs~ At 

000 
paganda yapan üç kişiyi de üç seıı 1 edecek seri bir deniz kuvvetinin daima ırnyat>uecek ve Arap memleketlerı - rika, üçüncüsü de bir Amerika - - 000 hapse, altı sene umumi hizmetlerdeı, 

Şarki Akdenizde har<>ketlercle bulun- nm mınver devletleri tarafmd:ı.:ı ış- fanya muhasaması doğup gelecek- ilkokul mandohncıleri ~!!!!!!:.~!!.~'4 mahrumiyete mahküm edilmiş, e!?\ 
ması ile kabildir. Kali ııe netıce~enecektir. Hu işte .l<'rnn ır. M · b" k --- - --- Jaklerhıin müsadereiline karar ver· 

Almanya gerek l\Iora ve Giridde ::ıızıarın ve Arapların ış bırJıgı!!ın '.!l- ~ anısada ır ons er .l'l..ama taşıyormuş: • . miştir. .. , 
toplıyacağı 've gerek Italyada bulunan! <te edıleceği: iımıt .olunmaktadır. 1~te, Darla~ın oynadıgı rol budur. , · .l\.eçecılerae ısmctp·a::ıa. ı.nılvarmua Vi§i, 

8 
(A.A.) _ Bir kaç günde!~. 

a~keri kuvvetlerini Bingazi ve Trab- liür t-ransız.İarın tebhğı: Netsı~eye ge.lınce, . Almanyanın{ A- verdıler Haı-;aıı ogrn :::ı<ımının uzerıncte ım· J,a beri Vi~ide istişarelerde bulunan şı 
lmıgarbe sevk~tmek için bugün daha Londra, ~ (A.A.) - rıur Frmı·qz merıkayı 1'?-giltere~:°:.yanı.ndan 1;1ztı· .\lisaki milli, ~ehid Fethi, Yali Ka- 11111 uuıuıınrnştur. • mali Afrikadaki Fransız umumi Jllll· 
müsait ve daha mümkün hir vaziyete umumi k~ı..raı-gahının tebliği~ laştırmak ıste~eııı gosterı.yor kı, . - zım, Bornova Kars ilk okuJiarı Lalebe- .:>arkıntıuk: . rahhası general Veygand diin taYr.~· 
~ahip görünüy?r. ~onbahara kadar~.;- liitJer. - Darlan sıyasetı, lngilt~ıc- m.~ny~, Ame~ıkadan ?.ekmmekte::: sirntcn nıütc~!•il maıı~lolin or~estı~a:I ~o:·aıornpıda ~~sma~anc .1 "t~ı~y?- ı·e ile şimali Afrikaya avdet etroiştıı" 
:kcri kuvvetlerıni Trablusgarp ve Bın- yi ve mutte!ıklerıni agır ıki şıK kar- Çunkü 0 tak~ı~~~! b~gu.n zafer n~ sı, lıaşlarında Jlk tedrısat mufettışı ınıııua Alı ogıu :sucu Airr, rlu.ıı ... ızı f 
gazıye nakil ve oradaki kuvvetlerini :)ısında bırakmıştır. hunlardan 1:>ırı- na mevcut ~uçucuk um.ı~ere dahı·~=~ R.efet Ku~·tsal olduğt~ halel~ Manisayaı~~ yaşımla .natıceyc sarKıntıııı.c _,r•.11.>- ~;Ikh~y!~~~·ti;-k~y~:aktan bildi: 
yükseltmek fırsatını temin ettiği tak- nm tercıni zarurı olmuştur. ı da etmek lazım. g.elecektır. Amerı bır gezıntı tertip etnuşleı:dır. Ora Hal- rıgı ıuarıı eaııdıgıncıen tutuımu;;ttıı. rildiğine göre, General Dögol ku\•\'C 
cıirde sonbaharda havaların sermlemi- ı - uayri faal kalaran: Alma:~Ja- mn .tam kuvvetı; ı~e h~r sah~da, her keviııcl-e \·erdikleri konser çok muvaf- ;.:ıar.tıo4ıu1t bu!. · İ 

1 
Al :.ııı 

,.e baslı.vacagı- bu mıntakada :Mısır üze- rın Vi~inı·n muvafakatıvle rerıe~.me-' şekilde harbe ıştırakı! ... tngılterey~, fakıyetıi olmuş; Vali, belediye reisi, ısayrnKııda ı uran mevkünde Ha- leri ve ngilizler. kendi erince D1 ef 
" ~ .. ., " Al F d teın.m İBgalinde bulunan Suriyeye hücum ~ rine ııeri harekete geçeceğıni kabul et_ lerınc mi.ısaade ettr.!ek, ~urıyey~ A ı) ma~!anın ransa >;-1zun en k parti ve devair erkanı ile salon hırwa- ıiı ugıu l\l ustafa, tazla sarnoş .ıı~m.ıc mislerdir. Sabık general Katru d· 
mek icap eder. manıarın, Türkiye, ırak ve .H1sııı edece~t ~~l'.'~~~ard8:n ç~~' hem de pe hınç dolmuştur. rezaıet çıırnruıgı ve .ttarncü ogıu .\ı- halkı isyana teşvik için bir beyanııel' 

Libyadan ve Sııriyeden yapılacak tehdid <?<iıebilecek ou· üs haline geıir- 1 çok_ bü~ug~nu. ~etırebılır. Bu sebep- Şef Fikri Ürkmezin idare ettiği or- hacıı uo\'clugu şıkayet cctumı~ ·;c suç. me ne~retmiştir. ·Hükumet, SuriyP.de 
tazyik ile lngilteı·e.ri .Mısırdaki mev- mekte serbest bırakmak. ı ledır kı, ıun.d~·!k Almany~, ~r~~~a- kestra heı· pı.ırçasıııda dakikalarca al- ıu yakalanmış'tır. . Alman kıtalarının bulun~adığını te1~ kiinclen söküp atmak gıbi müşkül bir ı _ Vı~iye sadık .kuvvetlerle dahi dan taleplerın~ çok fazla ılerı g_otur- kı~lunmıştır. Kongerde.o .sonra, tıemin Hem auçıu, nem güçlü: rar eder. Suriyeden Iraka ge~en P. 
vaziyete .. başlıyacak olan Aıll].anya- müsade.meyı göze ·alarak h:areket2 I mek ve A?1-erıkayı kış~ırtmak ıst~~ edilen otobüslerle ?üyük bir eser ola- 1\.'l:i~aıııına, ınoni.ı cactcı~siııde ~e- man tayyareleri geri dönmüştür. ıııı1• rnn bu ışı ba~arıp başaramıyacagmı geçmek. · ı memektedır. ~aamafih Da~la:' k"- ra~ meydana g·elmış olan Akpınar ba- kır oglu saoıkaıı (Hacı) ~kamet. t!t.- len Suriyed.e tahrip edilmis ;3_4 A' 
~imdiden ke~tit·m~k miımkün görüle- 'l'abiatiyle ikinci şık tercih edilmiş.. l'~fla~l9:, AAlmerıkanın har~elA ıbş~.rat. 1

• ı·aJma gidilmiş, orada yavrulara ga- tıği aııe evmde ıçtigı içkının tesmyıt! hl'Ul ta,·varesi kalmışhr. tnğiltcre b~ 
. - · _ nı, yanı manyanın magu ıyeını ·J·, ·k ·- d'l · t'· B ,· i'I . - . · tıvl ı·ez·ı r • •.ı. • • mez;. . . . .. .. .. tır. Dar lanın ımparatorlugu v~rmeK 1 tacil edebilir. z.~ı:t~ ı. ıa.m ,e ı mış ıı. u ~e~ın ı( e 1..>a~ıı.ıp _ ça~ırmaK sure ,, e a e., :mrctle Fransaya karşı yeni ve ha kSI' 

Yaln~z barız bır. hakıka~ gozonund~ ıya.seti yüzünden .~ukua. gele~ıle.~~k 1 \:cılı \ c 1 efıkası ela bulunmuştuı. ç'.~'~raı~ınaa~ ve bu .halı men.etm~~ bir tecavüzde daha bulunmuştu~. 
ıl~rmakt;adır. Almanlar .G.ırıt ~adasına çarpışmalardan mutevellıt me::;~lı_y~tl Orhan Rahmi GÖKÇE ıs1ı;}_en zabıta memurl.arına !ı,ıkaı ew 

1 
Fran:-ıa imparatorluğunu .'$On kuv\·etı 

bıle denızd~n .asker !1~klı .ımk~nını e~- bu politıkayı takip eden Vışınm.<lı.r. iLKOKUL MUALLiMLERiNE ettıgınden tutulmuştur. . . , ne kadar müdafaa edecektir. 
d~ edememıştır. ~n~ılızlerm elınde Gı- 8uriye.}•e .karşı hareketimizin hedefı, *' 1~4çe~melik.te K.ı:;eçlıkayad-.ı Vişi, 8 (A.A.) _ Ofi: 
ı·ıcl harek~tıne ıştıra_!' edecek . hava Almanları ve ltaJyanları bulundu.k -

1 Kıbrıs Üzerinde yabancı SiCiL CÜZOANI ~Iust_ata og1u ~l~st~a, fazla sarho~ Buraya gelen ilk haberlere gör~· 
kuv\'etlerı bulunmadıgı halde bıle ln- Jarı yerde vtırmak Fransız ana ınır:L-1 l i\I .. V k'I t' .

11 
kull 

1 
oldugunu kendısme ıhtar eden nokta P·ızar gününün ilk saatlerinde trıı:rı· 

giliz deniz kuvvetlerinin düşman hava sını muhafaza et~k · zaferi teshil ı tayyare er r \ a~ı·ıı e a e ı, 1 < .0 •
1 

.~1~ mya - polis memuruna bıçak teşhir ederek li~ kıtaları Surivc ü~erine Filistindeı1 
kuvvetlerinin amamnz akınları altın- hususunda Ingilter.ey~ yardım etmek Kudi.i5, 8 (Radyo) _ Resmen bil-· ~U: erı_n.e munia~a~ .. 5~.c·~·· cu~ an ~~ı hakaıette Qulunduğundan adlıyeye yiiriimeğe basliİ.mışlardır. İngiliz 1'1' 

da Girid ada.sının :ıblukasını temine tir. Isti~b1ı1de de bu böyle oıac~ktır. dirildiğine göre, düşman tayyareleri ~~ıml· e~ı ~IL~V·atı r··gt~ı~uş .urd. ~.~c~zt.- ~·crılmiştir. taları Cebeli Dürüzden girmiştir. çar 
muvaffak olm·ısı çok ciddi bir nazarla. - H . . ı b .. K b .. . . 1 . can ~u, ma ıye ı.ı .ı uzerın en ogıe - K K a. . F ı 
. k,.J' • d'J k'· b ' . h J· tt'. c· · ı· ava faa.tiyetı: . . 1 ugun ı rı s uzerınden geçmış cr:.-;e menlere verilecek ve her öğretmenin, ı:ı: açı~mkt .657 . . .. p~mnlar devam etmektcdır. <ran:ı • 

l.L uır e ı ece ır are "e 11
• ..ırıc e Knhire 8 (A.A.)~ - Resmen b1!d1· de bomba atmamHdardır. 1 .1 -. . d·-. 'ht b .. k d· Ikıçeşmelı e ıııcı ::sokakta Su- kuvvetlerine general Dentz kuman•!•· . k . k d ı·· ı b" ... k t . •a . ?: ' , . . - , ı '<' mc1; ege gır ıgı tarı .en ugune a ,ır 

1 
-ı H 'd' b'. d ı.... ço ~a ı~ a .a arca!ı uyu. ajJ.< re rıldıgine göre lngiiiz tayyarelerı, Su-ı J Lul d _ . , .f 1,,. .ht' a d k cyman og u amı ın ıI sene en;Je- ctmekfodir. 

kuvvetlerı hımayesınde denızden as- rivecte hare.katta bulunan orduvu .. ~~~. ~gu kvl~zı tae eltı.ıf ı ıv _, e ece ' ri Reviştiği Mustafa kızı on yedi ya-
k ki . h d· . ff k J J • 1\Tormandı· vapuru guı·uugu ta ( ır . ı ve cezi.Waı· sıra- N . . b . d . ---000---cr ııa ı uırnsun a mu\ôa a o ama- müzaharet etmekt.edir. 'fayyareJeı· ıvı .· ,1 b 1 • k .. d b 1 , . k şında ecmıyeyı, e eveynın en ıste- ; • • • b. 
ına:-;ı. Almanyanın Bingaıi ve Trablus devriye Ut>ll<>ları yapm~lar simdiye mu··.sa""ere edı"ldı" :-iti,). eB uı~. ~dr da bn~u ~~yet akul~n.tch~b~ diği halde vermedikleri için kaçırd!ğı Bıngazıge şıddetlı ır 

·kil · d k · tı· ·k . kafil ı :r:-. ' · 11 ıı. ,ucuz ana ır goz;ı m, asa ı ı -o · d F . ..t. 1 me\ erme e uv•e 1 a::ı er e e- kadar hiç bir mukavemetle karsılaş- l' . ır . 
1 

kA · ti · k ve " yaşın a ~atmanın evıne go u- h •• ld 
ı·i.~ıi .. sev~e mı~va.ffak olamıyacağına en mamışlardır. . - _-:-öat taı'atı l Del aa.b.ıted! .-:- ~~ın. ı:ıu.t .. ır;.1!~ ~.e~.e ı ~a~ıye. nı, . \rere~ kızlığını kirlettiği şikayete - ucum yapı ı 
ouyuk hır clelıldır. Süveydada çarpıpnalar· yecegı hakkında teminat verm15·ı;ır. . n~ını,k hu~~s·~ .. but~n ~;cumeı halını! dilmış ve suçlu yakalanmıştır. ( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

Suriyede toplanacak büyük bir as- Londra 8 (A A ) G( Dentzden Amerika, .Martinik adasındaki .ı ma mum ·un o aca < ır. 1 Kaza: l . l d R" ('C' 

keri kuvvetin ,Filistin üzerinden geçe- Visive geİen 1·1k te. la-rafla; Surlyede Fransız altınlarının nakli takdirinde Abımcakta Şehitler yağ fabrika- mabY_e Aufç~şk arı yaptın~ ar ı~·· b. ırdu~-· 
ek k l b .. "k b" "l" d ~" eo.. ' • d ı ç •h •kA - mı ı rı a avcı a;yyar~sı ır r a~a a vanı~ı . ~yu ır ço u e Cebel Du;r~da Süv.eydantn nemen haber ar edilecektir. Martinik su-a - ay I ti an :-.ında. Davi oğlu Yuda, çalıştıgı ma- t . ·a. . koval-amıs 'Layynl' 

}..-re<;mesı ~k tehlı.kelıdır.. . . . . cenubunda şiddetli çarpışmalar ol _ rmcla Fransız. gemilerinin harekatın.- kineye _sağ e.lini. k_aptırmış ve i~arcıt ~~~~b~~~t111\e8~cniz~ 'ata~~k kacmı~ ı.- Alman~a, b~ı. ~uz me\sımını de_ ş~~- duğunu bi.-ıirmektedir. Süveyda, Ş::ı.- dan da Ame:ıka hıı?erdar ol.a~aktıı,. Bazı bakkallarrn sakla~lık'ları çay- pa.rmagı kcsıl~ıştır. Yaralı memle-
11.~ ~kdenızde 1.:sıaf ~~me.kle pek büj uk mm 80 .ki~metr.e kadar cenu:bi ı?ar- Buna muk~b.ıl ~merıka. Martı_nık a_du !arı, yüksek fiate satarak ıhtikar yap- ket _has'tahanesıne kaldırılmıştır. tır. 
bır zaman kaj betmış oJ.ıcakt_ı~· . kısindedir. Umumt karargah .Şeyrnt .. sına zarun ıhtıyaç maddelerı verıl - tıkları hakkında şikayetler vardır. Bu Bı!. çobanı vurdular: Dütüıı harekattan tayyarcl<.'r!m!;~ıı 
Alman~a. bu A ~h~da . ~~gılız denız tadır. mesini temin edecektir. Ancak bt~ gibi satıcılaı ın meydana çıkarılarak Karaburunda Kurtuluş mahalle - hcp;;i üslerine dönmüşlerdir. 

kuvvetlerının hakımıyetı~ı ımha~a mu- Fransız tebJiii: maddelerin Fransaya ve ya c;iın~ılı cilz:ılandırılması için araştırmalara 3inde oturan V·e Araplı ovasında çift- .--··-----------.....,1 
vaffak olamadıkça askerı harekatında Bcyrut, 8 (A.A.)' _ Fraıısı:t baş- Afrik~ya gönderilmemesi şarttır.. başlanmıştır. liği bulunan Said oğlu Ali Kur~ım, 

kumandanlığının tebliği,: Vaşıngton, 8 (A.A.) - Amer)k~- Son defa İzmir piyasasına getirilen kendi pamuk tarlasına koyunlarım Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 

İngiliz kuvvetleri bu sabah saat nın Londra büyük elçisi bugün Har•- mühim miktar çay, bugünlerde satışa sokan Kırklar köyünden ismi henüz 
3,45 den itibaren ~riye ve Lübanm ciye nezaretine bir ziyaret yap~ıştı~. çıkarılacaktır. Bu sebeble bakkallarda tesbit edilemiyen bir koyun çobanını 
cenup hududundan ta-acraza g~çmh- Vaynat, lngilterenin her hangi bır ve çarşıda satışa arzedilecek çay mik- tabanca .kurşunu ile ağır !Surette ya-
l~rdir. Öncü kuvveıU.erimi.z düşman- barış için ne düşündüğü sualine şu tarının fazlalaı?ması muhtemeldir. ralamıştır. Yaralı hastahaneye kaldı 
la temasa g~e:rek talimat dairesin - cevabı vermiştir: rılmış, suçlu tutulmu~ur. 
de muharebeye devam etmeı.lriedir - - Hükumette tereddüd mevcut de DAR ve BASIK YERLER Hadise hakkında tahkikata devam 
Jer. · ğildir. Bu milletin muharebesidir ve H-an odalarında basık, rutubetli ve edilmektedir. 
Şam civarında Mezza tayyare mey .millet te bunu biliyor. dar yerlerde bulunan imalathsne, -

Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
ikinci Be7ler aobiı No. {80) 
Hutalanm her stba öjleclea.....,. 

kaMiYetNaTL, ....... 
Be~:ta~~iıı!'J;.3~nkbi:..= danı lngiliz~r- t1lirafından bombalan Vaynant, Amerikan yardımının At.

1 

atölye gibi iş yerlerinin tesbiti için, mühlet verilecek, eğer müesseseler 
p.nınd& kabul eder. mıştır. Ha.sarat v4~rsa da iJ.rsanca za- .lası artan ,bir hızla geçmekte olduğu- her semtte kontrole başlanmıştır. Bu mühlet sonunda istenilen şartlara uy 

, .. _______________ .. yiat yoktur, . 
4 

, -1 ... nu bildirmiştir. 
1 

gibi yerlerin sahiplerine kısa bir gun görülmezse kapatılacaktır. -

• 

nı 

in· 

ec 
se 
sı 
su 
li 
ki 
• 

hl 
tc 

y 
n 

s 
s 



ir 

.ı 

)· 
ıı 

) . 

rı-
1) 

), 

il• 
o 
.) 

e 

.. --r--~--
{AlllAOOLU) 

Macaristanda soldan 
gitme usulü değişti! 

r 
Halis Zeytnnyağmdan mamul 

Ömer Muharrem 
Çamaşır. Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

' f J~;·::; ... ı;;~·;;;· .. A~i;iiii ... ii~~i~·;~ 
PAPUR USTA Berlin, 8 (A.A.) - Macaristanda 

yollarda soldan gitme usulünün kaldı
rılması, 13 milyonluk bir masrafı mu
cip olmaktadır. A.lmanlar sağı takip YAZAN : Mü/it Ramiz ettiklcrinsten, Macaristandan transit 

, olarak geçerlerken ,müşkillata uğrnmış- ı 38 Kuruştur 
Diin öğle üzori, köyün taht:ı rnin<l·' d-ar kötülük bilmiycn mahlUkla!·dı. l:mlır. Bu usul. o zamanlar haz1 hficli- "lllllı•••••••lıim•••••••• 

resinde sala veriliyordu. Bazan köy çocukları yanlarına gi- 8elere de selX"b olmuştur. 
- Yine birisi öldii, dediler. dince, tehlike görmüş gibi birbirfo ı:·---
Zehrayı cami tarafına solladık. riııe ;;okulurlar, tozla, to~r~k!.a .. rö - Muğ~adti şiddeti bir 

Dönüşte: tu~lanan yüzlerinde zaten ırı g_orunen 
- Hic be camm. dedi; Papıır ustu gözleri büsbütün bü~Türdii. Onların zelzele oldu 

inıiş!.. · yegane ark~~daşları hayvanlardı. - Baştarafı' 1 inci sahifede -* Onlarla beraber oynar. yerlere yu. 
Bu bir tek isim, uzaklara i•ıtikal v-arla.mr, sulara düşer, çamurlara, saı-smtılarclan sonra hamdolsun bir hu-

eden, çocukluk günlerimiı:t sanl~i bulanırlardı. sar ve ziyan yoktur. Maamafih halk 
sembolü imiş gibi, beraberın<lde _ bır İçlerinden birini, Pap~r u~taııın çadırl:mI~ yut~aktadı~. ~ 
Ylğın hatıra sürükledi. Daha . o?r.u- küçük torunu (İkişi) bıze çok gel- Bazı aılehrın evlerıne taşındıgı ve 
su bin bir gece masallarındakı sıhır- diği için daha iyi tanırdım. zelzelenin şiddeti geçtiğinden yakın.da 
li ~eccade gibi, beni keskin bir tefek- Papur usta köye geldiği z~man, biit~in .. ~chrin evlere nakledeceği şiıp-
kür süratiyle geril-ere götürdü. hayatı bir kaç gün ve hazan hır kaç hesızdır. 
Annemin ölümünden ~onra b·ı~lrnm, hnfta i~~iz geçerdi. . .. .. Şimdi zelzelenin feci plarn;osunu ya_ 

bize kalan bu çiftliğe yerJeşmış Vl~ Gündüzün erkekler, çadır onu ne palım: \.. 
toprak işleriyle uğraıımağa ba~l:ı - oturup siga~·alar ağızda, :>el)(!t ö - Resmi ·kaynaklardan aldığımız ma-

t rerlcr 'karıları ile kızları kapı krqH lumata göre Muğla ve civaruıda vuku 
rnı(;i~tlik. bir vadinin ov·aya :'.'?ld~~ı dolaşı~-, öte beri satar, i~ görür ve bulnn Y<!l'ımrsıu!ısında ş~~ ~a~~!~·at_v~ku 
~~erde, cHasan Çavuşlan koyilnuıı (hak) toplarlardı. bulmuştur: l\Iuglada 2 olu, - agn, 6 
hemen kıvısında idi. Sonra .. Bir sabah, Pupur usta bi- h<lfif yaralı, 4 ev .\'ıkılmış ,·e 99 ev de 

Bu vadfnin dibinde senenin her meY zim kap uda gözükür: uzun, zayıf az hasara uğramıştır. 
siminde ayrı bir efsanenin ~arkısım vücudunu y~tmult-:ırak sadaka !::;ter Piside, 1 ölü vnrdır. ~22 ev ~:ıkıL 
söyler gihi akan kiiçi.ik bir der" \'ar· ı:rihi babamdan is ister: mış, 322 ev de ha~ura ugramıştıı. 

' ~ Be\' -derdi- "baklalar tam çapa Kafaca köyünde 2 ev yıkılmıştır. 

AL SANCAK 
lataayon kar,ıaında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

AD 1 L' B I R. 

eh.Çiftlik bize bütün canlılığı ;le in- tavında.: Şopar1arla bir giriven;ek YerkeRiktc, 25 ev yıkılmış, iki ev az 
tikal etmi!3ti. Dış a\'lunun iki ya?~ııt: mi'!.. . · hasara uğramıştır. .. .. Her ıubeye aid haıtalar kabul ve mü-
daki binalar ic-arcı, ortakçı V€ ı.~5 H<!men erte::;i sabah ovada beli hü- Akgedikte 57 ; Karakuyu koyunde tehaaaıaları tarafından tedavi edilir. 
aileleri ile dolu, büyiik annemin .~?:g'- kük karaltı insanlar görürdüm. Stı- ~o; Geveneste 2; Akçovada 52. Koza- Mu··essesede her zaman 
lığında ekilen tarlalar başak Ye fılız· b•thın ilk ısıkJarmdan abamın alaca ~açta 8 ev harap ve 22 ıev de hasara 
!erle örtülü idi. . k~ranlığın~ kadar rlur~rndan ç~ılı- uğramıştır. Bayır köyü.ı~de ele 105 e'' doktor bulunur. Tel 291 Q 

Evde Ayşe Dudu isminde hır ~rap '!ırlardı. . harap :·e 94 ~vdh~sfarla udgram~ştır. ~.~- o,. 
hizmetçi kadın vardı. Bazaı: :ıı!:_ct0 Hazan gez~ek için yanlarm:1 ~ıl - mı .'·ekun halın e ı ac e e erse .. ı-oı:. ~eı9 ~epetlerle önümüze düşer. bız! ynl~- tiğim zaman onları, teneke hır kaı) :-ı~r"ıntısın~<tıı 3 vatandaş _ olmn:,. -
seklere «Ahu Dudu» toplamaga ı:ı:o- etrafında bağchış kurmuş yağ::ıız bul- agıı·, 6 hafıf yaralı varclır. v25 e\ ) ı
türu··ı·du··. Bazan da h~wlu dolu bohça-. gur corbfünna veva duru yayık ııy- kılmı~ ve.va oturıılmıyacak derecede 

P ' · · b ı d ha"aı··ı tıO.ı·anııs ")":::: c\' de az ha~ara ları yüklenir; çağlı~· an dibinde « erı ranına kasık atarken u uı· 11ın. :. ·' • eo ••• • _._, • ' • A 

ini, ııe yıkanmağa giderdik. Bu:·~·"' Reni her göri.işte Paptıı· nstamn ugramışlır. İl')te smı s::m;ıntının plun-
köyden yarım saat kadar ile~·i~P. .. ~n!:. bana anlatılacak lıir dereli olurdıı. çosu lıuduı:: . 

Çağlıyanın bir kız sac;ı gıbı ?r}'I! Hazan sığırtmaç ve çobanlardan ~i- Halen yuzlcr~e v~tamlaş evsız ~>a:k-

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cilc!inize tabii ta
ravetini iade etmek iatiyoraanıa 

SEBORİN 
o··ı·N'ii ı'nen sularının h.·ıvuza gerptık]e. k:ıvet 0deı· b·ızan babama tavas.,ut- "1Z kalmıştır. Şımdı yazdır. Belkı ~clZ· 

""... - '· "' ' • · ' · · I· b" · · k t k·ı :F kat kıs O\'le Kull M 1 cak ri damlakır, eteklerde bin he"te:.rf' t[l bulunmam içm benım çocuk 1·ık- a ~ .11 .:-ı 111 ı çe 1 ınez. a · " anınız. emnun o a amıa 
P . . . ~ k t• d k ~ 1 . ·d B a ılegıldır H d. N .. h t ç tahavvül ediyordu. « erı 1111» nag!llf' -a ıme o unmaga ca 1~11 ı. n ,_!'1- • • • • ·ı . ı~ am 1 uz e ançar 

den yoğrulmuş bir tanbur gibi hir mer ·ihtiyaı:. çehrede ·acıların ifadesi Her~erııı kı~a kaclar bıtırı mesı a. 
darbe ile saatlerce inliyordu. ·el ahi biı- tebeRsümdü. Harahn1n her zını<lır. • Sıhhat Eczahanesi 1 

Ben tatillerde buranın adeb ti!·y~- . .;eıwsi. ;;;ene.sinin her güni.i onn bir ı..-:- z I· 1 b. h- r··rı .. görünürken Kemeraltı - tzmir 
kisi olurdum Havuzun çağlı;ran dı- tırap hazırlamı~tı. e zc c ır~ a 1 ~mı~ iddetli bir 
bi~e vakm kıyı$mda, e'lraff hilğü~·I- • En cok ~vindiği zamaıılar lıab~!Tl- ~e~~n .ı~rtşe~m ldgecoesı ~en.ek~clefa dah•t ll" catlaklıklaı· olmtısttır Zelzele de-

. . . .. - ö- .. t l· 1Jnr1 •le 1 ld • b" k r ı . l il \eı:ıaıı-;ın ısı o tı. gece 1 1 ' ı '" ·' ' " . . 
\enlerle çevrılı, ustu "' .gu < ~\1' ·1). < a2ı a 1.gı. ;rk' aJ. ;:·ayı, .m~Hzı ,.~; olmu8sa da hafif geçmistir. Ru şiddet- vam ediyor. Ha::arın tahminlerden 
örtülü tabii b~r kamcrı.~·e. ,·alcı 

1
• , 1~:,., ıc·ı:: 1 k·:ag.ıııı~ı _ ıçı.nc.le:ı b. ı:·dı made:~ı,n ~oıeıı~as:.a. li sar~ıntıdan' l!eıw Aky~ıl karakolti ci- fazla olduğu anlaşılı.ror. 

clım, semaverı yakarb· .. ~eı:w .. t ·ı:ı ... 1 do~aCclg. ı a'e_Hn tıı 1 Uc ,ıkı·o··~\' ln,·1 ~\\" \'aı-ide, Dab11ğha11e taraflarında bazı Cuma günü de öğleden sonra bir yer 
k · . d ıze sogu < ;u .. - ırını çar agım op ayıp . ( ·-. '. - ·. 8erer ve e St>Jlja kak . 1 , 1. ,, ~ .. lerd· 1 akiıı 'hlih omhıı ~vlerrn bacHları yıkılmış ve bazı evler- :-:arsıntısı olmuştur. 

rı arasın1l i'lalınca uraı c ı. r ı .wagı gun ı. , • . • 

1l-5te ben ·P~pur .. u~~ayı, i.1.k def~'. 1)~1 - baznıı hu yegane saadetini dt• alıror- 'T -c" z· 
rada geçen bır gunun ak~amıııda t.t· du... . .. ' . ,· . .r. ıraat 
ıııdım Bıı ~ene, koca :-:u sene::-ı, de1e t.t- • • 

Gii~es tepelerin arka:-ıına rlii'$Li 11c,• sıı> da ovayı su hastığı yıl, paı-a:mıı 
büı:1bütü~ koyulaşan patikadn ..:ele alamadan, iistelik lıir de el-aya!<: \"'YC-

Bankası 
serpilc viil'üyorduk. Söğiitlerin ?"ıl- rek gitmtşti. . 
dığı, ka~aba yolunun patika ilC' 1m·lc•-ı Henüz daha sabahtı. Babam yuka
u-i verde eşekten. köhne arnlıada•ı. rıcla :-:ofada penc:ere yanına ot1Jrmuc-1 
,. gl · vak "arı çıplak kadın ve ':.<•- kalwesiııi içiyordu. Bedel Şalıan a~<l 
• a ın a, ' ·' b" k r·ı 1c k 1 cuklardan mtite::-:ekkil ır -a ' e 1• ara ·apıt an: 
k ., l· t k · - Etendi ağalıt•y ! Papur n,;ta ~Pl-

a ı ı:ıı aş ı . · . t · ı · ı ı · 
Ayşe Dudu b-ana dönerek: mı~, para::ırnı ıs ıyor. < ıye ~e~ e~~c ı~ 
_ E .... ! Küçük be~-. dedi. P:ııHır A Babanım o andaki tchev~urunu h·ı

Usta da geldi. Artık oraklar. yolm:ı- la h'Ht.ıı·~ıyotum. KahY~ boga:rnıı ynk 
lar başladı demektir.. mı..-: gıbı n1tktmara!( fı~ladı: _ 
K·ıfileden :wrrlaıı gene \"P ~-a~lı - Ne parmn he! -dıye lıa:;rıvcw-

' . dl ct b . ? v ··-· kadınlar dadım gilin ehafını ,ı!r ı aı·. 11- ııaı·a ,.:ene~i mi u sı>ne. ı eıııgı 
ö\·1e ;okulgan, öyle ımıni:-: :)Cyler~lı \·elmi,l'or nıu? Defedin herif!.. . 
ki· .. Ağızlarından t.abe:;1süm hiç ek:;ık Papuı· u~·ra gitmek islt>mem•~~ .. h•:z
olmuyor, mütemadiyen konu:;~ıyor • ın:-tka1·lar zorlamı~laı-, o rint• ı.;ıtnll'
lardı. Neler anlatmıyorlardı, 11eleı-. .. mıs.. . 
Üzerlerinden akan ~efalete tah!at- Funın yanından doğru .;rsleı·i ırelı 
]erini aksettiı•en neşeleri arn:-·ıncla 't'Ordtı. füll;am uzun donu ile ;ı\'l~t,V:\ 
tuhaf bir zıddiyet vardı. ineli. Hirnz soııı':l Papur u:'lüıyı cli"n-~ 

KURULUŞ T AR1Hl 1888 
SERMAYESİ 100,000,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muamelel..-i 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikı•amiye verecek 

265 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız taaarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede t\ört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana zöre ikramiye dağıtılacaktır. 

·I Adt'::t 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adt't 500 Liralık 2,009 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1,000 Lira 

40 Aclt't 100 Lit·ahk 4,000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Lirahk 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DlKKA T: He&aplarındaki paralar bir ıene içinde elli L:radan qağı 

düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fazlaaiyle Yerile
cektir. Kur'alar •enede dört defa, 1 Eylül, 1 BJrincikinun, 1 Mart, ve 

Uzun boylu, yaşlı bir erkek, es.!- döve dıı-ıaıı <~ıkanlıiar. Buruşuk e...;- H1asiran tarihlerinde çekilecektir. 
iindcn inip hayvanını yedeiinc ala- rncı· yüzü Y~r ~r kanıy?r~~· Kü~ük ~~~~~~~~---~~~~~~~-~-~~~~---~-~. 
rak bize sokuldu; dünyanm en kıy- lorununu elınclen tuttu. ıkısı ele arka ,,0 nra: Biraz daha sokulunca Papur ıı-.:tanm 
metoiz mahluku imiş gibi ezile, büzii- larma korku ile hak~ı haka mm k!a.'- ~ k .. d 

.., - Rinyol şuna ba kacai,"im. arıı:ıını gor üm. 
le «hos ueldiniz> dedi, hatır "O!'d:ı. lılar. M h b b d 

"' 
6 

• t . . 1 l)ı')'e 1·ıa~ve ettı·. .., -.. er a a, =-en ura a ııe arıyor Mahsule, havalara ait hır .şeylnr "ÖY- Pcıınıı· us ·anın (Hali) ısm.ınc e Y"- " , 
ledi. Beni eşeğine bindirdi.. Ornklar.· tişkin bir kızı vardı. Hati hı!· ?eyaz İki, üç dakika sonra Hat~ önde, Ay- . u~.edim. Öğrendim ki, Papur usta 
da tarlaya gid.ersem. hana düdük •:e nenle ~·iganı kadar güzeldi. B~~· ye- ~e Dudu arkada bulundugumuz ·~·e- harman soııu birdenbire hastalanıver 
tayyaı e yapacağını vadetti. meni ile :-·~m topladığı, tarak ~o! !f'.~~ re geldiler. Hepimiz Batinin f.!trafı· miş, soparlar onu bekliyemcmiş!er. 

Çiftliğe ayrılan yola geldiğimız mi:-; kıvı~:cı.~ ~açlar~nın çeı~çtfı"~i:~~J: nı aldık. Herke!-! bir ~ey soruyordu. Paırnr uirta burada karısı ile rahrn.: 
zaman; gün, yıldızlı gecelere intika·ı ?~me:· 1vu~u. /:r1z ~ı:t1 • İ~i ~~~·a i~ci ..... O gün sazlıklardan iki adanı kalmış. H:ıvalar soğuyunca. Allah 

t k ·· ·d· Papur usta heni e ın goz ere ::-u~ enmıs ı. .~ ' peyda olmuş. Birisi ağzına bir men- razı ol;,tın Hacer teyze oııl-:.ıru ma· 
e mkte ~zde;ed.1 ~· ,;01 bo,·u·n~ kaı.1 1 1 : clislcre mahfaz-a olan dudal<ları h:.r şe en ın ır ı \:e ,, . t b .. 1 d . k d ırurd•ı Bu dil tıkamı~. diğeri kucaklayıp hir a- 1-ak damının bir paı·ça~ıııı ~evabına 
yan loşluğa daldı. Sanki, kırk 'i'lH ~e- t: C:-;d·~~m e. aım'll açı .b.tgöir'ii . . :·~;I~ ta bindirmiş ve onu yaylada bi:· or- verivermiş. O kıs Papur ustayı hoca-

1.k b" · maz· deg-il de varmı takip un ıger çıngene er gı 1 :; , ... • mana göti.irmüsler. Üc.· gün ormand:ı .''a göstermisler. Hoca muska .vaz -ne ı 1I L • k .. 1 ~. . cık "'"'rın . J • 

d k b .• ka" günü t·1>:1\'ormuş ıri!ıi ·upanmaz ve gom cgmın a · ·· ~. - kalmı~lar. Yiv. ec~k. ic.ecck bufmaı<ı mıs. Fakat Paırnr usta ehli im:mrlaa e ece il y '". ı f k 1 I· ·mı. kcı•·n" . -
yi.lriiyordu. Bir kaç adım ileride bn· ~en ış ırıı:~tsın~ .0 ;.uı~·~: ,:s 

1
,., 1::lh gi.içlestiğinden köye dönmeği dfü~lirr- olmadığı için muska 'te:-;iı' etmemiş .. 

şun arkaya çevirdi, gülümsiyen gö~- .. n~.e~c mk~hemakıl ırdı ıe) l!\ • " meğe başlamışlar amma Hatinin jan- Hacamat yaptırmışlaı·, kar olm~mı~. 
1 · ~ k halind düscn gölge yag- goruıııır. a .sa anır ı. . ~ darmaya haber vermesinden korku- Sıtmadır diye sekiz on hap yuttıır· 
erı, sadgna d h haez.nd"'ı· Genis, hol şalvarına cl·ah ı ;,ıgamı-
muıun an a a ı . · k 

1 1 
.
1 

b . yorlarmış. Hnti de kendiı:ıini öldiirme ınu~lar. Faide görnwnıi~ «Bugün ~·n-
p P ust nski bir toprak j!';dr;i van mevzun :ı ça arı 1 e u ı;ıngene !erinden rekinmiş onlara .Yalvarmı:: .. rııı i>lliı·~ diı·orlardı . 

. h . a urb. .a. "' ·a· Yazın ko··",.1 ... r~ bakiresi köy delikanlılarında vahşi -: · J ı tıva..r ır çıngene ı ı. , . -~ ·u·zul • l 
1 

«Beni bırakın gide~·im, vallahı ~iz.i * 
d k rfa ve oraklarla uğraınr, kışın " · ar u.ran< ırırc ı. . ele vermem» demiş. Düt.ün gün evde Papur ıısladan 
b~e~~diğim, bence meçhul ·Meml,'r- ~aktı yılcl~zl~)"~}z glctcclerı.ııu·le, ova Ha ti ka:ıhu mı, omuzlarmı ~cdclıı·ı- bah:-;cdildi. Bir hiddet dalga"ı mrd-
d .. _ .. a· \"! >CR e ~nmış uıı· me em gı H snran l.. . h ) ' 1 t 1 v k J .J 

e omur !'-lure~.,'·. . Çingene ş·arkılan ve diimlıelek SPS • !yor: '. . . . .· c ucr.zır a ın< e ora ıgı ·ap auı. 
Bu egmer yuzllt uzun da~ı başının 1 .· 1 . l-1 . . .. k .... •l ,.· - z.tten onlaıı tanımı~oıum t.ı.. - Hay Allah Papur ıı~ta ~·ihi rn-

go .. u·· .. 1 .,,.11·.1+ eııy e coş.m atının tur n so\ eJ .p ı>· k 
zaman zaman r nme:-ıı ı e, - '· " .. bc>k ·ümnsıı . ,·.. . b··c h" r ıyor. . yun uru~uıı. 
vcşermeğc ve canlanmuğa koyulur. go · 1 :. .~ ·1 ~~ s~) ıı ı{ınf ~.un/ ı'.l Fakat bu yalana büyüyen g;iz!erı - Ayol hiç söylemiyorRunuz hoca-
K.ara kagalar yerlerini,. i8kete ve İ"l- g~'.~~l~{/. c, l 

11 aı 111 e ra 111 
'l O!) .ı- bile gi.ili.i.~·~.rdu:. Hatiyi .e.ı:_tesi .g~in ku- ya!. Kürt c!enwz. çingene deme7. finti 

pınozlara terk ederlerdı. Ahır ve a· 11 

1
, . Jl ıt· . 

1 1
. 1 1 

rnkola g-ututmııslıır. llıkaycsını Ol1lıı- il<' gi.!lene sala verir. 
- y .ır ~11 ııe ~ ıvı <'V eıı< ırcı:e.c •11· - • ~ 1 1 ğıllar tekrar boşalır, sıgır ve C11g1rt- . F·tkıt olmadİ ra da anl:ıtmı~. ag amı:5 \'e 8Ua - P:ıpıır ustayı yine bir iki çlngPIH.' 

m:ı.ç yine biı leşir, koyu renk tepe • clı.1,.:. ·k .. 101 cier~clc l • ·t' .· . 1 1 l Jpı-e ıı:K im olclukl·:ınm tanıını.)•orum, kfiı·ueunun nezaı eti altında me7.nr -
1 1 1 ) .. .. le -..•ayJahr O ~ >il ,ı s. . il IS Jıo;llll <.O.C ll· ) •••• J . ]' b .. 1 ··yl' ·er 1' ' lıktaıı .Yedi adını İİlC'.\'e O"Öm 11ii1t>J'. ~rı e a aca ı su~·~. _ı:· ". k 1 < ~ı .ogr:.ı ran IIati. koruluk boyunca gl'liı kcn, Hrı (oy e ı< ı_. ~·ı JO, ( ı ı('> t .' \''C <'.~. ,.. 
g~~~r1~~!·1 .yeb~e~hsız ıgtı1ıı ı d. •0'l)1· )rcct <·n O\ı' a, "az !ık ı.ud:rn doğnı hfr iki nura işitil- va p a ı1• vcr

1
m ısk·. ~ı~t::ı vuşb •

1
·L .ı l e 

1
w1z Fa kat gömü ldliğü yHin, nur içimle 

guril LU u ır aya a -a aş,ıı-1 ı. . 1. cıı· ·in· d .. t 1 1 \·a~uH an rnR a ıp ll!'ll u am:t\' nca y~ıts111, Hacı Ahmet ağanııı kal>riıw 
k .. . . ..,. ı mıs ve ı;;onra -.en s ı oı· na ·ı nz:ı,c .k b · 1 l y •t ı' . k ld y 1 1 k. l ~d Her ~ne ·oye, nısan ~ agmur.aı·ı- ,: .. · . il 11 J·uc·ı ~rııı 1 .,. ki• ·a·a aya nıa a m:ıwı g-ı me e!::ır yn ·ın o ugu :.ın aşı ıııca ·oyr" a e-

ki t·~· ı d K · las,ııı ıl-ı '1 1111 ' • g ( '1 ıı .. <l. •1• - 11 ,. · la· -· k t k 'k d. H Ah d" nın seyre eş ıı.n ~ıra ar a « ~rpıcte ' .. .. 
1 

nıgmen ıt1 ıntıı gc 11{1 a samm ı"a- H ıyameL ·opu\•er ı. ~H'J me. ın 
Papur usta çadır kurmu~:\) haberi 'Y<ı- ~ırB. goıh·~du~ cdr. bı·ı· k"•' •ru·-, babına doğru. köve elleri ho~ dönen oğulları muhtara gidip şikayet Pt!lliŞ.-

k 1 b 1 k .. u a ı:-ıc en .. .,. " .ı ::ınııra . . · 1 · 1 ı 
yılınca, artık ahve er oşa ır, oşe . r ~l . ·tm·ştik Heni.' k" b·:ıkkal Ahmet ıle arkadaşı Muh:ı!rt'- er. Ileri gelenll'r ön ayak o.muş ar 

- . - -........................................ , .......................... , .............................. , ................. .. 
lzmir Levazım. .A.m.irliii Sabn Alma Konıdyonunclanı ' 

' 

1 - Tahminen beher kilo:;u 2 kuruştan 1515 ton meşe odunu ka-
palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 30300 lirn muvakka1 teminatı 2273 Ji -
radır. ' 

3 - Şartnameı:;i komisyonda verilmektedir. İhalesi 24-6-941 giinii 
saat on altıda Gelibolud:ı eski şube binasında komisyo:nnmu
zun bııluııduğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İstekliler mezkur gün ve saat oıı" beşte teklif mektnr,l-arını 
komisyonumuza vermeleri. 3 9 14 17 

Göztaşı alan müstahsillere 
lZMİR lı.VC]R ı'(' i;zr.~1 TARIM SATIŞ [{00PER.4.TİFl.JERİ 

BlULIGINDEN: 
Yüksek Koordina:-iyon h-e} 'etinin, 23.5.941 tarih Ye 4815 sayılı Resmi 

gazet-ede intişar eden -· 150. sayılı kararı mucibince, ildncikanunun 941 
tıırföiyle Göztaşının kilosu 20 kuruş olarak satılmasına ait 121 sayılı ka
rarın ·talbik mevkii ne girdiği 19.3.H 11 tarihi arasında Müstahsillere bir
liğimiz \'<'~'a birliğimize bağlı kooperatifler: tarafından yapılnıı~ olan 
Göıdaşı satışl;ırında tathik l'dilmiş olan fiatlerle 20 kuruşluk fiat -ara..,111-
daki fark alıcılara iad1..· olunacnktır. 

.Alıcıkmn müstahsil olcluklrmnı mübeyyin iki niishalı birer vesika ile 
Gözta~ıııı satın aldıkları m:.'hall<.>: Birliğimize Yeya Kooperatiflere: mü
racaat ederek miibayaa ettikleri miktarı hazırlmrnn lbt('lere kaydeti.ir
ıneleri li.izumu ilan olunur. 

Listelerin ikmalini mUtealdp finL farkları iade olunacaktır. 
5 7 9 (2025) 

Memur alınacak 
/JEVLb'T DHMlRYOLLARI.:.VDAN: 

ı - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere 
müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 
alınucaktır. 

2 - Müsabakada kazananlara 60 lira ücr.et verilecektir. 
3 _Müsabaka imtihanı 16.6.941 tarihinde sa-at 14 de Hayd:.Lı·paşa, 

Ankara. Balıke!'ir. Kayseri, Malatya, Adana , Af·yon, İzmir, Sirkeci 
ve Erzurum işletme merkczlerindt' ve Sivas, Eski~chir cer atelyelerinde 
yapılacaktır. 1\ılüracaatlar bu i~letme ve atPlye miicliirliikl.el'i ve istas
yon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır. 
1 - Türk olmak. 
2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ,.e 30 u geçmemiş olmak -30 yaş dahil-
4 - Askerliğini yapmış \'eya -askerliğini yapmasına en az bil' sene 

zaman kalmış olmak. 
5 - Müsabakada muV"affak olanların bil5.hare idaı'e doktorları ta

rafından y-apılacak muayenede sıhhi durumları demi!' yol işlerinde va. 
zife görmiye elverişli bulunmak. 

6 - Müracaat sitidalarına bağlanacak vesikalar şunlardır, 
Nüfus cüzdanı, diploma \'Pya tasdikname, askerlik vesikası polbtcn 

ta~dikli iyi huy kağıdı, çiçek aşı::;ı kağıdı. evli olanlarm .evlenme cüz -
danı, 6 adet vesikalık Jotograf. 

7. - Dş.ha fazla malflmat almak istiyenleriıı işletme müdüı,lilklerine 

vey·a i~tasyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 
8 - 1stida1ar €n az 14-6-941 günü saat 12 Ye kadar kabul olunur. 

2 4 6 9 11 (2849-1910) 

Çamaltı Tuzla müdürluğünden 
l)aı'tname::;ine ievfikmı 12~1 metre mikap kPreste açık ek:'.'iltmeye kcı

nulmustur. 
Beh.er metre mikabının muhammen bedeli 60~lira, muv-akkat teminatı 

581 liradır. 
Şartnamesi htır yiin müdlirlliğümüzde \'C hmir baş müdürlüğiinrle 

görülebilir. 
bteklilerin 1 ~ G ~141 çarşanba günü snat 14 ele müdürliiğümlizde 

toı)la"!.!,ıcak konıiı'ynııda hcızır bulunmaları. 2036 

' T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 ikramiye Planı 

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

1941 
1 Adet 2000 
3 c 1000 
2 c 750 
4 c 500 
8 « 250 

35 c 100 
80 c 50 

300 c 20 
. -

İkramiyeleri 
Liralık 

c 
c 
c 
« 
c 
c 
c 

- 2000.- Lira 
- 3000.- c 
- 1500.- c 
- 2000.- c 
- 2000.- c 
- 3500.- c 
- 4000.- c 
= 6000.- c 

Tilrki7e lı Banka.auıa para yatırmakla yalnız ..-ra ltirildirmlt •• 
fal ... ı ... ,,. ..lın•s. ayaİ lt&IDADda talillllsl da deftemla •• .,... .... 

haşlarınd-a oğul veren kii' liilcr dafrı· 1
1~ 1

•
1 
ı::n.g ıyana ~dı k ık. ,··acıı· ··uk':~ . 1

• mi çaji,·ırtmış ve Hı-ttiy<': ve c·rte~i sabah Papur usta mezardan 
b . f ı· tt• b 1 l ım erı \'ayıyoı u ı ·' ·ll ı - B 1 .d .. , k 1 1 l lır ve ır aa ıye ır a~ :.ıl t. d d . .: · b. ·ffittik Bir· .· "-at - un -aı· mı ı ı. çı ·aıt·ı mış ve «ne y~ıpar arsa yapsm-

Kı~ın anbar üzerine veya "ıtmanıı Rın an ogru ır ~es ı.: · ·~ı -~ 1 k Hire 'ormus O ff'i\le o·Ul 0 • lan> kararivle roeuklamrn verilmiş .. 
- t·. 

1 
k rf k · ;,ok a · ki p:ınarır dönüşii vapıyormu~ ~~ıbi 

1
·
1 

s ·.· ~ "' · · ,, -. 
g:ı a ı an a a, ora , çapa, os. ve k ,.: r . , k İ" r, ·hı . - ayır. Papur ustayı başında kirli veme-
d-aha ne varsa aranır, bulunur. Kmk ş~r ı soy Jjeıe f(e JjOlC • Demiş. nisi ile, yalın ayak, kollar sıvalı kmm 
]arı tamir edilir v~ kayholanlarıııın Bu kac-ırma \'a~ısına rağmen ,Hati- sallarken görür gibiyim hala .. Ve u-
yerine de yenh~i alınırdı. Yorganlar~a. oluyor pi~e, . nin cvlenme::ıi gecikmedi. zakta eşek koşulu bir -araba ilerl!-

Papur usta yalnız değildi. Karı, Yaylaya gıtt1?1, an~m bırdenbıre Geçen sene yılbaşı tatilinde c!ftli- yor. Kardeşim parmağı ile işa•·et e-
kız, epey bir kalabalık teşkil ederler Ay~c Dudu, elmdekı boh('.ayı bir ğe gelmi~i~. İcarcılardan (Hacer diyor. 
ve hemen bütün diğer çingenelerden kenara bırakarak bize döndi.l. teyzenin) malak ahırı yanına geldi- - Bak ağabey, Papur ustayı gö-
evveı gelirlerdi. 1 - Bu Hatinin sesi -dedi- ğim zaman alaca karanlıkta hayal türqyorlar. 

Bu çfnDD.e çocuklan bir vahşi ka· Ve yine bfntz kulak kabarttıktan meyal seçilen bir gölge peyda oldu. Müfid Rambr; 

• 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eıı bilıasinln en muht11am. biricik moısasesııır 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 



(SAHİFE 4) ANADOLU 9 JIAZJRAN 11111 PAZARTESi 

1 l 
lngiltere ile lılJr Fransa 

TARiHTEN y APRAKLAR arasında anlaşma 
- -------------------- -Battufı 1 Del Sabifede -

-ı 
Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri ) 

Kıbrıs ve Türkler rri:E.~~i~~7~~=ht;ı[! Amerikclnın yeri Onivenite haftası kapandı 
100,000 kişilik Türk ordusu, 

Kıbruıı nasıl almı§tı'f 

ynnna.me neşretmiş ve mutti>fiklere zırhlılatı Di b kı d k feranslar verilmic yu" zlerce yardım ve onlnrn itim:ı.d ettikleri tak- yar a r a OD .,., 
dirde lngiltere hükumetinin kendisiy- hasta tedavi olunmuştur 
le işbirliği yıııpmı.fl olan bütün milletle- b • Dı'~·arbakır, 8 (HususAı) - Ünı'"er- tir. Halk, bu konferansları alaka ile tr 
rin mustefid oıdukıarı mt>nariı onıara Karolin aını ıından ır 9 

da temin edeceğini bildirmiştir. 'I 
1 

site haftası, bugün, Ünivers,ite rektö- kip etmiştir. Bu hafta zarfında Y --.: •• ~ 
Beyanname şu noktnl:m ihth·a et. gemi da/ıa denize rüniln bir konferansiyle kapanmıştır; ce hastanın da muayene ve tEdaVllP· 

mektedir· • d• ·ıd· Bu hafta içinde Diyarbakırda meslekı k tı· f ö 1 tJ•90öfınd.nn · ın ••ı ı - 1 • .. · d 4" "'- ıym<- ı pr-0 es r er ... .. .• • k d • · d b• ) k b 1 an cAblukn kaldırıl~cnk \e sizll'rin ... ve umumı mevzu ar uzcrın t! pro~e~<!r-Kıbrısh bır a an ıçın e ID e rce 1Z u un St('rling bloku ile derhal rnün:ıiıebat.a Vaşington, 8 (A.A.) - 9 aded 16 ler tarafından konferanslar verılmıs- pılmı~tır. 
bir kadırgayı tutuşturup yakb girmeniz ~min olunacaktır. Bu hal ih- pusluk topla mücehhez 35 bin tonluk dl 

.. rnc:ıt ''e idhul~t huı::mmnda cin izlere yeni Karolin sınıfından üçüncü zırhlı J gilt ed b• F •bot getiri)• 
Almanlar, Kıbrısa da hücum edecek.. c~ırnu yapa~ak ~uv~e~le beraber b~- fevkalaede biiyük menfaatler temin ede Kanin de denize indirilmif!tir. Bu D er en ır en 

ler mi?. İngilizler, ~lmanl~rın ~una tun ordu yuz hın kışı kadar tahmm cektir. 'Mallarınızı hür memleketbrde zırhlı 13 milyon Rterlinge mal ol~ - Mersin s (Hususi ) _ tngiltereden lamın kalabalık bir halk kütlesi önl" 
ce.aret edemiyeceklerıni iddıa edıyor- olunuyordu. . h .. b't s~rbe~tçe ~atncak ve istediğiniz ~yleri caktır. satın ~hn~n Ereabad feribotu :Mersinejde merasimle TOrk bavrağı c;ekilJllİ' 
lar. Biz, bunun rnünakasas~n~ j apacak . Beş hafta s~rbe!' ~: asar~ .sı 1 er serbestce satın alabilec.eksiniz.> Yeni zırhlının denize indirilmesi getirilmiı:ıtir ... Feribotn rıhtımda top. Li;. · 
ileğiliz. Bur:1da, Kıbrı~ tarıhınden çok bıtmez urnumı ır cuma ar7! v~- VISI 0HtJKOMET ERKANININ mUnasebetiyle bir nutuk irad eden · •• ------.--.---~-
entere. an bir ·afhayı bulacak ınız. rilcti. İleri -atılan akıncılar, hıç .. bır VAZlrETLERI: bahriye nazırı Albay Knoks ezcüm- llllllllUmlllllİllllUUl~llHIDllllUIHI 

:.. m.rni tanımadılar. Podokataro, K~Oı:!· Londra. 8 (A.A.) - Deyli Telgraf le demiştir ki::ı Breste tekrar 
Kıbrı~. bir cfsnne yatnğı<lır. lmıya, Tripoli tahynhın güne~ <lo1ear gazetesi, Veygandla DnTlanın hala ge- _ Dünyanın bugüne kadar ~ör • SON DAK 'KA: 
Genisligi yetmiş, uzunluğu yiiz otuz kc>ıı zaptedHdi. çincmemekw olduklarını yazmaktadır. mcdiği en bfiyfik deniz kuvvetini kur- hu•• cum ed•ııd•ı 

ik}, çevresi a.lt~ yliz elli n~il ol~~ bu ncla. Bu harbin en heyecanlı va.kaı:1ı genç Maamafih g~1.etc Vc~·g.anclın Vi$inin mal~·ız. 
lahe. ~fr.odı~ın ~nrıa~gahıA.ıclı ye hu- bir kadının kahramanlığıdır. ~at~ı h~l':ketın~;~yı_nak hu~usunda çok Gemi denize indirilirken, diğer ' 1111• 1aır llllllZ flllll 
un ~çındı_r kı, ecbpl~rı?· şaırlerı~ mu- Ordunun girdiği yerlerde rastla - ıl~rı ~~ruklen<lıgını tahmın et~ekte- tezgahlarda hnrp gemileri inşaatın- 1 g 
ayyılelt>rmde zengın ılhıırnlar ~arat~ nan kadın, ve genç kızlar, derhal top d!r: Dıger taraftan genernl Dentzın ln_ da c;alışan işçiler vazifelerinden ayrıl- Hollanda açıklannda ı••lliZI ı•tl 
ı.. w . w , . . !anıyor, kadırgalara dolduruluyor - gılız ablukası yüzünden aç.kalnn. ı;:ran. mnmı~lnr ve mera!!im .zamanında IJifo .ki . k l il 99 

Bug!la) ı, ;e) tınyagı, ha~ı hır çok du. Kendi vatandaşlarını dağa k-al • ~:nı.n Almanynya ~nrş!. sı,rasetını de: calışmışJa'rdır. l vapur ya 1 dl . . 
adem ve bılhas a şarabı ıle me~hur dıran Kıbrı~lılar kendi kadınlarına gıştırere'k yaı;;l') nbılecegı hakkındakı z Lo d 

8 
(Rady ) N J'OO'l Larnincn, 8 (A.A.) - Ofı aJR~ 

lan ada Yıt~udiler • .Mu:wiye, Yezıt ve tıısallut e'tmekten ekinmiyorlardı. fe.nclçı ö~lerin(' isaret roen gaz!!te; G ~ z._ı.._ •Wn ra~ ? -. eş. ıen dan: 
lnnıniirrc!!ıt ordularından sonra, Bir gün halk aç;kta duran iki ge- Frnnsız yıyecek.knynaklnrı, Almanlar a/atasaraq, reneroan- teblı~ l~öb~e,h1ngidJızBtasyare1e!°1, d!il b h f ki be \..~ Ak 1" 
ürkler tar~1iından zapt.edilmiştir. .· " • taı·aiınd:m vağma edilmeden evvel in. • d• gece sıs ı ır ava a rest Uzerıne şı Bu sa a şn n n raucr r 
Bu adanın zaptını ilk önce öne ~li- m 'ı g3st~rere:. ·. .1, d B"T" k· ~·!iz nbluknRı bütün düm·ava şamil çegı gen l detli bir akın yapmışlardır. B~a tay- yal ve Krovi tayyare gemileri BU~ ren Yahudi JozC'f Nasi idi. Bir <;ok he- I -. ;a '!1- I} oı .Lr ı- u un .• z. iken bile Fransnnın yiyecek ·bakımın- İsfanbuJ, 8 (Hususi) - Bugün Ga- y~reler •. Nor\·eçte Bergene hücum et- zırhlısı, Settip kruvazörü ile torPil 

iyeleri ve bu ara~a şara~ları ile S~l- · 
1G~~n:~dcn biri sadrazamındı, ha. cl:ın kendi kcnclinc vettiğini hatırlnt- latasaray i~ Fenabahçe arasında ya- m1Loşlerddır. 

8 
(A A ) 

1 
'it h • ve denizaltı eüziltamları, tam snı-~ 

tan Süle,·manın gozüne gırcn bu kur- k'k t h 'k" . b ~nıı başn geflç maktadır. pılan hususı maçı, GalataRaray 1 ~Oka- n ra, 
1 
• • - ngı ere a'\:a Akd . d wru CebelUttanktan ay•' 

n:ız adn~ı. pacli~aha ikide bir: ·ı a :en c~ ! ısı a • • Ta\·mis gazetesinin sirasi muhan·i- zanmıştır. nezaretinin teb iği:, . enıze og 
- Al ir Kıbrısı fethet~niz. O vn- kız~a dolt~ ıdı: b' k d . • • ri <le; Vişi adnmlnrı hak.kındn dikkat(' GündUz, bomba~dımnn tayyarelerı. mışlardır. 

kit bu J\ı) metli saraplnr HU gibi aka- (.enBccnbıgregriiı· nk:ı~~~ :en ~~n~nlar d"ğcr l.>ir makale nesrederek. Vcvgan- görecekleri ve bu sdretle Almanları m!lZ ~odllanda.~rekkahıl 1SÇlbk.land~da :ışekge San.yede en -~ ... 
k o· du - · ~ ' 1 ı ı ı · h ·r d . .. . 1 mı erın en mu · ep ır uşman a ,,,VI' 

ca K. bıyor : b ·ı h 1 ln gitmek istiyorum, dedi. Vı.e küçilk ck~nld ~n aşı ~:ız k)~~ dmun~mha ~ ın.ı·c oradan silratle atacakları umıd olun.. filesini vakalamışlardır. BeşE.r bin 
ı rt::; şnı 11 ı ı e eme!'. ur o mtış, bir knvıkl-a gemilere doğru vaklaştı .ı ıgını ~ nzma ı,,.'\ ır. .nu arrır uı- maktadır. nl k 'k: . d • t 

1 d' h bir aQn şarap ROf • . • • . yor k". s i . . d k A ·1 to u ı l ıaşe vapurun a yangın çı- vazıye 0 an pa ışa • ge_n~ 6 
• Bırnz sonra her iki gemi gök yüzün;! 1 

• ur yeye gırış, saat 2 e 88 erı- 1 er- karılmıştır Bu gemiler muhtemel ola-
rasında Y:ıhuclın kucHklııdı \'(' ona kı:rıla bov~wnn alevlerle tutu,muı:ı _ cVeyg~ndın Fransanın müttefiki leme ile başlamıştır. Emin Kahire k t h . · dil . t' 
şöyle dedi: tu ' · • · ol:m lngıltereyc karşı harp etmesini mahfillerinde, mukavemet gösterilmi- raT a .rıple . D!ı~ ırh. . 

0 1 
. d" 

· 'k l h ı b · ··tememeR· m .. mkil dU v d h ğ' 0 "d d"I . B d b' a~are erımızın epsı serme on_ al. .ı~•- ~ 1_ _ ı..-..ı - Fılhnkı :ı nrzu arım uım u- Kıbrıslı kadın. bin gene kızı, bn~- ı:s . : ı . u.. n r. eygan er rece ı mı e ı mektedır. ura a ır mü lefdir ın'lilteJ"' ~aıar, ~ 
hırsa c;en Kıbrıs kralı olacaksın... kı.lnnna teslim etmektense cayır rn- h~J?e bılır .kı~ usta~ı oI:an mareşal .~oş askeri harekit olup olmaması, tama- B • 

Jozefin bundan sonra rahatı bozul- \ ll' \ akrnağı ntU\'nfık bulmuş, acı - h:ı~ ~tta o~saydı: hıç bır .zaman böyle ntiyle orada bulunan Fransızların eli- ----- -- mevzileri işgal etfil-' 
du. Kıbrıs kralı olmak hUlyası bir an n. dan \·üreğı ~ızlarnad:rn iki o-em:- b.r ıhanetı tasvıp etmezdı. ( ne kalmıştır. Abvil mıntakasında es- u Be-d. 
aklından ~ıkm~ulı. Evinin kapunnn bi- ) j d(' ~tes]emişti ,... . Her ne olursa olsun, Fransada şim- Londrada, müttefiklerin Suriyeye Muhtelif ko ar zı ..... 
le: cKıbrı~ kralı Jozef, ~·azılı bir lev- . • . dı Veygand hala dünyanın hürmetini girişleri münasebetiyle İngiltere bari- rarengiz boğulmalar Şam ve Humus üzeriıı' 
ha astırdı. Niyazi Ahmet muhafaza eden yegane şahsiyettir. ciye nezaretinin bir temmuz 940 tarih. ,. . • mt.aka 

Padişahı her gördükçe Kıbrıstan P.ar!an, bidayet~ Alman taraftan li şu deklarasyonu hatırlatılmaktadır. \ışı, 8 (A.A.) - Abvıl m am et: ~irüyor 
bahsetti. Oranın şarabını methetti. 1 1 1 b t d!gıldı. Fakat tehdıd ve devamlı taz- «lngiltere Suriye ve LObnanın hasım sı~~~araf~ :O~~~ ~vrak su J -
Eline geçirdiği en kıym~tli sarapları · llZ 11 81111 1 vık altında nıhen ve bedenen kendisi. devletçe işgaline ve ilurasının bir hU- m . ır. ne d' u~~ aşı B - dl 

- Kıbrıs şarabı ... Di\(l Sfileymnn~ .. ni AJmaınlara teslim etmiştir. Amiral cum üssü olarak kulJanılmasına müsa. da.nd~ır ~uk ce~e kJd ğı lı .. ~~u Londra, 8 (A.A. ) - A~mıı. 'dl' 
sundu · Kudus, 8 (Radyo) - Avustralya Darlan, Almanların Alsas Lorenden nde edemez.> cese ın ı~ ay ~u ~ .1 .ana~ • nı gelen haberlere ıöre, FilistiJl,, 

· :. Başvekili Me.nz?s b~giin beyanatta bu- başka şimali ve. şimali şarki. Fran~ı~ Bugün bildirildiğine göre, işbirliği- tadır. Polıs, şımdı yenı hır muamma har~ket e~iş olan lıtalar Şamuı10 Çavuş Kuba<I Venediğe gönderildi. luııara~. demıştır kı: . . toprak~arı~~ da ılhak. e~ ~stedfiinı ni mUtealdp Suriyeye kartı ablukanın karşısındadır. nubı garbısınde hududden. 60. k!ift 
El~i hüli.~a olarak şunları diyordu: - L~b~an ve Surıyede düşmanı te: pek ala bıh!. O da ı~anetını.n zar~r- kaldırı.lma."ı vadiyle alikadar olarak Hollanda hariciye Na- met~ kadar me~ede Velızal a 

cMiislUman korsanlara iskence edi- IlClemelıyız. Almanların bu hareke-Uerı da~ ba§ka hır şey temın edemıyecejine İngiliz bahriyesine llztmgelen talimat ru ılerlemektedır. 
rvor Suriye denizinde her fenalığı c -ıasız bırakılmıyacaktır. emındir. verllmltttr. zan Kanadada .6119-
1~ a~ deniz havdudları KıbrıAı <>n ~vustralYa milleti bu kararda mat- Maliye ııazı~.Dwtnea, ta~··~ vip. Mmanlar 8tartye meydanlarm1 'fi~ , • J,ondra, 8 (A.A.) - RfJyt.er Al .. 

Y I! b' ıwı 1.,k· hal'ıııe "etil'i~·orl r Lfık bulunmaktadır. damnz ve 1ngıhz :ılevhtarı bır kımsa.. olarak kullandıkları maHlmdur Al- Ottarn, 8 (A.A.) - Hollanda Hnrı- sından: 
emrn ır s g 1

" " ,, • • r o ,.. : ı · ~ · · c·y nazırı Van Klefen Ottava:ra mu- · k d btelif ıtlt.' Bu gibi hallere arlık fohıımmill <:>dil- 000 "' • • < ır.u _nun m:ı ı temız eme :.ımelıyesı manJarın burada çok fazla olduklarına .ı e . . Kan d Gece :yarısına a ar mu .... Al 
mez oldu Cumhur t>ğer dostluğurm Alman resmı tebhg"" ı sunııd!r· • dair esaslı bir malQmat yoktur. Halep. 'ifa.salat. et.mı.şt~r. Nazır, a anliJl naklardan gelen haberler, mil~~;, 
muhaf az~ etmek i t'i ·orsa ihtilaflı nol\ Adhye nazınna gelince, o, zamana te Almanların beklenildiği, hava yoliy- merkezınde dört g(ln kalacak ve. bu kll\-vetı.erin yüz kilometııe mesaı"'· 
taları tanıamiyle o~tadan kaldırm:ı'ı: B~._r.lin, 8 (A.A.) - Alman re,mi u:"·an v~ mevkiini muhafaza etmek is. le kıtalar nakledileceği şayialan var- !11~ddet zarfındaA Kana~~kGme~re Şams gid~n dem_&ryolu .boyunca~ 
ani Kıbrısı terketmelidir teblıgı: tıyen hır adamdw. dır. Almanlann Suriyeye turist sure- ıkı memlek!ti al~ar ~· mese e er le doğru ilerledıklerinı v.e pazar 

1 Y b. t kl'fl · t - .. , Rir Alman tahtelbahiri eeman 15 Vilayetin teşkilatını kurmağa tivle girdikleri de bilinmektedir. hakkında gorUşeoektJr. bahı erken 30 kilometre kadar bir il 
Çn~u~ u 1 e d ı ~r\t~il 1.~~ ~u.~ h(': 21252 ton gemi batırmıştır. Bu cüzü- memur edilen Lordye, vaziyete göre · BilUln bu vaziyetler İngiltere hakQ- - leme yapılmış olduiunu blldir.nekt 

nato ıçtımac ay ı. 8 
) u ~1 

t tanım bu hareketi esnasında lxıttr - prensiplerini feda edebilir metiyle Dögol ve geıneral Katnı arasın. Müta~e hükümlerini aşan ve mare- dir. 
)'e~~rn~ a)~akla~clı v~ Qtv~uı~ rD~~ 1 dığı gemi mikta1·ı 42641 tona yUk - Suriye hava meydanlarıni Almanlara da görüşülmüş ve bu hale müsaade şalın lngiltereye karşı harekete geçile_ • 
ar a apı an . n_,çırı ara .~ır ·~in h.i selmiştir. teı;ılim eden amiral DarlM}ın, böyle ar. edilemiyeceği kararı alınmıştır. miyeceği sözleriyle tam te7.ad teşkil ı 20 kilometre daha şimalde bulO' 
b' Art~k b harkı ılanJ e~ml~(! ta:~ pn!'.·; Alman hava kuvvetleri 1skoçyanın kadaşlarla Fasta ve Tunusta dn üsler Londra 8 (A.A.)'- Hür Fransız- eden .böyle bir hareket bekleneDM!zdi. nnıı Humusa karşı şar.ki Ordttnds' 
ır se e yo u. ..a a 1 i v nn 't;: garp sahilinde ceman 21 bin tonluk terketmesi ·pek muhtemeldir. lnrın Londra umumi kararglhında Su_ Bu sebeblc İngiliz kıtaları bu sabah ve yahud Iraktan bir cenah yolu?. 

d?na:ı~~!1ın başkurnnnc an ıın ' :~ 5ııliihh ticaret gemisi batırmı~tır. Londra, 8 (A.A.) - Suriyeye giren riyedeki a.."keri harekat hakkında ma- erkenden Surfoyeye girmişlerdir. pıldıtı hissini veren haberler de rll~ 
~·m . ı 1

• • _ • • • • }faska tayyareler iki bilyilk vaput'u İngiliz ve hür Fransız kıtaıarından lumat yoktur. Vevgandın Suriye bidi- Londra, 8 (A.A.) - Röyter: cuttur. Bu ilerleyiş, Beyrutla 1'r' 
Pıyale pa~a sckız ~ı!1 kış! ıle .. Ag_~.ı- f$koçy-a sularında ve Atlanikte hasa- miirekkep· kuvvetler, general Vilsonun sesi karşısındaki hareketinin de henüz Şimali Suriye hududundan gelen ha- lusşamın geri kalan Suriye arazisi!' 

boz adasm1 ısgal ettıgı vakıt uç ~uz 1 rıı uğratmıştır. Bir tayyar.em iz de bir kumandasındadır. malUm olmadığı bildirilmektedir. berlere göre, propagandacı, tayyare- mUnakalitını tehdid etmektedir. ' 
a~tmış pa.rça donanma emre hazır vr.-ı lngiliz karakol gemisiı)i batırmışt!r. Müttefik tayyareleri, harek8t başla- Londra, 8 (A.A.) "'- Hariciye ne- ci, her türlü tekni~iyen olarak bir çok bu noktalardıtki bütün Alman turisi' 
zıyetteydı. • imali Afrikada Alman ve İtalyan yınca orduya ve halka hitaben beyan- zareti aşağıdaki tebliği neşretmittlr : Alman Suriyede bulunmaktadır. Haya )erinin vaziyetini fevkalade fena b 

Türk ordusu Kıbrıs toprnkların:ı I topçuı:ıu Tobruk limanındaki gemile- nameler :ıtmışJar ve kendilerini i~bir- Bir temmuz 940 tarihli İngiliz dek- dafi bataryaları sivil Almanların elın- hale sokacaktır. 
1570 yılı l ağu ~os ~ün~ çıktı. . ri bombalamış'Ur. Düşman kıtalarınıa liğine davet etmişlerdir. -· lirasyonuna rağmen Viti hilkQmeti dedir. Suriyede her şeyin fiati fırla-

Leftari kalefi~, . ılk ıhtarda teslım 1 tavyarelerle müessir hücum yapıl - Harekat plan mucibince devam et- Suriye ve ·Lübnan üslerini Alman ve maktadır. Başka kollann Asyadan Beyrutl 
ba) rağını çekmıstı. Burun kanatılm:ı-ı m1;1tır. m~ktedir. İtalyanlara terketmiştir. Suriyeye Al- Askerler ve halk arasında general s:ıhil boyunca ilerledikleri de tahıoi• 
dan kazanılan bu muv~fak~yet, Kıb- Düşman ne giindüz ve ne de g(>ce Suriye meselesi, ,askeri bir harekat- man sızması başlamıştıl. Dögole karşı sempati vardır. Yü~ olunabilir. 
rıslıla~ın ne kadar nl~yhıne. ıse, fethe- Alman toprakları üzerinde uçmamıq. tan ziyade siyasi bakımdan ehemmiyet- Vişi, Suriye ve LUbnanı Alman kont. rOtbeli bir Fra~s~ ~~y~nın dün Fı-
derılerın o kadar lehındeydı .. Mustafa tıı·. lidir. halaskarların yerlilerden yardım rolllne koyacak tedbirler almalctadır. listine kaçtığı bıldırilmıştır. Büyük bir mukavemet olmazsa. Iı' 
pasa, diğer kalelerin ~e ~}:nı sure~tc . . mnhallerin hepsi 24 saatte mütre~ 
teslim ol"?ala~ını temın ıçın teslım Zannediyorsun! Hnyır, hayır. 1 zabı~sına. ~~lı~ edeceğım. lcrin eline geçebilecektir. Fakat 1nl1' 
olanlara hıç bır suretle dokunulmama. ö~·le bir şey olamaz dostum! Ada - E • ' d • lbl lstikbalımzı oldUrmek. hayatını~ın tiz kuvvetleri ile hür Fransız kuvve 
sını, te~ insana işkence ynpılmarna.qını Jet d-aima tecelli etmelidir. Sonra srarengız enıza ar miltebaki ~ısmını cezaev~ri.nde pçı~- rinin ilerleyişi burada durmıyaca 
emrettı. Portekiz hükumetinin arazisinde bu- mek hevesıne dOşmiyeoeğinızden ıemı- Süratıe şimal hududuna kadar i 

Leftarilileı: seviniyorlardı: .. Junduğumuzu unutmıyalım !.. Suçlu A k h d hş t nim!. . • · w mek ve bütün Suriye sı\hillerini ie'i' 
- Biz teshm olduk, amma ~oyle kar- da şimdi Porte.kiz hilkılmetinin ara- f t arp, e e Ve macera • Hakk~nızd.f!' .takıbat yapıldıgını ."~ etmek lazımdır. 

şılanacnğımızı ummadık.;. _Dıyorlar~ı. zh;i dahilinde bulunuyor ve suçu da _ 18 _ nerede ıse sızı ,Yakahyacaklarını bıh-
Teslim olmıyan Venedıkhle.r bu plan avni' arazide işlemiştir. Bu itibarla . . . . . . 

1 
yorsunuz !. Bu ıtibarla bir ~ ~&!'ta Büyük 'miktarda Fransız kıtalarıuı' 

dan iirktüler ve derhal teslım olm.~ - S'inithin suçu tahakkuk etmiŞsc ken- çok vazıhtı. Nıhayet ~arannı verdı. ne ~aıl olurlar... · için buradan tagayyQıp edeceksınız !. nı ayni zamanda Suriye halkının 
lan hiyanetle ittiham ettiler ve ~ut- di ini derhal yakalattırmanızı 'emre- - ~O~Ur bey -de.dı- bana hudt~d- BUm~m Mayn Kapmf~ .<kav.gala- Siz gaiplere karı~~?n "sonra hırsız- valın Fransası olan Vitiden bu der'-
hiş bir intikam almağa karar verdıler. d. ·orum suz bar izın ver, aksa takdirde lsti.a- rım) kıtabmı mlltalea ettinız .mı? . hk bldisesi kendılığınden sukut ede- farklı olan hakiki vatanlannın ~ 
Karar, vakit geç~rihn~den tatbik edil- ıytstint~k hakimi ayağa kalRtı; ra ~eebur ~~lacağı~.! . • . - Tabii: Evvelce de ~~~ttığim Jrl- cek. Hadise, J~rih~ ~avuşacak !. •w. . FransanıJl davetine icabet etmeieri i)eJ 
di. Bir gece, chaın:. dıye damgalanan- E . Jer· ·~ d rhal 'nfaz ediJe- - Sebebını sorabıhr mıyım M.ad· bı validem Alman kızı ıdı ! Tarif ~ttigım gıbı hareket ettigınız zi,ade ühtemeldlr 
tarın üzerlerine bekleonmiyen bir hii- kt' mır mı e 

1 
mazel? - Şu halde ben valldenize veka- takdirde Amerikalı Harri Smith ta-

C'Um yapıldı. Ele geçen öldürüldü. Co- ce ~ ır. bını verd' Val" umurn:'V· se- - Gayet basit! ... Seyahate çık - let ederek söz söyliyebilirim dos- gayyOp etmiş olacak; . yerini Alman 
cuk ve kadınlar dağa kaldırıldı. ~ eva , 1

1
• 

11 
'· 

1 
• mak ihtiyacını hissediyor.um. Haki- tumt.. mühendisi Ludvig Kot' işgal edecek!I•·------------~ 

Yapılan işkence çok insafsızdı. lamladı 'e ayrı d* kati gizLemiyeyim!.. Smithi sevmis.- Erkek çocuklar; ekseriya valid~ Esasıen ben de bir kaç gün sonra bura. A N A D Q L U 
Kadınları: ö ~ 1 d t 6 tim! Bu itibarla .kendisini unutmak !erine her cihetten benzer -derler- dan mUfarekat edeceğim. Beraber gi-
-. Kocalarınız teslim olurken ni- Afı et~~ ~onra ::~l>~~yasın• ınil çarelerine baş vuracağım! . vepyeni, terutaze bir fidan göklere ·deriz ve sizi; layık olduğunuz mevkie 

çin mani olmadınız. :YokSa Türklere .~n ı 'k a~ . dürü Ra 1~~. -~,.a: · :. doğru yükselmektedir. Bu fidanı Al- )'erleştirdikten sonra tekrar Ortaya av-

Diyor, öldürüyorlardı. ~ ~· kolt:kta b~ş ebi{ çuval gibi 0 _ baştan başa kaplamıştı. iki gölge; Fransa, artık ihtiyarlıamıştır. Ame- mesaili hallettikten sonra muavinim! 

.......... 
Sahibi ve Bqmuharriri 

H~YDAR ROŞTO ÖKTE teslim olmayı siz mi istediniz? ~ess~!a~~nıı in:~um~ a akt% du;.muş Gecenin karanlık perdesi; şehri man halkı teşkil ediyor. İngiltere, 'det edecetim. Kafamı işgal eden bütün 

Cocuklara: \ e ır . . se ·red' 0 ,.du karanlık içinde sahilde saklanmak rika: Y;Cni doğmuş bir devlet olmak- valii umumiye takdim edecetim ve ~k-
- Hiyanet edenlerin evladısınız. ~~an dı~be~ Eve~inıb·r· s!yle;Y~Ö:vıe: için yer arıyorlardı. la beraber idaresizlik yüzünden rar geri gelip, sizi; gene geti~ğım!. Umumi Neşriyat MOdOrtl 

Büyüdfli1lnllz vakit siz de böyle ya- .1 ~nsız • ız' 0 an a 1 
• • Smith sordu; • mevsimsiz bir ihtiyarlık hastalığın:\ Baron Gutman bira.n i~in Qenesini HAMDI NOZffET ÇANÇAR 

---::-----

pac-aksınız. Sizden vatana ha,·1r gel· nıJ or~ • t, - Demek ki; bize dü~man değil- yakalanmıştır. tuttu ve cevap bekledi. Fakat mukabele 
mez. = ayre ... r t etmemek imlcunı ı-;in öyle mi? . , . ~u itibarl11; .sizin gipi yüksek b.il: görmey~nce, devam etti: . . . T albia 

400 
iti 

Diyor, onları da bir mızrakla Y('re . k 1 ~vetk ha~ke . zık 1 Baron Gutman cevap verdı: gılt, mütefekkır, ve lıyakat sa?ıbı - Sız madmazel Evelın ile fennı Abone •. 
8 

,,, ..... !. 
800 

• 
set'iyorlardı. } 0 

·• azı • ç l~ • - Neden düşman ol-acağım; se· gençler faaliyet sahasına ueçmelı ve nliikadar eden meaeleler ko~uştu~nuz _, ... . 
Fa.kat bütün bunlar, heı Y ri ı;;ar- - ~a~::.;nd~ m~·k· f\. m .. ddeiu- hep yokken? .. Yoksa ayni hissiyatla Almanların yüksek eserini taln·iyc et sıralnrda ben alaka bile gos~rmıror- YaNıaa memlelletlen 27 Ura 

rnıs olan ordunun mukavemetini kıt'- -Tkc\ t ı;.kze d'l~~~·. 1 n;:mı ~e- bir kadının peşine düştük diye mi ho- melidirler. V.alid-enizin aile ismi '1!\ - dum. Çünkü kendimi; felsefe ıle al~- - ::-
mağa kafi gelmedi. Mu~t'afa pa~a. m.~mı ı kçe. a~ 1 

• er:ne;:.1şt~ 7..abıta zusacağız? .. Bunun her hnld~ ;mki- sıldır? dar, tam bir diplomat olarak t~~dı.~ iM han 11c· l Be ler Sok k 
2500 Riivari ile 6 bin yeni~i:~ bil - n~ı~ ya·ı:~~. ~ em~e mu~aiİeyh. otel- nı· yoktur!. Göte ne diyor; blFvor- - Hot!.. etmek istiyordum. Fakat, ~r ıkınızı " eı mc ~ · 
yiik bir resmi geçit yaptırdı Uk hü- ~ e e gı 1

1
•

1 
ta B lk' hu andn \'aka musun? - Şu halde isminizi değiştiriniz, de aldatıyordum. .,..,,. 

1 n a~rı m~~ ı. e ı ' · - «Aşkın , meserretin ve memnuni- Harri Smith başka adınız var mı" Evet, benim hakiki ismim Baron GONDELIK 'tAKVIM 
1lnmış ~r. g~r... vetin kanadlariyle uc;an her hangi - Evet!.. Ludvig; C:ntmandır. Fakat d~plomat deiilim. 1360 Cemazigelft!tlfl l 

.-.--- Diş Tabibi - -- - r~~~··· t . ı bir ferd bilyilk işler görmek kndreti- - Pekala, bu 1lndan itibar"1l m 'i. g ll -de srzin gibi yüksek makine n.ı~-
' - ~ ı :ır e .~emı~qe · ·· ne malik olur! .. > hcndis Hot Ludvig diye yader:!i """k- he,ndis mektebinden mezum.~m. ~u 1ti. BVKAT 

Ferid Cemal Üçer 1 ~e~naJ~::~ı' intihar iyi bir !ley Fak~t. Göte ?n ~ekizinci -asrın n - si.ni.z. Bu s~r.etle ~im-an. ola!1 \'!llide- barla. konuştuklaı;mzda~ ~ıç kb~k~Y s. D. S. 
• • • • dev ildir. Fakat insan ba~en öyle ha- elamı ıdı. B~ırü.nku asırda mese:ı:et nızm am~lını yerme getirmış olu.rau- ~ıtmadım. Ve cıdden sızı ~o rllL'!iabala : 4,29 Akpm : 19,4 

Maa,.nehaneamı lkiacı Be~ler . g . . 'h rtan \'e memnunı\'etı yaratan ask degıl - nuz. aynı zamanda Pancermıınıım ettım. l 2,13 y 21 4 
tokaiı numara 72 ye naldet - ~ıse~ere m~r~z 1k~lıı1or ~1 ı~tı ar dir; fazilettir. Yüksek liyakat, ce- amaline hizmet etmiş olursunuz. ·Ba ATtık zayi edecek vaktimiz kalmadı. : atll : ' 
mittir. f I a~va ı~~ederfn b~ ~1;.<;:r~· kanıl • sar-et ,.e kavrayış sahibi olanl-ar me- teklifi kabulde tereddild etmeyiniz! Karannı \'et' de ~al~ !R m==:.iı:ı1~6t~l:.S.~-:'-:u:...;=~:2~,lı.;ı 
TELEFON r 4349 mıştı~ 1Aflam1ldı; fakat teessÔrü, serret ~e .kabfliyetin IAremut zevki· Aksi takdirde sizi derhal Portel<fz - 80 A -

-::----


