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Netreclilmiyen yazılar SPrİ verllme:ıı-------------------,,--------------------------1 

DeCne, 25 (A..A.) - Dan lskencleruna siclen 
MUoakalat Vekili Bay Cevdet Kerim lncedayı bu· 
sUn Antakyaya selm· "" dönaıt" D"fn"d" Vekil 
ıer<'fin,. bir üirlP ıı°yaff'ti Vl'rilmittir. 

90 ncu YIL 
Nı>. '\539 Günii seçmit nüshalar 2s kumftur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

lngiliz matbuatı 

Vişiyi tenkid 
etmekte! 

Gazele/er, Suriyede 
şiddetle hareket edil

mesini istiyorlar 

Bu meganda Amerika. 
ga da bazı imalar 

uapıııuor 

Almanya 

Hariciue nezaretine ıöre 
Türkiye ve Sovyet1er
den transit talebinde 

bu'unmamışhr 
Ilerlin 26 (A.A.) - Alm:ın ha

rici.re neznretinde Alm~nyanın 

TiirkiyC' ve Sovyetler Birli~inden 
biı· tr:ın~it t:llebinde buhındı.ıi('unn 
d~ir Knr;-ı>r D~Jla Serranın nı>~ -
rettill;i h:ıbeı lerin w Romad:ın 

• Y' :en diğt>r hal,. rlerin t.:ımamiyl<' 
Londr:ı, 25 (A.A.) - St:ır gazete- :ıqıt<ız oldui{u bildirilmek~i'dir. 

ı. 

.. , 

• 

... . 
~ 

si lngiliz Biy:ı~etinin şimdiye k:ıdar ne ' C:ızet clö Loz:ının Jlerlin muh:ı. 
i!t~~~z \~\5~1ı!~~'.'t[~1ifı::.~ey1·:ı~~ı~J~'. ),irinin wrdiği h:ıb<'rler de :ıyni 
ı1·an noktanın, aııc.ak Fransız milletini tarzd~ tek?ip olunmuştur. " 
ngiltereden ayırmak korku,u olduğu- ln ıriliz baıveklli Bay Çörçil 

nu, menmnfih arlık vnzivetin s:ırnh:ıtlc Japonyada Londra, 25 ( A .. \) ço•• rçilı•n bı•r Jir,c, bunun, menı -
tn.viniuin ııncn}' Vi~i hÜkumetinin ~e- - B:ışvekil Çörçil, leketin en bllylik 
refini dü~iirebileceğini yazıyor \"e di- İngiliz erkek ve ka kısmı üzerind<' c\er-
~·or ki: 1 1 1 1 dınl:ırın:ı hitaben mesa J.l hal te•iri olmıy:ıcak 
-Şimdi iki vazifemizv:ırdır,evvelil 8 R ESK AM RALIN B R şahsi bir nl<'o>li Ms· '''" lfattfı •:ıhil Lo -

l\'enı>r:ıı wgoıe yardım t>tmek, som·a ' GAZETEYE sOvlEDIKLERI retmiştir. .runca cta vazi.rf·t 
Fransnnın filen h:ırbe i•tirakin~ k:ırsı 1 Bir istila ihtim:ı - H lk d :ıyııi ofocaklır. F:ı-
tedbir nlm:ıktır. !inde tngiliz vat:ın- a a igor ki: kal dü•mnııın ihrac 

Diğer bir gazete diyor ki: Zırhlı azlığı nasıl daşlarının vazifcle - hı>reketi yapa<'ağı 
- Suriye hava meydanlarına rini bildiren bu me- ----- veya teşebbüs ede-

knrşı tayy:nelerimiz tııırafındıın Y:l'PI- Paraşütle bir at\ayıf telafi edilir? sajın mukaddeme - Sıkı durunuz. ve işinize cej{i yerlerde çok 
ıan bombardıman, tec.:ıviiz diye telakki Girid harbinde 1 Aınerika mehafili sinde, halka hitn - siddet!i muharebe -
edildi Halbuki bu hareket, ister teea- ıı.en; bakınız f !er olacaktır. Bu 
V!iz telakki edilsin, edilmesin, buna de-

1 
it Ü t Tokyo, 2.6. (A.A.). -. _Japonya dn - Sıkı durunuz; harp ynlnız çıkm~k 

v~ıın e<lilmelidir.> d ı A man Plinının a • s .~m11;~·n gı~ı. zırhlı ıtıb_:ırı~~ dun va- işleriniz le mesgul o- • • • • .. ta dlduğu yerlerde 
Başka bir gazete de Çörçilin ilk defa lngiliz donanması o an z~yetın.ı .telafı~·e te\'('SSW ı.çın hus~si ]unuz! Bır ıstıla teşebbüsu geçmiyecek, bilhas -

~°llptığı sulh tekliflerini, Oran hadise- j oldug"'uoa kanı'dı'r dıl_<kati~ı d~.nızalt~ara ~vırn:ektedır: Demektedir. Bu J f , , , 0 a ayak bastığı yer-
sin;, Dögol hareketini, Dakar fiyasko be" le nen rol bu" gü"tür :lfilte~tud \ l!I ~~ınıl Van~ı'. Aşahı mesaj, bu hafta so _ karşısınua ngılız/erın de mukabil hücum-
sunu ve nihayet Vişi hükfilll('tinin ya- ~ . 1 Sumbm gazet.e9ının muhabırı ıle YB?- nunda 14 milyon nüs ·~ l • Jarn uğrıy:ıcak w 
tı.~tırılması gayretini Vt> Almany:ının Ancak /ngiliz avcı tag· tığı Bir g?rüşme<le japon .deniz~l~ıla- hası basılıp 'lıalkıı VQZlJ e erı bombardıman tay -
bundan istifade etmesini yazarak bu- ı;ının V.:ışıngton mualıedesı mucıb1ı:c_e dağıtılac:ık olan bir t:ıvsiyeler beyan- ynrelerimizin çok ağır hü • 
nun dördüncü safha), teşkil ettiğini Anahtar adalarda de- yare/eri vaziyeti de JaP?nyanın maruz k.aldı!'. ~uiı_lı ıtı- namesidir. cumlarına hedef teşkil ede _ 
kaydediyor ve Suriye vaziyetinin ehem f k / d d dü.:ünülüyor b~rıyle olan du~ vazıye~ını uo~u~ .d:e- :\Iuk:ıddomesinde ezcümle deniliyor cektir. Bura la r da, mutlaka kal 
llliyetine işaretle buraya karşı en bil- ğil, eira ta i su ar a 17 . y • nızaıy~ ku~~tler; .v::.ıtası:vıe te)Iıfı iÇi!' ki: mıısı liizım gelen işçilerden ba..ka sivll 
Yük silratle harekete gt>Çilmesini isti- Londra, 25 (A.A.) _ Girid hıırbi Kahır~, 25 (A.A,~ -Yenı Zclanda oldugun!l soylemı~tır .. ~utt>kaıd Amı- - F.ğ?r Büyük Britanya istila edi- (DEVAMl 4 NCU SAHiFEDE) 
1r'or. .• • . . .. . denm etmektedir. Bu hususta Alman. basvekilı Röyter AJansının muhabi - ral denızaltı hedeflerının zırhlılarla 

Dıger ~ır gazct.ı> ıse, Su.rıy.c uzerın- lar ve lbılyanlar bir şey söylemiyorlar. rin-e verdiği beyanatta, Giridde cere. tayyare gemileri olması ic.:ıp ed('e~\ni 
~e harekatın yalnız ~sk?rı. bır mes'!.'lc İngilizler birinri devreııin bittiğine kıı- p~ eden m~haN'bcnin neticesi~de.n Jliive eylemiştir. Irakta 
hll8dığına !ş:ıretlc dıyo.r kı: ni beler de harbin devam etmekk ol- emın oldugunu ve bunun belkı b•r '----------------1 
cŞayed mesele bu ise, general Vey- dıığunu da bildirmekt.edirler. kaç s:ıal içinde kati mahiyeti haiz o· 

\'eJ ne yapacağını daha iyi lıilir. Fakat fngiliz kuvvetleri Almanların lu- 1-abileceğini bildirdikten .;;onra, Yeni 
~le yalnız askeri d"ğildir. Bunun tunrl~klar ı yerlere dovamlı surette ta- z.elandıı kıt:ıl;ır~nın difrer . m!i~te
Sıyasi rizkları da vardır. . armz etmekted:r ler. Alm:ınlar, vermi~ fık k~t:ılıırla bırlıkte an anesın~ la -

Zayıf dan·anmıık \'e kıırnr~ızhk ıle, oldukları binlere» in~an tclefatına bak- yık bır kahram:ınlıkla harp ettıkle -
ll.itıere, d~ha !azl_:ı yardı;:: edi.l.ebilir. mıyıırak kun~tlerini hücuma kGldır- ri!ıi s~·lemi~ir.0 _ • 

l3ıddetlı bır h.crbın ıırefesındeyız. En mnktndırlnr. , Va~ıngton, 2~ (A.A,) - Salahı -
hnra!'(>rn . .:ırzııı~1u7., ~~-p?eli yerler~<' 30 gemilik yapur kafit>sinden asgari yett:ır bir menbadan öğrenildiğine 
lıı:ıkul bır khlık~?"''. g?g"' g':r"!'ekt~r. ·I bin ki~i ölmii.~tür. Akıhet, İngiliz do· göre Amerik-!ılı askeri mahfilleri Al-
Frıın31zların w• \ış ı hilkümelının Hıt- (OEVAMI 4 NCO SAHIFEDF. ) -Devam1 2 ncl aahifede-
lert> kar.~ı mnknvemet rrö•tt>rmelcı•i -·-·------
ümidini ta."ım:ık hayal olur. • 

Gazete bu a.rada, bazı mınt:ıkıılnrda_ 
kı l ngili.z nleyht~rhğına ve Dögol h:ık
kındaki hoRnııdRuzluklara d:ı i:>.'ll'l't <"}'-
4-m,kt~ir: 

Sunrl<>y Kronik) g:ır.el<'>i d~, Girid 
taarruzunu iR:ır<'t ederek Amerikııhl:ı
l'n işart't et~kte rn Atkıntiğin de teh. 
lil·di ol:ıbil;.>eeğ-ini. Ciridin bir ihlır 
te~kil ettiğini, her hnngi bir adnya fa. 
arruz için deniz hakimiyetine lilzum 
nlmııdığını, Girid üzerine haı·eket ı~
t<>r muv:ıffıık olsun, i>ter olmMın, buıı
d.1 t.ir der; bulunduğunu, teknik neti
ceııin bund:ın d:ıhn vahim olamıyaca
iiını y:ızmnktadır. 

r 
Yunan Kral ve hüku· 

meti Mısırda 
K:ıhire, 25 (A.A.) - Resmen bil

dirildifrin<' giire; Yunan kral ve hü
kürn.-ti nskeri harekiitı i~kiil t>tme
mek i,•in Mısıra ı:elmek iizcre Giricl
den :ı:vrılmısln.rdır -

L. Halifaks 
Amerika hariciye mÜs· 

teşarı ile konuştu 

Bilhassa Fransa-Alman· 
ya işbirliği konuşuldu 

N' •vyork, 2~ (A.A.) - Vaşington· 

dan lıildiril.iiğ'inc göre, Lord flıılifııks, 
Hnrieiy.1 nazırı mliste~:ırı Yeisle gi>
ril~nıii ştilr Görüşme, Fransız - Alman 
anla•mıı;;ı ile ıı.Ji'\kad:ır olarak sima! ve 
bntı · J\ rri1nl:ırmda vnziwt hakkınnn 
cereyan etmi)ltlr. 

Ne\',\'&k lltırnld Tl'ilıan ı:ıızctesinin 
aldığı mulumntıı göre, Lord Halifaks, 
Mare<al P~tenlt', Amiral Darlıının bc
y:ınııtlıırı hakkında Birleşik Amerika
nın noktai ııııwrını öğr<'nmi~tir. Amerika hariciye müalet'lrı Vela 

1 MfiBO ô k:üBTD~ lfili1al<Ç0aıro 1 

Altay, Istanbulsporu 5-0, Beşiktaş 
ta Altınorduyu 5- 3 yendiler 

lstanbulda Galatasaray: 3-1, F enerbahçe de 
4 - 2 oyunu kazandılar 

Diin Al.sancak gahasmd:ı milli kü- ) erde kar41 oyuncuya çıkıyorhrdı. Yunustan Jly-a•m geçti, fly:.ı,; ıı,1s~iye 
ınc müsııbakalar111a de,•ıım dildi. Sa. ;\lisafirler bilhassa hakemin mii~ama pas verdi \· ,. Altay ilk ırolilnü kay -
ha ;.eyircilerle dolmu-;tu. hasını hi'!Scdince daha sert oynama- detti. lllisafirler beraberliği temin et· 

l lk maç mis:ıfir ı~tanbulspor rakı- ita ba~ladılıır, fak:ıt m".lğlCıbi:etten mck icin :ız.ımj ırn.vrcl :<:ırfcttiler. 
Iniyle Altay takımı :ırasında geeti. kurtulamad ılar. Faka·, fevkalade bir oyun çık:ıraıı Al. 
Oyunun hakemi :\Iustafa Şenk:ıldı. Diinkei Altay tnkımmdn fenn oy - tay miidafaa<ını y'.'lrmağn muv3ffak 
Fakat gelmedi ve yerine Bay Alaed- nıynıı hiç bir oyuncu yoktu . Bunun- olırnıııdıkları gibi otuz birinci d:ıki
d'n hakemlil':i y:ıptı. Fakat oynnu i- la beraber İlyas her bakımdan takı.. kad:ı lly:ı<ın ani bir hamlesini dur -
ıl·are edemedi. Bu yüzdru bir iki Al- mın en iyisi idi. duramadılar. İly:ıs güzel bir plisn 
l~rlı oyuncunun ~:ıkatbnmasın:ı ii- Birinci devre: ile Altayın ikinci goliinü k:ıydetti. 
ntil oldu. Oyun çok seı'İ hamlelerle başladı. 4 d~kikıı sonra Tank Alt:ıy kııl<'cisi 

:\fi~afir takım, m:ıale•ef fudbol oy. Her iki tnkım siiratlr topu karşıya ile karşı karşıya kaldı. Fakat topu 
namadı, Oyuncular topa çıkacııklıırı nktıırıyorlnrıiı, Altıncı dakikarla tn11 - OF.VAMI :ı NCf SAHiFEDE -

Martinikte 

AMERIKAYA KARŞI HiÇBiR 
HAZIRLIK YOKTUR 

K. Naibi döndü 

Halka hitaben bir be-
yanname neşretti 

Ne,·york, 25 (A.A.) - Yuna;ied Londr.:ı, 25 (A.A.) Röyterin 
Pre<ı.e l'llartinikteki Part dö Franstan Iraktaki hususi muhabiri bildiTiyoı·: 
bildirildiğine göre m:ıhıılli makamlar Irak kral naibi Emir Abdül'ilah ya
l\fort:nikte muht-emel bir Birle~ik Ame nınd:ı bir çok tanınmış Iraklılar oldu
rika t,-ı:ırruzuna mukavemet için nske- ğu halde memlekete dönmüştür. Irak 
rt haz.ırlıklar yapıldıj{ın:ı dair Fransız l?('neral önlformasını giymiş btılunan 
n1"tbuatına wril~n h:ılx·rkri y:ılıınln· Emir, Raşid Ali hük(lmetinin Irak or-
mı')l,.rdır. du.oıınu manc\1r:ı b:ı.h:ınesiyle iğfal et-
( "\ tiğini Vt> lngilizlerle harp ettiğini ıın-

Amerika 
Bitaraflık kanununu ta

dil edecek mi? 
Vaşington, 25, (A ,A.) -Harici. 

Ye Nezareti, bitrofhk kanuoun\ln 
ilgası h:ıkkındn vaki ol:ıcak her 
tilrlü fik irleri kayda hazırdır. 

Ruzvelt s:ılı günü yap11cağı cocak 
b:ı~ı~ sohbetinde bu husustaki 
fikrini söyllyecektir. 

Şimdiden Ayan hariciye encü
meni, 10 reye karşı 13 reyle bi -
tarafhk kanununun ilgası lehinde 
bir vaziyette bulunmaktadır. -
~~~"-~~~~~~-

Tasarruf 
Ekmekte 50 ııramlık bir s1klel 

ten•'li yapıldı. Fiyat da o niabette 
indi. Hiçbir kinıııe bu ılklet tenezzUlü 
nü hluetti mi? Hiçbir vatendatın mi
desindeki toklukta bir deilşme var 
mı; baytr!. 

Bu hadise ıllstermittir ki, beplml:z, 
ekmek ıribi eliler bir çok huıuaatta 
da tuarruf yapabı'liri:z V« bunun bi
ze :zararı dokunmak ıöyle durıun, 
bilakis hem bize, hem de memlekete 
faydası olur. Y alnı:z l:zmir, Ankara 
v" lstanbulda bir ııene içinde 50 ırram 
üzerinden 8 klisur milyon kilo tasar
ruf yapılabildiğin· düşlinmek kafi • 
dir. Bu miktar-da un veya buğday 
meleketin stokuna ilave ediliyor, 
demektir. 

Binaenaleyh, daha çok, pek çok 
ıeyler de hatta devletin ir..,dını bek. 
lemeden, kendı' ıuur ve muhakeme • 
mi:ıle tasarruflara baılamalıyız. 

** 

lıyıın bazı Irak kıt:ıl:ırının Bağdada. 
döndüklerini memnuniyetle öğrendiği_ 
nl ve bu lutaların şimdi, kendi emri al
tına girmek istediklerini söylemiştir 
ve 3\'detinin Bağdad halkı t:ır:ıfındıın 
iyi karşılanııc:ığına emin olduğunu ilii
vı> ederek demiştir ki: 

- k:ık tôpraklarınd.:ı muv:ıkk:ıt bir 
bükOmet kurmak derpiş edilmektedir. 
Gayem. !rakı, İngilterenin düşmanla
rından kurt.:ırm:ıktır. lngiltere ile müt
tefik oldnğıımnzdıın onun dü~mnnkırı 

-0..Yanıı 4 ncU aahlfed.. -

AlmaRya 

Fransayı ne hale 
sokmak istiyor? 

Mütarekenin tçuozü ve 
sOlOnetle karşılanan 

rapor 
Londra, 27 (A.A.) - Bugünk!l 

Hür Fransız tebliğinde, Vişi hükil -
metin in miitareke komisyonunda a
za•ı bulun:m genemi Ruay:ının sim • 
diki hıırbiye nazırı general Hu'czin -
gere 5 subatta gönderdiği bir r:ıpo -
run muhte,·iyııtı ifş.:ı edilmektedir. 

Uu r.apor, Almanların harp g~ye
lerini, lııgiltere harbinin neticeıine 
bağbdıkları bildirilmekte ve .\ lm:ın. 
!arın şima l ve şark sehirlerinde!' ıı
zakla•mış bir Fr:ım:ı gcirmek tal<> -
binde bulundukları bildirilmektedir. 
Şimal h:ıvza•ı l\föz nehri ile tahdid 
edilecektir. 

Yine gener:ılin ı ııporuna göre, Vol
kiser Beob-ahter gazetesinin muha -
biri, A lsas Loreni dolaştıktan sonra, 
kendisini burnda biç bir z:ıman y:ı
b:ıncı hissetmediğini yazmıştır, Yine 
son e-Unl.-rdP ~nrk1 Fran•a hakkında 

r--------------, 
Almanlar 

Propaganda yapıyorlar 

Yeni bir bloktan 
bahsediyorlar 

Loııdra, 25 (l\.A.) - Sunday 
Tayıtıi> gıızetesinin diplomatik 
muhabiri· yazıyor: 

•Alman propagandası şimdi 
d!lnyııyı Almanya, İtalya, Japon.. 
yn ve Rusya :ıragında bir anlaşma 
ve bir blok yapılmakta olduğuna 
inandırmak istiyor. Öyle bir blok 
ki, Ameı·ika düşünmeli ve harbe 
girmemelidir. Halbuki Rusya ile 
Almanya arasında geçen müzn -
kereler mUphemdir. Gelen ha -
berler birbirini nakzedecek nıahi· 
~-ettedir. l\fo.<kova kayıı~kları bu 
haberleri tekzip ediyorlar~a d:ı, 1 
Alm:ınlnr, bunların ehemmiyeti 
üzerinde ısr:ır etm~ktedirlt•r. 

Maretal Peten 
bir kitap neşreden bir Alman muh-ar
riri, halis Fıan~ız olan bu mıntaka
nm Rehil'lerini, Almaııca i'imlerle 
y:ızmı~tır. Fransız generali r:ıporun
d:ı, Almanların ş~rki Fr:ınsayıı nasıl 
göz dikdiklerini anlattıktan ııonra Al 
mnnların burada bir zil :ıııt •irketi 
Mettiklerini ve mak<adın ken.disine 
mütnreke komisyonund~ re,;men tef
him edildiğini bildirmiştir. 

General diyor ki: 
- Şimali Frımsad:ı Fransız işçile
·DEVAMt 3 NCf SAHIFED 
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ce Girid nasd 
mişti? 

Harbin mantığı • 1 • • BUGONKO PROGRAM 
BAHRi SAVCI lncıra tına vapur ışhyecek. Karşıyaka 7,30 Program, 7 ,33 .Müzik: hafif 

tramv 1 d · } t"l · ht ld" müzik (pl.), 7.45 Ajans haberleri. Mantık, muayyen mutalardan, . ay annın a JŞ e l mesı mu eme ır g Muzik: Haydn _Senfoni (Pl.), S,30 
muayyen· bir düşünme metoduna gö- 11 Vilayet turistik yollarından :Ro~ - cnk kısım d~ sürntle katranlanacak Evin saati. za 

Şehrill ıını,lıtarln.rını teslim eden kuman
dana nefis bir şarap sunuldu 

re neticeler çıkarmak. v.e bunları ~on tnnb - Alny~ey arasındaki Karşıyaka ve belediye otobüs .:-;eferleri 1nciral- 12,30 Program, 12.33 :\Iüzik, )2.45 
trol etmek m~I~k~~ı~ır:. Mant~gın kl~mı. 95 bı!ı lira a.ırfiyle beton ola- tına kadar uzatılacaktır. Ayrıca ban A,ians habelcri, 13 karışık progrıırrı 
mev~ut olması ıçın o2~u ~am:ı~ıy~e raK inşa cdılecektir. Detoo il zerine yo mevsiminde devlet denizyolları (Pl.). J 3.15 1rnrrnık ovun hnvalnrı, 
b~llı eden, .. karakter orgulermı hıç k:ıfrnn siirülccektir. idaresi 't:nrarıııdnn İnciraltı _ Konak 1 :1,30 karışık progrom · (Pl.). 

Yazan: Niyazi A/ımed 

hı: sırrın golge oyunlarına feda et- Belediyenin K-arşıy:!kadnki aJı \'npur iskelesi -..ırasında Bayraklı v:ı- 18 Program, 18,03 Fasıl sazı. 18,30 
mıyen muayyen ~utaların ve ~~sur- trnmvayları banyo mevsimi miiırn~·(\- puru i~letileccktir. Ru vapurun gidi~ 7.irnat takYimi, 18.4Ş geçilmiş ~ark1-
ların, elde ~am bır 'berraklık ıçınde betiyle yakındh scfcı·lere başlamalar.ı gcli·te Gcjztcpc ve Güzelyalı iskele- lar. 19 Konuşma (Mehmeclin snati). 
bulunm~11 !az!mdır._~ndan so.::a da muhtemeldir. Çünkü tek otobfüılc lerine u!;Taması da muvafık göı ül- 19.15 Müzik: üv~rtürler (Pl.), 19.30 

Girid, bugün, biitün dünyanın gö- Setlerin önünde ve arkasında dolma- bunl?rı ılmı ~ır us\llun emrettıgı sıra banyo ve B?slanlı mliştcrileıiııi 'ta - müşUir. Bu sayede Giizclyalı, Gözte- Ajans haberleri. 19.41> radyo cnz or
züııü kcndiı;inc çeken bir adadır. Al- !ar yapılmıştı ki, bunların her biri ge- ve nızam.da 1!1celeme'k, .~uk.ayesc et. gımnğa imkan görlilemcmekteclir. pepe Ye Karantina semtlerinde otu - kestrnn 20.l 5 Radyo gazetesi, 20A5 
munlnr harp tehlikesinde misli görül- ne yirmi top ile muhafaza ediliyordu. mck v~ rıyazı temell~r .uz~rme 4 d~ya- Bayraklı - Pnrolı köprü arasmdnki rup ela lnciraltı plil.jınclnn istifnde Miizik: Haftanın tı:irküsii _ c:.:\f f'nck-
mcıniş bir atılışla burnvı föthetmiye Bodrumlar kurşun ve bnrutla dolu nan bı: muha~eme aılsılesıne tabı tu- çürlik toprak sol üzerınc paket tası etmek istiyenler. Konak vapur iske- şe buldum derede (Adana)> 
calışıyorJnr. idi. Kale duvarlnrı be~ sürnrinin yan· tarak ış.lt>mck ıc~bed~r. Bundan son- döı-Pn.mcc:ine ~'.akındn hasiancaktır. lesine kadar gelmek zahmet v~ mas- Mcn~kşe buldum derede 

P,u . iituııda okuyncağınız vaka da }tına g\"Çebilec-eği kadar genişti. ~ r-:-~1~ kı, sı~ha~lı hakikatler~ ula~a • fncırnltı plııJ yoluncla kntrnnlnn:ı- rafınd:ın kurtulmus olncaklarchl'. Sordum, evleri nerede? 
tnrihln en h(_:-ecn•ılı b'r safhasıdır. Ayrıca bu <luvnrlnrı tutan dolmnla-1 bilırız .. Bu ınce çalışmanın bır ~okt~- ..... _. ---~ Oc-b'!ş güzel bir arada. 
Yirmi l.ı<'"{ . ~cne mnka\emet eden ada, rm ÜZ<'l'inden de yirmi -atlı .r:myana "1.?~.a~.1 :.ıoksa.!1, varılacak nehc.en~n _ _._ _, "'"__.. l .. ,.,_ ... ~;.""'·..,...~>A· ~ ~ 1 Dilber, dilber, canım dilber, 
'Plirk donnnması tı r .. fından na~ıl işgal geçebilirdi. Hendek 011 be::ı Ztr:'l derin- b~t'!nı.:n.~ ?.18:!ul kılar.ve mantık ıflas ' HALK DİYORI<İ ' 1 1\1.hlh kume maçları Cnnımın yay)aıı dilber, 
edilmiştir?.. liğincle, yetmiş iki zmı genişliğinde e.r.4 ş gozuk~.ır. ~akıkatt~, mant~k ""'.... Gönliimiin eğlesi dilber. 
T·nmJ: ımibesyıJı:iir<'nknnlı birse_ idi. Deniz tarafındn bulun:m tersan-0 d~~en n~zarı.mue.ue~e yı~e .. oldug.u - f ~ ••• ·-·-~.. ( BASTARAFI 1 NCl SAHiFEDE) Mcnek eler tu!'nm tutnm, 

ferin hil~ayesindaıı bir pnrca.... kurşun ile örtiilii idi. Buranın yirmi gıhı yerındedır ve. bo>:1: ıflash ~ır EM RALEf~OE l{AHVE fena bir vuı uşla avuta attı. A,.;ıı:ınn güller lcatnm, 
\ r k' 1 l, h .. lı ,.e •·ftzga~hı "'rcl :ıonunca varmak bızatıhı manbgın • k 1 .. · . 1 N' b 'ld a a~a geçmecıen Ya i anın sa ne- uçma ızen w '·• ı. k d' 'd' F k b. b h"..ı.· • d TE'lZll Altav a ccrnınrn vuru!itY e orta - ı'"e gur et ı· c yntam • 

. inden, Giri<lden kıı:aca bahsedelim: Oı:;mnıılı ordusu Retmo kapısını yık en ua ıı-. a at ız u •ut·seyı ı~- \i ı · k Al't ı ı - tl Dil her, dilber. cnnım dilber, 
k. · · K t t• k'l' " · k • t:ın b:r tefsire tabi tutarak «cnnıın . f~ . . . . annn topu ·apnn ny ı -..ır sur:\ e 

G ni.:liği dokuz, uzunluğu otuz altı ma ıçın os an ın ı ı. e. ının :ırşı- b . k d : 1 . ' :.\{enemcnrn !.mırnıem nahıye~ınclen h.. til T ll t" Ca':l1mın yaylnsı dilber, 
mil olan bu ndn, Yunan hurafclcrinin •mıda altı topluk bir bnfarya kuTmm~- u ışte arlık . mantı . :ı ıf as ettı; bir m~klup :tldık. Bu mektuba' göre, 1 ~cuma geç er. op yasa geç.! :e Gönlümün eğlesi dilb<'r. 
be~i{ddir. Ef snnc) e göı·t-, buraya «l\Ie- tu. Muhasiıranın on y~diıı<'i giinli elli 0

• dn p:ıra ctıruror.» .. d~rerek kabaha. nahiyeye 20 kilo knhve verilmiş fakat. yıne bu oyuncu bekler ve kalecı ıle "l Konur:mn: Memleket pocıtnı:-1 • 
'lUt l\'i~mlek >t dl'nirdi. ::\fadencilik bu- Cezayir g€misi ile imdad geldiği gö-, h.. nıhayet hır ~uı;un.me metodu tevziat iyi yapılmamış, bu yüzde~ bazı- yaptığı bir mi.icadeleclen sonra, topu •">1,:l O ~nz eserleri'°" t:ık::ıimlcı·, 21.Z:l 
rn<h icad <.'dildi. rüldii. Gemiler. Sndn liman ındn de-\ 01·Tı ~~~n:ık»1 '- yuk~er~: . d' • d ları kahve almış, bilhassn müstah~il liçüncil defa olarak misafirlerin ka- Konusıııa: {IIosbef:). 21,45 rafö·O 

'.\fızrrkta avl::ım. k, hnyv~nı terbiye -nirlemek için istihkiimlnrın ııte~i nl- h' a oyk e. 0 unc:iJ' ar ~~ gı:ı-i'"i,· e hu tcv.ziaLtnn istifade edememiştir. lesine soktu. Devre !1 _ O Altny lehi- "Cnfoni orkc>str:ısı, 22.~rn Ajnnc; b-a -
<' mek, toprağı ekm k, ilk d~fa burarlr mdan r,eçtilcr. Tlirk toplal'ı durma- ı:r ~:ıı;:.1 ara~~ ··t .. ~! · .. 

1 
ar 1

) ... azarı dikkati cclbederiz: ne bitti. h-eı 1eı·i 22Aö ;.\Iüzik: Damı muziğ:. 
vörüldü. Demir. ilk c!efn burada c1<la !mı alt>:> ptb~kürliyordu. Aya Dimitri 

1 
~eyrı.nı . !' mnn ı 0 çusu~un. ~ana: Bu gibi tevzintta mutlaka adalete \·e ikinci devre: ~3.25 Yarınl<i nrogrnm ve lrnn~nıc:. 

clnğı üzerinde dö\•iildti, kılıç ye mii'.:rfer tihkilmmın nltınn çok mnhiırnnc bir· ları ıçerısınde cereyan ettırebılır mı· \Tatandn.~ların ihtiyncınn göre hareket Alt il A ıt ] " t·· y.. h l J ·ı· d -
k

. . • Ay ' b h 1 yİz? • A ' d • ay r zgar 'U ına ( uş ugu a ~ ngı tZ ra yosu ·n, defa burndn ~ npıldı. Harp ma ıne- mrc:tte konan lagıın, urayı avnya H d k. • etmek l:ızım ır. de yedinci clakiknda Yunusun müsait 
• i bur?.dn kuruldu. J imna. tik oyunları. ·ıçurcl' . Biiylik bir gedik açıldı. r.ura-ı k nrpd mahamt 1 hır sosyal. oluş ve : - - -- - \'aZi\•el'te attığı bir şiltle dördilncil go P.ngünden itiharcn saat 13,30 • 
~iir ilk defü bttrnd:ı hıırm~ ynpr:ıkları H, "'t'lır{' girmek iGin yol olncaktı. Fa- ~a ın ır, 0 .a de onun .da hır mantı-,. SAAT KULESiNE SU JiinÜ kaznndı 6 dakikn sonra İlyas 13,45 nr..ı-:ında 19 metre üzerinden 
iizer:n yazılılı. kat ,·apılan hücum bir netice vermedi. ~bı olac:ıktıı·.b~akat bu mantık neden cı·ıh ·i bir' mü.cactele n~ticesindc ik.i bir clördiincii Türkr.e biiltt'nini 11cc:rC't 

G. 'd . 1 Bııı1.tın l··ızcı·ı·ne ı"kı'ncı· b'ır lfıifım dah.n ı ard~ r ve ızi ne derecede ınhhntli VERiLECEKTiR ..,, "d:s f' d• ld. Al~ ~ .ırı , aynı znm:ım a sm ısız mcz- . . . . t">· • • t' J.. d b·ı· ? I b d mu a 1 ara.sm an sıyrı 1 ve Loıym mcgc başlıyaca'ktır. 
heplerin knrııaV:ı idi Rir zamanlar cı·- tçılnrn' l.ılrmcısınrten çok kuv,·etlı bır ne ıce o.;l'e var ıra 1 ır .. şte ut'a o. b . . k • .,,. 
k k \·e l'J" J:ard" .ı,,,ı· !•I'•" ı11cln ı'zdı·,·0 c,n h:· '' d h · · ·ı 11· Ilımun da bı·r dü,ünmek lazımdır Halbuki fuzuli Hükumet konağı önlintleki saat ku- eşıncı ve oyunun son sayısını ay - B -· -~--' '· . " - .. •• LICum: a n gırı. 1 c . • . d tt' Ve ovunda r.. o Alfavın lehine u1 Ta • t d b. k r 
mür-aade edilmişti. E. irlik bur:ıda ica fnvdn ı göriilmedi Diişmnn vılmndnn erkanıharplerin hiç· de düşünmedik- le;=inin çcşn12leri. ne ''nkittenberi kup_ et· 1• l d:, ' u - • g rlS an a lr ara 
cr1ilmiş, bin bir giizelli{rin tirnı>ali flii- mÜdnf~~ c<livordu.' . leri nokta burasıdır. Onlar Libyada- kurudur. ne ıC'.e e1k ı. 'k Al d Sofya, 2ii (A.A.) - ~faliye nazırı. 

t !<>r hep burndn ynsı~·ordıı. 164;) vılı altı ıı frustos günü, y c- ki çölü, Hnbeşiııtandnki mevsim yağ. Belediye reisliği, bu çeşmelere su R . kt eşıb ~"':' - . d tınord u k b meclisin tasdikine lüzum knlmak.sızııt 
:. .ıiç.eri okunun ucun: hağlnrlığı bir ka- mu~l~nnı, pı:~c .boın~ardıman tayya- verilmesini nlakadn~J:ıra emretmiştir. k:şı ·B~fh· ırın~ 1 e":r~f e hço t ~1: hükiimı tin yabnncı memleketıerdr!l 

Ef.;: ı!erind2n fP.zln b:-ıh .. mtmiyelim. ·ndı bütiin kU\..,,·etiyle gerdiği ynrla resııun torpılını, Sicılya ile Trablus ı Bazı ufök,tdek tamırattan ~onra saat zuk 1u. t lı .ad~s~I a ecfı 'hJ. e . mef. t ı yapılac~' k idhaı:itı mcııcdebilec(1g" i M1'· 
" · · · k, d k. ·ı ( · k 1 k k ı . · 1 • 1 "e"m ı · "-k 1 " c;o ı:ı a ı ı ı " aama ı mı~a ır -a- • ' ' . 

(ı ı·, p."dı·,,.-....ı !brahı"m. b ı 0 dfl'''l fet- ~ 11 d ·~ n a ı.,,~lim olmaları b'I liri dolma öğr'•nmi,.Jerclir Ondan sonrn b·ı>:Jn·acaktır ım 1 ıncı evre e ırıncı evre e ı 11 v b"I l' · t· 
1 f\4;; n'ıntla. O.,,mr.nlı saltanatının llnnya kalelerı .çme fırlattı. Bu ·a-, arnı:ın " 1 mı ınesn eyı ·u a tan u e:sıı 11 " ., e erı ı.ı.: ·rnr :ı \mııga k .k. . d ·. d b' · · d el k' kınrla meclisin tam snlfthiyetini hııı= 

• 1 ' • " "' ?C c u u .. m. 11• "";· • ' • 1.l - • • - "' • ' • •• .~ • • .ı • fena ovununu unutturacak kadar gi\- 0 c ııguııu 1 < ırmış ır. 
ı., .. tn'€Xt' 1.:ı ,T \. rdı , ordunı SC\'- lıvorchı Fa)rnt hıc bır cevnp v-"rılme- eJl~rıJ'I şakaklal"ına koyarak bu har- B.ıhrJbaba paı.rnıdnkj havuza da 1 · d p· H kk h A 1 T 
k' tti·. r.,nkat ;.,ı. _. . l!Ztlll mlid<let nel'<!- <.Ii: Ay;:i gün, mtuızuım bir hiicumn bin mantığını ynpmağa uğraşırlar. ll'krn l' su \'erilmesi knrnrlnşlırılınış- ~et. O):ll~ ~· _;ıha k~a d ~ - ·ı, lşla sıkgay l lJrnu uda 

· f ıı ı·ı ~· · b"I · d n· ·ı ı· T l . d" · 1 ·ıVe bu "l 1 y w I b tır ıe ı sa'\·esınue çı ar ıgı go e ton ımı C n .1 e"1.•c ı "'C"~ını ı mı\·or u. ır p;c- f"!!Çl c ı. op ateş erı uşman ... ıper erı ço a~ı amaz. agmur nr nı- · :: 1, · tt k t d 
c<' ufaktn c:ri(~ rıi~riinii.~c" .se r?a.r Yu- re kak'eri üzerjnde karn bir htılulj l°:<lı mı Habeşistancfo hareki.t ~ur.ur. ooo 

111 ~~~c~Pde~!ı;·e en ·ur ar 
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• KADIN ERKEK iŞ BAŞINOA 

l f pa .. n $.!" !.ı ı ı· ı tCtıt'rl"rını yak- rlalga ı bırakıyordu. Serdar: Pıkc boınharchm:ın tayynresı lngıl - GELECEK KARDEŞLERiMiZ l k"k . l ' Llrdı. - ]liicumların ardı gclmiyecek. t~reye bir gemi bile sokmaz, Sicilyn-
1 

~~ kc!~t ıb a~ar~ad tko~>khdep At,lıtca atdı - Turgutlu, (Hu usi) - Kaymaktı: 
tı1 t ' ı ı k k n·· k 1 tı d bT da T hl ı,· 1 b'l t 1• .l' a '1 eşıncı a 1 a a mor u B AIA dd' ö l · ıı~' 

1 R
. ,.D ı . ~hı:·, :-ı .,:lu·. \·,n. ~s -~l.rkl~ıl :.ır· . uı2m~nı danca Jtı sure .e sın ıra ı ı- d. nl ra .. uks~ ır tukı~b .. • lc . uça.mta?- ltomanya ve Bulgaristanda bulunan soldan hücuma geçti ve Namık uzak- 1:ınımbıbz .. ay t a;k. ·ıın 'I' zge etlnın ,.f<• 

ı ı. urn ·a a om o an r-ne< ı ı enn rız. Dı)or u. ~r er; çun umanı oy e ıco.p e tr. yurddaşıarımızdan anayurda gelmek\ kr-· b" ··· 1 t ·. t k ·1k eşe us ve C§Vı ı ı c urgu unun 
l: r .. 'kol nrf rleri y:ıl.alanc1ı. Gece ifan_ Birinci hücumu ikincisi lakip {'tti. rır. H1>lbulci Libya çöllerini hem hal- ıstıyenlerin bu nl da hiHdimeL turaJ ta~ .. ç~- ~gı d ı~t~ut e zmıı a ımı 1 dnkar halkı ordumuza ynrdımıard· 
.-:, t 7. ·r·., yüründü ve :abah olduğıı J~liyük znyint veriliyordu. Fakat bu- yanlnı-, hem lngilizler, hem de Al - fından naklı · ı'nuvafık gönUmüşturJ g\_~~ıu f' ar e bı. d 'k"k . Ş bıılunınağa bnşlnmıştır. . 
\ nl.H bıitün t.eoeler ·ı:ı:ral erlildi. ııa ragnıen <Hiıım:mn hiç bir şey hi:.- manlar knr.~ılıklı olarak aşıp geçti :sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekaleti f k·· •

1 
1~~ ır ebr, .1 .:~ t a .1 a tst?lnra 1.a- Bu is için Kızıla:r şubemiz, Halkc'·ı· 

JI . . b'. : d• ,., , · :-,. .. 1 1. J ... r Hnbe ·~t w • • • •· ır e vera eı ıgt emın e ı er. •a- · s 1 .l ., 1 k t h 11. se\'' .. nJ nnın naz uz nn .l c.\ resı u, -;cttırı ınec ı. .. · ""' şı_ L".na yagmu::- rnevsımı nı. ötınun içın hazırhklnr vapıımasını ala-ık t b d . d Alt . • l l , . mız · n omınıın m ... m e e a ,mm 
dört milden ib.:> ıet huhınr,n kiiçük bir - H.icum clurınıy. calt. Kal!!ler t ·- sanın ilk haftıuında gelınh1ti; hare- kadarlm·a biidirmıştı;·. Onümiızueki .. n .1 u . eu.e. e 1 hl m?ı f u u1 aı e~eı- sevi! teberrü ettikleri yüz elli küsar 
ana, iki mü. tnhk~m kul<' i~ muhafaza !im ohırıca~·n knd:' · hücum., Orclun,ın kat hôlô. devanı. e iyor. lngiltcroy ay<lıı nakillerine ha~ıanmaları ımıhte- 3\. 1 e 0{n~~?ı1 • e. erınB e ?k~n ruz: f top Amerikan bezini 15 bine baliğ oJ.:ı• 
f'<liliyordu. l"u u~f p ~a a-.kerleri :nhi- p:ırllla. ı olmuştu. her gün gemiler gel'p gidiyqı- ve meldir. ' ga~~n·ı esı.rıh: 1°J·r;u .. et ~~ nı~ı cak saı·gı bezini ambalaj yaptırmıı~I~ 
!" c;ıkmağn hazırlamr'ken Amasya san- Bu hlicumlar <levam ederken l:•tnn- Alman ı~uvvetleri, az çok ·ve kaç.a-1 sa ~:> n~ ın. ~ e .ırı)or ~r: . e nı - meşguldür. . 
c.ık l>e\·i Ahmed paşa İl"' Turhnlc Snn- bııldan imdad jstendi mak ol:ıa cin Trablusa cıkmıştır. Bu Urla k~ı~abasmda· ;11şa eltiril~n 100 ~ekdım yı_rk~ın~ı dallkı~a~a kSaıdın ay~- Geceleri erkek terzilerimiz Amerı· 

k b · Al l b ,.. · ·ı l b T ' l h f ı b d ı hn" • t kA ·· ··k h"d' 1 h gın an ı ıncı go ermı azanıyor - k be ı · · ·· b' se-m e) ı . ımec. ey ı cı~ıç~rı ere U· !"a e mu a. ız ~rının un m_1 ıın..,..,,- g~yrı ınan ı ı ~ozu en ~ .•se ~r n- göçmen evi ıkmal edilmiştir. Yakında . . ~n z erını numuneye uygl~? ~r ·· · 
ra~ a g ... lclı!er ve ılk knlcyı k-0l::ıy~1 znp- tnrı yoktu. Dınmıyen top nte.~ı altında lcıkatte lamamılc manhkıdır. Amma kal.ıul keşfi rapılamk derhal göçmen- ı.uB ·ı·t · b ld . h, . k kılcle hazırlnmnktadırlar. Gunduztcf. 
tettHer. Güne~ doğarken, ikinci kaley.., ~zihnek ense teslim olma~·ı eh\·en bul- h.7. bu mantığ•n uım.irfo.ı·ını l>hned:- leı-e veı·iıecektir. :şı ~ .ış . u go en .~~nra . aı e ete t.lc, öğr.etmcnlerimiz, müneV\'.Cr knoııt· 
rloğnı yaklaşıyorlnuclı. Buranın muhn- <lulaır Ye teslim b:ıyruğmı can ve mal- ~imiz için onu kavramaktan aciz ka- geldı. l'-a~~t beraberlıgı te.m.ı~ ~tme- larımız, genç kızlnrımız, nlrnamdan ]lll' 
fızı Venedik znbiti Riyaciyo Kiyülyani, lnrınn dokunulmamak şnrtiylc çek- lıyoruz. 000 ge ~rnvaifak olamadıgı gıbı :.H.i ~n:ı zıdannn bu bezleri amb3Jfıj haline gc-
hiç bir sm·etle mukn,·ıemel cclemiye~e- t:l"r. Hicfüelcri hakkı ile kavr:v.ımlnr LASTiK IHTIYACI d~kı~ada. Altınord~ıd-an Hamdı ~- tirmeğe canla. başla çalışmaktadırJn~· 
gini biliyordu. Mniy.etine emir vcrdı: DU -m~m orduc:u kum:!ndanı Şt>hrin bu gihi hah: iki unsurlaı-:ı sahi,; olan- çu~cu g~lü çıkar~ı.: \i c bu suretle mı_ Halkevimizi ziyaret eden Valirrı:ı 

- Hepiniz yere yatın. Bir taneniz "n:.hfor!·ırmı t ı:me ge!dipi ,:akit, lnr ve onları okumasını bileııİcı·dir. 'ficnret Vek!Lleti, gönd(!1·diği bir ta- sa.fırlcr., - l maglup olarak ~ahadaıı Bny Frıik Ti.irel ile P.'lrti müfeliiş.inıl~ 
l mimle mıntaka 'fıcaret müdurlükleri- a"l rıldılar r ı· • l h 01-1\ımı damasın. !.if\·ül, lıir mHa!'l'ml" k:ır.ıııhmdı. Çn- "' • - . ..... na ıreLtcn memnun ve mii e nssıs 

A kerlerden bir kaçı itiraz etti: lırda criimii~ ı.upalarla <'iiridin n"fİS • ııin mıııtakalarındaki rnotörlü nakil va- lkıucı devre: mtışlar \"e kaymakamıınız.a tc!'ıekkiil"' 
- Nasıl ol a öleceğıi... \ a le lim oln. <u·;ıplıırı ·ı.,rnm ulildi. "('r~ r;ezn-viı· EKMEK IHTIKARI MI? sıtalarının lastik ihtiyacınm tesbıtedil- .LtU ucvı·c ~ıkt-:ışw ııakııııiyE:"ti al- ler<l~ hulunmuşlardır. 

ıım, ya müdafaa edeJım. 'C"l ..;• t'.,Jim ol:•r>l~'i"ın f'c:ya. ını nlclı. Bazı lokanta, birnhane ve iskenbeci mesıni lııldirmiştir. Her mıntakadan ı..ıııua u.ı~ıauı. ~ıLuwı uu ycu.·ı ıııuu<ı- ---000----
- Hayır .. ~i~ hi~ b.r şey 'j apmıya- r~rt' : o(in knıh 1lnr \"C çocuklar :ki dıikkaıılariyle kebnbçılnrda mU.şterile- ihtiyaç listeleri Vckillete gönderildik- J.ıl&+ ~lSU!lUınoe OJllCililUK tıa~ısıııa UU:) 

c<ıksınız. Bütun ışi ben yapacağım. -ıra hnliııde yollnra ılizilmi!:lerdi. re gayet rız mil.tarda ve kiiçi.ik parçn- ten ~onra yurdun tekerlek Ulstik ihti- w . .ı.'llchını .ııaKKl iJ.. mcı uaKıkaua ZABIT ADA 
Y~nıçorıler ya~Jaşıyorlardı; .l{a.~eı;in 1 Ne bir ~:.ı.dıı:ı, J"(' bir rocuk, ne bir lar halinde ekmek verilerek mukabilin- yacı aıılnşıJmış ve hariçten getirtile- .ue;ııKuı~ın ıırnu;ı goıuuu x.ayocttı. ~ .. ~t'C;,..:-.;--..-:-·-·cr 

etrafında tek düşman flbkerı gozuk- iht.i•;ar'incıtıldı. de yüı para alındığı, bu suretle bir ki- cek lfı iktcr, ona göre tevzi edılecektir .• '.\auıu1uu1uıa1·1Jl uyuşuıuugunu-.rn ı::ı- Dövmek: 
mıyordu. lam kate önüne gelinmişti. Ifrnynnın föthi. 1stımbulda üç ,glin !oluk ekmeğin 20 _ 15 kuruşa satıldığı 0 cıı auc cuen Hıı:ıa.ı:ıı·ıe~ yıruıı IJa·ıncı Kahramanlar rnahalle.c:ıinde Os111ıı~ 
t:ır vucud ıırladı ve .sonra korkunç bır l\ç gece bilvCik scnlikl~rıe kutlulnndı. B~lediyeye şikayet edilmiştir. Ekmek FUAR PULLARI uHJ{ıh'.aua yıue ııa.l\.Kmıu uır .kaıa oar oğlu Remzi ve karısı Hatice, çocll 
zelzele etrnfı sarstı. \ enedik zabitı, ..:_ - satışlarında bu suretle ihtikar yapan- ueuyıe uerauerngı ıeının ~mıkıeıı meselesinden Mehmet oğlu lbrnhil11 
cephaneyi ntcşlımıişti. Beş yllz nıuha-1 DOKUMA El TEZGA. HLARI lnrın te biti ve Adliyeye sevkleri için PQı.ta, 're!graf ve Telefon umum mü- gıo1 yıue a.>'nı oyuncunun ~5 ıncı ve ve karısı Hayr.iyeyi dövdüklerindeıl 
cını etrnfa fışınran uışlara karıştı. ;Ka_l hu dükkanlarda lfolediyc ve diğer ala- durlüf,rü taraımdaıı ı:JıJ L lzmır enter- .. ı ıııcı ı.tah.ıKarnrua 1:1.1rnraıgı J.Kı sa- yakalanmışl-ardır. 
le muhaıızları da unların arasındaydı. I Ticaret Vekfıleti, btanbul mnrnn- kadarlnrca tedkikata başlanmıştır. nasyonnl fuarı içm bastırılacak posta yı ucma .ırnzanuıJar. Silah taıımak: 

Buranın zaptından 'OlWl seksen ka. gozhırıııa aooo tnııc dokuma el tezgfı- pullnrının hazırlıkları tamnmlanmış_ iJevrenı11 :;Oll oakıkalurı, Beşiktaş İkiç.eşmelık caddesinde Salih oğlı.1 
dırgadan mürekkep olan donnnmalhı yaptırhuştır. Amerika meh .. fılı-- tır. Pulların basılmn~ııın yakında ba~- llHırı .8.llllloıcıu Jfaıesı oııunde lJlllUU.,l\Iustnfada bir tabanca, Gaziler cıı~; 
1 fanya limmıına girdi. • fohasnra top- .Bu tezgahl;ır, köylerimize gönderile_ lmıa~ktır. ı• akat oaşKa gol oımauı. uyun aa cl~sinde Halid oğlu Abdurrahi1111 

laı·iyle bütiin mühimmat sahile çıka- rek dokumacılık ynpmnk istiyenlere - Baıtarafı 1 nci Sahifede - " - ;s ıse~ıKtaşın ıehıne bıtti. iizerinde bir koma bulunmuş, zabıtıı· 
rıi<lı. Kostantin tep . i ii1.erine metris- para. ız \'erilmekte ve Vekii.letin u:;tn- manların 2 gün iı;inde Giridin zapte- A btanbuı, ~o ('l'eleıonıa) - Bu - ca müsadere edilmiştir. 
lcr açılacaktı. ları, bunlarrn kullanılmasını öğretmek· dileceğini tahmin e<lerek bu adaya lmanga guuırn maçlarda evvela u~ılatasaray Kumar oynıyanlar: . 

Hıınya kalesinin nasıl müdafaa ~dil- tcdirl<'r. hilc.u~ e~liklerini haber almıştır. -.BAŞ TARAfl 1 NC1 SAH1f.EUE- - ueınırsporıuıar oynudııar. lialata- Halkapınardu Ahmet oğlu • .\il· 
mekte olduğuna kısac:ı işaret edelim: ı Tka t \'ckfıleti, lstnnbulda yapılan lngılızlerın anudane mukavemeti Al riıun işe ırnsıl scvkediltliğlni gör.sey: sarny lJırmcı devren ı - u kazandı. l\Iehmet oğlu Ahmet ve lsak oğlı.I 
Kule her birinin üzo inci<! yirmi to;l bu t('ıgahları çok beğenmiş ve daha manların programını altüst etmiştir. dinız Almanların niyetini anlardınız. 1.1mıcı <lt!Vreue uen~ırspor bır gol at- l\folki üç kağıt açmak suretiyle J<ıl' 
bulunan yedi burc ile çe~;rilmişti. Her1, .:ooo tane sipariş etnıiştir. Bunlar da .MaaJ?~fih Giridde İngiliz cvcı tayyrı- General nihayet diyor ki: masıııa ınuKaoi1 ıkı go1 daha redi ve mar oynarken görülmüş, 5,5 lira p:ı-
istihkumın arkııımıda, her birinde on- te!;lim ıılınarak derh 1 köylere gönderi- relerınm bulunmaması yüzünden bjr -·Almanlar, burndaki işçileri nak- oy.unu :> _ ı k'tiybettı. ra ile biı·likte tutulmuşlardır. 
be top bulunan dokuz tabyn vardı. lccek ve köylülere v.erilecektfr. çok a keri müşahitler, Almanlarm lederek, Alsas Lorendeki toprakları- ı.:unu ı•'eneroahÇe - Gençler maçı ...... 
~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~i~de ?~ır t~chizat ihraç etmeleri mızı suii~imal etmek jst~orla~ taKıp ettı. lık goıu Gençler çıkardı. 

El. RA Sinemasında 
' ıhtımalı uzerınde durmaktadırla1·. General Hutzingerin sükut ile kar- 1•'akut l• enerııleı· bira:t.: sonrn iıci gol 

{ "'\ şıladığı bu rapor ile, Almanyanın bir çıkardııar. Buna mukabil GençJer 
Cevizli Bahçe 

Bugün ınatinelerden ilibaren 
ll<i nefis filimden mürekkep muazzam bir program 

1-

SafFDte VoO<dloz 
lNG1Ltzcg SÖZLÜ 

YARAT ANLAR: Nevyork radyosunun me4hur ARTIE SHA W 
CAZ ORKESTRASI 

-2-

DağUaıron Ko~o 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Yarntanlar: ŞIRLEY TEMPL - RANDOLF SKOT 

-3-
Ayrıca: 

MONOR NUREDDiN tarafındrın ALLI YEMENi 
VE 

- 4 -
DENJZ KIZI EFTALYANIN Aydın Zeybeği 

SEANSLAR: Şirley 4-7.30 da: S. Yıldız 2-5.30-9 da 
Cumartesi ve pazar 11 ve 12.30 da batlar. 

DIKKA T - Haftanrn her gününde ilk seanl\lar UCUZ HALK MA
TINEl.F.RJ di:r. 

Fiatie;ri .• Birinci 20-13ulkon 25 - Koltuk :ıo .kurnatur. mmnrr ·n ___ r ; 

Diş tabibi Muzaf.~+er kısım Fransız vililyetlerini ele ge~ir- Birliği, .kornerden istifade ederek 

H J 1 
mek ve buralardaki halkı cl-avar gibi mukabil .sayıyı çıkardı. Fikret, bu 

Üsnü Levent sürmek istediği neticesine varılmak- devrede bir penaltıyı atam-..ıdı. tkin-
Hastalarını Müstakil olarak tadır. ci devrede Fenerliler bir gol cJaha 

Birirıci Be.yler sokak ( 10) numara- o çıkardılar. 34 üncü dakikadn Niyazi 

S- dördüncü defa ofarak topu Gençler 
da her gün kabul etlen. m UVeyşe taarruz Birliği ağlarına tnktı ve oyun 4 _ 2 

Kahire, 25 (A.A.) - Dahiliye ne· Fencrbahçe lehin bitti. 
zareti 23 - 24 mayıs gece~i Süveyş 000---

Yakmcla lngiltereden 1stanbula. 12 mıııtaknsına bir hava hticumıı yapıla- CEZAEVINE GARDİYAN 
araba vapuru gelecektir. Bunlnrın bir ırak bir kaç bomba atıldığını, hasar ve İzmir ceza evine 25 lira ücretle 5 
kısmı feribot vazifesi görecektir. zayiat olmadığını bildiriyor. gardiyan alınacaktır. 

r ""'' -·· 

ARABA VAPURU 

• 

1 

Değerli hikayecilerimizden Keııtj! 
Bilbatann (Ceviz\i Bahçe) iımi ~ 
tında topladığı hikayelerini bir )(ı ' 
tap halinde neıretmqtir 

Münekkitlerin muhtelif mecmu' ' 
larda neırettikleııl makalelerle IC~~İ 
mal BilbaJarın kuvvetli hikayecil•ıı 
üzerinde durmaları bilhassa yeri~' 
dedir. (Anadolu) da severek hik'' 
yelerini okuduğunuz Kemal B!lba~j: 
rın bu kitabı kütüphanelerde satı 
maktadır. Karilerimi:ze tavsiye ede' 
riz. 

s TELEFOJ 
36-46 •• .. ~:~:~~~!~~~'r ~~!.~!.. : ;~~~o: T 

Türk ba•ın baliği kanununun 9 ' l11mm••mm•ııfıılımmııı:m![;J BU HAFTA lmummma•••m•P,I 
ncu maddesinin i§areti dahilinde, BING GROSBY - JOAN BLONDELL - MlSA AUER ve GROSBY CAZ KIZLARI 
mıntakamız kongresin:n 1 Haziran yaratılan ŞEN - ŞUH - MUSiKiLi 

tarafından 
' 

ıünü ıaat 15 de İzmir Halkevi sala. .............. ............... _.,_....,..., ......... ~._.... ..... ...,...,.................. ~ .................................... .,.. ........ ,. .............................. ~ 
(FRANSIZCA SÖZLÜ) FRANSIZCA SÖZLÜ 

~.:~:k:~~~tı~nd~~t;~:~;~~:ı~:~- : .K ....... U·~-=-... Ç ....... U·~·: .. uK ............. M ......... E ....... l ....... E .. " ... K...... ..K ........ A ....... T ........ 
1
: ... l ............. 

8 
....... E ....... N ........ 1~ ... M ........ ,_ ... . 

Jl!Ualarda çalışıp da birliğe dahil 1 
olmuı arkadaflaran ve birliii~zin t 

tabii azalarının konırede hazır bu· 1 

lunmalarmı rica ederim. 1 

MATİNELER HERGON: KA. BENİM 3,30-6-8,45 K. MELEK 4,3~7,10-9,45 TE 
1111u11Rm111 ""I Cumartesi 2. Paztır 1 de ilAv& seanslar IBlatı;jlilmllliltf.iiSilla!:rl!l•••••I 

i, 
~ii 

tız 



l 
ı-

ıl · ,. 

lfikiye 
~-iiiiiiiiiiiiiiiiiıiİİİİiİiıi--

Bak ava 
v O~u. saf ve temiz kalbi, dürüst hali yeni eski anahtarlar, zincirler vesaire .. 
,~ _bılhassa sonsuz neşesiyle herkes se- Onu her gezintimizde yanımıza alır_ 
r'Yordu. Hakikaten garip bir adamdı. dık Gene bir mayıs •abahı idi. Parlak 
lhlseft'nin tahsilsiz bilgici. edebiyatın güne küçük kas.aba ederini gizli~·cn 
anısız sairi idi. gür ağaçların ye~il dalları arasından 

~· ~n, az da ol•a kendisine benzer bir '1zıyor Ye bahçelerin ziimrütleşcn nem-
1 Jrrıse görmediğimi söyli.vebilirim. Şen li toprağını yakımıya çalışıyordu. Biz 

;~~ri ve her zaman çekinmeden ifade ze\·kini evvelce tasarladığımız bir ge
tıgi neşeli yüzü ile toplantıların en zintinin sevinç :ı,rifcsindeydik. Hazır
ranılan siması idi. !ıklar evvelden ikmal edilmişti. Bir 
.. ÖYie gün görmedik lafları vardı ki şey noksandı: Şerif Ali aji:a ... Gider
~lnıemek söyle du"un, insan uzun ken onu da aldık. Kıvrımlı dar kaldı-

illan kendisini tutamazdı. Onun hali rımlardan ince keçi yollarına tırman
lrı· lıiilünçtü. Kim•eye Ix>.nzemezdi anı- dık ııihavet kusabanın gerisindeki ha-
1 ~-bazı meraklıları gibi iş ol~nn diye kin~ sırtı;ı en mükemnwl manzaralı biı· 
egıl. Bir kere adını i5itmediği ezeli yerine konduk. 
~b~til. Kalın ve katmerli kö•ele altlı- Altta yarı boyumuz kacfar çimen, 
( a lllalik kundurası, dizinde dar ve yıı. üstte yapraklarından bir ı;izli musiki 
~Yı çıktıkça köriikle~n yarı kısa pan. fısıldıyan şemsiye ~·klindc yaşlı bir 
: ?n altından mintatıı görül.,n ve •ene- çam rnnlı. Yorg·unltığumuzu şairane 
t tın kollarını kısalttığı orta uzun pal- manzara ve liilif riizgiirın J·ollarına bı. 
, 0•. tabii yaş kamburluğu, seyrek tra raktıktan soma 1·ııklaşaıı iiiil<' remeği_ 
b~tırdiği hafif öne eğik ensesiyle tam ne hazırlanıyorcİu. Aliim;nyonı. ~or- 1 
ır bobstil ağrandismanı.. <t'l ?n bıhuklar, balın·, ten°ke t~rsıler I 

d··~ı_:if Ali ağa: Öyle bir atlardı ki; 0 esi•li ;·pmekl<'l·le i~tiha,n kamçılıyor 
~ anında ene arasan bulunur der· du .. 

_de\·ada gayri • denebilecek kadar <nrVAMI <\ N('t SAf'!FF.T>l'. ı 
~<'~ıdli ~eyler vardı. Civar köylerin w ----·---
'~•abanın tanıdığı doktor Ye eczacı o /ZJIIR BELEDIYESl.\DEX: 

B ı - Zabıta memurlarına 88 takım 
dak_ir de ceplerini anynlım; sol .nıkar- vazlık elbise yaptırılması. Yazı işleri 
B ı kiiçilk cepte: iki çengelli kalem. 

10
Unlardan biri t~ı:mometredir. Rir il• :\Iüdürlüğiindeki ~artname'i veçhiylc 
·lleke kapaklı kuçuk ayna. :ıçık eks!llmt'ye koıııılmu~tur. :Muham-

l iç cepte: Yeni Ye e;;ki nüfug cüzdan men bedeli 1584 lira nıU\-.ıkk:ıt temi
~rı, 12 senelik askerliğinin Yemen bö. natı 118 lira 80 kuruştur. Taliplerin 
Uk eminliğindeki giinlük he,ap kağıd eminı:tı öğleden en·cl 1s bankasına 
'~rı ve oradan aldığı a'kerlik tezkere rntırarak makbuzlarivle ihale tarihi 
;ı~ muhtelif mektupla'!", boş . dolu bir olan !l.6.911 Pazartes( günii <nal 16 da 
uura kağıdlar, l·edi, <ekize katlanmı Encümene müracaatlıırı. 
/un bir muşamba. Bu da cüzdan. İçin- 2 _ Zabıta memurların:ı 88 çift fo
~İ koleksi_rnn mıı'ksadiyl<! s:ıJdanmış tin yaptırılması, Yazı işleri mlidürlü
d tnı;-nn eski paraların me\·cudiyetiııi ğü,ıde!:i ~:ırlnUme;;i vcçhivle nçık ek
u~ unntmıyalım. Yan ceplerinde irili siltmeye konulmuştur, .i\Iulıammen he
r aklı mendiller, ekm{>l( bıçağı, iki ta - ıleli 704 lira muvhkkat teminatı 52 li
.,af_lı bir a.Yna, (kendisinin bo.I' a,\·nası ın ·a 80 kurnşhıı·. Taliplerin t~minatı öğ 
rı .!ş), cakmak, kahve ve nane şekeri. ı d ı ı· b k t k 
ı~, 1 · · t h . 1 1. K 1 e mı evve ~ an ·asınfc ya ırarn · 

,1 ... ~r cep erı, sız a ayyıi ec ın. ıru k' 1 · l ·h l l ·h· ı 9 6 O'l ökuk ti r k l 1 rna ·ouz ~rıy e ı .a e nrı ı c an ...... 
~ sa:ı er, en.ı;·e ·u u arı, <fl.\"li<ız '~;rnr~;;i günii •aat 16 d'1 Encümenı· 

L> J l b b w [I muı·a~f.:.tları. 
"'-U a c, u run ve ogcız ı ~ - Zabıta memurl:ırırn 88 adet 
h· J ki •• } . pxlık k,.s\0 t yaptırılma.~!. Yazı işll'ri 
.ısta J arı mu 1 e ıar.sısı J ıniidürliiğü:ıdçkl şartnnmeoi veçhiyl~ 

DOKTOR OPFR l\TÖP. iaçık pJ,siltme;-e konulmuştur. llfoh:ını-
~ .. \. 1 rnen be:d<•li 220 1iru mtı\akk::ıt ten1inntı 

Datıi O•• k 16 lira 50 kuı·uştur. Taliplerin lem:- j e n><iı öi(leden evvel lş bankasına yatı-
rara], m'1khuzlariyle ihale tarihi olan 

1!>.6.fl41 pazarletii günü saat 16 da F.n-,· 
Haat•lnım lıer ciin öilecltı:ı wnn 1 cümene müracaatları. 

luıı...ı • ., t .. da•i .,der , 4 - Darülacezeye ~enelik 22 kalem ..._ j mtıhtelif erzak ~ntın :ı lı nma)olı, Yazı iş- l 

l ir.ine; Beyltr aokaf:ı No. (8Q) 

I !eri nlü<li.irlüğünclcki şartnnme~i veç-f 
s·· ~ !.' .1'.: .. . lıiyle açık eksiltmeye konulmuştur. Mu-

2· oke i\lal mudurluguııdeıı aldııpııı hammen bedeli 1414 lira muvakkat te
lı8/7/939 tarih l ,"30. No. !u 2100 lı!·"- minııtı 106 lira (5) kuru~tur . Talip- 1 
ı·k \"(' 31/719:19 tarıh 1 .n :-.ıo. 2~fı0 !erin teminatı öğleden enci İş banka-1 
;;!~~ yu~af _ten;iı;at ma~buxl,an mı}'> l 8ına yabnıı ak makl.ıuzlari;·Je ihale ta-\ 
tin ht.ırn ~.enılerını. alnc~1 ~ımtlan ~si.si. - rihi olan 9.6.941 paxartesı giiııü ~aat 

ukmu olmadııı:ını ı an ~.ylerım: 116 da Encümene nııirncaatlan. 
Scıkede • Tııtcahhıd ı - D ··ı· !" 0000 d 'l lı n•rl •ıı· E" ~ - aru acezeye ,;ene ı~ o a et 

H e 1 , .1"1. ~tif'11rr . . 1 ı · n 'l tek tıp ekme' satın a ınm:ısı, Yazı ış-J 
'"- :~--- . l~ri nıüdürlü~ündeki şartnanıesi vcç-I 

·---------- ·- hıyle açık eksıltmeye konulmuştur. ,vıu_ 

A L S A N C A K hammen bedeli 960 liı,ı;L muvakkat lc-ı 
l minatı 72 liradu:. TaJı.plerin teminatı 
•taayoıı kar,ısında Y""i açılan öğleden eH('] İş banka"ına yatırarak 

E G E makbuzlariyle ihale tarihi ,,ıan 9.6.941 
pazartesi günü ""at 16 dı. Encümene 
miiracaalları . 

6 - Darülacezeye senelik 800 kilo 
Dana eti sat ın ıalınma~ı, Yazı işleri 

(ANADOLU} 

İzmir Defterdarhğından: 
Akmdar zade Seyit Ali oiiln Mevlüdün 3697 lira Milli emlak salış 

bedeli borcundan dolayı haciz edil"n Ahmed ağa mahallesinin Anafe.rta
lar caddesinde 249 sayılı ve 1400 iira pey altında bulunan dükkanın kat'i 
ihalesinin icrası için on gün müddetle müzayedeye çıkarıl mıştır. 

Taliplerin 6 Haziran 941 Cuma güniJ, saat 15 de Vilayet idare hey'etinc 
müracaatları ilan olunur. (1901) 

lzmir Defterdarhğından: 
Süleyman Sırrının 6019 lira Milli emlak satış bedeli borcundan dolayı 

haciz edilen Ea;-raklı Manav kuyusu mevkiinde ve 430°0 lira pey altınd~ 
bulunan bahçe ile içerisinde bulunan damların kat'i ihalesinin icra•ı için 
~ıı gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 4 Hoziran 941 çarsamba günU 'aat 15 de Vila.1·et idare hey'e-
tine mliracaatbn ilan olunur. (1899) 

Uşak belediyesinden: 
.\1emldce~imizin musadclak 1 2000 mikyasındaki müstakbel planını 

J/ 500 mikyasına büyütm~k ve imar planına ait paftaları tanzim etmek 
;artiyle 170 lira aylık maktu ücretle ehliyetli hir Fen memuru arıyoruz. 
l•teklile in yedleriıH.!eki ehli.)et örnekleriyle şimdiye kudar çalıştıkları 
yerden aldıkları bonseı ,.i,leriıı birer suretlerinin !asdikli olmak üzere 
hemen Belediye rel•liğine göndermeleri ilan olunur. (1886) 

lzmir Defterdarhi!ından : 
İbrahim Hulüsinin 4020 lira Milli emlak satış bedeli borcundan dola_ 

yı haciz edilen birinci Ka.ıataş mahallesinin tramvay cadtk<>;inde 123 t:ıj 
<ayılı ve 2100 lira pey altında bıılunan diikkılnın kal'i ihalc•inin icra•ı için 
on gün mliddeLle nıüzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 41Haziran ·941 Çar~amh;; giinü s:ıal 15 de Vilayet idare 
ho;·'etine müracaatları . ( 1900) 

lzmir Defterdarlıi!ından: 
Hüseyin oğlu ?llehmcdin 300 lira Milli ~mliık satış bedeli borcundan 

dolayı haciz edikn ikinci Karataş '.\!. ikinci yeni Dar sokağında 6 - 8 sa
yılı \"e 100 li.ra kıymetindeki ikl evin kat'i ihalesinin icrası için Oıı gün 
miiclcletle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talipler 6/lfaziran 9,j] Cuma günii "aııt 15 ele \'ilayet idare hey'etiıw 
müracaatları. (1902) 

Ödemiş Cumhuriyet müdeiumu
miliğinden: 
Ödemiş ceza evinin 941 mali yılı için bir ı;enelik ekmek ihtiyacı ka_ 

palı zarf usuliyle 1-5-941 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuşsa da ihale tarihi olan 16-5-941 cuma günü saat 
15 şe kadar talip çıkmadığından ihale i<inin 10 gün temdidine karar 
verilmiştir. .. 

Beheri 960 gıram olmak üzer~ günde ikinci neYiden 199 ila 230 a
det ekmek verilecektir. 

lslekliler her gün nıe,"Ui >'aatleriııde •artnamevi müddeiumumilik 
ve cezaevi dair~leııine mürncaatla görebilirler. · 

Teminat ~il_ıtarı 770 lira olup tesbit edilen bugünkii 960 gramlık 
ekmegill rayıcı 12 kuruş 24 santimdir. 

İstekliler gösterilen miktar üzerinden bir ~enelik ekmek (aahhiidii. 
nü ifa ·edebileceklerine dair ticaret odasıııdan yesika ibraz edecek -
Lerd iıı . 
. İhale tarihi :l7-5-!J41 'alı giiııü Mat 15 olup ôstek l ıleriıı o gün ü v:ık

tm.~eıı evvel Oclemış adlıye'!i cumhuriyet müddeiumunıiliği dairesi 
o~~~~~~ııınaları ilan olunıır. 20 22 2·1 26 1~22 

Devlet Denizyolları lzmir şube-
sinden: · 
Aısancah Yapuı· i.,k~lesi içıııdı•hi lılıfc 1 haziran ~41 tarihinden 31 ma

yı,; fl42 l<ırihiııı• kaı.lar lıir sene için kara verilmek üzere 14-5-9-11 tari
hınde a~ı!.; arltırnıH,ra konulmuştur. 

.\ıezküı lıüt'enin seııei salıık ıcar bedeii 156 lııa muvakkat teminat 
akça" 34-20 owz dort !im yirmi kur~ştur. Arttırma 3U-,[a>·ıs-9-11 tııri
lıiııe tesadüf eden cuııı« güııiı saat 13 de denizyoJJarı izmir şube,; bina
sıııda koın1'yoıı huzuriyle yapılac;ıktır. 

:;>artııameler körlez vııpurları şefliğinden para,ız olarak verilir 
'l'aliplerın kunuııı vesıkalarıyle birlıkte nıüracaafüırı. ıs 26 ~ 758 

• { !Ahlı' ıı; , ' 
UHU•UUHUIUUll11111tlUUll••ı•ıUtUUlllfllltlllf1111UUllllfllllJlllllllCıUllllUUUll lUUIU1111• 

ilz.·mir Lev 2 -a A.rrairliği İlô.nlarıl 
; -
••••••• ••••••• • •••••11111,ıııııı•ı•••n ••••••• u • ·~••••• •••uııı•-•••••••••••••••••••• •• uı • ••••n••••·,. •' • ':' 

l zaıir le~azım amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - Tahminen beher kilosu 41 kuruştan 100 ton sığır eti k<1palı 

zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 41 bin lira muvakkat teminatı 3075 liradır. 
3 - Şartnamesi komi•yondan verilecektir. 
4 - İhalesi 9-6-941 pazartesi g(inü saat on beşte G€]\boluda eski 

~ubc binasında komisyonun bulunduğu mahallede y-apıliı -
caktır. 

G - İsteklilerin mezkur gün \"e saatta on dörde kadar fpklif mek-
tuplarını komisyonumuza vermeleri. 21 ~ô :il :ı 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankaı·a'dıı 

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

lHine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 
2 - 343:.l sayılı kanun mucibince bu o]j:uldan mezun olacaklar, me

ınu r olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar allı o;enelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane

ı~rinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bülün sıhhi 
tcŞ<'kküller kendilerine açık olacııktır, 

1 - Tahsil müddeti 3 <~ne olup, bu müddet içinde okurlara ayda b«ş 
lira harçlık verilecek. iıışe ve ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 

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

6 - Okul 15 Ey!QJ 19-11 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olnınk ve Türk ırkından bu

lunmak. 
b - Sıhhati yerındc olmak 1·e durumu her iklimde vazife gönneğe 

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eli raporu ile 
tesl.ıil eilirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c - Okuruı; yaşı on allıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu yaziyet poli•çe 

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

muvaffak olmak ~arttır.) yeya bu derec;:de tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname ve,·a bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla ko
cası ölmü\ı olanlar kabul ed.lir) huna ait medeni hali bildidr müsbit enak 
keza eklenecektir. 

g - Okur sılıhl sebebl<!r dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev
l<>nme sureti ile ,·eya diğeı· 'nzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadıgı, ve yahud sıhhi 
sebelıler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarım tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten ta,dikli ve kefilli bir taahlıüdname 
verecektir. 

8 - Yukardaki şeraiti haız olan okur, okula imtihansız olarak kabul 

edikcektir. 
f) - Yukurdaki ınaddel(\r n1ul'ibi1ıce evrakınııı ınuanıeleı;ini bitirenler

den, Viltiyet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lık şulwleri vasıtasiyle e\Tııklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdürlüğüne gönderileceklerdir 
10 - Müracaatların Ağııstos 1941 nihayeliııe kadar sona erdirilmesi 

ıazımdıı·. 

\! 11 - Okmların kabul edild,ıderi ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 
makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 
olnılıla tekrar yapılacak '1lıhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerin<e gitmek için masrnf edecekleri yol paraları kendilerin~ 
ait olacaktır. 

.4nkora Mı rke· Hastalıonesi Baş Tabibi 
ve Okul Müdürü Albay 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 2:l 26 29 .:\layıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Hazimn 
l 4 7 lU 13 16 19 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 13 16 19 hususi Hastalı •ııesi 

Sahibi : DOKTOR OPERATÖR 

ADI L BİR müdürWğündeki ~artname.-i veçhiyle XAl!AJ:fl'NtlS fCR.fi _MA'ılfUR- .4KHISAR AS'l.fl'" Hl,'J·U" f;{A 1 
açık ek.>ılt~.eye koııulmuşuır. ,\foham-1 J.,ı., t, ı., ,, UA,ı: · "' • "' 
men beclelı 240 lırn nıunıkkat temina- lJV-<Jlll ·' 0 • !J4l -144 ıO .. nıw.,DE.\': 

22 25 2:-; :ıo Agu;to,; 941 (1804) 
- ·· 

E 

lier ıubeye aid hastalar k abul ve mü-

t.,b.,uııları tarafından tedavi edilir. 

l\1iiesseseae he.r z;c.ır..:J\n 

1->ır uurcun l~nıını ı~tıJası zın1ııınoa 
ti 18 Jirad.ır. Talipleı-in t~nıinatı ög'le- ııaı· 'U '"\ il n·· ' DaYacı lst:ıııbul Toııhaıı.> eski s·,·ılı u_,. ~'<:. ,. I ı..!.:ilfl...! .n.Ul"aı· \"etııen ..l\.a- ~ 

elen ~~v~J Iş baıık·aı~·ın:ı ya<ıı;arıık mak- ıatıurumı.ı 1.aL<11kııyı. hO>unun ı.,:a,aı- p:ızurı Y<•kuşu çıhnıazrndıı 4. 1 No. lu 
uuzlau~l~ ı.hale ta16ıhdı 0~~n ~·6·941 P~- ""Y" aıu nııını uı "'r ıcpe a1><1ı ıııev- evde ıntıkim Hu"e~iıı Akdağ t:ır,ıfın-
zartcsı gunu saat u l:'Jntumene mu. . . . . ı 
ı"'ıcaaihrı 25 29 3 7 (1898) Kıtııue .ım aonunı uç evıeK mıınarınaa dan hal..n ık:ınıetgiıhı meçhul davalı 
' ' · <=ıu ııra kıymetı muııamıııenelı şarkun karısı Hatice ale,rhine açılan uosan al 

w "'" 't:'R"TM""' ço.oan ogıu .ı.vıenmet oagı şımaJen .karpı da\"ls ıo: d· .. m .. 1 

~'aç{arllllZl .uımı.koaan metruk oıup llo•nak All • ' ı 'onun .ı. 1 

çavuşa tıınsıo euııen tada g;rben ve Tarafların booanmalarına, davalı-
Dökülmekten ve kepeklerden ı c<-nuoeıı yol ııe çevrııı tarla ve <,;ata!- nın bir sene müddetle evleneıııemesine 

l."Urtar ruak, cildin ize tabii ta· ırnya Koyunun <;atıılı<aya altı mevKıın- Halit çocuğun davacıda kalmasına v~ 
ra..-etini iade etmek ialiyarıam:ı <le ınamı aıger ~:ııeııgırJ sekiz dönum nı~sarifi muhakemenin davalı~·a yük-

SE•B QRJ"N uç evıek ıııı1<Larında şaı·kun evvelce J:iı- letılrnesine 12 5 941 turihinde temyi

Klllianınız. Memnua olacaluımz 

rısıo şımaı <;emaı çavuş ve Hoşııak rta- zi kabil olmak üzere karar ·verildiğini 
ruazarı tarlaları şımaıen evveıce Iıya bildiren· i~bu hülasayı ilam tebliğ ma
raıama şımcıı Kantıer Ismaıı oırıu kamına kaim olmak üzere ilan olumu·. 
.vıusrnııı ve cenubeıı lllehmed bag-
ıarı garben çoban Al.ıdurrahman ve tirak edenler artırma sartnamesini 
şııııdi oğlu .Mehmed bağı ve ku- Jkumu~ ve lüzumlu nıalümatı almış ve 
ıesi \·e ccnulıen yol ile çevrili ve bunları tamam~ıı kabul >elmiş :ıd \"e iti
~50 lırn kıymetı muhammeneli tarla- bar oluıııır 
Jıır artırma suretiyle 7/7/941 tarihine 5 --Artırmaya çıkarılan işbu gayı·i 

l!!!!!!ll•E!!lli!!~llllll~!!!!.B•IUIElıaıiıllllllilllJlll~~-lllllllllE•ı:c..mıır,lll1 ım!H•ıı.s rııstlıyan pazartesi günü saat 11 de Ka- '!leııkııl 3 defa bağırıldıktan sonra en 

T. C. Zı··raat Bankası ruburun tcra daire~iııde aşağıda yazı- çok artırana ihal<? edilir. Şu kadar ki 
lı şerait daire~ind~ atılacaktır. ..rtırına bedeli ga)•ri menkul için tah-

1 - t~bu gayri nıenkuliln artırma nıin <'rlileıı l·l\·nı~tiıı ·:ı az yüzde yet-
KURULUŞ TA RiH! 1888 ~artnanıesi 7 6 941 tarihinden itiba- ~ıiş be,in' bulııı"k \", rntış istiyenin 

SERMAYESİ 100,000,000 Türk l irası Şube ve Ajan adedi 265 ren herke~in görebilmeRi için açıktır. alacr.ğ'ına rüchaııı obn diğer al:ıcaklı-
Zirai v.. Ticar i Her Nevi Banka Muameleler i !landa yazılı olanlardan b&ska malü- '.ır o ırnyri menkul ile temin edilmi~ ise 

Para biriktiıv·nlere 28,800 lira ·tl'amiye verecek mat almak i"tiyenler i~bu şartnameye l.ııı .<urelle rüchaııı ıı!:ın alacuklılann 
b do~ya nunıa.rnsiyle memuriyetimiz. mccnıuundaıı fozla olmak ve bundan 

Ziraat h•nkasında kum aralı ve ihbanız taaarruf hesaplarında en müracaat ~tmeliılirler. ' b"~Jrn paraya çe\·irıııe veya paylaştır-
az 50 lira11 bulunanlara senede dört defa çclcilecek l.ur'a ile B§ağıdaki 2 _ Artırnınya iştirak için yukarı- ına ma<rafbıını tecavüz tmek şarttır. 
plina ııöre ikram iy" daiıtılacaktır. ela ynzılı kıymôtin yiizde yedi huçui(u Böyle bir bedel elde cdilmz>diği takdir-

4 Adet 1000 Lir, !ık 4,000 Lira nisbelincle pey akç<ısı veya ll!illi bir de ga~·ri nwnkul en çok artırnnın taah-
4 Adet 600 Liralık , 2.000 Lira Baııka~ın teminat mektubu tevdi edi- haüdli l.ıaki kalmak üzere tcmdid edi-
4 Adet 250 Liralık 1,000 Lira 1 ~cektir. !Hek 22 7 ·n.:ıı tnrihine rastlıyan salı 

3 - !pot.ek sahibi alacaklıluı'la eli- günii a;·ni eaattı> nı birinci artırmadaki 
40 Adet lOO Liralık ·1,000 Lira ğer ahikndarlarııı ye irtifok hakkı sa- şerait da'resinde en çok :ırtırana ihale 

100 •Adet 50 Liralık 5,000 J,ira hipleriııiıı gayri menkul üzerindeki edilir. Böyle bir bedel elde edilmediği 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira lıakltıruıı husu;iyle faiz Ye nıa>r:ıfa tııkdirıle 2280 sayılı kanun mucibin~ 
160 Adet 20 Liralık S,200 Lira dair olan idıli:ılarıııı i~bu ilan tarihin- ."atış gt•ri bırakılır. 
DiKKAT : He••plarındaki pa ra lar h'ır • · · d ll ' " d - den itilıareıı 1" gün ic.inde memuriye- 6 - G:ıyri menkul kendi~ine ihale 

- .ene ıçın e e ı • ra an aşagı t" · b"ld" I · . d I · h I ı k" d h ] ·ı .. h d" • ı ik · kt • 1 k d ' d .. d . . f 
1 

. 
1 

.
1 

ınuze ı ırmc ~rı ıcap e er. A <Sı a - o uııaıı ımse er a veya vcrı en mu -
uı~yen e~" ramıy<' ç• .• ı g ı " ır e -~uz " .Y~~ı • 8 2 aaıy " v"rı .,_ de hakları tapu sicilliyle sabit olma- Jet kinde ·paran vermezse hakkında 

cekbr. Kur alar ıen"d" dorl. defa , 1 Eylul, 1 B•rıncıkanuıı, 1 Mart vel dıkça satış bedelinin paylaşmasından lem \"e lfla~ kanununun ı:n \'e 13~ 
Haziran tarib.leıiııde çı.lı:il.,eektir. _ hariç kalırlar. ncii maddeleri hiikmil tatbik olunacağı 

4 - Gö~terilen günde nrtırmnyn iş. ilıin olunur. 

O. Limanları işletme umum 
müdürlüğünden: 
Ke:ş!f ],.;,Jeli altmış dört bin altı yüz elli lı>~ liradan iLaret Galata yeni 

Yolcu ;alo,ıu onüııdeki caddenin mevcud a<faltın ıı hayetlendiği noktadan 
l'oplıaııey~ ırndar olı.n kırnıının mozayik kaldırım inşaatı işi kapalı zarf 
,ısuli."1e oh.itmeye konulmuştur. Muvakk"t teminatı c4482) DÖRT BL' 
DÖR r \ t'Z SEK::iEN lKt cLİRA• c75 YETJ\IlŞ BEŞ> kuruştur. lhale
<i 9 6 lı.ll r.cı·ıhine ra•tlıyaıı pazartesi günü saat 15 ıl;ı Galııtada rıhtım
c<aki umum müdürlük lıiııa,;ında toplanacak olan >'atın alma komisyonun
.la ; apılacııktır. Teklif zarflarınm bildirilen vakitten en geç bir .-aat ev
velıııe kadar komi•yona tevdi cdilme;i şarttır. 

Rıı bııptaki keşif ve şartname her gün sözü geçen komisyonda görüle
biliı·. Ttıli,'l··ı ıı ~ortııtımedcki yazılı evsafı haiz olduklarına dair \"esika 
,br:ız el:ıJ>leri liiıımdır. 26 30 :ı 7 c:l\157 JR8n• 

• 
Otel - Gazino - Lokanta ve Paslahanesi 

Eue bölnesinin en muhteş m biricik müesesesidir 
ODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 
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Zelzeleler G. Veygand . - - .... .. . v····~ I" . .. . ,.-- , ... . . 1 ... 

. T.e ı g r a.J1i .. <··.'T ~ ı ~·.·ı~ n ·::, .. ~\f :e~~: .. AJ a. İl$ :H' be rl eri 
Muğlada zarar ve tefe... Fransız - Alman işbfr .. 

- ' ' ... ' . ; ... . ' 

B •• •• b •• ••k /at kaydedildi liğini tasvip etti 
ugUDUD uyu :\ıuğ'b, 2t; (A.A.) _ Diirı kıs.1 fa- \'jşi, 25 (A.A.) - D. N. B .. \j:ın-
muammalarl sıral:tT!n dcvnnı eden zelı<:lelcrin saat .~ından: 

2 t.2·1 df! vuku hu lanı, ~ok şiddetli geç- General V L'ygand, Fns ~ultarıt ve 

Ö ÇE rııi~. iki köyde evlerin ylizde onu yıkıl- paşa-..ı ile uzun uir miil:ıknt yapmış-
Orhan Rahmi G K 1 · tıı G 1 ı, } ı ~ mış, oturulamıyacak hale ge mış, yi.iz- ·. enera , vey:ınatt~l rn ııııarak 

• 
Amerikada 

Hat p gayreti gittikçe 
artmaktadır · ı·h . d'' "'ki d n bir b; de drmibcsinin bacaları ve duvarları Alman - Fı"3nsız i~ birliği esa-.larını 

t:yar unyaya go er e • 1 ·ı . B " k ··ı ·· l i k' - aıılatmrn '!:e bu··t.t·ı·ıı Fı·an."ız.,J."ı·ııı bunt1 1 ~ • ,_. 25 (AA) n· l .k k f 1 t 1 • t prak parcaları n \l mıslır. ır çocu · o muş, :l r ·ışı . _ ... " v:ı~m~~on, . . - ır eşı · 
ış ıra 1 ~a, le~ı1 ~ muhtelif n ok- ;·nralanmı!')tır. Gerek )lnğlacla, gerek- tasvip etmeleı'i lazım g·eldiğini "'Öyle- Amerikanın istatistiklerine göre Milli 

nın1 ve engd~k.el ~ er_ı~ 'fh ları b • -;e hu r:lcla halk gerevi endi~ellen açıkta nıi~lir. General \' eyg:rncl, refak:ıtin- ~\Iildafaa gavretleri .c;unbrdır:' 
ta a1rına kı ' mı ş kıskı al . 1~ tlo : gecirmi~tir. Zelzele: fa~ıblarl.ı devam- dr. gcııernl Nöge olduğu hald .. Fa~ 1625 endi.İstri mlie~se3~~i faaliyete 
y~n .. a~~nı ıvırmıl} ıp ızı sı ue erı dadır. · .-,ııll-anıca mlilftki olım:~tur. girmi~tir. Bunbırın ~çilme::ıi, iki bu-
gozukur. . . . Ankara, 25 (A.A.) - Sa::ıt 11 i 2 çuk milyar doları g-cçmcktetli.r. HUkft-
. _Fakat bu ıstafhamlar kaf~mızın dakika geçe Ankarntht <liplen gelme Rabat, 25 (A.A.) - F:l"' ~ultanı nıet 15 milyard:m i'azln sipnrişJer ~'aP-
~çınde de v~dır v~ ayrı ~yrı d illerde km•vetli bir ver sar~ııntısı his::ıe<lilmis- ve paşnsı Alevilerin ınak:ırn olan mı~tıı·. Ordunun mevcudu, l,400,000 

ıe 

Amerika . 

Hoodun batışını 
nasll karşdadı ? 
Bu hadise, tehlikenin 

Amerikaya yakınlığını 
gösterebilir? 

k~nuş~n .. ~ıtlelerın agzından, h erltir. H:ısar ve zayiat yoktur. , Korl~'i.oka vaı·mış, 20 bin atlı. vene- ve bahriyenin meı.·cndu 242 bine çıka-
gün dokul~k d~r"},akt~dır.k . 

1 
ooo ral Veygand ve ileri gcılenler taı·afın rılmıştır. Tn~-y:we inrnlatı yüzde •100 Vaşington, 23 (A.A.) - :\.tü:;;tnkil 

-Amerı a ar e gırece mı· 1 INGILTERE OZERINDE dun kar~ılanmıştır. ~ ıwlmı~trr. Fransız uj:m:;ından: 
- J aponya, bu takdirde mihver --000--- Re'<m1 m~ıkamlar şimdiki t~ıyy:ıı·(' Hood zırhlısımn ziyaından hayret 

cephesinde yer alabilir mi? HAREKAT G. . JJ mevcudunıı bildirmiyorlar. Fakat ni- i~inde kalan Biı·le13ik Ameı·ika bu de-
- F ransa, tarih ve dünya manzu- ' ırıuue bombardımanlar ~an ayındaki inıalfüın 1376 fayyı.r-e ve niz himay(>si hakkında ve Bismark 

mesindeki mevki inden uzaklaşarak Londra, 25 ( A.A.) - lngiliz hava J • d ı 5200 t hl t ] ·b· d · 1 kl K-ahfre, 25 (A.A.) _ Alman tay- o za~ınn ~ı. f.l(:\'<'ll l!n t n . ayyarc• zır . ısının a o ıne an· s~bır.sız ı · a 
A lmanyaya büsbütün boyun eğerse \'!'' dahili emniyet ncwrc-tinden: · \,'arelf.~ı· ctımaı-+e."ı· ,,.;·ını·ı sa"t on dö-rt <ıldugn bılınmektedır. yem haberler beklemektedır. E.n mo-
vaziyet ne ohn·? ı Dün gece dü!'.-mnnın lııgiltcre Uzerin- - · ~ ~ ,.,, "" ! 1 ı ı k ı h 1 1~ 11 011 sekizt~ kndnr kiltle halinde fa. ~--- l enı Alman zır ı ı nrmın Arnerıka ·ı-

- ·~panyol toprakla~!n.~a, boğa- ıl ek i harekatı ma dud (~lımı~hır. Giln Bıl;tsız olnrnk Hım.\'P, Re.qmo ı;'e T.·nn Derı1"zleı-de btsrn.m ne kn.dnr.yak.ın.larmdn .hareket 
lar yerme ordular mı dovuşecek ve 

1 

IJatarkeıı. Ostmıgcye bır kaç bomhn " n. ı b ı kl h t " k l 1 
ı 1 1 b uiyayı bombardıman ctmislerdir. N <' ı ece· erı cı e mı c).~€-rı ·a ı n~·· 

Kastenyetlerin şıkırtıları susarak :ılılmı~. nz yara .nn~n ~r o muş, azı Buraların bomb".lrdını"nı- e•·"elce aıılnmnğ·a başl~ınıs . .Jaru. ır. '· .:.ıkıa he.nt.ız 
buralarda top sesleri mi duyulacak? lıa~nrl:ır kaydedılmıştıl'. Hıw:ı karnı·- " •' o" 1 t ı b b J - h b ı 1 ı ı 

- Sovyetler muammasına her ılıktan ·"oııra da gm-hi lngilten•ye hnzı ;.raı·p cephesinde Roteı·dam:.ı v:lpıbn uıman a emas J.~1 ~1 t ::ı ı·csmı ıç ır mt ~a ea Yl ~:ı -
t l -:iddettC> olmırntur. · y t~~Iınıyor~!ı d::ı ~azctL'ler Bısmnrk u-:;;: 

hangi bir ist'kametten bir ı:üneı; 11ur- lıiicumlar vuku huhmıı,tur. A 1 an " suııd~n 10 .~n~dlık mdnf-::d(' \e kun·etlı 
mıyacak mı ? ı, ınılınlaı·dm1 in:;aııca zayiqL olrırn~tuı·. OOC>= devamda J rıgiliz donanın:-.:ırnın ortasında çok 

- AtlanHk ne zaman yanac3k '! 000 Ç°örçilin bir mesa iı tı>hlikcli bir mnnen-rı yapmnkta oldu-
- Yakın şark iııtilcame tinde su lar, UŞAK OQKUMACILARI . , . • 'J Londr!l, 25 (Rı:tdyo) - İngiliz ami- ğ·unu ehemmiyetle J~aydediyoı-lar. Ncv-

rüzgarlar nereden nereye akıyor? - B~ştarafı 1 mc1 ııahıfede - wllıV,ı t.ebliği: mık Taymi;;in Vn~Jııg-ton muhalıir· Jl_ 
1. ı k b ıı · k t da U;;.·ak, 25 (A.A.) - Dokumacılaı· ,.,.. g· ,·ı·ı nıt h"ı "pl · k d f ı k" nııan ı u sua erın arşıs n " •'. ı <. ·ı <'l'lll ne ·a ar az n Simali Atlnn1.ikte Hood crernisinin yoı· · ı: 

başını avuçlarına almı~, derin derin hidi~i meni'upları miktarı bilahaı-e ~trtırı1mı~:-:~ mümki.in olursa vaziyet L:ılmasınclım sonra ' kµrtult~ağa mu- 1ng!\iz deniz hfıkimiyetine indiril.:m 
düşünmektedir. Fakat bu suallerin :ırtmlmak i.izer.'.! 10 hin lira serm:l.\'('li o kadar ıyı olacaktır. Eğer bulunduihı- \·afl'lık olan Alman gemilerine hic d\•- darbenin ağırlığını Hoodun b:ı.iması
cevapl· ı, mallıın ölçülerle, muayyen 11ir birlik te~kH etmi~leı· ve :;erma~·c-yi nuz ycı:i te.t1<etmekliğ'iniz Eızım gelir- ~;il!ıe bir torpil i~alıet dmiştir. onŞmn- nm yalnız ingiliz bliyiik dı:;ili~ind<' dt:
mantık nıetodları il" olan bütün İ.r· 1l<'ı·hal yalıt'mtşlnrdır. • :e. vazıfeıuz buradan derhal hareket rıı hm·be kabul~ m<'<'bm· <'tmek için ha- ğil. Ameri1rn. bahriye nezaretinclc <le 
ı;ltatlarını kaybetmi.şlerdir ve sual- KAYSERIDE EKMEK flATI •tmek olmalıdır. Hücum başladığ'ı za- ı·ekfif de\•am oetm('kt{'dir. .Jrnt..'i J..ıiı' sukutla kaı·~ılanmı~ olmnsı 
l*"r karşılıksız kalmakta berdevam- ~ . _ . , w. mmı yapılncak hareket gecikmiş <ılrı- 000 ili: izah edil~bilir. G<!mi kafilesi sil"tc-
dır. Kat";en, 2J lı~···\) .-.:,kı:ne~ın 1.a!·- raktır . O takdird€ hulunauğunuz yc-r- 1 ·ı· ı· mine muhalif olnnlarnı bu h:'.ldi~den 
Dağlarda yolunu kaybed ip ferya. ,11 ~ 1 !),)o.~~~H!;la, .~nc~~rılmı:;, fıatı ele hır d.:> knlmaklığınız daha doğrudur. En ngı l Z hava faa ıyeti ktıV\"Ct bularRk .Alm:uı filosunun bu 

dının aksini karşı yamaçlardan ay • ·;ı ı·u~ cht~urulmuştur. emin yer orası olacaktır. Londı·a, 25 (A.A.) - İngiliz haYa ~en muharebede de -.nbit olduğuna gö-
- - - '00<>-- \ 1 "f . d nen d inliyen :zavallı b ir yolcu ne ise, azı <:nız şu ur, . nnnretinin tebliği: re. Athıntikfo s;:rbe.c;t('.(! dola!}hğı ve 

insanlık da şimdi öyled ir. Za man frakta Sıkı durmak!. Dünkü gi.in bombardıman tan•:ırole kafile esasının Almanı;n il~ Amerika 
geçm e k te, harp devam e tmektedir . l BAŞT ARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) .. Memleket .d~hiline !!1ilhim parnşüt- riıniı, Hollanda ;o;ahillerinde düşma;. Hrasında muhakkak bir harp çıkara-
Yekdiğerirı: tak ip ederek gelen, fa- • · çu ku\'vetlerının ve dusman havacıla- ticaret gemilerine gi.incHiz bombnrdı- cıığ-ını ileri silrmeleri muhtemeldir. 
kat ma h iye tle ri önceden h iç anlaşıl- 1 rakın <la düşmanlarıdır. rımn inm2si takdirinde, buralardaki manJ:ırına d.eva.m etmiı::lerdir. 2500 to-
mıyan bu bir yığın harp safhaıu kar - , ~evyork, 25 (A:A:) :-=: Y~.nayÇed halkın vaziyeti de aynic~r. Bilhnssa nilatoluk bir gemi ateŞe verilmiş vo 
şısında yapılacak şey ne olabilir? 1 rl':-ıe Beyrutlan bıldırdıgıne gore, ln- yolln:ın tıkanmaması lazımdır. Bu tayyareler uzaklası-rken geminin yana 

Gayet basit : gi!iz tayyareleri 22 mayısta Şam hava t:ıkdırde anavat.an muhafızları, eler- rııttı/!ı görUlmüt'tıir. 2500 tonilatoluk 
Uyanık, ihtiya tlı ve kuvve tli bu lun- ın~ydanını bombardıman etmişlerdir. hal diğer kuvvetlerle müstevlilere k::ır- rliğ-e/ bir 0>emini~ de battıih zannolun-

mak.. lr:ık hava km"'Vetleri Habbaniyedeki ::.ı hareket~ geçec2klerdir. Bu kt1net- ma1ttadlr.Diğer baı::kn ge~iler ele bom 
Sorula n he r sua lin derin boşluğu İııgi.liz hava meydaılı~~ bombardıma!1 !erin, düşmanı izale c-<kceğinden iimid b:ılanmış, mitral.röi at(lşine tutulmuş: 

ve ıssızlığı ı°çinde fe rd ve milletlertn ..:?tmı~ ve Easracfa İngılız topçekerlerı- \":mm.. fur Bir tek tavrnremiz dönmemistil'. 
derhal sinirlerini yeni b ir ayara vur· ne taaıTuz etmişler<lir. Çörçil. bundan sonra, bunlar hari- Bu ı:ıabah 1\fa;ııı üzerinde bir ;vct 
maaındarı başka hiç bil' çaı·e yok • . Asoss~tid. Pres~. göre, Knhire ~ske- r:ndeki lıı~il.iz vntnndaşlarına; tayyaremiz, bir clÜıııntm avcı t.a)~.rnre-
tur. • r; mahfıllerı İngıJız. kuman~anl.ıgu;.ın - ~şlerınızle me~gul. olunu~.! . ıdni dLişürnıilştür. 

Bu su a lle r i beyinlerini rafa koya- 1' allucndan Ira~a do~u mukınelı muf- Dedıkt€n ~onra mesaJında şoylt> dı-

1 000 

rak a deta bir kumar masası başında rez~ler se,·ketmı~ ol<lugunu zannetmek- yo1·: .. . . . . ' A ~rikada harekat 

---·ooo---
Suriyeye atılan 

beyannameler 
Londra, 25 (A.A.) - Suriyede hür 

Fransız tayyar~leri, namuslu Fran
ı;uzları kendi taraflarına dav.et eden 
qeyannameler atmışlardır. Bu beya11-
namele11, son zamanlarda Hi.ir Frnn
sııı:lara iltihak ed.e11 :ı.lbny KolP.nin 
imza~ın1 t-aş1maktad1r. 

000 dünyanın mukadderatını oynam,:ıü-a t - clırler. - ~Imıtevlının tamamı.rle yokeclıl~ J' 
kalkanlara b ile sorsanız r.:ze şu ;e. Ira~ tebliğ!: . mc<.:iı~den, yani ~cY?l~~c~~ 5ıkaC::k en Kahire, 25 (A.A.) - İngilizler Ha H jndistanda kargaşalık 
vabı vereceklerdir: Bagdad. 2a (A.A.) - fr:ık tı:bJı- son düş!11an askerınm ?lduru~mesınden beşişfanda 9 binden fazla esir alhnş. 

_ Hiç b ir şey bilmiyor uz. Umul- ği: ene] bır haf~a geç~bılecektır. Bu es- Jnrdır. Göller mın'tak:ısında harekat 
mıyan şeyler oldu ve hadiseler artık Garp cephesinde kıtalarımız, Seri. ı1rnz~da -aza~1~ <)nlıı:ımalı ve fm:;at kay memnuniyet verici bir şekilde iuki • 
b izim planlarımızın, bizim ira de ve adan gelen düşman motörlü kuvvet- ıcclılmemel ıdır. fJRftadır. Adis - Ababanm şimalinde 
ihtiyar ımızm ha t.cine çıkmıştır. Biz !erine tesadüf etmiş, düşman çekil - Sudan ve İngiliz kuvvetleri ilcrleyiŞ-
de sizinle beraber onların peşi sıra meğe mecbur edilmiş, müteaddid ya- Girid harbinde lerine devamdadır. Son harekattan 
gidiyoruz. ı·:ılılnrla hasara uğramış arabalar ı::onı•a burada 500 i italyan 570 i Su-

bırakmı~tır. Kuvvetle.!"imiz, düşmanı Baıtarafı 1 nci Sahifede danlı olmak üzere 7000 itnlyan, 7 
ı:tkip etmektedir. nanmasının yapabileceği i~e bağlıdır. top vesaire iğtinam edilmiştir. Bir 

Cenupta, Ba~ra mıntakn~ında ha- Mi.itehasinsların da fikri bu merkezde- habere göre italyan generali V-alan _ 
ı·C'ki'lt olmamışfar. dir. tini Amba Alagidc mektuı düşmi.iş -

Tayyarelerimiz Hablrnniye fayya_ Deyli Herald gazetesine göre, analı- tür. 

Orhan Rahm i GÖKÇE 

---000---
Hikaye 

Boınbay, 25 (A.A.) - Bir gecelik 
siikunetten sonra bugü11 akşam üze
ri muhtelif cemaatlnra mensup kim
selerin karışık olarak oturdukları ma 
hallede üç kişinin ağıı, surette bıçak
la yaral-anması üzerine cemaatlar a
rasında g~rginlik yeniden başlnmı~
·m-. Polisin sür~ıtle müdahalesi, bir 
mağazayı ateşe Yermek teşebbüsiinü 
akim bırakmıştır. Şimdiye kadar 500 
lci~i te\•kif edilmiştir. 

Giridde vaziyet 
nedir? 

lngiliz avcıları 

Yeniden harekata işti
rak etti ve igi tesir gaptl 
HABEŞISTANDA 2 ITALYAH 

FIRKASI ÇEVRiLDi .
1 

Kahire, 25 (A.A.) - İngiliz ~~~
tny.rarelcri Girid iizerinde·ki hnrc~c· 
ta yenid~n iştirak etmektedil'._ B~1 ?

1 
• 

ni inkisaf Kahirede bugün bıldırı \ .. 
miştir. lngiliz uzun mesafe avcı t.~~r 
yn releııi. Alman Yurı kN·s 52 ngko~ 
nakliye t-uyyarelet·i arasında bir ~·er 
h('defl;;r bulmaktadır. Alman ~~ 'u~ 
nakliye fayyarekrinin bazıları ku~ J':l 
p.!ijlartln -yere inmekte idi. Bural.:l 

11
, 

..; ıkarılan kıtal:ırın h-arekettc bıtl.ll ." 
m.ı:;ı \'e bu nn kliyc tnyynrelE'rırı•, 
:. t'niden hnvalanması ~ok gü:,. olı\. 
ynrdu. İşte- im tayyareler lngıl:ı ~ıe 
eıları turııfınd:ın mitı~lyöz at.e~\1 
\ ııtulmuştur. ln.ı.dliz tayyarcl<>I'11~:;i 
l~iı'icl .,ema::;ında venidl'n gtizii kJll~Cl 
<.ıfrid müdafileri 'uzeriııde mli?t• 
m:ı.nevi t{'sir yapmaktadır. . . ~ 

Gnyı·i re~mi intiba vaziyetin ı~·ılt~ 
rııi0 olduğu merkezindedi1ı. ÇilJl de 
Alm:rnlar .<?imdiy.e kadar :\InlaIIl~ ~fi 
m1cak. takviye kıtalnrmın gelmes ı · '. 
.vc~inde k!llabilmişlerdir. Diğer trı·e· 
raftan Kandiyanın ve Resmonıın )ili' 
niden zaptı, müttefik kıtaları )f-$ , 
meye karşı ingiliz ·kuvvetlerini h!\ 
re>kat için serbe,;'t bırakacak-tır. "Z' 

Kahire, 25 (A.A.) - Askeri so1\İ 
cü nün beyana.tına nazaran Giriddl' ~· 
\·a:dyet hakkında malfimat az oltı1~e. 
in. berab~r, asıl harekatın Mtıl:ı ır· 
rt.rafında topland1ğı anlaşılmaktad,d· 
~'r üttefikler burasını almak içiJl f:sf 
dctli hücumlar yapmakta, Atm:ırı , 
da tayyare meydanını eUerin dc bıl 
lundurmak için azami gasrr:t sııt 
f<:lmektedirler. cıı 

Habe~istan seferine tc-m'3i'! cd ıı· 
;-:;iJzcü, geneı,al G:ızzala kuma.ndıı~1,., 
da. 2 italynn fırkasının muhas:ır~J 0, 
dild iğini ve Saddunun zaptolundı1g0• 
nu söylem~ ve son \"'akanın çok rıı 
him olcluğun-:ı işaret. etmiştir. ---000---

Nazi deli demek mi? . 
Santiyago, 25 (A.A.) - Şili ~ıı~\ 

11cırtis~ lideri Kont Mırtes, gen\l~ı;:ı 
mecnunane cinayetlere ve amme ~;. 
:· i~ini ihlal -eden devletlere müzll ıı· 
rt:te teş\'ik suçu ile ve dahili~.'e ne~·~ 
r\~tinin emri ile bir akıl ha;;tanesııı 
na k leclilmi~tir. 

ispanyanın yolu 
---<000 0 00 ··~ Y • d b• R d &-rlin, 21i (A.A.) - :\Iadridden u: 

re meyckmında Gladyatör tipinde beş tar adalarda değil, adaları çeviren su
iııgiliz tayyaresine mitralyöz ateşi lnı·<ladır. Tuzlu Baklava :1~mıştır. Hava d:ıfi batarya:ırımız Deyli Eksprese göre ise, Giriddcki 

- Baştarafı 3 üncü sah ifede _ l ıınkliyc ta.yyarl'sini hasara uğr-:ıt - müttefikler kumandanı bk kaç gün dn
mıştııı. Düşman tayyareleri de mevzi hn dayanır v~ donanma da denizden 
h'rimiz lizcrinde ıuçmuşlardır. <liişmnn ihracına mani olursa, İngilt.e-

r ~rın e 1r protesto om3'Jya a buhran r.;ı~ıi!diğino .gör~·~ lspanya tktısnd d~I 
\ aşıngton, 25 (A.A.) -· Yugoslav- Bi.ikrcş, 25 (A.A.) - Resm1 gazete- zm • FalanJ <'.rkanm~n Sar:ıg~s.. ıs· 

yanın Amerika. btiyUk elçisi, Hariciye de intişar eden bir kararname muci- tüplantısında ıktı8nd1 w me~lele_rın. ill 
nazırı~.a bi~ n~tn V(.'rerek Hırvatia.t~- l,;ir~~ ahali ve mi\Q.sseseler elindeki l~~n~·:ı~·a: şeref ve,;og~~fı v~z!yetı~~tl 
nın mustakıl bır krnlhk olarak tesısı- bugday, çavdar \'e yulaf unlarına el çıztl~&1. :;oldan ÇC\iırml)eceğını bf_ 

Şerif Ali ağa en çok hizmet eclen
lerclencli. Zira o hazıra konduğundmı 
sıkılıyor ve buııu hizmctirle telafiye 
uı!;rn~ıyordu. 

'ı.' esil tabii ~ofra üzerine g·elen hr.·ı 
yemek etrafa toplnnnn lıol iştahlı kim
c:elerc r.a~mi tazim yapıyor ve sonra 
t:ıbHklar boş döniiyordu. Şerif Ali n{r:ı 
haklm·ayı gözliiyor, en büylik catal n 
pn rmnk hamlelerini on:ı .-.aklıyordu. 

O <la oldu Yanık lıir buğd!ly rengi 
halinde kızaı·tılmıı:> ncf'i:-ı bir bnkla\'a .. 
Şerif Ali ağa bü}:ükçe bir dilime şe
kil verdikten sonra avurtlarını ı:;isir
mc~i.rle ~raber boğuk feryadını ekc:-i
\•.en suratı arkaladı. Lokmayı ııe cii!
ııeyebiliyor, ne de çıkar!!biliyordu. Yii_ 
ıü nii ekşite ekşite gliçHikle yuttu ve 
hemen ~ofradan kalkarak nrkasındaki 
su dolu ha·t'Clağa yapıştı. Bu sefer dahn 
acı bir feryad \"t! nnlaşılmı~·an kelime
ler ... 

Şerif Ali ağ'a bakın ııasıl tuzağa 
dü:itli: 

O, nnrin yalpalarla hizmet ifa eder
ken biz kendisinin oturduğu yer kar
şısına düşen baklava hmuıu iyice tuz
la mahmul bir hale getirmiş ve gizle
mesini yapmıştık Bununla beraber ke_ 
Hif bir tuz mahllılü olan dolu bardağı 
hemen yakınına \"C ilk mUr!'lcnat istn:::
yonu şeklinde koymuştuk. 

Planımız tahakkuk Ptmi~ti. Gerisi
ni siz tas:ı vvur edin. 

O "gün öyle güldük, öyle eğlendik ki 
ha.tıra~ını umıtacağın11 lnhnıin ed::!-
nıem. 

~imdi o öleli !lO, .1() gtin oluyor. 
Zavallı !-lon ne.fe.:inde bile neşeli oltıp 
tuzlu baklavayı zikrediyordu. Va -
_,iycıtııaıne~iııi kendi yazıp n nca k 
kendi:>~ tarafından ()kmfabilen htı
"u:-;i bit ~~ki Türkce ile tanzim e·tmi~ 
\'c ha~ ucuna bırakmıştı. 

A<;hk, fakat okutmak için kendi -
;;inin yanına gitme znnı:mını bekle -
nı~kteyiz. 

Son ziyaretimden sonr:ı. kimc;e:;iz 
l'\"İne t iı· giden oldu mu bilmiyorum. 
Delki ıle kliçük bahec kapısından e
vin{' uzım:rn kısa kald ı rım üzeı'İnde 
vcsil matem çimrnlNi cb kararmış
tı. 

SUN 

Çi.idc vaziyette lıir değişiklik yok- :-enin muz-affer omamakığı derpiş 
lııı·. 0diemez. ne karşı protestoda bulunmuştur. konacaktır. et ımştır. 

k~!ı·kult! ahı~Jarı .. ve dv~mlpurNu~ bat.tığdını IE . d . it 1 
nıyamcın iÇ g-orme l .. " acaıp e- z e 
Kil mi? .. n~ k.ork~nç. riiyalara ~bebi- srarengı · nıza ) ar 
y::-t \'eren amıllerı; fcıınen tetkık et-

!ıl'·k fır;:;R_,tıııı da elt~.e ctn:e~ imkanını Aşk harp dehşet ve macera ------' 
ııulamadıgımdan muteessıı·ım !.. ' t • 

Dilber Evetin; müfüıRıl söyliyorclu. 13 -
M:ık~adı; l\Jar~cli lfıfa boğmnk ve bu . . .. 
ı:: uretle her hnngi bir :ı~k tewhiiratınıı ı-ıonra d7r!n bır duşünc.ere d.aldı. . ılum !. Bu itibarla hnyalıüızı ve islik
mPydan \'ermemekti.. . Keııd~sıne :Mnr~ı. dıye h!ta~ etmı~- balin.~zi .. kurtnrmak, Frıınsızdevletinin 

Nihayet l\farı'C'l cl:ırnıı:ımn<lı ve ke- lı. Bu hıtap; samımıyetten ılen g~l:nı- en ~nıyuk n.i~~mnn malik olmak ister-
r11:ıJi tee;::;:;i.irle : · :ror mıydı'!. Şu halde neden kendı~:ııyl~ ~11nız, __ verdıgım mahrem kapalı zarfı 

_ :\fatmazel _ dedi _ bir iş yüzün- her kaı·şılaştığında ac!lyip tavırlar alı_ a~.nc:~gın~z z~man Yerilen direktiflere 
chı ~izden nyrılmağa mcchıırum !.. yor, c~uygularmı ifacic etm€ğe meydan buyhk bır dı~kat n~ itina ile riayet 

D<'rin bir ıwfc::: :ılclı ,.c sonra ilave vern_ııyordu ?. C'<lcr nrzu edılen mcvsük ma!Umatı ko-
r ti i ; Ilır gün gelecek o dn evlenecekti, fa- parmak. kudretini göstermeğe gayret 

- Zatıalinizle mektuplaşmak ·'ie- knt kiminle?. . . .. l<><~e~·sc~ız, ü.mi<l ?ttiğim liyakati ve zc-
rcfiııi Lenden ize bahş{'decek misiniz? .. l\~nrscl; yokta pul ıtıbı du~·muş; du· ka} 1 go~terırsenız, mesele yoktur. 

- }fanlmemnunire !.. Hatta bil- ~uııurken: tatlı bir ses kulagına çarp- Bahrıye nazırı bunu müteakip biı· 
lın:ıs:ı bunun için ricada bulunacağım. tı; , . P-l hureketiy]e m~bnhcscyi kes0. :i.\'lar-
< 'iinki.i t>E11im <le acele bir işim vardır lwelın; kalabalık arasına k::ı..rışmış, ~I de askerı vazı}-et alarak selam ver
\;ü :-;izden ayı,lmıığa mecburum; Yi· Jwyb_olmuşlu. Fakat :\Iarseli gözden dı \'{! Amir::ıhn yanındnn ayrıldı. 
IH' görü~lim !., ka<:.ırn~amı~; .~·av:ı.ş yavaş yüriiyerrk • 

Ayı·ıhr gibi oldu. Fakat derh:1l g-erı dönmuştu: . . . Por~kiz hlikuın~Ünin şimali gnı·bi-
g-cı•i rlörnHi ve 1\ları:ıclden Aordu; ı - Marse1; pardon me~guliyetını~ sı.ııde \'e Anupa topraklarından 1500 

_ Siz· ı.ıimdi nere,·e wsrif c>dİ\'or- fozlndır, hi.::ı::ıediyorum. Fakat ciddı kılometr-e uzakta Allaı:ı denizinin kucn-
Htınız?. ' · · · - 1 hir mesel.eyi açıki.n bırakıyorum . Bıı- ii'ı~da clüşmi.iş olan. Azor adafarınııı 

_ Rııayial earldc.~iııde nahrfrt~ na- ham lwı· cepheden nüfuzlu bir nd:ım- c~grafi vaziyeti mühim olduğu kadar 
zırına mlilaki olac:ığım !. - 1 dır. Size, yar olabilir!. Kendisini çe- gtizellikleri <le Yardır. Yemyeııil olan 

- Sizi bir tarafa mı gönderecekler!. 1 kinmeden görebilirsiniz!. Yoksa ben lıu n<lalar: birbirine yakın olmakla bc
('linkü az €vvel bir mektuplaşmak iı;in .~ahsen size yar olahilecek bir vnziye1i- raber geni~ kısrL deniz pnrçalariyle ny_ 
müsaade istediniz de... niı m~vcud ise beni memmınirete g·ar. rılmakt::ı ve bu iLihnrln nen iz ort..'l1ım-

- Ifayır L Şimdilik izinliyim. İzi- ketmiş ?lur~unuz. Hermı i~in emrinize dn inınr görmüş. birbirine mut.t<ıı:ııl bil" 
rıiııı :-:ona erdikton sonra nereye gide- anıadeyım. Unutmayın kı, şahsımda kaç h!lhçe> maıız:ırnsı arzetmektediı·
r.:ğinıi ele hili\·onım. Fakat rn;.ife ica- kuvvetli Ye samimi hir yardımeı buln- !et·. 
lıı olarak ~ih·lcmektc ınawnım !. c:ık~ınız !. Büliin adabrı işR:ıl eden halkın ye-

tiba!ın ('n m(ihim üssiinü teşkil etmiş- Ht.. vza lılar ve ebedi şef 
lerclır. II • 2w A A ) , , t""rkUı1 

O gün, merkeze bağlı olan Fayal T .ın~a, ~, <.~'· · .-. A~~~ugUfl 
adasının Ort-a şehrinin merkez na - ı1a\Za) a g<>lı~leı ınin Hldöntimu i 
miyl<' m!lruf büyiik otelinde bU~·tık kııtlnlnnmış ve ElX'di $efin bir f\:S~~
bir izdiham vardı. Bı:lediyede hazırlanan mevkiine ~:-1.e 

Konfor noklai nnzarınclau Avru - mı~tır. Bunu nutuklar takip etmiş '. 
pımın en lüks otelleri meyanında yer iHi:l~den sonm cln 'fl'?lılivan gl\rf>ijlı?rı 
tutan meılkez otelinde, o gün Fransız .:, 1 1 . 
uenizyolları kumpanyasının ikiuci \ ~.pı mış n. 
diı·ektörü :.\I. Rel11n, mühendislerden f1'11111•••••••••1•• .. 1 
nıliı·ckkep olan m:ıiyetiyle bet·:ılJ{~r Halis Z~ytnnyafından manıul 
bulunuyordu. Ô 

Dunlar meyanmdn maruf mi.ihen- mer Muharrem 
dıslerden Frangen, Berton ve ikinci Ç S b 
elektfrik mühendisi olan madmazel amaşır a unu 
Evelin d.e bulunuyordu. TOPTAN KiLOSU 

Bu heyet, Avrupa ile Amerika a- 35 K 
.l'lagında tcsi.i:; edilen ha.va yolları ile ' uruştur 
alftkadardı. Ve mezkfir adada. \'eni 
inşa. edilen layyarc meydanının i·n~:ı- ••••••••••••••~ 
nt planlarını .tetkik eylemekle mu - A N A D Q L u 
vnzz-artı. 

Bilha&:a meydaııhkl'l 1•ap1lacnk e. 
Jekfil'ik teRisnlı çok mühimdi. Onun 
ir;iıı E\'elin bn işi <l·~ruhte etmiş, ve 
ihti3nsı sayesiııd<? bunda cok mııvnf
fak olmuştu. 

Sahibi ~·e Bnşmuharriri 

HA \"DAR R0ŞT0 öKTErd 
--::--

Yaptığı muazzam tesic;atla, büsük Umumi Ne.şriyo.t l\Hidilril 
tayynre meydanı kuvvetli projöktör- HAMDI NÜZHET ÇANÇAlt 
lcrle aydınlatıldığı g"ibi, hangarların 
kapılarına varıncıya kad-ar, harekete 
ırelmec;j JB.zım olr.n heı• hangi biı· kı
!Um <•lektirikfo mfüelınrl"irk olnrak 
iıı~a rdilmi~ti. 

Ah y ılhğı t 400 "'' one: 6 Aylı.i• soo 
Yabancı m emleke tlere 27 Ur• 

- 1Iay1·0't !. Siz di' l.ıUtiin bahri\·.cli· Fnkat :\far~eı kendine gelmeğe VI.'.' kfiııd iki yliz otuz he!') biıulir. 
Lr g'ibi es..rar.engiz bir ta\'ır alİyor, c<!VHP vermeğe vakit Lulma<.lan dilber . Ad:ılaı· Poı-t:ekiz hiıkCmı<'t i rıin miis- Fakat Uzım olan elektiriği bt:h-
ıft}rt.'Ccğiniz i!5te tle e::;rnrcıngiz bir $ekil l~\'elin nyrıldı ve keza yalnız kaldı.. t~ınlekesiclir. . .;al erlc~hilmek i<:in kömüre ihtiyaç 

.. -- .. --
İdarehane: ikinci Beyler Sok ak 

ve ı-irorsu ııuz. Her ne iı-;c; isin ize ma- :\Iarsel yolu tuttu ve doğru Bahrıye Sporad adalıH·ı o ku<laı· ki.ic;iikli.ir ki V'!tl"ctı. Bn kömür iıoıc A vrn pa.dnn ge -
ııi oİmı.rıı.rım !. · nezaretine gjtti. Orncla Amiral Di~ol haıy<darda mjj,:ıro."kobik ş2kild<! ı:rö~-, iı··ıecckti ve bu itibarin m:ı~raf c;ok 

~farsel !. GeM göl"li~ürüz !. ile karşılaştı; Miral:ıy on:l şÇ>yle dedı: tcrılmektedir. Onların topoğrafra!Prı •:U lrn~Jecekti. 
Samimi şekil<i ::? selılmla~lılar \:e <1)'- - 1zininiz dört ay daha temdid edil- anr:ık cleııizcik·rde ve Bnltık dcni:ı:iııd;:-

rılılılar. nıi~tir. Ancak sizden bir sual soraca- seyahat eden kaptanların elirnl(' h•ılıı-
Fakat )farsel; dillK'r kızın hariku- ğım. Doğrusunu söyleyin; hayalprest- mır. 

)[i<le giizelliğiyle gözlerini doldurmak !iğe meyliniz var mı?. · . i\Iiirnnız:tmnnlfl ve tayynrelc:r te
için bakışlarını onun üzerine dikti ve :\Iarsel tereddüd iı:inde kaldı.. ~Iı- kC'mmüle yüz iuttuktan sonra hava S('_ 

dilber Evelini, Jrnlabalık i~inde kaybo- ralay tek;rnr etti: ferl<."rine başlanmış ve hıı itibarin bu 
lnncaya kadar adım nclım takip etti. - Cevap vermiyot·ı:ıun bakıyorum!. adalar; ihtiyat• Avrupa kıtasiyle yeni 

Sewliği kızı göziinclen kııybeltikten Ben ek genç iken rlaimn hayal ktıruyor- kıtn Hrn:nndn hnvnclnn tf'sis edilen ir· 

Dn masrafların öniiııe geçml'k için 
g0ıır bir mühendisin keşfotmiş oldu
ğu dinamonun denizden şelale te:-tip 
etmük suretiyle istimali muvafık gö 
riilmüş ve Evolin bu mevzudn ynp· 
lığı plandn da muvaffak olmtıst.ıı . 

- Sf>NT' l' -iP. - . 

------_____ ___.... 
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