
HAYDAR R0ŞT0 ÖKTJ:M 

t:::vv~-lki. gün Mcneme-n ovasının 
ııılanması i~İn yapılan te•İsatın cıl· 
ma v., akıtılma törenini yaptık. . 

.. Eser; Cumhuriyet idanainin diğer 
yuzlerce ba3arıları gibi biiyük, fay
dnlı ve muvaffak bir gayret ve faa· 
liyetinin jfndeıidir. Bunun için duy
duğumuz te,ekkiir, takdir hislerinin 
hududau, olduğunu ıöylemek bir va
zifedi-. 

Bu ıu1arna teaiıatının Ment-men 

Amerika 
donanması 

Meçhul bir istikamete 
doğru gitti ---Bahriye miisteşarı, bir 

üssij teftişe ç1ktı 

ovuı gibi nankör olmıyan bir saha- JAPONYANIN MUKABiL 
da yarntacatı feyiz v.. bereketi 
uzun uzadıya anlatmaira bac"t yok· TEDBiRLERi 
tublr.hE a1en (ıu) yun (hayat) oldullğu Bir tank harp 1aha11nda ilerliyor V • t 

r akikattir. Buna bir de kana ar f ..,. ,,. . .:ı~ın~. ~n. 2.'! (A.A.) _ R<>,mcıı 
yapılmak ve t .. mıil caiz ise ıuya ' ı '\ bı~dırılılıgıne XO'.<', Amerika fıahriye 
ırenı vurmak suretiyle nehirlerimizin 1 Almanlara go" re '1 Sovgetlere go" re 1 mu•le~nrı Oermı~ lıir deniz tayynre~i ' mahıulatunıza ve köylümüze verdik- ile. S:ın F~:nn,iskoc1nn Honoluloya git-
1.,ri zararları ortadan kaldırmak gi- mı~tı.'". Muste~aı· Peari Had;ow ii ~~ii-
bi diirer bir faideıini de ilave edersek H k,,. t f A d h b:ıhrı•~nde mt~nd teftişini ya:ıcaktır . 
.,ide ettiilmiz kazancın büyüklüğü are a mu va • 0U ane mu a• V::ı9ıııırton. ~7 (A.A.) - Penrl H:n·-
derhal anlatılır. bo\·d:ı b.ul_unnn Amerikan cloırnnmMı 
B~ ~aydaları ~eıbit <;t~ikten ve. bu f akıyetle de• re beler ol k ~ııı Pn?!~ıkt~ meçhul bir tnrafa hnre-l'lel'ı vücuda ıretırmek ıçın aarfedılen ma • ,,~t cttıgı clun ak~:ım Va•iııgtqndı rn-

maddi ve manevi gayretleri takdir d• r:ırla ~öyleıımekte idi. ' - · Izlandaya çıkarılan Amerikan kuvvet !eri daha evvel bir merasim eınuında 
"Yledlktım aonra yapacağımız bir vam e IYOr tadır To~;:n, ~7 (~.A.) ~ Ni•i Nişi gn-

1 T<ın~o. 2i (A.~._> Japonya Londra, 27 (A.A.) 
kaç iş daha vardır ki bunları yap· zete•ının , azdıgm~ g?.re, japon;•ıı, - lngıltere h~rıcı · Hollanda hükume -
mazuk biitiin emeklerimizin ıuya :lfancuko ve Nanluıı hukfım<>ij i:e bir- ye nazırı Edcnın •on ti, Batavyadnki şar · 
dü, .. c .. ğine kani bulunmaktayı:t: Sovyetler iki _gün içinde 2 piyade fırkası ez"ıldı". -- Devamı dördündi aahifed be~·aııntıııdn Siynm- ----- ki Hollandn hükO.. 

1 - Sulama iti bizim çevrerruzde ------- e - İngiliz pnktınd:ın bah B h } • meti ile japoııyanııı 
beliren yeni bir ıeydir. Şu halde bu- 342 tayyare kaybettiler ısveçte 2 tren uçuruldu L setmesi burndn l\'l a ane er mı müdahalesi hakkın is 
nu organize etmemiz lazımdır. Yani eopold bir tesir uyandır. - ti~arelerde bulun · 
bir ıulama idareai kurmak icabe- mrntır. bir gazete: • çıkanyor? maktadır. 
d.,r. Bu idare ıuların tevzi tarzını ve Moskovada bazı tesis.. Bir günde 88 Alman - •Bu samimi ve • Londradn bulunan 
kanalların İyi bir ıurette muhafaza· l b b l d . Alman ordusuna tesı:m açık beyanattan fe\' . Hollandalı saliihiyet-
tını, zamanını, mev~i~i, miktarını er om a an ı tayyaresı düşürüldü 1 d kaıade memnunuz.~ Siyam, bitarafhs!:ını tarıarııı söyledikle -
daima kontrol etmelıdır. • Berlin, 27 (A.A.) - Alm~n re•mi :.fo~kova, 27 (AA ) Dlin ak 0 ma an evvel Demiştir. _d f d k . rine göre, Hollanda 

2 - Ziraat Vekaletine de bu ııte tebliği: şam ne•redilen g0 .,;, t' t bl'"' • Bütün gazeteler,Si MU a aa e ece tır hakkıııdaki J'apo~ 
h • ı· b' 'f d" .. S · •Je e ıgı • P emmıyet ı ır vazı e U§uyor: u- Biitlin •ark cepheRinde harekat 26 temmuzda kıtala -p k rr • t • 2 J .~ vnmııı bitaraflığını siyaseti iyi gözle gö 

!anacak araziyi tetkik, tabii! ve bu mııvnffakiyetlc devam etmekiedir. Nevel Smolensk ve V~mız. !1r.·of, r azıge l aeı a mütte- ~üdafaaya nzmin - rülmemektedir. Bu si 
arazinin ne zaman, hangi 111l'hıul Tayyarelerimiz, knra kuvvetlerimiz- metlc~inde vuku' bufan 

1 ~:f.I\11.snka- /ik/ere bildirmiş de ısrar ettiğini yaz- Hollanda, Japonya- yaset, diğer mihver 
için ne. vakit ve. n.e .mikt~rda ıulan • ı~ isbirliği ;yapmış.lar, ay~ıca :M:osko- şı13~mahırda harbe dev:~ :t~i~ar- maktadırlnr. Bir ga- b devletleri tarafııı · maıı lazım ıreldıeını teıbıt etmek ve vn clemirvohı il<' ıase t<>sısatııın mli- dir - er- zete de· nın vaziyetini e- dan takip edilen si • 
halka bitdirm.,k v:azifesi. e.•>ir surette bucum· etmişlerdi;., cephede kıtaı 3rm . . ı· d _ 8ı·r dlY&daR g" g"'rOOl'leRIO . - ttinaiı;ini ha - • yasete ben~mekte -Ço~ ıu.lan~ak ıa~eye~ '!'l"lııul. v~ Jngilterenin doğu cenubuncln as. d~dilccek mühim bir\~~!? i~'k ~ay. r dı.scleri tabii bizi en- genmıyor dir. 
arazı çeııdlerı oldugu ır~b.ı, ı~ya ıhtı- k<'ri ehemmiyeti haiz ikt1:•adl tesisat tur. Smolen~k istiknmeti~de ~er} ?k- dışey~. d~şlirmektedir. Fnkat Si~~~· ' . ~ilha~ika j~ponya şimdiye k:ıdar Pa 
yacı zaman. ve mahs!'I ıtıbarıyle ka: da bombnrdımnn ed'.lmişt;r. ı(·clen bir ır.uharebed': kı;aıarıme1a~ H~!ıdıçmıden fa:kl~dır ."e kc.n?ısııı.ı ıııfıkte~ı Rtatuk?~.U~ bozu~?lam~ı:ın 
yıdlara tabı olmaıı ıcabeden arazı -Devamı 2 ncı Sabifed- _ D 

2 
. • . ·· • 1 ıııudafaa~·a k-:ı.dırdır. Sıynm ıçın hıç ~hemmıyet verdıgını çok soylemıstır. 

ve mahıul de vardır. Bunları çiftçi evarnı ıncı ıahifed., - bir ~ey olm~·ncaktır. Çünkü jnpon- Fak:ıt şimdi Hindiçini ve Hollanda 
ve mlhtahıll takdır edemez. 'recril U. Kaleler I yanııı hedefi Hindiçinidir - Devamı 4 ncü aahifed., _ 
be ile bu malumatın elde edilmesi de spanya ' . 
bir çok (f!na n.,ticeler verebilir. lyiıi T 
mi, Ziraat Vekaleti bir hey'et gön- opraklarımızdan ge• 
dererek ıulanacak ıahanın çeıidli Alınan gemilerine na- Şark cephesine ku~-·et-
ekimJ.,rine, toprağın mahiyetine, gü. v., 
ne.in, rüzrarın, kuraklığın ve yatlı· sıl hücum etti? ler sevketmektedir b. d. 1 ı iın icaplarına ıöre ne zaman, ve ne çen ecne ı ıp omat ar 
miktarda ıulamınlan istifada edilebi-
lec.,eini bir proırr•m halinde' te.bit 77 bin metre yüksekten HADiSE LATiN AMERIKAOA 
ederek halka ve sulama idare•İne bil- k • t FENA 
dirmelidir. Böyle bir program ve reh. va l aarruz KARŞILANDI 
ber vücuda ıretirmeza..k ya az, ya . Londrn, 27 (A.A.) - ifaya neznre- Vaşington, 27 (A.A.) _ !spnn •a 
çok veyahud ınevıimsi~ veya mahıu- t.niıı tı>bHgi =. • , hükumeti K.ostarika hükumetin!, 
le uymıyan aulama, bıze zarardan Bı'l'st ıis~(ııırlekı Alman (,nrıyznav şark cephl'sıııde Rusya.ya karsı hıırı> 
ba. ka bir 4ey temtn .,bnez. k!:m·nziirli ile di~er iki Alımın krııvıızö- için 90 bin a•kerin gittiğini, icabııı-

Kanalı acmak, Menemen .ov~•ını ruı•::; yapılan hucum?a. k~.l!aııılnn A- da daha da göndnileceğini bildirıııi!;
ıulnmak imkanını Nafıa Vekaletı tc· lll(:rıkan uçnn knlderı, ın~>!lZ t~yyar<>- tir. 
nıin elti. Bu kanaldan ve ıuTama te• cil 0 ri t;ır:ıfıncl:ın <imdiı·e kadnr eri • Bu lıldi;;e, Ko;;tarikadn Frnnko r<'
aiıatından lınlkımızın faydalanm:ı11nı .:ilmeıııiş hir yiik~kliktcn kııllııııılmış- jiml nll'vhine bir eerevan ııvandır
baıarmak da Ziraat Vek•letine taal- hı'. Ta~:rnreciler ıınrm.nl ha\'tıyn. o~~i- mı~tır. A<len L<panyol. olan ·maliye 
luk eden bir iştir. j~ıı kRrı hr:ırak l1 hın metr~ ırtıfıı- nazırı hu ve•ilc ilebir nutuk irad<>d<'-

HA YDAR R0ŞT0 ÖKTEM - Denmı dördilncli sahifede - -Devamı ikinci ..Jılf~d., -

Moskova 

Alınan h::ıva taarruzla
rına hedef oluyor 

Rumenler Finler 
Eski hududu geçm;şler 
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,emiyet meseleleri 

Günahkar kadınlar 
ve çocukları 

Harpten sonra kurula- ~oW<I · 
ca k olan dünya ~ u4r 

Macar Tevfik iki çeşid evlenme ilanı 

A • k 1 J d •• •• •• Gazeteye, arkadaşların ve Orhan 
merı 8 1 ar ne UCUDUYOrlar? Rahminin müsaadesiyle töyle bir i-

Hayatmın en son günlerinde, İz- ~ lan vereyim diye dü,ünüyorum: 

ORHAN RAHMl GÖKÇE 

Bir kadının, karnında taşıdığı çocuğu, doğmadan mirde dost, hami ve evlid olarak sa- «Kalıbı, sıhhati iyi bir görünüşüm 
dece benim naçiz ,ahsiyetimi arayıp Nüfus Siyasetine ehemmiyet vermek ve mu- var. Uzun boylu, kumral, mavi göz-c:vvel bile sevmemesi tasavvur edilemez tanıyan Macar Tevfik, lstanbnlda, lüyüm. Annemin ve kardeşlerimin 

Hu me,; le :ıhlfrk bakımından ol _ Gayet nıızilc ve ketum olan doktorlar- Darülacezede gözlerini ebediyete çe- _ _ hacir d_~ getirbnek lazımdır, deniliyor bakışiyle benden güzeline tesadüf 
d uğu kadar nüfus bakımından da e- la. hastabakıcılar tarafındnn kabul e- virip gitti •• Bir zamanlar, orta Avru- edilemez. Para da kazanabiliyorum .. 
hl'nuni.retliılir. Ve üzerinde durulma- dilir ve kadın bir kaç gün sonra, ço _ pada, Balkanlar ve Osmanlı toprağı- Fakat biraz sert ve mütehakkim tabi 
"ra değ>?r <'~aslı bir memleket mesele - cuğunu bu müesseseye bırakarak çe- nın ı>n mühim şehirlerinde, musiki- atlıyım. Kadına hürmet ederim. Fa-
. idir. kilip gider. · den anlıyan köşeleri ayağa kaldıran 1 kat kıhbıklığa karşı müthiş nefre· 

Bi~· genç kız veya kadın, şu veya Çoğu şehir haricinde olan bu gibi Macar Tevfiki, Darülacezenin beyaz tim var .• Asgari bir lise mezunu ile 
nı :mtkle bir erkekle münasebette doğurri e\7lerinde onları kimse tanımaz. dıvarları arasındaki bir beyaz kar- evlenmek istiyorum. Ba§lıca şartla-
.wl unur H' onun t:.ıı a.fından terk edi- Tanısa da ifşaatta bulunamaz. yolada !{Örüyor gibiyim. Bir asır ve rım şunlardır: 
lir. Yahud <la hir tar:ıf veya. diğeri Bu müesseselere mürncaat eden k:ı- hatta daha fazla süren bir fani yürü- 1 - Zevcem olacak kızın, gıcır 
ı " r hangi bir ;;ei:)(>re hıı münagebet- dınlar arasında kendi hakiki ismini ve- yüşünden sonra artık tamamen dur- gıcır çamaşır yıkamasını isterim. Di-
l eriııin . dünya yiizünde. bir iz bırak _ rerek çocuğunu muvakkaten oraya muş ve gözleri uzaklarda, piyanosun- kiş ve ötü meşguliyeti de ona aiddir. 
nıasıııı ıstenıezler. • 'ctıce: Kadın ha- teslim ('den ve sonradan gelip alanlar dan, kemanından dünyamıza bırak- 2 - Mutbak meselelerinde titi-
:atı pahasına, tehlikeli bir ameliyat da pek çoktur. tığı seslerin rengarenk, muhte§em ı zim .. Zevcem, yemeği bizzat tertip 
"'<:çirir ,.e memleke t bi,. çocuktan Bizde böyle bir sefkat kucağı var akislerinin çizgi çizgi ihtirazlarına ve idare edecektir. 
mahrum kalır. mıdır? Zannetrnh orum. Her halde da.lıp gitmiştir. 3 - Bana, bakabileceğimiz kadar 

Bir annenin, meğer ki bir canavar varsa da yok denecek kadar azdır. Hal- Bir ıan'atkar daha gitti. çocuk doğuruverecek ve bunları biz-
ol un, karnmda tasıdığı ve bü:ıı.·üttümi buki her büyük sehir civarında böyle Ve bir san'atkar daha, Darülaceze zat ter' iye edecektir. 
')ir yavrııyt', hatta 0 cliinyaya g:J- bir iltica yeri ve· hast:ıhaııe teı:i.;; et _ de öldü. 4 - Ben, yorgun argın ve dön-
"ll eclen evvel bile, !'C\'meme;ıi, tasavvur mck ahlfık ve nüfus hakımınclan ihmal Her devirde, her cemiyet bu aki- düğüm zaman komşu kadınların 
ı~ı' ill'm<>z. Onu ymTtısıınclan ayrılma- .edilmemesi lazım gelen bir memleket betin elemi ile, ıztırap ve hicabı ile methini yaptıkları sinema filimlerin-
g-a ;ıe\·) eden f;ebepler muhteliftir: isidir. Hatta bir hastahane ele kflfi kıvranmıştır. Reuam olsun, heykel- den dem vurarak, yuzume karşı, 

- Ya evlidir, gayri meşru cocnğ-u- gelmez. devletin yapııcağı bii:.,·ük biit- traş olsun, şair , edip, romancı, mü- (haydi kocacığım, ne olursun, gide-
nu kocasmdan gizlemek i,:;1 iyor. ~c fedakarlıklarını nazaı 1 dikkate a- zisyen olsun, artistlerin bir çoğu, liİn) deıniyecek ve ben yorgunluğum-

- Ya h:n-aidir, çocuğu ile uğraş _ lan hayır cemiyetleri de .çocuk esir- sanki kanun halinde işliyen bir mu- dan bahs~dince suratını ekşitip öbür 
rrı:ıktan, vaktini ona. ha ı"l!tmekten '\'eme kurumu, yardım sevenler cemi- kadderin müşterek tecellisini sineye Nevyorktan bir görünüş 'odaya çekilmiyecek ve oradan, için 
korkuyoı·. veti ilah ... - kendi bülceleri ile, ufak çekmiş, sefil ve muzt.:1'-rip ~lmuş, unu· Profesör imre Ferenczi Nevyorktan hayret ediyor ve diyor ki: cMilletler için ecdadıma rahmet okumıyacak. 

- Ya fakirdir, çocuğunu bcsliye _ ~apta olsun, buna beİııer teşekküller tutmuş, ihmal edilmışlerdır. jurnal de Geneve gazetesine gönderdi- arasında aşılmaz giimrük maniaları - 5 - Başkalarına bakarak değil, 
ıı iyeceğini anlıyor. hdas etmelidirler. Buralarda günah- Macar Tevfik de o kanunun, İııtan- ' ği bir mektupta diyor ki: nı diken yalnız totaliter devletler d~- ancak kendi hakiki ihtiyacına ve· büt. 

- Ya e\'lenmemiş bir kızdır, çocu- '<ar kadınlar ve kızlar tesdli edilmeli, bul Darülacezesine fırlattığı sim~la~-ı nu harpte demokrasilerin zaafını ğil, fakat bizzat Birle~ik Amerikadır. çemize göre benden şahsi eşyasını 
g-unu a.ile"inden gizlenı :? k i~tiyor. iefkat görmeli ve cocukları da sıhhi dan biridir .• Daha geçenlerde, ıhtı- kısmen nüfus siyasetine karşı gös- Halbuki do::ıL memleketlere gayri istiyecek. 

Rtı s hepler. diğer hir çoklıı rını ila· bir tarzda biiyütülmelidir. yar, yorulmu§, kimsesiz münevver ve terdiklcı-i ihmale :atfetmek lazımdır. mü::ıavi muamele yapıyor ve Arjan - 6 - Eline arasıra kitap, amma, 
\ • lmek mümkiiııdi;r. Amil ne olur:: rı fhı ;ıözlerinıden belki de bazı kim _ san'atkarların son bir melce olarak Cromwell zamanından beri diğer kı- tinden gönderilen mevaşiyi kabul el - ınüsbet ve faydalı bilgiler veren ki-
o.lımı~, ort~d:ı çocu<Tuııu dünyaya ge. ;eler bu giinahkar kadınlara karı:ı Darülacezeye alınması konuşulurken, talardan denizlıerle ayrılmış ve do - miyoruz. Uzun zamanlar, serbest tap alacak, okuyacak. 
ı ı·mı.rnn bıı· kadııı vardır ,., dünyaya lüzum;;uz bir f;efkat arzu n . ezerek hepimiz isyan etmi§, akibetimizi işa- nanması tarafından himaye edilmekte mübadeleden ıstırap çekmiş olan bü - 7 - Dedikodu yasak!.. Züppelik 
"t.!n'.iyeıı bir çocuk eıH' i :ıP 1ne,·zuudur. beni t enkit edeceklerdir. Hayır, yanlış ret eden bu kulak yırtıcı sesi, bir ne- bulunmuş olan İngiltere, kıtada yük, kiiçiik milletler hu nutuk hak - yok!.. 

Bı z lı11 yazıda, daha ziyade. çocu _ !'ı nlaf;ıbıasın,. günahkar kızları hima- vi dehşet ve heyecanla karşılamıştı~. meşhur son zaferlerini kazanmak için kıııda pek çok şeyler söy\iyebilirler.» 8 - Ben dışarıda çalışacağım, o, 
' ııı u lıt~liyemiyeceğini :ııı!ıyan ve ve etmek demek onları fuhufo!a teşvik Fakat ortada bir hakikat vardı~ kı, cJaima şon dakikada silahlanıyordu. Amerika için yapılması lazım gelen yuvamızı işliyecek, örecek ve büyül-

,.\ !eıım cl~n a?<i mesru t: ocuk . ahibi ~tmek değildir. Biliiki:.-:. yukarıda bah- durmadan, bütün mukavemetimız~., Bu tarihi tecrübe, ingiliz ilim ve si - şey, meni muhaceret kanununu kal - tecek ... » 
1 : ııı kadııılarr n lıah rtnıek i•tiyo _ ~ettiğim mlies~e"eler 0 kadar insani bütün infiallerimize rağmen kendısı- yasetine liikayıt bir nikbinlik ver- dıı~mak olmalıdır. Çünkü o bu kanunıı Evet, böyle bir ilan verecek ve ona 

r ı ,:. :!Vİcrdir ki buralarda 0 zavallı kadın- ni göstermektedir ve o da şudur: misti. Bu hal 1939 senesine kadar da diğer devletleı· taklit etmişlerdfr. ümid bağlıyacak olsam, yıllarca, saç-
Fakir bir kadııı. nıesru çocuğunu !arın ahlfıkı değişir, namu::: teliikkileri Evet, tam ölçüde bir (ihtiyar mü- de~am etmistir. Muhafazakarlar, bu İnsanlar için asgari bir seyrüf;efer tarım ağarıncaya kadar olduğum yer 

,ı ,· nyaya J.i<~tiım ktcıı korkar~n. bıı- ~emi.reHn telakkilerine yakınlasır, on- nevver ve san'atkarlar yurdu) na a. irdide düstura istinaden Avrupada hürriyeti olmadıkça, emval v.e ;,;er - de kalırım •• Bunu okuyan her genç 
ı ı n k_alı:~hati <1 0~nıd ırn doğruya cc _ ıarda iyi yola gitmek tPmayüllei·i uya- muhtacız.. hüküm süren elektirikli havanın bir maye mübadelesine imkan yoktur. kız veya kadın (haydi bakalım, ba§
nu.}etıııdır. C'e;-~ ıyc t. ya o kadına üı 111r \"C bir kelime ile asağı vukan ah- İstanbul Darülacezesi, benim ~~ Alman _Rus harbi ile neticeleneceğini .Meni nıuha~ret kanunu, iki kıtada ka kapıya) diyerek benim ilanı ba§
L ılmak , ·eyah tı d doğmı çocuğıınu alıp 'ak tclfıkkil,,ri düzelmi~ bir ·halde tek- dostlarımın, değerli İstanbul valıııı ümit ediyorlardı. Amele partisi ise işsizliği arlırmıs, Avrupa memleketle- tan savar. Amma, ya şöyle bir ilan 
h"mare <'tmekb miik r;lk•ftir. Bunun rar ce miyet~ iade edili~Jer. Bu kadın- L~t~ü Kırdar nezdin.d~ki teş~bbüsle- içtimai siyasetlerini akim .~ırakm~: rine sermaye .bulmak kapıla_rını yapa~.•~m: .. 
•in, re~mi ,·ey;. ı.r: '.ITi resmi bir cok !ardan çoğunun, bazı vicclanf;ız adam- rımızle Macar Tevfıkı ke.nd~ çatısı 11ak içi_ıı bütçeyi fazla yukletmegı kapatmış, sefalet.ı .. artırmışt.ır. In - «.Butu~ gen~ kadın ve kızların soy: 
n l'e,;se:-ı ·•lcr açmak g~rektiı- Xüfus si 'arın ycya hadiselerin zavallı birer kur altına al~asayd_ı, o , belkı bır so~~k arzu etmıyorlardı. ) · sanların hareketı boyle tahdıdler al - ledık_~erıne gore, beyaz perdedekı 
ıı , ti bakımıncl:ın l ııı mesele baslıca bam oldukları ve elenıll bir vaziyete ba~ıı~da olecektı. Onun en kara gun- Fransız siyaseti ıle r alitelerden tında bulundukça, Bay Iiullün düşün- en.. g~zel erkeklere ta§ çıkartacak , 
!kik ~dilıne:i Itızım gelım mc:-:elcler- arzu ve iradelerinin tamamiyle hari _ lerının en yakın dostu olarak, İstan- uzaktı. Onlar Anibnl kapı~·a dayan- düğü :-e\'iye miisaYatı nasıl hasıl en guzel yıldızları deli edecek ka -

dm biı·idir. Fakir kadııı. doğacak cinde dücıtiikleri de unutulmamalıdır. buı valisine ve Darülaceze müess~se· mıs iken haftada 40 f;aıı.t çalışma olacak? dar güzelım .• Para kazanamıyorum. 
c•ocuğunun ac; kalmıyacağını. <;efil ol- Giinahka; kadınlar için doğum evleri sine teıekkür edeceğim .• Eğer ihti- n.eselesini münakaşa ediyorlardı. Hayat se,·iyesi düıoük memleket!:e - Fakat güzelliğimin §Öhreti vardır. 
>ıııy ııcai;;>"Jnı bilir~e. y:wı usunu rloğur- tesif; etmek ba~ka, onları cemiyetin y~r .san'ıı:t~irı, son ruhi buhranları, Fransız hiikı1meti ancak, 1939 sene- riıı dumpingi, serbest miibadele re - Mükemmel ıslık çalar, gayet nefis 
maktan korkmaz. bilakis oıııı mP-1ucl ahlaki ıddisine telif etmek için kuru _ fıkrı sabıtı, karıtık, fakat ucu kay- c;incl~ aile kanununu hıbul !'tmişti. jimincle tahammül edilmez, hatta bey- dans ederim. Gerçi tahsilim filin 
•i;rmek emelivle ır:L t~rih olıır . acak nıiles~e~eler ı · ine baskııdır. Anı- bolmuş bazı işleri ve nihayet gövde- Bu 1:amın, bir asır evvel J;:ıbııl edilmiş nelmilel bir tehlike olacaı-tır. Yalnız yok amma, sosyete içinde, jestlerim-

i kinci 111 •·~le, .dni A uıı p:ırl:ı k!z ma bizim gihi h~~üz genif; teı-ıkilittla ~inin yorgunluğu, iıtirahat ve bakım olsaydı . belki hıfrbin neticef;i üze- fakir memleketlcrin hayat seviyesi zen le, araıııra tekerlemeler yaparak 
.ıı. :ı ti ııil ıı gliııahl,aı· g ıı J,ız!nrn ou iı:c «iriı<me:<ine imkan olmıyan bir ıhti~açları ile idare etmek ~udreti.ı;ıe rinde bir tesir yapabilirdi. _Fran. gin nıemleketlerinkine yaklaşmak şar- k~ndimi kabul ettirebilirim. Zevce
•·<>JinC'n. bu daha ıı:ızik \·2 dah:ı. ~ii b!r memlekdin bu iki isi ayni miiesı-e~e malık olsaydım, zavallıya bır Darul- :;ada eksik olan 17ey, nüfus ~nyasetı tiyle devamlı bir ,<mlh temini ümit edi- mın de çocuk doğurmasını istememesi 

tir. 1.lahiliııde görm~si · pek iila/ kabildir. aceze yüzü göstermek istemezdim. idi. Alman.va, elyevm işgal altında ı.ebilir. lazımdır. Yemeği çarşıda yiyebilir, 
AvrııpNla bıı gil:ıi kızlı:ın himaye Buralara kabul edilecek kadııılar, ço- Kaid~ ~i o, İz?1iri sev~>:or v~ benim ' rnlunclnn1uğu memleketler?e 2~ Ba:r Ruzveltin gayelerinde realist, çorap!arımızin söküğünü de çama§ır-

m:ık:<adi~ i~ kunılnıu~ lıiı· r,ok t· sPk - cuklarını diinyaya getirdikten sonı·:ı kendısıne tahsıs edecegım bır oda~~ nıil.rnıı erkek ve kadın ameleyı emrı ve vasıtalarında liberal olan programı cıya dıktırebiliriz. Kendisinin hayat 
' ii l)<>r lıulııııdıığu malGmduı·. Resmi bir hizmet mukabilinde orada muhafa fakat hayatının en parlak devresını ~!tında bıılundurmal;bdır. Bunlar v.eni ufuklar açar görünüyor. Pl:l- ve harekatına hiç karı§mıyacağım. 
\ · hu ~ u~i ö.' le nıii""5Cf;"h· \'ardır ki, za e<lileiJilir ve yeni inki~ai etmeğc ya§ad.ıg~ İzmirin .~e.?1ası altında! öl: . ııitnh:ı:-11rnıı oıı mi!yo:ı :ı:=ıkeri lechiz nın teknik teferri.iatı, şimdiden tesbit Bır gün benden ayrftmak istediği za
il t .. ıQ en bir ayda oraya müracaat e- l)aşlı~·aıı analık duygularıııın yardım! ~ek ıltıyordu .. Butun huni.ar tmı~ı \"" _teslilı i~i il? nıeııgul ol,usorlar. ~u~a e~i~emez. Fa~rnt ~ir çok alimler ve tek man, derhal en nazikane bir reverans 
ı en kız. \·akti g"lincc rocuğumı hııra.da .le de ahl:lkca diizelmel~ı i temin cd'- bırer. yalan, bır~r. k.1ymetaız §eydır. ı agmeıı g. yn me~gul l• ı·;ııı~a.dakı ış- ·ıı,,ıyeııler. şımdıden 'buna ~alışıyor _ yapıp, (Bon şans ma §eri) diyebili
' iiııya~ a ge ireccğ'ini iiğr"nir. .ebilir. Yeter ki onlarla meR"'tıi olacak Yaktınde ona elımızı uzatamamaklı- ~iz Fran ·ız ameıe:;ıııi de sıluhlanm,ı !ar. rim ... Eve mutbak kokusunun girme-

Bu yerlc-rcl:?. genç kızııı iz r.> ti ıı ·f -ı kim~eler bu n;hl vaziyette~ istifacie ğımızın ve _ona kar§ı vazife~izi. ya-
0

yanşıııda kullanmak için her· gün ça- Aııgfo - ::'ak:-:nnların g-alebesi takd i- sıne hiddeUenirim. Zevcenin çama-
<: .. i i nci .me~ı~e~ iciıı ?n.a adını. anıııı edebilecek kuvn~t ve kudrette ol~uu- pama~~klııımı.~ın azabını §ımdı ne ı-eler aramaktadırlar. Amerıkatıl~r c.ta rinde Day Rm:veltiıı fikrince ela<>tiki fır ~ıkaması, dikiş dikmesi, onun gü-

< •rı;ı:ızlar, adet Y"'l'll}ı ı.ml~un diy ~ far! ıle te!afı edecegız: . realist olmağa başlamışlardır. ıngıı- l.ıir plan lıazıı lamak, milletlerin askeri, z~lhği ve manası ile kabili telif değil-
.-e rılccek heı · hnng·ı lJJr ismi ka- Günahkar kııdınlarln onlnrm dün- Aıarını ve hayatını teıbıt etmek- tere)e yapılacak topyekun yardımın lklı,;r.cli, içtimai, sıhhi lniliin ı;afhala- dır .• Alacağım kızın tahsiline de 
lı ul ederler. anıı;tırınalnr yanmazlar. rnya getirdikleri Yeva getirmcdıkleri le.... masrafı tahmine göre 50 vıe l.ıelki de rıııı göz önünde tutarak dinamik bir ehemmiyet vermiyqrum. Benim ya. 
)fuayyen günde genç kız lıura~·a gelir. !çocu!dar meı;elesi ~k mühim bır ic;- fl!ıtekim Maarif Vekil~ti .de a~ni J.UU milyar do.ları bulacaktır. Bu Y~- niift.•s ."iyıı::eti tatbik e.tmek nıennu n~mda görür, yetışir ve alı§ır •• Elve!"ir 
- --,tim~i meseledir ve nüfus işlerinin tct- §eyı yapıyormu§ .. Bu kadır§ına..slıgı~ KU her Amenkalı vatan.~aş jakınua ba~ı~tn-. Alınac~ıl~ netıcder, ~leva~1lı kı, kaş,laı:ı ~alkık, 1ıözleri uzun, ka-

fta/yan/ar k.kı esnasında bunun gözden uzak d!'" her zaman, h~r. yerde oldugu gı- omuzlar~nda. ~ıssed~ce~tır. .. _ t~dılat yapma~ ırın her s<me ıstatıs - rıtık_ kırpıklı ve ye§il renkte, dudak-
tutulmaması, bilakis ehenınıivetle bı geç kaldığını ıtırafda ne mahzur Amerıka ıçın müdafaa mulahaza - tıkler \ a~ıtasıyle kontrol edilecek _ iarı ıse kaim ve çizgisiz olsun •• Maa-

- Baıtarafı 1 inci ıahiiede - göz öniinde tutulması ihmal ediİemi- vardır: sından miılhem olarak biı- nüfus si- tir. mafih bu huıuata da fedakarlıklar 
iirülmü~tür. 1 bombardıman tayyare- yecek kadar esa~lı bir memleket işi _ «Kadrini sengi musallada yaseti gütmek zamanı geımiştır. Bu- ------ yapabilirim.» 

miz geriye dönmemiştir. 25 - 2ti tem- dir. bilip ey Baki gunkli nüfus seviyesi tehlikeye ma - Al / •• Evet, böyle bir ilan neşretsem 
muz gecesi .\laltada Valetta limanı'- Durup. e_l ba~lıy:Ia:.: karşıda ruz gôrüntiyor. Şi~d~ bunu muhafaza man ara gore (tam, ideal koca!) Diyediyebakınn; 
t••Jmbardımaıı edilmiştir. Dün öğleden 1 /ngifiz/er yaran saf saf .. » etmek mevzuu bahıstır. - Baı tarafı 1 inc:i ıahifedeı müracaatlar olur ve neler bulurum! 
:;oııra tayyarelerimiz, .\Lalta adası ü::;- 1 

• ~skerlik hizmeti plaııının tat - 26-27 temmuz gecesi Süveyş kana- Lahavle veli kuvvete ... 
•tinde pek çok düşman ta.ryarelerinden - Ba4 tarafı 1 inci sahifede - ORHAN RAHMİ GÖKÇE bı~ı, rasyonel bır sur~Ue çalı!;ltırılacak lındaki -askeri hedeflere hücum olun_ Çimdik 
ıııüı.~kk.ep IJir hııva teşe~kiilü il~ şid - ı Bununla beraber bir ticaret vapuru- ------- ış~~Jer ~ulmak, mu~kul nuıus_ ~esele - muştur. r ' 
üetlı muhare?ele_r _ver~ış~ 7 ~pı.t F_a- 1 muz hasara uğramıştır. Evvelki teb- iNHiSARLAR VEKiL( 1~~ 1 c~ogurm:k~dıı ·. ~lecek .. ~ene_den Münferiden uç-an İngiliz harp tay_ • ' 
J er, tayyare8ı duşurrııuştür. Dızım uç, Ji'riınizde hildirdiğimiz veçhi!~ donan " c,- . .. . . ıtı.baı en me. lekten .) etışmış . .) U"._ bı~ - yareleri, bulutlat· lıimayeııinde Em- M A z A R J K 
"u}ııımız vardır. Dıger tayyareler de ınamız Parles torpido muhribini ka\·- . Ilı:ı.c, "'' (A.-\.) - lılıııwık \ı.J h- leıce amele. bulun~mı,';acagınd.m dene uçarak sivillere aid emliiki 
iıa~a~·a u.~ramış~ıı-; Hir denizaltı ge - · betnıiş:;e de harekat muv:ıffakıyeÜe h:::arlar V·~4ili, cliLı, Riz.ı;;ı>, geldi. ~.ıi- korkuluy~r. B~r kaç .mı~yon aske.rın bombardıman etmişlerdir. Ölü ve ya C k t l . 
ınımı.z .. d?.nmemı tıı:. Bu ~uretle ayın: ~ıetieelenmiştir. Kuvvetlerimiz, kendi _ l:ır~a te~~ı.kl~r yap •. :. G:c2 şerefıerıne harbe gıt~esı. ec~ebıleı ve ze~1cıler ralılar vardır. Bazı evler tahrip edil- az OT es Tası ncır-
~ ıı ~u uçunden ~rı. b_aşlı~·~n hava ve .~ine hlicum eden düşmana çok büyük veı.ılen zı.~ af::~te btdunuu v.? refakat- a:eyhmuekı tahdıd~tın ve menı m~- miş ve hasara uğramıştır. Düşman, altı plôJında 
llcııız "muh~r~be~! bızım ıcıl!- ~aferle zayiat verdirmi.;lerdir. 21 temmuz sa- lerın~e gumt ıı~ muhafaza _komutıını ~aceret kanuı_ıunun kaldırılmasına kı- dün gece Alman topraklarına hü _ ';! 

ııetıce.lenmıştır. c_e~ı~n yetmış bm to.n: bahı, vapurlar ve himaye gemileri, düş oldugu halde l niı1.oıı.ı geçtı. tay~t edecektır.. . . cum etmemiştir. Her Pazar: 15.30 dan 19 a kadar 
lu dili şm<ın geınıs~ ıle 2 harp gemısı manın keşif ta.Yyareleri tarafından gö 000 d" füılh ~ayıcı lhe~ın.~. g~lııı~le, . ~mer~kla Bedin, 27 (A.A.) - D. N. B. a- n= --
lı:ıtı~ı mı.ş, 2? ~emı ~1s.~r~ u~rıı~ılmış ı ülmüştiir. O günün gecesi bir düşman "v . M oı:t e~a8 ı . ur~ı;ve~ı ı e~ı su.ı:neıc e jansından: ispanya 
IJ.ışkaca ~l tayj are elti. urulmuştur. denizaltı ı muvaffakıy~tf;iz lıİI' hücum l e Dl ersin,, be.'i nelmılel hır sıyası faalıyet ılan et- Cuma ve cumartesi günleri Sov _ B . . . 

. Libyad.~ Tob.nık ~·c Sollum mınta: yapm,ıştı~·. Yapılan mukabil şiddetli Mersinde çıkmakta olan «Yeni m~ş oluj:or. Re.isıcumh?:1" ya!~ız şahsi ~etler 342 tayyare kaybetmi~lerdir. rl.!k. - aştarafı 1 ıncı sahifede -
k:ı~ında · ırldetlı ham muharebelerı bir hücumda bu geminin baiırılmıs ol Mersin~ refikimiz 14 yaşına girmiş- htırrıyetı temın etmegı degıl, fa - 62 si 25 temmuzda 112 si 26 tem - ' H "·k- t· 1 . · 
ı ımu 0tuı· 24 2~ t m · · B · - .. .. . ' . . kat «clu" nyavı da sefaletten kurtar - .. ~. .. .• - u ume ın spanya ıle aluka-
1 .. .. ;ı .• • - v cm u:ı: gecesı ın - dugu mumkıın \•e muhtemel gôrülmek- tır. Tebıık eder ve daha çok uzun - . . J •• • • • muzda havada duşurulmüs, 30 ı 2 5 sını kesmesi lazımdır Mademki İs-
g.ızı duşnıan tarafından havad:ın bom tedir ömürlü olmasını d"leriz magı:. ıstıhdaf edıyor. Bırleşık Ame- temmuzda 133 i 26 temmuzda yer- . · 
ııa,tlıman edilmiştir. Eı:tesi abah kafileye lcaı·şı ·ık taa. ---·-- ı . rikada ve ingilterede halkın üçte dn tahrı"p 'edı·ım·şt·r bp~nya .demokrasıye kaqı aleyhd~r 

n· d · 1 · · •>36 1 • 1 ı- b' · · · • h t · · · ı " < ı ı · ır v-azıyet takınmıştır Şu h·ılde La 
. uır em:ı:a !ı gemımız 5., ton u.k ruzu, torpil taşıyan tayyarelerle yük- Fakat kafile düşmanın hava taarruz- ırısının asgarı aya sev~yesı~ı~ ~. - tin Amerika kendisin~ · ardım ede -

bır v.~pur, 8 bı.~ tonluk Kanadalı hır ;;ekten :.ıçan bombardıman tayyareleri !arından, manavra kuvveti ile ve azim- t~.nda yaş~~akta bulundugu duşunu - S ' • Y -
ı~rna> ı~ kruvazor. ~a~ırmıştır. Bunla - yapmışlardır. Torpil kullanan tayyare le kurtulmuştur. !ur~ bu ışın ne kadar. ~uazzam ol- ovget[ere göre m~, 
ıın murettebatı ıkı l8panyol vapuru !erden iiçü donanma hava dafi topları Düşman tayyareleri aydınlatıcı bü- dugu ~o.laylıkla anl:ışllabilır. . • - Ba,tarafı 1 inci sahifede - emşitir. 
t rafından kurtarılmıstır nız taraf d 1 ..... ··ı .. r . .··k f' ki ,1 .1 . . . b 1 1 .Keısıcumhur Bay Ruzveltın planı . .. . ~ . . Madrid, 2 7 (A.A.) - Ru::ı cephe-

Homa 27 (A A ) - tÜıl • • . • ın a? c uşuı u .m.uli ur. ! u .ışen er e gemı erımızı u ma' be eri terakkıyat ve coğrafi hudud - k• duşmaıı pıyade fı~ :<w.ııı ezm.~~:!'. sine gitmek üzere bir tayyareci gı·ıı-
• • .. · · Jan lın;unıı Parles torpıdo muhrıbımlz, bu tay- ıs mııı, muvaffak olamamıştır. 25 ş . . .. .. . . .. .. Hava kuvvetlerimız kara kuvvetle bu lspanyadan hareket etmiştr. 

karargahı dun 417 numaralı aşagıda- yarclerd•n birinin torpı·ıı· ı'le ha~ara temmuzda kafı'le v·e h"ma 1. . . lar kajıtlarını duşunmeksızın butun .· . 1 . b .. 1.v. . • k d" 
k' f kal'd bl''' • • • '" < ı yeecıcıgemı. • • k'"tl 1 • d t Vo ·1· ıımıze iŞ ıııgı ,'iapaıa uşmanın r 

ı ~.v a e te ıgı neşret~ı~tır: ıığramıs ve bunun lizerine kuvvetleri- !erimiz, düşman torpidobotlarının ınsan u e ~rıne yar ı~tı e nıegı ı ~n zırhlı birliklerine, piyadesine ve 
Dun gece ~Ialta adasına ıtalyan bah- '11İZ ta··afından batırılma ına mecbuı·· hücumuna ugvr~mıştır· iate bu h" etmek suretıyle, totahter dev. letlerın t . •d 1 . l· t . 1 . .· . . , h .. . ~ , , . ' . · ı- ,.. :u • • " ucum . t' • t.e . ~ . üf . ti ayyar e me.'i an aun r ,ı ayyaı e erı-

ıl ıj e ıııe ml.en~.uI>I ucd~mk bv~::;ı~laııl gru- vıet hasıl olmuştuı·. Ölen ve yaralanan- esnasında bir ticaret vapurumuz hasa- ı~ ı~aık. slır _ıerınke ve nk us ksı->'.aset. e- ne darbeler indrimiştir. 25 temmuz-
.n~,. :m~a '· goru. me ı ır curet e ta- 'arın adedi yüksek de~ildir. Yüksekten ra uğramıştır. Bununla beraber o da. nn.ı~ a ıs erme arşı .. oyma /s ıy.o:. da ·ss düşman tayyare·i düşlirülmLiş Askerlikle :.ıl::.:msı olmıyan talip-
' 11 1 ~z tmıı:1le~dır. . . "çan tayyart>lıır de hıç bir ı:ıcy yapa - keneli vasıfa.ları ile yoluna devam et _ Re:sı.cu~hurun .bu :nusbet pla~_ı, .. ag- tür. le1- tercümei halleri ile -adreslerini 

T:.u ~r-~ıbu, lım~n ~et~a~~~ın.y_anıba- mamışlarclır. Bahriye tayyarelerimiz mi~ti!'. Bir düşman torpidobotu batı- lebı ıhtını.al ~bıyevı sebepler yuzun - 26 temmüz salı-ahı müteaddid Al- 293 posta kutusuna bildirsinler. Dai-
ı.~~ got~ren haf!.f hır .~ırlıgımızın ve_r- iki bombardıman tnyyaresi <liişi.irmiiş- rılmış, bir diğeri hasara uğratılmıştır. ~en B. .~ullun 1~ may~sta . an~ız:n man i.ıı.y yaresi Moskovaya ya klas- mi veya bir kaç saat çalışması mu-

dıgı malumata gore, hucum grubu, dtlş el'dir. 2 si muhtem"l olar:\]· ha~ara düte·ıkıben 3 ayrı ayrı harruz daha ırad ettıgı nutuk ıle tahfıf edılmıştır. !arsa d So yet avcıla, t· f · 
manııı projöktörlerle yaptığı seri keşif •ığramıstır. • ' ' ~, vaki ~]muştur Bunlaı" sa;t 6 30 10 Bay Hul, B. Ruzveltin söyledikleri :rış d ·- t f v k' , ~: .ıra ~n - vafıktır. d.4 
tizerine açtığı şiddetli topçu ve mit - Üç t~yyare kaybımız varsa da heı· nrac;mda olm~ştur Üçüncüsü~de - ·"k hilafına olarak modası ~çmiş ser - ~~ . at~~ ı ;1~ş·· ve a;~nıag.~ ~~~. ,~r 1 . 
raıyöz makası ateşine rağmen geçidi 'ic;ünün de' miirettebatı kuı·ta· rılmı"tıı· 'el~len ~"an bomba.rdıman ~e Alm.'i ua bestii mübadele ıprensibine bağlılığını e .. 1ı ~.ışt~· · uşm-an yyaresı n~u- 1erır:ed':'e ~ava ~eydanlarına darbe-

b. ff· k • · - Öv ' . . . ~ · . " 11 ·1:- t · t· · B H lr· be· t b., ru muş ur. er ın ırmışlerdır. 
tam. ır muv~ a ı,>etl7 zor!~ma~,a. ~u g!edPn sonra kafılemız :ı::n~ dii')- pıke tayya~·eleri saldırmış~ardır. Düş- ı an e ~ış 11 • A. • u ~n . fana ı, ır Moskova, 27 (A.A.) - Öğle vakti Londra 27 (A.A.) _ Moskova 
\!lffak olmu~tur. Aynı hafıf bnlıkle- man Lombardıman tayyarelerının hü- manııı attıgı bombaların hıç biris" ·sa temennı qe telakkı edılebılır. Fakat d'l • R t bı·--. d ' .v. . .. 
ı·imiz ele dü~manın şiddetli ate::ıine uğ- cumuna ugv ramıstır Bunlardan iki ta- be't etmemiş bir pike tay\·aı·esı· ıhıav·ı- müstemlekesi olmıyan memleketlere neş2r61:? tıemenmruesmgı.. .~sSmeol.eıgı.k ~.-·t ıA·al yosunukn v:et:dhıgı ~ır habere İgore, 

f k b ff k t · · ' · ·' • • h · b ı k vıe ipt·d • dd ı · z unu n<ı , v ı o- man as ·erını aıml 2 tren sveç-
'ı·:~mı~:. a at u ate>1 muva a ·ıye sız- ne.:;ı düşürülmüş, bir deniz tayyaresi de dafi toplarımız tarafından düşürül - mtoa ıetç'k ub:na tte hı akı !Ila e ~rı mir mıntakastnda kuvvetlerimiz mu- ten Fı'nlandı·ya'·a gı"der·ken ber·hav·· 
ıge ugramıştır ha v t B h.. d k. ·· t·· K · · h" . o ma ı ır sure er esm emrme ' J' ' " 

Limanda çok "dd tl' 8 . f'l'k ·ş· - k ;ara ugramış ır. u ucum a a ım muş ur. eza kafıleyı ım:ye eden fı- amade bulundurmak işini kim üz harebelere anudane şekilde devam et edilmiştir. Almanya İsveç nezdinde 
. . .. şı e 1.. ın 1 a ı 1 a mıştır. !oya da hava taarruzu vu u bulmuşsa . A e - mişlerdir. Diğer istikamet ve kısım- protstida bulunmuş ve askeri trenle-
ılmış ve yuksek alev sutunları fıekır- Bu tehlikeli safhalarda, gemileri - da gemilerimizde hiç bir hasar olma - rıne alacak? Hatta Nevyork Times !arda mühim harekat olmamıQtır Ha rin h·ma' ·es· ·ç· ü . t db. 1 
mı nr nı· l.~.ı·ı dU ıı l . k d t ÖlU J d kt . H ıı·· b " . ı 'Y ı ı ın m essır e ıra ın-• " • - ---- ız ve ıı.w.ı e ~man ... s erıne ya ın ı, mış ır. . ve yara ı a. yo ur. 'gazetesı Bay u un u beyanatına vacılarımız, düşmanın zırhlı birlik- mssını ı.stemietir, . 

Muhas"p aranıyor 
, 

1 



28 .l :;s: 

Hikaye 
• c • 

Yazan: Müfid Ram;z 
Buı-ası, yolculuk.ıı.rın uzun olduğu yor:. lıabıı. oğliınu kolundan tutmuş 

zamanlardan kalma hi~ yerdi.. Az bırakmıyordu ve: 
buçuk d<:ğişiklikler görmekle bera-ı - Ulan Ha~an, diyordu. Yiyecek
lıer, oldugu gibi eski giinlerin eklini in "imdi köteği h:ı !. .. 
\'~.şemasını taşıyordu: cÇ?banlau I Bu gavur gelinine ağl.ııı'.ır mı hiç 
dıı;_orlardı bura~-n .. c'fıre ıle cRoz- he? .. Öküz l'ilıi .ri)'Or .. Bır ı e de ;-n
dag> yolunun tam ortaııında idi. iki 1 "atlığı ;·ok .. 
ı'.fnk ~epenin ardında, küçük hf'r su-1 Köpeği otomobilin b:ığajına lıa~
\ un kennrıncln lmnılmuştu. Şose t~- ı.ıdılar. Avcı, JI::ı~anın b::ıba"ın:ı hır 
;~rı seyre.k, iç~ri!ere doğru <ıklaşan !yirmi beş kuruşluk verdi. Otomobil 
a?'açlık lıır lıabçenin içinde bir kaç l ıı:alkmağn h:ızırlanlrord~. 
bınnd::m müteşekkildi. Talikaların 1 Şo enin üstündeki p:ıt•kadan II~ -
Y~rını o~omobi! alalıda'lberi, hurd- .rn, 1ı:ıbasını beklemeden. olomobıl-
bır ma_kın~ gibi yol kenarına bırakı- ıine :ığlıyordu. 
lıvı-rmış, şımdi ancak. arada bir ge- ! Klipeği. zorl:ı çekip . kollaı'.ın~~n 
Çrrkeıı. makineye su koymak için· ·ıldılar. f;ofiir murviııın.ın gelırd,gı 
~ol:ı veren otomobil solc•ılarl uğrı-: bir ip, tazı ;·nvru•unnn ılk ve muva~
; ordu bura}'a., l kat tasm".lsı oldu ve bununla onu su-

.. F.ski binaya somndan •klenıne ku- rüklemı•f:e lıa~lac!ılar. Çoc~ık .ve J_<ö
lıı~ems.i uf:ık lıir ;·erde. btı ~eyrek: rek birbirin~ d?nm~"l0 r. bırbırleı:ın: 
musterı~erı- çay ve kahve suyu hazır 1 okulm:::k, lıirbırl.~rıı;~ ~a;-ılmak rnt~
lu!aıı hır ucak rnbalıtnıı abama ka- nrlanlı. A1·cı kopcgı ıpınden çekı
cl:ır k-nynıyoı-du. . : de giden kii1ıeğiuc hir dalın bakmak-

. C.üniin hirindo bcır'.lch bir otomO· · L;Lc korkuyormu~ giLi ark'.lsına dön
lı~l.durdu - hos, heme 1 her gtin. h:ıt- 1 meclen. hıçkırklarla s:ı~sıla, sarsıla 
la hnzcıı ı:iinclı· bir \.ı•' defıı J uı-ada kii; n vollnıııyıırclll . ) avrunıın ka
rıtomol?il cıuruyordu ya! ... Tiir iki yo• fasında hi~ l·:~ ser ynktıı ... Yalnız 
cu ~dıler. O gün, 0 sa~t. hanın bah- ,onsu.z ılı:_ı:ııı hır. k~n dıı_)'tı) oı_du ... 
çesınde çard:ığın gölgesine serili bir Gomlegının kı··lı ~-enın7 goz!.erı~~ 
hasır üzerinde bir kaç kişi oturmuş jlerkPn, lıabasınm olmcsını. kopegı 
muhabbet ediyor!'(lrdı. Bir:ız aerid· alan cı h~1'ifin • iilün_; bu :ıdam için 
onların uzağında kUçuk bir kC.pek ve ııek az hır cez:ı olclugund~n - İbr:ım 
küçü.k bir çocuk ·yatıyordu .• Birbir - ağanın kiipe~leri tnrafınd ııı rnırılma. 
lerının boynuna sarılmışl:ırdı. Bu -ını arzu edıyordıı. • 
köpek, sem düşmüş bir burjuvayı Ah .. Bıraz daha büyük olsaydı. 
andıran zayif bir t:ızı yavrusuydu. Şimdi otomobilin arkasından gider. 

Otomobilden inenlerin biri, arka- Küııeği hır gün aşırıverirdi.)Cim) ine 
cfaşları gıbi arkalıksız ve kısa basu·I kadar soviyordu. ı"ereye gitse bera
iskemlelere oturmr.dı; :ığır adımlar- berinde gütürürdu. Bugün buraya ge
la bu oynıy:ııı çocuk rn kiipek çifti-' tirmeseydi, olmıyacaktı lıu .iş lakin .. 
ne yaklaştı.. Babasına öyle kızıyordu kı, eve gi-
Şoförün yanındaki yf'rın sahih• bu 1 elince. gizlice papuçlarını samanlığa 

nuam, binuiği yerden ııcri, yanında- 1 atmağa k:ırar verdi. Amma orada 
kilere hep avdan lıahsctmiş bır av 1 bulurlardı. Oaha lyisi azmağa at-aı·
meraklısı idi. j dı. Orada kim bulacaktı onları .. Hem 

CANAOOLUJ 

Ordu hasta · bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 

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

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

tahane-3 - M<'zun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu has 
!erinde yapacaklar; ondan sohra arzu .ederlerse memleketteki bütu .. n sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

yda beş 4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu İnüddet içinde okurlara a 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tıımamen okula ait olacakh 

o - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira as 
d:ın başlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğal 
bu za!Ilan dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

r. 
li maaş-
acaktır; 

6 - Okul 15 Eylfil 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okukı kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak ve Türk ırkın dan bu-

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

.müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti ra poru ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlam:ık lazımdır.) · 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukı<rı olmıy 
d - Kendisi, an:ı ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziye 

acaktır. 

t polisçe 
tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 

nlarında e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtfüa 
muvaffak olmak şarttır.) veya bu derEcede tahsil gördüğü isba 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına 

t etmek 
ekle-

necektir). 

arla ko· f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşan.an! 
cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsb it evrak 
keza eklenecektir. 

iği, ev-g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkett 
lenme sureti ile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı 
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yah 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek 
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaları 
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahh 

, altı se-
ud sıbht 

mek-
n tama-
üdnaıne 

verecektir. 
8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur okula imtihansız olar 

edilecektir. ' 
ak kabul 

itirenler-

Diz çöküp evvela çocuğun y-anak- azmağa dipsiz demiyorlarmı idi?. 
!arını okşadı. Sonra diğer eliyle, I Hasan bu düşüncelerle kederleşir
köpeğin ensesinden ,·ak:ılıyarak, ço- ken uzaktan bir köpek havlıyordu. 
cuğa .ordu: Arkasına döndü. Atıldı. Bu gelen l 

- Bu. köpek sen n mı ? \Cimdi. Geniş .~zun kulakları, y~na~-
- Bcnım. !arını dove dove koşuyordu. Dıli bır 

9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini b 
den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar vey 
lik şubeleri vasıtasiyle• evraklarını doğrudan doğruya Ankara 
Hastahane.si Baş Tabibi v~ okul müdür lüğüne gönderileceklerdir. 

a asker-
Merkez 

Bana satmak ;sterıııi,in onu'! 'ık.ırış dışarıı:a fırlamış zor ~oluyor
- . • . • . . du. Otomobil handan üç, dört yüz 
Çocuk küpeği kolları :ıi·a~ına al - metre a~·ı·ılınadan, iplerden kendini 

mı~. kalkm:ığa yelteniyordu. il kurtarma,iyle, şoseye düşmesı bero-
- S11na bir çok para verirdım. her olmuştu. Il11şı küçük bir yara ile 

amma!.. kanamış, boynunda, kopardığı ipin 
Çardak gölgesindeki hasırda otu- bir parçası arkıyordu. Bu onu epiy 

ranlardan biri, doğruldu. Çocuk, 1 seısemletm· ti amma .. Hasaın yaka
Kiiprk ve avcı mUselles!;. sokuldu: 1 layıncay•a kadar koşmasına mani ola-
~ .. e ~ar bP.3-'"im bfr şey mi isti lm. mıştı. llnsanın yan1nn gelince 

>ordunuz'! gene clurmadı. Bacaklarını l'ıracak-
Dedi. mıs gibi ona Lir iki defa hırlaya hır-

Y·• oaldu-dı. Önünden k>çtı. Patika 
- u kllçük ,KÖpck lıov ma giltı; kenarındaki tnrlalara girdi ~ıktı. 

onu s:ıtın :ılm:ık istöyorclu'l1 e'>euk - l·:p;yrtı oyn11ştılar. Bir aralık Has2ı1 
'an. Lfıkin vermiyor. düşuıı <'e elini bile kanattı. 

- Siz :ıluırmaym O. benım og- ~onnı ikısi birden. köpek ,;,,de, 
lıımdur. Jfasan ! Vrr onu buraya .. Ç ı. !Ia•an ~rkada köye doğru kusnıa~a 
cuğun yüzil göz)yaş ile sırsıklanı oı· 13- h1c:.ı .. 1r .. Avcı adam da un ıtL ln1lı"°" 
rnu~tu. Yaşh l>iı· nnrC' amııniyeti iı tu, !lasanııı lıt~bası d:l." \.p hı· t >·! 
hüznıtnü <ıiğcrle:-ine sirayet ctt ıfr- lı• • k ıılı lillı~tı yolu ... 

eh mi 
Makine 

Bencaıı 
'f amir hanesi 

işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

~===:K:':es1ıa=:ne:p:a:z:a:rı:D:e:m:i:rc:i:le:r::6:7:-:6:9:::T:E:L:E:F:O:N:':8:9:9:3:::. 
IZM/R 

PA·MUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

10 - Muracaatların Agust-0s 1941 nihayetine kadar sona er 
lazımdır. 

dirilmesi 

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

elmek ve 12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar g 
okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi ha.stalıkları tebeyy 
lerııı memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol panı!an ke 

Un eden-
ndilerine 

ait olacaktır. 

A11l•ara Merkez Haat.ahaneai Baı 
11e Okul Müdürü Alba11 

Tabibi 

Haziran 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Temmuz l 4 7 10 18 18 19 
22 25 28 SO .Aiu.stoa 941 cıso •> 

iki ahşap köprü uaptırııacaktır 
-..lzmir vilayeti daimi encüm e-
ninden 

trelerinde Ödemiş - A<l:ıgide ı·olunun• 2,. ~00 v.e 6 +- 500 üncü kilome 
yaptırıla<·ak 25 ve 35 _şer metrelik iki ahşap köprü inşaatı 2598 
kıınış kt~if bedeli iizeriııd~n 20, 7 1941 tarihinden itibaren 20 g 

O lira 56 

detle kapalı ek,;iltmeye konulmuştur. 
ün müd-

llu i~ ait ke~if evrakı, şartname ve projeleı- İt.mir, Ankara 
Nafia :\liidürlüklerinde tetkik olunabilir. 

, İ~tanbul 

~rı 1949 
vesaik ve 

İsteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakl 
liralık muvakkat teminat ile mümasil işi yaptıklarını gösterir 
Ticaret Ouası vesikımnı muhtevi teklif mektuplarını 11 Ağu 
Pazartesi günü saat 11 de İzmir Vililyet Daimi Encümenine tevd 

stos 1941 
i ile mak-

buz almaları lazımdır. 
Postadn vaki gecikmeler kabul edilmiyeceklir. 20 2 8 (2798) 

Devlet Deniz yolları lzmir şu-
Şirketin merkez ve fabrikası: iz mirde Halkapınardad!r. b • d 
Yerli pamuğundan at, tayyare, köpekbag, değirmen, geyil< ve leylek esın en : 

Efe; va -
üzere 23 

markalarını havi her nevi kabot bezi imal eylemekte olup mallan İzmir körf€Zi dahilinde çalı~tırılmakta olan füıyraklı,, ::ıur, 
Avrupanın ayni tip menıucatına faiktir.... purlarında büfeler 31 mayıs 942 tarihine kadar icara verilmek 

Büfelerin 
rtırmıı. ve 
beşte dev-

~ Telefon Ne. 2211 ve 3097 temınur. 9.n tarihinden itibaren açık artırmaya konulmuştur. 

1 
. her birinin aylık icarı üç.er lira olarak tahmin edilmiştir. A 

--
·_!IUOflHUUJIUlll,HUl1111111111tl111JUUJl1111111tU1111UHUUIU .. llUUllltUlllUUUUUll~IUllU~ 

il zmir levazım Amirliği İlanlarıi 
- -":tı• 1 ""••1•11111••ı•Hıııuıuıttn•ıııııııuı11nnıuıııı ıııııt•ll ltl•1111111 U••••11tU11111ıınıuııuntıH: 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilo,unıı. 9 kuruş fiat tahmin edilen 4882 ton kuru ot 

4-8-941 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf usulü eksiltme 
ile satın alınac11ktır. 

2 - Muhammen bedeli 439380 lira olup ilk teminatı 21325 lira 
20 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 460 tondan aşa
ğı olmamak üzere şartnamedeki kayda göre bu miktar ayrı 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

·I - hteklilerin belli günde en geç ~aat on beşe kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıda şatın alma komL•yonuna makbuz k:ır~ı-
lığı \·ermeleri. 19 23 28 1 

İzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
1 - Beher kilosuna 2 kuruş tahmin edilen 4651 ton odun 5-8-941 

günü saat 16 da ,kapalı zarf usuliyle eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
:ı - Muhammen bedeli 93020 lira olup ilk teminatı 5901 liradır. 
4 - İsteklilerin belli günde en geç saat 15 e kadar teklif m~ktup-

larını makbuz karşılığı fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeleri. 18-23-28-2 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiıyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosu 35 kuru~t:ııı 60 ton şehriye pazarlık 

usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 21 bin lir:ı muvnkk:ıt teminatı lı;7i> 

liradır. 
:ı - Şartnamesj komisyondan \'erilmeklcdir. 
·l - İhalesi 5-8-941 saiı güni.> saat on beşte Gelilıoludıı. eski şube 

binasında komi,;yonıımuzun bulunduğu mnhalclr y:ıpıl:ı-
caktıı-. 

5 - İsteklilerin mezkur gün ve saat on beşte komi.\lyonumuza mü-
racaatları. 20 24 28 1 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 100 _ 120 ton sun'! vazelin satın alınacaktır. 
2 - Beher kilosuna tahmin edl)eıı fiyıı.t 150 kuruş olup teminatı 

16750 liradır. 
3 ·- Şartnamesi dokuz lira mukabilinde komisyondan alınmak -

ta.dır. 

4 - İhalesi 6-8-941 çarşanba gilnü saıı.t on beşte yapılacaktır. 
5 - Talip olanların Ankara M. M. V. satın alma komisyonuna mü-

racaatları. • 25-28-31-2 

1 zmir levazun amirliii satın alılıa komiıyonwıdan: 

1 

1 Deher kilosuna kırk~ iki kuru~ tahmin edilen l!iO !on sığır eti 
kapalı zarfla eksiltm~Ye konmuştur. 

2 İhalesi 12-8-941 salı günü saat on bc>;t.e Tophanede is!anlıııl 
levazım :ımirliği _>alııı nlma komisyonunda yapılacaktır. 

;{ - llk teminatı 4400 liradır. 
1 - Ev~af ve· şartnamesi komi,;yoıı< a görülür. Talipleri!\ kanuni \·e

sikaları ile teklif mektuplarını ihale sa:ıtından bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 28 31 5 11 

Ayvahk Baeyüzü köy muhtar
ığından: 

r 
Ayvalığın Ilağyüzii köyünde tahminen 7 bin metre 2 pusluk 3 bin met

e 1,5 pusluk ve bakayesi - ve 3 çeyrek pu•luk olmak üzere 2500 ili\ 3000 
metre ki ceman 12500 ila 13000 metre arasında eski .su tesisatına ait 

müstamel demir borular kapalı zarf usulü ile 18-7-941 tarihinden itilı:ı

en 21 gün müddetle müzayedeye konmuştur. r 

1 

1 
1 

Borular Bağyüzü köyünde teslim edilecektir. 
Talipler tarafından verilecek fiyat horulnrııı cinsine göre beher met

·e uzunluğunn hesap ediJcceKtir. 
Yüzde 7,5 hesabiyle pey akçası 938 liradır. 
Taliplerin 6 ağustos 941 çarBanba günü s:ınt on altıya kadar pey akça

arını veya teminat ile birlikte teklif mektuplarını Bağyüzü köy muhtar-
ığına vermeleri ilan olunur. 22 2;; 28 31 (28:\1) 

Vilayet daimi encümeninden: 
\ ilayct Damızlık ıırgırlannın yıllık ihtiyaçları olan 44575 kilo yulaf 

talip zuhur etmediğinden yen ucn eksiltme müddeti 20ı 7 /941 tarihinden 
30, 7 /(141 tarihine kadar oı\ giin müddetle temdiu edilmiştir. Talip olaıı
arın ih;ıle günü olan 31/71941 Per§eınbe günü saat 9 dan 12 ye kadar 
\ iliıyet Daimi encüm~ninc müracaatları ilan olunur. 20 24 28 (2797) 
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T. C. Ziraat Bankası 
KURULUŞ TARiHi 1888 

SERMA YESI 100,000,000 Türk Jiraaı Şube ve Ajan adedi 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat banli:a11nda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heaaplarında en 

az 50 liraaı bulunanlara aenede dört defa çekilecek kur'a ile ~aiıdaki 
pli.na ıröre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 600 Liralık 2,000 Lira 
4 AdLt 260 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 60 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Lirahk 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir aene içinde elli liradan aıağı 

düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fazlaaiyle Hrile-

Telgraf adresi : Bayrak zmır ihalesi lo ağustos 941 tarihine musadif pazartesi günü saat on 
~~~~"!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~!!':!!!!!!!!!~f.=:~~~~~~~~~!!'!!~~~!!!!1 1 ıct cknizyolları izmir şube"i bina8ınd:ı yapılacaktır. Muvakkat teminatı• l

cektir. Kur'alar aenede dört defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart, .,. 
Hazir&l.'l tarihlerinde çekilecektir. 

arak kör-
Doktor rı ile mü-

: - b ~ b;her vapur büfesi için 2 lira 20 kuruş tur. Şartnamesi para~ız ol 
Kulak, burun ve ogaz fez v:ıpurlnrı şefliğinden alınabiHr. Tnlipler;n kanuni vesik:ıla 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Hastalarını 11,80 dan bire kadar 

Beyler aoka~ında Ahenk matbu.11 
vanında kabal ...ı .. ,.. 

2850 hastalıkları mütehassısı racaatları. 28 6 

DoilıiPEÔk~ T. iş Bankası 
lk.inC: Beyler wk•i• No. (80) 

1 H.uta uuu laer sil• öil11dea -• 
b 1 Ye tada•! e<ler. 

Küçük Tasa,ruf Hesapla rı 
1941 ikramiye Planı 

lzmi · y·0 ------------------------·ı Me Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci-

suca 1 teşrin tarihlerinde yapılır 
T. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıaiyle yeni çıkardığı kuınaşlar 

SAGLAM ZARİF 
VE UCUZDUR .. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı terc!h _e_d_ın __ _ 

SATIŞ YERi_ 
_ Birinci kordonda ı86 Numarada.---=:---

-~·-ŞARK HALI T. A· ş. 

1941 
• 
ikramiyeleri 

1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 c 1000 c = 3000.- c 

2 c 750 c = 1500.- c 

4 c 500 c = 2000.- c 

8 • 260 c = 2000.- c 

35 c 100 c = 3500.- c 

80 c 50 • = 4000.- c 

300 c 28 c - 6000.- c 

Tlr~e lı B•nk•aı'D& para 7atırmakla 7alaıs para ltlrfldlnıalt 
fala almıı elııı.u. ayıd ••mtnıla talllıtlsl • 9-le el•-... " 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidlr 
·MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 



SAHiFE '(ANAJ>OLU)' f!B :Temm1~ 1941 PıUarlesi 

Şam da Çin de l_F I_K_R_A _I o Telgraf, Telefon ve AJans Haberlerı 
Cephelerdeki Tabii şartlar ve hayat ükfınete Su!. Su!. Ş:ım . !:!7 (A.A.) - Tabii şmtlnr:ı seb d. M ı 1 

!"Vll et ,ı;dilmi~ oldnğundtın otomobille· ep ne tr a taya yapı an SAİME SADİ 
ı·: ıı ,r.iln :.şırı kull:ınılma ·ı hususunda Çıınğ·Kİııg :!'I ( A.t\. ) '- Cc-~(·n haf 

Sı.ı, Türk l rihinde b"'tün bir mil- \"i cıi m:ıkamtııı:ının vaktiyll' koymuş tanın hadiselerini tetkik ed<'n ı 'in as- t 
Jetin mistik an'ane ve telakkisi içinde, ııJıl ,ı ~ !nn tnhrlı c1 ::ı t kal~lırılm:şt.ıı-. Bu kerl süzriisü cl emi~tir ki : aarruz 

lngilizler tarafından na
sıl püskürtüldü? 

Varşovada 

iki tren çarpıştı 

200 Alman askeri öldü 
ilahi mukadderatla karıtmış bir mev- ı tnfıılı~~:ıtı ~aldıı n ıı "~ı rıı :-:mey ı um_u- - Bütiin ;>npnr !rrtll' ı-ı ii ku n"'t hi.i -
zu idi .• o kadar ki, bütün halk §İİr- n71 mume':.;ıl gene:-.11 h.a ru nesretmı~- kiim slirrnektc:liı·. nu h :ıl , japo nyaııın 
lerinde gördüğümüz ıztıraplardan tır • - . . yapmakta oldıığ'u ı-ıererberllkb <on ja
bir kısmına bile suya aid parçalar . Husu~ı \"e ~nıuıp~ otomoh ; IJerın ny- pon siyasetindt! doğan buhr:mclnn Üe· 
girmittir. Aşıklar gönül yangınla- ıık benzın tnyınlcn oe e.;;:ı;;h bıı· tarzda ri gelmektedir • ·an,;iııin c~nulmndnki 
rında suları anıa:mışlar çeşme batı · :ırl ı rılmıştır. ~azı .da.~lar hfıla Cin kuv\'NIC' rinin J.\ioskova, 27 (A.A.) - İstihbarat 

lll l lll l l l l l l l l l l l l lll l l l l l il l l ll l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l I 
SON DAKiKA: 

JAPONYA . 

H .. Çiniye giriyor 
hayalleri kurulmu, saz. şairleri dur· x J,oıntı olku altınılladıı:. Ge ı::! ~. haf ta bu- Torp·ıtobotıardan hı"çbı·r·ı dairesinin bu sabah erkenden ne~ret-• . d. ra ara arşı ~mı Japon hur.um ıı ağır - f J k l 
m dan pınarlardan bahsetmı,ıer. •.r. Uçan kaleler znviatı::ı püsk .. ·r·i ... t .. . · · uği resmı tebliıs: ransa, aponyaya o ay· 

Türk, suda kendi gür hilkatının . . . · m 
11 muş uı • o Ü d.. d• Varşova yoliyle asker nakletmek- •• 

berraklık ve kuvvetinı tahayyül ed~r. - Baş tarafı 1 ıncı aahıfede - .. A . 000 ss ne oneme 1 ie olan bir Alman treni bir marpn- hk gosterıyor 
Su, tekniğe gırme.den önce bir temız. ct:ın uçmuş ve her biri ~O hava daf! merzka donanması dizle çarpışmıştır. 200 den fazla ö- S .. 97 (AA _ H' d'ç· 'de-
lik sembolü olarak tanınmıştır. o,/ topu taratından müdafaa edılen, 1) pus - Bat tarafı bininci aahifede _ · lii vard.ır. Bu yilzden dc>miryolu mli- 1 ••. a;gonh, "'t· . · .) .. " ın lıGıı_ınıı·tn 
d · b. t · t" . .. 1 Lo d 27 (R d . t 2l 10) 1 ~ .1 · t' . .ı Japon eye mm r~ısı ,.enera ~ı •• 
aıma ır hayırlı dı_ı_a ge ırmış ır. ı luK celık zırhla mucehhcz olnn gemı e- likt€ Amerikad::ıki bloke paraların dur- 1.1 ra, . !I .}O saa ' - , n:ıka '.'lb kesı n_ıış ır. Almnnl~r !! ı- üç knıa ve deniz sub:ıvı ile Hano:yiden 

(Su kadar azız ve mubarek ol) dıyo- r" bombalarım tam ıs::ıbetı ~ :ıtmaıt. durulmaqına karııı mü .1 tedb' 1 [Dün ıtalyan toıpıdobotları tarafından mendıfer memmlan a.-:ısında bır c;ok S 1 t t .. t' A . 
ruz. Niçın? ı e;;,ri almışlardır . ~ alacaktır • ' ' ması ır er :Maltada Valetta limanına karşı yapı- tevkif at vapmışlardır. · . • n.y~on~ ı_ımvas~ a le ıı:ıış ır. t ynı za-

Elimıze bir bardak su verene karıı Hu. ge~ııerde~ biri Fran~anın en ' Vaşın~ton ,,7 (AA) R . . . lan taarruz hnkkında. bugün Londrnda • n:an ~ Japond om nı.r ıman a~T'.tr~-
göıoterdıgımiz derın şükrana sebep kuvvette tahKım ('dıl:ni~ u~ıennden lhur kuz•·elt' u"'zak o'a k. ta-k. Aeısı~tlım- neşrt>rlilen bir tebliğe görıe, düşman L . d "'ıı.dvek Japon lor udsusna mensup ım'.ı te.:ı -

. k d 1 - • • • d • , ' ~ r ı merı tan t .d b ti t 5 30 d b" . enıngra ( ı ·::ımyon ar a aygon:ı ge mış ır. 
nedır? 1'1ıçın me tep ve me reseden tıırinde idi Uıger ıkı Aımnn gemısı e kuvvetlcriniıı kııma 0 1 • I'T . ı orpı o o nrı san , an ıraz C\ - B . d . H. r ... d 
önce hayır sahiplerı tarafından çef-1 ı\ iman av~ı ktwvetl"ri ııe ı:e~rıımişti. kuvvetleri esk" ~ ~n ıgına, b <ı ~nm ! ve! :Mal taya saklaşmı!llardır. Derhnl k u~ Japoh~yatteya k<'nl ızl k~nc ıçtını~ın c 
meler, sebiller kurulmuf, kuyular a- ;. lngıliz tayyareleri h:ıreket ederken genem] Mak ~~ı~e t: u~may taş ~!ıı garnizonlar ateşe başlamıştır. Bu ateş. 12 Al n h t --- ·~ O ·e~ ra ıye t ·~b~t ı ~ a~k emınh e-
çıl.mıştır ?.. filo kumandanı: Gcn~rnl 't"k ild ık ayd· ı_n1 . t<: ~iŞ ır. ,jP torpidohotl::ırdan bir tnncsi berhava ma ava aaru- 1 c~. t ~lk~l<;rntm::ınınk~:'ld" ı ·ın e • mer a-

. . . . . '' " "" a e sev e ı nus ı . ..,ım - 1 4 t . d t te . 1 d , .1 .·:'\ ı e:ş ı e e v.: ır. 
Suda şahııyetımızden bazı parça· ~ z.orıa kendinı:te bır yol açınız. di uzak şarktaki kuvveti 1 ·F.li . 1 o mu!}, ::ınesı e op a şıy e evrı - · B ü 1 .. .. . h 

1 b ld kt b k b 1. . . . h . • ere ı ~111( e 'ştir , pO k.. ttü ug n veyu sn ı gunu Japon arp 
ar u u an aş a, 1 ıyoruz kı o, Çıkmak ıçın de gec;ıt azırıaymız. kı 70 bin kisive kumanda için tekrar lmı. · . .. . zunu S ur ve ııal·Iiye gemilc.rinin de muva~alat. ı 
bızim her şeyimizdır. J;;mrini vermıştır. Bu kactnr yük - hizmete ç::ıg·ı~;lmıstır ' . Torbı?o?otlar, .. mutcakı~n lıman:ı .. e.'·]c. 11,n1el·t·"clı'r Fı·n~~ız ınnkanıları 

D · ·d kk' · · · · · ~ · 1cr rmek ıstıyen cluşman hafıf kuvvetle u ·' · · •· " • ' " - • un ona aı tela ımız, nıhayet $:"kt<'n bır uçuş, ılmın 6 şubesınde ç:ı- Malin, 27 (A.A.) _ i\Iüşterek A- "' ~ . .. · . . ' . • l\Ioskova, 27· (A.A.) - Bu sabnh- ~~\""'Ondaki t::ıyvare meydanının 28 
cemıyete haki~ ola~ . zıhniy~t vı: ~u~ ı l'~an. tf.:'knisiyenıer!n _gnyretmin netı - merikan km·vetleri ile Filipin ada~ıı rın.ı ortmek ıçın du~an n~retmışler ki bir Sovyet tebliğine gör<>, Alman tc~ı~tızd:ın evvel Fransızlar tarnfm
ve _onu saran . ıptı_daıııkle muvazı ıd_ı. c .! ~ıctır. Hu ~adar ~rtıtact~ tıçarken. ha- kum::ınclanlığın:ı tayin edilmiş olan fa~at bu~lar?an sekı_z tanesı d~ha ba- hava filoları 20-26 temmuz tarihle- ı tahliye edileceğini bildirmişlerdir. 

S~ıarın gehrdıgı saadet veya fela· ,·anın alacagı vazıyet düşunuıerek ~ı- general Mak Artır, tc.yininin sebebini tınlmış ~e v alett::ı lımanına gıren ol- rinde Leningrada 12 defa hücuma Tokvo, 27 (A.A.) - Hindicinin mü 
ketı, doğrudan doğruya vicdanları- l'U !,!taı: evveı müretteb_at, atmo."ferın :ınl::ıt::ırak demiştir ki: jmamış~~1 · . . . • tesebbüs etmişler ve her defa sında ıcrc-kcn mi.ldafn:ısı lıusu~undaki japon 
mızda yaşıyan Tanrımıza baghyor • r:ıroıkı altında bazı hucrelerde hazır- - Amerikan hükUmeti bu kuman. GE'.rı~e ka.lfln tor.bıdobotlaıı t:ına- zada tla tard<>dilmi:ılerdir. lıııingrad Fra!l ı:!z anlaşma~ınıa tasvibi yarın 
duk .. 1 anrının bu tabıat parçası üı- ı ıkıar yapmış, kwıanncakıarı 0k7ıJe? danlığı ihdas etmek suretiyle Ameri - relerımız takıp ct~ışl~:· 4 tı.ıne.,;ınden civarındu bir Alman tavyaresi Sov- kabinede l :onusulne::ık ve anlaııma im
ti.ınde bıze verdıgi nımetı, sadece ve m ı Ktarını bızzat tesbit etmışler, ıler_ı· kanın uzak şarktaki haklarını her ne fn~la~~ b~t-~rılmış ve clıgerlerı zed~le?- ,~· et tayyareleri ve hava· dafi topları p::ırntor huzurıinda derhal trıs"°dik edi-
sadece, bir hayır, . bir bereket, bir ue ba~lıırına gelince ko~~uıa~k bır pahasına olursa olsun tam şekilde mıştıı ...• ıu.teakıben .. tayya:elerım~z, tarafı~dan düşürülmüştür. !erektir. 
kuvvel .ınauru hatme getırecek yer- . ey oımadığım nnlamnk ıcın. bır kac müdafaaya karar verdiğini göstermiş Malta uzerın~e d~şm~? .. av_cıla~ı -~le ooo Tokyo, 27 (A.A.) - Maliye nazırı 
de, on':1 kaza ve .. kader felsefeıine ~~ıniye bayııtıımışıardır. . . tir. Tedbirler ayni zamanda Amerika- k~~cıılaşmış, '"'. ta~e~ı .. duş~rUlm?ştur. C A "k "h "f b• t• 'n:ıtbuat erkanına yaptığı b;:-yanntta 
uyan. hır boyun buküfle kendi halıne, Kaleler uçunca, 240 kılometre ıle- ııın :ızim w iradesini ifade eder. Bu Bıı tay~aremız dt~~muş, __ pılotu ku~a- • merı a l tıJa J ıt l Amerikanın j:ıpon matlub::ıtını bloke 
kendı cereyanına ve Tanrı ile hiç bir l' el en görlilebıliyorclu. Uçan kaleler hususta Fil ipin askerleri her türlü t€h ı rılmıştıı. Za~na ~ore, cJ:ışmnn .. torpıdo Utto, 27 (A.A.) - Cumarte!'li gü- 1:-tmesinden dolayı halkın veiS<ı düşme-
miına~.be~ı olmadan buı~ gafleti- a ı tında, "bombardıman tayyarelerinin likeye karşı koyacaklardır. General boUarıfdnn ılslerıne salımen donen ol- nü saat 18 de Peru - Ekvatör hudıı- 112sini söylemiş v<: halkı 0

biltlin kuv -
mızın uıtundekı serazadlıgına bıra- ı~ tırak ettığı muharebeler vukubul~ - bundan sonra, vazifeye tekrar tayinin- mamış ır. dunda muhasamat tatil edilmiştir. vQtiyle hükumete itimada ve müzaha-
karak kollarımızı kavuşturuyorduk. ı·ordu. Bu bombardıman tayyarelerın· den dolayı memnunivetini bildirmic:ı _ 000 ooo r~te davet etmi~tir. 

Kuraklık yıllarında gözlerımizi rt<:>n bir tanesi muharebede ateş almış, tir. . _ _ ~·- lkramı·ue alacaklar llllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllJllll 
göğ'e çeviriyor, musalliya gıdiyor, v<> belki de ingilter~ye i~kelet halinde BULGAR KRALI 
Tanrıdan yağmur dileyorduk.. Fa - ctöııebilmi tir. Japonya F d 
kat Tanrının verdiği insan zeki. ve Londra, 27 (A.A.) - lngiliz hava Sofya, 27 (A.A.> - Bulgar kralı İzmir askerlik şubesinden: r8D58 8 
kudretini nerede kullanacağımızı nezııretinin tebliği: ~ Baı tarafı bminci sahifede - Rcıric:ı, dün Alman elç 'sım kabul etmiş- 941 tlitün ikramiyesi almıyan ma-
düşünmüyor, suya bakım olmak gay- Di.ln gece dil~man ingiltere üzerin- :ri~di~afın~n _ingiltberehnin te

1
hdidki .n

1
1- tir. IOl subay ve erlerle şehit yetimleri-

ret ve enerjisini içimizde aramıyor- de pek az faallyet göstermiştir. Bir ~n .~ u ~n. hu~unb~ı a ha!1
1
e 0.dadr~ t. ı1 .e-k -- nin acele şubeye mUracaatları ilan 

duk.. enı..lete bombalar dU mfüıtiir. Olü ve rı. surrnesını ı~ ır \-eç ı e cı ı e a. Lı"man ·memur'arının olunur. s r k d k" l . . . 1 d kı etmemektedırlcr. ,, 000 ey ap arşısın a oy erımız ka- ,·ara ı az ır. B t . . 27 (AA) H' d' · · 
&ırgaya ve doluya tutulmuş siyah Londra, 27 (A.A.) - Bütün gaze- 3: n:~~· .. . - !~ ıçını gece mesai teri Al l b. k ~ç· 
göçebe çadırl;rı gibi dağılıyor, bunu teler Sıırnhörat v.e Gnayznav ile diğer g~rgınlıgı ddoakla_yısıylet, Batahvys ıle ~ay man arın ır tev lJ l 
d All h f d " d k :\1 k ·· ·· ·· t · d b gon arasın 1 mun azam ava seıer- f}eceleri vazi;fe görecek liman Londra, 27 (A.A.) - Almanlar, 

a ı. a akt~t ke' ıyTor u • ~unu bil - 'ı mdanklcep ruvdaz~ruı:ılı!n atm.ır e 1 u: !eri 29 temmuzdan itibaren tatil edi- .ır• d 
me.., gere ır ı, anrı, dunya İ§le- ıın u arı sıra a ıngı ız a:yyare erı 1 kt' 1\-l k~ t 'ht b memurlnrına verilecek ücrete ait sabık Hallan a başvekili doktor 
rimizle asla meıgul olmamııtır. Her tarafından bombardıman edildiklerini ec: ır . .ı ez ur a~ı eıı s~nra 11 1941 mali yılı Münakalat Vekaleti Calini tevkif etmi~lerdir. 

Bir Nazıra suikasd 
Saatli bomba ile -

öldürüldü 
Vi.şi, 27 (A.A.) - Vaktiyle n::ı. -

zırlık etmiş olan sosyalistlerden Mıu
ra Dormoy bugün l\fontelimarda bir 
otelde odasında vuku bulan infilak şey, mutlaka daha iyi, daha müteki- m:!vzuu bahsetmektedirler. hr':.ı ı):nttınııı .~on noktası Smgapur bütçesine konulmuş tahsisatın tevzi 

mıl olmak için yaratılmıııtır. Her fe- Taymis gazete ·i başmaknlesindc di- 0 aca ır. şeklini tesbit eden talimatname me-
na şey ise, bizim onu iyi yapamayı- Yor ki: konma merasimi de bu suretle ba~la- ri;rete gir~tir. BULGAR NAZIRLAR DÖNDU" LER netice!linde ölmüştür. 

İnfilaka saoatli bir bombanın sebe
Sofya, 27 (A.A.) - Eulgın· baı,v - bi· ·et verdiği zannedilmektedir. şımızdan, onun taıııdığı iyi olmak - Bn üç gemi denizin dibine gön- mıştır. Şarnhörsti.ln bombardımanında Bu talimatnameye göı·<! gece va

cevher v~ imkanlarına varmaktaki deriliııciye !:adar htlcum ::ı. devam e<lil- daha zor .~artlar vardır. Zira, bombar- zife görecek şube şefleriyle mıntaka 
kudretaizliğimizden vP.ya alakasız- melidir. Çünkü bunlar, Atlastaki de- dıman tayyareleri ve avcılarla himaye liman rei~lerine ve vekillerine her 
lığımızdan doğuyor.. niz kafilelerimiz için bir tehlikedir. edilmiştir. Bununla beraber şiddetli nöbetçi kaldıkları gece için 100, inzi. 

kili ile hariciye nazırı Roma ziyaret in ---------------
den Sofyaya dönmüşıerdır. Yeni mahsul fçin 

oaa 
Tabiatın bu muazzam organizaı- \ 'e hava kuvvetlerimizin bunlara. yap- mUd::ıfaal::ıra rağmen Şarnhörste isa- batı temin ve kontrola memur olan- yakalanan Alman vapuru 

yonu içinde, bazı hadiseler bizi aciz tıklan hücum bu tehlikeyi bertaraf et- betler olmuştur. İngilizlerin gayri mii- !arla fen memurlarına, kontrolörlere, 
ve zayıf mevkide bırakabilir ..• Fakat meğe matuftur. Ve her üçü de ağır su- s.ait şartlara rağmen kayıplarının az tali liman reislerine ve vekillerine Lo11dra, 27 (A.A.) - Bahriye ne• 
hakikatte, insan, en kudretli bir mah- rette yaralanmı1!1ardfr. olması muhtemeldir. Bu muvaffakıyet 75, müstakilen çalışan liman memur- znretinin tebliği: 

Mübauıa ıklplırı tagin 
. Bdlldi 

Ilık olarak onu da yenebilir.. Aylardanberi tamir edilen Gnayz. gittikçe art.an ingiliz hakimiyetine de- !arına ve vekillerine 50, limatı. me- Alman bandıralı bir vapur, ablu-
Evvdki gün Menemen ovasında ıı:l\" zırh delen bombalar isııbet ettiği !ildir. Ve bu hakimiyet te geçıen sent? murlarma ve vekillerine, makinistle kayı yarmağa çalışmış, fakat cenubi Ticaret Vekaleti Çukurova, orta A· 

bol ve bütün semayı, bütün toprağ: i~in hemen hemen istimalden sakit ol- sonbaharda ingilt.ere üzerinde tesis re 40, tayfa ve odacılara 30 ar kuruş A•.nntikt.e gem-lerimi.z tarafından nadolu ve Tı·akyada bu seneki malı -
tıklım tıklım dolduran günef ve sı- muştur. Amerikan uçan kale>ıin~ isim edilen hakimiyete muadildir. verilmektedir. yakalanmıştır. sulün mubayeasına devam etmekte -
cağın sıkleti altında, ben, böyle dü-

1 

dir. 
şünüyordum. Eserler ve hadiseler; - Anlat evladım, bakalım -dedi? ı-E 1 hedef üzerine göndersinler. Adaya yak 1 Bir taraftan bu mıntakalarda.ki mü-
bir çok teli.kkile~in dibine su yürüt- n~ler gördi.lnUz Kost? En mühimleri- srarengı•z d • it 1 !aşmak memnundur. bnyea ekipleri takviye ıedilmektf.:', di-
mek kudretındedırler. Bu sulama te- nı anlat!.. enıza l ar Bir kaç dakika sonra, sema; tutuş- ğ~r tar~ftan, bazı mmtakalarda yeni 
sisatını gören en ihtiyar Türk köylü- - Amiralım; arzedeyim ! .. Ameri- muş gibi kırmızı biı· ıalev j<:inde kaldı. aJanlar ıhdas olunmaktadır. Bu suret-
sü bile inanmı,tır ki; ııeyliptan yıl- kah Smith dünyaın en maruf mü - Aşk, harp, dehşet ve macera Munzzam bir alev, göklere doğru uzan le müst:ahsil ile doğrudan doğruya te-
larca ekemediği toprağının artık ı hendi:.;lerindendir. Ve hakiknten Al- mış, ondan sonra denize dökülmüı:ıtü. mas edılrnekte ve arada mutnvassıt ro-
kat'i 1ahibi olmaktadır. Kuraklıkta I m:ın ne!llinden fakir bir 11ilenin oğ- - 56 - . ~~.,.. t~ · , Bu korkunç alevi, korkunç ve d~ha ıünü oynıy~n ki~~elerin ~iistahsil sır. 
bir avuç mahsulünün j santim bo~ luduı'. Bu genç, mektep arkadaşı~- barla planı kurdum ve bütün denizaltı ılır. , l e muthiş bir tarraka takip etti. İnfila- nndan geçınmesıne manı olunmakta -
yuna varmadan kuruyup gittiği za-! dır :·e _onunla. aramızda_ sarsılmaz hır gemilerine girmeğe ,.e tetkikatımı yap _ Ne gibi? · · "" . ....ıı. ~ kın tesiriyle büsbütün kabaran deniz dır. 
man, artık arkada kalmııtır. Su, ya ,;:ıınımıyet, bır kardeı:ılık vardır. Bu mnğa muvaffak oldum. _ Çiinkil oraları berhava crlilclifri muazzam dalgalarla hiicuma geçti ve Ticar~t vekal~ti bu .:ı.eneki mahsulü 
fazlalıgı ~e deh§etli hücumu ile, ya- fen aclam!nın; Fransaya .~rnsust bir Ko~t. ı-ıonra firar edeceği gün bahri- zaman 0 taşlar ve kayalar, gazın ta;.- bazı gemi]erin gi!vert€sinde bulunmak tarlada ık~n değıl,, harman yapılıp an
hud da hıç yokluğu ile bu toprağın muh-abbetı vardır, Tereddud etme - ı· . nezaretine n::ı 8ıJ haber \'erdiğini e- yiki neticesinde çok geniş, hatt.ıi mnaz. bedba~t~ıgı~da bulunan hir kaç neferi bar.a gel~ıkte~ ~onra mUbayea etmek
ve onun •.~hibi~in. düşmanı olmaktan d~n planımı ke~~is_i~e _açıkça öyle- lektirik teRiq::ıtını kolay tamir edil~iye zam hir daire çizeceklerdir. alıp !otürdu. tedı!:". Bır çok serle:de hasat ~am~nı 
çı.km~ş, Turk zıraı hareketinin at gi- dım . . Cehrec~ ~ı~ıb~rı.mıze o ka~~r cek bir şekilde na~ıl bozdıığı.ınıı, Alman _ Evet, bu ciheti nazarı dikkate . Ög~~dcn sonra, rüzgar durdu vcı de- henuz başlamış oldugundan genış mık
bı, ç~~t ~arv:ı~ı gibi, sapan gibi, tı :: ı~~ıy_oruz kı, ıkı~ı~ı yan ya.na gor- !arın kayalar içind inşa ettiklf.:'ri kü- almak icap ediyor. Hatta İngiliz ami- nız sukftnet buldu. yasta mübayeata bundan onbeş, yirmi 
traktor gıbı, ıyı tohum gibi, işe yarı- dugunıız. ~a!11::ın hızı ayıramaz~ımz. çük ~ehrin ne gibi tedabirl<' berhava ralını da hnberdar etmeli .. Vakı ge· Kayaların bnlunduğu yeri deniz kap giin sonra başlamış olacaktır. 
yan v_e bu c~phedt; onlarla beraber :.\Ialı1mualınız fen al~~ine de birnz edileceğini izah etti. milerimiz çok ağırdır, kolay kolay dev lamıştı. Kay~lardan artık deniz sat • . . Diğe: taraftan. Am~riJc:ıdan celbe
m ~kı al n .bı~ yenı, bir taze kuvvet ,·uhıfum ~ardır. Ru _ıt~b:ırla ba~ı. l?- _ F.vet, son hadisat ve alınacak ı ;ımez, fakat miıllrş bir :ı:iyan görmek hında eser bıle k:ılmam~ştı. dılen zıraat ~na_kı~elf.:'r~ bılh~ssa .o:ta 
halıne .gelmıştır. gorıt~, kı!11ya, _ve fı~ık mes-aılını, tedbirlc>r hakkında, bahriye neznretin !Mimali vardı..-. . SeJ.:t.a_n kayalarını~ ı~ha?ı .mühim Anadoluda koylilnün zıyadesıyl~ ışıne 

Sı~, 111 davamız~~ ~uı~~· topı·ak, ~~ndı ~~zıreler:ııe go~e az zaman elen, bıınd~n evvel al~lığım m~br m bir Aıni~al Goıt, geminın k6urli bn~ın- b~1:' h}ldı~:- olarak tel~k~ı edıldı, f~kat yar~maktadır. ~çe~ sene~erde t\ç ay-
fabr_ık:' ve .ele~t~ıgımız ıçın artık ıçınde ogrenmeg~ mtn aff~k. oldum. t :-lgrafta. ızahat verılmektedır. Bunun da erkanı harp hey.!ti·{ ıe bernbl'L' chı- sı) :ısı ~unaseb~tı.n katına sebebıyet Ja J. a~ılan ".e büyük ma;.raf ~e ~h -
emrımıze .gırmı!tır. Onu, azğınlığın- B~ı .sı~retle .kı:a bı~ z~ma~ ıçınde keı: üzerine ingiliz amiralı ile rle konuş • ı ·uyordu. l\lar8 et K"st d:ı resmi clb!se- verr;ıedı. Bu .ha~ıseden l!Onra korsan metler~ mucıp ?l::ı!1. hasat faalıyetı bu 
dan, kendı keyfınden ve kanunundan clısını taklıde ve ı!J uzerınde, hususı tum ve kendisine arzettim. Fakat mü sini giymiş zabitı.ıı arasın.-ı k:ırısnıı r- denızaltı gemılerı de ortadan kaybol - d~fa hır kaç gtın ıçıncle sona ermekt.e-
kopararak, saflarımıza sokuyoruz. hayatında, takip ettiği taktiki, mu - . aade ederseniz ı:ıizclen bir ~mal sora- tı. ' • tlu. :Mezkur adada tahtezzemin şehir- dır. 
fi \'affakıyetle tatbik etmeğe ba;ıladım. •ım ı. Gemiler adı:?ta h'.lreket;;izdi Fransız de ikamet edenlerden hiç biri kurtul . Bu makinelerin mevcudiyetini na -

SAİME SADi Bu va.~iy~t büyük fen adamının ho- _ Buyurun amiralını !. donanması cenuba geçmi ş, ingiliz filo- madı. . . . . . zarı itiraba alan milstahsil ~u sene ~e 
--~ı>--- suna gıttı ve Asor adalarında kendi- _ Bahriye nazırı amiral Dı~alu _u da şimalde mevki almıstı. İki amiral Netıc<', arzu edılen şeraıt dahılınde \.en seneye naznran dnha çok elnnış 

Zarada zelzele ,;ini taklid etmekliğime milsaade et- ne.vasıta ile haberdar ettiniz? gemisi arasını.la son i~areier teati elde edildikten sonra amiral Gost Mar bulunmaktadır. Bu bakımdan hüku -
ti. _ Telsiz makinesine benzer elektrik edildi. ' ' seli reflmen tebrik etti: metin bu sene istediği kadar köylüden 

Zara. 27 (A.A .) - Bir müddei- Ben Amerikadan Asor adaları için le müteharrirk bir aletle .. Bu aıeti ben Amiral Kost, eanav:ı:· clüdiiğü ile en - Siz, bu muzafferiyetin en şert•fli mübaycattn bulunacağı tahmin olun -
ten beri cl cv~ım eden yer sar ıntıl:ırı- milfarekat ettiğim gün, yüksek fen ke~fettim ve madmazel Evelinin sayü son işareti ve:.·di. Bn işaretl.:ı heı· gemi ve e!1 kıym?t!i kahramnnı~ınız. 

1
m, .. a,.k.t.a.d .. ır.·-----------·· 

ııa ıl avctı>ıı bugün . aat ·1,26 du ~a - adamı Montrealdeki evinin atölyesi- gayr<>tiyle miitekamil bir vaziyet€ sok- :ırzu ettiği amh at-~s açnbilirdi. Dıyerek ıltıfatta bulundu. 
kııll ve s at !) cl:ı ufki olmak lizere 2 ne çekilmis ve orada mütalealariyle t.um. Bu füet c;ok mühimdir. Çünkü ö- Bombardıman:ı in.gi!izle~ başla ıh. - Fakat amiralım -dedi ve itiraz ANADOLU 
saı·qıntı daha his,;edilmi~tir. Ha. ar meşgul olmağ~ başlamıştı. Bu itibar- nünde başka telsizler bulunsa bile, l\iuaızam gemiler siy::ıı· , beyaz bir du- etti: yalnız. de~ilim:. Ben.imle beraber 
yoktur. la ben, Amerıkadan serbest olarak ceryanının kapılması imkansızdır. Bu man içinde boğu!d!.ı. Atılan me!'miler aym föd.a.~ar1ıg1 esırgemıyen mndma- Sahibi ve Başmuharriri 

---x ayrıl_dım ve _Asor adalarında Foj:val aleti, kayaların içinde ve kimsenin gö- hedefwn yirmi met~e kadar uz::ı1a cl:i- zel .Evelını ~e .. un.~tmıyalım. Onun da 

.......... ~ 
M oskova ~e hrıne geldım. En bilyUk rolii de ev- r emiyeceği bir yerde saklnmıştık. Fır- şilyordu. hakkı c;ok buyuktur. HA y DAR R o ş T o o K TEM 

ve la asıl b~ ~ehirde .~?na,dım. Fon sat bulduk('.a oraya gider, i<ıimi gö - Fransızlar cbha şanslı icl; Amiral - . Evet ~ffedersin~z. Heyecanda_n ! --: :--
. - Battarafı 1 in~i aah~fede - Gutmanın ıştırak ettıgı kağıd oyun- riirchim. glınisi ilk mermilıml-: hedefi bulmuş- bn ;r:_ük~k sın:ap t€?rık etmemf.:'k gıbı Umumi Neşriyat Müdürü 

. ıl te le rle sığınııJ,lar:ı gıttikleri gfü'ill - larında bulundum. Paramı kaybet - _ Sizi fakip etmiyorlar mıydı? Bu tu. Nihayet ;ng!iiz ıeriıl de ııansı yar- büyuk bır hata ışledım. Fakat bu h:ıta.. HAMDİ NOZHET ÇANÇAR 
nıek terlir. t im. Borçlandım ve borcumu kapat- hareketleriniz ıı::ızarı dikkatlerini celp dım etmeğe l:ıa ~hdı. · vı daha güzel ve daha >esaslı bir hare-

Moskorn, 27 (A.A.) - Kızılordu mak için otelin kasasını gizlice, ok- etmiyor mn idi? Her iki filonun attığı mermiler he· ke tle tnmire çalı~acağım. ı 
k ııltibünün Alman bomba tayyareleri 11ijene ile açtım ve borçlandığım ka- - E\·el, aralarında y::ılmz lıiri'linde defi buluvor fakat beklenilen netice Amiral, iki genci ebediyen birle _tir
ta r:ıfın rla n bomb::ılnndığı hakkında Al- dar p~ırayı ka a içinden çaldım. Al- ~tiphe uyandırdım Ilaşmühendi~ Holç, ide edilemi/ordu. Amiral Gcı .~t, niha- rn<'k teklifini hazırlamıştı. Fnknt dil •

1 m::ı ıı lar tarafından Röyter muhabirine manları iğfal etmek için Smithin fakat onu da kafe:->e soktum. Her giin vet m~tanelini kaybetti. bel' Evelin buna meydan vermedi. 
a tf<'n n~rileıı haber, bir nazi yalanın · ııiihreti bana kafi geldi. kayaların üzerine çıktığımı biliyordu. - Ne oluyoruz -dedi- mermilerimiz - Amiralım -dedi. beni memnun 1 

.. --.. --
Abo • Yıllıiı 1400 Kr. ne • a A:vııtı soo 
Yabancı memleketlere 27 lira .. --.. --dan lın k :ı lı i r .;ey değildir. Çi.inki.i bıı • Gutman; derhal benimle alii.kadar Ancak ı:;ebebini tabii bilmiyordu. Çiin- tam isabetle hedefe düııi.iyorlar. Fakat etmek istiyor musunuz? Bir t~klifim i 

muhabir,_ a ı:ı ~öy le bir h:ıb~ r vr.rm<'rli- old_u. Taleplerini bila tereddüd kabul kii o civarlarda. hep pr<'n::lc8 Antonya .beklenilen netice elde -edilmiyor. Bu var, ı::mı kabul ederseniz bana diinya- ! idarehane: ikinci Beyler Sokak 
ğ ıı i lıildırını~tır. l'ttım ve bu ve~ilo il.e !eşkilatın en ile ınü}aki o!uyordum. ltibarla. ~len.iz ta.yyareleriııi de hare - .vı bagı~lamış ol~~ksınız. 1 

•• • ı 

DOKTOR nınhrem yerlerıne gırmege muvaffak Amıral bıraz diisiindükten qonra kete gecırelım ve oralarım bombnlıı - - Hıç tereddud etmeden soyleyrn. 
~---- oldum. Oradn taliin ynrdiyle icra- ~ordu: · ralım. · - :\Jarse! ile nikahımızda. tarafım- , 

Ali Agah :tı n~fuz ettikten sonra bir muavin - Ros ham gazının borıılaı·ı ne tn- - Amiralım bu i'ii toplnrınıız gii . I~~ .. ş~hi~. olarak bulun~a~Iı~ınız ve l 
ıstedım ve dolayısiyle Ortaya git. raftadır? r.:cektir. Ancak ayni hedefe b!r kaç dugunilmuze gelmek şerefını bıze bahş 

Çocıı'~ Hastalıkları Mütehassısı t.im. l\Iadmazel Evelini buldum. Tek- - Taşlık kayaların altında \'e talı mermi birbiri üzerine isabet etmek etnıekliğiniz .. Bizim i('.in m büyiik bir 
Hastaıa.rını Pazardan matla her lifimi reddetmedi. minen iki metre kadar derinlikte.. şartiyle.. ~aarlet olacaktır. 

gün İkinci beyler sokağında (8·1) 1 O çirkin genç kıyafetine girdikten - Bu itibarla oralarını uzaktan Amiral Gost buna kanaat getirdi ve - K~bul ettim. :\fesud rn bahtiyar 
numaralı muayenehanesinde · kabul onra mumaileyhi çırak olarak yanıma bombardıman etmek icap eder. aşağıdaki emri Yerdi: olun cvladlarım .. 
ve tedavi eder. aldım. Şimdi sırrımı bilen bazı kimse- - Evet, uzaktan!. Çilnkii bundan - Her iki filo, bombardımana de-
•ıı--------------•· !eri imha etmek icap .ediyordu. Bu iti· maada. daha bir çok mnhzurları var • vıım etsinler ve mermileri hep ııyni -BiTTi-
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