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1•t~t ln~nll dün Sava-ı' ırma tarı ı e 
ıyJe Marmarada birı 
be çıkmıılardır. ı 

~~----- IJ11.la 
dolu ajansı 
llsi muha
birinin 

bımbardımanını 
ııuradartın 
~ ---·--

'1,, (A.A) - Anadolu 
~ l?n~radaki husuıt 

lııaldıriyor: 
1aı,, 1 . 

._. ın nıdtereyi bom-
'' :. etaaelHini yakan
\ •kkatla tetkik ede-
. 11•re bir taraçada 
•ldı .. 

'•111 . . 
~.. •rın Londrayı bom
~•ı:a 

ederkea. attıkları 

' ' bt e Y•nııa bombala-
"~ lı •alalelerde yan-

1111ttır. Bir yanıın 

1 
•dan çıkan yanl'ın 

· :de itfaiyenin a-öı-
••kallde ıayret ıa-

' ~ "-1 Y•11aının d6rt bina 
' ' bir mahalle sira-
. •ıı •tlmklln olma-

~~,_i 
~.__ '0ka~ta . bi~ .infillk 
~ '1 •ılu ~ır kılıaedeki 
'•iltrJ, bir camın ln-

ııı, 
y~ •ebep olınuıtur. 

, ~i ~•raıntıdan mey-
4, kır Miltonun hey· 
-.;;'•r 16rmil1 ve baıı 

>tt t. Heykel baıka 
~' ••ldedilecektir. 

\ ._~lltde pek çok evle
k.~ ı_.,llal•ra karıldıjındaa 
~''~faaliyete ıeçmiıtir. 
11
.,._ f tnet içinde ve ye-

"~'li1et haliae avdet 

Dahiliye Vekilimiz B. Faik 
Ôztrak buıün sabahleyin 
ıaat 7,35 de Bandırma eks
preaiyle lstanbula hareket 
etmişlerdir. 

Vekilimizi Basmahane istas-
yonunda vali B. Fuad Tuk
sal, belediye reisi Dr. Beh
çet Uz, milstahkem mevki 
kumandanı M. Berköı, parti 
müfettişi, lzmirde bulunan 
mebuslar, vali muavini Emin, 
emniyet müdürü Said özgür, 
emniyet mOdür muavini Is
mail Küntay, erkioı hükii · 
met " e askeriye ile bir çok 
rüzid~ hlk tarafından hara-
retle teşyi edilmiılerdir. 

Tekaüt ed·len jandarma ko
mutanları 942 senesi nihayeti
ne kadar istihdam edilecekler ______ .. _ 

Ankara (Husust) - Yaş haddiode tekaüt edilerek ihti
yata ıeçmit jandarma ylbftaşısı veya iist teğmenleri ve 
jandarma komutanları 942 yılı sonuna kadar istihdam 
edilebileceklerdir. Bu buıustaki IAyıha mecliı ruzname
sine alınmııtır. 

------··-- ----
Italyan tebliii~ Almanların 

Roma (A.A)- Şimali Af· 
rikada harp ıemilerinin re
fakatında seyreden düıman 
kafilelerine hücumlar yapıl · 

mıştır. Dnımanın Asmaraya 
yeptıiı taarruz akim kal
mııbr. Düşman tayyareleri 
bombalarını kırlara atmıılar
dır. Ve bir diiıman tayya· 
resi düş6rülmüştllr. 

lniçre istikametinden re-
len tayyarelerin attıkları 

\>embalardan bazıları Torino· 
daki fiyat fal1rikHının bir 
pavyenuaa, ltir sanatoryoma 
ve bir çifHte cl09mD9tDr. 

lngilizlere 
Yaptıkları 
Hücumlar 

Londra (A.A.) - Royter 
bildiriyor : 

Almanlar dtl r: ıüncıin 
hatmasıodan bu sabah ıafa
i• kadar lnıiltere illerine 
en biiyük hllcumlarını yap
mışlardır. Bu iece hücum 
ları esnasında Alman tay· 
yareleri 800 kilemetreden 
uzun bir aahada sabile ta
arruz etmitlerdir. 

!3o) 
L(Ttrk Kerlc•taloracs) 
~="•t' -~'t 1, tGfete, canı ditleri•iı• 

(31) ( Tarlr Kerlrutularn .. ) 

~~ ._ ılerledik coıkua denizler ıibi, 
~,1kr ıibi, tlağları deler ıibi ... 
~1tti t~•lil, ıöılerini hennz d6it1ml•
~d, 1 Yanımıza yirmi beı yaılaran
~tt l'•gıı bir delikanlı ıeldi; H -

4'i lebe11ü•le bepimiıi ıellmladı. 
. ~ l~ınan Halil: ba,, '1ıaıııin oilum Murad ? 

\ c~ .. e -~rdu. 

O zaman yedi, sekiz yaılannda 
bir çocuktum. ( ... ) kaaabasında otura· 
yorduk. 

Babam eski Ye topal bir aıker old•
iu için onu kayırmışlar, baıtaneye ha
deme almıılardı, iyi kötü ıetioiyorduk. 

Babam sabahları erken itine ridi
yor, e• itlerini bana bırakıyordu. Ye
mekten baıka herıeyi ben yapıyordum. 

~ t 
111d•• la&rm•tkir bir eda ile 

t ~'"eli: 
~'tt 'tt •naca 1 

Babama elimden geldiği kadar yar· 
tlım ediyordum. Günün birinde fena ha· 
herler etrafta dolaşmıya baıladı. Aklım 

pek ermiyordu amma, iki de bir "Muha
rebe... Düıman... Hücum l " s&zleri ağız· 
larda geziyor ve beni 6rklltDyordu. 

••acı, derin bir iç t•kiıtea 

''" t'l11a· İ dedi, beyler k6yllm6ze miıa· 
~ s~t er. Kendilerine Çanakkale, 

L · ·aa, •rya ve Dumlupınar mubare
~ 'ıal •it bazı hatıralarımı anlattım; 

ot llıt,, •tacai••. 
1" ~ile~ r~l~iıken babanın yürekler 
J' :-..,dY•11u ıö1leyiver de dinlesinler ... 

. lliı i6zlerini yemyşil ufukta ıez
' t, e Y6ı6ne clDktUen ıaçlarını fil-
ıi' ll1leee taze ltatlatlı: 

,,~· 

Zaten kasabada kalanlar, ihtiyar ka- ' 
dın ve erkeklerle küçük çocu!dardan 
ibaretti. 

Eli ıilib tatanların hepsi çoktan cep
heyi boylamıılardı. Bu işittiklerim içinde 
hatırımda kalanlardan iki de sevrili isim 
Yardı: 

"MUSTAFA KEMAL Pata ve iSMET 
Bey ... ,. Saza] uzatmayayım ıize ... 

Jstan· 

Bir Rumen tay
yaresi bir Ma
car tayyaresi-
ne hücum etti 

·1 t t• t • : -o- ı pl O ye .iŞ l • ı Istanbul - Başvekil 8r.ı 
• :Refik Saydam iıtirahat ey-• 
rıyorJar ııemek üzere, dtln Yalovayaı 

Londra ( A.A)-Kanadada ı gitmiıtir. ı .. ~ ...................... .. 
pilot yetiştirme lfaaliyetinin 
şayanı hayret bir surette 
arttığı ve bu faali yet saye
sınde pilot adedinin.600 deo 
3 bine çıktığı ve Avustralya
da da ayni~maksatla on pilot 
mektebi açılmış bulunmakta
dır. 

--o--

ord Glen-
conner 

Diyor ki: ---"BeledlUB Relıiılz Dık-
Bük re;(A.~-) - - Ma car • Berline ve tar Behçet UZ'll 

Rumen hududu üzerinde ınerJiıinB VB uapıoı 
uçan bir Macar tayyaresi Londraya ya-
görülmüı ve Macar tayyaresi } ve uaratııı f lllflarını 
Rumen topraklarına" indiril- pl an Ve yapl• 
miştir. Bu tayyarenin Tran- lacak olan ha· hauran Oldum,, 
silvanyaya beyanname attığı Ankaraya hareket eden 
söyleniyor. va hücumları lniilİZ ticaret korporaıyoD• 
Budapeşte(A.A)- Bir Rumen Balkanlar umumi direkt6rl 
tayyaresi Debreseo üzerinde hakkında Lord Genconner, bareketin-
bir Macar tayyaresine hü· 1 t 'l b BerJin (AA.) - Pazarte · den evve gaze ecı ere-: eJ&· 
cum etmiştir. Macar hüku- k d · t' k' si O'ÜDÜ lngiliz tayyarelerinin natta bulunara emıt ar ı: 
meli enerjik bir surette pro- 6 • b' l 

Yaptıkları hücum hakkında lımir bize yepyenı ır • 
testo etmiştir. ı b' J malumat veren Isveçli i•ze- lem, mükemme ır ça •t•• --o--

AMERiKA 
Mümessilinin 
beyanatı 

Londra (A.A.)- Kanadada 
müşterek müdafaa komite
sinde Amarika müme11ili 
Lagordya beyanatında de
ırıiştir ki: Birleşik Amerika
nın hakiki kuvvetleri hak
kında şimdilik öğünülecek 
bir şey diyemem fakat bir 
kaç hafta Hrfında bu hu
susta calibidikkat biliiler 
bilıiler ıörülecektir. 

Elhamra sine
ması açılıyor ---Bütün lımirlilerin en hoı 
ve en unutulmaz saatlarını 

yatadıkları bu zarif ve müı
tesna mües1ese Cuma günü 
kapılarını yüksek ve ıalaane 
filmlerle meftunlarına açıyor. 
İıittiğimize ıöre (Elhamra) 
müdüriyetleri bu yıl iç.in 
dünyanın en parlak, en zen
gin ve en çok bejenilen 
filmleriai temine muvaffak 
olmuştur. 

Havalarına hakim ol
mıyanlar toprallların

dan hayır bekle
meelnler 

-5-
Hadiseler bavalerına hl

kim olmıyan milletler için 
mu•affakıyet ümidi kalma
dığını iıbat etti; Bu laaki
miyet bir tayyarenin ar
kasında on ekip uçucu 
insan bulundurarak ko
layca temin edilebilir. Ve 
çok pilota malik olmak 
bavacılıiı gUvenilir bir kıy
mete ulaıtırmak demektir. 
Hava kurumuna lzl yazı
larak yardımlannızı mun
tazam yapar1anıı, ıiiveni
len ltir havacılık mutlaka 
hakikat olecaktır. 

t eciler Berlin sokaklarında sahası olacakiır. lzmir hin
derlindının bu kadar ıeaıi• obüs parçaları ve beyanna

melerin atıldığını a-ördükle
rini ve Alman tayyarelerinin 
ancak bir kısmıoınrlondra
ya hücüm ettiklerini ve bun
dan sonra yapılacak hücum
ların yüz misli fazla yapı-

lacaiı söylemiştir . 
--,o--

Alman ve Ital
yan1 maslahat

güzarları 
Budapeşte (A.A.) - Bu· 

dapeıte ile Bükreşteki Al
man ve ltalyan maslahatgil· 
ıarları hük6metlerine rapor 
vermek {bere harekd et
miılerdir. 

Budape,tedeki Alman ve 
ltalyan maslahatgüzarları ha
reketlerinden evvel Kont 
teleki ve Çaki ile iki saat 
ıörüşmüılerdir. 

Alman, ltalyan, Macar ve 
Romen mümessilleri Viyana
da toplancaklardir. 

•e verimli olduğunu dojr•· 
ıu zannetmiyordum. Kıymet• 
li Belediye reiıiniı Dr. Bıla· 
çet Uzun enerjisine ve ya· 
pıcı, yaratıcı vaııflanna bay· 
ran olduk. 

Türkiyenin ihtiyacı elaa 
ithalit m"ddelerinin bir u 
evvel temini çareleri lı•

rinde durmaktayız. 
lzmir fuarı mua11am bir 

hidiıe •e emıalıiı bir eıer 
olarak mntalea olunabilir. 

lzmir fuari iki ltaçuk mil
yon nüfuıl11 Glaıko ıebria
deki fuardan daha mlke•-
meldir.,. 

---o--
BU KREŞTE 
Bir Suikast 
Bilkreı (A.A) - Billuet· 

petrol tirketi ile alikadar 
bir Kanadalının ikimetıl
hına atılan bombayı mltea
kip iki ıillh seıi itidil•if· 
tir. Tahkikata de'fam et-

;, mektedir. 

1 
• Kadın - Sizin mağazanızda her istenen ıey buluaur ma1 

- Yalnız tanklar için lizım olan teY baluamuf.. 



Beşinci defa 
Tor· ve 

Miano 
bombal ndı 

--o--
Londra (A.A) - [ lngiliz 

bava nezareti bı ldiriyor: J 

ir B lgar 
1 1 Fi m sı 

---.. ·---. • • Mal istiyor 
eşhur hırsız ardan hlSlkletlı Sofyada. bir firma Ticaret 

oda.sına müracaat ederek 
Kemal yakalandı yun ve yün aksamı, pamuk 

Kemeraltı ca< desindeki nu itiraf etmiş ve bulunan kırıntısı, kendir, keten to-
Sümerbank Yerli Mallar Pa- eşyalar Sümerbank Yerli bumu, zeytinyağı, susam, 
zarında:sı:ı müteaddid zaman· Mallar Pazarına iade edil- fındık, badem, mercimek, 
Jarda çalınan eşyaların mü- miş'tir. fasulye, palamut, Yaleks ve 
him bir kısmı znbıtam zın K 1 k h . ki v balmumu üzerine iş yapmak 

ema a vecı çıra ıgı . d' w. • b"ld' . t• gece gündüz çalışması say · ıste ıgını ı ırmış ır. 
yapmış ve daha önce hırsız: ----

sinde meydana çıkarılm'ş ıım.ıı-m:ııııııınıımım 111ııııımtI1111111rnııı111uıı-1111111111ııırn 
ve hırsız bisikletli. Kem lıktan mahkum olmuş sabı- E H lk n Sesı· Hakkin ~ 
Yakalnnmıştır. Kemal suçu- k hlardandır. ! a 1 Sesidir 1 

IUID•Wl 11 wıaı•lllill llllmlEDlll GlllW!119Wllllı 

.,-ııımnuı_.11RUA111111mınııııım1I11111111ıınıııııınınuun _ 

1 ŞEHiR HABERLERi ~ 
nıını ııııımıımıııuınnırnnuıınııııın ıııııımıınııııııuınuıııın 

Gelenler 
--o--

LondrAl (A.A.) -Ne•Y0 

Taymis gazetesi yaı~ol1 
Alman tayyareleri~ oe bl' 

lrlandaya yaptıkları bo tıı eli' 
dımapdan bahsederek 

yor ki: ,IJ 
"Bu bombardtman celi 1ıJ 

lrlaodayı bitarafhğınıo f 
hayal olduğunu meydan• tr 
karmıştır. Bundan anl•f' 

Şimali Italyada düıı sanayi 
müesseler tekrar bombalan
mış ve bu bombardıman on 
beş gün zarfmda beşinci 
defa olarak Fran~a ve Alp
Ozerinden geçmek suretiyle 
Torioo ve Milanoya hücum 
edilmiştir. 

Gece yarısından sonra ( 
J•pılan hücumda yarım saat 
içinde 6 ton bomba atılmış 

şıy ka ilk. ç et çalar- Po ·s mize= 

Aydın mebusu 8. Nuri 
Göktepe, Samson mebusu 
8. Reşid Kırtal, lzmir meb· 
usu Bn. Benal Ariman, B. 
Kamil Dursun, Ordu mebusu 
B. Hüseyin Ekşi Ankaradan, 
Bursa mebusu B.F.azh Güleç, 
Diyarıbalnr mebuıu 8. Cahid 
Çubukçu, Istanbul mebusu 
8. Salih Cimcoz, Erzurum 
mebusu 8. Pertev, Denizli 
mebusu B. Yusuf Yaşka Is
taanbuldan ıebrimize ielmit .. 
Jerdir. 

yorki Alman.ya itine 1 -' 
her yeri bombalaoıılıt 
çekinmiyecektir.,, ~ ~•t 

ve 18 yerde yangın çıkmış
tır. Ve Bir fabrikaya düşen 
bombadan çıkan duman i i 
bin metreye kadar yüksel
diği görülmüştür. 

T orinodaki Fiyat fabrikası 
üzerinde on da ika hücüm 
yapılmış ve nfiliklar olmuş 
tur. J3u esnada iki ltalyan 
avcı tayyaresi görülmüş ise 
d. bu tayyareler biç bir şey 
yapmıyarak ortadan k:ayoul
muşlardn. 

---o--
Dessie hava 
meyd nı 
bombalan ılı 

--o---
K a h i r e ( A. A. ) -
Habeşistan a Dessiede ha

ya m_eydanma da bir hücum 
yapdmış ve hangarlara bom
balar atılmıştır. lofiliktan 
bir bina \'Ökmüş ve bir yan-
2ın çıkmıştır. 

Tayyarelerimizin hepsi sa
limen döumüşlerdir. 

Altı aması 

liitüo Tilrkiyede çok se
'filerek kullanılmakta olan 
ltu enfes kolanyayı yalnız 
J. Ferid Ecsacıbaır yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve isime dikkat : 

Depo: Şifa Eczanesi 

Zenitb saatJarı en dakik 
Ye en hass.ısidir. 

lımir sntış yeri: 

Yol bede teni No 67 

aresn) ıeı y k lan ı 
Karııgakalıların Gagret Halkapmar fabrikasında 

Y Ahmet oğlu gazozcu Lütffi 

1 
l 

Ve Haml.UBİI• fabrika amelelerini paydos 
ettiği bir ıırnda fabrikanın 

soyunma odasına girerek 
Hasan ve Alinin çeketlerini 
çalarken ameleler tarafmdan 
~örüldüğünden yakalanmııtır. 

Karşıyakada Türk Ha•a 
Kurumu teşkilatı yapıl rıık 
idare hey'eti seçiminde ar
kad şımız Sıtkı Şükril Pa
mirtan reisliğe, Belediye mü· 
dürü Cemil Kor murakıplı· 
ğa, Emniyet komiseri Enver 
Eryılmaz ile C. H. P. nahi~ 
ye heyetinded Aziz Gürpı
nar Ye Bayan Sacide Gök
kı.111 nzahklara seçilmişler 
ve mahalle, köyler mümes
silleri ile faaliyete geçerek 
ordumuza bir (Karşıyaka 
tayyaresi) hediye etmefıi ka
rarlaştırmışlardır. 

Karşıyakanın kıymetli na
hiye müdürü ile emniyet 
komiseri ve mahalle mümes
silleri tarafından gösterilen 
her türlü alaka .-e yardım. 
larla vatanperver Kaışıya
kalılarm 30 Ağustoı Büyük 
Zafer ve Havacılık Bayra
mımızda şimdiden dağılan 
iane zarflarına Milli, Vatani 
duygularile münasip paralar · 
koyaca.ldarım ümit ediyo
ruz. 

Bundan başka (Karşıyaka 
t yyaresi) için vapur gişele
rine ve soğukkuyu Otobü
süne ve tramvaylarla, Kar-

--o--
Sarhoşluğun 

Sonu 
Karantina foöoil caddesin

de Ahmet oğlu Ali Riza ve 
Mehmet oilu Mehmet 'fe 
Yusuf oilu Ştikrü sarhoş 
oldukları halde bağırıp ça· 
anmak suretile rezalcıt çı. 
kardık1arından yakalanmıı
lardır. 

şıyaka deniz banyoJarı mü
dürlüğüne ve kahve gazino 
gibi halkımızın toplandığı 

yerlerde sarf edilmek üı:ere 
yüz paralık ve bir kuruıluk 
tayyare pullar1 sarf edilece
ği Karşıyaka Türk Hava 
Kurumu reisliğinden bildi-
rilme ktedır. 

(Karşıyaka tayyaresi) sa-
tın almak için Karşıyakalı
ların her zaman takdir ve 
hayranlıkla karşdadığımız 

Milli birliklerini bu defa da
ha canlı bir eserlerile alkış
lamış olacağız. 

lzmir Gümrükleri Başmüdü~
liıeünden: 

Muhammen 
Tesbit Kap Marka Kıymeti Sıkleti 
No. Ad.::t Cinsi No. Lira Kg. Eşyanın cin•i 

149 Kaçak 75 61 31 parça vake-
te deri 

25 ıe Demet 1. kırmızı ,,,8, -474 Kutru üç pu a 
kadar adi de-
mir boru 

22 67 Adet Ci. A. B. 335 5325 Adi demir varil 
18 1 Sandık ADMM 60 15,500 Kokuculukta 

kullanılanAmiJ 
A~tat 

26 1 Sandık AJD/MM 40 142 Sun'i karisbat 
tuzu 

28 Dahili ticaret 60 1908 Buğday 
31 4 Adet 377 T. E. B. 600 Motosıklet 

Yukarıda yazılı eşyalar 2/9/940 PaEatlesi güaü saa 
15 te açık artırma ile satılacaktır. Yuzde 7,5 b sabiyle 
alınacak pey akçeleri her gün saat 9 dan 16,SOkadar Baş
müdüriyet veznesinde kabul edilecektir. Bu eşyadan başka 
ı ıüt ferrik eşya satışı yapılmakta olup listeleri ilanat tah-
tası da asılıdır. (3332) 

. ····~···· ................. 41-G.. • ....... ~ ...... I 
ı lZMlR - BUCA ı 
ı Kız-Erkek ••ıt•• L• • Kız-Erkek ı 
: Nclı ri U . Ur ISeSI Leyli t 
: ORTA. OKUL - LiSE 1 IN ıFLARI VARDIR ı 
: 1-0rtaokul leyli ücreti 200 ı ıharı ücreti 60 tise leyli ı 
ı ücr ti210 nehari ücreti 75 liradır. Üç ta sitte lıLır. ı 

2-Bütürılcmelere 27 ağustost başlan. c:tldır. : 
: 3-E ki talebe 9 eylüle k \dar kayıtl rıoı y ptırmazlar!aı 
ı yerlerine yenileri clınacaktı r. ı 
: 4-Yeoi k yd olunncak tale ıeoin kayıd işl ""rioe başlan- ı 
ı mıştır. Her gün Liseye ma"'acuat olunabilir. Telefon: 2080t 
: d o 74 aranılacak. D. 12-7 ı 
......................... 0 ........................... .. 

T şe ür 
Edi iyor 
Karşıyakaoıo Aleybey ma

hallesindeki bir takım ser· 
seri çocuklar öte 'fe beri 
ellerinde bulunan 1&pan ile 
rast gele öteye beriye ta§ 
atbkları ve bu yüzden bazı 
evlerin camları kırılmaktan 
başka bir gün m{!cssif ka
nlara da sebebiyet vermesi 
ihtimalini iÖze alan muhar
rirlerimizden bir zat Alay 
beyi polis noktasının dikkat 

nazarını çekmif ve nokta l 
polisi derhal faaliyete i'e~ 
çerek birçok çocukların sa· 
panlarıoı topladığı 2ibi ara 
sıra teftişlerinde devam et· 
tiğinden iki üç gündenberi l 
bu hadise görülmemektedir. 
Polisimizin bu alakasına t•· 
şekkür ederi:r:. j 

ıııııııı' ıı.ı ııısııııa ırnııı ı mı uu:ıııı m:ın ırııııı uımuıım 

i Halkın Sesi ~:=~~ 1 
ı ım 11rı ı rrn ıt oa ıınııı ı :11111.ıu.:ıı ıu·u· · ıur tW1l!I ~-41ıma 
-~~'"'\..'-""""'"'""""""' ..................................... ..,_..._,,, ~ ............... 

Bol çeşit, uygun fiyat, 
temiz, katıkısız ve iyi mal. 

Alışverişte saygı, doiruluk 
ve iııan. Telefon :3883 3i-1 

--o--
Hukuk işleri 

müdürü 
lzmir hukuk işlerikmüdür

lüğüne tayin edilen Beytüş
şebap kaymakamı 8. Suphi 
Batur dün lzmite ielerek 
ya.1ifesine başlamıştır. 

---o---
iki Arabacı 
Birbirlerini 
Yaraladılar 

Basmahanede Hasan oilu 
Fethi ve Ihsan oğlu arabacı 
Ramaaan ar aoaya yol ver

mek meselesinden araların

da çıkan kav2ada Ramazan 

Fethiyi bıçakla kolmıd6'n, 
Fethi de Ramazanı bıçakla 

omuzundan yaraladıiından 
yakalanmışlardır. 

--o--
iki çocuğun 
kavgası 

IkiçeşmeJik .... Dibek batın
da Salih oğlu Recep oyun 
meselesinden Kasım oğlu 
Necatiyi çakı ile bacağından 
hafif surette yaraladı · 
ğından yakalanmıştır. 

--o---

Subay Süsü 
Vermiş 

Lalepçioilu HanıPda Ur
la zeytin bakım fen memu · 
ru Sabri oğlu Nevzad ken
disine subay süsü verdiiin
den yakalanmıştır. 

-.-.1 ol 
Kapıyı nafJP Q' 

vururlar ? Q 

lnıriltere.de ella bi~o.k J,ı' b 
pılard•, kapı tokaı•k , · 
meYcuttur. Ve ap~ to~ı. ~t 
ğının vuruluş ıeklıne d~i,ı bt 
ev sahibi kimin rel 1 ı 
anlar. Sütçü kapı te~~) G 
nı b'r kere, peıtacn ıkı ~ 
ro Ye e'f ıabibi de üç ~ti' ~ 
vurur. Miufirler ise d6r 2 
ziyade Yururlar. 

Bir çubukla ' 

kişi tütüo 
• 
ıçen er v 

Bresilyadaki lpurin ıı;c,
lesi halkı tütün içaı• ~ 
çok hoşlandıkları kati" /. 
mukteıittirler. Dumao11•

111 yan olmawaıı iç\p b. ı.. .. 
yaptıkları pipolarla ik1 l fj 
birden tiitün içerler. ~~ 

insan eRİnütemf ,._' 
makinedir ··~ 

Bir İD!lal) vücudOnDD . ~,11 
kemmcliyetinde bir 111•- ~t. 
icad edilmiı ol1&ydı, 11 l 
kilo kömürle bir saat 'JI l,i 
fında beşgün sabaatao ·~ l 
ma kadar. iki bükUhll l ~ 
ma kaıan bir reç.berio J.' ~
saisi kadar mesai eld• 
bilirdi. ~, 

Dr. Fahril~ ~' 
ızmir Memleket H .. t• 1' ~\ 

Rontken Müteba•4''4ı'- ~1 
Rentken ve Elektrik tfj ~ 
yapılır. İkin~i Beyler.. , 

ıt N •· TiLiF01
"' 

(32) (Türk Korliutul11ma:c) (29) ( T.tr/ı KerJratalam••V ( 

Bir hafta kadar sonra bir sabr.li tep 
sesini yakınlardan duyulmaya başladı. 

Ve ertesi gün düşman şehire girdi. 
O gece geç vakit eve gelen top l ba

bam, gözle i yaşararak beni bağrına bas· 
tı ve hazin bir ifade ile şunları .söyledi: 

- Yavrum, Muradıml111 Bizimkiler ieri 
çekilmeğe mecbur kı:ılmışlar. 

Düşm o bundan istifade ederek ka1a
balı\ra girdi. Bilmem ki halimiz ni~eı 
olacak? Dedi ... 

Ve rkasından iııledi : 
- Ah!.. .. Sen olmasaydın bu topal ba • 

cakla knçar. gene hashınelerdeki yazi
femi yapardım. Lakin b.r şeyler de dil
şünmüyor değifüu ... 
O gece sabaha kadar uyumadık. 
Aradan çok geçı:nedi. Bir gün babam 

2coe beni yanına oturttu ve saçlarımı 

okşayarak dlişiıumeye b. şladı. 
Başka bir dert ortağı olmadığı için be· 

nimle konuşur, duyduklarını, kederini, 
sevincini anlatıyord11. Gene ıöze ıöyle 

ıiritti: 

"Ôz ylreltton kutlo7ıp dileri• ~ \ı 
• 

• 1 . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

ikinci lnönft d• kazanılınca artıJı 
Kurtuluyor demekti Ttirk diye:; 

~ 
••• JJ ~ 

Bir gece bu sır ile kıpırdandı dıJ dl~ ~\ 
iki üç güne kadar büyiik bir ta~rr ~· 
loliyecek toplardan ovaları dagJM~~ 
Mavi ufku üatünde şanh Tunı)up•:, 
Hazırlık bitirildi, dediler, herşeY ,J 
Bir işaret bekliyor artık binlerce • , . . . . . . . . . . . . k~ 

Bir sabah gürüldedi topların kor ; .. · 
Andırdı fıtıoayı göklerin inleıııe~ 1 
Baktık ki karşı sııtlar, tutuşpY0 ' ~ 

,~- ~ 
Ve insao dalgalar1 durmadao ,_ f~ 


