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bütün huarhklarını gittikçe 
hızlandırmaktadır. --o--

la 1Y Ruzveltin bir me
~I tin •aj neşrederek 8 Ey-
'1-r le tinli bir dua günü 
ii..t 1 teıbit ve ilin etti-
''ttt radyoda dinledik ve 
t,~ elerde okuduk. Bu hi
~ .. Ye fÖre o afin biltün 

""tr'lc • d•11 
1 •lalar arza ve karııık 

ı,ı('Y• adil ve devamlı bir 
e4, •ernıesi için Allaha dua 

Ctlderdir. 

d,~il fliphe yoktur ki din· 
_, 'i '11erikada bu dua gil
~ııılbı t~i Dünya sakinlerinin 
ltıirl:'•nde iyi ~e heyecanh 

• llıtt r Yapmaktan hali kai-
l •cık b' · ~ q'rı ve ır ınsanı ve 
1111,.. 'sever hareketinden do· 
1111._1 • Ruzvelt pek çok io
•lııı •rdın pek çok hayır du · 

r •lıcaktır B· . . 
~ ız de daha bu günden iti-

tıı -u t . b . . •tf l - ı arıp eşcrıyetın 

~.:et ve feliketlerioin ni
~" et bulmasını istiyen her ,,,, b 
tib· Ve arış sever insan 
ltt~ bu duaya amin diyen
le b·rı olduğumuzu ıöyleme-

ıle lüzum görmiyoruz. 

\~~laız din kitaplarının 
q~ duaların ef'il ve bare
t, beraber yürümelerini 
tılyc 'k 'i eth lerine ve "pey-
t .. , •• "'1t nıı~~?in yalnız dua ile 

'tak ~edıgıne,, göre sulhcıı 
iıa 111sanların sulha düşman 
"'~•lıra biraz a. kendile· 
4-1 f6ıter neleri lüzumu mey-
'• çıkmaktadır. 

tiJ1~Yle düşünceler Ruzvel
'•\i ıtabesiyle yeni dünyanın 

11 
dGnyaya: 

~iden De ıelir bayır dua
l•yrı,,. 

()1111ek · t d·~· · t "''" . ıı eme ıgını e-
111 etmektedirler. 

t,~taııJarı hatırlatmakla be
•ıaıb' biz de Amerikanın 
ıı , Perver Cumburreisi gibi 
tıb 

, •ıun bütün milletleri 
t''1Jıda idil ve devamlı bir 

•ıaıb 
~d ta11 teessüs etmıi için 
,,

1 
ır mutlak olan Alla ha 

~.:.•rmanın doğru olacaj'ına" 
1 bulunanlardanız. 

SIRRI SANLI 
~.___ - 4'N- -~· ' ....... ~ ......... , .. 
t la liayatta muvaffak olan ı 
ı d·'' her şeyden önce ken- ı ... . . 
ı ı, 1 Y•ni kuvvet ve sınıf· ı 
l ı_ '1

111 çok iyi bilen insan : 
l '~~ ı 
t İl 8lltün muvaffakıyet ve ı 
t ) trJenıe tedbirleri bu bilgil 
l -~bağlıdır. Fertle; için & 
t ~ ~•kaşa götürmeyen bu ı 
l d '~•kat Milletler için dabaı 
l tJ~tru ve önemlidir. Çünkü: 
ı l>& tl•u teşkil eden fertlerin; 
ı tt ttııın hakkında şöylece : 
l "1 '•fınııza bir kerre bak- ı 
l ,1:lcla isabetli bir kanaat ı 
l ı,1 e. edemeyi7. Büyük küt-l 
ı bı,.erı tanımak onları birer ı 
t ) er saymak ve vaııflarını: 
t ı,:1?1~~da kabil olur, işte . ı 
l 2() ~ıı, ilçllncü defa olarak: 
t ılkteırin pazar günü ı 
l hpacağız. ı 

1 Anadoluy~ ha ÖDEMiŞTE BULUNAN- V ALiMiZ TiRE 
reket ettıler · BAYINDIRA DA UGRIY CAKTIR 

V·E 
-o-

Ankara (A.A.)- Reisi
cumhurumuz Milli Şef is
met lnönü bugün sabah-
leyin saat onda hususi 
trenle Orta Anadoluda bir 
seyahat yapmak üzere An
karadan ayrılmışlardır. 

Milli Şefimiz garda Sür 
yiik Millet Meclisi I<eisi 
Abdülhalik Renda, Başve
kil Refik Saydam, Erkinı-

harbiye umumiye reisi Müşir 

Valimiz B. Fuad Tok1al 
dünden itibaren vilayet da
hilinde tetkikatına baş' a
mıştır. 

ilk defa düo Bornovaya 
giderek kumutanlığı, beledi · 

yeyi, h111arat mücadele istas· 
yonunu ve ziraat mektebini 
ziyaret etmiş ve öğle yeme· 
ğini mektepte yımişlerdir. 
Öğleden sonra Bornova

dan makamlarına döomüş 
ve vilayet daimi encümeni 
toplantısına riyaset etmiştir. VALlMlZ FU~ T TOKSAL 1 

Bu içtimada türistik yol
lar me~elesi görüşülmftş ve 
şirketin türistik işindeki ha
reketi kadar zayıf ve isti
natsız olan cevabı inceden 
inceye tetkik edildi'1ten 
sonra mukavelenin feshi se· 
beplerini varid görmemiştir. 
Ve şirkete tekrar bu yolda 
cevap verilmiştir. 

Encümen dağıldıktan sonra 
valimiz saat 17 de Ödemişe 
hareket etmiştir. 

20 - Ağu•tos· 20 Eyl(il 

Rumen- Bulgar 
Dostluğu 

---o--
Bükreş (A.A) - Rumenler 

Bulgarlarla daima dost ıe
çinmek isterler. Yalnız Bul
garların da bu zihniyetle ha
reket etmeleri ve iki tara
fın da karşılıklı tarizlerde 
bulunmaları lazımdır. 

Ayoi müsaadekirlıkla Ma
caristan ile de Romanya an
laşmağa hazırdır. Fevzi Çakmak Vekiller, 

Mebmılar ve birçok zevat 

tarafından hararetle teşyi 
edilmişlerdir. 

~,,,~/V'..,~~~"V'.V ~;~~"""'-~~''~'"""'-~'~ ~~~'''~~'''''''''~'~ ---o---
Sovyet - Iran lngiliz tayya- Orta tedrisat Harman 

Makineleri 
General Kazım 

Dirik 

Münasebetleri releri Alman 
---o--

Tahran (A.A.) - Sovyet 

Hariciye komiseri B. Molo
tofun Bakö üzerinde iki tay· 

tayyarelerini 
kaçırdı 
--o---

• 

muallimleri 
--o--

lstanbul - Orta tedrisat 
kadrosundaki ücretli mual-

Jim namzetlerinden vazife
lerinde muvaffak olanların 

maaşla iıtibdamları karar
laşhrılmııtır. 

Jiraat Vekaleti Amerika
dan getirmiş olduğu muhte
lif cinste z;raat makineleri 
orta Anadolu vilayetlerine 
tevzi etmişti. Bu maidneler
den mevsim dolayiıile har-
man makineleri peyderpeJ 
faaliyete getirilmektedir. 

yare uçmuş olduğundan bah
seden ve Iranın hadiseyi 
tekzip etmek IOzumunu gör
düğünü kaydeden yeni söy-
lemiş olduğu nutku mevzuu
bahseden İran marbuatı İra · 
nı biç alakadar etmiyen Al
man beyaz kitabı hakkında 

Sovyet gazetelerine bir k ç 
hafta evvel verilen cevabı 

Londra (A.A.)-(Royterin 
muhabiri teldonla bildiriyor) 
Diln Manş denizi fizerinde 
lngiliz avcı tayyarelerile Al-
man tayyareleri arasında bu
lut tabakası üzerinde yapı-

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~--,...,....---,..~ .......... ~ .... :~ ...... ··········' 

Edirne (Hususi)- Trakya 

umumi müfettişi General 

Kazım Dirik Fuar açılmasın
da hazır bulunmak üzere 
yakında lzmire hareket ede
ceği haber alıamışhr. 

hatırlatarak şunları yazmak
tadır : 

Vermiş olduğumuz mfis
bet ve pek muhik deliil sa
yesinde meselenin tevazzub 
ettiğine ve memleketimizin 
böyle kombinezon:ara girmi-

yerek tam bitarafhğıodan 

hiç bir zaman şaşmamış ol

duğundan emin bulunmakta 
yız. 

Tebdilhava istiyen kadın ! 

Kadın - Bana yılbaşı günü vadetmiştin, beni otomobille bir 
çok tehirleri dolaştırarak tcbdilhava etlirecektin. Aradan bir çok 
aylar geçtiti halele ıözünü tutmadın, hana yazık değil mi? 

- Kabahat iten de tletil doktorda... Doktor hana dedi ki : 

lan bu müsademeler ~k 
heyecanlı olmuş ve lngiliz 
tayyarelerinin gösterdiği şid
detli mukavemet neticesinde 
Alman tayyareleri kaçmağa 
mecbur olmuşlardır. 

Londra {A.A.)-lngiltere
nin şimali şarkisinde Alman 
tayyare hücumları esnasında 
bir sanatoryomun basar gör-

düğü ve in1&nca zayiat ol
duğu hakkında çıkan şayi-

alar dotru değildir. Alman
ların bomba attığı bu sana-

toryomda 300 fukara çocuk 
bulunmakta idi bombalar 
binalarm yakınlarmda pat
lamış ve bu infilaktan yalnız 
çocuklar uyanmışlar panik 
bile olmamıştır. 

Manş denizi üzerinde vu
kubulan muharebede Alman
ların 6 bombardıman ve 3 
avcı tayyaresi ki cem'an 9 
tayyare düşürülmüt ve bi
zimde iki pilotumuz dönme
miştir. 

Yabancı askerlik şube
si Başkanlığından : 

---o--
1 - Kısa hizmete tabi 

tam ebliyetnameliler 1-9 940 
ta mektepte bulunacakların
dan 20·8·940 gününe kadar 
şubemize müracaatları ... 

2 - Rizeli olup ta lzmir 
mıntakasında oturanlardan 
şimdiye kadar biç askerlik 
etmemit 316 dahil 335 da
hile kadar ve tebdilbavası 
bitmiş erattan piyade, topçu 
istihkam. Jandarma sınıfla

rına mensup erlerin silah 
altına alınacaklarından der
hal şubeye müracaatları ilan 
olunur. 

: ŞEHİT BİR BABANIN KAHRAMAN EVlADI 
f VE • 

ıPARAŞUTÇU KIZ 
• -Yazan: ~ ' Mlllt 
ı G~nUI Emre "-lO=ııır Roman 
~ .... ~~ .... ~ ...... ~~·····~~--~ 
~ a:a şl?'fL1?••=-::em -·· - ~ 

Gök aleminin bin bir güzelli
ğini seyretmek isterseniz, sizi 

tayyareye de bindireyim 

Paraşlitilnlln geç açıldığını 
ıöyliyen bir arkadaşına: 

- Evet, diye, ceırap ver
di... Bunda şafılacak birşey 
yok... Her zaman olabilir. 
Yalnız rüzgar biraz uyiun
suzdu. 

Bu sırada, Nevin, kocaal 
Muradla Türklna yaklaşıyor· 
lardı. Yıllardanberi birbirle
rini görememitlerdi. 

Nevin, derin bir samimi
yet ve laeyecan içinde genç 
paşütçilyü kuc.akJadı. Can
dan öpüştüler. 

Nevin Muradlı Türkinı 

birbirine takdim etti: 

- Kocam mütekaid yüz
başı murad ... 

- Mektep arkadaşım Tiir
k6n ... 

iki genç, yifılerine çok 
yaraşan bir tebessümle el 
!ıkıştılar ... 

Türkan kalbinin biitün 
sevgisiyle, yeni evlileri teb
rik etti; ilerideki çadırlua 
doğru yürüdüler. 

* • • 
Ayrıldıkları zaman Türkin 

dedi ki: 

Göreceksiniz ki, mavi en
ginliklerden yer yllzilne bak
mak, tasayvurun fevkinde 
zevklidir. 

Yukkarıda rüzıirın ıeai 
bile ayrıdır; daha hayata 
yakın ve manalıdır. 

Ertesi glln buluımak llzue 
ayrıldılar ... 

• . . . . 
Çok kuvvetli bir r&ıılr 

esiyordu. 

Pervane glirtlltlileri aruın
da Nevin ve Murad tayya-

reye bindiler. Paraı&tçli 
Tllrkin, onları eliyle sellm
lıyor Ye: 

·-"Haydi bakalım. Hayırla 
yolculuklar! .. 

Diye bağırıyordu. 

Manevrasını bitiren tay

yare havalandı. Nevin •• 
Murad birbirleriao ıarılmıt 
ıibiydiler. Mütemadiyen ytik
ıeliyorlardı. 

Nevin, aşağıya bakmata 
bir türlll ce1aret edemiyor 
ve gözlerini kapıyordu. 

Bir aralık Murad, rOzrl
rın, ıeslerini ahp götllrea 
aaabi esiılerine rağmeD, 
haykırdı: 

- Bak Allabını ıever1ea 
ne mükemmel manzara bu ... 

l~ . B4ŞVEKALET : 
~••tik Umum Müdürlüğü: ......................... , Eter karına bu teltdilhavayı da yaptırırsan d~nüşte ıiı.e bir oto

moltil detil kocaman l:ıir kamyon lazım i•lecektir. 

- Sizi yarın bizim mey
dana devet ediyorum. Gök 
Aleminin bin bir gilzelliğini 
seyretmek isterseniz, sızı 
tayyareye do bindireyim. (D•amı •ar) 
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BOkreıte ınailiz kurue
ıı poUs merkezine ae

tirilerek ıillhla 
tehdit edildi 

Londra (A.A.) - Bükre,-· 
ten bildirildiğine güre· diln 
akıam Bükreşte bulunan ln
ıili• kuryesi poliı merkezi
ne a-etirilerek silihla tehdit 
edilerek taharriyat yapılmak 
iatenmiıtir. Britanyanın Bük
reş elçiıi vaziyeti protesto 
ederek tahkikat yapılmasını 
iatemiıtir. 

--o--
Romanya 

Macaristanlı-
--e--

Anlısmak için arzu 
aösterıuormuş 
--o--

Budape te (A.A) - Bura 
aiyasi mahfilleri Romanya ile 
yapılan müakerelcri Roman· 
y•nın Roma sefirinin seya
hatinden sonra tavazzuh et· 
mediiini ve sefirin bu hu· 
austa bir teklif yapmaiı gibi 
teklifleri kabul edecek bir 
vaziyette olmad ığın ileri sü· 
rerek bu hususta Bükreşin 
bllsnll niyet göstermek iste
mediği kanaatini halletmiş · 
ferdir. 

DOKTOR 

Kızamıktan 
.Sonra 

Kızamıktan sonra çocuk
larda zafiyet görOldüğii tak
dirde bunu asla ehemmiyet
aiı tellkki etmt melidir. Kı
zamık geçirmiı bazı çocuk
lar 16riiyoruz ki aradan bir 
kaç hafta geçtiği halde el'ac 
iıtih1asızhkları ve zafiyetleri 
devam dmektedir. 

Bu ıibi vakalarda çocuğu 
ıtıneıli ve denizli yerlerde 
gezdirmek, iıtihasını artıra 
cak kuvvetli iliçları vermek, 
iyice bealemek lizımdır. 

Bilbasaa bn gibilerde kal
eiyum metabolizmasının tak
•İyeai için kalsiyum iğneleri 
veyabud ıurublarını tatbik 

etmek çok muvafıkttr. Yu
murta hamur işi yemekler, 
bilbasaa komposto ve mey

valar vermek ve bu suretle 
kiJosunun tezyidine çalışmak 
llzımdır. 

Gerek kızamık ve gerek
ıe diğer bid hastalıklardan 
nekabat devrine giren ço · 
cuklaruı sıkı surette sıhhi 
vaziyetleri takib edilmelidir. 
Herıil :ı derecei hararetleri, 
terleyip terlemedikleri, ök
allrilkleri mevcud olup ol
madığı, def'i tabiileri d aimi 
bir kontrol altında bulundu
rulmalıdır. 

Kahiredeki 
Ecnebiler 

Kahi re (A.A.) - Bngün 
neşredilen bir emirle kor
diplomatik ler hariç dığer 
bilumum ecnebıler hüviyet 
varakaları alacaklardır. 

--o--
Bir Alman Torpitobotu 

Batırıldı 
Londra (A.A.) - Dün 

Manş denizinde bir Alınan 
torbitobotu batırılmış ve bir 
gemi de hasara uğratılmış · 
tır. 

--o--
Italyan 
Harekatı 
Durduruldu 

Kahi re (A.A) - Batıçöl
d e dü .:ı ta m süküaet içinde 
geçm i ş ve lngiliz Somar sin
deki ltal> n harekatı dur
durulmuştur . 

omen re i:J
ga h, ri iye 

vekilleri 
Bükreş (A.A.) - Bükreş

te bulunan Bulgar hariciye 
nazırı dün Romanya harici
ye nazırı ile öğle yemeği.1i 
beraber yemişlerd ir. 

Dünkü Hava 
Muharebesi 

--o--. l 
Almanların 53 ınailiz-

ıerin 16 tauuarası 
düştü 

Londra (A.A) - ( logiliz. 
Hava ve Bahriye nezaretinin 
teblıği:) 

Dün Hbahleyin daha glln 
doğmadan düşman motör-
butları bir gemi kafilesine 
hücum etmişler ve sepotaj 
gemilerden 3 tanesi batmış
tır. Düşman tayyareleri de 
akşama kadar kafileye hü
cum yapmışlar ve daha bazı 

vapurlarda zararlara olmuştur. 
Gemilerin mürettebatı kor
tarılmışsa da mütemmim ma
lümat alınamamıştır. 

Bu muharebe esnasında 
hücum yapan düşman tay
yarelerine pek büyük zayiat 
verilmiş ve 53 tayyareleri 
düşürülmüş ve biz.im de 16 
tayyaremiz üslerine dönme 
mişti'. 

inşaatı tetkik 
ettiler 

Bugün sabahleyin belediye 
reisi Dr. Behçet Uz, yanın
da gazeteciler da olduğu 
halde Kültürparka giderek 
inşaatı tetkik etmiş, oradan 
Kadifekalesine çıkarak yeni 
inşa edilmekte olan "Kale 
gazinosu,, nu görmüşlerdir. .................. : .................................... .. ..................................................... 

~ . Dikkat, Müjde ~ 
" 0000~ = 
.... 30 Senedenberi Rakı imalınde büyük bir nam ve ıan .. •• .. : kazanan Sakızlı Mustafamn en ha lis Çeşme anasonun· :;+ 
:: dan ve en nefis üzümden mamul. .. .. .. ... t:rK O R D O N fi 
9! Rakısının (29) tarihli son mamülitını bilhassa tavsiye ~ 
:: ederiı. Kabadayı fabrikasının halkımızca pek çok se- :! 
:: vilmiş v~ (vu·· -SEL) Rakısını her yarde :: 
;; iOk zevkh arayınız :: 

ı= ........................ ıı··-...... __ .......... ıı ...... " ...... ~........ .. .................... .. 

(Hallun •••IJ 
HAL EKMEGi 

ÇIKIYOR 
----------Istanbul Ankaraya gönderilen halk tipi ekmeği nft-

munesi muayene neticesinde muvafık görülmüştür. 

Eylül başından itibaren halk ekmeği çıkacak ve kiloıu 
7 kuruşa satılacaktır. ______ .. ____ _ 

Z AB 1 TADA ı ,. ınıııınıın 1111DDuııııııt aıı111• 

Şakanın Sonu iHAYATTA MUVA 
Halkapınarda Ahmet oğlu ~ OLMAlll SIR 

Kazım şaka yüzünden Mus· ,j _;___ ______ _ 
tafa oğlu amele Mehmedi =hauatta herkıı I 
t>ıçakJa bacağmdao hafif su- i t. • • 
rette yaraladığından yak•- 11ak Olabılır mı?.E 
lanmııtır. - -------~;-.rı 

Muallim Mekteplerine Alına·ı 
cak Parasız Yatılı Talebe 1 

B•• ••..., El ~ Yazan: SIRRI S uyu2e 'DIDlllDllOJDcmOUIDI -55--~ 

Kalkmaz İÇTiMAİ HAYAT 
Maarif Vekaleti bu sene muallim mekteplerine alınacak 

parasız yatılı talebeye ait kayıt ve kabul şartlarını tesbit 
etmiıtir. 

Buna göre muallim mekteplerinin birinci sınıflarına 1.5 ·19. 
ikinci sınıflarına 16·20 üçüncü sınıflarına 17-21 yaşlarında
ki gençler alınacaktır. 

Orta mektepten pek iyi ve iyi derecede mezun olmuş 
olanlar. lise sınıfları talebesi ile muallim mektepleri mes
lek sınıflari glndüzlü talebesinden sınıfı pek iyi ve iyi de
recede geçmiş olanlar alınac11k, bunlardan da ruhi ve be
deni sağlamlık aranacaktır. Muallimler heyeti 4 Eylıilde 
müracaat edenler arasından iki namzet seçecekler ve nam· 
zetlerin evraklarını Vekil te göndereceklerdir. Vekaletçe 
seçilerek muallim mekteplerine verilen talebe tedrisatın 
başladığı 2ünde mektepte bulunacaktır. -----···· .. 
Buğday Tanzim Satış Fiy t

ları Teshil Edildı 
İcra Yekiileri b-eyeÜ toprnk mahsulleri ofisi tarafından 

muhtelif ekmen istıhlik merkezlerinde yapılacak buğday 
tanzim satış fiyatlarına ait bir ka rarname kabnl etm i ştir. 
kararnameye göre eltmeklik un ihtiyacına binaen yapıla
r.ak buğday taozim satışlıırmın ekstra, norm~I ve mahlut 
1uğday nevilerine göre fiyatl rı, lstanbul ve lzmirde orta 
t\nadolu fiyatlarına 1.25 kuruş, saır satın alma teşkilatı 
bulunan yerlerde mahalli mübayaa fıyatlarına 0.75 kuruş 
farkın iliveıi suretiyle hesaplanacaktır. 

Yalnız Çukurova sert buğdaylarına tanzim satışlarında 
0.53 noksanına fiyat tesbit olunacaktır. Satın alma teşkila
tı buJunmıyan yerlerden vaki olacak talcpletde, nakliye ta .. 
ı ebinc ait olmak üzere, en müsait idbar mahallinin 0.75 
rıuruş illvesi suretiyle bulunmuş fiyatiyJe satılacaktır. 

Ar.kara, latanbul ve Izmirde h ı. len devam etml'kte olan 
taozim satışları yeni mahsill buğd .Jyın bu şehirler piyasJ · 
sıadit tanzim bartlarına llzum göst~ rmi}'ece k miktardn çı-
ka~ağı tarihe kadar tesbit edilecek f iyatlardan 0.20 1. uruş 
noksanına yapılacaktır. 

Romen Yahu
dileri üç sını

fa ayrıldı 
--o---

Yahudiler bilakaudi 
ıart toprak sahibi 
oımıuacaklardır 

--o---
Bükreş (A.A.) - Romen 

bükOmeti Romanyada bulu· 
nan 750 bin Yahudiyi üç 
sınıfa ay1rmışrır. 

1-1918 tarihinden evvel 
Romen tabiiyetine intisap 
etmiş ve umumi harpte bu
lunarak ölenlerin çocukları. 

2-1918 Tarihinden sonra 
Romen tabiiyetine giren Ya
hudiler. 

3 - Birinci ve ikinci sı
nıfa dahil olmayan Y abudi
lerdir. 2 , 3 sınıfa dahil 
olan Yahudiler umumi işler
de çahşmıyacaklardır. 

2 Sınıfa dahil olan Yahu
diler askerJik yapmıyacak-

lar ancak buna mukabil hü
kümete muayyen bir vergi 
vereceklerdir. 

Hangi sınıfa mensup olur
laraa olsunlar bilakaydişart 

Y abudiler toprak sahibi ol
mayacaklardır. 

Bir imam il ariuor 
imamlık, hatiplik ve kiHp· 

Hk yapabilir bir boca 25 lira 
aylıkla bir iş arıyor . 

lstiyenlerin matbaamıza 

müracaatları. 

Bir sabıkalı 
yakalandı 

-o-

Üç gün evvel sabıkalılar
dan Uşaklı lbrahim Çakır 

mahb ümiyetini bitirerek tıh· 
!iye muamelesinin ikmali 

esnasında parmak izinden 
müddeTumumiliğe götürülür

ken hakkında başkaca bir 
tevkif müzekkeresi olduğu 

için lbrabim kaçmağa karar 
vermiş ve kaçmıştır. Dün 

sabıkalının Basmabanede 
gezdiği zabıtaca haber alın · 

mış ve yakalanması ıçm 
jandarma erlerinden Nilzhet 

onbaşı ile 94 sayıh Samson
lu Muzafer ve polislerimiz 

lbrabimi dün bitpazarında 

yakalamak isterken tekrar 

kaçmışsa da jandarma Mu
zaffer lbrabimin peşini bı
rakmayarak arkasından koş· 

muş Tilkilik camisi civarında 
bir evin bahçesine atlamış 

sa da zabıtaca orada yaka· 

!anarak suçlu adliyeye tes
lim edilmiıÜr. 

---o---
Balçova -Aöamemnun 

ııııaıarı 
Ba lçova - Ağamemnun ılı

calarının bu seneki temizliği 
ve infzamı ha\ckında pek 
çok sitayişler duyduk. Mu· 
barrirlerimizden bir zat ma
halline kadar gidere k tetki· 
kat yapacak ve bu ıifah 
yurd hakkında gördükleri11i 
gazetemize yazacaktır. 

Balhkuyuda Osman oğlu 
12 yaımda Kemal lbili se
bep 70 yaşında Abdullahı 

taşla başından yaraladığından 

yakalanmıştır. 

Deli imiş 
Tepecikte Ahmet kızı Faika 
şuurunun bozuk olmasından 
Abdullah kızı Nakşiyi taşla 
başından yaraladığından ya
kalaDmıştır. 

Cakonun yap· 
tığına bak! 
Keçeciler Ali paşa mey

danında Davit oğlu Cako 
iş mesele inden Hüsnü oğlu 
Kadriyi falçata bıçağı ile 
göğsünden hafıf surette ya· 
raladığından yakalanmıştır. 

Maberranın 
evine taarruz 

etti 
Bayraklı Menemen cadde

sinde Ahmet kızı Hatice, 
Osman karısı Müberranın 

evine taarruz ettiğinden ya
kalanmıthr. 

Keresteciler 
Yangını 
---oı--

Keresteciler içi y n21nı 
tahkikatına adliyece devam 
edilmektedir. 

Yangının sebebi zuhuru 
henüz kat'f surette aydınl•
nmış değildir. Bazı nokta-
lar tetkik edilmektedir. 

--o--
Kaç 2ün aç 

durabilirsiniz ? ı 
Bazı insanlar için : 
- Kuş kadar zayıf! der

ler. 
Hakikatte bir cihetten bü· 

tün insanların kuş kadar za
yıf oldukları tesbit edilmiıtir. 

Bir kuş ancak sekiz gün 
açlığa tahammül etmektedir. 
insandan da pek faz.la değil, 

ancak on iki gün. Halbuki 
köpek 20 iiln, kurbağa üç 
yüz altmış gün, kaplumbağa 
beş yiiz. gün ve balık bin 
gün aç yaşıyabilmektedirler. 

Sinaklerdın korunmak 
t çaresi 

Sinek ve sivrisinekten ko
runmak için en iyi çare, o· 
dada bir tavşao bulundur
maktır. Sinekler ve sivrisi-
nekler tavşana konup ısır
mayı insana konup ısırma-
ya tercih ettiklerinden bir 
odada bir tavşan ve bir in-
aan bülunsa derhal tav4ana 
hücum etmektedirler. 

Çeşme Pliji 
Gazinosunda 

10/8/94" Cumartesi akşa
mı muhteşem ve çok eğlen
celi bir gardenparti verile-

} cektir. Müke01me) bir caz 
1 ve çok hoş sürprizler teşrif 
" edenleri neş' elendireccktir . 

1 
Fiyatla r son derece ucuz 
du~ 3- 2 

HAllllDl 
Aile hayatının •• 
ğı memleketlerd• 

••Alam sanılan tem 
blle yıkılm•I• 111 

kOmdur 
"Tanrı korkusu ile 

ber sevgi kaynaiı ola• 
kalp tükenmez bir defi• 
Büyük bir servete t....a...-
olunur. Dostlukla y• 
bir ot, elbette kin •• 
raz.la pişmiş bir aemiı 
yağla ku .. uya tercih 011 

__ ,..... 

lngiliz darbı miseli) yu 
rımızı hırsızların, ıuau• 

nun tecavüzünden kurt 
için değil, bayatın elelll 
kederlerinden bizi saki• 
için severiz. lnaanın yu 
öyle sakin bir liman ve 
koydur ki hayatın bor• 
fırtınalarına tutuldujll 
zaman orada s6k(iaet 
rahat bulacağımızdan -"' 
niz.. Muvaffakiyetler k..., 
elde edilmez. En meı'ut 
rüoenlere bile aoraaaıı 
bilir ne korkunç} zam• 
geçirmişler. Ve ne fırb? 
denizlerden aımıılardır 
Herkesin dilşllncesi her 
kıt aile efradına mlltev 
oluraa bahtiyarlık bi9 
vakıt ondan ayrılmaz. 
bin ve dimaiın~ a parla 
için aile yuvasının inf 
ve muhabbeti ıarttır. 

saygı sevgi duya-ulan • 
rimiz verir. Çünkü aile, 
temiz hislerimizi hare 
gdinn bir mlbebbideD 
ka bir şey değildir. 

Evinden her gDn 1111 
çıkan bir aile reisi b• isi' 
bütün kuvvetile merbut ~ 
lır ve daha becerikli , 
hale gelir. Şu halde ail• 11: 
adeti hayatın nazımıdır 
nilse yeridir. 

Bugün aile, ortakla 
birbirine mutekabil i 
telkin ederek çabıan v• ,,_ 
ima kaz.anan içtimai •• 
muskir bir tirkettir. 111 I 
ların birbirini aldatmak 
birçok bileler dilşlladlk 
l lStü zamanlarda birbi 
bağlı, birbirine aadık 
vef •h bu mane•i ort•~ 
kadar yekdiğerlerine ki 
yardım eder, kim'er e•• 
gösterir, kimler manevi 
çok d efa maddi kırlar 

edebilir. ' 
Aile hayatının ••r;: 

hissettiği, aile ocajıaı• ~ 
mek tehlikesini glst• ·1"_ 
yerlerde "cemiyeti ltet•~ 
nin tehhkeli bir uça ~ 
doğru ıürükleadijini ~ 
an hatırımızdan çd.,,, 
mamalıyız .. Aile teııol ,f 
iflas ettiği cemiyetlerd• 41 
sağlam sanılan temeller _,t 
sarsılmağa, yı kılmai• 
kümdur ... 
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