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. J P.IA.GYARŞAG ADIN-
l~'(J MACAR GAZETE-

• ,,DEN: 
lirenimiz büyük bir süratle 
V tlrkiyeye doğru uçuyor. 
F 'ıoıı restoranda, lngilizler, 

• "'t'11•ıılar Te Almanlar yan
i- ,~ ... k 
~ 1 arşıkarşıya oturuyor-

.; 'tt. 8irbirlerine karşı alika
~· ~.•e çok ciddi davranıyor-

)'~Gtnriik memurlarının bü
'-ıı. bir nezaketle yaptıklart 
~Yelle Te kontrollarda bitti. 

~~ ••a kapalı, ince bir yağ
}o t durmadan devam edi

.ı, )o~İ liududa doğru uzanan 
r ııı· ~. eıki Türk kültür Ye 

Lı1~•risinin eserlerile dolu. ,,, ' 
lllı l'iıı \'e san'atkarane yapıl-

' d,' "hıareler, eski islim 
~)•11111 hatırlatırken, mu
Qltt lll harabelerde yıkılan 
"ııtt Ilı hnparatorluğunun haş
'tıdlli canlandınyor. Biraz 
lil t fabrika bacaları sana-

Paris (Radyo) - Fon Ribentropun hariciye nezaretinden 
çekileceği ve onun yerine Almanyanın Roma sefiri Fon 
Ma2'enzenin geleceği öğrenilmktedir. Fon Ribentropun istifa 
etmek istemesine sebep ilin edildiği veçhiyle kalb hasta
lığı olmayıp son gülerdeki siyasi muyaffakıyetsizlkleri oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Londra - Royter ajansından: Akşam toplanan siyasi 
meclislerde Türkiyenin sellere maruz kaldığı mevzuu bahs 
olmuştnr. Hazır bulunan diplomatlar, bilhasa Hariciye na
zırı Halifaks: "Türk dost ve müttefiklerimizin yardımına 
koşmak gerektir. Biz Türklerin dostu la.em de sadık dostu
yuz. Bu kahraman ve merd arkadaşlanmız ihmal edilemez,, 
demiştir. 

Paris - Havas ajansından: Yarın saat üçte Fransız dip
lomatları da toplanarak Inıiliz diplomatlarının ittihaz ettik
leri mukarreratı teyid edeceklerdir. Balkan ve Tona dev
letlerine bu iki devletin kararları birden bildirile-
cektir. 

Stokholm - Ha•as ajansınaan: Siyasi partiler bugün 
topalndı. Inıiltere ablokasiyle tesis olunan ma!n tarlaları 
laakkında müzakerededirler. Toklanb devam edıyor. Karar
ları vererek hükumete bildireceklerdir. 

Oslo - Kabine laariciye nazırı bşlığında toplandı. Ablo
ka ve mayo tarlaları hakkında hariciye nazarınıu lngiliz ve 
Fransız sefirlerinden aldığı izahatı verdi. 

Oslo - Dün bura sularında 200 toluk bir denizaltı ge-
misine Fransız tayyareleri hücum etmiş ve batırmağa •11-
vaffak olmuştur. Geminin mürettebatı kurtarılama!11.1ş~ır. ~ 

Safya - Gazeteler Budapeştedeki Bulıar sefırının anı 
bir surette Macrr payıtahtını terkederek Sofyaya geldiğini 
yazarken, bunun sebebini bildirmiyorlar. Ancak Macar baş 
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vtıkilinin h riciye encümenindeki beyatiylealikadar olduğu-
nu tahmin ediyorlar. 

Sofya - Mühimmat yüklü beş ıemiden mürekkep bir 
Tapur kafilesi Tuna üstünde Romanya tarafından teYkif 
edilmiş Ye mürettebatı Blkreşe getirilmiştir. 

Londra - lngiltere Balkanlardaki elçileri bu akşam ha· 
riciye nezaretinde saat 16dan evye} toplandılar. Müzakere 

• gece yarısına kadar devam etti. Bu kararlarda Almanya 
ile olan iktisadi münasebatın ne suretle kesileceği tesbit 
olundu, kararı her elçi vazifesine gittiği ı;aman ora hükfı· 
metine tebliğ edecektir. toplantı üç saat sürdü. Resmi 
tebliğ yoktur. 

Londra - Dün akşam Balkan cliplomatları konferansın
dan sonra lngilterenin büyük devletler paytahtlarınclaki el
çileri de bay Çemberlaynin başkanlığı altında toplandılar. 
Hafi surette cereyan eden bu toplantının kararları gizli 
tutulmaktadır. Ba toplantı da lngilterenin Moıkova, Roma, 
Tokyo Te Çin ve Amerika elçileri yahut müsteşarları hazır 
bulunmuşlardır. 

Paris (Radyo) - Amerika matbuatı lngiliz ve Fransız 
harp ıemilerinin birkaç saat zarfr:ıda Norveç sularını tor
pillerle doldurmak huswsandaki maharet ve cesaretlerini 
hayranlıkla kaydetmekte ve u•umi Taziyete mlhim tesiri 
olacak büyük bir deniz harbıaın uzak olmadığını işaret et
mektedir. 

Londra (Radyo) - Çemberlayn avam kamarasında Nor
Teç sularına mayin d~k•esi hakkında buKün izahat vere
cektir. Almanya şimal denizine yüzlerce harp g-emisi gön
derdiği . iİbi Hollanda Te Belçika hudutlarında •Üte111udi-

- Devamı 2 inci sahifede -

Tercüme eden : S. S. 
-29-

Ayıp Olan 
Nedir? 

-o-

Ressamın bu sözlerinden 
beni anadan doğma, çırıl

çıplak soymak istediğini an
lamamak zor birşey değildi. 
Fakat ne yaparsın? Hayat 
beni sefalet denizine fırlat
tığından boğulmamak için 
elime düşen yılana tarıl
maktan başka bir kurtuluş

çaresi yoktu. Bununla bera
ber meseleyi aalamamazhk
tan gelerek sırf bir aöz söy
lemiş olmak için mırıldan
dım: 

- Beni o kadar genç Ye 

ıüzel kız arasında intihap 

' ,,;r-. yeni Tirkiyeyi haber 
~l'tlar. 

klıld~tiirk Türkiyeyi yeniden 
~ •. '· Halkın ruhuna, vatan 
~~tlaiııi, köy ve köylü mu
letl1t•tti1ıi, azim ve irade his-

yük bir irade kudretini ıös- Bir Aile Faciası Dünyayı Biran Evvel Sulha 
teren, keskin hatlı bir aau, 

Te tercih etmek lütfunda 
bulunduğ'unuzdan delayı bu 

tevecclllaünüze teşekkür et
meyi bir vazife biliyoru•. 
Mali yaziyetim • kadar kö
tödür ki eğer beni bu . iş 
için seçmit olmasaydınız bel
ki bu gece yatacak bir yer biraz ileri doğru çıkıkt iri· İstanbul - •Kadiköyünde Kavuşturmak için 

kemikli bir çene, erkekliiin kanlı bir hadise olmuı, Os-
ve kahramanlığın en canh klldar Jandarma tabur ku-
nümuneıi olan .. bir dunış. Bu mandanı binbaşı Feyıullah 

)tk 1 •tıladı. Fakat, bu bü
ı,~ •dam da arbk yaşayan
ı~~ •raıından ayrılmış bu· 

foteğrafı gören bir yabancı· ve karısı Nimet, Cafer fağa 
nın dahi tesiri altında kal- mahallesindeki evlerinde, baş-

ı;- •lttadır. 
mamasına imkan yoktur. larından tabanca kurşunu ile 

Atatürkü, talih Türklere vurulup öldürülmüş olarak 
d\tktoirafı, her evde, her 
b d lııda ve her yerde ası

~ruy 

en sıkışık ve müşkül anla- bulunmuştur. 
rında ihsan etti.1 Hadise kurbanlarının bü-s· or. 

~la '!ildi, Tür ki yede ne sul • 
, ~~ ~e halife ve ne de 

Macar gazetesinin Ata· yüğü 18, diğeri 15 yaşların
f'iiTke dair yazdığı bir ma- da iki çocukları vardır. Bü-
kaleyi bugün neşretmeği yük çocuk silah seslerini işi-M b~~Qrk Tar. Bu fatoğraf 

~ l\ il bir Türk camiasını, 
ff Y~~ ruhunu temsil ediyor. 
d d, , ek ve geniş bir alın, 

.... , L tıll • • 

tercih ettiğimizden (Italyan dince yatağmdan kalkmış, 
-.e Balkanlar) hakkındaki annesinin odasına koşmuş, 
Yvgeslao gazetesinin neş· facia ile karşılaşmış; bunun 

v nasıl yapıldıjını anbyama-
~ ~t • ırı haşyet veren, ten-

•e •mreden gözler. Bü-

riyatına yarın cevap e· 

receğiz. 

'87, l t Rus Çarını Nasıl Aldattı'! '-- Alman mpara oru 

' ,. v 1 
~ 1

" lllihver üzerinde döne kaldık. Daha aşagı ara 
~~~fllytin alt taraflarına inmek imkanlarını da kay· 
• t~k. Bir çok sallandıktan sonra su altında yatan 
t~lll111in enkazına bir kere daha sarılabildik. Burada 
t, '-~•bilmek için pek çok zorluklar çektik. ~ünkü 

t 
~-~1h hücum eden kum yığınları arasında bır kaç 

ık, bile durmak zordu. 

·,,,~ihayet tahtelbahirin gö•erteıindeki ağırlıklarımız 
-'1 I} 'lldı, Bu sayede yer tutabilmeğe muvaffak olduk. 

j,i' ,:'-itin bizi öteye beriye sallamanndan k~rtulduk. 
b tıaı•da baua borulanmızda muntazam ışlemeğe 
~~ k d )'tıl ~· Artık ağırlıklar b•tan zırhlının en ~:ıına a-
~tt~~l için yariyetimiz daşelmişti. Biz de ışe başla-

tık " ·ı · l' d k e ~i" 0tıc• ag .. ırlıgı .. n birinin yardımı ı e ış ıyor u v 
t~ ~ h . t . t'k ~ llgırlığı da okıijen aparatına ta sıs e mış 1 • 

-·~ılt lieınşayrin çelih derisini kesmeğe koyul~uştu~. 
"~\ı~tt ıırhlı kruvavazörün vücudnada koca bır delık 

• St'finçten iki arkadaş birbirmize sarıldık. 
i ,._ B' .· 
~ d tınada ağırlıklardan biri yerinden kaçtı. ızım 
~' f•zla çalışmak imkinı kalmadı. Zaten .~e?.izde 

't•ldanmııb, okzijen limbaları da sönmuştu. 

mıştır. 

Çocuğun feryadı izerine. 
e•İn önünde kalabalık top
lanmış iş zabıtaya aksetmiş

tir. 
F eyzullabın büyük oğlu 

ifadesinde, hiç düşmanları 

olmadığını •e bu cinayeti 
kimin yaptığını bilmediğini 
saylemiştir. 

Komşulardan sızan ri•a
yetlere bakılırsa, binbaşının 

karısı iki senedenberi 11S •.. ,, 
isminde bir doktorla seYİŞ· 

mekte imiş. 

Hadisenin cereyan ~ekli 
etrafında tahkikat yapılmak· 
tadır. 

Emniyet 
Müdürümüz 

-o--
Emniyet müdürü B. Said 

Öza-ür, au basan yerleri ıe· 
zerek icabeden tedbirleri 
aldırmış, ayni zamanda poliı 
merkez •• karakellarını tef· 
tiş etmiştir. 

Sofya - Londradan Telefonlanıyor : Müttefikler mahfi
linde abluka tedbirleri•e büyük bir ehemmiyet Yeriliyor. 
Harbin çab~k bitmesi için bu tedbir yegine 9arc olarak 
telakki ~diliyor. Birıün evYel harbi bitirmek, bltün Avru
pa milletleri; gibi Alman milletinin de hüriyete kavuşması 
için müttefikler siyaset, para ve kuvvet istimali hususunda 
her fedakarlığı ihtiyara karar vermişlerdir. 

Burada milletlerin ~uzanca bir işkence altında yaşamak4 

tansa muvakkat bir zahmete katlanmaları tercih ediliyor. 
µ, ·-AKINEYE l!A ~ EN: 

:ıııı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııt:ııtllt 

O V ç= ALMAN
YAYA iLANI 

HAAP )'ETTi 
~~~~~ ...... ·~~~~~ 

NORVEÇ HÜKÜMETI HA
MA YA TAŞINDI 

------·+'"'• .. ••M•t-·----
Dört Alma vapuru lngiliz

ler tarafında batırıldı ___ ___.._ .... _____ _ 
Londra (Radyo)~Saat 1,30 - Mlttafikler tarafı?· 

dan Nonveç sahillerine maya dökmeleri yüzlnden hadıa 
olan Taziyet dolayısiyle Alman ordusu NorYeçe taarrez et
miştir. fiükümet idare merkezini Hama şehrine ıaaklet-
miştir. . . 

Norveç"' büktmeti derhal umum1 seferberlik emrını yer-
mi~tir. Norveçteki Alman sefiri hükftmet nezdinde. t~şeb-

. h b d 111inmesını tav-büsatta bulunarak Norveçın mu ar• e en çe · 
siye etmittir. . 

Norveç hükumeti yaptıiı toplantıda harp dlnına ve taar-
ruza karşı koymağa karar vermiıtir. 

Alman haYa kuyvetleri1 Oılo ve Christians şehirlerini 
bombardıman etmiştir. Berıin ş•hri Alman bahriyelileri ta-
rafından işgal edilmittir. . 

Almanlar Skajerak'a milanatısh •ayinler dlkmiittllr. 

bulamıyacaktım. Benua için 
sizin aıalet ve in1aniyetini
ze iltica ediyorum. Viodanı
nız ne emrediyorsa ona ya
pınız. 

Ressamın şefkat ve mer· 
ltametini celbetmek için ıiy
lediğim bu sizleri ıan'atkir 
ondan peıin bir para kopar· 
mak için söylcdiiimi zaDno
derek bana dolar uzattı •o: 

- Siz hiç merak etmeyi
niz seTimli bayan, bondea 
size lıiç bir kötüllk ıel•ez, 

Ben, bu halden pek çok 
malacup olduiundan parayı 

kabul etmek istemiyerek ona 
dedim ki: 

- Ben size derdimi, fa· 
kirliğimi bu maksatla •t••
mıştım. lğer bana bir oda 

kiralayan ev sahibime şu an•• 
bir iş bulduğuma dair da 
bir iki kelime söyleyecek o-
lursanız, o zaman bu parayı 
bana peşin Yermeniıe de ıı .. 
zum kalmaz. Ci.eaç resaa•, 
bu sözlerimden bir hayli •ft .. 
teesair olmuş olacak ki bana 
on doları zorla kabul ettir .. 

dikten sonra beni aile ye
meiine de daTet etti. Ye· 
meii kendi daireainde ye• 
dik. Sofraya oturdujumuz 
ıaman bana ilk siSylediii 
söz ıu oldu: 

- Fakir doğmak, fakir 
düşmek ayıp deiildir, ayıp 
olan çahşmak istememek ıe
faletten kurtulmak için ha· 
yat sayaşına atılmamakhr. 

(DeY••ı ftr) 



SAHiFE 2 

Aarl Fallar: li•l•n 
&illencelarl ? 

_ ,3 _ 

742- Yollar uzaklaştıkça, 
Sevgi daj'ı aştıkça, 
Sedler dayanır mı hiç 
Bu aşk böyle taştıkça .• 

743- Hakemin düdüiü vu, 
Elmanın çürüğü var, 
Bizim kız nişanlandı 
Blinde yüzüğü var. 

744- Su akar tesdi dolmaz, 
Güz geldi çiçek solmaz, 
Bunu her zaman derim. 
Güzele doyum olmaz. 

745- Kıştan sonra yaz g-elir. 
Atıklara naz gelir, 
lenim güzel yarimden 
Bir ıepet kiraz gelir. 

74~ Çeşmeden iU aktı, 
Kalbin mi beni yaktı. 
i6yle tatlı şekerim, 
Seni kim çalacaktı? 

747- Se•gimi evsiz sanma 
Beai aleviİZ sanma 
A.ıka karşılık lazım 
Sevdim diye aldanma. 

(Ner gUn bir bilmece) 

lzairin haYasım 
ıösteren benim heran 

Çift~i ba•a bakarak 
Eline alır sapan 

(Halkın sesi) 

.... -

"'' • 
~ 

,,Utro" 2azetesi Paristen öireniyor 
Sofya - Molotofun (Sovyet Rusya Besarabyayı unutamaz!) yollu sözleri o kadar siyasi 

heyecan uyandırmıştır ki Fransız gazeteleri bunu şu suretle tefsir ediyorlar: 
"Bundan anlaşılıyor ki· Sovyet Ruııya musa•ahakar politikasından vazgeçmemiştir. Bundan 
Sovyetleriıı Umumi Harpte kaybettiklerini istirdad politikasını güdecekleri ıninası çıka· 
rılmaktadır. Binaenaleyh Sovyet Rusya hüyiik harpta kaybettiklerinden Baltık mıntakuın
dakilerini himayesine aldı. Finlindiyakilerin bir kısmını kendi topraiına kattı. Şimdi de 
sıra Balkanlara geldi,, demek istiyor. 

,,drtlr" gazetesin bir makalesi 
Paris - "Ordr,, gazetesi Molotofun nutku münasebetiyle şunları yazıyor: "Müttefikler 

Molotofun sözlerinden ziyade Sovyet Rusyanın harekat ve icri\atiıse bakmalıdırlar. Moskova 
bugün Almanyaya yardım etmekte ber devamdı.-. Romanyaya verdiğimiz garantinin yalnız 
bir Alman hücumuna karşı olmadığını da unutmamalıyız . ., 

~~~~~~~~-...... ~~~~~~~~ 
Resmi 
Otomobiller 

lstanbul - Resmi daire
lerdeki otomebiller kalka
cak ve yerine servis araba
ları ikame olunacaktır, ___ .... __ _ 
Cumaoya ·ı d 

Cinayet 
İlyas Babadağ adında bir 

adam, sarhoşluk yüzünden 
kaYga ettiği lbrabim Kutlu
yu tabanca kurşunu ile bo
ğazından ağır surette, Hasan 
oğlu Mustafa Takiyi de sağ 
ayağından yaralamış Ye za-E 
bıtaca yakalanmıştır. 

--· .... ·---
zabıta haberleri 
Bucada Zafer caddesinde 

Salih oğlu Kerim, Mehmed 
orlu mehmedin 5 lira para
sını yankesicilik suretiyle 
çaldığından yakalanmıştır. 

Skajarak Ablokası ve Büyük. 
uharebesi e 

z 
Belgrad - Zurihten bildiriliyor : lngiliz bahriye nezareti 

45 kilometre geniş olan skagerak boğazının abloka plinı
nı hazırlamıştır. Bu abJoka ls•eçin Almanyaya olan demir 
ve· maden nakliyatını menedecektir. Burada Alman harp 
gemilerinin barındıkları bir kaç limanı vardır. lngiJizlerin 
en yakın limanı 500 kilometredir. Bununla beraber lngiliz
lerin planında Alman filosunu bu limanların yerinne sıkış · 
tırmak tertibi de vardu· ki burada kati bir deniz muhare· 
besine de ihtimal verilmektedir. Unutmamalıdır ki umumi 
harpte de en iüyiik· deniz muharebesi bnrada olmuştu. ----.... ____ _ 
Norveç 

deniz liarbı 
Amsterdam - Almanyanın Baltık donanmasından 100 

g.emi dün ıabah saat 1 lde hareket etmiş ve Granbeltlen 
geçmiştir. Bunlardau 7 zırhlı, Sund istikametin.le •eyret
nıeğe başlamıştır. 

Alman donanması, akşam üzeri Kategat önünde müşa
hede edilmiştir. 

Alikadar mehafil, lngiliz-Fransız ve Alman donanmaları 
arasında bir deniz laarbi beklemektedir. 

Diğer taraftan lugiliz Ye Fransız donanmalarının da, bü
tiln 'NorYeç sahillerini abloka etmişlerdir. 

---~~~ımımım~~~~ 

§ Kahramanlar mevkiinde 
Loran otlu Loran idaresinde 

DOnkU bllmacenla ceva-.ı bulunan otomobilini AU oğl11 
Mehmedtr çarptırarak baca-,. l•lilik ,, dir. ı 

Ce•abı: "Çat•lkaya,, dır. ört Alman vapuru batırıldı 
Oılo - Din 6ilden sonra bir Alman ticaret vapuru ile 

5300 tonluk Alman pstr•I gemisi torpillere çarparak bat
anı ve mürettebatından yiU kişi bo&"ulm•ştur. iından hafif surette yara au-

(Son) •Hına sebebiyet •erdiiin- Dün akşa•a kadar üç Alman ••puru torpillere çarparak 
batmış Ye biri. de, Ingiliı; - Franıız koatrol semilerioin (dur!) 
emrini .&iıılımodiiinden batırılmıştır. 

-oo- den yakalanmıştır. 
Pek yakında bu eUtunlla t lkiçefoHlik caddesinde 
HAYATTA MUYAP'FAK Mehmet oğlu Neeatinin tize- F-.D 

OLMAK .•• rinde bir bıçak bulunarak ,..;:;;; 

-----...... ____ _ 
Mecmuası Suor Mecmuası 

Tefrikamı,ı:ı neşre başbyoruz. ahamıştır. Ayda bir neşredilea Fen Beden Terbiyesi adındaki 
,....,....,..,.,,. ..... ...,..,.., ••• ........................ mecmuasının 6 ncı sayısı ktymetli spor mecmuası, bu 

•ı TA MU V AF : " 1 k f d .. hafta da l'ayet güzel ve do· H :;A ·YAT .-a • :ayet guze ço ay alı mun- lu bir ekilde ıkmı tır. 
..,., f deracaatla çıkmıştır. Okuyu- S ş klçl ş h 

ı FAK O • 1 M K • . . por mera ı arına ara· .. f 1cularımıza tavsıye ederız. retle tavsiye ederiz 

ı --oo-~.:n: sıRıtI SANLI f r•Eib;;.";· .... ~hı~~;·;~;;,; .... 1 ı H•yaff• bir mevki aabibi olmak, ı ı BuııDn matinelertlen itibaren ı 
Hayatta parmakla gösterilmek, ısütün Izmiri sonsuz neşe "'• kahkalaa tufanına beia•k. s•-ı 
Hayatta sevilmek •e sayılmak, ı nenin en blyük komedi şala.eseri, İşte diinyanın en ıih· ı Hayati• mahrumiyetler içinde yaşamamak, 

Hayatta mutemadiyen bir çoban değneği ile hazan Jr~i1l1~~- LOR~L • HARDI f 
çayıra ve hazan da mezbahaya siirüklenen koyunların :Tarafından en son olarak yarablan •e burine kadar si- ı 

•ruhunu taşımamak. 
.. Hayatta zeki ye zafer kabiliyetinizi ölçmek, ırülmemiş derecede gildlriicii sahnelerle tlelu olan easalsiz ı 

Hülisa hiçlikten, sllrilnmekten kurtulup bir şey ı bir JFornedi Harikaıı ı 
olmak, yükselmek istiyorsanı~ yakında "HALKIN J ZAFE~ DONUC:.U J 
SESi ,, nde hayatta muvaffak olmanın sır ve ? Ô O .... 

d t f 'k b ı w .. h. ı TuRKÇK S ZL ı preleri hakkın a e rı aya aş ıyacagımız mu ım ı A . Ş f' . ı d w A I . ı 
h d b .. ··k b' · k ı.. t k ri bekle yrıca: MılJi e ımı:nn oı• nadolu seyahat erı yese~ 

•e r~ unkuı 8 
uyu bır ın 1 

apt ydara akca. esekJ tmalara hükmeden kartaJlar1n filmi. Metro jurnalde: dlnya-ı 
leyinız 0 uyunuz ve unu gaze e en esıp sa ayınız. ı h h b . S 

1 
L 

1 30 3 30ı ........ ~ ...... • • ..,.,,..., •••••••.,.••••• mn en son arp a erlerı, - canı ar: aerıln • . 

E ALJD IUlltllrp•rk 81nemas nda ı 5.30 7.30 9.30 da başlar, cumartesi ve pazar 11,30da vet V Bu lımirde ilk .lefa iki filim birden ı hafta arasında her glhı 1.30 da ucuz laalk seansları yuclır.ı 
-oo- •• k .................................................... .. 

Gun batar en .................................................... .. Su Teeflya 81hazları ı T s· T e l e f o D ı 
Her cilıetden faideli olan ViCTOR FRANCEN ı ayyare IDem&ll 36 - 46 ı 

VEBOLID cihazlarırıuzı kul- Geçenlere büyiik bir ders ~eş- ı FRED ASTKR GINGER lt.OGBKS ı 
Jaaınıı. kil edeeek derecede mühim ıaibi iki bilyfik sao'atkirın yarattıdığı eşine ve e•salino ı --------

Tediyede kolaybk. 
Beı senelik garanti. 
Vebolid Mağzası : Saman 

iskelesi Mimar Kemalittin 
Cad. No. 15 ..• Tel. 2365 
Telgraf Vebolid P. K. 72 

llilli Piyan~o 

'Dir mevzuu canlandıran mey- ı ender tesadüf edilen bir şalaeser ı 

ŞsimANZELIZE i: BUYUK DAN& ı! 
Aşk-ihtiras - Sefahat - Sevmek ve Sevilmek ihtiyacı -

Baron fils- Cbasa Gittry tal'a- ı rsevilen erkeiin fedakirlıiı ı 
hndan temsil edilmiş Fransız ı Ayrıca EKLR JURNAL No.8son dünya4hidisatı ı 
inkılabını canlandıran tarihi ı O ti 3 5 7 9 15 ..ı b ı ı 

b .. "k f• • yun saa arı: ve , ue aş ar 
uyu ılım ........................ _ ............................ .. 

Biletlerinizi ( SA~DET ) ICişesinden Alınız 
Çorakkapa Polit merkezi karıw No. 864._Hasaa labıia ÔadeıTelefoa3497 
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l 
TEMİZ YÜREKLİ YURBDAŞ: ! 

. d, ' Avrupanın kan Ye J:,arut koktuğu, ısbrap içııı ı 
lediği ıu dakikada biz yurdumuzda tam bir e ı 
altında, refah ve saadet içinde yaşamaktay~z. • 

Bu kanlı ve ıstıraplı dW'um karşısında yurdtf 
müdafaasını, · birliğimizden, '• kuvvet ve kudreU
doğan bir refah ve emniyetin idamesini te11it1 
dünden daha mütesanit, daha kuvvetli bulunıa• ıııı 
Ye bilhaısa Avrupa harplerinde en büyik roJii O • 

lıava kuv•etlerinin yarattığı facialar, yıkbiı " ' 
söndürdüiü hanımanlar karşısında havalarımızıll 
ması davasında dünden daha hassas, da~• 
davranmakbğımız icap edeceğinden bu milli 
üzerine almış bulunan Hava Kurumumuz ha\1• . 
zıa bir kat daha takviyesi, Cümhuriyet gençliği~ 
d.u. ~avacı~ığ~ ge~isinde uçan bir nesil haline ge ~ 
sı ışıne buyuk bır hız vererek lazım gelen ted 
almış ve Türkkuşu teşkiJatını, Gedikli yuvaıuııJ 
geniş bir kadrof ve daha esaslı bir program iJt 
mağa sevketmiştir. J 

Kurumun; bu milli vazifede muYaffakıyetJe ~ 
bilmesi, milli yardımın o aisbette genişlemesin• 
vakkıf buJunduğundan ve yurd davasında bütiio' 
ğını fedadan çekinmiyen merd ve cömerd f/J. ' 
ise her sahada olduğu gibi gençliğin kanatlandı 
davasında da Kuruma yaptığı yardımı genifl•, 
milli bir· borç bilecej'indeıı Hava Kurumumu; 
mizin her ferdinin gücünün yettiği kadar bu 1, 
iştiraJd.~i .. ~e~in i~in e~ u 1?üyüğümüz, Milli ŞefilO~ 
met Inonu nun gchıterdıgı yol üzerinden yirüıııelf 
kaydedilmeğe davet edecektir ve bunun için dıb 
partimizle el ele vererek lazım gelen tedbirleri 
her semtte, her köyde Parti ocaklarında faal bi~~• 
teşkil etmiştir. Halkımızın bu heyetlerle mesai•İP' 
rik ederek milli havacılık idealinin tahakkuku-' 
yük yardımda bulunacağından emin olduğumu 
Ierimle bildiririm... Hava Kurumu Iı:mir 

' Onursal Başka.al 

Bu Sabahki RadyoE. ;:~· 
-----:--::-~~.. . 
[Baştarafı 1 inci sahifede) ·tl'l 

yen laarp mübimmab yollamakta devam etmesi flı 
yeni tazyikler karşısında her ne bahasına elui1• 
deliiinden çıkarak, büyik bir harbı •ize aJ~ıfl 
sayılmaktadır. 

Paris (Radyo) - Almanyayı büyük bir telaşa 
Norveç kara sularına torpil dikülme batliseıhıi ti ' 
lnıiliz ve Fransız ıaı.eteleri diyorlar ki miittefik1'f, 
taraf sulara mayin atmışlardır ıBnkü karıılarınd• tf 
kanununa riayet et•ekten korka• bir Neneç 'ff ~ 
kudan her ... aıı istifade eden hi~ Almanya ıir•ltl 
lamlr defterll•r.llDından : 1 

Eıki •elediye 111afeltiti Ahmed NureGl"iuin batbıtl~ 
olan emlak satış ~edeli borc•ndaa clolayı baoiz edil jl 
Sultaniye malaalleainia K.apanixade .sokaj'ıada kain 49 
384 ·Jira kıymefü;ıdeki evi vilayet idare heyeti karatiJ~ 
müddetle mizayede çıkarılmı,tar. Taliplerin 2' Niıao ı 
tesi gini saat 15 te Vilayet illaro heyetiqc milrac•~ 
olunur • 

lzmir delterd•rhlından: 
Altd•llah Feniain •attıuak ı•boai:ııe olan Mitli 1 

betleli lıtor.uadaa dolayı lt.aeiz ••lil•n G&Hlyah Şaıtaıı'~ 
jıntla kain 14 kapı aayılı ve 1911 Ura kıymetiadei:i •1 

hlare heyeti kararile 21 sıla aiiıııldotlo ml1ayetleye çılı' 
Talipleri• ll Niaa11 Pazartesi srlnl ıaat 15 to Vilayet i y 
etine müraeaatları. 

Alm•n l"'l'•r;,t•r• it•• Çarını Na.,l AIJ~ 

Ölümle PençeleıııJ~ 
Nefes borulanmızın öteye beriye faıl• t~O 

durması bayahmııı telalikeye koyuyordu. :J• . 1,~ şiddetlendiği için aiırlıkları yelerine koy•~1 di~ 
bir saat kadar da uğraşlıkr. yerlerine yerieşt•~,ı~ 
baları yaktık. Tamam işe başlarke11 beD d'ıso' 
tellerinin birine çarparak Hemşayrin ces• 1 

kayli uzağa atıldım. ~~· 
Bu cazibeden kurtulmak için pek çek ~I 

uiraştİ•. Öyle ki sanki ıörftnmiyen bir kil ,4tt1 
enkazdan uzaklaştırmakta ısrar elliyordu. J,if 

1 şeyi unutmuştum. lnsanJığın ıücü fevkinde ef 1 
ma ile hayatımı kurtarmaktan baıka bit ş ,t~ 
miyordum. Hele IJu uğraşma ve boğutlll;.,1o 
nefes· horuıunun kepmasında ne kadar k•' 17'-

N~ıl elduiunu bilemiyorum. Bir ar~h~ >~~ 
rükliyen cazibeden kurtulduğumu hissettıfll~-~lf 
şımın arasını bırakmadan çelik kesmek ,~d'J 
devam ettiğini gördüm. O, beni çalışır 1 

• ı 
uğradığım ~felaketten haberi bile olma111ıtl•·tı, ~1~ 

Biz, dafgıçların elbiseleri öyle yapılill'~-"J 
diiimiz Aletler su altında alimizden ~~,,br 
dtişmemek için bu elbiselerin her ilet• "'' 
tel ıirid ve her iftti koyıc:ıık bir yer f

11 


