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IRAK KRALI iKiNCi 
FAYSAL t ' 111 ,. 

, ~l 1l',,,,._ U9ıffak Beyrut, (a.a) - Ofi ajan1ı 
' tı taı ı eden- Bağdaddan bildiriyor: lagiliz 
~·~ı, k!''.tır. M0 • kuvvetlerile Irak kuvvetleri 
~ ~1"11 ' 9etleri ve arasında hidise çıkmııtır. 
' 111•r idare Irak başvekili Raıid Ali bir 

~-. 8 k1t
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beyanname neıretmiıtir. Bu 
• ._,.. illette 1 beyannamede ezcümle şunlar 
q~t ... it .,. , 4,, .. 

1 
Utvetıeri yazılıdır: 

~ ttı~ f Q)'-lhır, Mlagiltere ile iyi reçinmek 
~ 'l •zı, ·ı için elimden gelen her şeyi 

"tıa ı''"Y•ıa 
1 
~~e- y•pmama rağmen lngiHı ve 

~ dıt, lb}a, •tnıe '~ Irak kuv,etleri arasında çar· 
' bi y pıfmalar olmuıtur. Memle-

~. s!ul>it det· 'k . ketin emniyet ve mftdaf•aıı 

vuında düşman mevkilerine ateıi karşısında tayyareler 
şiddetli hücumlar yapılmıt· bomba atmığa muvaffak 

olamamıılardır. 
tır. 

Çarşamba ve perıembe 

günleri arka arkaya Bingazi 

limaniyle askeri hedeflere çok 
muvaffakıyetli akınlar yapıl-

mıı ve limanda bulunan va
purlar bombardıman edil
miştir. 

Bir vapur yakılmış ve 3 
düıman tayyaresi alevler 
içinde yere dütürülmüotiir. 

86tün barekitta yalnız bir 
tayaremiz ü11üne d6nmemiı· 
tir. 

AMERiKA 
Hava subauıarı Brl

tanuaua gidecekler 
Vaıiugton (•.•) - Müıa· 

bitlik dmelc üzere bir mik
tar ha~a ıubayı yakında Bri· 
tanyaya gönderilecektir. Bu 
hava ıubayları barp ıeraitini 
yakından tetkik edecekler .. 
dir. ----
Beş VaFur 

Esleha ıe mühimmat 
• 

Basraua aıdıuor 

--o--
Fon Papen 

Geliyor 
Berlin (a.a) - Almanya

DtD Ankara büyük elçisi Fon 
Papen vazifesi baıına dön· 
mek üzere buradan hareket 
etmi~tir. 

Sa~db, N~pıyat 
Amiri ve Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 ,. 
SAYISI (100) PARA 

t'\'.°) .~Ut\ tsASıL l!fflK 

MORA SA-
iLI DE 

1000 lngiliz askeri 24 
saat çatıllk içinde sak
ı ndıktan sonra sa. 
imon torpidoga bindiler 

Londrn, (a.a) - Royterin 
Yunanistanda logiliz kıtala

rile bernb r bulunan muha
biri bildiriyor: Aldıkları emir 
üzerine 1000 kadar lagilis 
askeri 24 saat kadar sahil
deki çahhk arasmda relecek 
vapuru beklemiıterdir. Bu 
zaman içiode Almanlar bu 
kuvvete ıOO kadar tank ve 
tayyarelerle takip ctmiılerae 
de bulamamıılardır. Tanklar 
••hile gelmemiıler, yahuz 
tayyareler aramıılar ve gir•· 
mcmişlerdir. Biraz sonra bir 
torpito muhribi gelmiı ve 
lagilizleri alıp götilrm&ıtür. 

lngilizlerin saklandıkları 
esnada orada bulunıD bir 
Yunan polisi Almanları al· 
datmışhr. logilizleriu banri 
tarafa gittiği poliıten sorul· 
muş, polis Almanlara aldata-
rak sola gittikferi h•lde ••i• 
gittiklerici öylemiıtir. 

Bir lngiliz ıalbayı da bir 
otomobil ile Mora sahillerine 
giderken bir Alman elinde 
tabanca ile otomobile atla· 
mış ve Atinaya dönmelerini 
ihtar etmiştir. Ve arkaların· 
d n bir otomobil ile takip 
ediyorlardı. 

Bu esnada karanlıktan ia
lifade eden lngiliz zabitleri 
kaçmağa muvaffak olmuılar 
ve sahilde bir lngiliz topito· 
suna binmişlerdir. 

~t ll11Ju11 .,, • için lizım relen tertibat 
~ ,..!._ ''•b cenu · •lınmııbr. HDkGmet milleti 

..... , 1,,,..;•nun ılUı6aet• davet eder.,, 
' -.,,. - -Dn•m• 4 anc6 •alail.d•-

Hayfa (a.a) - Ofi ajan· 
ıı bildiriyor : Beı v•porla 
ııeleD esliha ve m&bimmatın 
tekrar yükleDmHİne emir 
••rilmiıtir. Bu malzeme 
Baaraya 11vkedllecektir. 

Ciddi mukabil taarruı ve avlama tedbirleri ahndıi• tak· 
dirde faıla tealri g6rülmedlji anlaıdan ailihh paraıltçller
dea biri. 
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ve subayla
kanunlarına 

Pasaport 
rın terfii 

dair yeni layiha 

Ankara - Paıaport kanununun 10 nuncu 
maddeıinin tadili hakkında hükumet Mec
Jiıe bir kanon liyihas• vermiştir. Liyiba 
Dahiliye ve Hariciye encümcnılerine havale 
edilmiıtir. 

Ordu sub•yluınıu terfiine ait kanunu:.ı 
üçlincli maddesinin E fıkrası~ n tadili hak
kında hazırlaı:>an liyiha da Meclise veril
miıtir. Bu liyiba milli miid faa encüme- j 

1 aiae havale oluomuıtur. 

•• --o-- 1 

,GOÇDEVAMEDIYOR 
İıtaabul - Auadoluya gidcc:eklerin ikinci 

kafileıi diia Ankara v•pur !e lneboluya 
sevkedilmiıtir. 

lstanbulda bulunanlardan bazılarının 
Anadoluya geçmekten sarfı : azar ettiL.leri 
görülm&ştür. Bu gibilerin cevleti zarara 
sokmamak için 48 saat evvel<len alikadar-

1 lara keyfiyeti haber vermeleri lüzumu bil· 
dirilmittir. 

ithal olundukları sevk kafill!rilelerine ma
zeretsiz iştirak etmiyenlerin meccani bilet
leri iıe yaramayacak, battal addedilecektir. - -- --o-

Muhtaç matbuııt men. 
soplarına yardım 

hazırlııklar • • 
ıçın 

lstaabul - Bugün belediye meclisine 30 
imzıh verilen bir takrirde yı; ılarl ve içti
mai vaziyetleri bakımında~ yardıma muhtaç 
matbuat müntesiplerine Basm Birliği tar•· 
fından yaptırılacak Bakım Yurdu içiu 
Çubukludaki belediye arsalarından birinin 
Baıın Birliğine terki talep eclilmiı, takrir 
kavanin encümenine havale edilmiştir. 

_DOKTORUN KÖŞESi_ 

Eski arkadaş nargile 
-2-

Tütün, patlıcan ve domates gibi sebze
lerin bulunduğu fasileden kalın yapral~h 
bi, nebattır. Bütün dünya üs1 ünde bir çuk 
çeıitJeri -vardır. 

Umumi olarak kabul edildiğine göre; 
tütün on altıncı asırdan önce AvıupadQ 

tanınmıyordu. Tütünün A.-rupaldarca bilin· 
mesi Amerika keşfinden sonradır. 

ilk defa Amerikayı bulan AvrupahJar 
oradaki yerlileri11, bir nebatm yrıpraklıuını 
yakarak, onun dumannn teneffüs etmek 
auretile zevk ve keyif duyduklarının far· 
kına varmış ve bir z da hayret etmişlerdir. 

Tütün bundan ıonra Amerikadan ispan
yaya geçmiştir. Tütünü ilk d~fa Fransaya 
geçirip tanıtan (1559 1560) yı l larında Fran
ıanıa Lizbon sefiri buluoaı; Jean Nicot 
adındaki zattır. Ooun içiu tütunüa içindeki 
müesair maddeye "Nikotin: Nicotine,, de· 
nilmiıtir. 

Bütün bunlara rağmen tütünün Ameri • 
kanın keıfiııden daha çok zaman (')vvcl 
Aıya kıtaıında Çiode ve Sib eryada bilin
mekte , ve kuilrıoılmakta ofo uğuou iddia 
edenler de vardır. 

Tütünün bizim memleketim ize ilk gmşı, 
•ı•ğı yukarı bundan 280 yıl evvel yani 
(1660-1661) yıllarına tesadüf eder. 

Tütli11ün içinde en tesirli madde olan 
Nicotin'deD başka, glüten, rıişaıts, potaı, 
nebati h•zımlar, yağlar, huliı.avi maddeler 

(Hl\LkiN 5Esı) 
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.. -~-.;;. S ehi r H a be r 1 er i .. 
ltbalat ve ih a- İkinciLiseatle
cat hak ı da tizm bayramı 

Gümrük ve inhisarlar Ve
kaletinden şehrimizdeki aJi
kadarJara gelen bir tamimde 

ithal veya ihracı Ticaret ve
kilati tarafınrlan kwulmuş 

birliklere tabsi.1 edilmiş mad
delerın hususi emir alınma· 

dıkça birliğe dahil olmıyan 
müessese ve şahıslar tara-
fından ithal ve ihracına kat
iyen müsaade «diJmemesi ve 
aksi takdirde rnesuliyeti mu
cip elacağı bildirilmektedir. 

--m--

Liseler olgunluk imti-
hanları başııuor 
Şehrimiz JiselerindP. Pazar

tesi günü olgunluk imtihan
larına başlanacaktır. imti-
hanlar 14 Mayıs Çarşamba 

günü akşamı nihayet bula-
caktır. Liıe bitirme imtihan
ları 6 Mayıs akşem2 bite

cektir. Orta okullarda imti

hanlara deYam edilmektedir. 
-----o---

BORSA HABERLERi 
13·35 kuruş arasında 1528 

. çuv;al üzüm, 11,25 kuruştan 
101 çuval incir, 38 1'uruştan 
5500 kilo zeyt nye;ğr, 29,25 
kuruştan 67 çu~ al sisam 
satılmıştır. 

Her sene Mayıı ayı:.:da bir 
atletizm bayramı yapan iz. 
mir İkinci Lise gençleri bu 
seneki bayram için iyi ba
ıırlanmışlardır. Bu sene at
letizm bayramı, yüzden fazlal 
zeybek ve 200 kadar jim· 
naslikçinin iştirakiyle de zen· 
gialeıecektir. 

19 Mayıs g.?nçlik bayra· 
mında yapıhıcnk ıpor mü· 
sabakalauına bu iyi yetişti

rilmiş seçkin talebe de İftİ· 
rik ed~ceklir. 

--o--
Belediye 
Reisimiz 

Belediye reisi doktor 81:lı
çet Uz bugün sabahleyin 
şehir dahilinde umumi bir 

kontrol yapmış ve bazı fı

rınları da teftiş etmiıtir. __ ., __ 
Gelenler, Gidenler 
Aydın meb'usa B. Nuri 

Göktepe Sökeden ıehrimiıe 

gelmiş, Manisa mebusu B. 
Saim Menemeue gitmiıtir. 

---o--
Valimiz 

Zir i vaziyeti ve kaza iş· 
)erini tetkik için Vali B. 

Fuad Tuksal dün Bergama
ya gitmiştır. 

! LAN 
Izmi 
Türk 

tramvay ve elektrik 
Anonim şirketinden: 

15 Mayıs 1941 tarihinden itibaren yeni tesisatın. rekord
manın yapılması için mer'i talimatnameye tevfikan icap 
eden melzem abone tarafından şirketimize temin edilmek 
şartile, şirketimiz ş~bekesine raptedilcbileceği sayın halkı
mızca bilinmek üzet'e ilan olunur. 

Abone, işçilik halikı ile sair maurifi şir ketimize tediye 
etmek mecburiyetindedir. 

Branşmaıılar , şebekenin mütemmim bir cüz'ü .. ü teşkil 
etmekte oJduğundau, şirketin malı olarak ka~acak ve uakH 
mekan halinde Çlkarılamıyacuğı gibi başka bir yel'~ de 
nakledilemiyecektir. 

Bras şm&n yapıldıktan sonra abone, buou ktıllındığı müd-
detçe, branşmao kirası ödemiyecektir. 30 3 

BOŞANMA Si 
VE TEDA 

(3) Yazan: Halil 

Diğer bir misal: 
Hafman adlı biri bu tedavi 

yor. Karısından şiklyette bulu 
tor bu kocayı olanca dikkati 
Karısını da lıuıuıi bir surette 
sonra diyor ki: 

- Bay ff•fman suçlaıuouz. 
çok seven karıaıun kıskançl 
edecek hareketlerde bulunu 
yüzden asabiyete duçar oluy 
asabiyet bliyü k bir ibtilif a m 
Neticede bir arada yaşaya 
bükmediyorsu auz. 

Halbuki eğer siz karınıza 
alika gösterecek, onun velev 
taleplerinden kabil olanları is 
hırını tatlılık ile ikna elleai 
meydan kaim az. 

Bu dediğimi bir iki ay b 
Eğer aranızduki bınudet ber 
yiae geliniz, o ıamaa size 
vermek suretıyle aşkınızı gal 
birbirnııı yeni ~şıklar sıibi 11 

Üçiiacii misal: " 
MadamŞııvafis sanatoryum 

yor. Kocasının ele avuca ı 

paradan batka bir düşıünceıi 
kendisini ihmal ettiğinden, 
ceJeri eve p ~k geç geldiğ 
başka kadınlarla dı geçirdi 
ediyor. 

- Sona 

SPOR HARE 
Bugün A1tiuordu - De 

Gençler birliği arasında mi 
larıoa devam olunacaktır. il 
30 da Altınordu - Demirspo 
pılacak, diğer maç 17,30 d 

-.!' 
lf :/o 

Bugiln ve pazar güDii icra 
küme müıam•~kaları hikem 
Jeri aşağıda gösterilmiştir: 

Cnmartesi günü yapılac 
Demirspor roaçında orta 
Balöz, yan bi kem Mustfa 

• fer Koral. 
Pazar güaü yapılacak Al 

maçınıda orta hakem Ferit 
hikemleti Mustafa Balöı 'I 

Altıoordu - Geuçlerbirliğ 
hi~·em F~bmi Eriş, yan bi 
saıoğıu ve O ıman Ereaıio. ___ ... _____ _ 

FA YDALJ BiLGiLERi: 
-·---------------------

f ELHAMRA Sınemasındaeugüo i Çiçeklerin uz 
:Bugün muazzem ve muhteşem bir aşk, kahramanlık ve fe- ~ det dayanın 
ı dakirlak filmi, Rogers Raogershı cibanşumul eseri : .-

f ~!::;:1) Zafere Doiru i ne yapnı 
:(Tabii r"nkli) Yaratanlar: Speucer Tracy • Robert Young • Vazoda duıan çiçekleri 
ı Jarnalda ec 1011 ve en mühim harp haberleri ı taze kalması ve dayanma 
: Seanslar: her güu 2 - 4-6,30 ve akşamları 9da başlar ı k 

içine daima bol su o 
ı Cumartesi ve Pazar günleri 11 ve 1,30 da başlar ı k. 
:Dikkat: Haftauın bütün günlerinde ilk seanslar UCUZdur.: hararet derecesi odanın 111 

ı Fiy tlar: Birinci 20. Balkon 25, koltuk 30 kuruştur. ı malıdır. 
a • TELEFON: 3646 Sıcak bir od&da vazoll 

f Tayyare Sinemasında f 
l lmperio Arjıntinanın rakibi - Madrid sahneleri yıldızı ı 
t altın ye billur sesli Estrelita Castro'nun ı 
ı Y aratbğı hpaoyolca s6zlü, şarkılı, danslı ı 

f SEViL BERBERi 1 
ı Şen • aeıe, II!Usikili ve lükı dekorlu hüyük op~ra fitmi t 
: Ayrıca: lngilizce sözlü [ Havay Becelerl ] ı 
% Matineler: 3-5-7 ve 9,15 te. Cumartesi veı 

olursa çiçekler sörper. 
konulacak suyu bir iki s• 
bulundurmalıdır. 

Vazonun d:bine küçilk 
yahut nohut l<Af uru konur 
ve r~nkleri ayni canhhkt• 

Uzun saplı çiçeklerda ı• 
rak bulunursa çiçek suyu 

l1e gıdas11tı ahr. Yapr• 
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3 Maya• 1941 

11 NLIK 

lt .. .... .. ........_. . ..,___~--
d'• Opek 
~lnıan 

~~ -2-

22askeri kurtarmış 
köpeiini esir etmiş 

~'itrı,~" Pyck, irtibat va· 
1 n .. ; harikalar yarah-

~~fe ._e 180 kilometre 
lllted' 

~ )tler· ıyor, düıman 
'·~•ler~llden, raıl .. dığı 

1 bili en llıasal ııyralaca· 

min etmiştir. 
Dyck ile efendisi bu on 

günlük meıuniyetin hitamın
da Paristen kıtalanaa dö· 
nünce alaylarile beraber 
Montmcdyeye sevkedilmiş · 

ler. orada ileri birlikler ile l. -· )Ot, 
L~L- lemaı ve irtibat vazifesinde .,..:... ~ı,, 

•ı ltlQ Ve fiilJeJer pat· kullaDılmışlardır. 
• 

1 ~)) '" Yerlere uzana· 1 O M t 
,_.t~~~te r&ıültüterind~n a yıs aa r· 
"'1t~ . tlJordu. d 

!ad~ ıllı harp ateıini rUZUD 8DS0Df'8 
ıtt Rıtche köyDnJe 10 mıtrıa Aluıao toarruzu 

L' ~:~,.ke11~iıi, katiyea gününde tayyareler müthiş 
''d-.ı ' roıtermeaaiıtir. ğürültüler ile bombalarını 
)•t.a.~1• kqrıun ve ıül- Frao,ız lutaahna yağdırır 
' bir altında, ilk an· ken Dyck oiğer arkadaşları 'l •.. . J b h d b. 1 d Dır ilik ıöıtcr- u c~ ennem en ıç yı mı· 

1-r~ I011radan buaa yarak ateı battiyle Ct'phe 
~itti dt, Eıaıea diğer gerisindeki Fransız kuvvet· 

e ı Jeri arHında irtibat vazife-..__ • ııbran Dyck 
"'ta_ terini mükemmelen ıörmüı· 
1\. · teı.1·1- terdir. 
"?t~ da· ı.:eli •aıifeler· "d,, P.t •illa hazar bula· Bir fÜD Dyck, sırbndan 

et. b '••ll ea ileri iiç mitralyöz kurıuuu yeınit 
~-d~~ll•n mitralyöa ve çok lcan kaybetmit ol· 

•it ~ •ıkerlere emir maaına rağmen yerlere sü· 
"•' b .. !~~i teblikeli İfler rüne türüne, gene kıtasına 
'I\ hlllQ f dönmüıtür. Bu mabarebcde 
elit ediliy d e encliıine Dyckin arkndaşlaıından üçü 

, • i11, L. 
0

t u. D1ck dt. 
l 'ttlt,lt Qtraber, tehlike· de can v~rmişlerdi. 
'' "I' •diyor ve daima Dyck yata arı iyileştikten 
t.t 1111 L. b ıor.ta ötede bcıide kalmı• qı, Qera er dönü· " 

mecruhları uamak işine me• 
ti- mur edilıni~ ve irtibat işin-
l( esir de olduğu aibi bu vazifede 

b. A) de tamamen ı:nuvatfak ol• 
.~t .. _ ... lbor 

le ~!••ı1a: muı, yaralı 22 Fıansız aı• 
d•~ ~-~ • Dyck, efen· kcrinin hayatını kur tarmıı· 

'~~ti ~ t kararıiba tu · 
. ·,i dıta i~l'Q eıir olarak Garp cephesindeki mu· 
~L d, be d&ıman kö· harcbelerde Jorjun emrinde 
~· '•berinde ıc· bulunan on ordu köptğia· 

~~--il ~ö den alh•ı ıeref meydauıııda 
: ~., d, Pe~derinin ya· can vermiıleı di. Jorj bir gün 
b, 16yte olmuı· baıka bir vazifeye memur 
~· •fe1ad· . edildiği cihetle. Dyck ile 

' it 11•Yle beraber sağ kalmıı olan diger üç 
\ ~'i 111 

bu iki düıman köpcii bığlıyHak cephe 
lıt._;tı b~:•~tın görmüı geriıine götOr~ck üzere bir 
L ~1't. •le Y•rnna ça· furgo nlİ bindirmiıtir. Fakat 
~~~il ~a fedakir ve sadık Dyck, bir 
~' tfe Pe~leri, yak· fırsatını bularak taım&1ını 
">t~ ~İt lldlıı efendisi çıkarıp kurtulmuş ve ateı 
"~l>•aaıe'e kapamıı, batbnda 40 kilometrelik bir 

~~t'lt ~ dııında bek- meıafe katederek efendiıini 
\ j•, • be •lldiıi içeriye ıelip bulmuıtur. O andan 
~-~ ~,c._~1111 1l köpekleri, itibaren Dyck ile efendiıi 
~j. , \i ..... etmiıler ve birbirinden ayrılmamıılardır. 
i ) \ lai~11111tlardır. Fakat Bir ıün Jorj, bir Alman kur· 

rı 't"t Yet bu k.. k· ıuniyle yaralanarak bayalmıı 'il , r ıt111 • ope 
\ ·, t'k () •ı ve zincire ve bir bataklıi• yuvarlan· 
~~~ '' da Yclı ile beraber mııta. 
t ,; ())tir " 111&1t&r. Erte1i Dyck, derhal efendiıiDia 

-. ' tfe .. d' • · b '-1 ~ 1 \.. ~ da, .. ııını ısır- ark1111ndan at•• •ı• at a· 
~-._ t, ~•il k6peğine mıı ve kendisine gelinceye 
[~,, 4- }er'lldisi, vaktü kadar sayun sathında tut· 
'~~ ~.,11,::tek pençe· muıtm. 
~~- '''- •laydı mu- Eğer lıöpek bu fedakir-
~~iı~,' bir P:taalayacıkb. lığı yapmaıaydı, Jorj boğu-
~\' ı ... , n'· da •JDİ lop gidecekti. Dyckin men-
\.~ ~,' d,lll .Yclt'in me- sup buluDduia 23 üacii 
~t ~ti d:~,ı~ llç düı· mlbtem)eke alaynnn 3800 
~"~~. 1 Y•kalan· erindeD ancak 250 ıi ve 
ı. l tl11 L Dvck ile arlladaıı Riri Hğ ,,,,,Q .. 111 ' I 

--..·~.a~İy)e 0••ff•lcıyet- \ralmıılardır. 
·~ bir tıfeodiıine B11riin Dyck, efendiıiyle 

llaeı11111i1et te.. beraber Lyon ıebriade bu-

o~ 

BABA MI 
Basmnnede g yet güzel 1 

bir bahçesi bulunen bir kah
veye oturdum. Az ilerde 
ytşil atlaalara gömülen bul
var, aceleci yolcularla '5onu· 
şuyordu. Dtişüncemin içine 
ıığır bir balyoz gıbi, türlü 
renklerle boy lı hBtıraler di
zilmişti. Bazıaı kırık: bir ay· 
nade., bazısı paslı bir zincir· 
dtt, lturu y•praklıcr sanki 
bay t vermekle meşguldu. 
Fıkir ve düşüııcderimiu ha· 
tar1ılarıoc açtığı bu schn yi 
yl!.nımda beliren bir ihtiyar 
kap.attı. 

Hayretle bir birimize ba
kıştılf. Karşımda &'IJI koJu 
yok, iri vücutlu. uzuu boylu 
hır adam belli ki heyecanın
dan titreyordu. Ben bu mec• 
bul b yı etin içinde kendime 
inanamayacak tekilde bnre· 
ketsiz duruyor ve karşımda· 
ki adamı tammağa uğraıı
yordum: Uzun süren bir sii· 
ktııttan ıonra : 

- Baba senin adın ne? 
diyebildim. 
Karşımda durao ihtiyar : . 
- Oğlum Adnan, diyerek 

beni kucakladı ve iÖZlerim
den öptü. Buauo Çimcnte
pede şehit düıtüğüoü haber 
vermişlerdi. Onuo sağlığın
ıian ümidimi kesmiştim. Li
k in bu gün hayretle babam 
kucaklarken, bahtiyarlığını 
•nladım. 

Biraz ıonra ıarsonun ge· 
tirdiği kahveyi içerek ba
bam başımdan geçen · vaka· 
ları kısaca olatmıia baş
ladı. 

- Oğlum Adnav !.. As· 
kerr. aııhadığıaı gün içimde 
tüten sı.vittcin. coşkunluğu 

ile Ksfkııt cep~cıinc gö· 
nüllü yuıldım. lzmirli yüz
başı lznt beyin kumandası 
altında 23 mart aababı lz
mirde Baımabaneden hare
ket ettik. Anadolunun içine 
dolup boıalan güzelliğiı. ha· 
tırahmu& aksettirerek yürü· 
yordum. 

Nihayet Kafkas C()phesıp 

ne yanaşhk ve d r geçitle· 
rle çevrilmiş Boz tepeye 
yefieıtik, Dfişmana saldırma 
zamanı gelmişti. Yüzbaşnnı· 
zuı; .. Şimdi k1ttşıda uyku 
a.atlerinde bulunan düşman· 
ların arasına gidecek gönül· 
lüleri görmek istiyorum,, di-

yen sualine. -Hepimiz ha· 
zırıı!. diye cevap verdik. 
Nihayet 9 kiıi ayrıldık. El-

lerimize birer tabanca ala
rak 2000 metre ilerde bu-

~ 

nuloyor ve oradft harpten 
evvelki nomaralannı ahne
de yapıyor. 

Franıız h•yvaulan koru· 
m• cemiyeti, 22 asketin ba· 
yahnı kurtaran bu fedaklr 
~öpeie bugünlerde bir ma
dalya verecektir. 

-Son-

L R AN . 

NLATTIKLARI 
lunnn düşmrmlara doğru yü
rüdük, Saat bir !aralarında 
hep birden sifibluımızı pat
ıattık. 

Ani bir baskına uğradık
lannı Enlıyau Ru5 askerleri 
kendilerini müdafaa etmek 
üzere silahlarını ~apıp ate
ş'e ba.şlodıl r. Yav ş, yavaş 
vnzifemi:ıi tcmamile ifa ede
rek, hiç bi:inıiz yaralanm • 
d n Boztepeye ç kildik. Za· 
vatlı Rus askerleri gecenin 
karanhhında, şnşkınıık ve 
korknkhğm neticesi birbirini 
öfdürd üler. 

Bu haberden memnun o-

lan Atatürk, bizi Çanakka
leye gönderdi. 

*** 
21 Teşrio Cumarte i gfi

nü düşman a~kcriic rı ge
bın bir çarpışma oldu. K r
şımızda binlerce asker bu-

lunuyordu. Baıımızdaki kıy· 
metli yüzbaşımız izzet bey 

bir ı urşucla yaralıu1dı ve 
"ukad1ışlar ıooa k dar dö· 
vü~üo,, diyerek göılerioi 

k5'padı. Kaybedilecek vakit 
yoktu. Derb~I dü1ma11 üze

rine yürüdük. Uzun ıüren 

bu ç rpışma karanlık bas· 

maaile bırakıldı. Sabah he
nüz ~afak sökerken düıman 

tarafında top sesleri du
yulmağa baıladı. 

Hep beraber Çimentepe
yi tuttuk. Uuzun halatlarla 
tuplan tepeye çıkarmsğa 

baıladık. F kat sol kolum 
tekerleiin ortasında birden-

bire ikiye bölündü ve bay
gın olarak yere yuvarlandım. 
Gözlerimi açtığım :ıaman 

keadimi bir çadırda buldum. 
· Kolum kalin sargılarla bıi· 
lı idi. 

Arkadaşlarım düşmanlara 

am n vermeden, at~şe baş· 
i mış ve kosl oca atayı geri
letmeğc muvaffak olmuşlar. 

Beni h!!!rp buici çıkardılar. 
Faka t, düsnıandan kinimi 
almak istiyordum. 

26 Ağustos sababı Türk 
ordusu Afyon ıırtlarındao 
Akdeniıe doğıu ilerlemeğe 

başladi. içinde köpüren ka
mm ve Türklüğümün yüce
liğile kendimi tutamadan 
tek kolumla savat• koı· 
tum. 
Oğlum on kişi ile, on bia 

kişiye galebe çaldığımız; 

topa, ıüngüye kartı yalnız 
göğsümüz& siper yaparak 
yürüdüğümüzü, ve bu ıayede 
nltın destanlarla dolu mu
kaddes topraklarımızı dit· 
manan çizmeleriaden kurtar
dığımıu unutma. BazeD üç 
dört kişi ka şımızda bir ta
bur durdurduk. IÖlmedik, 
öldürdük. 

Biraz ıonra babam, cebin-
den çıkardığı, kırmızı kaplı 
bir defteri bana uzatb. 86-
yük bir dikkatle yaprakları 

- Devamı 4üncü sahifede -

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket baataaeal 

Rontken mütebaH111 
Roatken ve Elela.trllr tedaylal 
7apıhr. lklad &eyler Sokak 

'~ N., THL.Ef:"ON. 2~41 

Yer yUzUnde bir cennet kö,esl 

ızmir beledigesi Kadif ekalesi kır gazinosu 
--w,~ 

,.. 
bit .... 

lzmire gelip de yer yüzünde hakiki bir cennet köıeıi 
ol D Ozmir belediyesi K dife Kalesi gazinosu) nu ıörmi
yer leri lzıuire gelmemiş, lzmiri görmemiş sayabiliriz. • 

Halbuki lzmiri ziyaret edip de ıebrimizin her köıeııne, 
her noktasına nazir ve hakim bu fer9bh ve rönül •çıcı 
tarihi ve ıairane mevhie çıkanlar biıtün lzmiri bütüa ıilzel-
Jikleri ile birlikte ve ayni zamanda görm6t ve temaıa 
etmiş olurlar. Müstecirinin gayret ve nezaketi bir kat daha 
kıymetlendirmiştir. 

Gece gündüz gazinomuz açıktır. Servisler gayet muutazamdar 
SON SÖZ: Bu litif ve müstesna yeri görmiyenleıe ha· 

kikaten acıa1r .. 

Avrupa yüksek sa 'atlar 
ektebinden diulomalı 
( azım Sa güder) 

Kemeraltında Meserret oteli karşısında (67) namarab 
mağazasında en son modaya uygun kadıa - erkek elbieeleri 
dikmek ve mevsimin modern komqlar satmak saretlyle 
mliıterilerin memnun etmektedir. 
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·!AD YO 
JAZETESINDEI 
oadradaa bildirildiğine 

e lngiliz kıt 'alarının Yu· 
iatandan çekilmeleri ame· 

!8İ artık nihayetlenmiştir. 
ıdlirken fagilizler büyük 
!aklarla karşılaştıklannı 
ir etmemektedirler. Bu
ıla beraber kıtaları düı· 
ııa •ğır zayiat verdirmiş
lir. lngiliz zayiatına ge· 
:e Çöıçil Yuaanistana çı· 
'ilan aıkerin 60 bin kişi 
ıafuau bildirmişti. 41· 45 

kişi araıında askerin 
Jiyesi yapılabildiğine gö· 
'laıiliz zayiatı 15-19 bin 
ııaıadadır. Bunların beı yü· 
1 denizde nakledilirlerken 
ıa&ılerdir. 
Gelen haberlere göre fn
iıler Basraya yeni ku•· 
der çıkarmışlardır. Irak 
lıerJeri buna mani oJama
ıılaraa da lngilizlerin bazı 
ryare meydanları civarında 
J>laamağa ba1lamıılard11. 
·ııiyet had bir şekil almıı
•. lagiliı hiik umeti Loudra 
t:lyoıa Yaaıtaaiyle Irak mil-
ine bir beyanname neıre
rek Reıit Geylani hükô· 

htinin gayri meşru oldu
' aa, bazı komıuları tara· 
odan tanınmadığı, Suudi 
1rabiıtaaın da bu hüküme· 
1 muahcdelerin icapJarını. 
! m•i• davet ettiğini bil · 
J rmektedir. 
ı Balkan yarımadaıındaki 
ıareklttın ıoDra bütün göı
r ıimali Afrikaya çeyriJ-
ıtir. Burada vaziyetin İo
liıler için az çok nezaket 
sıbettiği anlatılıyor. Al
aDlar takviye kıtaları al
ıı olacaklar ki T obruk un 
ı müdafaa hatlarında bu-

aduğonu bildiriyorlar. Ma
aaf ih Almanların T obruk 
:erine yaptıkları hareketin 
,bameti gizlenmiyor. BuDun 

iveyıe karıı yapılıcak bü
lk taarruz için başlangıç 
maıı mı:;htemel görülmek· 
dir. 

Beyrut radyosuna iÖre 
!oıkova Çin lideri Çankay • 
ıki Moıkovaya davet et . 
ittir. 

e~i bir yangın 
lıtanbul - Sabuncu ha
ada B. Kimile ait Krem 

, 1 ıalithınesinde yaDgın çık· 
ıı, Ha1an iımiDde 14' ya· 
ada bir çıHk bsva gazıoıo 
atlaması neticesinde alevler 
eriıinde kalarak yanmış ve 
mBıttir. lmalitbane işçile-

· ı aden Bora adla 28 yaıında 
. r kız ağar, diğer bir işçi 
afif ıorette yaralanmışlar
ır. 

B&yümek istidadı ıöateren 
ıaıın itfaiyenin ı•yseti sa
•inde, yalnız imalitbane 
•adıktan ıoara ıöndftrül 
Bıt&r. Yangının nasıl çık

ı tJ tahkik olunmaktadır. 

(HALkiN SESi] 

RADYO-
HASTA AKI Y unanistanda Umumi vazi-
CI KURSU Dört 

Mevhibe inönO huzur- glrmı 
lngillz fırkası yet hakkında 

Alman fırka- görüştüler 
ıarlle ıereflendirdiler sile harp etti 

Ankara - Yardım seven
ler cemiyetinin teşebbüıile 
dün Cebecidelci hastanede 
bir hastabakıcı kursu EÇıl· 
mışbr. Açılış merasımıoı 
yapan Mevbibe laön6 buzur
larile ıereflendirmiıler, has
taneye gelişl erinde ve ayrı
lışlarında haslane erkanı, 
kursa yazılan bayanlar ve 
büyük bir kalabahk tarafın· 
dan alkıılaomışlardır. 

--mi--
MU-IRAKTA 

HAREBE DE
VAM EDiYOR 
-Bıştarafı 1 nci sahifede-

Londra, ( ı.a ) - Royter 
bildiriyor: lralıt kıtelarnun 

Abbaniyede tahıid edilmesi 
çarpışmaya sebep olmuştur. 

Bu sabahtan itibaren Irak 
ku•vetleri logiliz kıtaları 
üzerine ateş açmışlardır. 

Muh.rebe devam etmekte
dir. Raşid A li vazifeyi yeni 
ıı&ldığı zaman lngiliı: muahe· 
deıinc ıadık kalacağını bil· 
dirmiş olmasına rağmen in· 
giliz askerleriaio lraka ihra· 
cını bilihare kabul etmemiş
tir. Mahalli Irak kumandanı 
lngiliz askeri barekitına mü · 
saade edilmiyeceğini, olma· 
dığı takdirde ateş açılece.ğını 
bildirmiştir. Irak balkı lngil· 
tere lehinde olduğu gibi 
lngiliz Irak dostluğuouo 

devam etmesirtİ istemekte
dir. 

Raşid Ali Iuıiıtereye kar
şı koymak için Almenyadan 
yardım istemiştir. .... _ ............ _ ..... . 
ZA iTA .. ................... ~···· 
Üfürük~ülük 

·"' 
Anafarte.lar caddesinde Sa-

it oğlu 76 yaıında Ömer 
Karagülle bir takım saf hal
ka muska yazmak ve üfü • 
ıükçülük yı pmık ıuretilc 
dolandırıcılık yaptığı haber 
alanmış ve yepılın takip ao· 
nunda suç üstü yakalanmış 
ve mahkemece tevkif edil
miştir • 

--o--
Y ra amak 
Servilim"sçitteı Hasan oğlu 

kası1p Hüseyin bir kavga 
meselesinden karısı 36 ya · 
şındı Meleği bıçakla kar -
nııtdau yual~dıjuıdan yaka
lanmıştır. 

__ .. _ 
Kahire, (a.a) - Royteriu 

muhabiri bildiriyor: Yunaniı
tıuıda günlerce devam eden 
dumdar muharebelerinde iki 
Azanak ve iki lagiliz ki 
cemaa dört fırka bolunmaht• 

idi. Bu kuvvetler yardımcıla
rile berabu 60 bin kiti 
kadardı. Buaa mukabil Al
manların 20 fırkası ayrıca 
motörlü Ye zırhlı farkalariJe 
mühim miktard• tayyareleri 
bulunmakta idi. 

Almanlar 200 bin kişi ile 
beraber 1000 tayyare ve 
3000 tankla biicum etmele
rine raj'men lagiliz kuvvet
leri mütbit bir mukavemet 
göatermiş ve Almanlara her 
cihetten çok Dğır ~zayitat 

verdirmİ§ ve döıt def yap· 
tıkları hilcumları akamete 
uğratmııtır. 

Tabliye esnasıuda evveli 
askerin tabliye iti bitiri!miı 
ve ıo ra m•lıeme yüklen· 
mittir. Götürülemiy~n büt üa 
askeri mal:ıeme ve eşyalar 
tahrip edilmiştir. 

. . , h . .... 

HÜ 1 asaları 
~ ..... --------------w u ıus,, 

Hava 

Vaıington (a.a) - logil
lereain Amerika büyilk elçisi 
Lord Ha1ifaks hariciye müs
teşariyle görüşmüşlerdir. 

Bu görütmc:de umumi ••· 

1 

ziyet Ye biıbusa Irak mes 
eleıi gözden ıeçirildiii ba· 

I ber ver~~.:~t!dir ._ 

l Alman 
Kuvvetleri 

-Baftarafı 1 İnci sahi/ede
bulunduğu iki düşman ara
ba kolune harruz edilmiş ve 
kolun ekserisi esir edildiği 
gibi ağır zayiat verdirilmiı
tir. Almanlar bu ar.i hücum 
karıısında neye uğradıkla
rını bilemcmişlerdir. 

Kahire (a.a} - Tobruka 
yapıl D en şiddetli taarruz 
dün yapılmış, bu taarruza 
mühim miktrırda tanklar İf· 
tirik etmiı ve Garp ve Ce
nubunda harici müdafaalara 
tevcilı edilmi ştir. 

Şıddetli muharebeler de
vam etmektedir. Düıman 
hücumları ağır zayiatla püı· 
kürtülmüı ve 11 düşman 

. tankı imba edildiği gibi ye· 
niden esir ahnmıı ve ağır 
insallca da zayiat verdiril· 
miştir. 

( 

' Amerika bati' 
ciye nazırı 

diyor ki: __ .. __ -

Vaşington (ı.a)- 8 t'~. 
del Hul gazetecilere ~: ... 
natta bulunarak Aaıerı el•· 
daki bütün yabancı ID"'ttl' 
atı bloke etmek aıere il' 
kikatta bulunduğunu ,a~dl' 
mittir. 8. Kordel Hal ~ ,, 
kün ve f aydah otac•~ir 
kanaat basıl ediJdii! tak eli· 
de bu tedbire teveııtil ' 
Jeceğiai ilive atmiıtlı· 

- .. ---
Avustralya 
Başvekili 11, 
Londra (a.a)-Avaıtr' ,. 

Başvekili B. Menziı~ ~.I' 
rikayı ziyaret edecefi L 
rada bildlrilmekted~ 


