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ti~ 15 G.. d 293 . ilnt k un e 
~ Cflde)ı • 1!'-Ü· ıtayyare ay· 
~h esın . bett le 
enı11ıiyeti 

12 
.............. __ Londra, ( .a ) - Geçen :n: logiJiz b hriye hafta Mibvercller 113 tay· 

l'Ptıiı rılı~· Aleka ndı- yare kaybetmişlerdir. Bun· 
d' dinı· ıt beyi radyo· ların 28 i Alm n olup l ıı gil 
t ok •Yetıler ve gaz le· tHe üzerinde ve mütebaki 

dq t 11Yl1tJ 
~b ~i in .

1 
'' anlıyacak· 87 A lman ve ltalyan tayy&· 

tdck• fi tere bugüa her residc Ol ta şarkt düşürül-
ldt l\t~ ıtıuharebeleaden müştür. 
''~ •ııu1c 6 ~ bir b 1D cadele inr 
b tdi, ' ea:ıaıiyct ver· 
Q~ • 
,, bey1 
"tt' llıttaıı b' d 1 lll Al ır e, n· 

IS gün~e mibvercile ıdn 

tayyare zayi&tı 293 e b liğ 
olmuştur. 

ta.ı b11 k lbanfarla giri • 
,.'lfl d,lı Orkunç Ve k Dh abeş o 

tb \ P k çok de am 

·~~h~ı ''•r verdikleri r to ha-
l t,lb•rııu istedikleri ZI Jık yapıldı 
ntlQ f •ınlıınak için 

l:ldıkı,,~dakarlıkl n gö· 

t nı~d'•tıı11 -~laş~lmakt clır. 
~t •t iı b' •ıuıgtonla el 
etll~tı,,, hırlf ği y p rak 

1t, llt .. •kim olmak 
l, 81iQı,~oıterdiklcri akıl-
' ''-•ftt~'Yret ve faali
~ t tdderi ,t 'U •ttrl' ' ı yısu:, 

c td ~ ç'ı ııı. ve dol rlar, 
• iıa ectkı P•ıtnalarınd el-
' lliL tri ızı ti "ti taf .uvaffakıyet-

lı1t1ıb~~kı erı temin ede
,ı Q~ • 'l bı:t•ki kana lin 

l ~~b,t •lde bulundu-
~ ••.~ ~t •tnıekt dir. 

i""i il l\ınerikatııa bu 
.. •t tt tırJ., t 
" d .. ~İti .' ve müta· 
~ 'tlt~d :1•~ Yalnız Çör· 

t l U Yıu zamanda 
~}t~ ' de le 'l\i taııı, •rşı karşıya 

'~tlb 11~1l gecikmiye· Londra ( a.a ) - Royter 
~ 1 tadır. ajansına verilen bir habere 

" 
1~RI A LI göre Habeşistan imparatoru· 

'h~tDlltın .. ıN DUD Adisab baya avdeti hak-
~11 '611( kında yapılan h zırhklak 

~ ~•tt.baı kOUl&rinB ıüratıe ilerlemektedir. 
, ~ ulll a Son haberlere nazaran 

)~~' ( ,} atıldı İmparator ordUIUDUD b flD• 

~ 1 ti Gı ) - Düıman da ve Debramarko~ mınta· 
1 ~ t b0~b '•dde muhtelif k sında bul umakt dır. Bu 

h,fifr ı,, •tmışıa da saha Adisabaıno 175 kilo-
~ metre şim li garbiıindedir. 

"ı~tilr:ada Teh ike bo usu 
~ll_ e zaman çalındı. 

Pı 
~~t 

~~,d 
'.1 \ ~~, l h•rp d 
f-4 t~('t•k nu? evım ederken Ameriluıda ıulh devresi 

_, llılllııı:n 

ltedilec .. ~ . 1 fer gibi bu suali de c vabıoı ya· 
1 nııı bu eserde o uyıcakıınız. 

• 
b hri- o·· . 

azı ın Avcıl 1 

akedo va ve 
Te 1y da 

Almanlar çok ağı 
telef at verdi er 

Athıa ( . ) - Düa Arna• 
vutluktn şiddetli bir hava 
fonliyeti olmuştut .MakedoDya 
ve TeıfdyH.dald mudaf a hat
tını Almanlcr dclemcmiıtir. 

Bumda Ahıumlar çok ağır 
telefat vennişlerdir. 

J pon b riciye 
z l o yo

öndü 
Tokyo (eı.a)-Japon hari· 

ciyc nazın Matsuokauın bu 
gün t yy re ile buraya gel· 
mesi beklenmektedir. u . u Yunanistanda bOgük 

Atlan ik muharebesi bir faaligot gösterdiler Yugo avyada 
kazanılıncaga kadar ·- - Elçilik erkinile · aııe. 
harp devam edecektir ı.u~:!~~.l d~a Y ~:!~::1:0~a leri sıhattadır 

Londr , ~ . ) - Royter 
bildiriyor: B briye nazırı 

1 
miral Alak andr ir d ettiği 

1 

bir nutukta ezcümle demiş · 
tir ki: 

- Almanlerın en bilyfik 
denizaltısı Atlantlkte U. 99 
uo yanıaa gitmiştir. U. 99 un 
kumandanı ve Atlantik kur· 

du namile maruf Kırçne 
lugilizlcrin elinde şimdi esir 
bulunmakt dar. 

Hitlerin 3 deniz ltı ku· 
mandaaından ikisi ort d u 
k lkmış bulu uyor, şimdi 
yalnız biriıi k lmııtar. Bu 
iiç kumand o meşe yapr kh 
niı na hamil buluumakta 
dırlar. 

Ve bu meşe nişanı yalnız 

-Deoamı 4 üncü aahiletle-

1 NKI 
KUB 

büyük faaliyet gö termiıler· Ank r ( .ı) - Belgrad 
dir. Cephe üz:erinde lcgiliz elçimiıle elçilik erklnı Ye 
avcılarile Alm n toyy releri Üsküp konsolosu ve efradı 
araıınd çok şiddetli bir ilelerioia hepsinin ııhhatta 
muharebe olmuştur. Genç oldukl~rna Almanya hiikô· 
lngiliz pilotu muhareb yi meti bildirmiıtir. 
şöyle ani tmıştır: 

.. Devriye uçuşu yapıyor
duk. Bir Alman t yy resi 
gördük. Askeri bir k file 
üzerine pike hücumu y pı
yordu. Hemen üzerine hü· 
cum ederek m kineli ateıi· 
ne tuttum. şiddetli bir mü· 

c deleden sonra bir tepe
nin yam cına ç rp r k par· 
çalandı. Diğer biri i de kı

·S bir zam n zarfında onu 

da yuvarladım. Bir ıünde 
10 Alman tayyaresi düıürül
dü ve bir çokları da b ıa· 
r uirablmışbr. 

Ye i Yun n 
abinesı fa

aliyete geçti 

Dün n 
etekleri 

men 
d o 

ı d z e 
nere hal

Yunan Kralı Majeste 
il nci jORJ 

Londra, ( .a ) - Yunan 
kabinesin bizı t kral Yor· 
ginia riya et edeceği bu 
akş m bildirilmiıtir. Yunan 
donanması genel kurmay 
başkanı amiri! Sakellaryu 
baıvekil muavinliğine ve 
b briye nazırlığına taJİD 
edilmiıtir. 

apıldı kı ik le 
c • 
ş 1 

İnkılap şehidi Kubliy ihti
fali dün Menemerun Yıldız 
tepesi eteklerinde binlerce 
balkın iştir iyle y pılmiştar. 
Merasimde v !imiz B. Fu d 
Tuksal, M niso v lisi F ik 
Türel, P rti müfettişi Galip 
B htiyar Göker, belediye 
reiıi Dr. Behçet Uz, P rti 

reisi avukat M~nlr, Emniy t 
müdürü Said Özgür ile er
kin ve hükumet ve parti 
teıekkülleri h zır bulu tımuş
tur. 

Merasime aıkeri b ndoıu
sun ç ldığı istikl 1 m rıiyl 
bışlaamışhr. 1 tiki 1 m rşın-

dan senr ço değerli vu· 
kati rımızd n Ekrem Oram 
lzmirliler n mın bir nutuk 
söylemiştir. 

Sık ıık alkışları karşıla-
nan nutkunda B. Ekrem 
Or n bilh es demiştir k i : 

- Bugün, bundan on bir 
yıl ö ce, 23 Kinancvvel 
930 tarihinde Menemende 
geçmiş bir faciayı ibretle 
ve o v kad şehit düşeolcri 

de hürmetle y d içiD topl ndık 
Kendilerini minterafill h 
gönderilmi mehti y n 
Deniş Mchm t ve ar adaş· 

-Devamı 2 inci sahifed• -

Loodra, ( . ) - Yunan 
kr h Maje te Yorgi Yunan 
milletine Atina radyoıu ile 
y phğı bir hitabede ezc&mle 
ıöyle demi,tir: 

"Müttehit v azimklr ka· 
1111 k memleketin aamuı ve 
i tikr l mücadelesine devam 
ediniz. Vat nı sonuna kadar 
müd faa etmeliyiz .• , 

Kabine dün öğl den ıon-
r oabe,tc yemin etmio Ye 
ilk topJaah ını derhal yap· 
mııhr. 



IAHIFI 2 (AlLklN Sisi) 
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YERLERiNDE SAG
IK NiZAMNAMESi 

----4· .. ·---
lı yerlerinde sağlık nizamnamesinin tat· 
ine bugünden itibaren haşlunıcalctır. 

tllq if yerlerinde bu husuf.ta hazırlıklar 
:apalmaktadır. 

lktısat Ye Sıhhat ve İçtimai Muaveuet 
f eklletlerimizce hazırlanan ) eni ni:ıamna· 

1e g6re her iı veren, İf yt rlerinde iıçi· 
arle 1ağhğını korumak ve iı emniyetini 

~ia etmek için lizım ot ın tedbirleri 
lmakla ve bu husuıtaki şar\ !arı ve terti-

fah aokıanıız bulundurmakla mükelleftir· 

it yerlerinde alınacak ı bbi tertibat 

lriaci ve ikinci derecede olmak üzere 
iye ayrdmııtır. Bunları yeri e getirmeden 

iı yeri açılamıyacağı gibi mevcutlar da 
uliyetine devam edemiyecel:tir. 

Bir it yerine herhangi bir ttimıenin ne 
retle olarsa oı.~n ispirtolu içki getirmesi 

•lıut ıarbot olarak gelmeleri menedilmiş 

~anmaktadır. Bu huauıtaki hükümlerin 

uılarıadan iıpirtolu içkl imalithanele.i 

• llpirtolu içki ıatıp iş k1Jnununa tabi 
bliylk yerler istisna edi miştir. 

Umami hıfzıssıhha kanunuı,.un 179 uncu 
adduiacle yazddıiı veçbile iı yerlerinin 

• itçilere ait ikametgih ve sairenin haiz 
a11 Jisım relen ııhbi tırtlH da bu 

'.'bam namede 16ıterilmiıtir. 

Y&zden fazla iıçi çalııtırav. iı yeılerinde 
irer diıpanHr tesis edilecek ve buralarda 
oktor bulundurulacaktır. 

---.----
'ekirdailı Koca Meh

medi yendi 
htanbal-T&rkiye serbest glireı şampi

u Tekirdağlı Hüseyin, lznıirli meıhur 

~liYan Koca Mehmedle güreımiı ve 17 
dakikada rakibi tuıla yenmiıtir. Bu 

lreı çok heyecanlı geçmiştir. 

KÖŞESi_ 

Basur memeleı i 
Baıur memeleri makad civarındaki büyük 

ldlcrin 1iıme1inden teıekl:ül eder. Ve 

aan için çnbuk ve çok kanarlar. Basur 

melerinia ıobebi teıekkülü evvelemirde 

labasdır. Hakikaten cvramı basuriyeye 

pteli olanların bir çoğu mönkabızdırlar 

çok sert ve güçlükle dt fi tabülerini 
~ ederke çok fazla da ıkı aırlar ve bu 
nma ondaki ıiyab kan darltularını ıiıi

ek nihayet peyjerpey birer birer meme· 
'I çıkmaja baılar, 

Baauı memeleri çok otı:;ranlarda da 
lr. Esaaerı çok oturanlarda karaciğer 

ba11ak natamamiyetleri ve t~nbt:llikleri 
1 g&rllllr. Baıurdan kurtulınak için ilk 

)pılaca~ kabızbk meseJeıiui halletmektir. 
ade bir hatti iki defa defi tamii temin 
Hace baaur vaziyetl1'lrinir! de derhal 
Jnlmeğe bııladıjı glriilecel tir. Teşekkül 

D memeler.ele ya ele•triklu yıkıhr veya 
atalar. 

_ ._ .. ,.....- baait ameliye doktor nıueyentbıııe
ff.imtacle bile yıpılmaktadn. V' yahud çoksa 

blylkıe ameliyat icra edilir. Bu çok 
1. çok muvaffakıyetli ve pek az tehli-

blr ameliyattır. Hl~ tereddld etmeden 
abdır. 

- .. mı Hiôti 1 

-Şehir Haberleri_ 

I KILAP 
BLAY 

ŞE iDi KU
IHTIFALI 

-B .. şbua.fı 1 nci sahifede
ları Meuemende üç masum 
ge!lciD, muallim Kubiliy, 
bekçi Hasan ve arkadaıı 
Şt. vkinin canı ıa kıymıılar· 
dı. Bu aziz ölhlerimizin ad
larını her ıeae olduğu ıibi 
büyük bir saygı ile bir ke
re daha buzu· unuıda tek
rarlarım. Bunlar Cumhuriyet 
bekçiliğinin sembolüdürler. 
Onlar ölmedi, aziz cumhu
riyetimize keıu bakauları 

yok etmek içiu hazır olan 
temiz Türk gençliği arasın

dn yaııyorlar ' e daima ya
şayacaklardır, Ölen, kahro· 
lan irtica olmuıtur. 

Ne mutlu Uenemenlilere 
ki irticaı ebedi yen gömmek 
onlara nasip oldu" 

B. Ekrem Oran nutkunu 
şu ıcblerle bitirmiıtir: 

.. _ Harpten ürlmıiyoruz, 

taarıuzdaa korkmıyoruz. Ür
keklik, kor aklık kitabımız
da yer al mı yan lüğatlardır. 

Türkün iç tehlikeye ver
diği cevabı huzurlarında hür
metle eğildiğimiz şehitler 
'göıtcrdi. Dış tehlikeye de 
cevabımızı, tecnüz vukuun
da, hudutlarımızda tunç sa
lihetiyle bekliyen Mehmet
çiklerimiz, geride çoluğumuz, 
çoğumuz, ihtiyı.rımız, g~aci

miz toptan verecektir. 
Türk, anasmdan doğdu· 

ğundenberi bar at kokuıuyla 
bealenmiıtir. Harp bizim 
ezeli ıporumuzdar. Gelece
ğin geleceği varsa göreceği 
da var. Şanlı ölümleriyle 
dahili tehlikeyı ebediy~a yok 
eden Kublay ve a&adaşları 
bagün için ~ıacak en büyü~ 
dersi vermiılerdir. 

Bu de.-ıten ibret alma1ını 
bileceğiz. icabında Türk mil
letini harici tehlikeden de 
kurtarmek için caularıwııı, 

bu kahramanhr gioi, seve 
seve feda edeceğiz. Yaşıısın 
Türk milleti .. Y aşssın Büyük 
Şefimiz ınönü.. Yaş .sın 
Tüt k ordusu .. ,, 

DIGER NUTUKL~R VE 
MERASiM 

Bundan ıonra sıraıile Ma
nisalılar namma Gazi okul 
baş öğretmeni ve halkevi 
reisi Azmi Ö•ıakın, öğret
menler namına Kubiliy okulu 
bat öğretmeni Kemal Önder 
ve Menemenliler adıoa da 
Nadir Gündüz bir nutuk 
söylemişlerdir. 

Müteakıben önde bando 
muzika ve çelenkler olduiu 
halde toplu bir h1ı1lde Ayyıl
dız tepesine çıtılmış, çelenk 
Kubilay abidesine konulmuş 
ve haz1r buhnrın bir Hkcri 
kıt'a tarafınd{ n havaya fiç 
el ateı edilme ' sureti!e aziz 
ıehitler ıelimJ ınmrş ve me
raıime nihayet verilmiştir. ----
Altınordu ve 
Galat~ısaray 

gaJ.ip 
Galatasaray ve Fenerbıb

ç~ takımla ı dün ikinci ma~
larıoı yaptılar. Stud evvelki 
günkünden daha kal41bahktı. 
Tribünde oturacak yer kal
mamııtı. 

Dün Altınordu F enerbab· 
çeyi bire karşı iki sayı ile, 
Galatasaray da Altayı bire 
karşı üç sayı ile mağlüp 

etmişlerdir. 

Ankara, (a.a) - Milli kn
me maçlsrının dünkü neti
ce! i şunlardır: 

latiinbulıpor - Demirspor 
mıiÇt 2·5 sayı ile İstanbulan 
galcbeıılc nihayet bulmuı
tur. 

Beşiktaş·Gerıçler müıaba· 
kası da 2-3 ile Btşiktaıın 
lehine bitmiştir. 

11111Mm11mumH1111Htuıııuın11111UW1111111U1111111111111111 

Maraneoz kaJ. 
fası aranıyor 
Çahımak idiyenler Kesta· 

nepazarın a ( 5 ) numarada 
marangoz atelyesi sahibi B. 
faik Saua müracaat. 3-3 

fELHAMRA Sinemasındaeugün i 
ı Eısiz zengin proğram, 2 büyük filim birden % 

i 1 - KIVIRCIK PAŞA i 
t Türkçe Sözlü Türkçe Muıikilii 
ı . Gllzelliğiae doyulml'Jz nefis, meraklı eş!İZ bir filim ı 

f 2 - Bir Adam Kayboldu f 
1 
ı Yarat •u.lat: Mayraa Loy - Villi~m Povell ı 
:Jurnalda en ıon dakika, Bardianın ıngiliz c!onaDmflll tara-ı 

~ ı fından mülhit bcmbPırdımanı •e Modalar ı 
ı ~eanılar: Adaın•knyboldu 3-7de. Kıvırcık paıa 5-9 da ı 

-----•• TELEFON: 3646 i Tayyare Sinemasında 
ı Esrarengiz memlek\' tlel'İD barit alarını .. Al v saçan Volkan-: 
! ları.. B ltıs girın~miı oı maa.larıD cehenueıni mubitiade ••- j 
ı lan, kaplanlarla, timublnr araıında beyaz bir kadın.. ı 
ıoüoyanıo 3ncD 1 Z .. b logiliı.ce ı 
: süper filmi - 8DZI Br Söılü t 
ı 2 y V d 1 Franıııca ,.. 
ı • annın h'-B ın arı s6zıa : 
ıMatlaeler: 3 - S,40 - 8,30 Cumarteıi, Pazar ıinleri l,45de: 
ı b,lu El ilaluadaki matiae ...ıl•i muteber dejildir ı 

ALMA 
CASUSLA 
AM !:AIKAD 

~ 

Amerikan umuoi1 

efkirı ayaklanıy~ 
Nevyork jori heyetinin alman cac 

bu miiaaid kararı verirken Ncvyork f ot' 
iıtihbaratı ıefi bay Turru da hazır b 

muştu. f•llt 
Turru bu kararı dint.,diii zam D •k '# 

dı ve mahkeme reiıinia yBzüne di 
baktı. , 

Sunun farkınds olan bikim, Torr~~· jj 
- Bay Tarru, bir çok kiımeler 11 ~ 

de bu kararı hayretle karşıladıtıaıSI • 

yorum. -'. 
Derken, mahkeme salonunu dold: 

olan ihtiyar, ~enç, erkek, kadıa y8 
halk bir glhülHl kopardı. t)İ 

Söz&ne devam edemiyen blmik ~ "" 
çanına basta, ortalığı silküte davet • 
yine söı• baıladı: 

- Bunu yüzünüzdeki tebedd&ld•• ,,-. 
bana karıı olan bakı,ınııdan aabYo ~ 
Anlıyorum ki siz yıllardanberi ark•ll• 
koıtuiuauz, ıon aylarda uyka ve iıti-:" 
tınııı feda ed\trek meydana çıkardli'n"' 
mubim caıus ıebekeıini idare ede• • e•" 
ıahiplerin verilen bu cezayi az ,ar~ ti' 
Fakat unutmayınız ki düayayaladaleti ~t 
ransı, ıoğuk kanlığı ile şöhret sala•~~ 
rika adliyesi bunu böyle yapmakl•. ~ 
ken merdlik ve adalet tarihine bır 
daha ilive etmek iıtemiıtir. 

Salondaki izdiham hep bir ajn:dao: 
- Ceza azdır, razı deiiliı ! 

Diye baiardılar. ,o' 
Reiı yhae ıükôt çanını baıtı. Ba '--; .. 

ten iıtifade eden Turru da ıaaları -6~ 
- Evet muhterem jori heyeti, &e;,,ı~ 

met ve meıakkatımı acımıyorum. 
cezanın bafifJiiibden fazla1m&ıteki d•., 
Fal·at bu kararın nok1an oldaia k•• 
deyim. 

Hakim sordu: 
- Nokıanlık nerededir? 'lı 
- Nonkıan lık şaurdadır iri b11 k.,, ' 

casus şebekesinia göğıiiadea kall ~ 
bu blyftk casuslardan baıka bu iıt• 1 
dan ve azakb:n alakadar olaa ve 
dosyadaki cetvelde göriileu biitB• 
muavinleriaia dahi amerikan yat• .. 
çıkaralm11ım O.a ihtiva edecekti. 

- Sona oar -



(HALKIN SESi) 21Nisan 194J --------------u UN 
o :'\u ş h ın F r usızc Gı Scu· 

t" ri, ruu vutç sı Sbkodra 
ve eski adı Scodradır. Kca- _____ .... ____ _ 

ena götürür ve orad n eş· 
ya alırlar. 

Groenlandda Cryolithc 
denilen yumuşak beyaz bir 
taş ve mermer ocakları v • 
rdır. Bu t şiar Amerik ya 
Dauimarkaya gönderilir. Ya
pılan tetkikler d da, lıö· 
mür, bakır ve demiır m den 
leri de bulunduğunu göster
miştir. 

GROENLANDIN 
. EHEMMIY A Ti 

Grof.nfandıo a8kerlik hn
kımında:ı ehemmiyeti bu 
adanın Amerik ve Avrup · 
ya çok yakın olnrnsıııd~n 
ileri geliyor, Amerika hü-
kümeti Danimarkayı işgal 
etmiş olan Almanların bir 
gün Groenlandı da işgal 
ederek Amerikayı şimnlde 
bava kuvvetleriyle tr.hdid 
etmesinden endişe etmiştir. 

Buoa meydau vermem k 
üzere ad~yı itıgc:.1 etmehte· 
dir. 

Diğer t. rı.ftan Amerik 
Groer.landın işg lile Ingilte· 
reye ya pacrığı yardımı ge· 
aişletebile:cd:tir. Ameri a 
lngi1terey göade~eceği md· 
zenıeyi kenc.i v purlrıriyJe 
ve keııdi hup gemileriDio 
himayHinde Groenla nd 
gö.ııderecak, lıuol-r Groen-

. landda lnglli:ı vaıpurJarına 

nakledilecek ve teşkil edi
lecek kafileleri buı don son-
ra lagiliz hınp gemilerinden 
yüzde elli duecesicde t -
1arruf edebileceklerdir. 

-Son-

lzm 

Altı h ftadznberi devam di ismile anılan göt kıyı ın· 
da Dıauasa İte Kiri suyuuu 
Boi nay döküldüğü mevki
bulunuyor. 29,000 nüfusu 
vardır. Ayni iskeledeki böl
genin merkezidir. 

etmekte olıııı t yarışları dün 
sooa ermiştir. H valino gü-

Bir çok b hçeleriyle, fon) 
ticaretiyle şirin bir kasaba 
olan ·Jşkodra, yün, ipek, 
derri, mum, k reste ih ç 
eder. 

lşkodra, Ort çağd Sırp· 
lara, müstakil şeflere, V ne
di ·Jere ve 1479 J 1913 .ar -
sıod Türklere intikal etti. 

Bur. sını Balkan harbinde 
Kcr, d ğhlnr ldılar. Karo-
d. ğl 1 rdan 4.vusturyahlara, · 
Sırpl ra geç.ti Umumi barp
kn sonrc nrnuvutl ra geçti. 

Eksil me ve ıhligetna
meıer hakkında 

Eksilmeye çıkarılrıo her iş 
içir., müuakasaya iştirak et
mek istiyenlere Nafıa veki
leti t fafından verilen ,ehli
yetcameleır yzlaız o işe mah
sus olmak ve bir def kulla
nılmak üıere kıymeti ol o 
bir vesikadır. 

Bazı müesselerin bir iş için 
ve bir defaya m hsus oımak 
üzere verilen bu t:;,hliyel v • 
sikesını daimi bir chliyetu -
me gibi ve rekl m mahiye· 
tinde kullanılmakta oldukları 
görülmektedir. 

Bu vesikelar eksiltm'-ye 
çıkarılan işin m biyetine göre 
verildiği ve hiç bir z man 
daimi mahiyette olmadığı 
busu

0

su elikadai ra bilditil
miştir. 

•• u-

zel olması dolayısile ko~u 
s bası çok kabalık idi. 

Birinci koşu: 1600 metre 
295 ikramiye. Birinci Heven, 
ikinci Sefçak, üçü cü Ber· 
sen gelmiştir. 

ikinci koşu: Me., fe 1600 
m tre 320 lira ikramiyeli bu 
ko~ud Schr biriaci, Gül
geç ikinci gelmi tir. 

Üçüncü koşu: Mesafe 3000 
metre, 390 lira ikramiye. 

•• o 
a 

d 
Beş asırlık Türk tarihini 

ksettiren bu h şmetli şe· 
hirde, kati bir mücadele ru
hu hakimdir. Ist nbul, önün· 
de ve tlrdındaki Türk ordu· 
1 rına liyık olduğunu iııp t 
edecektir. 

Bu topraklarda, sulh için
de, çalıŞJmak ve inı ne ya· 
ş mskbm başk ihtir o bes· 
lemiyoruz. Eğer bir t nuı 
uğrars k, yazıl c k milli 
destand , lstanbul f sJı başlı 
ba ınn bir yer lac ktır. 

Anmdolu k leuiı::ı~ sahip 
ve hakim olan Türh, IEton
bulau Boğ zl r bölge ininde 
aehibidir. Kati müc del 
bölgc~siude, en çok kuvvete 
day n n Türk sevkulceyşine 
~ r ılmaz itim dımı:z var ... 

TAN: 

BirİDciliği Tirvaba, ikittciliği 

Alceylan., üçüncülüğü Olga 
kazanmıştır. 

Dördüncü koşu: Mesafe 
2600 meh e, 300 lirn ikra
miyeli bu koşu çok beye
c nlı olmuş. Komiser birinci, 
Dandi iki ıci, Şıpk üçüncü 
gelmiştir. 

Beşinci koşu: 3500 metre 
mesafe v 355 Jim ikr mi
y Ji ola u koşuda iki at 
iştir k etmiş ve Yıldırım 

birinci gelmiştir. 

VAKiT: 

illi sigasot ve mua
he eterin ruhu 

Y zan: Sadri Ertem 
Türkiye cumhul'iyeti mu

ahedeleri bir kağıt parçası 
aymamışhr. Çün ü onun 

her muahedesi kendi kuv
veti ve id resiyle yaıamak 
imkanın maliktir. Hayatı
ycti de bundan ileri gel
mektedir. 

Tilrkiye cumhuriyetinin 
s gl m bir iç politik ya iı

tin t eden ve onu t mnlıy n 
dev mh ve precsipli bir ha
rici siyasete sahip olmasıdır 
ki onu bay l crkasıno, yahut 
~zuı.u hil.fın faaliyetlere 

ıevkedememiştir. Dnbili si· 
yasetleri harici politikaya 
t bi olaa devletlerde "pak
tomani" bütün şiddetiyle 
hüküm sürebilir. Ve sonun· 
d milli menf atlere aykırı 
r.ıeticclerio meyd na çıkma
sına da m ui ol tn z. 

F k t h rici siyasetini 
d bili siy setine mesnet ya
p~ bilen devletlerde mu be
dder, bütün diplom tik mü· 

v •• d gun e : 
idaremizce bir sene zarfında merkezden ve civar kız - k 

1 rdan satın alın cak t hmic en yedi milyon kilo çuvallı 
malların (üıüm, incir aoeıon ve sair iptidai m ddcler) 
anbarlarımızd y pılac k bammaliye işleri, 2·5·941 cuma 
günü ıraat on beşte ih le edil nek üıere kapeh zarf usulü 

v 
ha bet • 

• n sebetler t k bir noktada 
tekisöf eder. 

ile eksiltmeye konulmuştur. 
Mub mmen b mmali ücreti ri tut rı (11578,25) muv kk t 

teminatı (868,37) liradır. isteklilerin, 2490 s yıl· k tun 
hükümlerine g6re hazırby c \darı teklif mektupl rını mu· 
v \:k t temin t nakit makbuz vey b u • temia t mektup
lnrile 2·5·941 gUnü ea t on dörd kad r b ş müdürlüğü-
mnzdeki komisyon vermeleri irn oluuur. 1461 

1 
• •• •• 
ıçyuzu 

Yazan M. Zekerya Sert 1: 
Hiidiaeierin bugüne kadar 

olan seyrine b k rak v ra· 
c ğımız hül•üm udur: Al
m ny , A deniz ve Afri a· 
da italy nın b ş r m dığı 
i i t maml mak için bur 1 -
r gelmiştir. 

Alman kuvvetleri Mısır 
harbin başl mişl rdır. He
defleri lsker deriye v Sü· 

iz r Turis ıh yol arı m • vcyştir. 

ka müdürlüğü den: 
Sü veyya c tı 

1.zmir turistik yoU.rı i şa hndıa ç lıştırılm k üzere ür
veyyan alı ac ktır. Bu gibi işt .. rde ç hşmış olanların ellerinde 
mevcot vtsikalarile müdürlüğümüze mür cantl rı. 1457 

Avrupa Ü~ 

,~ ektebin--~
(Kiz s 

s 
diplo 
güde) 

lı 

Kemer )tında Mc :ıerrd oteli k rşısında (67) numar lı 
mağazasında eıı aon moday uygun kadın - erkek e bisoleri 
dikm k ve mevaimin modern komaılar salmak suretiyle 
mllıterilerin memnun etmektedir. 

Yun nistı.nd d .1 t . 

ban burnun v rm k, Yu
na ııhil ve ndalarındnki 
usl rdeu istif de etmek ve 
bu suretle Ş rki Akdcnizde 
1 giliz doo um sın yaşam 
imkanı bırakmamaktır. -----VATAN: 

in anlık ve erlik meu
danında imtihan 

Ahmet Emin YALMAN 
Bıılk nlarddd hadis lerin 

bizim c as knr rlarımn:d 
en ·üçük bir t dile sebep 
olacak tarfı yoktur. 

stikl 1 ve toprak bütün· 
lnğü! 

Bütün muahcdelerimizin 
rolü "Türk milletinin istik
lali i ve toprak bütlinlüğü

rıü korum k" dü turil bii
lasa edebilir. 

Milli ıiyaset işte budur· -- -
YENi SABAH: 

ALMAN 
nkıbesı 

Hü eyin Cahit Yalçın 
Almanlar kendi uvvetleri 

'tr fı cia temin dmek ide
di kri "menkıbe" yi en çok 
k r ordul rına i tiaat etmek 
sur til"' tesis edebilmişlerdir. 
Alm n şeflerinın Alman or· 
dus':1 etrafınd yer tmak 
ist tdi..derı burt.fc ve men· 
kıbeyi Yunan efzunları kah

sü gülerile p rçala-

Işık 
l:ımlr MemJekt>i hamtaneıl 

Rontkcn müteh • ııı 
RontlrQn ve Elektrtk tedu·llf 
J•pılır. ikinci 8eyicr Sokalr 

:') ~o ·ı; L FON. 2542 
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Pilin dah·ı·ndef 
Değlştirilen hatların · 
biç birisini Alman. 

ıar garamadı 
Atiaa (a.a)-Yunan mat

buat nezaretinin tebliği : 
Görülen lüzum üzerine 

bazı noktalarda değişiklik 
J•pllmaaına rağmen vaziyet 
biç aanılmamııtır. 

Atina (Londra radyosu ı. 
8.15)-Reımi tebliğ : 

Mükerrer dalga halinde 
Alman tayyareleri Pireyi 
bombalamıılardır. Maddi ıa· 
rar vardır. Bet düıman tay
yueai düşürülmüştür. Düş
man tayyareleri Atinadan 
azak olmıyan noktalara da 
bomba atmıılardır. 

Atina (Londra radyosu s. 
8.15)-Reamt tebHğ : 

Arnavutlukta düşman ha
•• kuvvetleri büyük f ali· 
yet göstermişlerdir. 

Almanlar iki noktada hü· 
cum etmişlerse de kuvvetle
rimiz Almanlan esas mevzi
lerinden daha ileriye püı
kihtmitlerdir. 

Taıalyada plin dahilinde 
değiıtirilen hatlarımızın hiç 
birini dütman yaramamııtır. 

Almanların taarruzları bü-
ı tiin ıiddetiyle devam etmek

tedir. Bu !aarruıların ve 
r•yretlerin hepsi boıa çık
mııtır. Beı bombardıman ve 
4 avcı tayyaresi dilşürülmüş
tür. 

--.. --
lngiliz hava 
nezaretini 

tebliğ. 
Londra ( a.a ) - lngiliz 

hava ve emniyet nezaretle
rinin tebliği: 

Kenet sahilleriyle lskoçya· 
nın şimali şarkisindeki iki 
noktaya düşman tayyareleri 

ı bombalar atmışlarsa da yal-
mz bir kaç ev hasua uğr -
mııtır. 2 düıman tayyaresi 
d&ıiirülmüıtür. 

--.. --
Belediye 
Meclisi 

Belediye meclisi bugün 
öğleden ıonra toplanar k 
yeni yıl bütçesini müzakere 
etmiıtir. 
~ ................. wto.o .. 

1 :RAŞiD RIZA TIYATRosu: 
l : Bu Akş m ı 

~ Halk vi de i 
. 6 ncı temsil f 

Bir aşık lazım i 
• Komedi 3 perde ı 

Biletler her gün sabah 1 O ı 
dan itibaren Heılkevinde ı 
ıatılmaktadar. Temsilden : 
ıonra otobüs temin edil- : 
m~tiL ı 

~ RAŞiD RIZA TIY A TROsuı 
PEK YAKINDA t 

1 KARŞIY AKADA ı 
1 ...................... 0 .. 

ADYO-
a ~ lda il 

An o uya 
Gid cekler 

--o--
İstanbul - Anadoluya gi· 

decek vatancleşlara verilecek 
vesikalann hazırlanm sına 

dün Paz r elmasına rağmea 
devam edilmiştir. Sah gü
nünden itibn.ren vesikaların 
alik h v hı d şiara tev.zi 
edilmesi kuvvetle muhtemel
dir. Sevkiyatı hafta sonunda 
bölşlan•c ktı r. ilk kafilenin 
vapurla sevkedileceği anla
şılmakhdır. 

--o--
aza mı Ci

na et mi? 
lstanbul-Dün Bakırkoyü

nüa Osmaniye caddesinde 
Hasan vnnn bahçesinde 
karısiyle birlikte sığınak ka
zarlarken kazma iie karısı
nın başıDı yaralamış ve ka
dın hastahaı eye aakledilir
ke:ı ölmüştür. Hasaa hadi
senin kazaen vuku buldoğu
nu söylemektedir. Kadında 
bir yara değil iki yara bu
lunduğa ndliyc doktoru ta
rafından tesbit edilmiştir. 

--o---
AMERiKA 

Polonga ordusuna da 
gardım gapacak 
Nevyork, ( a. a ) - Tas 

ajansı bildiriyor: Bay Ruz· 
velt Amerikanın logiltereye 
olduğu gibi Polonyayada yar
dım yapmağ karar vermiş· 
tir: ilk yardım Polonya 

ordusuna levnzthı vermek 
ıuretile yapılacaktır. 

.,._. __ _ 
ZA iTA 

_.ı..,._... _____ -

YANKESiCiLiK 
Basmahane istasyonu=ıda 

Nazif oğlu Mustaf ; Ali ka· 
rtsı Litifenin diş cebind n 
95 kuruş p r aıoı yankesici
lik suretile çaldığı lsırada 
y kal nmııtır. 

§K rşıyak Nubbey ıoka· 
ğınd Lazar oğlu Mişel Na
polen oğlu Armondonuu evin· 
den 60 lirıı parasını çıldığı 
şikayet edilmiş ve ıuçıu ya
k l&nmıştır. 
§ Çor kapı 971 ci ıok kta 

H kkı oğlu yorgancı Halil 
Galip kızı M dibanın sokak 
kepısıoı ıuu:bt rl açarak 
içeri girip bir masa saatı, 
bir havlu ve aairesini çaldı
ğı şikAyet edilmiı ve ıuçlu 
yak lanmıştır. 

§ K rşıyaluıd Kemalpaşa 
caddcşinde Ali oğlu Hüsnü, 

1
MILLI PIY ANGO 

üttefik mü- B ıta y impa
dafaa hattı rator uk kuv

hiç sarsılmadı vetle~i Basrada 
--o--

Londra (a.a)-Yunan mat
baat nezaretiuin Atiaa r d
yosu tarafından neşredilen 
bu kşamki bült ninde bazı 
nokt 1 rınd dtği~iklik ya
pılmış olmasına r ğmen 
müttefik müdafaa hattının 

biç sarsılmamış olduğu bil· 
dirilmektedir. • 

Bültende Almanların bü-
tün Yunen ve logiliz cep
bel~ri boyu c büyük bir 
şiddetle hücuma devam et
tikleri, fakat süratlo ve ka
ti bir netice almak için ya
pılan gayretlerin akamete 
uğradığı tebarüz ettirilmek
tedir. 

--o-----
Hint kıtaları 

Libya da 
Kahire (a. ) - Tobruku 

müdafaa eden logziliz kuv· 
v tleri arasında Hintli kuv
vetleri de bulunm ktadır. 
Hint kıtaları bilhasrıa garp 
çülünde Ccbtlü akdaria g &-· 

bindeki harekatta temayüz: 
etmiıtir. 

Bugün Libyad bulunan 
mihver kuvvetlerinin v ziyeti 
hakkında yeni bir haber 
alınmamıflı r. Bu arada Ha· 
be~iıtanda im paratorJuk kuv· 
vetleri hemen hemen Deasie 
civarına varmış buluDuyor· 
lar. 

Burası Habeıiste d ltal· 
yanların elinde kal•n son 
müstahkem mevkilerden bi

dir. Habeşistandaki hareki· 
bn bilmecburiye biraz yavaş• 
lıyacağı zannedilmektedir. 

--o--
Londra (a.a)-lmparator· 

luk kuvvetlerinin Basr Y• 
muvas li.tı ile alakadar ola
rak şu dhet h brl nm lıdır 
ki logitiz·lr l-ı: muahedesinin 
dördüncü mr. ddesi mucibin
ce bir harp veya yakın bir 
harp tchlik( si takdirinde 
lrıık krah 1 giliz kralına 
arazisinde d e. miryollannın ve 
nehirlerin, Hm nların, tar 
yareleria 9e münakale vaaı· 
talarıruu kuU nılması da da
hil olmak üzere elinde bu· 
luaau bütün kolaylıkları ve 
y rdımı gösterecektir. lmp -
ratorluk kın vetleriniu mu
vaaalııtı muahedcnin bu 
maddesi mucibince vukua 
gelmiştir. 

Tar~blusgaw 
ve Bin2azi· 
Lim nları 
Bombalandı 
K&hire - Londra radyo

su S. 8,15 resmi tebliğ: 

Libyada hiç bir değişiklik 
yoktur. Hint motörlü kuv-

vetleri Tobruğun müdafaa
sına çok yflrdım etmekte
dir. 

Tayyarelerimiz Biagazi ve 
Trablus limenlarına ıiddetli 

taarruzlar ysparzk dört düş
man tayyeresi düşürmüşler. 

Dessiyde ltalyan kuvvtlerile 
impar•tor kuvvleri temasa 
gelmiştir. Düşmanın 4 tangı 
imha edilmiştir. 

,, 
lngili babt' 
ye nazırı-

nutku 
--o---~ 

- Baıtarafı 1 nci ııb il/. 
üç kumandana ,er~ 
Şimdiye kadar 2,5 ifİ 
tonluk düıman geoı. 
rılmııtır. BunlarıD bar 
kendi kendilerioe ~t• ~ 
lardır. Aıbk Atlaot• 
mani rın ne uzuD d · 
tayyareleri ve oe~e. 
tıları istedikleri gıb• 
edemiyorlar. Her g~llJİ 
man zayiatı bir ası• 
maktadır. ıİ 

Atlantik muharebe 
zanılıncaya kadar bO 
devam edecektir. 

Alman deniz . ~o;;, 
tından yüzlerce~ıaı 'k 
tik, ayrıca müh1111 f 
denizin dibinde bO 

lar. ·~• 
Aleksandır Alllerı f 

fıııdan lngiltereye 
1 

• 

10 11thil mubafaıa g 
den aitayif le bab•e 

ıonra Yunanlıları . k• ,4 
millet diye tavııf 
demiıtir ki: ·uet• 

.,Bu kahraman oı• t1I 
miş olduğumuz ıöı; 

1
d 

içio bliyük bir or 11 

· . dik bO 11 auıstana geçır 1 

zam nakil iti don~oo:t /, 
sayesinde becerdık· ıt 
nizde 100 bio toolok oİ 
gemisi batırdık, Y00

;,.., 

yapılacak bahri yar ,fldi 
sene daha teaıdid c. 

1 
d• 

Atlantik mbarebe•1 el 
ediyor. Harbi kaı•0' 

AKDEN'tı 
H,\RBI~~ 

.---o--Çünkü bu mıntakaJaki 
muhtelif ltalyan kollarının 
temizlenmesi zaruri görüf.. 
mektedir. 

alta üz inde cenubi Af rikadl 
31ta y tayya- rik edecıkd!, 

• •• •• ••ıd•• ) Ce'" 
a aA rm resı Quru u Londra (a.a -: . I' 

Y rik hilkumet reı•• • d• Malta (Londra radyosu s. Smuts demiştir ki: 
At 

V rl 1 8 15)-Reımi tebligw : f •Jı• "-Cenubi Arı 
Atina (a.a)-Diin sabah

leyin h-.lk p ıkn.lya bayra· 
mını kutlul mak için kili!t:· 
lcre girdiği esn da Atiı.ıada 
al ırm işareti verilmi halk 
aliirmıo sonuna kadar kili
selerden lyrılmamıştır. 

Recep oğlu Celal, Şükrü 
Mustafa, Lütfü o'ğlu Arif ve 
İbrahim oğlu Ahmet içki 
parcsı meselesinden ar Ja
rında çıkıın kavgada birbir· 
ler,ni dövdükleri ve bunlar
dan Celil tabanca tc bir 
ettiği şikiyet dilmiı ve suç• 
lalar yakal nar k tab uca 
elde edilmiştir. 

Malta çıldarında dün 3 niz muharebesin• ;çllll 
ltalyan tayy resi düşürülmüş decektir. Bunuo ·ıııtl 
ve dördlincüsil de ağır su- nubi Afrika oı• ,.., . 
rette sakatlanmı~tır. gayretlerini aııltdt 

81 
~ 

Düıen pilotlar aranmışsa . istiyorum. Yüzde f,,,f, 
da buluumarnıştır. harbe iıtirik • _,lı' 

---o-._.-
Fransada 22 

BeledlUD meclisi 
feshedildi 

Vişi (a.a)-Amiral Darlan 
24 Belediye nıcclisinin fes· 
gine karar vermiştir. Dii!'r· 
leri de hllpumele muhalif 
bir vaziyet almıslır. 

bütün menabiioıiıi 
kullanacağız.. p 
i zMI _,'-

ı 20 Ağosto• 

: Enternasyonal fo~~ ",) 
ır'"k etmek va!a~i Jı~~ 
ı Milli ınnıyll. illl~I 
: ve yükseltmek f !,t1-' I 
ı Entcrnasyooal bİ' 
:rak etmek vateoi ~~ 

ıı·-DeT) Klteslnden alınız.. Çorakkapı Poliı M~~,0-
ka11111 No, 64 ısa Tahıla ONDER Tea., 


