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• 1~ 3 N 1 SA N 
ll~ lfikimiyet taribinin e 
tı 1 destanı, Türk Çocuk a
~ llın en ~e eli ~ayramı. 
•aırır kafese, fakat bir TOrk Hür uasar" 

~ - . s. s. 
'llil ~~ilsıi Ttbk ·11 t· · · I l ·b· b b L 11r&Jct mı e ını esır er a ayı gl ı, wez ı.. ııya 

'"'• RİI) tne11 koyunlar gibi. şuurıscz ve gayesiz ius n 
dttbe il 1 •evk ve idare dmek iıtiyenleri, Türk millcb 

L · Farı_~' .. bir. Yumruk ile, bir tekme ile milli hudutlar 
.,._ ~Q i• bır gündilr. 

ht.Fu'= İçindir ki T&rk milleti (23) NiHnı, tarihinin 

ltı~ ltthı r 
1 
... hifeai, ıaferlerinia en parlağı. bayramlara· 

~ htkı ç •1 •el11eıeliıiai saymaktadır. t.. _ 

~~·:~:;~:::!"~u~!~; ~:.~;~: vekı~=~~l~: .. :~·~:;: 8--A-Y-~A- M 1 iZ . ~ KUTLU o LSU N 1 
~... derıa bir yeis. matem ve ümits:ılik içinde ağ-
~~ :"ret ve hicap içinde yaşamaktı-.nsa ötmeği en 

) 'bit '' ''lr bilen Tiirk milleti, Türk ynv• u1ara anlahla
~ ~'-t. '11

" •e gururla en büyük bir bayramını tesit 

~~ta İıtiilbaı· · · ü ~d. · t• ı.ı • ı· · · b - k .. i ""~fi ımızın mı ı, ıı ı~ a ımızın ugun u ve 
ftı"-tı. 1 eri •. çocuklarımızın en sonsuz bir sevhıç, Omid 

a.. . Reçarecekleri neıeli bir baftanm ilk mcsud 

.. İJli h 
'4' )•l)tı .. 'Yrını mla11ebeti,lc Türk milletinin Türk yur· r•), ta I• Ylirekten, coşkun ıevinç tezahürleri bütün 

•'1~, •terıniıtir ki o, bu ıen bayramını her yıl böyle 

v: ~616k•~.••adet içinde kutbyabilmek için ayni dere· 
) l'G,~G ır ıevinç ve az'miyle ölmeği aıöze almııtır. 

' bikimiyetine göz dikenlerin haline ... 

SIRRI ANLI 
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ettijiai lıpıl eden 

AKIMIYET VE iSTiKLAL 
BiZiM EN KIYM TTAR 

VAALIG MIZDIA 
BU 
B 

ÜN iLLİ HAKi IYET VE ÇOCUK 
BiRDEN KUTLUYORUZ YRAMINI 

ilkokul talebeleri sabahltiyİD 

1aat10,30da Cumhuriyet mey

danında toplanarak büyük 
bir merasimle Atatürkün 

heykeline çelenk koymuş· 
tardır. Törene istiklal mar-

ıiyle bışlanmış ve marştan 

ıonra C. H. partisi ve Ço-

cuk Eıirıeme kurumu n -

mına iş bonkaıı müdllrü ve 

Çocuk esirgeme kurumu re:· 

1 
isi bay Hakkı Erol tarafın
dan bir nutuk söylenmiş ve 

üç çocukta şiir okumuşlar

dır. 

Öğleden ıoora saat 15 te 

h lkevinde Misakı Milli, Yıl
dırım Kemal, Şehid Fethi, 
Vali Kizımpaşa, Kan, Ülkl 
ve Sakarya okulları talebesi 
tarafından bir çocuk eğlen
cesi yapılmıştır. 

Çocuklar bayram ıerefine 
şehrimizdeki sinemalara pa· 
rasız girerek seyretmiılerdir. 

Dessiye önün- INGILIZ TAY- Teslim olma
y A ELERI mış Yugoslav 

muharebeler 3Nakliye gemi-
1
0rdusu Alman

devam ediyor sı batırdıl r larla çarpışıyor ---
de şiddetlı 

__ .. __ 
----ma--

Londra, ( a.a ) - Habe· 

tiıtanda bulun o Royt rin 
muhabiri bildiriyor: 

Şimali İtalyan orduıu Des· 

siye önünde muh rebe ver· 

mektedir. Musıolininin z fer 

yolu adı verdiği yol harap 

olmuş ve deria hendekler 

açılmıştır. Yakında it lyan· 

lar buradanda sökülüp atı· 
lacaktır. 

Bu mınt k da gecelei'i do • 

durucu soj'ukl r e giiudüz· 
leri iıe yakıcı bir sıcak bü· 

küm ınrmektedir. 2500 met· 

re yükseklikteki dağhk ara

zideki topçu düell ıu d vam 

etmektedir. 

Londra (a.a)-Donanma
ya mensup hava kuvvetleri 

t rafınd n 10 bin tonluk bir 
petrol, 6 bin tonluk bir İa· 

şe. 7 bin tonluk bir mühim· 
m t nakliye sremisi b tırıl-

mıştlr. MGhimmat gemısı 

batarken infilik etmiş alev

ler 2000 metreye kadar 
yükselmiştir. 

,, 30 Sane zarfında 
3 defa kovulmuş 

oıac klardır '' 
--o--

Londra, (a.a) - Bir İagi· 
liz srazetesinin y zdıiı bir 
yazıda Bulgari r bir tek 
ıilih atmadan kıhramança 

Londra (ı.a) - Yugoılat· 
yanın bazı mıntakalaranda sı 
teılim olmamıı bir Yugeı
lav ordusunun bulunduğu bu 
kuvvetin Almanlara muka· 
vemet ettiii hakkında Yu
goslavyad D haberler srelmek• 
tedir. Bu haberi Berlia, Ro· 
ma ve Sofyadı teyit etmit 
bulunmaktı dır. 

Yugoılavyanın iıgaliade 
iki Yugosla• nazırı ölmüıttir. 

Bunların birisi Belgradda, 

diğeri de Almar.ılann taar
ruzunda ölmüılerdir. 

·-------------------işg 1 ettikleri yerlerden ko
vulacakları zaman çok uzak 

değildir. Bunlar 30 aene 
zarfında bu yerlerden bu-

nunla 3 ncü defa kovulmuı 
olacaklardır. 
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Önümüzdeki pazar gü-11 - - c: h • H b ı • •• 4il'e ır a er erı _. _ .. 
nu arşı yakada atış ı 

mösabakası yauılacak YOKSUL YAVRULARIMIZ 
Beden terbiyesi lzmir bölgeıi tar fından 

bazır?aaaa ilkbahar '4hş mü ıabakalan 27 
Niı!lnda Karııyakada Bostanlı sahilinde 
yapılacaktır. 

Bu mllaabakalara memlcke tin e:ı tanın
mıı atıcıları iştirak edecektir Bu suretle. 
bmir balkı, çok heyecanlı lİr müsabaka 
ıeyretmek fıraatını elde etmiş olacakbr. 

Abt proıramı: 
1 - Duran domuza 65 m .treden. 
2 - Y&rlinen domuza kaı 11 baı bedıa-

fiae SO metredea. 
3 - l!Jçan kQf hedefine 50 metreden, 
4 - 22 çep mavzerle atış, 
S - Giivercia hedefine JO metereden 

abıtan mirekkeptir. 
Uçan kuı hedefine ve 22 çap mavzer 

ata11aa berkeı iıtirak edebilecektir. 

---· .. ·--
Örfi idare m•ntaka· 
sındaki 

sahibi 
kiracı - ev 
ihtilafları 

Aakan-Ôrfi idare ilin edilmiş balaaan 
.. atakalardaD baıka ıehirlere a-itmek iıti-
1•• kinalarla e• ıahipleri araıında doğ•• 
ibtilaflarıa auıJ halledileceğini röıteren 
bir kaaaa llyibuı huırlanmaktadır. _____ , __ ._._. 

lllııııtı ıııııaoı Abdullah ıaıı. 
11 lldlrın ııtııdıı ıuıtaf a asıldı 

Seyyar ıinemacı B. Abdmllah Naciyi 
taammldea llcllrdlil için Ôclemit alır 
cua mahkemeıiace idame mulalriim edilen 
Ba11acluh Hlıeyia ofla Albndiı Maıtafa 
Klçlkayclıa bakkıadakı karar 8. M. Mec
liu tarafından taıdikaa f6nıferildiiiadeD, 
Hikem dla ıabala ııat 4 te Ôdemiıte iDfaz 
eclllmiflir. 

Mulup &a,ak bir maaevi 11b11.p içiade ıadaa 
ltqb ağzıaa baıka blrfey almıyordu. Seh
puıa albaa retirilea mahküm ıeaıizce boy· 
aaa• ipe uutmıı ve cezQnıı hayatiyle öde-
mlftir. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Emaye kapları koru·ı 
mak için ne y·apmalı 

SEViNDiRiLDi 
nm 1111111 

6540 Parça eıuanın hazırlanmasında bl .. 
uok gardımıarı aörülin gardım ıııan

ıar camiuatina tııekkOr edildi 
Cumhuriyet halk partisi 

lzmir viliyet idare heyeti 
tarafından hayırsever yart
taıların yardımile hazırlanan 
elbise, ayakkkbı, gömlek. 
çamaıı:, çoraptan mürekkep 
bialerce parça eşya lzmir ve ı 
Karşıyaka halkevlerinde soı· 

yal yardım kolu ve öğret · 
menler elile ilk mektep ta
lebeaindea yoksul yavrulara 
tevzi edilmiştir. 

Yokıul yavrulara lımir 
balkevinde tevzi ediJea etya 

4691. Karııyaka halkevinde 
dağıtdan eıya da 1854 

parça. ceman 6545 parça
dır. 

Çamaıırlar tamamen yar
dım ıevealer cemiyeti azası 
bayanlar tarafından mecca· 
nen dikilmiştir. 

Binlerce lira kıymetiade 
olan mezkur cıyanın bazır

lanmaııuda yardımlara gör&· 
len müessese ve şabıılarıu 

kıymetli teberriilerinden ve 
fiJI çahımalarıadaa dolayı 

C. H. Partisi vilayet idare 
heyeti reiıliii tarafından 

kendilerine teıekkllr edilmek· 
tedir. ---Eczacı Faik 

Ener parkı 
--.. --

Memleket hizmetinde 111Un 
aeneler feraıatle çalııtıktan 

ıonra ıeçealerde vefat eden 
eczacı 8. Faik Eaerin ~dı· 

111 ebedileıtirmek için Til· 
kilikteki parka .. Eczacı Fa· 
ik Ener parkı" adı verilmiı· 
tir. 

Belediye mecliıinia dla· 
hü toplat1taııada reiı doktor 
Behçet Uzun teklifi azanın 

ittifıkiyle tasvip edilmek 
ıurdiyle merhum hakkında 

büyllk bir kadirıiaulık röı
termiıtir. 

- .. ----
Manifatura 

ithali 
Dıı memleketlerden bir 

milyon lira kıymetinde ma· 
aifatara eşyuı retirtmek 
içia lzmir itbalitçılar birliii 
tarafıDdan hıebblelerde bu
la.ıulmaıtu1. 

Bir çay ziya
feti verildi 

o 

Diin Bornova ziraat okula 
Hlonlarında tümen komutan 
heyeti ıerefine Bornova be
lediyesi tarafından 200 kiti· 
lik bir çay ıiyilfeti verilmiı
tir. Çok Hmimi hııbilaallerle 
reçea ziyafette t&mea 
komutanı Avni Uler, uker· 
lik dairesi reiıi Tuğbay la· 
mail Hakkı .t\1pan. ıabaylar, 
Bornova naniy l m&tlirll B. 
Enver Saatçıojlu, parti baı· 
kanı 8. Ethera Pekin ve 
pıu ti teıkilitı mensuplara 
b .. zır bulaamqlardır. -·-----
Gılınıır, Gldaılar 
Aydın mebusu doktor Şa

kir Şener Aydından ıehri· 
miıe gelmiı. Kara mebuıu 
B. Ömer Kilntay lıtanbula 
ıitmiıtir. 

BOR S A 
1 S 2' karuıtan 232 çuval 

&ziim, 6 karaıtaa 75 toa 
pamuk çekirdeji ublm11br. 

Emaye tencere, kepçe ribi emayesi çat· 
la11p dlktllmemesi, lberiade ve içinde 
•ıkllmlı ıi1ala lekeler olmau çirlrla bir 
manzara göıtermeılndea maada tehlikelidir 
de... Kullandıkça dök&len l içlik emaye 
parçalan bir çok badaltklara ıebep olabl-

Ur. Baaa maai olmak için yeai ahaaa f EL HAMRA Sinemasındaeaı&a i 
emaye bir kain ..;uk ıa dola derin bir ı Eııiz zengin proğram, 2 bDyllk filim birden ı 
e9cere içine yerlettirerek atep koymah. ı 

Fdnr fıkır kaynatmalı, ateıten indirerek i İ • KJVJR CIK PAŞA ı 
M1amap harakmah. . . ı Tlrlrçe Sözltı , Tlrkçe Maıikilif 

Sa 10jaya11ca kapları ıçındeıı çıkarmalı, ı Glıelliğint doyulmaz nefi1
1 
merıkb epiı bir filim ı 

brala11p kaUaumalı. İ 2 • Bir Adam Kayboldu f 
Bulanık suyun berrak ı Yaratilnlar: Mayrl1a Loy - Villi•m P.ovell ı 

1 • • alı %Jaraalda en IOD dakika, Bardiaaın ••ıiliz donanma11 tara·J o ması IÇID ne yapm ı fından mlitlıit bombardımanı ye Modalar ı 
lplecek ıucla bana bir bulanıklık rlrü- LSeaular: Ada~k·y~~-3-7de. Kıvırcık !2~. S-9 ~~ı 

•· Baau benaldafhrmak ip• ıaya ı•P • TELEFON: 3646 
atmalulu. Bir lire. (J•a_i mad~· IUJU ıifeıi ı ... ayyare sı·nemasıııda ı 
Ue llçlle•) n içın bar pam ıap •tmab. ı .1 i ı 
Bir iki dakika içinde ıa berraklaıır, tor- ı Esrarengiz mc mleketleria harikalarım .• Alev ıaçan Volkaa·ı 
t..a dlblae ç6lrer O zeri al öı terek 24 ıaat Uar1 .• &.ita ginnemiı ormaalanaa celıeaaeml malıitiade aı- ı 
ı.ak la • ı la•. kaplanlarla, timaahlar araaıatla beyaz bir la&dı11.. ı 

•• · ıoanyanın 3acl 1 Z • b lagilizce ı Erteli rl• ıaya lrarııtırmadan laıttl ıa ı ılpe1 filmi • 8DZJ Br Söıli z 
bba•ı unmacla• ıayu ıüzmc li. Stlrahiain ı 2 y K d 1 Fraaıızca ı 
........ ,. bir bni, ODUD içiae de bir ı ' • arının a 10 an Sözlfı ı 
pup t .. I& pa111ak koyarak 111,a drablye IMatiaeler: 3 • S,40 • 8.30 Camartui, Pazar ıl•leri 1,4Sdee 
.......... i ...,.., El illaaadaki matla• aaatlui matebpr d:j!ldir ı 

A 
CASUSL• 
AMltAIKA 

(125) Y rı.IJ: Habl ı 

Her grubun kendi.ıe 111anılll fi 
v~ıdı, har ımp bir tedbir dllf~~'~ 

Turrunuo gelme1i ve yer alaıP 
ber ıato •ahibi mlitekait miral•1.-
nın eabak ıefirleriaden Miıter Si 
başladı ve dt di ki: 

"Efendiler ~izi buraya. ıe~r~• k 
ki bu kır biıı.uına davet edııu• , 
ıebbiiıümle •leğil, benim dili~ 
kukvetlendiren Nevyork gençleri 
ler grubunu göstererek) di1,ji1l• 
muıur. Ben ev sahibi sıfatiyle t

1 •ebebini vesaiklerini arzetmekl• 
ceiim. Bundan ıonra mllzakere 
bir ıekilde dovam etmelidir.,, 

Dedi ve ili ve etti: 
- Herıeyd en evvel ıaau • 

toplanbaıa srr.yui vataal bir b. ~---· 
hizmet te Amerikan yatdaa~ 
caıaı ıebekeıiai yırtmak, 1 bi 
etmek kaıtıan matuftur. Ba ı' 
teıkilibız olnıaz. 

lıte burada evvel emirde b• 
ıekli görlif&lecek, ıoara da tef 
ıilecektir. Eğor mhakere de•----~
koaıreyi de idare edecek bir 
ıerkdir. Ben hitabet klrıi91ai • 
ediyorum. .. _ .....a 
Simıea slıli kesti. Geaçler~ 

kalkti. O da fU mltaleada L..1t....-

- Ba,ıar cuaalak telıllk ..... 
mmııı mldafaa buaaada blk 

liyete r•tirme k, partilerde -
amaml efklri uyaachrmak •• 
lmil vBcudı getirmek b ......... 
killte ilzam oldapaa bepials 
yor muıanuz? 

Bir ajııdat: 
- Ediyoruz, udalan ifidilclL 
Genç Ameı ikalı ılıls;e def_. 

- Ôyle iıe Miater Silll8o•-
biyle ba yiz'erce balkı• dll·-~-
aif ve idare edecek bir blro 
hap edelim .• 

Yiae bir ağııdaa: 
- Edelim, edelim ıadalarl· 
Ayakta dur ıa genç: 

- - Ôyle iır. dikkat ediaiS: 9" il 
hay TarraJa, amaml kltipll~ 
vali Miıter Alberti teklif edl ., 

Bu eıaada Turranaa ıe1I lfl 

~ 4 .... 
~B :C 

IQC 0 9 a er .. .. =,, 
• '< -· • • !!. • =rcr 
9 "< • 
.. • r -·· - .... 
~ :' !. - .. 
• ~.....ıı 
... -ı 
• .. a o "O 4 .. ::;: !. 
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ii :IJll: .. ;:=. 
11 ... 
- "< •• er • .. o • 
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~ s (HALKIN sesi) 
--------~~~~~~~~~~~~=-=~_:...._:..~~~~-~--~-

'L\ G ı N o T -
lARININ 
, YELLER ESiYOR 

ISTI · A 
YERINDF~ 

lar taıameİÜıktırıldı, arazi tas
""' ııuı edllerek ekilmeğe baııandı 

'ti~ .... ,. d 
itte r • bombalara, 
~~ lehiru ıazlara kar· 
top~ •luuraııtı. lıtih-
ı., rı, rlllelerini sa· 

U, 101ara lnıaıı ıi ter· ,,,. "d-.. ff e 
111 •~hıuta giıle· 

11-· r bıriade uzun .~ Jtti 
~ •e t•celc nı iihimmat 

\' 
111 depoları mev. 

"•ita . ·1ık h •ati lmları • '••la el •t f il ırıJnı .. , için ..... b 
d._ • 1~ lltiia terak-

t_ .... 
ıatıfade edilmiı-

b ·--ııo,, 
~ ~ı1r111 ''1ıa iıUrabati, 
1d, •lırı, etlenme-

r,''~ •lbnda reniı 
•ler •eıraı yerleri, 
, 1 

11Pdmı1tı. lıtih
aı_ •1''•1tı Yollar ve ıi..., ,, ·ı 

' ~ 1 
e birbirine 

tltıot rb 
•ttında bir iı • 

'"'- dlier iıtihklma 
'it.ada llleırıfe daima 
' ~ bıalandurulda-

~ia ~bile uçurtula
lati~~ •diliyordu. 

"..._ 11111ar, her nevi ~le. t fi ateıli toplar-

'1ı falcı· 
tt tel" t "-- 81 a o--._ 

llt -ıarınıı hepsi. 
•lıı çıtınıı ! 

~.~"-..... o-__ 
·r ı ~ı •ltılılc 1erbe1t· 
\;~tel hıetelerinde ıık 

•• ~talibini laaber 
\...-.-., ftıı Y••ılmayan., 
~.._..tf itlerin illnları· 

•d·ı· ~ Ptlc • ır. Bunların 
•t '' llleıbur olaa· 

ı_ ile 
'-.~i ' 0 Jıl zarfında 

ile Çt~~-· dair, birer 
'-'dilclar • Falcıları a 
4- •ları •ardır ve t§_ 1ıı., bir t11anld 

~-· ı.ı ... ı_ • ı;:- ~ir ~ .. nn mıkta-
d,._ ~ .. ~e 1& fın tutar. 

~'-)ırJ'"• k6ylerde 
t.,,dGf •rd~ . bile fal· 
'l'll •dıJır. Çoiu 
~ .. ,~ 1•1t1lır e\sseri. 

~ ••iib~t , ede11in eline 
'-ı_ !'''d 1 

•öylerler. 
~'" •ıaberi Fraaıa· 

'••ibet edilme· 
"- ag, 'tltııtır. Bunun 

la, 011 binlerce hafif ve ağır 
makiatli tDfeld~r •e bomba 
atan m:lkinelerle teçhiz edil 
mişti. istihkamların öoündc 
piyadeler için sahra tebki· 
mab da vücuda getirilmişti . 

Maginot hathnıo ar kasıoda 
Framsanırı Belfort • Yukarı 
Moselle · Epival • Naı; cy -
Verdun eski müstahkem hal· 
tı du ikinci bir sed olara k 
uıu ıyordu. 

lşte bütil n bu eanekler, bu 
milyarlarca masrnfJar, ıc nc · 

lercc ps rlimentoda süren 
uzun ve çetin mücad !eler 
Fransanın Mogiaot be.ttnn, 
Belçika hududu boyuaca de
nize kadar uzatmaması ve 
Belçikanın inşa etmiı oldu-

iu tahkimata güvenmesi yü· 
z&aden heder olmaı, Belçi· 
ka yolucdan Fruısaya sar
kan Alman ordulıoı, Magi
not baııthı;ın u lrnsma düte· 
rek ıtnt jik e hemmiyeti ll İ 
11fıra indi miş ve Fransanın 

aakeri i . bid&ıir ır a eo belli 
bıılı s ebr p olmuştur. 

-Son-

rinde çok ihtiyatlı hareket 
etmeğe başlamışlud1r. Bü· 
yük falcılar çıkardıkları ki
taplarda bu sene için ıun
ları yazıyorlar : 

1941 ıeaesi fena başlıya• 
cak, fakat iyi bitecektir. 
Senenin iptidalar1nd1& yiye· 

cek maddelerinde yeni bazı 
takyidat konacak, küçDk 

mikyasta bir aari hHtahk 
g örüJecektir. 

Kadınlar tuvalete dtıı~iin· 
lüklerini b1rakacaklard1r. 
Mahsul bol olacaktır. Gökte 
yeni bir yıldız keşfedilecek, 

bir sinema yıldııı ölecek, 
çok mühim bir edebi eser 
intişar edecek, akdemi aza· 
ııncian bir haçı &lecek, bazı 

ıimendifer ve tayyare kaza· 
ları, zelzele ve su baıkını 
olacaktır. 

Halk timdi bu tahminlerle 
alay etmektedir. Bir tene 
zarfında m&him bir edebi 
emer aeıredilmesi, bazı kim· 
selerin ölmeıi, zelzele, su 
baıkını, ıimendifer, tayyare 
kaıaları olmaıı pek tabiidir. 
Banan için falcıların biç bir 

şez ıöyl~me.diklerin den bah
tedilmekte, hatti falcılar '~- lelbitlerıe hep· 

~ ~I f~ılcnııı olma· seodika11nın cbğıblma11 is· 
ı...~, .•talara karıı teomektedir. 

-, it •ti11aıd btrak· lıte bu vaziyet üaerinc 
'dt '•dile, ine mii· ıerdika, falcıları P ... riıte bir \.. ~ '1,ri lcılına1111ıttr. toplanbyg çeğırmııtır. Fı.I· 

~ -~ tıla ~de falctla- cıl~r bu toplantıda vaziyeti 
~ •ltai -•1tleri1Jin ta- ve "meslek" lerinia haysiye-

. .. tı1:a '-k 
'''"" i 

1
" uk et- tini zükaeltmek için ne gibi 

.... , çfa f•lcılar t edbirler almak lizım ı•ldi-
alt talaıniale- ğlal rlrllıeceklerdir. 

\ 

BısMarck 

Avusturya müstesna bü· 
tün Alman hükumetlerini bir 
devlet halinde birleıtirmeğe 
muvaffakiyeti ve beynelmilel 
!iyu etteki faaliyeti büyük 
bir şöhret kazanan Prens 
Bismark son günlerde im
paratorun göıünden düımnı 
ve inzivaya çekilmiıti. 

Bu inziva hayatına faal 
politikacı ıırf ağ•çlara olan 
aevgi ve bağhlıiı sayeıinde 
tahammül ve mukavemet et· 
miştir. 

Malikanesindeki ormanda 
asırdide çınarlardan en taze 
fıdana kadar her ağacı ta
nı . dı. Bu ağı:ıçlann müthiı 
fırtınalara mukavemet ede· 
bilmeleri için sağlam ve kuv· 
vetli olmaları lizım geldiği-

Bıçak taşımak 
lkiçeş:nelik caddeaindc 

Hasan oğlu Mustafa ve 
Mehmet oğlu Tabirin Üzer
lerinde birer bıçak bulana~ 
rak alınm,ştır. 

Fevzipaıa bulvarında Ha· 
bip oğlu Lütfünün üzerinde 
bir bıçak butunarak alın

mııtar. 

§ Aziziye ınahullesinde 
Nuri oğlu Lütfü; kadın me-
selesiııder& lhıan oğlu Arife 
bıçak teıhir ettiği şikiyet 

edilmit ve ıtıçlu bıçatıle 
birlikte yakalaamııtır. 
· § Hatay caddesinde Vehbi 

otlu Mahir; bir münakaıa 
yfızünden Muıtıfa oğlu Sa-
lihattlne bıçak teşlıir ettij'i 
ıikiyet edilmit ve ıuçlu 

bıçağıle birlikte yakalan
mııtır. 

Dr. Fahrı Işık 
bmlr Memleket baıtaneal 

Roatkea müteba111aı 
Rontkea •• Elektrik teda•lal 
1apılır. ikinci Beyler Sokak 
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ni etrafındakilere söylerdi. 
Milletleriu c!e beklediği bü
yük muharebelere mukave· 
met edebilmeleri için çok 
sağlam ve kuvvetli olmaları 
lizımgeldiğindea bahseder
di. Bismark derdi ki : "Es· 
kiden h6kümdarlar harp 
ederdi. Şimdi milletler harb· 
ediyorlar. Yarın k6rrei arzın 
kıtalan arasında harp ola
caktır." 

Ölüm döıeğinde ikea son 
sözü ıu olmuıtur : "Almanya 
biç bir zaman ikl cepheli 
harp yapmak mecburiyetin· 
de kalmamalıdır. Daima ar· 
kasından emin olmalıdır." 
Bu ctlmlelt'rin ağzından dö
külmesini müteakip can ver· 
miıtir. 

Eve taarruz 
lkiçcşmelikte Sait Ali so· 

kağıada Uyaı oğlu Yuıuf 

ve Haıan oğlu Mustafa sa.r· 
hoıluk saikasile Hakkı oğlu 

lbrahim ve Muıtıf a oğ~u_i 

Ahmedin evlerine taarruz 
ettiklerinden yakalanmış· 
lardır. 

--o--

Hırsızlık 
Kahramanlarda lbrahim 

oğlu Mustafa ve Hayrettin 

otla Ali Rııa mulıtelıf tarilı-~ 
lerde Mehmt..t kızı Hediye, 
Hayri oğlu Arif, ali kızı ... 
Hacer, Ali kızı lzzübe, Ab

durrahman oğlu Şükril, Ha
san oğiu Saim ve Makıut 

kızı Haticenın evlerinden 

ıece ve güadilz bir takım 

eşyalar çaldıklan teıbit edil· 
mit ve ıuçluiar yakalanmış

tır. 

Avrupa yüksek sa 'atlar 
mektebinden diplomalı 

(Kazım Sangüder) 
Kemeraltında Meserret oteli karıısında (67) numaralı 

mağazaıında en ıon modaya uygun kadın • erkek elbiseleri 

dikmek •• mevıimin modern komatlar Htmak suretiyle 
mlfterlleria memaun etmektedir. 

23Niau IHJ 

Hülasaları 
"Ulus., 

Sinır harbi 
ası Y" pılır? 

Falih Rıfkı ATAY 
Denilebilir ki dinlenilen, 

okuc.u l n şeyler. sıkı bir 
elemeden geçmektedir ve 
bunlarda matlup ofan ıey, 
doğruyu değil . zannettiril· 
mek lazım gel ni bildirmek
tir. Türkiye hükumeti, ken
di vatondnşl,.,n ı böyle dar 
bir t elkin zindanı içiae al· 
mağ si lthuı1'.\ görmedi : 
Çünkü onua siyaseti, bidi
seleri olduğu gibi duyan, 
öğrenen ve muhakeme eden 
balkın şuurlu itimadına, an
layış ve i111anışma istinat et· 
mı. ktedir. Sinir harbine kar· 
şı, en iyi mukavemet vaıı
tamız, ıayialan bir tarafa 
bırakarak, istinasız lıer ba· 
beri nakleden, ba memleke-
te ait her me1ele hakkında 
millete malumat veren ken· 
di tebliğ ve havadis kay• 
naklarımıza kulak vermekte• 
ibarettir. 
-Deoamı 4 a'incii aalaileJ.-

ithalat eşyası · 
geldi 

Aralarında gazete, sirara, 
ambalaj ve yazı ~iğıdiyle 
ecza ve kimya maddeleri 
boya, ateı tuğlası, kaDaviçe, 
çuval, lokomotif akaamı, mail-
telif demir borular ve de
mir malzemeler, çelik ça-
buklar, motör akıamı bulu
nan ve Romanyadan lıtaa· 

bula getirilen bir milyon 
yediyüı bin liralık ithallt 
etyası yakında muhtelif ı•
hirle re ihtiyaca göre tevzi 
edilecektir. 

--m1:--
Asansör 
Ocağında 
C. H. P. Asansör Ocajt 

temsil koluna iliveten bir 
saz heyeti teıkil edilmiıtir. 
Bu heyet temsil koluyla bir· 
likte müsamere ve kouer 

ıjjvermeğe baılamııtır. 
Çocuk Bayramı mlaaıe-

betiyle Aıanıör ocajtada ba 
gece ve yarın gece \lıtilrlll) 
piyesi temsil edilecek, AS 

lbey'eti de en ıon çıkaa 
eaerleri halka dinletecektir. ----
Topraksız 
.Göçmenler 

Sıhhat ve içtimai muave
net vekiletinden allkadar
lara gelen bir tamimde top· 
ıak tevziatından iıtifade 
edomemiı olan göçmenler• 
toprak tedarik edilerek 
müstahsil hale konulmalan 
bildirilmekte ve glSçmenler 
için yeniden evler inıa ettl
riJmeai muv.fık ıörillmek
tedir. Ev inşa edilecek olaa 
göçmen aileleri adedi teıWt 
edilecektir. 
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RADYO 
c Qı:ı::aet14\! 

G AZE TESINDE N 
Yanan eepbeıiade Alman 

tazyiki artmaktadır. Gerçi, 
Loadra radyosu müttefik 
kuvvetlerin yeni müdafaa 
hattına çekildiklerini bildir· 
miıso de bu cephenin nere· 
de kurulduğunu bildirme· 
miıtir. 

Her halde Yunaniatanın 
vaziyetin ümitsiz değilse de 
•ahim olduğu gizlenmiyor. 

Baauala beraber, Balkan 
cepheıi harekatından lagi· 
lizlerin Uç kazancı olmuş
tur: 

Evveli, lngiliz radysuna 
röre, larUtere Balkan cep· 
beıiae asker f göndermekle 
Balkan devletlerine karşı 
ririıtiii taabhüdil yapmıştır. 

lariltere bu devletlere 
1ardım etmemiş ol1aydı, 
kendiıi de Birleşik Amari· 
kadan yudım iıtiyemiye
cekti. 

lkiaci kaıaaç, Almanlara 
bu cephede büyük zayiat 
verdirilmiı olmaııdır. 

Üç&ncii kazanç İle, vakit 
kazanmıı olmaktır. lngiltere, 
Alman yanın BalkanJarda 
meıgul olduğu ıırada Habe
ıistaadaki muharebeyi aiha
yetlendirmiı ve oradaki 
kuvvetleri Libyaya naklet

.meğe muvaffak olmuş, Ame-

rikanın Kızıl denize yardım 
röndermeıine meydan bırak
mıştır. 

itte lngilterenia Balkan· 
fardaki baılıca kazançları 
bunlardır. 

LlMNIYI iŞGAL MI 
ETTiLER? 

Henüz teeyyüt etmiyen 
bir habere göre Almanlar 
Çaaakkaleden 160 kilometre 
mesafede olan Limni ve 
Semenderak adalarını iıgal 
etmiılerdir. 

Amerika ve lngilteredetı 
re!en haberler, Alı:nanyının 
yeniden ispanyayı tazyike 

baıladığıaı bildirmektedir. 
Almanya, ispanyadan Afri-

kaya geçmek için geçit iste

mekte, ispanyanın mihvere 
girmesinde ıırır etmektedir. 
llpaaya hariciye nazırının 

mihverle daha ııkı bir iıbir· 
liiiae taraftar olduğu da bil· 
dirilmektedir. 

Bunlarla birlikte Franaa
nıa vaziyeti hakkında gelen 
haberler manalı telakki cail-
mektedir. Almanyanıa F ran
ıadan bir ıeyler iıtediği mu· 
hakkak ise de bunun ne ol
duju ıöylenmiyor. 

Diier taraftan, Yugoslav
yanın diğer üç komıusu bir 
çok yerler ve şeyler isten· 
mektedirler. Bulgaristan ken· 
di topraklarının hareket üı-

' ıü olarak kollanılmaıı muka
bilinde Makedooyanıo bir 
kumını ve garbi Trakyayı 
iıgal etmiıtir. Fakat Bula-ar· 

Trablusırarp 
bomba dıman 

edildi 
--o--

Londra, ( a. ) - logiliz 
amirallık duireıi öğleden 
sonra da aşağıdaki tebliği 
ceşretmiıtir: Dün sabah şa
fakla beraber Trabluıgarp 
limanına karşı y pılan deniz 
bombardımanın ait olnrak 
ıimdi daha mufassal mahi n 

bat al!nmıştır. Donanma ta
rafından yapılan bu bombar
dımana lngiliz hava kuvvet
leri ve donanm ya mensup 
tayyareler de iştirak etmiş
lerdir. 

Kahire, (a.a) - Trablus· 
garbe dünkü yapılan hü
cumda tayyarelerimiz tara• 
fındaa 10 ton bomba atmış· 
lardır. Karamanlar rıhtımı 
civarında büyük yangınlar 
çıkarılmııtır. Yangınların 
ıöndDriilmesine mani olmak 
için tekrar bombardıman 
edilmiıtir. 

. ~, ... ,,...,,,.....,, .... ,. ..... /"'-""""""~""''"""~"""""" 

MATBUAT 
HÜLASALARI 
-Baftarafı ;;;Ü aahifeJ•-1 

Fransa ve Mil-l 
Jetler Cemiyeti! 

A. Ş. ESMEK 
Şimdi Fransanın çekilmesi, 

eıaaea hükmen mevcat olup 
filen mevcut olmıyan bir 
müessesenin mukadderatı 

üzerinde miiessir olmaktan 
ziyade Viıi hükumetinin 
Almanya k.rşısındaki vazi
yetini aydınlatması bakımın
dan dikkate layıktır. Filha
kika Vişi Fraosıısı, bu ha
roketile, daima Milletler 
cemiyeti kurumunu Ve11ay 
sisteminin bir parçası te
likki eden Nazi Almanya
nna karıı bir jest yapmak 
iıtemiı olacaktır. Viıi bu· 
nunla artık Veraay ıiıtemi
ain tarihe intikal ettiğini 

ifade etmiı oluyor. 
--..--o--_. 

VATAN: 

Kim Kazandı, 
mK ybetti? 
Ahmet Emin YALMAN 

Riıeli doıtumun fikri: 
Ölenlerin yerine yeniıi do
ğ r, yıkıl n binanın yerine 
yarın yenisi yapılır. Fakat 
bir millet şeref ve namuı 
yarası clırsa o yare bir daha 
kapanmaz. 

lar bununla ikif a etmemek
tedirler. Bulgar kralının bu 
maksatla tekar Almanyaya 
gideceği hıbor Yerilmekle· 
dir. -

MiLLi PIY ANGO 

• 

AVA KA-
·MARASIND. 
İngiliz Başvekili sorulan 
suallere cevap verdi 

-----o---
Lo»ra (a.a) - Avam ka

maraıında bir suale cevap 
veren Çörçil ezcümle demit· 
lir ki: 

- Eski beyanatlanme ek
lenecek yeni mühim bir şey 
yoklar. B.r çok harekata 
devam etmekteyiz ve ken· 
mizden beşk )arını da dü
ıüomek mevkiindeyiz. Avam 
kamarasının bı.ubı idareye 
memur olanlara kat şı ıllkfın 

ve soğukkanlılık h sletlerioi 
göstereceğini ümit ediyo
rum. Kamaraya vereceğim 
yegane haber Akdeniz fi
lomuzun dün ıafakla bera
ber Trahluıgarbe hücumlar-
da bulunduğu ve taerruza 
iıtirake giden tayyarelerimi· 
zin yolda bet Alman tayya-

reıini yaktıkları ve hiç bir 
zayiata uğramadığı keyfiye
tidir. 

Filomuz limanı bilifaııla 
42 dakika bombardıman et-

miş liman ve liman lesiutı 
baştan başa harap olmuştur. 
Düşürülen Alman nak 

liye tayyareleri içtnde 
denize diişmüı yalnız tayya
rede asker bulunup bulun
madığı anlaşılmamıştır. 

Vaki istizaha cevaben 
Çörçıl vaziyet muvakkat bir 
tevakkuf devreıine girince 
Avam kamarasına izahatta 

bulunulaceğıaı ve halen Yu
nanistandaki harekat hak
kında çok müıkülitla ma
lumat alınmakta olduğunu, 
bu harekatın büyük maha
retle yapdmıı bulunduğunu 

ve bu harekat hakkında 
halen tafailit ılınmadıjı,ba· 
rıiciye nazırının orta şark 

seyıhatı hakkında açık ve· 
ya gizli beyanatta bulunul· 

m sını talepten vaı geçil
mesini, bu husustaki beya • 
natın ne kamnra için ve ne 
de umumi menfaat için iyi 
olmıyacağını söylemiştir. 

Muhtelif hatiplere ceva· 
ben de artın bir eadiıe 
görmediğini söyl miş ve 
fÖyle demiştir: 

-İşlerin iyi gitmediği za .. 
mao halk bizi biz yapmış 
olan ve tarihimizde şimdiye 
kadar kuvvetimizi teıkil et· 
miş buluaan btitün istikru 
ve ıoğuk kanlılık hasletleri
ni gösterir." 

Bışvekilin beyanatı bir 
çok defilar alkışlarla kesil-

lkanlarda 
şiddetli muha

rebeler de
vamı ediyor 

--o----
Kahire (a.a) - Bu akşam 

Kahire eskeri mahfillerinde 
vHilen malumata göre ıid
detli kara ve hava muhare· 

heleri Yuna istanda bütiln 
cephe boyunca dev m et
m ktedir. lug iliz cephesinin 
her hangi bir noktosınG her 

hangi bir hususi tazyi .ıt • ic
ra edilmekte değildir. Al-

manlar hıgiliz bölgesinin 
biitün noktııları üzerinde 

müsavi bir tazyik idame et· 
maktedir. 

Müttefiklerin itina ile 
seçilmiş mevziler mevziler 
üzerine çekilmeleri netice· 

sinde hat tek mllhim mik
tarda kıszlmıştır. Yeni hat

tın hakiki vazi1eti ifşa adil· 

memektedir. Hararetli çar· 
pıımalar arasında yapılan 

geri çekilmenin güçlükleri· 

ne rağmen imparatorluk kı· 

tal rı Yunan kuvvotleri ile 

ııkı bir temaıs muhafaza et
mişlerdir, lngiliz ve Yunan 

kıtaları araıındaki münaıe
bat fcvkalAde iyidir. 

Kahire (a.a)-Öğrenildi 
ğine göre Yunanistanda im

paratorluk kuvvetlerinin Te· 
salya ovaıına çıkan mınta

kayı tutmakta oldukları 

Lamyanıa cenubunda şiddet
li muharebeler olmaktadır. 

Lamyanın cenubu şarkiıin

de meıhur T ermopil geçidi 
bulunmaktadır. 

8.MATSUKA 
- -o-----

imparatora Avrupa hak 
kında maıomat verdi 

---o--

Maltaya 1 
lan hücıı 
hasaryolı 

--o~ 
Malta, ( a.a ) .

bugün düıman t• 
hücum etmişse d~.-ı# 
yoktur. Bir ıivil i 
sivil yaralanmıştır· ___ _...... 

• 
Hindiçio• 

askeri baı 
Tokyo, ( a.a ) ;--, 

gelen haberlere ~or i•' 
çini kıtaları ı<aı•01 

d·rlef· 
haşşüt etmekte 1 f 

ıarktsn ieleu fr•.,.. 
kuvvetleri her giO at 
ralar yapmaktaclırl .P, 

S•ygondaki loı• 
rikan petrol k11111 

mazot vermekte• 
ediyorlar. ,ı.-
Ameıikadao 1 ~ 

bombardıman t•11' 
diçinide ilk hatlar• 
rilmiıtir . 

So;;;tıeı 
uzak Şarktan Af 

asker gıtıri 0 
Çunking (a.•).-r~ 

rin verdikleri bab• 3 
re 11 Nisaad•• 1 
kadar Sibiry• tr•• 
yahat için veıik• " 
cektir. Buna ıeber., 
ıarba büyük kıt• 
dilmektc olmasıdır· 
--~ 

Bulgaris 
Hırvat hOkl

tınıdı.,,. 
Sofya (a.a)--

801 

ıı bildiriyor : it; 
Yeni Hırvatl•~ 

11 
reisi Pavliç, Bu!J t•• 
dan hükiımetioıst P 

. t . t' o Dl ıı emıı ır • . 
•" .... 

karar verild•l1 

tir. _..,/ 

ric:y:k:: .. ~:··~:.!:~:a ~;: ALMA~ ı 
parator tar fındaa kabul At·ınaga bolllbl" 
edilmiotir. 

Matauoka impar tora Av· dlklarını soull '1, 

rupa bakknıda malumat ) ,..;,, 
vermiştir. Berlin, (•·• b'f"~ 

bildiriyor: Sall ~~-" 
kam Atin• şe 1,_.,r i ZMIA f atılmadığını ıt>'J~ ---sa mrB şehri t ... ~ 

Kahire, (•··~,,. ut'_ 
len resmi tebll~ 
lan harekitt• ı•' 

miı Ye ba~ka suallere geçil· koş! ı 200 kiıillk ı•'' 
miıtir. ı 20 Ağustos 20 Eylül t Hm olmuıtur· ~ 

:ENTERNASYONAL FUAR~ 
ı Yurttaı ! ı 
ı Yurdu ve dünyayı tanı- ı 
ı mak ve onların en seçkin : 
ı eserlerini görmek içia iz. ı 
ı mir Et!tornısyonal Fuarına ı 

DeT) Kl9e•lnden alıaıı.. Çor1kkapı Poli• ~1~ 
ur ııı No, 864 Haıaa Tclııla utııDER '• • 


