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Amerikadan 
bi~ askeri mü- ~ 
şahit ~eldi 1 

..... 
~erilıa hiilıümetl 
~ara, ralıran ue ~ 
~dada ufıeri mii· ; 
~ıer gö~erdL. ~ 
~lŞington, 4 (A.A) Amerikan~ 
~Usuna mensup baz.ı subaylar: 
~dat ve Tahrana askeri müşahit § 
~ gönderilmişlerdir. Bir suba- S 
totl..:ı.da ayni sıfatla Ankara) a gönde- E 
"«Qlği alnaşılnuştır. § 
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Banu bilmeyen artık 
laiç kalmamalıdır 

fart vardır ••• 
----0---

..... çe ıaefll ue hay· ==:: ..... _..,, gölıle-
lıoruınaJı lıudre· 

tine sahip olmalıla 
ınlbnlıündür .. 

JI 
)!t it-., dip kalabilen milletler buoiin
~ihantümal hidiseler kftrıumda ibrat 
..... eri alamıyor. tecrübeler edinemi
~e toolanıp hezll'lanam17orlarsa: is
İlt ve hürrivetleri tehlikeye ve tehdi
*'-~ kaldıiı zaman, husulünde ken 
~İn de ıriinabkir ve suçlu bulun-
' ı.., feci üibetlerin kucağına diif-
ll ınahkUındurlar. '6' •e müstakil yapmak davasında 

......_. ınilletler, sulh :samanında, sükun 
~nde harbm mevcudiyetini unut
~·- ba:m"1anmak ve fevkalade za
~" 'bütün zevlderinden, itiyatla
~ devamh fedakirhk1ar yapmak 
~yetindedirler. 
~ölderine sahio oJmai1., fedakirlık-

lratlanmaiı bilenler, 1..-mai• •• 
~· lralmava ha'· kazıtnnut sayıhr-

'tirnıinci UU"da her ıiıa~i hür ve 
~kil 'bir milletin bavab. beka •e 
~dderah, göklerle mü,tH~ ve ali-

tr. 

.... ~Özlerini Köklerine dikmiye~. k~
~· göklerine geremiyen millet su
~· havalara hakim f'lanlann esiri, 

Fransa dan Su-
riyeyi ,,e do-

• 
nanmasını ıs-

tiyorlar 

Suriyenin idare m(.>Tktzi Şamda 
biT cadde • 
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Fransa ile Mih-

1t..' olmak ve kalmak demektir. 

verciler arasın
da işbirliti 

başladı · ltt ~le görülüyor ve anlqılryor ki mil-
~~ •erefli ve haysiyetli bir hayat. ~ök- ~ 

nazırı nihai 
zaferden pek 

• 
emın 

---o----

ALMAN 
HÜCUMU DURDU 

Tobrukta Al
manlar durdu
ruldu, tanklan 
da ~eri çekildi 

•••••••••••• 

"Basra" yı mtri
lizler aldı!ar, 
Iraklılar çe
kiliyorlar 

ae 6irpy yapanuu 

1 1 llllLIZ 
IAJlll Çil DEİIL 

Portekiz Alman Irak hadiselerinin se- Mecmu zayı·at 

Şark harbmda 
Türkiyenin vazi
ye · kati ehem

miyeti haiz 
-u----

Almanya /rah ne
reden geçebilir? •• 

l•ı• bebi petrol ihtiyacı 
tek ı ıne cevap Londra" (A.A> - Bitlerin çoktan- 12 bı·n kadar 

b 
· ı ak ı k k lnıka vaktinde asker göndermek ,.,.,_ 

• en. r meselelerinf" e oyma iste- l vermedı mesı bekleniyordu. A,manyanın senevi t h • edili tiye büyük biT tehlikeyi önlediği anla-
petrol ihtiyacı 15 milvon to:ıdur. Hal- a mın yor §tlmakta olan tngiltere qenel kunnafl 

--o-- buki Romanyanın istihsala!ı 7.5 milyon ttiai genenıl Si• CMI Dili 
Londra 4 (AA) - Po:-tekiz vaziye- tonu aşmamaktadır. . lHHllHHUllHHHHHllHHHI 

tinden bahseden gaze•ele• R. Bitlerin Almanlar 1ayyarelerinde Rus benzmı Sıdney 4 (A.A) - Avusturalya har- ıaıllı l"tı• uatla tıll" 
Portekiz başvekiline Portekiz hava ve kullanamamaktadırlar. Binaenaleyh Al- biye nazın Spender, gEneral Blameyden 1 1 2 I• 
denzi üslerintlen Almanynnın serbestçe manlar Irak ve tran petrollerine muh- aldığı mesajları tetkikten sonra, Yuna-
istifade etmesi mukabHincJe Portekizin taçtırlar. Bu menbalann senelik istihsa- nistan seferini müteakip on iki bin kadar •ısı• ıazım bir ı•ddı•a 
istiklAlini ve toprak bütünlüğtinil garan- lAtı 14 milyon tondur İngiliz, Avusturalyalı ve Yeni Zelanda- 1 
ti etmek teklifinde bulun:luğunu yazı- ,,. lının akıbetleri meçhul bldıtmı tahmin 
yorlar. -SONU 3 cil .SAYFADA - ettiğini söylemiştir. - S0tm 3 dl de -
ı1111a1111aaaaaa111111a11aaa111a11aaaaaD"' 

• 
Dünkü maclarda 

' 
takımlarımız galip 

-------
Irak Almanya
dan vardım is
tememiş ai ? ~ı~~!'Umak kudretİnf! aahip o!makla OtomolJll sanayi mües-

~ itibarla, bugün de, yarm da mü- seseleri aflenfıll fefıllcle Dün şehr~ kiline maçları· 
'İ)ret ve zaruri ihtiyaçlanm1Zdıuı CGflŞGCGfılarmq.. na devam olunmuştur. Altaylılar E.üi-
'-irJ • itiyat ve an'anelerimiz!n •_!!vkile Vişi ~ 4 (A.A) - Milli teçhizat baş şehir Demirsporu bire karşı 4, AJtınor-

---0-

Budapeşte, 4 ( A.A) - Ofi ajansı bil· 
diriyor: Yan resmi Peşter Luit gazete
sin.in Baidattan aldığı haberlere ıore, 
Irak hükümeti İn(iliz iddialan blWıoa 
olarak Almanyadan hl~ bir )'~_talle-

"- ~dıklanmızı, veya ~Hıi ~z~l, X•!:. delege~i Paris gazetelerine beya112tta dulular. da Gen~er ~}iğini sıfıra karşı 
•iıttıklanmızı, hep ve daımtt dur- bulunarak Alman ve Italyan otomobil 1 sayı ıle yenmışlerdır. 

· • _ Ma~lann ta&ilitı 2 inci ..ı.ifemisWir .. Sonu 2. d Sol&ifeac 
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İ~~iÇ~~de yol meseleleri .~Ş_E_&_i_a __ H_A_B_E_R_L_E_R_ i_, 
nasıl halledilir? 

Fenni esasla•a inzimamen her ziim•eden insa· 
aın bulunduğu bir mecliste maddi sebeple,.e 
müstenit tetldfıat ue tefdifatla ihtiyaç ue yapıla· 

adi lf olgunlaştırılmGJıtadır-

Jlk okullar • 
yenı kitaplar • • 

ıcın 
• Yeni müddeiu

mumi ve hikim Alfabe ve· Yurt bilgisi 
muavinleri 1 •• b k ld 

Hazırolananfiste ytilıselı ffiUSa a ası açı } 

/r alı ta çarpıfmalar 
deuam ediyor 

[ Baştaro.ft J. ci S~k~/~J1_. 
Salahivetli kaynaklardan bıldirild~ 
göre ~umartesi e.ünü bütün gün ~lt
eden hava bombardunanları asi . tiol 
1.arın Habbaniyedcki . topçu ?1ali~ııll 
akamete uğratmışbr. I~U:Z1erın ıa 
azdır. 

mAK İNGİLİZLEKE BİR 
.ŞEY Y APAi\IAZ . · · 
Beyrut, 4 (A.A) - Ofi ajansı bu: 

·- a ·- *I 
Yazan ': Tapu ve Kadastro U. müclürii )'iikse-k mühendia 

HALtT ZiYA TORKKAN 

tasdilıe IJrtiran etti ... 

yor : Iraktaki harekatın tngiliz ~ ~ 
oa zarar verip vem1iyeceğini tetkik ıceri 
mııhfiller frakın son senelerde as 114• salıada büyük gayretler yapllll~ "-;bit 
na rağmen İngilizleri mağlitp edece ~· 

Kita plarda laldp edilecelı belli lnı§lı hedefler kuv\'ctte oımadağmı b~~ ctnı~,:;ı-ı 
Genç hakim narnzetJe:foin yeni vazi- ._ L L d Ma ., fı "'I t • • f Lft etti "i 1- bassa hava kwrveile.rımn anca yafC-

nGHKlft a arı Ve G e lftl ft eSu 9 esas_.- tanc.'i.İ modern ~~ak ü_.zere 50ttaedY._ı,.r. felerine tayinleri hakkındaki kararname _ k u•~ 
Şehir ve kasabalarda. yalu genişletir-' getirmel· olur. yüksek tasdikten çıkmıııtır. Bu karama- Maarif vekaleti, ilk ok-.ı.11arın birinci Atatürkün kurduğu Cümhuriyet .reji- dıtıı ıbaret oldugunu soylenıe }l3JiJc 

ken veya yenid.en yol çar-ken bh: itiyat Jt..::viçrcdc bu· yol güv~ihı ve yol ge- meye dahil olan isimleri yazıyoruz: .c;ınıflarında okutulan alfa~€ ile dördün- · · ah. tini. T" ki d ıl k 3oo bin kilometrelik ıbir saha~ 'P" 
sevkiyle nastl J'apıyo.~uk.'. Beled.is~ nişle1Jneo e clcsini g . .:lini= ber:ıber gö- I~dır hakim muavinUğine hakim -cü ve- he~inci sınıflarır.da o1mtu1an yurt ~1~ğ:u.1t: rejirr:f~ ~~k: ':Ji.rrile~; olan Irak hi.i~rn:t~n~n ordusu al:nde bll 
reisi, yol sem metre diyor. yahut valt ırelim: • namzedi Tevfik Kendi, Manav•at müd- Bilgisi kitaplarını yeııide!l yazdırmıya üstünlüğünü ve Türkwenill hayatı. is- manında 40 ~ın kiş~d.ır, sefcrt hbu ~. 
bo"yle :..:-ordu. ı .. merasime tlibi kılı- Plfım teT,..im c\ınck ve bu plunm tat- ı.. •-uvvet 70 hın olabılır faka r 

""'""'I • ı k deiumumi muavinligvine hakim namze- !!\arar vermis_ ve blr !T'ilsahaka açmıs_tır. tikba1i için ne kadar ÖnE:!nli ve EarUri ~ . • ,.,.k ....;ftj' 
nırsa belediye meclisinde milz.akere ta- bikatma gcçmel· için hiç ı;'Jph~ yo t i d t eh t ba'.kmımdan "" -

b d d di Selim Öztan, Mus. hakim muavinliği- Vekaiet, hu mü.sab~kaya i3tirak ede- bulunduğunu talebı-.c•e kavratmak ~e ı0r u e_ ız.a . . _.ı.t. 
l'iki ile falan -1un ~..ı kadar genic ol- o sanatın müt~sı '\'C tecrii e i e - -J tl kil t cu btiyactan çok aı--

,_ ~· --s ., ne hakim namzedi Reşat Araz, Palo cek ınünev\•erlerimiw ana programı \'C- onları Cürnhurivet ı·ejimi icin. sadık ve a a C'e en op 1 ··-~ 
ınas.ı b-..J~ ..... ınl1yor, tatbikata geçili- bir miihendis olmak gt-rek. Likjn yoıun · - ff'1as t azi ·et hakkında s~':.Ae 

ua4~~ k müddeiumumi muavinliğine haki~ il'i-:k:n lıilbassa bazı_ ~uktdarı iesbit e't- fedakar biı-eı· yurltas olarak ye'f-ü:tir- u a an " ~ . i)P'.' 
yordu. Yolun beı veya y~i metre ol- falan ve filin y rle.ri t tar:u ,geçmesi ve namzedi Havati Olkün Cihanbeylı ımıştir. flk okullar ıç1'1 vazıbcak Yurt -nek. • , ~ bilecek şey Irak ihü.kümetinın; j J!:' 
ması w-in ince U&un cüşlinülüp hesap ru kadar gemşlikte olmas i\in mühen- " B kon11c:ularından menfaatler ;ternııı .:..a 

·-ır- d"" _.ııü .,, :ı.. 1,,_ • ı·· _, müddeiumumi muavinlıt'ine hakim ilgisi kitaplarının takip edeceği belli Türk inkılabıruıı manasını, muhte!i! · """" . . ·e·1...-j..-
e.::ı:1-ı .. olanına pek az les:ı ilı: eu · iyor- disin aaet <Koyup ]püUI tın ıu:ı.uı.ruu ma- · b emesı ve mihver hava kuv\ı ..-· 
0~ lUmatı :rasatla elde e'!mt!S' ve bunu he- namzedi Abdülmünim Z <tfir, Bünyan aslı hedeflnr sunlar ıe..l~ktır: cephelerinin önemini, Türkiyenin saa- m.. . . inde Ird ır 

,___ ı.. mu''ddeiumumi muavinli;;.ine bakim MJ.llet mefhumunu vt- Türk milletinin det ve refahına yantı!!ı ve :ır.emleketin muracaat .ctmemesı takdir w ıt#' YOllara verilecek istikamet ~reya yo- sa,ph !kitapla tersim enneğ el\.Sl!riya 11\a- .... ..... d IngT ı..ft.n-·-~~danlığıOl 
namzccU Şerafettin Benim Gürün müd- 'kara'kterini, olgunluğ?mu kudretini ço- istikbaline yapacağı tesiri talebeye kav- _usu:uın . 1 ız 'U:~~a w paı?f1'#' 

llanıı geçeceii yerler :tın de neleri mü- fi gelemiyor. d · · · liw' h"ı_ · <!Uklar'" kavratınak, T·;r,_ ını"lletı'nı· S"'"' ·,·aLrnak o~l.,rı Atatilr1- ın' kıl~bmın feda- zık ıbır vazı:vette l.ııırucamıy ca,gı }ahaza ft tetkik lhım geliyordu? Pek O yolun şu. a~cia ir.,_~ı icin şu iktı- cınmumı muavın aıne i'.LK.lm namze- ,,. ._ "' .. v- - , ., ... ·~ :.ı 
az yerlerde bu ı11 11..~eti fenn'iy~lere hı- sadi sebeplerle lbu faidel!."" ve şu mah- Cli Ferit Alpiskend;r, Mardin müddei- dirmek, .:saydrrınak, T ',rk askerini ve kar birer unsuru olarak ydistirmek; ~!lode?liz~· k tl . B a 

8 
çıktıktll' 

.,. :LU:'J' ----'L tımum·ı muavinlig-t'ne tıakirn namzedi Ti.irk mdusunu se:vdi ·md•, !'aydırmak. Bunlardan sonra N'ı"Uğ:'i devlet ve ka- gı uvve. erı asr Y neY·.- - 1111 
r1...1--.:1u. Bu•iltıı e1l ette böyle d~- :EUrlar '\tardır. Sa~n rol-!:ın k vusaraı• 1b 3'- Habbanıye tavuare ı dBl~h 
~... - ı t l'--' Adı' l Gu··ıapogwlu. Gül' nar müddeiumumi izim çin .as'kerlığin ön~...,ini kavrat- nun mefhumları ha1c'kınd.-:ı onun :sevi- sonra · u . . zsl'P"' dir ft böyle de Olmryaca\.fır muhtelif istikamet eri!F!l ::re.ıeu yo ı.cına ' 1 'ci' Bu kuvvetler altı o. 

,_,_ '1..' f-' 'I: ıı._ "-' ı _.:ı 1 n muavinlı'g~ ine hakim namzedi Sefa Aiı.- ~ak; yesine göre malumat verilecektir. ~er eşım~.ır. . .. .. :--:.t!M~ 
Şehhleriıı iman deyinc4' iıU- şeyi .uir- ıuan ve il.U.lill enır eITıt-n :ge '!I1 yo arın ·· ~- otomobil fırkasıyle 'I motorlu ~ 

b,_._.,1_ 8'"f"l'nAk llzımdl?': münasebeti .şo·· ·le olsuT\. b::mb ıo:u faidei !arca. Arapkir müddeiumumi muavin- A A/ .. J- / Jd 'J b . -~ ınDQeU .7-- l "'a v ı•e tınor U ga ,·p ge l .. ,. l aretlıl'.. iO!P"' l _ Yeniden kurulı;cak ve şehrin fa- maddi~e var._ Bu sebC'de '\ ol ~ııralard.an liğinc hakim namzedi Cevdet Kocaman l ıı;; IRi\KTA l"EVKALADE TEDBu; ~ 
lan semtinde meydana getirilecek yeni eçıneli ve yın~ bu yoldan ~u bdı:ır· ın- Sorgun bi.kim muavinlirine '1.akim _ Ba~dat, 4 (A.A) _ Akşam saa,_adBf 
pblr. ~an. bu kadar otomo1:_ı!· şu kadar şu ve .namzedi Haydar Ocakc10iY1u. Hopa G ı h k k mi iki otuzdan sabah dört otuza ~ ,'$• 

2 - Diğeri de eski şehrin ıslahivJe bu kadar bu gecCCE'O,'..'ıdE' r! aI'7.ıntn da müddeiumumi muavinliğine hakim nam en ç erı·""' ı· z a ı· ateıı sivillerin sokak.Jarda dolaşması "': Jıaf 
teftii halinde ~ mürakbel vmieti bu olması ]&zım. Ve bu ana "!Öre d~ gil- zedi Celal Calgüner, Kars hakim mu- '&J t şaın yirmiden sa'ball bet otuza_,~ 
ne şekil alacaktır! nec;in aoğuş vaziyetinr', rUzgarlı:ırın esiş avinliğine hakim r.amzedi Mustafa Çal- eraba ve nakil vasrta'lannm ~~&-

Bunlann ilcisi de ayrı ayn tahlile istikametine, yağmura. k.-:ınt, hülasa şu 1~ner, Ovacık müddeiumumi ma.avin-

1 
d 

1 
memnudur. Bütiln şehilrerde giliıe!._.-

muhtaç me9eleleırdlr. 'hareme göre şu >annaKi ~-n!un 1'ti tara- liğine ~i.kim 'a&miecli Adnan Apa'k. •• mas!Je ışıklar sönclWülmektedir. ~ 

Ahmedin üst- deki . kt 1 tondaki binalar•n irtifaı şu sebc-pten bu .Agn hi.k.im muavi~e hakim nam-· guze oyna 1 ar •. ~ ·şareti verilince bütün ekipler~ 
• un ve .gıYrr;,eo le ok- !!{adar yüksek olmalı. ;;~diEdi.p Asya, Melaze±r~ müôdP.im:nu- .._ 'd k1 d' Hüküınet ~ 

duğu elbısenin pot yerforı duze ece ' t te Lozaııda qmcU ciddı-n sizinh. be- mi mua....:- 1:.::0:ne halim namz~i Kevni ıua~ma gı ece er ır. ~ 
rtık1an anacak u verl~rt ke- vıu.uq;• hakkında umum! .. ilh e1:mİ$ - .......,, 

yı yam . , uz n :raber hazır olduğumuz bir mec11ste, L o- Sa:an. Acıpayam miid deunurni mua- Oyunkir ~ müsait bir ltauada oynandı, zeulı ların orduya ~irmesine müsaade eı--
i!1:~u=~~i':~:a~~~~~ ::; ~anda oturmuş. ya.c:amış , \•etic:miş ~~an ' inli'i:ine lıüim namzedi Vaııar ıKusoğ- w•e .. e-aMlc-..da •a.ı-d·HAL tir .. 

eni btr ilbise ıla ak Alım t k' avukat, dO'ktor, müberdis. füt"Ca?', cinçi, !u, Silifke müddeiumumi muavainliği- - -~ ..._ -.,•~ .... tNGtLtZ RESlll TEBUc";I oaU 
Ydir edire . ydap c b. ·lb' e (Sım- iikhsat müteha~sıs1 'ile ha'hcıv:ın bir1esip ne h~kim namzedi T'Bla't Hınçal, 'Doğu- Als k t d d d'" 1 Kudüs 4 (R adyo S. !?,15) -: teb-

'n , ne ıra ı va!". ne ıse mo- 1 .. .h 1'1:tnı~ c;(i··I veya 1b • -J1.ıı • .. • ]'". anca sa yomun a un yapı an Halilin yerine Yahyayı ko}'IDUŞ. Demir- k • k ~ U:oi bır 
kin ml, frak mı, caket parıtalon mu, Y~ guzerg:-ı ının v~ -a > e! • • ~yazıt muaaeıumumı muavın ıgıne milli küme maçlarınd" Altay güzel ve spor da Celalin yerine Na-::~l oynatıyor- şar umumı ~rarg neşre ·o d~ 
oba pl'lal' mı olacak') Bunlar hangi boyle :ıolmasmı tı:'d~ ,.~ .~ tek'lıflrrı ~Mtirn rıamzedi Muzaffer A.lpııgan, An- enerjik bir oyunla Ar·ka.rtıda '1-l .mağ- au Uğde Habbanıye tayyare mey ~ 

kuy ta h gi kt l k? naddi sebeplere ıshn3t e~~myorlar Bu talya müdd~ıumumt muavı. ·nHğine '1:\- !ıl ld w D . 4 l . Al 0· yuna Demırs· por b""ladl. Ve ilk da- asiler tarafmdan. ~l _.eilildiğdıe . .. JllJ' 
maş n ve an ren ~n o aca . . 1 kl'ft . t tk'k lalı' et· 1 h l t k ,1 M ') 1 ,... V p o ugu emırspol"t• · yenmış, - °'"' ._.._,__ ,_...)! _11..!1.. _ ~ ~ 
Demek ki Ahmedin k im oldu~u ne e 1 en e .ı e sa ıy 

1 

nan eye c im nam:ıeai ema un · ı unaçer, an ıtınordu da Anl-ara !':!mpivonıı Geçler- kikada Altay kalesine güzel bir iniş yap- 11U~mm ~!l'D. uıı:ını~tına v · rs~ 
iradı oldult~. bu elb iseyi. ne mak~atla b~ı yüzlerce teflç~.1 w- m~ta1ad·m ha- bakim mttavınliğine hakim nam:z:ed'. hirliğine 1--0 galiı, .gelmiştir. tılar. Atılan şut Fikretin \.nra:'!mda kal- ıe iltihak ~~~erme ıhir ~ı~a:at\tfl~· 
lst eliğini• bilmek lazım F.akka1ın bak- kıkaten pek cok ~stıfac'!e eJıvor Ve yal- /Hüseyın Ala\ay, Uce müdCleiumum• M l b'ı- gü e elk' .. b k lar- ık Demirsporun bes dakika k"'dar de- sunun verdigı ha_~berl •. er te"7: ~ .,;,,at e' 

e · nız onlar istifade etmivor qu iizel isin · ı· ~ · hAk' d' r _-r·L aç ar 1 n vv 1 musa a .a • d A ,._ ~1i- t gil z ta,,,-, kallık ettiği müddetçP. giyec~i elbis0 .. • • , ·, f! : muavın ıgıne a. ım nam:z:e 1 nııt.M~et dan çok seri ve heyccrınlı ~>lmustur. Ha- ıvaın eden hafif ıbıir Ustünl· ··len son- ite ir. ynı ~eu ge gore n 1 
• d b\J~ 

fle ~ lfy~ elbi~ farklı oldu- vucut bııl_masına P0 " • e~oabı maddıye Aksu. lırph müddeumttmt rnuavın1igıne •vada güzel olduğund-"'ll AAh:ıd8 olduk- ra oyun mütevazin bir şelı.1 'İrdi. Al- ~eı·i Bağ~~t. ~ıla :biler elin datıııı' 
ğuna, arabacıya dikilecek. hatta yeni denn~anıy\: mu~ff~\ oh~.fa:a da d:- :hukuk mektebi mezunu lbrahim Omay ca kalabalık birikmişti D:jnkü oyunlar- tay birinci sayt}'1 16 ıncı dakikada ka- fonan Munır Raşı~ fa~re ~~ ~ 
bast apılaeak lb' ·n ..;ekl' e g' ı-cccforıne gore belPd•ye n~u! afat verı- tayin edilmi leTdir 1 d' eli~· . k t d , .zandı. Ömerden Basrö·.ı-e, Basriden de hombardıınan eitrm!ileorl.i:r. ~.eruc_ ·-..-_ 

, • an y e ı:enı • :. ı~ r n. ı, yor. Bu ~tle hem if''l kt>stinrıe !si ve .an e ın gı~ırı anaa şı1 ur. b' ;k ıl :k 't ~ tahriP ~ 
h a.riç'te çalışan mlldüri.ia J!1veceğ1 elbısc .. 1 1 . b h d ---"'"""" - --- GerPk Denurs_por ve gere'kse Gencleor- ll.8 pas çizgisi üzerind~ llya.sa gecen ıto- iD~ • ır ço ra 8~ en ~ .i..J .-

il 1 b. ,_ --z. :. k" · ı en guzc mese eyı a .. amı•c:; ve e"'l e .._.... b. , .•. 1 . & k 1 . 1 ... . • tı 1 b' . . t ,..,. . mı ... •r '2? l!ra'k ıtayyarl"$1 mrp ~~ e as a ır Ollllt 7 ....... 5~a ~ore. amı en l 1> lla d . t'f ~ e-d k lanl J.'1' ıa...;.& ır 1gı zmır ıa ım arıv e masavı vazı- PU. yas ser ır siırıi~ en sonra tVemır- ~- · .v • • ~ 
~ p1ıri olan. b1%' yed~ ,gekenesinin ası ~~k r ~!'ıs 1k:> e ~et tlo'k tta~- T••~ı·R EDl"LDi 111ette iseler de bizim {as) lar mi..;afir spor kalesine soktu. flri da1cika sonra d.a ralolmıştır. Di!'er ıbrr ~ 
,Ozde 9ebenl ~ Olan, -.bahlan ve ~~eı;..'...:."~~ ~ ~ rı a ~n.u okul. ..u.ı·· . ~akım hırda yok. :Suna mukabil Atılcar3 illyasın bir ara pasını Bas!i vo1.e bir .şut- maz bir hale mmrnıp-
uş a l _..ıleduı'lıa i!Rk, :n ~ • ~ • • :> Y~::_ •• -~- ~-~ UI' T C rcsım a.• , • ..M .... ~ <l_fk :ve la A~ nm.i p1Un8 Dftmirıııper 'ka-

k inin .. d ks • d .Bızde oe bır çok .s" ,r .., # h abaı.arila '(lgretmenı Rıfat Şanc1 'ile /\ntnlva 1dz • tl . d b' d k B . k a tti. tk" • ile! D 
ve yine se enes yuz "' se enı ev· bu ıısule .nıüracaatin hP.m miiınkiin ol- sanat okulu müdürü Bn. Kadriy~ Oga- uzun B vu:nı.~·any~ ~"l 

1 
~ .. 1z ~o - ~ıne ay ı\ab 

1 
1:1~1 ): •• ::ın;:nra : 

l et memuru olan bir şehrin kurulma duğımu. hem ele f3ideH ôldu!{ur.u söyle- nm vıuifeferlni mutadın üstünde ,.üksek :~~-,_ ugıd. U:,~~-~~ydae ~[ n!! g ore 1ipr:t· ;rursd ~r ma u "defe tÇU'! t:. l rıntut ttı -
ve gilıellEşme ıeldlle."1 ve şartları da ek . t• iLL <L_,_ 1 :ıf t ,,,_, • 1 __ 

1 
UIT 11:en ı :>arUUil1"'.n ner zaman ga .ır ı ıse e mu a aanır:. guze rrer us-

'--~~ •--LL... .ll Ş halde m 1S ıyonız. ou muvarra .... ,."'t e ı a e tiıu.ert an~, - _.., _,_ • :u.-:ı'rl y . h 11.. 11 • 1_~ rı·w• d -
JlalQu~....ıen. aın~~all'. u '- cln • M 'f ,""l . Li ge.ıeCCK vazıyeu.~.ı er ~::nı eT ınonı- .ııarı sayı unıuınını verme nın en oyun 
-~-ı- ,.,_~ t .u: -.1-t ti- mm ve 11:en tıen ıı.11.n vexa e.ttnce o - iL di .. , .. w~l-a ~u. .. w.. ibi n • . ..1 . :ı...• ı . .!1 1 ~ B 
-.ıı::ul:D&U lllw7 • CA ve :uıy- l as ,-- *) . ,_,_ 2 M 911 'h ' 'L !ll• ·ı • 'f 1 zun 'l'i.~İl copıu~ı.m e ucctıgu .ırı .• lDU- yme :mu ~azın oır şeını a !1'HŞıJ.. u V1'1-
slnl mUtalea , ...,. bundAr ~·~ llzımdır. Bırinci maıuu..eı <Jyıs · tarı - rer burnıma.me 1 e ta ti 0 unmtqbıT. nunla beraber hiç bm d·.;.!'rini normal .ziyet 44 üncii ~ya ~<?dar devam 

~""' 1i nüshamızda cıkm1'i1:•r. -
İstanbul şelıriıUn hn8J' ptöfeslni yap- • bir serait altında say> far\:1ariy1e ma~ .etti. Son da1dkada sağdan ~ed bir dalış 
ma\!a meşıW. bUJunan .e phsmı 'h.eniiz Doktor İbrahim Kamçı !ım ıedece'k kfldar üs'tünhi~e sahip de- yapan tskencler. köseyj bul.an bit sutla 
g6tdfll0.m (1ıl. Prost) un 1'.!!r çheceğj Alman hücumu durdu oğla prqlesör old u ~dir. iDiln yapı~ iki ma~a da lir.arşı- Demirsporun ille ve "?n ~~l~ü yaptı. 
istikamet lçbı, h er "'~ kil için f B t 1 1 . ı:; 1 'f"'cl l y·- .ıı· _ ~ - _ .ıı '- _ _,, _,1_ -'-'l''- 11. ,__ b ~aşı1an naboi vuıyet,er !l•ç te do'ğn: iDevre 2-1 AJt.avın lebıne bıtti 
mabaD!ae mUteaddit kel"'e gidip d~rin ,., "'a 1 

• cı ~ a 11 
"' e •. ~dı ~~~ e1Une«. ıx 

1
nuou at aeğUdi. t'ki misafir taklm .da m:ığlı"ıp va- tKtNC! DEVRE 

.a....a.'-11--tta btilun.L.'L&- r_ .• ,..nra -e her ı·Ş1· r.ı•stir. rn tank t:ıht'~ e<lilmisUr. Stu- ..ızenn e mqguı oımmı "e ftyn mcVJ:U . t ı·· - b' t 1 1 k rt SERt BtR Q '1.Tr:1'11.1TA B 1\ "T .. "l ~ uUALll ...,.,, .. -. •y •• • d L L- .ıı, bi d •- zıyf" e ıauşunce asa ıye e Kapı ara se - .. . u.;ıJ.u... .-ıo...n.ı.J 
ince uzun tahkikten. !J.:m!'ll şehrin müs- ~afanm1ıı: Tobnık fün;ıımna ve istihkam- u.2:,enrı e ço~ , .. ,yuıeu.ı r o.:.~ora me- !iğe kaçıyorlar. Bazan m'ii<:2maha ~ören !kinci devrede .m3c dah11 ser! cereyan 
takbel pllnını )'ine ~hrm bugUnkü ha.. lanna ve t!Sisata miiessir hında taar- e~ de !'3pmu. ~nhman ~~~1üın 1Kam- bu har ~etler karşı t:lr.af< da ımukabe- <rdiyor ve Altay rakibinden farla akın 
Hııe göre yapılm1' muntll:r11m ~İT ha- ruzlar yapmışlardır. Tob-uk limanmda cıo.glu yuksek z.ır~".t enatitua~. clcme'lcli1c 1eye .sevke.diyordu. Bunun nPticeSi o'la- yaparak bafif bir üstilr.lilltle oynıyrırdu. 
ritası tıU!rlftcle ,.at••an.k teshil eylediği- yüksek tonilatolu bir ~·mire isabet kay- hubuhat, elcmekr,ilik v~ degırmencilik rak dün -cl-m' r. • 'L•- - ~ · ~ un ... • dakikada ·ki nıüdafiir. ort:l.sıne!a 

~ -:: .1 dl k 1..- '- • f _ 1_.., .. .. _ _.. .,_ ,:...:: b~• = sa .a<.'l!Uarl uuncı ..... . 
Dl sallh1yettar ft mer.ıl TeVattan öğre- "e i er awır ııasara uğz-atılımstır. ~uoc.• pro esor ugune tayın ıeaıuuquT. devrede 0yıın" hanci bld-: Bir gün ~·- .duran tlyas i1eri bir ır·as aldı Slkı bir 
nJnee bu bdar bO,i01t blr !Şi.n bu kadar AVUSTURAl.VALILARDA ve1 hona l>ir oyun çı\ar.f,~ halde san- .,:ikış yapan tlyaıı hlednİt! müdahalesi-
clddt bir b!t1dlde a~i baı=:an!aea!mda HARP SEVKi ZABITADA sınm yardnnjyle 2-:Q ıg;;lm ge1f'lJ Alt.ey ne rağmen hafif bir ~~ma vurusiyl e-
~ hlmamqtır. Sidney, 4 (A.A) - Avusturalya har- dün fevhllae güzel oynaaı MUclafut ücüncil Altay ®1ünü kaydetti. Cçüncli 
Aplchdır ki her •a bir seluin imar biye naz:m S~derin aldı~ h3.benere Bir hamal sokakta hattı güzel müdaha!e-'IM"<l,.. buhmarak golden sonra DemirsporJı;lar mağlübi-

projeslnde '6y1e o şehrl bir ~ki kerre gez- göre Avu~ralvahlar Tobruğu ~ •:t- ...._. 'karşı tarafa f.tl'Sat vermf'd~ gibi h.iict•m yeti kabul eder tarzda ıoy'l'laınab b.!şla-
mekle, bet an. resim ~ekmPk .ile muvaf- ve şecaatle müdafaa etmektedir.. Düs- 82,.5 ur:a uu.adu.. hattı da fırsatları. benm~.l°b iein sayı dılar. Bir aralık ic:i _erfüğe do1an~e 
fak olmak mihn!dln d~tlir. mıı.n ~ cet>hesinde beş kilometre ka- SinCkli caddesinde 68 ınumuah eor- <;:ıkarmağa nıuvaffa1c • 1du.. Bu ·sure11e <'alt~ılar. Y'mni albncı ı<hlrıbda Ba.,-

Kaydı ihtiyatla f': 
lakkiıi lazım bir iJJid 

f &§tarafı 1. ci Sahitefle !,,. 
'binde bul~ cuma ~.iM' 
rettiği ttsıni tnr MlclirasyoJa ~s 
ınistir. 811 dr.klira51·...ı. tlea~,,1ıaf 

Irak ~iltıeretain mmlaetleyi ~ 
karl';t yalmz basma llllÜCadele eA 
haldedir. 
İNGitl.zLER YENIDEN ~ 
GÖNDERİYOR.. ~ 
Macar Nemzet gazetesiac ~ere ~ 

k.ıtalaruu h8mil ltir cok naklİ)'e ~ 
leri B ayfaya gelmiştir. 'ltaray• ik ~ 
asker ~ıhnıştır. Bu askerle~ ~ 
Enlunda bulwıan İngiliz gara~ 
lrab görulıerilmMerClir. 

Mayısta 

lann seciye •e 
talihleri 

Şehrln. mi\st.a'khel nnyetiııi tayin iSi- dar b7 cephe W:erinde Heri mıntakaları de otUTan Y apr oğlu hamal Azmi. cu- de Anhndaki neticenin ıoıtrmal bir ne- rinin. çektiği kom.et" atısm:ean kale önü
m deruh1ıe ~en her namnslu ve bilgili zaptetmi."4. fakat Iİngiln tanklannın mu- m1ı .. tesi ~.-nü öğleden evvel Kemera•- tieeı 01mad1ğmı isp~• ;p,tmis oldu!.a:r. A'- ne düıııen topu Tahsi'l dörrlüncü d~ 
adam enoell o ~ mb.ldarmm ar- ktiml hUcumu düşman lruV1retlerinin bir tında biT bç metrelik mMa'fcye saçıl- tınorduy:a gelince; murı hıt hattmm hı- Demirspor kalesine krycietti. OyunUD 
zaııl. tuıltıl meyiDerit-i bi1ın~ mec- kısmını ~eri ~km~ mecbur etmi$tir. mq. 82,S lira lbulımqttn-. Oünıst hamal run.am:unaın yüzünden PQl fü'.satlan rul- soıılarma ao~ Dem~" bll1iiıı e!M!!'-

bmdur kt yeniılen 11Çaca~ Teya t@vsi CENlJBI AFRİKAl,ll,AR MISIR& hu panı,an cad ded en toplıyaralt l\eman .diren zuhttr ediyordu. F,errvetler de bir- jisini sar.federek mncl bir !!~ :cm ~ _..f 
edeceil yolun nereden~~ neme- GELİYOR... Kemeraltı b.rakolnna götürüp teslim birforıne cok yakın ovrıad•1darmdan c:ut gzyrel gösteıı!t ise~ 1V'llİ7et dP?ği,,<:tM'l!i d-Ji f ıro:'r 
yilden ~ h..-.pla~ut mU.m1ditı Kap, 4 (A.A.~ - Cenubi Afrika baş- etnri 'r. !Bunu h imt m-atbaıı.mtta ~e- ataca'k rahat ve geni~ b~r yer bulamı- ve Altay ıg'ü%el ft U.\bı bir IOJ'M'lttl Bu ayda ~an ar 
Olsun, Enere cJe!il vekili general Smut cenubi Afrika kıta- lerek haber veren hamal Azmi, ımMbi- yorlardı. Bu hc:ıt de s:ıyı ~~ydına imkan mükliatı obıralt ~ım 4-1 c2llP o'b- bir in.san oJurlar,~~ 

Ve yine derin. n unın tet'kikab ma- tarının Habesistandaki i~lerln!n bitmiş nin parayt kan.koldan e.lmastnı bilılir- vermiyordu. Altınordımun diinkii M - ralc :ayrıldı. Mayısta güneş cCevz.u bürcüJ! 4' 
haID.7e ~iı 1es1ı,ae şehrin ;puan, Uma- tclakld edile~ni :söyledikten sonnı miş, kendi~ine de bir miktar .harçlık ve- kim oyununa nazaran sayı a.c!ediniıı faz- ALnNORDU - GENÇI.ER.Bmı..tô-t Güne~ bu bilrçte iken, yani MayıP_., 
n f:a1>riknt, $U9U bastı n~en ve Dl!l'I!- : maU A.frikanıa d li.,_"mlltl. eline ge~i rilecek olursa minnettar kalıı.ce.ğtn1 söy- la olmaması ancak kl"n<l' hataları yü- MAÇI ğanların hususiyet v~ ta!ihleri P-· 
~ ohıcatım hesa,pla tesbı't edebilsin. c"nubi Afrika hirliğin:n emniyetini teh- lemiştir. zündeon ~uştur. tkiııcl :maç ~ fte Aftmor- dar: i)ıl1et' 
Bunan !!.dası sanflılru.n hm. bir likPye .Q~ğirıl ve ~yı da tehdit Has:ın, Basanı * du takurilan arasmı!a y.P,:)11!1. Hakem ERK'EXI.ER - Zeki . .akını, c il" 
Şf!'J' ~dir. B ~e ıbuım m:n yaPtt'1 gi- altıııa t\laca~. tıatti Avusturalyanın Felmünin iaaresbu!e F2Pıfan bu miba- ve bir h ayli mağrur oluı-lar. Hile .,e.,;' 
hl ~rile hakim riir~an derinden bile Japon nüfuzu altına ,gireceğini Ha- yaralamı$.. 1~'!A.Y -DEM1R5 f>OR MAÇI bakanm kısaca tarlfi ~dıır: ı::iseltarlık boslarına gider. Ajk ıve 1' 
t etkik etmeden imar p•ft.m ~.aprr4~ 'kal- Ye etm~ ve <-enubi Afrikanın, impara- Jlciçeşmelilı:t.e kasap Hasa.n ibk kiilür Bınncı maç Demiı:~pcr - .ı\1~ .takım- Bf!I' ffi .a"'!'!!!le de :Mtmo!'du 'blkhn habb ete tutuimaz, anc.;ık :tynı ayb"....ı 
lcJ!!Dak. :meibaha np. lf.a'>rih mahalle- toduğun men&adetini ıber nerede olur- :nest"]esinden hid detlenerek 1baltkçı Ali lan ~?a ;yapıldı. Hak"'ln F~nt ~.m- oyna:rmJtlr. Fakat .uyımml.ana blrbiTie- ğaıı bir kadınla eVlen~dCl'Se 'balı~ 
tini yanlq 1esbit Mer!:lı b 1 yüzden şeb- sa olsun mtidafaııya mecbur o1dn~nu oğlu Ha.sam 'bıçakla yaralamış ve tuhl1· saroglu ıdı. Takım kıtdrnfarında dune riJ:ıi ~eiıen tı>pa vtmişıan fyi netice olabilirler. t stirahati rtlk sever1et • .:.A 
ri. koku ve dumM:l... n+·m.:] 1az ha1e söylcnı:"tir. wu!rtnT. nazaran bazı dcğic:ikt··.,..!er ri\muc::. Altay a!mahrma .engd cılba~ B"!ri!lel dev- fazlanna pe'k aüşk'ü"lclütlf"!' S~. 

:---....... ~-··· ............. tnt ........................ .......... ... .......... ~·········: 

§ E Rl1 UK ı..ı iKAYE i ~ 
• • • • 
~ ...... :. . ........ ...................... .................................... : ......... : 

endimden S?eçti~m o an ... 
-----------------------:x•x--------------~-------
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duğumu sorup araş't.:ımrdı.. . HaY'lr 
efendim, ,.ıdığrmız bi.sfkl~i (izlediğimiı: 
yere d'r.hı etmemişti. . . 

Olcay! 'BPCiın çocuı?tım' Bit' hırsız! 
Hem de bu benim kab:ı~?trm~i. Ben ona 
nezaret ~tmemiş, çocuğa b:imaye etme
miıdim.. 
Bere'k~ 'ft'!'sin kocam b~ikletçiye me

ram an1a\-almai ve adame$ bir tamı1-
nat kabul ederek davasmı ıgE'ri a1dt. &itJ
detli bi,. "'zar yedikten sctnra O!cay bize 
iane edndi. 

-Ben 1li yoırı.ma 5'Urna• ilt:di ~r de hızlı hızlı carptı~mı hi.;:~ettiın. Henüz Ben onu sıkı nezaret altında tutmağı 
babam G Ut> bitenin 'İa,.1<m3a a ğilse bll$mUl eri :1'°"- ..,fam,. 'Ve Dma!Um baSJ1 ~~mi tayin & 

sa üzerinde buldum .. . Olcay için beni 
daireden araaıbr. ciin'kü senin neredr 
olduğunu kimse bilmivorctu .. , 

- Çabuk o1, Orhan~ ça~uk o] Eve 
aörıetım. Aysel bana bu sabah gitmek is
tediğini söy1iyorau ... 

- Gibnek mi? Niçi.'l! 
- Olı, ne bileyim Or1ıan'! Benim yü-

zümden d.eğı1, oöylemck istediği şey bu 
oimıyacak. 

Artık kendimi müA .. .l.aa etmesini de 
bilmU'or, menailimi .g'öi1erime dayamış , 
ağlıyordwn. 

* h en ona söyliyt"ceğim Bu ak~am ıona Olcay :ay.ıu ~~ bi!' br; yararnzüa meği teanbut ettim. O v:a'l.de kaihr ~ 
haln'lca'ti hildi.n:neğe ko.ra!' vermi.<ftim. bw~ tevtif ·!'ti. iBunlar im bi- c:ağa ıvabt ~bir r-Y ~ Nihayet ıeve döni.'liığij:n;.üz ıvalot her 
Fakat artık burada d :rrn•yacağnn . Se- eli ~ ~ e'lrerleHPtini sölce- tim. Orhan. öı:lerina~ ~ Sİie!!l erin sey sabah bırakh~ım •haHe idi. Aysel 
nin .gibi bir kadınla ıfah~ uzun zaman rel: ıoyuncaldtıT 'Y2.ımt~. ~c!ak ;Wdu!l ile bana balayoriho~ Eve diiıııııer- gelınemişt.i. Ne elbi!: kr-lııi almış, ne de 
bir y.f'rde yru:mnıı'k ic:•emıvorum bislli~en bbi b.tikı:hı şikaye'J. ken na izahat verili: bir me1dup bırakınıstı. 

SözUnU 'kesmek icin y iiz'>ne bir tokat ~. ibmılan yah1atr..ı,,.:t.. Oduın1a bir- - ~ te1etmı ~e ~15h.rn &Ut - Çabuk "POlise, 'liman'\ haber \'er! 
in lircl'm Derimi evd"'l" c tdım. likte bnkob 'i'lme1c iCl!P eUi. Orlımn kimse bma ıoe~.a'P w.emıb;mdu .. "lleOis dlye bağıratm. 

Bu hiaisenin nana ~ lkuıırrnıd ğ ru sa- <'D1ı: nıuba1'betli ıgöraım~ıı. Fab:t tunm\'&Slllnl ba'lnhB.ım ~ !ic 'bir uman - 'Nermin. dur 11.v.,ı n~ ofoyorsun'! 
r. J um Fa'b.t :ıı'ksr~ "İs'te k~ndinÜ ' .-ğmh. buı:w ll!l~!D. Senın~e Aysel arasmi:b 'Iı .. VRT'! 
kuvvet.si~ tı1 'h• n~ :a ım ar.ets'1 Olcav ıoracla lir kaç soka'k pr.aman - F.ab.t Asse1 evae iiıli. - !'ı.rtik beni "Sevreıyo'"'. Benim gibi 
h·ss~ ek ~~'.t'e'te ~.r<.'t"i~ 'B'l -sırada er.a~Cla. ımey..c1aıı cıllmt· bir va!ij'!elieses- - ~..r, ijğle yem~ ~mp. bir anneyi istemeCli~T:!ii 'Soy1iyor. 
lltor mm b~i ac0 l t •l'fre-:a ollt!ırı'hğm1 c:iz durovordu. Komiso01-in c:or,luğu sua1- E vde kimse yoktu. Yavrum, bu tenis 1Bilmem. !C!ar~ "gih: 'lbir va5taaır. Oh. 
hahM" r~ k>l' 'Ne ;r;· 'npc.,c;imi sa- ]ere verdiği -cevabı ~~1 "!ney'il atiyu- çok-zamamm ıa11Y()r, !mnmı tM"T-maa~ır- Od.a, başma bir~~'! Polise 

'.<'aha A \1."el babasına bir \ordum: ğil misin? .. Öğleyin e\·e rıittnın vakıt haber ver. 

resi sıfır sifır 1ber.aber b~~ bu ~ ve sanayii nefiseyi fevkaUde se•:.:M 
sa;vet ikinci ııdeıvreiie 'ilk ıgotii ı("~çlerhir- KADINLAR - E'kc:tti;·etle ~tı'
'llği yapabilseydi ıv.v.i et lbend 11:>3!.'1ta -::ayan, sevim1i, sade ol.ırlar ve e ~ 
türlü olaca'kb. re aşk telkin ederl r . ffilka'ten g llt1"' 

fkincl de\.'TPnin bec:inci da1cfknmıcfa faz.la tenperest ve i~ı>t' ~oeıcı 01~e V 
Hiiseyinin bir kah aalışiyleı yaptığı gol halde mutfaktan 'hoco:1a!11T'.br. lf'~ıı t/JI 
hu oyunun yeg~ne savısı oMu. tki mu- ~ınJar ile l"\'lenerıle:r, .. }'lll :ze!YI • 
hakka'k say:ı olabilecek hr~~tfar Genç}:!!!'- de ahçı sahThi o1urlar. . (in~ 
birliği oytmcu1anmn J\cel~ y-Hzünden Güneş 1'.r.ev7a» biirı-iinde ıkeıı lflf' de 
kaçırıldı. Maamafih gı.ı iibiy"t Altınordu- kadınların saadeti ıne ger.eler i1e~-' 
rıu.n haJda udi Bununla D~e!' Mn da- ihtiyarlar ile kabili ternindir. f!tl~e~ef 
kikafaTi!a Cmçletbirl.i~ bt:ti.in oynncu- r:ı'k kendi yaş -ve huyhrmftl'l°ki 
lariyle Altınordu kafo~inc yüklencrPk :le mesut olabilirler 
hiç olımıaa lbera'bedik sayısını cıkar- * p ör 
mak için. çok l"ah~1n. Bu ,!:l:raaa Ne- Yukanaa venll"n iza:hatın v.,,;aJllca~ 
catiye epey iş düştü. Ve bir ik! tehlike ğan her kl"9e şamil olmaChgi1Jd" ..,.oa~ 
atlattı. Bu ısll'ada hakem ovunun bitti- mek ?.ait "01c:a ger lr:fu-. ~arı f'riıı li'rı
ğini ilan ettiğindm m2e b:r sıfır Altın- t:<Sas \kaideler olahi!iı'. ıf{1uı1"'~ ~ b•t
ordunun kazanmasiyl~ nilHıyetlendi. r.inde lbulunarılar ıelbeft .. "'11': ~'1'!91lrı 1c."" 
J ' tl ooldur. Muhit ve ter'!Ji.yc:r.~ t~~ 

BoPnova M enba .SU"U 1:akteri ve istikbali ürruıt1;te-Jif'l11Jtııt-
., ni unu'tmam!\k rn.zımdır fJ!u, bile ~ 

İçimi ~ok miilivim kimyevi h::ıs
.salı saf .menba suyudur .. 

Umuma sabşa vazolunmuşlur .• 
lzmirde her tıayiden arayınız Ft

ati çolc uctmlur •. 

• i,\ı('.ı!lT T .. 
t-rde yeti~l'!n -aynı cı'lS .a l<a ha ltıı ' !; it' 

fan bil' ıohluPlı lıt>lde iba v.··tü '2~a<:1 t 
lar -a.rtettrıeilET ımi? Fn . • ~ıı ·te!" 
b'\~ ıken~·le'l'l ic:-in hir ter'1ı~ e cı:·.,ttiin .. 
ı . ·ı-t s~ııra I· 

"lan rend dMı gcc ~ 11 
, . t rk~;l rt1 

1 i\ b"' ""'~"'"' Bornova menkı 1 •stı!deri m
1 

a ".~ ~" ı . . 1 .,vrıırlır 1 - 10 (!).1(i ı ; ? tn~ "'n ., .. ıcın 
UMU11 BA Yti : 

suları .. 
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Türk temsil ha yatında 
Bur ha nettin Tepsi 

l a lıavvetll alıtörümiiz, sanat namına Babıali· 
delıi parlalı memur! yetini terhetmi~tyr 

MıUüm olduğu üzere Bürhaneddin cmun şahsında Avrupaii Lir yenileşme~ 
l'ePai temsiller vermek üzere şehrimiz- ıı:n müzicesini buldu. Sc.nra ilk defa 
de bulunmaktadır. Mumt'lileyhin san'at olarak yalnız müsliman Türklerden mü
h,aYab hakkında doğrudan doğruya taf- rekkep ve ebedi piyesleri kmsıl cdebi
ailat vermektense, bu işi diğer bir san- )ecek bir hC'yet teşkil etti. Zamam01 en 
•tlt&rınuzın ağ"zile yapmağı daha faydalı rrıümtaz söhretleri. biitün ed ·biy t üs4 

~ulc.Birinci teşrin 940 da şehir tiyat- tadları o~u mesaisini alaka ve himaye
'otu komedi kısmında Bürhaneddin ye layık buldu. Sahnede edebiyet ve 
~ eı>si jubilesinde şehir tiyatrosu artisle- ~ilr çeşnisini ilk defa onun tiyartrosun
'iaadd en i. Galip Aıcan şöyle bir hitabe- da tattı. Bu suretle tiyatro mefhumunu 
e bulunmuştur: nezih ve yüksek bi: kıynıet ve liyakat 

'f1i «- Muhterem seyirciler, bu ak~m ilave etmiş bulunuyordu. ilk defa ola
b~ rlt sahasına yeniden doğ~n aktör rak biiyük şairimiz Abdülhak Hamidin 

Urhaneddinin otuz iki S!'nelık sanat e!!,.rlerini o temsil etm~yı- başlamıştı. 
\'e ernek yılını kutlayacağız. Genç aile çoc•ıkları kızl,uımız sahneye 

Onun jubilesi münasebetiyle tertip çılt.manın bir ayıp olmadığın• onun tem
tdUen bu müsamereyi açmak ve şerefli cıillerinden aldıkları iyi intibalarla an
h~urunuza takdim etmek vazifesini ba- lamışlar ve tiyatro sanatına intisap et
lla Verdiler. mek cesaretini ondan ald:klan heyecan 

Bundan otuz iki sene evvel bizleri ve ateşle göstermi,lerdi. Burada müsa
:'hnesine alıp 0 zamanki fstanbul hal- ndenizle kiiçük bir hutır<".yı nak1"'tme
ıı;:trıa tanıtan ağabeyimizi bugünkii Is- den r.eçemiyeceğ-im: 
~"hul halkına takdim etmekle hususi 32 sene evve], bir gün niirhaneddin 

ir zevk ve iftihar hissedivorum, on se- T epeba~ı tiyatrosunda büyrk Hamidin 
~z ııeneden beri kaza ve 

0

kader rüı:rrar- Tarik lhniziyadmı oymyordu. fl.alonun 
,_tına tabi olarak yurdundan uzak ~ü- dibinde ııar.dalyalarcla oturan iki genç 
len bu emektar sahne ad .. mını her hal- vsırdı. ll:i'li de heyecandan sar:.rmı~ :e içinizde pek çok tanl\•anlar vardır. cehre,eri nemlenmiş gözleriyle nefe-" 

alcat bu on sekiz sene içinde belki bir nefese oyunu seyir ediyorlardı. Bunlar
lllırlık bir terakki ve inki!'laf merhalesi- dAn biri Ertuğrul Muhsin idi. O ak,am 
İe ulaşan bugünkü Türlch•e genç nesil- bu iki heveskar mektepli tiyatroda'l çı
ı,~rl onu tanıyamazlar. Bundan dolayı karlarken büyük ııanata intisap etmek 
ır nebze ondan bahsetmek ve tiyatro- kararını verdiler. Bu tarihten on beş 

tlıuza ne gibi hizmetlerde bulundui'..'llnU gÜn sonra Ertuğrul Muhsin ayni sahne
-~ttnak bizim için bir wızifedir. Cer- de ayni piyeste Aziz roliir.ü temsil edi
i.1 elinizdeki bür~rlerde Kemal Emin ~oTdu. Bürhaneddin içh Ertuğrul Muh
~ ırazifeyi Ju,men ifa etmiş bulunuyor. dni sahneye çıkarmı~ olması bile Türl· 
~ kendisi batlangıçta onun mesaisi- eahnesine yaptığı bl:.yük bir hizm~t teş
~ hilfül iştirak etmiştir. Falcat bizler kil edebilir. Bunu ~ükranJa yat etmeyi 
··::tre ailesi efradı ona neler borçlu Hze meslek ahli\lumız ve sanat vicdant-
Oaqıaiumuzu pek iyi bili,.i7. mız emir '°'deT. 
Akta~ Bürhaneddinln ilk ve as1l hiz- Sayın dinleyicilerim: Memleket lcü-

lrletl Türle ıahnesine yen; bir merhale çük büyük kendisine her türlü hizmette 
'!-1' olmuındad•r. O tiyartou sevgisi bulunan evladına karşı deima kadinıi
~nden BabıaHdeki genç yaşında her nas kuca~ını a-;mıstır. İ!'lt<! bunun güze] 
· ~ nasip olmıyan parlatt. memuriyeti bir nümunesi bu abam ki huzurunuz 
(~akamı sadaret tercüman) lığını ı.~rk t~bat ediyor. · 
~brıiş ve hu 11anatt tetebbü kin Fransa- Bugünkü Türk tiyatro ail~si efradını 
n gitmişti. Sırf ttvatro tah"ili icin Av- yıllarca kalplerinde t'lakladığı ~iikran 
~ya Rlden ille Türk gend o dur. Pa- l:.orcunu <-.ktör Bt.irhaneddine yüksek 
"-ten d6ndGğü 7.amand:ı Türk sahnesi huzurunuzda ödemekle şeref duyanm. 
~ım11ınttın1111mm11nınmmuuımumumı,•·•ı11111111mnıııı•••mHtt111ıımmm11m111111n!111• 
ıananistanJa ln1tilizl Har,, Asvnva Ja geç-

kayıbı çok değil miş bulunu yor 
---~tı,,_1Jt':...W .... ---

SIHHAr KÖŞESİ 
···· · ···-····· 
Kakaoya neler 
karıştırırlar ? 

Kakaonun vitaıninlc.-riy1a madenleri, 
.tem de madenlerin netice.si olarak yi.ik
:.ek derecede alkalcnik ge!irdiği meyda
na çıkıncaya kadar on~n lıekimliktc iti
barı büyük değildi. Azotlu v~ şekeri ho
şa gitmekle beraber, terkibind~ki yağ 
nisbeti büyilk olduğundan çoc-ukların 
kara ciğerini yorar, nC'rl~rdi. Bununla 
beraber, cocuklar gü-:delilde:rir.i alınca 
r,nunla ilkin cikolata satın almakta ku
'":.ır etmezlerdi Çocukhr ha1a öyle ya
parlar, fakat hekimlik onları t>Skiden ol
duıı.n ';!ibi ayıplamaz. 

Kakao i}n cikolat:.l :.ın fada , - tabii 
Lilirsiniz - bir~cisine hndi terki!;inde
!:inden başka ~ekPr ka1 ı~t•nlma"!lası, 
kincisinin de yarı yarıya hazan daha 
~iyade nisbettc, şekerli olmasıdır. Va
kıa, kakao çikolata olu!lcaya kadar onun 
vitaminlerinden eser kalmaz. Fakat ma
denlerinin coüu cikobtada kalır Bil-. "" . 
!-~sa potasyom ile manyc:zvon ınaclcn-
1erinin cikofotada biivük ni.sbette olma
c;ı, kah;o derecesinde olmamakla bera
Ler, yi.izde ona yakın derece alkalenlik 
getirmesi ikindi kahvaltıs1r.da çocuk1nt·a 
ekmekle cikolataya y~dirmek için mü
r.ac;ip b;r :c:ebep olur. 

Asıl kakııo tozuna g~lincc. onda }'iİZ
d<> 100 ölcii A vitamini bulmuşlardır. 
Bu vitamin ni<;bcti pe1; te büytik olma
makla beraber, pohS!•ı•m, manyezyum 
ve cclik mad!"nlC'l'i n;.c:b-:flerirun hatırı 
oek · ziyade sayılır dere<:'ecle olmast ka
kan tozurıun kıymetin; art+ırır Alkalen
lik derec.-Psi yüzde ?4 o!duğundı:ın üç 
mic;li ekmeğin verdiği ~k::~Hği ferah fe
rah karşılar. 
Kaka~ya kan~tırılar. hild.P.rln de ço

i7u onun kıymetini pE>k zivade bozmaz. 
Kakao özüne en ziyade ku~ ao yemişinin 
kabuklarını to:r: ederek k~nşhrırlar. 
Böyle vapılınca kakao daha güzel koku 
cıkarır Amerikadan k'.!kao tozu gönde
; en~cr .bunu -arttırma.!c rrı:ı'ksadiyle- hi
le diye yaparlarsa da kak:ıonun kabuk
larındaki A vitamini yenıi~n i~indekin
den otuz misli fa·da, yüzrle üç- bin ölçll
dilr. Onun için bu hiie o karışık tozu 
icr>nlere bir i,rilik oln~. 

Kakaoya yapılan Hleforin biri de 
onun terkibind~ büyiik ni..;hetteki ya~ın 
bir lmmıru çıkarmaktır. Kakao yağı, 
r.ormal zmnanlarda hile k:ıkaonun ~ 
zundan yüzde elli daha pahalı satılır. 
K:-ıkM yağı kakao wmi,iııin kabukla
rından çıkarıldığı va1rit yt:zde otuz bin 
ölçü. A vitamini getfrir. Fa~at kakaonun 
yemi~inden yapılan t<'.'"'dım çıkarılınca 
ancak yilzde yUz ölçüuiln nihctyet yarısı 
~ibidir. Onun için kakao t02:unun ya~ını 
cıktırıp yC":ine kabuklannm tozunu ko
vanlar h '1e yaparken :yfük etmiş olur-

{ &~raf! 1. ci Sahifede 1 

ŞUURLU RAREKETI .rn 

-------
r Bast.tı.Taf ı t. ci Sahifl'de 1 lainıe yapanlardan bezılaM k<ikao to-

Ceneral Dü..L, Jurnal gazeteein- 7.una hubııbat tozlan, hindiba tozu ya
de nesrettiği makalede diyor ki: Mı- hut şeker tozu kanştırırla ... Runlar geor
•ır<la kat'i mücac'elenin b!l 1Pn!l'lk ~ekten hk o tozunun rı~ırl•ğım arttmr
ffaer:? oldu"' bir anda Irak Atman- larsa da. içenlere bir 7&ra.. ver:nezlı-T. 

U'anya 4 (A.A) - F.ge :\jansı bildiri
)'or: 

Sa.JAhiyettar mahfill~r Yunan ordusu 
:::.halkı ile tngiltt o"dı_ıl~n arasında 
«Ql"• Yun.anistanında çarp·~maların so
btırıa kadar hüküm sflre!l samimt tesa
llot ve işbirli~ ıihniydini tebarQ~ C'ttir
~ekteclir. Diğer taraftan Vun~n hıtlkı, 
lrrıan hava bombarthuanlarına ve Yu

"an ~ehirlerinin tahribine rağmen hükü
llletin ve mahallt mabmların talimatına 
l':layet ederek mutlak • o~ukkanhlıkları
~ı tnuhafaza eylemiş ve ıniin<ıkalc yol-

gu •. • • Fakat hı1e yapanlard:rn nt>k ınsafsız 
:vanm ~ardımına. muracaat etmışllr . ofanfart ka'ka'lnun a~·rlı;:;!.!'1 arttınnak 
Harp bD' hamle ıle Asvaya ~eçere!t için ttirlü Hirlü mad~·n tl'71an, bayanı 
Bura körfezi sahillerine İntikal et- kum 'itile karıı;tırırlar. on~an sonra da 
mi! bulunuyor. hilcbrini örtmek üzer<> böyle karışık to-

Akdeniz muharebesi sonuna yak- zu boyarlar. 
la§ıyor. Akdeni.2 harbı vancnda tim- Kcı~~ao tozunu bir ta~!il lnboratuvarı-
d. b' A harb _ı ·b 1 d ... .. r.a ;rondermPAen. bu hıleteıi anlamak 

ı ır ıya ınm ca aş a ıgı g~ kabildir. 
rülecek mi? Her şeyden önce k~honun kendine 

ALMANLAR NA511J mahsus kokusu. Bu ko~u tarif edilemez. 
YARDIM EDEBll iRi.ER? fakat h:ılis kakao tonmun kokusunu bl-

l'Urlliye C. ZirOCll 8Clnlıaaı Mllcia ajamından ! Harbın en nazilı 
devresi başlamış 

bulunuyor 

Satılığa çıkarılan gayri menkulün Tapu senesi 
Dekar Metre Ciıı~i Mevkii Köyü. Tarihi No. J3orC(lunwı adı ve sanı 

14 708 Taı·la Orta salma Ağaçlı! 937 48 1-Af.iaçlıyük köyilnden 

[ Baştarafı 1. C'i Sahifede ] 5 

kü Atlantikte, Akdenizde ve hatta Bas-, 2° 
ra körfezinde bir çok meseleler karsı- 14 

sında bulunmaktadır. Amerikan yard1- 2~ 
nıuun artması nihai neticeye olan ima-

14 
nmıızı kuvvetlendirmektedir. 

Lonclı-a, 4 (A.A) - Amirallık da!resi 2~ 
bildirmiştir: Müsellah ticaret kruvazörü 

14 Volter fazla gecikmiş olduğundan bu 
gemiye kaybolmuş nazariyle bakılmak- 5 

tadır. Voltcr 13.245 tonilato hacminde ~~ 
idi .. 

IRLANDA DA AMERİKADAN 
YARDIM İSTİYOR 5 

Vaşington, 4 (A.A) - Irlandanın 
Amerika elçisi aşağıdaki beyanatta l>u- 20 
lunmuştur: 

- Irland._,ılar memleketlerini her 14 

hangi bir tecavüze karşı kahramanca 5 

müdafaa edeceklerdir. Bir tecavUz vu-
20 ku bulduğu takdirde Amerikanın Irlan

daya yardınunı isteriz. Şimdiki vaziyet 14 

ne olursa olsun komşularımız ve b:Jhas- 2~ sa en yakın komşumuzla ihtilaf ve kav-
14 ga halinde bulunmak istemiyoruz. 

5 ... 
Niyetleri Portekize 

de saldırmak mı ? 
[ B~tarafl 1. ci Sa.hifede ] 

Portekiz b~vekili bugüne kadar mez
kılr teklifi m i.izakere;v e temayül göster
memiştir. 

Portekizin İspanya hududunu muha
faza için elli bin ashr SPferbeT ettiği 
bildirilmektedir 

.......................................... 
i ANKA.HA RADYOSU 5 • • • • : nuGONKO PROGRAM: .......... --- -- ........ .. 

20 
14 

5 
20 
14 
5 

20 
14 

5 
20 

14 

8.00 Program ve memleket saat ayan, 26 

8 03 ajans haberleri, 8.18 :nüzik: (Pl), ı: 
8.45-9.00 ev kadını - konuşma, 12,30 

20 program ve memleket saat ayarı, 12.33 
müzik: Beraber ve tek şarkılar, 12.50 5 
ajans haberleri, 13 05 miıı:ik: $arkılar 
programının devamı, lS.20-14.00 mU-
2.ik: (Pl.), 18.00 Proıtram ve memleket 
saat ayarı, 18.03 müzik: Radyo caz Ol"

kestrası, 18.40 milzik: R:ldyo ince saz 
heyeti, 19.15 müzik: (Pl ), 19.30 mem- ~ 
leket saat ayarı, ve ajans haberleri, 19. 

5 45 konuşma: Ziraat bkvbıi, 19.50 mü- 20 zik: Kanşık şarkı ve tilrküler, 20.15 
14 

Radyo gazetesi 20.45 ınüzik: Besteklr 5 
simaları serisinden (Pl.), 21.00 müzik: 

20 Dinleyici istekleri, 21 ~O Konu.,qna, 21. 
14 45 müzik: Radyo orke~rası, 22 30 mem-

5 lcket .saat ayan, ajans h:ıl:-erlerl, borsa-
lar tıatleri, 22.45 mibik: (Pi.), 23.25-
23.30 yarınki program ve lrapaıuf. 
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133 
95 
50 

135 
93 
62 

140 
81 
58 

144 
85 
75 

116 

106 

39 
122 

104 

Ali Cengiz 

2- Süleyman Cengiz 

3 - Mehmet Tekeli 

4 - Ahmet Sobuca 

5 - Mehmet Ergün varis
leri Erdoğan ve Atil .. 
la naınlaruıa veli
yeten kendi namına 
asaleten kansı Hatice 
ErgUn 

9 - Hüseyin Mandal 

47 12 - Mehmet AlJ KubilAv 
132 

96 
55 13 - lmıail Ögün 

130 
88 
64 14 - Veli Sarıkaya 

138 
79 
56 15 -Hamza Dönmez 

131 
87 
61 16-Süleyman Akça va-

141 risleri evlltlan Eml-
82 ne ve Mehmet nam

larına ve1Ayeten ba
di namına asaleten 
kansı Fatma Akça 

74 17 - Mehmet Pi.llvtepe 

107 
121 

44 19 - Mehmet Alt Yıldınm; 
• VM"dm oilu tlınbim; 

125 kızı O'mmehan ile ltQ. 
~ QOC1alcl•n Hatice. 
Emine. Ayliıe adlaft. 
na velAyeten kendi. 
adına asaleten kana 
Fatma Y ıldırmı.. 

43 20- Hasan Yıldınm 
100 
119 

92 21- Halil İbrahim ko5 
51 maz •. 

136 
98 22 - lsmail M:ar varisJerl 
45 km Patma, ~u Mu-

120 h&iıem nam1arma ve.ı 
llyeten kendi namm• 

ualetm brm Ant 
~-

Jetıler onu bin bir kokunun arasından 
ayırt ederler ve kakar.-nun. yanında ya
bancı bir madde bufonunca derhal far
kına vanrlar. 

20 224 Tarla Behçeköy • • 89 21- llustafa Yılmaz 

Halis kakao koyu kestane renginde 
olur. Torun rengi kll'!!lmya çalarsa ona 
yabancı maddeler karı;ırılmış ve bun
lan örtmek üzere to?. toyanmış demek· 
tir. 

Halis kakao tozundan bir parça a·~a 
alınınca, ağzı biraz buruşturur ve biraz 
acılık verir. Fakat bu acılığın leu.eti de 
hoşa gider. Ondan başkaca da kakao 
a~ızda çabuk erir ve bulaşık yahut ma· 
dent hiç bir şey kalmaz. 

Kakao tozuna şeker bile karıştınl
mış olursa hem kokusu bozulur, hem 
de aitı7.a ahnınca., tabit kakaonun. hoşa 
giden acılı~ yerine ıseker lezzeti verir. 

G.A. 

14: 708 Tarla Orta salma ı ı 54 
5 514 Tarla Suluk 11 • 129 

20 22' Tarla Babıçeköy 1t 1t 101 Z4 - B.-..ı Aee'Jam 
14 708 Tarla Orta ..... • • 42 
5 514 Tarla ~ • • 124 

20 224 Tarla ~ • • 9'1 25-Abdurrahmaıı Yamı 
14 708 Tarla Orta salma • 1 46 

5 514 Tarla ~açhyük • • 126 
20 224 Tarla Bah~öy ı ıı 94 26-Murat AQon 
14 '108 Tarla Orta salma • • 49 
5 514 Tarla Suluk • • 134 

20 224 Tarla Bahçektiy • • 90 28 - Ali Vanrtl 
14 708 Tarla Orta salma • • S3 

5 514 Tarla Suluk • , 128 
20 224 Tarla Bahçeköy ı ı 102 !9 -Tahir :A.br 
14 708 Tarla Orta salma • • 41 
5 514 Tarla ~yük • • 118 

!O 224 Tarla ~köy ı • 86 38-Raslt :Aydın 
14 708 Tarla Orta -- • • 5'1 

5 514 Tarla Suluk • • 145 8l'lnı tıkamaktan tev=ıJ.:k~ ile tn~lizlt>
~ tahliyesini bu suretle \!l1aybştırmış
'll'. İngiliz kıtalan Yun'.:!listanı nihai 
~ bekleyen halkın he·:ecımlı teza
htıı-ıeri arasında terkPtmi;;1erd:ı· 

8. Manye Aks;on Fr11nsezde nef-
rettiği bir makalede divor ki: Al. 
manya ancak Filiıtine e.sker geçire Bronşitlere KATRAN HAlll EIBEM 

Yukarıda adları ve soyacilım ,.aah l>orçlulann mlitellebll kefaletle banka
mızdan aldddan mebaliil v•d-'M ldemedikterinden dolayt muaccell,.et keee 
beden borçlarmm temlai t.dfua lıcla benkemrz namma ipotekli bıılunu 
her blrin1n t.lmlerl bbaJMiada miltm ve evuflan yazıt. pyrl menkatlerl ... 
bhla çıkardm,.m. İ!fGtLtZ BAHRtY 1!. 

NAZIRININ BEYA~A11 

l.on.dra 4 (A.A) - Bahriye na7.ın B. 
~eksandr bir nutuk söyHrPre'k demiş
•ı.r ki: 

- Dunkerk had.ises; ast..C'ri tarihin en 
~UyUk tahliye hareketi o'duğu netice-
81tıe vanlmıştır. Fakat Yunc.nistanda ya
Pılan tahliye lıarckt.>ti esn;ıcmdı:ı donan
~ pike bombardıır.!'n tayyarelerine 
~t himayem bulunan A5,000 kişilik 
~?' kuvveti kurtarmı~r. Vunnnistanr a
IQ kuvvetlerin tahliyesi esnasında iki 
~yer kaybPtmiş olmakl.~ımızı b:r 
lllucize telMtlô ederim. 

IZMtR BELEDtYF.StNDEN 

- ltü.ltür mahallesi t:~!f.! inri 90k.akta 
iti sayılı adada 38 mf"trt' murabbamda-

101 fazlasının satı~ yazı işleri mil-
4U.rIUğündeki şar!name:-si. Vt:çhile açık 
~ıtınaya konu!mt.LŞtur. Muhammen 
~deli 380 lira mnv9kk:ıt lerr:nntı 28 
i:._~. 50 kuruştur. Tıaliplcrin t.eminatı iş 
~ına yatırarak n-ıakbu'Z1 ariyle iha
le tarihi olan 7-5-941 Çaf1amba günü sa
lt 16 da enclımene ml.ira~·aatları. 

1501 (9!2) 

rek lraka yardım edebiJir. Yahut ta -------------------------
bu müzahereti yapmak için Türki- :lzntil' tramvay ve elektrik Ttlrk anonim ........ 
yeden geçmesi icap ed~r. Türkivt".., tinden: 
Saadabad paktivle Iralan müttefiki 1 S Maym ~ 941 tarihinden itibaren yeni tesisatın, rakori:lmanin yapalmalİ 
is~ de lngikerenin de müttefikidir. için mer'i talimatnameye tevfikan icrbeden malzeme abone tarafından fir.-

Türkiyenin hettı hareketi şark ketim.ize temin edilmek şartile, ıirketimiz te~kesine raptedilebileceil 1&ya 
meydan muharebesinde kat'i ehem- halkımızca bilinmek üzere ilan olunur. 
miyeti haiz olacakbr. Atmanvanın Abone, ~lik hakkı ile sair masarifi ıirketimize tediye etmek mecburiye-

tindedir. 
bugünkü vaziyeti iıti~mar İçin hiç Branşmanlar, şebek.enin mütemmim blr cüz'ün6 teşkil etmekte olduiua-
bir fırsatı ihmal etmiyeceği tahmin dan, firketin malı olarak 1r.ı .... 1r ve nnil halinde çıkanlamayacalı gibi 
edilebilir. Şark muharebE"s: henüz başka bir yer(; de nakledilmiyecektlr. 
bqlamqbr. Bran§man yapıldıktan sonra abone, bunll kullani:lıiı müddetçe. branpnaa 

TüRKtYE, tHAN VE kirası ödemeyecekti:-. 29 S (963)' 
ARABtsTANIN V AZtYE'N 
Figaro gazetesi ıJunf:\n ~a71yor. Irak 

harbı Mısırda çok lilzuır,lıı olan İn!{iliz 
~ntatarının bir kısmın.• alıkoymaktadır. 
tngiliz zırhlı kuvvetleri 1-en:ıir. ·htivaçfo
rını Bahreyn adalarından vf' Roltanda 
Hindisforundan temin edebilirler. Bu 
hôdisede bilhassa Tl:rkiycnin vaziyeti 
haizi e.hemmiyettir. 

Türkiyenin, !rarun ve Suudi Arabis
tanının alacağı vaziyP.t h!k:fi~enin inkf
şafı üzerinde mühim tes•rle" ·apacalt
tır. Suudi Arabistan bir mii.Jdet fn~il
terenin dilşmanı olduğu h1lde şimdi. fn
gilterenin müttefikidir. İt,~iltere Suud! 
Arabistana Irak aleylıinde olaralt çok 
.seyler vldedebilir. 
~ ' 

fZMİR DEl'l'ERDARL1011mMf : 
Süleyman Sınuun KIU'fJYaka ,ube.slne 6019 lira MillJ Em1lk utİf bedel 

borcundan dolayı haciz edilen Bayraklı Manav kuyum mevkilnde ki.in balı .. 
çesile içerlsinde bulunan danilan ZSOO ~et üzerinden villJ'et idare 
heyeti kararile 21 gün mGddetle ınGzaJ'edeye çakanlmıfbr. T ~llplerln 1 S Ma
Yt9 941 peqemhe g{Jn& saat t S te .itlyet idare heyetine mtincaatlan illa 
olunur. U 29 5 10 IS18 (931)' 

IZMIR DEP2'ERDARl.10JHDAN: 
AlP1lldar zade Seyit Ali oğlu Mmudua yeni maliy~ ,W,.hae olan 3697 

lira Milli Emlababf bedeli borcundan doaYl haciz edüe Abmetaia M. ~ 
fartalar caddesinde klfn 249 Y-'ni 91ı:yı}ı •e J 250 lira kıymetindeki düllia 
viliyet idare heyet.l karariyle 21 P nıiiddetle müzayedeye çskanhn~r. 
Taliplerin 1 S /.5 /941 peqembe giinü Kat 1 S t.e viliyet idare heyetine ınO-
racaatlan ilin olunur. 23 29 5 10 1517 (930)' 

1 - ihale edlleeeii yer n pc artttinna 7/5/1941 tarihinden batlamü 
ve 23/6/1941 tarihinde bitmek Gzenı bir buçuk ay devam ~ktlr. Muvak· 
kat ihale 23/6/1941 pazartesi aünü saat 14 - 16 da Milb ziraat bankua biııa
ınnda yapılacak ve 3202 aaydı hnunwı 40 mel maddeainde yuili olduğu ize. 
re mal sahibine keyfiyet bildlrilecektir. ~ çıkmadıii veya ellrUlen pey "*"' 
C.. kapamadlğı takdirde açık arttırma bankaca daha 1 S gG.n uzahtıacek ft 
1 S bıııcl gGnii a7Dl aatta en çok uttııaaa mUTakkat ihaW yapdac•km. 

2 - T.ıtpw t.nkaca en-elce takdir edllmit olan kıymetia. % 7.5 " ..UO.. 
llnde depozito ftJ& benhca amteher teminat mektubu gösterecektir. 

J _ Banbdtm hatim ipotek ..ı.lbl alacaklılarla clii• a1Akadadarin ~ 
menbller flzerlncWd bak1annı lamu.U. faiz ve m.urafa clalr olaa tddl•1anm 
enakı mUsbltelerlyfe 20 g6n. içinde ziraat hankaama blldinneled abl 1:..~~ 
lıeklan tapu sicUlerile sabit olmadıkça sabi l>edelinla ...,.~ - .. 
bıra1cdacaklaidır. 

4 - Şartname T. C. ziraat baıakaai Mil&. aJans1 ~.,... h8ne Mllm11 olUP. 
7/S/1941 tarihinden itibaren her kea tarafmClan ır6riilebllir. . 

S _Daha fazla izahat almak ~nlerln 4 üncll madde mucibince ban& 
kapaaına aııdmıt olan prtn.....ı okumalan veya bankaya müracaatla ima& 
almalan illa oı...r. 16 3 5 { t 008) 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Hilal Eczanesi 



SAH ... • YEi' 11 Al'IR 
'!---""'l!!~~------~--~"'!!!!11 ........ ~!!lmll--.... lllJl!!!!!!ll!!!!".~----------------------m!!!l!!mm----ml!'~ 
Hava Kurumu aaha-

s ındo müfnhedeler 

Büt ün Türk 
~ençli~inin ta
mamen ka nat-
)anması lazım 

-0-

Cf'çen yazdı. 
Uzun mevsim günlcrin1n tam yerını 

pek erken ağartrn<ısına rağmen, diyebi
lirim ki geceleyin hazır olduk. Karvan
•araylarda konaklaya konaklaya seya
hat edilen Ortaçağ devirlerinde yolcu
luğa çıkanlar gibi, alaca karanlıkta so
krğa fırladık. 

Yenişehir ve bütün Ankara henüz 
uyuyordu. Horoz seslerini istisna eder
sek, günün- ilk müjdecileri Ulus satıcıla
rının dolaşmasına daha bir kaç saat var
clı. 

Atatürk bulvarında ne bizden baı,ıka 
tek insan, ne de gürültüsiylc ağaçların 
üstündeki kuıları ürküten tek otomobil 
vardı. 

Az sonra Ulus meydanıni geçtik. Dış 
kapıya geldik. Oradan şimale kıvrıldık. 

Artık umumi tenvirat lambaları sön
müştü. Doğru ve batı ufukları heybetli 
bulutlar ile açılıyor; Karşımızda, bize 
yol göstermek istiyormuş gibi yalnız şi
mal yıldw parlıyordu. 

Sabah ne kadar serindi. Bir yanımız
Cla Etlik sırtları, bir yanımızda istanyon
·dan Çankayaya uzanan y~ni şehir, arka
mızda şövalye bir silabıor gibi auran 
Ankara kalesi .. 

Son hava hücumları 
şiddetli oldu 

---o----
ln~iliz t ayyare-

leri yeni ve 
ant.ansız hücum 

lar yaptılar 
---<>--

ALMANLAR DA LIVERPULA 
AGIR BiR HOCUMDA 

BULUNDULAR 

tür. Buna mukabil ngilizlerin K olonya

lsveç ve muharipler 

Isveç istiklaliıı·r· 
sulhu ko-ve 

ruya cak 

ya ve garbi Almanyadaki askeri hedef- Eslıl Romanya lıf'ala ue 
lerc, Hollanda ve Norveçteki tislere yap
tıkları şiddetli hücumlara iştirak eden se11glllsl AmePllıaya 
tayyareler tamamen üslerine dönmüş- gittiler .. 
lerdir. Lizbon, 4 (A.A) - Sabık Romanya 

Kolonya endüstri merkezine binlt-rce kralı Karôl ile madam Lupesko bugün 
t?n bomba atılmışt~. En kuvvetli İngi- vapur1a cenubi Amerikaya hareket et
lız bombaları \'e bınlerce y~n~ bom· 'mişlerdir. Bu haber, vapurun limandan 
bası kullanılmıştır. Bresttekı ikı aydan ıl'ıarcketinc kadar gizli tutulmuştur. 
beri tamir için bulunan Gnayzenhv ve 
Şarnhorst zırhlılarına ağır bombalarla ım11111111111ııımıııııımıııııımııııı11m11m:ııııııı 
tekrar taarruz edilmiştir. Tersanelerd<' 5 · A ~ 
ve doklarda büyiik yangınlar çıkarıl- 5 B. RUZVELT~.N Ov LU E 
mıştır. Buloğn, Şerburg doklarına, Rot- e MISIRA GELiYOR § 
terdam petı·ol sarnıçlarına, cenubi Nor- E . : 
veçteki petrol hazinelerine muvaffakı- E ~evyork,. 4 (A.A) - B. Ruzv?lt.ın ~ 

tl . ta zı l şt : oglu Cunkingten Ranguna geçmi.ştır. -ye ı arru ar yapı mı ır. - l\" d ·a k · : 
Ess Dil ld _r d h k"" "k ,...,p = ıısıra a gı ece tır. : en ve sse ona a a uçu • "" - : : 

Vakıa, acelemiz, uzak iklimlere ka- ta akınlar yapılmışbr. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
vuşmı:k değil Lakin, sabahın dördün- ALMAN RESMi TEBLİCi 

Irak Teami bir te,bliğ 
n e fr e tt i 

Tayyarelere
atılacak k~r-

şunların tasar-
rufu istenıiyor . 

---<>--

HALKA SOGUK KANLILIGINI 
MUHAFAZA TAVSiYE 

EDiLiYOR 
--<>--· 

Bağdat, 4 (A.A) - Irak kumandan
lığı bir hususi tebliğ neşrederek düşman 
tayyarelerinin Frat üzerinde Kallusa 
şehrini bombardıman ettiklerini, bir ca
mie bomba isabet ettiğini ve sivillerden 
bir kaç ölü ve yaralı bulunduğunu bil
dirmektedir. 

Irak kumandanlığı halka aşağıdaki 
talimatı vermiştir : 

Hükiimet halka aşağıdaki tavsiyeleri 
ihtiva eden bir beyanname neşretmiş
tir : 

1 - Halk soğukkanlılığını muhafaza 
ctıneli ve :ılann işareti verildiği zaman 
derhal sığınaklara iltica etmelidir. 

2 - Hava tehlikesi işareti verildiği 
zaman sokaklardan toplantılardan içti
nap edilmelidir .. 

3 - Tayyarelere kurşun atmaktan te
vakki ederek tüfenk mermileri tasarruf 
edilmelidir .. 

---- ·---

J NAYIS PAZARTESi IMJ 

Yeni bütçenin masraf 
kısmı tetkik ediliyor 

---------------~ . 
Varidat ue uergilerde yapılacalı tadiltit ayın 2' 

s inde miizalıerey e llaşlanılacalı •• 
Ankara, 4 (Telefonla) - Meclis büt- bütçelerin müzakeresine başlamış~ 

çe encümeni 1941 mali yılı devlet bütçe lunan meclis umumi heyeti 1941 _. 
projesinin masraf kısmı üzerinde tetkik- yılı devlet bütçe projesiyle vergi kaJl,_, 
lerini tamamlamaktadır. Encümen önü- larında yapılacak tadillere dair ~::"~ 
müzdeki haf ta SQnunda varidat büt~e ancak aym 20 sinde müzakere ediDP" 
projesini tetkike başlıyacaktır. Mülhak cektir. _ _,,, 
111111 11111111111111111111111111111111 111111111111111ııııııııııııııın111111111111111111111111111111111111111111ını ........... 

lsianbulluların 2 nci ka-
filesi lneboluda 

------
Yolcular lıendllmne ;ıut~Pllen lıolayldl 

ue yaPdımdan memnun-
tnebolu 4 (Hususi) - İstanbuldan .. lı:ı<loluya devlet hesabıru;, geçın~~ .~ 

yenlerden ikinci kafileyi hamil Ankara •vır.uru buraya gelmiş ,.e yol~ 
çıkardıktan sonra dönmüştür. 

Yolcular kendilerine gösterilen kolaylık qe yardımları memnuniyetle kaıdel' 
mektedirler. lfll 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııı ı ı ıııııııııııııııı ıııı ıııııııııı•ııııııııı ııııııııııı111 11111111111111111111 

Dün Ankarada yapılan 
den evvel hava lcurumu sahasında ol- Berlin, 4 (A.A) - Resmi Alman tcb- s y .. fi L 1 r. 1 
mamız lazım. Çünkü, Türk bava kuru- liği: Düşman Almanya üzerinde garp 1 ASI TEMASLAR SEVUilJ ~e f.' • • ------ ---
munun yarattığı bu modern havacılık mıntakasına ehemmiyeti az hücumlru- Ankara, 4 (Hususi) - 19 mayıs sta- güzel bir akın yaparak üçüncü ve.~ 

milli küme maçları 
mektebinde hayat, alaca karanlıktn yapmış, askeri tesisata zarar olmamıştır. dında on beş bin kişilik bir seyirci kit- berlik sayılannı yapmışlardır. Bu -~ 
haşlıyor! Sivil halk arasında müteaddit ölü ve A t J SJ t k lesi önünde milli kiline maçlarına bu- den soı...ra Galatasaraylılar Mask~ 

Daha güneı ufukta görünmeden, tay- yaralı vardır. . V ll S L;ı r 8 y 8 0Venya ar 1 gün devam edilmiştir. tazyik altına aldılarsa da bu~ 
yarelere hangarlardan çıkartılıyor; dün- Gece avcıları ve dafi bataryalar bir İlk maç Galatasaray - Maskespor ara- uzun sürmedi ve oyunda muvazene 
lrü faaliyet ve ekzeraislerden sonra te- düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. bacvekı·ı.· A me- Italyanların sında yapılmış ve oyun 4 - 4 beraberlik- esrus etti. 36 ıncı dakikada M~ 
mizlendikleri, ıilindik1eri, yağlandıklan ALMAN HÜCUMLARI y le neticelenmiştir. Birinci devre oyun lular dördüncü gollerini atınış]arlı8 
'depolan benzin ile dolduruldukları hal- Berlin, 4 (A.A) - Resmi Alman teb- çok seri bir cereyan almış ve Maske beş dakika sonra Galatasaray buna!.'!.: 
Cle tekrar fenni b ir kontroldan geçirili- liği : Yüzlerce savaş tayyaresi dün ge- rı•kaya aı•dı•yor ma)J olmUCeee sporlular beşinci dakikada . .,erkezden kabele etmiş ve oyun 4 - 4 beraberPJI""' 
yor. ce Livcrpul limanına tahripkAr hücu;n- ~ ':r ~aptıkları bir inişle ilk gollerini kayde neticelenmiştir. 

Bu ameliyelerin bitimini müteakip, !arda bulunmuşlardır. Bir çok bomba ar ---o-- muvaffak olmuşlardır ve bu golden son-
1.: 1la doklara, antrepolara ve askeri hedefle- --<>--- ra Maskesporlular Galatasaray nısıf sa- FENER • HARBİYE MAÇI 

ilanına doğru yürütülüyor. lar rok uzak ;;.esafelerden ':,örülmüştÜr. • hasına yerleşmişlerdir. Maskesporlula- Fener - Harbiye karşılaşmasının oeyaz karta r, yavaş yava, uçuş mey- re isabet etmi"'tir. Bir çok "eniş yan""n- HOLLANDA NAZIRLARI MOS ALMANLARLA MESKON OLAN 1~ 
b " " nn bu hiklıniyetine rağmen Galatasa- ci devresi O _ O berabere bitmesine Sabahın Clördünde uyanan ütün Merkez.ı• İngı"lterede mühim bir limana TEMLEKELERIMDEN LON· YERLER DE AlMANYAYA .. b raylılar başka sayı kaydına fırsat ver- tnen Fenerliler ikinci baftayimde • uçucular, l>eraher uçup bera er inecek- en altir bombalarla taarruz edilmiştir. rd 

- '- ,..,.,. mediJer. 24 üncü dakikada tazyikten atarak maçı 1 - 4 kavınmışla ır. leri tayyarelerinin hJZJna ayBK uyduran İngiltcrenin cenubunda bir silAh fab- AY O · iLTiHAK EDiLECEKMiŞ "-ft.,, __ _ b h '- d 1 · · OR A O NUYORLAR kurtulan Galatasaraylılar beraberük Fenerliler ikinci devrenin ._, ~ ir süratle azırlanmakta ve l[Cn i erını rikasiyle bir aece tayyare meydanına . -'--
1

- T!"1 

,., golünü atmağa mmraffak oldultlan gibi cm.da sağdan yaptıkları bir ~ ,... 
bekliyen beyaz kanatların yanına ko~- müessir akınlar yapılmıştır. beş dakika sonra da bir gol daha yapa- Fikretin ayağiyle ilk goYerini ka?'~.!'w 
maktadır. . AKD'DöZQI& .. 'llru M elms Btrl.,.nt Anıerfte ~~ı.lıllW'1;iıı .... • ...._ .......,_ .,.. .. ~ :ı-a.. nık s • • ......, ~ .. v-'§h•oth. ftffak ol#a~ Buna Har~j~ Zira, uçuılarda, alaca karanlıkta baş- Girittc Suda koyunda on bin tonilato- • . .e:ya • M k lul 

34 
dak k d L,_,..., vy 

)ıyacak ve saat 1,30 a ~adar <Jevam Juk bir ticaret gemisi batırılmıştır. Bir mek ıçın buradan hare~et etmiş ve Liz- Jiananın italyaya iltihakını selamlıyoJ'o as e sppr ar üncü i a a 13 üncü dakikada mukabele e~ 
.. decelctir. digver nemi hasara ugrv atılmıştır. Malta- hona varmıştır. Menzis bir Ho11anda Jar Jurnala DJta]ia diyor ki: 1 penaltıdan ikinci beraberlik golünü Y&P- beraberliği tesise muvaffak 0~ ._.__.:-

n .~ • •• • • mışlarsa da 36 ıncı dakikada GaJatasa- Fakat Fenerbahçe Mkineyeti 1UJU1PM'·1 

Bu müddet içinde yer ve gök, yükse- da Valetta limanına, bu liman~fi l)et- şirketine ail ~an ta~aır~J.le seyahat et- Sloven topr'aklannın muhım bu kıs- ray bir gol .daha çıkararak devreyi 3-2 le ele alarak 22, 31 ve 41 inci~-
lf'n, takla atan, inen, çıkan taY)'areler rol hazinelerine, hava dafi bataı'yalari- mektedir. Yolun bir kısmında İngiliz mı hükümet merkezleri Lubliana ile bir- galip bitirmişlerdir. da daha üç gol çıkarmış ve bu sUl"ıtJI 

·· "'h l 1 · na hücum edilrnişCr. ı · · k b d • b J l '- Ilı- f , d ed 1-- 1 l ld k 1 rd ve paraşut tecru e eı yapan tayYarecı- avcı arı bu tayyareye refakat etmişler- li te ugün e~ ıti aren ta yan ![fa .udnci evr e Mas&-espor u ar so an oyunu 1 - 4 azanmış a ır. -""" 
lnle doludur. dir. ., b" k h li 1. Alın 111111:ıfü1ııı111111111111111 ı111111111mı ıı111111~. ·11111mıı ı ııı.u11111111111111111111111m1111111m111111m1H,,,,.. 

Bütün Ankara seması. ta an aya- ransa ' e ı v·r- .. ...... ··- H • - ç k F ·ı M .h . gının ır ısmı a ne ge ıyor. an- ... ızday aın-~ --,. .. ez fleyeıı •oplamyo,. .. 
"'=' • BataV)'a, 4 (A.A) - Hollanda h-:ırici- }arın meskun oldukları yerler Almanya- , . ...w 

'aan Baraja kadar, tl ka!eden Etimesu- .J.. .1 ı"ltihak edilece'- tı" J\nkara, 4 (Telefonla) - Kızılay umumi merkez heyeti yarın (Bugün) ~ 
Cla kadar, hatta ufukların ardına Jcadar ciler araıında i~ir- ye naz.ırı 1 

e müstemleke nazırı 11 ma- ya Sloven} K r. sı 1 • t kil den evvel toplanmağa davet edilmiştir .. Toplantıda yeni idare heyeti ~ıtıl ., .. 
:Türk hava kurumunun işaretini taşıyan yısta tayyare ile Sidneye gidecekler ve d d'" t er.llcetntup ,,_ av arını eı.ti pılacaktır. İdare heyetinin teşkilinde geçen heyete nisbetle esaslı değişil~ 
tayyareler]er ile Türk gt:nc;lerinin hava /iği balı/adı oradan Amerika Birleşik devletleri yo- ~ en or mı e en ll8an ve anane 1 - • tiza ed'lm ktedir 

Y ]uyle Londraya döneceklerdir. bariyle ayrıyorlar. Bunların Hırvatlarla m Br ılJıe · • aşkını haykıran motör gürültülerivle do- e• tn•ta 11M1•11•.U.t~ı-e .. _., ı-.. .u.•-ıer 
1_ Nazırlar hareketlerinden evvel, Su- birleşmelerine imkan yoktur. Zaten ye- 'I' -... r- -...u ~- .._..- H ... -.,. ,... uan:- . _. kp taşmaıdadır. [ Baştarafı 1. ci Sahifede ] İstanbul 4 (T 1 ı nl ) B I karşı bat ~ .. 

Hava kurumunun Anke.radaki tesis- raboyo deniz üssünü ziyaret edecekler ni Hırvat devleti bunu arzu etmemek- , e e o a - Bugün eşiktaşta paraşütçü ere terli netlte 
ı"- · ··1··k pıldığını ve bu sebeple bir de komisyon ve HolJandanın Almanya tarafından is- tedir. Slovenya nüfusca pek az ve top- pasif korunma tecrübeleri yapılmıştır. TecrUbe tam bir muvaffakıyetle leri, ayni zamanda bir p anorcu u mer-

kez.idir. Burada da bir kaç yüz genç pa- kurulduğunu söylemiştir. tilası yıldönüınü münasebetiyle muhte- r:ıkça küçük olduğundan tamamiyle vermiştir. 
raşütçülük kurslan da vardır. Bu suret- Almnn menba1arma göre Almanya, lif toplanblar::ı iştirak edeceklerdir. Bu müstakil bir devlet halinde yaptyamaz. · Aslım IJaytaPIGf'a zam 11ef'Ueeefı-
)C" tayyareciliği para§Üt atlayışları yapa İtalya ve Fransa otomobil sanayii üze- münasebetle iki nazır Hollanda Hin<lis- Slovenler ile Sırplar arasın<lalti geçim- Ankara 4 (Telefonla) _ Ordu subl.ylar heyetinin temine ait kanunun bit 
yapa öğrenen gençler, mesleklerinin da- rinde tana bir iş birliği yapacaklardır · tanı halkına hitaben radyo ile nutuklar sizliğin önüne geçilemiyecek kadar tid- fıkrasının' tadili hakkında hükiline1.çe hazırlanıp Büyük Millet Meclisine_ te~ 
ha ilk adımında iken, havacılığın istedi- Komisyon beş Fransız, beş Alman ve söyliyeceklerdir. detli olduğu da anlaşılmıştır. di edilmiş bulunan kanun layihasiyle ııskeri baytarlara ihtisas 7..ammı veruıne:"" 

beş İtalyan delegeden mürekkep ola- d · ı 
i i bütün yüksek vasıfla ri nefis Yerinde c ak ve sıra ile Par is, Ber lin ve Romada ı 111111: 111111ıı1111 111111il 111111 111111ııı11111111111111 1111111 11ııı11111111111111111111111111111111111111ı111111111111111111 .. :fflf.'i 

111 
füm:11~11W:.Tı ~~~fili 111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ııntıPP 
toplamış bulunuyorlar. toplanacaklardır. Bu suretle 8 bin kişi, MERAKLl.ŞEYLER 1 B Ruzvelt do··. Makı·neye Yalnız n. Hı·t-

* harptan evvelki kazançlarını bulabUe- • i! 
•••••••••••••• 

... ı~::n~~·l•ii•n ;.ı.diği yühek v ... n .. ::::ir. AUPapada taarruzdan vüşmeie bazı- . -Verilirken teri devirmek 
Cesaret, uıtalık, ani karar vermek <- Hayır f> nümunelef'-

,hasleti ve sarsılmaz irade kuvveti. - Neden? rız dı·yor ! H . ı kaA ,.. deni) 
Türk mill~ti için. ceearet, ferdi ol- «- Çünkü, bu heyecenı, uçmadan } t e r .._. 

n.aktan çıkan, maşeri bi~ 'bütünlük ifa- evvel o kadar çok hiuettik ki beyaz ka- Harp yüzünden Avıı.ıpada tasarrufa 
aesi halinde tezahür eden bir itiyat nat1arın içinde, gökyüzünde hız aldığı- son derece riayet edilmekte. bir madde
adettir. mız zaman, bedenimiz bir makine, tu- nin lüzumundan fazla saıfrdilmemesinc 

1_ b" ·• k w ı raiışılmaktadır. Bir misal olarak sunu Meharete gelince, bu mesleki haslet, numuz ır enerıı aynagı o muştu. ~ ·• ~ 
Biz} 1 b 1 ı:• h söyleye biıiriz: &nİ karar vermek vasfı ile beraber Türk · er için, ya nız aş angıç oır eye-

k b d Z. "ki ı k Şimdiye kadar erkPk gömlekleri diz :nençlerinin daha yerde i en, tayyareci- can men aı ır. ıra, go ere u aşma 
"' ı d w l'- d ffak kapaklarına kadar, pek uzun yapılırdı. 1.iğin bütün teknik malumatını elde et- yo un a attıgımız i K a ım, muva ı- --<>--

. · · l d Bu kadar uzun gömir;k gı· vilınesi ku-li'kl-r'ı sırada 1-avradıkları bir bil0 idir. yetımız.ın gön ümüzü neşeyle dol uran " . 

vıısonun elli dlllde hali· 
ne fetlJelllPlıen 

söylenen nutulı .. 

" x "' b 1 d ta · raf tel.kki _..ı·ım· ·· 1 k Vaşıngton, 4 (Radyo) - Cümhurrel-Hava kuru:nunun öğretmenleri, Tür- .. en ° Ü ür. maş n ıs a ıt:"'.ll •Ş ve gom e -

Dün Rayşta~da 
bir nutuk 

kiyenin 63 vilayetinden kosarak gel .. n Bu itibarla, uçtuktan sonra da yine ler kıasltılmıştır. Avrupamn ekser mem- si B. R uzvelt, geçen umuml harpte 
ıençlerin fıtri istidat ve zekilanna hay- heyecana atıldığımız devreler vardır: leketlerinde gömlekler eskisine nisbetle Amerika reisicümhuru olan müteveffa 
ran olduklarını, tayyareciliğin en güç Paraşütçülüğe başlarken, akrobasi öğ- ~imdi 30 - 40 sa~timetre d~ha kısadır. Vilsonun evinin biır Abide haline getiril- • ---<>---
meselelerini en kısa b ir zamanda ihata ıenilirken.. Kravatların boylarını kısaltmak da dü- mesi münasebetiyle irat ettiği nutukta Berlin, 4 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

söyledi 
ettiklerini iftiharla ıöylüyorlar. Size, sırası gelmişken söyliyelim: şünillm4ştür. F4lkat yapılan tetkikler şunları söylemiştir: bildiriyor : 

Cesarete, ml'harete, ani karar vermek Biz uçarken heyecanlar.mak yerine, kısa kravatların çab uk eskidiğini ve baş- - Vilson bize Demokrasinin münferit Führer Rayiştağın bugünkü toplantı-
mf"ziyetine, tabii bir insiyak sezişi ha- vere indiğimiz zaman tuhaf bir yadır- ka bir tarafından bağlana:nadığı için at- kalmakla yaşıyamıyacağğını öğretmiştir. sında hükilmetin beyanatını okumuş-
linde inzimam eden irad,. kuvveti ile, v.ama ile bunalıyoıu7t nıak lazım geldiğini göstermi,tir. B u se- Şimdi bu hükmü kutlamaktayız. B u t 
Türk Fençleri: yarın ordunun en kıy- Çünkü. her gün 1 ı saat, ya gölcteyiz, beple kravatları kısaltml:l~tan vazgeçil- abide Demokrasiye imanımızı gösteri- ~ührer demiştir Iü : 
m,.,t)i elemanları araıında yer alacak]ar- yahut tayyarenin ka .. adı etrafında.> miştir. yor. B u iman uğrunda bir kerre daha İcraatın her şey ve sözlerin pek az 
dıL • .\L B una mukabil kibdtlt'rin boyu bir dövüsmeğe hazınz.. bir şey olduğu bir devirde sıze milletin 

Hava kurumunun uçur sahasını ve Çelik göğüslü Türk gençleri tama- parça kısaltılmıştır. Bu suretle kibrit 11111111111 111 111ııııııı 11 11111111111111111mıııııııııı111111 müntehip mümessillerinin önüne zaruri 
Ankara ufuklarını dolduran kartallar. men haklı idiJerl çöpleri için kullanılan tahtada her sene boşaltmış, içini iyice temizlemiş, havuza ahval haricinde gelmek niyetinde deği-
bu iimidin, bu imanın müşahhas tim!lal Çünkü, 24 saatleri şu program ile mühim mikdarda tasa?Tuf edilecektir. şunları doldurmuş : lim .. 
]eridir. ı;erı;evelenmişti: 15 bin litre Rum, 600 litre Malaga şa· Size ilk defa olarak harbın başında 

Onlarla geni bir halkı- teşkil ettiğim Sabahleyin 4, 30 dan 1O,30 a kadar * rabı, 13 bin litre su, 60 litre limon suyu, sulha karşı İngiliz - Fransız suikastı P.o-
nman sordum: "ruş. (Fakat bu müddet 11, hatta 12 750 kilo şeker, beş kilo rendelenmiş lonya ile yapılması muhakkak müm.~~:1 

- Hayattak~ en büyük zevkiniz ne- vi buluyor.) Garip intihabat Hindistan cevizi.. olabilecek her türlü anla~a teşebbusu 
dir) Öğleyin yemek ve istirahat. d 1 Bu muazzam kokteyli Jayıki veçhile nü akim bıraktırdığı vakit hitap etmiş-

Hep hi·d,.n cevap veıdilcr. Bilahare akrobasi kursu ve öğretmen propagan a arı.. karıştırabilmek için de havuzda yüzdü- tim .. 
c- Uçmak.> çusu: 15 den ta 19 a kadar. Bazı memleketlerde intihabat icra rülcn bir sandalda mlitemadiven kürek Hitler bundan sonra harbın nasıl baş-
B·. t,.k kt>limede. dünyanın tavvarr Fakat, Tiirk gençleri, bu zamanların edilirken, belediye fızası, mebus, ila .. o1- çekilmiş, Allah akıllar versin.. tadığını anlatmış ve sulh teşebbüslerin-

hn,..rlındn durdu~u zamanımızın bütür 1ınricinde kalan iıııtirnhat vakitlerini de mak ı"stiyenler, taraftar kazanıp fazla . . den bahsederek demiştir ki : 
jŞTE UA~KA BiR IN':'lf' ABAT k · "bi hnvAt c:ım vok mudur? ... ıcsleklcrine verivorlar. Ciinkii, hepsin- rey alarak ı"ntihap edilmek İ<'in en ak. la Bir eylül 1939 da i müracaatım gı 

" PROPAGANDASI DAHA: k ·• b" · f' lle Siiohf"'IİZ ki, evet 1 i~ müstNek bir haı:talık, büyiik bir ga- gelmiyecek çarelere baş vururlar .. İste ikinci müracaatim de atı ır ın ıa 
Onların tt"k k .. limt>Hk Cf'vabı, onlımr enin mü~terek bir ha"ltal·;;ı var: Uçuş- bunlnrdan bir tanesi : A1abanıa üniversitesinden Mi ,ter reddedildi .. İngiliz harp muharr:!,leri ile 

bir im0 n hı>vkı~ı"t ile h11nc,.releri'lde~ lara. ycrd,.n seyirci olmağa tahammül Bir ~aç sene evvel, Lord Rusli ismin- Debvini isminde biri son Amerika reisi- onların perde arkasındaki yahudı lTapi· 
<".ıkan bu tf"k kdinu·lil.. cevabı; beniw ·de-memek 1 de bir İngiliz, intihabat propagandru.ı cümhuru intihabatı esnasında B. Ruz- talist adamlarının insaniyete \"aki hita-
icin bir hevecan kaynağı .. Hava kurumu Bahasından Ankaraya olarak taraftarlarına birer kokteyl ıs- veltin Jchinc tam altmış beş saat sür<'.n bıma Alriıanyanın zaifliği faraziyesini 

Fakat. p~nç muhataplarım ne kadnr rfönerken düşündüm: mar]amağı düşünmüş ve büsbütün na- konferans vermiştir.. Bu konferansın ileri sürmekten baska beyanatları ol-
ııoü"k kanlı! Bütün Türle genç],.rinin kanatlanma- zan dikkati celbedebilmek maksadivl" durmadan sürüp gitmediği, tek bir ada- madı .. Daha o zamanlar Mister Cörçilin 

Tekrar ıordum: ı lazım.. şöyle garip bir usule müracaat etmiş: mm verdiği .konferanslar yekUnUJl!Jt' G5 büyük bir itimatla yaptığı kehanetlt?rlc 
-..-.. w..mcew1. ~ duymayor mu SABtH ALACAM Malikinesindeki havuzlardan birini 1 saate vardıh $ilohesiz.. kör~ Norvec hükilmeti kendi tqp-

nAlman Puluına ,,.,,,,.. 
olan çüPiilı ıeıaııııa.,.ı 

lıald ...... aıı..» 
Londra, 4 (Radyo) - . Avustut~ 

başvekili Menzis radyo nutkunda 
cilmle şunlan söy }emiştir : 

Hitlerin ölilinünün vaziyette :u1-'! 
bir değişiklik yapacağı hayalin• "';;;. 
mamak lbımdır. Vazifemiz bil a \J" 

devirmek değil, Alman milletinl l ~w 
na nesillerce hAkim olan çürülı.. te.IP'"'" 

leri ve nazariyeleri kaldırmaktır. ....... 
111111111111111111111111111111111111111111111~1_1!!:!'! fil'" 
raklannın İngiliz ve Fransız isu--
rine ünsiyet peyda etmeğe başla;· JlBır 

Hitler bundan sonra Norv~. 0 dal' 
da, Belçika ve Fransanın istilisJD et .. 
bahsetmiş ve sözlerine şöyle devaJJl 

miştir : tşta~ııl 
1 temmuz 1940 ta Alman RaY pJaO .. 

üçtincü defa olarak çağırdım. Bu to da .. 
tıdan istifade ederek sulh yapınfE~~ 
vet ettim. Maaır.afih edinmiş 0 • urrıit
h:c.-übclere istinaden bu yo~~a~ı şUP
Ierimin de çok az olabilecegıJ? tycnlet 
hem _kalmadı.. Çünkü harbı 15 ÔnJarıJ\ 
bir idealle hareket etıniyorlardı1" ak ıa
arkasında muharrik kuvvet 0 ar 1trasi-
mamiyle tnbi bulund~l~rS ~;kıiJirıı 
nin yahudi sermayesi ıdı. ~ sııreundl' 
bir korku ve cebanet eser 
tefri .. edildi.. 

NOT : ediv• iz halde 
Geç vakite kadar bekl gıın ald )ot

uzun olan nutkun bundan sonr 
~ aJeJQ..L:t-


