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44 GAZİ liULVARl IZMlR - 44 
tmtıy81 sahibi : SEVKET BlLGİN 

Basnıı.;harrir ve umwni neşriyat mUdilrU 
HAKKJ OCAKO(;LU 

ABONE SERAITt 

DEVAM MÜDDET! Türkiye için Hariç lçln 
&>n~lik....... 1400 2:~ 
Altı aylık .. 1..... 750 1 

GUnU geçmiş nüshalar (25) kuruştur .• 

'-- T E L E F O N : 269'1 

11!\n müncforecat ından gazetemiz me!!uliyet kabul etmez 

• 
Cümhuriyetfn ve CihnJıuriyet esttlerinhı lıekçbi, aııbahlan çzJca.r siycıat gazetedir 

İIARDIYA 
DÜŞTÜ .... ~ 

15 bin Italyan 
esir alındı 

- =-a-
Jngiliz devriyelert 
Bardiya~ girdi 

Malıa.,emete ~alqan 

Adanada kurtuluf bayramı 
ADANA, 5 (Yeni Asır) - Şehrimizin kurlu-

1uş bayramı büyük merasimle tesit olunmuştur. 
19 uncu vıldönümü idrak edilen bu tarihi halas 
şerefine ·Adana baştan başa donanmış, MiJlt 
Şefe ve büyüklerimize sonsuz ba~hhk ve sevgi 
tezahürlerinde bulunulmuştur. 

1 

·---------' YEN! ASIR !'.fatbaasında basılmıştır 

son İtalyanlar 
ıemlzlenlyoıe 
Kahire 5 (A.A) - Orta Şark tngilizlerm ltalyanlardan zaptettikleri Bnrdiytıda uki bir Jccıle 

-·- -·-·-·-·-·- . --·· umumi karargahı tarafından resmen .. ,, __ ... ,_ ... , ....... _. _______ ,.., ___ , ____ ., .. , __ , __ . 

. ıcılyanlara lıel' gün yeni bir darbe indiren Yıman aakerieri JIİiriiyüş halinde teblDüniğ .. cd!~i!~i~.:_·~-· devaın _ _ı__ BAROIJA HAREllJlllDA ALIJlllf A'IM f BA•sı. 
wmııııııunıııııııımııııınııııı1111111111111111mım n11111111111111111111mm111111111111111111111111mımııı o-- UMU• u.c.uua eumı n n n n n R 

Almanya Arnava!!~k harbı Amerikas'!_yardımı :::!::." ..'::k!! '::!1:.i. DOIAIMAlll ROLÜ OH YEll TALEPLERi 
İt~l"'..tG"I ,;;..'idamdan Italvanlann bu·· - Amen·ka harp yan kıtalannı teslim olmağa mecbur -·- -· - d 

., ~ . etmi,Ierdir. ··duf b lannm lngiliz f ilo•u 1,5 aaat /tal ya ya yar ım için J:ıoruyallllecelı mi! ı·· k b·ı a a •• h • Düıman mu aa at zap- l l h. ı.:. J • l nun IMKKI OCAKOGLU UD mU 8 1 S D Yll 8ft• tından IOl11a devriyeler Bardiyanın /ta yan arı m'/it lf uır uemıryo D 

taarruzları k l"d b• h d içine girmitJeı:~ir. . . bir ateşe tuttiı kontrolünü istiyor U a e lr 8 • Düşman mudafaası şımdı cenubu • •.. - .... 

tardedildı• d k prki mmt.akasının dı§ sahasına in- 1 1 t ViQi bükümetinin bu e Çl ıyor hisar etmektedir. 15,000 esir alın- ta yan opçusunun ~ 

iınl~·an ordularının Arnavutluk ttp
hesindc asil Elen milletinden yediği dar. 
beler iizerine bfüün kafalarda şu sual 
J.elirmi'}fi: Alman,·:. acaba miittefiki 
i1:ıl~·nnın yardımı~a k~acak nıı? Bu - • -
3 aroıın n~rcden , e nasıı yapaJabitecek'' italyanlaP ağır zayiat 

Bıı :;uafin fücrino(• :J\ larca dumldu. verdi. YunanJdap 
Alınım v:ınlınıınııı y:ı Bulgaristan veyll 
"l'uırrı"l:"'ya ii1eriml•"1 ~·apılabileteği mühim fepeleP 
h·~ r r•·tinrlı· ittifak t>dilh ordıı. Ukin işgal etti 
hrı iki 'ol dıı açık d<?ğildi.' Londra 5 (A.A) - Royterin Atina 

Gt·rd'" Bul:ruristan n {!erek luguslav- muhabiri bildiriyor. 
'.' a ii 'erimlcıı ifalyanlara Kiinderilecek Son 24 saatte muhaseınatın en mU
~·arrl••ıı lrn"' etleri atesi biittin balkanla- meyyiz vasfı ttalyanlann cenupta ve 
ra '- ııu:ırak fllikad~leı·i <·etinlestire-
t·ektı. merkez cephesinde mukabe1e taarruz-

;.· l:mnı teşkU e1miştir. Bu taarruzlar püs-• •rle !:'iııılt•r ı!eı.:irdik ki balk<.nlarda hı K 
lıarbın uınunıilc~nıcsi bir ~iin ıneselc<:İ kiirtil liiştlir. ilisura ye Tepedelende 
L--ı· ı sidcletli muharebeler olmuştur. Kili.sura ·~ ın<· J!:C nıh:ti. Fakat A lnı:mfor hi)dr 
b. h k · · civarındaki mUhirn tepeler Yunan kuv-ır arc ete ~ırbmckten <·C'.lcincfilN. Bel· 
ki bnlkanlllJ'111 ateşe verilmesinde ını-n· : - Sona 4 üncü Sahifede -
faatleri yoktu. Belki -de balkanlara ate- • • ··• .. •:•ottnı""'"1••111111111•nn1111m111111111 
şio sirayet t.ttirilme~inin dal a bazı ilı
tiUitJar :\ ııı>masından korkhılar. Sebebi 
ne olur ise ols~m vakm -::uduı ki Alman
ya ınüUcfiki ltalyanın )"ardınıına koş
madı. Hatta Atinadaki sefirini bile ceı-i 
c:ckınedi. İtalyan orduları Trablmıgarpte 
ikinci \e daha ağır bir darbe yediler. 
Mihvcrcilerin Sii\'cyş kanalını ellerine 
ı.;cçinnck ic;in taarnı.za gcçmcll.'ri bekle
nirken İngiliz orduları harekete geldi. 
Daha ilk hnnılede. t:lli hin esir almak su· 
rctiylc italyan ordnlannı bozguna uğrat
tı. 

Diin de .Bardi) ada un be~ bin İtallıuı 
esiri alan Ingilizler Trahlm;gaı·p toprak
larıııda Heri hareketlerine devama baş
ladılar. Daha hir iki darbeden sonra ital
Yanuı biitün TrabJusgarbı elden ka~ır
ması muhakkak _a~ alabilir. 

Habeşistandaki ,· aziyet ise hiç te İtal
yanların lehine değildir. Ergcç bura
daki italyun ordıılarmm akıbeti de 'l'rab
Jus,.,arptckilcrden farksı:t olaraktır. 
Bunıın böyle olmm;ı da gayet tabiidir. 

Çiinkii dcrıiza~m muharebeleri iı.lame et
tirebilmek, muz.,ffcr oltı.hilmck İçin be
lıenıelı al rl~ni~ hiıkimi~ etin~' ihtiyaç \'aı"
dır. Halhuki ltalyanhır Akc!enizdc değil 
Adı iyntik1e hile lı:ıkimin-t tesis edeme
ınişlerdir. İn~ili2 don:u;m:"lsı bu clenize 
de girehilnwktc, Arnavutluk ,-c İtalyan 
salıiJlcrini hom'1arrlaman eylemektedir. 
Denizaşırı muazzam orduların ihtiyasla
n ise kaçak olarak ~(indcrilcıı beş on 
\'anurla temin edikmez. 

İtalyanın mibtcmlekc orduları nenni
dane miidafaadan sonra dağılmağa, tes
lim olmağa mahkiimdur. 

Ac1riyatik denizinde de hiç bir i§ aoremi
ven ltalyan torpidoları 

n BRiZd8 bir darbe dala ··-
Bir Italyan pet
rol gemisi tah

rip edildi 

1talyanın dnhili vaziyeti de pek mem
nuni:rethahıoı ı(iriilmiyor. Askeri ma~lô-
1.>iyetlcr onlu ik· faşist partisi arasında
ki ihıil{tfı kiiriikliyor Milli birlik millet
ler için en hib·iik kuvvet kaynağıdır. 
Hele harı> halinde bnlunan bir millet İ('İD 
milli birlik toı). tüfenk ve tayyareden 

iiııfün hir ihtiyaçtır. Bundan mahrum •anan ta:;_e-ı·•-..,.pla.. 
ınilletlcr ;\·:lulmağa mahkUmdurlar. Kos- & 06 uun• .--
koea Fransız imparatorlu~ faciHı ıöz- f'lnden lllrl, İtalyan 
Jerbiıizin iiniindedir. 

İtalya ~k ıniişldll Anlar yaşıyor. Bu gemülnl top 
"aziyet karşısında yine kafalarda beli- ateflyle yalıtl 
:ren sual şu olmuştur: Ati-ııa. 5 (A.A) - Yunan bahriye 

Almanya İtalyayı inhidamdan koruy:ı- nezaretinin tebliğine nazaran 31 kanunu 
bilecek mi? B~nu :rapnıak istersl na.'111 evvelde aaat albyı yirmi gece Spanidi
"e ne şekilde :rnpahilecektir? sin kumandasındaki Katsonia denizaltı

ltu malin cı , ... 11. o lı:adar kola'' l. ğiJ- aı Aariyafikte iki topla .mücenhez San 
tlir. . Civanni Dimeduza ltalyan petrol gemi-

i.Iıiı:.n~n M:..:ı. ltcniı.ini aşarak İngiliz sine attığı torpillerin boşa gitmesi üzeri
adaları.ru lı;tiüı t·~emiyeceğini anladıktan ne su yüzüne çıkarak •500 metre mesafe
ısonra lnl{iliz imparatorluğunu Al~deniı- den topla hücum etmek ıuretile tahrip 
cl1>n nırmak maksndiylc bir plan hazır- etmi,tir. 
lamr~n koyuldu. İspanyayı harbe siiri.ik- ltalyan gemiıi suların ıevkile Yugos
lemc.:k için uğrn~tı Onun eliyle Cebclfü- lav sahiline ıiirüklenmiş, karaytt otur
tarı.kı, f1:tl~·a \'ası1asiyle de SüvcHİ ele muştur. içindeki benzin ve mühimmat 
.&eçırnıek istedi. infilak etmiş ve yanmıştır. 
• Bu suret!._. ingiltereyi Al<denbden Kumandan Spanidis bir derece ter-
d acınağa a:ııecbur edecek, şimali Afrika- fi edilmiştir. 

a taın hır hfıkirniyet tesisi yoliyle de AMERıKALlLARIN YARDIMI 
!:ıh:rn?1iil kudu•tini arttırat'ak ''asıtala- Vaşington. 5 (AA) - Kasendra 
a .ahıp. o1nr~k1ı Lolidis vapuru bir 90k sıhhiye malze-

ıngute,.e,;e·';,-•dıın m.ıştır. Mukaveı1!et eden .yerlerinffde mukabe)~si tama• talebi reddedeceği 
,, .,_.- dütmandan temızlenmesı muva a-

qlet'lnl fJÖl'lllelı kıyetle devam ediyor. mf'n tesirsiz kaldı tahmin olunmakta 
ÜZel'e yeni Melburn 5 (A.A) -.Avustu~al- • • • Londra S (A.A) -Royterin dip. 
teşlıiUit lıuraJUyof' ya başvekili B. Ml enzkııs ,~dkıya lLlokndd~, 5 .<~At)bl".1.nsıliz amı .. lomatik mubaLiri, Almanların Vitl 
Vaşington 5 (A.A) - Reisicümhur önündeki Avustura ya taıan u- ra ı aıreıının e ~gı: hükümetinden Mon .. Selis demir 

B. Ruzvelt yarın (Bugün) kongre hu- mandam general Blarnay ve Orta Akdeniz kuvvetlerı kumandan- 1 kontr ı·· n tal LL!l.J-2 
d k ğ tk h 1 kta k d 1 1 ... d I 1... .. 3 yo unun o unu ep eıumen-zurun a o uyaca ı nu u azır ama - şark kuvvetleri uman anı genera ıgın an ge en ma umata gore d • lan habe • b l F 

dır. Ha"!:ler alındığına göre Reisicümhur Vevelden aldığı telgraflara nazaran ıon kanunda Bardiyaya yapılan ~le laırl o drın, uy~ ~ 
kongreden milli sanayiin fiilen harp za- Ba d d f l ~ 1_ • • ı e ta ya arasın a en aerı ve mu• Avusturalyalılar r iya a ta yan- taaruza donanma ittirU. etmıttir. h' iktarda __ ._ üh. t manındaki esaslara göre teşkilatlandırıl- k ım m aaaer ve m ımma 

1 d le · larıri yeni müdafaa hatlarını yarara Donanma bir buçuk saat düt- • • 'im . .. .. • masını ta ep e ece tir. b' 1 . 1 1 d k . k b·ı treni geçın esme müsait; aynı za-
.. =.:.~.2.'!.~. :'_~!'!.!.S!'.t!..l'!.~e :7. • ~?-erce-~~~!.!!11.!.'!:-.!.1";_,_,_,., ••• man~n ta vıye ıtaa~ını., ot?mo ı manda kıt zorluklanndan aalim bir 

ALMAH HVCUMU 
naklıye kollarını muthıt hır alet 1 ._, ... • · Lo ·c1r_..ı_ b-yük· b. "-GiLı· z e•""UMU al alm Sahil "daf ha yo Ot0ugu ıçm n llWl u ır an ""' hna ışhr. mu a.a - alaka ') kart land... lildirmekt 

Bristola şiddetli 
bir akın 
yapıldı 

HOCUMUI ŞiDDETiNE 
RAGMEN ZAYiAT VE 

HASAR AZ 
Londra 5 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretlerinin tebliği: Dün ka
ranlığın basma:;ından biraz sonra dfu;
man tayyareleri gecenin büyük bir kıs
mı zarfında devam <'den bir ~eri hücum
lara başlamışlardır. Hücum bilhassa İn
giltercnin ~arbıııda hir şehre tevcih edil
miştir. Burada bazı yangınlar ve hasar
lar bir miktar ölü ve yarnlı vardır. Ce
nubi Gal'in ba7.ı nokt::ılarmda bombalar 
atılını~tır. Fakat hasar l'eniş değildir. 
Öli.i ve yar:.ılı da a.,,dır. ~ 

3 ALMAN TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

B.rest ve Ham
burg yeniden 
bombalandı 

BiR ALMAN DESTRO· 
YERiNE Oç BOMBA 

iSABET ETTi 
L<>ndra, 5 (A.A) - Hava nezare· 

tinfü tebliği: Sahil müdafan tayyareleri 
Brest istila limanına taarruz etmişler
rl'-. Bir düşman destroyerine üç bom
l .1abet etmiııtir. Bir düşman tayyare
si havada infilfık etmi,.•i ... Bir tayyare
miz kayıpbr. 

Londra, 5 ( A.A) - B .. e;;te gece tek
r taarruz edilmiıtir. Bir çek bomba

lar hedeflere isabet e!mittir. Bombar
dıman t~kküllerimiz Hamburgu bom
bardıman etmişlerdir. Büyiik yangm]ar 
müşahede edilmiştir. 

Gece harekatına iştirak eden tayya
relerimizden kayıp yoktur, 

Londra 5 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretlerinin tebliği: Son teb- BREMENDE YAPILAN BUYUK 
liğden beri gelen ı aporlardan anlaşıl- HASARA T 
dığına göre dün gece İngiltere üzerine Lon~~, 5 (~:~) - Ha~a ~hbarat 
yapılan hava hücumları esnasında Lon- nezaretının teblı.gı, Cuma gunu Breme
dra bölgesinde bir noktaya düşen bom- °:".Yapılan bava almılan hakkında taf
balar az miktarda ölü ve yaralı vukuna •!lat .. vennekledir. Bu almılar çok ~
sebep olmuştur. Düsmanın bugünkü ha- "!kar olm°'tur. Yangılar uzaktan go
va faaliyeti milnfcrıt tayyarelerle doğu rubnekte idi. Dumanlar 3000 metre ka
ve doğu cenup 'iiıhili yakınlarında bir ikt ~ar Yiİkselmİftir. yirmisi biiyük olmak 
taarruza mUnhasır kı:ılrruştır. Bu taarruz- ~ elliden fazla yangın miiphecle 
1ardan biri esnasında Kent kontluğunda edıhniştir. Yangınları teker teker saymak 
sahil şehirlerinden biri üzerine bomba- çok rnü,kiildü. Hücumun aonuna doi· 
la:r düşmüş, biraz. hasara ve insanca az ru Pilotlar apğıda gördükleri manzara.. 
zayiata sebep olmuştur. dan çok müteheyyiç olduklannı ve. alev-

Dün lece hava dafi bataryalan bir I~ içinde yanan Bremeni tenvir edil
düşman bombardıman tayyaresi düşür- IDlf 'bir noel ağacma bemettilderini aöy
müşlerdir. Bugiin iki düşman tayyaresi lenıitlerdir. 
cenup sahilleri Mıklannda denize düşO· Alınanyanın ikinci büyük limanında 

- Sona 4 üncü Sahi/ede - silah ve mühimmat fabrikaları. inşaat 
munmmmn11mn111nıunmnm•ııımım111nn1 - Sona 4 üncü Sahi/ede -

taryalan bombardıman edilmiştir. di 1 e 1 ıgmı 1 e-
Dütmanın mukabelesinden hiç bir r. 
hasar yoktur. Bu yolun elde •edilmesi mihver 

Bir top çekerin yanma dü,en faaliyetini daha müessir bir hale koy
bir obüs ham zayiata eehep olmu,- mak için faydah olur. Çünkü Al
tur. ölenlerin aileleri haberdar manya ve ltalya arasında yegane 
edilmiştir. Dütman hava kuvvet- doğru demi~ yolu olan Brenner yolu 
)erinin taarruzlo.rı aldm kalmıt- aylardanberı kullanılmı§tır. İtalyada 

kömür ve iptidai madde yokluğu her tır. 

ıııııııımıııııııııımmmııııııııııııımımınııırı11' - Sonu 4 üncü Sahifede -

Maltll Fı-ansız erirleri Almanyadan döniişlerinde kaT§ılan.ırken 

Avuıturalya harbiye l·-·-·-·-·- -·=--:: 
nazırı diyor ki: SOH DAKiKA 

"Itall·a yıkıla
cakbr, bu bir 

ay işidir" 

110nclan SOlll'CI tnef'fNI• 

.. . . . . . . . -. . .. 
Fransızlar ne gapacak! 
Vişi - Berlin ara

da ~er"'in- · 
lik artb 

sın 

Londr 
Fransız a 

metsiz 'Ue gacfdGP düf• a 5 ( A.A ) - Müstakil 
manlaPanlda jansı bildiriyor: 

Viti . 
iin ... 

uZaklqtı 

meseleler term• 
Peten 

duğu ve 

ile Bedin arumda !Zerstinli-
lıfll'JdllfaeGflZ.» arttığı muhakkaktır. Boduanı 

-•- ran Marqal Pe~n hakiki 
i{ahire 6 (A.A) ..;.. AvustUl'Blya har- üzerinde mukavemet gös-

biye nazın general Spender dün a]qam eclir. 
Kahire radyosunda irad ettiğl bir n~ mukavemette muvaffak ol-
ta §unları söylemiştir: 

..:.. Avua1ıuralya .kıtala.nnuı Bardiyrr- Fransızların hiuiyabna uy-

sun bir 
lmndiaile 

o1acakbr. . 
M 

Amerika 
ietlfade . lngiltere 

dakJ muvaHakıyetlerl kaqısmda bilyak aİJuet takip ettiği takdirde 
iftihar duymaktayım. Kıtalar:ımızm mu- Framıa milleti aru~ 
vaffakıyetle tetevvüv eden htlcwnlan l&- doğrudan doitaya Wr temas hW 
tikbal için kuvvedt-t>lr zımendır. Uzun 
zamandaımerl bu fınatı bekliyorduk. 1 n • b k .. 
Btnlerce Avuaturalyalı bu mUcadelede arep roteni una .. tcv ıçuı 
kendilerine dUfen .-ef1i yeri lfgal için ve Kanadanın nufuzunduı 
aıbınızJanmaktadır. On11mttzdeki yıl edileceji muhakkabr. Ziıa 
gUçlUklerle doludur. lta17a yıbJacaktır ve Vifi arasında umhnt ft y Bdu ~l~nı~> :ıkıJ;~ti~i.~örü;\ oruz. İspan- mesi ve 2!: seyyar hastane için lazım 

d:~ .~~~1 hır Çh\i ıhhlaUarın külle örtiil g;olen bütün malzemeyi hamil olarak 
YIP~tt ~r ~ı·mlekt:ttir, Dahili harple1'İn Yunanistana hereket edecektir. Bu mal· lngiliz tayyarelerinin en mükiın hcd2fleri .ıd.en bi-rmi teıkiı edn. ue müken-er 

Slltı u mt-mleket harp kudretin-
1
1 zeme Amerikan kızılhaçı tarafından bombardmwıala1"1a civarındaki tabrikala,. İfe yanıma hale getirilea Al'™"' 

açık m 
J'U7ll 

Bu ancak bir q swelemdlr . .Ancak o 6naeebetlerin doirudan doiıı-
aımaıı merhametm ft pddar dilpnm- temi mtifktil balunmalltac:lır. 
JanmızJa lm.rP'•ıımv Bu clOpnenm 

- onu 2 i~ Sahilede - gönderilmektedir. ndüatri merkez~ Jl.....ıdm ... ·-----~ 111111111111 il 
bft aunlte.,. ...... Wlllleclen ........ -- -·----·--· .. -·---...... --·--l~ mm ıı ı ııı ııı ııı • 111 ıı ı ıı m ıı ı 111111111 ııı 



I 

• CELLAT 
A~A ALI 

YE.Nt ASIR 6 Sonk'il'lun Pazartesi ıı:tıtt 

ŞEHİR HABERLERİ 
Almanya 
İtalyayı i:ılddamdan 
floruyalJifccelı mi? --

• Yazan: Şah::ı AJ:duman 

45 
POLİSTE 

Başsız _ve kolsıız 
bir iskelet 
bı.lundu 

Ucuz 
. 

ekmek - . 
numunesı Ankaraya yollandı 

~~~~~~--~x~~~~~~~~~~--

- Baftarafı 1 inci Sahifede -
den mahnım bulunuyor. B.Ilitler, fin• 
konun ayağına kadar gittiği halde İspan
yayı harbe ıürükiemeğe muvaffak ola· 
ınanıı~tır. Fran."11 ile samimi mesai işti· 
raki vücuda gctinnek yolundaki gayret
ler de şimdilik semere vermq değildir • 

• 

--Ben de amma kafasızmışım! 
. ~~~~~~s.x~~~-

•ıroz IJeyl SadPOZamın otağına giderlıen IJöyle 
söylenlyoP, Gülendamı Aliye vermeğl 

tasarlıyordu 
- Ya buradaki ma11arıru kime bıra

kacaksın? .. Bunlan ylhUstU koyup nasıl 
vfdeceksln, Salamon! .. 

Sonra katı bir karar vermiş görüne
~k: 

- Can her pyden aziz, dedi. Burada 
para kazanmaktan kolay ne var?.. Ev
vell canını kurtarmağa bak .. Sonra bun
ların acıamı Türklerden iyice çıkarır-
ım .. 

Salamon koştu .. Yükte hafif, pahada 
(2) ağır her nesi varsa koynuna, ceple
rfnp doldurdu. 

M•yhanenin kaı.smdan fırlıyarak ııe
cenin karanlıkları arasında birdenbire 
kayboldu ... 

-11-
AKlNCI MÜFREZESi 

Mest:ııı beyin millrezeslne mensup 
genç bir ask•r çadıra girip ona dedi ki: 

- Bey!.. SW. sahibi devlet efendimiz 
ça"" · ·yor._ 

Mw an bey telaş içinde yerinden fır
lanııstı. 

Sa.drtızam acaba kendisini ne yapacak? 
Bunu bir türlü kestiremediği için zih
ninde ciddi blr merak ve endişe uyan
dı. 

Tulgasını (3) Başma geçirdi. Çadırın
dan ~arıya fırlayarak Sadriizamın 
muhte,em o~ (4) ıı!den yol üzerln
d., diişüncell bir tavırla ilerlemeğe ko
yulml.l§tU. 
GUlendamın babası o günlerde esasen 

dilJilncell ve l!zllntU icinde bulunmakta 
idi. Kmnı pek Elyade R•le~ bulunu-
70rdu. Aynl zamanda yeğeni Alinin ha
J'ali de gözilniln önünden bir türlü git
ınlyordu. 

Acaba bu sevgili çocuklar ~dl ne 
J'1111ıyorlar1 Kadı tlyu eft!tldl onlann 
yanında amma, dünyanın bin türlü hali 
var1 .. Hastalık, sal!lık hep insanlar için. 

İşte eplce zamandanberl onlardan hiç 
bir haber alamamış bulunuyor. 

MHtan beyin Glilendomlo Aliyi dU
fllıımeltle beraber, bazan kendi vaziye
tini de tetkik ve mütalaava koyulduj;'IJ 
oluyordu. 

DnRUn """1e gitmiyordu ya?.. Harp 
hali bu!.. İn'81llll bafma her türlü ka
salar geleblltrl.. • 

Kendisi bir muhataraya uğrıyacak 
o),,rsa çocukların hail o zaman nice o
lur? 

Bahusus Gülendam artık genç kızlık 
cai!ına da vuıl olmUJ bulunuyor. 
Bunları dilşilııdü~ sırada Mestan be

,ın zihnine birdenbire blr fikir gelmi<
tl: Artık kızmı evlendirmek işiyle ciddi 
bir surette meşgul olma" icap etmekte 
idi. 

$imdiye kadar bu mesele ile ciddi bir 
aurette meşııul olmuş değildi. Bu işi bir 
defa hal etse!. Artık !lzüntUlerl yan yan
ya h•fiflem~ olacaktı. 

Relll .Ut ~iş bir delikanlı bul.a!.. 
Fakat bu delikanlı kim olabilir? .. Ken
di kendblne: 

- Ben de amma kafasız bir adammı
ıım. ha!" diye sijylmmei!e koyuldu. 

Slmdlye kadar nasıl oldu da Aliyi bir 
turı;ı aklıma getiremedim. 

Ali benim yabancını mı? öz karde,ı
mln oğlu ... Benim kanımdan .. Gülendam 
kızımsa, ev!Ad•mın blrL<I dP A 1i .-l•l'll mi? 
Gfllendamı Aliye versem•.. Evet. bu 
çoı.. münasip, cok hayırlı b•r iş olur. 

Aileme yabAnoı kandan <'•len bir ne
sil katışmış olmaz. 

Fakat kızımla yeğe "m bakalım buna 
ra?ı olurlar mı? 

yor ve Gülendatnı Aliye vermesini ta\'· 
siye ediyordu. 

Tasarladığı bu İ'iin Kadı tarafında!'.\ •la 
tasvip edildiğini öğrenm!Eİ üzerine. !ılr"
tan bey artık son ve kafi kararını vcmılş 
bulunuyordu. 

Binaenaleyh bu gibi düşüncelPrle ka
fası yorgun bulunduğu bir sırada Sod
rlıamın birdenbire onu çağ:ırtmas:ı Si
roz beyini derin bir surette şaşırtmı~tı. 
Otağa doğru yÜrüdii3.ü sırada, kendi 
kendine söylenmeğe koyuldu: 

- Veziri !izamın bizi ansmn J,pyle 
yanına çağırnuısm~a mu laka mühim 
bir sebep ol!a gerek' .. Ordu henüz der
nekte bulunuyor. Düsmanla hlla temas-
ta bulunamadık. Sahibi devlet acaba hi
ze bir hlzınet mi tekl:f edrcc k? 

Otağın kapısı ön ·•ne yaklasan ?.Icstan 
beyin y.-ldiiji, nbbe~çiler tarafmdan ic .... 
~ye bPdi··ilml~ti. Ve • ··:11 !1 nk;"~Jinde 

~iroz beyine o ... ,;.. l!irm si için r· J ,:ıt 

verlldL 
Göz kam .. tır.,cak de•·ec ·do si; 11 ~ö

rilnen bu hüvl\k çadırın ioindo, hfr kö
e<le Ü.<lü diba örtülü bir sedir bulun

mak!a idi. Mestan bey bu sedirde, ak 
sa 1- ... n. L · ~#ı'-'rn1n arkasını ya~tıklara 

ıP•Oıi rl:1 .. •" '~ 1--"ödaş kurmu..., bir va-
7"·•ette u~·n·-,n~ınu f!trkettl, Ve ~edire 
yaklaşarol< Hasan pn•ayı etekleclikten 
sonra bir kaç adını geriye çekildi. Ve 
c;aygılı bir vaziyette l'll"'rini birbirine 
bağlayıp durdu .. 

- Serez Mirilivası Mestan bey •en 
misin? Devletin sadık ve işgüzar bir 
hendesi olduğunu ötedenberi duyuyoruz. 
Senin bu guyretine ve kar!(ilzarlığına 
mebni padişahımız iıhdene akıncı müf
rezesi başbuğluğunu tevcih buyurdular. 
Göreyim seni1 .. Din ve devlet yolunıla 
hizmet nice olur? İşte asıl yilz aklığı 
~österilecek vakittir bu! ... 

Mestan bey - Ferman efendimizin .. 
diyerek tekrar Sadrazamı etekledi. 

Hüseyin paşa - Şimdi var git .. Mei
yetine istf"diğin mikt:;ırda le~ktr almakta 
muhtarsın .. Bu müfrezeyi t ... kil etm•1< 
icoini tezce bitirmeli .. Tatar h?nt lıeniiz 
orduya iltihak etmedi. tşte ordum111 L'h 
hududuna gelip yetişti. Artık küff.ra 
göz da~ı dirmek zamanı gelmiş, hatta 
~ccmi~tir bile ... 

Tatar hanının yerine bu hizmeti ifa
va padişahımız seni mc•mur buyurdu
lar. 

Hemen varıp askerini hududun ~bUr 
vakasına atasın ve küCfarın ,l!Hnlilne kor
ku !iialıo ortalv{ı birbirine ka asın. 

Senden beklediğimiz ı,;.~rt burlur .. 
~imdi anladın mı bey oğlum? 

Biçare Mestan bey ne desin? 
Kendisine bu emri veren zat. pad; .a

hın mutlak vekili_ Atese atıl d•se he
men ~!ayıp hani harıl parlıyan alev
ler içine kendini ata"llksın. işte' .. 

Ayni zamanda her Tiirk p:ihi vurdrr~~u 
çok seven. milletine bllyük i 1.,-de. !ıiz
"1etlerde bulunmak gavesini ı;ıü~.,, ~ •• 
rez beyi elinin altmdaki kuvvotin oı
lıj,!ından bahsederek aldığı emre itiraz 
kılıklı sözler sarfetmel!e de hic liiıum 
görememişti. 

Hem nasıl itiraz etsin? 
O bir emir kulu ve asker drğil mı• 
Askerin vazifeısi ise alrl'öı Pmri ye~n~ 

"'P+;rmPktPn baoc:lra ne olabi1ir" 
Bllllun için Mrstan hey S!'>.:f,.!\zama 

19ayet ~ade ve kısa bir c-evap verdi: 
- Ba•üstUne devleili vezir... B .. ka 

bir emirleri var mı? Girlio ha'lrlık göre 
yhn de homen yola çıkayım ... 

M 0 •en bey burnda durarak bird•n 
bil'"ro 0 :'1ilmc:emic:ti Ve çok ince bir r.ıa .. 
na ihtiva ed•n bu gülü.ti, S•roz bevlnln 
bu hususta hic tP hedbin buhın,,.,•rl->'-ını 
gö~tnırmesi itibarile ft;tvpt m~nidardı. 

Derebeyi. pa<ayı tekrar etekle<li ve 
ofl/!mdan dı•an çıktı.. C•dımıa döner 
dön·nez ilk i i mnivetinde hı·1·,~1n s~
rt'zlic-rltr"" derhal ha7.trl:ınrr:"'l""r'nı rn1. 
•etmek oldu: 

-·--
İskeleti seUerin 
mezmodan çdıarıp 
siiriilılediği 
zannolunuyor 

- ·--I\1enemen kazasının EınirB.lem nahi-
yesi civarında kayıkbaşı mevkiinde 
lıaJSIZ ve kolsuz bir insan iskeleti bu
lunmuş, Menen1ene gölürühnüştür. Müd
deiumumilik ve doktor taraflarından 
yapılan tetkikatta iskeletin, 5 - 6 ay ev
vel ölen bir kadın cesedine ait olduğu 
ve bir köy mezarlığından'" Cediz nehri 
sularının geçerken iskelet! çıkarıp sü
rükl~d iğ ncticeaıne varılmışllr. Maamıı
fih sair ihtimaller nazarı itibara alına
ıak tahkikata devam edilınektedir. 

iskeletin ranında bir tutam kadın sa
çı da Lulunmtı"hlr. 

Te ecil·te bir vaka 
TepecÜı.te Sürmeli •ok kta Mwt ıla 

no 1ambay ile metrt-~i Remziye Ak saç
lının oturdukla!ı eve geceleyin 1-~ü .. > 14 

oğlu Sabit Sallak isminde biri taarruz 
etmiş:, Remziyeyi dövmüş ve Mustafayı 
da ta~;}a başından yaralamıştır. • 

V •k' aya müdahale eden bekçi lbra
him Sabitin att<ğı bir taşla baımdan ya
ralanmıştır. 

Sabit tutularak meşhut ıuçlar ka
nununa göre adliyeye verilmiştir. 

Rüse~n Yılmazın 
yaptıkları 
Gaziler mahallesinde Dönerli soka

~ında Ahmet oğlu Hüseyin Yılmaz: bir 
kavga nctice!!inde 40 yaşında Emine ile 
14 yaıında Latife özkapanı dövdüğü 
ve bıçak çektiği iddiasile tutulmuştur. 

TIHı:~Pk•e bir kavga 
Tilkilikte Kabasoğan sokağında E

minenin aile evinde çocuk me!ieleeinden 
eme.le Ali Yavuz oğlu. kansı B~hiye ve 
ovlu Nizamettin ile Hüseyin oğlu Mus
t,.fa Tezcan arasında kavjl'a çıkmıştır. 
MustaFa Tezcan, bir pencere camına 

yumrukla vunnu~. bu yüzden bil~k da
marları kesilerek ağırca yaralanmış, 
hastaneye k ... 1...1,.·ılm••~• ... 

Parsa köyünde 
miil'im hırsızlık 
Kemalpaı,a kazasının Parsa köyünde 

Mu•tala oğlu Mehmet Keskinin dükka
nına anahtar uydurmak suretile viren 
hırsız11'r tarafından 84 çift kadı11 iskar
pini, 6 çift erkek kundura,., 6 çift ka<lın 
spor i.karpini, 30 çift çocuk botu, 18 
çift çocuk kundurası. 3 kilo ve ayrıcl! on 
paket çorap ipliği, 15 adet ipekli Bur
sa m•ndili. 15 adet !"'•kir, l top baş 
örtü,ü,bezi, 21 erkek ve 50 çift kadın 
çorabı 35 çift terlik ve bir miktar ku
maş çalınmı,ur. H:rsızlar aranmakta
dır. -·-Şo~r ''" k i)prii lt•r 

ht>n1rrı yapıl:H•ak 
Gt-diz ve Bakır çayın feyez:tnından 

Mrnen1e-n ve Bergama Aoselerinde 1 3 5 
me-trelik kı<>ımda bozukluk husı1le gel
diVini evvelce yazmıştık. 

Su)ar şimrii tam:ımrn çekildi;1i için 
bu günlf'rde rerek şo~lerin. ve g~rf'k 
bozu1an köoriiJ,.rin hemen tamiTİ icin 
Nafıa f,.., heyetlet,i tarafından kf".şifle., 
yan·lacaktır. 

Du hf·yetler tatil giinierinde de çalı
şacnklardır. ---

Şehrimizde et fiatini 
arttırmak istiyor~ar 

--~~~~x.x~-~~--~ 

Beledi ve b:ına muvafakat etmiyor 
Halka ucuz ekmek yedirmek maba- rek. son günlerde lstanbulda satılan et

dile bazı tecrübeler yapılmakta olduğu- !erin lzmirdeld et satış fiatlerlne göre 
nu dün yazmıştık. Bu maksatla ihzar daha yüksek olduğu iddiuile tehrlmlz
edilen bir kaç çeşit ekmek nümuneleri de de et fiatlerinin arttınlmuını htemlt
üzerindeki muayeneler iyi netice ver· tir. 
miş, bilhassa kilosu on kuruştan eatıl- Bu heyetin ileri sürdüiü ıebep ıu• 
ma.sı mümkün bir tip üzerinde fazla dur: 
meşgul olunmuştur. Konyadan kesim hayvanı yetiftlren 

Mütchaasıs lınncılara gösterilip mü- diğer mmtakalardan fiatlcrin yüluekll
talcalan alındıktan sonra. bir kiloluk ve ği yÜıünden lzmire kıuaplık hayvan ge
yuvarlak bir şekilde olan bu ekmek nü- tirmek mümkün olamamakta, fakat ora
munesi Ticaret Vekaletine gönderilmit- da daha pahalı satıldığı için lstanbula 
tir. Ticaret Vekaleti mütehauıslan ta- kolayca göıüriilınektedir. 
rafından muvafık görüldüğü taktirde Celeplerin bu 'ddiaaı üzerine beledi-
taammum edilecek olan bu nevi ekme- ye reisliğince tetkikata başlanmıttar. 
'jin her sınıf halkın ihtiyacına cevap ve- Bazı kasapların bu günlerde koyun 
tcceği ümit f"dilmcktedir. etinin kilosunu 5 5 - 60 kuruş arasında 

CELEPLERiN TALEBi aatmalanna rağmen şimdilik koyun eti· 
Şe~ırimiz c'"'leplerini tem:!il t>dcn bir nin elli kuruştan yüksek eatılnı~ı için 

hevct bı--1ed1fe rei1Jliğin~ müracaat ede- 1 bir sebep görülememektedir. -- --
Türk - Un~iliz ticareti 

AJıX---

Bu arada Süveyfi ele ıeçinnek içia 
huırlannıış ordular ... lwdmeta a,tnı
blmq, bn lmkin ... ortadm b ..... ,1ır. 

Binaenaleyh mlhvercilerln AkMı!ule 
tasavvur ettikleri h•ldmQ:et - ta
mamen bir hayal obıı"" elden k~ 
bütün ümitler •UJ• d~. Son !(e
len bazı haberlerde Alınan hava filoJa. 
nnın İtalyanın yardımına k.,.ıata bildi· 
riliyor. Bn hava filolumm m.iktan hak· 
kmda henüz mall\mat yok ise de ne 
olur ise olsun hava filolan ile yapdacalı: 
yarılım Akdenizdeki vaziyeti ıısla ~
tlremez, Alman ınoCörlll fırkalarmm 
Trablmgarbe ruıkll ise İnıilb deni& hl· 
kimiyeti karşısında imkAnsndır. 

Binaenaleyh İtalya bir ~ıkmmfadır. 
Onu bu çılaıııudan kurtarmaia ~
mak faydasız büyük eforlar sarfını intaç 
eder. Almanya bunu ıöze aldıracak iDi· 
dır? Neticeye müessir olacağım müşa
hede ehnek mümkün olsa Almanya '1u 
fedakarlığa katlanmakta nsla tereddüt 
ııöstermez. Fakat netice icin tesirsiz ve 
Almanya için yeni cepheler açmak su
retiyle zararlı bir harekete B. Bitlerin 
mu\'Bfııkat edeceğine ihtimal \'ermek bir 
az güçtiir. 

HAKKIOCAKOGLV 
• --·--iLAC YERINE-
oeııı.1taşı sokağında 38 sayılı aile 

evinde oturan ve Nermin adını kullanan 
lsak kızı 16 yaşında Coya ilaç yerine 
yanlıtlık.la tentird.iyord içmiş ve mem
l•ket haataneaine kaldırılarak tedavi 
•lıına alınllllltır. 

K.arşılıklı ithalat ve ih
racat için kolaylık 

~~-~~-T.S•-~-~~-~ ! ikinci Kanunda 
1'aymfdn nnillalllrf, lnı lıolaylılılan sayıyor pe 
tngllizlerfn memleJıeılmizden alacalıları malla· 

ra dair taf slliit veriyor-
c Times> gazetesinin Ankara mu ha· 

biri tun lan yazmlJbr: 
clngi)iz - Türk ticaret anlaşmasının 

'mzasından sonra.. Birleşik Krallık tl
-:aret 1'.orporasyonu lngiltereye ihraç 
'dilınek üzere Türkiyeden 12,000 ton 
">amuk yağ küspesi, 1 0,000 ton incir, 
~O, 000 ton kuru üzüm almışhr. Korpo
·~syonun Tü .. kiyedeki mümessili Lord 

:..lensonner" dir. Büyük miktarda tiftik. 
••ytinya~ı. ve pamuk ya~ı küspesi mil• 
ıaveatl için müz?Okere yapılmaktadır. 

Korporasyon harpten evvel Alınan
va tarafından satın alınan Türk eşyası 
'c;in ayrı pazarlar temin etmiştir. Kopo
rnsyonun mübayaa programı ancak fs-
t~rlin cihetinden Türk ihracatına 
mukabil t .. lim dilecek eııya mıktarile 
••hdid edilmistir. Binaenalevh korpo
•·"'8VOn Tü .. k hükUmetinirı iL.tiu~ ... 1"\rını 
~e,bit rtrr ... yardım rC .. r!'k Ti.irkiye-
1e ihracat ticaretini folayl .... ~ ""1"!li\~a ça-
;maktadır, 

l ürk - Jtal van t:ca-
reti auru .. or 

·rürk - İtalyan ticaret anla,masının 
lÜdde-ti ay başından itiba1en bitmiş .. 

lir. 
Evelce mal taahhüdünde bulunmuş olan 

• cirler bu mallannı ltalyaya göndere
.Jileeeklerdir. Yeniden ticari akitler ya
'lıl'.lmıyacaktır. 

Ayni zamanda. Türk ithalAtçılarına 
mal teslimini kolaylaşhrmak için eli.:
den geleni yapmaktadır. Bu lngiltere
den ihracat eşyası için permi elde etmek 
ve gemilerde bu qya için yer ayırtmak 
ıureUle yapılmaktadır. 

Türk tacirlerinin tediyatl, ma.llann 
Türkiyeye t .. !iminde yapmak husuaun
daki arzusu ile İngiliz ihracatçılarının 
mallann aevkedildiği za: .. aıı tedlyıııhn 
ya;nlmast hususundald arzularından do
ğan zorlııklai, korporasyon tarafından 
halledilmiftir. Bunun için korporuyon 
aevk kiğıtlan mukabilinde lngiliz ihnı
catı;ılanna tazminat mektuplan vermek
tedir. Korporasyon bu suretle iki muha
tarayı önlemif olmaktadır. Kqıı>orayon 
ba -1e kabill,.etlni ve ııaldI --
da gecllaneleri Yeya malm :rııyi olmuı-
nı. 

Korporuyonun faaliyetleri •ayeain
de, Türk ekonomik si.teminin Alman
ya.ya tlbi olmasının 1'.ısmen önüne ge
çilmiştir. 'lürkiyenin, mesela. makine 
aksamı tedarik etmek için Almanyadan 
aldığı eşyada daha müsait tartlar altm
da verilmektedir. Dikkate değer bir hl
diaed!r ld oon zamanlarda Türle firma. 
lan lngiltereye muazzam miktarda ec
zayı tıbbiye ve ilaç ıiparişleri vermiş
lerdir. Türkiye bu maddelerin hemen 
hepsini evvelce Almanyadaa •tın alı
yordu.> 

Hat~l;!tlan haftaya 
•••••••••••m••• 

f 

· doianlar na-
sıl olurlar? 

Bu ayın içinde 
dOf]anıarın taıı 
ve tabiatferi 

Senenin ilk ayında güneı cDilıev> 
bürcündedir. Cüncı bu bürçte iken. ya
ni ikiocikinunda doğanların hususiyet 
ve tabiaıleri ıwılardır: 

ERKEKLER - Güler yüzlii. zarif, 
her feyİ teşlıiate mahir, zeki. mul.abbe
te layık, aevııi kuvvetleri fazla Ye aon 
derecede mütece..ı.tirler, Eberiyetle 
evveli çok fakir, sonra zengin oldultla
n halde bu oervetlerini elde tutamaz, çQk 
seneler ya'8rlar. 

KADINLAR - Cesur, metin. aami
mt. IAtif çalı,kan ve hılkaten aerbut 
olurlar, Eğlenceyi eeverler. Aile keder
lerine, felaketlerine metanetle taham• 
mül ederler. Çok yok11luk yapmak ut• 

lihleri iktizasıydır. Çok defa 22 yaşına 
kadar fakir iken birdenbire zençin olur
lar, lakin bahtiyar olamazlar. 

* Maamafih bu talih. ve tabiatleri. ıe-
nenin ilk ayında doğan her kee için mu
kadder saymak hata olur. Seciye ve ter• 
biyenin l<'l!Ckkül tarzı. muhit ve hidi
•eler, nihayet doğum ve tabiattaki 
küçük tahavvuller bile daima inanlann 
haline. i.tilcbalin.e teoir edebilir. 

t. B. 

Halen ltalya klernig hesaplarında 
t talya lehine olarak küçük bir fark var
~ır. Bu da kısa bir zamanda tasfiye edi
·crktir. Tansiyon Yeni bir Türk-İtalyan ticaret anlaş

na•n akdi için henüz hiç bir teşebbüs 
'1ktur. ------x4xı-------

A. M. Çınmo 

PAV: AMf,ARJH Lııklar arasında sık sık ismi gc- d 0 n damarlarının tı:::rak ölüv=sl 
.... nj m•-.. ~·~ ltanp'-f!I F;n 1! fZUf' v~renı.. ~en bir cins var: Tansiyon. gibi ... 
,.n7.ıt•lnnr''0.. Kanatlı gcnclij;e yardım ederek gecl- Bunun birden bire yük~elmesile, düş- Yüksek m..vkiden yuvarlanmış insan-

Bir kaç gün sonra Kadı nya• Pfen<ll. 
den Me•tan beye bir mektup ııeldi Ka
aı Siroz bevln~ vaziyeti apaçık anlatı-

- Varın şafal{la berab 0 r vola rı~aca· 
;;,z ... :Rir kır ır~inti'ZI YP"'"1al"r-ı !"H~iı:l')
'rlJZ, Tanımad~ihmız bir foor-?lrl.,. 91 .. ,,.,lar 
vaomak pibi cok mii~kül. a~i 7·u·nnn<l3 
"ayet şrPfli bir hizmetin ifa•il"""l hizJ rr:e
.,,ur ettiler. 

Gümriik mevzı·~ t n bu1ünkü şart eceğimiz bir ba,·ram. bayramların en me5ine hastalık., yaşa gtire derecesini lar damar tansiyonu düşmüş hastaların 
lora uyoı11n ve basit hir ~!.le ıokmak .mur vereni olacaktır. muhafaza etmesine de csıhhab diyorlar. biltUn dermansıılığıyle perişandırlar .. 
üzere gümrük ve inhisarlar vclı.iilctince Yurddaş : Kuvvetli Türkiye, havada Tansiyonu fırmmış insanlarm - yük· Vaktiyle kudretleri yedi iklim, dört bu-

(!) lWlrıuu behd. 
(31 Zırhlı bir nevi Jıa.,, "et'f>U"'· 
(41 r--ı- '1•m"1r. 

hazırlanm•kta ol"" yeni güm,iik kanu· ' »tvvctli Türkiye demektir. Ve bu ha- sek tepelere çıkmışlar gibi. bqlan dö- cağa nafiz iken bu sefer mahalle bekç\
numuz son şeklini alm••hr. Proje bu· ı ikati biriln e'vd gerçekleştirmek her ner; gözleri kararır. TaMlyonu birden sine bile söz geçiremezler. Omuzlarına 
ııünlerde müıa!.aları alınmak üzere aLl- •· urıldasın vazifesidir. bire d~ii§ olanlarda da iktidarsızlık; dllşkünlük, kulaklarına sarkıklık, yilrll-
kolı vrül~ılere ııönderilecektir. • ..,..,, o eew • .,,_...., & ç ; < • halsizlik; kesildik gllrUnür. Fırlayışın yüşlerlne şaşkınlık gelir. VakUle otomo-

...,~'"""'""",......,.,.....,...,,....,... ... ...,.,,... _____ ...,...,.,...,...,...,..,._,,-..,.._..,. _______ .,. ____ ........ ...,.-....,,,..,..--~..., .... -.,.., ........ ,,.....,.. .... ...,.--_ tedavisi zaifletmek, inişin tedavisi de billeı'ine yol açarak yerlere kadar eğ!-
~ -- -- - ·- - --- ··--- - - ·- --- - · - --- - -- - takvi e etmelan' !enler bu sefer tramvaylardaki yerlerini 
ı•••••••••,ll•••••••••••••l••n•H•••H••ı•ıl•ı•ııııııııı•ı•ıı••••••••eııı••l•lıııııııı• k k d • b 1 •d b ( hdi 'b• .. ) dl"' i .L ka y lf. • ı • • düsıniye<:e a ar cagır a~ ı>. a a ı e t gı ı soy~ gı şey yaprmı" ra- B i sanlar damarlarındaki bu tan- bile vermezler. 
::· =: DUYUK J J' K A' · E .. = ::• munserete riayelkilrdı. Giılen icln bir 1 rında idi. Bundan sonra seyahate tek ha- . en h\a .~ akit din1 k Biraz evvel damar tansiyonu lle hayat 

,, l ni<anlı namzedi olduihı, daha cl~ğnısıı sına devam edecek ve tatilin zevkini ça. slıyon. ü~ ylesıhanıatmne .:'._ _ _. 
0 

ese!~ aİn-
• • • • ' . . - .. h 1 _, b'I k ,._ baka-- ı-tı V · ti ıma ıç ma y """''Y nu ge .,., • tansiyonu arasında Araz, netaylç ve te-
• , • : : kendi'lnı boyle addettijti a ne ı e OnU'1 Hrnıa,... """' arsın, onu ıs yen- anlar da _ __,_,_L, ~--' ile ha- davı' bakımmdan kuvvetll bir m"••hehet ••••••••••••••••••N••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••• 1 1 ark d k 1 s ın ma.ruı.nDUiUU ~yon ~ 

U ı 
otornob:J ge1intilerine ancak teyzP!'inin er

0
ve an0\ar~J' a;m ~ oşsun .. ar.ı. yatlarmdaki tansiyon arasında aru; ne- bulunduğunu sllyle~ Kuvvetli bir 

m U n )yan Saadet refakatiyle islora~ hakkını aramış ~". llartomo_!_!_ ';..~~· C v; ~~. tayiq Ye tedavi bakımmdan çok kuvvetli müşabehetle beraber mühim bir farkı 
bunu t.-klif elmistı. Nerede kaldı ki, ıki yo a,.~u. ~".~ n emı e ....,.. Y • da ilvnal edmneylz. 
<!"DÇ kız arasında böyle bir seyahate cık- mu gidecekti? Bımu henüz pek bllali- hır müşabehet vardır: D lan sertle~ -..-,ı. 

Za ali saf P rte ı Böy' le b' hal ydrdu. ~ ('emilden gördüill arka- Hayatta şu veya bu saikle birdenbire amar h veya - • .,.. .•• ., 
'1n. · v .'. " "· ır daşlıit;a pek n hararetle mukabelede bu- yübek bir mevlde qılcıveren bir adamın, inı<anlarda • astalık seyrini yaparken 

T AZA.N : Ctç YILDl.Z "?'u. kim bilir ne kadar muazzep edebi- lunnıuştu. Fakat. istene bu arkadaşlığı 'ıpkı clamarlarmm tansiyonu ytı~ hastanın ahlak ve faz~leü hiç bir rol ay-

6 O lırdı. k!Z1$tırmak elinde değil mi? hastalar gibi gtizleri kararır, böyleleri et- nayamıız. Hayat ~~ıyonunda ise varl-
- - Fakat ne Cemilin, ne Pertevin mulı- Böyle diişünerelı: kasabaya girdi ve rabm göftlllez; aşağılara bııbma2. (Ne yet .taı:nam"D aksıdır. 

S"• mdbi onun yanında bulunduğu va- rıi her arzusuna. her kaprisine itaat ede- temel hattı ha,...k••l•ri Gti!Pnl fazla al&- otelin karşısına ııeldi.1'ıldak ~ .,._ oldum) delisi olarak ııaçınalaınağa bııt- Bır ınsanın; tansiyonu yüksek bir ~ 
lat pzeted daha ziyade, hattl yalnız cek şekilde bağlıyamamı,tır. Halbuki kadar etmiyordu. Ra•lml" vapfı&ını <>n- alan Ollhında pın1 pınl yanan bb, mtl- !ar. kının .. tuz~i!ına takılarak havat lan•!~-~ 
Oll""

1
• m~ oluyordu. Fakat Rezzan- Rezzan, erlrekl.-rin üzerine dU•erek on- ı., yapını' ol.-lar pek tabii bulurdu. cevher ııibi. otelin kapısında duruyordu. Damarlardaki tansiyon yüU.llfhıl na- nu. dıışehoUr. Düşenin ahlAkl vuiyetl; 

la , yalnız kalmaktan da sıkılmı,.,..du. lan aittna düş!irmekten çekin~iyordu. Onlan pekila Rı=anın refakatinde hı- Gülen otomobile girdi ve lcoma çalank sıl zelftetlcl rejhn !le tedaYi ed..rlerse ~ıye ve karakteri.bu dtişlişiln n..tice-sl-
0 vakıt Rezzan onu bUyülem~ğe muvaf- GOl"Dln Rezzana karc<ı dııydu'hl an- rakabileceğini ve o \•akıt ~ mefrız yar- otelciyi çaı'brdl Ona sordu: bunlara da itidal; sllk1lnet, atır başlılık nı tamamen değistirlr. 
fa'k oluyordu. Ç''lnkU her şeytanpte aklı tipati haklı da olsa, m,.,Jdi bir seb~ı,,, is- ·'•mı aramat• kendisinin gid~bilerPi:ini _ Beraber ~eldiğimiz lıayan liirlnl tavsiye ederler. Havat tan•iyonlan ı;ıan~ız ııe~ler
eı ~ - bir kızdı. Erk•klerin z8if damarla- Unat edemiyordu. Z3hir•n onun ,hart'- fılcren itiraf ettt Amma. İ<c Rn•im ka- bekliyordu. Acaba j?e)di mi? Damar tansiyonunu tıbbiye mektebin- le dilsmU' ~e:ı .ve fıız.ıletlı insanlar tıp
noo ""k lyj bffir ve bundan btlfade eder- ltPtlerlnl mutlak surette bir düzen'ın>l•k r><lllca nı .. •I r>!n .,.ı.:ı; de~i,r,·ordu. Ra- Otelci, halden anladığını anlatmak is- dO'll çıkan doktorlar; hayat tansiyonunu . · pırlanta gıbıdil.-r. Bır pırlontanın ger
di. GO!en ı:Dzell~e ve cazibesinfo gU- addettirecek bir Sl'bep yoktu. Böyle sim onun 1s1..ı:ı;~; gibi yapm;,lı idi. Rez- ter gibi sırıtarak: da tecrübe mektebinden çıkan doktor- ,,.ınJ,kta ya~amasıle, kenarda vakit ı:e
-..relı: aranmak isterdi. Arkasından olunca Ramm kih;.ı lığı elden bırakama- .ıan dar · """' bil• olsa, bunun ne ehem- _ Hant benden telgraf geldi mı diye l.ar tedavi ederler. Hayat tansiyonu fır- çlrmesl na:ıı kıymetini deJmtlrmezw. 
lı:osmalarmı, h·"a yalvarmalarını beli- mı'- gözleri karar1'•1•tı. Acaba onun ye- miyeti ı> >hilin:fL Rasim yalnız onun. Gü- ııor:ın bnyıın mı? lamıt insan, doktorlannın tavsiyelerini hnyat · ansıronları ıster Y_llksrlınlş, ı_ tl'T 

!erdi. İşte Cemille öyle olmuştu. Rasim- rinde Cemil olsa böyle ml hareket eder- hıiıı darılmnma ehemmiyet venneli - Ha işte o! T~ı gelmişti değıl dinlemezııe ha.talığının sersemletici Ara- •l•alm· olsun onlar daınıa ve da"'" 
le de kısmon öyle ol~·ı~tu. Fakat yal"" dl? 1 idi. mi~ zı ıçinde günün birinde d..vlrdil!I ça- f•~:lot n..,klarının kalnl•rind;- vıı••;'ar 
kısmen. Çilnk!l, lnSiyaH ~'•rak. o da Ya Pertev~ Böyle bir vvivette P<r-ı Ha!buki i ıc onu darılınışıı. Hatt!ı <la- Ot"1ci bir lıilıza tereddütten sonra: mın tokatını yiyerek bir yıldınm sUra- Böyle kalpler: ta<ıdııl:ı lr~~rı h!lm.veft 
.kendi için·, ve ruhunda Ra ·inı.J aramış- tev ne yapuı:h? Gül•n bu dllşllnoe ile "ıltmış dcjtil, güzek-c kızdırmıştı. Gülen tile yuvarlanır. Tıpkı damar tansiyonu boyuniardan çok kıy.,,efl•<\!r_ 
tı. Fakat onu k.-ndisine istedi~ gibi, ya- gUlilmsedi. Pertev börle bir vazi}-ete artık 0 kırık ıa5 hasaın,1kta ona zımni bir --( Bitmedi )- fırlamış hastanın teaaYlyl ihmal yürlln- A.. M. Çınar 
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Para kıynıetin· koruma 
ı 

TE8JAalR 
'lir ... 

Muhacir Fran- DOKTORUN K08Bll 
•••••••••••••••••• 

sızlann çoiu 
döndüler 

türlü kar Kaç vardır? 

Amerikan 
yarcJımr -·--x.x - ...,.,.,. ' İltcİ Salrüeıle -

-------s•x Kar incecik toz gibi YaiU', 1lpa ~ çıkan fırtmadan her kes az çok ainlde- . Paı:'amento ~ehafilinde tngiltereye 
Mııı~ me,,.llsl eııdinlenlm, lıanunun J yll dalla Hükümet bunlara ev yağar, parçalan daha büyük olursa kuş nir. Fakat fırtınanın arkasından kar yağ- kıra ge ~~-~leten levazım vermek • 

kanunu uzatılıy9r 
5 • ..,, ~ •• başı kar derler. Bunlan her kel bilir. mıya başlayınca her kesin keyfi gelir, suret • ,...,....._ ~1 fiilen tatbik 

uzatd ...... tldeliınl lıcdlld eni ve A9 teDllnlne çalıpyol' Fakat, kar ne tih-lü yalarsa Yatsın SU• hele kar l>olca yalıp ta yerde kalın bir e1mek üzere. yeni bırV•hilkUmet korpo-
-----x•x . . yun, donmasından yani mayi haldeyken ta.baka halinde birikir, üzerine bir de r~o~u teşkil edileceame dair çok mtl-' 

Türk parasımn kıymetini koruma larla da üçer sene daha uzatılmışb. Fransanın ıstilAsı emasında evlerin- kllstaller (meGpriar} bal.ille aıelmesln- gilzel glbı8f açarsa insanların keyfi bUs- hiın bır haber doJapıaktadl?'. 
hakkındaki kanuna ek kanun layihaaa Mezk6r kanunun mabret müddeti den kaçarak klmi flmale, khnt cenuba den hasıl olur. Asıl mesele bu kristalle- bU.tUn artar. DONYATI BAftlhftl 
Büyük Millet Mec:llsinin ıl1akalı encü· zarfında döviz takyidatı vaae4en bütün doğru akan insan aell, muhacir Fransız- rin kaç tUrlU olmasındadır. Karın insanlara verdiii 1>u keyfi BIRAKACAIC !S'l'UIBALA.T 
menlerinden geçtikten aoDra umumi memleketler bu kayıtlan gittiltçe tid- lar, o dehşet. gb1erlnden. aonra fimdi Ba lf1e çok Ull'8fllıt olan kutup sey- sebeplerini türlil türlü iDh eclerld Vapngton 5 (A.A) - Nevyork Heralcl 
heyete arzoluDmuttur. Maliye ve tkbsat detlendinnlşler ve bilhassa son Avrupa memleketlerme. avdete başlamışlardır.. yahı meşhur Skörsb3ı, karı tetkll eden Bir bıft kar yaldıtı vakit toprakla bava Tribuna &öre bu sene Ameriltaı:ı sana
encümenleri. hük6metin serdettiği mu- harbine kadar serbest rejime tabi olarak Evvelce muhacır~rin .~~ ikin~ lef- kristallerden 96 ~Usdnü ~ Hal- arumda, topnim içindeki pzlarm çık. yünin verimleri dUnyayı hayrette bıta
clp sebepleri tamamen varit görmiif ve kalan bazı memleketler de şiddetli dö- rine kadar yer~-:rıne donınfil olabilecek- buki u:m terkiblııdekl ~-şekille- muma mbi olan bir tabaka bulunnaua. k~caktır. Ameribıa dormnna.mıa bUy&k 
ll iha ynen kabul tmişle d" viz takyidab vazına mecbur olmuşlar· leri tahmin edilirken avdet daha çabuk rinin yüzlerce oldulun• ı•dia edenler Topraktan çakan gazlar havadaki mik· miktarda yardımcı gamilerin iltihakına 

Y H~:..: ka e r_ ır. be dır. olmuş, birinci teşrinde üç buçuk mil- de vardır. roplaıa 7 em oba: insanlara da zebk ehemmitet wrihnektedtr. 

1 
l it' .. ndnu !11. mucıp ae P- Binaenaleyh bu vaziyet karftsında yon muhacir Fransız evlerine avdet ede- Karın terkibinde kac; yüz ttirlil bi. Onun ~ 0 ~ çıkama)'lnCa insanla· Amlrallılt Transatlantilderden başh-

ere mee se ~on ermı~: • 1567 numaralı kanunun meriyetindeki rek yerleşmişlJ!rdir. tal oluna olsun, neticesi aynı kardll". ra keyif gelir. Topnktan .n gazla; yarak gezinti yatJanna ve mot.6rlere b-
1929 senesınde ~aı gosteren umu~ı zaruret devam etmekte bulunmuş ve Fakat 250.000 Fransız henüz ocakla- Onu atkl.l}hrmca kar t.opu olur, deme- mikroplara yem, biııe zehir lduiu pek dar bir çok gmd satm almıştır. 

buhr~.n. dolayıaile Turk parası ~ıymetin- mezkur kanunun daha üç sene müddet- rındal).. ayrı bulunuyorlar. Bunlar daha meli. Çünkü bir maddenin mayi yani doğru. Fakat yollan kat ·ır.! tqlarclan Yapılan anketiıe herp 1evanmı Jmal 
~e gorulen temevvüçler~ m&.nı olın~ le temdidi, paramızın -kanuni istikrarı çok, henüz i~~al altın~a ~~l~nan. mınta- ~~ bir ~lde olmasiyle krlata1 pk .. eon~ bir de aafalda döfeftmİf ınodem eden fabrlka1arm 24 •at çalışanık 3 
uzere 20/f 1/1930 tarihinde kabul edı- bakımından zaruri görülmüştür. kaların •lisıdir. V.işı hükumeti, yi~ ime gırmesı arasında pek tinemlt bir tehirlerde yağmur yağınca herkese hU- ekip kullanmaları lehinde yUzde 88 ~ 
len 1?. 6 7 numaralı kanunun. üç seı:ı:e ol- Kanun 18.yihasiyle, Türk parası kıy- cek ve yaşamalannı temin edecek tahsl- faTk vardır. ~aya~ farkı. . zUn ı.~ de ~yalınca fe)ıtrlller köyl«- topla,nmıştır. 
tnak uzere te.bit edilen merıyet mudde- metini koruma hakkındaki 15 6 7 eayılt sat vermeğe gayret ederek bunlann se- BUyilk Pastör ilimde tetkiklerine baş- ler gıbı keyıflenirler. « Ameleler şimdi almakta old'Uklan 
ti bu kanununun kabulüne saik olan şe• kanunun altıncı maddesi hükmü, bittiği falet çekmeden beok1eme~ini temine ça- !adılı vakit hayatın kristal ~kllnde baş- Sonra havadaki elektrik iyonl Para ile daha fazla çalısın~ razı mıdır-
raitin devamı dolayısile 2100 sayılı ka- tarihten itibaren üç yıl daha uzatılmak- lışı:vor ·.Bununla beraber Fr~ada artık 1amış olabileeelini diişUnmilş ve bu işi detifme.d. Kar yaRtnca havadaki ~1: lat?> sualine yUzde TS c!!veb cevabı 
ntınla iki •• 2686, 3336 •yıh kanun- tadır. muhacırlerin iskAnma bitmiş nazariyle halletme~ koyulmuştu. Fakat hocası lar çok deti§irler de onun için insanlar verilmiştir. . 

hakılmaktadn•. Simdi mühim olan nok- Biyo talebesi kadar cesaretli olamadı- kardan bos!anırlar Havadaki ı ktrr· -------------

Yeşilay konaresi toplandı 
--~-'-~~~---x4x----------------------

fstanbul 5 {Husust) - Yeşilay kongresi vekile, genel kurmay baskanı Mareşal 
bt:"'iln açılmıştır. İstiklil marsının ça- Fevzi Cakmağa, Cümhuriyet halk' par-
lınmasını mUteakıp kUrsüy" gelen pro- · 1 k · ·· · · 
fes .. r Fahrettin Kerim, Alkolün fenalı- tısi gen se eterıne, Mustakıl grup rı-
Aından bahsetmiş ve bu~ üzerinde yasetine, İstanbul valisine tazimat tel
alakalı izahat vermiftir. Yeni idare heye- grafları çekilmiş ve kongre nihayet bul
tfnin seçbnl yapılml§tır. Millt Şefe, ôaş muştur. 

Belediye R1111agazı MIUl~den : 
İdaremize 6fi lira ücretle tahsildar alınacaktır. LAakal orta mektep tahsilini 

bltlrnılt ve akerltltnl Ja1JIDJf olmak earttır. Tallp18rla veulklyle birlikte 7 /1/ 
941 ..ıa ltintl JllM 14 te ,....JHM _llaGlahlılaı iat*'he•M PmM iein Ata«il'k 
cadde.tndeki idarenm.e. mUracaatllrl ilin olUDur. ı; - 6 (33) 3'1 

•ııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaıııııııııııııı 

FlLlMLERlN CİNS VE KIYMETİ 
BELIJ EDER OYNIYACAK SİNEMANIN f S M t N t 

'J.'tbikçe B AY R A M D .& 3 AHBAP Sirkte Aııak Palabıvılıyan 
Ç9"flar v z h~ f G 4NOŞ 

TAŞ YLREKLİ ADAM-

Tayyare smemasında 11: 3646r 
FBANSJZ<.A SÖZLtl" 

Monte Karlonun Meçhul Kadını 
AYRICA 

MİB! Ye ..,-e gtllüadil komik 
Ye son geıea YAK 1 N • ARK haberlerlacl 

YunaniBtan Garicenln aptmı 1rallt ediyor. Yunanistana İngiliz askerinin 
ihracı. İngiliz şark ordularmm ~ lndirmekte olduiu son hareltlta ait 
hazırhklan - Amerika ~dhnhurunm n1dku '99 ~ hariciye nammm 

Sark seya1ıau -u~ bleJd ........................ ~ .......................................................... . 
BA YRAJ4 miimuıebetiyle ~ hafta da programuıuzı Ç'aqamba gUDO deiia
tireceiimi7.dea bu ZENGiN PROGkAMI görmek fırsatım ~ 

~a. yurdla~na dönen Fransızlara isler!nt ,,.mdan onu bu i.~en vaz ~irmlşti. Pas- karla çok değişmesi de pek doir:. a= A k .L. 
ıade edo.bılmektir. Bunun için de hükU- t!Sr hocasının sl:iztine uymayıp 'ta kendi elektriğin nasıl değiştiğini tayin tm k n ara JBuyOSU 
m~t. mühim bir kredi a~ıştır. Umumun fikrinde sebat etseydi onun dehası milt- k bil değU· B 1 d .~ e R U ~ •\ N 
menfaati namına büyük işler için yinnl '"OP ilminden daha derin ve daha geniş b 8 İard azı zaman ar a mu~. v U 
be.ş milyar, köylerdeki evlerin inşası olan hayat ilmini bir derece daha ay- azı zaman a m~nfi ve her valci~ ~ 8.00 Program, ve memleket saat ayat"l 
·c-·n 16 milvar, gavrf sıhh! mıntakalarm c'•nlatır mıydı, bilinmez. En hayırlı iş- = ço~ ~u~ı. h~~da elektriğın 8.03 Ajans haberleri 8.18 MUzilc: (Pi.) 
ıc:15hı için beş milyar frank tahsis etme- ı~r meydana ııelıniş olanlardır, demek ft ~ erıı:ıe 1:ısın muspet veya ~en- 8.4519.00 Ev kadını - konuşma. 
;ı;,, karar vermiştir. daha doftru olur. . 0 guna, ıyo arın mı~ gö~ 12.30 Program ve mmleket saat ayan 

B ı islerd" 200 bin işçi beş sene mUd- Mikroplardan daha kUçUk olan Ultra dır.l Bununla .beraber ne vakıt kar yag- 12.33 Milzik: Fasıl heyetJ. 12.50 Ajans 
detle çalıı>a('ak, bu suretle 800 bin Fran- _ virUs1Prtn tetkik edild!Pindenberi Pas- sa nsanlara ıyi g~llr. haberleri 13.05 MUzik: Fasıl heyeti pro
sız ailesi geçinmiş olacaktır. tör'Un ilk dilsiincesinde haksız olmadı- Şu halde karda insanlara fayda veren '1"amının devamı 13.20/1'.00 Müzik: 

~ hissedilmektedir. CUnkU bunlar da başka bir hassa var denıektir. Bunun {Pi.). 
--•- mikro,,tar gibi canlı oldukları halde on- da lep yüzlerce tekilde kristallerden., 18.00 Program ve memleket aaat ayan 

JI --a tar. gibi birer hUcre halinde delil- kris- hUcre hayatı deiilae de, ondan bir de- 18.03 Mtızık: Radyo caz orkestrası 18.40 
e.~n tafldlcl...... ta1 seklinde g8rilnUrler. rece daha 8f8iı hayat şekillerinden mü- Milzik: Şarkı, tUrkü ve taksimler 1915 

.,......, •ettce Karlar da kristal şeklinde olunca, in- rekkep qlınaımden ileri aeım.l lhtıma. MUzlk: Svtng DUo'su 19.30 Jlemlek•~ 
latanbul mmtab ticaret nıiidüdüiü. Qnın zihnine tablt olarak btr #e gl- U vardır. IUt ayan w ajam haberleri 19.45 MI.-

benzin tabdldatmm IMaclne kadar olan rer. Demek ki kar, y~ur gibi, hayalı Kar altmda bJa e1dnJllla •ha ... dk: Radyo Ülce a& ., .. 20.15 Radyo 
tatbibbndan alman Mtice1erl bir nı- ~ ~l eansız sayılan bir ff!Y delll. km· t"eketll m•"'nJ .......a dit ,.tam. m ıuetell 20.45 llGzik: t.ı.:lma Boyer'bl 
oorla Ticuet V•Aletlıı• bOcllrmqtir. -'itinde ha;Mm bir taW fMılum Mr tabelr-ntd• dot.Yı flfbmauekten de- PWdan noe llUzı"k: Dln1eylm istekleri 
Mfldürllk nponıncla ı.t.abalda bala "isimdir. Bu tU .. lO dU~e devam edi- mI. kana lalstaRertnden bir derece ha- !1,30 ltonufma 21.45 MU:llk: 1tadro or
taaamıfunan ftl9atl 8S-90 tD1' tlbl çok llne ~ım• rlhnl pek wzelrlem tlder.. yat ~ olla ..._ Bu flldrler t81b'w 22.30 M~lebe eaat avan. aiw 
cüzi bir miktarda oldaiuma n 1aenzln Simd11d ha1de- 'kann ttrista1lerdeın te- şlmdlllk bir nazarı,ecteıı ibaret. 'l'abt habel'lwlı, maat. bonal.r &atları 22.U 
tahdidatı hakkmdaki mltaleesmı bildir- ~kkUI etm.mlu bir netlcMI tnwlann hak1bt çok defa nazariye haBn4e g6- MOdk: (ft) 23.25/23.11 Yannld pl'Ol-
mektedir. catl•~ tızerinde ,rtrt\Rlr. Klll'lhn 8nce rllnnd79 blşlar. O. A. ram.,. bJlllDllo-

T. C. Ziraat. Bankası 1 lzmir Pamuk Menıucatı Tllrk Anonim 
Şirlıetinin Kabot bezi ıatıf I iatleYİ 

38 Metrelik ... 
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ı.- Liı'alık - . 211 • 
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60 
• 
• 

•aa 

4.000 Lira 
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Tepun B••• 
Tipi Eni. Sm. Ln.i 

D 85 818..-
-~, ....... , : ~ 

F • ~~-
F 75 800.-
G 85 771.-
G n ni-
H 85 749.-

l20 • .. • ... • 
ltbu fiatler rabrtkada teelim beher topun •bt fiatidir. Beher 

balyada 22S kWUf amballj iicreti mii§teriye aittir. 
IRO • ZO ı l.ZGO • 
UİKKA 1 : Resaplanndakt paralar bir sene l4:fnde !50 1iradan 8f8ia dllşml

venJıere tkramiye çıktı~ takdırde y(btie 20 fazlasiyle veri1ecektir 
Kur'alar setll"de t dela. ı ~lül. 1 lluinei kinua. 1Martve1 e.anı. ...._ 

lerinde çekılet"ekt11. 
~ .......... ._ .................................. ,~ 

lzmir Yün Mensucatı 
1. A. ~rrketinın 1-ialkapınor kumaş fabrikası 

Tarafından mevı;m d~•· • ıı"vfe yeni çıkardığı, kumatlar 

SAGLAM ZARiF • 
VE UCUZDUR. 

T 1 Bank IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
• ' ası 1 - Altay ve Süvari mahallelertnde 
Klelk falaraf 'ıesaplen- '158. '1"18 ve 805 nyıh eobldarda kana. 

tt.41 lir.asyon yaptmlması fen i81erl mGdUrffl. 
._.BAl--..B..., •-- iilndekl a.u ve sartnamest ftdille acık 
_.. --~ • .,.....,.. tksiltmeye konuhmı$tur. Keşif bede11 

KBŞIDBLB&: 2919 Ura n kuruj muvakkat teminat 
.. Sal*. t ..,... 1 ~ 3 tJd.ei.. 219 liradır.. Taliplerin teminatı Cillbhu-

.,... tarihlerillM ppdlr. riyeı merketZ batıkasma yatırarak ihale 

....... _ ........ , tarihi ola.n 8 1. 1941 c:arşamba ~ü 
1941 Dcraıntyelerl ! at 16 da encUmene mtıracaatlerL sa-

t adet 2000 Lirab1' 2000 Ltn • 2 - Hasanhoca mahallesinde Civiciler 
3 • ıeoo • 388' • 895 inci sokakta 340 ada 10 panelde 
1 • 758 • 1MO •' 11/13 sayılı dfllrklnm YJlctırılması alana 
4 • 508 • I08I'"' • ait olmak Uzere enlrazınm satısı fen ltle-
1 • 250 • ZOot • ri mildUrUlitOndeld kQlf ve sartnanıell 

Yen; ••-•· - .. ~innz elbiseler İçin bu mamulib tercih edin 35 • 100 • 3508 • vedUle açık arttınnaya konulmuştur .•• 

• 

80 • 58 • .._ • Keşif bedeli 331 lira. muvakkat tem!na-. S A T 1 Ş y E R 1 • -~!!t ... : ...... tt .. .:. ........... !!! .. :.... tı 2s liradır. Taliplerin teminatı Clltnhu-
Tflrldye İş ........_ pua ,.tmnıakla riyet !.rferkez Banbsma ya~ lhal'e 

Birinci Kordon da 186 numarada yabm para birlktlımlt '" tm .- oı. tarihi .Ölan 8. L 19U ~ba _.. • 
~ A R K HALI T maz, .,.. ................. tle •• 1 ., at 18 da encGmenıt mflnıraatferl -~ A Ş o•lll'll- 2s - 21 -ı - • lSSO <:ı.. 
~ • • • - 1 - All8neö tat.,omınaa ft 

~---------------------~---r·~~~~~l~ O o y ç e O r y e n t b a n k 1= •ll••A• LTD. :i. tstsf iti* M::J;~U 
n o E S D N E R B A Ş U 8 ES 1 YDUll AC111ft'A8 ! me 1urettte mtı~ m.teieddecet-" ~ ~ K : ...t'tbo .._. ı tir. Mııbarrnnen W .better tonu M 

: ATlüua.a. CAI>~ .::- • kuru$lan on. bbı tonu Uç bin lira muvak-

1 S il l 8 • Lıı• a • .._.... t '! t .... tBfBaft ~::ı.. ~..: 
1J!1Ji!r11esi ı ll"*UW : Db'mmn thtlyw _.. ...,.... : vahraralı: makhuzJarlle ihale ..__.._;--Olan ... __ _..._ 1 • : nrrm ;pfn --mırı...1.._ : •1 .._.. ,.. ____ . ~ 

~--- llelf -..-11111'. . .................. 'iüiiiiff'iirm ............ o-~ ~--ba 60 saat 11 da ..,. 
eflw ... ... 

-.,. ft lbtipt ak(ell ... ...,,. •11• J - ... .. ............ • 
•7fdllltll0 ............. ,, tc RAS'J'AIKLAM elft fotfn satın almması Y-1 isleri mu. l'lr_... e-el•ri : •'TANllUL ve IZldll OU-. .W.W,. •ltb• esir! ... dUrlUIOndekl saı1namesl veahfle acık 

....,. ... ~ııv': Ulllu va ISB&NUKIUY& tm' ' .......... ,_...o...._ MuMn ..... 

............. ............. .............. ................ ..... ........ .,. .. - lt1- ...... . 

;:::~:::::::;:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~l:t.elli::.;:ad::dell::.:a...~PMtaa~~=fıt~ma~,.=·=•~•~· lirad~. Tallmertn teminatı CilmJlurtnt 

Eczacı 

TBLBPON .._ merkes 1-nbtma p""8rak malc...._ 
rile ihale tartht olan 8-1-IG ÇarP.ırıha 
IUnll aut 18 el& encllmeaıt. !QUracaat1an. 

2l • ..ı .. 
Bel~ ....-nda bit Mne t.ar

fmda DsPe ~çıkacak• 
lana --11k-. 7at Uı1ed mildftrlil-
8ftn~ ............. ~tle -acık artır-·=· ........ ..,.m11..a lllı•• M- IMts r1' l 'tllnluatı 112 
Ura !(O kunlftur. 

_...._..,. 4'111 ... 11 Taliplerin teminatı CUmhuriyet mer • 
.... ,,_...,._ ._,nl!Dll >*uK mak\uzlarile 

'WftıMlltll .......... a.ı .... ~ 
,.~;"~·:ı,;·'"W!tıtıııı1111Jtt1•••1• ... 7 ... -. 
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'V"r.'1fJ ~SIR 
_ s e:::sez:::: an_ __t I 

Günün lfltiyaçları 

Biz hava yolla
nııı mutlaka 
f ethedeceiiz 

MubaçtaJıi riiPlı 
sj:11aPisinin, ~auadaJıi 
Tiirlı Jıalyoncunun 
IJüyülı seciyelerini Jıaç 
-ıterre tayyaredlePI· 
mizde gördüm --·-Hangı kara parçası vardır ki orada 

bize ait bir iz bulunmasın 1 Bunu bir te
fahür vesilesi olsun diye söylemiyorum. 
Güne~ parlaktır, hattı üstüvada yağmur 
yağar, Himalaya yüksek dağdır hükmü
nü verir gibi aöylüyorum. Bu tarihin bir 
hakikatidir. Tarih de zaten tahakkuk 
etmiş imkanlar hakkında bilgi sahibi 
olmak değil midir? 

Türk tarihi sonsuz bir dinamizm için
de hayat ve tabidtle baş başa yürümüş
tür. Geceler gündüzleri, mevsimler mev
aimleri takip ettiği gibi biz de hayatın 
büttin akıcı kudretini temsil ederek ufuk
lardan ufuklara arkamızda mevsimler, 
kıt'alar, iklimler bırakarak dola§mı,ız. 

Denizler ayni macerayı biraz. daha 
teenni ile tekrar ederler. Hayat her in
gillzi asker olsun olmasın, deniz kenarın
da doğsun doğmasan biraz amiral yap
mıştır. Bir Türk asker olsun olmasın, 
at yüzü gönnüı veya görmemiş olsun, 
bir ı.ıaat nöbet beklesin beklemesin on
da mutlaka bir kumandan haleti ruhi
yesi vQrdır. Tarihin zarureti bize deniz
lerde sefer ic;in geç bir mevsim seçti. 

Fakat bizden uzak ne kadar çok de
ruz vardır ki orada sahiller bizim kal
yonlarımızın, gemicilerimizin hatırasını 
hala yadeder. · 

Arnaıutlukta ıazigat 

Italyanlardan 
esir ve malze

me alındı 
İtalyan esirleri iyi 
IJalıddılıları icin 
memnun ••• 
Atina 5 (A.A) - Yunan orduları baş 

kumandanlığının 70 numaralı tebliği: 
Muvaffakıyetle neticelenen mevzii ha

re)cetler yapılmıştır. Arasında bir kaç. 
suba~ olmak üzee düşmandan 204 esir 
alınmış, bir miktar harp malzemesi ve 
otomatik silah iğtinam edilmiştir. 

lTALYAJ'.li HAVA 
HOCUMU OLMADI 
Atina 5 ( A.A) - Dahili emniyet neza

retinin tebliği: 
Memleket dahilinde sükfınet hüküm 

"Lİrmektcdir. 
İtalyanların Yunan toprağından ka

çırdıkları rehineler arasında eşraftan da
ha altı Yunanlı bulunduğu anlaşılmış
tır. Bunların akıbetleri meçhuldür. 

iT AL YAN ES1RLF.R1 
MdmJN ... 
Atina 5 (A.AJ - İtalyan propaganda 

teşkilatı Yunan ordusunun eline düşen 
İtalyan esirlerine fena muamelede bu
lunulduğunu iddia ederek 1ta1yan asker
lerini korkutmuşsa da bunlar elimize esir 
düştiiktcn sonra mazhar oldukları fev
kalade hüsnü muameleden hayrettedir
ler. Filhakika İtalyan askerlerine ve ya
ralılarına bütün ihtimam yapılmaktadır. 
Bir esir zabitin ailesine gönderdiği mek
tup şu şayanı dikkat satırları ihtiva edi
yor: Beni merak etmeyiniz. Bize iyi ba
kıyorlar. Gıdamız boldur. Her gün mey
ve veriyorlar. Burada her kesin ivi bl
duğunu itirafa mecburum. Esir düsfü
ğüm zaman bir Yunan askeri bana pey
nirini ekmeğini vererek ıztırabunı derhal 
dindirmişti. Bunların hepsi iyi adamlar
dır. Hastanede büyük, ferahJı bir oda
dayız. Genç hasta bakıcı kımr tarafın-
dan tPdııvi ... ~iH"nrn7. · 

Bir gün yolunuz Hint Okyanosuna 
dütcrse, kırmızı meıcan soluk benizli 
Sedef adalan arkada kaldıktan sonra 
aıcalc denizlerin Hint cevizleri gölge
sinde, kanatlannı Medar güneıine ku
fi geren parlak tüylü papaganlann es
rarengiz diller konuştuğu, maymunla
nn kuyruklarını bir merdiven gibi kul-
lanarak daldan dala koştuğu kauçuk AlÜllJI ·111 fRllOJ 
ormanl4rı, Sedef sahillerle karıınıza çı- 111 il. • il ;\ • 
kar. Bu sahillerde ille göze çarpan şey-

SiY ASİ BAKIM DAN MU
Hii 111 HADiSE 

Irlandaya teca
vüz ve Italya

ya yardım 

ALMAN TAYYARELERILE 
ARNAVlJTLUGA ASKER 

TAŞINACAK 
Londra, 5 (A.A) - Royter: tki ye

ni vak'a askeri bakundan ziyade aiya
si babından haizi ehemmiyettir. Bun
lardan birincisi lrlanda adasmm Alman 
tayyareleri tarafuadarı bombardonanı, 
diğeri de AJmanlann italyaya tayyııre 
kuvvetleri göndermeleridir. 

lrlandaya yapılan bombardımanlar 
Dövaleranm gözleri önüne ayni mese
leyi çıkarmaktadar. Bu mesele lrlanda
nm ister iatemez Britanyanm dahil bu
lunduğu milletler camiasmm hayat ve 
emniyetile sıkı alikasıdır. 

halyaya gönderilen Alman tayyare
lerine gelince: Bunların adetleri mah
duttur. Bu tayyareler için yapılmaaı la
zım gelen toprak üstü teıkilatı Alman 
yardımının mühim mikyasta olmasına 
mani ofacak kadar müşkülat arzetmek
tedir. Şimdilik bu yardımlann en mü
himi mi aaker nakledecek büyük tayya
relerin gönderilmiş olmasıdır. Bu tayya· 
reler Arnavutluğa asker nakliyatında 
kullamlacaktır. 

Libya cephesinde Alman hava kuv
vetlerinin yardımlanna gelince: Menzil
sizlik yüzünden bunun da çok mahdut 
olacağı tahmin edilebilir. 

-----tr---
A r na vu t l u k harbı -----

ltalvanlann bü
tün mukabil 
taarruzları 
tardedildi 

lerden biri de gözlerinize yabancı olma- P I • YJ' lf 1 TALEPLE E 1 
yan Sıma hatl~ndır. Bu Sima hatları nı--j - BOflartJı 1 inci SahüeJe - . 
reden ~elml§tır? ' -- Başla)·afı 1 inci Salailede - vetleri tarafından zapt edilince ltalyan-

Bu Sima hatları. arkalarında bir bü- ·· Al d it J k "k lar Kilisura - Berat yolunu Yunan top-
yük donanmanın izini bırakan Hint ~un manya .8~ • a yay~ ço mı - çu ateşinden kurtarmak için mukabil 
Okyanosunun mevsim rüzgarlarile yel- tarda tren tahrıkını zarun kılmakta- taarruz yapmışlarsa da muvaffak olama
ken1erini ııitiren kalyonlann hatırasını dır. Bu sebeple Almanya ftalvaya mışlardır. 
anlatır. Bunlar Kriatof Kolomb Ameri- genİg bir vardımda bulunmağa karar Atina 5 (A.A) - Resmi Yunan söz
ka sularında dolaştığı malarda ona mu- verdiyse Mon - Selis yolu bu isi mü- cüsünün askerl harekat hakkında verdiği 
aaır olan Türk gemicilerinin Türkiye- kem J ot" b'I· malumata göre dün hiç bir ttalyan ınu-

Maneıiuat uoksuııuıu 

Italyada halkı 
avtıtma~a 

çabşıyorlar 

Mihuerdler orta 
faPlrta taaP'ruza 
g~ecelılermiş! 
Lond.ra 5 (A.A) - Royterin Bal mu

habiri bildiriyor: 
Bazelcr Nahrihtenin Roma muhabiri

ne göre ttalyada halkın maneviyatını 
yükseltmek için büyük gayretler sarfe
dHmcJ<te ve Mihverin Siivey~ te dahil 
olarak Orta şarkla yerıJden taarruza ge
çeceği hakkında haberler iı::ae olunmak
tadır. 

---J;)..---

Hinclista nda Faşist 
ve Nazi aleyhtarheı 
Kalkuta 5 (A.A) - Hindistanda Nazi 

aleyhtarı bir cephe teşkil etmek gayc
sile bir milli demokrat birliği lrurınağa 
çalışan halk demokrat radikal paı1isi re
isi B. Roy diin şu beyam:tta bulunmuş
tur: 

- Faşizme karşı mücadeleyi kazan
mak için amelenin birlikte mühim bir 
mevki i§gal etmesi lazımdır. Esasen biz 
amelenin müzaharetine nail bulunuyo
ruz. Faşizm aleyhtarı bir Hint - İngiliz 
cephesi kurmak maksadile Hindistanda
ki bütün sanayi merkezlerinde faşiz.me 
düşman olan işçiler tarafından içtimalar 
tertip c<lllecektir. 
:Faşist aleyhtarı işçi!er kongresi yakında 
topl::ınacakbr. -·--Amerikanın Vişi ve 
Roma selirleri yolda 
Nevyork 5 (A.A) - Vazifesi başına 

gitmekte olan Amerikanın Roma büyük 
elçisi B. Filips gazetecilere söyliyecek 
kayde değer bir şey olmadığıni ve Ro
maya avdetinin mutat hilMma bir hAdi
se teşkil etmediğini beyan etmiştir. 
YENİ AMERİKA 
ELÇİSİ FRANSA.DA 
Cenevre 5 (A.A) - Klermon - Fer· 

randan haber alındığına göre yeni Ame
rika büyük elçisi amiral Lihi dün İspan
ya yolu ile Fr?.nsaya gelmiştir. Amiral 
Madritte iken Madritteki Amerika bü
yük elçisi bir ziyafet vermiş, ziyafette 
Fransız bföriik f'lr.)~i de hı:ızır bulunm~
tur. 

Muhariplerin bitaraf 
limanlardaki 
vapurları hakkmda 

Yenı ve mühim bir ı1az11 tanlyor 

t Askeri makamlarca 
kip edilecek suçlar 

x~x.~~~~~~-

Auknra 5 (Telefonla) - Fe\"kalade hangi bir Lıaliydt • bulunan kimse 
:.ı:aınanlarda VC)'~ h·u-p csnaı:;mda anune- hakkmchı bozguııcuJuk "U~U :\.üzün 
nin telaş ve h::ycc~nını ınuci.P olacak doğrudan dogru:> <• nskeı i makamlar 
veya halkın maneviyatını kıracak veya nıfından t<tHbat YilP!lahihucsi ve 
düşmmı karsısında milletin mukaYcmc- ım:.ksntJ.;.ı ndli ımıkıı nlardan mih:ıade 
tini aznltacak şekilde asılsız, mübnlagnlı 1 ınak mecburıv~tinin kaldırılma ı hu 
\'cya maksadı mahsusa mfu:tenit haYadic j •unda lazııngclen l.anun tadili yap 
veya haberler yayan veya nakleden ve- caktır. Bu hw•~staki proje mechsin M 
ya milli menfaatlere zarar verecek her 1 toplantısında göriişülcccktir. 
••-·-r-••o- _r_fl_....,._.._.,,_a_e_..ı=_u_ıa_ı_ -"--~~-~ .... ...-

Ankara ·ve lstanbulda 
dün yapılan maçlar 

~----------------•x•x·~--~~------~---
Ankaı:a 5 (Yeni Asır) - Llk maçla-,Japılmıştır. Beşiktaslılar ilk on daki 

rının son karşıla§ması Ankara Giicü ile da Hakkının axağile iki gol ~karm 
Birlikspor takımları arasında yapılmıs lar ve birinci devreyi dört bir bitirm 
ve maç bir sıfır Ankara Gücüni.in gali- lerdir. tkinci devrede Vefanın bir gol· 
biyetilc neticelenmiştir. mukabil Beşiktaşlılar iki gol daha ya 

tSTANBULDA 
İstanbul 5 (Yeni Asir) - Bugün Jik 

maçlaına Fener ve şeoref stadlarında de
vam edilmiştir. 

Fener stadında ilk maç Fenerbahçe -
Altıntuğ takımları arasında yapılmış ve 
oyun dört sıfır Fenerin galebesile hita
ma ermiştir. 

ikinci maç Beşiktaş - Vefa arasında 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-

rak maçı altı iki kazanmı.~lardır. 
Şeref stadında ilk ınaç lstanbulspor 

Topkapı arasında yapılmış, İstanbul 
Topkapıyı beş bir mağlup etmiştir. 

İkinci maç Galatasaray - Süleymani 
arasında yapıLnıştır. Bu maçı da Gala 
saray yedi bir kazanmıştır. 

Son maç Beyoğluspor - Beykoz 
lan arasında yapılmış, Beyoğluspor i 
ye karşı bir golle Beykozu yenmiştir. 

Dün Ankarada kahraman Mehmetçikler 
için 36 bin kıılık hediye toplandı 

------------------x.x 
Ankara 5 (Telefonla) - Halka kolay- leri toplamışlardır Halkın gösterdi 

lık olmak üzere Kızılay Ankara merke- yüksek ·alaka sayesinde bu toplama 
zi tarafından teşkil edilen kollar bugün ihtizam ve süratle başarılmıştır. Bu 
mahalle ve evleri dolaşarak kahraman toplanan hediye adedi 36 bini bulm 
ordumuz için hazırlanmış olan hediye- tur. 
Wl_D_l_l_I_ - -·- -·-·-·-·-·- - a 

Makineye 
Verilirken 

ınailiz tauuarBleri -·--
ELBASANI MUVIFFAIUYETL 
BiR SURETTE BOMBILADI 
Atina 5 (A.A) - Yuııanistandaki İ 

giliz hava kuvvetleri umumi karargah 
Metaksasın Nid · d"kl · l b k d me ~ e ı ır. _ en getır ı erı usta arın a ay<ısı ır. V' o h"'k"' • • •• k hkA kabil taarruzu muvaffak olamamıştır .. 

Bu. bir işaret noktasıdır. Okyanosun ışı u umetmın mutare e a a- Bunlardan biri Kilisura mmtakasında bir dil$ünce ı 
ortasında bıraktığımız bu iz sebepsiz mına sarih surette muhalif olan bu ağır tonçunı·n ,,,ii:1'lhareti ile yapılma
değildir. Ayni tarihin, ayni hayati dina- talebi kabul edip etmiyeceği malum sına r;>i'<~ na ağır zayiat vercli
~min ~seridir. Birçok. :'8.hille~de bu değilse de Mareşal Petenin filodan, rilerek tarcıedıimiştir. Yunanlılar şimal 
çeşıtt~n ı~~r~ r:'stgele~ılirız. \ e rast- müstemleke imparatorluğundan ve cephesinde 1500 metreden yiiks<>,< nıü-
gelebılecegımız ız1er bıze ne hayret, ne F d k' k nd" ı··· d .. him teorlcr iseal etmis,ler(Hw 

Boynes Ayres 5 (A.A) - Lapanso 
gazetesi memleket )imanlarında bulunan 
muharip memleketlere ait vapurları hü
kümetin müsadert.• ederek bunları kir.ı
,.a vermesi '\'eya satması mUmkün oldu-

manasız tefahür vesilesi olus ransa a ı e ı. pres ıJın en mu- _.., ...... 
Tarih ancak bir "karakteri anlamak rekkep kozları e1ınde tuttukça Al-

bakımından manalıdır. Karakterini an- man tazyikine kuvvetle mukavemet 1 lnu]liz b UCt..DI 11.a 
ladığınız bir adama vereceğiniz iılerde edeceği şüphesizdir. 
ınuvaffakıy~~ ~e~ecesini daha önceden Vişideki vaziyet ve hatta Faşist - Ba41taralı i inci Sahifede -

l'liman hücumu 
hesap edf'hılırsını:ı:. f Boci . . • 

.-_ tara tarı uvanın ıstıfası harıç tezgahları, antrepolar, demiryolları, 
- Baslaralı 1 İhci Sahilede -

rülmliştür. Avtı fayy:ıreJerimizden biri 
kayıptır. Göklerın .>olu açılalı henüz yarım asır 

bile olmadı. Gök seferleıi başladığı za
man biz tarihimizin en hasta devrini va
Ş1yorduk. 

O zaman, değıl havalarda, karalarda 
aendeliyorduk. Denizlere baktığımız 
-vak"t başımız dömiyordu. Hakikaten im
paratorluğun tasfiye anlarında böyle 
hir devrin bulunması mukadderdi 

Fakat tarihin çizdiği ebedi hat ma
lumdur: Hayatın dinamizmine uymak!. 
Hayatın dinamizmine uymamız için ta
rihin yarattığı ıartlar tamamdır. Bu 
milleti tarihın dinamizmi önünde ko§
turmak için ona cesaret verrneğe, onun 
1-:arakter gömleğini değiıtirmeğe, ruhu
nu feragatle beslemeğe, fedakarlık da
'Vası aşılamağa muhtaç değiliz. Muhtaç 
olduğumuz şey materyel bolluğudur. .. 

Muhaç'taki suvarinin, Cavadaki kal
yoncunun ruhunu terkip eden büyük 
seciyeyi kaç kere bir plinörde, btr pa
ratüte asılan delikanlının gözlerinde, 
bçan bir tayyarecide gördüm. 

Hayahn dinamizmi ve bizim tarihi 
karakterimi~ havanın namütenahiliğine 
doiru altını zaruri kıhyor. Dinamizm 
llihayet namDtenalü ile ifede olunur. 
Oınm lıedefi namütenahiliji fethetmek
iir. Hava yollan namütenalıidir; biz 
-u. mutlak fetlıedeceiiZ. 

Sadri ERTEM 

olarak kabinenin vaziyeti meşkuk emtia depoları bombardıman edilmiş
kalmakta berdevamdır. Fakat son tir. Yangın bombalarından· başka bir 
haberlere göre Visinjn vaziyeti in- çok yüksek infilaklı büyük çapta bom

balar atılmıştır. Şehrin en büyük fabri
giltere ve müttefikleri icin cesaret kalannın bir ucundan diğer ucuna kadar 
kırıcı biı:.. mahiyette değildir. 1 alvler içinde olduğu görülmüştür. Bir 

ALMANYA VF. tT A 1 YA OA garda hombalar patlamıştır. 
ENDtŞE... -1(-

BRİSTOLDA 
Lond.ra 5 (A.A) - Alınan bombar

dıman tayyarelerinin Bristol şehri üze
rine yaptıkları hücum esnasında ölen
lerin ve yaralananların miktarı hilcu
mun genişliğine nisbctle o derec<-dc bil
yiik değildir. 

Londra 5 (A.A) -Muhtelif ha- Fransızların manidar -•-
berler Vişinin vaziyeti Almanya ve bir hediyesi 

1 

Kastamonide hava 
ıtalyada endifeler uyandJrmakta ol- Löndra 5 (A.A) - Doaladan bildiri- tehlikesine karsı 
duğunu göateriyor. Madride Berlin- liyor: Kamerunda hür Fransızlar valisi• tecrübe · 
den gelen haberlere göre Ahnan ha- İngiliz general konsolosluğuna, Kame-

1 

riciye nezareti Vi,ideki mücadele- ı un na~ bir Spitfayer tayyaresinin Kastamoni 5 (Hu<;usi) -- Burada ba
nin Alman taraftarları ve aleyhtar- satın. al.ınması i~~n toplana"! teben·üatı ı· \'a ~arr~zlanna karşı bir p~.sif korunn~a 

vermıştir. Bu munasebetlc lngiliz hava tccrubesı yapılmı.ştır. Tecnıbe tam bır 
lan arasında cereyan ettiğini ve Al- Mareşah Lord Biverbruk şunları söyle- muvaffakıyetle tatbik edilmiştir. 
manya ile Fransa arasındaki tefriki miştir: --•--_ 
mesainin bu mücadelenin neticesine - Bizi memnun eden, bu teberrüatın 
bağlı olduğunu İhlu etmi§tir. Vi§i- yapılmış olmasından ziyade Fransız ru- Tuna kanalla Kara
de Almanya ile i§birliği istemiyen hunun yeniden Fransayı ihya edeceği 
kuvvetli bir zümre vardır. hakkindaki ümitlerimizin kuvvet hul- aeniz.e bag" lanı vor 

masıdır 
Popolo D"ltalia bu münasebetle -•- Londra, 5 (AA) - Salahiyettar 

yazdığı bir makalede diyor ki: Vi- A ;t, d "dd J • b · bir Alman menbaına göre yakında Çer-
şinin siyasi mahfi1Jerinde asabiyet /5 Ti a '' et ıce ır noviç ile Köstence araaında Tunayı Ka-
hükümfermadır. Kabinedeki deği- z.el ze/~ o/Ju radenize baihyan bir kanal yapılacalt-
şiklikler mihverle işbirliğine tarafta,. Anka 5 (Hu •) B .. t' 50 tır.B .~ı n----b So -•'---

al h lanlar d l 
t 

ra, ausı - ugun saa t, ı u sun:ue ~ yamın vycuıı:nı 

v~. ey ~ o • ~~sın a !.8 P1 an de Ağnda şarktan garba doğnı oldukça j illaalondan sonra SoyYetle koatroliinde 
muc:adeleıün neticeeıdir. Plutokrat şicldeUi beş saniye sürep bir zelzP.le ol- bulunan T ... aiaJannc1an -~~ Jü-
arP"' ,...,~ .. ,,-.... :;,.,, t.- .... ı,..,,.,..l.~ .... ~ ... - ~"'"lir vokhP· ~ kalnuyaeaktır. 

ke mec muasl• nın tebliği: İngiliz hava kuvv~tlerin 
mensup bombardıman tayyarelerı El 

b 
sanda yolların iltisak noktalarına ''e d na eyanab lğer asker! hedeflere çok ınuvaffakıy 
bir hiicum yapmıslardır. Bütün bomba 
lar şehre düşmÜ!' ve biiyük bir yang 

ccYanan ordusu muay • çfkararak siyah bir duman sütunu yük 

Yen bir gaye ile harp et• s~lmiştir .. Alman fotog.raflar wbinalar üz .. 
rıne tam ısabetler vakı oldugunu ve m 

mektedir. Bu gaye de tcaddit yangınlar çıktığını göstermekt 
mütecavizi tarcletntek • dir. Bütün bu harcknta iştirak eden tay 

ten ibarettir>> yarclcrimiz üslerine dönmüşlerdir. 

Atina 5 (A.A) - Haftalık Nıke mec
muasına verdiği bir nıülUkatta başvekil 

---·--Alman taugareıeri 
Metaksas malzeme itibarile ezici bir üs- Dün İngilterede pek 
tünlüğe sahip bir dU..<mlana karşı kazanı-
lacak zafere ne<1en dolayı itim. t ettiğini az noktalara bomba 
şu suretle izah etmiştir: 1 attılar 

1 - Yunan ordus~ .~ali~.e itıbarile 1 Londra 5 (A.A) _Hava ve dahili em 
l ltalyan ordusundan ~tund~r. . niyet nezaretlerinin tebliği. Bugün gün 

. 2 .- Bu ordu fedakarlık hıssesınc ma- düz münferiden uçan düşman ta\ y.are 
liktır. .. . Ierı İııgilterenin şark nuntakasında pe 

3 - Bu ordu yuksek ıdeallerle hareket az-noktalara bomba a!mışlardır. Bu bom 
etmektedir. . balar iki yerde bazı hasar]ara sebebiye 

4 - Yunan ordusu muayyen hır gaye vcııniştir. Yaraiılar da pek azdır. 
ile harp etmektedir. Bu gaye de mlite-
cavizi tardetmekten ibarettir. ve tamamiyetini temin etmek ve Yuna 

5 - Yunan askerleri fena havalarda nistanın maddi ve manevi kuvvetleri 
ve diğer her nevi mezahime katlanmak- nı serbestçe inki af cttirebilmektr 
tadırlar. . ibarettir. Bittabi bu başka mılletleri 

6 - Yunan askeı·i her noktai nazardan zararına ol.mıyacaktır asla. Fakat diğe 
1ta1yan askerine faiktir. Ve ordumuzun herhangi bir devletin de bızim serbı-s 
kadrosu rnUste5na kabiliyetlere sahip inkisafımıza mani olmasına da müsaad 
bulunmaktadır. etmiyeceğiz. Yunanlıların ecnebi eller-

Bütün bunlara şunu ilave etmek la- de blması~ müsaade e<lemeyiz. Yu· 
zımdır. Ordumuz arkasında kendi....UU nan milleti cephede ve gerilerdı- kahra 
tamamile milli davaya vakl~tmiş te-knik mnnlıklar varatıvor. Bütün meı::al.:katlere 
bir mil1etin teşkil ettiği muazzam mRne- ve mihnetlere kaya parçası gibi görü• 
vi kuvveti hissetmektedir yor. Bu mukavemeti Claha muntazam ve 

Harp qayelerinin neler oldu~ hakkın- muttarit bir şekle koyrnabyJL Her tvr
da sorulan bir suale cevaben B. ~etak- lü mihneti- tebessüıtlle karşılamalıyız. 
saı: demiştir ki: 

1 
lı,te bu bize zaferi temin edec:,.ktir. O 

q .• .,.,,.veler ınemleketimhdn iatikliıl Vtfer iti dah -ı .imdiden hizjmd"· 
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EAYRAlll Birinci Gününden ttt8aren ELHAMRA 
S ~N EAIASI 

Tür- llımıılıiıııı ıı ıı-teeeı zaııri ilrıt 
15 senedenberi İPEKl'İLM Stüdyosunda yapılmış olan 19 filmin bütün masrafları kadar büyük fedakarlıklar göze alınarak yaratılan yirminci Türk filmini. zevkiselimi y\iksek muhterem hmir halkına, jftj}ıarJa takdıın eder. 
MEVZU: Dedelerimizin iılnelerimize, onlann annelerimize, annelerimizin bize veni}uıyet bizim de mini minilerimize dizleri.mizin dibinde tatlı tatlı anlatbğımız Efsanevi ~ark masahndan aLn,nış zevkine, J(ilzelli~r. musiki ve ~rkılarının 

nefasetine asla doyamıyacağınız harikulAde şahane bir SANAT ve DEHA Abidesi: 

• •• 
KAHVECi GUZELI 

MUSİKİ· Türk musikisinin en büyük Bestt"k6n, 

SADETTİN KAN.AK 
:u~,JtsöR'U: TUrk tiyatro bayatuım. en btiytlk sanatkirı, 

ERTUÖRUL MUHSİN 
B.Af •LLBRDB N1bdR NUREDDİN • HAZIN 

TALAT. NEZİHE - NEVİN SEVA - PERİHAN - BEHZAT-SAMİ - KANİ 
SEANSLAR: Bayramda: 10 • 12 - 2 - 'ti - 6 8 - 10 da başlc-r 


