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• e .ti · Arnavutluk- J,,gillerege ha- ~·ıınc• , 

J ' z taki isyan va hücumları Bır mukayese 
Alman Büyük Elçisini Gittikçe ehemmi- d . Dünya Avaziyetinden do· 

t 
k b d" evam edzgor ğan umumı buhranın umumi 

kabul buyıırdular ye es e ıyor .. tesirleri hariç, bilhassa bu 
Londra 15 A.A. Bel· Dun 55 Alman tayya- memleket için, ( dün) ün 

Bir saattan fazla devam eden bu grattan gelen h_~b~r!ere &:öre resi daha düşürül dr ( uugün ) den daha boı da 

k b l d H · · V k · ı· · Arnavutlukta orfı ıdar,. ılan 1 h .. . ' . a u esnasın a arıcıye e ı iffilZ edilmiş üç İtalyan gemisi Ar· Londra 16 (a.a.) - lngi· a ~Ur<>ffeh olduğunu ıddıa 
de aztr bulunın kta idi navutluğa asker çıkarmıştır. liz Hava, Anavatan ve Em- ede~ılenler ya" kör, yahut dü-

Ankara 15 A. A. - MıUi Şef Cümhurreisimiz Burada çarpışmaya sahne olan niy~t nezan~ti teblig ediyor: pedu~ ga~azkardır~~r. . 
ismet lnönü bugün saat 16 da Çankaya köşkünde , lskodranın cenubudur.Burada Bırçok _duşman tayyareleri .. F~lhakıka,_ ~umhurı~et 
Alman Büyü'< Elçisi Fon Papeni kabul ederek beşbin ile 10 bin kadar Arna· dün sabah muhtelif yerlere reı~m.mde ~rtık bır h?rp tica 
kondisile bir saattan fazla göritşmüşlerdir. Bu kabul vut muharebe etmektedir. hücum elmiş ve hiç bir mu· retmın dogmasına, bır sefer 

esnasında Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu da Ege Jenizind v~ffakiyet elde edememişler· berlik_ zen~ni Azümresinin tü 
bazır bulunmakta idi. • e dır. Almanlar dün öğleden ~emesme ımkan yoktur. Bu 

" • B1r Yunan harp ge- az sonra Şimalışarkı sahil· ıdarede g_aye ve hedef umu· r ; d . d ınisi tor illendi leri üzerine hücum etmişler mun, ~8?1 ha~.kın ~efab ve 
ı• U UZ en l e... A . 

5 
f A R yahnız bir tayyare meydanmf\ saadetıdır· Cumhurıyet dev· 

tına 1 . .- es· düşen bir bomha bazı bina· rinde, yalnız meşru kazancın • ~' l •• ••t k men haber verildiğine göre larda hasar yapn.ış ve bir namuskarane sayin mahsulü 
l Q l'lf ar Q 0 u ece He ile adınd.,ki Yunan kaç kişiyi yaralamıştır. Dün· olarak, sevgi ve saygıya la· 

O harp gemisi bu sabah saat kü düşman hücumlarından yık olabileceğini, teşvik v~ 
yeni gapı laca k hatlar l n 8,30 da mechul bir denizaltı saat 17 )"e kadar alınan taf· himaye görebileceğini bilmek 

tarafındah batırılmıştır.Gemi silata göre 55 düşman tay· ve buna böylece inanmak 

keşline başlandı Eğe denizinin Birot adasın yaresi imha edilmi~tir. 7 lazımdır. 
da Meryan bayramı müna· avcı tayyaremiz karbolmuş· Bunun haricinde bir (refah) 

Bu suretle Erzurum yolu 400 kilo· sebetile demirli bulunuyordu. tu ·. Bombardımanlardan as• ve l bolluk) tan kasıd dün ol 
metre kısa,]acakhr. Atina 16 A.A.-- Röytı!r keri ehemmiyeti haiz mühim bir cluğu gibi, halkın sırtındakini 

k ajan~ındnn: Dün torpillenen hasar olmamıştır. Birkaç kişi soyarak kazanmak ve yaşat-
. ara Bir ny evvf l kadar olan kısmının inşaatı Helle gemisine 3 torpil atıl- yaralanm·ş, birkaç kişi de mak ise, bu yola adım ata -
1 Bursaom yakınd demir bu tııkvim s(,n•sinin nihaye· mıştır. Torpillerden biri ka· ölmüştür. Tayyare defi top· cakların akıbeti mutlak hüs-
~tımızın ağına kahlacagı tinde ikmal olunacaktır. zan kısmına isabet etmiş di· ıanmızla avcı tayyarelerimiz rarıdır . 
. ~iiidelemiştik. gw tr ikisi de isababet etme bu··tu··n gu··a durmadan harbet· * * ~d b dd Ray ferşiyatı S 1 inci kilo· ilk • an ir mü t't ev\ el den plajda patlamışhr. Ge- mişlerdir. s lırlardaki sözlerimiz 

hattı hazırlıklarının l it metreye gelmiştir. Bazı sınai "d b" k" . 1 k · için kısaca bir misal ve mu-

h b k B 
:rimala~tıo ı·kmalinı· müt0nkı'p mı e ır ışı Ö müş ve 29 i· j Londra 15 (a.a.) - Röy· k 

a er vermişti . un· =- '" • ı S h ld ayese : ~ ferşiyat buradan Kurdalaııa şı yara anmıştır. a i e pat ·ter Ajansı bildiriyor: 
gösteriyor ki Türkiye· lıyan torpillerden ölen bir Dün lnollterenin c .. nubu Mülga ( Hatay ) devleti· 

de · 1 1 k f ı· · kadar yürütülecek ve bilhas tt " • ( M ·· k"l 1 k d rnıryo cu u aa ıyetı, kadınla beraber kurbanlar şarkisinde harbin bidayetı"n· mn usta ı s en erun 
b· sa lloh köyü civarındaki Bat w ) d d 
lt hadisenin zafa uğrat 31 kişiyi. bulm.uştur.. denberi olau bıwa harpleri· sancagı n an tevarüs e İp 

1- man istasyonuna kadar sürat G 1 d k •· h · t "d · d ..ı~l bir azimle ve ge~di emı torpı len ı ten son nin en şiddetlisi olmuştur. B cum urıye ı aresme evret 
~llılü devanı etmektedir. le ilcl'letH .. cekür. Çünkü bu ra b. ir sah_il gemi.~i tarafı. ndao harbe 300 df'n fazla düşmanu tiği banka borçları ve borç 
'\i h istasvon Raman dağına yakın 1 k 1 k 1 1 b 1 d .. k" ·· it\ uriye:t hükumeti bu bıı J sahı e çe ·ı me ıstenmışsede tayyaresi 1ştirak etmiştir. Ke· u arı ve un arın un u O• 

davanın peşini bir ~ün ~~ keu~~:~:ııı~:::sr;nku ~~';I:.k halatlar kopmuş ve az son· sif bulutlara rağmen avcı demP. kudret ve kabiliyetle· 
, 11 koyuvermemiştir. Bu ra Helle batmışhr. . . k ri malumdur. VatRntaşlanma 
,~ı duna kadar olan kısım da pe H•lle 1912 y 1 d A . tayyarelerımıı havalanara . d . 1 d ı.·' Ve azimli çalışma ile· ~ ı ın a me.rı· d"" .1 1 • • tavsıye e erım: şu gün er e 

ııı.ı d derpey İ b 8 1 e 1 e r İ kuda inşa edilmiş Ve1914 UŞm81UD 1.er t.mCSIOe ffi8nt z· t b k w L , emir ağlarım zm tulü ıraa an asına ugrıyara" 
'llıı 

7 
yapılmak suretıle inşaları de te Yunanlılar hrafmdan satuı tJ~~u~. v~ hemen 12_ sini ~ü- bir de bugünün borçlusu 

~ 000 kilometreyi aş· vam edecektir. Diyarbakırdan alınmıştı. Üç tane15 lik topu ş~rmuştur. Meserşoııtler pıke köylü kalabalığını görsünler. 
' 'dirne Erzurumı:ı, Sam· başlı) acak olım hat frak hu· ve 232 kişi mürettebatı va hucumları yap tak bom bar Dün aldıkları tohumluk buğ· 
, Mersine muhtelif demir· dudun geçecek olan hattır. dı. r- dıman tayyarelerini muha· dayı, nakid parayı nasıl bir 
~la bağlanmıştır. Daha faza ediyorlardı. sevinçle, nasıl bir tehalük· 
danb ... ş sene evv,.I lstan· EN SON DAKiKA Eden le, itişe, kakışa ödemeğe ko 

~tı Yola çıkan bir mek· J ·ı • Al l şuyorlar. 
(14kkariye 39 giı de gi· ngı lZ man arın Dün bir nutuk söyledi Bu ne demektir? 

~.bugün bu müddet 12 Tayyarel riııin büyvl Iugiltere üzerine Londra 15 A:A. Röyter Bu demektir ki, 
t 11 mıştir Daha dı ine b" ff k. t" Aı"ansından: Harbire N"'zırı köylü bankadan alıp topra· 
~" D · • ır muva a ıye l hücumları " ğa attığını, ç;!'mıe, çubuğuna 
b: aha da inecekf r. L d 16 AA. _ [->o-y· Eden bir nutuk söylemiş ve b 1 d k ı An d 1 b - "k" 1 on ra " Londra 16 A. A. İngıliz ağa ğwı, topra tdn alarak 
11,.t _a 0 u, ugun 1 1 yo ter Aı"ansından: Alman hava demiştir ki: d ğ ·ı sat bı"lmı·ş - t'" -
"'11 k- d b Hava Vt' Emniyet Nezaret nin Al l İ ·ı e erı e 

8 
, us unu 

Ş Old~ ana olu ya. ağlı kııvvatleıi lrıgiltere iizt>rine tebliği· man arm ngı tere~e bütünleyip karo mı doyurduk· 
"a. .'' bu yolu uçc çıka yeniden hiıcum etmi ... lerdır D·· k ... A 1 .. . ~ karşı kullundıkları bıktık tan başka Bankadan aldığı 
$ n l b E ... un ·u iman mcumu nak p 1 d k 1 d ki · . .. .. ~lııtJ. ı . stan ulla rzuruo 13u hüı;uma bhden fazla tay k d o ouya a uı an ı arı aynı na da koşarak sevınerek ode 

~~~ti <t .şıınal ~attı a~.ıyıe \ yare iştirak ,miştir. 144dü.ş ·ın a alınan ?'1lporlar.ı göre ı taktiktir. Fakat deniz kuvvet ' mek imkan v~ kudretini ka .. 
~tttı bır demıryolu vucud m rn tayyaresi düşiirülmüş zayıatımız azdır. Baza 4b ı a lerimiz ortadan kalkmadıkça J zann11ştır. 
~ttı ~kkıtasavvuru ÜZPrinde 1 ve 22 lrıgil'z ta)y rrsi kay· l~r hasara uğra.mış bn arada 1 Almanl mn muvaffak ol ıası· ( Diin ) Ü ( bugün) den 

!tıct~ tedir. Memlek tin bol?1uştıır b:r lavant~ f?brıkasına isubet r _n im an yo~tur. Çünkü de bol ~~ müreffeh görmek ve·' 
~ı () ovalarından. zıjmrüt fayynreler len otuz kırk kaydedılmışlır. bazı mmtnka ı ız kuvvetlen her za· ya gostermek gayretinde o· 
t k tn:ıanıan araaıudu·ı ge ka<ları Londra üzerine yakld hrda yangınlar çıkmışsa d.ı 111 n hwa kuvvetlerinden da lan körlere ve garazkarlara 

a. 0 lan bu hattm her Scı.- şarak pıke hücumları yapmış· sürat~e. sön?üriilmüşle~ dır. 1 l rı ıni.iPssırdir .. Bunun için s~.ruy?~um : ( Dün ) ve ( bu 
Yukt"'vlit edeceği inkişaf lar vt· bo ı bala ıııı atmışlardır. lngıhz fıloları hucum s gunl rdekı Alman hücum gun, ıçın bundan daha canlı, 
b lttr, Hasar nzdı . Duşnıan tayya· lara devam ediyor ları Jc ıiz kuvvetlerimize tev bundan dah~ parla~ bir neti 
1 ~~lin in . releı i avcı ta)'_}) ar lerimiz ta· L J l . . cih edilmişti. ceye; bir m1sale luzum var· 
1ltırn şa halınde bulunan rafından tar<ledilrniştir. o;ı ra 16 A. A. - ngılız Almanların Holandada mı ? Ş. B. 

~b~k,;Z•n .. belli başlılara Di Dün akşam 270 duşman Hava Nezaretinin teblıği: kullıın ı lıkları taktiğe gelince 
"~ı <i' Cızre hattıdır. Tür tayyaresiyle 30 lngiliz tayya· Dün akşam filolarımız işgal Jfolaııd..ı lrafi derecede hazır-

Jltıit l~slt ve komşu iraka resi arasında vuku.ı gelen şid-~ altındaki düsman arazis.ne fonm ş bir millet olmadığı 
""11 b $ o u · ı ~ h .. t • d ı \~ı· ~ h t 1 ~ raptedecelr detli harpte pılotlarımız bu ucum e mı~, petrol epo a· için orada muvaffak oldu· 
~: b~•ıda tın. ı~k kazması. te ayri müsait şeraite ragmen rım bombardıman ederek YJ ıı lar. Halbuki son hücumların 
~:ılı ş f' n ıkı sene evvel parlak muvaffakiyet k?zanmış gın çıkarmı~lardır. da da fevkalade tedbirler al 
., 'ic b ın huzurunda vurul ve 20 düşman tayyaresı di.ı· 4tayyareıniz üssüne dönme mış olduğumuzu gördiıler. 

lt h ttın Kurdalttna şürmü tür. mişt~r. 1 (Sonu ikincide) 

Mesut bir nişanlanma 
Mi nevver kızlarımızdan 

Nahide Balcı ile değerli genç
lerimizden Mehdi Kovacıgil 
dun nişanlanmışlardır. İki ta· 
rafa mesut ve müreffeh bir 
hayat temenni ederiz. 



Saylı 2 
~·· 

~;t;~ar: 3~ f 1 Şeker buhra• Giln aşırı: , 

ı.v.1ez1ge " Verdi j 
Adem oğlunun şahsiyeti t lll mz Var? o 

kadar meziyeti de bir varlık· Bakkalı b. Bugüne kadar birçok ik· 

lngilterede 
Maneviyat çok sağ

lam 

ispanya 
Harbe nıi hazırla" 

nıyor 

Kope::hag: -Tao; Ajafl tır. Terbiyeciler şıılısiyete kıy- . ar ır gram tisadçılar, müteaddit maliye-
met izafe edebilmek için me· bıle. ~eker satmıyorlar ciler verginın tarifini yap • 
ziyeti araştırırlar. Bunu Hade lkı gündt!nberi şehirde mışlar, fakat hiç bir zaman 

Londra 15 A. A. - Bütün 
lngiliz gazeteleri 15 ağustos 
gününün Hitler tarafınd·ın za 
fer günü ilan edilmiş olduğu 
nu yazmakta ve şöyle de· 
mektPdir. 

bildiriyor: 
Berlingske ga:r.etesiııİP 

Lizbon muhabiri lspanyaoı0 ettirebilecek şey karekterdir. ?i~ ~eker buhranı başlamış ortaya hepsinin birleştiği bir 
Yetişmiş hiç bir insan ta· gıbıdır.Ne bakkallar nede şeker tarif koyamamışlardır. Sebe 

savvur ediımez ki; bu mezi· satan diğer tacirler müra .. aat bi de meydana gelecek olan 
yet kendisinde tamamen nok- ~den müşterilere şeker satmak tarifin, muhtelif maliye ve 
san olsun, şu muhakkaktır ki; ıstememekte ve yaıılarmda iktisad usullerinin esasıColma 
şahsiye meziyetle tekevvün ve şeker mevcudu kalmadığını söyle sını arzu etmelerind~nclir. 
faziletle tekenın:ül eder. Fazi· mektedirler. Bizim yaptığnuz Biz burada mt\sleki müııa · 
!etsiz meziyetler; insanı aşağı tetkikata göre şehirde şeker kaşal&ra karışmadan vergi • 
doğru sürukl :r; halbuki; ce· stoku kafi derecede mevcut· nin biraz da kend; bünyemi
miyette şahsiyet yukarıya tur. Fakat şeker fiatlarının ze uyan edebi bir tarifini 

haz rlıklar yapmakta olması~ ~ 
dan bahsederek .. şunları yar 
maktadır: 

doğru yuks~lme.k için meziye· yü~seleceğin~ zanı~eden muh )apnııya çalışacağız. 
te muhtaçtır. , tekırler eıl~rındekı şekerleri Vergi, devlet mekanizma 

Hitler verdiğı söze göre 
15 ağustos gunünü Londra<la 
barış şartlarını diktf" etmek 
iç\n kabul etmişti. Hitler ni· 
hai tayyare meydanlarımızı 
zarbeyi indirmeden ev· 
vel limanlarımtzı ve askeri 
üslerimizi tahrıp etmek ve 
ha1kın kuvveı manevıyesini 
bozmak istiyor. Halbuki son 
te<:rübelpr cesaretini kırar 
gıbi olmuştur. Bizim havalar 
da ka;:andığımız muvaffakiye 
ti o tahrif ederek k~ndisine 
mal etmek istiyor. Yüze hay 
kırılan bu yalanlar ink·sarı 
hayalıs.nd n ıleri gelmekte· 
dir. Ve bu şekilde hissiyatı· 
nı açıkça ertaya koymuş bu 
lunuy0r. Bizim maneviyatı 
mız sarsılmış d ğil artmıştır. 

Bu meyı! yanımızdaki insaıı· 
1 

s.aklamışlardır. Halbuki şeker sının üzerine aldığı, mil\et 
luın ve hemcinsim~;t;in tıpkı fıatlarımn yükselmesi ıçm ve me .. llekete karşı ifası 
bizim gibi evsafı haiz, duyan hiçbir sebep yoktur. Halkın na mecbur olduğu vazifele· 
ve düşünen bir varlık oldu· ~ u en mühim gıda maddesi rini tam manasile yapabilme 
ğunu tanımak ve bu idrak· üzerinde ihtikar yapmak isti- si için İcab eden masraflara 
tan gelen haz ile müterafık yenlere karşı lhtikarla Müca ferdin iştirak hissesidir. 
bir huzur ve memnuniyetle dele Komisyonunun harekete Onun için vergi, vatan· 
beslenir. geçmesini bekliyoruz. > daşm devlete karşı makad · 

23 temmuz . des bir vazifesidir. 
Meselii: teessürü: ancak 

teessürün'! iştirak e::lilenin ye!· 
rine kendini koyabilen, sami· 
mi olarak hissedebilir. Bu 
sempati, teessüı ün a}' nini veya 
benzerini bizzat yaşamışları 
ve ondan ruhunda canlı bir 
tehattur levhası taşıyanları 

sarar. 
Anne:.inin tabulu ya ıında 

küçük çocu"' ueşe ilt: ve 
kaygusuz olarak çiçt:kle rle 
'>ynar. Babasmm ve büyük 
kardeşlerinin elemini bu yav· 
ru anlamaz ve ondan dolayı 
onların teessürüne iştirak etmez 

Bu mis.ti bize birçok mü· 
ıahazalar vermelid ır. 

• • 
* Meziyet insanları m~şte· 

rek emel, müşterek dava, 
müşterek duygu, müşterek dı · 
şünceye ba~lamakta mües-
sirdir. 

Bir mütefekkiri'ı dediği 

gib\: 
"İnsanları kör yapan kin 

ile gururdur.,, 
Meziyetli insanlar; kini, 

guı uru kendi muhitinde ya· 
şatoıaz. Kın aıır.ak düşmana 
karşı, gurur milli muvaffaki· 
yc·te göre yer bıılnbilmelidir. 

Kin ve ~rur, insıı.m haki· 
kalen kör eder, etraf mı gös· 
termez, iyıhkle, fenalığı mu· 
hakeme ve mukayese için şu· 
urun faaliyetine sed çeker· 
kin insanın ruhunu gemirir, 
agacı içinden yıdiği gıbi kir.· 
ciyi de ıçin için yer v~ guı~ün 
birınde Üutün ,varlığiyle birlik· 
te çöker, harap olur. 

Malumdur ki demokrasi 

klu .. bu·· esas?r.a müsteı id bir devlet 
bizzat milletin kendisidir. 

Halkevine taşındı I Şu halde millet\n kendısi 
Dünkü sayımızda Beden olan o devlet, milletten ver Edeııin nutku 

terbiyesi Bölge Asbaşkanlığı gi namı altında topladığı 
rım muvakkaten halkevine paraları, yine milleti yükselt (ı3aşı Birincide) 
taşındığını yazmıştık mek, milleti refaha e:riştirm~k İngiliz ve İtalyan kumand: 

Öğrendiğimize göre 23 için sarf edecektir. Yoksa heyetinden bahseden Nazır 
temmuz spor klübü de Bölge biz vergiyi hükümete, yal· şunları söy lemi~tir: "Alm.ın 
ile birlikte ve muvakkaten nız jandarmasile, polisile, e· yüksek kumanda heyeti bizin 
halkevine taşınmıştır. sayişi temin ettigi için veri· kumanda heyetimizden daha 

Alman tebliği yor değiliz! Bu fikirde olan az müşkülata maruz kalmış 

B ı . 16 
( ) A lar, hükumeti bir sigorta değildir.,, 

'"irketi veya ı·andarma nefer·ı Nazır so'"zu··n d d t"r ın a.a. - lman 
resmi tebliği: Dlin hava kuv- " e evato e e 
vetlerimiz lngilter~nin muh· olarak telakki edenlerdir ki, rek: SomaHde ltdlyan kuvve 

f 
bunlar demokrasi çatısı al • [eri ad .. , Jeı1 b·ızdeı1 çokt 

teli yerlerinde liman, askeri "' ur. 
iis, fabrika v~ tayyare ka· tında teşekkül eden bir dev· Ve orada İtalyanların muvaf 
rargahlarına hücum etmişler letin mahiyeti hakV.mda yan· fakiyet l:azanmak ihtimalleri 
ve düşmana ağır hasar ver· lış fikirı.;-re .. sahip ol~nlard~r. varidi hatırdır. 
dirmişlerdir. Çok şiddulli B_ugu_n~u medemyd dun Hakiki harp Almaı 
hava muharebeleri olmuş 11 r~sı ıçerısın~e yaşayab~lme~ k Jüşma 

28 1 
ıçın fakat hur yaşayabılmek topra larında bitecek . ~- t~ya;:. zayıatı için ferdler şahsi ihtiyaçlari Harbiye Nazm söılerini 

vermı~ .~r. . - ma~ tay· ı le, umumun ihtiyaçlarıııı bir· nihai zaferden behsederek 

14 15 
. 1 ·ı· h.. ır erı e aynaş ırıp leoııne yaresı uslerıne donmemıştır. 1 b. 1 ·ı k t . şöyle bitirmiştir: 

- . gecesı ngı ız u· çah~mak mecbu ·iyetindedir. Alman propangandası har 
cumları nıshP.ten az olmuştur. l bin son bahara lrndar bitme 

Bir denizaltı gemimiz 17 er. s· lazım old ğ · ı k Med~ııi f erdler için, ce . 1 u unu soy em~ • 
bin tonluk bir lngiliz yar· t d·r H k.k. h d" miyet, devlet fıkri, l teneffüs e 1 

• a 
1 1 

arp uşman 
dımcı kruvazörünü torpil· t ki d l k ı etmek. hrm doyur.nak ve opra arın a y<tpı aca o an 
liyerek bahrmışbr. h . a· b r.; daha buıı!Jra benzer' ihtiyaç arptır. ız en üyük zul· 

etmiş suyıhr. vay hallerine. 
• • 
* 1 ler şahsiyetin kendine-

mahsus meziyetleri vardır. 
Bunlardan istifade ederek ya· 
şaınak hakkını kazanır eu bü· ' 
yük lıiı ıer meziyetin iyisini, 
yükseğini benimsiyerek şahsi· 

y :tt.. bu.m tebarüz ettirebil· 
mektir. 

Hay.•tta insana en büyük 
kuvvet ve kudret yüksek me· 
ziyetlı, feı agetıi vatandaş ola· 
bilmektir. 

Emil Fakenin şu sozunu 
kulağımızda küpe yaparsak 
istenen şeyi yapmış oluruz; 

"Her insanın hayatta eıı 

lan temin etmek gibi şahsi mü ortadan kaldırmak için 
varhğın esas unsurları ara· harbediyoruz ve şimdiye ka· 
sına girmiştir. dar i !;tilii edilen yerlerın ıstik 

İşte vatandaşm Vt•r ı:i ııa· ıaıı~rini iade etmiyen bir sul 
mı altında devir.le verdıği hu asla kabul edemeyiz 
paralar, devlet tarafından Kuvvetlerimizin arttır iması 
milletin tam >1r cemiyet ha m teı;ri ediyoruz. Hava kuv 
yatı yaşaması, siyasi, f kri ve vetlerimiz faikiyetiııi her za· 
iktisadi saha lardn tekamül man ispat etmektedir. Bütun 
etmesi, saadet, bolluk ve re· millet hava kuvvetlerimizin 
fah içerisın<le yüzmeo;i için 1 muvaffakiyetine hayrandır. 
sarfolunur. KP.ndimizi öğmüyoruz fa. 

M~mtekete ihanet etmek kat kendimize inanıyoruz.,, 

Bu gece 
Nöbetçi Eczan 
Defne Eczanesidir. 

Neşrıyat Muduru 
Selim Çt-:LFNK 

C.H P.matbaası AN f AKY A 

İspanyol g mileri derb~ ~ 
lspRnyol veya bitaraf liı118' l · 
lara hareket etme emri~ 
almışlardır. Telgraf ve te 
fon n uhaberatınat ispanya 
şidd<>tli bır saınür konmıJf 
tur İspanyanın salahiyettıı' Q 
mehafili tam bir ketumiY~ 
muhl\faza etmektedir. fakB1 

mütea~dit emareler lspall' ~ 
yanın, İtalyanın yanmda tı•' 
be girmeğe hazırlandığını g dt 
termekted i r. 
Mısırın müdafaası 

meselesi 
Mısır müdafaasına gelı ' 

ce ltalyanlar ,,Mısıra yaptı 
ları hücumdan dönerken P 
otlarının arnldığuıı görme~ 

ted,rlt>r. 
Bu ,(a mısırda Iazı~ 

gele tedbirlerin alınmış ti 
dut.ğnu gösteriyor. Mısır b 
kının kuvvei maneviyt!sİ rJld 
kt mnıel ve bize karşı iti(lla0 ~ e 
ve sempatileri vrırdır. Nıte' ~, 
kim Mısır sinemalarında ysP ) 
tığımız bombardımanlara •' · 
filmler şidc etle alkışlanma 

Jır." 

Asfalt yol 
gaptı1 ılacak 

Hatay Vilayetind~n: 
1 Vilayet yollarının rıı 

tt-lif km. )erinde (250000) 
bir kat asfalt kaplama .,,e ;r 
ne (15000) m 2 bk.kajlı şo~ 
inşaati yine iki kat asfalt 
lama ve Antakya,iflskend 
Kırıkhan şehirlnı dahiliı:tl 

il' 
(40610) m 2 şose in~aatı 
üç kat asfal kaplama ışi ~ 
zarlık sur~tile müııakssSf 
konulmuştur, ol t 

2 - Eksıltme 20 a~uıt t" 
94J salt günü s:ıat 11 do !- ·" 
tnkya Nafıa mıidlirlüğü od( ~: 
smda muteşekkil komis)'" 
yapılacaktır. 

3 - isteyenler fenni 'le 
susi şartnamelerle evralcl 
tiyeyi (468) kuruş bedel 
kabilinde Nafıa Müdurl~~ 
den alabilirler. J 

4 • Bu işin keşif b~ 
(Doksan üç bin altı yüı ~ı 
bir) lira (seksen bir) le 
~r. t 

5 Muvakkat temi~'~, 
bi ı dokuz yüz otuı ikı) 
(dokuz) kuruştur. d 

6 Taliplerin ibate 
en az sekiz gün evvel bıJ 
b~nzer inşaatı başarJı"1 'il 
dair evrakı mü-:;bitelerılee 

Gurur ist:; insanın şuur ve 
idrakıııa çekilen bir perdedir. 
Gurururuııdan burııunun öte· 
sini göremez ve bu perdeyi 
yırtarak hakikat sahasına çıka 
maz. Gurur cehalt:tin müeyyi 
desidir. Grurun şahsiyete çek
tiği perde idrakı arkada bı· 
rakır, bu da kendini beğen· 
mekten başka bir şeye hizmet 
etmez, kendini beğenmek ise 
yükselmenin, ilerlemenin en 
büyük maniasıdır. Geri kal· 
mak ise meziyetsiz!iğin nişa· 
nesidir. 

yüksek hedefi, en kıymetli 
meziyeti ne ise, onu en ve· 
rimli ve en hayirli tarzda 
kullanmaktır.,, 

··Mezziyet .• vatandaşın var 
lığım yurdu, yurtda~ı uğrun. 
da hiç bir hasis emel besle
ıneJen faydıtlı şekilde şahsi· 

istiyeııler, memleket aleyhin 
de casusluk edenler Cince 
milleti vergi v rnı 0 klı."n me· 
ne çalı~ırlar. Bunu c.la yap • 
mak içi ı vergilerıo çok ağır 
olduğunu, milletin bu kadar 
ağır ver ıı .eri ver~miyece~i. 

ni propa~auda ı derek dev· 
ietin çahşınusırıı baltalamaya 
uğraşırlar. 

ti sene kadar kısa bir zamana 

hkte Vilayete müracaat ~ 
rek alacaklara ehliyet 11e 
sını ve te-ıninat nıektıll' I 
makbuzlarını Vt" tica"et 1'( 

sı vesikasını komisyoııs 

Kin iıe grur. bit arada 
ıseler; bunun tesiri altında ka· 
!anlar insanlıktan tecerrüd 

yt'tini. f erağath kullanabil· 
mesidir .. 

Hataylı Şükrü OGUZ 

Fakat hiç bir zaman dev 
let vergiyi boşuna almaz ' 
milletin maddi vt: manevi men 
faatlerini temin için alır. Bu 
nun böyle olduğunu devleti· 
ıniz, asırlık hadiseleri, on al 

sığdırarak memleketi modern· 
ieştirip ~ükseltmesile, vergi 
nin manasını tamamen idrai< 
etmiş bulunan milletimize 
göstermiş ve isbat etmiştir. 

SEZER 

raz edecektir. 

Giin--r-'d-üz-=!'!l:ld~e , 
İhtiras fırtınaları A
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Emil JanınigB 


