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.~ Son Yunan 

1 ~lınanya Resmi Tebli~i 
~ilnıeUdir ki. Yunan harp gemilerinin 

--o--
- ay Molotofun Be dine bir muvaff akiueti 
~ yaptağı ziyaretten ve Atiıı a (A.A)-Yunaa res. 
~. 0•kovaya avdetin ti en sou · 
~ mi l~bliği gerek Epir ve 
~t·epeyce bir müddet geç- gerekse Göric ~ civarındal<i 
t 

1 balde bu seyshau etra-
qlld dağlık arazide muharebeJ~r 
~ k' çıkarılan ve çıkarıl- devam etmektedir. ltalyao-
L a ta devam olunan dedi 

1 'od l JardatJ yeni esirler, toplar, 
•t .11 ara el 'ao bir nihayet 
~ıluıeoıiştir. bı.vau toplar. ve her türlü 
b harp mabeme:d ahomıştır. 

~ 11 
siyasi dedi koduların ltalyanlardan zaptedilen 

l ~1hrıından ı"stı'fade eden 
"' yeni tepeler~o askeri bak-•,t' Alman ve Jtalyan ra- ımıncian büyük t:bemmiyeti 
~teltri bazı memleketlere haizdir. 

~id kaç tariz ve hatta teh· Londra (A.A) - Royterin 
~. taşı fırlatmak fırsatını 
" lr öğrendiğine göre ltalyanlar 

b. açı 1 mamlşlardır. 
Qı ric'atleriuin bir bozgun ha-
~ ıe kalırH Alman mat lini almamas; icin büyük 
1, tı anlamalıdır ki: Bugün 
ıııaı miktarda ve dalga halinde 
ı.. •nyanın en müthiş düş-
~b tayyarelerle hücumlara baş-
tı. 11 onun karşısında kor-
"~ b lamışlarsa da YunanlıJar 

l 5 İr kaya gibi duran 
"D>ıJ umumi ilerleme barekeline ~ leredir. 

Q devam etm~ktedirleı. Elen 
~·, "'nu yt'!di yaşından yet-
' askerlednio maneviyatı sağ-~. Yaşına kadar olau bü-
"' Al lam ve cc s;uetleri hayret 
~ b ı:nanlar bildikleri hal· verici bir haldedir. 
~t"d~zı Alman gazetelerinin, Atioa (A.A) _ Küçük ~ir 
~~ ileriyle karşı cephe alan Yunan harp filosu Tranto 
ılı. Qı•nJar azmış gibi yeni 
'lltQı dan geçerek Adriyatik de-
>~ ... llnlar peyda edecek ve 

"'l nizinde hücular yapmışlar 
'~t' §üpbeler uyandıracak ve salimen dönmüşlerdir. 
'- '~atta bulunmaları, Al· 
~:h ile münasebetlerini 
~i~ ~~ ettirmek istiyenlerc 
~~ ~r zaman itimad telkia 
~~ ~1Yecektir. Savrulmak 
\ ~~n:bazı tehditlere gelin
~~l· ll11Jarıa hürriyet ve is
~~ -ilerini her ne babasına t,, 
~t olsun müdafaaya ka· 
~~ ~~raıiş milletler üzerin de 
'~ı~ 1' •• tes~r . yapamıyacağı 
~. iua gıbı aşikar olmuş-

Manast.ır ve 
Preşova ~üstün

de uçan yaban
cı tayyareler 
Belgrad (A.A) - 17 ikinci 

teşrin saat dörtte yabancı 

tayyareler Manasbr ve Pre· 
şova üzerinde üçmuşlarsa da 
Yugoslav hna dafi topları 
ve avcı tayyare leri tarafından 
tard edilmişlerdir. Firar eden 
yaban er tayyareler bombala · 

~ b• rını gelişi güzel yerlere bı-
lb. . lr zeı1 k rakmışlardır. Hasar yoktur. 

~ hem de va- H. Sırrı Paşa 
~ .. i bir vazife! ingllterenın bügük 
~ -·-,t, llıtrikada Alman casus-
lıı ll~aıl çahşblar ; 

~İl4l~1 li:r: gizli istihbarat trş
~t • 0 tlarfa nasıl çarpıştı-

' 
I' Y,I' d 
'~- 1

11 an itiberen tef-
~t~~' başhyacağımıı bu 

'İtı b 0 kumak karilerimiz 
•~ ~ ~rı:ı b ~yecanlı bir zevk 
f. ~t)ı d t • L • • 
ç ()J e ...... ana oır vaz1-

'calttır. 

bir dostudur 
Kahire (A.A)-Yeni baş

vekil Hüseyin Sırrı Paşa 
harici siyasetini izah eden 
beyeni&hnda Mısırın istiklal 
ve arazi tamamiyeti için her 
şeyin göze alındığıoı bildir· 
rniştir. Baş ve kil lngiJtcrenin 
bOyük bir dostudur. 

Kant Ciano Berlinde 
Roma ( A.A ) - ltalya 

hariciye nazırı Kont Ciano 
Berline hareket etmiıtir. 

l ngiliz 
Tayyareleri 
Adisababa, Cibutigi 
ve Beridoal limanını 

• flCARET VEKiLi 

1 

bomba f gağmuruna 
tuttular 

Kahire (A.A)-logiliz tay
yareleri dun Cibuti iJe Adis
abnba arasındaki demiryolu
nu tahrip etmişlsrdir. Bulut
ların mevcudiyetinden dolayı 
zararlar teshir edilememiş-
lerdir. 

lngili.zlerin Cibuti ve Adis 
Ababa demiryoluırdan mada 
Beridoa demiryolunu ve li
manıoı dı:>kuz defa bombar
dıman etmiılerdir. Bu lima
na yap)\an taarruzlar şimdi
ye kadar yetmişi buJmuş
tnr. 

Türk Gazetele
ri ne diyorlar? 

YENI SABAH: 

Elen ve Arnavud mil
letlerinin ittifakı 
Hüseyin Cahid Yal~ın bu 

başlık altında diyor ki: 
Yunan milleti ve Arnavud 

vataqperverleri Arnavudluk 
içinde müstevli düşmana 
karşı yanyana harp ederek 
UalyenJarı Adriyatik denizi
ne döktükleri gün Balkau
lılarm üzerindeki tebdid ka
busunu da ebediyyen göm-
müş olmak şerefini kazana
caklardır. 

TAN: 

Almanuanın geni karşı. 
ıaıtıöı mesele : italga 

M. Zekeriya Sertel bu baş
lık altında diyor ki : 

ltalyanın, A1maıwanın em
rine girmesi demek, Roman-
ya vaziyetine düşmesi de
mektir. 

Bu suretle Akdenizde bir 
ltalyan davası ve bir ltalya 
imparatorluğu davast kal
mıyacaktar. Bu vaziyetin en 
tabii neticesinden biri de 
Almanyanın tek başına kll
hşıd ır. 

Bundan sonra karşı kar· 
şıya harbeden iki devlet kala · 
caktıt. lngiltere \ e Almanya 
Biri, bütün müstemleke ve 
dominyonlarım, diğeri bü
tüc. Avrupa milJetlerini se-
ferber ederek diıııya haki
miyeti için döğüşeceklerdir. 
Bu da harbi hakiki mahiye· 
tine irca etmiş olacaktır. 

[ Devamı 4üncü sayfada ] 

Ankara (Husasi) - Ticaret ve 
day Na.ııni Topçuoğlu bıJgün lstanli 
Ankaraya dönmüşlerdir . 

•• 
DÖVİZLERiN VA 
Tİ ÇEK FIY ATL 

Borsamızda kote olan ve olmıyan 
ferin biriocikanun ayı içinde mutebe 
cak olan vasati çek fiyatları tesbit 
miştir. Yeni fiyatlara göre, sterlin 5! 
kuruş, dolar 131,97 kuruş, liret 649,3 
ruş, lsviçre frangı 2979 kuruş, drah 
675 kuruş, Leva 162 kuruş, pezet 13 
kuruş, pengü 2650,625 kuruş, lev 
santim, yen 3110,675 kuruş, lsveç 
3099,25 kuruş, Finlandiya- markı 2 
kuruş, Rubi 3920,75 kuruştur. 

-- ·····---
Halka 3000 el tezg 

tevzi olunacak 
lktısad Vekaleti, el saoayiinin in 

maksaadiyle el saoayiioin fazla iler 
olan yurd köşelerindeki sanayi erb 
tevziini kararlaştırmıştır. Vekalet şim 

3000 el tezgihınıo imalini mütalahide 
etmiştir .5 Tezgahlar Vekilete teslim 
dikçe tesbit olunan mrntakalarda 
tevzi olunacaktır. ____ .. ___ _ 
Casuslar Ankara 
mahkeme edilece 
Ankara (Hususi) - lstanbulda cas 

yapmakla zan altında bulunanlann 
kemeleri Ankarada görülecektir. Bu 
muhakeme edecek askeri mahkeme 
rulmuştur. 

.___~~~~---~~~~--~ 

Adalet heykeli bombalarla belki bı 
zedelenir, fakat biç bir zaman yıkılmaı 



_________ 2 __________ ~~-------~--~--~------~--~--------------~-------------~--------t8 __ 2n~ _________________ ...... 
Tap 
da 

n -

• 
Tapu k nununun bugünkü 

hü ümleri ş hısla aracında 
yapılacak g l i menkul alım 
ve s tımı mu melelerinde 
vergi borçla ı m ödenmiş 
olduğunun M liye dairelerin
ce bildirılme 'nden önce ta
pu sicili yapıl:nası im anını 

temin ediyo du. Bu yüzden 
şehir ve kas b 1 rımızdn ol
duğu gibi bil. ss öyleri
mize g .. yrı m • kul alım ve 
satımının ş si senetlerle 
temini cihet geliyordu. 
Tapu ve k d stro umu 
müdurlüğü bu cibetierı göz 
önüne almış ve tapu tescil
) rinde şahısların vergi borç· 
larını ödemiş olup olmadık
larına bakılmak ızın muame
meleria yap im ~ıoı temin 
maksadiyle tapu kanuououn 
değiştiren bır auun projesi 
hazırlamıştır. 

---o--

h:mir komi:ser!erinden Is
mail Hakkı b.ış komiserliğe f 
terfi etmiştir. Baş komiser . 
Rıfat Demirtürk polis ens· ı 
titüsüne, Koc elinden ko· 
miser Şükrü oys 1 lzmire, 

Çorumdan ı u vin Y oh ya 
Oktay lzmire, lzmirden mu
avin Suat C g lw Küt h· 

yaya, Gıreso dan mu vio 
Mustaf Göçen iz ire ak
len tAyin edı m · 1 dir. 

---o---
r. 
o 

a 1 

Bu sene Aokarada top
lanması icabeden Türkiye 
ticaret od 1 rı kongresi 
1941 senesi tı ayısında top
lanacaktır. 

Bol çe 't, u ·gun f vat, 
temız, kahkıs z ~ iyi mal 

.\hşverişte s y ı, doğruluk 
ve iııao. Telefon .3882 3()-1 

ŞAiR ŞAKASI 

UK LA.LIK 
R at yok yer yüzünde gezene, uçan kuşa 
Milletler yok oluyor hep boğuşa, boğuşa. 

T m malumat alması imkansız coğrafyadan 
Dünya oyuncak oldu iki ahbap çavuşa. 

Kokarım bu gidişle kürrei arz dönecek; 
Bugün değilse yarın bir askeri koğuşa. 

Gavfır kırımı yıh oldu geçen yıl amma, 
Benziyor olan harpler bir kıyamet kopuşa. 

Rah t yaş mcmızm hikı:cetioi anladım; 
iç korkusuz yaşamak ba ıyormuş doğuşa. 

Vat n k pıları.:da bir açılmaz kilittir, 
Yığit skerlerımiz bet türlü kuduruşa. 

Gelin artı bu keyffe şak laş lım bir az, 
Geçiyor günlerimiz hep sevişe, koku~a. 

Bazı mısrcolarımı neşretmez gazetemiz, 
Bea raz1 değil iken bir az olsun retuşa .. 

Ufokhk buhranından Körfoz vapurlarında 
Sekiz otuz paralık bilet dokuz kuruşa. 

Servis arkadaşlarım bir bir terfi ettiler, 
Benım terfi talel>im sürülüyor yokuşa. 

Ayıplamıy D var mı sinemalarda ac ~p; 

Talebelerde olan bsgırışa. duruşa. 

Caddelerim'z temiz ve pırıl pırusa da; 
Çöpçü rubıılarının ihtiyacı var duşa. 

Bu seferlik kısa kes yazını Damlacığım, 
Halin sonra döner ha, bir şapa oturuşa. 

.., 
aruza ug-

ayan 
z rh 

aly 
1 r • 

Italyan donan:naslnıo al
tı zırhlısı vardır Bunlardan 
ikisi otuz beşer bin tonluk 
V ıttorie Ven to ile Lottorio 
diritnotlarıdır. Bunlar ltal
yan fılosuoun en kuvvetli 
ve en modern saffı harp 
gemisi olup sür tleti saatta 
otuzar mıldir. 

Bu :nthhlar üçüzlü 3 ta
ratte 38, 1 santimetrelik 
dokuzar büyük, 15.2 santi· 
metrelik on ikişer orta çap
ta top ve 9 milimetrelik 12 
şer tayyare dafi topu, 20 
şer mitralyöz v dörder tay
yyare le mücehhezdir. Bun· 
!ardan Veneto 1938 senes D 

de, Lı torıo d bu sene hiz · 
mele girmişlerdir. Bu iki 
büyük drldnotuo 38 tik topA 
larımn endaht menzili 40 
kılo netredir. Mürettebntları 
1600 zer kişidir. 

Italyanların diğer dört 
zırhlısı C avour sisteminde 
Conte di C vour, Giulio 
Ccs ro Doria tipinde And· 
rea Doria ve Caio Duılo 
zırhlılarıdır. 

Coute di Cavour istem·n· 
deki ıki zırhla 23,622 şer 
to hacminde olup 1911 
f n sinde inş edilmişlerse· 

de 935 s ı e inden 937 se
nesin h d r ıki sene çalı

nı-ceddd denilecek derece
d t mir ve tadil edilmişler
dir. 

fili bi 
N. DAMLA 

teneke 
geliyor ip trol 

---o--
Pek yakında lsta nbuldan 

şehrimize elli bin teneke 
petrol getirile: cektir. Bunla
rıo bir kı mı civar vilayet
lere gönderilecektir. 

---o---
Grip ve ezle 
Hastalıkları çoğaldı 

--o--
Son günlerde mevsim has

talıkları artmıştır. Bilhassa 

grip ve nezle bir hayli ıi
yadeleşmiştir. 

santimetrelik onar büyük 
12,5 santimetrelik 12 şer, 

1 O santimetrelik sekizer or
tn top, tayyare dafii toplar 

yirmişer mitralyöz ve dörder 
tayy re ile miicehhezdir. 

Tayfaları 1200 e kişi dir. 

Andrea Doria ve Caio 
Dui1o znhhları 21,555 şer 
toi'l hncminde olup 1915-191' 
s nelerinde ikmal edilmişler, 

1 ~37 sene inde tecdit ve 

tadil edilmişlerdir. Süratleri 

s atta 22 ser mildir. Müret
tebatı rı 1190 ar kişidir. 

Bunlar 30,5 Jik on üçer bü
yü 15,2 .iSDtir.:ıetrelik OD 

ultışa ort , 76 milimetrelik 
on üçer küçuk ç pla, 76 
milimetrelik tayyare dafii 
altışar topl mücehhezdir. 

Bunlarm saatte süratleri Her birinde birer tayyare 
27 ıer mildir. Her biri 32 mevcuttur. 

1 Halk Doktoru 
-- ---o-- -----2-

lalp ve damar hastalıkları 
Nabzın .ıızalması - Nabız dakikada 50, 

40, 30 a kada azalır. Nabzın böyle a.-J· 
maşı; sarıhğm başlangıcında; yüksük oU• 
adrenalin, kurtboğan gibi zehirli iliçlır· 
dan, kara humma, mafsal romatizması •• 
kuş palazı gibi bulaşıcı ve ateşli bastabk' 
larda, beyin zarı iltihabı, beyinde ur çık· 
ması gibi sinirleri bozan hastalıklarda 1' 

yürek ha blıklaranda görülür. 

Na ıl bakm;ıh? - Hastalıklara göre bl' 
kım ister. Hekime gidinceye kadar iıtir•' 
hat, deri altın kafeitı ve kifurlu yağ fi' 
rıng farı yapmahdır. 

Düzensiz nabız - Yürek d6zgün vur•' ~I 
cağına bu düzen bozulur •e düıenıiı ••' 
rur. 

Yüreğin düzensiz vurmatı birçok ff6 
beplerden ileri gelir ki, şunlardır: YI,-.. 
ğin kendisinin hastalığı, kuvvetten dlf' 
mesi, büyük heyecanlara kapılanlarda, d• 
ima endişeli olanlarda görülen ve kıl 
idare edec sinirlerin bozukluğu, kadı•.,r 
da kahve ve çay, erkeklerde tütün ve if 
pirtolu içkileri çok kullanan, yodur, yır 
sük otu, sıtma ağacı iliçlar, burun ve ,/ 
de raiıatsızhkları, kadın yumrtalarıot' ~I 
ba$talığı, guşa, damar katılatması ve ~ tt 
tazyikinin artması. ~ 

Düzensiz nabız, hastanın haberi olmıcll' 
devam edebili.r, hasta yüreğinde bir b,t \i 
talık olduğunun farkına bile varmaz. ~~ 
but, hasta çarpıntı, kalbi duruyormuf I' \ 
bir duygu, kalbi koparıyor yahut tırma1' ......, 
uıyor gibi ağrı ve göğüste gezici sık••"' ' 
lar duya . Bu duygular hep gezicidir. ~~ ......, 
kat, bazı hallerde çok kuvvet ve eJllt ......, 
şekli alı r. Bazı hastalar, göğüsleri sarllıJ 
yor, boğazları sıkılıyor, yahut çok ıiir• I ~t 
ve şiadctli öksilrük, boynunda, omuıulf 
ve sol kolda kuvvetle basılmış gibi af' \, 
lar ve baş dönmeleri duyarlar. , ..... 

(Devamı •") \ 

·--_/\ 

~ 
Güvelere karşı ilaç . t' ~ 

Bu mevsim güvelı.:rin uyandığı faah~~ ~ 
geçtikleri zamandır. Naftalin, kifuu t,, \ildi 
ilaçlar tesirli olmakla beraber kokular' ' 
güç tahammül olunur. , ~~ 

FAYDALI BiLGiLER 

Ecıahancleı de satılan (paradicbloro1"..,- ~ı 
zene) en müessir güve ilacıdır. Kolı ti ~ 
hoştur, iki tatla kaşığı ilicı bir kBçillı .1 '' 

bak içiae koyarak do~abın ~afına .yerleff ~ 
meli. lliic n kokusu guvelerı katıyen ' 

şatmaz. A .' 
~ ..... M ... ··::";·D& ... E .... İ~.. ~ 
i u.... ... --.. 
ı Bütün lzmiri Güldürmehtan KırıP '>ıt' 
ı Geçirecek Olı.n 

•' ı TGrk,e Söz.IU ,._ 

! ZO LA ~\. 
i Y REC! ~ 
ı Emsals z k om di şaheseriyle Y A~l ~' 
! Elh mı a Sinem&S!, i Doyulmaz bir kahkaha menbaı olac•ll .................................. \ 
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UAR SE·YDALILARll Ç~RÇILIL~ fHa;;;:.--M;:-:.ff~kl 
~-- (26> Yazaa:A. Fuat Tui••v•n~ Genış taarruz ı__ Olmanın Sırları ı 

t. in halde onun sizi üzüşü j hareketi 1 Hagatt~,. h~r~es lm~fat 'ı 
~ kura bir gururdan başka Loııdra (A~) - Çörçiliıı ; Olabılır mı .• Evet . 
Ilı · t h k · · · 1 Yazan: SIRRI SANLJ 

b• d v •ıd• genış aarruz are etı ıçın , 
r Jr şey eeı ır toplanmakta olan kuvyetJe- '-ımnnm1rıonı11mmı111ım111 - 113 - naıııın111Hılll•İlıl 

• ' Şey,. 
i111 ... 

----.. re mensup beş milyon as BARBAROS 
Onu demek iste- ı olduğunu ıöyliyorum. Sütün ker pek yakında Londrada __ 0, __ 

' Her ne iıe, bir gila 
o da aiıi sever .. Etraf 
'lb ığa başladı. lsterse
l,iru dolaıahm. 
~ Sonra da gazinoya gi
a değil mı? .... ç . 

I ok oturmamak şar· 
' e.. Çüukü bu gece annem 

ltlir, ya gelmez. Bunun 
...._ite erken gitmeliyim. 
.._.tle biraz daha dolat · 

ııa sonra akıam yeme
Jemek lzere Merkez 
oıuna aittik. Yemek 
llda içtiiimiz l;ır kaç 

. • bira, sarı ıaçb far 
İ•i nef' ele•cllrmiı •• 
clirmiıti. Dirseklerini 

1• dayıyarak yuYarlak 
~hai avucunun ortasına 

ttifip; i,meden enelki 
taıadaa baıka bir tavur 
'1111,, bana ıunluı ıor

dQ: 

~?F.eee ... Demek sevilme-

' EYet, dedim. Seyilme
bayan lamel. 

~:unan sebebi nedir 

' Nebileyim J 
' Herıeyi apaçık g6rll· 

bir erkeiia, neden 
~ ..... ediğini bilmemeıi 
\.._.u hayreti mucip . . 
\~Bilmeden ıevmek belki 
~•bal.attır. Fakat ıe•il
\ it zanaetmem kabahat 

'· 
l..~ Bilmeden ••••ek mi, 
'ia? 
~ Evet, bayan ismet. 

T ubaf ıey.. Acaba ta
. dan sevilen kimıe, ıe

• ai anlamiyor mu? 
...._ Belki de anbyor. 

ş. halde onun ıizi 
~ ' kuru bir ıururdan 

...._' birıey değildir. 
Lı Gazelin rururlanmak 
~•dır. 

...._ 0 kadar rBzet mi? 
~ a .. gıelliği tarif etmek 

bıtoa klinatın gOzel
~İ~i bir araya toplayıp 
'ht ıçeriıinden en güzelini 

...._ ltaaJt lizımdır. 
l' •rifinize nazaran cid· 
le•Uecek bir mahluk· 
8u rllzelin iımiai ıor-

..... ll1ler miılniı? 
~·•• evvel çok açık "'il bir erkek olduğumu 
~iıtiaiz. işte timdi de 
~ bir lisanla ai•e bu 

kim ve iımiDİD ne 

bu bahisleri açan, ilk gördü- kaydedilmiı o!acaktır. Ondan sonra Rodos ıövalyelerinden in-
ğüm gecedenberi kalbimde Bunlar da tescil edilince tikam almak için kendi gayret ve faaliye-
mücevberler kadar parlak ıhtiyat meslekler sınıfına ay- tiyle büyük ve kudretli bir donanma mey-
bir iz bırakan ve gün geç- rıJan binlerce kitinin de aı- dana getirdi, Akdenize bakim oldu. Son-
tikçe kendini daba faıla kcri hizmetlere tahsisi su- ra Cezayirde Garp ocağını kurdu, baıına 
aratan kızın ismi... retiyJe büyük tadiJit yapaJ- pek çok yiğit topladı ve adeta bir büküm· 

Bütün kelimeleri ayrı ayrı ması ve Çörçilin geniı ta- dar gibi yaıadı. 
bir beyecanJa takip eden arruz ordusu iımi verilen Sonra osmanlı PadiıabJarına dehalet et· 
genç kız, durduğumu gö· ordunun nihayet teşekkül ti, kuvvetli bir bük4ınet emrinde ise ea• 
rünce sordu: etmesi beklenilmelidir. kisinden daha pek çok işler gördü •e o 

- Söylemiyecek misiniz? o zamanlar bütün dünyayı titretti. Barbaro· 
. . . . . ALMANLAR sun bu muvaffakiyetleri hep idare yollara· 

- Ne olur söyleyiniz .• nı ve insanları kullanmasını billliği i~ia· 
Evet.. E•et, o kızın iımi? o dir. 

-Sonu ••r- Ne so··yıı·yor - Bu ıiddetli denizci ve bu büyük TBrk 
kabramını pek cesur •e biç bir tehlikede• 

)armış ~=t~~.nü l'•pmadığı gibi pek çok idareli bir Spor 
Haberleri 

--o--
Lik maçları dün Alsanc•k 

ıtadyomunda baılamıştır. ilk 
maç Göztepe - Ateş arasın
da yapılmıı ve neticede Ateş 

2 - 3 Göztepeye ralip gel
miıtir. 

lkir. ci maç Alhnordu - De
mirspor ara•ında yapılan · 
maçta Altanordu 6-4 galip
tir. 

Son maç Altay ile K.S.K. 
kartılqmıı ve bu oyun he
yecaah olmuıtur. K. S. K. 
dörde karıı iiç gol yaparak 
yenilmiştir . 

lstanbul (Huıusu) - Fe
nerbahçe ile Beyoğlu sporu 
a.aııada yapılan maçta 1-1 
berabere kalmıılardır. 

Ankara (Huıuıi) - Dün 
lik maçlarına de•am edil-

• miıtir. 
ilk maç Harbiye - Güneı 

takımları araıında cere,an 
etmit Ye Harbiyeliler üze 
katı on gol yaparak maçı 
ka.1anm11lardır. 

ikinci maç Gençler birli
ği-Dinçıpor arasında y•pıl
mıı ve 7 - 1 Gençler birliği 
galip gelmiıtir . 

Oç&ncü maç Ankara gü
cü ile Maıke .. por aratıada 

- yapılmışhr. Bu maçı da 
Maske sp«>r 1-0 kazanmıı-
hr . 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hutaneıi 

Rontlıen Müteha11ııı 
Rontken ve Elektrik tedaviıi 
yapılar. ikinei Beyler Sok•k 
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--o-- Maiyetindeki adamlarını biiınü iclareıi 
loadra (A.A)-8. Molo- sayesinde kendisine raptetmiı •e tıpln 

totofla mülikatından evvel Hasan Sabbah gibi onların ruhlarını ele 
bu millikat etrafında biiyfik almış •e her istediğini yaptırtmııtır. O, 

biç kimseye karıı kendisinin daha y&kaek 
bir glbültü çıkaran 8.Hitler kabiliyette •e meziyetto oldapnu ibaaı 
Sovyet heyetinin Berlinden ettirmemiş ye bütün muvaffakiyetleriai ar-
hareketindea sonra sadece kadaılarıaa medyun olduğunu ı6ylemit· 
umami ifadelerle hem Al- tir. 
manyaya hem de Sovyetleri Arkadatlarının bepıine ve her zaman 
alikadar eden meseleler bak- doğrulukla ve adaletle İf g6rmelerini •• 

kında bir anlaımayı ihsas 
ederek elde edilen neticeler 

hakkında sükiitw muhafaza 
eylemektedir. 

Çıkarılan ıayial~rla TDr
kiye, Sovyet Rus nBfuz sa· 
basına dahil olarak gösteril
diği halde Tlrklerin vazi
yetlerini aydınlahaaları ve 

kat'i bir hattı hareket itti
hazı zamanı gelmiı olduğu-

nu bildirenler Ruslar~ dtıiil, 
Almanlardır. 

Sovyetler bu neviden hiç 
bir miitalea dermeyan etme
mektedirler. 

Berlin içtimaına takadd&m 
eden güriiltiiler ve hayati 
bir tesiri haiz olacağına dair 
olan Alman beyanatı nasıl 

ae lngilterede, ne de Tür-
kiyede ne salihiyetli mah
filleri, ne de ef kirı umumi-
yeyi zerre kadar heyecana 
düşürmemişse bugünde teb
liğlerin ihtiyatlı ve müphem 
ifadeleri bu mabf illeri ve 

efk irı umumiyeyi heyecana 
düşürmemektedir. 

iyi mal6mat olan lngiliz 
mahfillerinde Sovyet-Alman 
görüşmeleri hakkında ihti-
yatlı bir intizar hatta hare
keti takip edilmektedir. 

kimıeye zülum yapılmamaıinı, merdane 
döjiiımeaiai söylerdi. 

Eline geçen ganimet mallarını çok acli
line taksim eder ve Ye kendisine de di· 
ğer arkadaıları gibi pay ayırırdı. 

Venedik müverrihi Barbaros bakkıada 
ıuaları söylemiıtir : 

-Devamı var-

Memurların yabancı 
dil imtihanlan 

-----ı---
Yabancı dil bilen memurların yeni ba

rem kanununa giire bir derece terfi ede
bilmeleri . için açılacak imtihan bu ayın 
18inde Aakarada, Dil, Tarih - Coj'rafya 
Fakültesinde, lıtanbulda iıe Oni•ersitede 
yapılacaktır. 

·~ .... '4 .............................. .. 

!BUGÜN TAYYARE Sl·i 
iNEMASINDA TEL:38481 
fÇA AKKALEi 
i GEÇiLMEZ . i 
ı Tllrkçe sözlü ve ıarkıla Askeri Film ı 
ı Ayrıca Mısırda ln2iJiz - ltalya Harbine ı 
S Ait Sinema Gazetesi ı 

! Matineler: 1,30-3,30-5,30-7,30-9,38 ı 
ıcumartesi Pazar günleril l,30da ilive ıeaaaaJ 

ı Talebeye her gün yalnız ilk matinelerde ı 
Salon 15 Kuruıtur ı ........................................ 

Milli Piyaneo Biletlerinizi ( SAADET ) 
klt••lnden •lınur ) ÇorakkapD Pollımukeıi k'artııı alo. flli4 Haıaa Talaıi• Ôadeı Telefoa 1497 



SAHiFE 4 (Halkın Sesi) 18 2nciTeı~ 

ZABITA HABERLE ı Kon C1anonun ihtiyatla kaışı.tT~rk Gazetele' 
da Berıine 2'İt- lanması lizım ri ne diyorla\'1 

Sarhoşluk, sarkıntılık mesimuhtemel eelen bir haberi! -~~~~~~ı~~c~ sahifcd' 
lkiçeşmelik caddesinde Nuri oğlu Meh- __ 0 --o--- w 

•et, sarhoş olduğu halde yoldan geçen Londra (AA) - Dün Pa · 1 Tokyo (A.A) - o. N. ~: Oogru gol 
Ctmal karısı Ayşeye sarkıntı lıkta bulun- riste ispanya hariciye nazı- Aiansınm hususi muhabırı Yunus Nadi bu başlık al· 
duğu s1rada Ayşe de suçluyu kaldırmak rı Suner ile Fransız başve- bildiriyor. 
suretile yere düşerek bir dişinin kırılma· kil muavini ve hariciye na- Domei ajansı Yankokta 
sına sebebiyet verdiğinden her ikisi hak- zırı Laval arasıqda uzun bi; bulunan lngiliz ~lçisinin baş· 
kında muamele yapılmıştır. görüşme yapılmıştir. Suner vekil B. Sougram ile iki sa-

Hırsızlık 
lkiçeşmelik Çivici bam.am sokağında 

Ahmet oğlu Abmet Temel oğlu Ahmedin 
bir ayakkabıoı çaldığından yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmeli t Salih hanında Hüseyi o oğlu 
Recep M ebmet oğlu Mustaf anın oda pen

. çeresiodeki camını açarak içeri girip pan
talon ve caketini çalacağı sır.ıda süç üstü 
yakalanmıştır. 

Bıçak taşımak 
Keçeciler ismet paşa bulvarında Hamdi 

oğlu Ahmet, Ahmet oğlu Hüsnü, lsmail 
oğlu Şahin ve Ali oğlu Hüsnünün Üzerle
rinde birer bıçak bulunarak alınmıştır. 

§Karantinada iman sokağında Mehmet 
oğlu Süleym,_n izdi\'aç vadiy.e Şakir kızı 
Emineyi izdivaç vadiyle kirlettiğinden 
suçlu yakalanmıştır. 

Alman hariciye nazm Ri· at süren mülakat yaptığını 
bentrobun da,·eti üzeriuc bildirmektedir. Dolaşan şa-
Berline hareket Aetmiştir ... Bu- yialara göre elçi Siyamın 
raya gelen malumata gore Fransız Hindicinisindcn is-
Sune~in ~l~an rical~ . ile tediği aru:i mtselesinde ln-
yaptıgı goruşmelere ışbrak "it A . ._ s· 

• b . . gı ere ve merı"amn ı-
içın ltalya arıcıye nazır - h t• · h . . yama muza ere ını, arp 
Koot Cıanonua da Berlıoe 1 . .. · 20 ·ı ma zeme~n vermegı, mı -
gitmesi muhtemeldir. yon do ! arJık ikraz atta bulun-

Mtıdrid (A.A) - B. Su- mı.ğı ve sair yardımlar tek-
nerin Berline yaptığı yeni lif etmiştir. 
seyahat lspanyol gazeteleri 
tarafından ilk defa olarak Başka şayialara göre ise 
bugün Paristen gelen ve lngiltere askeri anlaşma 
kont Cianonun da Alman~ yaprnak istemiş, başvekil de 

yaya jı?İtmesi muhtemel ol
duğunu bildiren bir telgraf
ta bildirilmiştir. Bu seyahat 

· hakkında hiç bir tefsir neş · 
redilmemiştir. 

omanya Baş-

bir haftaya kadar cevap 
vereceğini bildirmiştir. 

---o---

Halkın Sesi Hakkın Sesidir vekili ile 

Hüseyin Sırrı 
Paşanın 
Proğramı 

Kahire (A.A)-Yeni Mısır 
başvekili Hüseyin Sırrı Paşa 
Basri Paşanın proğramını 

bıkip edec~ktir. 

•en&•a· ·-••• •• Hariciue Nazıri Ro-
F AKIRLERE KOMUR madan Agrıldılar 

Belediyemizin, şehrimiz fakirlerine da
ğıtmak üzere (30) bin kilo komiir satın 

almağ• kar verdiğini seviaç!e haber al
dık. 

Belediyemiz, b:mire hediye ettiği sllyısız 
büyük eserlerle bfttün yurdua şükraoına 

ve beynelmilel Fuar ile de bütüa düoyantn 
takdir ve aferinine mazhar olduktan son
ra, şimdi de ona fakirlerin bayır ve dua
larını kazandıracak bu kömür· dağıtılması~ 
na girişilmesi her türlü takdir ve tahsioin 
fevkindedir. 

Yalnız bu hizmet ve himmetin soğuklıır 
basmadan yapılonınnı fakir halkımız na
mına istemekte kendimizi haklı görüyoruz. 
Çünkü: 

Hal kın Sesi Hakkın Sesidir 

ister Gül, ıs ter Ağla 
Sakalı gibi, parasını 

da eline vermiş! 
Evli bir adam arkad<?şın;ı. derdini yanı

yordu: 
- Yahu, ben bu karıda11 nasıl kurtuJa-

cağı m ; 
- Şikiyetin neden ; 
- Karı çok müsrif : Beni ktil cciecek, 
- Onu ya imana g\!tİr, ya boşa, 
- Boşayamam, çfinkii evin altı aylık 

masrafını oaa trslim ettim. 
Sakalı gibi parasını da Laranın eline 

teslim ettikten sonra karısının israfindon 
bahseden bu adamın haline : 

ıstar BOi, ister Ağlı 

Roma (A.A) - Romanya 
başvekili general Autenesko 
ve hariciye nazm düo Ro
madan ayrılmışlardır. Gar-
da Mussolini, Kont Ciano 
ve erkanı hükumet tarafın-

dan uğurlanmışlardır. 

General Doeo
le iltihakettiler 

Londra (A.A) - GeneraJ 
Libviyle gitmiş ve oradaki 
kıtaah teftişle şehrin iaşe 

işini tanzim etmiştir. Burada. 
hiç bir kimsenin ölmediğine 
memnun olmuştur. 

Vişi hüküı:netinin emrinde 
olan askerler de general 
Dögole iltihak ettiklerini 
bildirmişlerdir. 

Blum, Daladige ve Gam. 
len tevkif edildiler 

LoDdra (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Blum, Daladiye ve Gam
len ve eski hava naz1rı hak
kında tevkif müzekkeresi 
kesilmiş ve hapishaneye 
sevkedilmişlerdir. Bunları 

memleketi bilvasıta tehlike
ye koymak ve hiyanet suç· 
lariJe ittiham olunmuşlardır. 

13Alman 
Tayyaresi 
Düşürüldü 
Londra (A.A) - Dün dfiş· 
manın yeniden.; mtlhim hava 

Yeni kabinede dört nazır 
değişmiştir. Hüseyin Sırrı 

Paşa hiç bir siyasi partiye 
mensup değildir. Halkın bü
tün sınıfları başvekili Hü· , 

seyin Sırrı Paşanın tayinin· 
den dolayı memnundurlar. 

Yunanlılar 
ilerliyor 

Londra (A.A)-Yunanhlar 
cenupta Grammos ve Mo
rova tepeleri üzeriude mü-

him noktalar işgal ederek 
Arnavutluk arazisinde derin 
bir ilerleyiş kaydetmişler

dir. 
Grammos dağlarında Er-

sekayı işgal eden Yunanlı· 

la;ın burada açtıkları ateş 

Italysnların en mühim iaşe 

yollarını katedecek mahiyet
tedir. 

Atioa (A.A) - Cepheden 
gelen en son malômata na-

zaran lvaa dağının Yunan 
kıtaatı tarafından zap:ı it
mam edilmiştir. 

Yine cepheden gelen fa· 
kat teyit olunm!lyan bir ha
b2re göre muvasalatı kesi
.en 150 ltalyan tankı Yu· 
nanlılann eJioden kurtulmak 
için Yuğos)avyeya iltica t"t
mişlerdir. 

faaliyeti olmuştur. 13 düş
man tayyaresi düşürülmüş 

ve beş avcımız kaybolmuşsa 
da pilotların dördü sağdır. 

tında diyor ki: 
Bu doğru yol, komşu ~: 

dost Yunanistanın tuttuf 
yoldur. Büyük bir devlet t•' 
rafından vatanına ve isti~' 
lıaJine kasdoluilduğunu ı~· 
rür görmez tereddüdsüı ,ı· 
lit:ıa sarılmış ve nefis müd•~ 
faasının kudsi savaşına ıtt 
mıştır. 

Bu dava ve kavgada koJf 
şu ve dost memleketin şiıf 
diki muvaffaL:iyetJerine bl' 
del müşkülatla karşılaşacJ 
günler de olabileceğini o~ 
lar da, biz de aynı cesarc 

1 
le tasavvur edebiliriz. F•~' 
değişmiyecek bir netice "'~ 
dır ki onun üzerinde 0111~, 
Cla, biz de en ufak tere 
düd göstermeyi~ 1 

Müdafaa olunan hürtiYf 
ve istiklal behemal mu•• 
fer çıkacaktır. 

Bekleme Günleri 
"Tasviri Efkar" başm•k'' 

lesinde diyor ki: ,. 
Alelade ahvalde ve 111e• i 

lelerde bile bekleme güol~, 
sıkıcı günlerdir. Fevkali 
ahvalde ve mübim hidiıel' 
rin cereyan ettiği zamaDl• 
ise bekleme, büsbütün üı~' 
busbütün azap verici ve '' 
yıpratıcı mahiyet alır. r' 

Berlin mülakatından soll 

dünya işte böyle bir de~r;, 
girmiş bulunuyor. BerhO,J 
iki büyük devletin me• lı' 
ve selabiyattar ricali ac• r ' 
neler konuştular, ne k•'',. 
la.r verdiler ve hangi me•, il 
leler üzerinde nasıl uyutt ~ 
lar? fi' ~ 

Bu hususta az çok bir~-
kir edinebilmek için ser it ~ 
müz .\ke re itrilli müte•~ 
neşredilmiş olan teblii' 'f ~ 
tetkikten başka çare k•IJSI ~ 
yor. el 

1 Haıbuki reımi tebliğler~ tıi' 
ekseriyetle her hangi I 
mana çıkarmıya, batta b jl 
hangi birşey sezmiye iıı:ılı 
bulunamaz. ' 

Ondan dolayıdır ki b t 
hangi kimsenin, herb•" f ( 
bir meseledeki hatalı g6'

1
• 

şünü tenkit etmektense.'~ ~ 
ziyetin müsbet ıuretta ıo ,, ~ 
şafını beklemek yine 

1 
doğru harekettir. 

--o--
lskenderiyecle ~ 
Zelzele iki da-il' 

ı· 

devam etti "'' : 
Is kenderiye (A.A) - -

nidet1 iki dakika de~. b 
eden bir zelzele ormutl ~I 


