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lngiliz tedbirleri italy n • 
enız 

• • • 
tıcaretını mutazarrır 

• 
ış 

ALMANYA iN 

Vey9andın idaresindeki 
edenleri tedip içi 

ACI BiA iTI Fi 

ordular tehdi için değil, tehdit 
takviye edilmektedi ler 

ingiliz • ltalyan münasebetleri 
Sofya - Berliaden telefenlanıyor: Almanyanın askeri 1 Londra - Royter ajansı : Italyanm Akdenizdeki Iagiliz 

mahfilleriade Alman aıkerlerinin Nanikte uğradıkları fe- ı tedbirlerinin malıiyeti hakkında Romadan Londraya bir 
IAket acı bir liıaala itiraf ediliyor. Mütt~fiklerin bu cephe- sual vaki olduğuna dair olan haberler teyid etmemiştir. 

Öğrenilen birşey var ki İngiltere hükumetinin siyaseti ltal-
deki çemberi pek çok daraltmıı olduklarından ve oradaki yayı tutmak ve ltalya ile münasebetlerini düzeltmekten iba-
Alman kıtalarının mtltekül bir mevkide balanduğ•ndan ~•- rettir. 

layı tiklyette bulunuyor. Noneçlerle Mittefiklcrin bura- lngiltercnin Akdenizde bGyük tedbirler almasına sebeb 
daki muyaffakıyetlerini sGylememek için Müttefik lutdların Italyan matbuatı ile ricalinin sarfettikleri meydan okuyucu 
pek kat'i hicumlarda bulunduklarını Te fakat Almanların sözlerdir. 
mlldafaadan geri kalmadıklarını iddia ediyorlar. 

Belırad - Romadao bildıriliyor: logilterenİD kendi tica
ret yapurlarının Akdenizde dolaşmasını mennetmesi, Ital· 

yan vapurlannı• üzerindeki kontrolu sıklaştırması, Italyaa 
vapurlarını muayene için lngiliz limanlanoa gitmelerini 
mecbıırı kılmasını ltalyanın ticaretine büy6k darbe indir· 

diii için Ro•a mahfillerinde ba tedbirler zecri tedbirler· 
den daha atar olduia kanaatini izhar etmiştir. 

rimis de pekill takdir eder· ı lAivetmiştir. Ve Japon do-
ler. 

Londra - Veyrad ordu
ıaaun Balkanları tehdid ede
ceğine dair çıkarılan laaber
lere rağmen L6ndra mahfil
leri gtlnden glin~ yeklnu 
artan ve baılin ıarki Akde· 
niz•e deniz kuvvetleriyle de 
bir kat daha takviye edilen 

1 bu ordu Balkanları ve cena· 
bu tarki Avrupayı tehdid 
deiil, tehdid edenleri tenkil 
ye tedip vazifesiyle muvaz
zaf olduğanu bildir•iflerdir. 

nanmasına Yoholiama lima
nında toplanmasını emret
miştir. 

Almanya Japonya ile dip
lomatik yoluyle bu mesele 
bakkıada glrüşmelerde bu
lunuyor. 

londra da bu işga' hak
kında Amerikaya izahat ver
miştir. 

Halkın aeai - Bu işgal
le Müttefiklerin eline ne tü
kenmez bir kuvvet ve kud
rd menbaı geçtiğini karile-

Bitler Alma Gençlerinin 
Hayatlarına üzumsuz 

Yere Kıymaktadır ! 
Londra - BeJçıkanın müteaddid yerlerine indirilen bir 

çok Alman paraıltçülerinin bir kısmının imha edildiklerini 
ve ınütebakııının dv esir edildiklerini ya:ıı:an gazeteler Hit
lerin bir niimayiş makıadiyie Alman gençlerinin bu suretle 
hayatlarına koymasına mina veremediklerini yazmaktadır
lar. 

Grom konte torpiyorunun 
kahramanlığı 

Londra - Bdtığı resmen ilin etlilen Kodter Torpiyor 
"Grem" bir Polonya harp gemisi idi. 
Harbın başında logiliz filosuna iltihak etmişti. Kahra

mancasına dövüşen bu gemini• kaptanı mürettebatına bat
mazdan evvel şunları söylemişti : "Şimdilik bizim hükume
timiz yok, müdafaa edilecek sahillerimizde yoktur. Bizi• 
için vatan ve sahil bu gemidir. Biz bu gemiyi müdafaa 
ederek Polonya namını ve şerefini yükseltmek gayesile ha
reket ediyoruz. Bizim için Polonya bu gemidir, Ölünceye 
kadar onun için boğuşacağız .. ,, 

ASkerlili: Şubesin-
ŞANLI DONANMAMIZ 

Marmarda Manevra Yapıyor ----o,---
ITALYA 

Şanlı Y a•a..zumuz 
lstanbul - Şanlı donan- ı dar devam edecek ve ha-

maınıı Marmarada ınutad 1 kiki top ateşleri yapacaktır. 
manaYraları11a başlamıştır. Manevraya tahtelbahirleri-
B• tali•1•r 22 Mayısa ka· miıde iıtirak etmektedir. 

Ne Zaman:. 
Harekete 
Gececekmiş? 

-~-

Belgrad - "Politika,, ga
zetesi Romadan alıyor: 

Roma mahfillerinin fikrine 
göre Italya şimdilik kat'i bir 
hadiseye kendiliğinden atıl
mak istemiyor. Bunun için
dir ki lngiltere11in Akdeniz 
tedbirleri burada seğuk kan· 
!ılıkla karşılanıyor. Fakat 
Müttefikler cenubu şarki de 
karışıklık çıkarırlarsa ltalya 
da ı.arekete relmeğe mec
bur olala~aktır. 

M z 

B. EDEN 
Londra - Çörçilin kurdu

ğu 'kabinede kendisi Baş
vekiletle Milli Müdafaa ne
zaretine ve harbiye nezare
tine de ötedenberi Alman
yaya harp ilanını &is
teyen genç ve ateşin nazırl 
B. Eden, getirilmiştir. 

Harp kabinesini teşkil e
den beş kişilik heyette Çem
berlaynda dahildir. 

--111111111111111 ________ _ 

Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir 

Otobüs 
Ocretlerlne Zam 

Meseleal 
Şehir içindeki otoblslerle 

seyrü sefer 5 karuş iken Ye 

buna hikfımetin karariyle 20 
para da türistik yollar parası 
ilivesinden sonra laele4iye
miz de şehrin imarı içiD 
varidatı ylikseltmek maksa
diyle bu ücrete daha 1 k11r11ş 
zam etmiş ve şehir .eyrli 
seferini ' buçuk kuruıa ıı
karmıştı. Bu bir kuruş halka 
ağır gelmişti. Mesele gazete 
sütunlariyle Münakalit Yekl
letine de aksettirilmişti. 

V ekilet bunu muvafık ıör
muş olmali ki böyle bir ka
ıarın tasdikinden evvel tat
biki caiz olmadıiıııı bildir
miştir. 

Bu münasehet!e şua11 da 
ilive edelim ki: 

Biz bir gazeteci g~lizii ile 
de bu kararın halkımız ta
r fından iyi karşılandıiı ka
naatindeyiz. Çünkü görüyor 
ve işitiyou ki halkımızıa 
otobüslere olan rağebeti 
azalmaktadır. 

Ümid ederiz ki belediye· 
111iz V ekiletin ilatarı kadar 
halkımızın dileğini nazarı 
dikkate alacaktır. f;inktl: 

H llun&eaı 

mııııı•=lili•ııı::•HZô.-8~~~ ~&f!r
V aJİmİzİ 
Zıyaret Etti 

Dün öğleyin Alman kea
solosu Viliyet makamında 
"f alimiz B. Ethem Aykata 
ziyaret etmiıtir. 
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Bal• kanlarda lh H k .A manyatla b•l•aaa bltlln Bel~ika, Hollaada, Llk• ~ liN Su Ve Su Un .,.. aleluaa• dlişman tabalarınıa 48 saat zarfında l•"J 
Alma• tepraklarıaı terk etmeleri talep •lanm111tar. 

1 
lf: 

••ple loa tabalaroa meaıop olduklan 11far~tbııelır • 1, il hüküm sürmektedir ••ili, bir izdi••· _:~~~·11.111 •• k~. ~•ON 
--------' ----- Kı•a Tel2raf Haberleri 

Sovyet Rusya11111 Yugos)ayyadan backa Romanya ile de Bnkreı - Kabine istifa etıait 't'e tekrar kabia•1i 
'!I" Tataresko kurmaştur, 

&Dlacm&Sl S8VİDÇl8 karşılanmıctır Blikreı - K~sten•• limanına ecnebi ı••ilerl• 
'I' '!!:" battıktan sonra ıirmeleri m.enedil•iıtir. 

Sofya (l.adyo) - Mesko ... ada Sovyet - Yugosliv ticaret Bükreşten alınan son haberlere g6re Mosko•a bilkl•etiaia f el l9 Al ı· arıt 
Amsterdam - 24 saat ıar 111 a •a• ıc 

laeyetleri arasında de't'am eden mlizakereler Moskova ricali Romanya hariciye 11ezaretine vermiı olduğu soa teminat 
nin gösterdiği hilsnüniyet sayeıiade Belgrad mahfellerinin Rume11 umumi efkarını son derece seviadirmiş ve laer türll ra zapt edilmiştir. k b 1 tir~ 

Pariı - Londraya gitae ftzere •raya ge en 
memnununiyetini mucip olacak bir surette neticelenmiştir. tereddüt •e endişe balutlarını daiıtmıştir. •etecileri 15 Mayısa kadar Pariste kalacaklardır. 

Macarlar, Italyan - Miittefikler 
harbine ihtim'.al vermiyor 
B•dapeşte - Macar mahafili Akdeniz •eselesindeB bir 

lıarp doiacaiı kanaatinde tleğildir Buradaki razeteler ele 
ba yelda mfUalea yiiritmektedirler. Sebep olarak ta "in.ili& 
ma;lap olmaı:, e inadıaı yeriae soruk kaahbk ile retirir, 
lıtaao bilenler GDUll ile kafa tutmazlar,, dftıturUllD fÖlterİ• 
yorlar. ______ .. _____ _ 
Orta Noryeçteki Muharebeler 

Stokholm - Orta Norveçte büyük muharebeler eluyer. 
Almaa kıfaları Ester vadisine bira:ı ilerledik~• Noneçlile
ria yaptıkları ini lıftcumlar karşıııada pek çek telefat ve
rerek ric'ate mecıbar kalmaktadırlar. Almanların lıta btl
c•mları sırf lııuradaki ıosayı elde etmek içindir. ______ ... _._.. __ 
MUHIM BiR TEKZiP 

Lendra - Stokbolmden ltoyter ajansının öğerendiği11e 
g6re, Moneı ordusaaun terlaiıi laakkında Alman propaian
daıının •erdiği haber doğru değil.lir. lfmwmt seferberlik 
kakkıadaki irade yakındır, Almanlara teslim oJdukları ıayi 
olunan Noneç kıt'aıı bugün Almanlarla bojaz boraza çar
pıımaktalır. Ba Anda bu kıt'a Rerosa ille Strena •adi
shıde boi11ı•aktadır, Almanların bütiin taarraılarını kır
maktadır. Nitekim ba harpte Almanlar il.arp •eydanıntla 
ylı kiti llii bırakmıılardır. 

HOLLANDA VE TARiHi 
·--~-~ .... .-~~~~-

-Dlink i\ nushadan devam- tplaalie kongresinde Avru-
Şişman Claarles ( : Şarl) de pa devletlerince tanındı. On 
bu memleketi kontluk haJi- yedinci asırda, Fransa ve 
ne retirdi. lngilterenin rakibi olarak bü-

Daha sonra Burganya dü- yük rol oynadı: On dördün-
kası Phillppe ( : Filip) Hol- cü Loius ( : Lui) ile epeyce 
landayı asrın icap ettirdiği ve hayli muvaffakiyetle uğ-
manada devlet haline sok- raştı. 
•uııtur. ı Büyük inkılabı müteakip 

Hanedaıı izdivaçları sebe- Fransız orduları Felemengi 
bile, felmenk Avusturyaya, istila etmiştir. 1795 de 
sonra ispanyaya geçti. Fa- - Hollandanın ilk halkıDa 
kat bu ıon devletio müste- izafeten - Batay cilmhuri-
bit hiikimdarı ikinci Philippe yeti kuruldu. 1806 da da 
( : FiJip) HoHandayı 6yle Hollanda krEtllığı vücuda ge-
ezdi ki, memleket isyan et- tirildi. Napolyon burasım 
ti. Müttebid eyaletler ismile 1810 da Franıaya ilhak et-
bir cümhuriyet kuruldu. Bu- ti. 1815 de Belçika ile Hol-
nun da başına Orange ha- landa bir tek devlet halin· 
nından Guillaume ( : Giyom) de toplandıysa da 1830 da 
devlet reisi olarak retirildi. biribirlerinden ayrılıp mils
(1579). Bu devlet, 1648 Ves takil devletler kurdu~ar. 

.................................... .... ............ .. 
i Elhamra .sinemasıadaa i 
ı Bugün matioalardan iti•aren 1 
ı Beyaz perdenin KOMiK KRALI ve hepimizi• sevlliği ı 
ı HAROl.D LOYD (LUI)nio en son çevirdiği işsiz komedi ı 

1 Türkçe S~zlü i 
! FIAA YUNUN KIZI i 
t AYRICA: :stanbulda yapılan 191 BALKAN KO$'USN ı 
:ve Metro jernaltla en son ve en mübim MARP haberleri ı 
t SEANSLAR bergln: 1.3G 3.31 5.31 7.30 •e ,.30 da ı 
ı C•martesi ve pazar 11.38 de •e laafta arasıntla lıer gün ı 
ı 1.3Q de ı 
ı UCU2 HALK SEANSt..Altl .-ardır ı ...................................................... , 

Londra - Cebelüttarıkın ıeyri sefaine kapatıld•.~r·ı 
ir .-erile• laaberlerİD tamamiyle asılsız olcluia ltil.&ırı -Ruslar l•tonya Hududunu 

Tahkim ediyor . ----·· ~-·---
Stokltel• - .Ruslar Estonya hudndantla 1914 tarihi•de 

olduj'u gibi talaki•at yapmaktadırlar. Bura.laki ekalliyetler 
lsve~li oldakları için bunların hicretine karar •erilm.iıtir. 
a. halkın bir kusmı Mayısın OD betine kadar hir kıımı da 
Haziranın biriae kadar buralarını terk et•eleri bildirilmiş
tir. Bu alaali Ineçe müracaatla kendileriain iıklnını iıte
•İşleşlerdir, _____ .. ,,,,__ ____ _ 

Norveçteki 
fırkası 

altı Alman 
nerede 

Stokhol• - Almanların Norveçe fı~arabildikleri general 
fJayşer k11•andasındaki 25 bin mevcudhı ' fır kanı D .. Dyftk 
kısmı Narvik mıntakasındadır. 

Amerika dan 
BELÇiKA VE HOi.LANDA· 
YA Y ARDIM~ARIN ARKASI 

KiSIMIYICEK 
Londra - Belçika ve Hol- , 

landaya Amerikan Kızılha
çıaın gönderdiği 100 bin 
dolardan mada ayrıca sıh· 
hiye teşkilatı rönderecektir. 
Amerika zeginleri Kızılbaç 
teşkilatına bu husustaki yar
dımını 9oialtmak için müte· 

J madiyen büyük mebliilar 
ı yatırmaktadırlar. 

zabıta 

, ........................ .. 
haberleri .. Sun'i Yağmur \lJ!! .. ~8;!e!~~J 

Karşıyakada Celal ~ey y ag" acak mı? Dünkü Maçlar 
sokağında oturan Sulhıye 
yanhıhkla lizol içtiğinden Sovyet Rusya 1111n'i r•i•ur 
tedavi altına alınmıştır. yağdırmak için tecrlibeler 

. . . muvaffalıiyetle neticeler ya-
l Şehıtlerde Nacıye rıza- pılmaktadır. Tecrübeler •a-

sile Muıtafaya kaçmıştır. vaffakıyetle neticelenirse, 

f Tirenin Arpadere klS- gurak mevsimlertle muayyen 
yünden Hayder 16 yaşında arazilere yağmur yağdırıla-
Fatma dedeyi kaçırıp kir- bilecektir. Yakın göl veya 
!ettiğinden yakalanmıştır· nehirden alınacak ıu 20,010 

motörle işliyen tulumbalar 
vasıtasile yükseltilecek ve 

oıyükselen sular yağmur dam
laları halinde arza diişeeok
tir. 

-~-

D!a öğleden ıoora saat 
onbeıte milli kiime •açları
aa Alsancak stadyumunda 
devam etlilmiştir. 

Birinci maç Altay ile Ma
hafız gücl arasında yapılmıı. 
Altay bire karşı iki ile Mu
hafız glicüoli yenmiştir. 

Saat 17 de ikinci maç 
Sençler birliği ile Altınordu 
arasında yapılmış ve netice
de sıfıra karşı birle Abnordu 
yenilmiştir. 

--o.---

Maymun kılları yeni Cezaevi 
Izmirde yapılmakta olan 

HÜLASASINDAN SAÇ- yeni cezaevi binaşı için tet-
LARA il.Af! kikat devam etmektedir. 

Cenubi Amerikada Peru' da Yeni cezaevi yapıldıktan 1 
bir cild doktoru saçların su- ıonra eskı bina yıkılark 
kutuna mani olmak ve ye- Bahribaba parkına ili'f'e edi
nidcn çıkarmak isin bir ilaç lecektir. 

-o-bulmuştur. Bu ilaç maymun 
saçtarınıa hülasasmdan elde 
edilmektedir. Tenis Kulübü 

Bu serom başa zerk edil
meden evvel baştaki saçlar 
tamamile yolunmaktatlır. Oa
dan sonra tedavi başlamak
tadır. On beı günde yeni 
saçlar çim misali aeşvlinema 
bulmaktadır. 

Bunda mühim bir mahzur 
vardır. O da bu yeni saçla
rın tamamile simsiyah elma
sıdır! Malôm olduğu üzere 
maymun kıJları hep siyahbr! 
Şimdi Peruya giden saçsız
ların sayısı tahmin edilemi
yecek kadar çok imiş!.. , 

Tenis kullhünün açılma ' 
tireni dün öğleden sonra 
K.ültürparkta yapılmıştır. 

Tenis kulübü müesseseleri 
namına diş doktoru Ali Ha
lim Bayar tarafında• bir 
nutuk söylenmiıtir. 

••l•nler, Bldanler 
Ankara Hukuk fakültesi 

direktörii B. Cevdet Demir
ok Ankaradan şehrimize 

. gelmiş, Felemenk fabrt kon
solosu bay Moris Dutil Is

~ tan bula ritmiştir. 

----------------------- -~~~-~~ 
Dr. Fahri ltık 
lzmir Memleket Hashnresi 

Rontken M1itelıasaım 
Rontkenveeldtrilr t•IÜı•i• 

yapılır ıkinci Beıler So 
No. 29 TELEFON 2542 

Satılık Motör 

Sıhlıiye 
Tayinleri 
Kuşadası belediye 11 

memurluiuna Dörtyo~ ,llıeıı 
diye sıhhat memura t• 
Ôı:can 1 O lira maaıl• 
olunmuıtur. . 

Tire]hilkômet hekiıllı: 
Çivril hazası blikllll' 
kimi Necmedd.in Ak 
mez 55 lira maaıla la•~ 
sız olarak tayin edil .. 1~ 

Seyyar ııbllat 111~ 
ŞeTket Ayaka '' lir• 
b:mir deri diıpaaaeriıa• 
edilmiştir. ~ 

Mecbui hizmeti ~ 
balan Silifke hükt•et 
mi Edip Çahıkan 1z111it 
leket hHtalaa•eai ld•~ 
aıistanlıtına tayia ol•ll 
tar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.-~~~~...;.. 

Az kullanılmış •e iyi bir 
vaziyette 4 beygir kuv••· 
tinde lngiliz ( R U S T O N ) 
markalı bir moter satılıkbr. 
İstekli elanlar Izmirde Gazi 
bulvarında 22 numara Ali 
Ti••r• •lraaaat etsialer. Milli Piyan'l'o Biletlerinizi ( SAADe T ) Kişesinden Alı11• 
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