
10 Nc·~~·11:~·5949 .. *i 
Çarşamba f 

a 
................................ 
i Sahib, Neıriyat A•iri Ye 8q ıı 
• Muharriri SIRRI SANLI 

EF~;!'~~k?,~•)'_hğı41iral 
ON 3503-Fiyab 100 parai CSi 

i idare: lzmir 1 inci B. •okatında i 
i (H. Sesi) Matbauınd~:baaı~mışbr i 
i Geç111iyen yazı •erı r1erılmez ı 

~ ............ .,::;,+: .. :::ı;.. .. .:::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::~:::::::::::::::::: : .............................. : 

DENiZ HARBi BOTUN BASLADI 
himaye

ne denir? 
- erlin 'ia reami bir teb

te~u . liiini okuyoruz. B11 
't iin en canlı ve ayaı za· 
d llda en komik noktaıı ıu· 
"· ·s· b · · ı h ftk ', iZ U yeDI ışıa a-

l etıaıizi Norveç hükümet 
•' llıilletini himaye etmek 
~' •1111 her hanıi bir tebli-

1
,dea kurtarmak •akıadile 
'Ptık.,, 
-..ı''~• ne derainiz? Hadi
it '1ia milletletle acı bir a
~ daba doiruıu, muhare
&ı. ria katı bir cilYesi de
-. llai? 

Bu Sabahki Radyo Haberleri 
Paris - Norveçin rarbintla blylk bir deniz malaarelteıi 

oluyor. Alman Ye mlttefik filoları birbirine rir•işlerdir. 
Alman radyosunun bu bapta mubaliialı •alumat Yeraesine 
raimen Inıilizler N or~eç sabilleriade bulundukları için ne
tic~den cYYel bir teblii yapmıyacaktır. 

Loddra - Noneçlilerin azan müddet mtıdafaa edebile
cekleri kanaatini buraya bildirmişlerdir. Britanya Norveç 
aahilleriae asker çıkarmıyacakhr. Harbe denizde• ve haya
dan devam edecektir. Bu ıuretle biiyük harpler iki cephe
den olacaktır. 

Paris (Radyo) - Dani•arka ıahillerine Inıiliz harp re
m ilerinin müessir ateşi başladı. Son alınan haberlere röre 
batirılan iki Alman aırhlısındaa maada ilçüacü Alman zırlı-
lııı ela sakatlanmıştır. ' 

Londra - Bazı tekziplere rağmen ineç ıeferberliği em-
ri vakidir. lsveç Alman teklifiaı reddetmis ye müdafaaya 
karar ver•iştit. Fakat keıadiıine dokunulmazsa bitarafhğı-1 
nı muhafaza edeceğini Ye Alman ko trolinii kabul etme- ı ............... ~············· 

t 
diiini Almanyaoın llti•atom teklindeki not•sına ceYaben 
bildirmittir. 

Oslo - (Alaanların eliae reçen radyodan:) Alman luı· 
•aadanlıjı bir be1aana•e aeırederek elaaliyi işi ve rücü 
ile iştiıale ve yeai hik6•ete itaata davet etmiıtir. Kaçan· 
ların da tlöa•etİ taniyeıinde bulunmuştur. 

Londra - Çemltcrlayaın beyanatına göre Alman gemi
leri açık deaizlere çıkamadıklarından harbe iç taraftan 
deYam edeceklerdir: Asker uıkarmak için yeni bir plin 
hazırlanacaktır. 

···········~··········· ..... 
Almanyadan ita yaya ayır 

eelmiyecekmiş!. 

I:akat bir milleti himaye 
=-~k için onun toprakları
ti~emek, hürriyet Ye is
~ı· •oi bir çocuk oyuncağı 
'- ''e ıetirmek, onun yıllar
• •e yıllarca binbir zahmet 
~ ~~~•kirlıkla vücuda ıe
~li bin tilrli terakki, 
~ • Ye medeniyet eserle-

Macaristan Herhalde Roma -

Sofya - P riste çıkan Populer gazetesi Alman-Italyan 
dostluğundan babıedip şu hakikatleri ortaya döktiyor: "Ital
yanın Alaanya ile olan ittifakı ltalya için henüz bir fayda 
temin etmemiştir. ltalya yalnız: Alman menfaatine ilet ol
m•ştur. 

Paris - Noneçin küçük filosu Almaalara ihraç kuvvet
leriDe ~ütlıiş zayiat .-erdirmiştir. Norveçliler sonuna kadar 
a•ka.vemete alıdetmişlerdir. 

._ bir anda yok etmek de-
d •le iıe böyle himayeleri 
~lllanlar için temenni et-

yadaki Yerlerini Alacakmış ••• 1 

Nevyork - Asoşeytet Pres gazeteainin iıtibbaratına ıö
re Graf Teleki parlamentonun hariciye komisyonunda be
yanatta bulun'6rak Romanya idaresinde olan Macar toprak
larını geri almağa Macar hiikimetioin kararı iktizasından 
olduğunu söylemiştir. 

Paris - IskandinaY sularında Alman nakliye vapurları, 
Alman harp gemilerinin himayesi olmadıkça yerlerinden 
kımıldamamaları için Berlinden emir almışlardır. 

Roma - Mcsajoro ıazetesi iki SoYyet harp remiıtinin 
Viladi Visteğa gittiğini haber veriyor. ,1 le en akıllıca bir hareket 

"· ~•ıaıız başvekili Bay Pol 
'- oaun Norveç hükiimeti
t.~'1.laıtırdıiı tebrik yardım 

Yeni mili Nor-ııtalyaa askerleri Düçenin eös-ıy eni bir fikir 
veç kabinesi tereceği tarafa saldırırmıı abidesi?'''!' 
Pariı {Radyo) - Norveç •••••• ••• • a_ ii ile Inıiliz başveki 

...: Çemberlayn'ın yeni Al
'-' tecavlz:i hakkında kul
a& datı çok kuvvetli liıan 

kabinesi diia ıeç vakit iıti- Pariı - ltalyan ıaz:etelerinin ıon riinlerde mahud 
fa etmiş ve yeniden milli bir (Avrupanın yeni haritası) mlna1ebetiylo Franıaya hticum 
kabine teıekkiU etmiştir. etmeleri Ye Fransız blkAmetioia bıı laarita ile allkadar ol-

~ •clttmiıtir ki, bu defa 
ti:~•ç milleti Finlindiya 
~•lnız bırakılmıyacaktır. 
~- il Londra ile Parisin 
'1- Yeni facia karşısında 
"•ka.iı tavır ve laarcket ge
lır lııgiliz ve Fransız dost
••''Qun en parlak bir eser 
til lllahiyetini ve g-erek in- ı 
~-ltre ile Fransanın askeri 

Kabine derhal bir beyanna- duiunu rören Franıııı ıazeteleri aruıada Populer ıazetesi 
me neşrederek b.alka soğuk şunları yazıyor: 
kanlı olmaları tavsiye edil- "ltalya ıazeteleri, ltalyan aıilletiaia laarbi iıtemediğini, 
111iştir. fakat bir ıüo B. Muııolioi harbe karar verirse Italyao as-

• - • - kerleri onun göstereceği tarafa saldıracağını yazıyorlar. Bu-
Akdenİzde nunla beraber bilinmelidir ki Roma - Berlin birliği yalnız 

abıoka Almanyayı kazandırmak kabiliyetini vermiştir. Fakat her 
memleket hazırlandıktan senra ltalya da böyle bir sergü· 
zeşte atılacak olursa kendisi için zararın klrdan faz a ola

~'etlerini meydana çı· 
llıak babmından çok 

~ ~irrı hakikatlan ifşa et
olacaktır. 

SIRRI SANLI 

Londra - Bay Çörçil diio 
askeri kabineyi topladı. Ak
deniz, Adiryatik denizi ve 
Is andinavya sularında ab
lokanın sureti tatbiki karar
laştırıldı. Birçok torpito ve 
mubripleri meçhul semtlere 
laareket ettirildi. 

~ Alman imparatoru Ru• Çarını Naııl Aldattı? 
~,au. sayede elleri iz canımızı kurtarmak kayiuS11na 
.._·.~lliu zaman bu ... aletlerin de kaybolması ih-
~ olaıadığından en de beme11 işime başladım. 

~l •lr•lar yine ıiddetlenmif hl. Bu yüıden bizim .le 
-.1

1t~bil•emiz zorl ştı. Ayni zamanda okzijen maki· 
'-t~:ı de yeniden durduru~~ak ~b~iyacıını gösteriyor
li~ · lunuala beraber denız:ın dıbı.n~e ~u kadar çe
-.,t 0Yııaldıldar yaptığına ıöre denızın yuzilnde kıya
._, 1•r koptuiunu. denizaltı ıemiıinin bir yerde dura
..._:••ıadan dahi anlıyordak. Arkadatım bana sor· 

....._ •'1 !•karıya ıu iıareti Yerdi: 
'•r· .~ıırhldarı 9ekiniı, bize de ylz• çık•ak imklaı 

ı,,,, 

-._,~69ttteye çıkhiımız zaman önömlize ilk 6nce ku
M1a '" ~ktı. Bu kere de bot ol ile ıeldiiimizi görünce 
-.; •11ratı aatı. Fakat bize bir ıey söylemedi. Söyle
~d; dtı laaklu yoktu. Zira •da görüyordu ki hrtına 

1) •ad•n fazla idi. 
"''le Oir•ıu ben çok yorulmuıtum. Seatlerce çelik keı
'-tiı· •e delik açmakla u;raımış kadar yorrondum. 
~ ... •ıleria bu batan harp gemısinden geçilecek bir 
'-li) •ç.ıneıya kadar daha pek çok uğraşacağımızı 

,. Otd11ın. 

\ı,~ le,~ ınn, bir kaç kere daha denize indik. Sü
bır •llcuda yapıprak kaa emdikleri gibi biz de 

oai'ını ıörcektir .. " 

Çin Harbi Nasıl e ·ter? 
Loodra - Havas : Londraki Çin elçi i buıı-iin beyanatta 

bulunarak tlemiştir ki : "Eier Amerika vo Blylk Britanya 
Jap•nyaya lizım olan maddeleri vermezlerse Japonya ela 
barba altı ayda ve en ziyade bir sonecle11 fazla deYam et
aej'e kadir olamıyacaktır.,, 

~~~~~· ...... ~~~~~ 
Yeni facia hakkı tla haberler' 

Ro•a - Fransız ıazetelerinin tefsirleri: "Petijurnal,, di- 1 
yor ki: "artık diplomati" ~ müz karo Ye 111uharel5rİ bir 
tarafa bırakarak hem.en NHYeçin imdadıaa ketmahyız,, 
"Maten,,ın fikri: "hakiki Ye ciddi harp şimal tieniıinde 
baıhyaeaktır. Ona a-öre dananmahyıı.. "Lejur,. un aıiita
leası: "yedı aydan beri deYa• eden laarp biiıbltla yeni 
bir safbaya girmiş oluyor . 

Atina - Lord Halifaksın Nerveç ve P'ıansız ıefirleri ile 
Ye Pol Denyonua yine Norveç sefiri ile mölAkatıarıua bl
ynk bir ehemmiyet atfohınmaktadır. 

Pariı - Geçen Uumt harpte lngilizlerle Franııaların 
ti•al denizine d~ktökleri sayısız torpillerin Alman tahtel· 
bahirlerine yaptıkları ıararları Almanları• akılları•clan 
çıkmadıkladaa ba defa alellcele bu iııal laaretetine ı•ç
meleri•e 1ebep oha•ıtur. 

Pariı - Çemt>erlaynın yeni iıı•I facia11 laakkıada "Al· 
maoların en yabşiyane hareketi enların nihai ıaaj'labiyetle
rini tacil edecektir.,, mealindeki s6zleri bura raseteleri ta
rafından taktirklr bir lisanla tefıir edilmiıtir. 

Paris - Danimarka ile Noneçin İfgal bidiseıinia cihan 
umumi efklrında bilbasH Amerika siyasi mahfilleriade 
'hasıl ettiğl kfıtl tesiri ıidermek içia Berlin biikfimeti, bu 
iııaıler •uvakkat elacait•• ilia et•ek mecbariyetini laia 
etmittir. 

Y erıi bir medeniyet abi
desi kuruluyor bu abidenin 
bir fikir anıtı olması için 
hunu mitef ekkir baılardaa 

yap•ak isteoiyer. Javallı 

yirminci medeniyet aırl ne 
dererelere dllıtiı?Ulf 

Asri Bir ~"''T 

AFRODIT' 
-oo-

Tercüme eden : S. S. 
-29-

Ah, ,u erkekler, ılk ıır
dUkler ı lllr kıza yaplla
eak muameleyl lalle 

tallaelerdl ... 
Ressamın bu sizleri bana, 

ona karşı büyük bir itimat 
verdiğinden bize yeni bir 
laayat bahşeden eski ıarabı 
da ıittikçe artan bir uYk 
ye neş'e ile içtik. 

Yalnız benim neı' ~ içtik. 
Yalnız beoim neı'e Ye 

zevkimi ıölıelendiren tek 
bir diıüacem, daha doj'ru
ıu, bir ilzüntüm vardı Kea
di kendime, acaba diyord•m, 
bo ressam da bana petia 
olarak yerdiii dolarlara, b&
yik bir ıeYinç ve ıetaret 

içinde yedirdiii leziz: bir ye
meğe, içirdiği nefis bir ıa· 
raba ıüvenerek belimin ia
celiğini ölçmeie kalkışa• 
avukat ıibi bana ilk natta 
saldırmak iştiyecek mi? Ah 
şu erkekler! Biraz izzetinef
si olan bir fCnÇ kızın YIOU• 
duna ilk i'Örilşto saldıraak
la oaun tamamea kalbiai 
kayt.ettiklerini bir itilseler, 
muhakkak terbiye Ye irade
lerine lalki• elaak için bir 
aı: daba fazla ı•yret rhte
rirlerdi ... 

Genç ıan'atklr ile kartı 

karşıya ıon mey•amıala bir
likte aon şarap lc:adelaini de 
ta•amladıktau ıonra yeni 
patronum bana ıayet aaıik 
ve mültefit bir telteui•le 
teklif etti : 

- Şimdi Atelyeme reç
mek iıter mi•iniz? 

- Memnuniyetle. 
İki dakika sonra atelyey9 

2'eçtiği•İz zaman reıaa111 .. a
na şık ve zarif bir parayan 
i[lsterdi Y• lltfea lturacla 
aeyua•ak aala•etiıai ilıtiyar 
ediniz. 

(DeYaaı •ar) 

-Izmir A kerlik 
1 Şabesinden : 

• 
$ubeaiule kayıtli laar' 

aaltUlerile şelait y•tialeriaia 
ıeaelik Y•klaaaları ipa ıu
beye alraeaatları itin ıa· 
be ya •lraca atlan •akatl .. a 
illa ed ildiii laalcle alddetia 
hitmeıine rat-•• ı•rek 
mallllerden Ye ı•rekae ı•
hit yetimlerinden benb •l-
racaat etmiyen ~ekhlr ••I· 
dariyetleria• •abal kalma
mak ilzere b• yekla•atla 
bealb: •llracaat etm••İf 
olanların 15 ni•an 940 rl
nlne kadar behemelaal ıa
beye mlracaatları lln•u 
ehem•iyetle ilin olunur. .. 
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~~~~~-.. ~~~~~ 
lzmir Nefaset Basımevinde çok nefis bir surotte basıla , 

genç ve m .. steit şairlerimizden Bay B. Şarbmlkan tarafın

dan yazılan "hıçkırık" adındaki hissi ve içli şiirlerle dolu 
bu küçük kitap biJlaassa Izmir gençlik ve edebiyat muhitin
de kayda layık bir tesir uyandır ıştır. 

Bu günkü h.acmimiz dolayı .. ile ancak bir, iki küçük par· 
çaıını aş ğıya nakledebildik : 

"G•rbet Yolları,,ndan : 
Uzaktan çok uzak bir yuva kurmuş, 
Bu _hasret içinde bir feryadım var .. 
Binlerce yolcuyu kalbinden vurmuş, 
Ah gurbet yolları, ümitsiz yollar! .. 

"Tirk uçucularınn,,dan : 
Uçunuz vatanımın bağrında binlerce yıl, 
Oasekiz milyon Türkün kabartar~k göğsünü .•. 
Şu engio gökyüzünü koparan o kıpkızıl; 
Kanadın biri KEMAL, biri İSMET İNÖNÜ!. 

"Gel beııden uzaklaş a"dan : 
Yıldızlar bulutları devirdi üzerime, 
Sonsuz uzanan yollar bir alev gözlerime, 
Sürerek çekildiler, derdimi döksem kime? 
Beni yalnız .bırakma ıel benden uzaklaşma. 

"Kardeşimin ölümü,, nden : 
Biraz sonra yürüdü karanlıklar içine, 
Gözlerime uzandı göklerden birkaç bulut .. 
Beni geri çektiler takılmışken peşine, 
Kalbime yuva kurdu gizömden kaçan tabut ... 

"Uı:aklaşınca,,dan : 
Şu küçük kalbimde hicran taşınca 
Çırpındım, çırpandım kanadım koptu. 
lir rece uyarken Uzaklaşınca; 
Karanlık kalbime zehirden oktu. 

"' . 
H~niiz pek geç olan ye parlak bir istidat vadeden B. 

Şarlıalkan'ı, az •aman zafanda gösterdiği bu yüksek istidat 
Te kalıiliyet aişanesiaden ve muvaffakiyeticdcn dola·ıı teb
rik etmeyi bir kadirşinaslık adevi saydık. 

lzmlr Mull•• bei hususiye MUal rll~Un en: 
Uu.baaaen satı, Sadeli 

Lira Ciasi 
100 Ev 

No.su 
37 

Mevkii 
Karşıyaka Bahariye mahal
lesi Bahariye sokak. 

ı 

Illani Hu•usiyei Vilayete ait elup yukanda meYkii cins ve ka
p• E•. su yazılı bir bap hanen.iıa Hhş bedeli ef'aten ve pe,inen 
itl .. mek auretile mülkiyeti aatılınak üzere 3-4-941 ıününden iti-
1.area •• boş J'ID mlddetle açık artır•ağa çıkuılmıştır. Satış 
ıartlarıaı öpeaaek iıtiy••lerin herg ı:ı. muhasebei Has.siye m • 
tllriyeti~Yarillat kaleai11e ve poy aürmek İ•tiyenlerin de ihale ta
rUai elaa 18-4-940 Pert••~e eüal sabah saat 11 de yüzde 7 ,5 de
pezHe aakbwdarile birlikte Vilayet tlaimi eac eniae müruaat-
1.uı ilaa eluıur. 1162 

........................................ " ...... " .... 
1 E ha=~· •atinc~r~• itibaren I d 1 
:Bmrı,, b:miri sonsuz neşe ve kabk lıa tufarmıa b f:acak, se-ı 
: nenin en biyük kometli şala.eseri, İşte dünyanın ea şih- ı 

:retli ko- R L J ı 
ı mikleri - ı 
ıt arafından en son olarak yarahlan ve bugüne kadar ıi- ı 
ıriiimemiş derecede g·üldürücü sahnelerle dolu olan ems .. lsiz ı 
ı bir Komedi Harikası ı 

i Z F i 
ı TÜRKÇE SÖZLÜ ı 
ı Ayrıca: Milli Şef iaizio doi Anadolu seyulıatleri ve sc- ı 
ımalara hükmeden kartall rın filmi. Metro jurnı.ılde: d nya-ı 
:Oın en son harp haberleri, - Seans! r: hergin 1.30 3.3oı 
ı 5.30 7.31 9.3 da başlar, cu nrtesi ve pazar ll,30da Teı 
ı hafta arasında her ıin 1.31 da ucuz halk seansları •ardır.ı .......................... .. ........................ .. 
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Polislerimizİll i 
1 

f dakarlığ~-· :~bQn 
Kısa Telgraf 

berleri . 
~~~--~ .... --~-----

Sofya - Londradan öğrenildiğine röre Balkanlarla iş 
yapacak olan yeni ticaret şirketinin adı: . l -

Ankara - Diakü Parti 
~ 2'rub içlimaında Harıciye 

lzmir emniyet mü.liirluf
0 t(~ 

teşkil~tı •ensupları zetıelt 
felaketzeaelerine e•velce te· 
berrü ettıkleri 2451 Jirad•' 
başka yeniden 300 lira Cf•· "lnıliş Komerşal Kerporeyşin Limited,, dir. Bu şirket 

Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye Romanya, Yugoslavya 
ve Macaristanla alışveriş edecektir. lu şi ket idare mecliıi 
reisi Lord Sıyntondır. Bu L.ord Ingiltereniıı en maruf fah
ri acılarındandır ki, evvelce ticaret ve mistemleke nazırı 
idi. Bundan başka idare meclisine lngiliz iktisadıyatını ida
re eden e.n maruf firmalar girmiştir. Bu şirket Britanyanın 
ucnuıni iktisadi polittkası dairesinde çalışacaktır. Nisanın 
onbe,iode işe başlıy · caktır. 

1 
Vekili Bay Şükrü Saraçoilu 
son h.idiıeler hakkında iza
hat ver iştir. 

ha teberrü etmişlerdir. ___ .... __ _ 

Bu şirketin vücudu burada iktisadi harbe bir amil olaca· 
ğ'z kanaatmı vermektedir. Şirket Balkan mahıüllerinio en
mühimlerini ve Almanyaya ihtiyaç olanları alacaktır. Bu 
şirketin sermayesi gayri mahduttur. Bn sermaye hükumet 
b.azinesinden verilecektir. 

~~~~-.. ····~~-
itler A i Hücumd n 

ekliyor? 
eler 

Sofya - Pari ten telefonlanıyor : Berliode Hitler riyase
tinde akdolunan yeni bir toplantıda Fon Ribentrep, Göring
•e umum askeri kumandanlar hazır bulİ.ındular. 

Bitlerin acele ve kat'i bir taarruz buı;usundaki nazariyesi 
kabul edıldi. Hitlerin nazariyesine göre böyle ani- ve kat'i 
bir taarruz Alman milletinin maneviyatını kuvvetlendirecek 
ayni zamanda harbe devam etmek teşebbüsünün Almaoya-
nıo elinde olduğu gösterilmiş olacaktır. 

Bundan bnşka böyle bir taarruz ltaJya ve Sovyetlcr üs
tünde de tesir gösterecek, ve onları bir an evvel kararla-
rını vermeye sevk edecektir. 

ita ya 
l rın 

_____ .... -- -
mütemadiyen hazırlık
......... a e çalışmaktadır 

Paris - Bura gazeteleri ltalyanın ordusu nasıl hazırla
dığına ve hudutlarını takviye ettiğine dair mufassal maka
leler yazıyorlar. Ve diyorlar ki: " ltalyanın bu hazırlıkta 
maks dı ne ldu~u hen~ z belli deiildir. Yoksa bu hazır
lıjın her ihtimale karşı bir ihtiyat tedbiri midir?,, 

Ôvr ıazetesi de şunl rı yazıyor: "ltalya lıaemendc bü
tün askerini techiz etmittir. Gece gündüz her ne•ri dlah 
yaptırıyor. Blitün mütahassıslar silih altındadır. Yeni infi
lak tecrübeleri yapıyorlar. Hulisa bütün milleti askerleştir
mek içia ıec-eli ıündüz:ı çalışıyor. Bir taraftan da ltAlyau 
~azeteleri mltt~fiklere karşı mey an okuyup durwyerh .. r. 
Öyle iti gllnün birin.le ltalyııaıa iıhlderini de ortaya ko
yacakları anlaıllıyer. Biz bütün bunları anlıyoruz, fakat bu 
komşu de•letle hecfiz ın ı:akere de bulunduğumuz içi.ı şim-

dilik fiktimizi açıktan ortaya atııı:u:tı muyafık: bulmuyoruz.,, 

•• 2U 
------·· .. -------

hli e işareti 
k rmızı 

Geçilmesinde tehlike olan 
yerlere kırmızı limba veya 
levhe koyarlu. Bu renıiu 

i•tihabı meselesi kırmızıaın 
her renkte dalla fazla ıl
ze çarp•aııdır. Çünki kır
mızı renk pek nadirdir, bıl
lııaassa tabiatte .. AicçlBJ', bu
lut ar, deniz, t prak renkle
rile kır ızanın karııması ve 
görin emeıi ihti• li yok
tur. 

---·--
m 

Otomobillerde kullaudık
ları dağılmaz ca•dan sonra 
kırılm z cam da icad edil
miştir. bu cam Amerikada 
yapılmmi.kta.dır. Sun'i su
rette elde edilen bir nevi 
kauçuiu cam kadar şeffaf 

yapmak mümkln olm•ştur. 
u camlar elastiki oldoğua

dan meseli bir taı atılsa 
eıniyor ve kırılm.ıyorlarmış. 
Camcıların aleyhine bir icad 
fakat yaramaz çocuju olan
lar ltu icaddan çok sevine
eeklerdir. 

Lonllra - Anadolu fela
ketzedelerine yardım komi
tesi toplanmış ve Türk-In
giliz dostlujunun bir abide
si olarak Er.zincanda muaz
zam bir hastane kurulması

na kazar vermiştir. 

lneiliz zılha
çı.na teberrül r 

Ingiltere Kızılhaçının Lon
dradakı merkezine gelen bir 
kadın, parmağından 500 ster
lin kıymetinde iki elmas yü· 
zük çıkararak reisin masa
sına koymuş ve bunun Kı
zıllıaç menfaatine satılması
nı istea:ıiştir. 

Ayrıca, isminin saklı tu
tu.lmasını, böyle bir muave
nette bulunduiunuo kimse
ye söylenmemesici rica et
miştir. 

Ayni şekilde diier bir ha· 
yır sahibi kadın, 21000 Ia
giliı lirası değerinde eJmas 
ıerdanhğını Kızılhaça ver
miştir. 

-~-

Göze görünmez 
t h ike 

Bir çek sayfiye yerleria
tle elektrik cereyanının eT· 
lcre havai tellerle verildiii· 
ni biliriz hepd baaçeli olan 
bu e•lercle eturanların balı
,e s ıfomak zevkleridir. Fa
kat ııortumla bahçe sularken 
lektıik tellerinin sre~tiği 

ye'/ ude: bortu u yukarı kal· 
dırmlikt&an çok sakın•alıdır· 
lar. Sadan geçecek cereyau, 
herturuun eUe tutlllsn ma
deni başlızından kendilerine 

eçebilir ve büyiik bir teh
likedir. 

ektrik 
rif si 

Elektrik tarife komisyoııd 
··o 

dün toplanmış ve elef<trif'j 
kilovatını eskisi gibi 1\ 
kuruş üzeriaden kabul e~1• 
miştır. Tarife tasdik iç!(. 
nafia vekaletine gönder' 
rniştir. 

---.... --
Sağlık işleri. 
Vilayet umumi l11fzıs••"'· 

meclisi ilün sıblaat ve içtiııt•
1 

muavenet müdürlüğünde V'. 
·~ı· 

Cevdet Saraçoğlunun ,eı . 
ğinde toplanmış, ~iliyetıf l 
s1abat i,Jerini konuş111uştıat il~ 

--- .... __ ~lt 

za~ıtı ha~erııri ı 
Karşıya kil. Kemalp•~ 

caddesinde müskırat b•~. 
Refi oğlu Nuri Urul, İll~1 

sarlnr miifettişi Abaıet Jt•.~ ~ltl 
oğlu Faiı Karacaoilun• ~ ~td 
sebep lııakaret ettiğindeO ''r 
kalanmıştır. .,~ 

§ Kemerde Haşim çocj( ~t 
meselesinden Hayriyeyi ' --~ 
diiğünden yakal~nmıştıt· ~ ~-. 

1 Karantina Irf an ıo 1 ğında Mustafa, Ha•diyi ' 
düiünden yakalan111ıştıt· 

§ 'Karantina Türkiye so~ 
i'ında Hasan ve karısı \ 
riye sebepsiz Naciyeye ~ ~ 
karet ettiklerinden yak• -' 
mışlardır. 1 

Dr:Failrf ~ : 
tamir Me leket H.-" 

Roııtken Müteıwssısı 
ontke11veelektr,.i ı 
yapılır ıkinei Se;i~;A 
No. 29 TELEFON 'J,T 

l4ml"'" D ft rd rhğında . . . ~·! 
llya Pardonun fbşturak şuheEine olan emlak sabş bed•U i 

cundan delayı ta'kaili enı val kanunu lıükümleı"i daireııiatıle ı.ı 
d~lea ikinci Kara~a' Tramv~y ca~de~inde haia 3U-5 e11ki 4-" IJ 
!ll sayılı ve 480 lıra l.:ıyraebnd kı aukkaaı ıaezkir l.erçtall ~· 
idare la&yeli kararile '.t. t l'ill mttldetle üzaı.elleye çıkarıl .. !{, 
Talipler.ia 15 N;sa• , ... Par rtHi rial saat 15 te Vilayet (--
laeyetiae alraH1;tlan ilan eluaur. 25-2-' 

.A.lıınan J,,.,,.,r•i•r• /f:,.s Çarını Nasıl AlJattı? .,.,...,. t 

ı· 1 l 

bu ı••İain •Ücndunu ge irdik. Fakat hiç bir -"1~~fakıyet te•in edemedik. Gemiyi delip ta • sarı " f ' .,, ~ 

)arı kucakhyan çelik sandıkların uyudukları el•' 
ıir ek şerdinc bile :aaıl olamadık. ı 

İtimiz pek z•rau. l>eoiz dibiae b.er i ...... i_ 
birer altı• tehlikesi ile karşılaşıyerduk. Hayat• 1, 
pala.J.sıaa mal olacaiını laiısettimiz bu işte biı Y' ._ı 
Kostello ile ç lışıyorduk. Diier arkadaıımız 1'11't i 
laemen de hap istiralaatta bulunuyor.lu. Onu• d• fd 
sevkedilaediiinin sebebini bilemiyor ve aol•.-• 
duk. 

D d k . ' k ı.ı k N'h t 1:tit' 
1 

uraa ı , yıne ışe oyu au . ı aye ·-~' 

Yermiyen, s1aesiae kapamış olduiudu altuıları a,ı ~-ti, 
esirğemek için bizimle mücadele eden kısk•0ç: ,,~' 
re•isinin, ~aplumbaia ribi yüzlstü kapaaor•lı 1,,1'

1 

dıiımız çekiç darbelerinden, attaiımız okzijeO 'it ;' 
rinden müteessir görünmiyen o çelik kapıdao b 

tid temin edebildik Ye iç tarafa ıeçtik. ;f 

llilli Piy&Dl{O Biletlerinizi (SA DET ) Kişesinden Alınız ı 
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Her taraf kapala ! Her taraf çelik d.ıyar1•11' 
ruf l Altın kasaları nerede ? 


