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lltün gözler 
Çorçile dön
~üştür. 
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ı·~iliE bahriye aazırı B. 
l Vıasten Çörçilin "Harbı 
···ı· • 1 ız donanması kaıana-
~'ktır .,, Diye beyanatta bu-

BU ·PERiŞA LIK ALMAN DON 
SiNiN BI MATEM GUNU OLAC 

MA· 
KTI 

11 .. •ıuun ifade cttiii ma
~'Yı kana1111yacak biç bir 

l'-• yoktur. Ska jarakta 
Ilı ·1· l fi ıı ve Alman deniz ..-e 

Alinc;1.nya Romanyay ultım tom 
, 'k• kuvvetleri arasında 
t ıı u bulan ilk deniz muha
~ebeainden sızan haberlere 
) 'tıhrsa, lngiliz.lerin atlarını 

şeklinde bir nota verdi ... 
••i gemilerini oynatacak 
~Ydanı buİmuş olduklarına 
a ~!iletmek icabedecektir. 
~ 11•unla beraber bu hususta 
~~h• fazla ve daha kat'i 

Londradan 
harbinde 

son dakikada alınan bir habere göre hava 
Almanların otuz tayyaresi düşürülmüştür 

Son Dakika: Paris - Almanların Iskajarak- Bertin - Alman tayyareleri müteaddit defalar Hausanın 

lr fikir ve mütalaa serdet-
ta döktükleri mayn hattın ı yar- şimalioden uçmuılardır. 
mağa muvaffak olan Inıiliz Paris - Moskovadan gelen bazı haberlere ıöre, Sovyet-:'lt itin hadiselerin biraz. 

1 '~' inkiıaf etmelerini bek
'lllık . b d 

filosu Almanyanıa oradaki bahri üssüne sokulmağa muvaf- =lerin Şimal Buz denizi filosu harekete hazır bir vaziyet-
fak olmuş ve müthiı bir muharebe neticesinde 10 Alman tedir. 

ıca e er ••. 

1 i:sısen lngiliz devlet adam 
;rırıın. ea salahiyetli olanları 

1' bu bapta ıimdidea ağız
lrıaı aç.aj"ı uyı:-un bulmı
)trlar .•• 

gemisinı batırmışlardır. Bunlardan dörclti harp altıaı da Diğer ciddi bazı haberlere göre de So..-yet Rueyanın şi-
nakliyat gemileridir. malinde mühim asker tahşidatı verdır. 

Diğer ciddi haberlere göre Oslodaki Al•an mayn tarla· Parisin siyasi mahfellerinde söylendiğine göre, Almanya-
sını yara• logiliz filesu, O&ladaki Al•en ıarnizoauna bir nın Iskandinav memleketlerine karşı yaptığı hareketleri, 
ult! ato• vererek kısa bir müddette teslia olmaıını talep Sovyetler tarafından biç te iyi karşılanmamaktadır. 
etıniştır. 

1 
'f alnız ltugün muhakkak 

~~'" bir şey varsa, o da bü
~~- Infilizleria, laatta birçok 

Oslooun '?kilometre ilarisinde mütbif mulaarebeler ol" 
maktadır. 

ıt,raf ve dost gözleria 
l'r~ile .iöa•üş bulua~ası-
lr. Hele Inrilizlerin ona 

:~ kadar sarsılmaz· bir em
ı 1>'•t ve iti•atla bağ
il. olduklarını anlamak 

Paris - Son h idiseleri büyük bir heyecan ve galyanla 
taH p eden bütün Amerikalıların dayıularıaa tereü•an olan 
diğer bir Amerikan gazetesi diyor ki, Al•anya biyle önü
ne geçen lıer memleketi çiym~yecek olursa reçen hafta 

~lll lngilterenin en büyük 

olduğu gibi Birleşik Amerika laükümetlerini karşısında bu- ~ 
Iac iını hatırından çıkarmamalıdır. 

~' ea ciddi bir gazetesi o
'• Taymis'in lngiliz bahri· 
h llaıırı 1t.akkında yazdığı 
1'1 ısatırlan dikkatle göz.den 
l•tirnıek kafidir : 

Nevyork - Amerika hükümeti nezdinde bulunan Dani
markalı mümessillerini daima tanıyacağını ve hiç bir vazi
yette Almanların Danimarkayı temsil edebilmek kakkını 
kat'iyen tanıyamıyacağ.nı bildir•iştir. 

''u ~ur vakit &öylediğimiz. 

ti'i bu rin de tekrar ede
:~lirfa ki, /nMilt•renin har
ı lc•~a'llm•k huşııaundalıi 

~n 3•ilam ve en &ar.sılma.z 
~~irnatı ••Y Vin&ton Çerçi· 
1
'- ener j ih varlığında te-

,,.eririz el1t1İf bul•nmahta
dır.,, 

Bizce Çerçilin bu itima-
da liyik olduğunu isbat et
mek için en · muvefık fırsat 
zulaur et•İŞ bulunmaktadır. 

SIRRI SANLI 

''I- Alman imparatora Ru• Çarını Na&ıl Aldattı? 
'------~~----~-----------~------yukarı çıktıdığıaız za•an muvaffakıyete duiru 
llçbiı•ı-' yol laakkıada ku•andana malumat verdik. 
~tkatlaıımız Kurtney talttelbahirlede demirler parça· 
ll11tış, kasalar kesmiş, kapılar açmış bir mütehassıs 
:l-luğu için bu çelik geçitlerin kapılarını ~ç~a~ öz~r~ 
. " kere onun da bizimle beraber denıze gırmesını 
lSted 'L 

hı:. 

ICuı:ııandan bu fikrimizi tasvip etti. Fakat "biraz 
.. lha vakit var,, dedi. 

8iı iki arkadaş, deniz dibindeki Hemşayri ziyarette 
~~'Vam ediyoruz. Fakat metin kapıları açmağa bir 
turın muvaffak klamiyoruz. Nitekim bir gün yine bir 
ltlılike ile yüz yüze geldik. 

Denizaltı gemisine bağladığımız, inip binme alat ve 
~tle\tat ipleri ile nefes borularını m?t~iş _bir .dalga 

Gafenko Roma 
Yolunda 

Roma - Ro•anya harici
ye nazırı B. Gafenko, dün 
Bükreşten Kemaya hareket 
etmiştir. Bu seyahatin Is
kandinav memleketleri hadi
seleri ve bunun aalkanlar 
üzerindeki akisleriyle alaka
dar olduğu zannolunuyor. 

---o--
Kabilayihtifali 

Pazat günü, iıakılap şehi· 
&li Kubiliy ve arkadaşları 

için Menemende ihtifal ya
pıl:caktır. İhtifal programı 

parti tarafından hazırlanmıştır. 
Pazar günü, biri 12 20 de 

Karşıyakadan, diğeri 12,40 
da Basmahane istasyonundan 
Menemene iki tren tahrik 
edilecek ve ihtifalde bulun· 
mak istiyenler bu trenlerle 
Menemene gidip dönebile-
ceklerd ir. 

---o,---
Valimiz 

- ·- .... ____ _ 
ALMA~ DON NMASININ 

ATEM GÜNÜ 
Loatlra - Dilakü gün Alman filosu için bir matem gunu 

sayılaltilir.&i. Skandinavyadaki Alman deniz ve kara kuv· 
vetlerinin, Al•anya ile bütüa miinasebatı tamamen kesil· 
miştir. 

Esasen Almanyanın, Norveçte karaya ind;rmeğe muvaffak 
olmuş kuvvetleri gayet azdır. 

Müttefikler, vaziyetin inkişafından sevinçlerini izhar edi~ 
yorlar. _____ .... __ _ 

Evdeki Bulgurdan Olan 
Almanya 

Paris - Alllokanın ezici ve bogucu tesirinden kurtul•ak 
için Skaodinanya hükumetlerine karşı yaptığı yıldırı• ls.ii
cumuna mukabil lngiliz ve ~raasızlar tarafından dalaa müt· 
hiş bir yıldırı• baskınına uğrayınca daha korkunç ve öldü
rücü bir abloka ve muhasara altına girmiş oldular. 

Bu suretle bu memleketlerin nakliye vapurlarını Alman
yaya taşıdıkları lüzumlu maddelerden mahrum kaldıkları 
gibi karadan celbedecekleri maddeleri de Müttefiklerin 
şimentlif er hatlarında takibe başlanmış olmalarından dolayı 
bu yoldan da muhtaç oldukları .demir ve saireyı alamıyacak 
bir mevkie düşmüşlerdir. 

Romada Vaziyet Ciddi 
Görülmektedir 

Roma - Almanyaya doğru bu sabah yola çıkan petrol 
dolu iki havuzlu vapur esrarengiz elle~ tarafından Tu?anın 
ortasında batırılmıştır. Almanyanın bugünlerde .en zıy~~e 
muhtaç olduğu petrolun bu suretle yok edilme~ı Berh~ın 
Seriinin siyasi ve aıkeri ma~filleri heyecana duçar etmış-
tir. 

Almanyanın Remanyanın nezdinde saat 10 da proteştoda 
bulunar~k Tunanın emniyetini Rume~ ordusu tara.fıodan 
t · edilemezse bu işi üzerine alacagı hakkında bır ulti-
emın 'l b'ld' . . matumu andırrn şiddetli bir nota ı e ı ırmıştır. 

Tercüme eden: S. S. 
-30-

Ah ne olur, genç kızlara 
hayatın nedemel< oldu
Duuu anlatabllseydlm ... 

Benim soyunmak hususun
da gösterdiğim tereddüt v~ 
ataleti sezen ressam beaı 
cesaretlendirmek için mırıl
dandı : 

- Ressamlar bir ayda ra· 
biplere benzerler, onlardan 
hiç bir günah saklanmadığı 
gib san'atkarlardan hiç bit 
şey gizlemeğe gelmez. Nilaa· 
hayet sizin yapacağınız da 
san'at namına göıe alıaa
cak bir fedakarlıktır· 

Ben heyecandan ve hicap
tan titriyen bir sesle ce..-ap 
verdim: 

- Şimdi ba:ıırlanmıt ela-
cağım, aıiz üstad. 

- Eğer fazla sıkıhyore•· 
nız, ilk dakikalar için size 
ince ipekten bir penyuar Te· 
reyim, olur mu? 

Ben ince ipekten naaal ~ir 
peoyuar olacağını düşOnmek· 
le beraber adamcağızı dalaa 
fazla bekletmemek, dalla 
doğrusu kızdırmamak iti• 
seslendim: 

- Lütf ederseniz. 

Üstümdeki elbiseleri•i a
tıp sırtıma o şeffaf denecek 
kadar ince ipek kumaşı at
tıktan sonra kendi kendi•• 
düşündü•: Ah ne olur•u, 
devam ettiğim mektebimi• 
son sınıflarında tembellik 
et•eyip te bir diple•• al
saydım. 

Kabil olsa mekteplere 
devam eden ve ana babaları 
henüz sağ olan bütün geaç 
kızlara bayatın ne de•ek 
olduğunu anlatacak bir vazi
yette olabilseydim ... 

(Devamı ..-ar) 

m111111U1ıııım.-ııftllll1ı•lllll---~--

Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir 
--lllllllllllll 

Belediyemiz
den bir rica 

Eşrefpaşada iki üç gündür 
otobüs azlığı yüzünden çok 
sıkıntı çekildi haber verili
yor. İşittiğimize nazaran y•i· 
murlu günlerde otobüse yap
lan hücum bayağı bir kavga 
şeklini almıetır. 

ilr•ştırıaıştı. Öyle ki bunu açmak bir ışh. Nıtekım bu 
•lirette boğulup gitmiş pek çok dalgıçlar sayılabilir~~· 
lı Bu hadise yalnız muvaffakıyetsizliğimiz i~e degıl 
l( 'Yatıauz ile de alakadar idi. Bu karışıkhgı bana 
l 0 •teUo göstermişti. Bunu ğörübde tehlike ile karşı
'tnca•azı anladım ve hemen sinyal ipin çektim, fakat 

Bırkaç güodenberi rahat· 
sız bulunan Vali 8. Etem 
Aykut, iyileşerek dün ma· 

.... ~ ................ ~ .... .......... ~ ... ~ ... "'il>'~•~ 

Belediyemiz böyle günler
de bu civar halkımzın ihti
yacını göz önünde bulundu
rarak otobüs servislerini ar
tırtırsıa çok yerinde hareket 
etmiş ve halkımızı memnun 
bırakmış olur. Ct'Vap alamadım. Bu işaret ipiain de ötekilerle sar-" . aştığını anladım. 

~e yapacağımızı ~aıırdık. Ba esnada yalnız bir kur· 
'-t\lş ii•idimiz kalmı~b. Vaziyetimizi• tehlikeli oldu· 

kamına gelmişler ve Fran· 
sız ve ltalyan konsolosları 
tarafından ziyaret ediimiş-
lerdir. 

Son D kika'nın vamı 
HalkınSesl 

Hakkın Sesidir 
İkinci Sahifemizdedir 

-----mm--ıım--•-



SMllFE 2 (H•lkın •eel) 

SOi ~AKIKA;l~O~N~~A~~L~~ 
[laıtarah 1 İ••İ oalıifeıle) • Oç Kif ilik Bir Heyet Alman- Balkanldar niçin aüttefikl 1 

NorYeç Kralı Alman Oıtim~- larla Temasa Geçecekmit alış Terifi tercih edece 
tomana Reci Ce ... abı v erdı Steklı•l•- Non·eçtea ııil.ıi:;zor: 1 1.eadra - "T•J111İ•. ,.::;:.: Balkaahlana '."'"" 

Steklael• - Al•anyaaıaın Neneç Hfiri, ba aaMll kra
ha aeatliatle kabal edilmiıtir. 

Sefir, kral tarafaatlan Neneç Nazi lalkl•etiain taaı•••
ııaı talep •t•İftİr. 

Melt'aND meeliıi bu ıal>ah toplaatııı•da Alaaalarla t•· ı ticaret 'irketi ile ahı Yeriı yapmatı aiçia tercıla ed• 
•a• etmek Ye Taziyeti teıltit eylemek •• itral za•a•ıatla ıaala ı• ceYabı Yeri1or: 
te .. ıluda ltulanmak lıere tlç kitiden mlrekkep lıtir ke- 1 - •atkaalar Al•an ticaret ılıte•iaden k•rt11la 
•İıyon ayar•ııtır. zira Al•aalar onları• toprak •alııallerial Alma• •d 

ltral ceYabını ancak iiç saat ıeara biltlir•ittir. 
ltral, Neneıin ltu hlklmeti kat'ine• taaıaıyacatıaı •• 

laarlte ••••• karuıada oldai• ltildirmiftir. 

•a komiıyona reiı olarak nbık ltatYekil seıil•iıtir. Sa- ••kabili alıyor •• •akabilinde enlara bloke etlll•İf 
bık baf Yekil ba .a.aıeltetle kendi•• rlıteril•• •••İyet- •ukı Yeriyorlar ki bu marklar ancak Almanyatla •• 
ten dolaJI t9fekklr etmit •• ıanları ılyle•ittir : ••llart ••kaltiliade ıarfedilebilir. 

- Yurdu•uz için elden releni yapacatı•, aea'at neti- 2 - Mlttefilderi• paraları ise lttHliD 
ceyi elde etmiye çalıpcatım. Ümit ederim ki •illeti• tle Parla - Son laaberler Jaakkıada beyanatta halanan Fraa

aa ~•ekili, l»iılaa11a deniz muharebelerin pek az n••• 
iti••• el.le edilea zaferlerin elle••iyetini teltarlz ettir•iı, 
aya* azuı tarafaatlaa laararetle alkıılan•ııtır. 

Pariı - A•erikada öilendea soara çıkan ıueteler lı
kaa•i•a• la&kG•etlerinin a;ratlıklan iııal faciaııaı aefretle 
,. .. akta Ye ba bun.un mlttefikler lelliae pek blylk bir 
propafaada lıiz•etini rlrecetintlen, bundan aerlinin pek 
tek korkması llzı• ıeleceii ilive etmektedirler. 

Steldaolm - Inıiliz aıkerleri Norveçia aerkin •• Zenkia 
ıelalerileriai Almanlardan iıtirdad etti. Erandal cİYanada 
air Al•an harp zırhlısı daha batırıldı. 

Stokholm - ineç sahilleri yakınında Fonı Vinke•inde 
kanlı deniz muharebeıi oluyor. Bu ıahili iı tarafında Nor-
••ıliler dllfmanı bilylik bir hezimete u;rahııııtır. Ayai za
•aatla Noneçlilerin aahil bataryaları Al•anlarıa it r harp 
pmiıini babraııbr. Bu muharebede Orendal adb bı ıka 
ltir Al••D aemiıi de batmıştır. 

Lea.lra - Nor't'eç nakliye gemilerinin lariliz deiil, ltal
J&D yeya lapanyol li•aalarana iltica etmeleri ltiltlirildi. 

ltepeni'laay - Amerikaya ıiden ••tia ylkll 8aalearka 
ltaatlıralı arjautin ıemiıi, bitin araıbr•alua rat•en lt•
ln••••ııhr. Ge•inin ne oltl•i• belli tlejiltiir. 

Stoklıelm-Mali•yodaa haber •erildiiine ıöre Nen~ç
liler Alma• orduau karııııntla taarraza ı•ç•iılerdir. Al
••• harp Nfaaı yarmak içia u;raııyerlu. 

ALMANYA - ITALYA YE 
SOVYET RUSYA ARASINDA 

ar11r .. 1 - ffayaı ajanııatlaa - lua ıiyaıi •alafilleriae 
ılre ri'f'ayete ılre Iaıiliz telıraf ajaaıınıa 6ireatliii Yeç
lalle Alma•ya - ltalya - Sevyetler araaıada aalaı•• laasıl
•l•uıtar. Fakat Berli• aalafilleri•e ıire ltu aalaı•alar lae
alz bekleailea aeticeyi ver•iıtir. 

S.ltelti tle MeıkeYa.lar, Rema deiiltılir. Zira •lttefikleri 
SeYyet ltusyaaıa •••arat.ya laakkındaki ••eliae qtirik et
•i1erlar. •a aalıfillertle İH bu Üflü aalaı•aaia illa e4lilaediii
fl•i, blttla ltaaları• aacak ••Ykii file koaacatı aa••• ••
leıalaatanı ılyli1orlar. 
............................ ........................ .. 

1 Elh8:a-J~ •• u •• ~~!.e~!ıada j 
Plttla b•iri ••••u •ete Ye kahkalaa tufanıaa beiaeak, ıe-ı 
ı nenia •• hlylk ke•e4li . şalaeıeri, lıte dbyaaıa •• ılla- ı 

f:.~~!: LOREL - HARDI 1 

• zamana kadar ita kalıra tahammtll edecektir. 
Halkın Seıi - 111 haber Pariı radyo•• tarafıncla• tebip 

etlil•ektedir. 
l!.ondta - IHef baı•ekili kabi•• arkatlaılan•ı tepla•ıf, 

ba11 riıli kararlar ittihaz etmiıtir. 
Vaıi•ftoa - 20.15 te Vqinifon'a Yaıal ela• R•zYelt 

etrafını çeviren ıaıetecilere : "48 ıaat bekle•ei• •••ba
ruz. o zamana kadar dllılneceiiz. a ••••• ti•di birıey iı
temeyin." demiıtir. 
Kopenha•ı - Reıll'i daireler Ye beraa kapalıdır. 
Loadra - lir mlttefikler kara farkHı Ye pek tok t•J· 

yareler yeniden (İtti. 

•••• 
YENi HARiTASI 

KARŞISINDA 1 
Pariı - Alman gaze~elerı, Fransa baıYekilinıa AYr•pa

nıa yeai takıimine dair yapılan yeai bir harita karıısıatla 
B. Vela ile resi• çıkardığını Ye laaritaya ıire Al•aaya 
tal:ai• etlildiii ıit.i ltalya•a• da bir •iktar arui alıa•ıtıaı 
ya mut ludı. 

Baı••ki 1. Reyao, dlnk.I ıln ltalyaa ıefiriai kalt•I 
etlerek bu haritayi, ısaıadeki reai•leri ile rlıtertli. Sefir, 
lıaa haritanın Anıturyaaın Almar:lar tuafandan iıral edil
mezdea eYYel baaılmrı old•j-11au, fakat fotoırafçı resimleri 
retoı yaparken b• huitaıyı ela dlzeltmek iıtecliiiai, dlzal
tey im elerken tle bazı yanlıılıklarla lteraber Aclriyatik deai
aizde Akdeııizle ltir eıtir•ek ıuretiyle •uılak bir laale ıe· 
tirtliiini ıl>)1lemiıtir. 

:Balkan Şirketi __ .... __ _ 
lkiçeş•elik ca•tl•iade 

Ô•er •ilu yalaya, Ml•İn 
eilu Oı•aa ye lolaor eilu 
Yusefin tlzerin birer bııak 
bulaaarak alın•ııttr. 

1 Keçeciler Anafartalar 
eaddesiade mot6r kaptam 
Salila otlu Ala•et Saltık Ay
tlıa mektapcuıa Mustafa 
Feyziyi tela4lid ettiiiadea ya
kalan•ıttır . 

1 Alaancak Şehitler4le Sa:. 
lila oğla Hayri Veysel oilu 
Mell•edin 2S liraııaı çal4lıtı 
tiklyet edil•İf saçlu yaka-
lanarak çaldıiı paradan 83S 
kuruşa elda eclilmiıtlr. 

lataab•I •lttefiklerin, Bal
kaalartla karacaklan ıirke

tia .&in faaliyete ıeçtiti bil
diriliyer. Şirketin auatelif 
ıubelerine tayia elanan mü

dtlrler yaran \tekleniyor. 

Çocuk Haftasıada, Ço,ak 
!ıirıeme Kura•anua sizden 
göreceii alika ve yardım 
memlekette ka••etli bir 11eıil 
çalııkan Ye mukt~.lir bir 
ge•~ik •lic•de retirecektir. 

Çocuk Eıiri'e•• Kar••u 
Geael Merkezi 

lzmir .Aıliye ikinci ftukuk 
Hakimliiinden: 

rrarafındaa ea IOR olarak yarablaa Ye b•gine kadu ti· ı 
ırllmemif derecede glldilricl ıalanelerle .&ela ola• e•aalıiz ı K•lt•rp•rk Slnem•ııada 
ı bir Komedi Haribaı ı lz•irde ilk tlef a iki fili• birtlea 

i ZAFER DO UŞU i Gün batarken 

Tepecik ara çıkmaz sokak 
15nolu evde oturan Ali kızı 
A11e tarahndan ayni yerde 
mukim iken b.len ikaaetıilu 
meçlaul Oıman oğl• Mehmet 
aleylaine açılan ıubutu tallk 
davaıuaın icra kılıaaa malake
meıi son•nda: Melamıedia Ay
teyi 33' ıeneaiade beşadığı 
dinlenilen ınitlerin şabacle
tile talaakkuk eyledifinden 
bu talikın ıubutuna ve nufa
sa kayt ve tesciline Ye masa
rifi muhakeme•i• dahi tla•a
cıya aidiyetine 16-3-940 ta!' i
lıinde karu verilcliii •e ua
len tanzia kılınan hlktam ıı
yap ihbarnameıinin •lcltiea
leybin ikametiibını •eçla•li
yetine mebni •ahkeme keri· 
doruna talik kılındıiı teblii 
makamına kaim el•ak üzere 
ilin olunur. 1266 

ı TÜRKÇE SÔZL1' ı VICTOR FRANCEN 
ı Aynca: Milli Şefi•izin doi•. A?adol• ıe~alaatleri Ye ıe- ı Geçenlere büylk bir den teı
Smalara h6kmeden kartalların fılmı. &\etro Jurnalde: dinya-ı kil edecek derecetle •llhi• 
Sm• en aon harp haberlui, - Seanslu: laergl• 1.31 3.3'1 bir •eYzu• caalantlıraa meY· 
ı S 30 7.30 ,.31 da başlar, c••arteıi ve pa:aar 11,30da •eı ıi•İ• en ıüzel bir fil•İ 
ı hafta aramada lıu ıln 1.31 tla uc•z laalk ıeanaları Yartlır.ı .......................... ............................ ŞANZELill .................................. .................. .. 
ı T s· T e 1 e f o n ı luen fili- Claaıa Gittry tara-
ı &yyare IDemaSI 3'-46 ı fıadan temıil eclit..iı Franuz 
ı FltED ASTER GINGIR Re&ERS . ı inkılibını canlandıran tarihi 
aailti iki blylk •••'atkinn yarattıdıtı eıine ye ........ ı ltiiyilk fili• 
ı ea.ler teıatllf etlilen bir talleıer ı 

i BUYUK DAN• i Dr. Falari lfık 
ı Atk· ihtiraı - Sefahat - Se••ek ye Sevilmek ihtiyacı • ı 1s1a;o~k=e~~e~=:esi 
ı ••ilen erkejia fe4akirlığı ı llont enveel.Jıtrik tedavi• 
ı Aynca EKLR JURNAL No.lıon dı.nya hidisab ı yapılır ıkiaci 8eıier So 
ı Oyun saatlan: 3 5 1 ve 9,lS de baılar ı N . 29 TELEFON 25.,2 
.................................. =+f ••······ .......... 

•••••• 
Riya•etin Manisı Kalmıyot 

Pariı (Jta•1•) - Danimarka baıYekili be1anatta balı .. ••111ııı.u 
rak. ıimdilik laükumetio baıında kalabilecetini bilclir.ıt 
fakat ba Naıi lai•aye aiıtemi tak•iye edil~e~ik,e rİJ ~ 
•anaıı kal•ıyacaiından Yicdan azabı ıeYln de ıekl 'I" \l, 
karar Yermek bak kını ta•a••n •alaaf aza ettili•i ıl 
mittir. 

S!HIRDEN 
Halkapınar 

Çayı 
[y,elki aline kadar de••• 

edea ya;murlar esna ııntla 
Halkapınar çayı taımıı Ye 
fabrikalara ••ele taııyan lıair 
araba deYril•if, amele der-
laal kartuılmıı, yalaız iki 
a•el• biraz •• iıtiklerintlea 
ltutalaaneye nakledil•iıtir. 
lerı••• oYaaınıa bir lnı•ı 

alil •• altındadır. Kara dere 
Ç&JI reçitl Yermİyeaek bir 
tl11r11•dadır. Soma ıoıeıi 
llzerinde aeyrhefer .l•r••t · 
tar. Dikilde bazı yerler ••-
lar albndadır. Ki•lr 1ilkll 
bir kamyen .leYrilaiıtir. Me-
ne•eade Ka11•uz çayı taı
••ı Çaltı dereklyl ıiYarıa.la 
fiaenia Hl metrelik yeriai 
kapla•ııtır. ----Zelzele tellketl 

Zelzele felAketi yllztladea 
lzmire ıelea ou bir çiftçiaia 
Niaan ıona11a kadar Erzin· 
cana dlaecekleri haber alan-

1 .. ıtır. 
TUt•n · tlllllklerl 

Söke ve Ôtle•iıte kaaaaa 
ve fes'le uymadıiı içi• ba11 
tlltl• fi•elilderi ılktlrll
mlıttlr. 

HABERLER 
Bir 

Diln saat 14 te Ald• 
iıtasyonunda moterla •• 
lar imalitlaaneıiade ç• 
i,çilerden Huan, Rifat 
Ahmet adındaki arkatl 
rile, bir otoıayıa ta•ir ~ 
rile utraıırlarkea et...-: 
kaymıı Huaa etorarl• 
••r araaıa4la kalarak 
mittir. 'f • ltirkaç da 
İfiade yefat et.ittir. H 
seye •ld4lei .. ami •• 
bay Celil el key•.,tar. 

ldhalit birli 
Ticaret Veklleti iz• 

malaitia ilatiyaçlarıaı ka 
yacak .lirt idlaallt lt,i"• tm!'ı.a 
teıklliai ayıa• 1 lr•lt 
ba laaıaıta1tetkikler•e it~ 
•al•aıını ••ret•İflir. 

Çocuk hayra 
Dlla Halk Partialatl• -

Niıaa çocuk hayra•• •l8İ" 
ıebetiyle fakir Y ... ki••.,._ 
çecuklara azaai yardı• ...... 
mesine ve bayraaı,a •d' 
reniı kutla••••••• •• Kii" 
ııyaka Aaakucatı .-
okulunu• •lke•••l ltir llal' 
ıel•eıi içi• icalt •••• -'" 
ltirleria aha•aııaa karu •' 
aittir~ 

i••• telefoa•mazla bildir•ek idi. Fakat yapb~ 
teerlbe bize telefe• tellerinin de muattal kal .. i' 
ve ıeıi•iıi aaklede•etliifni aalatb. WI 

Bu kere fırtına denizi• içinden ziya.le ylzl••• ı.-
b .. da lıtp kat dalla artbiındaa tesiaahn kanı•a11 nı 

biri•İze karaıtırıyor, telılikeyi çotaltıyerda. w.t• 

Kostello ile deniz albntla azaa milddet çahı.-.
mız ıınlerde içllacil arkadapmız Kartaey arall,. 
iıleme aparabnın baıına ıeHr Ye yuklamalar J&..-: 
Tam bu tehlikeli anda .aparatıa bqına gelmıt ye bit 
teıiHtın normal çalıımadıiıaı g6r•tlı, ., ortalıkta _. .. 
feykalidelik biik6m ıllrdtlğlatl an~~b Ye f~
lere ltizi acele yakan çekmeleri emrını yermiftL .. 

Biz yukarı çekilirken birbirimiz~ çupmak. ~asi• 
den çok örseleamiıtik. Hattı benı talıtelbalall'UI ft' 
verteıine çıkardıkları ıa•an bayıın bir laalde bal•~ 
lardı. Çlakl beni• aefeı boraları••• Yazifel.,.... 
ifa etmedikleri g6rllmlıtl. B•ndaa ıonra neler •-: 
bittiğini hatırlayamıyorum. Ancak iç ıaat ıear• ke 
dime geldim. 

Dalgıç Yemini . . 
Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SA DET ) Kişesinden Alınız 
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Kendime gelip te bir ... kaç çay ve ru• ıle •ıd.,.ı 
dlzettiiim zaman bir kere daha deaize firmemel' 
ye•i• etti•. Ye•ini• ı• ol• .. t•: 


