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BiR AMERiKAN GAZETESi w ... L~: NLA 1 BOYL BiRi Defteri • ~-o-,---
11 ~lllanlar bazı Fran

dp ı ve lngiliz gazete-
-

11
Y•ya meydan oku

kk·t>nra kabu;unun içi

DELiLiK Y APMIY ACAGINI UMID EDIYORL Tercüme eden : S. 
-30-

-~ ~rek liaşını itile çı -
~ .. ıateıniyen bir kap-
~~ fibi Zigfrıt istih · 
ti, . saklanan Alman 
Çtktıae liitaben "er ise· l 
ll 1111

t 2üreş meydeıuna, ı 
,~telim,, mealinde mu· 
' de bulunmaktan zevk · t ~ j 

~i d.. .. k f 
'f'ıc ovuşme ırsahnı 
t, bl· la bekliyen Fran-

i iç; ılhassa lngiliz asker· 
ı ~rt aradıkları er mey
n hılllnuş demektir. Bir 

11 ıarfında lngiliz do-
111'1"•n namağlup kah
ı~ •rı hakikaten barika

ttr.aıeğe muvaffak ol-

~-~ · '1 t bu muvaffakıyet 
~ ~elsen'un bafitleri 

t bı" za•aa kafi sa-
~ . 
~tea lngiliz denizcile
~~ ... Nelıon ile Çorçilin 
~l ti b&yftk Ye kat'i 
·~ '• •erecek parlak ve 

~•ferler istiyor. 

ij SIRRI SANLI 

~611anda 
~~dudun da 
\ .•• - Amsterdam laa-

Ne•york - Amerikan gazeteleri Groedland meselesi ile 
pe~ meşgul olmaktadırlar. 

Bu gazeteler, groedland'uı Amerika emniyet mıutıkası· 
nın içinde bulunduğunu ye Amerika bu adanın muharipler 
tarafından zaptına kat'iyen muvafakat etmediğin i yazmak 
tadırlar " Noo-Torh Post,, guzetksi şöyle demektedir ~ 

"Groedland 'ın e hemmiy<!ti yoktur. O.ıu ele g eçirmek is
tiyenler. Amerikaya karşı emperialist emeller besliyt. n dev
letlerdir. 

Groedland Amerikaya kar ş ı havai bir üss olmaktan bJ ~
ka bir fayda ve ehemmiyet i yoktur. 

Ayni gazete, Almanların "Danimarkaya aittir." d ıye bu 
adaları işgal etmek deliliğini göstermiyeceklerini ümit etti· 
ğini ve aksi takdirde Groedlandıu açıklarında dolaşan A
merikan donanmasının mahvedici atetine uğrayacağını yaz· 
maktadır. 

BERLININ SON ÜMiDiNi 
Londra nasıl mahvedecektir 

Londra - Bugün Alman radyosu şu teblij'i neşretmiştir: 
"logiliz tayyareleri Scavveıb.ig-Holstan küçük Almaz de

miryolu istaseonana karşı bir taarrzda bulnnmuşlardır. 
lstosyon harap olmuştur. 
Bu vaziyet havai harbe yeni bir hız verecekdir. Hitlerin 

detliii gibi "bombalara bombalarla mukabele edeceğiz.,, 
Ingiliz radyosu şöyle bir cevapta bulenmuştur : 
"1915 de gaz kullanmadan evvelde Almanlar bizi gaz 

kullanmak suçundan itham etmişler&i. 
Bu kere de gene yalancı prapagandalarına· devam edi

' yorlardı. 
Fakat emin olabilirlerki biz hazırız ve yapacakları bütün 

h.ücumlarına müthiş bir şekilde cevap vereceğiz ve onlara 

.-~-~· göre Hollanda hu
' •ki Alman askerle-
i:.'lQzam mühimmat ve

olJ. ır. Bundan Almanların 

istediğimizi kabul ettireceğiz. 

~···~·~··~··· .... ········• BugUnkU son Radye Haberlerinin Devamı 
- 2 inci Sahlfemizdedlr -

. ""d 'te\i llya karşı bir tecavüz 
't, •de olduklan anla§ılı-

~.d . 
~\· '' - Deylı Ekspres 
(ıa~ iri bu rece :-ıollanda 
~i '1ııı111 görülen lüzum 
l~~e kapandıj'ını haber 

~tir. Bu tedbirin hudud
~t 

1
11tan lıazarlıklariyle ali· ı 

r o duğu zannediliyor. 

Milli Şef 
---o--

Milli Şef, refakatlerinde 
Başvekil 8. Refik Saydam 
ve Milli Müdafaa Vekili B. 
Saffet Arıkan:oldukları hlde 
if ürkkuşu sahasını şereflen
direrek tetkikat yapmışlar-
dır. 

Çok güzel 
eser 

Alman imparatoru Rua Çarını Nasıl Aldattı? 

k "&11 ' • 
"'' nıeş um ve mebus remi harp gemisinın yanına 

1 ~'"-' clab.a yanın yaklaşmıyacağıma yemin ederim.,, 
~·ttı111• 

t,~•teUo beni• yemini işittiği zaman hahkaha ile 
~d~•tü. Çiiakü o biliyerdu ki her dagıç bu san'atı• 
~,i .'' ve bu san'attan ayrılamaz. O, biliyord• ki 
k'~ &'Ören ve kendisin.e ait bir vaz~f~yi . denizia 
~~ •11ıış olduğunu bılen her hangı bır dalgıç 
tilli tdt11ıez. O, hiç bir dalgıcın bu hırsını yenemedi

&i tllkdir ediyordu. 
l~UQ l'. &'iin sonra ben artık yemini unutmuştum. Kos

' >Gta •le Yine denizin . dibine inmiş, ku':nlar _ üs~ün~e 
~ ~-./0tduk. Lakin o güne kadar gayrı musaıd bır 

··- [):1~' da tesadüf etmemiştim. 
' t~.. Dıı o kadar sert idi ki iş görmek hayalden bile 
' ıı. .. ~ille d' 1·1· ., '"'~i • l ı. Ben bu müthiş havada ne yaptım, ı ır 

'iııı.itaıı? Bu kere de denizden çıkmazdan evvel yemi
\~, t•ıeledim. Eğer bu kere de sağ kurtulursam bir 
\ denize yıkanmak içiıı bile girmemeğe aod iç
~~ Üediın. 

s._.l't•tta o kadar sert idi ki denizin dibinde, ayak· 
\;, •ıın altındaki kumları bile oyup sürükliyordu. 
t~ ~e•inin enkazı etrafındaki kumlara da bizi 

l;) •re çaııtıyerdu. 
~•dar ki artık l>ir şey gıJremez olduk. Zifiri bir 

Hükumet derseam vaızla
rından istiklal ve umumi 
harpte ihtiyat zabitliği vazi· 
felerinde hüsnü hizmeti geç
miş olan Bay Lütfullah tara· 
fından "İyi Bilgiler,, başlığı 
altında yazılan eseri gördük. 
Çok değerli bulduk Bu eser· 
de terbiye , medeniyet, hik
met, Cumhuriyet hük ümeti
miz, 1 ürk çocuğu, memurlar, 
ilk terbiye, adalet, kaza, 
kadar ve irade, iyi zan bes
lemek ve bir çok faydalı 
bahisleri ihtiva etmektedir. 

Bu kıymetli eserin çok 
deierli mtıellifini candan 
tebrik ederiz. 

. ~ , ., ,, 
.. 

Londra - Royter - son alınan haberlere göre Norveç 
ordusu gün geçtikçe kuvvet bulmaktadır. Alman işgalinde· 
ki yerlerden kaçan gençler Norveç ordusuna iltihak edi-

yor.t 
Roma - lta)ya üç sınıf askerin silah altıua alınmasına 

karar vermiştir. Bunlar 928den yukarı doğumlulardan ola-

caktır.I 
Brüksel - komonike gazetesi müdürü 'ile belediye aza-

larından iki kişi tevkif edilmişlerdir. Sebebi hiyaneti va
taniyedir • 

Roma - Tuna havzası hakkındaki rivayetler hakkında 
bura hükumeti Almanya ve Sovyet Rusyadan izahat iste · 

miştir. 
Verilen cevaplarda ademi malumat beyan edilmiştir. An-

cak Almanya sevkiyatının temini için Romanyamn dostane 
olarak dikkat nazarını celbettiğini bildirmiştir. 

Londra - Norveç kralını uesir etmek11 üzere boş gay
retler sarfeden Alman Oslo kumandanı şimdi kralı ele ge· 
çirmek için tatlı sözler söylemek mecburiyetinde kalmıştır. . ............................ . 
iSVEC HEYECAN -

iÇiNDE _____________ .... ________ _ 
Paris - Isveçte vaziyet Isveç lazımdır. 

çok naziktir. Halk geceli Dediği ve İsveçe ehemmi-
gündüzlü heyecan içinde bu- yet verilmesini istediği söy · 
lunmakta ve dakikadan da· leniyor. 

SIZ i N HEM RESSAM HEM 
DE ŞAAİR OLDUGUNUIU 

BİLMiYORDUM 
Sırtımda ince ve şeffaf 

kumaştan yapılmış elbise ile 
ressamın önüne çıkı Jca san· 
dtkar bir meftuniyet ve hay
ranlı k sayhası bastı : 

- Hakikaten e~vdce keşfi 
ve t bmio ettiğim gibi müı
te~nıı :vücudunuzun cazip ve 
şirin simanızla çok güzel ve 
tatla bir ahenk teşkil edi-
yormuş ... 

..... Sizi san'at namına teb· 

rik ederim. 
Genç ressam bu iltifatı sa-

. vurduktan sonra elini uza
tarak sırtımdaki ipek maı
lahı da sıyırmış ve şu ıe•e • 
zeliği de yapmıştı : 

- Bu kudar kıymetli ıl
zellik hazinelerin bu ka4ar 
kıskanç bir itina ile sakla•· 
malannın san'at namına ltir 
günab olduğunu söylemekli
ğime müsaade eder miıiniı? 

*•* 
Genç ateşin san'atkir, a•• 

resmimi yapıyor, hem de Yl· 

cudüm beyaz gülleri ve da
ha bilmem neleri hakkın•• 
bir şiiri andıran birıeyler 
fısıldıyordu. 

Ben, bir aralık, onWI ai· 
zünü kesmiş olmak İ~İD atıl
dlm: 

- Sizin il.em re11e• •• 
hem de şair olduiunaz• bil
miyordum. 

(Devamı var) 

Ak denizde 
Hazırlık 

· -o-

Belgrad - Romadan ha· 
ber veriliyor: 

Italya siyasi ve resmı me
fili, lngiliz ve Fransız donaa-

malarinın Akdenizdeki hare
kat ve hazırlıklarını dikkatle 
takip etmektedir. 

kikaya bir Alman isiilisını 
belilemektedir, HAY ATIN KOMEDiLERiNDEN: 

Stokhol - bveç başveki
li dün gece radyoda ezcüm
le şunları söylemiştir : 

- Bir asırdan beri görül· 
memiş müşkül bir vaziyet 
içinde bulunuyoruz. Harp 
tehlikesi, kapımızın önünde
dir, Bitarafhk ve istiklalimi
zin ihlal edilmesine müsaa- • 
de edemeyiz. Topraklarımız
dan geçmek istiyeçekleri 
kendi kuvvetimizle tardet
meğe muktediriz.,, 

Paris - Hitlerin 
barp 
baş 

~içe: 

riyaset 
konfe

kuman· 

ber ıeyden enel 

Harp topsuz, kadın pudrasız olur mu? 
- Yahu f Sen tuvalet 

odanı bir tuhafiye mağa
zasına çevirmişsin f Bu 
kadar pudra, ruj ve ko
kuları ne yapacaksın ? 
- Bunu bir erkek sorsa, 
ayıplamam, fakat bu su
ali bana bir kadın irad 
ettiği zamaa şaşar ve 
gülerim.. Her şeyin paha-
landığı bir harp zam
nında kadınların kılıcı, 
oku, topu, tanğı, tayya
resi ve el bombası demek 
olan bu kıymetli~ve:mı 

4~~&;1mii .... B ... ~~- 'him.. eşya da azahrıa biz 
nasll erkeklerle mulıarebe eder, ne suretle zaferi te•İla e4le00 

biliriz? 

• • • • > 
> 



SAHiFE 2 (Halkın sesi) !1S NI 

Bu gö.nküSon Radyo Haberleri 
••••••----'-'---~~~ 

(Baştarafı 1 inci sahifede] ,SON HABE LE 
................... 
f Şehir haberi& .................. 

lıı.ondra - Şimal Ye Balbk denizinde mittefiklerin faa
liyeti pek büyi.iktir. Danimarka Norveç ye lsveçia saltille· 
ri boyunca lnıiluler binlerce aayn d.ökmüştiir. leylece Al
man liıaanlarile lıkaadina• limanları araıındaki irtibat ta-

PROPAGANDANIN FUARLA- 30 seae hizmet 
Gayri men 

Kiraları 
••••• kesilmiıtir. 

RA VERDIÖI EHEMMiYET edenler Cayri meakul kiral 
bundan sonra ıelifİ 
artırılmaması Vekili•' 
etince kararlaştırılmııtı 

Londra - 27,000 tonluk en yeni Ye en sen sistem Al
man GaayıenaYu.r knuazöri Osle açıklarında Y•kubulan 
ıiddetli deniz lıarbi esnasıda sahil Norveç bataryaları tara
fıadan atılan mermilerle Batmlaıııtır. Bu haber remi bir 
raperla Loadraya 1'iJdirmittir. 

BALKANLAR 
Almanyanın böbrekleri imiı ! 

--o--
l btanbul - Otuz sene lıiz

met eden deYlet memurları
nın mecburi surette tekaüde Kararnameye ıöre, 

menkul kira bedelleri 
geçen seneki nisbet 
tutulecaktır. 

Kl!--IMCILER ÇARŞISI BÜ
YÜK BiR TEHLiKE GEÇiRDi 

~~~~ıımııı~m~~~~ 

itfaiyemiz yetişmemiı olsaydı 
Türk ecza deposu yanacaktı 

Baınn sa baba karşı eski ı Yangın ecza deposuna 
~ipa~ipazarı arkasında Ki- sirayet etseydi depoda hu-
lımcıler çarşııında Kantarcı lunan kimyevi maddeler iş-
otlo hanında Galo Şaolun tial ve infilak edecek ve 
4 - S numaralı hazır elbise esasen kesif ve yanmaia 
İ•alitlaanesinden çıkan yan- çok müsteid olan muhiti içia 
flD derhal genişlemek isti- bir facia teşkil edecekti. 
dadını §'östererek yanındaki Her zaman oldui'a i'İbi 

Ttırk eczıa deposuna sirayetet- gözlerini kapamadan can ıaı-
••k tizere iken fedakar itfai- rını bir kahraman gibi ateşe 

yemiz yetişmiş ve aldığı ye· atan ve büyük felaketleri 
rinde ve seri tedbirler saye- önliyen, korku bilmiyen bu 
siude yangını olduğu yerde cesur itfaiyemizi takair ede· 
söalliirmtiştür. rız. 

-- 00------
En yüksek üc-ı f\.spirin Bayer 
re;talan doktor 

Şiadiye kadar eR yiksek 
ieret alaa tıloktor•n isai ıe- 1 

çealer4e bir Fraaıız tıı. •ec· 
m•uıada neıredilmiıtir. 

•• eektor R.•1.1• impara
terİl•si ikinci "Kateriaa,,aiıa 
lı•susi taltibi Iaıiliz dekter 
Di•ıdale 'dir. 

İ•parateriçe enu hassaten 
Jll11syaya sırf bir •tı yapmak 
lzere t•iırtaıı ve kendisi
•• 9.111 Ioıiliz liraıı ve yol 
parası olarak ta 1.811 İ•ıi
liz lirası veraiştir. Bundan 
•&ada ••a çerçevesi elmas 
ile miizeyyeB resmini hediye 
eyle•İf Ye kaydı hayat şar~ 
tile keadiıine senetle -!50 111-
ıiliz lirası ••aş bailatmış
tır. 

-o-
Isanbul - Aspirin ••yeria 

sahteleri bulwa•uştur. Zabıta 
bu laususta tahkikata baıla
mıştır. 

---·--
Çubuk 

TUtUn .. •n D•h• Evvel 
Ke,ledll111I, 

Amerikanın keşfi üzerine 
tütia ele ortaya çık•ıt ve 
dünyanın 1aer tarafın.la içil
meie başlanmıştır. Fakat 
tütün keffineen evYel de 
çubuk meYcuddu. Çünkti ne
vi itibarile tütüne benziyen 
birçok şeyler içiliyirmu,. 

KUltUr111ark Sinemasında 
iki fili• bir.ten 

-DJ.~~f~ 1-Zevk Gecesi 
lzair Memleket Hastaaesi filminde müstesna bir aşk 

Rontken Mitehaasısı hikayesi görülecektir. 
Rontkenvaelektrik tedavi• 2-Ganıesterler cellidı 

yapılır ıkiaci Beıfer So İlaveten Paranıount Jurnalde 

Paris - Belıradda Al••• propazandası son haddine 
yükselmiştir. Almanların en çok kulJandıkları propağanda 
clmlesi de "Balkanlar, Almanyauıo böbrekleridir,, Alman
yaaın Belgratl fuarına iıtiraki rayet ıeniştir. Alman pav
yonları fuarın içte ikisiai işral etmekte, Hitler Belgrada, 
adeta bir lı'prepajandacılar istili kuvveti,, göndermiştir 
ve Dr. Funk'un siyasetinde bulanan bu adamlar hiç te boş 
d.urmamaktulirlar. 

Bualarıa b.etlefi, Yul'oslivyayı kaadırıp, eski •akiıaeleri 
iyi cias Y nıoıliv uau Ye .liğer yiyecek matl.deleri satın 
almakbr. 

-----++••------
BULGAR SAHiL. 
LERI MAYNLE Di 
Paris - Berlin laükô:meti, şimal lıarhi i!e nüfuzu kaybo

lacak bir vaziyet hasıl olduğu takdirde Balkanlarda hare· 
kete geçecektir. 

Köstenceye gelen ecnebi yolcular, bütftn Bulgaristan 
sahilinin maynlendiiini aöylemişlerdir. ______ .... ____ _ 
Soyetlerin. asker seYkettikleri 

doir• deiildir 
~---~ .. ~~~~~ 

Reaa (R.atly•) - Tas ajansı bildiriyer: Stoklael• raze
teleriaiıa SeYyet R.usyaaıa Baltık ıalailleriue ltlyik aiktartla 
askeri se•kiyata b~tlatlıkları•a dair verdikleri halter tlotra 
dejildir. 

"bvestiya,, gazeteıi it• laalterleria ltir •aksadla ~ıkarıl
tlıjıaı ve Sovyetleria alakadar laiki•etlerle imzalatlığı mua
hetleyi ı,•z•ak aiyetinde elmaeıiını yazıyer. 

Ayni ajans, SoYyet Rusyamn Finlindiyadan icaltında nir 
reçiş aakkı istiyeceii hakkıntla Amerika r•z•teleri tara
fıa4aa neşredilen laalterleri de tekzip etmektetlir. _____ ...... - - ---

In2ilizler Amerikadaıı 
nakliyat yapıyor 

Vaşinit•n - Havas ajansından: lngilterenin Mauretoan
yo atllı transatlantik vapuru buradan muntazaman lngilte
reye neftyaiı ve at göntürmektedir. 

Paris - Iniiliz kuv•etleri Narvik CİYarınd.a karaya çık
mışlartlır. lefıen mıntakasında aülaim Inriliz kuvYetleri 
Almanlarla çarpışmaia başlamışlardır. 

Amsterdam (ltadyo) - Alman tlenao•ası başk••andanı 
görülen li:izuaı izeerine azledilmiştir. Sebebi, amiral Reade
rin son delice maceraya muhalefet etmesidis:. 

No. 29 TELEFON 2542 en son harp havadisleri 
............................ .......................... lzmlr muhasellei hususiye mlllUrll§Uneten: 

ıı Elhamra sin•••sıada i M·~~;:men sat~o~::eli Ci~si Mevkii 
•ugiio matinelerden itibaren iki büyük fJim birden ı 1380 12 Hane Karşıyaka Alaybey mah.allesi 

ı 1 MiKADO ı 1688 nci Celal bey ıokağı 
ı • • ı ldarei huaniye Vilayete ait olup yukarıda cinı ve mevkii yazılı 

ı Bitin renkli Ye harikulade musiki ve muhteşem mizansen ı bin üçyiz lira muhammen •edeli 12 sayıla haaeaiD. satış ••deli 
"Üç,, senede Ye "Üç,, mlsayi taksitte ödenmek suretile mllkiyeti i 2 ••• Şimal Oteli J satılmak üzere 8-4-,49 gününde11 itibarea 15 gün mGddetle açık 
artırmaya çıkarılmııtır. 

ı FRANSIZCA SÖZLÜ ı Satış şartlarını öğrenmek iıtiyenlerin her gün Muhasebei Hqsu· 
ı Başrolde : A N N A 8 E L L A ı siye Müdüriyeti Varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerhı. tle 
ı Metre jurnalde: dünyanın en son harp haberleri. ı ihale gtinii olan 22-4-,40 Pazartesi günö sabah ıaat llde yibde 
ı Seanslar : Ş. Oteli 1 _ .f.30 _ 8 de ı 7 ,5 depeıito makbuzlarile birlikte Vilayet daimi encümeaine mü-
ı Mikado : 2,30 _ ' _ 9.36) ı racaat etmeleri ilan olunur. (1238) 

ı 8ikkat : cwmartesi ve pazar 11 de ve hafta arasıDda her ı lzmlr Mullasebel husuely• MUdUrlUflUn .. en : 
ı gük 1 de ı Muhammen satı, Be.teli 

Lira Cinsi No.su Mevkii .......................... . ......................... .. ...................................................... 
i Tayyar Sineması T 3~:!:6° i 
ı Aylardaoberi sabırsızlıkla beklediğiniz kıvrak, lahuti, hazin ı 
ı sesiyle dinleyicilerini mest ve teshir eden ı 

ı OMllÜ GÜL ÜM'ün· ölmez b~ :seri ı 
i 'VEDA. T) YanıkEsıref 
: ( ) TÜRKÇE SÖZLÜ t 
ı Ayrıca EKLR JURNAL No. ARAPÇA ŞARKILI ı 
ı 9 son d ~nya hid!satı. Oyun saatları :2·4-6,30·9,lSde ı 
........................ ıımıı .......................... .. 

400 Dükkan 23taj 
32-l8 eski 

Kasapbızır mahallesinin Ba· 
lıkhane sokağıada Girit ha
nı içinde 

ldarei Husuıiyei Vilayete ait olup yukarıda cins mevkii ve ka
pu n•. su yaıılı •ir dükkanın sahş b1ı1deli def'aten ve peşinen 
idcmmek surdile mülkiyeti satılmak üzere 6-4-941 güaünden iti
barea O.D beş rtiıı m6ddetle a~ık artırmaya konulmuştur. Satış 

şartlarını öğren•ek istiyenlerin laergtin mullasebei Hususiye mü
diriyeti varitlat kalemiae ve pey sürmek istiyenlerin de ihale ta· 
rilai elan l2· 4-,40 Pa:ıartesi gilnii sabaa saat 11 de yüzde 7 ,5 de
po:ıito makbuzlarile ltirlikte Vilayet daimi encümenine müracaat-
ları ilan olunur. n39 
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sevkedilec:ekleri hakkındeki 

haber, alakadar makamlarca 
tekzip edilmtir. ___ .... __ _ 
Milli Müdafaa 

Ankara - Milli müdafaa 
vekaletine 58 milyon liralık 
fevkalade talasisat verilmesi 
laakkındaki kanuna ek ola
rak, yurtlun milli müdafaa 
ihtiyaçlarına lıarcanmak üze: 
re bütçeye yeniden 12 mil
yon liralık talasisat konula
eaktır. 

zabıta haberi eri 
--m--

Mezarlıkbaşında Mustata 
oğlu lbrabim ve AbduU:ılt 
oğlu lsmailin üzer.erinde bi
rer bıçak buluı:ıarak alın

mıştır. 

§ Kemer Umumhane so
kağı ada lbrahim oğlu Ab
dullahın üzerinde bir bıçak 
ve bir kama bulunarak alın
mıştır. 

Akınspor 
Kulada 

lay ft.eşat :Hitay'ın Yerdi· 
ği •alfımata göre bmir 
Akınspor klubü Kula Halk· 
evinin daveti ilzerine bu sa· 
balaki trenle Kulaya hareket 
etmişlerdir. Beraberleri•de 
klubftn temsil azalarından 
Bay Kadri Nnzmi Sait ve 
kıymetli Saa'atkir Bayan 
Süheyla Bebeko bulunan 
Gençler Kulada samimi iki 
maç ve iki de temsil vererek 
avdet edeceklerdir. Gençle
re muvaffakıyetler dileriz. 

Çocuk Haftasıada, Ço,uk 
lsirgeme Kurum•nua sizden 
g-öreeeji alika ve yardı• 
mealekette kuvvetli bir nesil 
,alışkaa ve •aktec:lir bir 
ıeıafllik vlcude ıetireccktir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

§ Bütün kiylülerimiı 
pusuz tasarruf ettikler 
zilerin masrafsız ve 
rinde tescil muamelel 
sür'at ve kolaylıkla ya 
aı lüzuaunun birinci d 
de nazarı dikkate ah 
bu nususa dair bir 
liyihası haı:ırlandığı 
olduğu makama verildi 
ti genel sekreterli&"iod 
rımizdeki alakadarlar 
dirilmiştir. 

§ İthalat birliklerini 
kili için çalışmalJra 
olunmaktadır. lstanbul 
ve lzmirde 4 ıhracat 
kurulması pek muhteın 
Izmirde kahve ve çay, 
deri ve manifatura bi 
rinin kurulması mihnk.ii 
rülmektedir. 

Ağaç bayr 
Bugün saat 1,,31 da 

türparkta ajeç bayra 
pılacaktır. Knltiirparkt 
zırlanen bazı yerlere 
ağaç fidanları dikilee 

Törende vali 8. ite 
kut, belediye reisi Dr. 
çet Uz, orman baı 111 

disi Ye daire mtilllrler 
luoacaklardır. 

Demir stok 
Dünkü nüslaamızda 

rettiğımi% demir stokl 
bildiril•esi hakkındaki 
rarnamenin 14üncü ma 
nin A, fıkrasına ' mili 
lik yuvarlak çubuk de 
de dahildir. 

Hamit 
Bugün Halkevi salo 

saat 16da blyük şa 
Abdülhak Hamidin ö 
nün yıldönümi dolayis 
tören yapılacaktır. 

karanlık içinde kaldık. Adeta~bir su cehennemi i 
yuvrrlanıoorduk. Bu. beliyeden kurtulm&.k &mi 
terimiz bile sönmüş, bayattan ümidi kesmiştik. Ô 
bir kere tlaha yüz yüze gelmiştık. Yine ölümle 
ğaz boğaza boğuşuyorduk, 

Bu aralık nasılsa çıkmak işaretini sert bir !1 

vudik, deuiz üstünde de tabtelbahiri bir susak 
besine koyduğunu gören arkadaşlar da tehlikeY 
lamışlar hemen bizi yüze çektiler. 
Kostello bir taraftan dalgıç elbiselerini çıkarıyo 
taraftan da yakası biçilmiyen denizci küfürlerini 
vuruyor idi. 

Ve yüksek sesle de "bovuk bu iş böyle ol 
ve ileri de gidemez,, diye söyleniyordu . 

Kostell• asabi bir adam olmak itiharile bu 
önü olmıyan muvaffakiyetsizliklerden dolayı oo 
yemin edeceği hissolunuyordu . 

Onun bu halini tecessüs eden kumandan 
meydan vermedi. 

Tamam ağzını~açacağı bir anda onu koçal 
ve kamarasına sürükledi . 

Kostello saatlarca kiaseye rörüo•edi. t 
Birkaç saat sonra Koıtello kalkmıı, bizi k•P 


