
~ ..• 
~ve 

~---
aer Pazarda Bu Sabahki Radyo erlerı' Geçer Akça 

Nedir? Sofya"8tılDIC~001~~~f411~"4JltQ!iı~~~*i(llııt~~iiiii~:G~~~"*ltaial~~~~~~l~~flıl~l:f AYru-
huzW'iyle aktolunan yüksek şôrada Sovyet Rusya büdcesi pa kıt'ası ve daha bazı mahaller yeni bir şekilde dizilerek 
182,6 milyar ruble olarak kabul edildi. Bu yekunun Si mil- bir paylaşma yapılıyor. Bu haritaya göre (Almanya cenubi 

!!il --
111gilterenin Balkanlardaki 

11 
sefirlerini Londraya çağı-

d ·~nın ilk sebep ve amilleri, 
d:n' •çık bir surette, mey
Rilt a. çıkmış bulunuyor: In
~e e~e her zaman yaptığı 
ik~hde bu defa da her türlü 
t111

1''~ ve ticaret kanunla
~e~. rıayet ederek iş gör
lla il gaye ve meslek edinen 

yarı milli midafaaya aiddir. Almanya ve Purusya adile ikiye ayrılıyor, Fransa Ren ya-
Moskova - lngiliz sefarethanesi önünde dün 1509 komü- kınındaki yerleri alıyormuş, ltalyadan bazı yerler alınarak 

nist bir nümayiş yaparak Fransada mahkum olan komünist tekrar ihya edilecek Avusturyaya hediye ediliyormuş. Tür-
mebusların serbest birakılmasını istemişlerdir. Polis bunları kiyeye de Gürcistanın ve Ermenistanın büyük bir kısmı ve-
bir hadiseye meydan vermeden dağıtmıştır. riliyormuş ve saire ve saire ..• 

Nevyork - Dün sabah burada vaki olan bir infilakta Halkın Sesi - Alman radyosunun dün Yunanca olarak 
iki kilise yanmıştır. Kilisede ibadette bulunanlardan 266 verdiği bu haberle Sovyet Rusyayı, Ermenistanı bilhass:ı 
kişi ölmüştür. Yaralıların adedi henüz belli değildir. Polis Italyayı azdırmak istediği gün gibi aşikardır. 

t\~Qs)q ve dürüst · bir tüc
~k gibi Balkanlarda sabla· 
tt hlali olan resmi, gayri 
~ 81lıi nıüesseselerin ahş veriş 
ııı:tl~rını bizzat kendi mü
a· 11•ıllerinin ağızlarından 
f,r'llnıeği lüzumlu ye muva· 

hulınuştur. 
di ~anıuslu bir tüccar gibi 
biYoruı, çünkü Londra biç 
~11~ tanıan hiç bir yerden 
\)~ hangi bir malı. satın 
lic, alt isterken satıcısına, 
ıe ret piyasalarında hiç de 
t~rr bir akça olmıyan top, 
iiJ ek, tehdid ve tazyik de
)e 'd. doğrudan doğruya her \t: : aranılan lngiliz lirası 

sebebini ve müsebbipleri arıyor. 

Paris (Radyo) - Londradan alınan haberlere göre, lngil
tere hükumeti kendi sularında Alman tahtelbabirlerinin 

yaptıkları korsanlığa mani~olamadığını gördüğü için bu busu9la 
kendi deniz kuvvetlerile bazı tedbirler almak mecburiye
tinde kalacağını bildirmiştir. 

Paris (Radyo) - Cumartesi günü gene haber vermeksi
zin Alman tahtilbahirlerinin batırdıkları Novara adındaki 
Norveç vapurunun mürettebata dalgalar üzerinde imdat im
dat diye bağırdıkları halde kurtarılmamaları Norveçte bü
yük bir hoşnutsuzluk ve Alman aleytarlığı fırtınası kaldır-

mıştır. 
Bundan bahseden gazeteler lngilizlerin, lngiliz gemileri· 

ne saldırırken yaralanan veya batırılan Alman tahtelbahir 
efradını nasıl kurtardıklarını yazarak iki millet arasındaki 
farkı tebarüz ettirmektedirler. 

Paris (Radyo) - Alman propagandasının yeni bir mari-
feti daha: Alman radyosu lngiltere tarafından neşredilen 

Türkiyenin alacağı vaziyet 
Sofya - Gazeteler Molorofon nutkunun Türkiye dostlu· 

ğuna dair olan kısmını tefsir ederken şunu da ilave edi· 
yorlar "Türkiyenin bu buhranlı rünlerde harbın Balkanlara 
ve şarka sirayet etmesi için mistakil bir Türk siyaseti 
güttüğü anlaşılıyor. Ayni zamanda Türkiye Almanya ile 
çarpışmak ihtimalini göze alarak hazırlanıyor ancak bu da 

şarktaki harp sahnesi Türkiyeyi tehdit edecek kadar 
genişliyecek olursa olabilecektir. 

Bu arada halli müşkül bir mesele kalıyor. O da şayet 
Sovyet Rusya Besarabyaya hücum ederse Yeyahud Reman-
ya petrollarmın halli bir harbi intaç ederse Türkiye
nın alacağı vaziyet ne olacaktır?.,. 

Halkın sesi - Böyle bir vaziyet karşısında Türkiyenin 
alacağı tanıhareket malôm olsa gerektir. 

1
11 JJıektedir. 

~:te Ingiliz ticaret ve mii-

~---~ mümessillerinin her 
ttt· gj bir pazarda takip 
--•kteri bu dürüst ve namus
,,~•Qe mübadele usulü her 
ao Clyı logilizlerlc muamele 
et~ltteğe sevk ve teşvik 
liıı· ektedir. Bunun için Ber
lt!~~~' hiç bir bitaraf hükfı
ı112.~ •hş verjş meselesinde 
doı1 

tereyi tercih ettiğinden 
k,q"Yı tazyik etmeğe zerre 

Mi Lİ ş F 
-o- Milli Pıyango iki ci Hafta 

At Koşu arı .. -

~ •r hakkı yoktur. 
de~ ~0tıomik kanunlarının en 
cıı,~şhlez ve şaşmaz bir esası 
'İ" ilrz ve talep kaidesini 
ı~s" 

ti) 1 sebeplerle bozmak is-
~-~lller her zaman yarı yolda 
l'td'ctk bir türlü hedeflerine 
~G ıldarı her zaman görül
~-t~fır, Bunun için Berlin 
~~k ••na puluna güveniyorsa 

Çok yerlerde mal bul-

Ankara - Milli Şef İsmet 
İnönü Milli Müdafaa Veki· 
letine gitmiş, yeni Vekil 
Saffet Arıkanı makamında 
ziyaret etmiştir. 

--o---
Mısır Kral· çesi 

-o-

Kahire - Mısır kraliçesi 
M. S. Feride, bugün ikinci 
kızını dünyaya getirmiştir. 

makta pek büyük zorluklara 
uğnyacaktır. Tabii lngiliz ve 
Fransız ablokasının hüküm 
sürdüğü bazı yerler müstes-
na ... 

SIRRI SANLI 

'Bı ...... 
~ Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

(\ 
ıo, "ı>tan henüz dalmak hazırlığını görmediğimizi 

ereJc. 

: li.aydi çocuklar ! dedi. 
diy, :Sız bu havalarda denize inemeyiz kaktaoı•, 

....._cevap verdim. 
~~ 

1
.Elbette inilemez, fekat burada da durulamaz. 

~eke 1Yat yerine inik havanın . düzelmesini orad~ bek
\Q111 daha ınünasiptir. Çünkü vakit nakittir. işimizi 
tot,' 1gö.rıneliyiz. Zira rekabet garip bir şeydir. Bizi 
b~ılı: erı~ arasında bize rakip olmağa çalışanlar da 

Nibllcagı şüphesizdir. 
lll,k ?et ~emşayri tekrer ziyarete gittik. Gece ol
'd,tll ksebıyle tahtelbahirimizin reflektörü denizi 
d, Yü ~ ıllı ıtıklandırdı. Bu münasebetle kumandanın 
itin ı tunu gprebildim. ihtiyar denizin vaziyeti itibarile 

1 
() or olduğunu anlıyarak surata asmıştı. 

l~J,~1 itnıinia gövertesine sıraladığımız lastikleri, baş• 
l~t\in~ ll~f~s borularını, nefes makinesini ve saireyi 
~l~ td'e ışın ne kadar müşkül olduğunu takdir edi
~l'n bıyo~du. Biz ise muaffakıyetimize hizmet edecek 
"t' t ~· ale!lerle sıkı ünsiye ettiğimizden bütün bun-

~1111~ ıt bır göale bakıyorduk. 
~'lı arın yanındaki büyük hamiz fıçısı da kendine 
\~._ ~bir ihtiıamla duruyordu. Halbuki hayatımız 

unlara baib olpuiandao nazarımızda kıymet-

...... 
1&0 Lira kazananlar ı 28357 28784 28960 29340 

54 73 139 244 30336 31442 32102 32843 
642 609 738 1008 329l9 33048 33255 33843 

3271 3530 3473 3474 34394 34733 34841 35009 
3782 3814 4842 5091 35297 35523 35569 36243 1 

5484 6133 6342 7471 36547 36567 36589 36627 
8139 9383 9535 10203 36847 36914 37427 37581 

10376 10631 11030 11748 37911 38285 38336 38451 
12023 12998 13142 13229 38592 38769 39613 39689 
13609 13923 14100 14485 40400 41100 41334 41563 
14503 15030 15684 16096 41833 41938 42530 42634 
16240 17389 17758 18390 42889 42995 43048 43697 
1903, 19472 20167 20314 43910 43997 44031 44047 
21536 21835 21979 22719 44087 44717 45491 45960B 
22906 23336 23392 46276 46327 46453 47267 1 
24087 24182 24981 25592 47324 47492 48652 48889 
25603 26315 26395 27155 48912 48230 49613 
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Hayatın Komedilerinden: 
Hayırlı Gişe 
- --...... __ _ 

iki b•yUk ikramiye b1ı1 
gi,eden satll•n bilet

lere isabet etti 
Sattığı biletlere sık sık 

büyiik ikramiyeler isabet e
den Bitpazarı karşısında B . 
Mustafa Tosun•un "HAYIR
LI GİŞE,.si cidden hayırlı 
bir gişe olduğunu bu keşide 
de iki büyük ikramiyeyi bir· 
den vermekle ispat etti. 

20.000 Lira, "Hayırh Gi
şe,, den B. lbrahim mahtu
mu 8. Avni'nin aldığı (32889) 
numaralı bilete isabet et
miştir. 

15000 Lira da yine bu 
uğurlu gişeden Sökede kah· 
veci B. Sabri Ersoya satılan 
(6007) numaralı bilete çık
mıştır. 

Talihli vatandaşlarımızı teb
rik eder, zengin olmak is· 
teyenlere de (Millt Piyanio) 
biletlerini bu (Huyırlı Gişe) 
den almalarını taYıiye ederiz. 

----------

HER YERDE GEÇEN BiR 
TAVSiYE MEKTUBU 

- Bayan bir İş istiyor, 
elinde bir de ıüzel taniye 
mektubu vardır. 

- Onun tavsiyenamesi 
güzel yüziindedir. Eğer onu 
bu tavsiye sayesinde alır
sam, minnet borcunu mek
tubu verene ödemeğe çalı
şacaktır. Bunun için mektu
bu bitirirken ben de onu 
hemen alayım •• 

---·· .. ---
Yarış ve ıslah encümeni

ilisi tarafandan tertip edilen 
lzmir ilkbahar at yarışları· 

ıun ikinci haftası da dün çok 
heyecanlı geçmiştir. 

Bu kadar kalabalıia rağ
men hususi muhasebe me· 
murlarıoın halka gösterdik-

leri yardım ve intizam kay
de şayandır. 

Birinci koşu: Birinciliği 

Halim Saidin Şelinazı, ikin
ciliği Fevzi Lütfi Kara Os-

man oğ'Iunun MehJikası, 
üçinciliğii Tasvir aldı. 

ikinci keş•: Haltak Göçle-
niıı Ôraeği birinci, Salim 

İnan'ın Yiksek'i ikinci, Feh

•İ Si•saroğl•'nan Çelenk'i 
lçüncil ~eldi. 

Üçincü kuşu: Birinciliği 1 
Halim Saidin Destiperi, ikin-

ciliii feyzi Lütfftnln Taysi, 
i9inciilfiğti Salaheddinin Baş-

langıcın Güryakı kazandı. 

Dördüncü koşu: Sikap bi
rinci, Komi1arz ikinci, Dandi 
tlçünaü geldi. • 

Beşinci koşu: Albay lsmail 
Tekçenin iki hayvanı buna 

iştirak etti. Tuna birinci ve 
Sava ikinci geldi. 

2 Alman 
Tayyaresi 
Düşürüldü 

Paris - Fransız tayyare
cileri, ıarp cephesinde Dor
ney tipinde iki Alman tay
yareaini diitilrmüılerdir. 

Tercüme eden : S. S. 
-28-

R ES SAMIN BU SÖZLERİ~
DEN BENİ ÇIRILÇJPLAK 
SOYMAK NİYETİNDE OL

DUGUNU ANLADIM 
Arkadaşım Mis Ceyn be

ni temin etti : 
- Ressam Barkley ıibi 

meşhur, zengin, Amerika
nıb en kibar salonlarında 
büyük bir sevinç Ye iftiharla 
kabul olunan bir şahsiyetin 
sana karşı bir terbiyesizlik 
yapacağını ümit etmiyorum. 

- Fakat hatıratını heme• 
ezber bildiğim fakir daktilo
graf kız da oldukça tanıa
auş bir ressam ile arasında 
geçen vak'ayı şöyle anlatı~ 
yor: 

"Benim yazı makinesinde
ki süratimi denemek ister
ken elini belime uzatarak 
parmaklarını hayrete liyık 
bir sürat Ye yüzsüzlükle kal
çalarıma kaydıran aYukata 
ben de bir şimşek sür'at Ye 
parıltısiyle bir şamar attık· 
tan sonra kirasını ödeyeme
diğim buz tutmuş soğuk •
dama çekilerek hüniür 1ıaüa
gür ailamış, ağlamışbm. 

Becim bu perişan habmi 
gören ev sahibime bu gln 
de iş bulamadıjımı sayledi
ğim zaman elime bir raze
te uzatarak bana "ş• ilinı 
oka ve kendine iyi bir çeki 
düzen ~ererek oraya koş,, 
demişti. Bu gazete de mo
del Yazifesini görecek bir 
renç kız arayan bir ressa
mın küçik bir ilinı vardı. 
Bu ilandan da hay11lı bir 
netice beklenmemekle ltera
ber ressamın adresini lail
dirdiii atelyesıne keştaa. 

Oraya ayni maksatla ke
şan bir~ok re•ç kız arasıa
da ressamın beni seçmesi 
bana biyik bir sevinç ve te
selli ' verdi. 

Kendi kendime "acaba ta
Jila yıldızı benim de baıı•ı• 
iıtinde par lamağa mı baı
lıyaeak?,, diyo düıünmektea 
kendimi alamadım. Çok na
zik bir adama benıiyen ıan' 
atkirla başbaşa kalınca bana 
dedi ki : "iğer viıadan•z
daki güzellikte gözlerinizde
ki kuvvetli ve canlı •ana 
Y~ ifade ile bir ahenk teş
kıl edecek olursa sizden bir 
şaheser yapmak çok kelay 
olacaktır.,, 

(Devamı Yar) 

Bir Gazete 
Toplattırıldı 

Belgrad - Eski YuroslaY 
başvekili Stadiyonoviçin ~ı
karmakta olduğu gazete hii
kOmetçe seddedilmiş •• sa
tılığa çıkarılan n&sbaları top
lattırılmı§br. 
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Asri Fallar: Salen 
Ellencelerl? 

-67-
731-Y anağında çukur yapan 

ıülüşlnle gül ey kız. 
Saaa altın bir bilezik almaz 

isem köpür, kız .. 

739 - Güzelsiniz anlaşıldı, 
likin bu naz çekilmez. 

Maluul vermez tarlas111ız 
size tohum ekilmez. 

7 40-Ca nım sizin olsun de-
4im, para etmez dediniz. 

Ne tlersinir.: alsam sir.:e lıtir 
ılzel kişk hendeniz? 

741-len • ıence kızıp tle-
4i•: hem ahmaksın, hem kaçık. 
İapat için delilim şu: laem zü· 

iürttür, hem aşık. 

(Mer gln lllr llllmace) 

Saıaclınmı, bu içkiden zehir 
olsa içeraia. 

Gitlilecek başka yol yek bu 
köpriiden ıeçersia. 

-BU NEDİR
C••bı Y arınii Nıuhamı~da 

•nnkl ltllmecanln cevallı 

"Kar - Karı,. dir. 

Sıhhi Köpek 
Kuliibel~ri 

Bahçelerdeki köpek kulü
belerinin ekserisi çatalı dır. 
Ve bliyllk bir kapısı Tardır. 
la kuliilteleri ıayri sıhhi o
laalardır. KiSpek kulnbui 
aiılieten ııeak, karn T• laa
•• tahanlllerine kartı ••· 
laafar.:alı elmalıdır. Ostl Bi
ttlmltı 111ukaTva Teya çinke 
ile lrtlHI, aüz çatılı ve ka
pııı siperli bir köpek kuln
lıteai sıhbt olandır. Çatı ke
aannda damlalığı ihmal et
••mek ieap eder. 

ITALYA VE 
METLE i 

BALKAN HUKO
HAKKIND 

"Vre iya" gazetesinin mühim bir 3razı ı 

ltaly• llUtln Balkan hlkOmetlari ile dest elmak latlyermuf. - ltaly• •• 
ziyade 8ovyet R•syanın Balkanlarda mlhlm lllr rel eynaMak latetll~I ı 

iddia ediyor.- Roma, kealllslne •ll•l•rilen ltlmatsızlikl•• ve lnglllz 
gazetelerinin 11e,rlyat111dan ,ıklyetçl 1 

BiR BELGRAD GAZETEllNDE ÇIKAN BU YAZININ CEVAIINI 
YARIN (HALKIN SESI) nde E>KUYACAKSlNIZ 

-Dünkü nüabadan d~•am- hiç bir muahedesi yoktur. mevcud oldufunu iddia etli 

Romanya bu iki mahsuldar 
memleket arasındaki •u•a· 
zeneyi •uhafazaya mecbur
dur; Bahusus Balkan yarım 

Fakat ltalya Bulgaristanda yorlar. Fakat bütün bunlar 
bir sulh müvazeneciliği ve yalandır Ye esasa müstenid 
milli istiklll siyaseti görmek- değildir. 
tedir. Bu anda Roma nazar nok-

adasının baritasmı değiştir- 11Bundan sonra sıra ltalyan- tasını izah etmiş olmak iti-
mek istiyen ve başta Ro- Macar milnasebetine relir. bariyle bu nazar noktası 
manyayı gören Soyyet Rus- Bu iki lt.tıküınet arasında bu açıktır. Likin Romada bu-
yaya karşı bu vaziyeti mu- miioasebetler her zaman ıünkü ltalyan politikasının 
hafaza etmek menfaati ikti- dostane ve samimi bir ruh yarın için de yaşıyacağına 
zasıdır. beslemiştir ki Macar başYe· itimad edilmiyor. ltalya yazi-
ltalyanın Romanya ile mü- kiliain bir kaç gin eYvel nin buna uygun yürimesini 

nasebetleri dostanedir. Bu Romaya Yakı elan ziyareti ister, fakat bu bapta nafiz 
dostluk iki hükumet arasın- bu samimiliği kat•erlendir- olan yalnız ltalya deiildir. 
da yapılan ticaret muahede- miştir. lnıiliz ıazeteleri ltalyayı 
!eriyle bir kat daha takYiye Bazıları ltalya, So•yet Rusya Almanya111n sillh •iHtefiki 
edilmiştir. ve Almanya arasında Bal- olarak taktlim eclenlere on•n 

" ltalyanın l•lıaristanla kanlar laakkında bir plin işini ıiçleştiriyorlar. 
~~~~~~~~-...... --~~~~~~~-

Norveç Hariciye Nazırının 
Beyanatı 

Paris (Radyo) - Norveç 1aariciye nazırı beyanatında de
miştir ki : Şimdiye kadar Alman talatelbahir, harp remile
ri ye tayyareleri tarafından bombalanmak suretile 120 bin 
ton hacminde 52 remi ile 392ıemici kaybettik. 

Bu Taziyet karşısında yalnız proteıto a•taaı ile iktifa et
•eyip ltaşka tedbirler alacaju. ____ ...... ____ _ 
Italya ihtiyat KuYvetlerini 

Silah Altına Çaiırdı 
Paria (Radyo) - ltalya hükümeti yeni•en ilatiyat sınıfla

na bir kısmını tlaha aillla altına ~•iırmııbr. ...... 
Saadabad Paktına Sadık 

Bağdad - Parlamentoda beyanatta bulunan yeni başye
kil Ceylani, Nuri Said paşa kabinesinin siyasetine deYam 
edeceğini. Saadabad paktına sadık kalacağını söylemiştir. 

Kars Ye Gümüş 
haneyi •• bastı 

Kars (Huıpıi) - Karların 
erimeıinden Irmak taıtı Ye 
ıelırin bir kısmı su altın~a 
kalmıştır. 
Gl•Dıhane ( H uıusi ) -

Harıit çayı taıtı Ye 4 kly 
kaıabanın bir mahallesini s• 
battı, bir çpcak boi•ldu. 

Holİ••dda 
Günün lı•lt.ralftanı 6eyaz 

bir •reitir 
Bu sene Holivudda dik

kate deier bir •senelik •Ü-

klfat" yapılmııtar. Bu •i· 
klfat filimlerde ,.ı alan ve 
bu roln u mükemmel ••
rette yapan hayvana aiddir. · 
Ve 1939 senesi için "Cah-

...................................................... İyi bilgiler 

rmaine,. adında beyaz bir 
qek tarafından kazanılmıı
tır. Mükifat nedir bilir mi
siniz? Bunun hayYanın hot· 
lanacağı bir ıey ol•aaına 
bilhassa ıayret edilmiş, •bir 
balya kur• ye yaih sa•an" 
Yerilmiştir. J Elha~J.a ••tiae~!!~~~-~ında j 

ıı1tıa lamiri soas•z neıe •e kahkalaa tufanı•• beiaealı, se-ı 
ı D•DİD •• blylk ko•e.li .. ı.ueri, lıte dlayanın ea fiil- ı 

t:::l.!~- LOREL - HARDI i 
ffarafından en aon olarak yaratılan •e baılne kadar ıi- ı 
ırlbnemit derecede ılldlrlcl ıahnelerle 4el• olan e•aalsiz ı 
ı bir Komedi Harikası ı 

i ZAFER DONUŞU i 
ı TORKÇI SÔZLO ı 
ı Aynıa: Milli Şefimizin doi• Ana.tolu seyahatleri Ye ıe- ı 
ımalara hiikmeden kartalların filmi. Metro jurnalde: dlnya-ı 
ımn en son harp haberleri, - Seanslu: herıln 1.30 3.3oı 
ı S.30 7.31 9.30 da baılar, cumartesi Ye pazar 11,30da •eı 
ı hafta arasında her ıln 1.30 da ucuz laalk seansları Yardır.: ...................................................... .................................. .................. .. 

İzmir dersiam Yiizi L&tfıd· 
lah il. Doi•aın "iyi bill'il•r,, 
namındaki ~lylk eserin 2 inci 
tabı illveli olarak bastırıl
mı,tır. 

Satıı yerleri: ICe•eralbnda 
Deni•, M~ktepli, Ahetl 
Eti•an. Hisar ininde Ere 
k&tüplaaneleridir. D.6-' 

. ., ---......... ,.,.,... .................. _~ 
Dr. Falari iıllk 
ısmir Memleket Hutu..ı 

R4»Dtken •••ıu 
llentkenve.WırMt ,_,,,•i• 

yapılır ıkiaei ·~~ S. 
No. 29 TELIFON 2542 

lzmlr Defterdarlljlından : 
lleltmet~enin Yeni Maliye ,ubeaiae Emlak aatıı beti eli bor

cu adan dolayı '-haili emnl kanunu hilkümleriue te•fikaa \alasi
lat k••isyenu kararile buiz edilen Alsancak Şehitler aahallesi
nin Piyade Hkaında kain 21, 2~, 25 aayılı dört döalm baJ.çe iki 
kuyu ve arsayı mGıtemil muattal buz fabrikası biaaaı ile içe· 
risintle menat hurcla halindeki demirden mamul allt ye edevata 
152N lira lnym•t ilzerinden Vilayet idare heyeti kararile 21 rrta 
alclllletl• •Üzay•cley• çıkarıl•ııtır. T•lipleria 22 nisan '48 •· 
art•• .. nl saat lS le Vilayet idare laeyetine ailra•aatları ilaa 
olunu. • 1-1--15 (1190) 

ı T s· T e 1 e f • D ı 
ı ayyare memaaı 3'-4' ı lzmlr deflerdarnaından: 
ı FRED ASTIR GINGIR &OGll.5 ı Baa•abaae ıultHiae 939 yılı kaunç ·nrıiıiaiılen horçlu rali:r•-

k , tk d .. · r t eu •wıtefa Sarıya ait haendilen h•t laahalı Olt•ranoz 526 ••· ısilti iki blyii san • Arın yarattı ııı efıD• ve .. ,. ID• deli bir adet rallye 10-4-940 çarıamba glıail aaat 11 tla ... eakur 
ı ender tesa41f edilen bir ıalaeıer ı t•lt• ltiauıacla al•ai mlzay•cl• Ue aatılacafıallaa talip elaeltr• 
ı BUYi iK DAN& i ıube tahıil t•flijiae müraeaatları ilan ol•aur. (121!) 
ı lzmlr deflerdarhlından: 
ı Afk-Ihtiraı - Sefahat - Sevmek Ye Sevilmek ihtiyacı - ı B•r•••a eavaline kazanç verwiıindea borçlu Yuauf Raziye 
ı ıeYiien •rkeiin fedakiibiı . ı •it haeaedilea bir adet A. GAFOL marltah piyaao 11-4-940 Çar· 
ı Aynca EKLR JURNAi:.. No.lıoa dunya Jaaaıutı ı ıamba ıünü Hat 10 da Baımahane Maliye şulıteai biaaaında aleni 
ı Oyun saatlan: 3 5 7 ve 9,lS de bqlu ı mGzayede ile ıatılacajından .. lip elaaların mezkur ıuhe tahsil 
........................ _ .............................. t•flitine aüraeaatları ilan oluauı-. (1211) 

llilli Piyan~ Biletlerinizi ( SAADET ) Kiıesinden Alinız 
~akkı .. PeU. merktmi karp11 Ne. 164 11 .... Tail*la Ôatlutelefoal497 

Katlını 
Dövmüşler 

Alsa,cakta Türk Şefkati 
... okağında Bn. Muaızcz Bu
ket; ayni yerde Hazret Ye 
Hasan taraflarından d<Svül
•Üştir. Suçlular, yakalan-: 
mıştır. 

B. alaheddin· 
Turrutlunun eıki istasyon 

şefi ve kıymetli şimendifer· 
cilorimizden B. Salaheddin 
Sülüner Salihli istasyon şef
liğine tayin edilmiştir. 

Spor haberleri 
Mısatlrlerlmlz ıtttl 
Dün Alsaucak sahasında, 

milli küme müsabakalarına 
devam ediJmiş,•misafir İstan
bul takımları, lzmir takımla
riyle ikinci'temaalarını yap· 
mışlardır. Tribünler Ye saha 
seyircilerile delu idi. 

ille defa Altay - Galata
saray takımları karıılaıtı 
laeyecaalı bir maçtan sonra 
Altay 4-5 i•lip yaziyette 
aall.adan ayrıldı. Sundan 
sonra Fener He Altınordu 
takımları aralarıada yaptık
ları •a~a Fenerliler ( 2-1 ) 
Altınorduy• yendiler. 

»irt ıiadenberi ıelari
mizde buhınaa kıymetli mı
safir sporcularımız bugia 
ıabableyin Bandırma tarikile 
latanbula laareket etmitler
tlir. 

Ankara 8 (Huı•si)- Milll 
kime ••~larına din.le 1' 
mayıs statlında de•am edil· 
miştir. Vefa - lluhafız Gücü 
•açı ada (2-1) Vefa lehinde 
neticelendi hundan sonra 
rençler birliii ile Beıiktaı 
takımlan karıılaımış •e ne-
ticede ıençler birliği ikiye 
kartı dart ıayı ile ıalip ola· 
rak oyunu bitirmiştir. 

21 Nisan Çocuk Bayramı 
ve bunu takip eden hafta
tının çocuk haftası olarak 
tesidi, Halkı•ızın en büylik 
Ye en ile.ıi Yurd DaYası olaa 
çocuk ibtiyacları ftzerine 
dikkat nazarlarıaı çekmek 
••elini ıttmektedir . 
Çec•i E•ir .. 111e K•r••• 

Ge11el Merie~i 

___ .... __ _ 
lnrilizleria büyilk ltir ıiY 

li kahramaalan vardır: 
miral NeJse•. 

Amiral meıhur 'tr.ı.t 
deniz harbini ku~ 
büyük birJaam almııtır. l! 
lna-iltere hükümeti taran 
tlan 1806 senealntle a 
klan bir karar ıqacibi 
Amiral Nelıoa allesiD• 
bir veçhile kesilmemek t\1llf 
re ~ tahsis ~.UW· 
Amiral öJiimlin.den evvel .,. 
cak 90.IOO lira alabilmiftİ'' 
Amiralin çocuğu olmadı.l!'!i 
dan lordluk P.•yeai yeiiiJ'I 
rinden birine tevcih ~d· 
ve bir malikine ~diD 
için kendisine 548.IOO 
ela verilmiştir. 

Şimdi hayatta bul~ 
lord Nelson tam 82 y 
dadır. Viltshire~ mınta 
da "T rafalgar,. Ctesmi1e 
len malikiaesinC:le ika•et 
lemektedir.~Her. ay 21 
liraya yakın para alma 
dır. 

lngiltere laGkimeti 
fıatlan amiral,,. Nelıon ail 
ne şimdiye ~kadar • 
olan ••aılana yell:tıi• 
milyon altı yiz yir•İ 
Türk lirasıaı tecaylz e 
tir. 

•••• a;e. 

CiDlinin laiil 
ti ve lıeyec 

8ir Çinlinin ıizluiDi 
yük aç•ası bayretiae 
let etmez. Çiali laitld 
miı demektir. Çinli laeJ 
na kapıldıjı za91aa dilini 
kuır. Demek iri .rleacl 
gayri iradi hare~ptleı 
ırklara jöre de .. ~iliy,,_ 

Keatler 
Ye zehirli• 

Atlara Ye k3peklere 
ıaz maskeleri yapalı7or. .

11 kat A•rupaaın birçok lf 
lairlerinde yapılan ıas 
rllb~lerinde •uıenia JE 
ler için lüzumau eldujf 
naatine •anlmııtar. Ç 
ilk itarette ketliler b• 
kayta .. baeaJere keı 
T• ıu t .. a•il• ıı.1---·-· 
U)'a katlar Wr ..... 
larua pk .. ll&ktatlarJar· 

leri ~lyllktll. Kaptan ise ba eına qarhldua dils 
ltakıyor Ye lt•nlara laiç akla er•edifiaia iyleai 

lteıtelle •• ben artık ulm~ elbiaeluimi.li • 
•İt oltl11tumudaa be•e• deniaia dilaiu -~~ 

Fırtına Yine Kudurufd' 

Bizi bekliyen He•~yria eesdine kayuıt 
za•an cleaiz yatıı•ııtı. llatiınal bu P!Ok6aet d 
ıltıntla idi. liz b•irden inerken ıaptu 4a arJı 
dan bakıyerclu. 

Gemimizin reklektiriba&n n~retti kuvvetli ıi1' 
altında yapbjı•ız tlalgacıklan bile satuditi 
bizim su altındaki hareketlerimi.ıi de bptuua 
nü zaanediyortlum. 

Garibi ıu ki biz denizin dibine inerken la•"' 
sakin bir durum aldıiı halde batan zırhlıya 
dokanır dokanmaz, denizin Bıtnnde mltbit ftlr 
tabtelbahirimizi altüat etme;e, bizim de deni' 
ile irtibatımızı temin eiloa blltla vuıtaları 
karııık yapb. Hatti bizi de ölü reminin eak 
bir kaç metre uzaklara kadar ıllrGliledi. Sa 
lti.ıi ulıaukta allar silli ..U.7ortla. 


