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ALMANYA 

t -ctlyayı Yalnız lngi 
Bırakmak 

cı 

ı a 

istemiyor 
"lr~anlar ltalyade bava 

• ltilf usleri tesis ederek 
• Yab har 'I .. ltd'L P gemı erını %ede-
• ı"tcn b' &ak sonra ırer del•ğe 
• 1 lltı 1 ·ı· Ctin ogı ız hsva kuvvet-

iJ11 e, yeptıkıarı bir hücum 
Afrik d ~t a a can çe işen ve 

bitlıa.vutluktn çok müşkül 
llıtvkie d" d ' ııı~ltcf· . uşeo ostu ve 

tlia· ılu ltalyaya yardım 
blll 1 llzataıay& karar vetmiş 

ll11uyor. 
il\ · ı 

1' le 
21 terenin mııkabelesiı: 

• har 1~tıaaız bırakmedığı ve 
-ıııt•ın dııııı ıyacaığı bu hava yar-

• ' •rı Af ·k .. ''ıııd· rı a çollerinin 
~ hille ıye kadar yuttuğu yüz 
" d .. Yakın ltal k · · . " a() .. d ysn ns erıuın 
ı• •Q .. "' Uğ f J k Ulttı it u e i ete bir ç re 
f" '1u • tan ziyade belki B 

••oli · • • e ll(if nının Romadaki mevki 

11 
-tetanı Uzun~ muhafaza ve 
p'lıta ettırmek için göze 

llıııtır. 
• l1atıo·ı· 

tııi" 111
·' ıılerin denizler haki-

•' ıtti . . ~ "' k oıeselesındekı t auup 
• iuıı ••kançlığı m ltim oldu
d• laıU •.göre onların harp ge-

l. tr11ai t . if Qır d •cızatta bulunacak e . 
•' t,h . tıız veya bava üssünü 

h, .. 'j ve perişan etmek için 
Is' 1,r, dedakarlağı göze alacak-

d• d'iild~ bilinmiyen bir şey 
ıf il ır. 

lt,ı:lld•n dolayı 8. Çörçil 
''"ın b c,k u üslere y raya-

1" li,Qı~tvkilerini Brt:men ve 
bi,ı \lrlC• yaptığı gece on 

.t trc b 
J' tııt, e omba yağmurl rıoa 
( \ı~ ••k olursa B. Hitlerin 

(: li4;:0••eııeti ltalyan baş•eki· 
e ~ittı dll'1fuıuo takviye ede

" ' tflti trken ltalyan umumi 
ıl 1... rıı:ı 1 1 .. • • 

1' 'te ga ıeyan ve umıtsız-

~~ oı•b·ı· scvketmesi mü nkün 
ı• ı ır 

~ . 
d· •kat b' ığitn• ır kaç defa ıöyle· 
"'~h· ıı Ve tekrar ettiğimiz 
t ı>lt A 'fik· lrnanya dostu müt-

lt,ly~ll ve propagandacisi 
ı,,ll:ı 111 daha fazla hırpa-
tlaek ~•ına meydan verme-

•çin t . . . 
ıa, ol esır ve netıcesı 
hpıaı Qral olsun birkaç hamle 

lil' 1. •k . t' 'l'kt •a ıyeceg· i muh k-

'
' ır 1, ~\l • 

~ll:ı'rllc "•ıiyet karşısında 
· , , hp •tıın da lngıltereye 
ti t lllai'a b 'i'ı y aşladığı ve yapa-

~\, ar~ırnlar işinde bir kot 

"-ad ••tical ıöstereceii 
olunab'l' ı ır. 

Ankara (A A)-Milli Şe 
hmız 1 met ıuoıı:u uua.e "' .... 

sili korf;!'encral 
\....tVı ... u~..ıaa ~..... - Mars ha] 

kay köşkünde lngilterenin 
büyük elçisi ile mis fir ola· 
rak Aol< r da bulunan or
taşnrk kum odanı mümes · 

mnreş h Elmburst ve 

amiral Kelcyi kabul buyur

yurmuşlardır. 

Yu a 
rinde d 

or • • 

• -

Yunan tebliğleri ltalgan 
tebliğlerine benzemez 

bizim zaferlerimizi 
bitaraflar gaz . 
maktadırlar. 

Atina (A.A) - Yun D baş 
kumandanlığının tebliği: 

Cephede mutad fa l(yet 
devam etmiş ve bir hayli 
esir alınmıştı r. Emniyet ne
zaretinin tebliğinde de bü· 
tüa memlekette sükun hü
küm ferma olduğu bildiril
mektedir. 

ltalyanlar Kilisuradan k -
çarlarken rehin olarak alı
nan eşraftan 4 Yunanlının 
kıbeti meçbuldur. 

Atina (A.A) - Roma 
radyosu boş özlerle ltal
yanları avutmakta ve h yeli 
mukavemet masallarına de
vam etmekte ve Papa Ni· 
kolas denizaltunnın kazandı
ğı muv ff kıyetleri mllbali· 

1 

gala bulm ktadır. Roma Uı· 
ferlerimizden ş\iphc etmek
te haklıdır. Çüokü bizim 
teblifJerimizi de kendi teb-

olo 
ma 
ır te 

a 
e 

b ş-

ı 1 

Londrn (~.A) - P"lony 
başkumandanı Sikorski ln
giltereye 450 bin İngiliz li
r lık bir teberruda bulun
muştur. 

Bu parn evleri yıkılanlar 
yardım faslınd s rfedile-
cekfir. 

___.o--

• • 

Si da 

ile 
n-

Tokyo (A.A) ~ Japonya 
ile Felemen Hindist nı r • 
sınd~ y pılan müz kere\er 
tekr r tetkik cdihn,ek üze
re bir toplantı yapıl cak
tır. 

Biz z fcrlerimiı tnfsilahnı 
bit raflar hır kıyoruz. On
ların söyledikleri gilıel söz · 
ler bize k fidir. 

ltalyanl r muk v melle ik
tifa edeceklerse neticenin 
ne olocağı malumdur·. Ta-

rihte z f r yalnız ta rruz 
edenin olduğu mezktırdur. 
Yunan ordusunun da yap· 

ı t 1 a 
• • 

ş 2 mı ı 

ıd 
Londr (A.A) - lngiliıle

rin Pandoıa denizaltı gemi
si merkezi ı:ıkdeuizdc i i 
it fyan İ:!şe gemisi batırmış
tır. 

G emiler b şer biu tonluk
du. 

Geminin gfivert~siode 
n Dlorlu. ı b 1 :r bulur mak
ta idi. 

---o-- -

2 .. liz hava hü
arının y ap 

t hr·bat 
bebiyle 

Londrn ( A.A ) _ lngiliz 
tayy relerinin Alman fabri
k lorma yaptıkları bomardı
mımlar esnasında iş bırakd
dındı.n Alman amelesi bu 
sistem çalışmayı protesto 
~tnıiştir. Alm n hükumeti bu
nun üzerine hükumetin iste-
diği şekilde çahşacaak gü
r:üllü alnyları teşkil etmeğe 

2"-A-~ • mecbur k Jmışhr. 

p 

hHc 
Kahire (A.A)-Bing :ıiye 

İngiliz tayyarelerinin yaptığı 
hücum çok müthiş olmuş
tur. 

Rıhtımda ve gümrük ci
varınd bulun n biaa ve de
polarda şiddetli infilaklar 
olmuş ve pek çok zar rlnr 
vfıcude getirilmiştir. 

•• r ogo-
e tes im ola n 

ge ç t yya eci 
Londrn, (A.A - 30 ya

şındu genç bir Fransız pilo
to büyük bir cesaret ve 
k hr manlıkJ eline geçir
diği bir tayyare ile havala· 
ra yükselerek· evvela Cebe· 
litarıka inmiş ve bilahare ge
neral Dögo)a teslim olmuştur. 

/ngiliz harp gemilerinden biri 

' denızdeki 
havahü um-
ları hakkın
da tafsilat. 

1 

Londra ( A.A) - Sicilya 
civarında AlmaD hav kuv
vetlerinin taarruzun uğrıyao 
lagiliz fiiosuna mensup illuo
trio11s tayyare gemi&indeki 
Royter muhabiri bildiriyor: 

illustrious Sicilya boğszın· 
da tam 7 saat Alman bom· 
bardıman tayyarelct"inin hü· 

ussolini ya
alıları 2ezdi 

Roma (A.A) - Stefani 
jans. bildiriyor : 
Italyan başvekili bay Mus

solini bu ayın 14-15·16 ıncı 
günleri müteaddit hastane· 
lerde yatan ve Yunan cep · 
hesind n gelen yaralılan. ıi· 
yaret etmiştir. 

Mussolini bilihare ıiyab 
gömleklilerin bir resmi r•· 
çidiade bulunmuş ve a•d•· 
tinde fabrika ve baua mey-

daaluıaı ela eımittir. 
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Boğaz irı ar na 
Karşı çok f "ıydalı 

ilaç a ..• __ _.. __ _ 
YAZAN: Dı. H fız Cemal 

Lol-m n hekim 
Ben eminim bu mev imde şimdi 

Tnrkiyed yilz binlerce ve belki de 
milyonlarca h Ik burun nezle in-
den ve bahusus boğaz olma h stalığından 
mudariptirler. 

Bu zavallıların belki binde biri, yüzde 
biri hanesine doktor getirebi lir. Her hal· 
de bir çoğu hekim celbedem ez. 

işte be11, bu ihtiyacı göz örıüne aldım .. 
feliketlere, kazblara. belilaı karşı şef
katle elini her zaman uzatao ve kara gün 
doıtu olan Kızılay ile fckir fakaray yar
dım ederek hayır dua imalı ve ç resiz 
kalan (halka bir fayda!) yap ıbilir miyim? 
düşüncesiyle boğaz ve burun nezl !erine 
ait olmak üzere kol y iJnçJ r yezmağ

0

a k • 
rar verdim. 

1 - Bir bardak ıhl mur içine üç dam
la tentürdiyot ve bir k hve L aşığı kadar 
kuvvetli kolonya koyup karıştırdıktao son
ra 15 • 20 dakikada bir kerrc ılık olarak 
gargara etmeli! 

2 - Bir b rdak pap tya \ e yahut h t
mi içine ayni mikdarda tentürdiyot ve ko· 
lonya ilive ederek iBrgara )' pmah. 

3 - Ihlamur, pap tya, hatmiden bir 
parça alıp hep ber ber karışlırdıkt o son
ra haşlamalı. Ayni mikdarda d kolonya 
ve tentürdiyot il·ve ederek gargar ya de· 
vam ctmeh .. 
_ 4 - ... ~in-4Lb~me. h~ı~~ma ına avoi mik-

. 5 - Hiç bir şey bulamazs nız kuvvetli 
bır ~ar?ak ç ya yni mikdard kolonya ve 
tentuıdıyot dive ederek g rgara etmeli. 

6 - Yukarıya yazd1ğım her hıngi bir 
gargaranın. İçin (15-20) damla da ekşi Ji
mlon suyu ıJave edersen.iz d ha kuvv tli 
o ur. 

7 - Kuru veyahut taze nen y krııkl • 
rı?ı sud b fıfçe haşf dıLtau sonr ayui 
mıktarda da krlonya ve tcndürtiyot karış
tırarak gargara y pm lı. 

8 - Korkmaymız! Ucuzd r! (40) gram 
kadar (asid borik) veynbut (Boraks) alıp 
saklayınız. 

9. -: Bir kilo süt içine (10 15) t ne ku
ru ıacır ve (40) gram (asid borik) vey but 
(boraks ilave ederek hafif hafif kaynatı
nıd Sonra bir tülbentten e üzünüz! Her 

fçeydreLt~. ~ir _ker gargara yt parsanız çok 
ay • goıursunu2! 

10 - Bu garg ral rı yapa akla beraber 
h~ıtaya ~ngiJiztuzu vey hut hindyağı! gibi 
bır mfishuJ verirseniz çok f yda görür ünüz. 

-SON-

• ''Gel cek ay- lzmirde hali fa
larda ita yan 
lmparato lu-

aliyette SSOO 
radyo mevcut 

.1-unun :asfiye Posta hlgr f idaresinin 
5 yaptığı bir ist tistikte lzmir 

edileceği an-
laşılma ttadır,, 

Bornova, Buca ve Karşıya
kada hali faaliyette elyevm 

5500 radyo bulunduğu tes
bit edilmiştir. Radyo gazetesine göre, 

siy si m nzar şudur: 

Birleşik Amerika devletle
rinin tecavüze ğrıyan dev
letlere y rdımım temin için 
hazırlanan ka'luo Jiyihası 

hariciye enenme inde tetkik
tedir. 

Vaşingtondar. gelen bir 
habere göre, e:-ıcüaıen bari· 
ciye nszm B. Kordel Hulü 
ve m,eliye nazırı Morgcn
t vı dinlemiştir. 

Bundan sonr bahriye na· 
zırı Stimsonu v harbiye na
zırı Kuoksu d iuliyeccktir. 

Dı1h Amerik reisicum
huru lngiltereye doğrudan 

doğruya yardım kararını 
vermeden önce ingiltereoin 
amerik11ya yapılmış sip riş
leri yekünu 2 mily r doları 
g çmif bulunuyordu, Tah· 
minlere göre önümüzdeki 
yaz mevsiminden itibaren 
ingiliı imparatorluğunun a
lcıcaiı malzeme mikt rı ay· 
da 315 milyon doları geç· 
mekt dir. 

Alm n tayya elerinin Ak
" .. "'"d" faalİ'J"1.s -tı•r.mt.'Ü 
uy dırmışhr. Alman tayy _ 
r lerinio Akdeniz faaliyete 
geqmeleri bu ub daki mtı
cadeleye y .ni ve ehemmi· 
yetli bir unsur ilave etmiş
tir. Bilindiği gibi Akdeniz 
it lyan mücadele s huı idi. 

gelen haberler H beşis· 
tanda ay klo.nmanın geniş· 
temek yclunda olduğun• 

~ildiriyor. Haıtumda bulu· 
nan H beş imparatoru Haile 
Selise, Habe~ hududuna 

kadar gitmiş ve bir takım 
Hab ş şeflerile görüşerek 
tekrar geri dönmüştür. Ver· 
diği beyanatt H beşistana 
girmek için vaziyetin olgun-
1 şmasını beklediğini bildir-

miştir. Herhalde gelecek 
aylarda ltaly o imp rı torlu
ğusun tasfiye edileceği anla
şılmaktadır. 

Bulgaristana gir dikleri 
meçhul kRynaklardan bildi
rilen Almnn askerleri hak· 
kında m lumat gelmemiştir. 
Moskov , Sofyıı ve Seriinin 

tekziplerine rağmen ameri · 
kan kaynaklar> sivil 4nyafe· 
tinde bızı alman subay ve 
erlerinin müteh ssıs sıfatiy

le Bulgaristanda bulunmak
ta olduklı.rını ısrar ediyor
lar. 

aar:gHeÔ--6 1'ocrle~ Maca· 
ristau üzerinden bu memle- · 
kete Almfln kıtaııtı ııaldiya
tının devem etmekte oldu . 
ğunu ve Rumen demiryoJla
rının yüzde y tmişinin bu 
aakıiyat tahsi edilmiş ol· 
duğuııu bildiriyor. 

18.00 Program, 18.03 Mü· 
ıik.: R dyo "Sving,, kuarteti 
(1 Ozgür ve Ateş Böcekleri), 
18.30 Mllzik: Fasıl heyeti, 
19.00 Müzik: Peşrev ve saz 
semaileri, 19.15 Müzik: Yeni 
şarkılar, 19.30 Aj r.ı haber
leri, 19.45 Mu2ik: Yeni fBr· 
kılar, 19.30 Ajan haberleri, 
19.45 Müzik: Seçilmiş eıki 
şarkılar, 20.15 Radyo gaze
tesi, 20.45 Temsil, 21.30 
Konu ma (lk haad saati, 

12 31 kuruş rasınd 1319 

çuv 1 üzüm, 7,50-15150 ku

ruş arasmda 848 çuval incir, 

7-7,75 kuruştan 30 ton arpa' 

7,50 kuruştan 56 s uval hum
darı, 27 - 30 kuıuştan 235 
çuvnl susam, 11 uruştan 131 

çuval mercümek, 60 72 ku-

l ruşt n 185 baly pamuk 18• 

tıla11ştır. 

---o---
21.45 Müzik: Radyo salon 
orrkestrası (Violooist Necip 
Aşkın idaresinde), 22 30 
Aj s haberleri, 22 45 Mü

zik: Rad} o salon ork atrası 
progrem1 ın d vnnıı, 23.00 
Milıik: Da s m .. ziği (Pi.), 
23.25·23 30 Y u nki program 
\ '· ') ış. 

Nak0 

.,leri 
umu mü-

dü Jüiü 
~aliye Vekildi oakid İf 

lerı umum müdiirJUğü veldi· 

letine B. Zoki Sıdernıao 
tayin edilmiştir. 

s. rit ezacı başı 

Ka""•I ve Melli/ya Beyaltırı 

Y -' · d ~ ns, po ra, ve kremleri 
Tfii kiye mi " misli olmt)'an bu en en
f s kokul • biç şliphe i~ kristsl şi eler 
mo~ero ~m~ .1 jlaril Bay am ve yılbaşı 
hedıy ! rımızıu daima uJduğu gibı ba
ıında gelecektir. 

Benzer isimlerile taklitltriaı alaınm ıyıoız 

ALMAN 
CASUSLA A l 
AMERiKA DA 

' 
Ve Almanların ••lnl Bırak

mıyan lngillzler 

(47) Y zan: Halil Zeki O~ 
Güzel kız hıpiıbanedeki odasına gao· 

derildi. Zabit Rumribe dönerek ooull o~· 
••• mına gelen bu uzun mektup ftzerine ye • 

den sorgular başladı . Ondan bu mektuP. 
taki m ddelere ayrı ayrı cevap iıtedi. ~~ 
kat her şeyden evvel onun yetmiş do · 
mukabili göndermiş olduj'u talimato•'°'~ 
kimden aldığı 111 sordu. 1 

- Bu adam Erik Kluzerdir. Dedikl' 
sonra şunu d ilave etti: 'fi 

-- Ben bu adamı gizli tutmak isterdi 1. 
Çünkü bu genci bu · yola sevkeden beO ~ 
dum, benim yüıümden mağdur olmasını f 
fcmezdim. Bu adam Michel Tield kııl••' 
da askerdir. -

Turru derhal Kluzcri aratmak için ıd• 
gönderdi ve isticvabına devam etti. ,. 

- Şimdi mektubun ikin~i maddesi••~ 
çelim : Bunu sen bana evvelden söyle 

tin.. . ; 
ÜçüocO maddede yeni sistemde bar 

lihtan bahsediliyor, bu nedir? . 
- Evet, Amerikan orduıu zabiti•';, 

ait olmak üzere birleşik Amerikan b8, 
meti bir tabance icat etmiş, Alman '' 
teşkilatı bund D bir tane istedi. 9~o ~f 
bu it için gllıel, hem pek aüzcl bır it 
dını m~mur ettim Bu kadın ada 'f•1''ı 
bır gece sorhoş ederek bu tabaoc•Y1 

Jacıktı. ti 
- M,.lrtnhnn tlnrlli\n .. R - • .ı.ı •• i f"ıl, 

port meselesi senin tevkifini icap ett 
mcsıle değil mı? 

- Evet odur. 

- Ya orduaun muhtelif fotoğrafJ•11 1 

ne olacak? 
,, 
~ 

- Ben A bununla ne yapılacağını bi!"ft 
Ancak SJuster benden bunu istemişti· ~ 
de vadctmi§tim. 

- Altıncı maddedeki müdafaa c•'' 
farı? 

- Ha, ev t, buuu Sluster beodcll ti 
~enb~r~ kahYe-sindc görüştftğümllı: ı• 
ıstemıştı. Fakat izahat vermemişti. 

. - .E~aebide çalışan Amerikan 111il; 
dısl rı~ın dreslerioi ne için istiyorl•' J 

Rumrib buna cevap verecek yerd• 
di ki: 

- Allahın büyllklüğüne yemin ed~ 
ki Slustcr ban bundan asla babıetıo' 
tir. Bir şey bilmiyorum. ~ 

- Sekizicci m dde anahtardan b• 
tir. Buna ne diy~ceksiniz? " 

Si7:e tekrar yemin ederim ki blJ
da ~ b~riın yoktu ... Bu haberi AJaı•11 ~ 
solosh nesinden aldım mı diye soıo1°:l 
Fakat b n böyle bir ıeydca b•b•

0 

mamıştır. j 
Sorgu zabiti bir in : Acaba RulJ)ri~ll f 

man knnsoloahanesini lekelemek ifl JI 
demi malumat bey n ediyordu. pjye 

şüad6. Ve kendi endine söyJeadi: l ı 
"Ne olursa olsua .. Yalnız kaoaatid' f'' t 

dır ki SJuster Rumribin teYkif oloıd0 1 ' ,,,, I ' 
Nevyorktaki Alman caauılorından fJlf'~ ı 
bu kerre seyahate iştirak etmedi. ~ ' 
Y . . . . f 011• '-' ' ennıvı mçın eda etti, neden a,i- r t 
mektup} rı verdi? Bunuala beraber ~ 
sarJştn güz Ii tevkif ~ttiğımiz Hlll•ıt 0ı ) 
şe başı da birini bekliyordu. Jhtif11~/ 
bek ledıği casuıd rın tavassut rtJ' 
idi. f 

y . . 'f d • . •11 
ennının ı a eaıue göre o kıııı• 

)emiyordu. 

t 

d 
•ı 
t 

~ 

' 
• 
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~ı bir aile floiası • • 

Ne adar 
"8.11 ısrarenıiz ölüme kim
b ~'il aklı ermedi. Bir sa
,~. 1 komşunun bir yoldan 
ç 

1~ Yola giden açık bah
p'11lden ıeçenJer, köşkün 
i ~11Çtreleri altında kanlaı 
ı•1ad B a t yatar buldular. aıı 

yanılm ş! 
oldukça münevver fa~af ,bi
raz aiır, ltiıumuada.n fa:r. la 
•iır bir karıS1 vardı. Yakl o 
komşular bittabi birbir~erJ-

le görüştüler. Eerkekl'-'1'.· 
kadınlar Adeta samimi oldu
lar. Bilhasaa bayan Hayriye 
ile bay irfanın k rısı bayan 
Senilıa biri çok ğır diğeri 

çok ıen olmakla beraber \ 
fikren çek anl"'şhl r. He- ı 
men her ekşamı her geceyi . 
beraber geçiriyerlardı. Bay 
Namılun olmadığı akşamlar ı 
bay.ıin Hayriyeyi hiç y.1 luız \ 
bırakr:r. ıyorlerdı. 
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Jzmir Sicilli t icaret 
murluğunda.n ; 

me-

roloji 
et 0 • 1oüngada Neler Olugor 

şleri 
Devlet meteoroloji teşki

latına dahil memur ve müs
tahdemlerin rasatlara ve 
teknik işlere dokunan suç-

larının inzibati cezalarına 
dair olan nizamname Icrn 

Vekilleri Heyetince kabul 
ve yüksak tasdike iktiran 

{Hasan Fehmi ve Tevfik 
Fikret Serter-ikbal Manifatura 
tiearetbanesi) ticaret unvaniylc 
İzmir.le yeni manifateracılar 
!arşmnda 1332 • inci sokakta 
2-2 numarada toptan ve pera
kende ıuretile manifatura ve 
sair her türlü emtiai ticariye 
alım ve satımı ile İftigal et
mek üıere teşekkül eden işbu 
şirk etin ticnret unvanı ve şir
ket mukavelenamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici
lin '2916 ırnmarasına kayd ve 

;.t esoil edildiği ilan olunur. 
İ:ıırnir sicillı ticard mc
murluğM reımi mührü 

ve F. Tenik imzas1 

etmiştir. Nizamname bugün-

ı den itibaren yürürlüğe gire
cektir. 

1-M uka veıename 
Bugün 7-1-1941 bin dokuz. • 

yüz kırk bir senesi kanunsani 
ayının yedinci salı günü saat 

.Madde S - Şirketin serma
yesi : (S0.000) eJli bin Türk li-

Ağır sinema 
Sinemalarda ağır filimler 

görürfiı, meseli bir boks 
maçının teferruatını göste· 
l'İrken boksörlerden birinin 
diğerini nakavut etmek için 
attığı yumruğa evveli tabii 
süratte gösterdikten sonra 
bir de yavaş olarak iÖste
rirler. Bu filmler hakikatte 
süratli gitmiş ve 'tı\bii göı-

terilmişleodir. S~n zau.ıan· 

ı: l'•rinden yaralanmış, ka
•& t•ıı par,alınmıştı. Bütün 
İd·'lıdu yara ve kan içinde 
~ 1• Bay irfanın bir cinayete 
F '~bın gittiği şüphesizdi ! 
~' •t bütün gayreli~re rağ
O tıı hiç bir iz bulunamadı. 
b tıu orada görenler, bi: ha
~ e~ •lmak ümidiyle köşkn 
~ dılar. Ev aabibi bayan 
~·'Yriyeyi aradılar. Köşkte 
ç •rııaeler yoktu. Bütün pen
J>e~tler, kapılar sıkı sıkı ka
tG' 1Ydı. Ölünün etrafına bü
b: köy balkı toplandı. Za
dı ' lbemurları geldi. Eşi, 
ijOtt11, akrabası birikti. Hiç 
lıa ~•enin bu ıakin tabiatlı, 
._. e tk ıibi adamın bir düş
... ~,, olabileceğine aklı kea
d~r0rdu. Ağlaştılar, do1nn
P 

1 
•r.. Zabıt varakaları ya· 

I\~ dı: Dokter rmporu alındı. 
d l•aıa doğru oradan kal
~ ~tılarak bayan Hayriyenin 

ay lrf an gelip geçe• kcn 
bayan Hayriye hıı ttr sorar. 

- - E ·d_ yalnız. s ı kt lm0:ı vı· 

DIZj tl C t t d·r i ın, S~nı h!iı 
gez a. eıi s<. vm z; h yai ge
lini :ı, onu d~ l: o_ınniz ~a 
birez çıkalım, gezelim. Otu-

1 on bir raddelerinde İzmirdc 

Tasından ibaret olup bu serma
yenin 25.009 yirmi beş bin li
rası Hasan Pehmi Serter tara
fından ve 25.00() lirası da Tev
fik Fikret Serter tarafından 
vazedilmiştir. 

lal da film op'..:ratör~cti sa
niyede 200~ ı:~sim ttlmıya 
muvaffa~. olmuşlardır. Tabii 
olaraJı;. alınan filmler sani· 
yc~e 24 resim olduğuna 
göre bu had fevkaladedir. 
Saniyede 200(} resim alınan 
filmler tabii filmler tarzında 
gösterildiği zaman bir ta· 
banca kurşunun namlıdan 
hedefe gidişini perdede 
seyretmek mümknn olabil· 
mektedir. 

•tlcilae bitişik olan köşk il· 
_, aöttbdnler. 

•*• 
) '.•Yan Hayriye, hukuktan 

)~Ilı çıkmıı, yeni evlenmiş 
•r11ı. 
~ d 1 beı yatında ganç bir 
t' 1ldı. Kacası bay Namık 
h '11 ~ bir doktordu. lstan bul 

11 '•t•nelerinin birinde çalı-
\!~'· haftada iki gece nö· 

te kılıyordu. 
~·Sayan Hayriye, yeni TBr· 
tı.')eııin serbest, ıen fakat 
""''t' İd· 111

• dürftst kadınlarından 
e~'· Ona her keı hürmet 
dı~trdi. Mektepten iyi tanı· 
11~' • baıı arkadatları sık t, . tıyırete gelirlerdi. Ko
~iJ•ıy~e aralarsnda müteka .. 
"'r bır anlaıma ve itimat 
d, ~1 • Bayan Hayriye arka
'd' ~tını yalnız kendi kabul 

'
0 iliyordu. 

,,; •tı ge~irruek üzere o 

s,h~ P.!akri köyüne ~ittiler. 
h .•it yakın geniş bir bab
ı. "IQ • , d b' L • ~111 ıçın e ıroirıne ya-

ra otura melinkolik olacak. 
Ona biraz iyilik ediniz! di
ye rica ederdi. 

Bazan bay hfanın, evde 
bulunmadığı akşamlar, ilçü 
ıezerler, bir bahçeye gider· 
ler, eğlenirlardi. Bay lı fanın 

ricaları, ziyaretleri gittikçe 

pek fazlo sıklaşmaya başla
dı . Beyan He.yriyc, biç bir 
şey dü~ünmemekle beraber 
canı sıkılıyordu. Belki karı
sı bu fazla samimiyetteo. 
memnun olmaz. 

- Sonu var -

FA VDALI BiLGiLER 1 
Çorbanın fazla 

tuzu ası 

alınır? 
Fazla tuzlu olan her hangi 

bir çorbanın tuzunu gider
mek için gayet basit bir 
usul: 

Çorbanın miktuina göre, 
bir veya iki patııtesi soymah, 
dörde bölerek çorba içine 
atmalı. Bir iki taşım kaynat
malı, tuzu patates hemen 
çeker. Kepçe ile patates 
alındıktan sonra çorba az 
tuzlu olarak kalır ve sofraya 
~ıkarıhr. 

Çaresi 
t.t fiiç köşkten birini, sahil 
t,,' 'hdı olanı beğendiler, 
i~i 1~~ılar. Biraz sonra öteki 
d,k. oık te tutuldu. Oıta- Bir falcı bana yatağın-
,Q~ 1 kalabalık bir Rus aile, da öleceksin dedi. 
ltf, -1c larafınd kini de bay - Ya .. Buna karıı ne ya-
tıa. ~ i111ıiade bir genç tut- piyorsun? 
d, b·'Y irfanın on iki yaşın- ·- Hep misafirlikte yatı· 
~lu ve genç güzel yorum. 

1 ~ .......... o•• .. .......... -.. -.. ---.. - .. - .. -.-.-.-.-.-0-.. -.. -.. -.. 
ı ı. ~ tın Rüya Kolonyası i 
l lbtrı KolonyasiyJe meşhur eden ECZA.CI KEMAL ı 
ı AKTAŞ'rn şaheserlerinden ı 

HiLAL ECZANESi i ~, 

"'' 

doktor Hulüsi bey ıcaddesinde 
Kardiçah hanında 15 numaralı 
dairei mahsusasında Tibkiye 
Cumhuriyeti kanunlarının bi,h
şettiği salahiyetle vazife gören 
aşa;-ıda mühür ve imıası bulu
nan İımir Üçüncü Noteri Sü
reyya Olcay, yanıma gelı.m ka
nuni ehliyet ve vaaıflar.-ı hai:ı 

olmakla tehadete ehil oldukla
rı görülen, İzmirde Üçüncü 
Kahramanlar mahalleıinde bah
çıvan sokatıuda 12 numaralı 

evde oturan Sahihattin Ergun 
ve ı:ı.mirtie Pazlı.'ryerinde Han
bay eokatında 1 numaralı evde 
oturan Mustafa Yıldırım nam 
şahitlerin tarifleriyle teayyün 
eden, ehliyeti kanuniyeyi haiz 
bulunan lzairde Pazaryerinde 
Atpa:ı.arı ıokaK-ında 1 numaralı 
evde eturan Ye mahalli mezkuru 
kanllni ikametiah ittihaz eden 
HASAN F!HM i SER TER ve 
hıairtle Karantina inöoü cadtle-
intle 804-4 numaralı ev~e otu

n.o ve malaalli mezküru kanu· 
11i ikametılh ittihar. eden 
TEVFİK FİKRET St:RTSR'den 
ıebebi müracaatlarını sordu-
aumtla anlatacakları veçhile 
tarafımdan resen bir şirket mu
kavelenamcsinin tanzimini is
tctliler. 

Yukarıda isim ve hüviydle
ri yazılı şahitler yanında müt
tefikan ıöze baflıyarak: 

Madtle - l Şirketio nev'i : 
Kollektiftir. 

Madde 6 - S ene sonenda 
hasıl olacak kar ve zarar şüre
ka arasında miitesaviyen tak
sim edilecektir. 

Madtle 7 - Şirkdin sureti 
temsili : Şeriklerden her biri 
ıirket namı hesabına firket 
firması altında vaz'ı imzaya ve 
hariçte 1"C huzuru mahakimde 
şirketi münferitlen temıile me
zundUT. 

Madtle 8 - Şirketin müd-

1 
deli : Bir Kiaunuaani 1941 ta
ırihinden itiharen 1 kanunusani 
1944 tarihine katlar üç senedir. 
Bu müddetin hitamından üç ay 
evvel ş!rekadan her laangi biri 
şirketin feshini ihhar etmedik
çe her üç &enelik devreler içia 
bu mukavele hükümleri kendi
liğinden tecdit edilmiş olacak
tır. 

Taraflar başka bir diyecek· 
leri olmadığını beyan etmeleri 
üzerine yaıılan hu takriri ben 
yemidli Noter bir nusha olarak 
tanı.im ettim ve Dl uhteviyatını 

kendilerine açıkça ve yüksek 
aesle okudum ve manasını an
lattım. 

Tamam dedikleri ribi yazıl
dığını benim ve şahitlerin ya
•ıntle tasdik etmeleri üz~rine 
bu mukavele altını hepimiz 
imza ettik ve mühürledik. Bin 
dekuz yüz. kırk bir senesi kanu
nusani ayı•ın yediaci Salı günü. 

S. B. 7-1·1,41 Madtle 2 - Şirketin unva!lı: 
(HASAN F!.HMI ve TEVFiK Taraflar : imzaları 
FiKRET SERTER İKBAL MA- Şahitler : imzaları 
NİFATURA TiCARETHANE- İrmir Üçüneü Noteri Süreyya 
Sİ) dir. Olcay resmi mührü ve imzası 

Madde 3 - Şirketin makaa- Umumi No.411 Huıusi No,l/24 
dı : Toptan ve perakende su- İşbu mukavele ıuretinin da-
retiyle manifatıua ve sair her irede aaklı 7-1·1941 tarih Ye 
türlü emteayı ticariye alım ve (481) umumi numaralı aslına uy-
satımı ile iştigal etmektir. g-un oldutu taaclik olunur. Bin 

Madde 4 - Şirketin mer- dokuz yüz kırk bir 11ene1i kinu-
kezi : İ:ı.mir ve merkez muame- nusani ayının yellioci aah günü. 
lib da İımirde Yeni manifatu- 7-1-1941 
racılar çarşııında 1332 numa- Harç pulları aslına vapıştırıl-
ralı &okakta 2/2 sayılı mağaza- mııtır. 

dadır. 30 kuruşluk damra pulu ve 
İndel hace münasip görüle- izmir Üçüncü Noteri Süreyya 

cek yerlerde şubeler kilşad olcay resmi mühürü ve yerine 
edebilir. Raif giray imzası 132 
mmmmmmmmmm~~ m 

Bu haf ta T YY ARE sineması 
TELf FON : 3646 

Danille Darıieuks Jan Kipurn ve ·Lucien Barroukı 

--o---
At berberi 
Helshıgfora şehrinde için

de hayvan yaıayan ahırı o
lanlar günün birinde büyük 
bir ıaşkınhğa uğramıılard1r. 
Hem de ne ıaşkınlık! 

Bir sabah ahıra girenler 
atlarımn o güzelim kuyruk· 
larilc saçlannın diplerinden 
kesilmiş olduğubu görmilı
Soımadao danışmadan atla· 
ra böyle kimin berberlik 
yapmakta olduğu herkeıi 
meraklandırmıı ve nihayet 
bir gece mesele meydana 
çıkmıştır. 

Meğerse genç bir delikan
lı sakal fırçası yapan fabri· 
kalara at kılı yetiştirmek 
için, bütün şehir uyurken 
ahırlara giriyor ve iıini ra
rüyormuş! 

100 sene yaşa
mak 

A :>lerikada sıhhi serviı 

direktörü Dr. Stefan Smitla, 
yüz sene yaşamak iıtiyenler 
için ~u (ou nasibab) neıret· 
miştir: 

1 - Pek az et ye. 
2 - Bol sebze, mey•• 

ye, süt iç. 

3 - ~ğle ve akşam ye· 
meklerlnden 1011ra uzan Ye 
beş on dakika uyu. 

4 - Gunde 10 saat uya. 
5 - Hava müsait olduta 

zaman açık pencere ile yat. 
6 - Sigara içme, alkol 

kullanma. 
7 - Her ırün iki aaat 

yol yürü. 
8 - Çahş. Tembellik in

sanı ölqme yaklaştırır. İki Gönül Bir Olunca ıt} 9 - . Neşeli ol, dedikodu 
N ile ujrm~ma. ......... _ ........ -.............. ··-····-··--.. 

~yttukUK MEZUNU D F a 1 k ' 
~,~ ARolrl ÖZONARAN r. a r şı ı~ 

Muhteşem şaırkılı filimde Monte Karlonuu lüks vegece 
bayatını, operasını, gazinosunu tasvir cdcncanlı ve 

cczibdi bir aşk macerası 

SOLGUN GuL 
00 · 10 - Kimseye haset etme. 1 Bilhassa hiç bir zaman hid· 
N detlenme. 

~ bt • lzmlr Memleket l:ıutaneısi ij ı.~ıı vı emlik icar ve is- •- •t 
""'~ ltıı t• • Ront .. en mv eba11ııı ~ 

'il ' ıcaret ve aanayı er- R~atken Ye Ele~trik tedaYİli 
• •ernıaye sahiplerini ta-

l t•ehbiid ede. Orta Japıhr. lldaci le7İ•r Sokak 

Gibi iki Fransızca ıözlü güzel filmi sayın müdavimlerine 
takdim eder. Matineler: 3-5 30·8.15 Cumartesi pazar 

Dalcri 1.30 da illYe seansı 

1 Doktor, babasının 97 1•· 
1 şında olmasının hikmeti ba 

aaıibatleri tatbik et.....ı 



SAHiFE 4 

Akd nizdeki 
hava hücum
ları hakkında 

1

Güzelyab ali M ğa arl sın- " iff iilffAeiL(Ri ~ (Zi81Tiffi8Ei~ 
da oturan halkımızın l1.~ ~~~~.m 1m~ kta~~ x::~ 

-Baıtarafı 1 inci sahifede -ı 
cumlarına muvaffakıyetle 

karşı koyduktan sonra bir 
limana varmıştır. 

Gemide muharebenin iz
leri görülmektedir. lngiliz 
filosu taarruza uğradığı za
man bir vapur kafilesine 
refakat ediyordu. Evvelô iki 

torpil tayyaresi torpil hücu· 
mu yapmıştır, bunlar hiç za
rar vermeden geminin arka· 
sından geçmiıtir. 

Kısa bir fasıladan sonra 
esaslı hücum başlamıştır. 

Yunkers 87 tipinde 7 Alman 
tayyaresinin bulutlar orasın· 
dan sıyrılarak yaklaşbğı gö
rülmüş ve bütün harp ge· 
mileri müthiş bir baraj ateşi 
açmıştır. Gök yüzü p tlıyan 
mermilerin gürültüsüyle in
lemekte idi. Bu sırada Al
man tayyareleri haleıonlar 
çiziyorlardı. Gürültü cidden 
korkunçtu. En önde bulunan 
Alman tayyaresi bu cehen-

nem ateşinin içinden geçe
rek pike halinde inerken 
500 kilo ağırbğında bir 

bomba atmış ve bu bomba 
geminin biraz arkasında de
nize düşmüştilr. 

Bu sırada 15 bombıırdı· 
man tayyaresinin filo üze 
riae pike hücumuna geçtik
lerini gördüm. Dikkatim iki 
cihete ayrılıyordu. 

Bir taraftan düşman tay
yarelerine bıkarken diğer 
taraftan bunları bir hava 
harbine icbar etmek için 

havalanan İngiliz avcı tay .. 
yarelerini seyrediyordum. 

Bunların aonuncusu da ha· 
Yalandıktan bir kaç saniye 
sonra pek ziyade lçalarak 

pike hücumu yapmağ ha· 
zırlanan bir bomb rdıman 
tayyaresine isabet vukubul
du. 

Biraz sonda, 500 kiloluk 
bir bambanın is betiyle hu· 
sute gelen müthiş bir infilak 
bütün gemiyi sarstı. Bu a-

rada bir Pime.o bombardıman 
tayyaresi illuıtriousun adeta 

direkleri arasından geçerek 
aıağı yuvarlandı. 

Alman tayyareJeri o ka· 
dar alçaktan pike uçuşu 
yapıyorlardı ki dcta ll'us 

tri&usun güvtrlesiı:.e inmek 
istedikleri zannediliyordu. 

Harbin birinci a f bası 
böyle bitti. Bu safha cesa· 
ret ve heyecan s hnelerilc 
dolu idi. lllustrious canla bir 
m&nzara teşkil ediyordu. Bu 

niıbi sükün esnasınd gü
verte temizlendi. Yüksekten 
uçan 11 tayyare topların 

tekrar ah ş püskOrmclerir:ıe 
ıebep oldu Bu hücum ycı;i 
darbeleri int ç etli Bu defa 
h~def bilhassa tayyare ge · 

haklı bi istekleri Münakalat -Güzelyalı Halimağa tarlasında oturan on beş okuyucu-
muzdan aldığımız bir mektupta diyorlar ki : 

Gazyağı kamyonu tramvay caddesinde bulunan bakkal· 
iara gaz vermektedir. 

Mahalle arasındaki bakkallara gaz verilmediği için lam
balarımıza yakacak gaz bulmamaktayız. 

Caddedeki bakkallardan gaz istediğimiz zaman yok di
yorlar ve bazıları da hangi bakkaldan alışveriş ediyorsan 
orod n al diyerek yüzlerini çeviriyorlar. 

Tramv y cacldesiııde oturan zenginler gazı yemek pişir· 
mek için alıyorlar. 

Bizler ise ıfığımızı yakmak için istiyoruz. Lütfen bu ci· 
beti alakadar makamların nazarı dikkatini celbediniz. 

Veki imiz 
Münakalat vekilimiz bugün 

sabahleyin Demir konaktan 
çıkarak yanlarında sekizinci 
işletme müdürü B. Nüzhet 
Keyder olduğu halde anbar· 
ları, rıhtım ve iskeleyi ge-z
mişlerdir. 

Vekil yarın sabahleyin 
Aziziyeye giderek yeni ya· 
pılan tüneli tetkik edecek· 
lerdir. 

--o--
Tütün pıyasası Hava kurumu- Deği me der -

Tütün sahşları dünkü fiat 
üzerinden satııa devam edil· 
mişse de satış ar bazı yer· 
lerde durmuştur. Satışın bu 
akşama kadar ancak on üç 
milyona bulacağı tahmin 
edilmektedir. 

Dün alınan bir habere 
nazaran hükumetimiz, bu 
sene 40 kuruştan aşağı fi. 
atla tütün satılmamasını te-
min eylmiştir. 

Bu hususta resmi makam
larda mnlfımat mecut değil
se de, alınan tedbirlerin mü
essirliğini şimdi biç kimse 
inkir edemez. 

Ticaret vekaleti, tütüucil· 
tük raportÖfü B. Fikri Soy· 
eri piyasayı takip için lzmire 
göndermiştir. 

au zat piyasayı yakından 
takip etmekte ve alınması 
lüzumlu tetbirler hakkında 
vekileti malümattar etmek· 
tedir. 

misi değildi.. Bütün logiliz 
filosu idi. Diğer iki vey üç 
tayyare de, pike hücumu 
y parken top atetile indi
rildi. 

Tayyare gemisi liman 
yardımsız girdi ve dc~irle
di. Yaralılar çıkarıldı. Ge· 
minin temizleme işi başla

dı. 

it lyan torpidolarından 
birinin gündüz battığını gör
düm. 

Harekat başlarken iki 
İtalyan deıtroyerinden biri· 
ne is betler oldu. Diğerine 
de bin metre mesafeden 
ateş e:.dilerek ön tarafına 

i abet t min edildi. Bunun 
üıerine birinci torpido muh-

ribi t m sürntle kaçtı ve 
rkadaşını kendi akibetine 

terketti 

K çan italy n destroye· 
rinin de levler içinde ol
duğu görülüyordu. (Vega) 
d<'stroycrinin faik İngiliz 
h U\ v t t::do..: mukavemeti 
imkftnsızdı, 

Fa b tmadan evvel iyi 
üdafaadcl buluudu. l..ıgiiiz 

kruvnörü muharebe csna
ıuda bir d rbe yemişse de 

s def".e pek hafif hasarı mu
cip olmuştur. 

na va a daş- d ze zele de
larımızın yar-
dımı devam 

ediyor •• 
Hava Kurumuua Isak N. 

Kohen limited şirketi 750 
lira, Şerif Riı Halefleri 
ticarethanesi 500 lira teber
ru etmişlerdir. 

Ayrıca yurttaşlarımızın al
tın nişan yüıüğü teberruah 

da devam etmektedir. Bn. 

Suada Zeki lrtem 2 l ayar 
bileziğini, Karşıyaka Meş· 

rutiyet ıokagında 5 numa· 

rah evde Neşet yücel ve 
eşi Nih f Yücel, Havakorumu 

lımir şubesi müdürü Şevki 

Demir nişan yüzüğünü ver· 
mişlerdir. 

--o--
Bulgar Kralı 

Sofyn (A.A) - Bulgar 
Kralı Boris dün b şvekil 
B. Filofu kabul etmiş ve 
Filof vaziyet hakkında kra
la izahat vermiştir. 

--o·--
Sicilyadaki 
Zararlar 
Kahire (A.A) - lngiliı 

tayyueleri Sicilyada Kata
oia üzerinde fotoğraflar 
alınmıştır. 

Bu Fotoğraflar evvelce 
yapılan hücumlardan da
ha tesirli olduğu göster· 
mektcdir. 

Yerde 30-40 tayyare h· 
mımen yonmıı ve hasara 
uğramıştır. 

--o--
Stef ani ajan· 

sinın bir 
tekzibi 

Roma (A.A) - Stefani 
ajansı bildiriaor : 

ltalyan-Alman ricali ra-
~noda bazı müzak relerin 
ceryan ettiğine dıir i ae 
adilen haberler külliyen 
esassızdır. 

1711 A&n~ 

vam ~di or 
0l'ğirmenderc nahiyesin

de düo g ce ve: gündüz ha· 
fif nlzelcler devam etmit· 
tir. 

---o---
Gid nler 

Matbuat Umum müdlirlü· 
ğü baı müş viri Burhan Bel
ge Maoisaya, Siuop mebusu 
Mitat Şükrti ve Atıf Esen· 
bel lstanbula gitmiılerdir. 

--o--
Defterdarlığın 
tahsilat işlerin

d faaliyeti 
Ddterdar B. Mümtaz Tar· 

han vergi tahsilatı işine bil· 
yük bir ihtimamla sarılarak 
çok mllsbet rakamlar elde 
etmiye muvaffak olmuştur , 
Tahsilat işlerine layık olduğu 
ehemmiyet verilirken mükel
leflerin ha klcrına riayet edil
mir, vergi rcddiy tı takip 
oluıımuş, müruru zamana 
uğrayan vergilerin terkinleri 
yapılmıştır. 

---oı---

Istanb 1 mek
tepleri de alı
nan kararlar 

Istanb•\ - Orta okul ve 
lise müdürleri °'.Jugün maarif 
müdürünün reisliğinde top· 
lanarak ıu kararları verdi· 
ler : 

l - Talebeler ev nakli 
.zarureti, polis raporiyle tev
ıık edilmek ş rtiyle şehir 
içinde ancak ikinci yazılı 

imtihandan sonra mektep 
değiştirebileçeklerdir. 

2 - Talebenin mektep 
haricindeki kontrolü iyi ne
tice vermiş ve şimdiye ka
dar 97 talebe cezalandırıl
mıştır. 

Kontrole devam eJilecek
tir. 

Kasket giymiyen talebeler 
tramvoy ve v purlarda ten· 
ıilitlı biletlerden iııtif ade 
dcmiyecckıerdir. 

asap 
Çırağının 
Marifeti 
Başoturak cami altıod• 

kasap çırağı Haaan ojlO 
Ali Erdoğan Hasan oğlO 1 
Ahmet Öogül ile kavga .•: "~ 
derek suçlu eline geçirdıl' 
bıçakla sol el bileğinde• 
hafif surette yaraladığınd•11 

şuçlu yakalanmııtır. 
--o--

Yankesicilik 
Mezarhkbaşında Mebaı•t 

oğlu Reşit Sinco, gaz alın•~ 
üzere toplanmış olan b•~' 
kal dükkanın önüne gelere~ 
kalabahktan bilistifade Rı•' 
oğlu Mustafa Bakinin c•' 
binden 370 kuruş para!ı111 

çaldığı ve suçlu yakalaaıJJlf 
ve hakkında meşhut sıJÇ 
zaptı yapılmış ve neticed• llJ 
bir seneye mahk üm oJOJUf' 
tur. 11r.

8 --o-- ıqı 

Birbirlerini 
dövdüler 

~, 

Keçeciler 1305 inci ıok•~ "04 
No. 1 de Siileyman k••'t;~i 
Hatice ve kocası Gazi oi' •ırı,Q 
lu Mustafa Fettah oğlu S•' 
mi ve kar111 Ahmet Jıısl V 
Bedriye Gör ayni şabısl•~ ~-' 
birbirleriyle kavga ettikler; ~. 
ve dövdOklerindcn şikaYe 
edilmiş ve cilmlesi yakı1•11' 
mı ıtır. 

---o-.__., 'h,t 

Elektr•k cere" !~ 
yanını çalıyot" .~· 

ti~ 
muş . tiı 

lnöoü caddesinde 126 ~I ıtı 
yılı bakkal dükklnınd•., İt 
elektrik saati kontrol .,et•. ~ 
cesinde üst kısmındaki 1'", ' 
tunun üzerinda ince bir ~;, t~11 
lik görülmüş ve bu delll; t 
bulunmasi elektrik cere~, .ı~ 
çolmağa del" let etjiğiıı ~- 1t, 

dükkan sahibi Salih ol,. ıtı 
Ali Kargı hakkında ıoıJ '1 
mele yapılmıştır. ___/ı 'ti 

' t, 

ı.hhat mecl• ~
~il' ,it 

Viliyet umumi hıfzıs•d•'' it 

meclisi dün Sıhhat oıO b'( ~ 
Cevdet Senıçoğlunuo f( ~i~ 
kaohğında toplanmış 9e 0 ~t 
liyetin sıhhat duruoıu ~ "ti 

kere edilmiştir. ~~ 
o-- ~~· 

Havacılık \ 
Ve Spor •• ,l 
Her vatandaşın se•e ,, 

okuyacağı değ-erli ve fıf ıf 
mecrnuanıo 277 sayıla 0:,ı hası da çok zeugiu oı ~I 
recatla intişar etmiştir· 
raretle tavsiye ederil· 


