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PERAPALAS IArnavutlukta MALTAYA 

Amerıkan do· 
_ nanmas takvi

ye dilecek 
--"'""""'--

V c>Şiugton (a • .ı ) - Alınan 
lı 1-erJ re gö e Amer; ı< a bil· 
Lü 111eti iki oky. nuı fi osu· 
ı u;ı i şa .ın tol p dmiştir. 

Do nnmayı takviye etmek 
ı rur ti hasıl olmuştur. Zl· 
ra ileride g \; lecek tt"hlikeyi 
ö oleyebilecck hrtibatı tim
d.iden nlmıık lazımdır. ' Al
man, italyau ve Japon d:.J· 
oanmalarmın m~cmu tonili~ 

tosu 1833000 dir. Bu y~kô· 
na Fransız donanma11 dahil 
değildir. 

Buna muk•bil Amerika
nın 1250000 tondur. _ .. __ 

OTELiNDE --·--. Hücum etlen 
lukubulan infilak hak-· ıtalganlardan lkısı gar· tayyareler 

Berlin Ham· 
bur2 ve Bre

men bom
balandı 

--.. -- --11!1--
te L •tele etmesini o 

l(flld' 
~111J 1 nı"il vasıtala-

Or kf.••11:1a11nı tavıiye 

kında lngilterenin eski 1bag olmak üzere 12 su
Sofua elçisi Löndraga bag ve 248 ~eter Bombalarını denize Hamburaa uapılan hl-

•-. d "•aea ba cinı 
'11a•ti1a' ~.araftır g6r~aen göıderdlii rapor esıı:.__~!11 

Londra, ( •·• ) - f ngilte· 
renin eski Sofya elçisi 8. 
Rendelden hariciye nezare· 
tine lıtanbulda vukubulan 
iafilik hakkında Hpor gel-

atarak ~açtılar cum 9 saat davam attı 
Malta (a.ı) - Dün Mal· 

tada alarm iıareti verildik· 

__ .. __ 
t''rllc ır kaç ı&n son· 
)'litt1r~: 0~~ularena im

• 'rl111 . aıbı Amerikan 
Mır111 1

111ıiltere hesabına 
. • lrı ,. '-
~ 1"011; ın&mklin· 

ta. o 
t'~tı1ı 1•••11 bay Hit-
~~-~lc:1c Y•p~ıiı bir tehdi 

_...,._,t•1a1u •tlırerek Ameri 
" v''ine .. ıdırmık 

~ L_ •tiaıton hiikii· 
•r qrp 'I 
" 

1 lıa edecekmi· 

' •b, hıu, 
.:~-·~· ü111eti, Londra • .-,..1c .... , w 

~& 1 Y•K ve bal 
~ti ıl; bir teıebbDse 

ltı_, 11 6r ki Alman . 
't ola lla6barekine ka· 

~ldardır. 

•l 81RRı SANLI 

. ıııcuıeunuıuz 
~!~!•t Macıısınde 

d' "' R · · ' ' aa eıııc&mhuru-

miıtir. Elçi gönderdiği ra
porda şöyle demektedir: 

- Sofyadan ayrılmazdan 
evvel elçilik bagajı arasına 
iki çanta, içinde kuvvetli 
bombalar konulduğu ışikir· 
dır. Bu vaziyete göre bom· 
baları koyanlar şunlar ıun· 
ları dOşüamüşlerdir. Bu 
bombalar tren süratle gider· 
ken yolda patlıyarak treni 
uçurması dır. 

Elçilik memurunun gördü· 
ğü yabancı çıata açıldığı 
zaman içinde çamaşırdan 
baık• elektrik pilleri ve eıki 
Türk gazeteıi görülmüıtnr. 

Elçilik memuru büyiik bir 
cesaret göstererek bunları 

bir boıluğa atmıştır. Bilahare 
zabıtanın yaptığı tahkikat 

ve tetkikat neticesinde bun· 
ların kuvvetli bir bomba ol· 
duğu anlaşılmııtır. __ .. __ ' t:d,, ~Glıc Millet Mec· 

' ~ir • buıuıi dıire
rc1ı, llalddet meııul 

1 ~~..... Bir Macar he-
~ ~ İİi .. 1 yeti Ankara· 
~~ •1111111 Fuarı f ya gelecek 
~"· ~le ••tani bir ı Budapeşte, (a.a) - Türk· 
~~ ,, illt .. Dayii ko- ı Macar ticaret anlaıması ye· 
~ ı .. ~t ttlraeıtnıek ici ı nideaimzalanmamıştır. Eıki 
'~llı•r•••1oaal Fua 

8 
-ı anlaşma şimdilik devam 

'çı.a, •t111ek vata r~ ı edecektir. Yeniden görllı· 
- ~ · nı meler yapmak için bir Ma

hatoa 20 Eylll ıı car ticmret heyeti yakında 
.. ............ A111ıaraya rtdeıektir. 

Atina (a.a) - italy•nlarıa 
yaptıkları taarruı.lar püskllr· 
tülmüştür. En tiddetli mu· 
barebeler merkez ctpheıin
de devam etmiştir. Burada 
240 italyan esir edilmiı ve 

bunlardan iki yarbay ve 12 
ıi şubaydir. Mussolininin 
gece mehtapda yaptırdığı 

anıııın hücumlar ağır :zayi· 
atla akamete vğratılmıştır. 

Italyanlar bütlia yaptıkla
rı hücumlarda bit karış top· 

rak bile ele geçirememişler· 
dir. 

HITLER NE 
LERSÖYLEDI 

-o-

ten sonra hllcum eden düı· 
man tayyareleri bombalarını 
denize atarak kaçmıılardır. 

Hiç bir tayyare sahillerimi
ze yıklaşamımışlardar. __ .. __ 
lrlanda milli 

müdafaa nazırı 
Vaşingtona 

gidiyor 
-o-

Dablin, (a.a) - 50 milyon 
liralık istikraz hakkında ya· 
kında görüımeler yapacak· 
tır. Bu hoıuıta · yakında 

lrl•nda milli müdaf ıa nazarı 
Vaşingtona gidecektir. __ .. __ Liaz (a.a) - Avusturya· 

nıu Almanyaya, ilhakınıa 

üçüncD yıldöaümü münaH· Rodos adası 
betiyle burada söylediği bir 
nutukta Hitler bütün Alman· ÜÇ gÜD SlrB İle 
ların birleşmesi vo büyük 
Cermanyanıo sarahaten ta· bombalandı 
bakkuku için Avusturya il· __._ 
bakının kat'i bir merhale 

olduğunu tebarüz ettirmis ve 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

- Biz bir sınıfa, bir dev· 
let , bir insina hizmet etmi· 

yoruz. Ancık Alman mille· 
tini düşünüyoruz. ister şarkta 
veya garpta, iater ıimalde 
veya cenupta olıun her za· 

maD parolamız blyDk Alma•· 
yaclar. 

Kahire - (Loadra radye· 
ıu) Şark orduları karargi· 
hının resmi tebliği: 

Hava kuvvetlerimiz Rodus 
adasına üç gün arka arkaya 
h6c!lm ederek bombardımaa 

etmişlerdir. Mariçı tayyare 
meydanında bulunan tayya
reler tahrip edilmiş ve aı
keri binalarda yınıınlır çı

rllmıtbr. 

Londra (a.a)-lnriliz havai 
kuvvetlerine mensup bom· 
bardıman teıekklllleri Ber
lin, Bremen ve Hımburıa, 
ıimdiye kadar yapılın rece 
hücumlarının eu mlibimi 
olmuıtur. 

Elde edilen ilk raporlar 
parlak bir mehtap ıııiı al• 
tında Berlin, Bremen •• 
Hamburga 9iddetli taarrm
lar yapıldığı bildiriyor. Ber· 
lin mıntakaıında bir çok 
büyük yangınlar çıkmııtır. 
Bremea ead&ıtri merkezle
rinde çıkarılan ıiddetli yaa• 
gınlar çok geniılemittir. 
Hamburrta liman mıataka· 
sına müe11ir ıekilde lllcam 
edildiği gibi aıkeri kıılalar· 
da, 20 metre m .. afedea 
mitralyaz at91i altına alan· 
mııtır. Buna mani olmak İl· 
tiyen bir Meserımit tayı•· 
resi düıürülmüıtür. 
Hamburgı yapılan lllcum 

gece ıaıt yirmiden nbabın 
betine kadar devam etmtı· 
tir. 

Britanya tayyareleri tur· 
ruıluını ıece glindlz deYam 
etmekdedirler. Kale ve Al· 
man işgali .ttıada bahıaaa 

, .. tayyare meydanlarıda bom• 
bılanmııtır. 

Bütün bu bllylik harekat 
eaaaıında yalnız bir aYcımıs 
kaybolmuıtur. 

14 saat zarfıada Almaa• 
laraa tayyare za1iatı 12 ta1· 
JUMİr. 
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MUR EKMEK Çl
ARILMIY ACAK 

··-
11i tip ekmeklerin eski ekmeklere na· 
fırında yarım ıaat daha fazla kala

itirilmesi icap etmektedir. 

cihetin temini ile halka iyi ve piş

kmek yedirilmesi için belediyece fı· 
devamlı surette kontrol edilmekte, 

\ ve n&muneye muvafık ekmek çıkar
ı fırın sahipleri belediyeçe cezalandı
klardır. 

:ooıTORUN KÖŞ ESi_ 

.nsiyon yüksekliii 
aıiyonu yüksek olanların sık ıık kan· 

tahlil ettirmeleri lazımdır. Tansiyon 
akliğinin bir çok sebepleri vardır. Bu 
>lerden biriıi ve belki de en mühimmi 
!k natamamiyetidir. Yani böbreklerin 
elerini liyikile ifa edemiyecek dere-

bozukl uğudar. 

ı, ya müzmin bir böbrek hastalığı ıek· 
tezahür eder veyahud böbreğin , için-
enıicenin ve damarJarın tasallübn 

eıi vaki olur. Her h. i ıekilde de 

ek ıüzgeçlik vazifesini liyikile ifa 
aeyince yava~ yavaı kandaki üre mik-

artar. Ve tesemmüm yani kan zehir
esi üremi alimetleri meydana gelir. 

bu sebeple tansiyonu yftkıelmit olan-
biç olmazsa senede bir dtfa kauJa-

ıki ire miktarını tayin ettirmeleri pek 
alıktır. 

ibrekleri çok iyi mukafaza etmeliyiz. 
çok haıtalıklar böbrel:lerde ihtilat 

r ve böbreği basta eder. Böbrek bas
ı 
ıınca da vücudden çıkması icap eden 

deleri, zehirleri çıkaramaz. Meıhur 
1 
Br: 

1 >breği sağlam olanlar ibtiymrlamıı)ar. 

,YDALI BiLGiLERi: 

k ve zarif yürümek 
ik ve zarif bir surette yürüyebilmek 

1
1 Holivutta ıinema artistlerine talim 

ilen basit bir usul timdi bütün Ame· 

: . kadınları tarafından tatbik ediliyor: 

1 
; ııı Uzerine ağır bir kitnp koyduktan 

1 a çıplak ayakla paımaklarıo ucuna 

, , ırak müvazaacyi mu ha haf aza ile böy-

1 ı bir çeyrek saat yürümek •• 
l 

ı er aabıh oda içinde yapılan bu yürü· 
en çok istifade ediliyor. 

ı , 

Traş sabunu 
: '·keklerin kolayca tırzş olmaları için 
' . . k 'k b" b ı ıyı ve e onomı ır tıraı sa unu 

: 'rlamak kabildir. 

ı 'ı gram iyi cins beyaz sabunu rendeli

ı ~le 100 gram 60 dertcelik ispirto içine 
· alı ve erimesiai beklemeli. 
1 lyiaee güzelce çalkaladıktan sonra 

ıine arzu edilen esanstan bir kaç 
1 

la atarak bir koku vermeli. Gene çal· 

dıktaa sonra küçnk 9i~elere doldurarak 
' aldarını ııkı kapamalı. 

ı reı olunacağı zaman tır~ı fırçasını 
f ı, ıuya bıtudıkta.n sonra tızerine bir 

damla akıtmah ve ythe ılirmeli. Ga

çabuk k6plrtlr •• aahbt bir n&uadur. 

(AXLRIN SESi) 

-Şehir Habe leri_ 

Bir ,,ocuk 
boğuldu 

Tire keıasının Gökçen 
n biyesine bağlı Sarılar kö· 
yünde bir kaza olmuştur. 

Mehmet oğlu Ahmet, eşi 
ve Dç yaşlarında bulunan 
yavru) rı Mehmet Kaçar, 
çay başında bulunan tarlala· 
rına gitmişlerdir. 

Ana baba işle meşgul 
bulundukları bir sırada ço· 
cuk oyoıya oyoıy• çaya 
y klaşmış ve düşerek boğul· 
muştur. 

---o---
Kükürt ve 

göztaşı 
Vilayetimiz dahilindeki 

bağlar içia lizım olan mü· 
him miktarda kükürt ve 
göztaıı temio edilerek muh· 
telif mıntakalara ihtiyaçları 

nisbetinde gönderilmiıtir. 
Bir taraftan da tevıiat 

devem edilmektedir. 

Yakında lngiltereden de 
ktllliyetli miktarda göztaıı 
gelecektir. 

--o--
Güzel yalı 56 
ıncı sokakta 
Ağaçların budanması 

ıazımdır 
Gilzelyalı 56 ıncı sokaktaki 

dut ağaçlarıoın Dç dört se-

aedenberi budanm1.dığı için 
ağaçların evlere zarar verdi-

ianden çirkin bir şekil al
mıştır. 

Bu ağaçlar budanmazsa 
yazın bu sokak hava almı
yacak ve sivrisinek yovası 
olacaktır. 

Ehmiyetle belediyemizin 
nazarı dikkatini c lbederiz. 

--o---
Gelenler 

Kars mebusu Karaman 

uar 
da 

s hası -
hazırlık 

Fuar mevsiminin y klaş· 
makt olması münascbetile 
belediyece Kültürparkta bir 
çok tezyinat işleri ikmal 
edilmiş, fuar sahasının boş 
hiç bir tarafı kaim mıştır. 
icap eden yerler ağ çlandı
rılmış ve yeııi parteJler 
vücuda getirilmiştir. 

Sergi sarayının ark sın· 
dan başlamak üzere açık 
hava tiyatrosunun etrafını 
çevirecek t rzda beton yol 
inşaatına devam edilmekte
dir. 

---o---
BORS 
23 ·30 kuruştan 732 çu· 

val ih:üm, 9-9,75 kuruştan 
3031467 kilo buğday 7,25 
ten 404800 kilo çavdar, 
28,75 ten 11 çuval si1&m, 
7,50 kuruştan 20 çu~aı 
bakla sah)mışhr. 

AMERiKAN 
HARiCiYE 

NAZIRI 
Vaşington (a.a) - Birle

şik Amerika hariciye naıtrı 
Kordel Hal gazeteciler top· 
lantısuıda Macaristanın Al· 
man işgali altında bulunan 
bir hükumet olarak telikki 
edildiğini bildirm•ştir. 

Veıiogton (4.a) - Macar 
matlubııtı bloka edilmiştir. 
··~··· .................... .. 
Kıymetli bir 
san'atkarı 

MUşterllerl her yerde 
arar ve bulur 

Büyük mebaret ve müş-

teriıerine karşı gösterdiği 
nazikane muameleleri ile 
herkesi memnun eden Av· 
rupa terzilik mektepleı in· 
den diplom h terzi B. Ki· 
zım Şangüder terzihanesi 
Kemeralbnd Meserret oteli 
karşısında (67) numaralı da-
ireye nakletmiştir. 

Arıklı ve Zihni Orhan Ay· işinden memnun kalan 
dındaa, Soma belediye reisi müşterilerinin onu yeni atel-
Nurf Yazan Somadan şehri· yesinde de bulacaklan mu-
miıe gelmişlerdir. hak aktır. 

ı Şehrimizin en Elh bugün matinelerden! 
ıbnyük ıineması amr&DIDitibaren takdim ede-
ı ceği en büyük Sürprizli Proğıamı ı 

ıı. Gnzel!iğine doyulmez9e Balo Geces·ıı 
: bır şaheser ır : 
ı Yaratanlar: Luiıe Raıner · Villiam povell ı 

i Geçen hafta eşsiz muvaffa~y-; kazanan miıilıiz harika f 
i Bu Kadın Benimdir f 
: Türkçe Sözlü ve lagilizce sözlü ı 

TELEFON: 3646 

f Tayyare Sinemasında i 
ı Bu hafta iki bllynk filim ı 

ıı. Tnrkçe sözlü ve şarkıh: Kızıl Rakkasei 
ı2.Feraaındelia yarattıtı: Zoraki Askeri 
ıMatiaeler: 2 S 8d• Cumarte1i. pazar rDoleri 12,SOda baıları 

. . - ~ - - ------------

• 

• 

CA 
AM 

(93) 

14Mart iMi 

Yazan: H 1il Zeki Oın:: 

Bu bırlıkler Nazi 
casuslarile nasıl 
çalış yorları? 

O t rihte Amerikada bir nazi casus ıu · 
beahJin mevcuadiyeti malum idi. Fakat 
Amerikan polisi bunu bulamıyor, tutamı· 
yor, cürmü meçlıut halinde yakalayama· 
yordu. 

Pek çok bitlikçi nazi casuslarına kendi· 
lerine mahsus omuı [darbesini vurmak ıa· 
retiyle aralarında irtibat temin ediyorlardı. 

Vilbelm Bo ııingia hidisesini misal ola· 
rak dercedelim: 

Boniog Alman - Amerikan birliğinin ePJ 
nüfuzlu bir azası idi, belki de elin öyle· 
dir. 

O, 1938 do ilkteşrin ayında Nevyorkt• 
yapılan bir nczi atimayiıinde 1500 kitiaiD 
başında bunuyordu. 

O glin binlerce kul evraki'le nazi bay• 
rağıaı selimlamışlardı ve yaıasın Hltler 
sadalarını ayyuka çıkarmışlardı. 

Bununla beraber bu naziler polis tara
fından himaye edilmişlerdi. 

Görülüyor ki Amerikan zabıtasının hl•· 
nil niyeti Boninği casuslara yardımd•11 

mennetmemişti. 

Yine 1937 yıhnın ilk kanununda biiyak 
merkez palasla tertip edilen ~bir mitiaid• 
o, diğer bir nui grubu ileyaptığ ı koauf" 
mada onlara müstabziyane bir surette bati' 
hatıralarından bahıelmİftİ. • 

Bunların ar sanda Batist john adındaJıı 
biri de Nevyrok nazilerinia şeflerindeD ol" 
mak sıfatiyle bulunuyordu. 

Bu Jobndir~ki Amerikan ordusunda biı· 
met etmiş olduğundan Filipin iatihkimları· 
nın inşasına yardım ettiğini de ifive et
mişiti. 

Geçi Jobn Panama kanalı mıntak11111d•0 

bahsetmek istememişti. 

Fakat Boııiug cugrafya bilgisinden 111ab" 
rum olduğu için Panama ile Filipin isiOI"' 
lerhıi birbirine kuııtırmak hatasında bll' 
lunmuştu. 

Arasıaı kesmeden Yohn tahkimat pli•' 
)arını elde ettiğini kem li if tiharle söylet"' 
kea Boning onun kulağını çekmeğe aıeC" 
bur kalmııtı. 

- Sonu var -
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ALGALAAI [ N e 1 e r ) n::...!! 1 ~RP SAHNELERi [ 
0
..-...-. ..... , J uurust o anları herkes 

: ......... ~-~(No.sı .......... ~ ~- ve takd!r eder 
sever 

Yazan: A. Fuat Tuleeven 
ilk 57 Yıldan beri 

.._ .etnıe çok ceza ye- devam eden 
~' 1&hidin fazla 

:"eti•i• ·- pııhaaeainia tek kltilik ru· 
yangın 

Dilribt ve dojıa olman herhalde ~akbal ve memdab Wr 
faıilttir. Ker•lbada t•hmiı B. Hllanlye aordum: 

- Yahu neye kahve aatmıyorna? 
Bize ıu cevabı verdi: 
- Bea nohut k•lıH\ \ltamım ve m&ıterilerimi ılplıeye 

dlı&remem. Onan için kahvd ıabıını kalclırclım ve elime 
-.._.1161_'Pat etmek tubetli odalarından birinde, 

alt •darada it· iç flndea beri hayatının 
~ bla bir ia •• iıke•cell saa•lanaı reçl
~~- k•bal riyorda. GöııJ&nde bir kB-

Amerikada Ohayoda 1884 
yıla ada. Holenı V aley pet· 
rol kuyala11ada çalı .. n ame
leler araıında grev ~kmııtı. 
Ba eınad• tatuıtarulaa pet-· 
rol ku1ulan hlla yanmakta-· 
d1rlar. 

• ne ~akit haliı kahve geçerae yine ıatmaja devam edece• 
ğim." 

Ne gilıel bir cevap deiil mi? 

detHmi? çik lbrabim olmak hevesi 
':c:laaaı bek- vardı. Evet küçllk ibrahim 

Biz de b&yle namaıklraae ve d&ribt ahı veriti ylrektea 
takdir ederiz. lıte ba gibi zevat daima kazaa1r. 

"t , •IN.a lb- olmak heveıf. -..:a-•• doira O k&çiiklüilade ae ka · Y aarını sönd&rmek içiD". 
büt811 teıebbils neticesiz 
kalmııhr. timdiye kadar 50ı 
milyon dolar deierinde pet·· 
rol yanmışhr. 

Hlllll SESi HAllll SESiDiR 
~ •tti: dar meıat, ne kadar ıen ve 

Cllı;,..: lr.t111a ti ae kadar şakrak bir çoca'k· 
4- ~tlediktea ta. Zeki olmakla beraber bu 

la .... ••r- zekl1101 iyi idare etmitti. 

Röntgenci Ali Ay ve çiçek· 

~- '-aba.,.. Oa dört yaıında iken Vidia 
mektebi lerin renKi 

ba~ rltter- rlftiyesini bitirmit •e mek
..-,.... .. yq tepte okadağa aaral•rd• 

lJa lcaptaa Fraaıızcaya çalııarak mek-
• clı. teptea çıktıktan soara d• 
-ı-•da ıly· iaıiliıce ile aupçayı öirea· 

..... • .......... miıti. 
1 111 •Dlabr Oa sekiı yaı••• ıeldiii 

IOa bir zaman iç yabaacı Uıanı mi· 
kem mel kC11111f ayorclu. 

Ser•etl yeriacle bir ibtiyar 
kiyi& ola• babaıı bir daae· 
cik lbralıimi,te iltihar edi
yordu. 

Ba babı, ııhibi olduta 
ser•etiai ke.ti aha teriyle 
kaıaaauı •e bayata r6ıleri. 
ai yamclap uma• bu ıer• 
veti, keadi gibi ç•Jaık•• 
otla ibralaime bır•kacatıaı 
dlılacllkçe aadacak tneıut 
bir baba oldatana idrak 
edi7or ve seYiaiyorcla. Ser· 

--o--
Köpek kılın· 
dan kumaıl 

Holl•adada yla bulaaa· 
mıyor. Baıka m•dde ile 
1lall kamıı imali için bir~ 
çok tetkikler yapalmıı, ae
ticede mavaffaldyet elde 
edilmiıtir. Soa haberlere 
Hollandada klpek luhadaa 
kamaı yapılmaktadır. Orta 
boyla bir k6pektea 150 p1111 

kıl •haabiliyor. Ba kıl ko
yonun kıllar1 ıibi maımele 
girmekte, bu ıuretle kamıı 
dokunacak lı•le ıetirilmek
t,clir. 

Köpek kılaadaa faaill. 
çor•p, 6rtll •eıaire yapalauı· 
tir. 

o 

vetiai cahil oldata halde G 
ekıiltmemif, billkiı arttır- arip 
mıt olan ihtiyar k6yll, em· 
llkiaia ve paraluının torun· 
lanaa ela intikal edecetiai 
katiyetle lmit ediyordu. 

bir hır. 
çetesi 

-Soau ••r-

sız 
Bad•peıtede ı•rip bir 

hıraız çeteıi yakal••mıtbr. 
Bu çetenin relıi bir mektep 
m&d&ıil idi. Çete efradında11 
biri mDdtlrla lrııı, dlteri 
rene bu mektep muallimle· 
rladen m&dlrla damadı, bir 
baılraıı da mlllld lıocaıı 
idi. M&dllrlla ve musiki 
boc•ııaın k•rıları 16ıcl ••· 
zifelerini rörllyorl•rdı. 

Bu rarip çete bir çok 
hır11zhklar yapmıf, ailı•yet 
keıfedilerek efradı yak•l•a • 

Şimdiki harpte rlDtrea 
ıaaı mihim rol oyaamakta
dar. ÇlakU aıkeria ve halkın 
abbatiai korumak üzere 
feania ba baılkıııaa mOra
cıat zararı olaaaıtm. Harp 
baılaclığladaaberi yalaız Al· 
manyada muhtelif fabrika ve 
mekteplerde ve miaafir ko
nakl•rıada iki milyon iaıa· 
aıa r6atı•• ile vllcudlarınıa 
clalıillerinia fotoiraflara alan
maıbr. 

Norv•çte balkın ylzcle 
dobaa •ekiai keadi rıı•ıı 
ile rlatsea fotoj'rafı •ldır· 
mııbr. Slo•aky•da iıe lıl
kiimet laallu r6atıe• ile fo
totr•f aldırmata icbar et· 
miftlr. ÇBakl barada ••rem 
yerli halk aruıada Garbi 
Anapaya nazaran fazla J•· 
ydm1fbr. 
Rlntıe• alm•k bllylk ih· 

tiaaıa mltev•kkıf oldapa· 
dan Franldmt Ammayeade 
röatgeaci yetipirmek içi• 
ili bir mektep tuiı edil-
miftir. Harp bittikten ıoara 
vereme kartı Avıapada 
baıka bir umumi h•rp açı· 
lacaktır. 

mııbr. Cereyan ede• maha· 
keme neticeılnde mektep 
m&diril 3 ıeae, damada 7, 
kııı 6 ay lıapH, diier ıaç· 
lalar muhtelif cızal•r• malı· 
kum edllmlflerdlr. Y almz 
maıiki lıocuı•ı• karan iM· 

. raet etmiıtir. ~)~ l&aıı dıhiliade, maliyede• takıitle al· 
••del taıarrafuada dii•r bir ••i yokH 

1...:-.......... s.•--·~~· •cldedilir. Ve tecilden iıtifade takdirde o mlfteri 3975 numarala kaauaua tecile ·mıteallik 
~ ~ •"lteriairı, iıhu ev merkeı kaza dahi· hlkmlladea iıtifade eder. 

._,. aabıtuıadaa, n•laiyelerde iıe aıhi· 3 - T _,prak malııalleriai baıırlayan, imal ve taıfiye 
~ ~Jlvcle 111 ihtiyar heyetlerladea ka • ede• veya faaliyeti toprak mıbıullerile allk•h bala••• 
~ rnafaada hafkaca ••i olmadıjı•• imalltb•••· fabrika •• mlmaıili ıayrimeDkaUer: 

'it lhp defterdarlık mUli emllk midir· Çırçır, çeltik, haclık, hltık •• badem fibi mıhıulleri çe-

;:-"::;· : kirtlek .. ,. kalıalrlarıatlH a11rmıolr, tolaam H çelrlrtlektez 
d11 ••bil veya hariciade olmaları•• : 1•i iıtitı .. ı ••ya l»a fibl yajlar1 taafiye etmek, hububab 
••1• tarla gibi claı farkına bıkılmak· karara\ ••J• lilterek aa •e emuli maddelere çevirmek 

~-iyi ıaba .ı..ıar bu kaaaaua tecil •• ıalr• rlbl •meli1eleri yıpaa imalltlı•••· f•brika ve em

Bir F ranııı ilimi, •JI• 
çi~ekleria reqiae olan te· 
ıiri bakluada ıarip tetkik· 
leriai ••1.fetmiıtir. Aliaa tec• 
rlbe içia, tomurcuk haliade 
benlı çiçek açmamıı iç ... 
bat almııbr. Bunlarda• iti· 
riaciıinin çiçefiai aç .. k 
içi• norm•I ayclaalıta barak· 
mıf, diieriai k•raalata ko1· 
mQf, iiçliacllılall ele •J ay· 
dıahjıaa bırakauıbr. Birbad 
aebat, çiçejiai tabii re•ti•· 
de atmıı, ikincisini• çiçek· 
leri ıefffaf. reakab ÇJkmıı, 
içbclıhi• yaai •J IİJ•• 
ıiada bulanaaıa çiçekleri 
çok rlzel renkte olm111tar. 

Bu ıaretle ilim, ay lllfa· 
••• teıirl albncla çiçeklerin 
mabtelif renklere blrlD9ce· 
tine kanaat ıetirmlıtir. 

--o--
Ağırhiınca 
pırlanta 

Hintli lım•ilil9ria dlal re• 
iıi olan Aiabu birkaç ıH• 
evvel 60 J•tı•• balauıb. 
60 yaııada alba hedi1el•r 
verildiğiadea keadisiaia •· 
dık tebuı ağırhjlaca alba 
lıecli1e : etaaltferdl. 

Banan içia Ajalıa• Wr 
teradye otarmQf, diler ten• 
ıiye alba k&lçelerl Jlimlfb. 

Ai•lıaaın ba •••• e1mu 
j&bileai yalulacakbr. la mi· 
naıebetle kaaclUlai di•I reia 
t•myan Hitll mlıllmaalar 

ajırbjıaca alba ve kıymetli 
taı bedi ye edeceklerdir. 

Ai•han ııımaadır. Sıkleti 
137 kiodur. Baneaale1b te
raıiaia diler kefııiae •• 
kadar çok pırlaata •• luJ• 
metli taı yıjmak llıtm ı•· 
ceii takdir edilir. Bereket 
Hiadiat•• dllayaaıa ea pk 
lnymıtli tııın• malilr olaa 
memlekettir. 

•derler Arular ba lalkBmdıa mlı· ıali blaal•rı ı•taa almıt olanlar ela 3975 aamarab kaaaa 
~ hlkmGaclen iltifade edebilecelrlertlir. Dr. Fahri lfık 
~:alt- ilacleki ar•zi iaıa•ta mıluus araa 4 - 811 huuata d•lıa faıla lulııt alm•k lıtiyealeria bmlr Memleket ........_. 

ba pbl araıl•I• aru olmıyap ha· Roatk•• ••••• 111 
~--ldn6n_.., ... ..a...taıu!ımA~.ıüE&&.J_M~Rft!!!..JE~m~~~k~m~ldlr~~l~~·~·~m~•~·~caat~~·~tm!!!•l~e~~~l~ll!•~o!l!a!••!!!._· __ J.JR~•!!!!tkn!!!___.?"!l!!!!!!!~'t!-ıl!I"!!•~~ 
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RADYO 
~ 

G AZETESIND EN 
Bertin ve Atina Yunanis

tan• sulh teklifini yalanla
maktadırlar. Diğer taraftan 
Almanya - Yugoslavya ara
•ında müzakereler yapıldığı 

.. tııaılim ediliyor. Bu müıake
relerja hedefi Yugoslavyanın 
miilki tamamiyeti ve istiklali 
ile yeni nizamı telif etmek
tir. Yugoslavya bunlar temin 
edilirıe yeni nizama a)eybtar 
olmıyacağını, aksi takdirde 
iıtiklilini korum k için si
llba sarılmağa amade oldu
junu bild rmektedir. Bu 
ıörüımeler esnasında ltalya, 
Yugoslav hudutlarına asker 
tabıit ettiği gibi AJmanlar 
da Bulgar - Yugoslav hudu
duna aıker tabşit etmekte
dirler. Macarların askert 
hazırlıkları tekzip edilmiştir. 
Maamafih bu haberlerin ya-

1 yılmHında Yugoslavyayı 
tehdit manası vardır. 

Berlin, Amerikan yardımı
nın tesirli ol1ı1cağını itiraf 
baılamııtır. Şimdiye kadar 
Alman gazeteleri Amerikan 
yardımı gelmeden harbın 
nihayetleneceğini söyliyor-

1 lardı. Şimdi bu yardımın 

harbın uzamaai gibi bir ne
tice vereceği yarı resmi 
mahfillerde itiraf edilmek
tedir. Geçen muharebede 
Amerikan yudımınıo Al
manyayı mağlüp eden en 
eaaıh imil olduğunu hatırlı
yan Almanlar bu defa da 
ayni akıbetten korkmakta-

dırlar. Harp başlıyahdanberi 
Alman balkının maneviyatı 
&zerinde menfi tesir yapan 

laidiıe Amerikan yardımlan 
kaauaunua kabul edilmiş 
olmasıdır. 

· Babülmendep 
1 boğazıtehlikeli 

Londra, (•.a) - Amirallı
jın tebliği: Küçük Babül
mendep boğazının seyrüse· 

fer için tehlikeli olduğu 
Şap denizlerile Aden ara· 
ıında sefer ederı bütün ge· 

miluin büyük Babnlmen· 
depten geçmesi lüzumu 
bildirilmektedir. 

v ZIFE AŞI D 
OLI 

Binle ce halk n göz y şiarı 
arasında 

lstabul --. Perapalaı ote· 
tindeki feci infilak bidlsesi 
esnasınd vazife ba~ınd 
şehit düşen polis birinci 
şube ikinci kuım memurla 
randan Reşet Mutlugün ile 
Mahmut Ardiçin cenazeleri 
dün büyllk merasimle B ey
oğlu Zukür hastanesinden 
Beyazıt camisioe ııaldedil
miştir. Cami meydanında 
binlerce ·halk toplanmış bu· ' 
luauyordu. ihtiram resmini 
yapmak fizerc asker, polis 
ve itfaiye kıt ları mevki 
almıştı. 

Merasime öıJi idare ko
mutanı general Ali Rıza 
Altunkal, lstanbul vali ve 
belediye reisi do'·tor Lütfi 

göm öldü 
Kırdar, vali mu vini, emni
yet dir ktörü ve lngiJiz 
konsolosluk erk"nı ile emni 
y t direktörlüğü mensupları 
iştir k etmişlerdir. Muhtelif 
d vnir ve müesseselt-r t ra
fınd n gönderilen çelenkler 
sayı sı 30 yakındı. Nam zı 

müteakip cenazeler binle:ce 
b lkın göz yoş laril c teşyi 

edilerek Edirnekapıdak i ş e

hit liğe nakledilmiş ve orada 
merasimle defnolunmuştur. 

Bu iki vazife kurbanı 
evlidir. Ve birer çocukları 
vardır. 

Ailelerine nakdi y rdımd 
bulunulması korarl ştırılmış
tır. 

UL A .. 

OSL v 
Sofya, (a.a) - Bulgar ga· 

zett.leri Yugoslavyanın mih
ver siyaseti hesabına kaza· 
ı ılmış sayılabileceğini teba
r ilz ttir .nekte dir. Slova 
gazetesi devletlerin biri sulh 
zamanı, diğer h rp zamanı 

diye iki siyasete malik 
olamıyac kla r ını ve bazı 

m~mleketler l e siyaa i ve ns· 
keri p aktlnr ımz hyc.r k 

ı d ;ğe r b a zı meml e11. eUerle 
ticaretle devam cdemiye· 
celılerini yozmakt dır. Ayni 
gC\ıetc Yugoshıvyanm üçıG 

pakt iltihak edeceğin e bir 
keç gün cvv ikinden dah 

z emio bulu ı malı.ta ve Al
monyanın Bal kan faaliyetine 
emniyet içiode devamını 
mümkün kılncak bir ademi 
tcc vüz paktının imzalan
ması daha muhtemel oldu
ğunu s nmaktadır. " 

--o---
4 GüNDE 

GÜZEL YALIDA RANDEV0-
C0LOK ED N MAKBU
LENIN MUHAKEMESi Arnavutlukta 

asıl üç ltalyan tü
kaldı meni imha 

-----
15 Yaşında Ummühan 
i2fal edilerek hamile 

Asliye birinci cezr mah
kemesinde, ibret verici saf
halar dolu bir fuhuşa teşvik 
muhakemesi cereyan etmiş-
tir. 
Gıyabında muhakemesi ce

reyan eden şahıı, Güzelya· 
lıda oturan ve randevuculuk 
yapmakla, 15 yaşında Üm
mühan isminda bir kızı fub
ı• teşvik etmekle maznun 
Jzmirli Makbuledir. 

Ümmühan mahkemede re· 
isin suallerine cevaben şun
ları söylemiştir: 

"Bir gün beni alarak Gü · 
zelyalıda bh eve götürdü. 
Ev sahihi Makbulenin dostu 
olan Mustafa da evde bulu-
nuyormuş. 

Bu sarada komşuların şi· 
kfiyeti üzerine eve polisler 
geldi ve bizi alarak kara
kola götürdüler. 

Reis - Sen hamile kal
mışsın. Şimdi ne olacak?. 

Ümmühan - Bilmiyorum 
efendim.. Mehmet benimle 

ı -Bir gece makbule, ben, 
Mehmet ve Ümmühnn bu· 
luştuk. aasmabane civarın· 
daki kahvelerden birinde 
geç vakte kadar otnrdukt n 
sonra hep beraber tramva · 
ya binerek Güıelynhda Mak
bulenin evine gittik. Biraz 
sonra poJisler gelerek bizi 
alıp karakola götürdüler, 

Ümmühaaa fenalık yap
mak fikrimiz yoktu. 

Müteakiben mahkeme,gel
miyen bazı ş:thitlerin celbi 
için başka bir güne t Hk 
edilmiştir. --·------
8. Edenin 
taz·yet ve 
te ssürleri 

edtlldi 
Atina ( .a' - Arnavutlukta 

son dört gün zarfında üç 
ltalyan tümeni imha edilmiş· 

tir. Munolininin cepheye 
gelmesinden şereflenen Ka-

ragömleklilerio yaptıkları 
muannidane hilcumları kimi-

len pilıkürtülerek ıusturııl
muştur. 

. Beş gün zarfında ltalyan· 
farın zeyi•tı 10 bin askerdir. 

Bunlard n iki bini ölü ve 
sekiz bini yaralıdır. 

Yen iden 80 Italyan zabiti 
esir alınmıştır. Dağ yamaç· 

lan ve yollar ltalyan ölüle
riyle doludur. 

MısırBaşvekili
eyanatı • DID 

--llil!!~ 

ı evlenmek istemiyor .. 
~ Derece 20 den Reis bundan sonra Meh· 

Londra 13 (Radyo S. 21. 
10) - Kabircde bulunan Jn. 
giliz hariciye n zırı 8. Eden 
Perapal staki infilak hidi
se!Iİ n ticeısinde h y Harını 
kaybeden fedakar iki emni-

yet mcmuriyle bu hadisede 
yar ·ıanan Türkler için Tür
kiye hükumetine taziye ve 
teessürlerini bildirmiştir. 

Kahire, ( a . a ) - Mısır 
başyekili Sırrı paoa beya

natta bulun r k bilhilssa 
demiştir ki: "Mısır milleti 

·'· (4) de düştü 
· Mart kepudan baktırır 

'
1 kazma kürek yaktırır derler, . '• ae kadar doğrudu~, düu 

Hilll Eczanesinin caddeye 
aazır biiyiik derecesi 20 idi 
bu sabah Kemeraltından 

ıeçenler (2) ile karıılaştılar! 
derece öğleye doğru (4) ol
muıtu, bu rutubetli, karh 
r&zılrh ve soğuk havalarda 

1 11hata çok itina gerektir, 
1 karilerimiıe dikkat tavsiye 

medi dinlemiştir. Mehmet, 
Karşıyakaya giden son va
puru kaçırdığı içio Ümmü· 
hanla birlikte Makbuleuin 
evine gittiklerini, geceyi 
or da geçirmek istediklerini, 
fakat polislerin gelip kendi · 
lerini karakola götilrdükle
rini ve bu eve feoa maksatla 
gitmediklerini söylemiştir. 

Buudatı soora Makbulenin 
dostu olduğu söylenen genç 
bir delikanlı dinlenmiştir.Bu 
delikanh şunları söylemiı
tir: 

--o--
Avam kama
rasında hafi 

bir celse 
Londra (a.a)- Avam ka

marasında müteaddit mebus· 
ların talebi üzerine hafi bir 
celse -akdedilerek ticaret 
bahriye meselesi görUşlil

mGıtür. 

kendi istcğile demokrasilerin 
yanınd yer almıştır. De-

mokrasiler bu harpte mu· 
za'ffer çıkacaklardır. lngiltere 

hariciye nazırı 8.Edenle gö
rüştüm. iki memleket biri-

birJerioe lizım olan iktısadi 
yardımları yapacaklardır. 

Bu iki memleket yekdi
ğerine tam bir itimıdlan 
vardır. Muır nihti zafere 

kadar lugiltere ile birlikte 
ytirüyccektir. Mısır lngilte-

reye karşı bütün taahhütle· 
rini ifa etmektedir.,, 

beşistan 
u şeb 

zartedildİ __ .., __ 
Kahire (Londra r• a.tJ 

s. 8,15) - Resmi tebPI 
Habeşistanın gar 

bulunan Aıusa şehri 
ratorluk kuvvetleri t 
dan zaptedilmiştir. 

Habeş vatanper\fer 
imparatorluk kuvvetleri 
riki mesai ederek 1' 
düşmemi kuvalamakO. 
ileri h rekit muvaffak• 
dev m etmektedir. 

Somalide düşman• 
yap rak Lorsioi ele 

mişlerdir. Magodiıu.r• 
rap yelkenlisi ynkl•fl 

limanı11 ingilizler tarafı 
işgal edildiğini görü11C~ 
mak istemişse de 1 

kuvvetleri yelkenliyi 

hımış ve içinde italf 
ait eşyaları müsadere • 
tir. 

1 Gll.TERS 
Pek·yakıll 
30 torpido 
verilecelı 

Vaıingtnng (a.a) _...il" 
velt tarafından isteO 

'b milyarlık yardım liY1 

müzakeresi eınasınd• 
biye ve bahriye o•d 
kanun liyıhasını ıi 
müdafaa etmiılerdif· 

zamanda 30 torpito ~. 
lngiltereyo verilecek 

Vaıiugton, ( a.a >.; 
messillcr meclisi re•• ' 

velt tarafandan iını:• ' 1 
meclise sevkedileD 

yarlık, lngiltereye 
1 

p10je kanun liyıh•5111 

günde kabul ettiri 

çalışacaktır. 

Hırsızlı1' 
lkiçeşmelik 684 cD 

1
:,.. 

Ali oğlu Yaşar S• -' 
Cemalin evinin b•1

1 
fi 

mına girerek tencet' 
1 

zanını çaldığındaD 1 
mııtır. 

Taşla ,;;.~ 
Bozyakada Abb•1 ,, 

Kaymak, bayvaJJ 1111"' 
den Ahmet oğlu ço 
liyi taşla baıınd•D ,,, 
ğıodan yakalanaıııt -o__,, 
Kız kaçır 

Karşıyakada S•li~ 
Mehmet Mehmet k• 
yeyi kaçırdığındall 
mııhr. i ederiz. 
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