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SAYI!> (100) PAR 

(tfer gUn çıkar siyasi gazete) 

24 AJ ... MAN 
TAYYARESi 
DUŞ0R0LDU __ .. __ 

Londra (A.a) - Bazı düş
man bava teıekkiilleri lngil
tere ıabillerini aşarak baıı 
şehirlere bombalar atmışlar
sa da hasar çok azdır. Düş 
manıa 13 tayyaresi düşürül 
m&ılür. 

Bu tayyarelerin on birini 
avcılarımız ve ikiıini de hava 
dafi bataryalarımız d6ş6r· 
m&ıtiir. Son iki gtln zarfın
da düşmanın 24 tayyaresi 
dtııilrlUmüıtür. 

-- o 

lngiltereye yar 
dım başlatlı 
VaıiagtoD (a.a~-Harbiye 

nızırı gazetecilere yaptığı 
beyanatta iagiltereye gön
derilecek harp eşyasının 
mlibim bir kısmının yola 
çıktığını bildirerek bu hu· 
ıuıta fazla mal6mat vcrmi· 
yece;ini •e rizli olduğunu 
ıöylemiıtir. 

Vaıiagton (• a) - "Ne•· 
york Tribuo,, gazetesine aö
re, Birleıik Amerikanın fr .. 
landa nıleriudee iıtifıdeıi 
içiD milzwkereJere batlımış
tır. 

lrlandaya açılması düıtıoü · 
len 60 milyonluk kredi mü· 
nasebetiylc hu mesele mev
zuu babıolmuıtur. 

lagiltereye yapılacak kitle 
halinde sevkiyatan himayesi 
bakımıadau lrlaada üsleri 
ehemmiyeti haizdir, 

Vııiagton, bir Klipes tay· 
yareıile Amerikaya relecek 
olan Irlanda mtıdafaa nazı-
rının b8yle bir anlaım• 
teklif edecektir. Amerika 
iaıe gemilerini himaye et~ 
mek t11avvurundadır. Buna 
yapabilmak için mt\ıtakil 
lrlaadada Gıltr elde etmeıi 
1a .... , • 

Musolininin a • 
mış olduiu 
bahar harbı ____ .. __ 
Italyanlar 

Yunan ordularının~ölOm 
uaüdıran ateıı aı. 
tında kaçıştılar 

--ICll---
Atina - Londra radyosu 

8,15 resmi tebliğ: 
Mu11olinioin Yunan ordu

lanna açmış olduğu bahar 
harbi dün de mühim zayiatla 
akamete uğratılmışhr. 

Mussolininin büyii k top-
çu kuvntleri ile bir 
çok bombudıman ve 
avcı tayyareleriniıı ayaı cep· 
he üzerinde taarruzda bulun
muılardır. 

Bu taarruzları hepsi pü:s
kürtülmOş v· düşman hiçbir 
muvaffakıyet eld edememiı· 
tir. T arruz netic sinde ye-

niden mtıteaddit eairler alın· 
mııtır. 

Muasoliuin bir taburu ta· 
mameu imbı edilmiştir. 

ltalyadan gelen yeni asker· 
ler derbıt cepheye sevk di .. 
le ek ateş içine ıokulmıu· 
lardar. Fakat kahraman or
dul rımızın yağdırdığı ölüm 
ateşi altında ltalyan kuvvet
lerı perişan bir halde kaçış· 
mıılardır. 

ltalyanlar yeni me,ki ele 
geçirmek şöyle dursun harb 

baılamaıdın evv iki mevki· 
terini de terketmişlerdir. 

Son bet glln zarfıada beı 
l•lyan fırkası . ağır zayiıata 
ujratalmıştır. Ölenlerin eksc

riai ytıkıek t8tbeli zahittir. 
Bu zabitlerden fazla zayiatın 

olmua aıkerleria bapada 
fula ••• w-ııclar. 

Hamburga y 
ı: lan hücum 
hakkında 
tafsilat 

Londra, (Londra rad10• 
8.15) - Hava nezaretin 
r smi tebliği: Hamb11rıa 
bombnrdımanı hakkında taf 
silit neş:-edilmiıtir. 

-

INGILTERE 
Bahriye 

Gece 22.30 de baıhya 
bombardıman 11at dörd 
kadar devam etmiıtir. He 
taraf alev içinde kalmııbr 

l Rıhtım bir cehenneme bea 
zemekte idi, yangının çıkar 
dığı alevler 5000 kademeye 
kadar yükselmekte idi. Kuv
vetli bir ay ıııiı albada 
yapılan b11 taarruz da bom· 
baların hedeflere dliıtlll 
görülüyordu . Tay yareler 
alevleri 170 kilometre mak
tan görmilılerdir. 

nazırı ----
Bitlerin teh
ditlerine ce
vap verdi 

--111--
Londr.ıı (a a) - B.alıriye 

nazırı B. Aleksandr beyana
tında ticaret gemilerine 

karşı yapılacak taarruzların 
aıtınlac ğı hakkında Mitle-

rin tehdidine cevaben de· 
miştir ki: 

- Bahriyemizin fevkalade 
yüksekliğine kaniim. Biz bu 
tehdidlere kulak aıbğımız 

yok, hazır bulunmaktayız. 
Bu sene düşm•nlarımııa 
karıı denizlerde olduğu gibi 

havalarda da hikim bulun

maktayız. Adamızı boğmak 
teşcbbüsll öbür defa olduj'u 

gibi btı defa da akim bırak
tıracağu. 

--o---

B. RUZVELT 

Loadra (a.a) - Amerika 
Cümhurreiıi B. Ruzvelt bl· 
tün dünyaya hitaben bu ak
şam bir radyo bitabeıiacle 
bulunacaktır. 
B. Ruıvelt kiralama ve ödlblç 
verme kanununu ae yolda 
kullanacağını aDlatacaldlr. 

Büyük Millet lran konsolos· 
Meclisinde hanesinde 

-----IB---
Ankua (a.a) - B. M. M. 

Refet caaıtezia ba1kanlığ113-

da toplanmııbr. Açıhıı mil· 
teakip adliye vekili Fethi 

Okyann iıtifasın ve yeri· 
ne Hasan Mcnemencioğlunun 

tayinine dair Riyaaelicumbur 
tezker ıi oku muo ve mu-

vıffakiyet temennileri ve 
alkışlarla kartdınmııtır. 

Ruınamcde yazılı 13 mart 
tarihli haftalık karar c tveli 

ne dair mazbah ekuoduktan 
ıoara çarşamba gllatl top-

lanmak Gzere içtima• HD 

verildi. 

Bugiln saat on albda doat 
ve kardeı lranın t•nh Ş... 
bioşahı Riıa Şah Pehle.t 
Hazretlerinin dopm yılcll
nümn milnaıebetlyle ...... 
mlz Iran konsoloıhaaealade 
bir kabul resmi yapılacak· 

br. 
Bu parlak törene ıehri· 

mizde pek çok gOıide ze•ab 
dav tlidir. 

--o--
Berline 

Pariı, (a.a) - Oıta 
B. Şmit Berliaden Pa 
ıelmit ve teknr 
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O Ol TORUN KÖŞESi_ 

Sinir ve b ş ağ ıla
rınakarşı ne yapmalı? 

Deeamlı başağnları - Başağrıları kafa 

ve yüzlln herhangi bir nokta ında ağırlık, 

ıaacı, yanıklık ile duyulur vo çok zaman 
rllrllltü, aydınlık ve bir kuvvetli iş ile ar
tar. 

Beyin zarlarının iltihabı gibi ufunetli 
hastalıklarda bışağrııı büUin başı kaplar 

•• lı11talığın bıılaması böyle olur. lsteri
Jerde baıtanın ensesinde, sinir zinnda 
alında duyulur. 

Frengililerde, ağrı akıam ve gece, sınır 
zifJarında uykudan kalkınca başlar, sonra 
hafifler, midesi bozuk olanlaı da yemekten 
eYvel ve sonra duyulur. 

Bıı•irıları, yarım baıağrısı •e yüıağrısı 
bir tarafılı ve yüze yayılan sinirin yayıl 
dıiı noktalarda olur. 

Baıağrılarınıa sebebi çoktur: Sidiği mu
ayeae ettirmeJi, içinde albomin, şeker 
aratmalı, dammr tazyikini ölçmeli, frengi 
den ileri relip gelmediğini aramalı, gece-

leri gelen başağrılarında fı engiden olan 
beyin zarı iltihabı, kemiklerin örtüsünün 

alevlenmesi, kafa içinde bir frengi yum
ruıu olabileceği hatırdan çıkmamalıdır. 

Görmekte bozuklvk, göz sertlefmeıi ve 
baıı göz tabaklarının iltihabı; ne.zle, bu-
runda fazla etler çıkması gibi burno has

talıkları; baıafrılarıoın sebeplerindendir~ 
Mide ve bazım bozukluları, baınm aıra

ıında tutkunluk, midede yemeklerin eri-

meden kalmasından da başağrıları olur. 
Beyin zarlarının iltihabı, Hinir veremi. 

umumi inme, beyindeki urlar, isterilerde 

ve sara gibi sinir hastalıklarında çok ıid
detli baıağrııı vardır. 

Karahumma, aikriı, sıtma gibi hutalık
larJa, Uitüa ve ispirto içkileri içealerde ve 
kömDr çarpanlarda da başağrısı olur. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Mürekkebin parla-
• • 

ması ıçın 

Siyah, kırmızı vesair mürekkeplerin fev
kalide parlak olması içerisine pek az 
miktarda (gomme arabique) illve etmekle 
ilive etmekle lrabildir. 

Pek az, bir kDç damla ıu, yahut mürek
keple az miktarda (gomme ra bique) ezerek 

halletmeli, sonra mürekkebi azar azar ilive 
ederek karııtırmalı. 

2 ve 3 numaralı milşküllcrinizi ancak 
doktora müracaat derek halledebilirsiniz. 

··----
Kahv yeri e şeker 
Kahve tiryakisi olanlar içiı h Jis kahve 

bulamamak büyük bir mahruniyettir. 

Sabablırı içilecek 6tlü kahvenin lezzet 
ve renk itibarile hakiki kahve ile yapılmış 
fibi o)mHı içın bir çorba kaşığı kristalize 

ıekeri bir kap içerisine koyarak ateşte 
karamel yapm lı. 

Şeker, hiç bir şey iJive edılmeden ateıe 
konuraa ıulanu ve pişer; çık kahve renai 
olaaca ateıteo indirmeli, içine bir çay fin· 

cam ııcak ıllt ill•• etmeli. SlitlO kahve· 

-Şeh·r Haberle i_ 

Vıliyet umumi meclisi 
dün s at 14 te v li B. Fuad 
Tuksahn riyaseti altınd 
toplanmış, vil yetin 1941 
varidat bütçesini 2,605,39~ 

lira üzerinden kabul etmiş· 
tir. 

Bu snad çok hararetli 
müzakereler cereyan etmiş· 

üzerinde durmu!ltur. 
B. Ekrem Or n, biitçe 

encümeni namina izahat 
vermiş, v linin de beyana· 
tından soor varidat bütçesi 
ve esb bı mucibe mazbatası 
kabul edilmiştir. 

Meclisin dünkü ruzname· 
sinde, laciraltı plijı meselesi 
hakkında muhtelit eacame· ti\, li, v rid t bütçe i v nin y ptığı (tetkik t m zba· 

esbabı mucibe i üıerindc söz tasının münkeresi de vardı. 
açmış, B. Sait Pınar (Ke· Vaktin geç olması h se· 
malpaşa) bütçenin tatbikat bile bu meselenin müz keresi 
bakımında noksanlığını Sah gününe bırakılmıştır. 
söylemiş, bakaya ve biliye Masraf bütçesi de Salı 
vergiierinia tahsil nisbctferi günü müzakere edilecektir. ____________ ... ____________ _ 

Belediye reisi Maa if müesse
muavini Istan- selerine diki
bula gidiyor lecek heykeller 

Türk futbolunun meheok 
taş1111 teşkil ed n Mılli kü
me mUsabakalarına pek az. 
bir zaman kalmııtır. Hemen 
hemen bütün Türkiyede bil· 
yük bir alaka uyandıran bu 
müsabakal r eıkiıi gibi 
Ankara ve lzmirdeo ikişer 
ve 1 tanbuldan dört kulüp 
iştirak etmektedir. 

Milli küme h•zırhkl rına 
dair nihai bir karara varıl, 
mak üzere lzmir, Ank r• ve 
Istanbulu temıil eden sekiz 
kulüp murabhasl rile Beden 
terbiyesi genel dir ktörlügü 
müşavirleri öııümürdeki hafta 
latanbulda bir toplantı yapa
caklardır. 

Bu toplantıda Altınordu 
ve Altay kulüplerimizi bele
diye reis muavini ve futbol 

aıanı 8. Suat Yurdkoru 
temsil edecektir. 
Yakında Istanbul hare

ket edecek B. Suada Alt y 
ve Altınordu kulüpleri tam 
salihiyct vermişlerdir. 

---o---
Beled·ye 
Reisimiz 
B lediye reisi doktor B. 

Behçet Uz, dün öğleden 
sonr kültürpark ve hava· 
gazı fabrika~ında tetkikler
de bulunmu~tur. 

---o....__-
Gidenle 

İş b nkası müfettişi H Iük 
Özgen Aydına, Som bele
diye risi Nuri Yaz n Soma
Y"• Dikili k zası kaym kamı 
Ved t Dikiliye, İkhsat ve'~A
leti levazım müdürü Haliı 
Turgay Manisaya gitmişler· 
dir. 

-----o---
BOR S 
26-32 kuruştan 177 çu· 

val fizüm, 10.50 kuruıtan 10 
to.a nohut, 25 kuruıtau 15648 

Maarif vekileti teşkilitına 
mensup müesseselerin bina· 
larını 1 ürk büyüklerinin hey· 
kellerile güzelleştirmek iste· 
meleri gayet tabiidir. Ancak 
bazı müe11cseleria bu hu
susta daha önce di"kat 
edilmesi icabeden bazı hu· 
su ati rı ihmal ettikleri gö · 
rülmüştür. 

M rıf vekili, teşkilatına 
bağlı müesseselere birer 
t mim y Jlıy rnk, büyükleri
mizin bırer h0 ykeliui dikmek 

istiyenlerin, ö.oce bu hey
keli rin dikileceği .ve konu
lacağı yeri re ait şartları 
tam mlamalarını sonra da, 
bu husurtadaki niyetlerini 
bildirerek vekaletin tasvi:;> 
ve muv fakatini almalarını 
tebhğ etmiştir, 

---o--
B. Dai A 

1 

E cümeninde 
Dün öğleden sonra top· 

1 nan belediye daimi encü
meni, bazı sok ki nn ka
n liza yon in aatını müte
ahhitlere ihale et111iıtir. 

• --o------
Düğün esna
sında b r aza 

Bayındırın Burgaz köyün
de düğfin esn sınd Hüıe· 
yin Ç o oğlu 16 ya~nıda 
bır g ç ttığı kurşunla kar-
ı ınd bulun n 1 S y şında 

Emine y r J nmış ve ölmüş· 
tür Suçlu y k lanmıştır. 

---c---
iaşe umum 
müdürlüğü 
İaıe mü hşuhğ' iaşe 

umum mfidürlnğü c Ticaret 
Vekileti dış ticaret dair si 
eski reislerinden 8. Ahmet 
Cemil Con'un tayini takar-

r. 

ı• 

• 
(94) 

Bunun üzerine Yohn sözü değiıtit 
şu cümleyi il ve etmişti: . 

_ Ben or da vatanın olan Amerı 
yardımda bulunmak fırsatını elde etlll 

1 

İki Casusun Gizil 
Görüşmeleri 

GestPpa z sı dan Evolt Rusberf 
Buain bundan sonr Nevyorkta Fraol 
gel tovern g.ı inosuada birleşerek • 
rında şöyle bir konuşma yaptı1ar: f 

_ Bu plinıa Alm oya için pek • 
ol cağını zannetmiyor ısın ? 

Rusberg cevap verdi: 
_ Bu plioı görmek için çare d 

nüı. Dikkat edıniz bu bir o~un ol:, 
Eğer bunlar hakiki plinl r ıse ç 
hvessül edelim. , , 

Rusberg bu meseleyi pek milhnD 
derek şefi ol a Vilbelm Herman '' 
tor Grible haber verdi. 

Bunu haber alan federal heyeti it• f 
rika ile harp etmesi ihtimali ofau~~ 
manyantn Pacama Fılipinln bu eıkı 
mat pi nlanlarındarı ne gibi istifade 
dükleri bilmiyorlar. 

Oolar bu planların Jıponyay• 
edildiklerini de ıezmiyorlardı. /. 

Bu hakikat onr den anlaşılmış.. i 
F·ı· ıll kan zabıtası d kanalın ve ı ıp 
. c•' kimlarıoıa fotograflarrnın nazı 

9 tarafından lındığt bir ind yani 1 
lında onları cürmü meşbut baliad• 
lamışh. 

iki C s s Arasıll 
Münazaa 

k 1 il' Bir kaç gün sonra Yohn Ua e d 
niog k rşılcşhlar. Boniog Uakel.e ioi• 

- Geçen kşam bana bahıettıl 
ların ehemmiyeti büyüktür. Oalıt• 
v riniz. 

- Kim isti yor? 
- Oı sı ı::na lizım değıl ! 
- Ben de v romiyeceğimdeo 

füm. 

- V ermelioiniz ! . t• 
- Hayır ol m z. Çünkll bu ıf d 

bir iştir. Ben sizin buııu kime sZSyle 
bilmeliyim. 

- Son11 oar .-



..,_ "• 
F.Şt( D 

AR 
lıı~~ ~~~~~CAr 

0rnenı 

Ç(jkÜADG s ' 
, bt'biaı -HALMIŞ'TI •• 

bir k .. bulunduğu izbe· evveline gelinceye kad r 
~Okan °~~ıia 11tılaa ve baş başa. diz dize, gogu 

tıııe ır ot mindarin göğüse ve dudak dud ğa n oturaı 116tken uş. bunl ıı gelerek seviştiğt o ıevimli.lnım 
'i•rL"' vücudun çö· hayalini görüp, ıztıraph gün· 
.~•lbirı~~:uyaıuyor yal- lerinde ismioi nm kla va· 
1ii •nlış 

1 
1 cıyı hisset· kıt geçirmek ona büyük bir 

' Yle dık~~Yordu.. testili veriyordu. 
~ btı daki~ •lar .. oluyordu O aşkın bir pırlanta tuşı 

Qıın, •iti 1 r ıçınde geaç gibi k ip vitrininde 
t:lor,, arı çukurlaşmış ilelebet t şındığuu zanoe-

nh. lıtıe~i ~::i:Öıletinin içe- derken, b'r güo sevmenin ayıp, 
l'~ı lt en elem yaş- ve sevilmenin de günah ol-

5 d Ptedenıiy k • dug" uuu ıaoaedenleri gör· 
s " tıdıkı ere tatre-

~,llı b brının arasından müıtü. 
~ k,lte tnn kelımelerl· işte buna ahit olduğu gün 
~ \> tditin ~Üşlirı:nüş gibi evgilisi Halmişle birlikte 

01 0 
Roriilüyordu. köyün dışınd ki koruda bu· 

~ 11 d•nın d • buluşmu 1 r ve üç seneden-
~ençeresin~aıır ~ar~ak· beıi, o güne kad r dev m 
•ıt, 11 ıçerı sı- eden bu iİzli buluşmalara 

,b '"hk rı:ı renkli ışık, bu nib yet vermek için bir ç • 
o,~ h,at• tıı~~eıı içerisinde- re dOşllomüşlerdi. lbrahim 

l, '76 ' hasta kalpli meseleyi annesine, babasın 
,tı •d cuuu b 1 

•rnıll h ve ıt ruh- ç cak ve H imişi ist tecek-
•e gel 1'1talıld rını teş . ti. 

tjt ··~ rı:ı ş • t ete b ! ı:neçhul bir iki sevgili bu sevinçle ta-
ı•~ ~-~ enzıyordu m miyle çoşmuş ve det 
o 1 t lbrab· · 
8 ''lllıy0, bun ha t lığını birbirlerini olnıuo gibi, bir· 'i'' 111, •lrı:ı' şıaı ellerinin birlerine seni r k, dudak 

t .••ç1t
111 

ış dığınık. kum- dudağ gelirlerken ğaçl r 
tııı d 1 Çek· • d k t't t j4 l" erin d '!fıriy r ve arasın an oruyu ı re en 

pi' 'ııe .. üşunüyordu. kab bir ıes duymuşl rdı. 
~d oyıe d k"'-

lı. kı b hı; lar olu· 
ltı de ~~il u dılcik 1 r için· 

ıe fılı.:_ıı •o11 ç •d ın, bir bas
. ~'d llefe · ed1 • dea b• snıde adığı 

'•~· ır kel' .b. 
j , , ı ltıd .. ıı:ne gı ı 

"" tıdığ1 • •gı işitiliyordu ... d 1srı:ıı • 
ld ttı b1ı b n 8 hibesi yü. 

~~ ~ h il 
0 
•llere dn tüğü 

ıy 0 isi!!· nu u utımıyor, 
e ~tdıı. ı •nnı kt n zevk 

"Gtık 1tlı G •nd • 
bıı• 'tıt Ça11kn ;.r isim H ı. 
iS ~lı 't oıı imiş bir za· 

t ç'ilı gençliğin en aa rııu 
. 'd t 1 • ' unutulm z 
Q çınd yış tmış · 
tın tııı . 
l" 

1 Çİtı b• n qtı ır 

- Bre ut nmaz kep·ze 

adem. Bir ailenin n musiyle 
oynamayı erkeklik mi san· 
dın? 

iki aevd h bu sesi duyun· 
c merh metsiz bir vcının 

hışmın uğı yan iki sevimli 

m hluk gibi birbirlerinin yü

züne bakm lıtan bı k bir 
şey y pım mı Jardı. 

Bu korkulu ve mütereddit 
b kışlar çok sürmeden ğaç-
1 rın rkasında iri boylu 

~atık k şlı ve korkunç b -
kı Jı dev gibi bir adımın 

kendilerine doğru il rledi· 
ğini görmüşlerdi. 

-Sonu var-)nk ttı!tin e y 
~ 8111eı:n 11 tı lh bugün m tinelerdenı l c 11 

, am 8 lDmbaren takdim edc·ı 
"' Ut<ıl)j" .ceği en büyük SOrpriıli Proğramı ı 

b· gıne doy 1 G ı 
v~: t'ahese~ muBir alo ecesıı 

~tç •nl r: Luiıe R ıner· Villiam povell ı 
en haf ta . - - ı 
Jı eşıız muvaffakiyet kızan n misilsiz h rik ı 

ll adın e e ı 
Türkçe Sözlü ve lngilizce sözlü i l 

ı la TELEFON: 3646 

i1 YYare S emas o a : 
ı 
ı ''lh B : 11r~ç u hafta iki büyük filim 

'~~ aaıın K 1 R kk : t'•tı v ş rkılı: iZi S : 
'lıll -lldeı· Z kA A k : tl~r: 2 ~ Yarattığı: Or8 . 1 S : 

8d Cum rtcai p Zir aoolcri 12,30da baoıar: 
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--o---
Bu sene verimli ç hşma· 
riyle yirminci yılanı idrak 

eden Çocuk E!irgeme Ko· 
ruma genel merkezi bu yıl 
bayramın geçen yıllardan 
daha geniş ve şümullü ol· 
ması çocuk esirgeme kuru· 
mu tarafmdan yurdun en 
mühim mescleleriuden olan 
çocuk d vuındaki çahşrn - 1 

ları ve alınan neticeleri te
beJlür ettirecek şe ilde kut
lanması içio şimdiden hazır 
lıklarda buluaınalarını bir 
tamimle bütüa merkez ve 
1 ol 1ar1na bildirmiştir. 

Aokarada bayram ve baf
tasrnın önemli bir şekilde 
olmasına ve radyoda çocu· 
ğun sıhhi ve içtimai duru
mu. Cok çocuklu ailelerle ve 
iyi b kımla çocuk yetiştiril
mesi, gürbüz yetişmelerinin 

temini, nüfusumuzun artı· 
mında çocuğan kıymet ve 
ehemmiyeti, çocuk vefiy tı
nın tahdidi gibi alim ve 
mütefekkirluimiıin ilmi ko· 
nuşm 1 riyle h lkımızın ço· 
cuk davasında ilgisinin ar· 
tamına ç hştl c ğı ve hafta
nın her gürıü çocuk sııra
yındaki çocuk b bçeıinde 
çocuklar terbiyevi oyun ve 
eylencelcr tertibine ç hşıl· 
makta olduğu h ber lııı· 
mıştır. 

• • e vergı Pi· 

........ - .... e e ·y r? 
Çinde halk fakirlik yüzün

den vergileriııi ödeyememek
tedir. Bunun için hükümet, 
fakir h lkı, vergi nıuk bilin
de çehşbrm ğı düşünmüştilr. 
Bu itib rl her sen b şınd 
her fakire bakılm sı için bir 
cıhz piliç veriyormuş. Sene 
sonund , ıemizlettirilen ve 
büyüyerek t vuk ol n piliç
ler fakirlerden toplanar k 
Amerikaya s tılıyormuş. Bu 
urctl piliç besi mekle fa• 

kirler, Çinde hükumete vcr
ghıini ödemiş oluyorlarmış. 

D 
lımir Memleket baatııneal 

Rontkcn mOt ha111111 
Rontkca ,, Elektrik tcdavl•l 
yapılar. ikinci Beyler Soka 
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Keçeciler Hacı Sadullah 
f ndi sok ğınd S lih 

Gazoz f brikası k rşısıod 

Bu t il lzmirin en 
temiz ve en ucuz otell ri
dir, hmire gelen bUUin 
mis firler bu otellerde 

' mısafiır olurlar. 

Bu harbin en mühim ke
şifl rindeu biri de, kuışun 

geçmez benıin depolarınıa 
icadıdır. Bu çe;ııid depo] rın 

• icadına kadar, tayyareler 
için en büyük tehlike ben
zin depolarıom makinelitü
f ek mermilerile delinmesi 
idi. F kat "kurşun geçmez 
benzin depoları,, nın ic dın· 
dan sonr bu tehlike k im -
mış gibidir. 

"Kurşul\ geçmez benzin 
depol rı., kalınca bir tabaka 
k uçukl himaye edilmekte-

dir. Bir m kiocfilüfok mer· 
misile delinen bir kauçuk, 

det hal kendi kendin kap n· 
makta, bu suretle de benzi-

nin dışarı akmam sına im· 
kan kalmamaktadır. 

"Kurşun geçmez benzin 
depoları,, nı ilk önce Alman
lar ic d etmişler •. Fak t bu 

İ§İD farkina v r n lngiliz ve 
Amerikalılar. bu icadı sa· 

dece benimsemekle k lma
mışlar, bunu tayy renin di-
ğer aks mına da tatbik 
etmişlerdir. Kurşun geçmez 

benzin depol rının yeg ne 
m bzuru, tayyarenin ğırh· 

ğını artırm k, m nevrn ka· 
biliy tini azaltm ktır. F kat 
bu keyfiyet ğır bomb rdı

m n tayy releri için o kad r 
ehemmiyetli telakki e<lilme
mektedir. 

-·-
Pilot otomat 

Amerikanın tanınmış tek
nLy nlerinden doktor Bar· 

buleıkonun. Amerik mü
hendisler enstitüsünde yap· 
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ğaç a raöı ömOrO 
ihtiyaç ve z ruretlerio bir 

çok keşiflere ve icatl ra yol 
açtığı malumdur. Abluka 
ve hnrp dol yisiyle Avrupa· 
nın birçok tarafle.rıoda şid
detli bir mahrukat ihtiyacı 

b şgöstermiş bulunuyor. 
işte ayni derdle m lül 

olan Danimarkad tanınmış 
alimlerden Ve mucidlerd D 

birisi, uzun zamand nberi 
ğaç yapr ki nnd n kömtır 

istihsal etmek meselesile 
uğraşıyormuş. Bütün dün· 
ynde, bilh s a şehirlerde, 

yüz binlerce ton ağ ç yap· 
rağın1n heder olup gittiği i 
göre bu ilim, bu y pr k· 
l rdan kömür ol rak istıfade 

edebileceğine k n at getir· 
miş. Uzun tecrübelerden 
sonra. nıhayet ağaç yapr • 
ğınd n yapılmış kömür bri .. 
ketleri y pmağa muvaffak 
olmuş .. 

Şimdi Danimarkada mcb· 
zul mikt rda ğaç yapr ğı 
briketleri kullanılm ktadır. 
Bu çeşid kömür büylik bir 
rağbet görmektedir. 
Ağaç ysprağı brikeUerinİD 

bir başk hususiyeti ri de. 
har reti tecrid etme kabili· 
yetleridir. 

Yeni bir taggare camı 
Amerikad u bildirildiğine 

nazaran, Pistburgd ki "Pita
burg leyt glas Kompani" 

dlı c m firm sı, tayyareler 
için. hususi mahiyette ve 
otomobil camluıad n on 
misli sağl m yeni bir cam 
çeşidi y pmış bulunm kta· 
dır. 

:·:~a:~~:;at Am:r~:r n7o s:~ Sesi ha eket eden geni 
keri toyyare mütch ssısları 
fevk iade enlere an bir me· 

•elenin tecrübelerile meşgul 
buluııuyorl rmış. 

B his mevzuu ol n şey, 

askeri l yynreJerin otomatik 

pilotl rl sevk ve id resi
dir. 

Barbuleskonun özlerine 
z ran, tayyareler, otom • 

tik pilotlar, oayesinde canlı 

pilotl ra ihtiyaç kalmak ızın 

yerden k lkabilir, t yin e
dilen hedefe k d r gider, 

bomb lannı atar ve geri 
dön bilirlermiş. 

H tt bu tayyareler pike 
hücuml r, kuyruk kayışları 

y pabilirler, tekr r ü lerine 
dönerek, kendi kendil rine 

yere iner ve motörün s yri
ni durdurabilirlermiş. 

Amerikıahların bu ic dı 
bütün dünyıd derin bir 

l"ka uy ndırmış bulunuyor. 
Çünkü bugün tayy recilikte 

en mühim nokt c nlı ins n 
tos rruf ef mektir. Otom tik 

pilotlar, bilbass bu nokt -
yı t min etmektedirler. 

ç şit bir bomba 
• Amerik aın taaınmıs mu· 

cidlerioden Fiş, yeni tipte, 
gayet enteres n bir bomba 
im tine muvaff k olmuştur. 
Mucidin töyl diğiue n z r n 
bu y nı çeşid bomb içinde 
bulunan bir nevi kuıtik 
( eı) v mıknatı cib zları 
s ye inde, k ndi kendine 
dUşm n tayyare motöril üze· 
rine gitme tedir. 

Bu bombanın ör ti, 900 
mil olup, müthiş bir sürat 
demektir. 

Bu bombanın gizli tecrn
beleri. Amerik ı hillerinde 
bulunan ıssız bır adada ya· 
pılmış' ve mü bet neticeler 
alı mıştır. 

Bu bombalar, Alm nların 
mık ıısh m ynl rini andır· 
ma hı ber ber, onlardan da
h mbtek mildi.ı ve onlar
d tı f rkl rı, bnl rın bilhHsa 
tayy re motörünün sesi e 
doğru yıldırım slir tile git· 
meleridir. 

Yarın t tbikat abasın• 
gel bilece ol n bu bomba· 
lar, cidden korkunç bir ıilib 
demektir. 
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Milli hazırlanma dev
rinde vazif eıerımız 

Falih Rıfkı ATAY 
Milli hazırlanma devrinin 

halk ile temHta bulunan 
herkese dOıen 6çllnc6 vazi
f eıi, hükümetin ıiyasetine 
ve ordunun müdaf•asına 
ait her tllrlü menfi telkinle
ri ıaıturmak, maneviyat boz
ıanu tertiplerine karıı dai
mi bir mukavemet ruhu 
uyandırmaktır. 

Karııık unsurlar bulunmı
yaa memleket kısımlarında 
b&yle bir ıifın en küçük 
iıaretlerini bile görmüyoruz. 
Fakat karııık ve ffipbeli 
unsurlar az olmıyan lıtaa
balda, ıayialar, rivayetler 
'fe dedikodular sokak kal
dırımlarını yalıyor. iki pa
rola, hlltlln bunların hepsi
ne bakim olmaladır. Milli 
politikamızdan hiç bir zaman 
.. ımıyacajız; milli müdafaa 
ba11rhklarımız, ba polit.ka· 
DID her tlblil mesuliyetleriai 
ferah ferah baıarmağa ka
fidir. 

Yeni harpler yalnız dev
let teıkilltıuın değil, teıki

lltlı sivil balkın barpleridir. 
Her taraf cephe, her kes 
aıkerdir. 

Kendinin olan vazife ve 
meıuliyetleri devlete bıra
kalım; kendimizin onları be· 

nlm11yelim ve icaplarını ye· 
rine getirellm. 

Yün kumaşlar 
hakkında 

lıtaabul - Ylinlü kumaş· 
ların biraz ucuzlatılması için 
tedbirler ittihaz edilmekte-

• dir. 
lktııat vekiletiuin daveti 

lı•riae ıehrimiz kumaş fab
rikatörlerinden mürekkep bir 
heyet pazartesi ıünü Anka
raya gidecektir. 

Heyet, kumaı fiyatlerinin 
tenzili, ucuz ve ıağ'lam ku
maılar imali etrafında veki· 
Jetle temaılarda buluaıcak
tar. 

DünyaJa Neler Oluyor 

Mirasta hak gözetme 
Kolmarlı bir zengin ihti

yar, kendi öldükten sonra 
ıervetinia iki evlidı arasında 
blıse gözetilerek taksim edi· 
lemiyeceğini düıünmüş ve 
ıu çareye baş vurmuştur. 
Baraktı;ı vaıiyetaamede şöy
le yazılmııtu: 

Servetimi mDıavi iki kıs
ma taksim etmiye bnyük 
ojlamu memur ediyorum. Bu 
mlıavi iki kııımdaa birinci 
k&çllk oğlum intihap edip 
alacak, diieri bOyük oğlu -
mua olacaktır.,, 

[RXLkiN sEsi) 

PE APALAS OT ~L NDEKI 
A 

~ LAK ADI S 
•tt 
Olen erın adedi altıyı buldu 

~-~~ .. -~~~-

lstan bul-Zabıta ve müd· 
deiumumilik, Perapalastaki 
müessif infilfik hadisesi et· 
rafında tahkikata devam 
etmekte diler. 

Beyoğlu erkek hastane· 
ıinde tedavi cdilm~kte olan 
Perapalas oteli pasaport 
memuru Hnseyinin de dün 
sabah öldüğü müddeiumu-
milik tarafından bildirilmiş· 
tir. 

Böylece infilik hadisesin

den dolayı ölenlerin adedi 
alta kişiyi bulmuştur. 

Mliddeiumumi B. Hikmet 

Onat, tahkik tın ıeyri hak

kında şimdilik eıki malCıma-

ta ilive edilecek bir şey 

bulunmadığını, tahkikatın 

devam etmekte olduiunu 
söylemiştir. 

-----•lllllll 
Rozvelt 
tecil ere 

gaze· ,,Düşmanın söz 
müb· lerine kat'iyen 

hem cevap· 
lar verdi 
Vaıington (a.a)-B. Ruz

velt gazeteciler toplaııbsın· 
da beyanatta bulunarak de
miıtir ki : 

"Avrupaya sr&aderilecek 
yiyecek meselesinde itiyatla 
davranacağız. Göndereceği
miz etyaların totaliter dev
letlerin eline geçmiyectık· 
tir.,, 
Gazetecilerin bazı sordukla· 
ra suallere Ruxveli mDphem 
cevap vermiıtir. Bu ıözleri-

ne ıöyle miıtir. 
0 Son ıamanlarda ingilte-

reye 100 lerce vapurun dev· 
redileceği hakkındaki haber-
ler doğru değildir. 

Bu sözllm bugün içindir. 
ileride devredilecek gemile· 
re ş6mulü yoktur • ., 

--o--
Dahiliyede 

tayinler 
Açık bulunan Antalya 

mektupçuluğuaa Sütçüler 
kaymakamı Asım Sağıroğlu
nun, SütçUler kaymakamlı
ğına lılibiye kaymakamı 
Sadri Artucun, lslihiye kay
makamlığına da Şemdinli 
kaymakamı Celil Değerin 
tayinleri tensip edilmiştir. 

itimadımız 
yoktur'' 

Londra, { a.a ) - Ticaret 
bahriye aazıra dün söylediği 

bir nutukta biJbassa .demiı· 
tir ki: 

- Bu sene çetin bir mu· 
harebe karşısında kalacığıı. 

Sunun için hazırlıkla bulun
malıyız. Dliımanın sözlerine 

katiyen itimadımıı yoktur. 

Tehlikelere nasıl yılmaz bir 

ıekilde karıı koymuı isek 
gene koyacağıı ve imanımız 

hiç bir zaman aaraılmıya
caktır. 

--o--
P. T. T.denakil 

ve terfiler 
Ankara P. T. T. m~rkeı 

mlidiir muavini Hamit Tun-

cer Hatay, Ankar11 murakıbı 

Salih Ziya Artuç Kütahya, 

Posta iıleri reisliği şube 
müdürlerinden Rüştü Bengü 

Tokat P. T. T. müdürlükle· 
rine naklen, P. T. T. mua· 

melit müdür muavini Ferit 
Eğrilmez Ankara P. T. T. 

merkez müdür muavinliğine 
terfian tayin edilmişle.-dir. 
ata:;:e w 1 : 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Bu da bir dilek 

Aldığımız B. C. imzalı bir mektuptur: 
"Mademki ıiz "Halkın sesi Haldun w Sesi,, sütununuzda 

biz Türk balkının dileklarini yaz yorsunuz. Ben de şu aşa· 
ğıdaki teklifi yazıyor ve büyüklerimizin nazarına uzedi
yorua:ı: 

Yakında şehrimize kahve gel4'ccğini veya geldiğini ara· 
sıra gazetelerde görüyoruz. Hatırıma şöyle bir düşünce 
geldi: gelecek veya gelmiı buluaau kahveler, çay gibi am· 
bılaj yapılsa 250, 500 gram veya bir kiloluk pııketler için· 
de satıls olmaz mı? Gözümüz yıldığından, acebı diyorum; 
bu kahvelerde K'ene ihtikir canavarlarının eline geçip bir 
kazanç vasıtası olmasın ?!! 

Böyle yapılırsıı bundan hem perakende suretile satan 
bakall11r, t bmisler hem de bllUhı halk istifade eder ve 
muhtckir)erdc ajızla11 açık baka kalırlar bilmem bu tekhf 
ve istirhamım muvafık düıer mi !. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

MiLLi PIY ANGO BILeTLeRINIZI (SA 

-----
Loodra, (a.a} - Taymisin 

Bclgrat muhabiri yazıyor: 
Yugoslavyayı Alman politi· 
kasının ileti yapacak bir 
paktın imzalanması ihtimali 
askeri mahfillerle Sırplar 
arasında gittikçe artan bir 
huzurauıluk doğurmaktadır. 
Yugoslav başvekili ile bari· 
ciye nazırı dostluk mu•he· 
desi imıalam k lbere henllz 
gitmiı değili rdir. Vakıa bu 
hususta hazı rlık yapılmışsa 
da nazırlar son dakikada 
plinlarını değiştirmişlerdir. 

Seyahatin tehiri sebeple· 
rindeo birisi Ttırkiyenh:. ni
yetlerine dair Türk hariciye 
vekilinin nutkundan bazı 
ıeyler öğrenmek arzusudur. 
Filhakika Türkiyenin m tin 
bir hattı hareketi Yugoslav· 
yaya Hitlerin taleplerinden 
en tehlikelerine karıı muka· 
vemet cesaretini verebilir. 
Dostluk muahedesi imzala
nır imzalanmaz Hitlerio Yu
ıoslavya ordusunun terhisini 
istemeıi ihtimali askeri ıef· 
leri teliıa düılirmekte ve 
mukavemet hi11ini kuvvet
lendirmektedir. Oıdunun ve 
balkın sinirlerinin gerilmesi 
Almanları hiddetlendirmekte 
ve Yugoslavyanın ya ilçlü 
paktı imzalanmasını, yahut 
ta bunun neticelerini yük· 
leameslni ıararla talep et
meğe sevketmektedir. 

--o--
Belediye Rei
simiz fırınları 
teftiş ettiler 

Belediye reisimiz dün sa• 
bahleyin erken saat beıte 
şehir içinde yapbğı bir tef-
tiş esnasında bir çok fırıp· 
)arı da gözden geçirmış ve 
bilha11a devi tin tek tip nü· 
muoc ekmek yapan Tilkilik-
teki Antalyalı Bay Süley· 
manın fırınında gördüğü ek
mekleri çok beğenmiştir. 

Belediye reisimiz Dı. Bcb· 
çet Uz bilihore yeni yapıl· 
makta olan liiım inşaatla
rını da gezmiı ve baıı direk-
tifler vermiıtir. 

---o---
Hava gedikli 

yuvası 
Ankara, ( a.a ) - Ttırk 

Hava kurumunun Gedikli 
hazırlama yuvaıı üçüncl 
devresi için Salı gOnü ml
racaatleria kabul&ne baılaa• 
mııtır. Kabul şartlarını öi· 
renmek üzere Hava kuruma 
şubelerine şimdiden binlerce 
miiracıat yapılmııtır. 

Bu seae gedikli hazırla· 
ma yuyasıaın muhtelif ihti· 
ıaı şubelerine 15 ve 25 yaı· 
ları arasında orta mektep 
mezunları alınacaktır. 
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Tokyodan b 
Japon hariciye 
suoka Avrupayı 
mihvercilerin t 
siyasi nümayit 
yer almaktadır. 

~ihverin R111f 

le bir yardım 
defa olarak lfı• 
Berlin ve Rom• 
tefsirlerle meşıol 
leşik AmerikaoJ• 
yıldırım ıüratiyle 
Bir çok harp 
ingiltereye devri 
lıklar yapılmakt• 

Balkanlarda Y 

miştir. Yugoıla•f' 
da bir çok ri•• 

... ---· mekte iıe de bo 
muhtaçtır. LJ 

En doiru balJll" 
lavya ile Almao1' 
müzakerelerin d• 
dir. 

Petrol 
kadro 

tamaıııl 
Ankara (Hu•~ 

teşkilihna bajb 
istanbulda olmak 
yakında faaliyet~ 
olan petrol ofisi• fi 
rı tamamluamıt 
tayinin yapılmıt1:J 

Bir müddette• 
mizde bulunaD 
reisi bay Taib• 
caret vekiletia• 
rosu bakkıad• 
malumatı ver111lt 
iılerine dair '/•Is 
maılarını bitir•,. 
talimatı almıı 

dır. 
Bay Talha S• 

günlerde lıtaD.,.., 
edecek ve ofi• 
yete sreçecektlf· 

nuunuııuımnuan 

ZABI 

Çuval 
sızlı 

Salepçi ~I 
Mehmet ojlu 
karı11 Zehra, C• 
yalanın pılam.al 
dan 45 aclet 
dıkları ıtklJ~ 
ı•vlalar ça• 
yakalaamıtbf· 


