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Yapılan hava Italyan vap r

taarruzu da ları batırıldı 
~ Hastahanede hasara 

uğradı 
Londra (•.•)-Alman tay

y•relerinia diln Londra mın· 
takasına şimdiye kadar yap· 
tıklan akınların en şiddetli 
ıini yapmıılardır. 

Alman tayyareleri evveli 
paraşütlü fişekler atmıılar 
Ye arkasından yangın bom 
baları ve bilibarede yüksek 
infilik bombaları atmıılar· 
dır. 
Bombalardın dört baıta

ha;se zarar 16rm61tilr. Ev
ler, ticarethaneler ve mües
seseler zar•· görmilpe de 
yaarıalar çok kııa bir %&· 

manda söndiirülmüıt6r. Ôlti 
ve yaralılar da vardır. 

lngilte e Kralı 
ve Kraliçesi 

Londra, (ı.a) - lngiltere 
kral ve kraliçesi Amerika 
tarafından lngiltereye dev· 
redilen torpitolardan birisini 
teftit etmiılerdir. 

-----o-----
Londra, (a.a) - Bahriye 

nezaretinin tebliği: Atmos 
denizaltısı 4000-6000 tonluk 
ve içerisi asker dolu iki 
ltalyan nakliye gemisine 

hOcum etmiş ve mOtbiş bir 
infilaktan sonra vDpurlardan 

birisi tamamen tahrip ol

muıtur. 30CO tonluk bir ve 
2000 tonluk iki ki ceman 

üç iaşe gemisine de hücum 
yapılmıı ve bunlardan ikisi 
batırılmııtır. 

---o----
Girit adasına 

bomba atıldı 
-o-

Atina, ( a.a ) - Emniyet 
nezaretinin tebliği: ltalyan 

tayyareleri dün Girid köyle

rine bombalat atmışlarsa da 

maddi zarar ehemmiyetsiz· 
dir. ÖJü ve yaralı yoktur. 

,, Yardım şevenler'' cemiyeti 
daima iş başınd 

.... 
Şehrimizde bir bayir ve ıtfkat semboli gibi ber yerde 

fakirlerin ııkıntılarını hafifletmeğe, her yarayı sarmağa 
koıan •Yardım Sevenler,, cemiyeti timdi 23 Nfıanda fakir 
çocukları •evlndirmek için "HalkeYI,, nde ıeccli rOndOılll 
çalııarak oal1rı çamaıır ve elbise dikmek ve diktirmek
le metruldllr. 

8Dy&k bir fera at ve fedaklrhlsla çalııan bu mDıfik co· 

--~---~ 

Musolininın 
yeğeni ola 

73Dnco tabur kuman. 
danı da esirler 
arasın dadır 

Atioa (a.a) - 145 numa· 
ralı Yunan başkumanhğınıu 
rssmi teblifi: 

Mahdad keıf ve topçu 
faaliyeti olmuştur. Son it 1-
yan taarruzunda 26 cı Kara 
gömlekliler alayının 73 cii 
taburunu idare eden Musso· 
linhıin yej'eni yarbay Ciriyo 
da esir alınmııtır. 

Atina (a.a)-Yunan kov· 
vetlerinin Tepedelene girdi· 
ği hakkındaki haber teyit 
etmemiştir. ltalyauların üç 
defa kalktıkları hücumlar 

büyük zayiatla hepsi de püs- l 
küıtülmüştür. Merkez böl- l 
gesinde bir İtalyan bölüğü 
tamamen imha edilmiıtir. 

150 kişiden mürekkep o· 
lan bu bölüktent:ı100 aske-

rin ölüsü İtalyan siperleri 
önünde kalmııtır. 

Diğer bir bölgede hatla
rımızı girmek iıtiyen İtalyan 
kuvvetleri de kimilen tuza
ğa düşlirülmüş ve mevzile
rinden kovulmuılar ve 40 
t:air abamııtır. 

-------
INGILTERE 

Hariciye nazırı 
- --

ve general Di 
şerefine b eı r 
resmi kabul __ .. _...,.. 

Kahire, ( a . a ) - Hür 
Fransızların kumandanı g -
neral Kastro, lngiltere b ri
ciye nazın B. Eden ve 
genel kurm y baıke ı g • 
nerel Dil şerefine bir kabul 
resmi iertip etmio e resmi 
kabulde bir çok ıDıide 
davetlilerde haıır haJun-

i i Şefimiz 
B. Hit ere şahsi bir 

mektup gönderdi 
Buli , ( . ) - D. N. 8. 

ajaı sı bılc:Hriyor: 

l ürldyt büyük elçiıi Tir· 
kiy~ ciimhur reisi ismet 
lnö ünüa Şf!h i bir mektu· 
bunu b.Hitlere tevdi etmiıtiı 
Hitler bu mesajdan dolayı 

ismet lnönüne teşekkürleri· 
nin iblağını elçiden rica et
miştir. 

ri an filo
su Sid ayda 

Sidnay ( a.a ) - Buray• 
gelen Amerikan filos,"!JDI 
leri şerefine mükellerk 
ıiyafet verilmiş ve ziya, 
esnasında filonun amirala bb 
nutuk söylemiı. Bu natakta 
Avu tr lya baıvekil vekili 
cevap vererek misafirlerlai 
hürmetle s lemlamııtır. 

Sivrisinek mü
cadelesine 

ehemmiyetle 
devam ediliyor ... - .. 

K rasinek ve ıivriıiaek 
mücadelesine her ıene oldu
ğu gibi bu sene de b&ylk 
bir ehemmiyetle mllcadele 
yapılması için belediye reiıi· 

miz Dı. Behçet Uı alika· 
d rlara kat'i emirler •ermiı· 
tir. 

Buğün ıabahleyia aaat 
5 te y yı olarak bir mlih••· 
dls gibi ~ehir dahilinde uma
mi bir kontrol y•pmıı •• 
ılvr sineklerin örcyobllecek 
yerlerini tcıbit etmfıtir, 

Bu ene ıivrfıiaeklerla 
~iğer senelere nızaraa 1ara· 
dan fıaı1a •zalacaia malad-
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SAHiFE 2 

_ DDITORUN KÖŞESi _ 

Karaciğ r, safra 
taşları 

Bazı bünyelerin kafi derecede ibtir~k t 
y•pamaması dolayısile n tamam ihtirakt n 

mOtevellid b•zı maddeler meser urat, ok
ıalat ve foıf at gibi emlih vücud!uı öte-

sinde berisinde t vaızu ederler. Böylece 
böbrek taıı, safra taşı, got denilen nikris 

hastahğı gibi hast lıklar meyd na gelir. 
lıte bunlardan biri de safra taolandır. 

Safra taşları safra kesesicde teşekkül 
eder. Teşekkül nında biç bir şey hissedil-

mez, fakat az çok bir büyfiklük iktisap 
ettiği zaman safra kesesinin harek"tı ile 

yerinden oynar ve safra yoJları vasıtasile 
bırHfı doğru hicrete b şiar. 

Iıte bu esnada safra yoll rında vukua 
gelen spazm dolayısile şiddetli evca başlar. 
Bu ıancılar o kadar kuvvetli ve o kadar 

ıediddir ki haıta mütemadiyen ıztırap 
içinde kıvranır. Ve saatlere~ bazan gün
fe.r~e devam eder. Nihayet hicret eden 

edt"fa barsağa düşer ve yahud tekrar 
ırtra kesesine döner. 

Spazm durur. Sancı da kesilir, hasta 

rahat eder. Yeni bir hamleye kadar. Safra 
taılarınıa husule getirdiği büyük krizler 

Hnasında ıa11lık da ekseriya görülür. 
Ç&akü kaaah Hfravinin taş sebebile mu-

vakkat bir müddet için tıkanması ve saf

ranın baraağa dökülmiyerek kana k rışma
ııaı intaç eder, ve sarılık da bundan ileri 
a-elir. 

Fakat yol •çılmaz sanlık da bir kaç gün 
içinde kaybolur. Safra taşlarına ameliyat 

yapmak lizım ·mı, değil mi? Bu mfihi:n bir 
meteledir. Bazı büyük profesörler müda-

halei cerrahiyenia lehinde, bazıları tama
men aleybiadedirler. 

Bizim yıllardanberi mDşıbedemiz ameli· 

yata ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Fa
kat krizleri çok sıkı takip etmek ıizımdır. 
Sarılık, derecei hararet ve karında müda

faiadaliye ıaacı gibi hallerle bir iltihabın 
vukuunu gösterdiği takdirde v ktiode mü

dabalei ct:rrahiyeye tevessül etmek lazım .. 
dır. Aksi takdirde Hfra keseıinia deline

rek peritonit yaptığı çok görülmüştür. 

Bu ribi vak'aJarda buz kesesi tatbiki, 

ıilotropia batında muzadı taaffün ilaçlarla 

mikropları imha etmek, perhiz yapmak 
eaaı tedaviyi teıkil eder. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Yakadaki çiç ğin taze 
kal ... 

ası ıçın 

Manto yakalarına çiçek tP.kmak mod dır. 
Sun'i defil de taze çiçek tal·mak iıtiyen
lerio bu çiçeklerin uzun müddet tazrJiğini 
mulaafaıa etmesi için koluy bir usul 
vardır: 

Pamukaki denilen çile halinde tireden 
almalı, çiçeğin sapını t mamile s rmah, 

ıoara bunu suya batırıp yaşlandıktan sonra 
çikolata teline sarm hdır. 

Bu tel hem saplaki ya~hğı muhafaza 

kir· 

(AltiON S!SI) 

v. u. clısi 
O RA 

A Ti 
Vilayet umumi meclisi lire fizerindaa tanzim olun-

düo öğleden sonr vali B. muştur. Daha ıonr bütçe· 
Fuat Tuka fın reisliğinde ler nizamn meleri madda 
topl nmış, vilayeti adi ve madde okun rak k bul 
fevkal de masr f bütçeleri edilmiştir. 
ve bu 1 ıı hazır} nan nizam· Meclis bugün s at 14 te 
nameleri üzerinde kar rl r 

son toplantısını yapacak ve lmışbr. 
Adi m sraf bütçesi 2066451 mesııisini bitirerek daimi en· 

lira üzerinden tcsbit edil- cümen azasını seçecektir. 
dikten sonr fevk iade mas- Müteakiben vali. meclis 
raf bütçesinin müz keresine i~ siyle bir konuşma yapa 
geçil.miş ve bütçede 538843 caktır. --...----------... :--------------

Kurdiş ati 
15 s neye 

mahkum· oldu 
Düo sabahleyin Kemerde 

şimendifer yolunda bir kadın 
yüzünden Y şarı öldüren 
katil Kurdiş Hep2üo dün 
öğleden sonra derhal Ağır· 
ceza mahkemesine verilmiş 
ve yapılan duruşm netice· 
sinde 15 seae ağır hapsine, 
bu ceze müddetince göz 
altında bulund '"rulmasına ve 
müebbcden hideme tı amme
den mahrumiyetine müttefi
kan k rar verılmiştir. 

--o---
onferans 

Pazartesi güoü s at 17,5 
ta lzmir H lkevi salonunda 
Dil, t rib, çoğrafya f11klllte
si tetkik döçenti B. Kemal 
Yetkin tarafından {Sanat 
kültürü ve tabiat), salı gü
nü saat 17.30 da da Siyo· 
s 1 bilgih. r okulu profesörü 
B. Nur~ttin Sevin tarafın
dan (Mode:rn Tiyaho) mev
zulu bırer konferens verile
cc.ktir. 

---o-----
V.Jandarma 

Ko utan 
Bir müddettenbiri rtıhatt

ıız bulunan viliyet jıandarm a 
' komutanı yarbay Nazmi iyi· 

le,erek vazifesine devam 
etmeğe baoladığıoı memnu
niyetle haber aldık. Sayın 
komutanımız geçmiş olsun 
deriz. 

--o--
Y lamağa 

sebebiyet 
Alsanc k Bahçeler ıoka

ğınd Durmuş oğlu Yasin 
iohisarlar it inşaatın üst 
katınd a ntmış olduğu bir 
taş yoi yerde ç h an Habib 
oğlu R şidin başın isabet 
ederek hafif surette yarala
mHına sebebiyet verdiiin· 

Bir se 
kahve 

lik 
ihtiya

cımız temin 
edildi 

Portsaitte bulunan 30 bin 
çuval kahvenin memleketi
mize getirilmesi için loriliz
lerle temasta bulunmaktadır. 
Ayrıca Brezilyaya sipariş 
edilen 30 bin çuval kahve 
de Poı tsaide müteveccıhen 
yo a çıkarilmı~br. 

Bu kahveler memleketi
mizin senelik kahve ihtiya· 
cıoı k rşılamış olacaktır. 

---o--
SPOR HABERLERi 
Milli küme işini gö üşmek 

ve fikstürünü tanzim etmek 
üzere lstaobula giden lımir 

kulüpleri murabba ları heoüz 
döomemişlcrdir. 

Bir iki toplabtıdıs halledi· 
lect'ği sanılaa bu işin dört 
toplantı y pıldığı halde bili 
h lledilememiş bulunması, 

iştirak edecek talumlor ilze· 
rinde ihtilaf olduğunu g6ste 
riyor. 

Mur bh ların bu akıam 
lzmire dönmesi ve maçların 

ömüzdeki pa1ar güoii baı-
1 m ıı muhtemeldir. 

----o---
Vapurlar 

Devlet deniz yollan lzmir 
şubesi müdürlüğü, lzmir-Kar-
şıy ka r ında işliyen va
purları deniz rengine boyat
mag b şlanmışhr. ilk evvel 
9 Eylül v pura bu nnge 
boyanmıştır. 

f 
ki 

--o--
den ha-

• 
erımız 

bmir sliye hukuk haki
mi Ali Okaz 90 lir11ya, iz
mir aulb hakımi Ahmet Me· 
riç ve sulh hakimi l<iıım 

Akıit 70 liraya tufi etmiı· 

• 

LMA 

(99) Y'.iııi•iiiiziiiiinlllı:_..._.-.~ 

Bu suretle mücrimin tamamen f 11 ~ 
kalmaması temin edilir. Daha garib~• 
mücrim diğağında gizli tuttuğu blit 
diseleri boşal ttığı z man tıızyikıa 11 

da az hr. Mütob ssıs bu vaziyeti el• 
zm darbaniyle tayin eder. . 

Bu makine bir nevi barometredit· 
b.av oın t zyikkını ölçmek için kal 

alete benzer. b • 
Poligraft tazyik değişmeleri e~ if 

rolü oynar. tı Tazyik artbkça mücrıOI, 
marları gerili r, dimağında en taze Ol. •• 
olan, yahut en son ıurulduğu halde.~ , 0 

olunan hôdiscyJ t itirafa başlar. f• ·ı 
b ·ı " t ' itiraf er sorguya verı en t>Ve " I 

0hayır,, cevabından brşkı bir ıey 0 , ibG 

Tecrübelerle sabittir ki büt6D ; 
insanlar bu tesire tabidirler. Auc•

1 •t, 
ler, ahlaksızlar Ye i~ık kadınlar 1 

1
_,. 

bulundukları zaman kalbi heyecıll 
nefes darlıkları çoğalır. 

Normal insanlara aisbetle dıh• ~ 
bir baleti ruhiye arzederler. Maaı• 
makinenin te~irine mukavemet edell 
larda az değildir. 

Polig.raf Nasıl 

işliyor? 
M- • b' . d v erbot ucrım ır nevı san ıga m ~ •t 

makine yanındaki sandalyeye oturt • 
sandıktan iki, yabut üç boru uz•111'' 

1 rın birinin ucuad• doktorJarıD t;,, 
aldıkları techiz t benıiyen ilet 

dır. d 
Bu ilet sağ kolun nst parçasıD•• 

lara temas etmek suretiyle takıh'·o 
boru mücrimin göğsüne smrıfır. lı 
boru her vakit kullanılmaz, fakat ,. 
dığı zaman bacakların etrafına, 0~,. 
lerio b rekatını tayin edecek bır 
s rılır. , 101, 

Bu boruların ucları sandık Jf dl• 
takım çelik iğnelere merbut bulll: 
şey hazırlanınca kücük motör 
getiriJir. 

1 
Büynk bir sOkQnet içinde iki ij• ~ 

sin sayısını ve kalbin çarpmı•1111 

derler. 

"""" - Sonu var 
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_ ---.... Yazan• A F t T I• .._..__.~ .._..._. "KHtdli caddesi iki ci çıkmazı ağzında bir çok aatıcılar au . . ua u even K 111allstıuı yay r~k. sok ğı k p tıyorlar, bu ~okakta Uç bet 

KADAR ÇOK MU ur~un, şarap- ev vardır. Hepımız çoluk çocuk evimıze giıip çıkmak içi• 

S 1 1 için zorluk çekiyoruz. 

'ita EVIYORSUNUZ ? ne uarça ar Belediye m murlarımızın lütf D buraya bir gö• atmaunı 

'~•dı ••l•yabu- bad•• ... kıa,brac•i••• •Öy· ameliyatsız rica ediyoru•. HALKIN SESi HAIKt• SESIDll 
dt •da ·•ateıele ıu. Be- leyince tabammiU edemeyip Çlk&rı)ıyor n 
"-td,• lbralıim. Fa· onu öldllrdBm. Kız beni sev· 
t.. lairaralaıı bu kiti 1evecak olaa bile bir katil, Bugünkü harp müoasebe· 
-.-.. ::,.Ç&iırar. Di· bem ağabeğiıinin katili ol· tiyle •ğır yaralıların bayatı· 
terdtls~erl mna. hepıi dujumu anlayınca yUz6me nı kurtarmak için muhtelif 

lımı ı&yler- bile bakmayacak. tıbbi iletler icat edilmiştir. 
~ - Daha bunu bilmiyor Yeni bulunan aletlerden 
~. • beieadiii değil mi ? biri ile bir kııım kurıunlır ..._it ~ •tlıaı, ıoya· - Hayu ! ve ıarapnel parçaları vilcut· 
~ld la11I ettim. - O halde kolayı •ar. tAn, uzun ameliyata IGıum 
'- ..._0•-•ıı dola· - Naııl? görülmeden çıkanlmaktadar. 

.... '••ıl ••ıleiialzle - Siz ciaayctinizi itiraf Şimdiye kadar mermi par· 
l.ıt ~ etmiyeceluiniz. aevgiliaize çaları çıkarılırken yaralı 

de lllla ıieliyor. •iabeiiaininia katili olarak fazla kın kaybediyordu. 
~ ~ :k ••erim. tamaan bea olaca;ım. Eaa· Bulana• ilet, k&çllk peu-

..._ •t 1.1, lllDa ıelen ıen ıiz ıuçunazu 167Jiyecek ciklerden, bir kriıtal cam· 

..._ letdl ~k ••eler olurıanıı beaim fibi iç ıe- elan ve bir elektrik ampl· 
....... ~ ••attan ae ota.1 bir ı&a detil daha IOnelea ibarettir. Alet yara· 
~r kk fada ce•a ile tec•iye edile- nın içeriıiue sokuluyor. am-

·~ SO ma ••· cekıiaiz. pal ziyaaınıa kriıtalden ak-
Ah~ Çtlakl hakiki fail meyda· ıetme1ile kurıua ve ıarap· 

aa çıkınca, onlara tatbik 

... 
~... ...~. ~cl.?lrdl· 'edilen ceza hlklmleri ıiıe ael parçacıkları rör810yor 

•qqa - de tatbik edilecek. ve çıkarılıyor. 
~-,... - Hapıabanede ne ka-

11.., .;.••p •erme· dar fada kabraam kalayım 
"-...... tı: • lıaclaa •••· alla mltee11ir olmam. Yal· 

,...._!._•,it le•ıial kal- DiZ onu ı&rmemek beai 
· -.,....._ fllalt, buaaa llzecek. 

lallDLI C!. • 1 el t .. _ • •olma• - ~1 • itim ıtbi yapı-

--o--
En çok balık 

avlanan 
memleket .-._,...,,tcla L-ı aıa. 

•• L UUJhama - Salim kaptana ae de- , 
't ••dar lzll meli? 

Dlnyadı ea çok bahk av
lanan memleket JapooyaClır. 
1936 ıeneainde Japonyada ...._ ~ - Ou da meaele yi et-

, ~ .... ,._clıjım raflıca aalataraıaız . 
~- ODD ıor• lbrabim kaybettiği ıaade 

tin acııını tatdıiı ve onun 
~ naaıl tabammlll edilmez bir 

t •.ıı k11 ıiıl ••· iıkeace · olduiuau bildiii ıçin 
1 hemen hemen aevıiliıi kol-

~ 1 lannın araııada ıamlacak 
ıs .. la kadar yakın olaa, bu ıevda· 

s:
ı? ana an-i.."' h11 ondaa ayırmamak çaresini 

~ dlls k o ıavallıaıa yerine hapiıha· 
.... laa 1• Jalaıı ae köıeleriade kaybettiii 

~ttllt lauı•clan ıevıiaialaia ha1allyle vakit 
t;....~ '· Nihayet ıeçirmekte buhıyorda. 

• •lyleme'-

bir buçuk milyon kiti balık 
avile meıgul oluyordu. T u
tulan balıklar senede 2 mil
yar kiloya buluyordu. Japon 
balıkçıları yalaıı Rua ıula-

rıada altı buçuk milyon ki
lo balık avlıyorlar. 

Bu rakamlar bahk avı için 
ıon zamanlarda Japonya ile 
Sovyet Ruıya arasında ya
pılan anlaımaaıa ehemmiye
tiai göıtermektedir. .. ...................... .. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiii!illİİiEiiiiiiiiiiim~~~~~~--

Sık erkek na
sıl olur? 

Amerika da Baltimorda 
.. Şık erkekler,, kongresi 
toplanmış ve bir tık erkeğin 
üzerinde neler bulunacağını 

tesbit etmiıtir: 
Saat, kordon, kravatta 

ıgne, gömlek kollarında 
tıkma düğme, sigara taba
kaaı, çakmak. 

Bunlardan birini noksaD 
tqıyaa bir erkek, tık erkek 
aeldedilemeımiı. 

-o 

Köpek yerine 
cırcır böceii 
Japonyada cırcır böcekle

ri, evlerde k&pekler aibi 
hırsızlara kuıı kullanılmak
tadır. 

Bu b6cekleri kaçamıya

cakları kadar dar kafeslere 
koyarlar. Gece olunca öt· 
meye batlarlar. Fakat e•e 
bir yabancı relecek olursa 
bepıi birden ıuHrlar. Ev 
ıahibi de bir yabancı gel
diiini öireamiı olur. ---
Abideler mü· 

159defa kan 
veren adam 
R<'m da posta mUvezailitl 

yapmakta olan Giovaaal 
Coı bi isminde kanı mebsul 
bir adam 1933 senesinden 
şimdiye kadar baıtalar için 
159 defa kan vermiıtir. Ba 
suretle vücudünden alınan 
kanın miktarı ıimdiye kadar 
100 litreyi geçmiılir. 

Verdiği kanlar ile ,as 
elliden fa:da insan bapbaı 
kurtaran bu adam beı çocü • 
babasıdır. Bilh11aa ltal1a 
harbe ıitt:ğindea beri pek 
çok defa kan verdiii halele 
biç bir zaafa uğramamaı •• 
v zifesiade bir saat bile 
teehhür ıöstermemiıtir. 

Hayvan nevi
leri ve saYılan 

Viyanalı Hayvanat alimi 
Löaer, dünyada bulu••• 
hayvanların nevilerini tiyle 
teabit etmiıtir: 

Memeli hayvanlar 2000 
nevi, kuılar 12.SOO ne•i, 
böcekler ve kurbağalrr 4500, 
balıklar 12.000. Fakat hep
sinden fazla olaa b&c•kler· 
dir: 230.000 nevi. 

·resi nerededir? • :-o-
1 Holivaeda. ıiaomacılık mil· Bıletsız seya-
1 ze~inde. b6tiln dilayadaki hat rekoru 

abıdelerın, ufak çapta yapal-
mıı birer modelleri mevcut
tur. 

lıral & 'ıt •• 

~p °feriadıaa. la O Oç ıene otlı bir ılladea· 
0 

ce. at- beri lıap11hanenln plı lıava-
Kıymetli bir ' 

Bunlar hakikilerinden pıek 
klçUk oldukları halde rö· 
rlalı itibarile aynidirler. 
Birçok filmlerin çekiJiıinde 

Bütün dlinyaclaki aakil 
vaııtalarında bedava .. ,.. 
bat makudile ıideamit la· 
sanlara teıacliif edilir. Fa· 
kat reker Hiadlıtaadadır. 
Bir aene içinde tre•lv•• 
315247 kitinin bllebis ••· 
yahıt ettikleri ılrllerek 
ye..kalanmıılardır. 

l•ce kaaa· S 
,~~~;;:=:===::=:-:=====~==~O~D~U~Y~a=r~-=---
.__!,UGQNDEN iTiBAREN • 

1t0ı,~RA Sinemasında 1 
) · :._a.t;;llaalŞ ZENGiN •• MUHTEŞEM PROGRAM ı 
~lt•: içia hlHla izmiria tararla iıtediil ı 

t1a.,.1 A ile MECNUN r .... ~-l)j•e do1Dlmaz g&ıel bir filim ı 
~-t~l4LAR OTELi f 

·~·--ı~ •a GEMiSi (Reakli canla reıimler) ı 
•oa Ye en mlb m HHp haberleri ı 

) TELEFON: 3646 Ztllre Sinemasında ı 
ı 

san'atkirı 
Mu,ıerllerl her _yerde 

arar ve bulur 
BOyDk melıaret ve mit· 

terlleriae karıı sı6ıterdiii 
aulklne ma"meleleri ile 
herkesi memnun eden Av
rupa terzilik mektepleain-
den diplomalı terzi B. Ki
zım Şaogüder terzihanesi 
Kemeralbnda Meserret oteli 
lrarıı11nda (67) numarala da
ireye nakletmiıtir. 

ltinden memnun kalan 
mltterilerinin otu yeni atel
yesiude de bulacakları mu-
hakkaktır. 

Mbicleleria hakikileri yerine 
bunlardan iıtifade edilmiı

tlr. 

:ili Karlof'aa timdiye kadar yarattıtı 

2.~RA dKALEsı 
ı 

ı Dr. Fahri Işık 1 
Biti• lımir -A • s· koıu or. 3 ••• ı lımlı Memleket baıtaneıl HALKI Srl IDeM&JB fil~ bir•~ 

• Ga1et slllaçll komilr 
Roatkea mltehH1111 ı Roatk•• •• Elektrik teda•lıl 1 - Tlrkçe ı&ılll ve ıarkılı YILDlZ 

2 - balrcle ilk defa KlZlL O 
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ıik c m c c • , ' 
ULUS: 

Rozveltin nut-
ku ve Japonya ONIKI Ö Ü 

KEMAL TURAN lst nbul - Küçük 
Bntın bu haberleri, Ruz-

veltia nut!lunan Japon poli· 
tikasına şimdiden teıirler 
yaptığına delil olarak al
makta isabetsizlik ols sa ge
rektir. Şu balde Amerik n 
Cnmburreiıinin maddi kuv
veti Avrupada, siyasi tesiri 
da Aıyada duyalacak de
meldir. 

Bu daha baıka ihtimalle
ri• dBnyayı sarsan bilyük 
m&cadeleyi ne zaman ve n -
ııl ıona erdirebileceği ke ti
remez. 
Ancak Amerikan müzahere

tinia, bugDnkü vaziye e na
zaran Japonya da d bil, 
mevcut kuvvetler üzerinde 
atır te!irleri o!acağı ıüpbe
ılzdir. 

Jngiliz Hava 
Kuvvetleri 

------
Alman haıa kuvvetle .. 
r inden çol üstündür 

--.. -
Loadra (a.a}-lngiliz ha

va kuvvetlerinin Alman ha-

va kuvvetlerine nazaran pek 
çok ilstOn olduğunu Mosko

va radyoıu söyleyerek de
miıtir ki : 

•• lngiliz tayyarelerinin 
Alman fabrikalarına yaptık
ları mavaffakiyetli akınlar 
hakkında haberler almakta
yız. lagilhrede yeni bir av-

cı tayyaresinin de yapıldığı 
öirenilmiştir, 

Berliae, Hamburga ve 
Bremeoe yapılan akınların 
İngiliz tayyarecilerinin neler 
yapmaia muktedir olduğu

nu rösterir en b6yük bir 
deliJdir." 

--o---
iki ihtikar suçlusu 

Otomobil liıtikleri sabşı 
itinde ihtikür yaptığı iddia 

Çek
mece yolu 8z riod bir oto 
büsle marşandiz çarpışması 

olmuş ur. Bu müsademe 
neticesinde oo ki i öJaıüş, 

16 kişi de ıubt lif yerle
rinden ağır cur tte yaral n-
mı~l rdar Ôg endığim gör 
facianın t fsılatı şuJur: 

J 
Şoför H yrebolulu Hüse· 

yioin idareıiudeki Kuklareli 

YENi iAŞE 
TEŞKiLATI 
KAD OSU 

--o,--
Ank r , (Hususi) - Tıc • 

ret Vekiletine bağlı ol rak 
kurulmuş bulunan iaıe teş
kilibnın kadro hazırhkları 
tamamlanmış, tayinlerin he
men hepsi yapılmıı bı.lun
maktadır. Yeni teıkilitıo 
bütün kadroları renç ve 
tecrübeli elemanlarla teçhiz 
edilmiıtir. 

Dığer t raftaD, aldığımız 
malümata göre lzmir ve ls
t nbul gibi geniı mikyast 
iş gören pıyasalna malak 
şehirlerimizde piyasayı kon
trol& memur mDrakip kad 
roıu genişletilecektir. Bu 
mürakiplerin adedi halen 
lıtaobulda 20 ve lzmirde 
10 u bulmuştur. Ticaret ve
kileti bu şehirlerde piyaıtayı 
mllrakabe ile vazıfedar ko
ntrolörlerin bilgi ve tecrü
bel rini artırmak, bu sur~tle 
kontrolün d ha mile sır ve 
sllr tli olmasını temin m k
s dı ile bu ş birlerde çalış n 

e çalış cak kontrolörler 
için bir lsurı açmayı düşün
mektedir. 

Bıçak taşımak 
Ikiçeşmelik caddesinde 

lbrahım uğlu Necmettinio 
üzerfode bir bıçak bulunarak 
hnmıştır. 

Kahramanlarda Mehmet 
oğlu Hiiseyinin üzerinde bjr 
bıç•k bulunar k ahnmışhr. 

Kilimcil r çarşııında 
Mehmet oğlu Alinin llzerinde 
bir bıç k bulunarak alınmış
tır. 

--o--

olunan bir tacir ile bir kah
vehaneyi eskisine niıbetle 
hir kat fazla bedelle kiralı. 
yan bir ıahıs hakkındaki 
tahkikat adliyeye intikal et
miıtir. 

_.._, .. __ Fuhşa vasıtalık 

BORS 
22-36 kuruıtan 264 çuval 

üzüm, 9 kuruıtan 300 çuval 

kamdarı, 8,50 kuruıtan 27 
toa nohut, 66-70 kuruştan 
kuruıtan 224 balya pamuk 
ıahlmııtır. 

~-----------------------_;_ 

G•zi bulv rında lımail 
oğlu kahveci Hüseyin ve 
Mehmet oğlu Mehmet; Emi· 
ne ve Fatm adındaki ka
dınları beş lira mukabilinde 
Ali ve Saiihattın adındaki 
kiıilere s tmak auretiyl 
fuhıa vuıtalık yıpbkların· 
yakalanmıılardır. 

Cl l 
---------~ 

z Alaı oya öaıkaol 
rekete geçmek içi• 

VE o LTI YARALI VAR 
1 vya meselesini b•~ 
maktadır. Yugoıl•.,. 
mllz kerelerin nasıl 
ettiği bildirilmiyor 

31 plak lı otohns, 32 yolcu 
ile birhkte dün Kırkl r lin
den lst nbula müteveccihen 
bereket etmiştir. Otobüı 
gece s at 2,5 sul rında kü 
çük Çekmeceye gelmi ve 
asfalt üzerinde yoluna sü
rat e devam ed rkea v de 
miryolu üıerinden geçtiği 
es d1ıı lstuobul tarafından 

gelen 60 num r 1ı marş ndız 

birdenbire ve şiddetle oto
bilsün sağ ve ark kısmın 
çarpmıştır. 

Adli t hkik ta d vam 
edılmektedir. Tabibi dli 
Hikm t ölü ve yaralı! n 
mueyeoc etmiştir. Ş för 
~üseyiole ı u vioi smaıl 

geçid vard ki rında m r
şaodizi görmedıklerıni söyle
mişlerdir. --

ugoslav adal Beled·y 
s ferberlik Rei • iz·n 

devamedıyor Tetki ler 
--o,--

Londr { a. ) - Royter 
ajansi Selgr ddan iıtihbar 
ediyor: 

Yugoslavya ve Almenya 
arasıod ki mllnasebetleıin 
tanzim ve ı l"bı m k adiyle 
diplomatik görüşmeler de 
vam etmekt dir. 

Fakat bu gö. üımelerin ne 
kadar ne kadar devam ede
ceği hakkında hiç t s rib 
maJü.nat yoktur. 

Bu esnada Yugosl vy nıo 
seferbeJiği devam etmekte
dir. 

--o--
Zafer elde edi
linceye kadar 

Yardım mütemadigen 
artacaktır 

Nevyork {a ) - Ncvyork 
gazetesi yazdığı bir m k le· 
de ezcümle dıyor ki: 

418. Ruzvelt 1936 Hazira
nında mukadder ta bir r n
devösü olduğunu aöylemiıti. 
Bu randevö 1941 senesinin 
ilkbaharında gelmiştir. Hür
riyet ve insanlık için uğra
ı•n milletlerle beraberiz. 
Onl r yapılacak yardım, 
zaferi elde edinceye kadar 
mütemadıyen artacaktır. 

Türkiye ve Yugosl vyaya 
da yardım edeccğız. Bu 

memleketlere biç bir tediye
de bulunmaksızın g mi, tank, 
tayailre gönderecegiı. Onla-

rın yalmz tek bir kelime 
söylemeleri kifayet eder.,, 

--c--
Göz tepe 

Gençler blrllüi kongresi 
-----

Gelecek salı gilnO akşamı 
GlSıt pe gençlik ulübO se 
n hk korgresinı aktedecek· 

--o--
Belediye reisi doktor Beh 

çet Uz, Karşıyaka fırınla

rında v iDıa ~dılmekte olan 
yollarda tetkiklerde bulun· 
muştur. 

Kfiçük Yamanlar diye ta
nınan "Güzel Tep " nin 
lzmir - Karşıyaka şoseıin 
doğru olan kısmına çam 
fidanları dikilmektedir. Ay· 
rıca Karşıyaka ve bmir 
asri kabristanlarının da teş
cirhı.. .. devaqı oluom ldadır. 

HWHUIUUUilımı111nmuı ıuııuıınuıınnınmuı11mHı.'Ulll 

ZABITA 

Hırsızlık 
Anafartalar caddeıinde 

Y ko oğlu Efraim çırak 
olarak ça111bğı Avram oğlu 
s atçı Bernarın dükkinıod n 
küpe, yüıük ve göğüs iğne
sini çaldığından yakalan
mıştır. 

§ Kem rde H6s~yin oğlu 
Mur t, Osm n oğlu bahçı
van Hüseyinin motör daire
sinden 6 Jira ıymetinde 
a ıahtar vesaire çalıp manav 
Has o Ht rkeo yakalan· 
mıştır. 

§ Kemerde Hasan oğlu 
Ali, Osman ı ızı Fatmanın 
evde bulunm dığı sırada bir 
kat elbise ve bir caketini 
çaldığı şikayet edilmiş ve 
hakkında tahkikata başlan
mıştır. 

Tehdit ve silah 
atmak 

Nadir sokağında Ismail 
oğlu Kimil ve arkadaşı Man
sur; Süleyman kızı H&1ibe
oin evine giderek tebdit ve 
havaya ıilih attıklarından 
yak )anmışlardır. 

Eve taarruz 
Gö:ıtepede Mehmet o&"lu 

Tevfik Tahir kızı Vedianın 
ttiğinden ya-

resmi Berlia kaynıl'_j 
Yugoslavyaoın vazttr, 
kıoda ıorulaa 111,JI 

vermekten sakınoııtts' 
kayn k dün mil•• 
iyi gittiği i söyHyot" 
den buıüne vaı•f 1 
d ğişikhk mi vardıt 
yoruz. 

Bir Alman 
kında diğer bir 
devletinin Mihveri 
edeceği i söyle 
sözle Yugoılavyı~~ 
dildiği zannedilir'-.J 
tahminlere gör• 
iltihak edeceği 
devlet Yugosla'f)'1 

Fınlandiyadır. Buo~ 
kaç gün bekledi 

dır. ti"ı 
Radyo gazete 

Tepedelenin Yuol 
rafından zaptiJe ~ 
daf aa hatlarının ti 
noktası kopmuf~ 
sıkı bir takip Y 
suna mühim mur• 
temin edecektİl•di' 
büyük tehlikede 
yolu açılmıştır. Y 
ramanlığının M°" 
ruzuna bu muk• 
dire değer. 

ERırR~ 
ltalyaol!, 

13 Subag Ha ıP. 
esir aıı 

"" Londra (a.al 
cephesinde dejif 

tur. .. 
~,p 

Kerneye dol 
mız mütemadiy•' 
tedir. Dün italY 
ağır zayiata . .."!. 
13 subay ile ~ 
esir alınmııtır· 

Habeıiıtand• 
kihmız meı:D11 

-
bir şekilde de'' 

dir. ___ / 

Kolollf 
Fabrilı 

alevler 
hırslı• 


