
(Her gUn çıkar siyasi 

~VE AÇIK 

~n~ıam Şemset n 
bı .. llıuahede •• 
..ıe.asının kalemi TURK MiLLE 1 1 
1 deDH Mehmetçiğin BU YOL SON uyv 
Ilı& ile gazıtandır ı.ıao~~~!kiye I~ynk d~!!!~ .... 1ıe&uı 
-

---o ı -- Millet Meclisi reis vekili etmiştir. Bu eses yurdd 
'ıi•riıtanla Yugos- Sivas mebusu Şemsettin sulhtan ayrılmamak, dünya 

"•k•at1 ''Y•nın ne gibi Günaltsy Üniversite konfe- sulbunun muhafazası için de 
~'li11 :r Vesıiklerle mihver· rans salonunda dünya ahv li elindel.1 gelen gayreti samimi 

'•d, tu~~~ına düıtüklerini karşısında Türkiye mevzulu olar k sarfetmektir. 
titettlc :e" ~1 . ve teşrihe gi· konferal!sıuın birincisini ver- Görüyorsunuz ki biıim bu 
attı,, gıhz. Yalnız Bul-
" lll bu • miş ve ezcümle demiştir ki: kad r samimi sulh gzyret· 
.ht •11 1, ı!e, komşuları- H b ,_. TM ı · · d · • 
~ııderjlld lbhın teminat ver· epiniz iliyorsunuz ı:sı ur- erımıze rağmen ün sceını 
'lteı. cc en Pek çok zaman kiye cumhuriyeti kurulduğu uz ki rdan duyduğumuz h • 
~lc~altı''tt,, dedikleri mu- güadenberi harici siy setin- rici tehlikeler bugün hudut-

'( ır, 

, 11roıı, ı . 
il Ptk 'ara gehnce, bu· 

'•le lcab ~e candan isteye· 
''-1a 'i 11 

etmediklerini ve 
'''ı1a t llroılav umu .. fk". 

Hariciye Veki
limizin izahatı 

1 gi ter nin 
A d niz o

1 u1ı d • mı e a 
·~ kot, enur leblebiyi ko
'-rı,i ıry hıznıedemiyecek
"~lc& ırdıf ve iddia etmek 

111 il il lir. 
il ı a tere ·ı 

nan 
katta 

ası hare 111 

bulundu 
'frad 1 e Amerikanın 

•lllati hllkGoıeti aleyhinde 
~bı,~,~:ılıdıldarı şiddetli 
"'•d, 11 Aloıanyanın is· 
llpb,•lı~~llıeğe alkışıcağı 
ıaı-.l t. .,_ır. Eıasen diplo
''d ' 1•lyl B ~ • "•rd·" .e erlin in Belg· 
'''•tli •gı teminat, ancık 

~lt'•di". devletlerin işlerine 
~· rı laın ~ e1a old .. an tutulan söz· 
~- 'i 111 °ıu11a göre bun· 
- ..... ~t iıtrf'd' milletinin ne 
l'lc '- • e edebilccoğini 

d' Grk llJ~Ull göıterecektir. 
~Plo1ıı,lik etinin bütün bu 

0 it le~ b· llıınevradan ala· 
4-: ~il 11 ders vardır ki 

--· 111 ••ilam ve yırtal· 
~r1 ,:~lı•denin fedakir, 

.. ~llıet~ıı'11 ve kahraman 
~ \ir •lingüsü ile ya· 
~ ~~ltad llıUahedc olduğu 
,:. "''••e' le beslediği kanaa· 
., t,d,

11 
•dır ıaraılmaması 

tı, 1•tiktai· ~•tanını, hürriyet 
~ 1111 koruyabilecek· 

tt '''•ı lıt il h,,
1
.t0 •üngilnUn çize· 

o ' s'l' ·~ •llııg& 1 ınemez, yal· 
\ 'de lltiıa yazacağı mu· 

Ankara - Cümhuriyet Halk 
Partisi meclis grubu umumi 
heyeti dün saat 15 te reiı 
vekili Hasan Sakanın reisli
ğinde toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müte· 
akip Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu son onbeş günlük 

siyasi hidlseler arasinda bizi 
alikadar edenleri izah ettik-

ten sonra mebHlann sualle· 
rine ayn ayrı cevap vermiş 

ve ruznamede görilşlllecek 
bııka madde olmadığından 
saat 16,30 da celseye niha· 
yet verilmiştir. -.--o---'d•r .... :••blaaıaz. işte o 

'"• llll~RI SANLI BiR YUN AN 
"'t tar istihba· ~ORPIDOSU 

h• dairesinin Bır Italyan tle
s lr tebı· v • nizaltısını ha-

,. Ofy1 ( ıgı 
·~-.. 1>u;i~ ~ - e. o. N. sara ugv rattı 

Löndra ( .a) - Amirallık 
dairesinin tebliği : 

Akdeniz filosu 21-24 ta
rihl-=rinde merkezi Akdeniz
de h rekdtta bulunmuş ve 
muhtelif gemi kafilelerine 
himaye tmrş ve bu esn da 
hücum eden düşman tayya· 
relerinin birisini düşürmüş 
ve diğer birisini de hasara 
uğratmıştır. 

150 Num lı 
Yuna ebl'.ii 

Atina (a. )-150 numara· 
lı Yunan resmi tebliği : 

Cephenin muhtelif mınta
kalarında topçu düellosu ol
muş m bdut keşif t arruıla
rı kaydedilmiştir. 

ltalyan tayyareleri Yun -
nistanda Teleforzeyi bomba 
almışlarsa d hiç bir zerar 
olmamıştır. 

S hib, Neıriyat 
Amiri ve Bq 

Mub rriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 7,5 Lira 
6 Ay/ıh 4 ,, 
SAYISI (100) PAR 

TSAASIN DA BASILMlŞTIR 

n 

Ü 
J rımıza kadar dayanmıştır. 
Bir iki hafta evvel yurdunun 
istiklalini yab ncı kuvvet· 
lere teslim eden Bulgaristan 
komşumuzdur. Dört buçuk 
aydanberi malzeme, adetçe 
kendinden çok üstün bir 
düşm nla El nizmin es tiri 
delillerini h tulatan bir kab
ramanhkl çarpışan Yuna
nistan i e hem komşumuz, 

rl GILTERE 
H BIY 

Müsteşarının 
eyanatı 

Londra, (a.a) - H rbiye 
müst şarı Av m k mar&1ın· 

da iz hatta bulunarak de
miştir ki: 

Artık geçen seneki ka
ranlık .g"uJer geçmiş ve 
Hitlerin yıldırım harbı da 
suya düşmüş bulunmaktadır. 
Şimdiye k d r Afrika mu
b rebelerinde zayiahmız 

2966 kitidir, bunun 660 ü 
ölüdür. 

Italyanl rıo ise 180 bin esir 
ve 20 bin ölüdür. 

Hitlerle Mussolini zanne-
diyorlardı ki bir darbe indirir 

indirmez imparatorluk par-

çalan caktır. Mısır kurtarıl· 
mıştır. Habe~istand Muaso

linlnin imparatol'luk hülyası 
inkisarı h yale uğratılmıştır. 

I ransı 
UAYY NDIR, 

ÜTUNATA
YO UDUR 

hem de dostumuzdur. Mih· 
v r devletlerinin bug&ne 
kad r tez2hllr eden hare· 
ketleri gösteriyor ki 
harp h rici k lmık iatiyen 
bir millet te gliaün birinde 
h kh ve meşru hiç bir sebep 
olmaksızın tecavüze uğrıya· 
bilmektedir. 

Hatip band n sonıa Milli 
-Devamı 4 ncü sahifede 

Maliye Vekili 
nin izahah 

Aak ra- 8. M. Mecliıi bit 
encümeni 1941 projesi llıe 
rinde ç lışmalerına baılamıı 
tır. Bu münasebetle Maliy 
vekili Fuad Ağralı mali va 
ziyet ve yeni bütçe projeai 
nin ana çizgileri 1'bakkın 
encümen azalarına geniı i 
bat vermiş, fevkalide vazi 
yet dolayısiyle alınma11 ka 
rarlaştırılan yeni mali ted • 
leri anlatmıştır. 

Encümen azaları önllmiil 
deki günlerde muhtelif da 
relerin yeni masraf bütçele 
terafında vekiletlerde tetki 
lere başhyacaklardır. 

--o---
ta_, 'icra rıyor: 
."lıf Clletin • • d 111 il ıstıhbarat dai-
•: "A •ıretr"· b. 
~· .,,,lale B ıgı ır tebliğ· 
~~- t,, •lkanlar vıziye
t.~1 '-il ,Qa•~ıuh ettiğini ve 

Atina (ı.a)-Yunan do· 
n nmısına mensup Sendoo 
torpidosu açık denizde ge· 
zen bir İtalyan denizaltısının 
hücumuna maruz kalmış ve 
denizaltı torbidoya üç tor
pil atmışsa da isabet vaki 
olmamıştır. Torblto denizal
tıyı top ateşine tutmuş ve 
dıaiıaltı ba11ra uğ'ratılmıı· 

B. Ter iyesi 
Aydına 

direktörü 
gitti 

Oder Alma 
gemisi kaça 
ken yakalan 

~~ 'fu2:ı~et içine alındı
~ tih • avyanın, Japon 
~-· 'fil b.tıırı Matauokanın 

!)ak~''••latından evvel 

"'•~': .rirmesi Ber· 
uınyetle karı•-

Beden terbiyesi genel di
rektötll general c~mil Taner 
dnn şehrimiz g imiştir. V 
istasyonds başta valimiz B. 

Fuıd Toksal, belediye reisi 
doktor B hçct Uz ve daha 

tarıfıadın 

harareti karşılanmıştır. 
General bugün Aydına 

gitmiş ve yerın tekrar 
, şehrimize dönecek ve pazar 

günil yapılacak lnönü ko· 
tularauda hazır bulunacak
tır 

Lkndra ( .a) - Hindi• 
deniz filosuna mensup Ş 
torpidosu Mu11avadaa 
mak iıtiyen 8516 to 
Ocler Alman ~emiıial fı 
lamitbr. 
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HIFE 2 (AıtKIN stsı) 

1 ti • 
enı z 

An r - Hükür.net Büyük Millet Mec· 
Iisiae iki istikr z k naau projesi teklif 
etmiştir. Bunlardan birinin muk bili Diyar· 
bakır ist syonundan Iralı ve Iran hudutla
rına kadar temdit edilmekte olan demir
yoll rımıza kad r tahsi olunacaktır. Bu 
husust ki proje, müddeti t mıımlanan Siv s 
Erzurum demiryolu istikrazının n çizgileri 
dairesinde b ıırlanmıştır. Bu iıtikrazın 
yekunu 35 milyon lir olarak teklif edil
miştir. Ve t hviller peyderpey satış çık • 
rılacaktır. 

ikinci ietikr z projesi n: u ahili 1 41 
fevk lide mlld fa bütçesini k rşılamak 
makıadile tanzim ve teklif o'unmuştur. Bu 
istikr z mahiyeti itib rile t &Lırruf bonoları 
ismini taşım kt dır. Bu bonoları hükumet 
muhtelif zamanl rda s taşa arzetmek tasav
vurund dır. 

---DOKTORU 

e to-

-- --
1941 senesindeki istekleri 

daha muntaz m ve günü gü· 
nüne karşılamak ve bunları 
halkın z ruri ihtiyaçlarile 
ahenkli kıl bilmek için ihti
yaç miktarır ın muhtelif 
işletmelere tevziiae zaruret 
ha ıl olac.ğmdan öniimDz· 
deki iş yıh z ı fında kereste, 
tomruk gibi ve saire orman 
mahsulatı ihtiy cımızın ne 
miktar ve ne cins olacağı· 
nın ve tercihtn nerelerden 
temin edilmesi matlup bu· 

Ka ma 
a 

• lunduğunun bildirilme i mu
vafık görülmüştür. 

a 
K n kusm k - Ağızdan gelen kani r 

burun k namasından, kanlı balg m çıkar· 
makten veyahut doğrud n doğruya k n 
kuım ktandır. Bunl rı ayıracak h kimdir. 
Hekim gelinceye k d r b atayı yat ğında 
oturtmalı, kımıfdatm malıdır. Hastayı soy· 
malı, iki tar fına birer leğen içinde soğuk 
su koyar k ellerini bu sular sokm lı v 
ıu ısındıkça değiştirmeli ve çok s\lya 
batırılmış bezleri göğüsüne koym lıdır. 
Hastanın ğzııı uf k buz parçaları ver
meli, b ldırların h rd 1 kağıdı gezdirme
lidir. Hast y nında gürültü edilmemeli ve 
o da az ydınlık olmnhdır. Hekimin ç buk 
yetişmesi lazımdır. 

Zehir) 
izleri, n sıl nl şılık ve nasıl kurtarı

lır? - Dış rıdan vücuda giren b6t6n şey· 
ler ya besleyici y iyi edici vey zehirleyici 
ıeylerdir. Bu üç şey kolayca söylenir, fak t 
kolayca nl şılmaz. Bütün bunlar zehirleyici 
olabilir vey zehirleyici biç bir şey değildir. 
iyi edici ol nl r t m ve t rhfı bir halde 
iliç, fızla ı zehirdir. Bunu d ha iyi ani t .. 
bilmek içini 

1 - lns nın kuvvet ve hareketini tut-
mak ve devamlı yapmak niyetile vücuda 
giren her şey besleyicidir. 

2 - Hastalard ki cı duygul rını, rnh t· 
sazlığı h fifleterek ha talığı gid rmek için 
kullanılan şeyler iyi edicidir. 

3 - K n, balgam gibi ius n 1 zım ol n 
şeyleri ve vücudun örgü ve yapıh ını boz n 
ve h st lık izleri yap n ve en ıon ölüm 
getiren her şey zehirdir. 

* •• 
Yeni hekimlikte çok eskisi gibi, maden, 

ot ve hayvan soyl rınd n il" çlor kullanıl
maktadır. ilaç diye kullanıl n her şey bir 
miktar kadar f ydahdır; bunu geçince 
zehir olur. Vücuda giren bu fazla, sindiril-
dikten scnrA bütün vücult v ya herh ugi 
bir yerinde sağlığı bozar ve şiddetinden 
bir insanı öldürürse bun zehirlenmek 
derler. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Ze ti 
olup 

s 1 &a.-AllW:l. 

arı 

ı n 
ılır? 

... 

S tın alınan zeytiay ğınıa karışık olup 
olmadığını nlnm k için y rıy k d r 
zeytiay ğı konmuş bir şişenin bpasıoı 

kapadı t n onr hızlıca ç lk 1 mah. Eitr 
ya2 Ozerinde köpftk olun h li d j'ildir, 
karıııktır. 

lst nbutdan g~tirilen 440 
çuv 1 k bvenin tevzi talimat
namesi Ticaret vekaletinden 

henüz gönderilmediğinden 
ı tıs arzedilmemektedir. 

T Jim tnamenin bu h fta 
içinde yollanılm ıına İlıtiz r 
edilmektedir. 

mnııuıııııımrnnııınımumımıuıııı nıııuııımH11ınHiamı 

ZA T 

Keçeciierde Şevki oğlu 
Ahmet; bundan iki buçuk 
ay evvel lzmir nakliye şir-

ketinden çalmış olduğu 360 
adet kurşun k~lemi bakk 1 

lbrahime sattığı te!lbit edil
miş ve cümlesi y k lun r k 
kalemler müsadere edilmiş

tir. 
§ lkiçeilmelikte H san 

oğlu Mehmet; su şirketin 

it su kapaklarım ç lıp sa· 
t rken yak 1 nmışhr. 

~ı:ı.·., k·n ı 

ar et 
Dolaplikuyuda S lib ızı 

Nezife evli olduğu halde 
Hasan oğlu Hüseyinle g yri 
meşru harekette bulonduğu 
şikayet edilmiş ve suçtu y -
kalenmıştır. 

a a c 

l G ziler cad:sinde Hüse· 
yio oğlu kasap lsm ilin va· 

ziyı..tinden şüphe edilmiş ve 
üzerinin ranmasınd bir 

k ma ve bir bıçak buluna
r k hnmıştır. 

öv ek 
Als ncakta Mu t f kızı 

iffet ve Mustafa kızı Servet 
ar larınd çıkan kavg d 
bhbirl•rini dövd kluind n 
yakalaumıQlardır. 

z 

e b 
·kı 

od 
Bugün s bahleyin sa t 

3,15-5.7 de şehrimizde iki 
yer s rsıntısı bi sedilmiştir. 
bunl rd n 5. 7 de olan ol· 
dukça şiddetli ve 10 saniye 
devıam etmiştir. 

• ı· . 
ve yo) 

Belediye, Fr asız h sta
nesi rkasınd ki evlerin 
bulunduğu !l h da kan li
zısyon inşaatım ve mütem
mim tesİ!etı ikmal etmiş, 

yoi yerde beton yol d 
inşa edilmektedir. Bu yol 
ileride asfalt yapılac kbr. 

el diy 
• • 

eısımız 
Bugüo sabahleyin erken

den Belediye reisimiz dok
tor Behçet Uz gehir dahilin· 
de umumi bir teftiş y par k 
belediye inşa tını, bu.ı fı· 
rınları, hanları göıden ge· 
çirmiş ve direktifler vermiş
tir. 

---o--
Zey in 

b 
aicıl . "' . 
ıg 

Zeytinyağı ihrac tçılar 
birliği id re heyeti dün öğ
leden sonre birlikler bin -
sında toplaıımıştır. Heyet 
zeytiny ğı ihrac tı mevzuu 
üzerinde bazı kar rlar itti
haz etmiştir. 

Önümüzdeki pazcr gunu 
Kızılçulludaki koşu sah sıada 
3 üncü hafta at yarışları ya· 
rışları y pılac k ve bu koşu· 

y çok değerli _atlar işHr k 
odecektir. 

hi 
Evvelki günkü nüshamızda 

birinci kısım komiserlerinden 
B. Hilmi Orbonun terfian 
İçel vilayeti başkomi erliğine 
tayini yerine sehven ve mü
rettip h tası olarak "başmü· 
ıtürlüğe., tayini şeklinde ya· 
zılmışhr. Bu hntadan dolayı 
bey nı itizar eyleriz. 

.......................... 
f Fırs tı açırmauınız i 
ı lzmir Enteru syonal Fu- ı 
: rıuın y rattığı zengin bir ı 
ı neşe içinde yüıbinlcrce ı 
ı müşteriye mali rınızı tnoıt- ı 
: mak, firmanız için en bCi- ı 
ı yük reklamı yapmış olm k ı 

fır atını k çırmayınızl ı 

ı ~O Ağu&to 20 EylOI ı 
..~·········· ........... . 

(102) Y zan: Halil Zeki 
e~ 

Halbuki bir ba~a~~?~eri .he.r hal fac 
reketi t ra sut edıldıgıoı bılmıyeo ııı bİ~ ....., 
karısının evde olmP.dığını z bıtaaıo İl 

ğini bilmiyordu. pı 9 

O, z nnediyordu ki memurlar lı~ 
bekliyecek o da karısiyle görüşmek 
evine yalnız girecek, ibtim 1 bir ~al~ 
yolu r yıc kı, yahut eve girerek gıJ 
rakı imbay teşebbüs edecekti. te' 

Turro onun bu düşüncesine karşı til 
hülde bulundu, ırau otia. Evine git iÇ 
Fakat onlar d mücrim ile beraber 

girdiler. 
Turro Hermaua dönerek: ~ C 

s:.re' > - Madem ki buradayız; sonra "' Pı 
. . . .. b"l' • 5·ziO miz bir işı şımdı de gore ı ırn:. 1 b 

r da giıli evrak saklım dığıoızı ara1' 

riz. Dedi. 1 i 
Herm n Voss bun itir ıda buhıoıs> b 

Mc•m fiyh evinde hiç bir tayyare P~, 
olmadığı bilmek itibariyle koşkuya d• il 

bal görm ~mişti. ,~ 
Taharri memurları evin bütün e~r t• · 

büyük bir intizam altınd görmilşlU· ., ,.lL· 
m sasında on senelik evr k göı~l ~il r 
rette tertip edilerek etiketlenmiştı. 4 
da bir de not defteri görülmüştü. Bu 
ter memurl rıa işine çok y ramıştı . .,

1 
/ 

Federal. ıabıt ka~argô~ına v r1ld•:.~~ 
man mücrım m sumıyet ıddasınd• . f~I 

ett1• du. Bu iddi 11nda s atlarca ur r b• 
kat t bırriyat dairesinde de bu dalllb•fl a 
kında doktor Griblin ifade inden,, 1 
bir delil olmadığı için ne y pıcıgıOeJll 
türlü t yio edemiyordu. Adet bir o -
lik hüküm sürüyordu. ısı ~ 

B Turro H ermen Vossuyu bir ıııe , . • iıt 
tevdi tti, yalnız kal rak mücrı~ eJ 
defterini tetkika koyoldu. Bu tetkık tti 
sında bir sahifede üç isme tes dDf Ve' 

Kari Eiter, Kerbeet Yoniken ve 

Gudenbergen. .. b'~ 
Bu isimler istihbarat şcfioİI! şuP ~ 

uy adırdı. Birçok kayıtlar k rışttrd•• b'~ . 
lin Alman vapuru Bremenin mürette 01 

dan ve mücrimi ziyarc-t edenlerden 
ğun deir bir iş retle k rşılaştı. ~' 

Yoniken hakkında bir kayıt bul~J' 
Gudenbergere gelince bunun nı~c~ i 1 

tayy reler d ir münakaşa eden bırı 
ğunu hatırına geldi. 

- Sonu oar -

~~~---------__,/ 
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t.l"Vi TU A 1a a 1- -
ŞI( DALGALA 1 [ HAL~N--~---
~ HARP SAHNELERi [ ---- ] Doiru lalım? ~it (No.15) [ o) U Y r? ] O"' anı y A F .._.~_,. • .__......, Bir çok yurtt şlarımızın bize anlattıklarına göre bazı 

.._ azan: . uat Tuljseven Alk I ç •- ld 1 . o e o o- b kkallar hızl kağıdı terazinin gözüne koydukları ve daha 

ga IDIZee brahim hapıs• mobı•ı kazalar ter ziaiD dibi oturmnd D da kiğatlar koydukları şekeri b hemen ve sür !le kaldırarak beş on diihem çaldıklarını 

:-, llııb, ~Deden çıktı.. Liv•rpul üniversitesi pro- haber veriyorlar. Bu h rekct çok çirkindir. Bu gibiler ejer 
ıı- siı tnetaız sevdı.. Bakın bir hicranlı kalp ailar fesörlerinden J n Hay alkol çaldıkları beş on dirhemı kar sayıyorlars çok yanılıyorlar, 
•t'l\~eıı de bu sevda Ayrılık ayrıhk ne kadar zor !almış bir 1 ins nda dimağın çünkü bu gibi h sis menfaatler peşinde koşanlar biç ıüp-
dt k hayatınızın 

80
• Gönlü yakın kor aza üzerine y ptığı tesirine 1 be etmesinler ki uadnn bundan çaldıkları brş on dirhem 

lı,, .. ı.~'Utnııısanız b'ıle E b tabii bir misli f zl .zamana yerine başka bir taraftan belki onun yüz misli zararını gö· 

11 
.. Qlrleıt•... ğer sen hayranıan una h 

taıa.11 •gı yerde ka- Selamlar götür ey Tuna i tiyaç gösterildiğini söyle· rcceklerinden başka itim dı ıfır indirerek müıterilerini 
8 a, S k il mektedir ve lkolün tehli- kaybedeceklerdir. 

lln1 e • • ı masın onu yo arın 
t F'ıaı, lllııun. Açılsın müşfik kolların. kesini şu uıiu1L anlatııınk· 
'•ıaı bı Çene çaldım. Şu uMüzik,, tadır. HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

~ ~ 
l'111ı 1.,~~rnıııınız. Onsuz istemem. onsuz iste- "Bir t~hlike vukuund bir 
1.1 •ı. şöförün otomobili durdura-
'llydi b mem •yırh geceler. Ben bu b y tı cak kararını vermesiyle, 

tıtd· • • .. Day namam ben bu derde ay~gıoı frene basıp otomobili 
Geç kalan bir tebrik Hapishane höcreıarinı 
tolğrafı geni evlilerin 1 sığamıuan adam ı L 'Ytııla 1' d d k b ' '"'ile • ' Po ıs Hasan Nerede yar, y rim nerdc ur urması a nc ir sanıye· 

b~ 1 . b b ltr11ı· sa onunda baş Oasuz hayat kap kauUllık oıo eşte iri kadar birzama-
, laıa k 11 koıuıurlarken Hiç neıem yok artık D\ mütevakkıfbr. Bu kadar 

•rır111 .. b k or,ll 11• ııhyaa "Musik" ısa zemanda elli kilo metre 
diı,,,11 e1a nihayetinden Ona bir gün süratle ilerleyen birotomobil 
ilerll e doğru koıarca- Bütün azmi üç metre mesafe_kate-

' 
Yeıa Hal • . b' •tel h auıı ve ır Dertlerimi dökerek ağlarım der. Halbuki şoför alkolik 

ltldi'" ~Pııhaneye bir- Yananm. olmuş olsa şoförün kararile 
' liııllli 1' kadını gördü· Çağlarım; 
ltlir 1 I iardiyanın yanı- Dalgalar gibi hıçkırarak, 
Qai •o~d' llleı hemen ib· Kup kuru bir yaprak 

........ , \1 • 
ft ,.,erede? Şeklinde höğsfiue düştüğüm 

11 teıı1 bir zamııı 
'••efiaa ve •orgu, üç ıe· * * * 
~e~. ,:,~tlirıceye kadar O akşamdan ıonra Lom 

'illet lllek, aşk ve Palaııga kasabasına uğramak 
,ıatı11 &Öılrıe~ir bilmeyen için Olga gemisine hiç bir 
1 libi eruıden inci da- iş düşmemi\tti. Bir gün Vidin 
te111· Y•tlar dö'-d6 d" 
' 11 \,' " r u. k b a 't k .. . •et, .. ır "ıkla birb rle. asa asın gı me uzere 
Lı .. ıe . Ziştov sahilinden yüklü olarak 

ı."'•ti11 vrılilerin tali-"'e t oıı d hareket eden gemi, biabir ma 
i lliy0,d •r an fazla 

l 
•lletk u. Yaılı gözle- ceranın kaynağı olan kasabanın 

' L_ · eıı 1 " l önOndea geçerken, geminin 
t· ~... g •yıılı bir 
it titr, •ııdı heyecandan gllbeştesine dayanmış, iki 

~~ 'ferleıı a-enç kıza delikanlı ayni ümitle sabili 
~ 1 : seyrediyorlardı. ikisinde de 

''-teç kaldıııız · lb b' ayni arzu. ,,, . ra ım 
~ -~. OJ el bıpııhaneden lbrahimin, Karadalga ki· 
~ t, ,V.' genıiai kapta- mi ve neyi beklediğinden 

'-ih y •lıriyle b' l'kt h b f k K ' aitt• . ır ı e a eri var, a at aradalga 
t, lliı 0

1
' ~ır arabaya ibrabimin bu bom boş sa-

(l Q\I dı eUu Yetiıebilirsi- bilde kimi görmek istediğini 
'•ç k Pek tüpbeli. bilmiyordu. 

):i~i b~~ bu cevabı aldı- lbrahim, Karadalgaya hiç 
~i"' "'d,eı Polia ve gar- bir ıeyden bahsetmediği gi-
.. ~•d1 .. 1 ederek. yanın· ""ı' "'ı b' 1 bi, buna lüzum da · görmfi-
' •11 61ıı:. ır ikte hapıı· '''~• &1bden boş geçen yor, o yalnız kalbinin en 

ayağını frene basması aresın
de bir misli fazla zaman ge
çecektir ve otomobil lh met 
re ilerlemiş olacaktır ki bu 
yuzdcn birçok kazaların. önu 
ahnımaz. 

--o---
Charistophe Colomb'un 

bir mektubu 5000 
dolara satıldı 

Amerikayı keşfetmiş ohın 
Cristophe Colomb'un bir 
mektubu son baft lar zar
fında N~vv-York'ta satılmış· 
br. Mektup kısadır ve yeni 
bir yer keşfettiğinden bab· 
setmektedir. Bu yeni yer, 
sonradan Amerllla olduğu 
anlaşılan kıtadır. 

Müzayede çok hararetli 
olmuş ve m~ktup 5.000 do
lara satılmıştır. 

------o---
Bir ş hi kırk 

hauatını kurtardı 
Almanyanın sanayi mer

kezlerinden Bochumda bir 

geç kalan tebrik telgrafı 
genç bir çifti muhakkak 

bir ölümden kurtarmıştır. 

Çoktaçberi nişanlı bulunan 

genç eşler bir gün evvel 
evlenmişlerdir. Dü§'ün gecesi 

çok yorulduklarından sab h
leyin ölü gibi uyumuşlardır. 

F kat nasılsa geceleyin 
hava gazı lambası söodür6l-

düğü zaman musluğu açık 
kalmıştır. 

Damadın anJllesi nbahle
yin erkenden sokak kapısı-

nın zili çalınması üzerine 
uyanmıştır. Meğer geç kal

mış bir tebrik telgrafını 
postacı getirmiş. Kadın tel· 
grafı genç evlilerin odasına 
getirdiği zaman kapı aralı· 

ğındao keskin bir hav gazı 
kokusu çıktığını hissederek 

kapıyı vurmuş, bir ses çık
mı)ınca kapıyı kırmıştır. 

içeriye girince gelin ile gü
veyinin b ygın bir halde 

yattı ki rını görmüştür. Ça
ğırılan doktor kendilerini 

tedavi etmiş: ''Telgraf gel
meyip oda kapısı daha bir 

iki saat kapalı kalsaydı 
ölüm mubakkakh,, demiştir. 

-o-

Amerikada beı aydanberi 
işsiz bulunan bir genç garip 

bir suret iş bulmuş ve bir· 

denbire çok para kazaama
ğa başlamıştır. Bu genç 22 
yaşında Peter Daviı adında

dır. Los Angeles'de aerae

rilikten dolayı pelis tarafın· 

dan tevkif edilmiş ve hapse 

gönderilmiştir. Fakat Peteri 

hapishanede biç bir höcreye 

sokmak kabil olamımııtır. 

Çünkü delikanh tamam iki 
metre 21 santimetre boyun

d ve 160 kilo ağırlığında

dır! .. Küçük hücrelerden 
biç birisinin kapısından içe

ri giremediği için bu gencin 

ne yapılac ğı düşüulilmif, 

nihayet cürmii ağu olmadı

ğından kendisinin bir daha 

serserilik yapmamak Oıer• 

serbest bırakılmasına karar 
verilmiştir. 

Pcter Davviı hapiıhane• 
den çıkıncı, gazeteler bu 

hidiseden uzun uzadıya bah

settiklerinden, bir filim şir

keti kendisini yüksek ücret· 
le angaja etmiştir. Yalnız 

bugünkü ıeklini muhafaza 

etmesini şart koymuıtar. 
llılt Yı bi · derin köıeJerinde aıkı 
'' •ltıiı k ıup, Olganın bir sır olarak yerleşen 

' ll~kt 1Y1Y• giderler-
Amerik nın Tckıas hü- • [~- 1 

kumeti dahilinde Amarillo ı [-0 BUGÜNDEN İTİBAREN [+] ----• 

sekiz saat uz 
altında kaldı 

") ' b -Sonu var-
lı! ''•ı eyız yelkea-
Q d\li'lııuY•lvıı küçülmek-

•k iÖrdtiln. 

~~,::,: , L~nı Polaag• Veysel hama· 
il. lç i i •lutıleri, aakin· d 

.. •eai,ı' tnıedikleri bir mı açı 1 
11-tı , ~ söylenen Tuna Kemeraltında Veysel ha-

• •ıııı dinlediler. mamı yeniden tamir edile-

zdında s2 oüfusıu bir şehir ı MR Sinemasında i 
b'u sene tamamen buzlar al· : EŞi GÖRÜLMEMiŞ ZENGiN ve MUHTEŞEM PROGRAM S 
tında ktılmıştır, Şehre çok ı Tekrar gösterilmesi için bütün izmirin israrla iıtediği ı 

miktarda kar yağmış, sonra : L YLAA ı•le CNUN ıı 
bunlar buı tutmuştu. Karın ı 
ve buzları ağarhğınd n Qğ - ı Güzelliğine doyulmH güzel bir filim ı 
çlar kırılmış, telefon direk- ~ KADI LAR OTELi ı 
leri devrilmiş, yoll r kapan· ı 

,,. -.o_ rek açılmıştır. Hem sıhhi ve 
~-..b hem temiz ve de sıcakhr. mıştır. 

: KORSANLAS GEMiSi (Renkli canlı resimler) t 
• Foks jurn ld en on ve en müh;m Harp haberleri ı 

TELEFON: 3646 ~ " d.11ıı)na)&rl l d Halk kar ve buz ltında 
q ~ Gelen müıteri er son ere· havasız, yiyecek iz kalmak-

tt ce memnun kalacaklardır. ı b """ .ı V A L S tan korkarak çok endişeli ı Tayyare s·nemasında 
,,. Qtlo ) Müsteciri Kadri 't\' ~'d •' •r satler geçirmiştir. B reket • 

bj ~tllr •r 40 saat sonra birdenbire • 

~'')'•, ,, Dr. Fahri Işık ha va değişmiş, buıl•r eri. ı 
&t 'll ı.. Zglrlır megv e baııılamı 111tır. Bu garip ı LONDRA KALESi ~ 1111, IQ hı:mlr Memleket ha1taneıl .,. .,. ı "•i ~ verir. Rootken mOtebaH111 bidise eınasında halk evle· • Ayrıca : Gayet gülünçlü komik 

'•rın RoDtlua •• ElelPtrlk tedaYill rindon dııarıya çıkamauııı· • -....;;--X1M&-------L..aa.DJJJ~.....J.IWl.ll.RA:u.tJ~.2Al•!!kL-ı__.....L1...ı.._::__:__!.-.L~..L.1--l.LM•tioeler:3-5 7-9 de Cumartesi. pazar B•leri 1 de 

Bu hafta Borİı!ı Karlof'un şimdiye kadar yarattığı 
fllimlerin eo dehşetlisi 
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RADYO 
GAZETESllD El 
Giioün en mühim hidi· 

ıe1i de Yuıoılavyanın iiçlil 
paktı iltihakıdır. 

Hidisenin Yuıoslavyada 
uyandırdığı heyecan o kadar 
blyilktür. Pakt dnıı öğle 
vakti imıalanmııtar. 

Paktın husuıiyeti Bulgar
lar ve Romanya tarafından 
imzalanan pakttan farklı 
olmaııdır. Alman hariciye 
naım Yugoılav hariciye na
zınna Yuıoılavyanın bilküm· 
raalık haklanna ve mülki 
tamamlığına riayet edilece
iini ve harbin devamı müd
detince Yugoılav toprakla
nndan Alman kıtalarının 

ıeçmeaini Jıtemiyeccğini bil
dirmektedir.. Pakhn gizli 
pıotokolu olduğu da ıöyle
aiyor. Yine ıöylendiğioe 

ıare Almanya Yugoslavyaya 
nlhun akdinde Ege deni· 
ifade bir mahreç teminini 
taalabtlt etmlıtir. Yugoslavya 
kendi memleketi dahilinde 
mihver aleyhine faaliyete 
mani olmağı, milli ikbsadi
J•llDI Alman iktıaadiyatıaa 
117darmatı kabal etmekte· 
dlr. 

Hakikat ıudur ki: Yugoı· 
laYJa Bçlil pakta iltihak 
etmiftir. Bu iltihak dolayı. 

ıile Yaıoılavyanın her ta· 
rafında n&mayiıler yapıl

maktadır. Hattı Belgraddaki 
efkArı umumiyedeki heye· 
caaı teıkin etmek için lngil· 
terenin bile bu pakta ilti· 
haka taıvip ettiği bildiril· 
mittir. lagiliı elçiıi notasın
da bu ciheti •arahatle red
detmektedir. 

ITALYAN KUMAN
DANLARI 

Amavatluktaki ltalyan or· 
cİalan baı~amandanı gene
ral Kavallero yerine genaral 
Geaoı ve Libya orduları 

orclalan baıkamaadaaı Ma-
:npl, Gnçyaai yerlae ııne· 
ral ltalo Gıridaldo tayin 
..UlmlıUr. 

Facialar facia
sı Saadet 
Yuvası 

&mir halkıaıa a1lardaalıeri 
a,.caala beklediği Türkçe 
ikll •• .. rlnh lltanbul si· 
•malarıada altı ay m&tema• 
cllyea ıaıterllea •SAADET 
YUVASI. n•mındaki facilar 
faclaıı • A S R I" ıinemada 
.... ma•affakıyetiyle 161· 
terllmete haılaamııbr. 

Keadllial ıeyredenleri hıç· 
ı... hıçlnra ajlataa •ık 

caa •• ııhrap fırbaa· 
tMla dola ba em11biı ı• h 
.... alrm•ll içi• btHtla 

•• mDlbakat halkını 
•l•emıya deYet etmek· 

Yugoslavya 
Pakta ilti

hak etti 

[HXLkiN stsi] 

Türk - Sovyet 
dek a :ıasyonu 
ve lngilizler 

Şemsiddin 
Günaltayın 
Konferansı 

[ 26 Mart t 

ULUS: 

-~111--

Viyana (a. ) - Yuğoslav· 
yanın üçlü p kta imza et· 
mesi merasimi Belver sara· 
yında yapılmıştır. Merasim
de Yugoslav başvekil ve 
hariciye nazırından başka 
Almanya ve italya hariciye 
nazırları Fon Ribbentrop ve 
Kont ciano, Japonya, Slo· 
vakya, Macaristan, Roman· 
ya ve Bulg rist n eJçileri 
devletlerini temsilen paktı 
imza etmişlerdir. 

__ .. ___ 
Londra, ( a.a ) - Ademi 

tecavüz dekliraıyonu hak
kındaki Sovyet ve Ttirk 
tebliğleri Londrada memnu
uiyetle karşllanmıştır. Gece 

. --•-- M.11" Mü 
-Baıtaralı 1 inci aahiledc - 1 1 
Şefimizin Kurultaydaki açı· da vata 

Merasimde Alman ve ec · 
nebi matbuat mümessilleri 
de haz1r bulunmuşlardır. 

Viyana (a.e) - D. N. B. 
Ajanıı bildiriyor : 

Almanya, ltalya ve Japon· 
ya araıında mevcat olan 
ilçlU pakta Yugoslavyanın 
iltihakı hakkındaki proto· 
kolu Almanya namına fon 
Ribbentrop, ltalya namına 
Kont Ciano, Japonya namı
na Berlin büyük elçisi Oıi
ma ve Yugoslavya başvekili 
Svetkoviç ve hariciye 11111-

rı Markovlç tarafından im· 
zalanmııtır. 

Viyana (ı.a)-Alman dev· 
let reiıi B. Hitler Belveder 
Sarayında bir kabul resmi 
yapmııtır. 

Burada Yugoslavya bıı
vekili ve hariciye nazırı ile 
uzun görüımelerde bulun
muıtur, Kabul resmini öğle 
ziyafeti takip etmiştir. 

Belırad (a.a)-Belgraddan 
Royter bildiriyor : 

Yugoslavyanın üçler pak
tına iltihakı dolayisiyle bu-
ra gazeteleri bllyllk manıet
lerle halka ilin etmektedir. 
Politika gazeteıi yazdığı bir 
makalede Yugoılavyanın 
ıulba bilhHaa komıulanna 
karıı vazifesini yapmış ol· 
duğunu müdriktir. Demektedir. 

--o--
Eren köyünde 
bir konak yandı 

lıtaabul - Sabaha karıı 
EreakCSy&nde Zihni Paıa 
Kötk8 aamlyle maruf 40 
odalı maaızam bina yaa
mııtar. 

bu hususta salibiyettar mah· 
fillerin mütalaaları ahnama-

mııtır, Fakat ıiyasi mahfil· 
ferin fikrine göre iki mem· 
leket arHında dostane mll
nasebetler ve yekdiğerini 

anlayış zihnıyeti yeniden 
tamamile tesis edilmiş bu-
lunmaktadır. Bu da, Türkiye 
harbe girdiği takdirda Sov

yet Ruıyanın kendiline ar
kadan çarpacağı fikrini ya

yan Alman propagandaıına 
ağır bir darbedir. 

Balkan buhranının almış 
olduğu hid mahiyet hase· 

bile deklirasyonun neşri için 
intihap edilmiş olan zaman 
manidar telakki edilmek
tedir. 

-----o-.-.-
Dost ve mütte
fik Elenlerin 
Milli bayramı 

münasebtile 

Diln dost ve mlittefik 
kahraman Elen milletinin 
milli bayramı müaasebetila 
Türk bllyükleri Yunan bli· 
yllklerine ve Yunan milletine 
en ıamimi tebrik telgrafları 
ıöndermiılerdir. Milli Şefi· 
miz lnöntln6n ve baıvekili· 
miı Dı. R~fik Saydamla 
genel kurmay baıkanı Ma· 
reşal Fevzi Çakmağın ve 
hariciye vekili Şlkril Sara· 
coğlunua tebrik mesajları 

matbuat umum mtldürlilill 
tarafından Yuaaa elçiıine 

ıaaulmaı ve elçlllk vaııta· 

ılle Yanan matbaata11• teb· 
ili edilmiıtir. 

IZMIR YABANCI ASKERLiK 
ŞUBESiNDEN: 

1 - 941 yoklaması yapılanların aıkerllk darumları nor
mildir. Binaenaleyh ıubemize de m&racaat etmit sayıhr. 
Bunlar ıabemiıce e1111abeleriae hildirllmlıtir. SeYk iti fU· 

belerlnden alıaacak bildirikle yapılacağında• ıeYklerl laak· 
kında lı'ar v11ka b11la11caya kadar ba ılbileria vaıife ılr· 
melerlnde mahıur yoktur • 

941 ihtiyat yoklaması herkes için ıaıetelerle illa edilea 
muayyen gtlnlerde yapıhr. 

Ancak 312 dahil 336 clahlle kaclar dojlmlalar içerili•· 
den fili hizmetlerim yapmamıılar, ihtiyat dahi olAlar ban· 
lana ıubeye mlracaıt ettirilm•i llıım ıeUr. 

2 - lıleria çoklaia dolayuiyle eıki aakerlik teıkerele· 
riaia clıcl•nlarına yaıılmaıı iti 23 Mayıı 941 ıl•laden 
ıoara baılıyaukbr. Bilıi edUm11lai rica ederim. 

hş nutuklarıudan bızı par- Urf• 
çalar alarak ıözüne devam HOS6 
ve Mihverin bir rükntı olan 
Mussolini ltalyaıının vaziye· 
tine temas ederek demiş· 
tir ki: 

Bugün Akdeniıi çevireo 
memleketleri zaptederek es· 
ki Roma imparatorluğunu 
ihya etmek hevesine kapı
lan ltelya, eski Romalılar1n 
istili yolunu takiben ve ta
bii onlar gibi ArnavuUuia 
ıirince bizim için Akdeniz 
ve yakın şarkta hayati men· 
faatleri bizimle müşterek 

olan ve denizlere hikim bu· 
lunaa hığiltere iJe anlaı· 
m ktan başka yol kalmamıı· 
tı. Bu sayededir ki buf üne 
kadar Yakın Şarkta ıulbun 

muhafazası temin edilebil· 
miştir. 

Hatip söıüne devemlı : 
Emniyetimiz iblil edildiii 
gUn Y akıa Şark bir harp 
sahnesi olacaktır. Türk mil· 
leti için ridecek yol muay· 
yendir. Ra yol, ıon kuvvet
lerimize kadar ve büt&a 
atalarımıza liyık bir müda· 
faa yoludur. 

--o---
Afrikada Ital
van zayıatı 200 

bin kişi 
Loadra ( a.a ) - Lortlar 

"Milletimiz dit 
z11lıklarına muk 
hiç bir fedakirh 
medi. Ordusu•• 
için: para, zahir•• 
araba, silib, ia• .. 
kemali bıhiş1e 1 
Bu inanılmaz mu 
dolu ballnnın fe 
medyunuz. tWak 
uğıunda efradı m" 
fi hususiyeleriai i-' 
rund• gösterdikler• 
lar ahfat ve ensa 
lebet sermayei 
olacaktır." 

BuitlD de en 
himiz odur ki; 
çetin gllolarde iıti 
refimiz için IO 

mlicade\elerde çalı 
mllleti bir çok 1 
ve terakkiye masla 
olan aevkili Milli 
vardır. 

Türk milleti b• 
etrafında ıarııl111al 
halinde topla•• 
olduiu gibi baı'
fedakirhktan k 
ğız. Hakiki gelir 
cımıı niıbetiade, 
vergi verecetil· 

Kanaatimizi bir 
ba tekrarhyablll· _..&; 

mek liıımdır, ........ 
mali tedbirleri t 
mahiyettedir. 

kamaraııaa reamen tebliğ G D 
edildiğine göre ltnlyaa ordu- ere 
ıanun Afrika muharebeleri11· lerine 
deki zayiatı 180 bin esirle 
20 bin ölü ve yaralıya baht bomba 
olmaktadır. Kahire, (a.a) _. 

o umumi kararıllal 

Yugoslav 
Alacakları 
Vııinıtoa (a.a) - ~me· 

rika Clmbarreiıi B. Raıvelt 
Amerlkadaki Y11ıoılav ala· 
caklarnu bloke edea emri 
imıa etmlttir. Ba alacaklar 
bir milyoa dolar kıymetlnıle
dir. Amerikan vataadaılan-

mın elinde 16 mil10• ttoı.
lık Yugoılav eıhımı •aabr .. 

--,o---
Altı ayan az•ı 
istifa edecek 

111 giUz bom bar 
releri Kereadeld 
bombarclıma• 
bomba atmıtl 
ıarpta hıYa 
liman teıiaab 
•• heaarlar ,. 
ter ceplaelerd• 
bir ıey yoktar. 
mu tayyareleri 
mlııe de hı• 
Hareklta iftir•• 
yarelerlmiıhl ld 
lllerlae d&am 

lngilt 
Aıke 

Loadra (•• 1 
bihllrlltlitl•• 
claki erküler 
malı lıue k•• 
dettinceklerdlr· 
1at polil kafY• 
daaaa ltf aly• 
ya alYil mi 
rlade çahpaa 
caklardar. 


