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~ 8. ÇÖRÇIL 
•nya bir Yuırosliv me

etin irade- selesile atlan
~ lıiirmet !tik harbinden 
etek ıni? bahsetti 
"-o--- --o--

Londra (a.a)-Bay Çörçil 

i~;:'.~ilerle bir pakt muhafızkir partisinin bir 
•u 1 Y•n Svetko- toplantısında Yugoslav hak-

llleu .. ·, • ._ • '- d b. k d h ·· • f "' 11 ••tıdar mev· nın a ır nutu a a soy· 
t •rlıt.ıbl leyerek demiştir ki : ••ibi ısını, hü-

._ Prenı Polun 
tt o ~•Ybolblısına ve 

•'bç v •ti._ \' e cesur ikin· 
... uroılavya tahtına 
'•eb 
L ep olan milli .. ,kn 

•dı Al illet darbesi 
•t Dlınya naııl 

•lıcıktır? 
'kik, B . 
._ •ı~ erlin radyo-.. ı'' bıberlere ba-
.. 1111111 
.. •i:y • •rın onların 

-Yugoslavyayı bir kere 
avuçlarına aldıktan sonra 
iatiklil ve hayatım mahve
decek bir kuvvete; idareci· 

lerinin zaaf ve korkaklığı 
ylizüaden cesur Yugoslav 

milletini feda etmek hepi
mizin kalbini burkuyordu. 

Bu sabah hain nazırların 
tevkifini duyduğum zaman 

memııun oldum. Şimdilik ye
ni hükumetin siyasetinin ne 

olacağını bilmiyorsam da, 
her halde imzalanan paktı 

'" ~•ı !aferini hiçe 
tlllu k uroıfıv inkil&p 

•ileri L •rıııuıda büıbü-
Q•il '- reddedecek, mütecavize kar-

llaaet111 le 1 ••lıcıkları-
•• •aa ' doğru olamaı. 
.._ Pırlak b· . 
,.ll._ff- • ır mıh-

da,1 ~•Yeti gibi dün
Q11c .. 

' •ıaı •gına yayılan 
f ~rfı1a:ltıııs~nı11 bir ıkl 
'el ~i il llııhvercilerin 
d .. tn "I •1111 ı_ ıg übiyeti ha-

'•de k 
"''"d' •lnıayıp ay• 
~ok 6 , deınokraıilerin 
)'t tllıt v .• )lk erıcı ve ma-
'tl)et •eltici bir mu· 

•i1a, !'ldiııde tecelli 
~ uer)• 
-.ıdlr? 111 lıhımmül 

"• it 1 ' , '1•11ın Habe-
lt-.,11' Çolc bel bağla-

'ti le LI 
l d, bir oırrır şe-
, le htu çok biiylik 

l'ilit\ YtlırJı b. ı·kd 
" )oL ır ı e 

.. il O)d .. 
)11 \' ~au bir anda 

'd' 
1 
Ugoılıv ıhvali 
lk ~ ~.. •yt ve hare-

•)ik ~ bıındın sonra 
'')Qa'le '. ~ehdidini bir 

biç b· •çın biç bir 
•t ır 1 b laai)t ııretle tered· 
lllaa •11 te1'u, ki bu da 

~l~ı d Çok o&vend· ... 
l e b • ıgı 
ıt,, ll ••yede bir 
~ t6rd&-

'! , .. ,... 'fan en geçer 
, l' İll 1 Ilı ettiğini 
'- 11 etıniı olacak· 

b, 'tb.Pltrd 
~ 1 bı, 

111
• •11 dolayı 

~~llliıai 111ttin hilrriyet 

'~"- oG leoruınık hu· .. '-ı • •t•rd'"• 
\ ' ' 

1
11 ızlm ve 

~ıaı ı Lhlbınet etmek 
•? lqır 

edebilecek· 

•ıttRı SANLI 

şı şerefini müdafaaya hazır 

bir bükümctin kurulac ğını 
beklemek mümkündür. 

Ana vatanlarını miidafaa 
edecek devletlere yardım 

edeceğimizi söyledik. Kah· 
raman Yunanlılara, şayet 

taarruza uğradıkları takdir
de Türklere elimizden ge-
len bütün yardımı verece
ğiz. Amerika Cumburreisi 

Ruzveltin de ayoi şeyi ya
pacağını biliyorum. 

Çörçil, Atlaatik harbin
den bahisle : 

- Yakın bir zamanda 
Atlantik harbinin kati ola
rak kaıanıldığını size söy· 
leyebileceiimden şüphem 
yoktur. 

Korsan gemilerinin bu sa
bada harekdleri Okyanosun 
iki tarafında bulunan tki 
devletin hayati meselesiyle 

alikadardır. Bu muharebe

nin kızanıldığıaı yakında 
sizlere bildireceğim. 

Şeytanı ayaklarımız altın· 
da ezHiaceye.kadar milli bir-
liği koruyacağız. Hepimizin 

dünyanın müşterek bir he

defi vardır. O da Naziıim 
belisıadan kurtulmaktır. 

Sulh meselesinden ıimdi
lik bıhsetmiyeceğim. Hitle-

rin mığl6biyetinden evvel 
sulh meselesini bahsetmek 
birıeye yaramaz. lngiliz havı 
kuvvetlerinin yüksek faali· 
yeti Hitlerin istili plilarıaı 
a!dm bırakdı. 

Ordularımız Afrikadn ltal
yıa imparaturluk ku•vetle
rial tıbrip etmiıtir. 

• 

Yugoslav kralı 
derhal işe 
başladı 

Londra (a.a) - Yugoslav
yada bir hükumet darbesi 
vuku bulduğuna dair radyo· 
d ve. ikm b rl r r mi 
menbalnrdan gelen telgraf
larla tamamiyle teeyyüt et
miştir. 

Bnna naıorau prens Polla 
beraber diğer kr l naipleri 
de istifa etmişler ve memle
ketin idaresini h nüz 17 bu· 
çuk yaşında ol.~n kral Piyere 
tamamiyle bırakmışlardır. 

Majeste kral İkinci Piyer 
beyannamesini neşrinden 
sonra derhal işe b şlamıştır. 

Belgrad ( a & ) - R•dyo 
bütün ihtiyat subaylarını bu 

gün saat 16 da ordu evinde 
yapılacak bir b>plantıya da-
vet etmektedir. 

Budapcşte (a.a) - D.N.B. 
.ajansı bildiriyor: 

Bu ! bah bir tren, M car
Yugosl v hududunu geçemc· 
miştir. 

iki memlekel ar sındeki 

budut münakal tının inkıtaı 
beklenmektedir. R smiler de 
dahil olduğu halde telefon 
görüımeleri yasak edilmiştir. 

--o--
Belgrad b ş 
metrepolidi 
hır mesaj 
neşretti 

Belgrad, (ı .a) - Başmet
ropolid diin 11at 18 de 
neırettiği bir mesajda Yu
goılav milletini birliğe davet 
etmiı ve Allah kral ve mil
letin tehlikeden korumasını 
dua etmiıtir. 

Yugoslavya 
hesaba katıla
.cak bir millettir 

--1111--
N.ıvyork (a,a) - Nevyork 

taymis gazetesinin askeri 
muhabiri yazıyor : 

Türkiyenin lngiltereye •· 
dık kalma11,veSovyetler Bir
liği ile Türkiye arasındaki 

deklir syon Hitlcria hiç te 
boşun gitmemiştir. 

Belgradda vukubul n te
bettülit mihver aleyhine bir 
dönilş olmuştur. 
Matsukanın Bcrlinde bu-

lunduğu bir sırada Alm n· 
ya ın uğr dığı bu hezimet 
acıyı zaltmıyacak bir tok t 
olmuştur. 

Yugoslovya hesaba katı-
l c k bir millettir. Yugos· 
Iavy nın semp tisi demok
r Here doğrudur. 

Esasen Yugoslav hidiıesi 
Amerikada büyük bir hay· 

retle Is rşı1anmamış, bilakis bu 
vaziyet beklenmekt idi. Bu 
haberleri r dyolar Amerik
lıl r kahvaltılarını y parken 
bildirmişdir. 

---o---
Yu~oslivyada 

değişıklik 

1 GIL Z TAY
y RELERi 

Dovr ve Reni 
bo ha adılar 

Londr , ( a.a ) - logiliı 
bombardıman tayyareleri 
dün Ren ve Dovr taarruz 
etmişlerdir. 

Londra (a.a)-Dahili em
niyet nezoretinin tebliği: 

Münferit olarak uçan düı
man t yyareleri lngiltereain 
cenubu ş rknıda bir şehre 

bomba atmışlarsada zarar 
çok az olmuştur. Binalarda 
hasar vardır .. 

---o---
Asmara ve Mu-

savvanın 

Düşmesi bekleniuor 
Kahire ( a.a ) - logillz 

imparatorluk kuvvetleri iki 
muvaffakıyet daha elde et· 
mişlerdir. Bir ltalyan livası 

kurmllyl riyle berabe esir 
edilmiştir. 

Keren 60· 70 bin kiıilik 
bir kuvvet t fınd n mil· 
daf edilmekte idi. Kere· 
ııin düşmesi ltatyan mane-

viyatı ve itibarı üzerinde 
mütbış bir darbe olacaktır. 

Keren 10 bin nüfuslu bir 
k sab dır. 

ltalyan mahalle i kasaba
nin bir buçu kilometre 
ceuubunda bahçelik muata· 

zam bin lar kilise ve oteller 
bulunan bir mahalledir. 

Keren mühim bir mevki
dir. Buranın zaptından ıonra 
Asmar ve Musavvanın düı· 

mesi gün mesel~i~l--
--o 

Pre s 
Atinaya 

~ -·~ 

Pol --·---
gitti 

Bir fallbagır olarak t 

k~ı~~~ ( ~~!l~B~~~~!ı~v 1 
hadisesi dolayısiyle Atioada 
gazeteler hususi nüshalar 
basmışlardır. Kral Jorj te
bessümle askeri ıkarargiba 
gitmiş ve naz1rların da yüzü 
gülmekte idi. 

Yugoıl vyad ki değişik
lik bir faalibayır olıarkika· 
bul edilmektedir. Yugoslav 
elçilik bionsı önünde topla· 
nan binlerce halk yasasın l 
ikinci Piyer diye baanmıı· 
ludır. 

- -- ....._...,. 
Belgrad ( a.a ) - Preaı 

Pol kendi arzusiyle ailHlyl• 
birlikte Belgraddaa Atiaap 
hareket etmi,tir. 
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a na k talebe 
Faaliy tt bulunan köy demircilik ve 

mar ngozluk kursl rının malzeme ve ava
danlıkl rı, her şubede azami s ekizer kiıiniu 
çahştuılmaaın k"fj gelec<;k miktarda 
olduğu h lda b zı yerlerde kursl r daha 
"azla miktard t lehe imek istenildiği 
ınlaşılmııtır. 

Ma rif Vekaleti neşrettiği bir btmimde, 
'ur 1 rın verimli bir tedrisat yapabilmesi 
çin her şubeye ahnac k talebenin sekizden 
ışağı olmamasına g yret edilırıeıi, sekizden 
azla talebe mürac at ettiği ve bunların 
adedi ikinci bir kurs için kafi bulunduğu 
akdirde, kursun ayni mahe ide bir defa 
laha tekrar edilmesi muvafık olacağını 
llikadarl ra bildirmiştir. 

Zehi n ı 
Orta miktarda ispirto sinirleri heyecana 

etirir ve beyni uyandırır. Çok ispirto alı
nsa, sinirleri ayaklandırır, aklı uyuşturur. 
1860 ta logilterede Rober Tot (Robert 

'odd) Frans da Behiye (Bebier) ilk defa 
larak ispirtoyu ilaç ol rak kullanmıılar· 
ır. 

Bugün, teşli hastalıklarda bele gripte 
ıpirtonun fayd snu kimse ink r edemec. 
Dışard n vücudu oğm k için kullanılır. 

~uvvetli bir mikrop öldürücüdür. 
ispirtolu içkiler ne o kadar kötü, ne de 
kadar korkuludur. 
Bütün yazılar ve sözler düşünmek ve 

olamak bilmeyenleredir. 
ispirtolu içkile cinsine göre içlerinde 

f rı yrı miktarda ispirto bulun n şeyler
ir. Ötedenberi i pirtolu içkiler kullanı
•dı ve h ı· kullanıhyor. 
Vücut yorgunluğu ile yaşayışlarını kaıa· 

an, f kat çahşmaları kendilerini iyi bes· 
ıemeyenlerde İ!:pirtonun besl yici oldu
ın kimse şüphe edemez. 
Günde ve ins nın ğırhğının her kifoıuna 
veya bir buçuk gram ispirto iıabetile 

ilen ispirtolu içkilerden z rar geleceği 
ıbul edilemez. 

Yeniden kah
ve 2eliyor 

Bize verilen malumata 
göre, hariçten 35 :bin çuval 
kahve yakında memleketi· 
mize getirilecektir. Bu kah
velerden 15 bin çuvalı iz· 
mit için ayrılmıştır. 17.500 
çuval kahve lstanbula ve 
2500 çuval kahve de Me:r · 
sinin ihtiyacına tahsis edile· 
cektir. mamafih Ticaret ve
kiletinden tevziat şeklini 
bildiren bir karar çıkması 
da muhtemeldir. 

Bundan başka daha kırk 
bin çuval kahvenin iki par
ti olarak memleketimize ge
tirilmektedir. 

-IDIMD---

Valimiz 
Kuşadası ve Selçukta ma

halli iıleri tetkik ve teftiş 
eden valimiz bay Fuad Tok
sal dün akşam şehrimize 
avdet etmiıtir. 

--.:--
Şehir Meclisi 
Şehir meclisi 1 Nisan ııllnü 

saat 16,30 d• belediye salo
nunda toplanncak, belediye· 
nin yeni yıl bütçesi üzeriude 
müzakerelere başhyacakbr. 

--mE--
Gelenler 

Burdur mebuıu Bay 
Mehmet Sanh ve Başvekilet 
mürakabe heyeti mütebassı11 
muavini Bay Ujvi Yenel An
karadan şehrimize gelmiş· 
)erdir. 

--1!1111!--

akla, nohut 
Yirmi bir milyonlak tica

ret mukavelesinin hududu 
dahilinde birlikler mevzuuna 
giren bakla, noh"t ve bazı 
yağlı tohumların satışları 
için alikadarlarla müzakere
lere devam olunmaktad11. 

Bu müzakerderln yakında 
müsbet bir şekilde neticele· 
neceği tahmin edilmektedir. 

--m:-
Göztaşı 

Ziraat Vekaletinden dün 
şehtimizdeki alakadarlara 
gelen bir emirde kilosu 36 
kuruşa satılmakta olan göz
taşıaın müstahsil ve bağcı 
olduklarını isbat edeceklere 
Tarım satış kooperatifleri 
birliği tarafından maliyet 
fiati olan 20 kuruştan sahi· 
ması emredilmiştir. 

-----
Parti 
Müfettişimiz 
Parti müfettişimiz Bay 

Galip Bahtiyar Göker lstan· 
buldan şehrimize gelmiştir. 

-IDllB--

Tahran radyo
sunun Türkçe 

neşriyatı 
Tahran radyosu her gün 

akşamları 19.15 te 48.74 
kısa dalga üzerinden Türkçe 
haberleri vermektedir. 

------
Göçmen evleri 

Düşünebilen bir insan için çoğa gitmek 
bilerek tehlikey atıım k hatıra gelmez. Sarhoşluk ve 

pirto ahşıkhğı hiç bir zaman afyon, mor- b k • h 
ı, beroin, kok in ahşıklığına benzemez e cıye a-

Urla kazasında inşa edil
mekte oJan yüz göçmen evi 
Nisan ayında ikmal edile
rek derhal göçmenlere ve
rilecektir. bunl r k d r insani r fenalık edemez. 

Bütün koruma kanunları, bıkım yolları karet 
ğa ve aza göredir. ~Ort gidiş tam Anafartalar caddesinde 

----BI--
ıruma ve b kımdır. Mehmet oğlu lsmaiJ, lbrabim 
ispirtolu içkiler fennin kabul ettiği dere- oğlu Bahaettin ve lbrabim 20 26.50 kuruştan 87 çu-

BORSA 
de viicut için f ydalıdır. oğlu Hasan sarhoş oldukları val üzüm, 29 kuruştan 18.5 

"* • halde bağmp çağırdıkları ve ton sisam, 66 50-72 kuruş· 
ispirtonun insani ra z rarı - lspirtoln bunu mennetmek iıtiycn tan 244 balya pamuk, 6 ku· 
i:iler itidalle içildiği halde faydalı olduğu bekçi lsmaile hakaret ettik- .ruşt n 116 ton pamuk çe-
dar, f zla içildiğinde de o kadar zarar- !erinden yaknlanmıılardır. kirdeği satılmıştır. 
ır ve verdiği ı: r r inkir edilemiyecek · 
r_e_ce_d_a_ç_ık_ve_g_ö_rü_n_ür_bı_·r_h_ld_e_d_ir .. __ ı ~ · BUGÜNDEN İ1İ8AREN ~ ı 

f ELHAI\1 A Sınem s da i 
ı z~vkine doyulmaz büyük bir ne~'e proğramı takdim ederı 
ı(l)Yalnız çocuklar tarafından, çocuklar için yarablmış l 
ı güzelliğine doyulmaz Müzik- Dans· Aşk • Şarkı filmil 

ıBabar Çı• ~eklerı· Y ~ratanlar- Judy Garland ı 

1 

ı \;. Mıckey R\>oney ı 
ı(2)Sürükleyici heyc!canlarlaH f G•• d• ı 
ı nefis bir aşk macerası aya uze ır, 
:Franıızca ·Yaratanlar· Ciaudette Colbert - James Stevvaı t1 

' 

TELEFON: 3646 

f HfF~A Tayyare Sinemasında f 
ı logiliz Kralının müsadei mahıusaaile iagilterede Buckino· ı 
t ham - Saadrioham sarayında çevrilen : 

ıı Z f S J • tamamca tabii renkli ingil-ı 
ı - a er ene erıterenin muanam tarihi fdmiı 
ıoynıyanlar: Anna Neaa-lo .. Adolf VValbrook (AYRICA) ı 

ı2 K t 1 b d Oynıy•nlar: Anne ı 
ı • iZ 8 e e yor llShirJey-R•lpb Belmay : 
ı Matlaeler:2,30-5,20·8,15Cumarteıi. pazar 18alerilde baplar ı 

• 

ALMA 
CASUSLA 
AMEAIKAD 

(103) Yazan: Halil Zeki 

Almanların en ziy 
Amerikan tayyare 
motörlerinin pli 

rını çalmak 
istiyorlardı 

- Sizia sadakatıaa yemin ettiaiı 
Alman vatanı mıdır 1 

Voss bu suale karıı omuzlaraaı 
cevak verdi. 

- O bald, bu Eitle verdiğinlı 

sikalar hangileridir? 
- Çok bir t•J deiil, ıörift&jaa 

üç hafta ıonra Sevenki fabrikul8ı• 
rika heabına yaptıiı 35 tayyareala 
ğraflarını, izah cetvellerini, ıllllalar••• 
ini ve meydaalaklarıaıa cıtyellerial 
dım. 

- Daha neler yaptaa? 

- Bir kaç ay ıoara bir baıkaıı 
geldi. Kendisinin EitleniD yeriae •JI• 
dini söyledi ve Ettleden bir meldaf 
tirdi. 

- Bu adam kimdi, adı ne idl? 
- Herlert Yoaihn. 
- Bu mektapte neler yazıyorda? 
- Pf eyf erin ve Eitelin mektabaadl 

yeni memura itimat atmeml iıtlyo,..,.... 
- Kaptan Pfeyfer, Eiteli niçin 

ğini yazmıyor ma ? 
- Yazmıyor; fakat ba yeai memat 

ledi. dedi ki: Eitel caaaılara Yeril•• 
nın üçte birini ııklarmıı; bu ıaretl• 
ların şevk ve gayreti kınlmıı. 

- Voss Eite ile mi, yok1a Yoai .. 
mi fasla iş yaptı? 

- Sahneye ılrdikten iç hafta 

ona Severaki fabrikaıında yeni lap 
bir avcı tayyaresiaia mafaıaal pll 
verdi bu tıdaa dolayı Nııl caıaılarl 

de memnuaiyt;t beya11 ettiler. Ba 
aylarca devam etti. Yoaihea her 

yaya seyahatinde Vo11 tarafıadaa 

ne verilen kıymetli ••ıilralar ııt114&' 
Voss hakkıuclak ba iftaat federal 

lerinin 1P.br1nı tlketiyoraa. Hattl o 
ki Vossun kar11ıaa olıaa mlracaat 
buriyeti basıl olmuıta. 

Bu kadın da kocaaı1tı• Pfeyfer ile 
mubaberabnı ve ba mubaberat ile 
kendisine para Bavyerada mlkem 
şato videdildij'i Ye Amerlkaaıa 
tayyare ve mot&r fabrikılarmdaa ç 
plin modeller için hiç bir: udaklr 
çekinilmiyeceğiai 1&1lediklerlat itlrıf 
mecburiyctind e kaldı. 

Bntiia dileklerlmiıdea alclıfumı 
ıudur: 

Almanlar eıı ıi1a•e Amerika b 

nayiioin icabı ıda hllylk bir hup • 
haline gelmesiadea korkmata Y9 

btıtno ıırlarını 6irenmek latlyordı. 
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a, v·d· k v 

M den erke- Dün şehrimizde muhtemel 
par şütçü tehlikelerine karşı 
y pılan pasif müdafaa tec
rübeleri tam bir muvaffakı
yetle b şarılmıthr. 

uhdelerine düşen vazifeyi 

süratle if etmişler, mefruz 
p raşütçülerin bir kısmını 
havad imb ve diğerlerini 
de esir etmişlerdir. 

h y tı 
,,,, . 
t{ID 

? 
h• 1 ın asabasına a2ır 
ııı1!,k hasta götürüyordu 

' lb'•hinı en halatı ko- ra götilrüldü. Diğer tayf lar Bir Alman mecmuası, er~ Dünkü tecrübelerde şehri· 
nasıl o 

ort dın k • ve ç rkçı giiverle de uğraş· 
makt iken, Mahmut derhal 
yış elbiselerini değiştirerek, 
Salim kaptanın ayıltmak is· 
tediği Ibrahimia yanına git
ti. 

Su boşaltma ameliyesi yu· 
kanda yapıldığından bast -
yı ayıltmak uzun sürmedi. 
Güvertede iti bitiren tayfa
lar birer birer ambara ıe
lip lbrabimiıı etraf ınd top· 
landılar. 

Ibrahim bunların hiç bi
rini tanıyamıyordu. Bitkin 
bir halde gözlerini kapamış 
inildediği duyuluyordu. Ge
minin her noksanı tamam
landı. 

Yalnız mavi Tuııanın asa-e 
bi dalgaları araıında yol 
alan "Olga" 11Vidia" kasa
bası baataneaioe ğır bir 
hasta götilrüyordu. 

* * il> 

Oo beş gündür hastane· 
do tedavi altında bulunan 
lbrahim, doktorun tavsiyesi 
Ozerino bol bol uyuyordu. 
Yine bir gün genç adam 
uykuda iken yattığı koğuşa 
hemşire ile birlikte bir genç 
kadın gelmiıti. 

Bu kadın lbrahimin sev• 
gili H imişti. Halmiş, hasta
nın karyolasına yaklaşarak 
burada yatan kalbinin sahi· 
bini derin bir iıtikrak için· 
de seyrettikten sonra, biraz 
daha yaklaıarak ürkek ha· 
reketlc onun açlarını okşa
mağa baıladı. 

Genç kız o kadar heye· 
canlı idi ki hastanın başı 
ucunda "lbrahim,, diye ba
ğırmamak için kendini zor 
ıaptediyordu. 

1 

Hıçkıra hıçkıra ağladığını 
kimıc duymasın diye du· 
daklarını ısırıyor ve gözyaş
larını etraf ta kilere göster· 
memek için de elindeki ipek 
mendili 111k ık yüzüne k • 
pıyordu. 

ilerleyen dakikalar, ona 
bir ömür kadar uzuıı geli· 
yor ve bu dakikal r içinde 
duyduğu sabırıızbk yilzlla· 
deki manaları değiştiriyor 
du. 

lbrabimin karyolasının ya· 
nındaki yatakta yatan bir 
genç müheadis, H lmişin 
heyecan ve tahammülsüılil
ğllnü görerek ona sordu : 

- Affedersiniz küçllk ha
nım; bey niıanhnız mı, yok
a ? ... 

Halmiş bu sorguya karşı 
ne ıöyleyeceğinl şaşmr gibi 
oldu. 

-Sonu var-

keğin sıhh tının muhaf zası 1 mizin bazı semtlerine mefruz 
için usuller gösteriyor. Mec- düşm n t yyareleri t · afın· 

Tecrübelere iştirak eden 
ekiplerin her türlü modern 
silah ve v ııtal rla müceh
hez bulundukları görillmtiı· 
tür. 

moay göre, her şeyden ev- dan mefruz paraşütçüler pı 
vel erkek s bohleyin kalktı- raşütçüler bırakıldığı haber 
ğı gibi traş oımahdır. Traş ılınır alınmaz vazifeye ama· 
olurken de bütün vücudunu de bulunan sivil müdafaa 

Tecrübelerde bulunan ali· 
k hl sır müdafaa ekiplerinin 

oynatmalı. harekete getir· · teşekküllerile · diğer teşok
melidir · kllller hare ete geçerek 

f aaliyetiDi şayanı takdir bul· 
mu lardır. 

Mesela, çenesini sabunlar· 
ken de kolları, ellerini, par
maklarını oyn tm h, jimnas
tik kabilinden hareket Q•P
malıdır. 

Çorapl r otururken değiı, 
daima ay kta giyilmelidir. 
Modern erkek, bütiin güolOk 
hayatında yaptığı hareket
lerini jimnastik ol rak soy
malıdır. 

Mecmus erkeklere aşka, 
sigaraya, ispirtolu içkilere 
fazla knkılm malarını, temiz 
bava alınması için kıra çı· 
kılmasını tavıiye etmekte· 
dir. 

Bugün daima asabiyet 
içeri inde hayat süreo mo· 
dern erkek sıhhıtini böyle· 
likle mubaflza edebilir. ---
Zayıflık hapla
rının zararları 

1938 senesinde kadınlar 
arasında zayıflık modası 
almış y&rümüştü. B ıı mem· 
leketlerde ıişm nlerın z -
yıHamaları için bir nevi 
haplar çıkarılmıştı. Bu h p· 
l r hakikaten tesirli idiler. 

Yutanlar zayıflıyorlardı. Fa· 
kat gözler üzeıiae fena 
tesiri v rdı. Hapl r1 kufi -
nanlar ra11nda kör olanlara 
tesadüf edilmiştir. 

---- · 111111111111----

ÖRFİ İD KANUNU 
Ankara - Ôıfi idare kanu ııunun b zı maddelerinin ta

dili için h zırl n n yeni kanun layihası Meclise verilmiıtir. 

Liyiha müdaf , dahiliye ve adliy encümenlerinde tetkik 
edildikten sonra Meclisi umumi heyetine sevkolunacaktır. 

iCRA VEKiLLERi HEYETi 
Ankara-icra vekilleri heyeti Başvekil doktor Refik Sa1· 

d mın riyasetinde bıft hk toplantısını yapmış ve ruıname
de y zıb mesaili mllzokere ve tetkik etmiştir. 

lzmi tr mvay ve elektrik 
Türk Anonim şirketinden: 

Nisan 1941 ayı zarfında şebekede yapılması liıım 
gelen ameliyat dolayısile : 

1) 6 ve 20 Nis n 1941 pazar gilnleri ıaat 9 dan 

15 e kadar: 
1 Darağaç 
il Tepecik 

111 Alsancak 

iV Basmahane 
IX Eşrefpaşa 

XV Kültürpark 

2) 13 ve 27 Nisan 1941 
ıs e kadar: 

V Çarşı 
VI Bahribaba 
Vll Karantina 

VllI Güzelyalı 

paz r 

C Bayraklı 
O Turan 

~~ Karşıyaka 
Bornova 
Buca 
Kızılçullu 

günleri saat 2 deo 

XI Gazi bulvan 
Xll Mezarlık başı 
Xlll Asansör 
XIV Gazi bulvarı 
XlV Gümrük X Konak 

Sektörlerinde ceı·eyaııın kesileceği sayın halkımızca bi· 

linmek üıere ilin olunur. 

-- --
Köpeklere dair Facialar faci sıSa det Yuvası 

bir istatistik 
Bir istatistiğe göre kö· 

pek adedi Fr asada her 
yerde olduğundan ziyadede· 
dir. 2.864.000. Bin insana 
yetmiş beş köpek isabet 
etmektedir. 

ikincilik Almaayadadır. 
2.455.000. Bin insana 31 
köpek isabet eder. 

Üçüncü lngiltere: 1.440.000 
Nüfus adedide ni b tle 

köpek ayı ı en z ol n 
memleketler Sovyet Rusy 
ve Birleıik Amerik dır. 

şık 
lamlı Memleket baılaaeıl 

Rontkco müteba11111 
Roatken •e Ele1'trlk tednlıl 
J•pıhr. lldncl Beyler Sokak 

1' No TELfFON. 2S42 

• 

Izmir h lkının ylardanberi 
heyecanla beklediği Türkçe 
ödü ve ş rkılı latanbul i

oem 1 rında Ilı y mütema· 
diyeu göıterilen "SAADET 
YUVASI,. namındaki f cilar 
faci ısı "A S R İ,, sinemad 
bütlin muvaff akıy tiyle gös-

EM''*W''" 

terilmeğe başl nmııtar. 
Kendisini seyredenleri hıç

kır hıçkıra ağlatan aık 
heyecan ve ızhrap farba•· 
1 rile dolu bu em1&lslz ıall 
eseri görmek için biltil• 
bmir ve mülh k t halkını 
Asri sin mayadevet etmek· 
tedir. 
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\MATBUAT 
Hülasala 
ULUS: 

'ürk - Sovyet 
deklarasyonu 

-o-

Falih Rıfkı Atay 

1 
Bu karııık zamanlarda her 

yHi tezahür gibi, Sovyet-
11irk deklarasyonu etrafın
• da muhtelif tefsirler ya-
1acığına şüphe edilemez. 
eldiraıyonun şu veya bu 
r•lete karşı bir ihtar ma
ıyetinde telakki edecek 
1
aalar, veya iki devletin 
yasetindc şu veya bu tür
. bir değişikliğe işaret ol
iJğunu iddia edecek olan
' bulunacakbr. Bu çeşit 
likki ve iddialar, vesika
• mana ve şümulünü tc
H6z etmiı olmığa mıh-
~mdurlar. 

Metne dikkat edildiği va
t, her iki devletin kendi
rfae karıı herhangi mev
ıt bir tehditten endişe et
'derine dair bir ifade ıa
bat ve hatta iyması mev-

)t olmadığı iÖrülmektedir. 
itün bunlarla beraber,Sov· 
tler Birliii ile Türkiye 

ıtıındaki muahede hüküm-
iain. karıılıklı emniyet ve 
ıtluğan eskiden olduğa 

IJİ devam edegittiğini te
r eden ve iki devletin 

·k aulhuna vermekte ol
kları ehemmiyeti tebarüz 
1 

iren bu vesika, büyük bir 
rmeti hazdir. 

lenzinden 
rasarruflar 

-o-

lenzinden azami tasarruf 
ıiai için memlekette bir 
irto sanayii kurulma11nı 

1bu ıurettc toprak mah
lerinin de kıymctlendiril-

ıi gayeleriyle benzine is· 
te karııtıralması hıkkın-
tahkikat yapmak üzere 

aat vekilimiz B. Muhlis 
menin reisliğinde topla-

komisyon çalışmalarını 
ımiş ve raporunu hazır
ııtır. 

.omiıyon esas itibariyle 
ziae ispirto karııtırılma-
muvafık görmüş ve bu 
ııtaki no~tai nazarını 
•ruada izah etmiştir. 
~ikat neticesinde benzi
&ıde yirmiden elliye 

U' ispirto karııtırılabile· 

aalaıılmıştır. Nisbet 
r•re teıbit edilecektir. 

t. 
huıuıta evvelce ba
mıı olan kanun liyi· 
ı tadil etmek üzere 
't vekiletince bir kanun 
aıı hazırlanacaktır. 

[HALKIN SESi J [ 28 Mart 1914 J 

Yardım kanun Bitler J pon jYugosliv elçi
e na ırı' liğinde ikinci 

2örüştü Piy rin esmi 

RADY O 
G AZE TESIND Ej • • • p OJesını 

imz ladı 
Nevyork, (a.a) - Ruzvelt 

kir lama ve ödünç verme 

1 
kanunu bük ümlerioe istina
de demokrusifere yapılacak 

' 

maddi yardım için 7 milyar 
dolar tahsisnt kanunu pro-

" 
jesini imzal mıştır. 

---o--. 
Yu2 slavya 
hücu 
ruz 

ama
kalırsa 

Vaşington, (a.a) - Yugos
lav bir hücuma maruz ka
lırsa Amerika bükômeti 
derhal yardım edeceğini 
Belgrad elçisi vasıta,ile bil· 
dirmiştir. 

--o--
Kahve 
tirme 

yetiş
usülleri 

Ada1Jada kahve yetiştir
meğe muvaffak olan bu hu
ıusta biraz bazarhyan değerli 
vatandaşlaşlarımızdan Bay 
Mahir Öğütcüden sonra bazı 
çiftçilerimizin de bu işle 

meşgul olduklarını memnu· 
niyetle işidiyor ve görüyoruz. 
Bu mesele ile Meksikada 

bulunduğu zamanı rda ya
kından al kadar olan şehri· 
miz mısır tüccarlarından Bay 

Beosion Algraotinin oradan 
aldığı kahve zcriyatını t fsi-

lib ile izah eden lspanyo1co 
ve Brezilyadan celbettiği 
Fransızca iki eseri 1935 
tarihinde ıehrimiz Türk 
ofis dırektörlnğüne takdim 
etmişti. Bu tücc ramızın ifa-

desine göre mevkii ve mev· 
simi iyice tesbit edildiği 
takdirde bu kıymetli mahsu-

lün bir çok yerlerimizde 
kolaylıkla yetiştirilmesi müm
kün olacaktır. 

---o----
Italya ları 

iki taarruzupÜs 
kartülmüştür 

Atina, (Londra radyosu 
8.15) - Resmi tebliğ: 

ltılyanların yaptığı iki 
mukabil taarruz püskllrtill· 
müş ve iki düşman tayya
resi düşürülmOıtür. ---o---
Kazaen 
Yaralamak 
Alsancak şarap fabrikasına 

Hüseyin oğlu Yusuf, Adil 
oğlu amele Ferhat ve Ömer 
oğlu Y akup, kurdukları iske· 
lenin aai olarak karılmasiyle 
yere dü,erck yüzlerinden ya· 
ralanmışlar ve tedevileri Y•P· 
tıralmı ştı r. 

harici 
ile 
Bl-rlin (a.a) - Dün öğle

den sonra Führ r refakatin
de Alm n harbiye nazırı Von 
Ribbentorp olduğu halde 
Japonya hariciye nazırı B. 
Matauokayı kabul etmiştir. 

--o--
Keren ve Har
rar zaptedildi 

Kahire (a.a)-Habeşista
nıu ikinci bir şehri olan 
Harıar da dün imparatorluk 
kuvvetleri tarafından %ipte· 
dilmiştir. 

Harrarın Adisababa ile 
cibuti demiryolu üzerinde 
mühim ve sevkülceyş nok
tasından çok ehemmiyetli 
bir şehirdir. 

Kahire ( . )-Şimdi neş
redilen resmi bir tebliğde, 
Şarki Afrikanın en mühim 
şehirlerinden biri olup, haf
talardanbeıi lcgiliz ordula
rı tarafından kuşatılmış vr. 
mühim muharebelere sahne 
olmuş olan Keren şehri, In
giliz kıtaatı taraf111dan zap 
tedilmiştir. 

Türk - Sovyet 
Dekla as onu 
hakkında 
tefsirler 

Londra, (a.a) - Müstakil 
Fransız jansı bildiriyor: 
Türk-Sovyet deklirasyonun 
şumulü hakkında emin Sov
yet kaynBklarından aşağı· 
daki maliım tı alınmıştır. 
Bu deklar syon: 

1 - Türkiyeye korşı doğ
rudan doğruya bir taarruza, 
yani topraklarına düşmanın 
girmesine ..• 

2 - Tilrkiyeyi kendini 
müdafaa için harekete geç
meğe mecbur edecek doğru
dan doğruy bir tehdit hal
lerine şamildir. 

işte Türkiye hariciye ve
kili Saracoğlunun b hsettiği 
''Hayati menfaat sahaları., 

tabirine bu ikinci J,nokta 
dahli bulunmaktadır. Şayet 

Almanlar Meriç vadisi bo· 
yunca TOrk Trakyasınn 
doğru inecek olurl rsa dek
lirasyon münhasıran toprak 

tecavüzüne ta llük etmekle 
beraber düşman tecemmü
lerine karşı Türkiyenin ya-

pacağı bir müdahale muhak
kak ki bu deklarasyonun 
çerçi vesi içindedir. 

Fakat Türkiyenin bizzat 
kendisi tehdit edilmeksizin 
Yunaniatana yardım için olan 
müdahalesi bu çerçiveye gir· 
meı. Böyle birhalde Sovyetle
rin nasıl bir hareket takip 
edecekleri meçhuldOr. 

--lllB--
Antrara - Yugoslav bü

yük elçiliğine buglln bayrak 
çekilmiş yeni kralın resmi 
merasimle şeref köşesine 
asılmış, etrafı çiçeklerle süs· 
lenmiştir. 

Yugoslavyada cereyan eden 
hiidiseler şehrimizde umumi 
alaka uyandırmıştır. Bu mü· 

nasebetle elçiliğe birçok teb
riknam ler gönderilmiştir. 

Yugoslavya başvekili S 
koviç ve (hariciye • 
Markoviçin Belgrada 1ı 
dükleri günlln akşanıı 
goslavy p yitahtııı:ıda 1 
bu memleketin değil b 
Avrupanın mukadderatı~ 
rinde müessir olacık 
hükumet darbesi yıpı1 
tır. 

Bu darbe yapıhrkeD 

manlar Yugoslavyaaıo 
pakta iltib kını şöyle se 
hyorlardı: 

"Yugoslavya!· Yeni >.fi'. 
Dövm k, ve panıa bu arkadaş •

1 

içinde hoş geldiniz .. ,, .r' 
hırsızlık Yugoslavy1tnın her t-' 

Şehit Fahretı in caddesin- fanda pakt aleyhinde 110 I 
de Hüseyin oğlu kömüren yişler yapıldığı h•lde Sf ı' 
Hasan maaile Hasan oğlu koviç pakti imzal•lll' ~ 
Rifatın evinegiderek bir karar vermiıti. Viy•11'ifi 
bir müddet rakı içtikten giderken başvekilin tre• 
sonra aralarında çıkan kav- tahrik edecek makinist ~ 
gada bir birlerini dövdük- luoamamışb. Viyanadall •,, 
leri ve bu sırada Hasanın dette dönüş saati k••t 
cebinde bulunan 200 lirası- gizli tutulmuş ve tren ~ 
Dl Rifatın kilrlll H tice ta- ' saat teebhürle Belgrad• od' 
rafnıdançalındığı ve Hasan ta- mişti. O akşam saat 2.3 ~ 
rafından tabanca teşhir kral ikinci Piyer iktid do 
ettiğinden to bancasiyle bir- eline almağa karar verdli~ 
ilkte yakalanmıştır. Darbe o kadar iyi tef~ 

Hakaret 
lkiçeşmelik cadeıinde Hü

&eyin oğlu kahveci Ali sar· 
hoşluk saikasiyle Mustafa 

oğlu Ibrabime hakaret etti

ğinden yakelaumıştar. 

---o---
Bıçak 

Taşımak 
Halkubınar fabrikası Ö· 

nünde ameleler üzerinde 
yapılan ıi!ih aramasınya 
Hüseyin, Mümin, Has.an ve 

Hilminın üzerlerinde birer 
bıç k bulunarak alınmıştır. 

edilmiştir ki Yugoıla vy• i 
1
, 

tidarındaki tebeddül ••''
1 

t 

tısız ve kansız olmuştur· " it • 
Yugoslavyanın bugiill J 

lih altında 800 bin ••~ 
vardır. Bu ordunun bil af•' 
kısmı cenupta OakOp .. of' 
nastır cephesinde buluad ,. 
anlaşılıyor. Bunua 1111., ~ 
şudur ki: Yugoslavya ~
geniş hudutlarının müd•f •' 
sındaki imkinsızlığı dOt~:,, 
rek toplu bulunmağı ve. 11iİ 
hında Yunanlılarla işbil 

1
_ 

• t11 1 

yapmağı tercih et111•:,-
Eğer harbe mecbur al 11' 
ilk iş olarak Yunan ordo• if 
birlikte Arnavutluğu teOI ~ 
lemeleri bir zaruret 0 

caktır. 

TE AÜT SA DIKLARI ıı 
Ankara - Devlet iktisadi teşekkiilleri memurları tek•,, 

sandıkları hakkındaki kanun liyihasını hükumet dila r.t• 
lise vermiıtir. bil 

Liyiha esaslarına göre bu kanuna tabi ıandıklardaD dl~ 
veya bir kaçının diğer bir veya bir kaçı ile yeni ••11 

vücuda getirmek üzere birleşmeleri caizdir. ___/: 

---~~------~------------~-------------------------------

- Buglla niyet nereye? f' 
- Aile aahfplerine ibret dolu dersler veren "S1t'-~o1' 

YUVASI,, nı (ASRI) sinemade g~rmeğe koşacağını· 
görmek her kadın için içtimai bir borçtur. 

Kl,ealnden ahnıı.. Çorakkapı Poliı Merkezi .. -.-.ı. 


