
Sahib, Nepl1at 
Amiri ve Baı 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 1,5 Lira 
6 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PARA 

(Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMtŞTIR ----· 
mecbur olursak başımız· gün harbe 

bulunan Büyü Milli Sel imiz ·ınönün· 
en ve 
e8İnden 

Atatürkün 
kuvvet 

tutuşturucu meş' a
alarak dövüşeceğiz 

''-'dt1r 
•tip ~li k Denizli mebusu tecavüz niyetinde olmadı· 
\ık llçliki Halkevin· l iını, yeni akideler ve yeı i 

k:feraasıadaTürkiyenin nizam altında dü!lyayıı bam-
'~i~•ıi 

1 
••ziyetini, harp başka bir sıra verilmek 

d,t re~d~... hudutlarımıza istendiğine 2öre bir taarruza 
l 

1 
11 sırada ne yap- maruz kalacak olursak Büynk 

·~ t'P edeceğini izah Şefimiıin etrafında bir kale J 

6tldyenin kim1eye gibi toplanan milletin vata· 

~ \'! AÇIK A -

iiç~. • Yugoslavya. il,·· Pıyerın nın Moskova "!t cesareti 1 elçisi devlet 
~,,:•ltalılar, küçük Pi- ld 
tU)l~ p ~ (Yugoılavyanıo DBZlrl 0 U 
t' 111tlidire roau) unvanı ve· --o--
~•li ile 

1 

diyorlar. Berlin Belgrad (a.a) - Yugoslav 
)l~ttı~1°..Dlırın gözlerini baıvekil gener•I Simoviç 
b"i k ~· çahıtakları devlet nazırlığına tayin edi· 
'o cı,, 1111••firleri Japon 
~ h~ b~ıdıırı Matsuokaya len Moıkova elçisi Gayro-
1,iı-.1 lllQla ~! tesirini yapa- aoviçin derhal Belgrada gel-
._,•~t lıı •.11:lcık olan Yu· mesini bildirmiıtir. 
~btı.a bi dııelerinde çok Yeni devlet nazırı Mrca-
' Jtl ikı11',/olpoynıyan ıenç riıtan tarikiyle Yugoılayaya d" ,..... a1 iyeria iımi gelecektir. 
~~ '."-ı1a ~~.lin milıtesna • --o--
)' dıt, ıe ort . bucağında AMERiKA 
~ tdi111a, ~Pata alkıtlarla 
~ ''ç ,, re. b•ı••adı. E 
İttt~'•11r tıvaamerd kral RADYO V 
'~ dı1a1 ''i: jeıtilo Balkan GAZETELERi 
~~:lldirlllelcu~nıık ve kuv-
S.~ l\tıtq ldıçia Ebedi ş .... 
''ff t•Ytet t e birlikte pek 
.._ ' bıb ••rfeden mnte· 
'• "11h'»ll 

111 lcrıl Alekıand· 
ti~ '1ic,,: taziz ve o bnyük 
~ı" •dup lıiikilmdarın if· 
~ı:ı ald:celı hayırlı bir 

C t, iuııu iıbat et· 

'-•t ''~bQ A 
"it, '•iaI,,·nıerika hük6-
~, ç'~ P· •ilden birinin 
\•~tetu~Yer bu kıbramanca 
t,11 Pet (Yugoılavyanın 
bi,~'iı laıkoıu) unvanını 
t''ç ~'Ytaaı tkızıamıştır." 
-,, ~talı1a 1 

lln göıterdiği 
-~ )1 6 '. Uyuımuı Ro· 
h ''14 zerıad b' . 
q'I llatl Yı .. e ıle bar 
~.r~dd•ki Pttgı görnınyor. 
'l'!~'-ı1a \, lı&kümet dar-"t' ( \1111 • 
~~ ı teıir llııtında baaıl 
~~ı •e lı Ve sevinç ise 

~- l ~i t•a 1ldudıuzdur. 
'• '•diii ~ ve ceıur kra
~t,,t'tl~ı d u kıhramaaca 
~~~~llı1a. :~•ten mağlüp '·a... •d, g lıp düımanları 
~," llıed)ı • l'•tt d,, ıyeler yaz-

~-. b~iler d~ . eden bazı 
~ ''•p d ıbret almak

ht•lcı Uynııktan hali 
•rdır • • 

--.. ---. 

Yugoslav milletini 
alkııuuorıar 

Nevyork (a.a) - Ameri· 
kadaki bütün radyo ve sı•· 
zeteler Yugoslav yada yapılan 
deiiıiklikleri alkıılamakta• 
dırlar. 

Gazeteler diyorlar ki: 
"Yuıoslavyada milli gale

yan Almanyayı ağar bir ıu· 
rette bırpafamııtır. Matıuo· 
kanın Berlinde bulunması 
Hitlcri bUıbtıtün ıinirlendir· 
miıtir. Bu hareketin Japon
yanın battı hareketi üzerin
de bir teıir yapacaktır. 

Almanya Belgrad hidiıe· 
ıini beklememekte idi. Mat· 
auokaaın Berlinde bulunduğu 
bir zamanda olması Alman· 
)arın biç te hoıuna gitmo
mittir. 

Balkanlarda bilen buıule 
gelen bidiaolctr Amerikanın 
gözGaii açmııtır. 

Yugoılav milleti hür yaıa· 
abımıı ve erlerinin 

nıu selimet ve emniyetini 
arslanca müdafaa edeceğini 
söylemiştir. 

Balıkesir - Rize mebusu 
B. Fuat Halkevinde verdiği 
bir konferansta diinyanın 
ıon yıllardaki vaziyetini an
latarak Türkiyenin mubte· 

HARRARIN 

mel tehlikelere karşı bütün ı 
tertibabnı ikmal ettiğini, 

Türk ordusunun ve kuman
larının yüksek evsafı dün· 
yaca malum olduğunu, mem· 

leketimize taarruz etmek 
iıtiyen bir düşmanın bu 
memleketin 18 milyonu öl-

Yunan Muhribi 

meden bu memleketi fethe
demiyeceğini, bir gün harbe 
mecbur olursak baıımızda 
bulunan Büyilk Milli Şefimiz 
lnönÜJ!deo ve AtaUirktln 
tutuşturucu meıalesindea 
kuvvet alarak dövüıeceti
mizi söylemiıtir. 

ITALYAN 
ZAPTINDA Bir düşman nakllge K UVVETLERI 

6000 Italyan vapurunu batırdı di- Durmadan si
esir alındı ğarini dB hasara uğrattı per kazıyorlar 

----o--
Kahire, {Londra radyosu 

8.15) - Resmi tebliğ: 

Harrarın zapta hakkında 

yenidec ~1alumat gelmiıtir. 

lskoçyah ve Hindli asker· 
terden mürekkep im

paratorluk kuvvetleri ltal
yanları ağar bir darbe vur
muılardır. Çarpıımalar çok 
ıiddetli olmuı ve nihayet 
Harrardaki ltalyan askerleri 
lngilizlerin hücumlarına mu
kavemet edemiyeıek beyaz 
tealim bayrağını çekmeje 

mecbur olmuılardır. 

· Buradan alınan esirlerin 
adedi çok fazladır. Şimdiye 

kadar toplanan esirlerin 

miktarı 6000 den f11ladır. 

--o--
Atina - Londra radyoıuE 

S. 8,15 resmi tebli: 
Bir Yunan muhribi Arna

vutluk sahillerinde kuvvetli 
bir dOşman gemi kafilesine 
hücum etmiş ve 5 bin ton· 
dan fazla bir ltalyan nakliye 
vapurunu batirmış ve diğer 
birini de mühim hasara uğ
ratmışhr. 

lngiltereden ve 
Alman yadan 
bazı madde

ler geldi 
Ingilteredea ve Almanya· 

dan lıtanbula bazı madde
ler gelmiştir. Gelen mallar 
arasında demir memulit, 
alit edevat, iplik elektrik 
malzemesi bulunmaktadır. 

--o--
Atina, (Londra radyo111 

8.15) - Resmi teblii; 
Cephelerde alelide dev• 

riye ve topçü faaliyeti kay
dedilmiıtir. Tayyarelerimiz 
düşman mevzilerini hiç bir 
tayyare kaybetmeden ma• 
vaffalnyetle bombalamıılar
dır. 

Düşman tayyareleri Ege 
denizinde bir ada öniladeki 
küçük yelkenli gemilerle 
karada bir yere hafif ıurette 
bombalamıştır. Maddi zarar 
ve İllsanca yaralı ve 611 
azdır. 

Alıuan Italyaa esirleriaia 
ıöylediklerine sıöre ltalyaa 
kuvvetleri durmadan ıiper 
kazmakta ve mlidafaa hat
larını takviy.o ile meııal· 
dürler. 

. \ ı ı 

ihtiyar dullardan biri - Haagimiıle evlenmek iıiyecekıin? Bıaim Oç, hemıiremi• 1 
apartımıaı vardır .• 

er lkiniıi de alaam olmaz mı? 
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SAHiFE 2 

_ o KÖŞESi _ 

Ze Q 

1 

Bir zar r ins nların ispirtolu içkilerin 
c zibesioe k pıl rak on düşkünlüklerinden 

ve ond n yok larını kurt r mamalarından 
ileri geliyor. Eıki z manlard ispirtolu içki 

ve hele ş rap ibadet haline gelmişti ve 
bu yürüyfiş hali b zı yol! rd v rdar. Bun-

lar şar psız ibadet etmez\er v~ şar bı mü
barek ıayarJardı. 

ispirtolu içkilerin cazibe in~ k pılanlar 
tam mile kendilerin! tut mıyr.n, her ca:ıd· 
beye kapılacak k dar zayıf yar tılmış 
inı nlardıl, Bunl r fena görücü, yaş yışın 
kendilerine ayırdığı kısmete razı olmayan, 

en doğrusu yaşamayı yalnız kezdi istedik
lerini yapm ktur zanneden kılsızl rdar. 

Yaşamanın her dakik sı bir zevk ve 
eğlence olduğunu kabul eden:: iyenler ken· 
dilerin böyle v sıta rarlar ve bununl 

zevk ve eğlence buldum diyerek kendile
rini ald tm ğa çalıŞırlar. Bazı l rı da dert

lerini, kasavetlerini unutm k için yaptık· 
larını söylerler. 

Bunların hepsi boş ve hepsi y landır. 
Zevk ve eğlence akıllı insani rın hakkıdır, 
bkyleleri de kendilerini zehirliyeme.z ve 
çoluğuna, çocuğun da zarar beremez. 

ispirtolu içkilerden böyle zayıf y rahl· 
mıı insanları vaz geçirebilmek için y sak 
veya ceza p ra etmez. Bubi rı terbiye 

etmek ve zayıf ol n y r dılışl rını kuvvet· 
lendirmek 1 zımdır. 

iyi bir terbiye: Kendini evmek ve v r· 

lığın tapmaktır. in ani ra kendine hürmet 

etmeği öğretmek için dünya kuruldu kuru· 

lalı ç hşılıyor. Bütün dini mesleklerin iç 

yüzn yartıfışta insanın Allah ol bileceğini 
değil, olduğunu öğretir. Bur ya v rabilmek 

için kendini sevmesi ve kendine tapması, 
kendi gibi var olanl rı da keııdi gibi t nı
yarak onl rı da sevmesi ve onlara da 
tıpm sı l"zım geleceğini iddia eder. 

Bu kad r kuvvetle kendine hürmet et· 
meği bilen bir insan varlığına z r r vere
cek her eyden çekinir. 

Fikir terbiyesi, içki ile uğraşm k için 
en kıı ve kestirme yoldur ve ç re anc k 
bundadır. 

Bfitün ğul nmal rı şiddetli veya yeni, 

yıvıı vey eskimiş demiş idik. ispirtonun 

§iddetli v yeni ağul aması sarhoşluk, 
yavaı ve eski zehirlenmesi ayyaşlıktır, 

Dr. Şükrü K mil 

... .. . 

(ıiAtkiN SESi) 

•• o )arı Sto açavra-
cına ha. 

b ra mü de edi di 
D biliye vekaleti, köy pa

ralarıcın ekseriyetle manevi 
şahsiyet adına bankalar 
y tarılmıyar k köy adaml -
rından biri dm yatırıldı· 
ğınd n bu usulün memur 
infik"klerinde karışıklığa ve 
köy p ralarının ziyaıao se
bep olduğunu yapıl n tetki
ket sonunda anlamış bulun· 
duğundın bade :na par lar1n 
m nevi şahsiyet adm yatı

rılmasını istemiş ve köy 
muhtarı, kitip ve diğer me· 
murl rın vazifelerinden y· 
rılecakl rı zamnn b hemehal 
devir vermeleri ııin usul itti
haz edilmesini imtin eden
ler h kkınd kanuni t kib t 
yıpılm şı bildirilmiştir. 

1500 a ebe 
li em cca

i okut lac 
Ônümfütdeki ders yılı 

içinde hükumet hesabına 
leyli ve meccani olarak 1500 
t lebe okutulmıısı t karrnr 
etmiştir. 

ş tör 
Seylaptan z rsr gören mın· 

t k lard müstab illerin top· 
raklarını işletmek için Ziraat 
vekiletinden lzmir vil yeti 
emrine beş tane tr ktör gön
derileceği nleşılmışttr. 

o 
18,50 - 35 kuruştan 115 

çuval üzüm, 67 kuruşt n 6 
balye pamuk, 28 kuruştan 
17 çuv l si sam satılmıştır. 

• 
ıy 1 

Altın fiy ti rı yüksekliğini 

muhaf za etmektedir. Dün 
de bir altının fiyatı 24.80 
lir idi. 

Bir müddettenberi ihracı 
hususi müsaadeye tibi tutu· 
1 n paçavralardan büyük bir 
stok meyd na gelmiştir. 

Tic ret Vekiileb bu stok
t n bir mHitarıoın ihracın 
müsaade ettiğiı den dün Ro
m nyaya klering yolile yüz 
bin lirahk paçavra göadnil· 
miştir.f 

ARI TE 
Zımpara istonillgor 

Isviçre ve Norveçte bulu· 
o n bazı firmalar, şehrimiz 
ticaret odasına gönderdikleri 
mektup! rda, zımpara eze
rine iş yapan müesseseleri
mizden m 1 almak istedik· 
lerini bildirmişlerdir. 

im nl razey. 
ağı aldılar 

Türldye-Alm~ny tic ret 
nnlaşmasıudaki 21 milyon 
lir hk k1Sma d bil ulm k 
üzere 400 ton zeytinyağı 
satılması müz keresi netice· 
lenmiştir. 

•• ncu enı 
Belediya d imi encümeni 

dOn öğleden acnra belediye 
reisi Dr. Behçet Uz'un b ş-

kanlığında toplanmış mevcut 
evraklar tetkik edildikten 
sonra k rara bağlaomışhr. 

---o--
d be ber

rol 

B zı berberlerin g yri fen
ni ondülôsyon ôleti kull n
dıkl rı görü1m0ştür. Bu ci
hetle berberleri kontrol işi· 
ne hız verilecektir. 

ımm!lll--1".:i BUGÜNDEN İTiBAREN ~ 11!!1!1._ .... ı 
ı 
ı H Sinem ında i 
ı Zevkine doyulm z büyllk bir ne~'e proğramı takdim ederı 
ı(1)Yalaız çocukl r t r fındaa, çocuklar içio yar blmış ı 
ı güzelliğine doyulmaz Müzik- Dans· Aşk • Şarkı filmi1 
ıs h • kJ •Y ratanlnr- judy G rland ı 
ı 8 ar e er Mickey Rooney : 

ı(2)Sürü.kle~ici heyce nl rla Y ,t Gu··zeld• ı 
ı nefıs bır şk macer sı ı 

lFr nsızc ·Yarat nhır- Cf udette Colbert - Jameı Stevvartı 

: BU 
:HAFTA 

TELEFON: 3646 

ya e a ı 

(104) 

Do tor Gribi kaçtı 
kaçır ldı mı? 

"Koca 
, 

ışıklar ı 

(Bremeo) 
ouru a girdi ! '' 

Amerikadaki Alm n casusl•'1"' 

müdürü, mahrem eırarı, h61i11 

olan Dı. GriBJ elo geçtiği zaDJ•~ .. 
itirf etmiş, f eder 1 zabıt sına g 

a 

dım etmek ş rtiyle kendisi sarfiyl• 
bırakılmıştı. 

Doktor aynı zam nda hcDJ 
zabıtasın ifşaatta devam etDJil 
Nazi c suslariyle temasını kesDJe 

938 yılı Mayısının onbirinci ••"' 
sında z bıt 8. Turro bir telefo• 
siyle yatağınd n kalktı: 

- Alo, alo, kimdir? r4 
- Ben, bay Turro, ben mis 

bay Turro müthiş bir h 1, korkuOf 
ci k rşııındayız !.. 

- Evet, evet ıiz mis Mouk. fi• 
ıunuz? ·~ı 

- Eğınt ... D.ıktor, doktor Gr1 

- Doktor Gribi ne olmuş? 
- Doktor meydanda yok. 

- Nere de, ııerede? 

- Kaldırdılar, kaçardılar, v•P11'' 

lar 1 
- Hangi v pur ? 
- V para kaç11dıl r, 

intikam alacaklar • 

- Kimler? 

- Atmanl r, onu Almaayay• 
lar. B y Turro ric ederim, birşef 
onu kurtarınız. J 

- Merak etmeyin, iz şimdi fed 
rosuna _geliniz ! 

- Pek ili geliyorum. 

B. Turro, doktor Griblio 

ziy de kaçmldığın zıhip olmuşt~· 
1 d .... iç•' Alm n casuslarını e e ver ıg~ Is 

run bir intikam kurbanı oldugu 
idi. 

Durmadı, doktorun banka~ık~ 
çekip çekmediğini nlam'k içıP 
dürüne telefon etti. . ~ 

Parasını almadıiını oğrend1• 
yeni t rabasıoı ıatıp satmadıi' 111 

etti Her şeyi yerinde buldu. 
r "1 

Bu v ziyet doktorun {kaçırıtdıg ~ 
daki kanatiai kuvvetlendirdi. !Jıb 
temouğa olan k lbi btibatı ooU 

ram zdı. ., f" 
Alm oyaya k çmak keudi •Y'i' 

kuyusuna t&lmak, faka basoı•k' 
tmek demekti. 

[ 1] Geçen haft logiliz ta'ff' 
, 1 rı" bombalayıp yaktıklan Alman • 

translantik vapuru . 

- Sonu 
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DALGALAAI [ N e I e r ] Yaz katılı efendi. Atalar 
TUNA A 

!!!!!!!!!!ml•CNo.181' " 11 1 

, • ,, 

1 

( öi';';;.:? ] sözüne misal 
~- Ymnı A. Fuat Tu .. even .._..._._ --- Talib tero ıılttiml ııider, Bir zenci aıılı ku111m kıınlmr 
t 1 Ek k b h • hoıkıdem bıçatı lrapıaca kocı!ııaın karaıaa nplar, a e •• Benim ODa batlı 0 • me U a aiyablıyı butaae:re 11akil lçi11 otomobile korlar, yolda lıııl-

b d • • t ka bir otomobil ile çarpııırlar, zencinin bu ıefer bir 
'llll*1nm kadar o da a- rın an ıspır o patlar, bir arabaya alırlar, yolda arabanın atka tekerteld .. 

Da ba~lıdır elde edilmesi! ri kırılır, nihayet haıtahaaeye varılır. 
5 Bir k&lçe halinde yatağa yatırılır, iki ayda iyi olar ca• 

•'' çelslaerek ı&ıle- - Baaa ıaaa kim ı6yle· lıveçte b&yük bir ekmekçi 1 kar, evine doğra giderken arkadan bir kamyon blçareala 
:a;;'_~l»aldanna topla- di? fırınında, piılıilen ekmekle- &zerine bindirir, parça parça eder. o da ba ızbraplı hıpt• 
~ ıhls ,.,ı., ıi· - Iıte. Söyleyenln mek- rin &zerinden çıkan buhar- tan kurtulur. 
~~. olan ine• da· taplara yanımda. Mektuplan lsrdan iıpirtb elde edilmesi lıte baaa yaz kadı efendi ( •....• ) let llıte elerler. 

~ ara.ıactın keke- ıaaı g6ıtermek iıtlyorum; buaıaada yeni bir uıul Sende ey okuyucum b&yle taliıizleria haline : • 
'~kaç kırık keli- fakat tahammlll cdemiyo· bulanmaıtur. 

' Ş., dl : ram. Al oka. Hamur halinde fırıalara 
.... Beaı..... Akra· " K&ç&k hanım ; ablan ekmeklerden çıkan 

~ ıl it lbrahime karıı olan bat· buharlar huıaıi bir cihazla 
L . L_•r •lsrıbı bir- lılıtınııa ve temiz aılrnı ıza 
.. 1111da ba ı ı.a k b toplatılarak bir lrondenn-

LJ r i ı o hlrmeten ıize ıır me ta u töre aeçirilmekle 96 dere• 
·....-••rıba11 olıa- ya11yorum. • 

lttt. •--. Ajabeiiaiıi 6ldllren adam cede iıpirto elde edilmoıine 
... _,.,,.,....._ ~· oaa bai· HYdijialı ıbrahlm detildfr. baılanmııtır. Bu ham iıpirto 

.... , o ela ba- Ba daayeti iıllyea lbrahhn deaatlrize edildikten ıoara 
Karadalp adında biriıidir. yakılmak için kullanılıyor. 
O da ıiıi 1eviyor; fakat ba· Tecrllbeler iyi aetice verdi
•• emin olanuı ki, oaDD aı· finden l1Yeçte bitin bly&k 
kı ıe•dijiaiı lbrrahimin aaf fırınlara bu uıulde elde edi· 
Ye temiz •ıkına benzemez. lecek cihazlar konacaktır. 

de- lbrahim baıla hapıhaneden 
çıkıyor. Oaa 16re clavraaı
nız, ç&akl bir daha ya g6• 
r&r veyabut 16remeuiaiı. 
Bu mektaba biç kimıe1• 
ılıtermemeniıi rica ede
rim." 

•Lom Palanı• hapıune
ılacle prdlyan Alamet" 

-Sona ocır-

Köy eniıtitü
leri için harca
nacak paralar 

o 
Maarif Yekllıtl kay eaıti

tlleri Ye ejitmen kanlarının 
mlteclaYll ıermayeye yaptar
clıldan hizmetlere alt beclel
lerla tediye ıureti hakkında 
Maliye veklletiaia fikrini 
ıormuttur. 

o 

Saelar giindüz
leri 2eceden ça 
bak büyürmüı 

Son zamaalarda yapıla• 
letklldere ılre laaalaran 
ıaçlan ıBadlılırl ıececlea 

daha çabuk b8yllrm&ı. 25 
yaııacla bir inıanın ıaçı 

ı&•dlbleri bir saatte bir 
milimetrenin ıekiıde biri 
kadar blylldljl halele ıe
geceleri ancık ylbde biri 
iraclar b81lrmlf. Saçlar ea 
ziyade ıııt onla bir, 6ileclen 
aoan 16 ile 18 araııacla 
bGy&rmDı. 

·Gene yapılan tetkiklere 
ıare ıaçlar yaııa kııtan 
çabuk blylrmlt! --o--

ıstar GOi, ıstar Allı 

Oldüren ağaç- En fazla mek 
lar nerededir? tuoalankimcli 

Ôlcl&rea ağaçlar yalaız 

maıallarcla değil, tıbiatte de 
mevcaddur. 

Cavaclı yetiıen, upa de
dikleri ıjaca konaa bacek
ler ve kelebekler telef ol
maktadır. 

Panamada yetiıen bir 
nevi apç iıe daha tehlike· 
lidir. Elmayı beazer meyvaıı 
olar. Ba meyvıdaa tadanlar 
az zaman aoara ıjızlarıada 

•cıhk biaederler. Eğer fazla 
yeallmlfH laem•• ftca baı· 
lar. Yapraklannı ellerinin 
içinde uiuıtaraalırıa elle-
riacle yanar, eııama yarala
rına biazer yaralar basıl 

olar. Atacın albnda bir 
mlddet oturanlar ıiddetli 

bir bııağıııı hi11ederler. 
Yerliler bu aiacıa dılla11nı 

ke1er ve aaareıile oklarını 
zehirler. ------
daıızuolları ıı llıanıırı 

Bu kıymetli mecmuanın 

9 &acil ııyııı Çok faydalı 
mladerecatla iatitar etmiı· 

Amerika Rıillcldman 
Ruzvelt vautl olarak sbcl• 
650 mektup ılır. lmu Ye 

adreıi yaııh olan hatla 
mektuplara cevap ver•, 
ikinci defa reiıiclmbar iatl• 
babı dolayııile alclıja mü• 
tuplann ıayııı bir ılacle 
yetmiı bini bulmuıta. ---
Demirle 
Yaralamak 

Boraovada Fehmi otl• 
Ziya H&ıeyın oğla 13 , ..... 
ela Ahmet ve Huaa ol .. 
Muıtafıyı arkıablık .... 
leliiaden demirle bap ... a 
yaraladıj'lnclıa yakaluatbrı ---
Denizediifmelc 

Maliye veklletl tarafıadaa 
Yeril•• cevapta kly eaıtitl· 
lerıyle etitmen kurala11aıa 
mlteclavil ıermaye ile ve 
k•1met takdiri ıaretiyle ya· 
pacaldaı(alım, abm itlerin· 
cin lleclıll 8000 Ur.,a kadar 
olaalan mahılH lclareaia mu· 
••ffakatiyle, bu mikdarıa fev 
klaclı alım, ıatualar için 
merkezclıa maYıfakat iıtih· 
.. u ıaruı i oldaju bildirilmek· 
tedir. 

Karııyakada lımail ima 
Dilek Arinç; clealı keu• 
rında geıiamekte ikıa mi• 
vaıeneıinl kaybederek ••· 
aiıe d&ım&ı ise ele dwllal 
kurtarılmııhr. 

Hastayı ayaia !!!tir!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!il!!.!!!!!!!!!!~!!!!!!!! 
F • lar faciası Saadet Ya kaldıran acıa 

1 111111 SESiDiR 
~ -.lstaptaa hlllaatın : 

koltuk 
Amerikalı bir mucid, tu· 

tuaamadaa •Y•I• kalkamı· 
yaa bııtalar içia huıuıi bir 
koltuk icıd etmiıtir. Koltu
tun bir keaarıadı bit dit
me vardır. Hııta cl&jmeye 
INııınca koltufun oturulan 
kıımı, laaıtıyı ayağa kaldı· 

ncak tanda hareket etmek
tedir ye haıta klmıeye ta-
haamadaa ayaia kalkmıı 
olar. 

• '- -~•da bir evde otar•• karacılarda• tiklyıt 
.... ıeceleri mahiyeti lteUI olmıyaa bir çok 

'-hir tertip ıdlyormutl 
-...--:: ..... adrui lduebaaemlzcledlr. Zaltıtımı11• Dr. Fahri lıık 

lelsertı. Zira : lıalr llealeket lautuHI 
Roatku alte .... au il 1(11 111111 IUllll Roatlre• •• lleldrllı tMaYl•I 

lrmir hallnaın a1lardanberi 
heyecanla beklecllğl Tlrkçe 
ı&zll ve t1rlnlı lıtaabal ıi· 
nemalanada altı ay mltema· 
diyen flıterllea .. SAADET 
YUVASI. namıaclaki facilar 
faduı •A S R 1,. liaem•4• 
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MATBUAT 
Hülasaları 
ULUS: 

~ Yunan milleti& 
ne mesajlar 

t 

-4-

Falih Rıfkı Atay 
Şanlı mücadelenin hatı

rası, yalnız Yunan tarihinin 
destanları değiJ, insani ci
hatlar edebiyatının misalleri 
arasında kalacaktır. Bütün 
niıbetleri, hesapları, kemi
yet mukayeselerini çiğniye· 
rek, ruhun maddeye, abli· 
kın ıüfli ihtiraslara mukıd
der zaferini bir daha isbat 
eden Yunan muharipleri, en 
eski ve en yeni nizam olan 
ocak hürriyetinin şevk çıra
ğını karanlığın içine tuta
rak gözü görmiyealere kur· 
tu1uı yollarını aydınlattılar. 

Ne kadar öviilseler yeri 
vard•r ve uğrunda fedakar
lığın hiç bir haddi tanınma
yan bir iıtiklilden, bir mil
letin mahrum edilmesine 
imkin yoktur. Yunan müca
deleai, tekmil milli kurtuluş 
hazırlıkları gibi nihayet ne
ticesiDi alacaktır. 

-o-

IK iHTiYAR TURK ANA
SiL ~ VE BABASININ 
TE~ iZ DUYGUL RI 

YUGOSLAV 
KRALI YE
MiN TTI 

Bayındırın Çıplak köyün· 
den Savran kızı 90 yaşıoda 

l Hatice sağ 'ığında cenaze 
parası olarak birıktirdiği 25 

1 
lirayı ölürken: 

"- Cenazemi ıiz kaldırın 
bu biriktirdiğim 25 lirayı da 
bu zamanda faydasi olur 
diye Hava Kurumun yatı· 

ı sının vasiyetini yerine getir-

) 
miştir. 

Ve yine lzmirde Keçeci-

sünnetçi Şemsettin Hakve

Baş metropolit genç 
kralın iki uanaöın. 

dan öpmüştür ! 
lerde 80 lik bir ihtiyar olan 

ren: 
"-Namusumuzla yaşamak Belgrad (a.a) - .. Avala,, 

ve ölsek bile şerefimizle öl- ajansı bildiriyor: 
mek için naf akamızdan ke- Kral ikinci Pi yer dün saat 
serek havaları kuvvetlendir· l 0,45 te sarayda baş metro· 

rın.,, memiz icap ettirecektir.,. polit Gavrilonun Sen-Sinod 
Vaıiyetind ~ bulunmuş ve Diyerek biriktirdiği 25 li- azuından baıvekil general 

kızı cenazeyi gömer gömmez rayı şubemiz vezneahıe yatır· Simoviçin bütün hükümet 
Jzmire gelerek ihtiyar ana· mıştır. azasını ve saray erkanının 

m!1 huzurunda yemin etmiştir. 

Döviz tediye- lnönö koşusu Saat ıı,3o da Belgrad bü-
yük kilisesinde büyllk bir 

sini icabettire- . Yarın zengin bir spor dini iyin yapılmış ve bu 

eke taahhütler günü gaşıgacağız :~~~:· h~·:!~~~·c~:.!; .. ~:~ 
Ankara - Devlet daire Yarın Alsancak stadyu· ve askeri erkin ve kordip· 

ve müesseselerinin hariçten munda lzmir spor tarihinde lomatik hazır balunmuıtur. 
mübayaat ihtiyaçlara ile ti· görülmemiş bir şekilde spor General üniformasını libis 
cari tediyelerin serbest dö· hareketlerine şahit olaca- bulunan kral büyük kiliseye 
vizle yapılan satıılardan ve ğını milli atletlerimizin işti· gelirken civarda toplanmıı 
prime tabi diğer mena- rakile 42 vilayet sporcuları bulnan halk kütlesinin çıl· 
biden gelecek dövizlerle lzmir Altınçivili atletizm gınca alkıı ariyle karıılan-
~arşılaaması kabul olunmuş- müsabakaları yapılacaktır. mııtır. 
tur. Daire ve müesseseler --o-- Kral yanında baıvekil ge-
döviz tediyeıini icap ettire· M 1 k tt neral Smoviç ve harbiye ve 
cek herhangi bir taahhüde em e e e bahriye nazırJarı olduğu bal-

girme~en evvel Başvekalet- İIİÇ Slkl0İISI çekilme. !~,t~,r~eri kıt'alar1 teftiş et· 

Yugoslav inkilib1 

rede, Amerikada f' 

nistanda bilyük dl 
yelle karşılanmııtıt· . 
rikanın Belgrad sefir' 
goslav hükümetine 
rerek Y ogoslavyaD1~J 
ze uğraması takdir• 
dım kararını reıaıe' 
etmiştir. . fi 

Mihver devletleri 
leri Yugoslavyadıkl 
liği dahili bir me•e~ 
de göstermekte ,e 
Ieketin dış politik 
ğisiklik mevzuu 
yacağını iddia etlll 
ler. 

Berlin, RomadaO 
tiyatlı davrenmak 1 
duymuş ve böyle 
vaziyette mütale• d 
edilemiyeceğini ı61 
BerJin bu inkılabıO 
nı ve Mihver ~e '-'lt 
karıı vaziyette bıt ltıi 
lik ifade edip etlll dl il ~ 
Belgrad hükümetiO 111, 

muıtur. ili 
Yugoslav batfek 

Sumoviç vaziyet 
kısaca beyaaıtıad• 
ıöylemiştir : dOI 

- " Bu tebed . 
umumiyenin tasyik• 

ten müsaade alacaklardır. 

VAHTAN: k ----- ' mesi için tedbir alındı me~::~o~ftını~i~it~7;:~: ~:! 
uanı beklegiş Alman - Japon Bfitün yurlb, vatandaşla- ederek milletin şanlı Kara 

Ahmet Emin YALMAN rımıza gelebilecek her türlii Yorginin hafidi hükümdar· 

. 
~ 

ve mılletin arıa•00' 
için yapılmıştır. t4• 
künetini mubaf-'1 b 
ve taıkınhklard• 

; 

i 

J 

Mebualarımııın konferans
lan ve temaslars, memlc's:e
tia her tarafıadaki olgunlu· 
ğan, milli birlik ruhunun te
ıahilr etmesine güzel bir 
veaile olmuıtor. Halkımız, 

mebuılanmııdan dünya ah· 
valinin Ankaradan nasıl gö· 
ründüğilD 0 dinlemişlerdir. 
Parti mümesailleri de An
karaya döndilkleri zaman 
Milli Şefimize ve hükümeti-

ze ıu haberi ulııtıracaklar
dır: 

Türkiyenin her tarafında· 
ki halk, yarının bnton ihti. 
mallerini görüyor, kavrıyor, 

hükümete kartı tam bir gü· 
ven duyarak bidiıelerin in-

klıafını büyük bir sabır ve 
vekarla bekliyor. Dfinyada 

yılgınlık ihtimallerine ve be
ıinci kolun bozguncu ve 
ayırıcı telkinlerine karşı kud
retten •ıılı bir halk varıa 

o da Ttırkiyenin uyanık ol· 
ıua ve asil ruhlu halkıdır. 

-o-

YENi SABAH: 

işte millet! 
r Hllseyln Cabit Yalçın 

~ Genç kralın tahta çıkma-
~, , ıı müaaıebetf yle tebrikleri-

" mizi ifade ederken bir tem-

,. 

ennide bulun•cajız : 
Bayle bir millete liyık bir 

h&ktimdar olmak 1 

i[ÖrÜşmeJerİ hastah&"ı önlemek ve gereği larına karıı sarsılmaz sadaka· 

B l ( 
gıbi tedavi edebilmek için tını teyı"t eylemı·ı ve gene 

• ıfJ·~ 
masını rica eder• 

Görülüyor ki 88 i~ 
er in a.a) - Alman ha- ı- ı b ı uzumu u unan iliç ve ilaç krala do<ıru ilerlı'yerek ı"kı" ya ve Budepeıte g 

riciye nazırı Fon R•bcntrop, · r h k" • 
j 

ıma ıne ma sus ımyevi ve yanagından o"pmu"ştür. vere taraftar ol•0 

1 'h te ıpon hariciye nazın Mat · t bb'" dd 1 b ı ı ma c erin i tiyacımı· Belgrad (a.ı)-26 ·27 mart ya aız mı ver 
suoka ile uzun bir görüşme- zı fazlasi 1 k 1 b'I k Y e arşı ıya 1 ece gecesi tevkif edilmiş olan neşrettikleri bıld' i 

. radyoı~ ya!n!z Jo~ 
müttefıklerınıD te , 
retmekte ve aosııı 
sayılmıyacak kad•:. 
re tarafına k•Y111 

de bulunmuştur. · miktarda temini için bükü- sabık hükümet azası sabık 

Maliye Vekili 
Istaubulda 

lıt nbul (Hususi) - Maliye 
vekili Fuad Ağrah şehrimize 
gelmiştir. Vekil şehrimizde 
üç gün kalalrcaktır. 

VAKiT: 

Tam (Comprenen Sion

metimiz mevcut imkinlar başvekil B. Svetkoviç hariç 
niıbetinde her türlü tedbiri serbest bırakılmıştır. Sabık 
almış bulunmaktadır. Bt:lgrad poliı: müdürü Drin· 

Diğer t•raftaa ayni ilicııı cic te hiUi mevkuf bulun· 
muhtelif eczanelerde başka maktadır. maktadır. 
başka fiyatlarla satıldığı Belgrad ( .a)-Almanya-
vatandaşlar . arasında bazı • nın Belgrad elçisi Von He- S 1 
tefsirlere yol açmaktadır. o~an 

Öğrendiğimize göre .. bu eren düa akşam Yugoslav ıp. •• s• 
hariciye nazırı tarafındın p 

fiyat farkına eczaaeleriu na mu kabul edilmiştir. ı 
yekdigcrine müsavi olmıyan d•Jdl 
kira, sigorta, tesisat gibi -- -- e 1 
masrafları tesir ettiği gibi, KÖYLÜYE Şimdiye kad•' bit 
bu fark bizzat eczanelerde kiletiace aba•O ~ 
imal edilen ayni cins ilicın TO PR llK göre soğan ibt• 1" 

Asım Uı: terkibine giren maddelerin ---o-- verilmiyen DJ•ddd• d• 

lıte Aakara-Moıkova dek- ticari kıymetlerinden ileri ot llraıyonunun neşri bu ihti- gelmektedir. Tevzi Komlsgonlarının nında bulunDY _. 

llB bltaraflık 

mali açıkca knbul eden bir Filhakika bir patentaya d dl 111 k Vekalet 
5011 

Jı 
zihniyetin mahıuıü olduğu bağı. oıarak •atılan kimyevi a e e ge ÇI arılıgor m•ı oıduğa bi' 
içindir ki bugünkü beyuel- bir madde patcntaaız satıl- Köylerimizde milli emli· ğan ihracın• dl 
milel hidiaeler arasında hu· dığı takdirde başka bir fiatla ke ait erazinin topraksız miştir. / 
suıi bir ehemmiyeti haizdir. piyasaya çıkarılmıştır. Esasea köylfiye tevzii işlerine bü· ---

0 

Sovyetler Birliği bu dekli- Sıhhiye vekaleti reçetesiz yük bir hızla devam edil- tıl 
raıyon ile Balkanlardaki satılan müıtabzarat fiatını mektedir. iki senedenberi Bıçak 
harp vaziyttinin Türkiye teıpit etmiştir. faaliyette bulunan sekiz top- ·pli~ 
için bir tehlike teşkil eden o rak tevzii komisyonun ade· Alsancak 

1 

j'1d 
bir 11fhaya girmiş olduğunu y di arızi tevzi talimatname- önünde Nuri 

0 

" 

ve bir g6n Türk milletinin aralamak si hükümlerine göre önü· Alinin üzeriad' /) 
harici bir tecavüze uğraya· Karantinada Sabri oğlu milzdeki yıl elliye ibliğ edi- ler caddesinde 4'_J 
rak kendisini mümkOn olan Hüıeyin, balık tutmak me- lecektir. Milli Emlik müdür· mannı üzerio~d,J 
her tlirlü vasıtalar ile mil- ıelesinden Hilmi oğlu Ha- lüğü teşkil edilecek yeni Kemalpaşı c• :,,-') 
dafaa etmek mecburiye- sanın başını dıvara vurmak toprak tevzii komisyonları- tafa oğlu ti•'~ A 
tinde kelabileceğiai kabul suretile yaraladıfından ya· nın kadrosunu doldurmak birer bıçak b 
etmiı oluyor. kalanmıatır. için memur alacaklar. mııtır. ~ 

MJLLJ PIY ANGO BILe TLeRJNIZI (SAADeT) Kl•••lnden alınız.. Çorakkapı Poll• 111 
br1111 No, 864 Ha1a• Talaıl• ONDER 


