
~ı !.'aız Mrblnda 
~llz bahriueıı. 

llz8 ak çıktı 
-~ ''-la Alcdeniıde ltal-
te t l'l•!. BerJinin tcı-

ri T1
• lldiceainde 

içi •iliz harbi ltal-
~rl;,~:r !e!lket, logi-
l~ •rının yüıüaü 
"'- •e Pik çıkaran 
tt.J •lhayet buıclu. 
~ ._, •• La • • 
~ q rp ıemııı· 
~ •e Viktoryo 
~ k bir zır hhaıa 

' takatlanmaaı ile 

Sen lik 1,5 Lirtı 
6 Aylık 4 " 
SAYISI (100) PARA 

(Her gUn çıkar siyasi gazete) t1ALKI "4 SESi MATISAA~INDA lSASlLMIŞIIK -----

Libyada olduğu gibi Habeıiatanda dtı lıaTikalar yaratan lnBiliz hava_k_u_vv_e_ıı_e_rı_· -------'-irı htı bahri ıavaı, 
-1.Q •d• tedavisi ve S •lanyan yaralar 
~~ deniı kuvvetle-

1' bhnkıaaız yeai 
lr darbe daha 1N0 Nü KOSULARI INGILIZ TAY- Singapor umu

y ARELERI mi valisi yeni 
Şimali Fransa 2elen kılalan DÜN ONBINLERCE HAL-~, 'bi lfalbtıki laıiliz

r l•111i ııyaıaa 
'- ht •• •ılar için bı

.::lc bir aaf er olan 
' l ı., ••tic:esi belli 

11111 °111• •e Berlia 
•ta Yaptıkları yilk 

I...~ ıt~tıa •eıriyatıaı 
-.ı trde Loadranıa 
t"-a ~--"•be hakkın- ı 
~•bliflere iatiza-

~ la llalte•aıi ve ib- 1 
?1•t ile karıı-

~-ı. • .._-.,lataa propagaa · 
1 htctı.. iyle y&r&yen 
\._411ıfiler •raıındaki 
1 ilden meydana 

İie Brendizi selimladı KIN HUZURUNDA y APILDI 
tayyare meyda --• . ikinci lnönD zaferimizin gidilmiı ve orada 42 •ill· 

b ı d Londra, ( a.a ) - Male- yirminci yıl dönümü diin yetten gelen ve ln6nil koıa• 
DIDI bom B 8 J nezyaya yeniden topçu ve ıehrimiıde yapılan Inönü ıuna iıtirak edecek olaa 

--•-- hava kuvvetleri gelmiıtir. koıuıile tes'id edilmiıtir. atletler tarafından karıalaa• 
Londra (a.a) - Hava ne- Singapur, (a.a) - Si11.ga- Kııla meydanında hazır mıılardır. 

zaretinin tebliği ; Muharebe pur valii umumiıi yeni gelen bulunan bine m&tecaviı be· Genel direktör burada 
tayyarelerımiz dlin öğleden takviye kıtalarına samimi den terbiye mükellefleri atletleri de teftiı etmiıtir. 
ıonra Belçika ve ıimıli Frau- surette hoı geldiniz diyerek 11,30 da General c~mil Bundan ıonra lstiklil martı 
ıa &zerinde tec•v&ıi keıif . ıu ıöıleri ilave etmiıtir: Taner tarafından tdtiı edil- çahnmıı ve ıporca reacllk 
uçuıları yapmıılardır. Bir "Biz ıulhu arzu ediyoruz dikten ıoara Gazi heykeline -Devamı 2 inci ıalail.Je -

d ·ı lllzam ederH biz kendimizi düımaa bava mey anı ı e 
nakil vasıtalarına v~ demir· müdafaa edeceğiz ve mllda· Adisabab&DID AMERiKA 
yollarına mitralyöz ateıiyle faaya da muktediriz.,, 

h&cam etmiıtir. Düıman da- o--- kızıl denizle Limanlarında bulııu 
!iç~~::::d~~" ı ... if bi• •t•ı YugosJivya alikası kesil.ti 36 Danimarka ıapn 

Akdeniıde dan Breadiıi- GBDBI kurmay baıka. 
nin cenubunda Laase hawa 9 

meydanına tayyarelerimiz ta- nı takaOdB SBVkBdlld i 
rafındaa muvaffakıyetle ne-
ticelenen bir taarruz yapı

lank bir bombardıman tay· 
Jareıi yerde bulunduğu eı
nada tahrip edilmiı ve di
ğer tayyareler mitraly6ı ate
tine tatulmuı ve yakılmııbr. 

Belgrad, (a.a) - Yugos
lav krala ikinci Piyer neı· 
rettiği bir kararname ile 27 
Marttaa evvel genel kyrmay 
reisi ile harbiye m&ıteıarını 
tekaiide Hvketmiıtir. · 

Üçüncü hafta at koşuları 

Kı11lçulladaki koıu sah11ıada 3 &acil hafta yarışlarına 
din 1aat 1Sde onbinlerce balkın buıaruada heyecanla de
••m eclilmlttlr. 

- D•at11ı 2 in•i ıoltilNe -

--o--
Kahire, ( a.a ) - Hıbeı 

vatanperverleri ile impara· 

torluk kuvvetleri Adisababa 

&zerine yürilmeldedirler.Son 
Iagiliı zaferi kızıldenizden 

320 kilometre olan Adiıaba
banın denizle olaa alikasını 

keımiıtir. Bundan sonra 
lngiliz kuvvetleri az mukave· 
metle karıılaıacaklardır. 

-.-:--
A 

Yunan resmı 

tebliği 
Atina (a.a) - 155 numa

ralı Yunan resmi tebliğidir: 

Muvaff akıyetlı topçu ve pi· 
yade faaliyeti olmuı ve bir 
mikdar eıir ile otomatik ıi

lihlar .abnmııtar • 

Tayyarelerimiz diiıman mev
zilerine hücum ederek bom

baladıktan ıoarıa hepsi ıali
men 6slerin dönmüşlerdir. 

Emniyet nez retinin neı· 
retliği tebliğde de memleket ' 

dabiliade ınkon h&k&m ınr
mektedir. 

--o--
Vaıiagton, (a.a) - Ame• 

rikaaın dokuz limaaıacla 
buluuan 36 Danimarka n• 
puru nezaret albaa ahallllf• 
hr. Bu tedbiri almakta• 
makıad ıabataj hueketle· 
rine kartıdır. 

--o--
Deyli 

ne 
Telgra 

diyor? 
Londra ( a.a ) - "D.,D 

Telğraf" gazetesi yaıdıll W 
makalede diyor ki: 

Yugoılav bldiıeılnia bek· 
leamediii bir dakikada ••J 
dana çıkmaıı Alman ıiyaıe• 

tini çok ıarsmıı ve 8. 
Matsuokanın ıerefiııe ba11r-

lanan şealikleride altillt etm 
tir. 

Hitler Yugoslav toptrak• 
larına ayak bastığı takdirde 
kendilerine hakiki ve tebli· 

keli bir düımaa kal'flllD 
bulacaktır. 

, Belgrad (a.~ - Per .. 
be günü tecav&ce 11fra1a 
ineç elçiıiac Yuıoıla• 
hiıkOmeti tee11lrlerial 
dirmiıtir. 
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Baıtaralı 1 inci sahifede 

Birinci koşu - 2000 metre ol n bu ko· 
ıuya yalnız Sidi Berr ni işti"k etmi tir. 

ikinci koıu - Mes fesi 1000 metre ol n 
bu koıuda Hecin birinci, T rz n ikinci, 
Gülgeç üçüncü gelmiştir. 

Üçüncü koşu - 1600 met•e ve 550 lir 
ikramiyeli olan bu koşuya 3 tay iştirak 
etmiı bunlardan Subutay birinci, Yetiş 
ikinci ve Rova 6çüacü gelmiştir. 

Dlirdüacü koşu - 2200 metre ve 500 
lira ikramiyeli olan bu koşu çok heyecanlı 
olmuı. Birinci Romans, ikit1ci Taşpınar, 
BçBncü Şıpka kazanmıştır. 

Beşinci koşu- 1600 metre ve 270 lir 
ikramiyeli olan bu koşuda Poyraz birinci, 
Ceylla ikinci, Alceylin üçüncü gelmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumundan 
Y cırının ıefaklarını ışıklanclıracak 

çocuklardır 

Yurtta yardım ve şefkate muhtaç çocuk
ları 23 Nisan Çocuk Bayramı ve haftasın-
da ıevindirmek için Çocuk Esirgeme kuru· 
munu yardımlarınızla kuvvetlendiriniz. 

, 

Yaralamak 
lkiçeşmelik Kireçlikayad Cemal ve 

Cafer adındaki şahıslar bir münakaşa sı· 
raıında Fahri oğlu Vahidi bıçakla arkasın· 
:laa yaralıyarak kaçbkları şikayet edilmiş 
1e tahkikata başlanmıştır. 

üzerinde esrar bulundurmak 
Karııyaka Kemalpaşa caddesinde Ali 

:•ğlu Nurinin üzerinde 1 gr m 30 santi· 
{'am esrar bulun rak lınmıştır. 

_DOKTORUN KÖŞESi_ 

. Kulak a~ırlı ları 
1 Muayyen bir yaştan sonr kul kta ağır
ık huıule geldiği vakit bunu ehemmiyetle 
lıazarı dikkate almak lizımdır. Gerçi bazı 
dmıelerde kul k borusunun ifr zatı olan 

l:alak kirleri çok artar ve bilihare yavao 
avıı kuruyarak kulak merasını adeta bir 
ıaat., gibi tıkıyabilir ve bunun neticoei 
larak da kulakta işitme kudreti azalır. 

Bunun çaresi vardır ve pek kol ydır. Bir 
,&n evvel kulağı gliserin d mlatılır ve bir 
1a&teha111ııa gidilip kulak şırrng aile kulak 
. ulak mecrası güzelce yıkanıhr ve kulak· 
.ın adeta siyah renkte s rt, büyük mant r 
ibi parçalar çıkar ve derh 1 h stanıo it u-

1 tındaki ağırlık da zail olur. 

1 Böyle kulak kirini fazla ifraz edenler 
• tr ıene mutlaka bir defa kulaklarını 

~katmalıdırlar. Kulak ağırlıklarının birinci 
ı' en baıit ıebebi budur. I,:'ak t bazan 

alakta zahiren ve hıtti mütehaaııs mua

~ a~ıile .de ~~~di ve uzvi bir tegayyür 
~ ıhıt edllmedıgı halde gene kulak ağır· 

~
:lata haııl olur ve hasta eskisine ııazaran 

" 

'ır iıitmeje başlar, bundan dolayı az çok 
utarip olur. 

ı •ar-

ÜN O 
1 HUZU 

LE C 
UNDA Y 

AL
PiLDI 

- B şt rafı 1 nci sahifede -
At türkün manevi huzurun
d s ygı ile eğilmışhr. • 

Misafir porcular abideye 
çelenk koymuşl rdır. Genel 
direktör heyec nh bir nutuk 
söyliyerek bilhessa demiş
tir ki: 

laönlerinde kurtuluş s va· 
şımızın ve inkılap t rihimi
zin temcllerioi atmış olnn 
Milli Şefimiz ismet Ioönilye 
can bağlılığımız sevgi ve 
saygımız; ordumuz ilk hede
finiz Akdenizdir ileri! em
rini vererek eşsiz zaferimizi 
burada tahakkuk ettiren 
Ebedi Şefimiz Atatürkün 
yilreklerimizin nakşı olan 
h yranlığile burada sarmaş 
dolaşbr. 

ikinci lnönü meydan mu
harebesinin şanlı h tır sını 
lnönü koşusu ismini verdiği· 
miz bu koşu ile lzmirde 
y pmamızın m nası budur. 

Ebedi ve Milli Şeflerimi
zin izleri üzerinde koşmakta 
olduğunuz büyük Şefe ve 
büyüklerimize bildirmek va
zifesini bana v rmiş olması· 
nın bahtiyarlığı içinde hepi· 
nizi sevgi ve saygı ile se
limi rım. Ve yürüdüğünilz 
yolda bütün Türk gençliğine 
muv ffakıyetler dilerim.,, 

MÜSABAKALAR 
Büyük İnönü koşusu 42 

bölge ile Ank ra. İ tanbul, 
İzmir okulları temsili t kım • 
)arının iştirakiyle ve dörder 
kişilik t lnmiyle H lkevi -
Alsancak stadyumu ar 9ınd 
7500 metre üıerine yapıl· 
mıştır. 

Sa t 14,50 de ko ucuların 
ve diğer tletlerin stadyum· 
da Vali, Beden Terbiyesi 
Genel Direktörü, Komutan, 
Bel diye Reisi ve on bine 
yakın halkın önllnde yaptık
ları g~çit resminden sonra, 

ı~--
f ELH 

bir taraft n Mılli atletlerin 
iştir kiyle terf p edilen İz
mir Altın çivili atletizm mil· 
s•b katarına başlanmış. di
ğer taraftan da İnönil ko
şusuo iştirak edecek 200 

tlet Halkevinc gitmiştir. 
Koşu gllzergiihını teşkil 

eden Halkevi·Alsancak ra· 
sı çok k 1 balıktı. Al ncak 
st dyumu da ender tesadüf 
edilen bir mırnzar arzedi
yordu. 

7500 metrelik İuöntı koşu
sun iştirak eden 200 tlet
ten 158 zi ikmnl etmişlerdir. 

Birinci Mustafa Kaplan 
Ankara 24 dnkika 23,2/5, 

ikinci Rtza Maksut lstanbul 

24 d kika 36,4/5, ÜCÜDCÜ 

Art n lstanbul 24 d kika 
38,2/5, dördilucü Hüseyin 

htanbul, beşinci Eır ... f Islan· 
bul, altıncı Ali lzmir, yedinci 
Osman Mal tya, sekizinci 

K~mal Kocaeli, dokuzuncu 
lbrahim Koc eli, onuncu 

Sab bettin Ankara Okullar, 
on birinci Recep kocaeli, 
on ikinci Şevki Ankara. 

Müıabakelar heyecanlı ol· 
muştur. Gece Fuar gazino· 

sund atletlerimiz şerefine 
bir ziyafet verilmiştir. 

--DJII:j--

,,Dünganın bugünkü 
vaziueti karşısında 
TÜRKiYE " konfe

ransı bugün 
Mebuslarımızdan B. Mu

zaffer Göker, "Dünyanın 
bugünkü vaziyeti k rşısıoda 
Türkiye,, mevzulu konfer n· 
sını buglla sa t 18.30 d 
lzmir Halkevinde verecek· 
tir. 

m s da 
: Zevkine doyulm z büyük bir- ne~' proğr mı takdim cderı 
t(l)Y laız çocukl r tarafından, çocuklar için yaratılmış ı 
ı güzelliğine doyulmaz Müzik- Dans· Aşk - Şarkı filmil 
ıeabar ç• ~e erle Y ~ratanlar· Judy Garland ı 
ı Mıckey Rooncy ı 

ı(2)Sürükleyici heyce nlorla t G•• d• ı 
ı nefis bir şk m cer 1 ya uze ır: 
:Fr nıızca -Yarat olar· CI udette Colbert - Jameı Stevvartt 

TELEFON: 3646 

iH:F~A Tayyare Sinemasında i 
ı logiliz Kr hnıo müsadei mahsusa ile ingilterede Buckino· ı 
t ham • Sandrioh m sarayınd çevrilen ı 
tı Z f S J • tamamen tabii renkli ingll-ı 
ı • a r ene erıterenio mu&zzam tarihi filmiı 
ıoynıyanlar: Anna Neaglc .. Adolf VValbrook (AYRICA) ı 

ı2 K } b d Oynıyanlar: Anne ı 
: • iZ 8 e e yu Ushirlcy·R lpb Belmay ı 
ı Matin l~r:2:30·5,20 8,ts~y?1artesi, p~ıa1r g~nlerilde bazlar J 

(105) 

Zabıta durmadı; derhal iki hafiye Ç 

doktoru tarassut eden bu iki zabıt• 
di ine doktorun bütün glin muayell 
sinde müşterileriyle mcşğül olduiO 
hatta ferdası için iki ameliyata b• 
dığı öğrendi. 

Muoguo, madam Griblin ifadel 
federal zabıtası ın kanaatini kataJ 
Nihaye işe k<'yuldu, tahkikata baıl• 

İlk önce, kocasını en son saP.tte 
madam Griblin malumatına müracaat 
M dam dedi ki: 

- Kocam doktor mis Muoguo ziy 
kabul ettikten sonra onunla beraber 
Beni de orada bekliyeceğini söyledi. 

Turro bu esnada kadınların iki• 
göz ucu ile t rissut ediyordu. 

Doktorun kiirısının gözleri kızardl' 
ya maky jine rağen yilzQnlin sarı 

görilliyordu. Bu k dının bütün gec 
madığı nlaşılıyordu. 

Kadın devam etti: 
- Son s atte doktor bana ber ı 

dan daha şiria göründü. Mis Maokl 
dık. Saat dokuzdu. O müşterileriod 
rini ziy rete gidecekti. Beni de b 
aldı. 

- Bu müıteri nerede oturuyordu 

- Sahil boyunda. Ben kocamla b 
gezmekten o kadar hoşlandım ki ta if 
mem. Ab ben öyle zannediyorum ki 
bu suretle mis Muok ile ve baık• 
larlı olan münaeebetlerine hitam • 
azmindedir. 

- Peki dev m ediniz. Sonra oe 
- Müşterinin evinden çıkbk. Ben 

nin güzelliği içinde onun beraberiad 
mekten pek mes'uttum. Çok sevinç 
idim. 

- Canım onu anladık. Sonra ne 
nuz, ne yaptntız? 

- Rıhtım boyuna gelince yakıll 
Alman babriyelisiain gölğeıini g 
Bunları geçtik. Kocam otomobilini 

sokağın başında durduruverdi. Bur• 
kahve vardı. Beni arrbada bırakarak.: 
veye girdi. Q4 baş dakika sonra yia 
di. Bana dedi ki: 

- Sonu var -



1 TU AD [ Dii yada 'J] .................. 
DALGALAAI ( ~!.!..! ] 

(M~!am A. F1111t Tul••en L2 l U t!!:!.J 
laeni seviyormusan 7Genç kız sa· 

lbrahim? bahtanakıama 
obduk· 

._ ...... : 
•ilaca •• 

••• 

- lbralaim. 
- Halmiı .• 
- Geae bıai ••l7or ma• 

ıu lbrahlm? 
- Her claklka blns dalaa 

fazla.. Seni ıoa bir defa 
olmak lzere babaaclaa lıte
tıcıflm .• 

- Vermezse?. 
- BaH kaçmaı mıııı? 
- Bta ele ODU ı&ylemek 

iıtiyordum. 

- Baban Lom Palaaıa· 
da mı?. 

- Hayır, Kucakta .. 
- s •• ı. 
- LomPalupcla 1••1•· 

mia 7amacla11m. 
- Baraya aual ıelclia? 
- AWamm yaaıu pl-

dim.. Bltla vasi7eti oaa 
aalatbm. Çok acıdı .. 

- Barada çok kalacak
m11ıa? 

- iki ııa clalaa kalaca• 
jım. 

- la mlclcleti blr kaç 
tla uatmak mlmkla ele· 
fil mi? 

- S.. Wenea ma.kla. 
- ıc..11 iateiial• ••• 
-ETet •• 

-So- oar-

leri baımiidür· 

Ktymetl 
KUo Lira krf. 
400 16 00 
150 3 00 
61 9 15 

15! 45 90 
194 28 10 

'• .. ~an yuıh •• te•sım •• Abf illa 
,. .... , ..... s . 4 .. 941 ....... t 

111tetl7le ıablacata•••• talip olaala· 
,... 7,5 alıbetl•• pef alscelerial •hf 

laatmldlri1et ~·l• yabrmalan 
·~.-. Ja•lana mlaa,...,. iıtlrall ettlrllmi· 

(996) 

larlar baımicliir· 
1 

kadar cam 
silecek 

Alma•7• 18 yapaclaa 
•tat• lnslana umami 7er· 
lerde claaı etmeleri yuak
br. Geçende 7 ı••ç kıaa 
ba yaıafa mahalif olarak 
da•• ettikleri rlrllmlf, bua• 
lar derhal yakalaamıılardar. 

Geaç kızlar m.ahakeme 
edilerek bir rla cam ıll· 
met• mabkiıD eclllmlılercllr. 
7 ıuç im timdi 1uata 
muhalif hareketleriaia ce· 
cuı olarak bir f1a ,a.teıt· 
lecek bir yerele •halata• 
akpma kaclu cam ıll•· 
cektir. -Öküzün boy· 
DUZUDD kıran 
bir adam hap-\ 
se mahkum 

ol da 
Almaarada Tilaltte asa 

malakemni bir adama bir 
6klztla bo7aadknaı IOpa 
Ue lanlıjıadaa laapll cen· 
ııaa mahklm etmlftlr. 

Ba adam diri lklsla 
bo7aaılaraaı kopararak bu
claa siaet efJ• J•pmak 
lltemlftir. 

Saçlmua ••••lce de abaa 
f- maamele ettllf Ablt 
old .... a CUUI fld•et• 
leaclirilmlftlr. ------
Hyde parkta 

nutaldar 
Loadrada Hycle parkı• 

bir inamı laatfpler• •Jftl•ı· 
br. Arm ede• laerlsu ba· 
,... ilteclltl ..... clalr 
aatuk llyler. 

Baa11 laıtlple 1 dlall1ea 
bal•amu. buılanaıa korp· 
•ada in ylzl•c• mlU top
la•r. 

laslltere lalk6meti apk 
laaTadaki ba aatakları pak 
etmefi cllflamilftl. Şimdi 
baalardaa n•eçllmlftlr. 

Hyje Parkta, uuluclaa
beri olclala libi, malat.Uf 
laatlpler ••telif ••main 
laak .. acla aalÜ' ıl7l•mefe ........ ,., .. ,. 

iple 
.... , ....... et ...... ... 

Roatka ........ , 

~ .. ,= 1111~ .ua 

Aabra - .Allkalı eacl· 
mealerdea reçea ,. aall· 
mlbcieki hafta Bl1lk Mıllet 
llecliai amaml lae1'etlacle 
prlıllecek olaa bir kaaaa 
11,U.uaaa rke fe•kallde 
laallerde ve Geael Karmay 
Reiliaia ı&ıterecefl ikam 
lıeriae ordacla maa7yıa bir 
hizmette kullaaılmak mak· 
•cllyle, yaı tahdidine atra· 
mlf mltekait ıubaylula aı-

aıkerl elbiıe p1ecelder •• 
aıkerlikkaa......_. a.aı-

leriae Tercllfl Wlclmle 1a .. 
kaka u.laip olacaldanhr • 

lzmir Defterdarhiındanı 
Sabı 
No.ıu 
502 Karııyaka alay'bey ıebltcemal 10kak 27 acla 

5 panel 270 m.• 20·22 taj ao.la ar• 120 
503 Karpıaka alaybıJ 1693 aamarah ferpt ıokak 

38 ada 32 parıel 284 m.m 80/l tajlı .,.. 284 IO 
504 Ka'flpka boataah 1794 ••marab mektep 

101ıı:ak 1569 ada 2 panel 284 m.m J4 tajh ..... 
505 Ka'fl,.b boıtallh 1811 aumarah karakol 

aobk 1336 acla 3 panel 126 m.m 6 tajb 
ar• 

506 K.,..yaka boıtaab 17M Ye 1808 aamarah 
renak •• mektep aobk 1352 acla 5 panel 
270 m.m 1 ao. tajlı .,.. 

507 Karııyaka boltaah 1799 anaarah · irfaa 10bk 
1562 ada 3 paraıl 182,50 m.m 18 taj ao.lu 

90 00 

S2 Ol 

81 IO 

..... 75 00 
508 Kuppka 1815 ao.la •kak 13S7 acla S panel 

168 m.m 6 A taj ao.la araa 42 00 
509 Karp1ab podaalı 1815 ao,111 ıablr 1337 acla 

4 banel 42 m.m 4 ta)h dam SO Ol 
510 Kartaraka boatuh 179S •e 1798 aamarals 

aokak 1561 a .. 6 panel 219m.m 2 taj •o.la .,.. 
511 KU111•ka b01taah 1793 damualı lrfaa aokak 

1561 atla 4 ,.,..ı 259 m.m 8 taj ......... ..... 
512 Karpraka ala7be7 1661 aamarah mlmarlsuım 

ıokık 204 ada 107 parsel 920 m.m S7/! ao.la 

55 • 

6S OD 

tula 184 Ol 
513 Kup1aka ala7lte1 1661 ......,.ıa mlee•bllm 

ıokak 204 ada 108 panel 502 m.• 3712 
ao.la tarla 121 OD 

514 Kuppka ala1bı1 1661 mlmarkuım aokak 
204 ada 109 panel 555 m.m !7 /l aumarala 
tarla 115 00 

515 Ka'fıpb alarbıy 16'1 mimarkuım aobk 
204 ada 110 panel 586 m.m 37 ••-rah 
tarla 120 00 

516 Kartı1aka ala1be11672 amauab mlrat ..ak 
ıs ada s pmel 114,75 m.m 8 ao.la ... 114 • 

517 Karpyaka ala1be11672 aamuah mlrat IOialı 
22 ada 14 panel 135,25 m.m 5 aamanh . ,.. 

518 Aluacak lsmlr behçeleri aokak 1061 a• 3 
155 • 

panel 44 .... 109 taj ••••• haae· S50 ao 
520 G6atepe ..,.ı,. .. Te te•cllf 10lsak 9'5 •• 

2 panel 759,50 m.m 11 kap1 aamarab laae 111 • 
521 G6atepe t-cllf aokak 935 acla 5 panel 

620,75 m.m 9 ao.la ana 95 .. 
522 G81tıpı Nenatber .. kak 940 acla 14 panel 

296.50 m.m 26 •ki ao.la ana 60 
523 lldacl karaatlaa cerrah melamet uml ıokak 

1763 acla 22 puHI 813 m.m 4S aamarah ..... 
icar 
No. 
519 Glbelyall lfh7alar meYldiade 22503 m.m 

122 00 

otlaldre yeri 40 00 
Yabntla JUlb emvali• mllki1etlerl ve Wr p1rp ~ 

kip ,.n.ıa bir ••elik icarı Pefla ,.a U. 25-S-Ml bllJ. 
lalacl• itibarea 17 fi• mldcletle mllaJedep k•alm4tca. 
ihaleleri 7·4-941 tarllalae ... difpmrtalis .. I *tlt .. 111. 

Talipleri• mahammea beclellerl laerlade ~ 7,5 
~to_ akpal yabnrals ,....ı meaktnla M. Emlllr ............. _ 
............ 1ı1s11 l&bf • ....,.._ ...... 
...... ı 
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Hülasal rı 
ULUS: 

Belegradda hti-

kubulan deniz 
harbı h kkı -

a taf ilat 
kômet darb S • 1 Londr -~ ) -=_-Akdeniz· 

Falih Rıfkı At~y- _ l de cereyan eden son deniz 
. Belgr~~ darb~sı, u.çlu pakt i uharebcsinin şimdiye k • 

nızamı ıçınde ılk ısyandır. d r malum ol n neticesi 
Mukavemetli bir kıta içinde, d hi b rbin bidaye\ind n 
zor·nikiha benzer, ve anbe· " beri ltalyan vey Alman fi· 
an kuvvetle tutulur bir ni· )osuna karşı kazanılan en 
zam ilurmaktaki müşkülatı büyük zafer mevzuubahis 
en iyi tecrübe eden devletin olduğunu göstermektedir. 
mllmessili şimdi Berlinde bu· Amir ilik d iresi tebliğine 
lunmaktadır. göre tahrip c dildiği şimdiye 

Belgrad'ın yeni t savvur· kad r teeyyüt eden beş İtal· 
)arı hakkında bizzat mes'ul yan harp gemisinden Fiume 
olanların karar ve beyanat kruvazörünün kuvveti bil-
selibiyetlerini aşmak iste- hassa tebarüz ettirilmektc-
meyiz. Fakllt şu vardır ki di:r. İnşası 1931 de ikmal 
ıon milli hareket, Yunan 
maneviyatını takviye etmiş

tir; ftalya'da büyük bir ha· 
yal ıukutuna sebep olmuş
tur ve Bulgaristan'da için 
için kaynıyan memnuniyet· 
ıiıliğ'e yeni bir cesaret un
ıuru katmıştır. 

Birleşik - Devletler halkı-
nın, harbe bilfiil müdahale 
için ruban hazırlanmakta ol
duğu bu devirde ve bugün
kü şartlar iç.inde, Yunanis· 
tana hücum, belki de 
1914 • 1918 harbindeki Lu· 
sitania hidisesinin rolünü 
oynıyabilir ve Yunan maılfi· 
miyeti, yeni dünyada, yakın 
tehlike altında bulunan Yu
goslavyad ki aksnlimele ben
zer şiddetli bir sarsıntıya 

· sebeb olabilir. 
Mihver cephelerinde, yni 

edilen bu geminin sür'ati 
tecrübeler esnasında 34,5 
mil gibi büyük bir rakkama 
baliğ olmuştur. Ağır silah· 
ları arasında 200 milimetre· 
lik 8 top 100 milimetrelik 
] 2 top ve 18 d ne de b va 
dafi topu vıudı. Norm&l mü· 
rettebatı 705 kişi idi. Fiume 
10 bin tonluktu. Bidayette 
Zara sınıfını teşkil eden 
dört kruvazörden şimdi yal-
nız inş sı 1930 da ikmal 
edilmiş olan Gprizia kal· 
maktadır. Vimcenzo Gioberti 
torpido muhribinin inşası 

1936 da ikm 1 edilmişti. 
Hacmi 1729 tondu. 120 mi· 
limetrelik dört topu v rdı. 
Maesrale torpido muhribi 
1449 ton hacminde idi ve 
ayni toplara malik bulunu-
yordu. 1934 te inşa edilmiş
ti. Bu harbin bidayetinden 

ıünde, Kuren, Harrar ve De· 
dinya ıarayı düşmüştür. Ge
ce saat 3 ültimatomu şımdi
ye kadar iyi semereler ver-

• medi, bundan sonra da ne beri İtalyanların mevcut altı 
1 gibi sakathkl r zorlıyacağını 

)· kimse şimdiden tahmin ede· 
mez. 

,ı 

lı 

-o-
YENi SABAH: 

Balkanlarda 
yeni vaziyet 

Hüseyin Cabit Yalçın 
Alman dipomasiıi Yugos· 

ı, lavya bükü metini korku: mık, 
kandırmak ve kendinini ceJp 
etmek için herşeyi yapmış 
ve muvaffak ta olmuştu. 
Fakak karşısına milli şeref 

1 ve haysiyetine gerçekten sa
' dık hür bir milletin fevran 
JI ve isyanı çıkars Alman 

diplomatları buna ne y p· 
1 sın? 

ı Bir ihtiyar ka· 
' • 

~· 
1 
1 

1 

dın diri diri 
yandı 

1 lstaabul - Koca Mustafa 
paıada 85 yaşındı Hatice 

~ ı adında bir kadın gece uyur· 
~( kea limbayı devirmiş, yan

ıın çıkmış ve kendisi kurta • 
rılamıyarak yanmıştır. 

zırhlısından üçü ağır hasara 
uğramıştı. 20 kıuvazörden 
4 ü batmış, üçü hasara uğ 
rBmıştır. 8 İtalyan torpido 
muhribi batırılmıştır. 

----o--
Kahraman ar 
Ocaiının 
Faaliyeti 

Dün akşam; C. H. P. Kah
ramanlar Ocağının tertip et· 
tiği mnsamerede oyaaa n 
"Y rım Osman,, piyesi mu· 
vaffakıyetle neticelenmiş, 
bu teşekkül yeni olmasına 

rağmen gençler parlak mu· 
vaff akıyetler göstermişler· 

dir. Müı mereye iştirak eden 
Kahramanlar Ocağı bando· 
su güzel bir ahenk ve neş'e 
verici nağmelerle semt hal-
kına çok hoş saatler geçir
miştir. 

Bu teşekkül başkanı olan 
öğretmen bay Kcmal'i ve 
onun etrafında toplanan 
gençleri tebrik eder, ilerle· 
meler dileriz. 

Hırv tıstanı 
terkediyo lar 

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

Hırvatiıtand mukim Al· 
manyalr memleketi terke 
davet edilmişlerdir. 800 
kad r Almanı hamil ilk hu· 
usi tren hareket etmiş-

tir. 
--~o---

SPOR HAH ERLERi 
Ishınbul - Milli küme 

maçtan Fenerbahçe stadında 
yapılmıştır. Sabada on bin 
kişi vardı. Birinci maç Be
şikt ş - lst nbulspor raıında 
cerey n etmiştir. İlk defa 
Milli kümeye giren lst'inbul 
spor, Beşiktaş takımına bir 
büket vermiştir. 

Iıtanbulıporlar fevkalade 
enerjik bir oyun oynamışlar· 
dır. Birinci haftayımda Be· 
şiktaş bir gol çıkarmıştır. 

İkinci devrede nisbi bir 
biikimiyet muhafaza eden 
lstanbulsporluler 25 inci da
kiksda beraberlik golünü 
yapmışlardır. 

Maç bir bir beraberlikle 
neticelenmiştir. 

FENER-GALATASARAY 

Fener • Galıtasarsy maçı 
mükemmel bir karşılaşma 
şeklinde başlamiş ve öyle 
devam etmiştir. Her iki dev· 
rede de Fener hakim oyna· 
mış ve oyunu bir sıfır gali
biyetle bitirmiştir. 

ANKARAD.\ 

Ankara (a.a) - Milli kü
me maçlarına dün başlan
mıştır. Maskeapor, Demir-
spor bir sıfır galip gelmi§
tir. Harbiye idman yurdu, 
Gençlerbirliğini üç iki yen
miştir. 

---o---
Nafıa Vekili 

Edirne (Hususi) - Naf1a 
Vekili Gcner l Ali Fu d 
Cebesoy latanbuldan gel· 
miştir. Vekil n fıaya ait iş· 
Jeri tetkik edecektir. 

--o--

çocuk ar DA 
s yıla a 

Muırif Vekaleti ilk tedri
sat ders talim terbiye heye· 
tine y zdığı bir tezkere ile 
her yıl Birinci Teşrin ayı 
31 nci gününün okuma ç • 
ğmdaki çocuklaruı sayısının 

tesbitine ha redilmesini ve 
bu işte ilk tedrisat k drosu 
ç Jışacaktır. 

Bu karar mucibince, Cüm
huriyet bayramın tesadüf 
eden ulusal bayram tatili 
Birinci Teşrinin 28 inci günü 
öğle üzeri başlayıp ikinci 
Teşrioia ilk gününe kadar 
devam edecektir. Bu surdle 
her yd 31 Birinci Teşrin 

günü resmi tatil günleri ara
sın ithal edilmiş olduğu 
cihetle o gün bütün ilk 
mektepler kapalı olacak ve 
ilk tedrisat mensupları oku· 
ma çağında bulunan çocuk
ların sayımı işinde vazife 
alabileceklerdir. 

--o---
Diredaua işgal 

edildi 
Kudüs - Kahircde resmi 

son bir habere göre Dire· 
d ua işgal edilmiştir. 

ltalyan re mi tebliği de 
Diredauanın terkedil«:rek 
ltalyanların daha garbe çe· 
kildiklerini itiraf etmekte· 
dir. Bu suretle Adisababaoın 
Cibuli demiryolile irtibatı 
kesilmiştir. Diredauada mü-
him şimendifer atelyeleri 
mevcuttur. 

Yü erce Ame
rıkan pilotu 

ingiliz hava kuvvet
lerinde çalışıgor 
Loodra (a.a) - Amerikan 

istihsal bürosu reisi yaptığı 

bir beyanatta logiliz bava 
kuvveslerinin faal servisine 

her ay yaıılan Amerikan 
pilotunun otuz kişi olduğu
nu ve halihazırda yüzlerce 
Amerikan pilotunun lngiliz 
hava kuvvetlerinde çalışmak
ta bulunduğunu bildirmiştir. 

----Londrı, ( a.a ) .-
gazeteler başmak~ 
Yugoslav hidiseler~ .. 
Afrik xaferine tabs•• 
lerdir. Sunday Taydlİ1 

tesi Afrikadaki logilİS 
lerile Yunan muk•v• 
bütün Balk nlarda 
tesir yaptığını yazaı• 
Bu gazeteye göre 
zaferleri Yugoslav İ~b 
mümkün kılmıştır. L~ 
Habeşistand , Eritre 

1 

Som lide kaz nılaıı s• 
Mısır üssünü çok kUf 

dirmiştir. 
bit 

Mısırdan gelecek 
liz ordusuna Balk• 
harekat yaptırmak ;çilJ 
bir meselenin halli 1 

Bu mesele vapur dJkll 
dir., lnlilizler, Tür. 
Yugoslavlarla işbirlil1 ~ 
)arsa iş kolaylaıac•k 
takdirde Almanlar 
avantajlarını kaybed•

1 
dir. Yakın şarkta '-. 
nn ilk mağlübiyetıerı 
rın yenilmezliği bit, 

ktl. 
olduğunu anlatacı 

Maliye Ve,, · 
lstanbul, (Hususi)d 

liye Vekili B. f~ı 
Aokaraya gitmiştıt· 

---o-_, 

Macarists 
nüfusıJ 

/ 
Budapeşte, (a.•) 

tistik ofisi nüf ot fi 
neticelerini ver.Dleie 
mıştır. Elde edileO 
yekuna göre r.1•'6'8 
nüfusu 13 milyon 
839 kişidir. 

YaralaJ111 

Sebebi~ 
Yusuf dede c• ,t 

Mustafa oğlu HilırP ~" 
sindeki veleıbltİ t1; 
Yılmaza çarptır•'' 
masına sebiyct '' 
yakalınmııtır. 

Nahiyeleri 
eğişti ilen 
öyler B. MatSu~ka-Romada Taşla yııt 

Ağrı vilayetinin Pataas malı_.~ 
kazasının merkez nahiyesine Berlin (a.a) - Matsuoka d ~ 
bağlı Kesan-Özdemir, Budak bugün Romaya hareket et- Kahramanlar 'ıı•P'• 
Aşığı Ka ışh köyleriuiu miştir. rısı Ayşe, Şerif rP 
bu nahiyeden ahnarak ayni --•-- biayı bir döv111elı d•' 

H 1 k 
den tışla bışılt J,-

kazad Sultanmamut oahi· lfSIZ ı "' pP suretle yıraladıg• 
yesine bağlandığı, Develi 

Karşıyakada· Hilmi oğlu lanmıştır. 
nahiyesine bağlı Çakırbey, Hüseyin Yusuf kızı Hanife- _o.,..... 
Kirakom, aşağı Zomik ve nin evde bulunmadığı sıra· • 
karaiyan köylerinin de mer- da içeri girerek sandığına Kama tSf.J 
k~z nahiyesine bağlandığı anahtar uydurmak suretiyle Kemerde soıe~ ~ 

·oCJ"' 
Dabihye vekiletindent ali· 5 lirasını çaldığından yaka- Mehmedin üıerı 
kadarlara bildirilmiıtir. lanmıştır. ma bulunarak • 11' 

MiLLi PiYANGO eTLeRINIZI ( A DeT) Klfe•lnden alrnnı:.. Çorakkıpı Poliı Me1rlı -,aa.ı,..a brıııı No, 864 Hasa• falııln ONDER T• 


