
Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PAR 

(Her gUn çıkar siyasi gazete) HALK.iL SESl MA fl>AASlNDA öA~XLr ılŞ rıR 

icımB~---GE2'DiiDa:~riBI--~~------------
EN BUYUK FELAKET ! 

-----o----
1 soveuı kanalına iki 

saat hOcum ettiler 
Kahire (a.a) - Mısır da· 

biliye nezaretinin neşrettiği 

bir tebliğe ıöre, dü,man tay· 
yareleri Süveyf kanalı üze
rine iki saat ı6ren bir hü-

çum yapmı~lardır. Tayyare· 
ler hava daft toplarının fid-

detli ateıioe maruz kalmış· 
)ardır. 

Atalan bombalardan demir
yolu ve telgraf hatlarında 
c8ı'i hııırlır olmuıtur. 

• Eden Kahi-
8. Bitler reye giderken 

Arasında tebrik ve te. Fırtınaua tutuımuıtu 

A 

1 • 1 Şefe 

şekk r teı~af ıarı 
Ankara, (a.a) - Atman

yanın 1 Mayıs milli bayramı 
münasebetile Cümbur reisi 1 

ismet lnönü ile ekselins 
Adolf Hitler arasında tebrik · 
ve teşekkür telğr fi rı teati 
edilmiştir. 
---------cı--· 

Lord H lifak-
sın beyanatı 

Vaşington, (a a) - lngi .. 
liz büyük elçiıi Lord Hali
faks gazetecilere beyanatta 
bulunarak ezcümle demiştir 
ki: Gecen harbın hatası 

Berline doğru yiirümemcsidir. 
lnğiltere Amerikadan gön· 
derilecek malzemeye muh· 
taçlar. 

---o---
ırak Harbiue Nazırı 

Ankaraua geldi 
Ankara(a.a)-lrak harbiye 

nazarı Naci Şevket dün .... 
bah saat 10,50 de Toroı 
ekspresiyle Ankaraya vasıl 
olmuıtur. 

---o---
Londra (a. ) - B. Eden 

avam kamarasında beyanatta 
bulunduğu esnada Kabireye 
geç kalmasının sebeplerini 
şöyle anlatmıştır: 

"Kahireye geç kalmamın 
sebebi havanın cilveleridir. 

Bindiğim tayyare Londra
dan ayrıldıktan sonra müt
hiş bir fırtınaya tutulduğu· 
nu ve tayyare deniz sathına 
kadar inmeğe mecbur ol
muştu. Bu esnada pilot 
yola mı devam edelim ve 
yahut Londraya mı dönelim 
sualine yola devam ediniz 
cevabını verdim. Tayyaremiz 
Cebelüttarıka gelbiği zaman 
depoda ancak 10 dakikalık 
benzin k•ldığını gördük. __ .. __ 
M TSUOKA 
DiYOR Ki: 

---o---
Tokyo, ( a. a ) - Japo• 

hariciye nazırı bir gazete 
muhabirine yaptığı beya
natta ezcümle demiştir ki: 
Üçler paktına girmekte• 
maksad Birleşik Amerikanı• 

harbe girmesine mani ol 
maktar. 

Birleşik Amerika ya gitmek 
mevzuu bahis deiildir.. _,_... __ 

odos 
Bombalandı 
Kahire, ( a.a ) - Rodo 

adasındaki Galato bava meJ 
danına muvaffakıyetli 'b 
hücum yapılmıştır. MibiJ 
basar yapılmış, büyük J•" 
gınlar çıkarılmııtır. 

• ·Ucuzu böUI 
ua pahalısı 

- Neden 
hyorsun kara 
ğım?. 

- Ayakka 
ları 18 lira 
ucuz (l?) - bir 
atle aahhr 
ben fırsatta• 
istifade ed 
on beş-yirmi 
satın almadı 
yanıyorum!.. 
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MiLLİ KORUNMA 
KANUNU 

Ankara - Milli Korunma !ranununa bazı 
yeni bikitmler ilivesi ve kanunun bir mad
deıinin değiştirilmesi hakkında bir Jiyıba 
hazırlanmııtır. Bu liyıba ile kanun eklen
mesi teklif edilecek hiikümlt re göre Milll 
korunma kanununun mer'i bul:ınduğu müd
det zarfında Primleri vey• Sürprimleri 
herhangi bir sebeple olu11a olsun ödemi
yen bayat ıigortalaranı talika tabi tutmağa 
hilkumet mezun olacaktır. Sigortalaran 
talik devresi esnasında vefatları halinde 
talik tarihine kadar taba kkuk etmiş riyazi 
ihtiyatlar bu tarihten tediye tnribine kadar 
lauap edilmiı teknik faizlerilc birlikte bak 
sahiplerine ödenecektir. Talik devresi es
nasında ıiıortalarının iştira haklarına halel 
relmiyecektir. . 

--o--
icra Vekilleri Heyeti 

Ankara, ( a.a ) - icra Vekiller heyeti 
dün saat 16 da baıvekil doktor Refik 
Saydamın baıkanhğında mutat içtimaını 
yaparak ruznamesinde bulunan meseleleri 
mlizakere eylemiıtir. 

Çifçiler 
.)im 

--o--
için zırai fi. 

getiriliyor 
Miiıtahıillere fenni z~raat usullerini 

etl'aflı bir ıekilde göstermek ve iyi randı· 
man almalarını temin için Ziraat vekileti 
tarafından muhtelif mahsullerin zirai usul
lerini göıteren filimler ıetirtilmektedir. Bu 
filimler çiftçilerimize parasız gösterilecek 
ve faydalanmaları temin edilecektir. 

--o--
lneti kesti 

Mt.nemenin Yahıelli köyürıde 11ğır ço
banlığı yapan Ömer oğlu Öcıer Kaymak, 
köye ait hayvanları otlatırken kaçak bir 
inete raıtlamıı ve hayvanı kesmiştir. Kır 
bekçisi tarafından yakalanan Ömer adli
yeye verilmiıtir. 

---o--
BORSA HABERLERi 

12·32 kuruştan 1347 çuval üzüm, 7,50 19 
kuruıtan 156 çuval incir sablmışhr. 

_DOi TORUN KÖŞESi_ 

Ayak burkulması 
Yanhı bir takım hareketlerden veyabud 

Jlrlrken yolda mevcud bozuklukları göre
memezlikteu doleyı birdenbire vukubulan 
ba anza çok ızhrap veren bir ıeydir. Bur
aai olarak vaki olur v~ husule getirdiği 
atıı o kadar ıiddetli olur ki tıhıı olduğu 
yerde kalır. Nihayet kenciiıi g8çlükle ve
yabud baıkaları tarafından evınc nakledilir 
ve derhal burkulan mafsal yerinin şiştiği, 
etrafının morardığı görülür. M"fsal burkul· 
maıına karfı yapılacak şey günde iki defa 
11cak banyosu (mevzii ayak banyosu) ve 
bir de ıiıea yeri hande etmek sarmaktır. 
Hatti bu sarılan bu yere ez çok hafif bir 
tazyik yapmahdır. 

Mafsal burkulmaları büyük sporlardan 
da olar. Futbolda çok vaki olur. Mafsalın 
ıitkinliğine ve buıule gelen ı.oevzıi tegay
y&rata göre ıifa müddeti ~e az çok tabav· 
viU eder, maamafih liakal on on bt:ş güo 
ajTı ve ızhrap devam eder. Eğer gün 
sine vaziyet dOzelmiyor ve fİfkinlik ve 
•in devam ediyorsa her ihtimale göre bir 
defa rontken muayenesi yapmak lazımd1r. 
Rontkea muaJ euesi; im kin varaa daha 
blcla1ette de yapılabilir. Ş&pbetiz böyl• 
ll1ılslle teı••rir ıdilmlt olur. 

- (ili CiN SISIJ 

-Şehir Haberleri_ 

Yardımsevenler Cemiyeti 

izmir 
~~~~ .... ~~~~ 

merkezi 
Tuksalın 

idare bageti Bn • ıeısır 
reisliüindı toplandı 

Yardımıeven er cemiyeti olarak kararlaıtımııtır, 
lzmir merkezi idare heyeti · Memnuniyetle öğıendiği-
ve faal azası dün öğleden mize göre hayırsever bnı 
sonra Halkevinde bayan İzmirli tacirlcrirniz harp pa-
Kevıer Tuksalı:ı reisliğinde keti hazırlanmasında kulla· 
toplanmışbr. 

Toplantı mevzuunu, lımir 
kadınlarınrn yurd İ§lerinde 
deruhte cdecebleri vazifeler 
teşkil etmiştir. 

Müzaker .. lcr neticesinde 
izmirde gönüllü hasta bakı
cılık kursları açılması ve 
harp paketi hazırlıtı.l~a.sı 
için teşkilit ya pdm~sı ışının 
bışsrılmasun çcmiyet i:k iş 

Dılmak üzere lüzumlu malze
meyi vermeği kararlaşhrmış· 
lardır. 

Bu cümleden olarak $ark 
S2nayi ve Forbes şirketleri 

taraf mdan teberrü edilen 

doksan top sargılık Bez, 
yardım sevenler cemiyeti ta· 

rafından şükranla karşılan· 

mışhr. · ---Köylü31e 
Tezgahlar 
Verilecek 

El tezıriblarıaıa liöylerde 
fazla alika uyandırmasını 
nazarı itibara alan İktisat 
vekileti yenide·ı 4200 el tez
glbı yaptırmayı kararlaşhr
mııtır. Bu tezgahlar memle
ketimizin muhtelif mıntaka
lannda köylülerimize tevzi 
edilecek, tezgib kurulan 
köylere seyyar dokuma uı
taları da gönduilecektir. · 

Hırsızlık 
Ikiçeşmelikte 768 ııci so· 

kakta izzet oğlu Kemal; 
Cemil kızı Cenıalferin evin
den bir kat lacivert elbise
sini çaldığı şikayet edilmi~ 
ve suçlu yakalanmıştır. 

Kükürt ve göz 
taşı atma 
zamanı 

Zamanında iliçlaomıyan 
il•çla yaprak altları iyi bu· 
laşmamış bağlarde Pronos
poros baıstahğı baı ıröster• 
mittir. Bağcılarımazıo hava
nın açılmHını meklemedea 
yüzde bir göztaşı ve kirecin 
hemen atmağa baıiamalan 
lüzumu ziraat müdürlüğü ta
rafından bütün bağlara ta· 
mim edilmiştir. 

Belediye 
Reisim1z 

Belediye reiı Dr. Behçet 
Uz bugüu şehir dahiliode 
umumi bir teftiş yapmış, be
lediye inşaatlarını ve fırın-

ları güzden ıeçirmiş ve 
b . z direlctifler de vermiştir. 

Devlet Demir Yollarından : 
Ton başına 75 kuruı nakliyesi de dahil olmak üz~r~ 9 

ucu iş!etmenhı her h ngi hır istasyonuade ve vagoa ı~ıode 
teslimi şaıtile beher tonu 17,75 lira muhammen bedeh 4?0 
ton normal sınıf portlaad çioıentoıu kapalı zarf usulü ıle 
eksiltmeye konulmuttur. . 

Mün kasa 12/5/941 cum rtesi günü saat 11 de Sırkecl 
de 9 işletme binasında A .. E. Komisyonu tarafından ya~ı· 
lacaktır. lstekluio ayni güıı saat 10 a kad~r 624,69. l~ra 
muvakk t teminat teklif ve sair kaouai vcsık. larını ıbtava 

edecek olnn ka pah zarflarını komisyona vermt !eri lizı~dır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verılmektedır. 

:ELHAMRA Sinema.sındaeugün i 
' d . t' b' 1 • ı Bütün ömrü boyunca dünya me cnıy . ıne ın erce v.e • 
ı binlerce hariküliideliklcr hediye eden cıhıanşum_ul mucıt • 
• THOMAS EDISON'un hakiki hayatını takdım eden : 

f EDISÖN;~:·~k·ı GENÇLıGı ~ 
i Bııroll~rde, yaşı küçük dehası ~ü_.Yük sruıatl.~r Mi~key ı 
ı Rooaey tarafJndan bayranhklar ıçıade kalaca gınız guzel- S 
• Hklerle dolu emsalsiz bir f ılm ı i Seanshtr hergün 1.30·3:5-7-? cu~amnrtesi, pazar 11 de ı 
ıoik~at: Haftanın bütnn ıunler1nde ılk seauslu UCUZdur.ı 
ı FiyatlHr: Birinci 20. Balkon 25, koltuk 30 lturuştur. ı 

............ BU HAFTA ......... _. • s• d TELEFON:l i Tayyare ınemasın ıı.. 3646 ı 
ı Dougfas Fairbanks Jr - Joan Beonel ıo . . ı 
ı Y arattıkl rı e nsaJsiz, fevkalide maceralar dolu aşk fılmı : 

iYEŞIL CEHENl~EMi 
! ıurıca: Aşk Kurbanı FE~JA1~0EL i i Matineler: 3 30-6-8.30 cum.,tesi gilnü 2 pazar g&uil ı 
ı 1 de illve seınılır.. ı 

Iıçi sailık ni 
• 

namesı 
Sıhhat ve içtimai Maaveaet ..,. 

f ından ıehrımizdeki alikıdar 
edilen İf •kanunu b&k&mleri, ,., 
dahil "lıçi saihk cizamnameıı,, 
iş yerlerinde işçiler için ııb~ 
cluş yerleri bulundurulması me 
gibi yemek. ve istiHhat ıalo•~ 
kesafeti göz öniinde tutalıo 
yapılacakbr. Makine ve iptidai 
yüıüadea huıule gelmesi melb~ 
karıı ahnacak emniyet tedbirle 
şekilde izah e,iiJmiı ve hastaJaı•• 
revirlerde ted•.vileri yapılacaktır· 

---o--
Askeri ınuhakellle 

• la kanununun 
• 

maddesi değif~ 
Ankara-Askeri muhakeme ~ 

auDun ikinci oıaddesiai dejiıtı 
mecliı ruınamcıine ahnmııbr. 

Jaraaa göre ordu em?iye.ti?i 91 ,.ıt 
siplini muhafaza endııeııaıa sa 
hallerde dava nakli mle11eıet~ .. 
le de teımil edilmektedir. H. • 
1ıöre mOdafaarıın taleb! &ıertakt -
temyiz mıhkeuıeıi davama bat 

b• .. 
de bulunan ayni derecede ar 
hakemeye aaJcline karar •• .,t 
Bundan baıka Hferberlikte aık tt 
kemelerden verilen ı•hsi fı&9i~ll 
eden cezaların infazı vazifeli 1 j 

talebi üzerine en bilyilk aıkeri d•' 
rarile seferberliğin ıonana kati 
b1rakılabilecektir. Tehir m&dd• 
m&ruru zaman iılemiyecektir: 

FAYDALI BiLGiLERi: 

YUZUN CILP 
DEICI KEPEJ' 

Bazı kimse)< rde yüz6a cildi Is• 
hal alır. Sürülen btltlin krea1le~ 
k'alır. Buna gt celeri yatarkeD 
basit iliç iyi gelir: 0ıtl 

Yüzü yakayı p Kuruladıkt•• :U~ 
içine tüple satalın sterilize v•; ~ 
az koymalı, ür.erine bir kaç ;,.,~ 
sıkarak karış hrmab. YG:ıe 1 

01
, 

iyice içirmeli Bir kaç akşam ' 0 

bir fark görü ür. 

--o--- .,, 
Romatizma al 

rı na karı•.~ 
Bu mevıim romatizma aird, 

detlendiği zarr. audır. BBball• 111 .,, 

ağrılar artar. Petrola batırıllP:..-j 
ile ağnyan ye re bir kıç r•• 
hrH ağrı çok hafıfler. 

--o---, ... 

Kokusuz soiall J "" 
Bazı kimıel ::r yeıil Hlatad• IJI~ 

sevdikleri h•lde ağııd_a kala• ,,ı.ı· 
çekinerek ıalutayı ıogaaıız 1 1! ~~ 

d -· . . k •• ı.t• 11,Y Tarif e ccegımız sır e bfÇ"' 
· · · f kat sa ıoğan lezzetlnı verır • 

maz; ,. ~ 

iki lihe ıirkeyi yuı yar•,~ ~ ~ 
kadar atette kaynatmalı. ToP' -~ 

. d jr•• nöı içeraine ince nıce 0 

k - ri•' "'.ti met tuo ıoğ'o koyara uu ~~ 

meli . Tıze döğ&lmüt Y8'1':,~ 
kuabibiıi ilive ederek kaf 

b • ked•' kapamalı. ıalatayı a ıır 
l•zze'ti aıayet iyi olur. 



MEYDAN MUHAREBE:~INDE 
SiL.AH V ~ V ASr ALA 1 

&..ı -2- \ na,:ıtı ~ereakobile etra-
~ •7ebıJecek derinlik· 
ı.~~Joraa tayyareden 
aJ. it te der hal oraya 
de:· •9cı botlar tarabn· 
~ •ıaıtın111 üıtiine su 
~~ •tılara" imhasına 

l,) tdilir. 
i~:reı.i11 deni:ıalbadakl 
•tt· 'Y• ıu bomdaaı isa

, ''llıeıi de mümkün· 

P,k,t h 
ttltı •••da görünmesi 
, "! dıbı derinle re 

~& •c:bır ederek vapur 
•t t1111ı1a11dı11 meneder. 
top '•ıiyetteki deaizal· 

•t d llıerrniıi iılemez. L e11· 
ql,111~ıaı~ ıu Ostüade 
Oıııall b·' bır mermi yara• 

olata~· daha dalmasına 
ır. 

tile le te Alman tayya-

"-• ~'I• lnailiıler 1ahil 
)e ... '1arelerini müca
lt lıtdiyorJar. Bunlar 
•!'"•leridir. M6him 
,

111 
b.ırp malzemesi 

~. ' 1Pur kafileJerinia 
dlti t.yyıre ıemisl 
-.._ ltlcdirde Al maa 

ıı. ,._~' tayyareleri tay
'-~ iraden kalkan av-

•leri tarafından 
h... •lctadır 
..._~, . 

'-t1~orı111 remileriae 
~ •reuin m&dafaa 

~ 'ltd laırp ıemileridir. 
•ı \l\ • bu korsan ge· 
~ ._~h&.,iyeti ve dolat· 
'tttı' lceıif ve haber 

~- •lerilo teıbit olun-
~ •,'°"'• o ıaha onlan 
~ t'-ta '-11hıya muktedir 
'- ~o Uerj ıeYkoluaur. 
~ ., t .... remilerini ara

• ~•lcalımak için bazı 
~t, :! ıemilerinia At

~~Ph, .l•ı11aakta olduk
~'tt'-ıaa ••ıdir: 
~ f._ t botıırına karıı 
~d,~· tdbirleri ise va-!ti 1 

•er; ateıli toplar 

'bibt~lllık ev 

ve makineli tlifeklerdir.Buu
lar muhıip ve tayyareler 
tarafından yal-alandıkları 
takdirde imha Eıdilmeleri 
ihtirnalı fazladır. Çünkü 
tekneleri narin ve zayıftır. 
Uzun çaph Alman toplarına 
lagiltere sahillerine yerleş· 
tirilea ayni evsaftaki topla· 
ra mukabele edildiği gibi, 
tayyare hombalarile de bu 
bataryaların tahribine çalı· 
ıılmaktadır. 
Amerikanın malzeme yar· 

dımıoı himil vapurlan eUi· 
şer mil ara}:kıa Anlantiğe 
dizilen muhrip çe kruvazör 
hathnıa yanından geçirmek 
fikri de müdafıta ted
birleri arasında büyük bir 
ehemmiyet aızetmektedir. 
Bundan başka Awerika~ao 
ingiltereve y&pılmakta olan 
nakliyatın emniyeti için A
merikan harp remilerinin 
yan yola kadar karakol hiz
metini deruhte etmel~ri, At· 
lantik muhan betinin müda
faa ıiıteminde mühim rol 
oynamaktad1r. 

Ş11 muhakkaktır ki; Al
man taarru% ııilihlaruna te
ıirini azaltmak için en isa
betli ve müessir tt dblr on-

• 
ların üslerini, yani te~saııe 
ve doklarını, tayyare mer 
danlarını hava kuvvetlerile 
tahrip etmektir. Nitekim 
İngilizlerin Kiel. Vilhelms· 
bafen, Emden, Breıt ve 
Loriyana karşı sık sık yap· 
makta oldukları bava taar
ruzları, bu limanlardaki de
aizaltı ve koraan gemisi 
llıleriai tahrip etmeğl istih • 
daf etmektedir, 

Tayyare fabrikaluı~ın 
bulundukları şehirlere kuıı 
ıiıtematik olarak yıpılmak
ta olan bava alnnlarıda di
ğer ciaa rayyarelerle birlik
te uzak meıafe tayyareleri 
imalatını mümkün· olduğu 
kadar azaltmaja matuftur. 

9EY
LUL ~ lf,~~tı S&vıri mahal

"'-"'tli ~llı•n ıokağıada 
~ ~...,. oda, mutbak, S4, b 11ı,11ı. •e her iki Baha. 
ı. ~· ••tı ~hçeıi bulunan 22 
)l 

1t,)1~ blcemmel ey ace· 
'la... br Gö k . . \f'll t\ · . rme 11tı· 

Hulasa, bütün şiddetile 
dtcvam etmekte olen Atl.u 
01yanusuadaki muharebe· 
lerde iki b::yük millet, fen
nin en yeni sil .. b ve vaııta
larih.'l mücehhez olarak im· 
paratorlukla11nın bekası içi~ 
bütün enerji ve fedakarlık~ 
Jarını ortaya atarak çarpış
maktadır. 

Her iki muharip taraf bu 
muazzam mücadeleyi kaza
nacağını ısrarla iddia etmek· 
tedir. 

Zaferin hangi tarafa rıa ·· 
ıııip olacağını şi ndiden hb-
mio etmek mümkün değil
se de, lngiliz vapur zayiatı, 
Aınclikanın elindeki mihver 
devletlerine ve bibırafJara 
ait vapnrlarla ve yeni İı!ŞR
atla hıımen telifi edilir ve 
harp m11lzemeainia Ameri
kan vapurlarile de taıınma
sı mümkün olursa, iugiltere
nin önümüzdeki yaz aylar1 
zarfında düıman taarruz si
lablarıaın şiddetli darbeleri· 
ne tahammül etmesi beklene· 
bilir. 

Filhakika bu meydan mu· 
barebeıinde İngiltere için 
en nazik ve buhranlı vazi
yetler bu yaz vuku bulacak 
ve bu vartalar atlatıldıktan 
sonra Atlantik bikimiyeti 
kati şeklini alacaktır. 

A. B. 
-~- ------· 
Amerikada 

bir değişiklik 
Amerikada, Avrupa bar

biaiu başlangıcından beri, 
garip bir değişiklik göze 
çarkmaktadır. Harpten ev
vel evlitlık edinmek içi" 
müracaat edeoler daha ti· 
yade kimsesiz erkek çucuk
ları arıyorlardı. Erkek çocuk 
illi yenler, kız istiyenlere 
ıı il betle bir misli fazla idi. 
Avruba harbi başladıktan 
sonra vazivet değişmiş, ev
latlık almak iıtiyenler kız 
çocuk aramağa başlamıtlar
dır. 

Amerika içtimaiyatçılnı 
timdi bunun scbebiui araş· 
tıımakla meşguldürler. 

l\' lllGb dl~ye htra daire· 'ti •ıır B. Hllanüye L ·. y 
•tı, S-7 Her cins baherat, Tuva· .,, · 

'''• ~llhrj Jcık (et etyası, kumaş ve mobil· ~ ~ t ~ 

rat 
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'- \ "' 'S' ya boyaları, Karpit, Kara"': 
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l 't!1-·0N. 2S•':I me caddesi şekerci karş;-
~~ sında No. 485 Betber Erdo-l'llpa yu••ksek SBD'atlar ğ11oın ust ltatmda Bayanlua 

mahsus 9 aylık öndüle maşa tn.~ktebı·ndeı.ı diulomalı manikür \"CS İr mevsim tu-
valetleri müteb~ırcsıs hnyan 

---o---
Almanıa,'ıo Sakızı oldıklan 

b&ber veriiiyor. Diğer isim
leri Chio ve Kabios olan bu 
ada AnadDfuaun garp sahi
linde, lımir hiz sıoda, Çeş
me ve Karaburunlln karşı" 
sındadır. Topraklanmızla ara
Sl'ada . 18 kilometre vardır. 

Sakız, Anadoluya kanbu· 
runu çevirmiş, garbe doğru 
bir koy .ııçnış vaziyettedir. 
~imalden cenube boyu 55 
ve eoi aşağı yukarı 20 kilo
me1recHr. 

Mesahası 826 kilomt-tre 
murabbaıdır. Nüfu,u bizim 
zamanuuızda 70,000 kadardı. 

Şark sabiliudeki Sakız 
şebtioın limamndan başka 
diğer üç beş limanı mevcut-

tur. Erazısi umumiyetle dağ· 
hkhr. 

En yüksek nekta 1267 
metredir. Cenup tarafı daha 
düzlüktlir. Akar suları çok, 
ekilecek toprakları azdar. 
Nüfuzu daha ziyade cenup
tadır. 

Portakal, limon, turunç, 
mandalina, uar, badem. incir 
istihsal olunur. Bağları da 
çoktur. 

Zeytinleri 11acak mahalli 
ihtiyacına kafi gelir. Bir 
miktar pamuk ve ipek istih
sal olunur. 

Lisanımızda buraya Sakız 
adası denmesine sebep, sa
kız ağaçlar1nın çok olmHın
dan ileri gelir. 

Toprak a)tıı:.da demir, an
timuan, mermer ve kil bulu
nur. Yabani kayvanları az
dır. BiJbassa tilki ve tavu
şan m;ıvcuttor. Keklik vesair 
av hllyvanları pek çoktur. 

Ehalisi Rumdur. Buradaki 
MÜslümanlar da ruriıca konu· 
şurlar. 

Sakızın eski ehalisi Ionya 
Yunınblarıodandı. Fazi Fe
nikelilerle Musevilerin bn 
adada yerleştikleri de riva
yet olunur. 

Ceoovalılaraa abvadıodan 
da bazı ebalisi vardır. Fakat 
bunlar ·da zamanla Rumlaş
mışlardır; buoa mukabil ka-

tolik mezhebini mezhebini 
muhafaza etmitlerdir. 

Son zamanlarda merkez 
Sakızdan başka kasabası yok-

tur. Fakat fimdiki ki>yleria 
bir çoğu eskiden kasaba ha· 
liudeydi. 

~ •- (kizırD S3ogÜder) Samiye tauafıudan y11pllmak-
""'°'•lt tadıt. Fıyatl.r rekabet ka-l\, 
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- RADYO 
GAZETESiNDEN 

SOVYETLERIN 
VAZiYETi 

8. Stalinia Sovyetler bir
Hii halk komiserler heyeti 
riyasetine geçme1i dünyanın 
her tarafında büy6k alaka 
ile karıılaımıı olmakla bera
ber tefıir)er pek azdır. 

la,-iliz matbuatı biç tefsir 
yapmamııtır. Seriinin yan 
reımi ıözcüıü Sovyet bükü
meti tarafından bu tebeddül 
içia ortaya ıiiriiJea izah şek
lini aynen tekrar etmekle 
iktifa otmiş ve bir şey ilave 
atmemiılir. Yalnız Japon ga· 
ze~eleri bu değişikliği tefair 
edea yazllannda parti, hü
kümet ve ordunun idaresin
de bir birlik kurulmuş oldu-
iuau tebarüs ettirmektedir
ler. 

IRAKTA VAZIYET 
Kahireden bildirildiğine 

ıöre Raıit Ali Cevlini hare· 
keH çoktan beri hazırh•n
miflı. Hareket vakitsiz baı
Jamııtır. 

larakın mihver devletle
rine yardım için müracatleri 

timdiye kadar cevapıız kal
mııtır. Gelen malümata göre 
laıiiiıler yavaı yavaı vazi
yete bikim almaktadırlar. 

Ciddedea gelen haberlere 
göre kral lbniuuud bakın 
azlaımaktan kaçınan siyase-
tini taıvip etmekle beraber 
baaa alenen tenkidi doğru 
bulmamıı ve mücadelenin 
baıladığı sırada lraka muha· 
lefeti yenız görmüştür. 

Askere gidenlerin Ovug 
eııatıarına gardım 

ıdilmiuıoek __ .. __ 
Askere gidenlerin ailcle

rJae ve çocuklarına yardım 
yapılırken talimatname hü-
klimlerine göre öz çocukla
ra yardım yapılması karar-

laıtırılmııtır. Öz çocuğu ol
mıyan askerlerin üvey ço-

cuklarına yardım yapılacak
tır. Yalnız evlitlık olarak 

abnmıı ve nGfuca da tes· 
cil edilmiı olanlar bu m~h-
ramiyetten huiç tutulacak· 
lardar. 

---o---
Bitirme 
imtihanları 

Bitirme imtihanları bitti
ğinden ıehrimizdeki liseler
de baglln olıunlak imtihan
lara•• baılanmııhr. 
Öjretmen okullarının meı· 

leki ıınıfJarında ıözlB imti· 
hanla lO may11ta nihayetle· 
aecelr, diier mekteplerde 
imtihanlar 14 mayısta bitmiı 
olacakbr. 

,, 

RADYO-
Irak h k ında Raşid Ali Bağ- Dün 19~ Alman 

haber dadı terketti Tayyaresi en son __ .. __ __ .. __ 
Düşürüldü 

Kahire, ( a.a ) _.: lngiliz K)lhire (a.a)-Royter: Mı-
tebJiği: ıır gazetelerinia Baidattao --.. -

Irakta iğtiaam edilen mal- aldığı haberlere ğöre Raıit 
zeme arasınrla 6 top vardır. Ali aleyhinde yapılan umu· 

Londra - Londra radyosu 
S. 8,15 remıi tebliğ: 

400 den faıl esir alıamııtır. mi tezahürleri müteakip a· 
Habbaniye ve Basrada vazi- cele bir surette Bağdadı 

Evvelki gece düşürülen 23 
tayyaredea başka dün gün
düz logiltere üzerinde 10 ve 
gece de 9 tnyyare diiş&rül
müştür. Buna mukabil bir 
tayyaremiz üssüne dönme
miıtir. 

yet sakin olarak kalmak- terketmiştir. Söylendiğine 
tadtr. göre ıabık Irak hariciye 

Libyada Tobruk ve Sol- naıırı Tevfik Suneydi bey 
lum mıntakalarında lagiliz · naib Abdül İlah ile buluş· 
keşif kclları yeniden faali- l mak üzere tayyare ile Bağ
yette bulunmuştur. dattaa Ammana hareket et· 

Habeşiıtanda Amba Ala- "ı miıtir. 
giyi şimalden muhafaza eden -- --

Mahlôt kahve 
nasıl sat lacak başka mevziler daha zapt 

olunmuı ve bir miktar esir 
alınmışhr. Bütün diğer mın
takalarda harekit şayanı 
memnuniyet bir tarzda de· 
vam etmektedir. 

Beyrut (a.a )-Ofi • janıı 
bildiriyor: 

Irakta muhasamat baıla· 
yali altı glln olduğu halde 
ibtilif henüz hakiki bir harp 
halini almamış ve mevzii 
müıademelere inhiur etme
miıtir. 

------o----
B. Vilkinin 
Beyanatı 

Nevyork (a.a)-Dün ak
ıam Madison Skarda y pı
lan bir toplantıya 18 bin 
kişi iıtirak etmiıtir. Toplan
tıda bızır bulunen Var.del 
Vilki demiıtir ki : 

- Gittikçe artan Ameri
kan istibsalihnın lngiliz a· 
dalarına varmuıuı temiu 
bakımından Amerika liıım 

1 

gelen tedbirleri alırsa lngil-
tere zaferi kazanacaktır. 

Sevkedilen bamulclerin hi· 
maye edilmesini, fakat, da-
ha çok filiyatJa ve derhal 
himayesini istiyoruz. ----
ITALYANLAR 
Şira adasını 
işgal ettiler 

--1111----
Roma, (a.ı) - ltalyan kı

talar11 Sıklad adaları gru· 
bundan en mühimi olan 
Şirayı d işg l etmiılerdir. 

Limon figatını gOkseı. 
tenler cezalandırılacak 

Memlekette bol limon bu
lunduğu halde limon fiatını 
yükseltenler derhal yakala
narak adliye teslim edilecek
lerdir. 

Altın fiyatı 
Altın fiatları düa biraz 

daha düşmfiştür. Fiat 27,75 
kuruıtur. 

Feci bir 
mobil 

OtO• lstanbul-Belediye mah-

k&ZBSI )ut hahvenio satılabileceği 
kerarını verdi. Bu karara 

--ow .. 

lstanbul - Dün gece Har
biyede feci bir otomobil ka· 
zası olmuştur. 
Taksimden Harbiyeye doğru 

süratle gitmekte olan şoför 
HasaDın idaresindeki taksi 
Har biye de elektrik direği 
önünde tramvay beidiyen 
güzel sanatlar akademısi 
talebninden üç gence çarp
mıtbr. Bunlar direkle oto
mobil arasında kalarak ığar 
surette yaralanar•k ölmüı· 
lerdir. 

Yan2ın 
Başlangıcı 

Alsancak Mukaddesmezar 
sokaıında Bahri oğlu komis-
yoncu Şevket Ö ... cria evinde 
yangın çıktığı haber abnmıı 
ve derhal mahalline gidiJmiı 
ise de yaDgın kendileri tara· 
fından söndürillmüıtür. 

Yapılan tahkikatla yangı
nın bacmnın kurumlarının tu-
tuşmasiyle husule geldiği 

anlaşılmış ve bacayı temiılet
mediğinden dolayı suçlu 
Şevket hakkında muamele, 
yapılmıştır. 

---o-~ 

göre kahveye karııtuılacak 
maddenin nevi ve miktarı 

etikete yazılcıcak ve satıı 
öyle yapılacaktır. Murakabe 
bürosu memurları düa kav
rulmnş hndık kabuğunu 
kahve diye satan birisini 
yakalıyarak adliyeye vermiş
leıdir. Gene murakabe me
murları bazı liika mağaza
larda satılan kadın ayakka
pıla11nın çürük malzeme ile 
yapıldıklaraDı tesbit etmiş
tir. 

---o-~-

Italyada 
Nazırlar houatı toplandı 

Roma ( a.a ) - Nazırlar 
heyeti dün toplanarak muh· 
telif ı:ıezaretJeri •likadar 
eden 40 kanun projesini 
tasdik• etmi;tir. 

----o---
Iskenderiyede 
iki a irm • 

ışa-

re ti verildi 

VATAN: 

Nurun 
ioı•"1 

. ; 
Ahmet Eaıill ... " 

- latiklil ıÇ~ ~. 
cü olur mu? ly•ı.:ı ~ 
iıtiklili size dcı .. ~ 

t lt. Seo ne e ı. elik 
ıençliğe söyle 1 ~ 
uokumadıa dJI ~ 
dünya karıı1111~ 1.1. 
pııırız. Biz e••' d7 

·ııet 
lecek bir 111.~ 1,dik" 

Çocuk ıoJ 

açıldı. •-' 
_ Atatürk 

ne sağlam ener• 
diye dnıüadiiOI· .~ 

ArkadaıııP~11 
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sıktım Milli 1111 ,.,-
. t b•· .Jı 

zinde, rah• . i '!'.J 
k e ı'/ ,..4 

füı etme D bd 
Ben Aakarad• ,d•-
de yaşımıyall A 

lıkenderiye ( a.a ) - Ev· d 
velki gece lskenderiyede iki im. · I• 

atirm işareti verilmiş ve bava· Istadbuldak• """' 
dıf i bataryaları şeddetli bir hitleriodell 

1111
_., ıJ 

ateş açmıılardır. Hiç zayiat ve tatlı ca11l•'
1 

11c'-· 
ve hasar yoktur. na düıen boıl~P 

---- kl d 11 tO 
Y 1 k la ann a •" , 

ara ama Bir tekzip denilen "'~~;.ıı-1 Ser~ilimescitte Hüınü oğlu Moıkova ( a.a ) _ "Taı., yomuna 1 .~ 
Abd il b E k d. · h azılı birİÇ 01111 b "'' u a mre, en ıınne ajansı Sovyetleıin garp u- f .., .. 

· b b ı .. ı sit• / yüz vermıyen ve u ıe epe dutlaraoda askeri tahşidat laka çog~ 
evine kabul etmiyen Meh- yaptığı hakkındaki yabancı A.f'l: 

YEN( sABr met kı:ıı Ayşeyi bıçakla vü· haberleri yal lllumaktadır. 
c udu 11 u D mu h t e ı j f yer 1 eri rı. JUllllllllUlllllllUlllURmunıuııııııııınınuııııııHllllUllllllm Galebe' 
den yarahyarak kaçmıştır. fzmir Askerlik J 

Yaroh hastaneye kaldırıl- •htilll8 • y 
mıf ve suçlunun yakalanmHl ş U b e S i D d e D : ) ,.~il 
için takibata baılaamııtır. M. M. V. mükellefiyeti yo· Hiiıeyill ,,111,Ji! 

§ Çorakkapı Müze soka- luyle satın alınan nakil vaa- Bir buçulı -'_/ 
ğında Zeki oğlu Murat ida- taları paralarının mali 1ene vekayii bi•• ,ti•'" 
resindeki velespiti Mehmet sonu yaklaımıt olduiundan muttasıl ko•f~.,-111 
oğlu Hamide çarpbrarak ay- duyuca kalmamak &zere sa-

1 
dll• .Jt 'j 

·kın bu ua ~P"' lf) ğından hafif surette yaralan- hiplerinia ıubeye mtlracaatl• dut•O 
m.sına sebebiyet verdiöin· ı ı ı 'il ı kadan bl1 • • para arının a ma arı ı n o u · . fti'' ~ 
den yakalaamiıtir. nur. temın et 1 -~ 
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