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·------.. ·· Sabih, Neırtyat 

Amiri ve Bat 
Muharriri 

SIRRI SANLI 
Sencfik7,5 Lira 
6 Aylık 4 " 
SAYISI (100) PARA 

(Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

__ .. __ 
Alman elçisi 
Berline v:itti 
Belsırad, (a.a) - Alman· 

yanın Belırad elçiıi Berline . 

erın koni er ansı 

INGILIZ TAY-
0 

Y ARELERI ja~~?. • Alm~n 
Londra (a.a) - logiliz 

tayyareleri Şimali Frans ile 
Bremene bticum yaparak 
askeri hedefleri, demiryol
lara iltisak noktaların• ve 
petrol tesisatını bombala
mışlardır. Zarar mühimdir. 

Londre (a.a) - Düşman 
tayyarleri şimali ıarkide bir 
şehre blicum etmişlerdi. Bina 

zarar oldu"u ibi 

goruşmelerı 
Şangbay, ( a.a ) - Hür 

Fransız ajansının bildirdi· 

iine göre birinci seri Alman 

Japon görüşmeleri müıbct 
netice vermmiıtir. 

Bir habere göre dört 
Niıs1nda görO~melerin tek
rar baıhyacaiı ve bu g6rDş· 
melerde bir Sovyet mOıahi· 

Başkanı, Daireler Mild&rleri 
de bulunmuşlardır. 

8. Muıaffer Göker ver
-Devamı 4 üncü •ahiled•-

ALMANLAR 
Yugoslav hu
dudunda hare
kete geçecek 
Kadar kuvvetli daölldir 

Londra (a.a) - Royieria 
diplomatik muhabiri bildiri· 

Ankara (a.a) - Bllytlk 
Millet Meclisi buglln raıaa· 
mesiade bulunan 1941 mi· 
vazenei umumiye kanunuaa 
dahil ba1t daireler bitçele· 
rioio muhtelif terlikleri ara• 
sınd• müoakaleler yap1D1tbr. 
Milli piyango idaruinin 1941 
mali yılına-ait biliaçoıu hak· 
kındaki divanı muba1ebat 
eocümeotnia maıbata11 da 
okunmuştur. 

Meclis Çarıamba glal 
toplanacaktır. --o- -

lngiltereye 
120 Gemi 

Devredilecek 
Vaıinton (a.a) - Ticaret 

gazetesi pek yakıada la_ .. 



SUllFI 2 (HXtktN SESQ 

...... şEHiR HABERLERi 1 ALMA 
BEDEN TERBiYE 

GENEL DIR ~ TÖRÜ 
ANKARA YA GiTTi 

----·-----
General Cemil Taner bugün Ankaraya 

hareket etmiştir. General yol üzerınde 
buluaan Uşak ve Afyon beden terbiye 
teıkilitlarıni da teftiı edecektir. 

* * ,. 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü Ge· 

aeral Cemil Taner dlln Izmirde muhtelif 
fabrikalardaki bedeıı terbiyesi mükelleflerinin 

laeclen terbiyasi hareketlerinde bulunmuş ve 
tıftiıler yapmıştır. 

Saat 11 de Vali 8. Fuat Tuksal, parti 
mGfettişi B. Galip Bahtiyar Göker, beden 
terbiyesi teıkilit sabalar ve tesiıler dai· 
reai reiıi, B. Celil Dinçer, l1tair Bölge as
baıkanı 8. Reıat Leblebicioğlu ve diğer 
uir teıkilit şefleri Halkapınarda Pamuk 
Menıucatı Tilrk Anonim şirketi fabrikası

•• ritmiılerdir. 
General Cemil Tener, fabrika müdürlü· 

iln&n m6him bir para ıarfiyle vücuda ge
tirmiş olduğu beden terbiyesi sabaıında 

yer alanı bulunan kadın ve erkek mükel
lefleri teftiı ederek selimlamış; mükellef· 

ler bir ağızdan " sağol t 11 mukabelesinde 
bulunmuıtur. _....._ .. __ _ 

~ 

Ozırlnde esrar bulundurmak 
Keçeciler Peştemalcılarda Mehmet Ali 

otlu Saimin ilzerinde 40 santigram esrar 
b•luauak alınmıştır. 

Bıçak taşımak 
Kemer Gaziler caddesinda Halit oğlu 

Alide bir bıçık ve Ahmet oğlu Recepte 
bir ıuıtah çıkı bulunarak ahnmışhr. 

Sarhoşluk 
Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde lbra

bim oilu Aıir ıarhoş olduğu halde rezalet 
çıkardığından yakalanmıştır. 

__ DOITORUN KÖŞESi_ 

Kulak a~ırlıkları 
Böyle vak'alarda kulakta ağrı sancı, il· 

tibap vesaire asarı yoktur. Yalnız iıitme 
kudreti aıalrnıltır. Bazıa ayni zamanda 

~kulakta derin bir uğuldama da görülilr. 
itte bu gibi vekayide hastanın eYvelemirde 

ll1o•uu ölçtllrmesi pek muvafıktır. 
nf harada damarların tasallihtınü dGıll· 
l1oraı elemektir. Damarlarda katılık baş· 
JIDCa iç kalalrtaki ine.. damarlarda da 

1Jlrat bıılayor. O zaman kanın dev
.. baıale relen boıakluldar ve iatl
zbklar clolayııile kulakta ağ1rlık ve 

.......... , meydana reli yor. 
Bl1le vak'alarıa tedaviıi biraz uzun ve 

kca ı&çtlr. Ha!talar çok ıiairlenirler. 
u tedavlıi için ilk tadbik edilecek 
l1oddu. lyod tedaviılae nıaaca bir 

tlavam etmek ıırureti vardır. Per· 
ppmab, lalrıbaz olmamıh. S.ta kan 
..... ıebebı,.t verecek ıeylerclen çe• 

.U, içki içmemelidir. Sigara ya b&ı 

ul4ınlacak ••7abad pık •z adede 

YUR UMUZA 40.000 ÇU
VAL KAHV ~ G LIYOR 

Kı k bin çuval da 
riş edilmiştir 

sıpa-

Brezilya menşeli 40000 çuval kahvenin bu günlerde mem
leketimize gelmesi beklenilmektedir. Bu kahvelerden 10000 
çuval lzmire, 20000 çuval lstanbula çıkarılacaktır. Pek ya
kında gelecek olan bu malı müteakip 10000 çuvalbk diğer 
bir parti mal daha gelecektir. Alakadar birlikler tarafından 
40000 çuval dtıba sipariş edilmiş bulunmaktadır. Bunlar da 
peyderpey gel cek ve memleketimizde. bo sutetle bir kah-

ve bubraoıaın t ımamen önü alınmış olacaktır. 

----------------------~ 
ARJANTiN 

Tütün alıyor 
Boenus Ayrcs elçilğimiz

den şehrimiz Ticaret oda11-

na gelen Şub t !ayı rapo
runa göre Arjantin piyasa· 

sında Şark tütünleri fazla 
aranmaktadır. 

Binaenaleyh tütün ihracat
çılarımız Arjantinc tütün ih· 
raç edebileceklerdir. 

-EC--
Sporcular 
Gittiler 

Bliyük loönü koşuları 
münasebetile ~ebrimize gel
miş bulunan 42 vilayet atlet 
ve idarecileri dün sabah 

muhtelif nakil vasıtalırile 
memleketlerine dönmüşler· 
dir. 

Şehir lVIeclisi 
Şehir meclisi bugün öğ· 

leden sonra saat 16,30 da 

belediye mecliıi salonunda 
toplanmış ve yeni yıl büd-

cesinin milzakc resine başla
mıştır. 

---o---
BORS 
15,50 - 35 kuruştan 127 

çuval llıüm, 43 - 44,50 ku-
tan 80 bin kilo xeytioyağ, 
25,50 - 29,50 kurustan 31 ton 
susam satılmıştır. 

ilk okullarda 
tatil 

ilk okullarda ikinci devre 
imtihanları ıona ermiş, ta
lebeye karneleri dağıtıl
mıştır. 

ilk okullar bugllnden iti
baren bir hafta müddetle 
dinlenme tatili yapmıştır. 

--mm--
Gelenler, Gidenler 
Sivas mebusu B. Mithat 

Şükrü Bleda lstanbuldan, 
Denizli mebusu B. Yusuf 
Başkaya Denizliden şehri· 
mize gelmiş, Burdur meb· 
usu B. Mehmet Sanlı lstaa
bula gitmiştir. 

--ıııııuı--

M. Faik Fenik 
Ulus gazetesinin neşriyat 

müdürü B. Mümtfılz Faik 
F etıik ıehrimize gelmiştir. 

Çok kıymetli muharririmi
ze boşgeldin deriz. 

--111111--
Bin Mısır.altını 
ikramiye di!ştü 

Muhasebei hususiye vari
dat müdürü B. lbrabim Boz
oka Mı~rtabvilitı~danlOOO 
altını çıktıgıaı memnuniyetle 
haber aldık. 

Dr. Fahr· Işık 
lzmlr Memleket baataDeal 

Rontkeu müteba11111 
Rontken ve EleJ,.ırik tedaviıl 
yapılır. ikinci Deyaer Sokak 

9 No TFUff ON 25«~ 

ı ~ BUGÜNDEN İTİBAREN 1 ı 
f ELHAMRA Sinemasında ! 
ı Zevkine doyulmaz büyük bir net'e proğramı takdim ederı 
ı(l)Yalnız çocuklar tarafından, çocuklar içia yarahlınıı ı 
ı giizelliğine doyulmaz MOzik- Dans· Aşk - Şarkı filmi1 
ı9 b ç• ki •Yaratanlar- judy Garland ı 
ı 8 ar IÇe erlMickey Roo .. ey ı 

CASUSLA 
AM RIKAD 

• 
(106) 

- Benim bu iki Alman vapurUJllll' 
rinde bir randovüm var, orada çok 
mam. 

Madam Gıibl devam etti: 

- Ben kocamım 12 inci sokağı 
ve Bremen vapuruna doğru ilerle 
gördüm. Vapur baştan baıa .ıııklar 
idi. Çünkü iki saat ıonra AlmaDy•1' 
ket edecekti. Doktor paltoıuav oto 
de bırakmıştı. Ostlinde herglln taf 
çaket kalmıştı. O esnada rıhtım bO 
kaplıysa kalabalık arasında kayboldll• 
görüş kocamı son görüşiim oldu. 

Sonre ne oldu? 

- Yartm saat ıeçti, bir ıaat 1ıeçtiı 
siler gidip geliyor, Bremen vapuru 

yordu. Gece yarııını çaldı. DoktO 
eıer yok. Bu esnada; "Btıtll11 yolculal 

raya vapur kalkıyor!,, seıi iıidildi. 
"Elveda, allaha ıımarladık,, ıadaları 

etti. Koca vapur rahtımdan ayraldı.. d 
dağılmağa bışladı, fakat doktor ıerı 
medi. 

Heyecan içinde çırpınan madam 
devam etti: 

- Otodan çıktım. Rıtıma koıtolllk 
köşeyi aradım. Vapura bindim, do 
gören var mı? diye ıordum. Bu ••P 
da yoktu. Tekrar otoya döndüm, ,d 
meğe başladım. Derhel kocamıP mı• 
ile bir randevüsü olmas ihtimali b• 
geldi! 

Dudakları morarmış, kalbi heyec•• 
de olan doktoran karısı aerhıl mi• il 
telefon etmiı ve sözilaeşte bulua11111ttt" 

F af at güzel miı bu haberde• 1118 
61 oldu ve madam Grible karıı iıyaak 

vapta bulundu. Doktorun onun 'I 
bulunmadığını temin etti. 

Fakat kadın bu kerre, birçok kad 
alikası olan kocasının bir kadını• 
vüsüoe kaçtığı zehabında bulundu. 

Otomobil içinde de durmak cais 
dığı hatırına geldi. 

Fakat otoyu iedare etmek te ~ 
gelmediği için yeni garaja bir ıof 
telefon etti. 

Bütün hunlar bir kaç ıaat ıllrdll 
madam Gribi evine ancak rece y1t1fl 
ıonra dönebildi. 

Miı Muog hakkındaki ,apbeleri 
fevran etti. Gizel kadına bir dala• 
etti. 

- Son• oar --

iLAN ı(2)Sarn.kle~ici heyecanlarl•ffayat Gu··zeldı•rı 
ı aef11 bır aık maceraıı f 
ıFran111ca -yaratanlar· Ctaudette Colbert - Jameı Stevvartı Paıuk ııns•tı Tlrl 

TELEFON: 3646 11 • tlld , 
ı B u Tayyare Sinemasında ı 'rıı 81• 
:HAFTA ı Hı Ilı d lı • lı 6 ·1ı ,. 
ı lariliı Krabnıa miıadei mabıuıaaile inıilterede Bacldno· ı a apın~r a ~ın a r~ a s-M 
t hım - Saudriobam ıarayında çev,ilea 1 raf tlolayı•ı.le 1 Nı•an 114 IJ Z f S J • tamamen tabii renkli iagll- hından 3 Nı•an 1941 Perıem6• 
ı • 8 er ene erlterenia muauam tarihi filmi lıadar lcapalı balunacalc ! Nl 
SOınıyanlar: Aana Nıııle •• Adolf VValbnok (AYRICA) ı P•rıem6e •abalaınJan iti6ar 



(HALKIN SESi) 

-VI TU ·A ı M UAT 
__ ..__it DALGALARI i 

ite"' • (No.20'm!!!~~~!!!~~ 

Hülasaları -----------------
Ulusun mühim bir 

makalesi 
~ Yazan: A. Fuat Tufiseven 
• 11! söylenen şarkıyı üs-

ı..~' ~!' 
1
zevkle di~liyordu •• Ankara - Ulus gazete· 

ıiade Emekli 0ıgeneral 

lzzettiaÇalışlar ikinci lnönü 
zaferi müaasebetile neşret

tiği bir yazıda bu zaferin 
büyük ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedir. 

~~.. 1 n son· : Aıka hurmet edenler 
lal. ~~ •dea çıkaca- Bekliyorlar yarını 

~ iç• 1111 de gemiyi Seyrederek bu yerderde 
'd"'~la k•lmak mec· Aşkın dalgalarını 

() t "'' K . . k ••lcl ilçük oronun en emin bir 
ı.tid•rı~ ben senden köşesinde küme'.hılindeki ağaç 
'"•t•la · ların arasına saklanmış gibi Ttırk milleti büyük cihan 

h rbinde yedi muharebe 
cephesinde varını yoğunu 

feda ettikten sonra deha 
dört sene harbe katladdı! 
istiklal savaşında istiklilini 
ve hürriyetini kazandı. Bn
yük nizamıuı ve inkılabını 

kurdu. Başka bir türlü ni· 
zam• ne arzusu ve ne de 
ihtiyacı vardır! Ona böyle 
b;r iti zorla kabul ettirmek 
istiyenin amansız düşmanı 

olacak. Cümhuriyetioi ve 
istiklalini koruyacaktır. Ve 
elbette bu son ve azametli 
mlicadeleıinde de muzaffer 
olacaktır. 

• •• :~•den çıktık- yarı cesaret, yarı lf orku dolu 
1 ı&rebillr mi- bakıılarla etrafı gözleyen ve 

~'"'-ı yarını değil, yarının smade· 
~"•de?'· tini ona bahşedecek birini P''• p bekliyen Halmiş üstün bir 
"1t11ab •rıembe. Haf- zevkle balıkcıaın söylediği 
~"'1 ~illa& akıam, şarkıyı dinliyordu. Hayatının 
~ot,; •• kıyıdaki o dakikalarına kadar bu 

• ıe11i bekle- derece helecan duymıyan 
iti 16 kalbi, fasıJaıız çırpınblarile 

• 
11 

tayin ettin sanki söylenen şarkıya 
"- "Oı tempo tutuyordu. Şarkının 
~"-·•ı r•.. nın gel- bitmesini m&teakip duyduğu 
'e.._ 

1 
•~r. Seninle bir seale heyecandan göğ-

--~ '
1111Ye HYinçle ıüae dar srelecek kadar 

--._ ttt le kabaran kalbine daha o ka-
~l? 1 

gidebilirim dar helecan ilive etmiı 
let.. '( oldu. 
0~tdıtı •huı benim - Halmiş! 
~~ 1111 kim1eye -Sonu var-
'~l •. . l .. .................. .. 
~ •11rı ,ifalar 
'1, nı 
~ llllGJa e t•nım .. 
't'-iwt 'lldiı bu tatlı 
~ ort•l•rına doi-

~it i~la l•çmfı, bir 
til.l 6 e lıarıııında 

' 'P•re'9lr yeri 
t•~-. '1c1'11lde11 baıka 

ı. .. ~... i . ~ ÇIQ sıkı sıkı 
4-Ada. )ip. derin bir 

İzmir Sicilli Ticaret Memurluğundan: 
Tescil edilmiı olan [lzmir tütıü ile temizlenmiş 11 F6mige" 

incir Tnrk anonim şirketi) nin 25·3-1941 tarihinde adi su
rette toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu 
hlikümlerine göre sicilin 2982 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğu reamt mObrü ve 
F. Tenik imzası 

1 : Zıbıtname 
2 : Hissedarlar cetveli 

ZABIT NAME 
lımir Tlıtsn ile temizlenmiş "Fümige" iucir Tilrk anonim 

şirketi hissedarlarının 1941 senesi Mart ayının 25 inci Sah 
güail saat 15 te ıirketin lımirde Atatürk caddesinde 2 
numarada kiin yazıhanesinde uıulen tanzim edilen hazırun 
cetvelinde yazılı biasedarlar haıır olduğu bılde yapılan se
nelik umumi toplantı11 zapttdır. 

Toplantıda Ticaret Vekilctini temıilen Komiser Bay 
Cevdet Arıkurt hazır bulundu ve 9600 hisseyi temsil eden 
7 aza topla•hda meYcuttur. 

Komiser, toplantıya davet ilinını ve huzurunda imza 
edilen toplantı yerinde asıh hı zırub cetvelini ve duhuliye 
varakalarını tetkik ederek davetin usulünde yapıldığını ve 
içtima hisabının mevcut olduğunu biaaenaleyb celıenin 
açılabileceğini beyan etti. 

Şirket esas mukaveleeamesiain 58 inci maddesine tevfi
kan toplantıya J. R. Jiro riyaset elti. 

En fazla rey sahibi VV. J. Jiro ve J. Fidao rey topJı .. 
mağa ve Hüıeyin Ahuoğlu katipliğe seçildi. 
Ruınamede yazılı iılerin müzakeresine geçilerek idare 

heyeti ve murakıp raporlariyle bilanço ve kir ve zarar 
hesabı ve mevcudat defteri okundu ve aıağıda yazılı ka· 
rerlar ittihaı edildi. 

1. - Okunan idare heyeti ve murakıp raporlarının tas· 
vibine, bilanço ve kir ve zarar hesabiyle mevcudat defte· 
rinin tasdikine ve idare: heyeti azalarının geçen idare dev· 
resine ıit muımelittan dolayı zimmetlerinin ibrasına karar 
verildi. 

2. - İdare heyetinin teklifi veçbile safi kir olan 6039.88 
Tlirk lirasını "Fevkilide ihtiyat akçesi,, hesabına geçiril
mesine karar verildi. 

3. - Bay Marael Rusao ve Fernand Braggiotti'nin ye-
rine tayin edilen Tayyar Şefik Çulluoğlu ve Aziz Paker'in 
azalıkları tasdik ve şirket esas mukaveleaamesinin 22 inci 
maddesine tevfikan idare meclisinin uıulen ıillftıünü teıkil 

l Niıaa lMJ 

HALKIN SESi HA KIN SESiDiR 
Belediyemizın bu derde de 

bir derrn bulaca:iına 
şüphemiz yo~~tur 

Geçen akşam karşıyakada iskele kahvesinde, yazı arka
daşlarımızdan birinin de bulunduğa, bir grupta Karııyaka• 
uıo Alaybey ttamvayl rının kaldırdmasiyle o ıe nt balkıanı 
uğradığı müşkilattan bahis açılmış. 

Gruptan biri: Doğrusu belediye demek halkın istirababaı 
1 düıünen bir mÜ"ssese demektir, mukaddemesiyle söze baı

iıyarak, o da A!ayb .. yi halkından olmak itibariyle yana ya· 
kıla belediyenin h re kete geç nesi lüzumunu ileri ılirdil. 

Bir diğeı i: 811 h ttın vuıdatı masr fını korumadığından 
beledi;-cnia de oraya otobilslerin iısiz kaldığı bir ıaate glln· 
de bir i'ıi sefer y ptırdığıaı, fakat ba seferlerin vapur ••· 
ferler!yle uygua g.=lınenesi yüzü1den binenlerin az oluğ11aa 
ilive etti l 

Belediye halk ile kai ndir. V arıdat varmıf, yokmuı hal
kın istirahatı bir baktn. Halkın ııtırahatı uğrunda her ıa· 
man ku.a bakılmaz. 

Bu dilekleri yapan bir halk kitlesi olduğuna göre bele• 
diyemizia bu derde bir de,,a bulacağına şüpemiz yoktur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDI R 
±asa ,+ +s e}ı' s 

Bayman'ın yeniden intihap olundu. 
4. - Şirket hesap murakaplığına H. Hufuı'un tayhıi•• I 

karar verildi. 
5. - idare meclisinin azalarına h.6r toplantı için her bi

rine beıer lira hakkıhuzur ve hesap murakıbına senelik 
200 lira ücret verilme.sine karar verildi. 

6. - idare Meclisi azalarından her birinin ıirketle biı· 
zat veya bilva11ta herhangi bir muamelede bulunmalarıu 
ve şirketin iıtigal mevzuu ola iılerle meıgul olabilmelerine 
izin verilmesine karar verildi. 

7. - Yukarıda yazıla bilcümle kararlar mtltefikan ittibaı 
edilmiş ve ruznamede görilıülecek bir cihet kalmadıjıadaa j 
toplantıya saat onaltıda nihayet verilmiıtir. 

.Rey toplamağa memurlar : Kitip : Reiı 

imzalar okunamadı imza okunamadı imza okunamadı 
Ticaret Vekileti Komiseri 

C. Arıkurt imzası 
15 kuruşluk damga pulu üzerine (lzmir Tütsü ile temizle•-1 

miş, "Filmige,, incir Türk Anonim ıirketi] 
mührü ve 25/3/1941 tarihi 

lzmir tütsü ile temizlenmiş (Fümige) İncir Türk Anoaim 
ıirketi hissedarları senelik adi heyeti umumiye toplaab11ma 
25 Mart 1941 Sah giinü saat 15 te ıirketin lzmirde Ata
türk caddesi 2 No. daki yazıhanesinde yapılmaaı hakkında 
idare heyeti tarafından vaki davet lzmirde mUnteıir Halkın 
Sesi gazetesinin 9 Mart 1941 tarihli nüshaıında ilin ediJmif 
ve firket merkezine m\iracaat hisselerini gösterir veıailda 
ibrazı üzerine kendilerin\.: duhuliye varakası verilmiı olaa 
hissedarların aıağıda isimleri ve hisseleri adedi ile r•J 
miktarı yazılı olup toplantıda hazır bulunmuılardır. 
fun H~e R~ 
No. 1.sim ve adresi miktarı adedi lmı111 

------- --- --
1 Bay J. R. Jiro 4080 10 J. R. Jiro 

Borneva ismet lnönü cad. 
2 Bay Vilyam J. Jiro 4000 10 J. Jiro 

Bornova. Çayferab sokağı 
3 B. Aziz Paker 50 1 A. Paker 

İzmir, Hdaci Kordon 
4 B. Tayyar Şefik Çulluoğlu 500 10 Tayyar 

Karşıyaka 
5 B. Marsel Ru1So 300 6 M. Ruıo 

lzmir, Atatürk cad. 398 
6 Bay j. Fidao 550 10 J. Fidao 

Bornova Uzun sokak No.2 
7 Bay Hüseyin Abuoğlu 200 4 H. Ahuoğla 

Karşıyaka Kemal Atatürk 
caddesi 

Yukarıda isimleri y•zılı hissedarlar isimleri hiıaııaa im
zalarını huzurumuzda koymuılardır. 

Katip Umumi heyet reiıi 

Ticaret veklletl 
Murakıp komiHrl 
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RADYO 
GAZETESiNDEN 
Hırvat mebusları diln içti

ma oderek doktor Macekin 
kabineye girip girmemesine 
karar vereceklerdi. Tahmin
lere göre Hırvatlar Aıman· 
yanın ileti olmaktan çekine
celderdir. 

Alman radyo ve ajansları 
Mariborda Alman ekalliye
tiae karşı kötü muamelerden 
bahsediyorlar. Ve tehdit ma· 
kamında olan Alman ve ltal· 
yan tebalarının geri çağırıl-

ı dıklarını bildiriyorlar. 
1 Bundan maksat mihverin 
Yuıoılavya aleyhinde harp 
açmak olduğunu beyan ede
rek Belırad hllkümetini ve 
Yuıoslav milletini korkut
maktar. Ayni tradyolar bu
glnkü hlikumetin üçlü pakta 
riayet edemiyeceğini bildir-
mektedirler. , 

Bu haberleri musirrane 
ortaya yaymalarının sebebi 
yeni Yugoslav hükOmetioden 
"Biz de pakta~ riayet edebi
liriz" teklinde bir teminat 
koparmaktır. 

Bulgar radyosu dün Ber
liade devlet reisi Hitlerle 
Mueıal Göriag ve Mareıal 
Kaytel araıında bir içtima 
yapıldığını ve bu içtimada 
Yugoılavyayaya karıı alına· 
calr tedbirlerin görüşüldü
ilnil bildirmiştir. Alman 
ıazeteleri ise "Her şeyi 
Alman askerlerinin düzelte· 
cejini,, yazmışlardır. 

INGILIZ GAYRETLERi 
Bu tehlike karşısında in. 

ıiliz nazırları Atinaya gel
miılerdir. B. Aotony Edenin 
tehlike mıntakasına yakın 
bul11H1ak istediği aalaşılı
or. Atiaıdaa Belg-rada git· 
esi de muhtemeldir. 
lngilterenin Yugoılavyaya, 

tecavüze uğradığı takdirde 
Jtdi iktidarında olan biltOn 
yardımları yapmak vadıode 
bulunduğu malumdur. Bu 
yardım me1ele1iui yakından 
g~rllımek için lngiliz hari· 
cıye nazuıaın Belgrada git
mek iıtemesı ıkla yakındır. 

Jıpon hariciye nazırının 
Berlini ziyareti Yugoslavya 
iakdibıaa 11st gelmiıtir. 
Romaya ziyaret gllnleri de 
ltalyan donanmasının ağır 
hezimetiyle karşılaşmakta
dır. Hatırlardadır ki B. Mo· 
lotofua Berline vardığı glla· 
lerde de ltalyan donanması 

1 Tarantoda büyDk bir hezi. 
metle karıılıımışh. Matauo· 
kanın Roma ziyareti Berlin 
ıi1aretinden daha ıönük o· 
lacajı tahmin ediliyor. 

Hırsızlık 
K&ltüıparkta Yusuf oğ· 

lu Mustafa; Alman pavyo· 

DUDa ait 50 lira değerinde 
bir adet kristal camı çalarak 

16tlrmekte iken yakalan· 
ıtar. 

8. Muzaffer 
Gö • 

erın 

Konferansı 
--!111--

- Baştarafı 1 nci sahifede -

diği konfcranata bilhassa 
demiıtir ki: 

"- Heıp tehlikesinin her 
gün sahasını geniıletmek 
istidadında bulunduğunu gö
rüyorduk. Derhal tedbir al
mak lizımdı. Bir gün vatan 
bir tecavüz tcblikeıine ma
ruz kahra• yalnız dahi olsak 
istiklalimizi ve yurdumuzu 
müdafaa için mukavemet 
etmekten başka bir şey ya
pılmesı imkioı yuktu. 

Milletimizi • tarihin~, şere-~ 
fine ve terbiyesine uygun 
olan yegine karar bu olabi
lirdi Ve budur. 

Müteakiben bugfinkü va· 
ziyetin icaplarını tahlil eden 
hatip siyasi ve diplomatik 
tedbirlerin yanında asked 
tedbirlerin de barbı hudut
lardan ve emniyet sahamız· 
dan uzaklaştıracak ve ica
bında vatan müdafaasını te
min edecek en müessir bir 
tedbir olarak telikki edil
mesi ve bu yolda hareket-= 
geçilmesi tabii olduğunu ve 
bütlin Türk ordusunun her 
zamankinden daha kuvvetli 
bulunduğunu ifade etmiş ve 
vatan menfaatlerinin icap· 

)arını Türk milletinin bütün 
ıuuriyle müdrik bulunduğu· 
nu ve kendisine tam bir 
inanı olduğunu, bütün mil· 

letia müşterek sevgi, hür· 
met ve itimat ile Milli Şe
fimiz İtmet laönünün ctra· 

fında tek bir vücut gibi 
toplanmıı bulunduğunu te· 
barüz ettirmiş ve "bütün 

gayretlere rağmen bir teca
vüze maruz kalırsa Türk 
milleti bu mücadelede ken-

disine düşen vazifeyi hiç 
tereddüd etmeden ve tıui· 
hine, şanına, şerefine liyik 
bir surette ifaya hazırdır,. 
sözleriyle konferansın" ni· 
hayet vermiılir. 

. 
Beledıye Mü-

fettişinin evini 
souanıar uakalandı 

--w-Ow-

Karantinada İsmail oğlu 
Tahsin, Hüseyin oğlu ibra· 
bim ve Ekrem oğlu Cehit, 
bundan beş gün evvel bele-

diye zabıta müfettiıi Hüıe· 
yinin evine girerek 20 lira 

ve bir tabancası ı çaldıkları 
şikayet edilmiş ve suçlular 

yakalanarak mesrulr tabanca 
ile 15 lira elde edilmiştir. 

Bu çalışkan Karantina 
başkomiscri Niyazi, komiser 
Nihad ve diğer zabıta me· 
murlarını takdirle anarıx. 

[AAtklN sEsl] 

IMRALI 
ADASINDA 
FAALiYET 

--811--
lstanbul - lmrab adasın· 

daki mahkumlar kendi va· 
sıtalarile adada güzel bir 
vapur iskelesi yapmışlardır. 

Mahkumlar, lmraliye va
pur iıletilmesi hakkında te· 
mennilerde de bulunmuşlar· 
dır. 

Deniz yolları idaresi, mah· 
kümların çalışmaları netice· 
sinde güı:elleşen İmrali ada· 
sına heftadı bir sefer yıpıl
m1Sına karar vermiştir. İlk 
sefer gelecek hafta icra olu· 
nacaktır. 

Britanya kuv
veti ri Adisa -
baba önünde 

-- --
Kahire (a.a) - Oıtaşark 

lngiliz umumi karargihının 

tebliği: 
Trablusgraptaki vaziyette 

deiğşiklik yoktur.Eritrede kuv· 
vetlerimiz ilerlemektedirler. 
Dirdauva zaptedildikten son
ra kuvvetlerimiz Adis-Ababa 
yolunu kimilen tutmuş bu
lunmaktadırlar. 

Alınan esirlerin mikdan 
gün geçtikçe çoğ•Jmaktadır. 
Ganaim arasında birçak top 
ve mühimmat bulunmakta· 
dır. 

El basan 
Tarablusg 
bombala o 

-----
Kahire ( a.a ) -

hıa.va karargahının t• 

lngiliz tayyareleri 
vutlukta Elbaıanı ,ıaaal 
rikada Trablus limanı•• 
vaffakıyetle bombalı 
dır. Trablusta doklarlt 
rol tesisatlara tahrip 
ve Cicikaya bllcuaı ,dl' 
dilşman tayyaresi d 
müıtür. Maltaya dtltdl .. 
yarelerinin yapmış old 
akınlardan hiçbir b•.,ı 
dedilmemiştir. 

--o 

Yugoslivyayı Arnavutlukta Amerikad 
Terkeden Almanlar Bir ita yan mu- Alman, ltalgan il 

gakında tekrar kavemet nok- nimarka vapurl 
dönecklermlş? ! tası zi'ptedildi müsadere adl---o-- -

---o- w --o--

Belgrad, (a.a) - Alman· 
lar şimdi köylü partisini 

kazanmak istiyorlarsa da 
hay.11lle karşılaşacaklardır. 

Köylü partisi demokrasi 

tarafdarıdır. Alman propa· 

gan<iası şimdi mütemadiyen 

yaygara yaparak giiya Yu· 

goslavyada Alman tebaa

sına mezalim yapıldığından 

bahsetmektedir: Yugoılavya

dan giden ilk kafile Tam· 
şıvara varmıştır. 

Almanlar Belgradı terket
mektedir. 1100 Alman Tuna 

yolile Almanyaya hareket 
etmişlerdir. Bu Almanları 

bizzat Alman elçisi teşyi 
etmiştir. 

Giden Almanlar mobil
yalarını bıraktıkları ev sa
hiple_rine bir ay sonra tek-

rar geleceklerini söylemiı· 

lerdir. lngiliz kadınları Bel· 

gradı tcrkederek lstanbula 
gitmişlerdir. 

ltalyanlar da Yugoslav· 

yayı terketmektedirler. 

---imi--
YENi SABAH: 

YUGOSLAVYANIN 

Yeni Polltlkası 
Hüseyin Cahit Yalçın 

Yugoslavya Balkanların 

sulhu bakımından kuvvetli 
bir kaledir. Ayni hattı hare

keti takip eden Türkiye de 

Yugoslavyayı mOtenazır di
ğer bir kaledir. 

Bunlar iki cenahta hazır, 

uyanık, her fedakirhiı göze 

almığa azmetmiş bir halde 

durdukça Balkan yolu buton 

iıtili huıların• kapanmış 
ıayılabllir. 

Atina - Locdra radyosu 
S. 8,15 Yunan resmi tebJiği: 
Mahalli keşif harekiti olmuş 
vel ltalyan mukvemet nok
tası zaptediidilmiştir. Burada 
6 sı zabit olmak üzere 200 
nefer esir alınmıştır. Düıma 
nın bir tayyaresi düşilrül
müştür. 

--o---
Sıhhiyede 
Tayinler 

Doktor Nazım Kağıtçılar 
Aydın viliyeti Atça beledi· 
ye hekimliğine, lzmir mer
kez belediye tabipliğine tayin 
olunduğunu yazdığımız Afyon 
merkez belediye tabibi Dr. 
Avni Tanın Selefke hasta
hanesi opertörlüğOne tayin 
edilmişlertir. 

BELEGRAD 
Beledige reisi azledildi 

Belgrad, (a.a) - Yugos
lav kralı ikinci Piyer 
Belgrad belediye reisini va· 
zifesioden ızletmiştir. 

--Dlllll--
Karııuaka hOkOmet 

tabibi 
Karşıyaka hükümet tabibi A. 

Ôzyemiaçinin maaıı 50 liraya 
terfi ettirilmiştir. 

Çakı ile 
Yaralamak 
lkiçeşmelik caddesinde Ib

rahlm oğlu Muzaffer bir 
münakaıa yüzünden lbrahim 
oğlu ismeti çıkı ile baca
ğından hafif surette yara
ladığından şikiyet edilmiş 
ve tahkikata başlanmıştır. 

Satılık iki ev 
Balhkuyuda Sucu sokağın

da acele ucuz satılık 53/54 
No.lu iki evi görmek iıtiyen· 
fer ıokak karşısında bakkal 
lbrabime mllracaot etsinler. 

5-1 

Vaşinton (a.a) -
bu hafta içinde ,__ 
limanlarında buluaı• 
ton hecmindeki Aldll111 

yan ve Danimarka ' 1 

müsadere edilmiıtir. 0--
AKDEM, 

Muharebe•• 
de Italy~ 

dan üçb1 ,, 
bahriyeli 

Lo.ıdrı, (Londra 
8.15) - Amiralhk d• 
resmi tebliği: -

Akdeniz muharebt .. 1 
kında aıiitemmiaı iP': 
lar gelmektedir. sır 
kruvazörü göıterdijİ ~ 
mıbereti aayesiade 
donanmasını tuıai• 
mek ıuretile pıob 
mecbur etmiıtir. lfd 
muharebesi tiaıdiy• 
miıli görlllmeaıiı bir 
ma olmuştur. Dört 
reden ltalyan do• 
ateı altına alan ~ 
filosu biranda ıı-1 
nanmasn ı kızıl al•' 

bırakmııtır. ÖloO di 
bahriyelilerin ad• 
dir. 915 bahriyelid~ıf 
esir alınmıştır. 9110 .,.,, 

sında 35 AlmıD ot 
topçusu butuamutl ' ----..,., 

Matsuo"' 
Romada ~ 

Roma (a.a) - J
riciye DIZUI s. 
Romaya gelmiıtif• 
Japon ve lalyaD b~ 
ıtıslenmişti. ı.tı•Y~ 
ciye nazırt Koat 
fıadan istikbal 


