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Kahire, ( • ) - Ş:ırki Af

rikadaki lngiliz baskumau· 
daahğının tebliği: İt lyanlu
rın anudane bir şekilde 

yapmakt olduk! rı muk · 
vemctleri kmlmış ve Des!İye 
şehri kuvvetluimiz tatefın· 

r 
o 

----o--
Adis Abnba (a.e)-lmpe

ralor H .. ıle SC"lasia için ya· 
pılmakta olan hezırhklar 
ikmal edilmiş ve şehirde bü
tün evler Habeş bayrnkl. · 

rile don hlmışhr. H beş 
cengt.vt!rleri bütün skeri 

a 

eırt7at 
Amiri ve Bq 

Mub rriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 7 ,5 Lira 
.6 Aylık 4 "-~ 
SAYISI (100) PARA 

an Şan
- Şekin 
ah si 

--o---
Çung-Kirıg (a.o) - Çi 

başkum odanın eşi bayan 
Çan-Kay·ŞE.k r dyoda bir 

bit hede bulun r k ezcümle 
demiştir ki : 

ı d •. n z ptedılmişlir. Düşman- v1;.: t yy re üslerini kontrol· 
leri )tına lmışlıudır. 

Japon)al"e karşı Çio mu
kavemeti dört Benedeubeıi 

devam etmektedir. Bu müd

det zrufında 50 60. milyon 
kişi hicret etmittir. Bir mil

letın maneviyatı bozolmı ya

rak SBğlam k hrs o millet 

Ankara ( .a)-Royter, in· 
giftere başvekili Çörçilin bu 
akı m r~dyo ile söylediği 
nutkun a~ r ğıdaki bulisesıın 

1 

vermekteriir: 
Yuoaohlatr mı: ruz bulun

dukl rı ölü,n tebliı<Fsi ltat• 
şmnda kec<iılerioe yardım 

elmekliğtruiz içio biı.e dö~
düle• ve b ı: de onlara yıır 
dım etmemeıhk edcmeıdik. 
Bunuo içia kanunla vardır. 
Bu k ı unları ihlal etmek 
lngıli~ iınpar torluğunuu şe

refi içia fda!utli olu rdu .• O 
ıeref olmaksızın bı.arbı k -
unmak ümidiruiz de olmaz 
ve barba kozaıımağa da la
yık olmayız. Asktri moğ' fı· 

biydler ve hahler tamir 
edilebilir. Harp talihi:ıin cil 
Hl~ri vardır, müteh vv•ldir, 
Fakat ayıp bir bar.:l<ct bu- 1 

gün bütün dünyada mazhar 
olduğumuz ri yet ve hür
meten bizi mahrum bırakır 

ve bayati kuvvetlerimizi kı· 
rar. Yun nistan kom~ul rı· 
nın, bizim müdahalemizle 
Yunaai.ttanl bcrab r mu· 
k "Vemete ikna edebilecek
leri hususunda ciddt bir 
ümit vardı. 

Yugoslav faci sı şu olmuş
tur ki bu cesur milletin Na· 
zi arzusuna boyun eğerek 

rezilane bir masuniyetin • • 
atinin çılacaiıaı ümit eden 
bir hükümet vardı, 

cl:.ın esir ve mühim mikt rda 
malzeme n!uımıştır. 

---o---
·--o--

al aga 
cumda 

.,. 

apll n U.. nihai zaferi her halde elde 
- a eder, sar 11okt r s o as Şimdi Çin ordul rı maka· H Moskov , (eıı.a) - Bit -

raflık paktının ta diki üze- bil hı ruza geçmiş buluna-Malt ( a.a ) - Düşman 
tayyareleri dün Malta üze
rinde uçar k bomb etmış-
1 rsa da h s r yoktur. 

rina St lin ile Mat&uk ara• yorlar. Kıtal rımız Cikibam,. 
sında yeniden dostluk tel- Veneço şebilerine girmiıler-
gr f1 rı te ti edilmiştir. dir." 

---....--.. --· ~--------

•• os ce 
Istanb 
ar s nda 

----o--

e 

lstanbul, (Husu i) - Ro· 
manya seyrisefain acentesi 
b deme, Köstence ile lst n-
bol ar sınd baft d iki · 
vapur seyri y pılm snı ka-
rar vermiştir. 

Romanya vapurl rı, her 
hafta Sah ve Cuma günleri 
1 tanbul gelecek ve hafta
nın iki gününde de bur dan 
Romanyay gidecektir. --o--

Hm g 
• 1 gaz 

om a ndı 
Londra - Londr radyosu 

S. 8,15 remi tebliğ: 

logiliz t yy releri Ham
burg büyük miky sta bir 

hücum yapar k b hri üsleri 
bomb rdım D etmişlerdir. 

Emden ve Bremeo bomb -
lanmış ve 'bur lar yük!Sek 
infilaklı bobmalar tılmışbr. 

K bire - Londr r dyosu 
S. 8,15 re mi tebliğ: 

lagiliz tayy rel ri yeniden 

japo 

Be 

Ha ici
azı IDID 

anatı 
--o.--

Tokyo, ( .a ) - Avrupa 

ey hatinden dönen Japon 

hariciye n zırı Mat~uoka bir 

toplantıda ezcümle demiı

tir ki: '1Eğer imkin olıaydı 

y rındau itibaren Almanyada 

y pıldığı gibi, buradada 
kontrol t bi tutardım. Fa· 

k t bu i zamana mutavak· 

Şimdi Akdeniz mıntaka
sında barbıa denizde, çöl
de ve bilhas a havada anu
daoe mütenevvi, şumullü 
olacajıoı b klememiı lizım-
dır. · 
Şimdi B ikan devletlerini 

çiğnemek ve k ndilerile 
Yunan v Yuio lav millet· 
lcri rasınd bir k n ve kin 
aehri kıtm k ıuretile Al
m nları bnt y pıp yap· 
madıkl rıaı gör cefıiz. 

i Yunanistandaki Avust
ralga kıtaıarı hakkında 

Bing ziye hllcum edere 
askeri hedefi re bomba t
mışlardar. 

Hedefler rı.uıında u ku
l si, ordu kar rg hı, petrol 
depol rı v~ :dır. 

kıftır." 

Bil"bire M tsuok Japon

Sovy t p kb için de şuaları 

söylemi tir: 

- Dev mı 4iiacn s hifede -

• 

Sidney, (a. ) - Avustu- 1 
r lya M tiye N zırı vekili 

1 Yun niıtand bulun D Avuı-
turalya kıtal rının muvaff • l 
kıyetli bir urette t bliyeleri 
yapıldığını bildirmi tir. 

Dcrne ile B rdiye ır sm
da petrol taşıy n kamyon
yonl r y pıl p hücumd ğır 

zayi t verdirilmiştir. 

"Bu p kt J ponyaaın kar
şılaşm kta olduğu müıkülit
ları izale etmiş değildir •n 
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Bostanlıda yapılan 
atı~ müsabakaları 
çok heyecanlı oldu 

Beden terbiyesi lzmir bölgesinin tertip 
ettiği lliıbabmr atıı müs bakaların dün 
Karşıyakada Bostanlı alanında b6yük bir 
meraklı kalabalığı öniinde yapılmııtır. Bu 
miiıabakalara Daran Domuza av ilibile 
eadabta baılaamıı ve İzmir Avcılar cemi
yeti birinci gelerek Beden terbiyemi aenel 
direktörlüğüaBn kupasını kazaamııhr. Bu 
atışlarda Hakkı Altıntaş birinci, Murat 
Taıer ikinci ve Hüseyin Eriı üçDncü ııel
mişlerdir. 

22 çap mavzer atııın4a Mehmet Adar 
birinci, Hakkı Altıntaş ikinci, Mustafa 
Gir üçüncll gelmiılerdir. 

Uçan kuı hedefine ahı müsabakalarında 
lzmir, Karııyaka ve Bornova kulüpleri 
müsavi puvan almışlardır. 

E~ son yapılan güvercin atışları çok 
heyecanlı olmuş ve bu atışlara tanınmış 
niıa~cı avcılar iıtirak etmişlerdir. 

Şeker hakkında çıka
rılan haberler yalandır 

lstanbul - $el.er fiatleriain yükseleceği 
hakkındaki ıayialar münasebetiyle şehri
mizde bulunan iaıe milıteşarı bu hususta 
demiştir ki: 

Son &inlerde piyasada ıeker fialerine 
1eniden um yapılacağı şayi olmuı, bu ıayia 
lar üzerine bazı kimselerin fazla mikdarda 
ıeke ıabn aldıkları, bu sebeple şeker satıı· 
larınıa normalin üç dört misliGe çıktığı gö
rülmüştür. 

Şeker fiatlerine yen den bir zam yapı
lacağı veya teker satışlarının vesika usu
lüne tibi olacağı hakkındaki haberler kati
yen doğru değildir. 

_ OOITORUN KÖŞESi _ 

llKBAHAR TEDA VISI 
Vücuttaki zehirleri çıkartmak 

için kolau bir usul 
İJkbabar yaklaşıuca bütüa vücutta, bi.

haasa cildinde bir yorgunluk ve gevşeklik 
hiaseder. 

Uzun kı, ziyafetlere, balolara, giderek, 
yenilen ve içilenleria, uykusuı kalmanın, 
yüze fazla makiyajında tesiri görülür. 

(HALKIN SESi) 

_Şehir Haberleri ·all.'IB 

Pancar -10 pa-lHam de i fiyat 
ra za~ yapıldı / arı y~~seliyo r 

Aakaradan bildirildiğine · 
göre, şeker p acarı istibsa
Jlbnı arttırmak ve pancar 
müstahıilini yeniden teıvik 
etmek için bazı kararlar alın
mıtbr. 

Ham deri fiyatlarının ıe 
bepsiz yere yiikseldiii gö 
rülmüşt6r. Fiyat murakabe 
bürosu, fiyatları yükseltenler 
hakkında takibata giriımi~ 
tir. Evvelce yüzde 25 kirfa 
satılan ham deriler, son 
günlerde yüzde elli, batta 
yüzde yüz kirla satmıya 

-
-

. 

Bu kararlara nazaran pan
carau kilosuna 10 para zam 
yapılmıştır. Aynı zamanda 
ekin için köylüye avans ve

rilmesi de kararlaştırılmııtır. 

Temsil 
C.H.P. Gadler ocağı tem

ıil kolu dün gece (Yanlıı 
Yol) piyesini temsil etmiştir. 

Piyes muvaffakıyetle t m
sil edilmi, ve rençlerimiz 
ıık sık alkıılanmı~tır. 

Pek çok muvaffak olan 
geaçlerimiıi t kdir ve teb
rik ederiı. 

----o--
Belediye Mec
lisi top landı 
Şehir mecli hugün öğle

den sonra Dr. Behçet Uı'un 
riyHetinde toplanmıştır. 

Altın fiyatı 
Alt.o fiatleri düşmeğe bRş· 

lamıştır. Bugünkü fiyat 27 
70 kuruştur. Külçe altının 
gramı 359 kuruıtur. 

---o---· 
Gidenler 

Trabıoa mebusu b yan 
Salise Ab noıoğlu Anlıaraya 
Maois mebusu bay Hüsnü 

Yaman Manisa ya gitmiıler· 
dir. 

--~--

baılamıştır. 

Bir iddia 
Kordon gazinosunda bir 

hidisc oJmuıtur. Gazinoda 
fazla içki içerek sarhoş olan 
lbrahiııı oğlo Sabri Arslan, 
zabıtaya mür caat ederek, 
Hasan oj'lu Mehmet Ali 
Erkaya ve Must f oğlu 
Zil~ni Orper adlartndaki gar
ıonların tarboşlaiundaa iı· 
tifade ederek cebinde bulu
nan 775 liraıını aldıklarını 

iddia etmiıtir. Tahkikata 
başlcnmışhr. 

--113--... 

Portsait yoliyle 
Petrol getirilebilecek 

Portsait yolile memleketi
mize mühim miktarda petrol 
ve benzia getirileceği haber 
olınmıştır. ilk partiain 4, 5 
bin ton aranında olacağı 
söylonmektedir. 

I Fırsatı kaçırmauınız J 
: Enternasyonal Fuarına : 
ı Hazırlanınız! : 
: Ek Ot!omi varhğımızm, ı 

ı 

ı bizlere refah ve saadet ı 
ı veren güzel soaoçJarını, : 
ı her yıl topiu bir şekilde 
ı Gösteren, mallarımızı içe ı 
ı ve dışa tanıtan izmir en· ı 
ı teınasyonal Fuarına hazır
: Janını:ı! ı 

ı 20 Ağusto 20 Eyltıl ' 
Bu mevaim bir hafta yapılacak bir kür T • 

ia1et basittir: ayın Dr. Fahri Işık 
Haftanın beı gü11ü ayni, iki günü deği- Bayındır kaymakamı Rem- lzmir Memleket baataneıl 

tik tarz tedavi edilmektedir. zi Ülkü Maoiıa vilayeti ida- Rontken müteha11111 

b · .. 1 • · Rontken •• ElelJtrlk tedu·lıl 
Küre cuma günü başlamalı. Bugün, vü- re eyetı aza ıgına tayın J•pılır. ikinci 81.yier Sokak 

cuttaki tokıinekleri çıkartmak için uyanır edilmiştir. 1 Nı> T2L~VON. 'b ~ 

uyanmaz •ıkıımış portakal suyu içmeli. :ELHAMRA s· d ı 
Uzun gün hiç birşey yememeli, her ıaat ı ınemasın BBugün ı 

baıı seker1iı. portakal suyu içmeli. Arzu :Eıi görülmemiş bir zenginlikte güzeUiğinc doyulm z nefis ı 
edilirae içine iki parmak madeu ıuyu da :ve zengin (1) HATJ LA E J ı 
k 

ı bir proğram • t 
ataıtırıl~bilir. t(lngilizce)!Yarat nlu:Robert Taylor·Greer G rM>D·Ley AyıesJ 
Akıam yemeği~olarak suda pişmiı havuç, ı (2) Ç tlatırca11na güld,üreo bir komedi şaheseri : 

kereviz, pırasa, patates, pirinçten yapalmıı ı 3 Palavracılar At Yarl'larında ı 
yağıız sebze çoıbası içmoli ve erkeD yatıp ı Y Fıanıııca : 
uyumalıdır. ı :va~_atanlar_:Amerikanın üç şöhretli komikleri Ritz kHdeşlerı 

Cummrtesi, pazar, pazartesi, sah ve çar- :(3)0ksüz Ordek-Tabii renkli barikülide uc-fis caDlı resimler i 
ıamba günleri sabah kahvaltısından bir t4Foks jurnalda en son ve en mühim harp h•berleri ve Modaı 
çeyrek ıaat evvel bir barda · h vuç suyu ı TELEFON: 3646 

içmeli. ı T~yyare Sinemasında f 
Havuç ıuyunu hazırlam k için bir buçuk ıMeıhur rejisör Frank Carpa ta.rafından v z'ı sahne edilen: 

bardak ıuya 50 gram bavaç doğramalı ve ıeD büyük sinema artistleri-Jean rthur· jftmea Stevvart·Lioaı 
kayaatmalı havuçlar yumuşak olunca suyu ı B rrymore torafından temsil edilen Fr nsızca sözlü ı 

.azm•u, bir tutam tuz •t•ra" sıcak ike• ıı Para Beraber Gı·tmez ı: 
yudum yudum içmelidir. 

Tuvalet yapılarken yOze ve boyuna par- ı Ayrıca: Esrarengiz Katil (Fedakir Köpelıc) ı 
mak parmak ucları ile masaj yapmalıdır. ı Matineler: Eararea2lz katil 2 - 5,15 • 8,15 Para beraber : 

- Sonu oar - C rtmez 3,25- 6.25- 9,20 Paıar gllaleri 12,30da illve ıeanı ı 

• 

SPOR 

Ankara _-;,;;ili .. ::.:-:~arın•~ 
19 M yıs stadında Altay-Eskişehir ~ 
spor ve Altınordo Gençler birliii at 

devam edilmiştir. f 
ilk maç Demirspor· Altay arallDd• :ti"' 

mıştır. Birincı devreyi 1-3 galip 
1 jlı 

Demiraporlular ikinci devrede dab• 
gol yaparak oyunu 1-7 kazandılar •.. / 

ikinci maç Altınordu ·Geaçler birbi'S i 
sında yapılmışbr. Birinci devren.iD. ',1' 
dakikasında Altınordulular Saıd•11 1 
ile ilk golO çıkarmış ve devreyi ı·O J,,r_ 
bitirmişlerdir. Fakat ikinci devrede 1 
ıer birlij'i iki gol yaparak oyust" 
kazanmıştır. ı.ı'; 

lstanbul (Huıoıi)-Milli küme ııı•ç 
dün şeref stedında devam edilıniıti':~ 

ilk maç lstanbulspor - Harbiye.' }. 
yurda arasında yapıldı. Maçı Sefi01

1 

idare etti. " ' .~ 
ilk inlardııı itibaren havanı11 •1~ 0 

v • b " b•' masıua ra gmc!n ıstan ulıpor ıerı d 
çıkarıyordu. Harbiyeliler de buu• ;:,, 
lanndaa oyun çok ıüratli bir ınıll . 

zetmekte idi. H~rbiyeliler, yir111i11'';,i 
kada Ertuirclun ayaj'ı ile ilk gollerdi 
tılar. lıtaabul !pordaa SüleymaD ke~ 
dini yoruyor, Kadir ve Mikerre111'

11 Si 
ketlerinde iubet görülmiyordU· 
devre 1-0 HHbiyenin galibiyeti jfe ıi 
lkiaci devre başladığı zaman lft~b;i, 
luhır iyi bir oyun çıkardılar ve 

1 

dinci dakikada beraberlik sayı51ıı1 ~I 
muvaffak oldu. Golden ıonra, lst•0 bİ 
yeniden yavaşladı ve hikimiyeti lı~,t' 
lere kaptırdı.. Harbiyeliler Sıb• ıf' 1 
ayağiyle iki gol daha çıkararak ıll 
kazandılar. ' ,,, .ıl 

laı.inci maç Beşiktaş-Maakeıpor '. ' 
·d•'"' oynandı. Oyu ou Necdet Eden 1 

1 
Bu maç beklenildiği kadar güıel :ı 

Beıiktaşlılar hakim oyunlırıo• r 
I•'' oyunda muvaffak olmuş sayılın•' bel 

gittikçe sert bir cereyan aldı ve b• 
tarafın müdafaası ıert ıarjlarl• ati 
etti. Hakem bu hareketlere 111 ı.. 

rA•'' ediyordu. Top, zaman zaman .,.ot 
yarı Hhaıınde hemen hemen 01• 1ıt•" 
yordu. 3( DCÜ dakikada karışıklı eı 
fade ederek ilk ırolO çıkardı ,e 
devreyi 1-0 bitirdi. ·~ 

ikinci devrede 16 ve 28 nci clılı•i~I 
Şeref Hıkkıdan aldığı paılatl•, 
daha atmış ve oyunun soalar•• f"~-
Beıiktaş iki gol daha yaparak 

0 

lsazaamııtır. 

• • o o 
e:e :c 

IQC 0 ,.... 
<• er .. .. -· -n 
• '< -· ,,. • 1::1 .... . ,... er 
-o er ,. ~ . .. . _s:r -· .. ;· :::! ; ...... -;-~ '"-2 ... ~ 
- .. s:: ... 'O < 
o -- » .... -e .. ,, . ~ .... -. ııı;-.. ,, .... 
- '< -·er• ... o Ol 
o'< -. -
tt -
Pi" Nil:"' 
~•c 
.. on B • -=. @-t;9•* 



e11izaltı gemı
eri lngiltereyi 
~ÖLOp EDEBiLiR l\fl? 

Ton 

772735 

YAZAN:ABIDIN DA.VER 

Tep veya torpille 
babrılall bitaraf 227447 
gemi 
Mayinl~ bltuılan 

düıman gemi~i 146214 
Mzyinle batırılan 
bi~araf gemi 29238 
Yek fın I l 75654 

Bu Yekunu geçmek l.:abil 
olmamışsa da 1918 seneai 
mavısıl:!a kada~ gemi zayiatı 
yüksek olarak devam etmio; 
daima yarım miiy\ln toodaa 
faıla olmuştur. i918 hn.ira· 
tundan iti!:a ·eu ise b•ıix bir 
sukut batlamıştır. Nihayet, 
İ>irinci teşrinde şu ehemmi
yetsiz yek una inmiıtir: 

Ton 
Top veya torpille 
batırılan dilıman 167458 
ıemisi 

Top veya torpille 
batınlan bitaraf 5000 
Mayinle batırılan 
düıman g~misi 7228 
Mayinle batırılan -:: 
bitaraf gemi 5600 
Yekün 185286 

Daima mübaligalı olduk
ları muahbareo tesbit edil
miş olan Almao iddialarına 
göre dahi denizlh harbi if
lıiı etmişti. Müttefikler, va
ziyetin kurtulduj'unu, daha 
1918 yılı başında, anlamış
lardı. 

Denizaltı gemilerine kar
şı kullanılan ve gittikçe te
kemmül eden miidaf aa va· 
ııtalara şunlar olmuştur : 

1 - Su bombaları ve 
bomba atıcı iletler (ıu bom
balarile 36 denizaltı bamıı
br.) 

2 - ldrofon denilen de· 
nizalb dinleme cihazlan, 

3 - Tayyareler (10 de
nizaltı babrmıılardır.) 

4 - Tuzak gemileri (12 
denizaltı batırmı,lardır.) 

5 - Su üstü deaizaltı 
avcıları (Muharipler, karakol 
gemileri, motorbotlar ve ıa
ire 36 denizaltı batırmıılar· 
dır,\ 

6 - Deaiza!tı remileri 
(19·20 denizaltı batırmıılar
dır.) 

7 - Mayinler ve •ilar 
(36 denizaltı bahrnnılardar.) 

8 - Ticaret vapurları 
teslibi (ltirkaç gemi de mfi
ıellih ticaret gemileri tara
fından batırılmııhr.) 

9 - Diğer müdafaa va
ııtalara (gemilere torpil at
ları takılması, suni duman 
ve sis aletleri, mayin p.r· 
vaaları gibi) 

10 - Kafile uıul6, 
11 - Yeni inıaat ve ha· 

ıara nğrayan gem!lerin sü
ratle tamiri. 

BUtlin bunlar, denizaltı 
baıbiai mağhlp etmeye ya
rayan bir kili teıkil etmiı
lit. 

-Soa-

<flXtktM s!slJ 

H 
0

lasaları 

Milli müdafaa
da çocuk 
ve nüfus 

BütüD bunları anlatmak
tan maksadımız, Almanyanın 
genişliyen istifi karşısında 
ki vaıiyetini tahlil etmek 
değil, belki nüfusun bir 
harpte ne kadar miihim bir 
unsur olduğunu göştermek
tir. 

28Niıaa 1'41 

~iŞ Y ~R ERi KiMLER TARA 
FINDAN VE NASIL 

T FTIŞ EDiLECEK ? 
Devlet, viliyet veya bele- iş kanunu şümulOne giren 

diyefere doğrudan doğruya reımi iş yerlerinden doğru-
işletifen müesseselerle, mem~ dan doğruya MiJJi Müdafaa 
Jeket müdafaasile alakalı iı Vekili terafından tayia olu-
yerlerinin müıakabe ve tef- nacak müfettişler vasıtaıile 
tişine dair olan nizamname yapılacaktır.Diğerlerinin tef-
Icra Vekilleri Heyetince ka- tiş ve mürakabeıi ise, lldı-
bul oluaduktan sonra yüksek sat Vekaletinin, iş hayatile 
tasdike iktiran eylemiş ve alikalı mevzuatın tatbikini 
meriyete girmiştir. talı.ip ve temin ile muvazzaf 

Iı kanununa tevfikan lk- teşkiJahnın merkez ve vili· 

1 

tıut Vekilfiğince hazırlanmış yetlerdeki ıalihiyetli memur-
bulunan nizamnameye göre, ları tsrafından yapılacaktır. 

----111111111111----

DUnyada Neler Oluyor? ' ~-~~-~~-~~~ 
Fakat bundan, yalnız nü

fusun bir kudret olduğ·a 
manasını çıkarmamahdır. Bu 
nüfusun ayrıca muayyen ka
lıteleri de olmak lizımdır. 
Küçücük Yunanistanın, bü
yük Fransadan daha uzun 
müddet mukavemet etme.
sinin bir sebebi burada kah-

Mesut ihtiyar-
i lık kulübö 

VALIMUAVIN 
LERI 

Arasında deği· 
şiklikler 

ramanlık ve feragat gibi 
hasletlerin yanında milli bir-

liğin de tam ve kuvvetli 
olmasıdır. 

Görülüyor ki kaliteli ve 
mütecanis nüfus milli mü· 
dafaa vaaıtalarının en batın
da gelir. Bu, bizim her gün 
daha ileri, daha refahlı, hür 

-Devamı 4 üncü •alaifeJe-

Hariciue Vekaletinden 
tebliğ edilmiştir: 

Rumanyada ahiren neıre
dilen bir kararname muci
bince ecnebilerin milli ikti
sat nezaretinden •erimiş bir 
miisaade olmadıkça Roman-

yadaki emlik, hukuk ve 
menafiine ait tasarruf mua
melelerinde bulunamıyacak
ları; böyle bir müsaade iı

tibsal edilmeksizin yapılacak 
tasarruf muameleleri ile 
normal idare muameleleri 

ve bankalarda mevdu kıy· 

metlere müteallik tasarruf 

muamelelerinin hukukaa ba
td addedileceği; Romanyada 

ikamet etmekle beraber 
orada bu gibi emlik, hukuk 

9e meaıfie malik bulunan 
ecnebilerin ise, Romanya 
araziıinde tedavüle çıkar
tılmıı bulunan bilumum tah
villerle Dama muharrer ol-

mıyan kıymetli senetleri ha
mil oldukları takdirda bun-

lar hakkında Nisan 941 ni-
. hayetine kadar Romanya 

sefareti ile konıoloıluklan
na bir beyanname vermek
le mükellef oldukları; ayni 

mükellefiyetin bu gibi ea

ham, tahvilit ve senetleri 
mevduat olarak kabul etmiı 
bulunan baakal2r-. da ıamil 

olduğu Ankaradaki Roman· 

ya ıefareti tarafından bildi
rilmiıtir. 

Keyfiyet alakadar Türk 

vataadaılarıaıu ittillına va-

Kanadada Vankuverde 
" Mesud ihtiyarlık klübü " 
isimli bir klüp mevcuddur. 
Kıübe aza olmak için en az 
altmıı beş yaşı gelmiş ol-

mak icap etmektedir. Kliip 
azaları aııl hayabn bu yaı-

tın sonra başladığını iddia 
etmektedirler. 
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Amerika da 
ilk otel 

Amerikada ilk otel 1829 
seneainde Bostoada açılmıı-

bt. O zamana kadar Ameri
kanın her tarafında bolca 
misafin odaları vardı. Bu 
odalarda yolcular hep bir 
arada yatarlardı. 

--o--
Çivi çiviyi 

söker 
"Çivi çiviyi söker;, tabiri 

eski Yunanlılar zamAnından 

kalmıştır. Onların çivi oyua
ları vardır. Yere bir çivi 
mıhlarlar, oyuncular muay· 
yen bir me11 fede dururlar 

ve ellerinde tuttukları çivi
leri yere dikili çiviye atar
lardı. Hıngiıi çivi atmak 

suretiyle dikili çiviyi söker-
' ıe oyunu o kazanırdı. 

Ankara - Malatya vali 
muavini Cavit Kınay Eıki
ıehir vali muavinliğine, Di
yarbak1r vali muavini Or~aD 
Sami Adana idare heyeti 
azalığına, Diyarbalur vali 
muavinliği kadrosunun Ko· 
ceeli vilayetine verilerek, 
Seyhan idare heyeti aıaıı 
lsmail Vehbi Kocaeli vali 
muavinliğine, Bayındır kay· 
makamı Rehmi Ülkü açık 
bulunan Mani!a idare heyeti 
az hğına, Erziacan vali mu
avini Hami Arakan kadrosu 
ile birlikte Antalya Yali 
maavinlij'ine naklen ve ye-
niden tayin olunmuılardır. 

Sapka,arın 
içindeki 
fiyansrolar 

Erkek ıapkalarınıa içle
rinde birer fiyanro vardır. 
Bunların niçin oraya konal
duğunu hiç düıüameyiz. Li
alettayin bir sDıtür zanne
deriz. Halbuki lialettayin bir 
süs değildir. Evvelce ı•pka· 
kalar bata göre olmazdı. 
Şapkanın içindeki kayııa 
geçirilmif kordeliyla daral-
tılıp, geniıletilmek ıuretile 
her baıa uydurulurdu. ·Kor· 
delinın ucu da buğ8a ıap• 
kalarıa içindeki fiyaasıolu 
ıeklinde bağlaa11dı. 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli 22900 lira olan ve işletmenin bir ••· 

nelik ihtiyacanı tekabül eden 120 ton mikdarıada dök8m 
işi kapab zarf usulile eksiltmeye çıkarılmııtır. Münakaaa 14 
mayıs 941 çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu iı
letme binHıDda A. E. Komisyonu tarafından yapılacaklar. 
lıteklilerin ayni gün saat 10 na kadar Kanuni veıaikle 
1717,5 lira teminatı ihtıva edeçek olan kıpalı zarflanaı 
komisyona vermeleri lizımdır. Şartnameler paraıız olarak 
komisyondan verilecektir. 

26 28 30 Nisan, 2 Mayıı 

Avrupa yüksek san'atlar . 
mektebinden diulomalı 

(Kazım Sangüder) 
Kemeraltında Meserret oteli karşısında (67) numaralı 

majazasında en aon modaya uygun kadın - erkek elbiseleri 
dikmek ve mevsimin modern kom•ılar ;1atmak ıuretlyle 

ıoluaur. 1 7 • m&ıterilerin memaua etmektedir. 



MATBUAT 
HÜLASALARI RADYO-

_....,..._,..._."""" ... ~· 

-Baıtaralı 3 ncü •alıilede-

~=~::~:::k::tib::·~~::::~:: i ALMANLAR INGILIZ KÜV~-B. M. MECLISlpl 
telik kuvvetli ve ıibhatli Atina Korenti VETJ .... ERI GELEN EVRAK&. 
nlifuı ıiyaaetine verilen bü· t • ~ 
ylk ehemmiyet nyesinde ve Patrası Sellumda hududu ge... Ankara (Huıuıi)-Hükü· 25 temmuz 1940 ~~' 
h•r gln daha çoialmakta • • Al I .. I dl' I metten ve encümenlerden suıi anlaımaya .,. f 
olduğumuzu görmekle sevin· ışgal ettıler ÇBD man arı on 8 er Mecliıe son günlerde gelen marall protoko!11

• 

mekteyiz. _____ -•- evrak arasında ezcümle aıa- maddesinde tayı• f 
Çocuk bayramlarını ve Bertin (a.a) _ Alman or• Kahire (a.a) _Orta ıark ğıdaki tezkere ve liyibalar olan müddetia iki~ 

çocuk hafta1&nı bu zaviye- dulan baıkumandanhğının İngiliz kuvvetleri umumi ka· vardır: ' uzahlmaıı bakkıll t 
dea mütalea ettiğimiz zaman tebliği: rargihumı tebliği : Ankara elektrik ve bava- olunan notaları11 
ıeYincimbiz daha fazla artı- Bazan taarru:ı, bazan ta- Sellumda : Dün düşman gaıı ve Adana elektrik m&- dair kanun liy*::b" 
ror Yed U bayramlar büyük· kip halinde mütemadi de· mtlteaddit noktalardan bu· esseselerİDİD idare ve işlet- lçel mebUlll 1ril 
erin e bayramı oluyor. dudu geı-miıı.tir. Seyyar ba- meleri hakkında kanun li· mal Berikerh• te, _ • .a 
ÇI kn. • • • l vam eden çarpışmalardan w " • • • k ld rılJP-. 

D u yarının yetaıtığın fif müfrezelerimiı ileri ha· yibası. nıyetının a ı 
k d. ö ı · · 1 - ıonra kaçmakta olan lngi- k k d B kilel t en ı r z erımız e rorüyo- rekatını hırpalayarak düş- Arazi verg' si anununun ın a aıve ıll" 
ruı. lizleri yakından takip eden mania temas halindedir. 2 inci maddesine bir fıkra Devlet Deoiıf0 ~a 

---o--- bir Alman ıarhh fırkaaının ---o eklenmesine dair kanun il- me umum müdiit1~, 
YENi SABAH: piştarları dün Hbah ıaat yiha1ı, mali yıh bütçesi• b 
Ya Sonra ? 9.25 te Atinaya girmişlerdir, INGIL TERE tıtiklil harbi · malullerine ıiklik yapalm••• 

Gamah haçlı bayrak Akro- AUSTR ". LYA verilecek p na mükifatı kanun layiha••· -
Hüıeyin Cahit Yalçın pol üzerine dikilmiştir. ~ hakkında kanon !iyihası. Vakıflar u111udl b 

Amerika iıin içine ken· 27 nisan sabahı Korent İhtilafı yok "f ... rkiye·A'manya aruında ğü; 1941 mah yala 
dilini ba kadar attaktan kanalı ve Korent ıeh~i ahn· ticari mübadelelere mütedair nua liyibasi. 
ıonra Almanya için galebe mıştır. Bir çok lngiliz as- Londra, (a.ı) - Avustu· 
1• ki k t' k 1 ralya baıvekil muavini Fad- kk d k• m Dl a ıyen a mamııtır. kerleri eıir edilmiıtir. Di- T k ·ı h a 1 
Almaaya bütlla Avrupayı ğerleri ricat etmektedir. den neşrettiği bir mesajda a Si er a ID 
tanzim ve tensik ederek logiltere ile Avusturalya k Jd 1 hte.d 
kendi hesabına çalııtırtma- Apdodlf Hitler muhafız ala· arasında en ufak bir anlaı· flD 8 iri ması mU ~.-
• ff k yı in uıua garbiade yap- mazlık mevcut olmadıaıaı ld w d be•sı"1:ı ıa muua a olsa bile in- • Ankara (Hoıuıi) - Ben- o ugun an 1111' 
ıiltere ile birlikte Amerika· tığı ileri hareketle Patraa bildirmiştir. Faddes mesa- ıin tasarrufu için konulan bir tasarruf yapı.,.-. 

• körfezine varmıı, körfezin jınd• ıunları ıöyliyor: laıılacak olur•• aın yetııtireceii h•rp mal- tekayyüdattan alınan netice- t• 
zemeıiyle boy ölçiiıemez. geçidini zorlamıı ve Mora· "Avuduralyahlar Yunan ler hakkında memleketin ların kaldırılac• 
Blyik demokrasiler ekıik- ya girmiıtir. harbınaAiıtirakla müftehir- her tarafından gelen, nortbal mektedir. ·d• IJ 
lerini · tamamhyorlar ve müt- --•-- dirler. skeri harekat ide · zamanlardaki sarfiyatla. te- Bilhasıa tak•• k•V 
biı bir kar• ordusu da ha- Bulgar kralı iıtlpte diiimiz gibi muvaffakıyetle kayüdattan sonraki •• ,fiya- otomobillerin ... ,,tı 
zırbyorlar. Alman şefleri bu 'I neticelenmeae dahi bundan ıin aarfettiği ar ıJ" 

Sofya (a.a) - Bulgar kralı vine ifbhar duyacag· ız. Av us- tın mıktarıoı gö!tteren ra- l 1aı11•• 
tehlikeyi pek iyi biliyorlar. 1 ve norma alı Boriı veliaht prens Kiril ile turalya parlamentosu önü- kamlar üzerinde tedkikler daki farkın b81 t•~ 
Onlara ba kadar sinirli, mü- k d · birlikte Jctibe muvasalat et- müzdeki ay batında topla- yapılma ta ır. anlaıacak olur•• 
tecaviz ve taarruzlarında y 1'1 
. f d miştir. narak ıimdiye kadar sarfe· Büyük ıebirlerimizde vesa· numaralar ayrı • 
ıaıa ıız avranmağa ıevke- ıao• 
d 

dilen harp gayretlerinden iti nakliye ııkıntısı doğuran çalıımalar aıu. 1 JI 
ea ıey itte bu akibet kor- o P kuıadur ve ümitsizliktir. da neden doJayı Suriyedeki daha büyük gayretleri tahtı bu tekayyüdatın kaldırılması verileceği tabıll1 

--o--
VAKiT 

Türkiye ile Irak 
arasında 

ıırmaı iktisadi müna. 
ıabetıerin tesisi 

Fransız makamlarından mü- karara alacaktır . ., için bitçok müracaatler vaki dir. 
saade isteniliyor? B. Fadden Avusturalya tıe' 

Biz bunda hiç bir mantı· ve lngiltere ara!ı .. da güya 8 ço•• RÇILIN deniı yolları•• 
ki ve mülliheza görmüyoruz. bir anfaımazlık mevcut ol· • ıımdır. Hayatt• d•' 
Ve bu gibi zorluklaı ı ıı orta- duğu hakkındaki Alman NUTKU için lagiltere oı•1 t'i 
dan kaldırılmaıını istiyoruz. propagandaıını ıiddetle ve rebesini naııl lı• ti~ 

--·• __ nefretle red için bu mesajın --•-- kalandı iıe At1~0 41 
"TAN neırioe Jilzum gördüğünü -Bıştarafı 1 nci sahifede- dan muharebe•İ'1 ~ 

" bildirmektedir. Almanların ellerinde ba- ı alı 

INGI iz 
rece kat'i o ar L LERJN ı ••••Z .... •A• .... 

0 
.. 
1 
.. T .... A...... lunaa kuvvetler ve besleme mız Jizımdır. ..i~ 

1 
vasıtasile Mısırı iıtiliya ",,...,, ..... 

Akd · d M ·· d f Iaailiz ve '": .... ti• , .. BDIZ 8 U a aa ............. .............. teıebbüs etmekte de hata k d 'bt•'/ 
Yazan: A11m Uı arıııın a ı ı• 

H 1 ki Ya 1 v işleyip işlemediklerini göre- 1 h' b" kiOI -' 
Ttırkiye ile Irak araıında azır 1 arı ra &m828 ret i ıç ar :11,. 

ıazımdır 
ceğiz. Şurası muhakkaktır · ıo ,,.. 

normal iktisadi münasebet- b b• ve MuasoliDıll uı 
1 

Zeketiy" SERTEL Se e ıyet ki Akdeaizde bizim için 1app· 
erin teaiıi için yapılacak . 16biyetinde• ,,ı.lf 

1 el b 
lngilizler, Almanyanın önü- ı .. - dd · d H M11ırı tehdit eden tehlike- t t•Y er en iri de seyahat aonu ca esıa e uluıi bir hikimiye • el• 

iıleriai kolaylaıtırmaktır. müzdeki aylar zarfında Ak- oğlu Sedat bindiği hayvanı )erden başka yeni tehlikeler nuyor ve yak••~ 
Halbuki Tnrkiyeden lraka denizde yapacağı tahmin Ömer kızı Haticeye çarptt· baş gösterebilir. da kati fiıtB11l8•-
sitmek iıtiyen bir yoku edilen taarruz hareketlerine rarak yaralaamaaıaa ıebebi· Harbın ispanyaya, Faaa, k . ' 
tranıit olarak Suriyeden karşı müdafaa tedbirlerini yet verdiğinden yakalınmıı· Türkiyeye ve Aayaya geniş- ce tır. ti" ı•çmek mecburiyetinde ol- almakta bir au vakit kaybet- t11. lemesi mümkündür. Alman- lngiltere bl ı,ı•-' digw er kaıılll ti 
duğunu işitiyoruz. memektedir. Yaralamak ların Ukranya hububat an- ı r• 

F 'lb k'k I ı k fazla madell ' ,, ... ıp 
Meseli lttanbuldaki Fran- 1 a 1 a ngi tere, va - barını veya Kafkaaya petrol P' 

t . 1 F d M' K ı tt' dd kaynaklarıD• 
llZ koaıoloshaaeaiae müra- ıy e raaıız onanmasına ımar ema e ıa ca e- kuyularını ele geçirmeleri ,.J 
caat edenlerin paaaportları karşı olduğu ribi, bu defa sinde Ömer oğlu Aziz ev de mümkündür. Fakat bir maktadır. _1.,P' 

da F s 1 k' 6 ü d Hii • B. ço··rril "' ı&nincle •İze edilmiyormuı. ran a ve ıpanyaya ırası Y z 8 en •eyın ıey muhakkaktır ki Hitler w 

Sariyede Franıız makamla- karıı kat'i seri bir teıeb- oğlu Yusufu kolundan bı- ne ıarkta, ne de orta ıarkta, bitirmiıtlr : 8 
büste bulunmaya mecburdur. çakla hafif ıurette yaraladı- N. b t ölç8• ..AJI 

raaclaa m&ıaade alm,.,k için ne de uzak ıarkta m&atekim ıı e . . ..,., .... 
lngiliz matbuatı da şimdiden öıadan yakalaamı•tır. t• ıı • telıraf çekilec. eii ileriy., s&- • -s adaletten yakaıını sıyaramı· ceıare ımı •

1
•11

• 
Akdeniz meseleıiyle maıgul 8 k t k ı .,P""" 

rilerek beı liradaa yedi H- olmıya bafl•mıştır ve hüku· IÇ8 aşıma yacaktır. Bu harbi kazanmak teliıa dltlll ., ~.f' 
raya kadar muhabere ücre- meti biç olmazsa bu 1ahada Karşıyaka Alaybeyinde için Hitleria ya iıtili ile bu olup biteale~Jt~ 
ti iıteailiyormuş. teıebbis bamleıiai Alman- Hasan oğla Abd&illa üze· adayı fethetmeıi veyahut çen sene loır il"~ 

Sarlyedıa traaıit ol1rak yaya terketmeye davet et- rinde bir bıçak bulunarak bizi Amerika Birleıik dev- diji tehlik.,I•~ 
pçecek bir yolcu hakkın- mektedir. alıamııtır. letleriae batlıyan hayati ı olanlarla 11111k• 

MiLLi PiYANGO BILeTLeRINJZI (SAADeT) Kl•••lnden alınız.. Çorakkapı Poli• r uqııı No, 864 Haıaa Talaıl• ONDEll 


