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Vaşington, (a.a) - Har- Londre (a.a) - Almanya· 

biye nezareti yeni sene nın şiddetli t zyikioe uğrı-
içinde 80 bin tayyare imal yap Fran~o, milletinin yeni j 
ettirecektir. Ayni zamanda mahsul alnı d n harbe girer· 
biiyiik bir bombardıman se halkın i şesi 2iiç ofoc -
tayyare fabriluısıda bu ıene çrnı söyliyerek şimdilik bar-
içinde kurularak faaliyete be girmekten kurtulmuştr. 
ııeçecektir: Bu hus~st~ J~zım Böyle olmak! beraber di· 
gelen tabsısat verılmışbr. .. b' h b .. 1 ger ır a ere gore sp nya 

--- -- 3 6pata iştir k edecek ve hıı-

Şima}İ Afrika- riciye nazırı Suner da y kında 
• Berline gidecektir. 

da son vazıyet ş ayet lspany mihverle 
Kahire (a a) - Royterin anlaşırsa Cebelütt rıkın ls-

mubabiri bildiriyor: pıınyaya ilb kını bir üllimR· 
Almanlar M ııırda tekrar tom ile istiyecek ve harbe 

tazyike baılamıılardır. Se I· girdiği takdirde Almanyanın 
lum civarından hareket eden yardımını i tiyecektir. Al-

Almanlar yelpaze şeklinde manlar şimdiden Prene dağ· 
yayılarak Britaaya kuvvet- larının bazı nokt 1 rın ta-
lerini çevirmek için duğlık b -t t · b 1 '-t d 

k 
eşşu e mış u unmıats a ır· 

mıntakaya motorlü uvvet· 
1 ler aevketmişlerdir. ar. 

Bu mınta ka kilometrelerce 
kumluk arazidir diğer bir 
kol sahildcc ilerlemektedir. 
Bu kolun v zifcsi tccrid 
etmek istedikh.:ri kuvvc::tleri· 
mizi çevirmektir. 

Fakat muvaffak olamamış· 

----o--
Alma yada ., 

Müstemleke nezareti. 
mi kuruıuuor ? 

ı •. .ı.. . . Al 
Avcı tayyarelcrımız man Berlin {a.a)-Alm n siya• 

tayyarelerinin havalanmasın! si mahfillerinde bir Alman 
beklemiyerek Alman aıkerı müstemleke nezaretinin ku· 
hedeflerine iaşe kollarına 

ly 
__ aıı·nin 

ey natı 
---o--_.. 

Sidoey (a.a)-Avustralya 
b şvekili söylediği bir nu· 

tukci Avu!ilralya b lkı Bal· 

kanlarda müttefik kuvvetler

le müşterek hareket ettiğin· 
den müftcbirdir. Avustraly 

bu harbe impnratorJuğuD 

bir ez sı sıfatiyle iştirak et· 
miştir. 

Yuna 
lacakları 

Satııb, Nqnyat 
Amiri ve Baı 

Muh rriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık4 " 
SAYISI (100) PARA 

Ha ici
Nazırı 

o ki: 
---o---

Bağdad (a.a)-Irak bari· 
ciye n zm beyanatta bulu· 
narCJk ezcümle demiştir ki : 

" lr k hükumeti herkesle 
bilb ss dostlariyle iyi ge
geçinmek azmindedir. 

Hint kuvvetlerinin lraka 
gelişi bir transit meselesi 
olm kla beraber muabede
ye uygundur. 

lrJık lagiltereye elinden 
gele13 her türlü kolaylıkları 

göstermektedir." 

GI. DEGOL 
'"UVV TLERI 

--o--
oauoa mıntakasında 

topiandılar 
Londr (a.a) - Ofi ajaaıı 

bildiriyor: 
Ccnral Dcgol kuvvetleri 

Fransız Somalisindeki Ciboti 
ile Adisababa raıındaki 
Danoıa m1qt kaıınrı~A. t(lnlau-

Fransız kuvvetıerııe ıemaı 

etmek istemişlerse de mu· 
v ffkak olamamttlardır. __ .. __ 

~ oı.,1dıYGı tayyaremiz 
1111aııa1 k Y agoıiavyanın 
~tiıa· 11rtarabilirdik.,. 

1 ll:a d 

bombardıme.n etmektedirler. rulup kurulmıyacağı soE"ulaıı Vaşington (s.a)-Ruzvelt 
Trabluıgarp, Bingazi liman· suale şu ccvı.p alnımı tır: Yunanistaıno Birleşik Ame· tİnaya hİÇ 
ları bombalanmış ve burada Evet, Almanya biç bir za- rikada~i kredi ve alacakla- b 

it, ey ıaa çıkar· 

l "'•tb 
••ti . 11•tı bu acı ve ı Yanaınlar çıkarıldığı gibi man mu-stemlcke emellerin· d 1 . bı·r bom a 

• rının derh 1 bloke c i mcsı· 
m&bim zararlar yapılmıştır. den vazgeçoıemiştir. l d 

ni emretmiştir. at ma 1 
~ ---- --o---ti İf tı derılerle dolu 

'-li::r•taıelde gerek 
~l,tı111 111• ve gerek 

\ Mısırda Alman M k t 1• kıtalarının Yugoıla.vyada Berlio, (a. ) - D. N. B. 
BC&f I Baç kaya girişlerinde 5 subay, bildiriyor: Bütün Balkan ae-

motorlU ko~}&rl DID zayı t 60 asker ölmüş ve ıekiı. feri esnssında Atiuaya hiç , llı6dafaa etmek 

'"' hııtuaaa bütün 
'- '' bitlıa11a Ame· n, 

1'aa.1 ' ••at, dakika 
"qtll L 

' , Çox, pek çok 
' tıyya . t• .. •il 1_recı ye ıı· 

, Y•"ua bir harp 

'

"'k 't'' tanh bir mtıal ., . 
.. •ıye ediyorlar. • , ·r ltlill,u,: •raflardan dert 

e ne mutla. 
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-~ •1ti1a 
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~: erha muhabiri 

~ ı.~' •lh . 
~ ~diı 1 

11 ınıhfillerin:le 
~ 'dit11ae~ •rl dikkatle tı· 
~ l,llit tedir. Bu mıuta-

~• 1a. lcıtalarının tak· 
Qerı· 

4~d,, llll 1011 derece 
~-,, ~)leınekte, fak at 

~'"'•), ~ nauıtıkada gafil 
tı tır,, denilme kt•· 

Kahire (a.a) - lyı haber ( ) M subay ve 290 asker de bir bomba ablm mıf, yalnız 
alan mahfillere göre Sellum· Budapc~~· :·a - ;~ar yaralanmıştır. 15 asker de askeri bir liman olan Pire 
da deaiı.e doğru inen ya· zayiatı h~ ın ~- neure 1 en bombalanmıştır. 
maaa«D~~daşa~a~ğ- ~r~e=~=i~b=~-t_e_hl~~:d_e_._M_a_c_a_r~_k_a_y_ıp_t_ır_.__________ -~~-
ru ilerliyen düşman motör· 
lü kolu bir çok noktada 
Mııır arazine girmiştir. Sey· 
yar lagiliz kıtaları tarafı ıı· 
dan adım adım bunları• 
beıleri bırakılmamaktadır . 
ileri hareketin derinliğinin 
denizden itibaren 25·30 ki· 
lometreyi geçmediği sanıl
maktadır, 

--o-......-

ALMAN 
Taggareıerinin ingil. 
tere · üzerinde mon. 

ıırit uçuşları 
Zondra ( a.a ) - Alman 

tayyareleri dün m6n.f erit ola
rak Inıiltere tızerınde llç· 
m&tlar ve cenup tehirlerin· 
deD birine bomba attıkları 
gibi mitraly6z ateıiae . tut-
muılardır. 

Haıarlar çok az •• bir 
ki i ıralaamııtır. 

Loadra semalarında doimaıı sabır1ıılıklı beklenen bir kuyruklu yaldız •. , 



SAHiFE 2 

MiLLİ ŞEFiMiZiN 1 
RESiMLERi 

Ankara, ( a.a ) - Aldığımız telgraflar 
Mil!i Şef ismet loönünün Kiltabya ve Bolu 
viliyetlerinde C. H. P. merkez1erile balkev
lerine imzalarile hediye ettikleri fotoiraf
ların merasimle şeref mevk.iine ko:ıulduğunu 
ıbilclirmektedir. 

----4·~·-·---

TEKRAR 
LELER 

Z!~LZE
OLDU 

Ankara, (a.a) - Alınan telgraflara na
zaran diha ıaat 16,2 de Fatsada, 16,5 de 
Zilede, 16 da Çankırıda birer yer sarsın
tısı olmuıbır. Zilede bazı dıvorlarda çatlak
lık laasıl olmuııa da ehemmiyetli bir basar 
olm•mııtır. Dü11 akıam 16,20 ve 22,10 da, 
ba ıabab da 7, 7 de Zara da yer aarsıntıları 
elmaıtur. Hatar yoktur. 

-----
Borsa haberleri 

lS-31 kuruıtaa 578 çuval üzüm, 7. 7.50 
lnın11tan 30 ton kam darı, 5.50 karaıtan 
1750 lrilo nohut, 8.25 kuruştan 48 çuval 

baltla, 6,25 kuruıtan 28 ton pamuk çekir
defi ıatılmıfhr. 

KÖŞESi __ 

IJKBAHAR TEDAViSi 

DOITORUN ---

(Kiçük bir firça ile yüz& ve boynu fırça
lamak daha iyi netice verir.) Yüz kızarma
bdır. Saçları da fırçalamala. Yüze krem ıii-
----·- -·•-: •• _: ............ 1 • .1 •• 

lrompreı konmalıdır: ----- ,, --- ..... 

Bir iki havucu ince rende ile rendelen
meli, i•ce tülbent arasına rararak yüze 

kompre. gibi koymalı. Yirmi dakika dur
duktan sonra çıkarmalıdır. Gözleri de hafif 

çay yahut kaynamış tuzlu su ile yıkayıp 
yatmalıdır. 

Perıembe fÜDÜ sabah diğtr günler yapı· 
lanı yapmah. Gece aaçlar.a kokusuz Hint 
yafını bolca ıürerek m•saj yapmalı, başı 
sıkı sararak uzuıı gece bunu muhafaza et
melidir. 

(HAlkıN SESi) 

AA 

-Sehir Haberle!ri~ 
• 

B. MECLISiNDE 
----111111111111 

MASRAF BÜTÇESiNiN MO
ZAKER, ~SiNE BAŞİ ... ANDI 

Belediye meclisi dün öğle
den sonra ikinci reis vekili 
Dr. Mithat Orelia riyaseti 
albnda toplaumıı, masraf 
bütçesini müzakereye başla· 
mııtır. 

Belediyenin · 1940 yıh büt· 
çesinde muhtelif fasıllu ara· 
sında 9400 liralık. Kültür-
park fuar ve torizm idaresi 
940 yıb masraf bütçesinde 
yine fasıUu arasında 6000 
liralık münakasa yapılması 
hakkındak teklifler kabul 
edilmiıtir. 

12 imzalı bir takrir okun-
muştur. Bunda üç seneden· 
beri Karşıyaka mıntakasnnn 
olduğu gibi lı:mir ıebrinin 
de ııtma mücadele mınta
kası dabiJine alınması talep 
ediliyordu. 

Bu takrir meclisçe kabul 
edi lmiıtir. 

Kültürpıırk, fuar ve turi· 
zim bütçesi 176,000 lira 
üzerinden kabul olunmuştur. 

Müteakiben belediyenin 
idare masraf bütçesinin mü
zakeresine geçilmiş ve 19 
zuncu fasla kP. dar müzake
resi ikmal ~dilmiştir. 

Bcl~diye hudutları dahi
lindeki kabnbaoe, gaziao, 
lokanta vesaire gibi umumi 
mahallerin tenvirat ve tezyi
nat tesisahnıa belediyece 
muvafık görülmeden yapıl

mamıası hakkındaki takrir 
okunmus, nizam encümenine 
sevki muvafık görülmüştlir. 

Meclis bugB H•t 16,20 
de toplanacaktır. 

Okullaı·da !Kahve tevziatı 
imtihan de- Cuma günü gapılacak 

d• 315 çuval kahvenin tevzi 
vame ıyor işi iki gün soııraya bıraıul-

22 Nisanda orta okullarda mıştır. Civar vilayet ve ka· 

devlet imtihanlariyle ve 25 

fannda baıhyao - m-eiTelil-ı:. 
nıfların ıözlii imtihanluı de
vam etmektedir. 

Orta oklların devlet imti-

zalara ayrılmıı olan 125 çu· 
I!L~~.~Y ... ~ ... ~~?~ mahallerine 

Alınan bir habere göre 
Iskendcriyedec iki vapurla 
47000 çuval kahve limanı
mıza gelecektir. 

banlaaı 14 Mayıs akıamına 1 _ 0 

k•dar devam edecektir. Tu • t•k JJ 
tık okul imtihanları da dün urıs 1 yo ar 

sona ermiştir. 

İkmal imtihınların 15 Ma
yısta başlan caktır. 

--~----

Akhisar 

faa iyeti 

Yatmazdan evve yüze su buhar bınyosu 

Güzelyah·fociralh yolu:.ıun 
plaja kadar olan kısmının 
katranlacması işine hara
retle de"fam olunmoktadır. 
Bostanlı·Naldöken arasında-yapmahdır! Dört budak ıu içine bir iki Tu••tu~·n)erıo 
ki Karşıyaka turistik yolu-

parça biberiye, kekik ve ada çayı atarak nan inıaııaa da pek yakında 
bir t k t ı A A~bisar - Tütün dikimi ıaa yna ma ı. teşten indirerek çl- başlanacaktır. 
kan buhara yilıü tutmalı, sonra tOlbent(~ hararetle devam dmektedir. Parahköprü-Bayraldı ara-
y&z& ·r k ~ J b. k Bugüne kadar 30000 dönüm d k' · b h d 11 ere Y•i' ı ır rem ı:ürmelidir. ııa a ı mun at sa a an 

C b tütün dikildigv i tesbit edil- ae,.,,,.o yolun da k t t ama ıa ahı aynı tarza devam etmeli, & Y"' P• ~ ııı 
ıonra baıı gayet iyi yikame!J, yağdan iz miştir. döşenmesine baılanmİıtır. 

ı..ım•m•lıdı.·. . f ELHAMRA Sinemasındasuırnn J 
Son çalkalama suyuna biraz sirke veya ıEıi görülmemiş bir zenginlikte giizelliğiae doyulmaz nefis ı 

limon ıuyu katmah, saçlara şekil vererek ıve zengin (1) HATIRLA BE f c 
kurumaya bırakmalıdır. Bu m ilddet zarfın- : bir proğram . : 1 
ytlze ıamaskeyi yapınalıdıı: :(Iogilizce)eYaratanJu:Robert Taylor-Greer Gfirson-Ley Ayreıi 

50 gram CCfrbo d 1 ı : (2) Çatlatırcaım.:m güldüren bir komedi şaheseri : 
aare e ma2aes e, 100 ı 3 Pal f Af J I d ı 

rram ıaf talk pudrası ve 100 gram kepek ı: . avracı ar arıı arın a Fransızca : 

aau. :v~!atanlar:Amerikaoın üç ıöhretli komikleri Ritz kardeşler: 
Bunlan kHıfhrmah ve madeni bir kutu :(3)Ökaüz Oıdek· Tabii renkli hnrikülide nefis canlı resimler! 

•eya cam kavanozda saklamalıd1r. Bu toz- :4Folu Jornalda en son ve en mühim harp haberleri ve Modat 
ı dan bir iki çorba kaıığı bir tabcğa koya- • :w w TELEFON: 3646 

1 nk herine g&I suyu akıtmalı ve karı,br- i Tayyare Sinemasında f 
1 malıd1r. ıM b ·· ö F k C d 

eş ur re11s r ran arpa tıuafın an va2'1 sahne editen ı 
Pomat haline gelince yüzün her tarafına :en büyük sinema artiıtleri-Jeaa artbur· J•mes Stevvart·LionJ 

(aoöalerde.n . maada) sürmeli , e kurumasını : Borrymore tarafından temsil edilen F:ans1zca sözlü ı 
1~ beklemehdır. Kuruyunca yüzden çıkarmalı ı Para Beraber Gıtmez ı 

ve ~er zamanki 2ibi tuvaleti yap~alıdır. : Ayrıca: E1rarengiz Katil (Fedakir Köpek) i 
~ B1r hafta yapılan • bu kOrüa Ylcuda ve ı "!•tineler: Esrarengiz katil 2 - 5,15 - 8,15 Para öeraber ı 

cllcle fevlrallde teairı vard1r. i rtmez 3,25· 6.25· 9,20 Pazar gilnleri 12.30da illve ıeanı ı 

IST ~NBULDAH 
BAŞLIYOll 

Iıtanbul - Kendi arzulari.. ,j' 
g,.çmek istiy~nlerin sevkine Pert•~ 
başlanılacaktır. ilk kafilenin ııı•:.e-· 
bat biletleri bugün tevzi olundl ~ 

Vilayet tarafından hareket ~· 
edilen diier kafilelere dabıl ~ 
biletleri de peyderpe)' dağıtıl•~ 
kafilenin ıevki tamamen bitoı• . 
istikametlere giden başka kafa 
sevkine başlanılacaktır. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Makarna pud" ,,-
Makara• daima salçalı ye pe1° fi 

Lezzet değiıtirmek için makır•• ıi~ 
yemek, veya t:a th olarak pudi•I 
üıümlü pişirmek mümkindtır., .,d• 
M•karnayı ber zemanki gib• • .~

başlamalı, üzerine tereyağı•• 1 ll 
yağını haşladıktan sonra p~1~ 
havanda dövülmüt yahut makı• ~ 
miş cevize biraz tuz: kuıştır~r•-_.ı 

• · ortd""". konulan makarnanın Bzerını 
gibi puding olarak yenecek 111~ 
ince cinsten sıfır numara 01 li , 
etmeli. Hafif vanilyalı ve ıek•' _ıs_ 

•• 111 ... 
risiade on dakika kadar pııır 
indirerek içeriıine kuru lılllir bOi' 
gayet lace kuilmiş portakal k• ti' 
lemesi karıştırmalı. Bir miktar •

9 

tayı bir arada çırphktDn ıonr•. 
1 

k 1 • eri••• . dökmeli, yağlanmış • ıp ıç 'el• 
rarak fırında veya bain • mafl , 

k w dakt• Tabağa boşaltara aoga I" 
ya krema yahut reçelle yeme : ~ 

DATON' SA~ 
500 gram un, 250 gralD tet',j; 

çorba kaıığı ıüt, 3 yumurtaaıD ~ 
rıaı, bir yumurta (akı ile), 5 r" 
rendelenmiş yanm limon kıbll ot· 
bir kahve kaıığı bikarbonat d6• J~ 

Ua elendikten ıonr• ortaıı ıçl 
ralrmah. Bir kap ~çeriıinde yıj ,_ 
bey•zlabldıktan sonra içeriıiae 1:,
ıüt, tuz, karbonat, limon kab ol 
karıştırarak krema haline gelioe 
tasına dökmeli ve karııbrmah. ~ ,.,ı 
bir hamor yapmalı ve yarım 
(üstllnll örterek) beklemeli.: ,_, 

Bu müddet geçtikten ıoar• b• f 
ufak ayrıhp elle uzun uıu~o-"' 
yapılmalı ve on ıantim uıuolıaJ 
Jerek tepıiye dizilmeli. --ıııl .,..,. 

Batoa 1aleler böyleee fırıa• fi~ 
arzu edilirse üzerlerine yuauırt• dl 
rOlerek tuz serptikten ıo•t• 
piıirilir. 
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29Niıan 1941 

CASUS MU? 
"SIGtNACA .. K EMiN 81 
~tı~ER AR!!ORUM " 

'•le okuyacağınız me· - Azıcık çarba kaldı. 
lttde '~ıı olup bittiği - Huydi konuğa bir ki· 

' Uıya, çarların ae çorba getir! 
~QL •ltında idi. Yabancı adam çorbayı 
"' lfl!J w 'd• s •gının saa kı- büyü" bir iştahla yedi. 
t~ ''•tofqn bir kaç - Bu çorb" insanı ısıh· 

~Otj,. e Ylllcarııında Stepaa yor! 
)11.. l' ldh L• ._.. • 
;-dıı, oır a;oylü ya· Köylü ona y klaıtı: 

"Q •dtı:n b - Uzaktan mı geliyorsu-
~ı., •it Üt6n çevrede nuz.? 
)di. (( 

111 
Yiireldi, iyi bir Adam bir&z durakladık-

bİtlikt''111 ve çocukla- tan sonra: 
' "' 1 e, •raıak boyuuca - Saratoftan geliyorum! U· ıO llQ il 1 bir . •tünde orta Stepan Ya koviçia kaıları 

•ıbed )•d, leö e yaşıyordu. çatıldı: 
() dellir.) 1 ldubelerine - Saratoftan mı? Buraya 

t611tı Ö"J ancak on kıloınetrelik bir 
~. · , .. g e yemeğinden yer, Halbukı çok uzaktan 
'&f ııuıa çubuğunu geldiğioiu ~öyıcmiştioiı? •te1 b 

ha le •ıına ieçerek Yabancı çok üzülüp sıkıl-
~lllı1adı 1 kapı birdenbi- mıt gibi göründü: 
''itad · - Evet, orası pek te 

Ilı :aa kalkh, izbenin uzak değil! Aocek dün ge· 
~~.~•r açmaz, baıın- ce biç uyumadım ve ıebrin 
e de 

111 
bir kalpak, sokaklarile dtş mahallelerin-

" ~i •tuuıı dizıinini de dolaıtım. lıte o o un için .. •d S •nıla karıılaş· pek yorgunum. Kıpırdana-
~tk, b cak gibi değdim. Biraz din-
~· k,d Ya •ncıyı baıtan lenebilıenı! 

'6tdtı~ kuıkulu göz- - Yandaki odada bir 
' ~ • teıa sonra: yatak var. isterseniz biraz 
"· e •ıt• ""I,, 1Yorıunuı? azanın! 
~-~ 10

tdq, - Çok sevimlisiniz! 
' lltı lr d k' '-iı •rıılak verdi : Yabancı adam yan a ı 
t •tı) '•tak emin bir odaya geçti ve birdenbire 
~~ttı 0

0tıı111 G · • b. 1 aordu : 
Qt • 111.

1
· eçıcı ır yo - 8 . b d _ b'l' 

lh.... " - enı ura a gore ı 11-·~~L 0runı, açım ve 
~ "la1a b ler'mi? 

y İt ) l ilkinim. Çok _ Hayır perdeler kapıh. 
' -~Oti ~dan ffeliyoruml 
tdt, Çıta İyi bı'r Ancak bu sorgu niçin? 
, tBreği - Hiçi Rahat rahat uyu-
' ~')di gi • 1 yabilir miyim diye sordum! 

"'tıra:. rın. Kapıyı kapadıiı vakit 
' O, ı.e olacak? köylünün kansı, yanına so-

111d1~.dııırıda izbenin kularak sordu : ' 
Soh~ •hıra götürece- -Sonu var-

' d,lı ~·. kalma ktan1a 
~' S· ' 1Y•dir. 
"tt •te 
~ iitaıi b~ı'sıl teıt!kkür e-
\\ttı d 1 ~iyorum. Hem 
l~biu:i "•r. Size borcumu 

\...~,,, iti. 

'd,::'• ıözn üzerine 
l' I> ı. 
'"'~ ''•aaız · . ~ '•i •ızııı olsun. 
~ '~lı11: lıaa deiill ~ Pa-
~~! b çıkarırsan gir 

~ ~ Ptlt ~ Qıt le· ~•unu çıkardı. S )•tla ışıye benziyordu. 
\ )otd~. ••ıad~ le adar gö-
~ Yuzn sevimli 

'"'" le 

Hariciue Vakllıtindın 
tebliğ Bdilmlştir: 

Romanyada ahiren neıre· 
dilen bir kararname muci
bince ecnebilerin milli ikti
sat nezaretinden •erimiı bir 
müsaade olmadıkça Roman-
yadaki emlik, hukuk ve 
menafiine ait taaarruf mua· 
melelerinde bulunamıyacak
Jarı; böyle bir musaade iı
tibsal edilmeksizin yapılacak 
tasarruf muameleleri ile 
normal idare muameleleri 
ve bank'4larda mevdu kıy-' ... \'er, •r~sını çağırdı: 

l 'lllt? Y•Jcc:ek yemek metlere müteallik tRsarruf 
l 
1 

muamelelerinin hukukan ba-
l ~ tıl addedileceği; Ro!Danyada 
l t,t, ..... ~IA J ikamet etmekle beraber 
l ~~ tıı'•y0 c orada bu gibi emlak, bu~uk 
ı\ 4-., elcıaa) Fuarına ı 9e menafie malik bulunan 
l ""~lıiı b .. onoı:ni alanın· ı ecnebilerin ise, Romanya 
ı .. L~ -tı UJiik ve enerjikı 
,"q,.. en ... L arazisinde tedavüle çıkar· 

ı ~I '"•ltli1c ylııt, en ka- ı 
l \ ta,t,, bir tekilde berı blmıı bulunan bilümum tıb-
~ bal'G~Q ~uar, bu ıene ı villerle n.ama muharrer ol
~'°•ta ılivelerle 20 ı mıyan kıymetli senetleri ha

""'·._ •çıfıp 20Eylüldeı mil oldukları takdirda bun
... •br H 

· aııılannuıJ.t in hakkında Nisan 941 ni-

ı 

"Ulus,. 

Garp GBPhBSİ h kkında 
geni tahminler 

Afrikanın garbi Akde
nizle Atlantik üzerindeki 
sahilleri ele geçtiği zaman, 
Almanya, hücum üsl~rinc, 

ta Norveçin üstündeki Nar
vikteo Dak r adısr geniş
lemiş, anklo·saksonlara karıı 
tam bir cephe tesis etmişse 
de Fransız Afrikssının zen
gin kaynaldaıına hil-im ol· 
muş olur. Belki de bu hare
ket, Amerikanın fili müda· 
halesini hemen davet edebi
lir ve iki ilem, biri logiliz 
adaları ile Amerik , diğeri 
Avıupa ve Afrika s&hillerine 
sırtlarını vererek, menıız 
hava ve deniz muh rebelc
rioe girişirler. PJau, evveli, 
Septe boğ ıı ile Akdenizin 
garp hevzası meselelerini 
baUetmek ve Fransız Afri
kasından Hkeri ve iktısadi 
iıtifadeler temin etmek gibi 
mahdut bir gaye de takip 
edebilir. Fakat eğer bütün 
bu haberlerde, gelecek ha· 
rek.etlere ait bir baidk ... t 

-

-- --
Radyo gaı: tesine göre 

Yuoanistando askeri b re
katın inkişafı h klnndaki 
hi2ber1er, birbirini n kzeder 
mahiyettedir. Mesela Lottdra 
r dyosu MidilJinin işg lini 
bildirmişti. Alman tebliğleri 
Taşoz semendrek ve Limni 
adalarının işg linden b h-
eUikleri b ide Midillid o 
bahsetmemiştir. Alma olar 

1 
tnrafmdeo işgal edildiği h • 
beri biç bir t ıaft u teyit 

1 edilmemiıti~ __ 

ı 2 Şilep ça rış 1 
lstanbul - 6200 tonluk 

Demir ve 970 tonluk Aktan 
şilepleri Zonguld ğ kömür 
almağa giderlerken Kefken 
adası civ rınd çarpışmışlar 
ikisi de hosara uğradıkları 
için yollarına devam ede· 
memişler, tamir için lstan
bula dönmüılerdir. 

Bodrum Aaliye Hukuk 
j bakimliğiadeo : 
f 939 senesinde Gfimüılük 
1 iskelesinden Ahmet Ksptil· 

1 nın Kayığile giderken ka-

l 
yığın devrilmesile boğuldu
ğu d va ve iddia olunan 
Bodrumun Kara Kaya kö
yünden 16 nisan 1327 do-
ğumlu yanık oğullarından 
Halil oğlu Muıt f Ôzyanık 
o taribtenberi köyüne avdet 
etmemiş gaibia emvaline ve 

hi11esi varsa, harbin asıl 
merkezi yeniden garbc inti 
kal etmiş olacak ve Bal an 
muharebeleri ltalynyı kur
tarmak, yakııı ve uzak şark 
denizlerinde lugilizlcri daha 
yakındao tazyik etmek gibi 
neticelere mtiobasır kala
caktır. ' ölüme müteallik haklarının 

Falih Rıfkı ATAY tayini için büküm verilmesi 

- --o-- karırıı geriş köylü Hüseyin 
kızı ve Mustafa karısı Zey-

V AKIT nep Ö.ıyanık f rafından da-

HltlBr, Balkanlardan v• açılmış oım kı medeni 
1 K. 31 ve 32 cci maddeleri· 

opraksız 
ziraat! 

Ameri ada C rnegie mi
essesesi erkaaJDdaa doktor 
Blakeslee topraksız ziraat 
usulünü keşfettiğini ilin ey· 
!emiştir. 

Gerçi şimdiye kadar su 
içinde bazı nebatların büyü
düğü görülmüştür. Fakat 
bual r d ha ziy de süs ma
bi)reti ııd e şeylerdir. Doktor 
Bla eslee topraksız sebze 
yetiştirmektedir. 

Amerikalı mütehassıı to
humu bir su içine atmakta-

du. Bu suda tohumun büyli· 
mesi ve mey va vermesi için 
lazım gelen bütün maddeler 
bulunuyor. 

Tohum gıdayı topıaktan 
alacak yerde suyun içindeki 
bu· maddelerden alıyor. 

Dr . .Blakeslee bu ıuretle 

domates yetiıtirmiş, bol malı
sul lmışhr. Doktor dört ay 
zarf1Dda dört defa domatea 
mnbıulü elde etmiştir. 

--81-

o tekiz er ge
milerı karada 
asılyürütürler 
Portekizli balıkçılar ka

yıklcrını karaya çekecakleri 
zowan, ora denizlerinde pek 
fazla bulua n Medüz (Deniz 
yıdız) lan avlar, kar.ya ya· 
yarlar. Bu hayvanların vli
cudları yumuşak ve kaba 
olduğu için kayıklar kaHya 
çok ko1ay çekilir. sona Şarka mı 1 goksa . ne teyfHnsu hüviyeti yuka-

G b "d k'I ı rada ya:zıh olan kimsenin ( k ar a mı Dl BCB • l alıibetinden haberi oı utarın Dr. şı 
Yazan: Asım Us ilio tnrihinden itib ren bir lımlr Memleket haltaneal 

· d hk ü Rontken müteba11111 Bununla beraber Alman- , ay içıo e lDB emeye m • Rontken ve Ele~trlk tecla•lıl 
yanın Balkan itlerini tasfiye racaatla bildirmeleri ilin yapılır. ikinci 8eyier Sokak 

1 1563 ? N n T l E F'ON. 1'47 ettikten sonra faaliyetini Is· _o_u_n_u_r: _________ .:_ _______ ~---
panya ve Portekiz üzerine 
tekıif edeceği hakkındaki 
haberler Avrupa ,arkandaki 
memleketlerin süküa ve em· 
niyet içinde bulunmaları de
mek değildir; nitekim Tok· 
yodan Berlin m b filine ge
len bir telgrafa göre Sovyet• 
ler birliği Uzak şarkt ki or .. 
dularını garbe cekerek Besa-
-Deoamı 4 üncü •ohiletle- 1 

bayetilıe k dar Romanya 
sefareti ile koosolosluklan· 
na bir bey oname vermek
le mükellef oldukları; yni 
mükellefiyetiu bu gibi es
ham, tahvilat n~ scnetJeri 

mevduDt olar k k bul etmiş 
bu'anan barrkal ra d&. şamil 

olduğu Ankar · daki Roman .. 
ya ufareti tarafından bildi
rilmiıtir. 

Ke~fiyet alikadar 1'ürk 
vatandıılarJDın ittitiına va-
zolunur. 1 8 

1 LAN 
lzmir tramvay ve elektrik 
Türk Anonim şirketinden: 
Mayıs 1941 ayı za;fında şebekede yapılması liı1111 

gelen ameliyat dolayısile : 
1) 4 ve 18 Mayıs 1941 pazar günleri saat 7 den 

17 e kadar: 
1 Darağaç 
il Tepecik 

ili Alsancak 

iV Basmahane 
IX Eşrefpaşa 

XV Kültürpark 

2) 11 ve 25 Mayı 1941 
17 e kadar: 

V Çarşı 
VI Bahribaba 
Vll Karantina 

Vlll Güzelyah 
X Konak 

Sektörforinde cereyanın 
linmek üıerc ilin olunur. 

pazar 

C Bayraklı 
D Turan 

~ı Karşıyaka 
· Bornova 

Buca 
Kızılçullu 

günleri saat 7 deı 

XI Gazi bulvarı 
Xll Mezarlık baıı 
Xlll Asansör 

XIV Gazi bulvarı 
XI~ Gümrük 

kesileceği sayın halkımızca 



RADYO 
GAZETESiNDEN 

Çörçil, kliçük lngiliz kav· 
•etlerinin Şimali Afrikada 
auıl muharebe ettiklerini, 
30 bin askerle 140 bin ltal
yanın nasll esir alındığını 
izah etmiı, fakat bu sırada 
Balkanlarda Alman teblik1wıi 
baı göıtererek Yunanistanın 
yardım iıtediğini söylemiştır. 
Filbakıka Almanlar Bulga-

riıtaaa girmeğe baılamıılar
dır. Çörçilc göre Yunınis . 
tan lnrilteredea yardım gel
meıine dahi ltalyıya olduğu 
ribi Almanyaya karşı da yal· 
nız batına mukavemete ka
rarı vermiştı. 

Ba tartlar altında lngilte
re Yunaniıtana yardımı borç 
bilmiıtir. Çörçil Nil ordusu
nuaua seyyar kısmından mü
him bir;parçaııaın Ingiltere
nia taahhütleri tatmam için 
Yunanistana gönderdiği ıöy
lemiı, Yugoılavy.1aın da va
ziyetini izah etmiıtir. 

Baadaa sonra Italyanın 
vaziyetine geçmiı, l'91yan 
lideri hakkında çok aju 
•özler ıöylemiş ve Mussoli
Dİn orduıaaa hitaben neı· 
rettiii emri yevmiıinin mev
zuu bahsederek demiıtir ki· 

"'ltalyan orduıaau tebrik 
Masaolininia vaziyetinden 
bahaetmek isterim. Bu mu. 
hıkkaktır ki maskaralık ve 
zillet sahasında bir dünya 
rekorudur. Mussolini denilen 
ıopa yemiş çakal, Alman 
kaplanının yanında yalnız 
açlıktan ulumuyor, ayni za
manda zafer ulumalarile 
tefahür ediyor. Fakat ben 
em~aim ki nihai harp günü 
l'elınce bu gülüaçe sahtekar 
b&tün dünyanın iıtih~<arına 
maruz kalacaktır." 

lnıiliz başvekilinin usopa 
yemiı" tabiri, maruf lagiliı 
••111 Rodyar Kitlingin bir 
eserindeki "çanak yalayıcı 
çakal" tabirine ima olıa ge
rektir. lngiltere ricali, ekıe
!İY~ edebi eserlerden bu gibi 
11tııareler yaparlar. 

Çörçil Balkan harbinin 
neticelerini umumi kadrosu 
dahilinde tarif etmiştir. Bal
k,n muharebesi mühim ol· . 
makJa beraber, lagiltere için 
Atlantik muhanbesfnin daha 
mBhim olduğunu ve "Hitler 
De yakın ıarkta, ıie orta 
ıarktı, De de uzak şarkta 

1 ılrendisini kurtaramıyacaktır ., 
'
1 
elemiştir. 

' 1 Çörçil, mihverin bundan 
· 110nraki hareketleri bak kında 
iç ihtimalden bahsetmiştir: 

. 
1 

TOrk~yey~, Rusya}·a, ls-
1ı>anya uıerıadc:n Fasla Afri-
ıaya taarruz. 

1 lngiliz baıvekili her üç 
1 btimali de ayni derecede 
rakıa rörmeklo beraber' ln
rlliı ıazeteleri ispanya taar

ı, un ihtimalini daha yakın 
!lrmoktedirler. Amerikad& 

ayai kanaat vardır. 

(HALlCIN SESIJ . lıy Niua 

'RADYO-
~Yunan Başve- Italyanla'fa gö- Mısırhududuna Felikete 

kili hır nu
tuk söyledi 

Haaya ( 11.a ) - Yunan 
baıvekili 8. Suderos Hanya 
teıkilitlan müme1sillerinin 

önünde söylediği bir nutuk
ta Yunan hükumetinin har· 

ba devam azmini ve hürri

yet kuvvetlcriain zaferine 

olan imanını beyan etmiş 
ve ezcümle d emiıtir ki : 

' 1-Hür~iyet uğrunda sa

vaş ve fedakarlığın bir rem
zi olan Girit bugün b6r Av· 

rupa milletlerinin ıon fakat 
şerefli kalesi olmaktadır. 

Bu topraklardan çıkan 
medeniyet içia ayni zaman· 

da kardeşlerimizin kurtulu
şu için bugün bu , fevkalbe

şer ıavaıı yapalım, memle
ketin emellerini, düı&ncele-

rını, kararlarını nefsinde 
topbyan Majeste Kral birli-

ğiain azmi timsali olarak 
aramızda bulunuyor. Müıe· 

cavize karşı en heyecanlı 

m~kavemet misalini Limni 

ve Semenderek gibi küçük 
adalar bile gösterdi. Yunan 

milleti bir imparatorluğa 
karıı altı ay barbederek ve 

onu mağlup ederek 
bir örnek olmuştur. 

şanlı 

Giridin ve Yunan şerefi· 

nin müdıf aası için Kral ve 

hükumet aranızda bulunu-

re Moskovanın giren .düşman yanlara 
ilerliyemedi lan yardı vaziyeti 

--.. --
Bern (a.a)-Ofi ajansı : 
Ag~i adındaki ltalyan 

mecmuası neşrettiği bir ma
kalede Sovyet Rusyanın Al
manya ile bemhadu~ olan 
mıntakalarda bir takım ted· 
birlt?r almakla beraber şim
dilik barba girmek isteme
diğini, fakat takip ettiği si
yasete bakılacak olursa ga· 
yesinin yeni ibtiliflar çıkar· 
maktan baıka bir şey olma· 
dığıni yazmıştır. 

ltalyan mecmuası şunları 

ilive etmektedir. 
"lagiliz hariciye nazarı 

edenle Sovyet elçisi Maiıki 
arasında sıklııan mülikat· 
Jara ehemmiyet vermesek 
bile ·24 martta Türkiye ile 
Sovyetler birliği arasında 
aktolunan ve Türkiyenin 
beynelmilel bir ihtilif halin
de Sovyet Rusya111n bitaraf· 
lığına güvenebileceğine mü· 
tedair bulunan beyanname
nin Türhiyeyi harp yolunda 
teşci eden bir eter olduğun
da şüphe yoktor.,, 

Mecmua Sovyetlerde gö
rülen sulh temayüllerinin 
sadece nazari olduğunu kay· 
detmehtedir. 

__ .. __ 
Kahire (Londra radyoıu 

s. 8.15)-Tobrukta v.aziyet 
aynidir. Mısır bududıına gi· 

ren dilşman hemen ilerleme
miş gibidir. 

Kahire (a.a)-Röyter bil
diriyor : 

Selihiyetli mahfillerde bu
gün beyan oluuduğuna gö· 
re. Mısırın hudut ıehri olan 

Sellumun düşman elinde bu
lunduğu zannolunuyor. 

Londra (a.a)-Orta şark 
lngiıiz kuvvetleri umumi ka-

rargahı tarafından Kabirede 
neıredilen tebliğ : 

Libyada : Tobrukta vazi
yette hiç bir değiıiklik yok-

tur. Selıumda geçen akıam 
hududun takriben sekiz ki-

lometre içiaıe giren düıman 
müfrezeleri dün ancak pek 

az terakki kaydetmiılu, ya
hut biç bir teraklıi yapma-

mıılardır. Meşhur lngiliz 
zırhlı fırkasının hafif unıur· 

_. ' ' ---- "' Ankara (a.a)-1'ıSI 
mumi merkeıindell 

miıtir: ~ 
Kızıley umumi aı 

rafnıdan Çivril 
su baıkınına 0ır,., 
yardım için ıOOo 1 

ğlıman kazasuu• ,tt 
köyü11de kar ve fı dılll 
evleri yıkılanlar• Y'! tit· 
300 lira gönderilaıll 

--zAiir1J .................. ~ 
Sarhoşld 

Ikiçeşmelik c•dd 1 
llyas oğla Abm~~. 
sarhoş olduğu b• .,t· 
atbğındaa yakal•0":!• 

§ Karantinada I• lılı' 
desinde lsmail fld•I 
artist Müıerref Ar 
hoş olduiu bald• 
çağırmak ıuretil• 11 aı• çıkardığı ve bunu lı 
iıtiyen 130 nuaı•r;,; 
bekçiıi Ademe b• fi 

ları yeniden düşmanla temas tiğinden yakalaaııı•f 09 
halindedirler. liye ceza mabk• ,o• 

--o--
MALTADA 

yapılan · duruıaı• lif' 
bir ay hapiı ve 30 ,di 
cezaaına mabkiirJJ 

Defa alirm öıonlBSiaiı~ 
It!!,~M~~~!· işareti verildi Atatürk caddeıi•:~ .. 

Malta (a.a) - Dün Malta man oğlu ıoför M•. s0ı 

__ ,....., ·-•-•-+---

MATBUAT 
•• 3 

raba ile Sovyet Polonyasına tingl>z idareıiadekd1011 _1a 
yor. B it k 1 k , . k üzerinde 3 defa alarm iıa- b "' ve a ı meme ~t.cr1n na • yılı kamyeau A 

1 F~dakirhğıa hesabı yok- letmeğe başlamışlardır. reti verilmiş, ilk alirmde bir 4 yatında Sacid•Y ... 
tur. Bu hürriyet ve kahra· Diğer taraftan Yunaaiı- tayyare puçalanmak sure· d ull ""' 
manlık toprağına boyandu- tanı ve garbi Trakyayı iıgal tiyle düıürülmüıtür. raralk. vdücu unyarıl•" 
ruk altına girmemek harbe eden Alman kuvvetlerinin yer erın en ao• 

Adalar denizinde ıevkülceyşi ve bionetice öltlrJJ 1,-. 
devam etmek için geldik. ehemmiyeti haiz bir takım B. MlthBİ tg"krO biyet verdiğiadeo 
Ve eminim ki yakında Ati- Y adalara el atmakta oldukları mııbr. ,,. 
naya yalnız hür olarak de- yolunda haberler de vardır. Sivas mebusu B. Mitbat __ o__. ~ 
ğil ayni zamandı daha zi· Vaziyetin bu kııa hulisası Şükrü Bledağ An karadan y 1 .dl 
yade büyümüş olarak döne- harbinin sona ermekten çok gelmiıtir. ara a-z., 
ceğiz. uz ık oldğunu ve ilk tahmin- --o--- Kemerde Me1 )it 

lerden daha uzun sürecegwi 8 k t k ğında Şerif oğlu t1; ... 
Medeniyetin kalesi olan JÇ8 8CJM8 fil eu .. anlaıılan bu:harbin öaümilz· 'ı' keadiıiae kii r r 

ve beşer hürriyetin tekrar deki aylar ve seneler içinde Çorakkapıda Gaziler cad· oğlu kahveci Ç•P
11 

1 
meaıei olacak Girit düıma· daha bir çok yeni buhranlar desinde Osman oğlu lbrabi- bıçakı... ıı<>ğıllad•~,,. 
na · çiğaenmiyecektir. Bu yaratacağını göıtermeğe kifi ! min ilzerinde bir bıçak rak kaçmıı ve •' 
onun ıerefıdir. gelir. bulunarak alınmıştır. edilmektedir. 

Almanya Cebelnttarıkı BASMAHANEDE AAN·A- -
alarak Akdenizi lngilizlere ~1 
kapatmak istemektedir. Ce- KAGINDA BiA CINA "'f~ .. 1 
belüttarık bu ıebeple Al· Jef' 
manya içia en esaslı bir R k ı• • d M h t •• katP 
bedef addedilmektedir. Çnn- a 1 mec ısın e e me ' ovey .. 
kü Cebelüttarıkı eliae geçi- Pakizenin yardımiyle Aliyi öldürdiJı' / 
ren Almanya Afrikada iler- Dün gece saat 1,45 de Mehmede küfretmiıtir. Ali aldığı yır•6ld'~ 
liyerek Dakarı iıgal edecek Ç kk R k - d B - d k b l · l b" r• t'~ 
ve Atlantik denizinde bugün ora apı ana so agın a u yuz en avga •ı •· rıy e ıraz ıoD blıilı• 

bir cinayet işlenmiştir. mıı ve nihayet iı bıçağa Yaptığımız tı di; 
lnailtere, yarıa da Amerika ç ye • eımeli balikçı Mehmet binmiştir. Mehmet hamil bu· Ali ile Pakize tt I 
ile daha iyi g~rliıebilecektir. Yeşilıu, üveyi kardeıi Pakize lunduğu biçağı çekerek Pa- beri mctreı b•Y• ~t( 
ÇiinkO Amerıka, her rün ve Ali hep beraber oturup kizenin yardımiyle Alinin leri anlaşılınııtır· ,t,-
adı~, adın~ harbe doj'ru rakı içerlerken bir me1ele- muhtelif yerlerine ı~phyaraK • Tahkikat def•.., 111 
yilrumcktedır. den dolayı Ali, Pakize ve aaır surette yaralamııtır. dır. 


