
Sahib, Netri,.t 
Amiri ve Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 '!.
SAYISI (100) PARA 

Yugos ivyada
ki Almanlar 

ı Hakkında çıkarılan ha
t beri er tamamen uaıan 

.. 

BcJgrad (~.n) -Avala ajan
sı bildiriyor : 

Bütü!I memleket ıüki'ınet 
ve bal~ işi gücü ile meşgul 
bulunurken yabaııcı radyo 
v gazeteleri Yugoslavyada
ki A manların vaziyttinia 
kötüleştiği ve bir Almanın 
yüzüae kızgın demirle ga-
malı haç yapıldığı hakkın
da çıkarılan haberler hayal 
mahsulü ve tamamen yalan· 
dır. 

--mm:--
Yueosliivyada INGILIZ TAY- Görülen lüzüm .. Kont Teleki 

ilin edilen Y ARELERI üzerineBingazi Uçler paktının 
açık şehirler Arnavutlukta Eritrede tahliye' edildi BiRiNCi KURBANIDI~ 

• ' .. • Londra, (a.a) - Royterın -----Belgrat (a.a) - Yugoslav 
hlıkümeti, bir harp vukuun
da B~gıat, Zıgrap ve Lübya 
nayı açık ıehir olarak ilin 
edilmesine karar vermiştir. 

-----
Bayan Teleki 

.ölmedi 
Budapeşte (a.a)-Telgıaf 

ajansı bildiriyor : 

Bayan Kont Tele kinin öl
düğü hakkında çıkarılan 

şayialar uydurmadır. Bir 
müddettenberi hasta bulu-
nan Bayan Teleki hastaha
nede yatmaktadır. 
.......................... 
i Bugünkü i 
ı K f ı : on eransı ~ 

i Dinleyiniz 1 
ı ----- : 

ve Lıbgada muhrm Kahire(:-.7~-:susi teb- diplomatik muharriri bildi-

k 1 t 1 
liğ : riyor: Macar başvekili Kont 

8 10 ar gap 1 ar Sidi Baranide yapılan Teleki Üçler paktıaın birinci 

Kahire (a.a)-lngiliz hava 
kuvvetleri karargahının teb
liği : 

Eritrede Çarşamba günü 
Asmaradan cenuba doğru 
ricat etmekte o1ao duşman 
nakliye kollarına karşı lngi
liz hava kuvvetleri bomba 
ve mitralyöz taarruzlarına 
devam etmişlerdir. 

Hür Fransız · tayyareleri 
Adov yolu üzerinde bir düı
man karargihını bombala
mışlardır. Dessie·Assap yo· 
lu üzerinde de düşmanın 
motörlü nakliye kolları bom
balanmış ve mitralyöz ateşi
ne tutulmuştur. 

Bunlardan bir çoğu hasa
ra uğratılmıştır. Arnavutluk
ta dün Y!lnaaiatanda Voloı 
-Devamı 4 üncü ıahilede-

programın ayni Bingazide kurbanıdır. 
yapılmış ve Bingazi görülen Beşvekilin intiharına ae-
lüzum üzerine tahliye edil- bep Almanlardır. Zira Al-

. miştir. Bin gazi müdafaaya mantarın Mauristan üzerine 
elverişli olmRdtğı gibi liman . 
olarak da kullanılmı~ordu. şiddetli ve ağır bir teaır 
Çekilen kıtalarımız•düıman yapmak istedikleri meydaa-
iasanca ve tankça ağır za· dadır. Yugoslavya ile Ma-
yiat verdirmiştir. cariıtan arasında iyi bir 

--•-- dostluk ve komşuluk mev

AMERiKA 
HÜKÜMETI 
ALMAN NOTASINA 
RED CEVABI VERDi 
Vaşington (a.a) ~ MDsa

dere edilen Alman vapur
ları hakkında 31 mart ve 1 
nisanda Birleşik Amerika 
hükumetine verilen notalara 
dün cevap notası Alman el-
çiliğine tevdi edilmıştir. 

Bu notada vapurların ve 

cud bulunmasına rağmen 
Alman Yugoslavyayı yapa
cağı hücumda Kont ITelek
ıyı kull~nmak iitemiı ve 
Kont TelekiJe bunu kabul 
etmemiştir. 

--o--
In2ilizler Y eso
yu zaptettiler 

!Mümtaz Faik Fenik f Yunan Kral mürettebatının serbest bıra-
1 kılması talebi k t'i surette 

görüştü 'Bd•dGR'Ao A 

Kahire (a.a)-lngiliı kuv· 
vetleri mütemadiyen Eritre· 
de ilerlemektedirler. Yeıu 
şehri de zaptedilmiıtir. Bu
rada kara kuvvetlerine lıa· 
giliz hava kuvvetlerinın p41k 
kıymetli yardımları olmuı
tur. 

:Halkevlnde konuşaeakl Yeniden Edenle 
: ----- : 
ı R•dyoda ya phğı konuş· ı 
t malarda bütün vatandaş ~ 
: luı zevk ve alika ile ı 
ı etrafında toplamış bulunan ı 
ı Ulus gazetesi neşriyat mü· ı 
ı dürü Mümtaz Faik Fenik, ı 
ı bugün saat 18,5 ta lzmir < 
ı halkeviade (Sinir harbi) ı 
ı mevzuu üzerinde çok mü ~ 
ı him ve istifadeli bir kon- ı 
ı fcranı verecektir. : 
ı Bu konferansı dinlemek ı 
ı fır11tını kaçırmayınız. Ha- : 
ı tip, ikinci konfer1aunı ı 
ı yar1a akıam saat 21 de ı 
ı (Harp cepheleri) mevzua ı 
ı üzerinde Karııyaka bılk- ı 
ı eviadı verecektir. ı .............. .......... .. 

Atina (a.a) - Yunan kralı 
loriJiz hariciye nazırı Eden 
ile general Dilli yeniden ka
bul etmiıtir • 

3 Defa ııık söndürme 
tecrübeleri gapıldı 

Belgr d, ( ı.a ) - Dün 
gece saat 21,50 de elektrik 
cereyanı kesi.imiş ve radyo
lar halkı 3 defa zıyaları 
karartmaya davet etmiştir. 

Hollanda 
Nazırları 

Londre, (a.ı) - Hollanda 
hariciye nazırı ile müştem
leke nazm Hollanda Hin
distaoında beklenmektedir. 
Avusturalya hükumeti her 
iki nazm Avuıturalyaya 
davet etmiıtir. 

Kahire, (a.al - italyanlar 
Aımarayı tahliye ederlerken 
bazı yolları tıkamıılar ve 
limanda bulunan vapurlara 
batırmışlardır. Evvelce ltal
yanların esir aldıkları 150 

logilizde burada esaretten 
kurtarılmıştır. ltalyanlardaa 

alınan esirlerin mikbuı3000i 
bulmuştur. 

-~o-----

Hitler Amiral Namura 
ile · aörüıto 

Berlin, ( a.a ) - Hitler 
yeni baıvekilet binıaıada 
Japon heyeti reisi amiral 
Namurayı kabul etmiıtir. 
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~ş EH i R HABERLER i_ 

Yaralam k 
Karııyakada Mithat paşa caddesinde 

Ş&krü oilu işsiz takımından Yakup Kar· 

1puz, bir şapka meselesinden Yusuf oğlu 
Aliyi bıçakla sol kaşı &zerinden hafif su· 
rette yaraladığından yakalanmıştır. 

Dövmek 
' Alıa11cakta Hüıeyin oğlu Riza ve Dur
maı oğ'lu Ahmet araları açık bulunan Hur· 
ıit otlu Muıtafayı sopa ile dövdüklerinden 

1 yakala11mıılardır. 

Kız kaçırmak 
Buca istasyon caddesinde Ali oğlu kah

ı 'feci Mümin Varlıopak Mehmet kızı Saide 
Kurtbaıı kaçırdığı şikiyet edilmiş ve suçlu 
yakalanmışhr. 

--
Hakaret 

Hükumet avlusunda Oımın kııı Emine; 
'faıife sırasında merkez jandarma bfilüğü 
erlerinden Muıtaf a Çallıya hakaret etti
fi11den yakalanmıştır. 

Bıçak taşımak 
Karabağlarda lsmail oğlu Sabahettinin 

&zerinde bir bıçak bulunarak alınmııtır. 

DOITORUN --- KÖŞESi_ 

Frengi beş gün zar
fında tedavi ediliyor 

Birleıik Ameriknda hastanelerde ve la· 
boratuarlarda firengi, kanser, çocuk vefi-
1atı, çocuk felci, grip kan boşanmasının 

tedavi çarelerini aramakla meşgul tababet 
müteha111ıları, bu mücadelede elde ettik· 
leri neticeleri ıu cfimle u~ hulasa ediyor
lar : 

- Yirmi sene geçmeden bu harpte ölen 
iaıanlardan daha çoğunu ölümün pençele
rinden kurtaracağız. 

Amerikan tıp mütehassıslarının bu sa-
bada keşifleri şunlardır : Frengi 3 - 4 sene 

ı ıiiren fasılalı bir tedavi ile iyi edilebilır. 
Frengi tedavisinin esafıoı bismutb ile ar
ıenic t~şkil eder. Fakat bir çok frengili· 
ler, bu uzun tedaviye muhtelif sebepler
den dolayı devam atmemekte ve bu su· 
retle kanlarını firengi mikroplarından te

ı mizliyememektedirler. Bu noksan tedavi 
yüıllnden, f irengi, aradan bir kaç sene 
reçtieten ıonra pek müthiş ikibetlerle 
•lkıediyor. 

Nevyorkun en büyilk bastaneleıinden 
Sinai baataaesinin tanınmıı doktorlarından 
Hırold Hymans ve Louis Cbagria, bugün 
takip edilmekte olan dört senelik tedavi 
7eriae beş günlük bir tedavi ile frengiyi 
iyi edebileceklerioi iddia ediyorlar. Bu iki 

ı doktor, hastanın kanına şiringa etmek için 
ı llapbarsene adını verdikleri bir müstahzar 

yapmıılardtr. Frengiye kuşı bu yıldırım 
tedaviyi temin eden cihet, bu iki dokto
run beyanına göre hastanın kanına bati 
bir surette enjeksiyon edilmesidir. Bu müs
tabzaran esasını, bugün frengi tedavisinde 
kullanılın 914 gibi, arsenik teşkil eder. 

Doktor Hymans'a göre, frengiyi tedavi 
için haıtanın kanına yapılan enjeksiyonlar 
da ı&ıterilen s6rat, esaslı bir ehemmiyeti 
haizdir. Bir mayi bir insanın kınına sürat· 
le ve çok mikdarda zerkedilirıe ölllmü İn• 
taı eclebillr. 

- 9e•amı ••r -

YA iN MAÇ VAR 
Altau Maçkespor Altınordu Harbige ile ounıgor 

Yarın Alsancak st dında Milli küme maçları baıhyor. 
lık maç Altınorda - Harbiye, ikinci mıç Altay - Mıçkeıpor 
arasında oynanacaktır. 

Çocuk 
Hastanesi 

Belediyece iı şa ettirilmek
te olan çocuk hastanesinin 

dahili elektrik tesisatına 

ait proje hazırlanmış, tasdik 

için Vekilete gönderilmiş
tir. 

Diğer inşaat bitirilmiş ol
duğandan sıh \ıi malzeme 

temin edilince hastane açı• 

lacaktır. 

incir ltı şosesi 

Belediye 
Bütçesi 

Belediye meclisi bütçe en
cOmeni, dün öğleden sonra 
toplanmış, yeni yıl bütçesi 
üzerinde tetkiklerde meşgul 
olmuştur. Encümen yeni 
bütçe hakkındaki tetkikatını 

ıllratle bitirecek ve önü· 
müzdeki Pazartesi günü ya-

pılacak umumi heyet top
lantısında bllıçenin bir kısmı 

üzerinde müzakereler yap· 
mak mümkün olacaktır. ---

ağaçlandı Ticaret müdü-
Belediyece şehrimizdeki 

parklara caddeJerd~, yol ve 

kabristanlarda ağeç dikme 

faaliyetine devam edilmekte
dir. 

incir lb şost sinin iki tara· 
fına okaliptüs fidanları dikil
miştir. 

Ağaç dikme faaliyetine 
Hazirana kadar devam edi· 
lecektir. 

---o----
At koşusundan 
dönecek tren 

Pazar günü koşular için 
koı.ıulın trenlerin kifayet 
etmediği nazarı dikkate 

alınmış ve sa t 17,30 da bir 
dönüş treni ilave edilmiş
tir. 

-- --
Bir ayda be~ 

Yangın vak •ası 
Geçen bir ay zarfında 

şehrimizde beş yangın vakaın 
kaydedilmiş ve buolarıu 
hepşi itfaiye tarafından sön· 
dürülmüştiir. 

rü geldi 
lzmir mıntıka ticaret mn

dürlüğüne tayin edildiğini 

diin yazdığımız B. Ekrem 
Ediz gelmiş ve dünden iti· 

bareu vazifesine başlamıt· 
tır. 

--o--
Ağaç bayramı 

Nisanın on ikinci Cumar
tesi günü öğleden sonra saat 
15 te E~refpaşıda Cümhuri-

yet koruluğunda Ağaç bay
ramı yapılacaktır. 

--amı--

Ziraat müdürü 
Viliyet ziraat müdürü B. 

Refet Diker Cumaovasına 
gitmiştir. 

--o---
BORSA 
16-32 kuruıtan 701 çuval 

üzüm, 9,50 kuruştan 15 ton 

kum darı, 54-71 kuruştan 94 
balya pamuk 6 kuruıt•n 60 
ton pamuk çekirdeği satıl

mıştır. 

ı ~ - YARINDAN İTİBAREN ~ ı 
f ELHAMRA Sinemasında i 
f Mehtabın nuranur gfizelliği dünyada eşsiz olan güzel iz· ı 
•ı mirin şiir dola nefis mehtaplı geceleri başlarken, senenin l 

en nefis ve nihayet bir sözle (Aşıklnrın filmi) olan büyük 2 

i AY DOGARKEN f 
ı Jannette Mac Donald-Nelson eddy ı 
ı Jurnalda-En son ve en mühim H rk h berleri ı 
ı Seansler -2, 15-4.30-6.45-9 da ı 

TELEFON: 3646 

i Tayyare Sinemasında 
ı 2 Nisan 1941 Çarşamba güonnden ıtibaren 
ı Tilrkçe sözlü - Sazlı - Şarkılı 

i DOKTORUN AŞKI 
ı Mlimessilleri: Emin Rızık - Süleyman Necip .. 
' Okuyanlar: MOzeyyen s,nar - Mustafa Çağlar .• 
ı Ayrıca: Gayet 10ID11çıO - Muıikili Çingeneler barı .. 
ı Mnmı&1illeri: Emine R111k • S6leyma11 Necip .. 
ı Cumarteıi, pazar ıBnleri 1,15 dı baılar 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı : 
t_ 

LMA 

• (109) Yazan: Halil Zeki ~ 

" Ayni günde B emen vapuru kuaı•• -'_ 
Ahrens yeni bir mesaj ğöııderdi. ~o fl'
sajde Griblin biletini dekiştirerek bır t -' 
bileti aldığını ve bu şernit tabtıad• 
Oherburg de indirmek daha kolay 

ğını bildiriyordu. • i ~ 
Amerika bükümeti muhakemat ~eı• _,J 

Lam;u Hardi, derhal Nevyorktakı ~ ~ 
vapur acenteleri müdürlerini davet e 
onlara şu beyanatta bulundu: lfl. 

- Amerika hükumeti Alman v•P11
' 

nın hareketinden doiayı mütessirdi. 0 
yadaki merketinize bildiriniz ki bOk ti. 
Alman vapurlarındaki memur ve oıll 
dimlerinin Gribliain kaçmlmasında 111 .~ 
dar olduklarına kanidir. Eğer bu ' 
şirketi doktor Gribli iaade etmoııe 
cesi vahim olacaktır. 

Üç ıirketi llç müdtlrü derhal AIOI~• 
daki mekezleriue meseleyi bildirdiler 
yolda birer telgraf çektiler: 

"Alman vapur şirketleri iflis karı• P'. 
bulunuyor. Bunun önüne geçmek içi~ 
Griblia iade edilmesi ve bu vapu.rlatl ,., 
rettebatınm Amerikan memurlarıyle ~ 
istihzabane muamelata nihayet"' 9e'bpl' 
lizımdır. Ayni zamanda Amerikan f 

. · ·ı · · · · kio•11 
mehne tarzıye ven meıı ıçın ıaı . 
pılmaıı lib6ttür.,, 

Bunun üzerine Turro bir N<'rlll~;,.t' 
vapurunu kiralıyarak Ohenburg• gı 
hazırlandı. ,111 ~ 

Fakat yeni gelen bir haber &ıerı 
hazırlıktan vazgeçti. lı~ 

Çünki haber aldı ki: Bremen O ;I 
açıklarında iken suvarisi Almanyad•

0 

aldı. !i 
... JI' 

Bu emirde Nazi hükumeti Gribli•• 
meıine müıade edilmediği 1 a-ibi sr~ 
gem1si Alman sahillerine varmadık~ oı' 
lin karaya çıkmasıca da izio verilaı•f 

Görüliyordu ki bütiln gayretler.e r;., 
Amerika hükumet doktor Gribho 
kaya dönmesini temin edememişti. 

1 
Hadise Nasıl OJdd 
Şimdi de doktor Grible gelelilll ~~ 

kaybolduğu akşamın hadisesini tetk• 

lim: di 
Gribi Bremen vapurun nasıl biD ' 

- Sonu oar -
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V ÖÖRETMEN 
INDA D~RSLERE 

da Son verilecektir 
~NE r sENoE .MI O;;;-ka2rti';: 

b· ÖLDÜN? 
- la.. •r 2il11 b i ftlclfde u . me- ı ıiu sırrını da ortay• döktü. 
~ '''elc:e d& netıcele- Bund, n sonra zavallı Hıdmiş 

lf _ lllıat,11 • tlindilğti tekrar ablasının yamna gön-
°"'•d•lr •ır olmıyor, derildi. Halmiıin ablaıı fa-

ll."iU-.1111 • 11111 
budud kir fakat merhametli bir 

e c:anı ııkı- kadındı. 

• • ''tele· ,, 
~-~ '•lcıdın altı ay 
~ içı11 ~ '' ınnesiai 
' la._. •vaya giden aa: d&ıeğindeki 
• •6ılerini işi-

°tf-.lla lb 
''' . rahim; ben .. lih kQJ . . . 

l-" llbi . u ımııım 
~t, 11111 görme-
• 111 :eıı•rlmi kapamı 
' '•ti i Yetiıebildin. 

Ytti11i de b 1lt en-

"'i :'" Yorıun. O ~)•t it ç. defa çağır-
. "t 11~ı ~arıııında 
' ıt-ı11aı • i lbrahim ht.""'' bQJQrıan ODU 

)•· 'i• ç•hı. Bi-
• () 1 "• 

''"-
11

• ona borç-
tl.tıii le icar kıza elia· 
'5 "-' •dar iyi mua .. 

""'''11111 
' )l1t .,, Dedik-
ht •lcları11dan iki 
d,f, l''•rlanırken, 

bttı,,, ~' .. lbrahim" 
~ ' gözlerini 

L.. ....... . 
"'' lat 1111

1 dinler
,, ~\ıra ailıyor-
~ ffa 11 bıçkarıklı-
'-•t •• tıkadı. : 

8111de mi öl-

~ ... -' l&t Y•, babısı-
4' t Grınek &zere 

' ıa_"•d&foa akıi 
, d&t~ ~aıka bir 
'"-· du. Genç ·- ...... ~lld tıbutunu 
•lct, • tııımak 

etın · ~illi L~I bulun-
b .,.baııaı da 

'l .. ~, .,"' kadarcık 
~..... L , ' 11•Yordu. 
' L._ ~.ı, . 
~, Jıp, ıoara 

~ ~" to '
1
• vtıcudile 

4-h, ~•kta taliıiı 
ç ay dura-

Kızkardeıinin halini bir 
zaman kocasından sakladıy· 
sa da bir gece evde duyu
lan bir çoçocuk ingaaıı her 
ıeyi açığa çıkardı. 

Enişttı bu mesele için ne 
Halmişe ve nede karısma 
biç bir şey söylemedi.' Ne 
yazık ki bu gayet sakin gö
rünen adam, bir gece ka· 
rısı uyurken Halmişin oda· 
sını çıkarak onun hutalı

iına ehemmiyet bile verme
den güzelliğinden istifadeye 
kaUuıtı. 

Fakat yalnız bir kişiye 
açılan o dolgun göğüs, bir 
ki~inin kolları arasına atılan 
o mütenasip vücut ve bir 
kitinin dudaklarından hara
ret alın o güzel dudaklar 
o dakikalar için birer taı 
kesilerek, bir kişinin karıı
ıında büt6n benliğıni kay
bedip, bir kuzu gibi duran 
kadın, ablasının kocasına 
bir ıırtlın hiddetiyle 1aldı
raıalr, renç kadınlık şerefini 
muhafaza etti. 

Erteai giln Halmiş kırkını 
doldurmayan çocuğunu kun· 
daklayıp ablasına biç bir 
şeyden bahsetmiyerek, ba
baaıaın yanına gidip, onun 

acı sözlerine tahammül et
meği ve tabakkiime katlan
mayı göze alarak, Ruıçuğa 

giden bir remiyle mavi Tu· 
nanın dalgalarını seyrede 
ede, geminin gittiği k1&aba· 
ya çıktı. 

. . . . . . . 
lbrahim Ravadaki, baba· 

ıından kalan büttin emllki
ni satarak, bir baba gibi 

ıevdiği Salim kaptanın ge
miıine dönllp, bu mert ve 

aıtl adama tekmil dertlerini 
dökerek ona, Halmiıi iıte-

mek için Ruıçuğa kadar 
gitmeıiai rica etti. Kaptan 

bir yuva kurmanın insanlık 
ileminde ne bOyök ve ne 

ıerefli bir hizmet olduğunu 
takdir ediyordu. Bununla 

beraber aradan iki gün geç
meden Ruıçuj'a giderek 

-Sonu var-

Satılık iki ev 
Ballıkuyuda Sucu ıokağın

da acele ucuz 1ablık 56154 
No.lu iki evi aörmek iıtiyen· 
ler ıokık kart11ında bakkal 
lbrıbim• mlracaat etsiDler. 

5-3 

• 
rının menşeı 

Oyun kiğıdlaranın menşei 
için muhtelif rivayetler var
dır. Bir riv yete göre, oyun 
kiğıdları, on beşinci asıra 

doğru Fransada kral albncı 
Karii eğlendirmek için icad 
edilmiştir. Bir rivayete göre 
menşeleri şarki Türkistan· 
dır. 

Bugün kati olarak inanıl
dığına göre, oyun kiğıdları 
Çinde icad edilmiştir. Daha 
696 yıhnda, Çin tarihçisi 
Hoeytinlu oyun kiğıdların· 
dan bahıetmiştir. Sanıldı .. 
ğına göre, oyun kiğıdları 

zarların kiğıda çevrilmiş 
şeklidir. Zarlardan da do
mina oyunu icad oluomuı

tur. 
Eğlence için ve talih 

oyunu olarak oynanan zarlar 
ve oyun kiğıdları, karada. 
denizde, tüccarlar, seyyahlar 
tarafından taıınırmış ve 15 
inci asırda Venediğe geti
rilmiştir. ltalyadan çarçabuk 
biitün Avrupaya yaydmııtır. 
ilk oyun kiğıdları Avrupada 
elle tersim ediliyormuı. Elle 
tersim edilerekten oyun ki
ğıdı yapılması o zamanları 
adeta bir sanat halini almış 
klişenin keşfile 19 uncu 
asıra doğr u matbaalarda 
basılmağa başlanmıştır. Ge~ 
rek elle tersim edilmiş ve 
gerek ilk klişe ile basılmış 
muhtelif devirlerde oyun 
kiiJdları için Altenburg 
şehrinde bir miiıe vardı. 

_._ 

3000 Ayrı ses 
Nevyork radyo istasyo· 

nunda muhtelif makine, hay
van, su çağlıyan, tren sui 
gibi bir stadyoda tekrarı 
güç olan seslere aid 3000 
plik mevcuddur. Bu tarzda 
bir ses radyoyla verilmek 
istenildiği zaman bu p1ik
lardau istifade edilmektedir. 

Dr. Fahri Işık 
lımlr Memleket haataneal 

Rontken miitebuım 
Rontkea n Elektrik tedal'lıl 
yapılar. ikinci Dıyler Sokak 
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Manisa Oteli 
Keçecllerde Lala Si
neması kar ısında 

ICUŞAOASI OTELİ 
Keçeciler Hacı Sadullah 
efendi sokağında Salih 
Gızoı fabrikası karşısında 

Bu Oteller lzmirin en 
temiz ve en ucuz otelleri
dir, lzmire gelen bütnn 
misafirler bu otellerde 
m11&fir olurlar. 

----111111111111 ----
Ankara (a.a)-Hab r alın- lan 6 mayıst bitecek ve 

dığına göre Maarif vekilliği d vle t olgunluk imtihanları· 
1940-1941 ders yılı için res- n 9 mayısta başlanacaktır. 
mi ve hususi müesseselerde 14 mayıstn hem orta okul-
tedrisi faaliyetinin 15 mayıs farda sözlü imtihanlar, hem 
1941 tarihine kadar bitiril- d e lis .. lcrde olgunluk imti-
miş olmB!lı içiu aıağıdaki h nlara olacaktır. 
hususları kararlaştırarak teb· 5-Öğretmeo okullarında 
liğ etmiştir : son sı oıf sözrn imtihanları 

1 - ilk okullarda ders 25 nisa r. la 10 ma;ıı araıın-
yılı imtihan faaliyetleri 15 da ya pılacakl1r . 
mayıs 1941 terihinde bitiril- 6-Mcs .. k oku~larıoda ıon 
miş olacaktır. sın ıf im ti be nlı:mna l 7 aiıan· 

2-0rta okullarla liseler- da başlana cak ve 15 mayıı· 
de ve öğretmen okulları oda ta son verilı. cektir. Diğer 
derslere 16 nisan akş mı sınıfoud a bir taraftan ted-
son verilecektir. risata devam edilmekle be· 

3_ 21 nisan tarihinde bi.. r ber diğer taraftan kanaat 
notlarının tesbiti de 15 ma-

tirme imtihanları ve 22 Dİ· yısta bitirilmiş olacaktır. 
san tarihinde orta okullar 7-Biltün yüksek okullar-
eleme imtihanları başlaya- da da imtihanların 15 mayıı 
caktır. 1941 farihindebitirilmeai için 

4-Lise bitirme imtihan.. tedbirler alınmııtır. 

---------------------------DAHiLiYE MEMURLARIN-
DA YAŞ HADDi 

Ankara - Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdit 
sialerine dair olan kanunun ikinci maddesinin tadili hak
kında bükümet meclise bir p roje vermiştir. Bu proje ihS 
teklif edilen tadilita nazaran nıhiye müdtirlerinia b&tlla 
maaş dereceleri için yaş haddi elli beş, mülkiye müfettiıleri 
ile kaymakamlarının ve emniyet mlidürlerinin ilk dereceleri 
için 56, bir derece yukarıları için 58, bunların daha yukarı 
dereceleri ile mülkiye bış müfettiıleri için 60 olacaklar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Bu da bir fikir 

Hem sıhhatça ve hem de paramızın harice 
çıkmamasile kazancımız aşıkirdır 

Maruf bir imza aldığımız bir mektup: 
"Geçen gün bir mecliste bahsimiz kahve iizerine d6a

mDştü. Bu defa gelen partinin Ticaret vekilliğinin direktifi 

ile muhtekirlere meydan vermeden sattırılacağı hakkında 
konuşulurken bir Bay•n söze kanştı ve fU teklifi ileri 

sürdü, ben de isabetli bir düşünüş olduğunu gördüğümdea 
size yazıyorum, muvafıksa neşrediniz. Bayan diyor ki: 

- Kara suratlı kahveye çok önem veriyoraunuı. Şuaa 
nasıl olıa az çok nohud, leblebi, fındık veyabud diier 
maddelerle içmeğe alışınız. Bunu el birliğile böyle devam 
ettirse, bundan ıonr• hariçten kahve getirtmesek ve para-

Qlll memleketimizde kalsa fena mı olur? Bu teklifi bir 
çoklarımız "Bravo,, Bayan diyerek alkışladık. Öyle ya ma· 

demki ihtiyaçlar karşııında bu da oluyormuş, ıonra gerek 

ııbhatça ve gerek paramızın dahilde kalması suretile fay

dalarımızda vardır. Bunu umumi bir kararla bunu yapıak 
hakikaten çok yerinde bir şey olur sanıyorum." 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
f P • *Fi#''* 

Avrupa yüksek san'atlar 
mektebinden diplomalı 

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

mağazasında en ıon modaya uygun kadın - erkek elbiaelerl 
dikmek ve mevsimin modern komaılar aatmak •ur•tlJI• 
mtlıterilcrin memnun etmektedir. 



RADYO 
GAZETESiNDEN 
Alman radyolarının Yu· 

ıoıla•ya aleyhindeki neşri· 

Yugoslivya
dan 2iden 
Almanlar 

--!!-

1atı devam etmektedir. Bu 20bin degvil 2 bin kitidlr 
radyolar Yugoılavyada Al· Y 
manlar. ltalyan, Macarlar ve ! Belgrad, (a.a) - Alman-

a farın kopardı ğı yaygara ve 
ulıarlara karıı yapılan fena •ft" 1 b t 1 • 

1 1 • 1 t 1 ı ıra ara ura gaze e erı ce· m11ame e erı ana ıyor, yan· • • 
1 ._ ld .. ·dd' vap vererek dıyorlar kı: 

ııa ar çı.arı ıgını ı ıa "Y 
dl 1 H lb k• Al , ugoslavyayı terkeden Al-

• yor ar. a u ı maa 
d b h

. maalar 20 bin değil iki bin 
· ra yoıuaun a ıı mevzuu k. • . 

ttli. kö ı d b" · • Al ışıdir. Bunlar tazyıkten de· e ı y er en ırıaın • 
man ekalliyeti reiıi Alman· 

ların iddialarını yalanlamış· 

tar. Alman radyosunun şu 

ı6zleri tatbik edilen manev-

ğil, Alman hükümetinin da· 
veti üzerine gitmişlerdir. 

Her yerde bilhassa köyleri· 
mizde bayat !abiidir.,, 

Atina, (a.a) - Bura g•· 
raaın mahiyetini meydana zeteferi Avala ajanııoın bil· 
koymuı bulunmaktadır: 

"Hırvatlarla Sırplar bera· 
ber deiildirler. Geçen h"rp· 
te Almanlarla birlikte dö· 
ilt•• Hırvatlar Polonyanın 
akıbetine düımek istemez
ler." 

Yaroslayada aıkeri haıar
bklar devam etmektedir. 
Umumi ıeferberllğin buglin 
••ya yarın reımen ilin edi· 
leceii hakkında haberler 
Yardır. Bu ihtiyat tedbirlerini 

laakla görmek lizımdar. Zira 
Alman motorize kuvvetleri 

Macariatana girmiılerdir. Bu 
kavvetlerin Yugoıla vya hu-

dudunda tahıit edileceği 
ıöyleame ktedir. 

Alman kaynakları Seriinin 
bir Yugoılavya tanımadığını, 
ona aadece bir Sırbistan ta-

aıdıfını ve bu Sırbiıtaaın da 
ceıasını pek çabuk görece· 
rını ıöylemektcdir. Ayni 
ka7naklara göre Hitler bu 
(in SOD SÖZÜnÜ söyJiyecek• 
tir. 

Alman dovlet reisi yüksek 
kamanda heyetiyle temas 
halindedir. Ve Alman ordu
lari Sırbiıtana tevllz için 
Hitlerin emrini beklemekte
dirler. 

Bulgariıtanda uyanan en
diıeler baıvekil Filofon ıöz· 
feri tercüman olmuştur. 

Bulrar radyosuna göre, 
Filof ıu sözleri ıöylemiıtir: 

"Etrafımızdaki hidiıelerin 
•aııl inkişaf edeceğini bilmi .. 
1oruz. Bulgar milleti ve or· 
duıu blHOn ihtimallere kuşı 
laaıar bulunmaktadırlar·,, 

Bugün radyoda 
. Elen çocukları 

saatı var 
wO--

Aakara radyoıu bugün 
-t 23 de 15 dakika de· 
Yam etmek üzere bir Elen 

çocakları saatı tertip etmiş· 
tir, Elence neıriyat biter 
bitmeı bu çocuk saatı ba~· 
lıyacaktar. 

tün telgrafların1 neşrediyor· 
lar. Bir Yunanlı gazete mu-

habiri gızeteıine yazdığı 
bir yazıda djyor ki: "Bütün 
Yugoılavyada ıevk ve heye· 
can umumidir. Huduttan 
geçer geçmez Yugoslavlar 
bizi kardeş gibi karııiadılar. 
B&yük bayram günlerinde 

olduğu gibi Belgrad bayrak· 
lar içindedir. Yugoslav mil-

leti, iıtikliline ve ıerefiae 
hürmet edilmesini istiyor. 

Yugoılavya kendiıi üze
rinde tazyik yapmak iıtiyen 
devletlerle de dostluk yap· 
mak istiyor. Yugoılavlar 

hudutlarının baıka devletler 
tarafınd• garanti edildiğini 
istemiyor. 

Yugoslavya kimseden 
toprak istemediği gibi kim .. 

seye de toprak vermiye
cektir.,, 

- --rm--
Kont Teleki 
intihar etti 
Budapeşte (a.a) - Meb

usan meclisi bir dakikalık 
loplautı yaparak dağılmııtır. 

Meclisin ne zaman toplana· 
cığı malüm değildir. 

Budapeşte (a.a) - Macar 
başvekili Telekinin intihar 

ettiği anlaşılmıştır. Baıveki
fin intiharı Macariıtaada 

umumi ve çok derin bir te
e11llr yapmıştır. 

--ım--

Sef iri111iz, Macar Kral 
naibi ile konuştu 
Budapeşte (a.a) - Türki· 

ye elçiıi Ruşen Eşrek Onay· 
dın, Macar naibi amiral 
Horti tarafından kabul edil· 
miştir. 

--mi--
Maçekbaşvekil 
muavini oldu 

Be1ıırad, (a.a) - Hırvat
ların lideri doktor Maçek 
baıvekil muavinliilni kabul 
etmiıtir. 

•• 
Uskôp'te meç-
hul bir tayya

re göründü 
- .. --

Belgrat (a.a) - Milliyeti 
meçhul 3 tayyare dün saat 
11,30 da cenübi Sırbiıtaki 
hava meydanı O.zerinde üç· 
muıtur. 

Yugoılav hava dafi batar· 
yaları deı hal ateş açmıı ve 
alirm verilmiıtir. Tayyareler 
meçhul bir istikamette uzak· 
la şmışlardır. 

---o---
Sabotaj yapan 
Ta ut aıar mahkemeuo 

verildiler 
Vaşiohton, (a.a) - Sabo

tajdan müsa·dere edilen 30 
Alman ve Italyan vapurları
nın tayfaları Bostonda mu· 
hakeme edilmiılerdir. --o--

Amerikadaki 
Alman ve 
Ifalyanlar 
kaçıyorlar __ .. __ 

-
Nevyork (a.ı) - Italyan 

konıoloıluk memurları, ga· 
zeteciler ce teknisyenleri 
ilk tebliğde Nevyorku terke 
hazır bulunmaları için emir 
almıılard1r. 

Mihver devletlerinin biı· 
leıik Amerika devletlerite 
müaascbat inkıtaınıa yakın 
olduğu hakkmda hi11ettik· 
leri en dişe Amerikadan 
Almanların tahliyesi ve ltal-

yan memurlarınan bavullarını 
hızar tutmaları için aldıkları 
emirle sabit idi ise de veri
len bu yeni emir ltalyan 
diplomatlarına vaki ilk da
veti teşkil etmektedir. 

--o---

ULUS: 

İn önlerİll 
--~--

Ben laöni meydaO 
ıının geaiı ve moral 
mını böyle görliyorulll
tarihinin her yönde•• 
yeni bir dönümlld&r. 
şin bahara dönmeıi ti 
Tanrı göstermesin ak 
hal olsaydı, bizi çok ~ 
itlerin bitimini çok 1'' 
uzatabilirdi. 

Jnönü, Kılıçanlaoı• 
yıl önce haçlılara k•'" 
lıyamadığı bir iti •111 

de başardı. 
• f 

Yabancı tarihlerıll 
haberlere göre, Kılıç•~ 
kılıcının ağın yalll1 

Matsuoka Ro- 159 Numaralı 
madan ayrıldı Yunan tebliii 

kadar bir milyon baçb 
re sermesine rağaıe• 
lerindeki ıavaıı k•,. 
ması, Tnrk d&oyıll 
yıllar ı6rea felaketleri 

Roma, ( a.a ) - Japonya 
hariciye nazırı Matsuoka bu 
aabah Romayı terketmittir. 
Matsuoka iıtaıyonda hükü
met ukiaı ile halk kütleleri 
tarafından teşyi edilmiş ve 
alkıılanmıştır. 

--o--
INGILIZ TAY

YARELERi 
- Baıtarafı l nci sahifede -

üzerine akın yapmağa te
şebbüs eden 4 düıman bom
bardıman tayyaresini lagili:z 
avcılerı önlemiştir. Bu dört 
düşman tayyP.reaiııden üçü 
düıürülmüş ve dördüncüsü 
haaara uğratılmıştır. 

Bir bomba tayyare teşek
külümüz Tepedelende aske
ri hedeflere taarruz etmiş 

ve bombaların kışlalara ve 
askeri iaşe depolarına iaa· 
bet ettiği gör61müşUir. 112 
nisan geceai lngiliz bombar
dıman tayyareleri Trablus 

limanı üzerine bir akın yap· 
mışlar ve yüksek infilik 
ve bir çoklfaı>gın bombaları 
atmışlardır. Rıhtıma müte· 
addit tam isabetler olmuş· 

tur. 
Dün Biagazi açıklarında 

lagiliz avcıları bir tayyareyi 
yakahyarak kovalamışlardır. 

Bu tayyare pek çok duman 
çıkararak yüksekliğini kay
bederek takip edilmiştir. 

• Trablusta Raı Lanufta düş-
manın motörlü nakliye kol· 
larına bombardıman tayya· 
relerimiz tarafından şiddetli 
bir hücum yapılmıı ve bir 
çok araba tahrip edilmiş 
veya hasara uğrablmııtır. 
BlltGn bu hareketlerden 
tayyarelerimiz hasaraız 
zayiabız dönmftılerdir. 

ve 

Atina - Londru radyosu 
S. 8,15 Yunan resmi tebliği: 
Devriye harekitiyle topçu 
faaliyeti olmuş, yeniden bir 
miktar esir ile otomUik ıilib 
ve havan topları alınmıştır. 

Arnavutlukta ltalyan asker
lerini blltlin cesaretleri kırıl· 

mııtır. Bir tek Yunan aıke
rinin kıpırdaması hepıini 

korkutmaktadır. 

Beş Yunan tayyaresi 10 
ltalyan tayyareaiyle karıılaı· 
mıı ve bunlardan ikiıinl dü
ıiirmütt6r. 

--o-----
INGILIZLER 

ğarmuıtu. 

*** 
Zamanına r6re b 

Siegfried'ieriadeD, ftf• 
larından llıtiln olaD 1

1
,,, 

ıurları öallade yat•0 

bir glla içinde koca ~ 
leti ortadan kaldır•• 
yapanlar, alınmaz adb 
zeli alanlar. b&tlD I• 
ıehitleriyle, gaıileri1 
mutanlariyle ayıia lı 
lnönü kavgalarını 11 

yorlardı. 

laönn ıa •atları 
şehitlerile, gaıilerilt,
tanlarile ayakta d od' 
heybetli mevkip öoD 

S 1 A e V t ee rildi !, 
e 8Utge MO 0r Bu destanı yaıd•''' 
)Ü kuvvetler mutan saidır. Tilrk lı 

nin Uluıal Şefi ol•''tı-' 
çıkarmışlar duruyor. Türk asille.~ 
Boston (a a) - D. N. B. lince, o, dimdik •1 b" 

ajanıı bildiriyor: Ve çelikten bir çellltıf· 
Şefin etrafını alaı•I f' 

lngiliz motörlü kuvvetleri 1 rl•' Seliniğe çıkarılmııtar. Bu Bu hal ile laÖD 'bit 
yeni gelen kuvvetin 73 bin dabı, bir daha "' b;.' 
olduğu tahmin edilmektedir. yaratmağa fakat .. 

kunulursa • bu def• 7:ut 
Yugoslav • Yunan hududun· 1'•d"'J 

illerde yaratmaj• 
daki lairiliz ku•vetlerinin _ k d•' 

130 200 Goı.ümllı bu • .,,11 
mecrn uu • bin ara· Aziz Şefi Sea ı•I 

,;:~~:~öko;;t dar. A~ER~> 
besi gapılmak istendi Den;:i!eri 

---o---
Kahire, (a.a) - Bağdat· 

tan bildiriliyor: Irak başve· 
kili Talha paşa Elbaşimi 

hükümeti teşkile muvaffak 

olamımıırır. Bazı generaller 
bir hDkümet darbesi yap
mağa tfşebbUı etmiılerdir. 

Ktal naibi Emir Ali Basraya 
gitmiştir. 

--o___..,, 
Nevyork (a.•) ;ı, 

genel kurmay r• ~ 
Amerika deııiı ı•-

. ı · · b·ır to may reıs erını bılt! 

davet etmiıtir. 8'bd 
zırı albay Knok• .. _..f 

yelerin g6nderiJdll'..
miıtir. 


