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iNGILIZ 
--··--

Hava kuvvetlerinin 
Şimali Afrikadakl 

f aaliuetıerı 
Kahire, ( a.a ) - lngilis 

tayyareleri Arnavutlukta 
Beratı muvaffakıyetle aı• 
keri binalar ve ha· 
va meydanı bombalamıı 
ve bir çok yerlerde yaD&"lll• 
lar çıkarılmıştır. 

Libyada Trablus limanı da 
bombalanmıştır. 

INGIL TERE Arnavutlukta Alman kuvvet
Üzerinde iki ıtaıuanların tanklarla leri 

Habeşistanda ordunun ha· 
rekatına tayyarelerimiz mtl
zaheret etmiş ve ~ diiıman 

askeri tahaHüd ııoktaıiaı mit• 
ralyöz ateıine lutulmuıtar. 

Alman tayya- gaptıkları hücumlar 
resi düşürüldü tard 8dllmlıtir 

Atina - Londra radyosu 
--o~ 

Londra (a.a) - Iaıiltere· 
nia garbında bir ıehire Al· 
man tayyarelerinin yaptık· 
larl hicumlar esnasında iki 
tayyare dDıUrUlmüıtnr. Ia-
ıanca zayiatın adedi çok 

ı 
azdır. ' 

Britaaya Uzerinde tek tük 

1 

düşman hava faaliyeti olmuş
tur. Haaar yoktur. DilnfgUn-
düz ve gece Loadr•cla kııa 
bir allrm iıareti verilmiıtir. 

S. 8.15 Yunan resmi tebliği: 
Y eaiden birkaçı zabit olmak 
üzere Itılyanlardan 70 esir 
ahnmııtır. Cephenin diğer 
noktasında ltalyanlann tattk· 
larla yaptığı teşebbOı tank 
dıfi toplariyle tardedilmiştir. 
Yunan askerinin maneviyata 
çok yOksektir. 

Bfttün cephe boyunca dev· 
riye kollarının çarpıımıları 
muvaffakıyetle neticelenmiş 
ve her tarafta 1 tılyanlu püs
kürtülmüştür. 

Suriyede vazi.: J:labeşistanda 
yet düzelmedi Bütün mıntakalarda 

ajansı ileri gOrügOş dB-Viıi (a.a) - Ofıi 
Beyruttan bildiriyor : 

Fraaıız fevkallde komi
ıeri general Denz grevlere 
karıı fevkalide tedbirler 
almııtır. Bu tedbirler cüm
leaiadea olarak ticaret er-

babı himaye edilecek, bızı 
dllkkidlar reami emirle açık 

bulunduıacık emre itıat et· 
miyeale dllkklnlan kapalı· 

lacak ve muayyen para ce
ıaıınclan ıoara yeniden açıl· 
maııaa mlıaade edilecektir. 
Gece meyhaneler ve ıia•-

1 vam ediyor 
Kahire (a.a) - Orta ıırk 

lngiliz kararglbının resmi 
tebliği: 

Libyada ileri uasurlarımı· 

zıa tabıt1üdü devam etmel.:
tedir. Eritrede Aımarada 3 
binden fazla esir alınmııtar. 
Kıtalarımız Şarka Musavva· 
ya doiru ve De11ie iıtika· 
metinde ~eauba doğru b&
ylk yol boyunca seri Heri 
ylrilJlf neticeainde ıeriler· 
de kalan dltmaa kıtalarıa .. 

Tarablusa 
kadar zayiatsız 
varmamışlardır 

--o,--
Kahire, (a.a) - Trablas· 

garbe çıkarılan Alman kuv· 
vetleri Trablusa kadar zayi· 
atsız varmamıılardır. Akde
aiıde 109 bin ton hacminde 
düşman gemisi batmlmııtır. 
Bunların mühim bir kıımı 
Trabluıgaıbe gidiyordu. Bu 
gemilerin ekseriıi Palermo 
limanından hareket etmiş ve 
sahil boyanu takip ile Si
cilya yolile Trablusa gel
miılerdir . 

Almanlar iıtili iıleriade 
kullaaılıcak · mavunalarının 
orada kullandı~ lan hakkında 
Londrada malumat yoktur. 

--o-
Kızıl:denizde 5 

--o--
Bin gazinin 
Tahliyesi 
Hakkında 

Kahire ( a.a ) - lagiliı 
kuvvetlerinin çekilmesi bir 
progıam tabhnda yapılmıı· 

tir. Bingaıi evvelki zece 
saat 22 d .. tabliye edilmittir • 
Biagııi limanı hiçbir ıamaa 
lngilizler tarafından limaa 
olarak ne kullanılmıı ve ne 
de liman ltalyanlar tara· 
fından babrılan vapurlardan 
temlzlenmiıtir. 

Liman batın vapurlarla 
doludur. Liman zaten bir 
hafta evvel klmilen tahrip 
edilmişti. Bingaıiain tahli· 
yesi saatinde Kahire ıine• 
mal1trı lngiliz askerleriyle 
dolu bulanmakta idi. 

Habeşistanın silratle itı•· 
line devam edilmektedir. 

ltalyan destro- INGILIZ 
battı Karakol gemısına ta• 

yerı 
Jıt..abire (a.a)-Kızıldeaiı· 

de Suudiye ıçıklaranda iki 
ltalyan destroyeri mOrette· 
batı tarafından bıbrılmııhr. 
Geminin biri denizin dibine 
dalmış, diğeride yarı batmış 
bir v•ıiyette bulunmuıtur. 
Bir hafta ıarfıada Kııılde
aizde batan ltalyan deıtro
yerlerinin adedi beıe baliğ 
olmuştur. 

Denizden toplanın ıemi· 
ain tayfaları karaya çıkarıl

mııtar .! 

dan bir çok esirler gelmekte 
devam ediyor. 

Muasıya giden yol boyun· 
ca yapılan geniı tahribat bu 
mıntakada muvakkaten ileri 
yihüyüıümüıü tehir etmiıtir. 
Diğer taraflarda barekih· 
mu; muvaffakıyetle inkişafa 
devam etmektedir. 

Habeşiıtanda bütiln mın· 
takalarda ileri yDrOyllılimliz 
memnuniyet •erici bir tarzda 

ı devam ediyor. 

arruz edan tauuarııır 
Malta (ı.a)-Düıman taJ• 

yareleri bir Iaıiliı karakol 
gemisini mitralyöz ateti•• 
tutmutlaraa da yapılan ma• 
kabil hücum neticesiad• 
hepsi kaçırılmııtır. 

Dünya ahvali 
Karşısında TOrkıuı 
Ankara (a.a)-Dünya ıh· 

vali kuııııada TürkiJ• 
mevzulu konferanslara me
buılar •e parti meaıuplan 
tarafından devım edilmlt· 
tir. 

AMERIKADA 
oumokrasilar ıoıı 

ranun inıaııaı 

ı6ylemlıtir . 
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,Uykuda bulunan Ha- Bütün haritası 
vus'atında hır kaledir 

bir ıstihkamdır 
san trenin çarı>masile 

korkudan .elirdi 
Arabacının uyuması y&zünden evvelki 

ı&n Afyonden gelmekte olan 1105 numa
rala katar Çiğli istasyonuna yakın bir me· 

ıafede ıaman yilklü bir arabaya çarpmıştır. 
Öirendiğimize göre Menemenin Kılıçlı kö

ylnden Karaosman oğlo HMı n arabasına 
ıamaa yüklemiş ve yolda araba yavaı ya

vaı gitmekte iken yorgun bu!unan HHan 
da uyuklamağa başlamııtır. 

Araba demiryolu geçidinden geçerken 0 es 
ıada karııdan gelen tren arabaya çarpmış ve 
arabayı 30 metre ıfirüklemiştir. Hasan bir 

ıey olmamıısa da uyku serumliğiyle uya
nan Hasan korkudan delirmiştir. Hasan 

haıtaneye kaldırılmışsa da ağzından kan 
ve pislik gelmektedir. 

----*----
Belediye daimi 

•• • 
encumenı 

Belediye daimi encümeni diin öğleden 
: ıonra belediye reisi Dr. Behçet Uz'un baş-

ı kanlığında toplanmış, mevcut işler karara 
bailanmııtır. 

_DOKTORUN KÖŞESi ---
Fren2i beş güun zar

ediliyor fında tedavi 
---..·---

Çok değerli arkadaıları
mızd n B. Mümtaz Faik Fe
nik dün akşam H lkevinde • 
(Sinir barba) mevzulu kon· 
fcransını vermş ve bilb111a 
demiştir ki: 

- Biz de sinir harbine 
karşı tabiyeleriınizi hazırla
dık. Hepimiz sa flarımızdayız. 
Hepimiz işlerimizin başında
yız. Hepimiz: siperlerimizdc 
bu sinir harbine karşı nö· 
bet bekliyoruz. Zaten en 
büyük nöbetçimiz Milli Şe
fimizin etrafında kudreti· 
miz tam, bükülmez, imanlı 
milli birliğimizdir. Bu milli 
birlik her istihkimdan kuv· 
vetlidir. 

Maginottan da, kuvvetti· 
dir. Siegfridden de kuvvet· 
lidir. Betondan da kuvvetli· 
dir. Bunda hiç bir sızıntı, 
hiç bir delik yoktur. Bu bir
lik bir hududumuzdan diğer 
hududumuza kadar, şarktan 
garbe kadar, şimalden ce· 
nuba kadar velh sıl bütün 
Türkiye haritası vüsetinde 
bir kaledir, bir istihklmdır. 

Fakat gizli silah nedir bi· 
liyor musunuz? En gizli 
silih bunların propagandası! 
Bu haberlerin yayılmasıdır. 
Gizli silahın en milthiı: bu 
nevi propaganda ıervisleri-

Doktor Hymaas, bu iddiasını, bir tavıan- nin neşriyatı dır. 
~dan aldığı kanı, ayni tavşana çok seri bir Hudutlarımız gibi ıinirle-
ıurette aerkederek ölilmüne ıebebiyet ver· )erimizi ve milli huzurumuza 

k ·ı da müdafaa etmeliyiz. Buna me ıuretı e iıbıt etmiştir. Binaenaleyh 
kimyevi iJiçlardan çok fazla bir miktarı, karşı, yani her türlü sinir 
h harbine karıı kalelerimizi, aslanın kanına yavı.ı yıvış yayılmak ~ar-
tile zerkedilebilir. ,.. hisarlarımızı kurmalıyız. 

Bunun dı en büyük ted-
Doktor Chagria, tababetçe zararlı te- biri herkesin işile gücüyle 

llkki edilen fazla miktardı arıeuicin kana meşgul olması, daima istih· 

güc&yle meıgul olmah dedi
gım zaman belki içinizden 
baua karşı şöyle bir sual 
geçebilir: 

- O halde bizi buraya 
toplayıp neden bunları ıöy· 
lüyorsun? 

Muhterem lzmirliler, gö
rüyorsunuz ki bütün bunlar1 
söylerken ben de işimle 
gücümle meıgulüm. Çünkü 

bunları söylemek ve yazmak 
benim işim gücümdür. 

--o--
Katranlana

cak yol 
Makadem ŞÖH olarak İn· 

şaah bilen Güzely•h·lnciraltı 

turistik yolanun Urla ŞOH· 
sinden lnciraltı pilajina ka-

dar uzanan kısmının kaban-

lanmaıı isi münak,..saya çıka

rılmıştır. Keşif, alta bin lira· 
dır. 

---o--
Fenni 

cilik 
zeytin
kursu 

lzmir ve Manisa vilayetleri 
köylerinde altmış yerde fenni 

zeytincilik kursları açılmış 

ve yüzlerce köylü bu kurs· 
lara kaydolunmuştur. Kurs 

sonunda müstahsiller fenni 
zeytin bakımına ait bütün 

bilgileri öğrenmiş olacak
lardır. 

---o---

ıiringa edilmesine imkan veren bu keşfin sali artırmak her türlü teh-

f~engi v ~e~aviıinde büyük bir iakılip yapa· likeye karşı bazır ve hazır- Bilecik eski eczacısı Bay 
bdecegıoı müşahede etmiıtir. zırlıklı bulunmasıdır. Her İhsan Başol, I:ımir emrazı 

Hastane 
Eczacı ığı 

Bu iki doktor ile arkadaşları frengilileri türlü tehlikeye karşı hazır sariye ve iıtiliiye baatanesi 
yatağa yatırıyorlar ve tüp içindeki Ma- bulunmalı ve herkes işile, eczacılığın• tayin edilmiştir. 

plaarsene ilicını, damla damla akıtan bir ı ~ - BUGUNDEN tff BAREN ~ · -ı 
ı ifaeyi hastanın damarına batırıyorlar ı 

Enjeksiyonlar, günde 8-10 saat sürmekte: f ELHAMRA Sinemasında ı 
bu iliçtan üç saniyede iki damla hastanın ? Mehtabın nuranur güzelliği dünyada eşsiz olan güzel iz. ı 
lraaını girmektedir. ı mirin tiir dolu nefis mehtaplı geceleri başlarken, senenin f 

ı en nefis ve nihayet bir sözle (Aşıkların filmi) olan büyük l 
Bu tedavi ile bir frengiliye, eski usullerle ıı AY DOGARKEN ıı 

ı 18 ayda zerkedilen araeaic mürekkebab, 
bet günde şiringa edilmiş oluyor. Altıncı ı Jannette Mac Doaald-Nclson eddy ı 

ı J urnalda-.Ea son ve en mühim Hark haberleri ı 
ıicıde yapılan kan tahlili menfi netice ı Searısler-2, 15-4.30-6.45-9 da t 
reriyor. TELEFON: 3646 

Tavii, bu tedavi usulü, sıkı bir müfabe- ı T S • d ı 
leye lüzum gösteriyor. Bu tedavinin radi- : ayyare 1nem&SID 8 : 

ı 2 Nisan 1941 Çarşamba gününden itibaren ı 
cal neticeler vermesi için frenginin y-eni ı Türkçe sözlü • S•:ıh - Şarkıh ı 
rakalaaılmış olm111 lizımdır. ı DOKTORUN AŞKI ı 

Bati enjekıiyonlar ile, arsenicli miirek- ı ı 
cebat ile tedavi uıulU merz gi humma ile ı Mümessilleri: Emin Rızık • Süleyman Necip.. ı 

? Okuyanlar: Mfiıeyyen Senar - Mustafa Ç•ğlar.. : 
V ıyku hastalığında da kullanılmak üzeredir. ı Ayrıca: Gayet gülftnçlü • Musikili Çingeneler barı.. J 
lelki de bu iki hastalığa karıı da tıbbi ı Matineler: 1,45-5,15-5.lS-7.lS--9.15 to.. ı 

ALMA 

• 
(110) 

bu gidişi kaçırılıa suretiyle mi, . ~ 
kendi isteğile. mi oldu? Karısının 1 

doğru muydu? Kocasının kurdui11 

biliyor muydu? Bu işte bir oyun pıll 
nanmışb? 

$imdi bu s11allere ayrı 

lim: -' 
Evveli madam Gribi doğrusunu 

memi~ti. O kocaıı vapura bindiktell 
bir daha dönmiyeceğini biliyordu. s;j 
dının bütiin hikayeleri bir yalan 

idi. Gri~ 
lıte burada asıl yalanı söyliyen ~ •· 

ysksa karısı mıydı? Bunu da görece.il 
Madam Gribli ve otomobilini evı~• 

tirmek için Niyagor garajından .. ç~ 8 
d · · ·ık ·· tuıu• şoför bu esrar per esıaın ı or 

dırmıştı. 
Bu ~oförün ifadesine göre 0 ,ı 

Gribi ile karşılaştığı zaman kadını t 
ve ıoğuk kanlı buldu. 

Onun dikkatini yalnız bir mesele 

etmişti. 
1 
-,J 

Doktor Gribi acele zuhurata kart 
bulunmak için el çantasını her :ııaı•01 
mobilin içinde bırakırken bu kerre ~ ~ 
eve gelince çantayı almış ve deaıııt• 

- Doktor bundan böyle uıun 
tedavide bulunmıyacaktır. Çünkü 0 

bir ıeyahate gitmeğe mecbur oldu. ~ 
Bundan oonra madamın ldostlırı ;, 

siyle kocaaına bir bavul eşya da g 
diği anlaşılmıştır. ~ 

Bilahare 938 yıla haziranında yin• 
0
t,dJ 

lan va,ıtaıiyle doktorun yeni otoDI 

satmağa kalkıımışb. • . lıl 
Yine haziranın on dördünde ıd• fi 

manyaya gitmek üıere hazırlanırkeO 
men üzerinde yakalanmıştı. bl• 1 

Nitekim mahkeme kendiıini bel. ~ 
lar kefalete raptetmişti . Birkaç vakıt • 
hasta olduğunu iddia ederek Aloı• 
gitmesine müsaade edilmişti. • 

Bütün bu hadisat karşısında hatırb 
ıudur ki madam Gribi doktoruD k•Y? 
ğunu niçin mis muoga telefonlaaııtl~ 
onu heyecana düşllrmek Ulzumu11u 
mişti? 1 .. ,, 

Yoksa ona artık doktoıun, gu d Jt'' 
nın tırnaklarından yakayı sıyır 1 

anlatmak istemiıti? 

Sona oar -

L 
.. ~, .. 

ki muvaffakıyet kııınılacaktır. ı Cumarteıi, azar Onleri 1,15 de ba lar ı 
:..=.=-::..:.:..:__~~~~~!!l!!!!!!!l--!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111!!!!!.İİ!ııfl!!!lll---------------------------...:...,_--------------------------
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Yazan: A. Fuat Tul•even ------ fua niıbeti alikayı uyandı· ıtaıuan aı11Hırı 

Ha1dı 

K k A "" d rır. lngiliz Bahriye nezaretl•i•, 
0Dllf8D 82'1 1931 aayımına g&re, Yu- tebl!ğiade babrıldığı haber 
Artık •esler ıCSzler lriğıda goılavvada 13,934,000 inıan verilen Fiume, Zua ve Pola 

alrıi dalgalar Olıaya 
ma11 giçleıen ıecller 
yordu. 

yazılı ıeı ve ıöılerin du- vardır. Bunlar, şu milliyet- ltalyan zırhlı kruvazlrleri 
aıd· yulmaıı için konuıaa ki· lere ayrılır. onar bin ton bıcmlade •• 

çeki- , ıdıa bir huıuıi cihazd•nıe- St,8
7 

ayni tiptedir. Ağır kıaYa• 
Genç adamın ıabaııızlak

JI• ıeçirdiği dakikalar onu 
bir hafta evvelki tatlı bir 
rByaya 1evkediyorda. 

Oaua bir kolunda bohçası, 
bir koluada da yavruıu 
Tama boyunda bekliyon ıev
ıiliıi bir hafta evvel ne 
bBy&k zorluklara katlan
mııb. 

Genç kadın çocuğuna 
Jaiaai ıöylerken bulunduğu 
odanın peacereainden ıiren 
taı parptıu aaralı bir ki
iıd ıeıiadea ae kadar Brk
mlıt&. Llkin ıevıiliıinin 
ya11aıaı anhyan Halmiı der
hal peı .cereye koıarak ona 
dıYardaa bahçeye atlama11nı 
iıaret edip ve bahçeye nazar 
penceredu arkath;ı bir 
iple 1evdlji biricik erkeği 
odaıına aldı .. Ti grç vakit
lere kadar de••m eden 
koautmalan Halmifin bir 
bıfta ıoara kaçmıya karar 
vermulle nihayet bularak 
vedıluıaı da ea ateıln birer 
bllıe hazırladı.. O ıece be
tikte mitil mitil uyuyan 
1avrunun, mini miai dadak
laranı ııpardatmaaı yllıiin& 
okııyaa baba11•a meleklerin 
diyanadaa ıellm yolhyor 
fibi idi .• 

Bu recede o kadın ko· 
ca11aı Ye o kadının koca· 
j'lndaki yavru iıe baba11nı 
Abilde bekHyorda. 

lbrabim baaları batarlaya· 
rak reminin kanatlanıp aç· 
maııaı iıtiyor ve bunun için 
clalralana biiyilmekte oldu
iaaa ılrdllkça ı~>zleri ya· 
.. nyordu. Genç adam kal· 
biade dalıalarla beraber 
ylkıelea bir acı biuediyor 
ve bu acı ona aalaıllmaı 
ltir korka fffİyordu. O ıı
rada S.Um kaptanın rBr 
ıeıiyle baiarmaıı onun kor
kaıunu bir kat daha utar
dı. 

- Fırtın• kopacak. baıır 
bulaaual. 

Ba emirden bir kıç da· 
kika ıoara dojudan emen 
ıiclctetli bir rlzrlna ıBr&k
ledlii kılın bir balat g&I· 
ıeıi Yunanın ıeceyle mor
ı .... maYi ıuyaau ıiyab bir 

-Sonu uar-

t Yoaılavlar yüzde 
J çirmeai lazımdır. seı ve ıö· 1 • 1 4

6 zörler ıınıfıua menıup olaa 
d Diaer ılavlar " , d d zlerin yazılması ıiaama a- • bu gemilerin Garizia a ıa a 

ki filim ıeridine benzem· Almanlar " 4122 bir eşleri daha vardır. Fia· 
ekteyıe de bıından farklıd- Macarlar " 3,9o me Triyestede Tecnico, Za· 
ır yeni keıfin baıhca huıu- Arnavvtlar " 3,66 rr Spezia da T erai, Pola 
ıiyeti klğidın çok ucuz ol- Rumenler " l,93 Cenevede Orlando tezılh· 
masıdır seı ve sözleri hıvi T6rkler " l,26 Jannda yapılmııtır. 
bir fonoıram klğidı ayni- ltalyanlar ,, O, 11 Bu lnuvazörlerin •alratleri 
uzunlukta bit filim ıeridia· MuhteJif " 0,58 saatte 32 mil, mlrettebatla· 
den birkaç defa daha ucuz- ---o-- rı 30 zabit ve 800 aeferdir. 

dar. Ayni ıuretıe ıramfon DBVIBt ıı·ıanları ı·ııat. Baılıca ıilahtan s taae 29.3 plajından da çok ucuzdur y lülr, 16 tane 10 lak, 8 taae 

bir filim çevirmesi için se• 18 U. mOdlrllg""I •a. 3,7 lik top, müteaddit ta1· 
alan ziya veren gibi pekçok 1 yare dafii toptur. Her kra• 

lletıerin çalımaıı liıımdara ""ıt tasarruf undan vazörde bir de tayyar• ba-
Hlbuki bundaki foaoğr.flar luamaktadar. 

yalnız bir cıbazla imal olunl ·sıı·sna olundu ltalyan donaamaaıada 8 
maktadırlar ıonra bir orijin· ağır kruvazör vudı. Baalar· 
al faoğrafdan matbaalarda Devlet daire ve mlleaa11e· dan Sen Glorglo Libya ma-
gaıete çıkarıldıııı ıüratle ia· (erinde kijıt taıarrafuna huebelerl eaauıDda batmıı· 
tetliiimiı kadar mllyo•larca dair koordiaaıyoa karama· br. Diğer &çllDID de timdi 
fonoiraf elde edilir meleri hlikiimlerinden, devlet • 
Adi klait üzerinde foaoğı- battığına ıöre diirt ••·' 

• limanları iıletme umum mB- kruvaıCSr kalmııbr ki ba•· raflar artık kitap gibi ıatı· dllrllillniin mlat11na tutal· Bol 
lacatır bu yıl ıonunda ko· lar da Trieste, Treato, • 

maıı icra vekilleri heyetince G • • d Dll'.D kiöıda ıe1 verici zaao ve orıııa ır · • kabul edilmiıtir. 
1000 kadar cıbaz1a 20,000 Babrıldıia din haber ••· 
f onoıraf aatalaga çıkarılaca- --o-- rilen Giovanai Della Ba•de 
ktar bu fonograflar meıhar 23 Nisan ÇOCUk Nere kettaf lrravadrl, bir 
taaınmıı adamların nutukla· kaç ay evvel batarılaa Bata· 
rını konferanlarını ıırkıları bayramı ve lomeo Colleoni'nin eıi idi. 
v11aire koauımalara ihtiva Hacmi 5,069 ton, ılratl 40 
edecektir konaıan klğıt cı- haf tası mildi, Silahları 8 taae 15,2 
haılara radyoda beğendiii· Yavrulanaıııa bayramlık- lik, 6 tane 10 lak ve mite· 
miz her haaıi bir nutka ' Jarıaı bazarlarken Milletin addid hava dafii topta. Bir 
koafera•• nya .. rkıyı kiiı· yardım ve ıeflıatiae muhtaç tayyaroai vardı. Mllratıebab 
da yazıla bilecektir. ÇOCUK'ları da sevindirmek 20 zabit, 480 neferdi. 

-- için Çocuk Eairpme Kara· Batırılan iki torpido mab· En çok radyOsu maaa yardımlannııla kuv· rihiaden ViceDIO Gloı..rtı 
1 k t vetlendiriniz. ltalyaaıa en yeni yemileria· olan mem e e Çocukoaı aile yavuı ıa- deadi. lqaaı iki aeae ...... 

Radyo buglln en b&yllk yu çekilmiı değirmene ben- bitmiıti. Hacmi 1498 to•, 
ibtiyıç halini almııtır. Son zer. Yardıma muhtaç çocuk- ıiirati 3" mildi. 4 tane 12 
dllaya hadiseleri radyo ma- ıar'ı sevelim ve 1•ıatalım! lik ve mtlteaddit baya dafll 
kl·neleriain miktarını her Kı L-

6 Çocuk Eair•eme uruma topu vardı. Mlrette ... b meml•kette artmııtır. Neı- G a1 lı · 
.. . ıner e.zı zabit, 150 neferdi. redilen ıon iıtatiıtiklere ıa-

re, lıveçte 1,000 kiıiye 232 ----- Maeıtrale torpido malarlbl 
radyo makineai d&ımekte- eı·r ı•s'tı·fa de 1934 te denize iadirilmlf, 

1440 ton hacminde idi. SlrDr. Fahri l§ık Verem miicadele cemiye- ati 31 mildi. 3 taa• 12 ilk 
llmlr Memleket laaıtaaHI tinin ba ıeneki kongreıiade topu, mtiteaddit dafi toplan 

Roatken mOtebauııı aynen ipka edilen idure he- vardı. Mnrettebatı 6 zabit 
Rontken H Ele~trlll teda•lıl yeti, aralarında yaptıklara 150 neferdi. 
J•p•h;. N~k;~l::S:. ~:!':" vaıife taksiminde doktor 8. 

Suadı ikinci relıliğe intihap 
etmiılerdi. Öirendijimiıe 
ıöre 11bhi eıbap dola1ııile 

doktor B. Suat bu vazife
den iıtifa etmiıtir · 

--ıım-

BORSA 
15.35 karuıtaa 982 ça•al 

iiıtlm ıablmııtar. 

Avrupa yüksek san'atlar 
Keçeciler Hacı Sadullah mektebı•nden dı•p)Om&)J Satılık l•kı• e V efendi ıokatında Salih 

Gızoz fabrikaıı kaf'ııııada (Ka"' zım Sangüder) Balhkuyada Saca ıokajın- Bu Oteller lzmiria en 

da acele acas ntalık 56154 temiı ye en ucuz otelleri- Kemeralbnda Meaerret oteli ka11111ada (67) aamaraJı 
No.la iki ••i ıörmek iaU,.a· dir, lımlre relen bllttla mataıa11nda en ıon modaya uyıa• kadıa. erkek elbiaelerl 
ler ıokak lsarp11ada bakkal miAfirler bu otellerde dikmek ye mıvıimla modern komıılar ıatmak mntl,te 
lbrablme m•acaat •ı,laler. m...&r olarlar. m erllerla mema• etmektedir. ~~~~~~~-----------~= 
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RAİ>YO 

GAZ E TESIND EN 
Balka11lar Ozcrine Avrupa 

politikası 24 saat içinde 
Macar baıveldli Kont Tele· 
kinin intihan tesiri albnda
dadır. Bu bidise çok ehem· 
miyetlidir. Ölünün intiharın· 
dan evvel yazarak bıraktığı 
mektuba göre Macaristan 
aon ı&nler için büyük bir 

' tazyik altıada bulunmakta 
idi. 

Macal' fikirlerini blllisa 
eden bir ga:ıete intihar 
lıaklunda "Kont Teleki, bir 
iaıan içia yapılabilecek her 
ıeyl yapmış, fakat milli 
ıereftea fedakarlık derece· 

' ıine ridememiıtir." Demek
ı tedir. 

Baadau çıkan mana şu
dur: Macaristan baıvekili 
milli ıerefle kabili telif 
olmıyan bir taıyik karıısında 
liltlmü tercih etmiıtir. 

Bu tazyik ne olabilir? Bu· 
au da ıu ıuretle izah ka· 
bildir: 

Malumdur ki Almanya 
Balkanlarda Yugoslavya Uze· 
riae harekete geçebilmek 
laere Mıcariıtını bir aıkeri 
lı olal'ak kullanmak iste
miıtir. Vakıa, bugiine kadar, 
bir çok defalar bilhassa 

Bulıuiıtaaa ıevkedilen Al
mae aıkHleri, Macar top· 
raklarıadan reçmişlerdir •. 
Fakat bunların truısit ha
linde geçmelerind~n Macar· 
lar bir mahzur g6rmemiş 

olacaklar ki bugüne kadar 
bu meaele üzerinde durma· 

mıılardır. Bu vaziyetin böyle 
olmaıına rağmen, Macarlar 
topraklarını bir Romanya 

yeya Balıaristaa haline g 'r· 
miı görmek mecburiyetinde 

kabaca vaziyet deiişmiş
tir. 

Alman vapurlarının müsa· 
deresi yüzünden Almanya 
ve Birleıik Amerika hükü-

meti arasındeki mün11ebct
ler tamamlle gerıinleşmiş 

ve Alman notalın reddedil
mİftİI'. Amerika hükumeti 
vapur ve sabotaj işini adli
yeye intikal ettirmiı ve ayni 

zamanda da bu ıabotaj 
iılerile ılAkalı göriilen ltal· 

yan ataıenavalinin geri alın
ma1ıaı Romadan istemiıtir. 

Bu ise, münasebetlerin 
keıilmeıi demektir. 

ihtikar 
G&zelyalıda Demir oğlu 

bakkal Hakkı Dövdemir; 

eYinde teker ıakladığı ihbar 
edilmiş ve yapılan aramada 

Mf çuval ince ve &ç sandık 
kume ıeker bulunarak alın-

mıı Ye milli korunma ka· 
atanana muhalif olarak ihti-

klr yaptığından hakkında 
maamele yapılmııtır. 

Bulgaristanda 
5 Alman aske
ri ö dürüldü 

--.. -
Londra, (a.a) - Roy· 

ter ajansının Belgrad mu-

l babiri bildiriyor: Yugoılov· 
Buliar hududunda kiin Ti

'1 

ı 
nadonna Bulgar köyünde 
bir kargaıahk olmuştur. 
Bulgar köylüleri beş Al

, man askerini öldürm6şler· 
dir. Almanların tavur ve 
hareketleri o kadal' tabam· 
mül edilmiyecek halde idi 
ki köylüler toplu bir halde 
Almanlara hucum etmişler· 
dir. 

Hidiıeyi müteakip Bul· 
gar köyilne vahşiyane bir 
taarruz yapılmıştır. 

---o---
ALMAN 
HÜLYASI 

Londra (a.a)-Deyli Niyuz 
gazetesi yazıyor : 

Hitleri temyiz eden altın· 
cı his, yani stratejik hissin 
kendisini terketmiı olması 
muhtemeldir. Hitlerin neden 
d!>layı Çanakkaleye sahip 
olmak istiyeceğini anlamı
yoruz. O evveli cenuba git· 
mek iıtiyordu. Bunu yapa· 
madı. 

Mussolininia Arnavutluk
taki itibarı ııfıra inmiş, Af· 

rikada parça parça olmuı, 
Akdenizde denizin dibini 
boylamıştır. 

Çıaakkaleye gelince Bo
ğazlar Mitlere ne petrol 

ve ne yiyecek verecektir. 
Irak petrol sahaları Boğaz 
içine çok uzaktır. 

- --
MiLLET 
MECLiSiNDE 

Ankara ( a.a ) - Büyük 
MiUet Meclisi B. Refet Canı-

tezin başkanhğında toplan· 

mıştır. Cami ve mescitlerin 
tasnifine ve hademeye veri- . 

lecek tahsisata ait kanuna 
ilive edilen bazı fıkralar ka· 
bul edilmiş, d~vlet demiryol· 
Jarı işletmesinin tekaüt 11n· 
dığı kanununa bazı madde
ler eklenmesi ve bazı m•d
delerin tadili hakkındaki 
kanun Jiybiasınıa mOzake· 
reıi bitirilmiştir. 

Meclis puarteıi gfiaü top· 
la nacaktır. 

.... -mm;--
Belediye ~eisi
mizin teftişi 
Belediye reisi Dr. Behçet 

Uz her gün olduğu gibi bu 

gün sabahleyin şehir dahi
linde umumi bir kontrol yap· 

mış ve bazı fırıalarla inşa
atları da gözden geçirerek 
lüzum eden direktifleri ver
miıtir. 

[RXlklN S!sl] 

Yugoslavya 
harp malze
mesi istedi ---Vaşington, ( a . a ) - B. 

Ruzvelt, Yugoılavyanın Ame· 
r ika Birleşik devletlerinden 
bazı cins harp malzemeainin 
müstacelen gönderilmesini 
istediğini ve bu malzemenin 

mevcut olup olmadığnıın 

tetkik edildiğini ıöy lem iş · 
tir. 

--o--
Irak Başvekili 

istifa etti 
Loadra, ( a.a ) - Roytcr 

ajansı bildiriyor: IHmat edi-

lir kaynaklardan öğrenildi
iine göre Irak başvekili 

Taha Elhaşimi siyasi vaziyeti 
iyileşmesini elde edemedi· 
ğinden dolayı istifa etmiş
tir. 

Bunun üzerine parlAmento 
t•til edilmiı ve kral naibi 
hükumet merkezinden ayrıl-

mıştır. Bunun neticesinde 
başlarında Raıit Ali olan 
bazı aazırlar1n iktidarı ele 
geçirmesi sarahaten r•yri 
nizamidir. Büyük Britaoya 
hukuku 358 ıimdi yeni Irak 

hükümetlne karşı olan vazi
yetini mütalea etmektedir. 

--mi--
Bir Hırvat ea
zetesi diyor ki 

Zagrep (a.a)-Hırvat par
tiıinin fikirlerini neıreden 
Hırvatski Dureonik gızetesi 
yazıyor : 

Doktor Maçek sulhun mu
hafazasına yardım için baş-

vekil muavinliğini kabule 
karar vermittir. Bu, hllkumet 

içinde komşularımızla barışı 
ve iyi münasebetleri tesise 

faal tarzda çahtıcaiının de
lilidir. 

--....... -
Matsuoka 

Moskovaua Gidiuor 
Berlin (a.a)-jıpon hari

ciye nazırı Matsuoka Berli
ne gelmiştir. Burada bir 

buçuk gün kalacak ve bu
gün alrşam Moskovaya gi-

decektir. Pek muhtemel ola· 

rak Alman zimamdarlariyle 

yeni görüımelerde buluna· 
caktır. 

w .. --

Gelenler 
Afyon mebusu B. Mesru

re Sökeden, Antalya mebu

su Bayan TOrkin Ô11 latan
buldan, Kars mebusu Bay 

Ömer K&ntay Ankaradan 
ıebrimiıe gelmiılerdir. 

Yeni Macar 
nazırla ı ye
min ettiler 

--11m:--
Budapeşte, (a.a) - Yeni 

kabine kral naibi Hortinio 
huzurunda yemin etmiş ve 
dün ilk toplantısını yap· 
mııtır. 

--o--
Beledlge temlzllk işle" 

rinde kadınlar da 
çalıştırıııuor 

Belediye temizlik işlerinde 

kadın iıçiler çalııtmlmaia 
baılanmııhr. Şimdilik onbeı 
kadar kadın çılıımaktadır. 

--GIB--
Tramvaylar 
Dört saat işlemedi 

Bugün sabahleyin saat 7 
buçukta bir arıza yüıüıden 
duran tramvay arabaları12ye 
kadar kadar işlememiştir. 

ZABITA 
Yaralamaia 

Sebebiyet 
Karantina lnöoü cadde

ıinde Ahmet oğlu Mehmet 

idaresindeki velespiti Vahit 
kııı 8 yaııada Ferihana çarp
tıruak kollarından hafif su-

rette yaralanmasına sebebi
yet verdiğinden yakalanmış· 
tır. 

Tabanca 
Taşımak 
Karşıyaka Şayeste soka

ğinda Osman oğlu Mehmet 
Atıgın üzerinde bir tabancı 
bulnarak alınmıştır. 

Sarhoşluk 
Kemerde Raşit oğlu Ke-

mal ve Ali oğlu Mehmet 
Hrhoş oldukları halde 
umumhane sokağında dolaş· 
maktalarken vaıifeten orada 
bulunan Mehmedin haka· 
ret ettiklerinden yakalan· 
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Hülasal 
ULUS: 

Yıldönüml 
kutlark~ 

Falih Rı~ 
Halk sanki böyl• 

tihana hazır olup 
sorulmuş gibi, keadl~ 
iki gündenberi, lu&r 
harebelerinin bnynk 
daaına dönerek, o•• 
vayimilliyeciler aadı•• 
Her taraftau: " -ti 
ıealeri geliyor. Mi!~~ 
der atı emanet etti,....-.... 
liıin ve reisin Je, ıo• 
ıiyasetini güderkeD 
dıklan en bOyllk 
baılıca kuvvet bu 

dir? " 
Memleketin bak 

rak bütünlüğlinl fi 
ve şartsiz korumak -11 
letin bo11ere bir d...,...~ 
aını akltmamak t•d 
den ibaret ola• b• .. 
imtihan giinü çatlll' 
fedakirlığa had t ; 
milli karar ile yaD 1 
lince, hiç bir şeyd,. 
etmeyiz. 

SPOR HABER 
Ankaranın ikiaci'i 

ye ve üçOnciisü ?ti 
futbol takımlarıa• ııi' 
gençler, bugila 1s111-"' 
safiri olarak araıo• 
lunuyorlar. Evvelki 
trenle geç vakit 

11 
gelen miıafirle~illl dJ' 
öğledan sonra allı 
yapacaklardır. 

Birinci karııl•~,i 
ordu - Harbiye, 1 

oılaşma da Alt•Y -
spor ara11ndadırb-J 
maçın hakemi f • -.'1 
ikinci maçın b• 
Esat Merterdir. __..,.,, --· Hıfzıssı 

1 meclif 

mışlardır. 

-·-.. -~~~---~--~--- ~~~~!'!!!!!!!!!~ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Belediyemizin dikkıtt 

nazarına. '" 
Ali Riza Çayoluk imzasile aldığımız bir aıeJıtO 

liyor ki: ~ 
"Gaziler caddesinin Kemer civarıedaki meyd~' 

murların kurumasından sonra; döşenmiş yol do 0 
dın geçenarabaların kaldırdıkları toz fırbnal~ 
evlerin halkına toz nefes aldırmaz bir hıl n•••.!'ı. 

Halkımızın sıhbatını müteallik iılerde pek t•;, 
Belediye reisimiz doktor Behçet Uzun bu derd fi 

derman bulması buıusuada gazetenizin vesıd•t 
etmesini rica ederiz." 

HALKIN SESi 
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