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/ngiliz BombaıJıman Tayyareleri 

INGILIZ TAY-
------ -

YARELERi 
cumauıbala ıstasgonu

nu bombaladılar 
Atiaa, ( • ) - ~ngiliz ha

va karargibınnı tebliği: ln
glliz bava filoları Bulgaris
tanın muhtelif yerlerinde 
Alman askeri tecemmüleri 
ile Cumaibala iatasyoau 
bombardıman edilmiştir~ ls
taıyoadaki binalarda yan
ıınlar çıkmıı ve mütbit 
infilaklar hissedilmiştir. Mo
törlü bir nakliye koluda 
mitralyöz ateşine tutulmuş, 
Petriçede çıkan yangınlar 
dumanın keaafet!nden zarar 
görülemediğinden tesbit edi
lememiştir. Almanların 12 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Yu2oslivlar 
altı hudutta 
çarpışacaklar 

Lion ( a.a) - Ofi ajanın 
bildiriyor: . 

Fransız matbuatı b rbin 
Balkanl ra sirayetine büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. 

Gazeteler ezcümle şunları 
yazmakta~ırlar: · 

Yugoılavyanın yedi budu· 
cfunun altısını müdaf c t-
mek mecburiyetindedir. Bun
lara Adriyatikteki deniz hu· 
dudu dahil değildir. Yugos
lav orduları adet ve aırl 
ıilib, t nk ve tayyare bakı· 
mından faik olan bir düş
mana mukavemet etmekte-
dir. , 

Bir lagiliı ordu u Yugoılav 
hudutlarında barek tta bu
lunmaktadır. 
Yugoılav askerleri çok 

cesur ve yılmaz bir kuvvet· 
tedir. Yugoslavlar tarihi 
cesaretlerine ve imanl.rına 

sıöveomektedirler. Almanlar 
haıbca şimald değil ce,,ubi 
tarki budutlaıına teksif et
m~ bulunmıktadırJar. 

P. Gr 
----111111111111 ----

Anh r ( .a) - C. H. P. 
meclis gurubu umumi heyeti 
bugün saat 1 S te topl nmış
tır. 

Celsenin açılm sını müte-
akip kllrsüye gelen hariciye 

iZ 
u 

•ekili Şükrü Sar coğlu son 
günlerde iakişaf eden siya
si ve askeri hadiseler hak .. 
kında beyan tta bulunmuş 
ve bu iz h b nmumi heyet
çe t svip olunarak ruzoa
menin diğer m dd sine ge
çilmiıtir. 

Bu m ddedc Kütahy me
busu Aliettin Tiritoğlu ve 
Burs mebusu Nevzat Aya
şın asker ailelerine yardım 
hususunun kanunlaşması ha
kkındaki t krirleri vardır. 
Heyeti umumiyecc bu işi 
tetkik etmek üzere parti 
id re heyeti tarafınd n bir 
komisyon teşkili k rar altı· 
na alın rak ruznamcde b ş

ka m dde olmadığınd n ri
yasetçe celseye nihayet ve
r ihiıiştir. 

A L - Ruzv olon-A 1 
MANLA N A 
Bul nan Yugo ıav harp 
gemileri Balkanlara 

harp m ızemesi 
taşıgacak 

Vaşington (a.a) - Yugos
lav erçisi Birleşik Amerik 
limanl rıoda bulunan Yugos
la• ticaret gemilerinin Ame
rika limanlarını terketmeme· 
!erini bildirmıştir. Elçi, bu 
gemilerin Amerik dan B l· 
kanlar harp malzemesi nak· 
lioe tahsis edile .ceğini •bil
dirmiıtir. --o--
YUN NLI A 
eouok bir cesaretle 

barbedigorıar 
Londra (a.a) - Berliuden 

Başve ili 
görüştü 

---o--
Vaşingtoc {a. )-Polonya 

b şvekil ve ba kum od nı 
Sigorski ile Polonya elçisi 
B. Ruzveltle y rım aaaat 
görüşmüşlerdir. 

Polonv başvekili Ruıvelt
le görüştükten sonr gaze
tecileri k bul ederek ezcüm· 
le demiştir ki : 

" Bu barbın souuııda müs
takil v~ yeni bir Polonya
nıo doğ cağınd n eminim. 
Ruzvelt bizi iyi bir surette 
k r ıladı. Rn:ıvelt bizim sa
dık bir do tumuzdur." 

-~---------------------
gelen bir h bere göre Yu-
n n kıt' 1 rının b6yük bir 
ceaaretle döğüştüklerioi Al
manlar itiraf etm \dedirler. 

S aat za fında 
100 Ton infilak ve 30 
bi g ngın ve inf ilik 

bombası atıldı 

Londra (a.a)-Tayyarele
rimizin KiyeJe y ptıklara hü
cum h kkmda tafsilat gel
miştir. 

Hava fılol rımız bir gece 
içinde taşıdıkl rından daha 
çok f z~ bomba al rak Ki-

yel üzerine 100 ton infilak 
ve 30 bin de yangın bom-

bası atmı lnrdır. Öyle bir 
zaman gelmiş ki yangınlar 

ber tarafa sirayetinden pi
l o ti nmız alevsiz bir muhit 

bu lam mışlzrdır. Bombardı
m 0 t yy relerimiz birbirini 

takip eden dalga h linde 5 
sa t mütemadiyen bomba 

yağdırmış\ rdır. H s r .. çok 
büyüktür. Bilb asa tesgahlar, 

f brikalar ve doklın harap 
olmuştur. --

Sofy 
bo 

earı 

ndı 

Atina, ( .a) - Sofy üze

rine y pılan akıad Sofy• 
garı ve civarında bir mar-

ş ndiz: trenine bombalar 

is bet etmiştir. Sturum• 

v disinde · Alm n motörlü 

kuvvetleri pike uçuşu yapa

r k mitralyöz. ateşine totul
muştu p. 

Emnlget müdürOmOz 
polis merkez ve kara
ollarını teltiş ettiler 

Emniyet müdürümüz B 

Said Özgür dün gece yan 
sınd n sonr sab b kad• 

btitün polis merkeılerile kı 
r koll r1 tefti ettikten ıoaı 

b zı m b lleride gözd n gc 
çirml leıdir. 
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ŞEH 

ZABITA HA 
---·----

lkiçeımelikte lzmirli Ahmet oğlu lbrabim 
Süleyman oilu Ali Rizanın beşından elle· 
rinden bıçakla hafif surette yaral dığından 
yakalanmışbr. 

§ Ikiçeşmelikte H lil oğlu Hamdi Şalt 
ile Ömer. kızı Münevver, lzmirli Bekir kızı 
Mllkerremle aral rınd çıkr.n münak ş 
sonunda Hamdi tarafınd n ç kı bıçağıle 
yaraladığından yakalanmııl rdır. 

§lkiçeımelikte Danyel oğla Avrmm ile 
Daayel oğlu Aron llya oğlu Yusef Y f -
nın yanında çahımakt olan uçlular ge
celeyin magduran deposunu çnrak 30 
puça Amerikan bezi vesaire ç ldıkların
dan yakalanmışlardır. 

§Ikiçesmelikte lzmirli lsm : ı oğlu Has n 
kama bıçatı taşıdığı görülerek y kalan
mııbr, 

§ lkiçeşmelikte Hüıeyin oğlu Hüseyioin 
üzerınde bir bıçak bulu~erak hnmıştır. 

_DOi TORUN KÖSESi .. ----
Ani Nüzüller 

Olgun yaşı tecavüz. eden ve altmış ile 
yetmiş arasın- da bulunan b zı kimselerde 
ani nüzul vak 'alarına te5adüf ediyoruz. 
Nüzul hadisesi olur olm•z yapılan muaye
ne ve ölçülerde bu hastaların pek çoğun
da tansiyon yüksekliğini tcsbit ediyoruL 
Hastanın etrafındakilerine evvelce t nsiyo~ 
nu aldınp aldırmadığmı sorduğumuz xaman 
biç ölçülmediğini söylüyorlar. işte bu yaw 
zıda arzetmek !dediğimiz mesele budur. 

Şüpheıiz ölüm herkes için mukadderdir. 
Fakat yıUarca mefluç olarak yaşamak 
biı: feliketten başka bir şey değildir. Bu 
sebeple muayyen bir yaşı t cavüz eden 

b6t6n büyüklerimiz sık sık k<·ndil t' rini mu· 
ayene ettirmeleri ve tansiyon ile beraber 

idrar tahlili yaktirmalarını batt bkln)arda 
nazarı dikkati calip f zlahklar görülürse 

kan tahlili de yaptırmalarını ehemmiyetle 
tavaiye ederiz. 

Bu gibi hususlarda aile d oktorluğuoun 
rolü büyüktür. Herkesin heı· aileaio de· 
vamlı ve emniyetli aile doktorları olmalıdır. 

Aile doktorları muayyen z manlardn efra· 
dı ailenin umumi ııhhi vaziyetini kontrol 

altında buluoduıur ve vaktınd icap eden 
tedavi ve perhizleri ve 1aireyi tatbik eder. 

Ufak bir muayene ile tevakldsi mümkün 
olan bazı feliketlere maruz kalmak bu 
asır için hoş bir sürpriz değildir. 

• 
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Vilayetimiz sıtaıa müc -
delesine ehemmiyet vererek 
kaza, n biye ve köylere 
yeniden birer t mim gön
dermiştir. Bu t mimde aş • 
ğıki t limat göre: 

Bazı yerlerde sıtma müca
delesine a it küçük sa'i mü
kellefiyetinin şehir ve k sa
b lar halkın şamil oloıadığı 
yolunda tereddüt edilmiş-
tir. 

939 numaralı sıtma müca· 
delesi nunun 16 ncı mad
desi bu mükellefiyetiu şehir, 
kas b lar d ltilinde ve civa· 
rınd da tatbikini 19 ncu 
maddesine göre mücadele 

heyetleri }:ıer yerde teşkil 

edileceğine göre, hiç bir 
tereddüde m,.hal yoktur, 
yalnız bu büyük mücadele 
ile likndarlarlD dikkat ve 
itina gösterme'Iİ lazımdır. 

CD-- ----
Deft 

b. 
arı ta lO om bil ıa ti-

topla tı 
lzmir kaza malmüdürleı i 

merkeze davc:t edilmiş ve 
dün Defterdarın reisliğinde 
ilk topl ntılarmı yapmışlar
dır. 

K zaların bfitün mali mu
ameleleri üzerinde umumi 
görüımeler yapılmış ve i~le· 
rin en seri ve en iyi bir şe
kilde görülmesi için alınacak 
tedbirler hakkında k rarlar 
i~tih z olunmuştur, 

Bilbus Mil li t:mlak mua
memeleleri ve borçlanma 
mevzuları üzerinde durul· 
mu tur. Bu mesai d ba iki 
gün devam edecektir. 

---o---
Sıhha mecı·si 

t pi- n ı 
Vilayet umumi hıfzıssıhha 

mecli i sıhhat müdürü B. 
Cevdet Saraçoğlunun baş

k nlığında toplanmış ve ay
lık sıhhi vaziyet üzerinde 
müzakere.de bulunmuşlardır. 

---o--
Bayı . dı da 

ç ge 
Bayındır kaz sıoıa bir 

mınt k sJDd çıka çekirge 
için lazım gelen tedbirler 
alınarak mücadeleye beşlon
mışbr. 

ği gel·yor 
Üç p rtide Ticaret veki· 

letinden mnıtaka ticaret 
müdürlüğüne gelen otomo· 
bil lastikleri tevzi edilmiştir. 
Bunlar 97 iç ve 97 dıf las
tiktir. Tevziatta sır ve ih
tiyaç usulü tatbik edilmiştir. 
Yakınd yeni partilerde 

fazla lastik getirilecektir.: 

Belediye reisimiz doktor 
Behçet Uz bugün sabahleyin 
yağmur durduktan sonra 
bazı mıntakaları gezmiş ve 
belediye faaliyetiai teftiş 
etmişlerdir. 

Dün geceki 
'tJ · agmur 

Dün gece yaras1ndan sonra 
şehrimiz ve mülhak ta meb
zul miktnrda yağmur yağ

mışbr. Yağmur çiftçilerin 
yüzünü güldürmüştür. 

s 
16-35 kuruştan 407 çu· 

val üzüm, 9,75 kuruştan 
200 çuval kum darı, 29,25 
kuruştan 40 ton 11sam sa
tılmıştır, 

ı --BUGUNDEN İTİBAREN : 

f H Si e da i 
t M~btabın nuranur güzelliği düoy da eşsiz ol n güzel iz· ı 
ı mirin şiir dolu nefis mebtClph geceleri b~şl rken, senenin ı 
+ n nefis ve nihayet bir sözle (Aşı lnrnı filmi) ol n büyük ! 

ı i Y O ARKE i 
' •• ı Jaouette M c Donald-N lson eddy ıı 
f Jurnald - En son ve en mühim Hark haberleri 
: Sea nsler -2,15-4.30-6.45-9 da ı 

liQi:DıaES&m~•• TELEFON: 3646 
ı 
ı 
: 
: 
ı • • 

Tayyare Sineması d 
2 Nisa 1941 Çuşamba gününden ı tibaren 

Türkçe sözlü - S zlı - Ş rkıh 

DO ORUN AŞ .·or 

ı Mümessilleri: Emin Rızık - Süleym n Necip .. 
Okuyanlar: Müzeyyen Senar - Mustaf Çağlar .. 

ı Ayrıca: Gayet gülihıçı ü • Musikili Çingeneler barı . 
ı M tineler: 1,45-3,15-5.15-7.15-9.15 te .. 
ı Cumarteıi;rızmr gBnleri 1,15 de batlar 

ı 
ı 
• • : 
: 
ı 
: 
ı 
: : 
t 

LMA 

• 
(113) Y .:tan: Halil z,ki 

bl, 
"S h günü Bremen vapurand• I' 

ve pasapurtu n olmadığı halde ge 
1 

Turist k biaeıi 656 ,, rı' 
· Doktor Gr bl Abıanyaya çok 1'~ 

· · h 0 d 0 

• d t tan bır mıştı, er ~{I ışın e mu •o 
k bul edilmişti. .

1 
aı... 

Hattı1 güzel metresi mis Muok 1 8 ~· 
z man hem g endisine ve hem _,"' n 
Bavyerada y2budilerden kalma şato ~lk 
dedilmişti. d•ı 1

'' 

Lakin doktorun bu gidişi pe~ ~· 0ıdf 
sefiline ve hatti bir kaçakçı gıbı s 

Ma mafib casusf rın üstadıoıo b",. 
çıkamadiyse de eski kafadularınd•ıl' 
casusluk yoltf aşları odan hayli oiifd ııit t 

h . h•' o . kaç kaf drınnı imayesıne maz . ;~t 
Yahut ogünün c ıualuk siyaseti ·ıdi· 

olar k himaye edildilir gibi göıtet• 11 
Doktor At ınanyanın SontbaıııPto 

ri den Ameri kan federal lstibtar•t 
şöyle bir telğ af çektı: . , 

Şef dn 8. F. H. a Nev· Yuok e 
1 

"Mahkemede hazır buluomak aıet 
tinde döoec ğim. Berlindeki' A~,i ' 
koasolosluğar: a b na p saport •"''° I• 
taYaHutunuzu rica ederim. Pek ac'1ıtof , 
çıktim, bazırlıkıız geldim.,, . D0 

,d '' 

.. c;rı~ 
Acab Gribli Bremen gcmısıae ,l içı, 

mek için ne gibi büyük vaidler Y ~ ,. 
YoksR o ken ti mi ilticaya mecbur ,1 ,' 
Fakat be.ı ha'de çağmldı. Zira o N• ç t 
bulundukça > .. iman casusluğu sırl•'' 
söküğü gibi 2çılıp duruyordu. f.1 

Gribi kendi derisini k~rta~~·~ ,of 
casuslarından pek çoğunun derıııa . , 
mu~tu. O so 11 günlerde hem N•~'. ~ 
ve hem Ameı ikan polisinin mubb1

'
1 

mişti. . 
Acaba Gribi ib net ettiği bu iki ,,J 

leketin arasın da mekik dokuma.k, 1,,. 
ni Hhneler göstermek için mı P 

istemiıti. 1ı• 
Gribi Alma oyaya kaç.d~ğt yabot 11, dığı zaman Alman teşkılatına katfb,ı' 

ihanetin cezasındau kurtulrnak, b• 
diği ve yakalattırdığı Alman c•5 f.I 
günahından affolunmak için aca~~ bİ~~ 
yadaki casuılur hocalarına ne gı d'? Ç 
ler uydurdu, yahut masallar ıö~le ~,d• 
kü 1939 yılı başınd Griblin Vıy• ,) 
tedavibaue açtığı öğrenilmişti. ıd"'J' ' 

Fak~t bugün Griblin ne mal 
0 6,,,ı ~il 

bilen nazi casusları onun beıab1111 foı• '/ >, 
te elbette gccikmiyeceklerdir. Y• 11p 1 ~ 
lüm olm 9an bir şey var ki bu b' ,,~ \ 
zaman ve ne münasebetle gör61e ~~ 
tesviye edilecektir 1 ,, 

Çalınan tayyare"~ 
u i arı hangi fi 

rikaya aitti•' ~ 
tt~!l 

Amerikan istihbarat bürosu 1, .':i ~ 
evrakını tamamlamak ve mabke~' pl'f' 'f 
mek için L ınkofıkioin aıırdı'1 ·ıti· .Lt ~ 
hakkında tafa ilit aramağa giritlll~d~' 
vak üç yıl evvel geçen bir vak• 

1 
ı4 ,,J 

ci istihbarat bürosu bu i te11ileO fi' 1 
gönderdi. Bay Turru dil iatibb rıt ,1 
bürosu mütebassıılarını bu ev.rakı t 
tefeire memur etti. 

' - Sonıı 
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lATBUAT 
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~asalar. 
"'"• -
be.:.ı. .b. 'i qa r gı ı 

tl~os'avya - --

l~:' • • c.m n -
• an n ır a-

nun teklifi 
--o--

Denizli mebusu 8. Emin 
Arslan Tokat'ın belediye 
reislerinin ecnebi şirketler

de vazife almamalara hak
kında belediye kanununun 
23 üncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun 
teklifi alik d r encümenler
de tetkik \'e müzakere olun
duktan sonra umumi heyete 
gelmiştir. Mebus teldifiuin 
mucip sebeplerinde ncüm
le şöyle demiştir : 

"Ecnebi şirketlerde ücret· 
li muuzam vez:ifeler alan 
belediye reisleri, şirket işle
rini, beledıye işlerine naza
ran daha üstün tutmakta 
ve netice itibarile belediye 
işlerini olurun bırakmakta· 

dırlar. iki tar ftao maaş l
mak suretiyle nemalanan bu 
kabil zevat ~ tabiatiyle 
bu karlı vaziyeti idame et
tirebilmek için de ayrıca 
lüzumunda belediye ve şir
ket nüfuz ve sermayelerini 
dahili politika işlerinde (va
tandaşlar üzerinde tehdit 
ve tahakküm yaşatmak ve 
doJayiıile menfaat elde et
mek suretiyle) kullanarak 
yurt ve yurttBşlarıu izzeti 
nefiı ve menfa tlerini de 
ayrıca iblil etmektedirler.,, 

Bu teklifi tetkik eden da 
biliye encümen;, 1580 sayılı 
belediye kanununa ek bir 
kanun liyibaaı b z•rlamıştır. 
Bu liyibaya göre merkezle
ri Türkiye Cümhuriyeti hu· 
dutları haricinde olup ta 
şubeleri vaııtaaiyle Türkiye 
dahilinde ticaret yapmakta 
olan müesseselerin ücretli 
veya aylıklı işleriyle beledi
ye reisliği vazif eıi içtima 
edemiyecektir. 

--o---
Taksi otomo
billeri için yeni 

bir hüküm 
Milli Korunma kanunu· 

aun müsteniden hükümetin 
hususi otomobiller hakkında 
koyduiu tahdit kararname· 
ıine aşağıdaki fıkra ilive 
olunmuştur: 

"Sahibi balundukl.rı takıi 
otomobillerini bizzat iılet· 
mekte iken silah altına celp 
olunmak dolayısile faaliyet· 
lerine nihayet vc'1en kimse
lerin, terhislerinde, muha· 
faza ettikleri veya yeniden 
aldıkları otomobillerine, biz
zat ve eskiden çalı~bkları 
yerde iıletmek şartile ve 
Başvekiletin taavibile. sey
risefer müı adesi veril~bi· 

lir." 

Işık 
lzmir Mcml"ket ha•laDft•l 

Rontken mOtehaııınııı 
Rontken ,.e Elelır,trlk tedavisi 
1•pıhr. llclncl Beyler Solrak 

tt No Tf!t PO~. '154' 
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32 
a-

rı 
---o---

Hükümct, 32 mahkümun 
ffı içhı, Büyük Miliet Mec

lisinin şefk t ve atıfetine 

müracaat etmiştir. Bunlnrdan 
13 ü adam öldürmüştü; alın· 
larındıı simsiyah katil d m
gmsı t şiyorl rdı. Ötekiler 
de çeşit çeşit suçları h&ki· 
min önüne gelmiş, muhtelif 
ceı larle hapis neye g~nde
rilmişlerdi. 

insanlık ve cemiyet ni · 
zamlarına karşı bıçekla sal
dırmı~, nium ve asayişe, 
huzur ve süküoa kafa tut
muş olan bu 32 vntand .şı, 
demir parm klnrro ark sın-

.i ki karaoiık mabpe:slerin
Jen çıkar r k, günün ışığına 
kavuşturmayı ve iyi insan
ların ar sına kabştırmayı 

istihdaf eden bu f t lehi
nin saikini bilir misiniz? 

Bu 32 mahkiım v h nd ş, 
geçen sene ffa uğ'rıyan 241 
tc bu şefk t duygusundan 
ileride istifade edecek olan 
d ba 6 ark daşl rile birlikte, 
Erzincaa h pi ane inde ya~ 
tıyorlardı. 

Evvelki senenin bir kış 

ıocesınde, sab ha k rşı bu 
bahtsız memleketin üstün
den bir ölüm kasırg sı geç
ti. 

Çablar çabrd da ve çö -
tü. Etraftan kadın, çocuk 
sesleri geliyor : 

-imdat, imdat, diye beğ
rışıyorlarJı. 

Kerpiç dıvarl rın sokak· 
lara yığıldığı ve toprak d m· 
larıo bir k p k gibi, masum 
uykul rın üstüı~e çöktüğü 

bu ana baba sa tinde. Er
zincan bapısh nesinde gü
nahlarının kefaretini ödeyen 
vataudatl r, bir kurtarıcı 
kafileai b )inde sokaklara 
dağıldılar. Dondurucu bir 
soğuk vardı: gece kapk -
ranlıktı. Her taraf açıktı. 
Kaçma imkaol rı mevcuttu. 
O keşmekeş içinde kim ar • 
yıp kim sorobilecekti. 

Hayır, onl r öyle y pm ~ 

dılar. Gece kar nhiıcda fe
liketzede vatand şl rm im
d dına koştu! r ve insan 
kudretinin üstünde g yret 

ve fed kirhk göstererek 
canlar kurtardılar. içlerinde 
çoğu, ya bir avuç toprek, 

ya bir tıs u veya bir k ç 
para içiı;ı c nlar kıymışlar· 
dı. 

O karanlık, soğuk ve fe
laketli gecede, c'"miyetin 
lekeli tanıdığı bu mahkum 

Nevyork, (a.o) - Bir g -
aıetenio Roma muhabirinin 
bildirdiğine göre: 

Kral Viktor Em nuel 
münferit sulh yapm k iste
mektedir. Pıens Humber 
İtaly mn b rba nihayet ver
mesini görmekle çok mesut 
olacQktır. Fırsat düşerse 1 
Pape bir İtalyraı mütareke
sine derhal müıaberet eyH· 
yccektir. E ki ordu kuman
danlara böyle bir mütarel<eyi 
imzaJamnğa. hnz.ırdırlar. 

F şist partisini s ğ ce
n h muhaf zokirları İt ly•yı 
biterafhğ götür cek her
hangi bir yolu kabule hazır
dırlar. Fakat Al • nlcır, mani 
ol r k "Hayır!,. diyor] r. 
Almanlar ltalynnın kontro
lünü ell~rİDe almışlardır. 
Cenubi Akdeniz s hilleriode 
yap caklan harekfit için Al-
manlnrm köprü b şı vazifesi 
görmekle ol n Tr blusg rbe 
ihtiysçları vardar. 

Alm nl r iyi biliyorlar ki 
ke~di hendiicrine bır kıl
dıkları takdirde Trablu t 
ltalyanlar logiltcreye müra
c at ederek ltaly ya n kil-
_lerioi istiyeceklerdir. 

• -
dat 

P lamut ihracatının mür • 
k benine ait niz mn me hü
kümlerine muh Uf ol rak 
ihraç edeceği p 1 mutlarıo 
ıır ına ğı kaliteli mal 
korıştırd1ğı için şehrimiz 
üçüncü asliye ce:r. mahke
mesince mahkum edilen 
ihracatçı Simon Bencuya 
firmas1nın ihrac t ıuhs tna-
mesi 3018 s yılı kanuna 
müsteniden Ticaret vekilc
tioce istirdat olunmuştur. 

--o---
,..ah v ça 

g 1 
Haber aldığımıza göre 

memleketimize Tic ret ve
kaletinin k r rile Portsait 
yolile mühim miktard 
kahve gelecektir. Ayrıc 60 
bin liralıkta çay gelecektir. 

vatandaş! r, şefkatli ve te
miz birer ğöniil t ııdıklarını 
isbat etmişlerdi. Büyük mec· 
lisin şefkat ve atıfetiae li-
yık oldukl rinı, dab önce 
göstermişlerdi. Hürriyet bak
lıırıdır. 

Kemal Zeki Genco m n 

Avrupa 
ekt bi 
( iz 

s 
den 
s 

sa ' ti 
d·uı-....,...alı 

güd - ) 
Kemereltında Meserret oteli kerşısınd (67) num r h 

maiazasında en son mod ya uygun kadın - erke elbi cleri 
di mek v mevıimin modern komaol r s tma.h sur tiyl 
mliıt rilMin m mnu tmektedir. 
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a e
Oluyor? 

.. .._.:::---==ı::-s r 
~.__. .......... ._..~......,. 

•• •• uzun-ev da 
den hı sız 

om 'Ş 
Budapeştede soo güalerde 

elen Feher n mında genç 
bir kadın tevkif edilmişti r. 

Get1ç kadının suçu, s bab
ları mekte.be giden erkek 
ve kız çocukları yolda dur· 
durarak zorlG veyahut bile 
ile ile palto, şapka, bluz gi
bi giyecege aid eşyalarını 

çalmaktı Son derece şık 
giyinmiş ol n bu hnsır. ka
dın yakalı:ın111ca cürmünll 
itiraf etmiş ve bu bırsızlık
lar1 şk } üzün den irtikap 
ettiğiui fJÖyliyerek d mittir 
ki : 

"- Nişanlım, beni para
sız olduğumdan dolayı ter· 
etmiştir. Ben de duyduğum 

iokisarın 1evkile ve kendiıi
ni unutabilmek için rayri 
meıru v sıt lar ile zengin 
olmeia karar verdim. lıte 
hırsız olm mnı sebep ve 
ı iki budur." 

Mahkeme, genç kızı, ileri 
sürdüğü bu m zerete rağ· 

men kış ortasında küçükle· 
ri soyduğu cihetle, iki sene 
bapis cez sın mahkum et
miştir. 

--o---
Gii.vey 106, 
gelin48yaşında 

Babi d yetmiş senedea
beri yerleşmiş ol n ve bugila 
106 y şuıd bulunan Porte-

kiz muhacirlerinden Modano 
Santano n mında biri, bun
dan bir kaç hafta evvel 48 

yaşıuda Mari Fireira na
mınd Brezilyalı bir kadınla 
evlenmiştir. 

Santano, yüz yaşını aşmıı 
olma ına rağmen sıhhatçe 
pek sağl mdir ve hlli tar
lalarında ç lışm ğa devam 
etmektedir. 

--o--
Gö Ü miyen 
dam bir ha· 

ki at olacakmı 
"Velı" in meşhur eseri 

"Görüsamiyeo ad m" da ta· 
h yyül ettikleri acaba bir 

gün h kikat olacak mı? 
Çünkü bunun için de çah-

ş nl r mevcuddur. Nitekim 
bir Mac r mühendisi bir 

let icad etmiştir. Bu alet 
elektrikli bir kutudur. içeri· 

Aine ahl•n e y lar görülme· 
mektedir. Tecrübede lııaıır 

bulunanlardan biri elini ku
tuya sokmuş, kutuda eH 

görüomeyioce kork rak eliai 
dışarı çekmi~tir. 
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RADYO -
GAZ E TESIND EN 
Almanya, Avrupayı tama

miyle kendi nüfuı.u alt1Da 
geçmiş telikki ediyor bu 
mnıtakada bulunan milletle
ri iki tıklan birini tercihte 
mDbayyer bırakıyor: Ya ken
disinin nüfuz ve hakimiye
tini tanıyarak kendiıiyle it
tifak halinde lngiltereye kar
ı• harekete geçmek, yahut 
ela kendbine karşı harbi gö· 
ze almak. 

Kendiıiyle birlikte hare
ket etmeyen her devlet Al· 
manyaya göre lngilterenin 
iletidir. 

Dün Berlinden verilen bir 
haber, bu ciheti daha ziyade 

aydınlatıyor. lngiltere ile bir· 
lik olan her Avruya devleti 

Avrup& nüfuzuna ihanet et
miı telikki edilecektir. Ve 

Almanya tarafından düşman 
muameleye tibi olacaktır. 

lngiltere ile birhk olmak , 
kendiıiyle birlik olmamak. 
tır. 

Almanya ile birlik oımak 
iıe Macrristan, Romanya ve 

Bulgariıtanın vaziyetine kat
lanmaktır. 

Yugoılavyada bulunan lo
giliz hava kuvvetleri, dnn 
Strumadaki Alman tahaşşüt 
mevkilerini, petrici bomba

lamış ve Sofya üzerine 
ikinci bir hücum yapmış ve 

iıtaıyon ile fabrikalar hedef 
ittihaz edilmiştir. 

Eıki cuma kasabasına da 
bir taarruz yapılmış ve ln-

giliz tayyarelerinin hedefle
rini Alman kıtalarının top
lanma yerleri olmuştur. 

·ınıiliz tayyarelerinin bi

rinci vazifesi, düıman tecem

mu kuvvetlerini ve mevki
lerini tahrip etmektedir. Bu 

ıuretle müdafi kuvvetler, 

zamandan istifade ederek 

hafif noktaları süratle tak
•iye imkinını bulacaklardır. 

!"f ~rekit çok d iıoık olduğu 
ıçın dOşmaııın Herliyen kol-

larına vadilerde yapılacak 
taarruzlar, dü~manın bu il"-
ri hareketlerini sekteye uğ
~atacakbr. 

Bu bakımdan Iogiiiz tay· 
yarel.,riain yaptıkları hücum 
ve taarruzların oldukçcı mü. 

bim olacağı tahmin edilebi
lir. Ancak bu tiıc:rruzlaruı 
ıürekli yapılması lazımdır. 
Bu da yapılmaktadır. 

lagil z tayyare) drİ dün gece 5 
Alman tayyaresi düşürmüı
lerdir. 

Iaıiliz bombardıman tay
yareleri, denizaşırı Kiye) üs. 

ıinli bet nal ve görülme
mit bir ıiddetle bombardı
man etmiıler, ayrtca Bremen 

•• Emdcne de taarruz et
mitlerdir. 

[HALKIN si!S1] 

ı ADYO-
\ __ ~~--------~----
1K • • • D • d \ atım ., ını g - ssıye e ta - lst bu da Ço umda '·• 

ve heyecav zetes" in bir yare meydanı bu nan 
Yugoslavlar 

•• •• 
m kalesi bombalandı gunu 0--- jlll --o--

Atina ( a a ) - Atinada 
çıkan "Katimerioi,. gazete
sinin müdürü "Yeşaauı Yu
nanistan,. başlıklı yazdığı bir 
makalede bilhassa diyor ki: 

"Evvelki g ece yeniden bir 
cinayet işlenmiştir. Alman 
elçisi hariciye nezaratioe gi
derek nazıra, Alman ordu
larının Yunan topraklarına 
girecektir, d emiştir. Hükô· 
met ric li bu cevabı reddet
mıı ve muka bil tedbir almış
tır. 

Almanya bu bareketiylt. 
Musıoliniyi korkutacak mı
dır? 

Bizim tarihimiz şereflidir. 

Bizi biç bir tcbdid korkuta
m z. Hepimiz kahıamanca 
ölünceye kadar toprakları
mızı müdafaa edeceğiz ve 
lngiltere ile her beı Ya
goılivya ile beraber galip 
geleceğiz . z,.fer bizimdir. ---
Balkanlarda 

müttefiklerin 
kuvve· iki 

milyondur 
Nevyork (0.11)-Balk nlar

daki Amerikalı muhabirle
rin verdikleri malumata gö· 
re Avrupanm ceoobi şarki
sinde barek; tta bulunan or · 
doların mevcudu şöyledir : 

150 bin kişilik bir Alman 
ordusu Bulgarintandan Yu
goslavyaya hücum etmekte
dir. 300 bin kişilik bir Al· 
man ordusu da şimclden hn
cuın etmektedir. Muhtelif 
cephelerde Almanlara kar
şı koyan kuvvetler bir mil
yon Yugoslav, 800 bini Yu
nanlı ve 100·300 biıı i logi
liz olmık üzere iki milyon 
raddesindcdir. 

---o--
Kahire (a.a) - lngiliz: ba

va kar rgihının tebliği: 
Cenubi Afrika tayyarelc

rinden mürekkep bir filo
muz şimali Aferikada yerde 
dağımk bulunan 10 düşman 
tayyaresini tahrip etmişler
dir. Ayrıca iki de tayyare 
düşürülmüşse de pilotları pare 
şütla yere inmişlerdir. 

Dessiye meydanuıda tey
yareler otomobil nakliyt: kol· 
luı bomba ve mitralyöz ate
şine tutu lmuştur. 

--aa-

BULGARBAS
VEKILININ 
BEYAN Ti 

---o--
Sof ya, (a.e) - D. N. B. 

bildiriyor: Bulgar baıvekili 
dün beyanatta bulunmuı ve 
ezcümle demi~tir ki: Yugos
lavynnnı üçler paktına gir
diğinden çok sevinmiştik. 
Sulhu, berışı muhafaza etti
ğimiz gibi kıt l rırnızda Yu
goslav harekatın iştirak 
etmedikleri halde Yugoslav 
tayyareleri Bulger toprakla
rında askeri hedefleri değil 

Sofy nın merkezinde sivil 
halk üzerine bomba atmışlar 
ve bu yüzden kadın ve ço· 

cuk ölmüştür. Hududda ka
rokollarımı:ıa hücum edilmiş· 

tir. Daha büyük hadiselerin 
vukuunu beklemekteyiz. Süku

net ve soğuk kaolthğımızı 
muhafaza etmeliyiz. rı ükti-

met vazife başındadır. Bul· 
gar hôkfımcti vazifesinin 
ifuıında millet mümessiJlc-

rrnio ve hatta milletinin 
müzaheretinden emin bulun
maktadır. 

---oo--

İstanbul - Şehrimizde as
kerlik çağında bulunan Yu
goslavların vatani vazifele
rini if• etmek içiu konsolos
luk tarafından davet edil-

Holla da ile 
Mac"" is an 

Arasında sigasi mü
nasebat kesildi 

Londra (a. ) - Royterin 
muhe.biri bildiriyor: 
Hollandanın Budıpeşte mas· 

lahatğüıuı v zifeaioden ay
rılması ı çin talimat almış ve 
Hollanda ile Mac risten •ra
sıcda ıiyaai münasebet kesil· 
miştir. 

Matsuoka 
oskovada 

Daha dört gün kalacak 
Moskova, { . ) - Japon 

hariciye n zırı Matsuoka 
dün akşam Moskovadan ay-
11lc.caktı. NEzır ikametini 13 
Nisana kad r uzatmağa ka-
rar .vermiştir. 

Ankara, (a.a) - fd' 
ismet lnönünün geç•; 
Çorumu ziyaret buyot ol" 
t rihin yıldöoüaıii 
Ağustos tarihinin u00 t 
şeref ve heyecan ıt8;ı
rak kutlanmıHına oıe 
toplantısında karar 

f 

lir. 

Ruz;;ı;-1 
2oslav krB 
hır telft, 

gönderdi 
Vaşington. (a.~) -

rika cümhur reisı ~~il~ 
Yugoslavya kralı 1 

• 

yere bir telgraf ç 
• • .. d 

Yugoslav milletıD1 ~ 
- b• olduğu tecavuz ~ 

teessürlerini bildire'' 
miştir ki: 

"Birleşik Ar:nerilı• 
h. b" b b · t fer ıç ır se e ıye rP' 
uğradığınız aıeıh• at 
tecavüzden çok ıP 
dir. lı 

Majestenize ve h
8
1d 

nize temin etDJİI ;,, 
gibi mümk&n olaP P' 
yardımı aüratle Y' 1,,
Biitünlüğünüze y•P ıP 
cinayetin cezasıoı d .. .. . e ... 
vizleri görecegıo b' 
nim. Baştan b~• k~bi'~ 
lakla dolu oJao tar~ 

• ':z;I 
defa da zafer•01 

Vaşington (ıa.fl)-T11s ajan-
sı bildiriyor : kaydedecektir.,, 

YUGOSLAV 
O DULARI 
iLERLiYOR 

Şiddetli bir muharebeden __ ___..-

sonra Yugo slavyacıu 2, 3 120 AL~ 
ve dördüucü kolorduları lş-

kodrayı işgaı etmişlerdir. Para~u .. tçu" su·.·-~dı1ı~ Burada ltaıyeolnr çok emu· y .. 
dane bir mukavemet göster- • dıaer 
mişıcrse de hepsi püskür- BSlr VB ildl 
t6lmüştilr. imha od 

Yugoslav hükômeti hava ; 

• -- -- Amasyada çok 
Kıyel de tah- şiddetli biır 

bombudımu ına ıabi olma- ) .,.,.,, 
AtiDa ( a.a •' 

mak için bildirilmiyeo bir vadisinde Yuoıll ... ,~ 
m halle gitoıiştir. Askeri d .. ::.Af"" · 
vaziyet hokkında verilen kahramanca Ol'~ıi"' 

riba çok ze ze e oldu 
malômat şudur : dirler. Cephe ger• I' M 

1 - Cephenin ark larını olan 120 Aloı•.11 ,d;l'I 
Ankara (a.a) _ Dün gece bozmak için Almanlar tara- sünden 70 şi esır oıısı9' büyük Ür 

Londra (a a)-Resmi teb
liğ : 

Paıcrtesiyi Salıya bağla
yan gecede tayyarelerimiz 
Kiyele şiddetli ve muvaffa
kiyetli bir hücum yupmışlar
dır. Şehirde büyük yacgın
lar çıkmış, dı: nızalh inşaat 
atölyelerine ve havuzlara 
beş saat süren hücumlar ya
pılmışlar. Tahribat çok bü
yüktür. T yyorelerimiz ay
rılırken Kiyel koyunu du· 
mao kaplamıştır. 

saat 2,55 de Amasyad. kısa fındau indirilen paraşütçü- diğerleri de öld•' 

süren ve çokşiddetli 1 zclzcle lcr derh l "e tamame• esir llf 
olmU{SB da hı ar •ve zayiat edilmişlerdir. Kimsesiz Yavru 
yoktur. 2 - Alınanlar büyük gay- sıı 

mnmnıumımıumınnııuuımıııııaruııııııııımımnıvınan retıerioe ve kun ndıkıarı le tin '-Bf kat 
lzmir Askerlik muazzam harp vaaıtaıarın• Y , rağmen Rupel üzerinde iki Barınır. 
Şubesı·nden· mevki hariç hiç bir terakki ffu,, 

• elde etmemişlerdir. Nevro· Ulusun yardıO' d-,f" 

Harp malulleriyle şehit kob vadisine sokulan Alman· tine muhtaç ço;,~JI 
yetimlerinin yoklama müd- (ar en kanlı kııyıplara uğ- Nisan Çocuk Bı ~it". 
deli pek az kolmıştır. Yok· ramışlar, makineli tüfcnkler tasın da ıevindirO'~el 
lamasını yaptırmamış olan- tarafından biçilmişlerdir. Bu cuk Eairgune 1'" 
ların hemen şubeye müracaat vadiye bundan sonra 61üm 1 yardımlarıaızl• 
ları ilin olunur. vedi i d nilecektir. rioiz:. ;-t 
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