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u, eıeıı tatı. bir A R H a·v U T L U K T A Y6k~n lehli keli ve fırtı- 1 N G f T [ R DE\ ' · 
~' s~n~~ıu~ıarı gürütta- EKM K BOL 1 I t a 
••rıd eyıp ttı, E et, r D 
h, ' hazırlanan bu VE UCUZ UR 
,, i e •et&aıct bey nnamesi · Zagiatı ÇO ağırdır 
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.ıı >t'- ' unacist nda ı ı v "IJln mar ınnda söz ı n iaşe baş ayan ıts yani rm mu naı· 
. tllıı'1nt Ya ve it ly da d nazırı Volton demi tir ki : dane t rruz.ları dev m et-

• Yet ile karşılanmış- k d' 11lngilterede ekmek bol me te ır. 
J.ı·ıı k h 1 '9erc-ı ve ucuzdur. Sulh zamanına Yapıl n mu bil ücum 

J •ırıd" ~erle dü manları nazar 0 şimdiki ekmek fi- neticesinde it ly nl r bütün 
.P l•dı tı lllütbiş harbın b •rasınd biç bir f rkı mevzilerinden hırd~d·lmişlcr-

'1tzıi 11 Rihıdenberi böyle yo tur. lerdir. 
hir \>~ heıııen beyaelmi- H rptan evvel Hollanda Yunan or~~ unun h.ar .ka· 
'"dı~:ız;:uniyet 9 sevinç ve Danim rkadan J mbon, tı plin d hıhnde ınkışaf . 

t• ltıh ir hadisenin be- peynir ve y ğ geliyordu. etmektedir. Merkez ce~he-
1 ı. t .ı Urunu ö ü • •t Şı'mdı· bural rdan bir ey sinde harekat memnunıyet 
rı•" "'iiliz g rm ş, ışı -

•ıt\ L ' Her halde bu gelmiyor. Peynir meselesini bahştır. 
f 'lldiı • A k Iraly nl rın zaiyatı umu-
ıı "d•lci d eyıl akara ve düşfü.üyoruz. y ğımız ço miy t itibarile çok ağırdır. 

~iy ev et adaml rı- boldur. Dab bir çok sene-
- ••et d· . -- -

01'0 'il11j'itt'' ırayetıne ve ler bizi id re edebilir. Ev-
~ ~lltıı it;:ef borçlu oldu- velce Amerik dan da v -

oP''ı 1)iı, • ee kabul et· purl rl et geliyordu. Şim-
an 

Aj 

.. Nevyork ( . ) - Bura 
g zeteleri Alm o kıt 1 rının 
lspany dan geçmesine ihti· 
mal vermiyer k diyorlar ki: 

Böyle blrşey ols ydı gene
r 1 Franko Mussolini il 
değU Hitlerle görüşmesi l -
zımdı. Bunları işae ederek 
bizi sinirlendirmek ve kayıp 
olan itibarı propagand ile 
i de etmek i tiyorl r. Bul· 
g rist n ile Yugoslavyay 
Hitlerin t rihe lı rış D yıl
dırım harbini hcbrl tmakta· 
dır. ----o 

aıt ~ ~tt h di bu v purl rı başk işler-
Jt~ ~;ae1~,~~de. diğer vak ve d 9 kuH ndığımızd n geti-

k lr''Yo dınkişıfı da bu remiyoruz. 
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Ş 
are 11. iki 1 n •n samimi ve 

r•tııı tırett • . Bu vapurlarla mühim z fer· tır·, t er old .. '- ıevınenlerıo Londre, (a. ) - Ruzvel- Londra, ( . ) - lngiltere 
t !Ct ... ı ler kazandık. F edakir İngiliz ıO· J '•c•ı_t •run meydana tin t'!iodcki mümessili yakın- hükumeti bir c mi inş sın 
l,ı·ı " ır milleti ber şeye mütebam- ~ 

oJ • d Amerik y dönerek bir 
• J mildir. Vapurlar kaybettik martta V şingtood b :ur 
e J •: daha da kaybedeçeğiz. Fa- bulunacaklardır. 
di' 'tt}t ,. 8 k t şununla iftihar edebi- Mümessil, Çinde erk ııı 
rfljf ~'b ulg r liriz ki denizlerde h kimi- hükümetle tem sta buluna-

kar r vermiştir. Ve c mi 
için ma rafı d k bul etmiş

tir. Gami payit ht y kın 
yerde yapılac ktır. 

.,. J Q. n • yeti kaybetmedik. ldh lata rak umumi teşe küller. Çin ,,, na esı . ~ D ..... _ dev•m edeceğiz ,, maliyesi ve parası ve gıda A RI rrı-
\11 081" -- -- -- maddeleri hakkında virmi· 

.ı~ ti t:v resmi mahfil-ŞAN G HA Y!A !~;u! .• ı ••po•u ı.ıı.ik .,. C ET ZI 

1 hiue{afından mem. 100 Amerika - -- arbe g:ırm·ş 
Lı: ~ karşılandı askeri geld. Japo ha cıye Sagılabillri·z digor 
~,. 1~·12.,d 7 -- Şangbay, ( • >. - Buraya H a z 1r1 n ın B e u a natı -- --

J •,, ~thn '•)-Türk-Bul· yüz kadar Amerıkan askeri Tokyo ( .a) - Japon h - Vaşington, (a. ) - Tic -
tlıı 11•tne · · dnf~ \''"' tıııhfnı ~ını Yugoslav gelmiştir.1 V c bu askerler riciye n ıırı bey n tında ret nazırı Cons bey n tında 

.,~ 1 ~ııı 'ıı ttnı k erı tam men izinle gidecek yllz b briye· bütün J ponların müttehit demiştir ki: Biz h rbe gir-
~İtlı~~l,ti 

1 
te ve Balkan linin y rini lacaktır. bir cephe teşkilin d vet 

t'ııı~' l'tpıı~'•ınd bir iş -- -- ederek demiştir ki: miş s yıl biliriz ve bunun 
h ~tt i L •anıdan _ ııH kkımııda bir çok 1:1.ey- l için h ıırl omamız 1 zımdır." 
!Jtt• lqtt m m 8 9• J v u, 1 •tıı ctnıektedirler. • ım er ler dolaşmaktadır. Japonya- Bilahare D zır zabıtlard D 

,_ il!)· .,.... b b d b k 1 . t • d 
'I ~)"lt,1 t '\4'• Türlliye Berlin (•.•) - Alman polis nıu Çin r i yüzün en it- l çı arı m&1ını ış emış c e 

'ldlt e:'••11ıdaki pak- teıkilitı rei i Himler Oalo•a kin bir bale geldiği söylen· gın:etccilerden böyle bir ta-
llıenı•ktedir. d6nmftttftr. mekt dir. Bunu redded rim.,, lepte bulunmamıştır. 

KARA 
AKTI 

ve Bul
tel ri-2az 

t • • 
sıkf erı 

Atin , ( . ) - Atina ga· 
z<:tcleri Türk- Bulg r dekla
r syonun sulhperv .r bir jest 
olarak telakkide müttefik
tirler. Katimerini diyor ki: 
Bu diplomatik vesikanın mü-

it bir intib y ralbğıoı 
söylemekle Yun n efkirı 
umumiyesine dürüst bir su· 
rette tercüm n olduğumuz

dan eminiz .. Bu deklarasyoD 
Yunaniat nda B ikan mem
leketlerindeki sulh zihniye
tini gösteren bir vesika ola
r k telakki edilmektedir. 

Sofya, ( a. ) - Efkirı 
umumiye ve akşam gazete· 
le.ri Türk - Bulgar deklaras
yonu ile meşgul olmakta 
devam eylemektedir. Hükü
metin organı olan Dneı 
hüli tan diyor ki: Bu dek
i rasyon fevkalide ehemmi
yeti olan bir diplomatik 
vesikadır ve bunun mesut 
neticeleri yakında keudiıini 
göstermekten hali kalmıya
c ktır. Bu Balkan memleket
lerinin bütün tefebhilmleri 
izale etmek bütün enge:.lleri 
ortad n k ldırmak ve iyi 
komşuluk m6nasebetlerini 
id me eylemek azmini bir 
kere dah tebarüz ettirmek
tedir. 

-- --
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Londr ( . )-Alman tay· 
y rel~rinin hücumundan do
l yı Büyük Brit nya hali
ıının sabları bozulduğu 
h kkınd yapıl n propagan
da b ştan b ş ııydurma

dır • 

logiltere milletinin sinir
leri her zam n olduğu gibi 

kuv etli olduğundan bu ta

rruzlar h lk üzerinde biç 
bir tc ir yapmamıştır. 

,. Sıhhiye nezaretinin baı 

hekimi bu me ele hakkında 
demi tir ki : 

11İlk def bu hücumlar es

nasında ibtiy th davranarak 

Londr d 2 ve diğer mem

leketlerde de 3 hastahane 
çmıştık. Bu hastahanelere 

iki kişi gelmiştir. Bugün iae 
ha tah nelere tek bir kiıi 

bile kabul edilmesine lüzum 
görülmemi tir. Halkımızın 

mukavemeti harikulidedir.,, 
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Hekim kararı im k şartiyle, yavaş ya
vaş vlicudun her yerini birer birer yıka· 
mahdır. Suyun soğuk veya ılıh olması has
tanın ateşine bak r. Suy ı5İr te ve kolon
ya konabilir. 

Hastanın başın ve karnın soğuk suy 
batırılmış bezler konur. 

H stay , ateşinden iki derece sıcmkJıkt 
su içinde banyo yaptırılır ve bu suyun sı 
cakJığı her on d kikadcı bir derece indi
rilmek ş rtiyle 30 dereceye ~ ıdar düşürü

lür. 
Büyüklerde 10:15 derece ve bir kilo su 

tenkiye ile veya deriye iğ~e sok r k d nı-
la d mi vücud kıtahr. 

Bu hostalıkt ilaç çok az fayda verir; 
hastaya kuvvet verici İlıpirtolu içkiler; li
monat , port kal suyu verilir. 

Barsak delinirse hastayı ancak mcliyat 
kurtarabilir. 

Hastaya ne yedirmeli? - H stalığın ba
şında çorba, yumurt , donmuş et SU} u gi· 
bi kuvvetli şeyler verilir. Ha t y solu ye
mekler vermek ve çok u ve ire içirmek 
dah iyidir. 1-2 litre ıüt; y rım litre y -
ğı alınmış t ze et suyu, yahut zerzev t 
suyu, bir litrenin dörtte biri şar p, y hut 
şampanya, litrenin dörtte biri hafif kahve 
vey çay; bir litre limonat , K rahinar ma
den suyu verilmelidir. Bu içkilerin banyo 
iç.inde vey banyodan sonr verilm ... si da· 
ha doğrudur. Ateş düştükten beş gün son
ra yav ş y vaş; tapyok çorb sı, yumurta, 
kaymak, ezmeler, donmuş et suyu, beyin, 
yağsız balıklar, pifiç eti, ekmeğin içi ve
rilir: fak t, teş yeniden başlarsa hep i 
kesilir ve y lnız süt pebrizi y phrıhr. 

Paratifoit humm sı. - Kar humma y • 
pan mikrop cinsine y kın A B e C pa
ratifo basillerinin hazım horul rı a girmesi 
ve kana g çme inden ileri gelir bir it st -
hktır. 

Paretifo b silleri için u, en birinci ya 
cak yerdir. B rsnk nezlesine uğramış 
ökuı eti. örde , domuz eti, balak 

midye, istiridz , zerzev t, kaymaklı çö
rek gibi şeyler de uf k paratifo sal
gını yap bilirler. 

Hastalık hemen hem n knr humm 
izlerini gösterir, fakat d ha h fiftir. 

Hast lığ barHkt n l'ao gelme, bars k 
delinmesi , yüreh ve damar bozulm 1 n, 

e sr -

Kumaı ve Mobilya Boyaları Geldi 

TEL€FON: ( 3.8 8 2J 

(HALKIN SESİ) 

Vilayet umumi meclisi düo 
reis vekili vul·at bay Nuri 
E enin riy setinde toplan
mıştır. 

Meclisin tazimat telgrafı· 
na M reş l Fevzi Çakm ğın 

!;verdiği teşekkür ve mu
t z mmın cevap okun
dukt o sonra meclise gelen 
aşağıdaki işler tetkik edil
miştir. 

1 - Zirn t mücad le mc
murl rı unvanının "Zir t 
muallimi,, olarak tashihi 
bakkınd ki Dahiliye ve a
leti t mimi id re encüme 
nine hevale edilmişt-ir. 

2 - ufit nebat tohum-
hırı tedarik ve teksiri için 
bütçeye tahsisat vazı b k
kındaki t mim idare encü
menine h v le edilmiştir. 

3 - Zelzele t bribatın 
uğrıyan Dikili k zasında bir 
kaymakam evi, bir halkcvi, 
bir ilkokul, bir disp nser 
bin sı, Dikili - Ç nd rlı yo· 
funun yoptırrlmesı, umumi 
telefon şcbekl!sinin ısl"hı: 
Ç ndarlı ılkolu nev kısının 
ikmali iç.in bütç yt:. t bsisat 
vazını 'stiyen Dikili k ynıa-
k mhğını tahrir tı Nafı 

encümenine bıvale edilmiş· 
tir. 

4 - 300,000 lir hk istik
r z h kkıoda haıırl nan J.
yihanın B. M. Meclisin tev-
diini bildiren Dahiliye veka
leti tahrir tı o~ un r k mcc · 
li buad n mı lfıTat edin
miştir. 

Sır meınle et hastanesi 
için istenen 24000 lir lık 
tahsisat i ine gelmişti. Büt-
çe ncümeni, müstc.cel me-, 
vaddaa olan 8200 lir hk 
kısmını k bul etmekte ve 
müıı k le y pnıakta idi. 

B. Nuri Esen iz h t vere-

ase 
• • 

1 
i h 

re", bütçe encümeninin bu· 
nu bir emri vaki olarak 
karşıladığını, geçen sene 
noksan verilen miktarın he
sapl om dan boy işleri ve 
m s tamiri gibi müstacel 
mev dd u olmıy n sarfiya
ta y r verildiğini izah et
miş ve yspıl. n 8200 liralık 
tnün k le k bul edilmiştir. 
meclis cuma giinü topl n -
caktır. 

LE L 
lzmir mebusu B. M hmut 

Esııt Bozkurt Ankaradan, 
Trabzon mebu u B. Sırrı 

, . 
Day Selçukt n, Aydın me· 
b1J u B. Ş kir Sener Söke
den, Konya mt busu B. Ali 
Rız Tür l Mauisad n gel
mişlerdir. M ı:isa mebusu 

B. Refik ince Manisay 
gitmiştir. 

---o--
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zelz o 
Dü g 'C"' naat 1,15 de 

şehrimizde oldukç şiddeli 
iki zelzele olmuştur. 

---o--
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Menemen E . .uir lem nahi
yesi köy ebeliğine Bn. Be
di Arm n tayin edilmiştir. 

--o---

11,50 30 kuruşt o 823 çu
vnl üzüm, 7 10,25 kuruşton 

109 çuval incir, 45 kuruştan 
100,000 kilo ıeyticyeğı sa· 
tılmıştır. 

• Si e .. d . ı·· .. 
Idarei hususiy i vilayetçe vaktile mektep olP.rak ioş sıaa 

başlanılmış ol n lzmirde Hat y caddesinde Ar"phasan çeş· 
mesi n m mev ideki binada kısmen serbe tçe mevzu \'e 
lıısmen de dıvnr içerisinde buluıı 11 mubt lıf ebat ve ccsa
mett 4392 hm mubnmmen bedelli 21960,82 kilo demir 
portel kötürü ol r k satılm k üzere 17-2 941 torihioden 
itib ren 15 gün müd etle çık arttırmaya çıkarılmıştır. Sa-

tış şartlaunı g.:mnek ve okum k istiyenleria hergü muha· 
sebı busu iye müdüriyeti varid t lemine ve pey sürmek 
istiyenlderin de ihale tarihi olan 3-3-941 pnzaresi günü 
s at 11 de muvakkat teminat ol n 32~ lir 45 kuruşu b vi 
b ka makbuz! ırı veya "teminat mektupları ile birlikte vila-
yet d encü :neuinc müracatları. (587) 17 - 19 · 21 - 23 

ı LH sı·nemasın a Yur~unun ~e! {·~rış topr ğı 
i , m ınud faa ıç n bır vuç kah-ı 
t ramanıo vatan uğrunda ne harika! r yar t c ğını tem il ı 
ı eden senenin eu bar retli nşk·h~yecan Ye kahramanlık- ı 
: larla ş h seri A - Başröllerde Clo·: 
ı bütün renkli dette Colbcrt ı 
ı Hcnri Fond , F'oks jurnald ·h rp mıntakalannd n v~ dün-: :y nın belli başlı iy set merkezlerinden gelen cc son haberler: 
ıse n 1 r·bergilnl.45- 3.30·5.30· 7.30-ve9.30d b şiar, cumar-ı 
ıtesi, pazar günleri 11.30vel.30d b şlar.-ilk seansl r ucuz% 
ıhalk m tin feridir. Fiatleri 20 - 25 - 30 uruştur. ı 

19 Şubat 1 

MA 
k, 

'1~r, 

(74) Yazan: Halil Zeki 
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S ota Vaneer 01., 
kımdir ? ~~: 

Almanyadnld hayat ona ağır geldi. ~ ttbl 
mi iki y şıoa geldiği zaman maceralı ıı. 1 
b yata atılmak hevesiyle vapura th1 •pı, 
Almanyaya vardı. Bu seyahatı yap Y' ~u 
y pıyordu. 

Bir müddet hususi bir k~tip!ikte bul~i t•hı 
duğunu ifade ediyors da bu hususiY" ~the 
iç yüzünü bifr n yoktu. ildir 

Biz bu k dı nı Par 4.veni meydanlıi10 111li 

açtığı zengin kolonya mağazasında t• 11t r 
dık. •pt 

Mühim bir sermaye kap tan bu ın~~ d, 
zanın p rasım nereden tedarik ettiğ'İll1 ' 

bilmiyoruz. ~t~t 
_ Mamati zengin olan babasının göad .1"

miş olması ihtim li de v rdır. ÇüakO 19 ltlbi 

de bir kere Almanyaya gitmiş ve baba'
1 d.,."t 

ziy ret etmişt;. f i. 
Sadta boyun uzun, çehresi esmer, ~d 1\, 

1 rı ve gözleri siyah bir e mer dilber• 4~~ ile 

Söylem eğe layık denecek kadar güıe~4 r,b 
Bir hatesı vnrdır ki o güzelim siyah ~ ~d 
larıoı mod h ~vesiyle s rıya boyam• 't 
dır. J., 

Hitler gibi aryalı (kadim Hintliler) f ~''b 
rünmektcdir. 1lıd 

Onun hiddetli meziyetine rsğmeıı ttd' 
tatlı h li v rdır. l>t 

O im intihap edilen hamlelerle 1'00 li~k 
şur. - (;' 

1935 yıhnıo eylülünde Am rikan tıb• 
1 • d" t. na gır ı. 4, , 

Az çalışmak ile çok k zanmak oıet0 1 -~ 
nu güdcg ldiği için uzun Island da r0eff l' 
li fyelt yakınınd büyük bir meşrubat rjllaıG 
ispirto m ğazası açh. Lonkofiski ile bıJ t 
dil t nıştı. ;. 

Çünkü Lonkof iskinin evi buraya yalı•""' 9 
Ilk ö iCC bu r.zılı ca usun karısı tı0~ 1tt' 
Lookeföıki bulunduğu zaman bu k• ~ltt 
gelir Sadeci o m ğaz sından içki ~lı" ~7:! 
Zir Lonkofis\d g" celeti in ziyadt sİD1 ~'•i 
merikan tayyarecilerile içki aleminde ~th 
çirirdi. ·~· ~li 

Bu tauışm ! bu alış verişin, her .~· ~t 
nin de Almanyalı olmaları, lisan birhl'ıJ· 1' 
iki kadıoı samimi dost haline koyrnuftd~ 

M dam Loııkofiski Santaya 1koc••10 ~ 
bahsettiği zam n onua mide hnstahi'111,1 
muzt rip olduğunu ve bu suretle b•Y'tı 
uıun sürmiyeceğioi söylerdi. 

Bu ifadesi mubalağalı olmakla be~;ti 
genç kızın dil<k t 'nazarını de celbe~~;, I ~ 

Sırası g idi ki Santn Lonkofeık• 1 
,, ~1 tı 

t nıştı. Onu sıbhatı yerinde güçlü kU~ ~ ~~ 
bir dıım gördü. Adum da Saot• ;ıe l 7oli 
Iış verişe girişe girişti, az vakitte 

0 ~ı ı 
teveccühünü ka:r: udı. ~l 

H tt mndam Lookof~oki ve koc••', O ~ 
kadının şerefine ziydetler bile verdi~~.'~ r 

d onlara yaı mukabelede buluD. 14 ,,, 
k dar samimi bir raddeye vardılar 1'1 ! 
geceli gündüzlü birleşirlerdi. / i 

S nt nın Unkolin bulvarında bir ·~ I ~ 
mn ı vardı Bu apartıman pek bOt

8 ~I t 
m ki beraber kir y verme~di. s~ .. f t 
onun m cer percst bay bna kimsco• 

rışmıısıoı istemezdi. 

Sonu var -
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DAHiLiYE 
VEKALET·I 
Kırtasige tahdltatın-
dan istisna edildi 

Kemer 1241 ci sokakta 
Ali oğlu Mustafa bili sebep 
kııı Adileyi başınd n y ra
lağından yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Atatürk cadde
sinde Veli oğlu Abdullah 
iş meselesinden Yerli ürün
ler şirketinde çalışan Abdul-
lah oğlu Mebmeti ç kı ile 
baçnğından hafif surette ya-
ralamıştır. 

HIR IZLIK 
A f sancak Mukadd"smczar 

sokağıdda Şerafettin oğlu 
şoför muavini Hüs mettin 
Kamil oğlu Ali ve Hüseyin 
oğlu kunduracı Must fa Ali 
oğlu Ahmede ait kamyonu 
k~pısı önünden çalarak Ur
laya kaçmaktalarken Kar n
tinıı merkezi önünde yaka
lanmışlardır. 

BAZI İKEN, 
• BiZi GOL 

-~----

Alsancak 
Güzelleri 

Ondüleli ı çları 
O incecik belleri 
Meftun eder gençleri 
Alsanc k güzelleri .. 

Güller gibi açarak 
Kalbe hisler saçarak 
Guer Kordon boyunda 
Alsancak güzelleri .. 

Dillerinde bir şarkı 
Dolaşıp Kultür-parkı 
Z m usız bahar bulur 
Alsa- cak güzelleri .• 

O.al ra aşk bir kirdır 
Belki de vefakardır 
Kuşl rdan babtıyardır 
Aluncak güzelleri .. 

Takdir ederlerler bunu 
lzmiria gurubuou 
Seyrederken a1'ıamla 
Alsııncak güzelleri.. 

BATMAZDIKEN 

ibrit f aorika
ında fazla 

Me ai gapılabilecek 
Riprit ve çakmak inbiıarı 

Türk anonim şirketinia lı
t nbuld Büyükderedeki fab-
rikasında günde üç saate 
kadar fazla mesai yapılmaın 
koordinasyon heyetince ka-
rarlaşhrılmıştır. 

Dr. Fahr Işık 
lxmir Memleket baataue1l 

Rontken müteba11111 
Rontken ve Elektrik teda•lal 
yapıln. ikinci B yler Sokak 
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Keçeciler H cı Sadullah 
efendi sokağında Salih 
G zoz fabrikası karşısında 
Bu Oteller lzmirin en 

temiz ve en ucuz otelleri
dir, lzmire gelen bütüa 
misafirler bu otellerde 
mısafir olurlar. 

• 
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RADYO 
G AZE TESINDE N 
Radyo gazetesine göre, 

Ankarada imzalanan Türk 
Bulrar beyannamesi her ta· 
rafta büylik alikayla karşı· 

lanmııtır. 
Bu beyannamenin imza

ıiyle neticelenen müzakerCı
Jer birkaç aJdanberi devam 
etmekte idi, 

Türkiyede ilin edilen örfi 
idarenin •o alınan bazı ted
birlerin Bulgaristanda r hat
ıızlı k doiurduğu ani şılmış· 
ta. 

Bu gibi ahvalde en doğ-
ru hareket kartı karşıy 
ıelerek konuşanlardır. 

Türkiye hükumeti bu hu
ıust&ki ananesine tevfikan 
Bulgari.tana tekarrOp ede· 
rek alınan tedbirleri o Bul· 

ALMA 
1 · Ve 

f 

a:.ya 
za ia·tı • 

gemı ---2 Milyon tonu buldu 
Londra, (a.a) - Şimdiye 

kadar Alm o ve Italyanl r
dan batmla vapurların ton 
hacmi 2 milyonu bulmuştur. 
Narvik muharebelerinde 11 
düşman torpito muhribi bat
mıştır. 

---o----

YE 1 EVMACA MATBUAT 
ülasal rı .. --u Si ULUS: , 

Ankara - Dahiliye veki· Sofya (a. ) - Mac r - Bul- lngiliz - Amet• s~ 
leti, yeai ev yaptırmak isti· gar kültür anla ması dün k • b• ı• ~ İ 
yeo vatandaslara pek büyük Sofyada Macar ve Bulg r an iŞ lf lf ; 
kelaylıklar gösteren bir ka- Maarif nazırları tarafından Falih Rıfkı A1/. 
nun projesi hazırlamaktadır. imzalanmıştır. 1931 buhranı üzerine ~: 
Bu projeye göre büyilk şe- o--- tovada verilen kararlarla ı 
birlerde hükOmetin ve bele- 5- ·vE E A paratorluk ekonomisi, k•~ 
diyelerin elinde bu,ucan ar· U Ş Y PJ. dine yeter bir nizama k' 
s lar ev y ptırmak htiyen L . N u·· CUM vuşmuştu. Şimdi de AD~~ 
mümkün olduğu kad r ucuz Sbkson beraberliğinin, 1 

PATE SONUN fi tla satılacaktır.Bu arsılaarın K bire ( .a) - lngiliz ha- harbi üzerine Avrupa dJI 
bedelleri de ucuz vadeli t k- va kuttvetleri umumi karar· kıt lar ekonomisine yeni bit 

U••zÜm f brikası nizam •ermesi isteniyor. 8" 
sitlerle ödenecektir. ı(bının tebliği: Amerikan yardım fikriud,f 

Az daha Uanluordu o Bu blih erken Suveyş ,ol 

Husu-SA {) kan lı mmtakasına düşm n daha geniş ve Anglo·ıak bit 
1 OT alemi için d h büyük ıt, 

Dün Birincikordondn Pa- • tayyareleri tarafmdcn bir d 
b f b 

. meısele ir. .11 Ytt 
tersonun üzliaı oya a rı- M O B J L L E R hücum yapılmış olduğunu iki sene önce ileri 18yıl.,.. «t 
kasının üçüncü katında bu- bildirmektedir. Bombalar fikirleri hadiselerin umuoı°' 
lunan kükürtler ateş alarak Ankar - loş at müte· tılmıştır. Fakat ne hasar, malı, hatta işi yapmııt•'; illa 
oldukça tehlıketi bir yangın ahbitlerine ait hususi otomo· n de insanca zayiat vardır. Herhalde zaruretler bugll•~, ~. 

ıaristaaa teveccüh etmedi- ,, , 
jini anlatmıştır. Harp Bal· çıkarmıştır. bitlerin inşaat aahası ile -:--o-- şekli!e devam ederse kıtal~ Ü 

kanlara yaklaşıyordu. Bul- Büyümek istidadını göate- müteahhidin büro inşa t ( ~ G J· J Z L E'R eko.nomis.ine de .•YD! ıe1 l 
ıarlar sulh iatiyorlar, biz de ren yangın yerine yetişen merkezi rasınd inşaatın takıp ethrecek gıbidır. ~. 
ıulb istiyoruz. itfaiye derhal icap eden devamı müddetince seyir ve Şe.hrİm İzd.en 1 1 A L M -A N L Al •1~ Şu halde aramızda mu va· önleyici tedbirlere teşebbüs seferde bulunmaları zaruı i 111 

zi bir politika takibi müm- etmiştir. Ateşi söndürme görülmüş bu gibi mürec at- mılyon )ıralı ı· L KB HA.., 
kün değil miydi? esnasında kükürtlerin neş· lcrin tetkikinin karar bağ- J 1 ki I' 

ad::~~~ b:· n!~:~yı d:;~:~ rettiği zehirli gazlara karşı lonmaaı•.:__:•şl::'.ştır. mı:m. t~ar!cb~liği, ~~ ha'zırlanıyorl .d ' 

hrdılar. koymak ıçm itfaiyeciler 1 d 'd L d ( ) M'"ıtılP' .1 
b. ı · k 1 .. k 1 Verem cemı·ye- yasa arımız an yenı en mn- OD r • a.a - u .ıl .' 

V ·ık d d ze ır l gaz mas e erını u • F · AIJIS .... e ı gün en ara a tam him miktarda mal almak ransız •Jansının . , 1, r 
bir görüı birliği mevcudiye· lanmışlar ve bundan sonra t o • k • üzere teaı slarla b şlanm1ş- hududundaki mnbabırı• ,ı l' 
ti anlatıldı. kolaylıkla ateşi söndürmüş- DID ongresı tir. Satın alacakları malların öğrendiğine göre AlmaO~ 1 

Bu görüş birliği clüa neş- ferdir. Verem mücadele cemiyc· kıymeti on bir milyon kadar ilk baharda beklenen oıtJ i 
redilen beyanname ile for- Fabrika, muhtelif ı gorta tinin kongre heyeti, s yın tahmin olucmaktadır. Gö- zam lngiliz hava taarruıuo' il 

m61e edilmittir. şirketlerine 87000 liraya si- valimiz Fuitt Tuksal, Parti rüşmeler pek yakında niha· karşı müdafaa tedbirleri ~·hı 
Bulıar ve Türk hariciye gortalı idi. Z rar gayet müfettişi ve Parti başk~nı, yetlenecektir. zarlaamaktadır. lelki Y1 r d 

vekilleri bunu mütevaıi bir cüz'idir. Yangının sebebi Belediye reisi ve k la balık lngilizlerin satın al cak- bir istikbalde yapıl•'~ d 
eser olarak vasıflandırmış· zuhuru tahkik ediliyor. bir kitle huzurund topla- ları mali r ar sıoda zeytin tahmin edilen kitlevi b~ 1, t 
lardır. --o-- narak müzakerelerine devnm yağından başka balmumu, bardımanlara bazırlamk 1~,ı l' 

T f 
• 1 A • etmiştir. tiftik, deri ve nebati yağlar bütün Almanyada toplaotı 1, 

Hakikatte ise eserin pek e • 1 e a y ık t ,_ d H i 1/i1 1 ~ Ancak nizama mede ye- vardır. Bunların ekserisini yapı maıda ır. att uı 
o kadar mütevazi olmadığı k d h t r•P 

1 k d. D ki go··ru··ıen ha"' k·m niden bazı tadil t yapılma- lzmirden alacaklardır. naya a ar er ~. A ! 
görü me te ır. e arasyo· b ki ft •• ,. sına karar verildiğinden --o üUln sığma arın te ı,. 1,ı ıt 
DU böyle tavsif etmekle, Ve müddeı·umumı·ıarı·mı·z 513/1941 Çnrş mba günü A T A T ·u· K tamiri ve yeni sığınık tr 
belki onu yapanlar tevazu U tekr r toplanın k üzere iç- inşası emredilmiştir. 1 
ıöıtermiılerdir. Balkanlarda Eyliil 1940 sonunda iki timaa nihayet verilmiştir . A 8 1 D E S J r 

barbın yayılmuına mani !eneUk terfi müddetlerini o-- ı Z A B J T A 
olacak en kllçük ölçüde bir dolduran hi kim ve müddi Ankar , ( .a ) - Baş ve- = __ _3~ 
it bile büyük bir eserdir. umumilerden terfie liyık gö· ( S P A Y A klilettcn tebliğ olunmuştur: Boıy kada muhtelif r.;i~F~ 

Dekliıaıyoau imzalarken rülenlere ait listeler Adliye Vukubulan fela" ketten Atatürk ıçın yapılinaı;ı 1 T 

Bulgaristan ve Türkiye her vekileti ayırma komisyonunca · mukarrer anıt projesi mü· !erde Emin oğlu CerııErıti' il 
ıeyden evvel sulhçu emelle· haıırlınmışhr. 30 b" k" • • k ld s bnkası bok.kında, vaziyeti Ahmet oğlu izzet; ,-
riaden ilham almışl rdar. lzmir adliyeıinde terfi lft iŞi 8VSIZ a 1 h zara dolayısile usulü daire- onlu Mustafa. Azize, ti•~, il 

hakimlerimizin isimleriui aşa· Madrid, (a ) - S odan- sinde beynelmilel bir müsa- ve Muzafferin evlerine f' f 
ONIKI ADAYA ğıya yazıyoruz: der lim nında devam eden bakanın yapılması imkia rek eıya, bakır, zeytiof~ t 
TAARRUZ yaogın sönmüştür. Zarar 4 d bilinde görülmediğinden ve saire çaldıkları tı• .a. 

S h:mir ıolh ha kimi Kazım ı ı ey•"' li icilyadaki Alman tayya- milyarı geçmiştir. Evsiz ka· yerli ve ecnebi mühendis, edilmiş ve suç u ar e., 
1 . M 1 Akıit, kadastro bakimi Ab- ı 30 b k b ı k k ı re erı a taya taarruzlarını an in i~i gazino, mek- mimar ve heykeltraşlar ara- ir i te ya a anmıştır. 1 

ki 1 d dulhamit Ertemer, sulh ha- ıı d b t b' ü b k ı• ıı aştırmış ar ır. Ayrıcn tep ve ote ere yerleştiril· sın a ser es ır m sa a a § lkiçeşmelik maliye V. 
Lib d B. k f kimi Behcet Türkay, aaır- · · J k ·ı · LI ya a ıngaziye arıı a- 6 mıştır. yapı masına arar verı mış· besinde Mutafa oğlu ,... .. g 
aliyet gösterdikleri haber ceza azası Abdurrahman · -- -- tir: h l'f J e ,. 

Birin, sulh h kimi Seyfettin Müsabaka 1-11-941 tari· yin mu te 1 sene er d•-' 
Yeriliyor. M ) t 300 resmi evrakl rın k•Y J 

Buaa mukabil lngilizler B lkn:, Ömer Kaya, Ber- 8 Y 8 hinde hitam bulacağından mahsus defterleri çal-'t,~ 
licilyada Almanların kullan . g ma cez b iikimi Abdul- Hava taarruzu gapıldı müsabiklerin teklif projelc- k'I 20 k u• 

nafi Onat, aulheden hakimi , rini o tarihe k dar komis- 1 osunu uruşa uı t•' 
dıkları üç tayyare meydanı- Nimet Yeg· io, agı· rceza hi· Maltn - Londra radyosu yona göndermiş olmal rı adında birisine sattığı ~t 
dı ve bu meyanda Katanya bit edilmiı ve suçlu Y 
meydanını bombardıman et- kimi lsmail Öğüt. 8,15 resmi teblij': , şarttır. lanmıştır. it 
mitlerdir. Şimdiye kadar Malta üze- --lllllll-- , ' 

UZAK ŞARKTA rioe düşman t yyareleri ta- AMiRAL DAR 8 k t Jll,. 
Iagilizler 12 adadaki ha· Uzak şarkta Japonya ev- rafından 300 h va taarruzu • IÇ8 8Şl ;_~ 

va meydanlarına da taarruz· veli İngiltere , saniyen A· yapılmıştır. LAN PARJSTE Gaziler caddesinde ti ,~ 
larıada devam ediyorlar. merika ve üçüncü olarak ---o--- oğlu Cafer ve Rüsteıo 0i 
ltalyan tayyareleri faaliyette Sovyet)er bir iğiyle karşılaş - Paris (a.a) - Fıanıa ha- Müminin üzerinde bir b• 
bulunmadıklarına göre bom- maktadır. 7 Alm n tayya- riciye nazırı amiral Darlan bulunarak alınmıştır. r' 
bardımaaların istenilen ne· Japonya iktisadi, siyui • du~·şu•• ru•• ıdu•• dün öğleden sonra Parise § Pitpazarında Elııı•' :ı 
ticeyi verdiği ve adalardaki ve mali zorluklar içiade bu· re Si geldi. Darlan fevkalade elçi Abdülkerim kadın os' ,_I~ 
ltalyan bava birliklerinin luoduğu sıradadır ki Alman· Londra, (a.a) - Pazartc· ile görüşmüştür. Paristc ika· ıindeu Sabri oğlu fe~ ı' 
felce. ağratil~ığı anlatılmak- ya Japonyayı daha bilyilk siadenberi yedi Alman toy- meti esnasında B. L v .. l ile bıçak teşhir ettik'" 
tadır. faaliyete teşvik dmektedir. yareıi dilşürlllmüştür. de müliki olacaktır. yakalanmıştır. 

1 MiLLi PiYANGO ILeTLeRINIZI ( DeT) Klt••lnden ahnıı.. Çorakkapı Poliı Merkezi djG 
llartııı No, 864 Haıaa Tahıhı ONDER Telefon:~ 


