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~~AÇIK a 

~MERIKA
~IOt sanagii ıngiltere 
ilahına çalışıgor ! 
~~d·ü;y~; top, tüfek, 

tbi f bonıba, tayyare ve ge· 
lıarut'brika ve tezgihlarını 
~le '''\_ heıabına seferber 
•eıı- 10•unuştur. Bay Ruz· 
~ .. ~~ logiltereye yardım 
'de, \lııu kabul ve tasdik 
t•llll lronıre bu hareketi He 
l&ı ! 1•ıiltereyi değil, iıtik· 
''''• ebli hllrriyetine kıymet 
let , Uln demokrat mil-
di,111~ • devletleri de ıevin· 
lılilt ıtır. Filhakika Amerikı, 
Jttd ereye bundan öncede 
F~~~· kuıur etmiyordu. 

ı._dilc • . bugüa kabul ve 
•••11a •dılen kanun liyıha
di~L- llltddelerini derin bir 

qtle · 1 tırı, 1 ı~ce iyenler bu ka· 
tl~i f Dgılterenin yeni ne 
ı,, te •~dalar ve mOzaberet· 
h,\I 111111e muvaffak oldu
ıaa,tl •nlıınıkta zorluk çek-

i er. 
'llliıl b 11a,1111 er u ıuretle kendi 

~'lld·'lcetteriade, kendi mü
leti ;~· lreadi aıt11 ve işçi· 
ltbrtp' her t6rlü harp ve 
~er·ıcvıııtılara yaparlarken 
~'-d1a~ •lılarda ıayıaız ve 
'-tııt nı ••nayi orduıu ile 
b,, ı~ı~i.>'e muhtaç olduğu 
~'llltıi . 1 ve her harp mal
"itu,~! hiç bir memlekette 
~~'11tl 1

Y•cek bir bolluk ve 
~· . li:~ıa yetiıtirebilecek· 
1"1l1ad e harp malzemesi 
Ml.-_1 e Y•rıyacak her türlü 
:-d,,1~~ddeleri, en mebzul 
"'-• A ellerinde bulun· 

"''-ıelc lllerikanın başka 
""d-.. btlerdea ithalit yap
~~ı., . U itleri kendi kay-
~lld~ ılb Y•pabilmek ikti
) ~ .. bı . uluamaıı ve bu 
''dı11aı çılnıez çok kıymetli 
~, bt •r İçin pııin para 
-., ..... ~ .. lıiç de para iste
!' laa6ct ~lılllerikan milzaheret 
' • •le · · h · '-L.~'" •ının e emmıyet 

.. ~ ••ını bir kat daha 
~·i ~ •ltir111ektedir. Hfi· 
ı "tl•ı, 0

Q:renin bu büyük 
p'tlliı • Y Ruzvelt ile 

1 'ti,~ ~1Plo111aıiıinin en 
c,I> •d •r zaferi saymak 

tr, 

~~RRI SANL! 

t .. 1 lttZLERIN 
•ı 11:tauuarııeri on 

t1a1 raıuöz ve 4 
,, ~ 

1 
ınocehhezdir 

\;...~t~ti~:~ (a.a)-lngilte· 
tı~~- , tk layyarelerdeki 
,t~ •rtı 1 eri ateş kuvve· 
ıııı._q. ••lnıı . • 
,.~ .. old .. ıı ıçın yap-,,,, 8ı,,::.u tetkikat bit-
t\I' t,,, ''· Ingilizlerin 
\;)gt ~ •releri on iki mit-
~lt. e 4 topla mDceh
'tı 

~'-Y1ırelerinde aekiz 
b\l)lltaınaktıdır. 

esı 
~ tb, Neıriyat 
Amiri ve Bq 

"ıba rr·ri 
fi SANLI 

S..:, t 1 • 7,5 Liı a 
6 Ay ık±_ ,, 

SAYISI (100) PARA 

iydsi gazete) 11ALKIN SESi MATHAASINDA liASlLMJŞllR ____ ... 
B Ü ük Britan 

a kuvvetler y 

H -· abeşistanın merkez 
-- doğru ilorliuorıa ne 

lı 
k 

H ıtum ( .e) - lngili 
uvvetlcri Habeşistanın me 
ezine doğru ileri hHeket-

le rioe devam etmektedirler. 
üşman Adis·Abeba iıtika
e tinde ricat etmektedir. 

D 
m 

ltalyao kuvvetleri yeri" 
k ıtaattan başka birkaç ka-
r a gömlekli kıtalar vardır. 

Eritrede sıcaklar çok art· 
mıştır. lngiliz kuvvetleri 
Hindli ve Kanadalılardan 

mürekkep olup karıılarında 
4 O bin kişilik bir İtalyan 
k uvveti vardır. 

INGILTEREYE 132 Numa,.alı "Türkiye yalan Dahiliye Vek· 
Bügük uardımlar baş .. Yunan Tebliği vaitlere kapı- - w 

ıamak üzeredir ıtaıuanıardan geniden lacak bir dev • 
Vaşington (a.a) - logil-

tereye yapılacak yardım 
hakkındaki kanun kesbi kat
iyet eder etmez bir milyar 
dolar kıymetindeki harp ge· 
misi, top, tayyare, tank ve 
daha bir çok harp malze
mesi derhal İngiltereye ve
rilecektir. Ve yeniden beş 
milyarlık bir sipariş daha 
kabul edecektir. 

Ruzveltin, milli müdafaa 
ve lngilterenin müdafaası 
için müttacel bir beyanname 
neşretmesi de muhtemeldir. 

lngiltereye y~pılacak yar
dım 28 milyarlık Milli Mü· 
dafaa bütçesine ilive edi· 
lecektir. 

WW46S . .., 
Hariciye Veki
limizin karde
şi vefat etti 

---o-----
lıtanbul - Hariciye vekili 

B. Şiikrü Saraçoğfunuo kar-

deşi Rüştü Saraçoğlu şehri
miıdı: tedavi edilmekte iken 
vefat etmişti'· 

Hariciye vekili 8. Şükrü 
Saraçoğlu cenaze merasi· 
minde bulunmak üzere bu 
sabah şehrimize gelmiştir. 

Cenaze merasimle kaldı
rılmış, merasimde Dahiliye 
vekili, örfi idare komutanı, 
vali, Istınbul komutanı, harp 

akademisi müdürü vesair 
zevat bulunmuşlardır. Cena· 
ıeye mllteaddit çelenkler 
gönderilmiştir. 

HALKIN SESİ - Muh· 
terem hariciye v.ekllimize 
derin taziyetlerimizi arzede
riı. 

üz elli esir daha alındı Iet değildir'' 
Atina, (a.a) - Dün ak- Londra (a.a)-Taymis ga-

şam neşredilen 134 numaralı zetesinin diplomatik mu-
re~mi tebliğ: Taarruz hare- barriri yazıyor : 
ketimiz şiddetle devam edi- "Yunanlılar ve onların 
yor. ~Yunan [ mevıilerin İngiliz müttefiki Balkanlar-
işgal e!mek istiyen ltalyan daki ıon vaziyeti müdrik-
taarruzları tardedilmiş ve tirler. Yunan milleti tek bir 
ağır zayiat verdirildiği gibi hedefte birleşmişlerdir .Şim-
150 esir alınmııtır. diye kadar büyük bir bü 

Hava kuvvetlerimiz düş- kümete karşı kazandıklar 
-
1 

manın gerisini muvaffaka· zaferlerden biç mağrur ol 
yetli bir ıurette bombalii· mamışlardır. Diğer bir dev 

-
-

mıılardır. Jetin bareketide Elen mille -

BiTLERE 
Açık mektup 

Atina (a.a)- Katimerini 
gazeteıinde tanınmış mu-
harrirlerden Vlaboş Ado-
lf Hitlere yazdığı açık 
bir mektupta elli kra-
voıörünün ltalyanla r ta-
rafından batırıldığına dair 
Yunıniıtanın elinde çok 
açık deliller olduğu halde 
yine harbe sürüklenmemek 
için göz yumduğunu bildir
dikten şonra diyor ki: 

- Yunanistan İngiltere 
ve italyanın teminatını ayni 
suretle kabul etmişti. ltalya 
verdiği söze, taahhütlerine 
ihanet etti. Böyle bir va
ziyet karşısında biz lngilte· 
reye değil Almanyaya mü
racaat ettik, müzaheret is
tedik. 
Italyanıa Atina elçisi Gras 

tarafnıdan Yunan ricali şe
refine verilen ziyafetin er· 
tesi gilaü gece yarısından 
sonra bir ültimatumla karşı
laşhk. Bu vaziyette Yuna· 
nistan kime müracaat etme· 
lidi? .• Elli kruvazörilnii batı-
D•vamı 4 üncü aahifcde 

tinin ruhunu sarsmamııtır. Y 
nanlıları biç bir kuvvet kor 
kutmıyacaktır. Atinada Ede 
ve general Dill 'in almış ol 
dukları tedbirlerden çok a 

U• . 
D 

-
z 
• kimse haberdar olmuıtur 

Yunanistan zafere kada r 
mukavemet arzusundadır. 

Ankarada B. Eden il e 
general Dile ve BüyUk Bri 
tanya milletiaekarşı Türk m 
leti ve Türkrbükümet şefler 
tarafındao büyük bir sevg 
ve bağlılık gösterilmiftir. 

Türkiye yalan vaıdlar 
kapılacak bir devlet dcği 

-
il . 

1 . 
1 

a 
1-

dir. ,, ---o--
Japon hariciy 
nazırı tayyar 
ıle Berine 

gidecek 

e 
e 

Şaugbay, ( a.a ) - Japo 
hariciye nazırı B. Matsuk 
Siyam ile Hindiçini arasın
daki 11nlaşma imzalandıktan 
sonra Berlinc hareket ede
cektir. Matsuka seyahatinin 
bir kısmını tayyare ile ya· 
pacakbr. Almanyanın Tokyo 
elçiıi şimdiden Berline 2it
miıtir. 

n 

• 

Ankara, (Huıuıi) - Da· 
biliye Vekilimiz 8. Faik 
Ôzlrak bugün Istaabaldan 
şehrimize dönmüıtlir. 

AVUSTRAL 
YA BAŞVEKI 
LI DiYOR Ki 

--o,--
vaziuette gakında mı 

hlm bir dağişlklliı 
şahit olacağız • ! 

-ı-0-

Londra (a.a) - Avuıtral
yaya avdet eden Avuı\ral7a 
başvekili seyabatı hakkında 
beyanatta bulunarak demlı
tir ki: 

"Mısırda logiliz bariciy 
nazırı B. Eden ve gener 
Dili ile görüştüm. Londrad 
ve diğer yerlerde geçirdi 

ğim seyah tten çok mem• 

num. Vaziyette yakında 
bim bir değişikliğe ı• 

olacaiız. Habeı aeferl 
ıllrmlyecektir. " 



SAHiFE 2 (HAlkıN SESi) 

DENiZ VASITALARI --sehir Haberleri 
HAK 1 N DA iiiiiiimiiii-iiiii,~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Deniz nakliye vasılarından azami dere..:_ 
cede faydalanmak ve umumi nakliyan ibti-
7acını en iyi şekilda temin etmek maksa
diyle, Türk bayrağını taşıyan 150 hamule 
tonilitosuadan yukarı bütün makineli tek
nelerin memleketin içinde ve dışında hiz
mete sevkleri ve seferlerin tanzim i1leri, 
yeni bir kararname ile münakalit vekile
tinia ıalibiyetine verilmiştir.' 

Bu h&kUm hakiki ve hükmi hususi şa
hlllar elinde bulunan ve yukardaki vasıf
ları haiz :bütün deniz nakil vasıtalarına 
ıamil bulunmakta ve Milli Koruma kanu· 
nanun 36 ıncı madd~sine istinat eylemek
tedir. 

DOKTORUN ---- KÖŞESi_ 

Kur deşenler 
Diinkil yazımızda bazı gıdalardan, bazı 

illçlardan, bazı ıeromlardan sonra görnlen 
kurdeşen vak'alarını tarif etmiştik. Bunlar· 
dan başka tamamen aHbi vazomortiı olan 
kurdeşenler mevcud olduğu gibi esas kur· 
deıea denilen ve sebebi bili malüm olmı
yan cildi kurdeıen tezahüratı vardır. Gö· 
rllllyor ki bu hastalık çok muhtelif sebep
lerden ileri gelmektedir. 

Kurdeşenlerin tedavisi için evveli sebe
bini tetkik ve tahkik etmek lizımdır. Iliç
lardan münbais ise bu ilaçları artık kul· 
lanmak caiz değildir. Kezalik, bazı yemek· 
lerden ileri gelmiı olduğu tabıkkuk ederse 
bir daha o tarzdaki yemekleri asla yeme
melidir. 

Nihayet asabiyülmenşe olan kurdeşenlere 
ıelince onun da tedavisi tamamen asabi 
ve ruhi tedavi olacaktır. Ilık du, ve ban· 

yolar ve mllıekkinat en eaaalı tedavi vası
tasıdır. Yalnız tedavi mcıelesiade herhangi 
ıekilde ve menşede olursa olsun yapılması 
icap eden bir tedavi vardır ki o da bas· 
taya hafif bir müıhil vermelidir. 

Sonra bir kaç gün perhiz y&pmahdır. 
Bir de bir kaç gün dahilen veyabud iğne 
ıeklinde kalıyom verilmelidir. Fazla kaşın· 
tıyı def için de cild üzerine kurşun ıirkesi 
pansumanları, pudralar tatbik edilir. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Tül perdeleri nasıl 
yıkamalı? 

Yaz gelince tül ve işlemeli perdeler 
ı çıkarılır. Bunlar kııın tekrar asılmak üzere 

sandığa kanmazdan evvel yıkanmalıdır. 
Çamaşır leğeni içinde ılık sabunlu su 

hazırlamalı, perdeleri bu su içerisine bas
tırarak dört beş saat bırak~ah. Hiç sık
madan bu sudan çıkarmalı ve gene böyle 
ıabunlu ıu içerisine atarak telle hl!fifçe 
karıştırmalı, bükmeden avuç içinde sıkmah, 
ılık ıu içerisinde çalkaladıktan sonra ge· • rerek ve açarak asmalı. 

Gözlerin sıhhatı 
E aharda caddelerde çoğalan toz toprak 

1 rahatsız eder. Göz kapaklarının kızarma-

Devletçe satın 
alınan taksi
lerin yerine 

Taksf çalıştırılabilerek 
Benzin ve sail' petrol müş· 

taklariyle işliyen kara ve de
niz nakil vasıtalarnnn tah· 
didi hakkındaki kararname· 
ye yeni bir fıkra ilave olnn· 
muştur. 

Bu kararname, 22 birinci 
teştin 1940 tarihinden iti· 
baren hiç bir hususi otomo· 
bil, taksi, motorsiklet ve 
tenezzühe motorlu deniz va· 
sıtalarına salahiyetli makam
larca plaka verilmiyeceği 
iaıır bulunmakta idi. 

Şimdi eklenen fıkranın 
koyduğu bükme göre, dev
letce satın alınmış olan tak
si otomobillerinin yerine sa· 
bipleri tarafından konulacak 
otomobillere plika verile· 
cektir. 

Böylece piyasada taksi 
adedi çoğaltılmış olmakta, 
belki eksilen bir arabanın 
yerine başka birinin çalıştı· 
rılmasına müsaade ediJmiş 

olmaktadır. 
Dığer taraftan, gene oto· 

mobillerin tah :lidi hakkın· 
daki kararnamenin ikinci 
maddesindeki servis otomo· 
billerine dair olan hüküm 
deniz nakil vasıtalarına da 
teşmil edilmiştir. 

--o--
SPOR HABERLERi 
Dün karşıyakada lzmir 

serbes güreş birinciliği icra 
edilmiştir. 

56 kiloda Recep, 61 kilo· 
da Rifat. 72 kiloda Ziya 
galip gelmiştir. 

Öaümüzdeki cumartesi 
günü öğleden sonra Karşı· 
yakada Karşıyaka - lzmir 
güreş takımları arasında 
ıerbes güreş müsabakaları 
icra edilecektir. 

Ankara - Lilı maçlarının 
ikinci devresine bugün 19 
mayıs stadında devam edil· 
miştir. 

ilk L arşılaşma Demirspor-
Birlikspor arasında yapılmış 
ve oyun Demirsporun 5-1 
galibiyetiyle bitmiştir. 

ltdaci oyun Ankaragücü 
ile Harbiye idman yurdu 
arasında yapılmış ve -00 
beraberlikle neticelenmiştir. 

lsbtnbul - Milli kümeye 
seçilen dört takım arasında 
yarıılaımalarda Fenerbabçe 
Galatasaray. 2-0 ve Beşik
taı ta lstanbulsporu 3-0 
yenmişlerdir . 

1 
azı memur
r n kalan 
alacakları 
ödenecek •• 

Bazi memurların harcırah, 
yevmiye ve sair alacakların
dan dolayı karşılıksız borç 
haliae gelen matliibatın iki 
senedenberi ödenmesine ça
lışıldiğt hald' !halen mühim 
bir yeküo tutan borç bulun· 
duğu ve bunların karşılıksiz 
borç olarak kaldığı anlaşıl· 

mıştır. 

Dahiliye vekaleti bu bo .. ç· 
ların ödenmesine karar ver
miş ve vilayetlerden bu borca 
a:a.it muameleli tahakkuk ev
rakını11 bir ay içinde Veki
lete gönderilmesini istemiş

tir. 
Bu ay içinde istenilen ev· 

rakı göndermiyenler Veki· 
letçe tecziye edilecektir. 

---o---
-Talebeye veri 

lecek cezalar 
Okullardaki disiplin ku· 

rulları tarafından verilen ve 
mahiyetleri itibarile Maarif 
vekilliğince tasdiki icabeden 
kararlar hakkında disiplin 
talimatnamesinin 9 uncu 
maddesinin değiştirilmes i 
Talim Terbiye Heyetince 
uygun görülmüştür. 

Maddenin yeni şekline 
göre tasdikname ile uzak 
Jaştırılma, ilişik kesilmesi ve 
kovma cezaları vekilliğin 
tasdiki ile kat'i şeklini ala 
cak; bununla beraber mühim 
vakalarda mektep idares 

-

-
i 

r kararın tasdikine kada 
ıuçlu talebenin okula deva 
~ını menetmek pıesuli)'etin 

-
i 

üzerine alabilecektir. . 
ı-Vekillikçe tasdik edilm 

yen cezalar üzerinde diıip 

lin kuıulu ısrarda bulunur& 
mesele vekillik müdürle 

encümeni tyafındın kat 
karara bağlanarak vekilli 

. 
a 
r 
I• 
ı 

k 
makamının tasvibine arzolu -
nacaktır. 

---o---
Hıfzıssıhha 

Meclisi 
si Vilayet hıfzıssıhha mecli 

bugün içtima ederek viliy 
tin sağlık işleri üzcrind 
müz.akerelerde bulunulmu 

e-
e 
ş· 

tur. 

. maıı için her gece yatarken bdif ılık gül -------sA YIN IZMIR HALKI ____ _ 
1 :ı'::. ile birer dakika gözleri banyo tim<- i İşitmedik Demeyiniz 

Göz riiıgirdan, tozdan kanlanmış ise ı Bu hafta en mühim sinema hadisesi 
aıit borikli ıu ile banyo yapmalı, kanın ı DEANNA DURBININ SON FiLMi 
daha çabuk daiılmaıı için göze birer ı ( L K A S K f 
damla limon sıkmalı. Bunun yanmasına ı 

: 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı tahamm&I etmek güç geliyorsa kaynamış ı Tayya,re Sinemasında 

ve ılık olmuı ıu içer111ne bir iki damla i Gösteriliysr ve görenler -ekrar görüyor. Siz de görünü 
Hmoa ııkarak bu ıu ile ııözleri banyo~ Bugiln oyan saatleri: 12.30 • 2 • 3.30. 5,30. 7,30 - 9,45 

z ı 

etmelidir. ı ------------ -- ~----

ı 
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• 

AL·MA 

• 
(89) Y zan: Halil Zeki 

s 

Herman girince Rusberg şaşırdı. 1 
öz:e başhysrak Hermana sordu: 

- Bu adam Rusberg değil mi? 
anketleriniıe yardım eden arkadaş111ı• 
ğil mi? 

- Evet efendim, 
verdi. ~ 

- Öyle ise Herman, siz de RuıberJ· 
dinleyiniz ! 

Bunun üzerine Turru Hermanın Ro• 
ait bcyanatır:.ı satırı sabuna okud11• 

Hermana sordu: ~·ı 
- Bize ol n beyanatınız böyle del' 
Amerikııye gelen her Alman vapor 

ka91rmak için baurlanmış adamlar 111• 
bulunuyordu. Netekim kaldırılantaru• 
lerini de bilahare yazacağız. 

Bununla beraber federal bnroıu G 
adamlarının hepsini öğrenememiıtit 
bunları elin da edememiştir. df 

Ancak bunlara dair baıı iıler bullll 
bu izlerin çıt ünde yürümekte de••1119' 
mektedir. Bunların bir kısmı da Aldl 
Amerikan cemiyeti azalarıdtr. 

Alman Proı;a2and 
Ve Casusluk 

1938 yıh ikinci kanununda, Lodr• 1 

sinin Amerikan federasının göz:Qalll 
1 

dan, yani Amerikan genel kurumayı•;, 
etmezden evvel Amerikan ayan aı•. 
Reynold Sanatoda bir nutuk söyled•· 

Bu nutukta Amerikada 26 Alaı•: 
karargahı elduğanu ve bu kar•'.' 
bağla 8000 ihtilalcinin mevcudiyeti•• ı• 
iddia etti. 

Ezcümle dedi ki: 
"Sorarım, vatanının üniformalı y• d 

d ... d'" .• i 5' askerler tarafın an çıgoen. ıgı~ı t 
tahammül edecek başka hır mıllet 
vur edılebilir mi?,, d 

Ayan azasından Reyooldibunu ak• ıf 
bir şekilde söyledi ve bu karargibl•' 

0 
bilyükleri Ordmung ve D1est oldui1111 

ve etti. rl 
F kat bu nukt Jornal de Deba P11' 

ter gazetesinin sütualarından baık• t•' 
ilişmedi. Bundan sonra bu hakikat 
dıha bahseden olmadı. .. l 

Mebus Samuel Diktein bu bıpt•t. 
fazla ve daha ateşti sözler söyleaıil •· 

- Sonu var -
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~ A Vi TU -s:-"';;--;-ı'HaLKIN-
"Şk DALGALA 1 [ e J;; ] 
~ HARP SAHN:ELERI [ Of;'';'.;? ] 

SESi 

lt,lk rt a (No.1) miri!~~~~~~~ ~.._._.. ...... ~ 
"......:.::... omanı Yazan: A. Fuat Tulseven e• 1) -- - . ır hata yüzün-

algaların aırasında kay- den inşa edi-

Ga,,
1 

.. 1 
bolan kadın len şehir 

langaya daha ziyade bir mıh- Rio dö Janerio civarında 
'-•ı d .. i 0 kteki ince bulut· 
"U.1a:lf•d~ıaf rüzgirın, elinde 
'•Yerekllb bır yelpaze gibi tit· 
••ıa a •ltya yaklaııyor· Ni-

zunluk çöküyordu.. Petrepolis isimli bir şehir 
Nihayet bütün esrarıyla çö vardır. Bu şehrin inşasına 

ken akşamın llcivertlikleri 
içinde titremeye başlıyao yıl- bir rakam hatası sebep ol-
dızlar, dah sonra kasabanın muştur. (1844) de Brezilya 

Y•llııa . ' 
'6tellilcler· ıeyııne doyulmaz 
la,, bala ıylc süslenen kıyı· 
rıa,lltar~r •ktımının en litif 
'611 lu r''ıru taııyor ve gü · 
tiyle i,{

1 
Dl•lcta olan ıedefJe

r.ı,,, elben nebrin kfiçlik dal
t'l 2 trk 

ı.ıkları ve bundan sonra da imparatoru ş hsı için bir 
sahile yakın bir yere de nir saray yıptarmak istemişti. 

Avrupadnn 35 inşaat usta_sı 
atan "OJga,, adlı bir gemi-

g ~ tirilecekti. Mehtubu yazan nin lambalarından sızan öfgü ı:ı 

1ırç, lr b 1 çe büyüyor ve git-
parlaklıklar ğöı üldü.. ld ır se 35 yerine 3500 yıız:

mışh. 

l',t~ a arıyordu .. Bır zaman 
'~•11c1:0Y1•rından "Bin atlı a
li .... atı~ın ak tt" v. . " k 

Etraf kararmadaa ÖJce bu 
gemiden karaya yük indiril Üç bia beş yüz llmele 
mekte idi.. oraya geldiler. lmparEıtor 

ı -.11, b 1 ın e ıgı çıçe -
H~•lıc oylarında, tabiatın 

Yaptıkları işten zevk du- bunl"rı iade edemedi. Ve 

}•ri11 ~.renklerine bOrünmDş 
yarak çalıııp, günün karar- saray yerine bir şehir yap-
mışıyla işi bırakan gemi tay· tırıldı . .. oı, Qlr Dla . . h . 

d il illa 1 Ztntn atıralarıle 
'llbıı v gözleri uzaklara 

1-rı11•tı ve Ylikselişi artan su
~lii11i 1'Y•ldarına kadar gel
''•llda ~~ketrnlyen elli yaı-
'r •ıil 1~ iradın ıöriUüyordu. 

~0•11ıııu b' enekli maılığıyla 
•ltııı le ır heykele benıiyen 

.,,~'lliz •dın. halsiz ve ha
''11trı1a Uzakları seyredip 
•tal o ''•iıı • d t o I Q''' 1 ınlerken, bır-

lltıı llarin ) bı, da .. vucuduna yükle-
~ldtı 1r•nın arasında ka-8 .. 

!6c~ lt~~111111 oturduğu bü· 
"' ' ""

1
Yab k tı~ bey,1 it· ayanın üzerin-

l tiyle I ÖpQlderia çırpın-
.._, •a ı 
'il g,tliıii •nan, beyaz bir 

Ilı tibi ' Yalnızlığını duy· 
d ~ib," Çırpııarnıya:baıladı. 
•l~ .ret aab"b . 

ıL •• ~•d ı eııni alan bir 
"'ı ar bii .. k b" ., '"tı d yu ır su yı-
\\l '1•~ dert ~ıvi Tuanın ka-

.. blılderine ıürOkle· 

faları, bire. birer gemiden çı· 
kıp, kasabanın içersine dağıl
dılar: 

Koıkoca gemide yalnız ka
lan kaptan, kamarasına çeki· 
lerek hafif hafif çekip, yavaş 

yavaş şarkı okumıya başladı. 

Birinci şarkınin bitmesini 
mutıakip, ikinci şarkısına 

bışlaı kea gece tamamiyle i
lerlemiş bulunuyordu .. 

Sahilde gorünür hiçbir göl
ge bile yoktu .. Yalnız Onu 

kiiçücük bir tepe gibi, 
nehrin Ozerine çöken gecenin 

koynuna sığınmış, tek bir ha
reket göstermeden kaptanı-

nın gür ve yanık sesini din
liyordu.. Salim kaptanın ikin
ci şarkı da bitince ıssız sa-

hile büsbütün kalın bir sn
kunet indi .. 

Geminin ölgün ışıkları pek 
~ ~dı1a1 2 belirsiz bir şekilde suya akı-
•~'-b,,1,1•dını Lompalanga ediyor ve bu akseden ışıklar 

... , .. " .... k t•ı -do.. uçu tepeleri siyah bir mabedin ıönmiye ,,. 2r11 i 
~ht·' tltadı ben güneş. göl- yliz tutmuş mumlarına ben-

''- n. Yor ve durgun ziyordu. 
t i 'illeri d k' 

~ltltt l>ek tiU ıa e ı boyalı Kaptan gecenin süktunu de-
'"" 1'tı 111 d e benıiyen son 
--~'dtı., la. r•vaş yavaş top- len bir başka şarkısıaa baş-... q, 'Yl•vı T larken, ~gemiden kuaya u-
ltıt il 'Yrıı una; sevgili-
'd ~ tiQj lllalc iıtemiyen bir zan an kalasın üzerinde bir 

~i~lile .:~~.su~ ve mehil bir gölge belirdi. 
~1~ •tı 111 ' gunnn~son da- - Sonu var-
ltd~~1aı,o,. u;•tnıak emeliyle D F 1 

._,~1ç, ,,' "'"•t •"o•m il er- r. ahri Işık , 
',')• '' d,!1•11t'·~- değişiyer ve bmir Memleket butaneal [ 

"' l • '"ç ı T Rontken mOtehuım ı_ 'l'ull e mav u· Rontken ve Eleldrlk ted•vlıl 
tı"dı._ b~~ııa güzel kasa- yapıhr. ikinci Boy;er Sokak 

Kübada bir 
hapishane 

Kübanın Pius hapishane

sinde 2800 mahkum vardır. 

Hapishane ufak bir cümhu
riyet haliade idare edilir. 

Mahkümlar aralarından bi· 
rini reis intih&p ederler. Ka
nunları, mahkamcleri mev-

cuttur. Hapishane dahilinde 
yapılan ufak cürümlerin mu-

hakemeleri mahkumlardan 
müteşekkil mahkemede gö
rülmektedir. 

Mahkumlar hapishane için

de tam bir ıerbestiye malik

tirler. Yalnız hapishane mah· 

kemesi tarafından mahüm 

edilmişler cezalarını ne ka

darsa o kadar zaman taş 
odalara kapatılmaktadır. 

Manisa Oteli 
Keçecilerde Lale Si
neması karşısında 

KUŞADASI OTELİ 
Keçeciler Hacı Sadullah 
efendi sokağında Salih 
Gazoz fabrikası karşısında 

Bu Oteller lzmirin en 
temiz ve en ucuz otelleri
dir, lımire gelen bütün 
mi1afirler bu otellerde 
mı safir olurlar . .._-_~'-1 ~an lompa· 19 Nn TBI EFON. 2~~2 

'- ı'1l\M RA İdaresinde Milli Kütüphane sinemasında bugün 
b ~tlliri1a Ç 1 L G 1 N C A S 1 N A S E V E N L E R 1 N F 1 L M 1 
~~l>Y'" olduğu ilihi hir güzellik BU KADIN 
b •i1a,111 LAMAR BEN-MDIR ~ 'lbe •tıın en kudretli art.sti 1 

t~~\d.,~e~r Tracy Türkçe Sözlü 
- s,, cbgıltere hariciye DIJZırı ekselin• Antoni Eden ile imparatarluk kurmay başkanı 

~. ~'~talil 011 Dill'in Adana ve Ankaray• gelişleri ve yapılan muazı.am karşılama töreni 
~ '''•lat~ferruatile Türkçe izahlı olarak Fokı Jurnalda en son harp haberleri 

li;fta' · 2.15.4 30 6.45· 9 da. Cumartesi va Pazar günleri 10.30-12 de baılar 
~her &ününde ilk seanslar ucuz halk matineleridi. Fiatlar 20 25-30 kurüı 

Y emın fena bir itıyattır 
terkedelim ?! 

Ahş verişte yemin çok fena bir şeydir, Dürüst olanlar 
bunu yapmazlar. 

Çünkü malın değerini az çok her kes takdir edebilir. 
Bir çoklarının bana şu fiyata mal eldu diye yemin ettikle
ri halde mallarını daha aşığı verdikleri çok defa görülmüı
tür. Ba halde biraz önce ettikleri yemin ae oluyor?! Hiç 
şüphesiz ki bu tarzda alış veriş edenlerin iki yakaları bir 
araya gelmiyor! 

Bu yurttaşlar doğruluk her hususta daha faydalı ve da-
ha uğurludu. Buna bilha11a dikkat edelim yemini terkede
lim. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

KANUN 
Kat'ileşiyor 
Vaşington, ( a.a ) - De

mokrasilere yardım kanunu-
nun Amerika iyanıoda bü
yük bir ekseriyetle tuvi-
binde 49 demokrat, 11 
cümhuriyetçi ve 1 müstakil 
kanunun lehinde rey ver
mişlerdir. 

13 demokrat, 13 cümhu
riyetçi ve bir müstakil ka
nun aleyhine rey vermiı
lerdir. 

Kira ve borç kanununun 
Pazartesi ve Salı günü bü
tün formaliteleri ikmal edi· 
Jerek kat'iyet kesbedeceği 

ve cümhurresinin i mzaıile 
kanuniyeti o tah ıkkuk ede
ceği bildirilmektedir. 

Amerika dan 
Yigecek ve: ilaç aenuo 

Vişi, (ı.a) - ispanya ve 
Fransadaki harp kurbanları 
için 250000 lngiliz liraıı 
kıymetinde yiyecek ve iliç 
yüklü olarak gelmekte olan 
Cold Harbor ~ismindeki 

Amerikan vapuru muhtemel 
olarak yarın Manilyaya mu
vasalit edecektir. 

---o---
Yangın 

Kemerde Aydınlı Fatma· 
nın evinde çıkan yanı•• 
derhal ıöadürülmüttllr. Yan
gın dikkatsizlik yüılndea 
çıkmıştır. 

lzmir Defterdarlı2"ından: 
Satış 
No.su 

Muhamen 8. 

465 Birinci karataş m. bahribaba sokak 619 ada 
4 parıel 151 m.m 4 kapı no.lu arsa 

466 Birinci karalaş m. bahribaba soRak 619 ada 
3 parsel 135 m.m 4/1 kapı numıaralı arsa 

467 Birinci karataı m. bahribaba sokak 619 ada 
5 parsel 166 m.m. 4/3 kapı numaralı arsa 

468 Darağaç 1517 no. köprücü sokak 1417 ada 
1 parsell 11 m.m 24 kapı ~4 taj no.lu arsa 

469 Kahramanlar 1396 do.lu güven caddesi ıokak 
1910 ada 20 parsel 80,50 m.m 11 taj no.lu .,,. 

470 Umurbey-Şehitler caddesi 1520 no.lu toprak 
ıokak 1410 ada 1 parsel 2275 m.m 127 yeni 

Lira K. 

33 00 

30 00 

35 00 

55 00 

250 00 

125 taj no:ıu arsa 2275 00 
471 Darağaç şehitler caddesi ıokak 1407 ada 

1 parsel 855 m.m 137 yeni 135 taj no.lu 
arsa 

472 Umurbey m. 1494 no. piyade sokak 1441 
ada 1 parsel 210 m.m 26 ycni,28/1 taj no.lu 
arsa 

473 Tepecik mahalleai 1139 no. pirina çıkmazı 
sokak 9026,64 metre murabbaı pirin• fabri-

855 00 

105 00 

kasından münkalip deponun 8/1 hazine hisseai 3606 25 
icar No. 
4'74 Develi köyünde 9190 m.m bili ao.lu bığ 
475 Develi köyünde 25 dönürn bili n.lu bağ 
476 Develi köyüads 11947 m.m bili no.lu bağ 
477 Develi köyünde 13 dönüm bili no.lu bağ 
478 Osmaniye sokak karaosmın oğlu ban üst 

53 00 
281 00 
150 00 
80 00 

katında 26129 numaralı oda 38 50 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri ve 5 parça emva

lin bir senelik icarı peşin para veya ikinci tertip taafiye 
vesikaıile bedelleri ödenmek üzere 1-3-941 tarihinden iti
baren 17 gün müddetle müzayedeye konulmuıtur. ihaleleri 
17-3-941 tarihinde saat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yDıde 7,S de· 

pozito akçesi yatırarak yevmi meıkiirda M. Emllk mOd&r

lüğünde müteşekkil satıı komiıyonuna m&racaatları illa 
•nm. ~ 
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8. M. Meclisi 48Saat za fın- INGll.IZ 0- ' ş - ay-Şe 1 

A Willi harp meclisinde1 
TP ı 

Ankara (Hususi) - Büyük 
Millet Mecliiıi bugün öğle
den ıonra saat 15 te toplan
mıştır. 

ASKERLiK VE 
MEMURLAR 

Meclis encümenleri de ça
lışmalarına başlıyarak elle
rinde bulunan işleri intaç 
edeceklerdir. Bu arada se
ferberlik vakuuada ordu h;z. 
metine çağuılacak ücretli 
devlet memurlarının ve mü
e11eseler lbaremine tibi mü
essese ve bankalardaki me· 
murların devlet memurları 
gibi muameleye tibi tutul· 
malarını ve yedek ıubay 
olanlara da, er olanlara da, 
bir kııım maaşlarının veril· 
meıini temin edecek liyıha
nın da bütçe enc6meninde 
tetkiki ve meclis umumi 
heyetine sevki mukarrerdir. 

--.-:--
MOGADIÇYO 
ZAPTEDILDI 

Londra, (a.a\ - Kahirede 
neşredilen lngiliz tebliğinde 
iımi geçen Mabrodarre şehri 
Habeşiıtının 200 kilometre 
kadar içlerinde ve Moga
diçyo-Harar yolu üzerindeki 
Ovakai ıebrinin 25 kilometre 
ıimalinde bulunmaktadır. 
Harara olan mesafesi 380 
kilometredir. 

-.-mı--

Vişide neşredi
len resmi teblii 

Vişi - Londra radyosu 
8,15 resmi tebliğ: 

Dün Veygad, Mareşal Pe· 
ten ve amiral Darlan ile gö
rüştükte k sonra bir resmi 
tebliğ neşredilmiştir. Bu teb-
liğe göre F ransiz Af rikasını 
alikadar eden siyasi ve ik-
tııadi ıeyler gözden geçiril
miı ve müdafaa plinları da 
dikkatla tetkik edilmiştir. 

-----11111--
Bir Italyan 
tahtelbahiri 
Londra, (a.a) - Amirallık 

dairesinin tebliği: 6 Martta 
bir ltalyan denizaltısı Ege 
denizinde bir lngiliz kafile
ıine hücum etmek teşebbü · 
atinde bulunmuştur. Bu de· 
nizaltı rafıkat gemilerimiz 
tırafındau derhal batırıl-
mıştlr. 

--il!!--
Trablusgarb 
limanı bom

balandı 
Kahire (ı.a)-H•ya kuv· 

vetlerimiz dün Trablaıgarp 
limanını bombardıman et· 
mişlerdir. Tayyarelerimiz li· 
manda büyllk b1&arlar yap
tıktın ıonra üslerine Balimeo 
d6nmBılerdir. 

da Ama 

Makedonga ve garbi Bu ag -Sonuöiia 4801 beganatta -~ıundu 
Trakuaua gürü- harp gemisi daha 

uecekler mi ? iltihak · ediuor 
Sellnllln arblnde bir 
mUdef aa hsttı tesis edlldl 

Londra (a.o)-United pres 
ajansının verdiği m lümata 
göre Yugoslnvya salı günü 
BerlinJe Almanya ile bir 
ademi tecavüz paktı imzala
yacaktır. 

' Londra (a. ) - Amir Ilık 
dairesinin mali müsteşarı 

Varinder söylediği bir nu
tukta b briye ioş atı saha
sında lngilterenin sarfetmek· 
te olduğu gayreti tebarüz 
ettirmiş ve şanları söylemiş-
tir : 

- Bu ay sonunda küçük 
ve büyük olm k üzere aw
g ri 480 harp gemisinia in
şaatı bitirilmiş ol caktır. 

--o---

Çunkg-Kiog ( .a)-Mare
şal Şan-K y-Şek milli harp 
meclisinde beyanatta bulu
narak Çin koministlerinio 
Japonlara yapılan bir taar
ruzda yaptıkları hattı hare-
keti takbih ederek demiştir 
ki : 

- Çin hükümeti dış tehlike· 
lere olduğu gibi iç tehlike-

lere de h kimdir. Yakııı bir 
zamnnd mühim bir askeri 
muvaffakiyet elde ederek 
hudutl rımız 1938 senesin-
den evvelki h tta irc 
nacaktır. 

--o---
olu-

Ayni ajansa göre Alman· 
ların bir taarruza kalkma
ları ihtimaline karşı Yuna· 
nistan garbi Trakyayı sivil 
halktan tahliye etmiş bulnu· 
maktadır. Selaniğin garbin· 
de muhtemel bir taarruza 
karşı bir müdafaa battı te· 
sis edilmiştir. 

Tayyareler al- Bugün lnsrilte· 
tın sah ·ıine 

Yunaniatana karşı taarru· 
zua Seliniğe bir Alman ba
va bücumiyle başlaması 

muhtemeldir. 

Sofya (a.a) - Bitaraf a -
keri müşahitler, 48 saat zar· 
fındi Almanların Makedon· 
ya ve Garbi Trakya ya yü . 
rüyeceği fikrindedirler, Baş· 
ka deliller ise, Almanyanın 

diplomatik gayretlerinin in
kişafı bekliyeceğini göster
mektedir. 

Almanlar, Türkiye ve Yu· 
goslavyayı, mihvere iltihak 

etmeleri için tazyik eylemek· 
tedir. 

Türkiyeye, makineler, lo
komotifler vesaireler vade· 
dilmiş v iktisadi tavizler 
teklif olunmuş bulunduğu 
söyleniyor. 

Londra (a.a) - Balkanlar 
vaziyeti hakkında gazetele
rin yaptıkları tahminlere gö· 

re Almanya Yugoslavyayı 

mihvere iltihak ettirmek 
için kuvvetli bir tazyik yap
maktadır. 

Almanlar Türkiyenin İn
giltere ile ittifakından ay-

rılmasını temin için de mü· 
temadi faaliyette bulunmak
t ve Türkiyeye muhtelif 
tavizat vaitlerinde bulunmak
tı dırlar. 

---o----
BiR HAFTA 
ZARFINDA 

--o--
50 Alman tauuaresi 

düşürüldü 
--o--

gönderiliyor 
Veşington, (a.a) - Ame

rikadan logiltereye gönderi· 
len tayyarelerin üçte biri 

· Altın sahiline gönderilmek· 
tedir. Bundan Jngilterenin 
yeni bir harp sahnesi ihdas 
edeceği mao ıı çıkarılmak

tadır. 

Tür-ln2iliz itti
fakı sa2"1im 

Kahire, ( a.a ) - Edenin 
Türkiye ziyareti hakkında 

salibiyetli mahfiller bu se· 
yahatio lngiltere • Türkiye 
arasındaki itimada müstenit 

karıılıklı sadakati teyit etti
ğini ve Almanların Balkan· 
larda itimatsızlık tevlidine 
matuf mücadelelerine hakiki 

bir cevap teşkil ettiğini 
beyan ediyorlar. 

Malta üzerinde 
bir Alman tay
aresi dlişürüldü 

Malta - Londra radyosu 
8,15 resmi tebliğ: 

Dün Maltada üç alarm 
işareti verilmiş ve düşman 
tayyueleri bazı yerlere bom-
ba atmışdır. Zarar çok 
azdır. 

Bir Alman bombardıman 
tayyaresi düşürülmüotür. 4 
kişiden ibaret mürettebatı 

kimilen ölmüştür. 

re Üzerinde 
Hava ıaaligeti çok 

az oldu 
Londra, ( a.a ) - Bugün 

güodüz lngiltere üz.erinde 
bava faaliyeti çok az olmuş-

tur. Münferid tayyareler 
bazı şehirlere bomba atmış-

ı.arsa da zarar çok azdır. 
Ölü ve yaralı yoktur. 

--ıa--

Japonya hari-
• 

cıye nazırı 
Nevyork (a.a) - Alman 

radyolarına göre Japon ha
riciye oızırı Matıuoka, Ber

lin ve Romadın sonra Mo~
kovayı da ziyaret edecek 
ve orada bir ademi tecavuz 
pakti imzalayacaktır. 
mnınıııwnııııınııeıımıımıuııııııımmınııııınım111H1nuıı 

ZABITA 
Haticeyi 
Kaçırmış 
Alsancakta Manastırlı 

Fettah oğlu Halil Osmani· 
yeli HOseyin kızı Hıticeyi 
kaçırdığından yakalanmıştır. 

~-o---

Hırsızlık 

oğlu Ömerin magazasından 
20 çuval çaldığından yeka
Janmışt1r. 

' --o---
Sarhoşluk 

Hl LERS 
ç k mekt 

---o--
-Baştarafı 1 inci sahi~ 

ran ltalyaya m1, yokı• 
laıısinız mı? •. 

Ayni tarihte ıiz ffor 
da idiniz. Acaba Yu• 
yalnızmı kalmalıydı? 8' 
ziyet bize verdiği 1 
hatırlı yarak Ingiltere1', 
racat etmek mecburi)'• 
kaldık. 

Adalarda tüten y•' 
rağmen lngilizler şart.., 
diasız imdadımıza k 
Itelyanları f biz yendikı 
lizler değiz. 

Bu mücadeleye siı • 
kaldınız. Bu meıele•11 

alikad r etmediğ.oi • 
diniz. Mühim Ingiliı k d 
leri Seliniğe ihraç e 
dikçe Almanyanın oı~1 
de bulunmıyacağını b~ 

1 
uioiz. O zaman biz •1

• 

bilirdik. Şu halde Fl0 '1. 
ae işniz vardı ekıeli09 

Bugüa bütün dilaY• 
teleri Almanların Y • 
tanı iıtili edeceğiode 
sedivoriar. 

Niçin? ~ 
Böyle bir şey aac:~l• 

yaya yardım makıa~• 
pılabilir. Sekiz 11111 

Yunanistana karşı 60 
yonluk İtalyayı biaı•1' 
85 milyonluk diğer Ol 

bir kütlenin yardıaı• 
masını dünya ayıplıJlll 
mi? 

Jtalyayı biz kurtar• 
Bunun için de itı11 
Arnavutluğu tabliye • 
ri kifidir. Ekselin•• 
bunu ıorabilirsiıı iı : 

-Ya İngilizler ne 
tır? • t, 

lagilizleri Yunaaıt 
getirmedik. f tal ya al•' 

di. " ~ 
Büyük veya kDçil 

nan ordusu emir • 
olursa Epiri müdaf• 8 
gibi Trakyayı da :~ 
edecektir. Ne yıp• d• 
sormayınız. Orada 
pışacak, ölecektir. "' 

Evet Yunanistan J 
bütün dünyaya y•t•~ 
sıl özretmiş ise b ,ı 
nasıl ölmek lizıaı 1 
öğretecektir. ____ __, 


