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Perapalasta va 
kubulaninfililr 
hakkında Bul· 

ear telgraf · 
ajansı ne diyor __ .. __ 

Sofya (a.a)-Evvelli akıam 
Istanbulda Perapılas otelia• 
de vukubulan infılik dola· 
yisiyle Anadolu ajan11D1• 
neşrettiği haber hakkında 
telgraf ajansı şu m•lümıta 
vermeği lü:ıum görmüıtir. 

AFRiKA DA MÜTEMADiYEN ILERLIYEN INGILIZ ASKERLERi 

lagiliz elçilik memurlan 
Sefyada eua!arını kiraladı
kları iki kamyon ile istasyo
n11 nakletmişler ve orada da 
etyalarant bilzat b•clilerl 
taşımıılar ve her vagon ba· 
ıında da bir komi1er bal•· 
durmuılard11. -0-.. -rf-i~i-da_r_e_ DAGABURU 

Komutanı ZAPTEDILDI 

Ôrfi idare komutanı Kor
•eneral Ali Rı3;a Artunkal 

Kahire, ( a, a ) - Orta 
ıark orduları karargihının 
tebliği: Eritrede ve Libyada 
vaziyette bir değişiklik yok· 
tur. 

H•beşiıtanda Habeı va
taoperverlerinia barekih bü
yük muvaffakıyetle devam 
dmektedir. Aıosa kalesi ile 
Diredua tehdit edilmektedir. 

Somali den Habeşiıtana 

glren kıtalarıauz 8 Martta 
Dagaburu zaptetmiılerdir. 
Cuba ırmağını geçtiğimizden 
beri Italyaaların ı:ayiah 30 
bin kiıiyi tecavüz etmiştir. 
Kıtalarımız ricat halinde 
olan düşmanı tıkipte devam 
etmektedirler. 

lstanbul - Ôıfi idare ko· 
mutanı Korgeneral Ali Rıza 
Artunkal buglln valiyi ıiya
ret etmiştir. Görüımeğe 

bilihara müddeiumumi ile 
emniyet müdilrft de iştirak 

eylemiştir. 

Macaristanda 
Yeniden silih altına 

asker çaörıımamıı 

Ha beşistanda 
Vatanperler 

ilerliyor 
Hartum (a.a)-Italyan as· 

kerleri Habeı içlerine doğ· 
ru sürülmektedir Adiı Abe
ba yolanda Debremarko ge· 
çidiai imbaratorluk kuvvet· ' 
)eri geçmiılerdir. Habeş va
tanperverleri Adiı-Ababa 
istikametine doiru durma· 
dan ilerlemektedirler. 

insan büyllklilğüade otlk
rın içinde İtalyanlarla çar· 
pışılmış ve İtalyanlardan 20 
kiti ölmOı ve yirmi kiıi ya· 
ralanmııtır. 

4 top ve mOhim miktarda 
tecbiıat ele geçirilmiıtir, 

ltalyan kuvvetleri bozgun 
bir halde ricat etmektedir
ler. 

--mı--

Budapeşte (a.a) - gayri 
meıul menbalar Macaristan-
da yeniden silih alt.na as· 
ker çağrıldığı ve bazı hu
dutlardaki kıtaların tahşiİ: 
edildiği bildirilmektedir. Bu 
haber allkadarlar tarafın
dan tekzip edilmektedir. 

--o-
SEYLANDIN 
Berlin Elçisi 

Moskovada __ .. __ 
Moıkova (•.•) - Seylan· 

dın Berlin elçiıi dün Sovyd
ler birliği hariciye komiseri 
B Molotofu ziyaret etmiıtir. 
Molotof elçi şerefine bir 
öile ziyafeti vermiıtlr. Elçi 
Berliae hareket etmiıtir. 

Adliye Vekili 
istifa Etti 

Ankara ( a.a ) - Adliye 
vekili B. Fethi Okyar rahat-

Hududda en·alarını r•• 
kendileri nakletmiılerdir. 
T. en Muıtafapaıadan hare• 
ket etmezden ev9el lagiD• 
elçilik memurları baıaj ade• 
dinin tam ulduğuau alika
dar Bulgar memurlarıaa 
bildirmişlerdir. Yolda bir ıal 
kaıd teıeobüıil y•pıldıiı d, 
uydurmadır. 

Suikasd için bir teıebbll 
olmuı ol11ydı bunu lnglliı 
memurları gibi hududa ka· 
dar gelen Amerika elçisiyle 
kitibiain de görmesi lizımdı. 

Telgraf .ajanıı ıu ciheti 
hatırlatmak ister ki lntll· 
tere elçisi beyanatında •• ,. • 
batinin normal bir ıekilde 
yapıldığını söylediği ıibl 
Bulgar memurlar1 bakkıa .. 
da memnuniyet izbu etmif• 
t . • 
ır .• 

--:mm--
sızlığına binaen veilet vazi· G J D 
fesinden istfa etmiş ve isti- enera ogo 
fasının kabulü ile yerine dı•yor kı••. 
Mardin mebuıu Hasan Mene-

__ D_e_va_m_ı _4_ü_n_cu_· _•_a_h,_.,,_ecı_e_ ,,Bu bir maki 
Dünyanın her 
hangi bir yeri
ne Amerikan 
kuııetıerlnin: gönderil
mesi hakkında proöram 

Nevyork, (a.a) - Muhte
lif kaynaklardan sızan bazı 
haberlere göre Birleıik Ame· 
rika bükümetinln deniz aım 

yerlere ordular n akledeceiine 
dair bazı deliller mevcuttur. 
Dünyanın herhangi bir 

yerine Amerikan kuvvetleri
nin gönderilmesi için bir 
program hazırlanmaktadır. 
Bu orduları nakil için nak
liye gemileri iaıa edilecek 

ve mevcut gemiler IOzumuada 
derhal 250 bin kiıilik bir 
kuvveti nakledecektir. 

ne harbidir" 
Londra, (a.a) - General 

Dögol beyanatta bulaaank 
demiıtir ki: 

"Hürriyet için m&cadele 
eden devletlere kartı Birle
şik Amerika hükümetlala 
vermiş olduğu yiiksek kara-
rın kıymeti çok büyilkt•. 
Bu karar açıktan app 
Amerikanın aldığı vaıipll 
göstermiştir. Bu bir maki• 
harbidir. Şimdi Amerika 
ıanayii ezilecek olan dll
maaı bir kat daha ue
cektir.,, ...................... " 
l IZMiA 
i Enternasuonaı Fuın 
ı Mallarınızı lzmir Eater
ı naayonal Euarında bir 
ı yon alacıya taaltıaıı: 
ı 20 Ajutoı 26 E,. .. .............. " .. 
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MÜESSiF BiR KAZA 
POLiS MÜFETTiŞi 

YARAL NDI 
DBa 1aat on üçte Karataşta tramvaya 

binmek üzere bulunan B. Şevket Bışere 
Urla Belediyesinde yazılı ve çoför Meleğin 
idaresindeki 14 sayılı kapta kaçtı çarpmış 

ve yere düşen Bay Şevketin iki dişi kırıl
dıjı gibi dudağı da yaralmışhr. Yarah 
derhal hastahaneye kaldırılmı~br. 

Polis müfettiıimiıe geçmiş olsun deriz. 

--··------

(ültklN SESi) 

-Şehır Habe leri ---

v. u. eclisi 
Muhasebei hususiy ye 40 

tahsılda alı cak 

Bütçe 2,605,000 lira olarak hazırlandı 

ITHAL.A. T EŞYASI 1 

Bir mnddettenberi Ankarada bulunmak
ta olan şehrimiz ithalit ve ihracatçı bir
likleri umumi katibi B. Atıf İnanın riy -
aetiadeki ithalitçılar heyeti dün akşamki 
Afyon treniyle şehrimize avdet etmiştir. 

Viliyet umumi meclisi 
bütce encümeni masraf ve 
varidat munzeneli olmak 
üzere vilayetin 1941 senesi 
bütçesini 2605000 lira üze· 
rinden hazırlamıştır. 

kat 14 bin mükell fe yakın 
bulunuyo du Bu kad r ke· 
sif bir mükellefi t kip edip 
bulmak ve vergi borcunu 

ltbalitçı birlikleri, dış memleketlerden 
muhtelif manifatura, kahve ve sair ithalat 

eıyaıı getirtmek için hemen teşebbüslere 
ririıeceklerdir. 

_DOi TORUN KÖŞESi_ 

Burunun arkas oda 
fazla etler ''Ve)etasuonlar,, 

Kiiçük çocuklarda hatt i on, on iki ya
ııaa kadar olan büyiik çocukların bazıla
rında gece ağzı açık uyuma ve horlama 
lıali vardır. Ayni zamanda neşvüaümaları 
da geri kalmııtar. 

Bunlar zayıf ve sık sık nezle olan tip· 
ferdir. Halli bazılarında fazla etler o ka· 
dar olur ki çocuğun kulağı da ağır işitir. 
Çllnkll orta kulakla boğazın iştiraki ma· 
16mdur. 

Burunun arasındaki etJer fazla bir ha
cim abaca kulak borusu üzerine tazyik 
yaparak kulak ağırlığı ve halli kulak 

, mllzmia iltihabını meydana getirebilir. Iıte 
bu kadar arıza husule getire:ı bu vajetas
yonları hiç durmadan aldırmalıdır. Bunun 
ameliyatı gayet ehemmiyetlidir. 

Bıçak ve makas gibi aletler kullanmıya 
l&zum kalmadan bir küret ile ınütehassıslar 
iti bir iki dakikada kallederler ve çocuk 

için bu ameliyat biç bir tehlik yi haiz 

1
1 değildir. Ağızı açık uyuyan horlayan zayıf 

çocukların ana ve babaları ba hususa çok 
,ı 

1 1 

1 

'1 
1 1 

ı • 1 

dikkat etmelidirler. 

---------~--------~-------------"---------------
FAYDALI BiLGiLERi: 

Kulak kaşıntısı 
f 

Kulak gayet nazik bir uzuv olduğu için 
ı, çok itina ile temizlenmelidir. Fazla kaşınan 
. kaıımak için toplu iğne, firkete kullanmak 

1 affolunmaz kababathr. Bir kiirdan ucuna 
1 kGçlik bir parça pamuk sardıktan sonra 
. -' 1 kolonyıya batırarak onunla ı ulak temizle-

. ' 
1 

1 
,ı 

1 
1 

DİHe kaşıntı ız zamanda zail olur. _____ , ______ -

Güzel bir diş tozu 

Bütçe endimeni t rafından 
hususi muhHebe f!adrosun· 
da yeni teşki(et ta vücude 
getirilmiştir. Bunun için de 
40000 lira bir m sraf der
piş olmuş bulunmaktadır. 

Belli başlı kazalarımızda 
bulunmak üzere 35-40 kadar 
tahsildar muh sebei hususi
ye kadrosuna ilave edilmiı
tlr. 

Bunlar imtihanla alıaıcak 
orta mektep ve lise mezun
lau arasından seçilecektir. 
Yeni alınacak tahsildarfata 
ücret olmak üzere ayda 50· 
55 ve 60 lira verilecektir. 

Şimdiye kadar bir tahsil· 
dara h:rip edilen tahıkku-

tahsil etmek i nkinsız gö
rülmüştür. 

1941 senesi vergi tahsilli· 
tının bütçede mfihim bir 
varidat fazla .. ı temin ede
ceği kuvvetle ümit edilmek
tedir. 

Bütçe ncüm~ni tahsil şu
belerini bugünkü şeklile 
bırakmakta yal nıı tahakkuk 
şubelerini merkezi bir bi
nada tophyamk bir arada 
çahştırmağı teklif etmekte· 
dir. Bu suretle tahakkuk 
kayıtlarındaki karışıklıklar 
tashih edileceği gibi işi az 
olan tahakkuk memurları, 

işleri fazl olan diğer daire
ler tahakkuk memurlarına 

da yardım edeceklerdir. 

-----------------------------------
BELEDiYEMiZ SIVR SiNEK 
MÜCADELESiNE BAŞLIYOR 

La2ım, kör kuyu ve su biri-
kintileri e muntazaman 

mazot dökülecek 
Bu sene sivrisinekıerin 

daha sıcaklar başlamadan 
meydana çıkması belediye
mizi şimdiden derhal faali
yete sevketmiş bulunmakta· 
dır. Yorulmaz bir aıimle 
her tuttuğu işi başaran be· 
lediye reisimiz doktor Beh
çet Uz şehrin sıhhatini bo· 
zan bu mesele ile her zaman 
olduğu gıbi bu defada çok 
yakından alakadar olarak 
lüzum eden mücadele terti
batının alınması icin lazım 
gelenlere kat'i emirler ver
miştir. 

Mücadeleye pek yakında 
başlanacak ve bu sene bil· 
hassa Halkapınar, Tepecik, 
Gilzelyah, Balçuvanın Bah
çearası ve lnciralhnda sivri
sineklerin imhasına ehem· 
miyetl~ devam olunacaktır. 

Su birikintilerine, kör ku· 
yulara ve liğımlara munta· 
zamea mazot dökülecektir. 

Bütün evlerdeki lağımlar 
haftada bir gün Beledi) e 
sıhhat memurlE rı tarafıadsn 

kontrol edilecek ve mazot 
döktürülecehtir. ....... __ 
400 Çuval kah

ve geliyor 
Istanbul gümrüğüaden çı· 

karılan ve Izmir için ayrılan 
400 çuval kahve buıüolerde 
lzmire getirilecek ve piya
saya arzedilect. ktir. 

--o--
B lediyede 
Belediye ti imi encümeni 

dün öğleden ıonra toplana· 
rak arsa satışı ile meşgul 
olmuş, yukarı mahallelerdeki 
bazı sokaklerda kaldırım ve 
kanalizasyon inşa.sına da ka· 

ı rar vermiştir. 
w • 

Diıleri beyezlataa, diş etlerini kuvvetlen· ı 
J 1 leadirea ve ağza serinlik ver~n bir diş ! 

TELEFON: 3646 

Tayyare Sinemasıııda : 
: 

Bu hafta iki büyük filim ı tosu: • : Kızıl Rakkase! 10 aram manyeıi, 5 gram kömür tozu, ıt-Türkçe söztn va şarkılı: 
10 damla aaae ruhu. Bunları iyice hallet
meli •e kapalı bir kap içerisinde sakla
malı. 

ı2-Feraaaadelin yarattığı: Zoraki Askeri 
ıMatiaeler: 2 5 8de Cumartesi pazar gDnleri 12,30da bııları 

13Mart 

• 

M 

(92) Y zan: Halil Zeki 

Demeleri ve hitaplarına aaıi şarkıl -_, 
nihayet vermeleri, Almanya kahrı ltİ 
Horst Vessel Licd'io hatıralarını sayaı 
hep bu koşku arı kuvvetlendirmiştir. 

Bu hatipler bu ar da Awerikadaki • 
aleyhtarı rının isimıerini de saymııl" 
onları "qakti gelince onl rlıı da bes•P. 
rülccektir!,, sözleriyle tehdit etmiş1erd;" 
Bu cümleyi sürekli alkışlar takip etOld 

Bu karargilıl rın misafirleri bu k• 
klmıyorlar. Burad yürilyüş ve silah t 
leri yapılyorlar, buol rıu arasında bO 
kıtaları ayrılıyor. 

Bu hücumculara yaldızlı nızi üaifor 
ları giydiriliyor, yan taraftarına kasıtor• 
taktınlıyordu. Fakat 1933 te Nevyork 
terzilerine yeni bir model verildi. oo•" 
Standar şekli lde üniformalar yap.mai• 
!adılar. 

Bunlar toni , gıi, beyaz, y~kaları 
idi. 1938 yılına kadar bunların paDt 
ları siyah idi. Bu biılikleri azaları . 
işaretini havi birer bayrak çekerlerd•· 

1937 de nE zi haftalık mecmua•• 
Doyçer Vekrof Uad Beobafter'de bit 
görüldü. Bu ilin ite Almanların aielJ 
244 üncü sahil müdafaası topçu ali 

iltihak etmeleri rica ediliyordu. it 
Yine 1933 de Nevyorkta veril"-D b 

şist baloıunda bu nazi kıtaları •'': 
Amerikan zabitlerinden otuz kişi de 
malariyle göriılmüştü. b• 

Bu merasim de iki de Amerikan t 
kimseler:e iki de deniz zabiti mevc8 

Bunlar nazi usu1ünde\d selime iştirk 
ler. . 

Bu birlikten Nevyork polisine naıı 
vermekle bereber polis bu selimi • 
icbare çalışan altı kişi de mabkem•1' 
rilmişti. 

Hakim bunlardan birine: "Millt 
böyle mi selimlanır?,. 

Diye sorduğu zaman o da: 
- Hayır böyle değil, fakat böyle 

lanacısğı güa de rgelecektir ! .. 
Cevabını vermişti. 

Bu davanın cereyanı esnasında ,. 
kan bikimi Barron Hile'in gördtıJO 
tahlıkan dolyı şunu dmişti: 

- Ben bu memlekette öyle şeyi•' 
düm ki bunl ra asli ihtimal veredl 
Bu yüzden pek çok müteessirim. 

- Son11 var -
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~~ V~At'G LAri 1- a~-rHAL ıi Sf 1- HA KIN SESiDiR 
~ HARP SAHNELERi [ --~- ]] Takdir ve tebrike değer 

[ O u r? f 1
" ftorn (No.4) ~~~~~~ vatanperver ne bir tekli 

-....... •nı Yazan: A. Fuat Tu§seven .._..._.~ .._..._. 

llıt k - Ame ı ada 
k ızkardeşimi değil, d. şi haydutl k 

' F,k edimi bi)e Verme Amerikad gangsterler, 
t tde111:~. buı;q zam n is- bada göremiyeceğini sana son haftalar z rfında faali-

Çık ıp beııiaı dedi· şimdiden ıöyliyeyim . ., yetlcrini artırmışlardır. Bun-
' ''••. • Şii halde B~n bu notlarımı maktul- lar şimdi bilb ssa FJorid da 

ıabırJı ola· le mücrimin vakadan evvel Miami de iı görüyorl r. 
' ~'et O içtikleri meyhanede tuttum. Mi mi kışın zenginlerin en 

11•t. F • cihetten hak- Bir rivayete göre de katil çok rağbet ettikleri yerdir. 
11\111 İçi~••en kımaranııa gemıci imiş. Haydudlar burada kadınlar· 

uı ' O bal geldim. - Gemici mi? dan tehditle elmaslarını ah-
,~ · de buyurun, otu· - Evet. yorlar. 

' l'e1•~k - ismi ne imiş? Geçen hafta çok mt.şbur 
'· iir ederim kap· - Bunu öğrenemedim. otellerden birinde oturan 
~.0ı:ıaiıer k Bu tarafa kaçtığma bakılır- Nevyorklu Madam Kriz~vo-

1 ••ıad '1 •Ptaınn yanın- ıa uzağa gitmemiştir. gelin otomobilini durdurmuş-
•t,. •or~ Yaya oturduktan Komiser bunlan anlatır · lar, kadının çantasındaki bir 
'Plt11d lb bazı sualleri ken, iri yeşi l gözlerini lb· kaç yüz doları ve 40 bin 

...... 
1'12l•kt ··· ? •n çekinmedi. rahimin üz.erinden ay1rmı- dolarlık elması almıılard1r. 

' 8-. •ak yor. Bilhassa bir noktaya Bunu müte kip ayni hay· 
, il iıl •, çok dütünül· dalan g6zleri vakıt geçtikçe dudlar Mıdam Moorein 260 
t en911 b· . 
'ti 1 ır cınayetin büyüyordu. bin dolar kıymetinde cJmas-

~ltai 1116:,~•ldı beraber Genç adam, komiserin bu lanuı tehdidle almışlardır. 
"' ı,b t ıın bulununcaya bakışlarından ürkerek kati- Bu elmaslar ıigortah oldu-
b,,liy 

1 •yı ebey yoraca- lia bir ao evırel bulunması ğundan sigorta kumpanyası 
' 8ıa,:' icaptan. için ıab1r111lığının arttığını haydutları bildirecek olana 

''Y•b •ebebiyet veren hissediyor, fakat bu sabır- 25 bin dt.>lar mükifat va-
eıa,biJd·ıut. ııe olduğunu ııılığının muvakkat olması-

' ı. ıuz aıi? b detmiştir . 
.. d lllec:, ... h oa, an e an içine dolan 

1 .. • .. un Şimdi Miamide elmas a 
• 'il ' • ıon nefe- bir cesaretin büyük yardımı 

· ''dı&· 'f k · t• 1 • nla •çitad •' ı ıdeye göre dokunuyordu. gezme il ıyec erın ya -
dı.. ' 0eıı b' rında bir veya bir ka,. .. Ilı 0 e ır •ık ve O, mazinin kalbine per- :r 

' ~. ~tleıi var. çimlediği hatıralar çözülerek detektif bulundurmaları li-
ı:ıa,l:Qi ı 11 IZıeıeleyi halle- birer hayal olup gözlerinin zımd1r. 
...... "' ''illi? 

1 ' t u,.b, önünde uçuşmağa başlıma-
"hkik eıaala olmayan malarile, meçhul katile kar· 

;~l:Qira :!:d~~.rek vurulan şı gönlünde bir merhamet 
''Yllıiı. 

8 
•gı ızıa aia- uyandığını anladı . 

ta ı.a,Yba 11 gece iki hı- Katil cinayetini, sevdiii 
il ''•era llede içerlerken, bir kız tarafından içine do-
1"' Ytkı'd•ın, diğerinin lan ata~in arzuların karar· 

' "8 •t•rık demiı ki: ıız sevkiyle itlemişti. 
" d "na b e b 'k arkadaı Zavallı adamı o yola aev· 
·~ t1aiın 'b• ' k d k 'llitı ile gı ı gençsin, e en uvvet. kim bilir ne 

lltk ili demek olduiu- büyük vel ne yenilmez bir 
~1-.,i bi •11lamııınd1r.. kuvvetti. Likin işka itaat 

, 'l, b,b 1 İyilik et de liıımsa aıkından ölmeli, öl · 
lif ~de11 trıı iknaya çahı dürmemeliydi. 
• ~ "İle 11 

e kurmak iıte- lbrabim aşk hususundaki 
111 ' ~lltYQuaıının biran nazariyesini kendi kendine 

--o--
Bu dakikada 

neler oluyor ? 
Altmış saniye ne çabuk 

geçer. Bunu düşündürmeğe 

bile değmez. Fakat hakikat
te, bir dakika içerisinde 

dünyada büyük itler, hadi
seler olur. 

Meseli her dakikada dlin
yada 9000 kişi öliir, 9300 
kiıi doğar. Her dakikada 

dOnyada 50 kilogram ipek 
imal olunur. Ve yalnız Pe-Ô''·" Qlınıaına ıresile yürütürken, oturdukları ka-

l te~i maranın kapııını vuran bir ıu devletinde bir ton gü· 
~- PGr b'd 1 h l d'l' y· •it, t"~. ora ı det ayağ• po iı içeriye girerek, komıe· müı isti ıa e ı ır. ıne 

ıaı,tı!biı, f,~ lokatlamağa re ıelim verdikten sonra ka· dünyada bir dakika içeriıi-
·~· t bıa111 •t araya gi- tilin bulunmadığını söyledi.. nde 700 kilo balık avlanır i,b: afke:~. ayırmıılar. Komser mağrur bir eda i-· ve 240 bin telefon mubave-

' 11, )', bir ıaı alamayan le ayağa kalkarak, karş11ın- reıi yapılır. 
......, ' 111\ıraı,,1 ç.ok ktifüıden daki madunuaa emir verdi: ~=~~~~==~~~ 

~'til s,ll ılive etmiı : - Haydi çabuk kelepçeyi Dr. Fahri Işık 
~'ı..' diıi ~ . kızkardeşimi getirin!. Ben katili buldum.. lzmir Memleket haataaeıl 
1U~ · lieızı ~dımj bile ver- Kaptana dönerek illve et- Rontken mütehaH111 t,.. bu k • Rontken ve Ele~trlk tedavlıl .. ı a ~amdan tı: 

'ltdeı· . .- ,apıhr. lkiocl 8 yler Sokak 
ıaıı bu kasa- -Sonu ırar- 29 No TELEFON. 2542 

._....__~-

" ı11bl ~AA İdaresinde Milli Kütüphnne sinemasında bugün 
~ttliri 11 ..... Ç l L G 1 N C A S 1 N A S E V E N L E R l N F 1 L M 1 

':~l>Y'" olduğu ilibi bir güzellik BU KADIN 
c:•i,,nı LAMAR BEN .. MDiR ~ \lb~ •ınıı en kudretli artisti 1 
·~ c10.~Cer Tracy Türkçe Sözlü 

' 1 
Si, ~llgiltere hariciye nazırı ekselans Antoni Eden ile imparatarluk kurmay başkanı 

b t,~11ı·ı on DHJ'in AdaDa ve Ankaraya gelişleri ve yapılan muazzam karşılama töreni 
l~t~'•a:ı~ı,t~ferruatile Tiirkçe izahlı olarak Foka Jurnalde en son harp haberleri 

' litft ı. 2,15.4 30 6.45·9 da. Cumartesi ve Pazar günleri 10.30-12 de baolar 
~her gününde ilk seanslar ucuz halk matineleridi. Fiatlar 20·25-30 kurü!. 

o 

Aldığmız (M) imzalı başka bir mektu: "Aynen,, 

"Dünkü gazetenizin [Halkın sesi - Hakkın ıeıi) ıütunun
da Halkevinde biz Türk kıdmları için bir jimnastik kurau-

nua açılmasına dair bazı hemşirelerimizin yazdıkları yazıyı 
ve münasip dileği okudum. Buna çok sevindim. Cidden 

böyle bir teşebbüs yapılır ve Halkeviade bir jimnastik kursu 
açıhrsa buna p ek çok bnyanlarımızan iştirak edeceğini ınp-

hesiı ve muhakkak s nıyorum. Zira bu suretle bizde bir 
nevi askerliğe hazırlık m hiyet iode olan jimnastikfo ıimdi-

d en vücutlarımızı hştırm•ş ve mücadeleye haıarlanmıı olu· 
r~ z. fföyle olunca milli s v şta olduğu gibi, erkeklerimizle 

yanyana cebheleı de vıdaıumııın mudafaasında yer almıı 

bulunuruz." 

Halkın Sesi - Bu bay nımızın şu teklif ve güz.el dllıtı
nüşlcrini biz de öı ybrekten can ve göniilden alkıılar ve 
kendilerini takdir ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Züiürtlük bahsı 
Gün olur mezada verip ıatmai• 
Mutbahta bir dipsiz kazau bulunmaz 
Ostüme çekipte rahat yatmağa 
Yüklükte bir eski yorgan bulunmaz 

Abtedersem nazlı yare varmağa 
Dertli Ferhat gibi dallar yarmaj'a 

Periıan yükümü dürüp sarmağa 
Baht denen anbarda urgan bulunmaz 

Define arasam yangın yerinde 
Kulaçla yer eşıem her gün serinde 

Bir çömlek bulaamda hayli derinde 
içinde altun değil ıeytan bulunmaz 

Sevdiğim fakiri kesti haraca 
Tasmayı diktirmiı usta ıaraca 
Rızkımın avında değil karaca 
Bir uzun kulaklı tavşan bulunmaz 

Bu zUğürtlükle ben gelsemde dara 
Bankadan istesem faizle para 

Adamın tam göynü olduğu sıra 
Bir kefil verecek yaran bulunmaz 

En şimalde 
çıkan gazete 

Şimali Norveçin Tromzee 
kasabasında "Şimal gazete
si., adında almanca bir ga
zetenin bugünlerde ilk nüı
haıı çıkmıotır. Gazete bu 
havalide bulanan Alman as
kerlerine ve halka mahsus
tur. 

Ru gazete Avrupanın en 
şimalinde çıkan ga.ıetedfr. 

Manisa Oteli 
Keçecllerde Lale Si

n ması karşısında 

KUŞADASI OTELİ 
. Keçeciler Hacı Sadullah 

efendi sokağında Salih 
Gazoz fabrikası karşısında 

Bu Oteller lımirin en 
temiz. ve en ucuz otelleri
dir, lzmire gelen bütün 
misafirler bu otellerde 
mısafir olurlar. 

!~--ll!Bl!.-:ım 

Oıman Taıtekin 

Batan ada 
Peru ve Bolivya ilimleri

nden bir grup. bulundukla • 
rı muhitte arzın jeoloji ter
kibi tedkik etmek için Ti
tlkana gölü sahillerinde tet· 
kiklerde bulunmustur. Göl
de bir kaç yüz sene evvel 
ihtimal zelzeleden batmıt 

bir adadan eserler bulmut· 
(ardır. 

Birkaç metre su altında 
bulunan adada ev enkazı 
keşfedilmiştir. Bu enkazda 
ev eşyası ve ıüı için kulla
nılan cisimler ve eski sillb 
da l:Julunmuştur. 

--o--
Masada uemek uemı. 

nin tarihçesi 
Eski Romalılar yemekleri

ni yataklarında yerlerdi. 
Golvalılar da onları taklit 
etmişlerdi. 

Ancak ilçüncü aıırda ma· 
saya oturup yemek yimek 
idet olmuştu. 
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RADYO 
GAZ E TESIND EN 
Perapalasta vuku bulan 

lnfilik bidiıesi hakkında 
yapılan tahkikat bu hadise· 
den me1ul olanların yabancı 
memleketlerde olduğuna te· 
barnz ettirmiştir. Gazete hi
due hakkında kısmı mah· 
susumuzda mevcut olan 

tafıilltı verdikten sonra 
Bulgar radyoıunun dün lı-

tanbuldan Alman iılihbarat 
ajansına atfen verdiği bir 

haberde Perapılas dibinde 
hir cehennem makinesinin 
iafilik ettiğini bildirdiğini 
kaydetmektedir. 

lngiliz eJçiıinin Bulgaris
tandan ayrılmaıiyle lngiliz -
Bulgar münasebetleri ı kesil
miı bulunmaktadır. Romanya 
ili miinaaebetler daha evvel 
keailmlıti. Şimdi lngilterenin 
mlttefiki olan Yunanistan 
mllıteana Balkanlarda yal
nız Belrradda kalmııhr. 

Yugoılavya hakkında bir 
kaç sıDndeaberi gelen haber-

ler doiru iıe bu devletin de 
liçtn pakta girmesi bir gün 

meaele1idir. Yugoılav baı
vekili Svetkoviçin bir kaç 
gtlae kadar Almanyaya gide
ceği haber verilmiştir. 

Almanya Yunanistandan 
ltalya ile sulh akdetmesini 
istemektedir. Alman yanın 

ltalyayı Yunanistan üzerinde 
toprak iddiHından vaz ge· 

çirmeğe çalııtığı ve bu 
hizmetine mukabil kendisine 
Seliaikten üı verilmesini 
istediği söylenmektedir. lhl· 

ya ise Yunaniıtanın Alman
ya tarafından mığlup ediJ-

me1iai ve lıgal edilecek 
araziden bir kısmının ken· 

duiae verilmesini istemekte
dir. Almanya buna yanaş
mamaktadır. 

ltalya Almanyanıa tazyi
kiyle Fransız müstemleke
leri üzerindeki iddialarından 

vaı geçmeğe mecbu kalmış
tı. 

Şimdi Yunanistan üzerin
deki müddeiyatından vaz-

reçerae buharbe girmekte 
biç bir menfaati olmadığı 

anlııılacakrır. Yunanistan 
Almanya tarafından yapıla· 

cak her teklifi reddetmek 

12 Düşman 
Tayyaresi 
Düşürüldü 

jISTANBULDA 
Kapat 1 ga .. 

Kahire (a. )-lngiliz avcı 
ve bombardıman tayyareleri 
Arnavutlukta düşman nakli
ye kollarına ve askeri he· 
deflere bomba atmııtır. Bu· 
rada beş düşman tayyaresi 
düşllrülmü,tür. 

Eritrede cephe lizerinde 
mavaffakiyetli uçuşlar ya
pılmıı, Habeşistanda Harar
da bir düşman tecemmüO 
mitralyoz ateşine tutulmuş 

ve bir tayyare düşür&fmüş· ı 
tllr. 

Trablusgupda bir bava 
meydanına yapılan hücum· 
da beş İtalyan tayyaresi 
tahrip edilmiıtir. 

Malta Ozerinde de 2 düı· 
man tayyaresi parçalanmış
tır. 

TayyareJerimizin hepsi ıa
limen dönmlişlerdir. 

ı111111111M1111nınmunıwnımmmınımnnR11w11H1J11 

ZABITA 

Yaralamağa 
sebebiyet 

Birinci kordonda Mehmet 
oğlu ıoför Salih idaresindeki 
kamenu Derviş oğlu Mustafa 

Kartala çarptırarak ıol eli 
üstünden hafif surette yara-

lanma1ına ıebebiyet verdi
ğinden yakalanmııtır. 

Yangına 
Sebebiyet 

Karantinada Abdullah oğ· 
lu Arif evde bırakmış oldu
ğu yanık mangaldan sıçra
yan ateşten bir yorganın 

yanmak suretiyle yangın çık
mış ve itfaiye gelmişse su 
sıkmadan ateş bastmlmıı
tır. 

y ralamak 
Malderesinde Ahmet oğlu 

Galip Recep oğlu Himmeti 
bir ağız miln•kışası yüzün
ustura ile vücudunun muh
telif yerlerinden yaralayarak 
kaçtığından tahkikata baş
lanmıştır. 

Eve taarruz 

zetel r 
--1111111--

Ankara (a.a)-11 Martta 
latanbulda Perapalas otelin
de vukubulan infilak mllna
ıebetiyle zabıta teşkiJitını 
eıkil eder mahiyette aeıri· 
yat yaptıklarından dolayı 
Yeni Sabah, Vatan, Hakikat 
ve Halk gazeteleri üçer gün 
Vakit, Tan, Tasviri Efkar, 
Akşam. Dem•krat Politika 
gazeteleri de ikişer güo 
müddetle öıfı idare komu
tanlığınca kapatılmııtır. 

--o--
Adliye 

istifa 
Vekil 
Etti 

--iDii!--
Ba,tarafı 1 inci sahifede 
mencioğluuun ~tayini yüksek 
tasdika iktiran etmiştir. 

Bu istifa münasebetiyle 
Fethi Olr.:yar Başvekil Dr. 
Refik Saydama gönderdiği 
mektup ile Başvekilimiz ta· 
rafından verilen ceyap aşa· 
ğıdadır: 

Sayın başvekilim damarla
rımda kan tazkiki dün 25 
derece idi. Bu bal ile benim 
için deniz k. narında kat'ı 
istirabattan başka yapılacak 
birşey kalmamıştır. 

Reisicümhur hazretleıinden 
gördü.tüm unutulmaz tevec· 
cnh ve sizden mazhar oldu
ium iyi arkadaşlık hislerime 
nasıl teşekkOr edeceğimi 
bilemiyerum. 

Reiıicümhur hazretleri mü· 
Hade b!lyurdukları takdirde 
a~li1 e vekaletinden iıt famı 

kabul buyurmanızı en derin 
hfirmetlerimle arzederim. 

Adliye Vekili 
FETHi OKYAR 

Adliye vekili Fethi Okyar, 
rahatıızhğıaızdan dol•yı isti-

faıuzı mübeyyin 10 - 3 - 941 
tarihli mektubunuzu teessOrle 

aldım. İstifanızın kabulfi 
Reisicümhurumuzun tanip· 
lerine iktiran etmiştir. 

Beraber çahşmak suretile 
gösterdiğiniz yüksek samimi-

yete teşekkürlerimi bildirir
ken size yakında iyi sıhhat 

diler ve yine memleket hiz
metinde uzun seneler çalış· 

mak suretile kalbi temenni
lerimi arzederim. 

23 

ve 

Nisan ~o
h~ ~ r m 
haftası 

Bu sene verimli çalışma
lariyle yirminci yılını idrak 
eden Çocuk esirgeme kuru
mu genel merkezi bu yıl 

bayramın geçen yıllardan 
daha geciş ve ıümullu ol
ması ve Çocuk esirgeme 
kurumu tarafından yurdun 
en mühim meselelerden olan 
çocuk davasındaki çalışma· 
Jarı ve alınan neticeleri te· 
bellür ettirecek şekilde kut
lanması için şimdiden bütün 
merkez ve kollarına bir ta
mimle hazırhklara hışlama· 
larını bildirmiştir. 

--o--• 
Rados 
da ki 

adasın
tayyare 

meydanları 
bombalantlı 

--o-
Kahire, ( a.a ) - lngiliz 

hava kuvvetleri dün Rodos 
üzerine şiddetli bir hücum 

yaparak Limdos ve Mariça 
tayyare meydanlarını bom

bılamışlardır. Dün şiddetli 
ve orta şiddette de bir çok 

ULUS: 

Yardım Kanun 
Kabul O 

Falih Rıfkı 
Amerikan yardunı ... 

daheleıi, gene zamıollı 
leşik devletleri de 
içine sürükliyebilir: ... 

Servet ve sanayiıo• 
bin emrine veren '' . 
mukadderatını o bırbi' 
ticesine bağlıyan 1. 
müşterek bahisli bil 
seyircisi değildir. ,ti. 

logillereye şimdi o i 
nız makinasi ve teka•• 

dar; başka ıey lizılll,,; 
zaman, Amerikan ef _ı. 
da verecek bir olilP"" 
miş olacaktır. 

Eğer denizler ol d 
lnğiltere bir budll ~ 
girip diğer hududu• 
kılır devlerlerdea biri 
dı, Amerikan yardı 
cikmiı olmaıinda• 
nabilirdi. 
lngilterenin bekledi'~ 

vardn; onu bu fi 

istifade ettirmemek İ~ 
ver genelkurumayl•11 

tertip almış oldukl•
11

" 

receğiz. 

MUSSOLI 
8. Ruzvelt say Arnavutlll 
fiyeye çıkıyor Italyan t• 

infiliklar olmuş ve yangın· 
lar çıkarılmıotır. 

---o---

Vaıington (a.a) :- Beyaz ruz)arl ad'Jf 
saraya mensup bır zattan ~ .!:~ 
öğrenildiğine göre, B. Ruz- yİat)a P"" 
velt istirahat için yakında •• ··ıda 
sayfiyeye çıkacaktır. kurlu 

--o----
Halk evinde 
Ayın on beşinde lzmir 

halkevinde verileceği ilin 
edilen yüksek ticaret ensti-

tüıü doçenti Bay lsfendiyar 
Kadesterin 11Günlük yiye· 

ceklerimizdeki vitaminler ile 
ehemmiyet, miktar ve te· 

micıleri., mevzulu konferans 
hasıl olan lüzum üzerine bu 
akşam 1aat oa yedi otuzda 
verilecektir. 

---o--

-o-

Atiaa (Londra r•t.,: 
8.15) - Resmi teb 

1 

ltalyanlarıa gece 
yaptıkları mukabil t 
lar kimilen püık8' 
gibi llalyanlara çok 
malolmuştur. 

Yalnız bir cepbed~ 
len malumata göre it " 
iıalyanlardan 4 ıab 
er esir alanmıştır. ; 

Bu çarpışmalard• f 
hava kuvvetleriaİll 
çok fazla olmuıtur· f!, 

ı, kararındadır. O zafer kan
nılıncaya kadar müttefiki 

1 
iagilterenin yanında harpte 

Çorakkapıda Nuri cğlu 

Mustafa Ahmet kızı Nazlı· 
oın evine taerruı ettiğinden 
yakalanmıştır, 

Başvekil Dr. 
REFiK SAYDAM 

lımir sulh hukuk mıhke· 

BOR SA 
17 • 31,75 kuruşta• 256 

çuval üzüm, 7,SO kuru~tan 

Alınan haberler• id' 
Mussolini son g&ol• ' 
nauutluğa gelmiş '' 
bilzat İtalyan k1Jff 

: f devam etmek azmini mu ha· 
f faza etm"ktedir. Esrar satmak mesinden: 

285 çuval incir, 8,So kuruı· 
tan 35 ton kumdarı, 60 ku-, 

1 
1 

lımirde Namazgibta imam 
Mimar Kemalettin cadde· aokığında 17 No. evde otu· 

ltalyanın gıda vaziyeti shıde Hasan oğlu Ismail ran Fatma Veliyenin akıl 
gittikçe bozulmaktadır. Son esrar tatarken yakalanmıı· hHtalıiına binaen hacrine 

ITALYADA KITLIK ruştan 40 balya pamuk sa
tılmıştır. 

---o---
hir emirname ile iç yagw ı tır · I k · h ( 

' ve VISı o ara aynı mı a - s. Abano•ogw lu 
l1J.1DI adam bışına 800 B k k lede Billbülhoca sokağında ~ 
ıramdan 400 grama indiril· IÇB taşıma -4 numaralı evde oturan Ce- Ticaret vekileti milfettiı-
miıtir. Beyaz undan, tere lkiçeşmelikte Zihni oğlu mal Şen Neylioin tayinh e lerinden B. Sılihettin Aba-
yıtıadıa ve siltten pasta Haydann Ozerinde bir bıçak 25·2-941 tarihinde karar ve- nozoğ)u Ankaradan şehrimi· 
yıpılması menedilmiştir. bufunarak alınmııtır. rildiği İlin olunur. 970 ze gelmiştir. 

------------------------

idare etmişdir. , 

Son üç gDa ı•'~' 
bir cephede yirOIİ Jıd' 
uzunluğundaki sab~ 
pışma çok kuv1etlı 
tur. ~ 

Yunan kuvvetleri 
bile gcrilememiıtit• ,. 
Yunanlılar yaptıkld 
ramanca hllcuıo 111

1 
İtalyanları kovalı•dl 

MI L L I PIY ANGO BILeTLeRINIZI (SAADeT) ~::~•n:.~" stııuti~.a:r:~~:p~tiö:R Mer1'• 
Telef, 


