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6 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PARA 

'~cı -r •L 
~~~-~N:o •. ~4237 (Her gUn çıkar siyasi gazel ) 

EiSiCUMHU UMUz' ~ 
UPttEN ELÇİSiNi ABUL 

~,.,,, BUYURDULAR 
''•t 1~·•) - Romanyanın yeai Aakarn elçisi T la'll k 
hu, Is da mutad meruim\e Çınkaya köşkünde Reisi 

d'-•tııes?1~t lnönü tarafından kabul edilmiştir. Elçi, itl-
11 k,b~~ı takdim etmiştir. 

'llt11 ~ resminde Hariciye Vekaleti umumi kAtıbi 
eneıne • '"1 h .\ V~ ncıog u aıır bulunmuştur . .. ~ 

11Yanın d .. t t '- or 
ı 'gını kaı:- Ruz e "n sö ü 
.!?.~~ ~es ! zaferin ı ınc1-
" fe R"eçtıkçe giirle· 
d,, d: aC>k gürlemele- dır diyorlar 

• 

' ile ~f 'kflddetli bir tar- Atiaa, (a.a) - Yunan ba-
"" ı,1 u •rı saran ve 
ıaı,tik, r ıeı, Ruzveltin ınmı Amerika cümhur reis\ 
l b,l 1Y•ktadır, Ame· Bay Ruzveltin söylediği 

tatür Tar ah usga p- Orta Ziraat · 
'tt ~1:1•~, Amerika işe, nutku büyük b şhklarla 
b,7,_ tıyor, giriıır::ti di· neşretmişlerdir. Gazetel r 

Mersine gelişinin 18incl te bir c pha e 
-Moktep _ müdürleri ~ 

. "''•ıı . y " 1fıtl •esı, memleket- ezcümle diyorlar ki. 
~ltr1 t •ltına alınmıı - Ruzveltia sözü zaferin 

gıldönümü deposu b rha- kongresi bitti· 
d •• t 

•d "' lruı ve tecavüz kılıcıdır. Amerika her şey· 
'tleri1a 'le• tında bm1unan den evvel adalet, hürriyet 
h· •e G11ıi~1•i1?~• ~e kadar ve medeniyet için çalış n 
•
1 'k•et . \'erıcı hır neğme milletlerin yanında yer almış 
ltl aıı, . k 'ti ı ıse, • ılları, bulunmaktadırlar. Büyük 
tiYet 11 

veya bu milletin ._ d ı · · \ \'e Ameriı:sa ev etıoın gösltr-
iıt1• iıtiklilini bog .. • · · d y · t Ye11ı diği ılıma ı unanıs an 

0 dere erin yüreğinde buna Jiyik olduğunu isbat 

Mersin (a.a) - Ebedi Şef 
Ataliirkün Mersine gelişinin 
18 inci yıldöollmü dün Hal
kevinde çok heyecanlı bir 
şekilde kutlanmıştır. 

•• ç, ce müthiş bir kor- edecek ve zaferden sonra 
~ 'P•lltı ba11t etmiş- da şükranını ödeyecektir. ---o---
ti ~''ik,1ıı S , .. .k E . b" 1 

ITALYAN 
TAYAREL RI 

, .. , .. da •r, cumhurreis· -- -- B anı VB pır O ge. 
ı ~'Pi llYaıı1n dört buca- JapO hariciye sı·ne bomba attı 
lal ,,,;~ıı bu seseten 

' O'- ' bağırıyorlar: Mosko .. 
d ~ Y• d nazırı ~ Oiru Y hın çıkmııtır, 

\. 011-. d ı· edefini bula vaya gidı·yoı 
ttıı•' b,~ ık deşik ederek 
'd lle, •p edilecektir, Mançuko (a.a)-Japon ha-

' td· '•tvinçlerini şöyle riciye nazırı B. Matsuoka 
' lıaD~Y1 °rlar : Moskovada iki gece kala· 

~ ··~~ b kt 'td ~ iati ugün ondan ca ır. 
~··~ td:ecek değil, ona Matsuoka Pazar günü 
'y1

' lrı6tte~~~ kuvvetli1şan· Moskovoya varacak, 27 
'" "-'1ab1,/" ~ulmuştur. martta BerJine ve 1 nisan· 
Çi" ~ıayllıla mı11net ve tük· da Romayı ziyaret edecek-

d1Yor1 ' 1111 anlatmak tir.I 
.. ' b ... ki . 
~'ti q61Gk • Japon hariciye nazırı ni· 
)ı~ 'tleri1a ve kahr"mao san nihayetine doğıu Mın-
'-1 °ldlı'" Y•rdımlarına la-
' •ııc lfQnıu . çukeya dönmüş bulunacak-
''" ' \'e k lhu ııbat için t •,,d!•k 

1 
1 ramanca dö- ır. 

ıı.. 1kt ercfJi b" • · ~1tıı 'il ır ımhban 
•, ~ 16~rı ~oıırı, kalbi ve 

INGILT REYE 
---o----

--ıııııın-

Atina ( .a)-Yunan ordu
ları başkumandanlığının 142 
no.lu tebliği : 

Şiddetli topçu teşi ol-
muştur. Tepedelen mıntaka
sında bir düşman fırkaıııı 
çevrilmiştir. 

Emniyet nezaretinin tebli· 
ği: 

ltalyao tayyareleri Selinik 
ve Epir bölgelarine bomba· 

lar atmışlarsa da hiç bir 
hasar olmamıştır. Alçaktan 

uçan 3 Italyan tayy resi 
mezaıhkl ra ve hayvan sü-

rülerini mitralyöz ateşine 
tutmuştur. 

--------o---"'t• ·~''nı n arımızı o büyük 
~I 1 

t11 .... 
111 

tnilletlere aun
'tt · · 044\lkadd ~ Rıa: es bir borç 

~-.:'tiktd 
Torpldolardan başka 3000 

~'" ' /\ay,'11 Dladı Avru
._,~•tr,11111 Dın, Afrikanın, 
)'tı:~ Ytrı~:d ve bilhassa 
~ 'l'~' b• •ııoın bir çok 
~-. "''Uaıı •: kuıtuıcı hil
t\-ı 111 b,

111 
eıir ve heye• 

~'ıt~ detn bden bu ses, 
' d"c' '- ıftılar' aylar 

.. '• llU\''fet• • ''!lal ec,lc le ını artıracak 
~•ta, 1, orkunç yıldı-
tlt. lıi1!111t'.1 bir haber 

"&le • ıı · 1 görecek-

ticaret gemileri de 
verilecek 

Vışin~ton ( a.a ) - Yaş 
haddıdıoı doldurmuş mlihim 
miktarda destroyer yakında 
legiltereye verilecektir. in· 
giltereye yalnız harp gemi
leri deiil, aynı zamanda ti· 
caret gemileri de verilmesi 
dnıünülmektedir. Alikadar 
makamlar bu huıuıta ketum 

• ız marşın 
söylediler 

Neyyork, (a.a) - Londra· 
nın bombardımanı hıkk ında 

verilen bir lronferans esna
ıındo 3000 kişi • yağa kal
karak hep bir ağızdan logi
liz milli marşrnı söylemişler 

ve bir k111m halkta ağla-

va edildi ., 
Kahire (a.a) - logiliz tay· 

yareleri Trablusta K stel 
Benito t yyare meyd uına 
yapılan bombardıman esna- • 
sında bir ceph ne deposunda 
infilak olmuştur. Yerda bu
lunan 4 düşman tayyaresi 
muhakkak olarak tahrip 
edilmiştir. 

i 

Tayyarelerimiz ayrılırlar

ken yerdeki tayyareler r • 
sında şiddetli bir infilak ol· 
duğu görülmüştür. 

Eritrede düşmanın tecem
mü nuktaları, demiryollar ve 
askeri hedefler bombalan
mıştır. 

Maltaya düşman tayyare-
lerinin yaptığı hncumda biç 
bir zarar olmamıştır. 

BRITANYA 
~ UVVETLERI 

13 Cepheden ıtaıuan 
k lbioahına doğru 

uorüuorıar 
Kahire, (a. ) - Berber -

nın zaptınd n sonra Bri· 
tanya kuvvetleri 13 cephe-
den Italyan kalbigahın 
doğru ilerlemektedirler. On 
bin nüfuslu olan Bcrbcra 
italyanların elinde ltı ay 
kalmıştır. Berber ya y pıl o 
harekat h va deniz ve ka· 
radan y pılmıştır. 

logiliz kuvvetleri il ri 
harekata devam etmekte
dir. 

Kcrende kazanılac k mu
vaffakiyet bütün eritreyi 
açacaktır. Kerenin zaptın-

Ziraat Vekili Muhlis Erkrnen 

Ankara-Ziraat Vekilimizin reiı 
liği altında toplanan orta ziraat 

mektepleri müdürlerinin top
lanhsı sona ermiştir. Kon· 
greye iıtirak eden mektepler 
müdür ve muallimleri tekrar 
v zifeleri başına döamilt· 
lerdir. 

Kongrenin bir kaç gDn 
devam eden çalışmaları çok 
verimli olmuıtur. Kongre, 
mekteplerin mesaisi, mtifre
dat programları üzerinde 
durmuş ve bu müe11eselerin 
buluudukl rı yerlere yakın 
köylere, çiftçilere daha çok 
f ydah olmaları için esaılı 
kararl ra varmıştır. Kongre, 
ziv at mekteplerimizin çift
çilerimize pratik sabada en 
iyi örnekleri göstermeleri 
tek rrür etmiştir. 

ki kıt lar lüzum eden yer
lere gönd rilecektir. 

Vaktile Berberayı ltalyaa 
kuvvetleri :ı ptettiği zama• 
Hitler mutantan bir surette 
Mussoliniyi , tebrik etmitti 
Fakat timdi ltalyan impar•· 

• ıkdmaktadır. 
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---DOKTORUN KÖŞESi_ 

Sinir ve baş ağ ·ıla
rınakarşı ne yapmalı? 

* • q. 

Nasıl iyi etmeli? - Evlerde yapacağı-

mız ıanlardar: 8 gün her sab h aç karnına 
1 S gram lngiliz tuzunu bir bardak ıuda 
eriterek içmeli, 2 - 3 gün aç karnına 
Karahiıar maden suyuna devam etmeli, 
•inyan yer ya çok sıcak veya çok ıoğuk 
ıılak bezler koymalı, alın, ve boyna kifu
rula 111lar, kolonya sllrmeli ve eleUrki 
tatmalı ve icap eden iliçlar iç.in hekime 
baktırmalı dır. 

* 11> r,.\ 

Sinir ağrıları - Vdcuttaki sinir yolları 
6ıerinde ıiddetli nöbetler halinde ağrılar 
olur. Bu ağrıiar bazan sinirin çöıiUmeğe 
rJden bozolmaıından ileri gelir ve bazan 
de sinirde böyle bir şey elmo:ıdığı vakit te 
olabilir. 

* .. q. 

Sinir ağrıları - Soğuk, rutubet, ıinirin 
iberiade veya yakınında sinire basan 
urlardan, ıinirin yaralanma11ndan, artiritik 
olmaktan ve hastalığa elveri§li bir yarab
bıtandır. 

Sinir ağrıları ıunlardır: 
A - Kaburga kemiklerinin aralarının 

sinir ağrıları, göğ•ü bütün veya yarım 
çember gibi 11kar, önde, arkada, yanlarda 
ağrılı noktalar vardır. 

- DoYar!:n Y r -

FAYDALI BiLGiLERi: 

Güzellik Maskeleri 
Yllze su ile ezilen pudralardan yapılan 

güzellik mukeleri koymak Avrupa ve 
Amerikada çok teammüm etmiştir. Bunlar 
hazır olarak bulunmadığı zaman evde saf 
maddelerle hazırlamak kabidir. 

90 gram arpa unu, 35 gram bal, bir yu· 
murta akı almalı. Yumurta akını telle vu
rup köpürtmeli, sertleştirmeli, içerisine bal 
ve arpa ununu karııtırmalı. Yüz yıkandık· 
ian ıonra bu kremi yüze sürmeli; bir kıç 
ıaat bırakmalı; yahut gece yatarken süre
rek öylece uyumalı. 

Sabıb ılık su ile yüzü yıkamalı. Rüzgira 
maruz kılan yüzün çatlamasınıu rve kızar
masının ve gerilmesinin önüne geçmek için 
çok iyi tesiri vardır. 

Kıvırcık saçlar 
Saçların kıvırcık ve parlak olması genç 

kız ve genç. erkekler arasınd pek moda
dır. Bııa sürülen pomatlar içerisinde ko· 
layca bıyatlıyan bazı maddelor bulunduğu 
içia baıııı saçları dökebilir. 

Saçları iyi parlatan ve köklerini de 
kuvvetleudirt.n şu iHiçbr: 

200 gram ıaf 90 derecelik ispirto içeri
ıine 20 gram gliserin karıştırıp halletmeli, 
ıonra gllzel bir koku vermek için bir kaç. 
damla limon veya bergamot ruhu ilôve 
etmelidir. 

Pireye karşı kolay 
bir ili 

Her ıBn ıilip ıüpOrOldüğü hılde pireden 
kortalamıyan evlerde yatma ve oturma 
oclalarıaa taze nene yahut ceviz yaprakları 
ıupillr1e pirelerden eser kalmaz. 

Yapraklar yatak •• kana pelerin ılbna 
ke•alarA erteıi h pireler kaprlar. 

(Rllk1N sl!si) 

-•Şehir Habe leri 

Hava gedikli yu
a ın cak vasına 

talebe ha kında 
Haya kuvvetlerimizin uçu

cu ve teknik eleman ihtiya
cını karşılamak için bava 
kurumu glindeıı güne geniı· 
liyen hava gedillli yuvasınu 

orta mektep hhsilini ikmal 
etmiş geıı çlerden h va ge· 
dikli namzedi kaydına baş· 
lamıştır. 

Yavaya k11ydolunacak 
namzetlerden ar nan şutlar 
şunlerdır : 

1 - Türk olmak, an~ ve 
babası Türk ve Türk soyun· 
dan bulunmak. 

2 - Bekir olmak ve pi
lotluk için 15-18, ibtit: s ge
i:Cdiklisi için 15-20, teknik 
muhasip gediklisi için 15 25 
yaıında olmak. 

3 - OrtaoL ulu temamla
mıı, ikmal ve söılnye kal
mamış olmak, (Tahsil müd
detinde fasıla varsa bo fa
sıla müddetini nerede geçir
diğini ve bu zamenda her 
hangi bir işte ç lışmış ise 
hüsnü hizmetini tevsik et· 
miş bulunmak.) 

4 - Sağlık durumu uçu
culuğa elverişli olmak. 

Elektrik 

Yeni~~!t~k ı~!esi Na· ! 
fia vekiletince tasdik edile
rek gönderilmiş, kilovat üc· 

retinin 14,5 kuruş olarP.k 
teıbit edilmiştir. 

Su tarifesi vekaletin tas
dikinden geçip henüz gel

memiştir. Bu h fta gelmeai 
beklenilen tarife de su şir-

keti fiatının metre mik bı 
başına 10 kuruş rttırılması-

ııı talep etmiş bulunmakta
dır. 

----o---
Gelenler 

lzmir mebusları Mehmet 

Aldemir ve Sadettin Epik

men, Siv s Clebuıu Mithat 

Şükrü Adkaradan, Mardin 

mebusu Ali Riza Levent Ay· 

dındao, Kuşadası belediye 

rei!İ Mithat Kuşadasından 
şehrimize gelmişlerdir. 

---o---
BORSA 
17,50 - 31 kuruıtan 255 

çuval üzüm, 6,50 - 13,25 ku
ruıtan 618 çuYal incir, 43,25 
kuruıtan 15 bin kilo zeytin 
a 1atılmııtır. 

5 - iyi bal sahibi buluu
duğune polis vesik sile tev
sik etm;ş bulunmak. 

6 - Ana ve b3basının, 
yoksa velisinin rızasını gös
terir bir yesika ibraz et
mek. 

7 Boyu cıgari 1,75 ol· 
m k. 

Bu şer~iti haiz gençlerin 
l zım gelen evrakı hazırla
yarak bir istida ile ve başı 
açık iki vesikPhk fotoğraf 
ile h~va kurumuna fnürn.caat 
etmesi icap eylemektedir. 

Havalarımızın bu en mil· 
bim ihtiyacını karşılamak 
için mesleğe karşı bByük 
bir sevgi, feragat, nef~e ha
kimiyet gibi vasıflarla mü
cehhez gençlere ihtiyaç bu
lunduğundan ve bilhassa 
tahsile devam imkônıoı bu
lamıyan lise talebesi tercih 

ı;.edilmekle olduğundan şeref
li bir meslek ve parlak bir 
istilıbal temiD etmek istiyen 
gençlerin kendilerine kanat· 
)arını açan gedikli yuvasına 
kayıtları için bu fmsattan 
istifade etmeleri lazımdır. 

ekteplerde 
Tatiller 

Lise ve orta mekteplerde 

talebenin dinlenme tatili bu 

ayın 21 inci cuma günü 

başlıy cak ve 27 Mart tari

hine kadar devam ede
cektir. 

Öğretmen oh ullarile ilk 

okulların dfoleııme tatilleri 

de 1 Nisand baılayıp 7 

Nisanda nihayet bul caktır. 

---o--
M"lli emlak 
iş eri tasfiye 

olunuyor •• 
Milli emlak idaresinde 

eski yıllar muamelatının ıil

ratle tasfiyesine çalışılmak· 

tadır. Muhacir, mübadil ve 

harikzedelere ait muamele· 

ler tasfiye olmuştur. 

Borçlanma keınunuaa göre 

hlikümet tarafındın kendi

lerine verilen emlik için 

para ödeyecek olanlara ait 

defterler de hazırlanmış bu

lunmaktadır. Bunlardan Ha

ıirandan itibaren borçlar1 
iıt•nıtektir. 

• 
(96) 

- On malümat getirdim. 

- Ne cine m llmat? 
- C oım 11 sıl olacak? Aloı•• 

kümelinin kendisinden ietedilıl 
haberler ... 

- O halde siz casusluk y•P1 

- Hayır bayım... Ben yaloıı 
leri tara11uta memur idim. 

Bay Turro Ruıbergin evli 01~ 
naziler mabfil'nde mevkiin yük•' 
öğtanince onu uzaktan t kip et 
retiyle henüz m ydına çıkaraoı• 
da elde etmelt için onu serbeıt 
tabliyeye karnr verdi. 

Lakin 1938 yılı martının ot 
en gecede Ruıberğ ortadaıı 

Oou tarassut eden hafiyeler de 
betmiılerdi. 

Bu haberi federal istihbara 0 

babı Rusbergin karısı tclefoal• 
ve kocaaı hakkında malamat i• 
bilhassa demişti: 

- Kocam nerede, onu dab• 
mahfuz tutacaksınız? 

' 
Yirmi dakika senra Rusbcrı1' 

da istihbarata aynı meseleyi ıo 
,o ıs 

Federal büro, bu damın .... k 
eden Alman vapuruna bindıgı et•-' 
olduğundan O!lU aramak zabtıl 
etmemişti. 

Bununla deraber bir ker~• ~· 
Dıeşeli görmek mecbriyetioı ,t 
Ve öğrenmişti ki IRusb"rg serb•' 
dağı zıman limana Sen Luiı ' 
vapuru gelmişti. 

B. Turro knptıuıa telsizle bil ~tf 
izahat elmasını rica etti. 8° ,, 
olundu. Fakat vapur kaptanı 

medi. ~ 
Bunun üzerine Amerika b8

1
, 

resmiyete döktü. Ve şu cevabı 1 

- Boing Sen Luzi vapurutt• 

Fakat onuo bu vapurda olduğu • 
denızlerde öğrenilmiş olduğuad• 
c k bir çare lmamıştı. ; 

Bu casus üçüncü s1D1f bilet •1' 
portaız olarak vapura binmişti. 

,; 
- Sonu rJO' 

Jo 

t 

' 

• 
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~~ (No.8) ~~~~~~~ 
~ ,!~ nı Yazan: A. Fuat Tu!i 

tçe üsha - ve çok sevdiğim bir kızın 
l&r b b sı olduğu için oı dan 

ın hülaA a 1 ban bir fenalık geleceğini 
Bir b S 

~ıy1 •nd ah ~ kş mı tun ümit etmiyordetm.. ihtiyar 
k•dın d elh yaşl rınd bir damın ellerine kendimi tes· 
iittrin lg ları seyrederken Hm ederek sinirlerinin yatış· 
d,ıD e atılan bir büyilk masını bekliyordum. 

C!iaıun 
Yor, rasınd k ybolu· Fakat o benim durgun 

G ne b· h timden istif de edip g1rt· 
'''•aıc, l ır akşam etr f k • 1 ğım y pışm siyle, beni 
eı öaın d onı P langa kasa· nuııl y re yıktığımı nlıya· 
•dtı b·Q e demir at n Olga madım. 
. ır geın· . f . 

lı bır k ınıa tey al rı 1• Nihayet belinden çıkardı-
teıı 

8
1 ıp k s b ya gittik· 

1 onr .d k ğı bir kam yı göğsüme sap-
•tı Saı· ' genu e yalnız a· Jarken n sılso. sol tarafımı 
lb'•bi ıın k ptanın y nına 
~titre~ . dınd bir genç 
birde ış istiyor. K pt n 
~-i IQ kar nnı veremiyor. 
d ı ol b tıa çık n~ u genç sıemi· 
~•Pt• •cagı sırad Salim 
• "'bin 
11İdiyo onu çcğırdığıuı 

O r. 

. •Yctge~ kas b d bir ci· 
·~hı ç ~ uyor; faili bulma 
ltrı '-' 

1 an zabıta memur-
ttarı· Öfreıli 1 •n genıiye k çtığını 

" Yorlar. 
\ltı:n· 

~• ka •te gelen Lom p l n· 
Ilı y ra ol komiseri kapda· 
6ltri::•na. dönen ibr bimin 
ret k e bır kan le esi go· 

lbr bo~u tevkif ediyor. 
• a ını 

•ı h, lnahkeme n tice· 
Pısbane .• ye gmyor. 

b * \\' Q•b • 
l1:1ııtı ••ı, lbr himin aağ ko· 
111:111 :okıayıuca z vallı oğlu· 
'•k 8 •raJı olduğunu anhy • 

orınuıtu . ........ o . 
•6yJc b ilunı na ıl vuruldun? 

topr ğa vermiştim . 

işte o z men kalbime i e· 
cek bıç k zarbesi kolumn 
inmiş. 

lbr bimin b bası oğlunu 
dinlerken böyle bir hürmet· 

~ "'r çocuğun karşı ınd ca· 

n var) ı bir insanın ne 

fena bir d m olduğunu dü · 
şllnüyor ve diyordu ki : 

- Oğlum merdlik asil 
insanlard bulunur. Bıçak 

yarası çabuk geçer, insan· 

1 r muhakk k etiiğioi bu
lurlar. 

Delikanlı bab sının yar
dımiyle t binmiş, yni za • 
maod atın üzerinde muhte

rem b b sının kolları ara· 

sıoda köye geldiği zaman 
kşım olmuş bulunuyoruu. 

Genç sevd huıa aldığı ya

ra, onun bir hafta evden dı
ş rı çıkmastn mani olmuştu. 

lb 
...... 

'•lı" tnııd, •nı b basının dizi üs· 
Bund n istifade eden Hal-

~airt1ld dur n başııı ı bir z 
~dı : lr k ıılatm ğa b ş· 

' ....... li.1111· • ' Ço)r 1 
111 b bası, Halmi-

tl.. •ğır özler ıöylemiş-
8ııtı 

te~•pa d yan m yıp, onu 
. 8Ub ız bır km dım. 
h1hd al ı' ıon s6zlerimden 
ttıiııı Y e ı bileş n adam 
~i tı. ~:L: nıd n tutup sar • 

mişio bab ın, kızını Rav k • 

sahasından uz lılaştırmışb .. 

Bir haft sonra bu h beri 
alan delik nlı, beyninden vu· 

rulmu dönerek, artık b ya· 

bn kendisi için bir kıymeti 

olmadığını öne sürmüş ve fiç 
y dev mla her gece, s at 

onikilere k dar meyb ne mey· 

hane dol şmağa baol mıştı. 

-Sonu v r-ı YOaıtın bfiyOğü ve 

lbş ~ .. · ii:i:'~----..--~~_,.~-:-~ t U>'6k1~!ziıı eıı h bugDn matinelerden: 
• 

1neınaıa 8 , DIDitibarea takdim ede-: il, Giiı ... ~eği en büynk Sürprizli Proğı mı ı 
ı eı!,g•ne doyuım z a o G ces·ı: 
ı bır ş heser 
t Yaratanı r: Luiıe Raıner·Villi m povell ı 
ı (ie~e - 2 - ı 
ı ~ bıfta eşsiz muvaff kiyet k z u o misilsiz harika ı 
ı ou d n • · dir f 

Türkçe Sözlll ve IDgilizce sözlü : 
1 l' TELEFON: 3646 

i ayya S e asında i 
il·l nrkçe Bu haft iki Kbüyük filim j 
h ı:- 1<>zın ~ şarkıh: iZi kkas ı 
l'e ~,,n, d Z kA A k ı ,u,,,,,~ lin yar ttJ8'ı: or 1 s erı 

' 2 5 8dı Cuw rtı i, paı r ı oleri 12,30da b ııarı 

(H LKl"l SESi) 
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a 

kur r 

Hükumetin, köylünün s ğ· 
lığım koruma bakımıud n 
giri tiği müc delede üze· 
rinde bilhassa durduğu mev
zul rdan biri de, sıtmanın 

kökfinü kurutm k olmu tur. 
Köylümllzün sağlığını tehdit 

eden ve nesilden nesle, kötti 1 
bir miras b linde uaklolun n 
sıtma mikrobu, rbk milli 
bllnyeyi z af a uğr t n bir 
imil olmaktan çıkmıştır. S • 
nelerdenberi f sılasız bir şe· 
ldlde dev m eden mücade· 
Jeoin müsbet semereleri in· 

kar kabul tmez. Anc k, 
memleketimizde sıtmanın 

lbmamen önü alınmış oldu· 
ğunu öylcmek de fada nik· 
binlik olur. Memleketin ıt· 
m sı çok mınt k larda de
vamh mücadele v rdır ve 
bu mikrobun kökü kurutu

luncay k dar da dev m 
edilecektir. 

Milli s ğlığı t kviyeye m • 
tuf bu ç hşm 1 rın tamamen 

müsbet bir netice verebil
m si için idare amirlerimizin 
de bu mesaiyi blzz t ve de
vamh surette takip etmeleri 

lazımdır. Bilh ııı gezici sağ· 
lık memurhr1nın ve köy 
sağlık kurumlarının su biri· 
kintilerinin kurutulm sı d , 
belü, lağım ve çukur) rile 
çeşme, kuyu, pınar, bark, 
değirmen yolu, bulaşık su 
birikinti ve kıntı1arının tat· 
minde, süprüntO ve gübre· 
liklerle yerlerinin tesbit, te· 

min, o klinde, ılıkların 
temizlettirilmesinde; zir t 
ve orm o memurJannın d 
bu işe yar r tohum ve çe· 

likten fidan yetiştirme ve 
ğaçl odırma işlerinde sıhhi 

direktifler vererek mükel
leflere bizz t rehberlik et· 

meleri ve bu ıuretle vatan· 
daş zam n ve emeğinin h .. 
der edilmemesine itina oluo· 
m sı ic p eder.,, 

Keçeciler Hacı S dull h 
efendi ok ğınd 

, Gazoz fabrikası k rşısınd 

Bu Oteller lzmirin eo 
. temiz ve en ucuz otelleri· 

dir, lzmire gelen bütün 
. mis firler bu otellerde 
mı afir olorl r. 

;r;c:::::::::::c-::~~~::::: 

şk 
lzmlr M mle et haıtan ıi 

Rontken mOt ha11111 
Rontk n ve Elektrl tednvlıl 
J' pıhr. ikinci Be1i r So • 

2 No Tm FFO ~ . 2542 

SE 1 
• ,u e ı 

• • ve ı e 

18 Mart 19 

ica ız bütün 
e muaıı·m r 0 

me-a..ıau 
T lebe giin ve s tları t yin adildiği h ide hafta arasın· 

d bau geceler sinem lard okul t !ebesi görüldüğil haber 
veriliyor. 

Eğer duğru ise lütfen bunu sinem cıl rımız k bul etme· 
melidir. 

Ayni ı m nda bu işe zabıtamızın d müd b lesi çok ye 

rinde bir b reket olur. Öyle s nıyoraz. ki talebe eınsı g\1 
nil cum rtesi ve paz rdır. 

H t 1 SE 1 SESIDll 

a ın ikin 
c· di e me 

t i lerı 
-----o o~--

lat ubul-Bir müte~ bbis 
bugün fiyat mür kabe ko .. 

misyonuna memlekette yap· 
bğı nişadmn nllmunesioi 
verdi. 

Son zamand bunun ith • 
li güçleştiği için fiy tlar 
yükselmi~ti. 

Mür kabe komisyonu bu· 
günkü toplantısında yerli 

yünlü kum ştarın toptan sa
tış • r nisbetioi yüzde 7, 
per k nde satış kiir nisbe· 
tini de yüzde on iki olar k 
te bit etti. 

--o--
ka a 

al • • s 1 

eker 
t • 

Ankara - Türkiye şeker 
fabriksları umumi heyeti bu 
gün top) narak şirketin mu· 
amel t ve hesabatıoı tetkik 

ylemiş, 1940 blançoaunu 
tasdik etmiştir. Bu bl nçoya 
n zaran 552.421 ton p ne r 

sarfedilmiş ve 82.668 ton 
şeker istihs 1 olunmuştur. 

Yine bu yıl içinde çift· 
çiye pancar bedeli ol rak 

7.721.271 lir para veril· 
miştir. 

--o--
Y hancı il 

ektebinde tahsil müd
deti uzatııaca 

lstanbul - Üniversite y -
b ncı diller mektebinde önü· 
müzdeki ened n itibaren 
tahııil müddeti üç seneye 
çıkarılmıştır . 

----o...._-
e b 

•• <ti • m g 
Açık bulun n mülkiye b ş 

müfettişliğine mlllkiy mü· 
fetti !erinden Şü rü Albur 
tayin edilmiatir. 

Orta okul, lite ve mea 
lek nat enstitülerind ikin 
ci kana t notl rı verilmek 
tediı. Bu devre ıonundt 
t lebelerimiz gene bir din 
leame t tili y pacaklardır 
M rif vek letinio teıbi 
ederek okull rd tebliğ et 
tiği talimat göre orta okul 
larl lise, meılek sana 
enstitüleri M rtın 21 ne 
cum s bahınd o 26 ne 
günün akşamına k dar tat 
edileceklerdir. Derslere 2 
Mart perşembe sab hı baı 
1 nacakbr. 

İlk okullard 1 Nisanda 
6 Nis n k dar tatil edilE 
cck ve der lere 7 Ni11 
paz rtesi günü b hy cı~ 
lardır. 

Ecnebi ve k lliyet oku 
l rı d , diledikleri takdird 
bugünlerde tatil yapabilt 
cekJerdir. 

FU. R HAZll 
LIKLARI 

Fu r s h ınd yeni yap 
lac k inşaat projeıi tanzi 
edilmektedir. 

Fuar eğl nce v sıtaları l 
en zengin bir surette ar 

tınlacak, bir çok vagonlı 

bulunan ''Şeyt n dolap,, f 
nn bu seneki ürpriz.iai t 

kil edecektir. 
H yv nal ve neb tat ba 

çeleri de yeni t rhlar vilc 
du g tirmek suretiyle tı 
zim edilmektedir. 

--o·----
440 
kahv 

Çuval 
geld 

Dün şehrimize 440 çu 
k bve getirilmiştir. Kah 
lerin s tış ve tevzii İl 
müıak re etmek içio vill 
mürak be komisyonu 
Bay Fu d Tuks hD riy• 
tind topla mıı ve Ilı 
eden rar1 ittihH etpıl 



( SAHiFE 4] 

RADYO 
GAZ E TESIND EN 

AL ANL 
Yunanıstana karşı ta. 
arruzamı geçecekler? 

Bulgaristanın Almanlar ta
rafından iıgalinden sonra, 
görllnDıte bir sükünet hasıl 
olmuştur. Gelen haberler, 
Alman kuvvetlerinin Yun -
nistan ve Yugoslavya hudut' 
lanna doğru toplanarak 
ha11rlık yapmakla meşgul 
olduklarına dairdır. Öyle 
anlatılıyor ki Alman genel 
kurmayı, Yugoslavya işini, 
daha doğrusu memleketi her 
t•arruza karşı müdafaa az· 
minde olan Yugoslavya 
ordusu meselesini halletme
den başka bir iıe başlamak 
niyetinde değildir. 

Almanların Yuaanistana 
karıı taarruzu halinde ilk 
hedefi teıkil eden Selinik 
yolunda Alman ordusu için 
Yugoılavyada Vardar vadi
sinden geçen yolun en bn
yük bir ehemmiyeti vardır. 
Şimdi Alman hükumeti, 
ordusu için çok lizım olan 
bu taarruz yoiunun temini 
için Yugoslavyayı diplomasi 
yolile ııkııtırmaktadır. Yeni 
relen haberler, Yugoslavya
nın buna hiç te yanaşmıya
cığı merkezindedir. Alman
ların tazyik ve tehditle elde 
edemediklerini belki de 
zorla almağa teşebbils etme-

1 leri mümkündür. 
Busıün Almanyanın Yuna· 

aiıtana taarruza ge9mek 
Dıere bulunduğa dair haber
ler gelmiştir. 

Filhakika Bulgar radyosu 
aarih olarak AJmanyanın 
Yunanistana karşı harekete 
geçeceğini bildirmiştir. Bu
na ıebep olarak şu göste
rilmektedir. 

Güya İngilizler Yunanis
tana asker sevkediyorJar
mıı. 

Bulgar resmi aöıcüsü sa· 
at 14.15 de Bulğar radyo· 
ıunda ezcümle şunları söy· 
lemiıtir: 

- Memleketlerine İngiliz 
aıkerlerioin gelmesine ba
kılacak olursa, Yunanlıların 
bir Alman hareketini göze 

ı aldıkları anlaşılır. Madem ki 
böyledir, Almanlar, HolJen
da ve Belçikada olJuğu gi· 
bi harekete geçip, iogilizle· 
ri bir keç güo içinde deni
ıe dökeceklerdir. 

1 Diğer taraftan Bulgar 
: 1

1 baıvekili Filof da bir nutuk 
1 ıöyliyerek, Bulgaristanın 
1: menfaatini korumak içio bu 

yolu seçtiğini, Bulgaristaua 
ı geçen harple haksızlık ya

pıldığını, Bulgaristanın utık 
bekliyemiyec~ğiui söylemiş 
e ezcllmle demiıtir ki: 

- Biı, artık bize yapllan 
a bakıızhklarıu tamir edi

t ~ece il anları yaşaa>aktayız. 

(HAL KIN SESi] [ 18 Mart 1914 J 

ERAPAl. s HA- INGIL Z . AVA 
E D ESi 

e cı u umı i st ın 

anatı • 
enı e 

Istanbul - Perapalcs otelindeki müessif infilak hadis si 
tahkikatı dev m etmektedir. Müddeiumumi B Hikmet onat 
gazetecilerin suallerine ce.vaben şunları söylemiştir : . 

- Tahkik tın şimdilik yeni bir safhası yoktur. Tctkık· 
lerimiz devam etmektedir. Yar Jıların sıhhi vaziyetleri 
memnu.,iyetb bş bir seyir takip eylemektedir. 

--~~~~-----------------

AME IK N 
~o-

Müşahıtlerıne 
•• go e 

Londra (a. ) - Amerikan 
müşahidlcrinin zanncttikle-

riue göre, harp etmeksizin 
Bal"anlardaki maksatlarını 

istihsal edeceklerini ümid 
eden Almanlar; nihayet, her 

zaman çegindikleri iki cep
hede harp etmek gibi bir 

mecburiyet karşısında kala
caklardır. 

Almanları, Selinik önünde 

bir müddet durdurmak im

kanı olacağı gibi, Yugoslav
ya ile Türkiye, bu mıntaka~ 

da Nazilerin daha ehemmi
yetli bir harket yapmasına 

mani olmak iktidarında bu
lunac klardır. 

Bu itibarla Almanların kar
şılaşacağı müşkülat, ölçül
mez bir surette olacaktır. 

Biraskeri muharrir, 6 bava 
Alman ordusuodau logiltere· 

ye karşı ancak yarısını kul
lanabilen Almanların, son 

zamanlarda çok zifa düştü
ğüne işaret etmektedir. 

Alman bava ordularından 

biri Bulgaristanda, ikincisi 

Romanyada ve üçüncüsü de 

Sovyetler birliği karşısında 
bulunmaktadır. ' 

Bunlardan başka tefrik 

edilen bazı hava cüzntam

ları da ltalyad faaliyette 
bulunmaktadır. 

Tarihimizin dönüm nokta

eında yaşıyoruz. Şimdiye 

kadar bu zam nı bekliyor

duk. işte bu zam n artık 
gelmiş bulunuyor. 

Esasen logilizler de, Al

mınl11uı ilk hamlede karaya 
çıkabileceklerini hes ba k • 
tare.k, d ! rına denizden 
çıkac k vey hav dan ine-

A rna v utlu k a 
-o-

ıtaıuan taarruzları 
ağır- zagiatıa püs

kürtüldü 
Atina (Lodra radyosu S. 

8.15) - Yunan başkuman
danlığıaın resmi tebli2'i : 

Dc:vriye ve topçu fa ıiyeti ' 
olmeştur. 

Zelzele felaketine maruz 
kalan Larissa şehrini ita)· 

yanlar üçüncü defa bombar
dıman et mişlerdir. Binalara 

hasar olmuşsa da insanca 
zayi t yoktur. 

Son hafta içinde italyDlar· 
dan 4000 esir alanmış ve 

mecmuu zayiatları 30 bin
dir. 

Dün ş fakla beraber Ar· 
navutluğun şimel kısmında 

italyaular mühim bir ta • ru · 
za geçmişlerse de ağır za-

yiat verdirilerek püskürtül
müşlerdir. 

Tepedelen, Berat ve El
basan kasabalarıda bombar
dıman edilmiştir. 

Berber 
zaptedildi 
Kahire, ( a.a ) - Resmi 

tebliğ: 

logiliz kıtaatı, dün do· 
nanma ve bava kuvvetlerinin 

işbirliği ile ltalyanların elinde 

bulunan lngiliz Somalisinin 

merkezi Berb t rayı muvaffa. 

kıyetle ihraç edilmiştir. 
Berbera z ptedilmiştir. 

Eritrede; Britanya ve Hind 
kuvvetleri, Keren karşısında 

yeni ve mühim 
z ptetmişlerdir. 

mevziler 

NGILTE E 
RA 1 

uvv t 
T. a o 
tondan fazla 
b mba attı 

Atina ( a.a ) - Yu11anİ!
taudaki lcgiliz hava karar
gahının tebliği: 

Arnavutlukt Tirana hava 
meydanın muvaffakıyetli 
hUcuml r yapılarak bomb r
dıman edilmiştir. Tayyareler 
hedeflerine 1 O tondan fazla 
bomba · atmı ~I rdır. 

Birçok yangınlar çıkmış 
ve yerdeki t yyareler mitral
yöz ateşine t ııtulmuştur. 

Avlonyaya yapılan hücum· 
do askeri he defler ve askeri 
tehşid nokta! rı bombalana
rak mitralyöz ateşine tutul· 
muştur. 

Son Bal a 
meselesi 

lar 

Klermon Ferran, (a.a) -
Ofi ajansı bildiriyor: Efford 
gazetesi Sovyctler birJiğinin 
son Balkan meseleleri kar
şısındaki vaziyetini tetkik 

· asal~ 
ULUS: 

ilk buhran ar 
Yugosıavga 

Falih Rıfkı~ 
Yugoslav vataoper••,lı 

timal, son taviz olarak• 
vere her türlü temin•~ 
meği, fakat istiklili,rl 
memlekete kendi ••". 
aiyasi tcşkılitınıa bik• 
tini mnb faz etmeğ• 
o fi yor. 

Gene ihtimal ki bit 
fedakirhğı şimdiden.,. 
ederek, kurtarabild1I' 
mihver safına giraıelı 
yebler de bulunabilir. 

Her halde Y oğ0r 
coğrafi ve askeri b•Y ',. 
him bir vaziyet sıkıott 
tarihi ve milli ' dab• " 
bir vazife ve mesuliyet~ 
tarihi biı karar bubr• 
sın dadır. 

Ba kararı vermek ~ 
inde bulunanların 1iC 

1 rında ve akıllarında ıı•• 
bükme varacaklarıoı 
geçmeden gö,eceğiı· 

ederek şöyle demektedir: Tu··rk kızıl~ 
Moskovanıo, Almanların 

Romanyaya girişlerine ait -
olarak geçen Teşrioievvelde -k--loh-- 1 S 
neşrettiği tebliğ ile Bulga- Yunan iZi açın 
ristanın işgali hakkındaki 3 h• 1 t bı·ıı 
Mart tarihti tekzibi birbirile IUB 0 omo 
mukayese edildiği takdirde derdı· 
son tekzibinin llslübunda bir ı 
ser!lik ve daha kat'i bir Türk kızılay cemiyet' 
lisan görülür. Yunan kızılhaçın• t 

Gerçi Sovyetler birliğinin nakline mahsus 3 ad~ 
B ık b ··ı · d d w d mob'ıl hedı'ye etmı"•ll''ı a an o gtsın e ogru au " 
doğruy• bir isteği artık kal- münasebetle 26 şub•\ 
mamışhr. Sovyetler Besarab· çarşamba günü Seli01 

yayı istirdat etmişler ve zılbaç cemiyeti bir Ol t 
kendilerine hiç bir zaman tertip etmiştir. Ceıııiye 
ait olmayan Bukovinayı da keıinde yapılan bol 1 
~lmışlardır. Fakat Balkan simde Seliinik konso 

0 d 
meselesi Rusya için başka Bay idris Cura, Malı~' 
bir alaka mevzuudur. Kara- valii umumisi ve bJ b 
denizde seyrisefninin ebem- kumandanlarla erki111 

tot· 
miyeti, ve boğazlardan geçiş met hazır bulunınut ~ 
Bulgaıistanın vaziyetile ela- Otomobiller Kııılh• 
kadardı. retiyle gönderildiği 
, Alman orduları şimdi yal- selaoik Kızılhaç ~--
nız Tuneda değildirler. Ka- tarafından ayrıca . 
radeniz kıyılarında yerleş· mızda ilave edilmiıtıt• 
mişlerdir. o--- ... fi 

Bu vaziyet Sovyetler bir- G -t .tP' 
liği için boğ zlar mesele .. ini es a po.v 
en had bir şekliyle ortaya elinde 
koymuştur. r 

- - 0 Londra (a.e)-I>e>' 
1 

B grafın Boynes Ayres 
remenvapuru biri bildiriyor: 

cek hücum dalg larını boğ

mak için, ellerinde olan, 

akla gelen ve gelmiyen her 
şeyi yapmış "'e hazırlıkl rını 

t mamlamışlardır. Bugünkü 
tekDik ş rtl r dahilinde 

belki de lagiltere adasına 
ayak basmak mümkilndiir. 

Yu an başku- hala yanı or Dolaşan şayialar• i~ 
Hitlerin 1933 te 

Fakat bu işgi! lin idamesi ve 
ikmali, logiliz hav ve deniz 

kuvvetlerile imkansız bir 
hale konacaktır. 

d Berlin (a. )-Bremeu tra- · e man a ına nsatl ntiğinde yangın çık- mevkiine geçmesnı 
ve muazzam oıkdi 1 • 

nışan Verdi• mıştır. Ateşin sebebi malüm l'lı 
larda bulunan çe 1 o 

değildir. Sarfedilen gayret· ı 

Londra (Radya S. 8.15)
Resmi tebliğ : 

logiltere kralı altıncı Jor j 
hazretleri Yunan başkuman· 
danı general Pıpagosu siliıh· 
şör büyük haç nişanı ile 
taltif etmiştir. 

lere rağmen yangın el n de· Tisen ve refikası b 
vam etmektedir. Gestaponun alinde 

Berlio, ( a.a ) - Bremen maktadırlar. Gest•P;., 
trarısatlantiği 24 seattanberi tisinin iadesi içia , 1 

yanmaktadır. Yilzlerce itfai· servetinin bakiyesi0
' 1~ 

ye neferi yangını söndürmek 1 eden 1.5 milyon ıt'' 
için uğraşmaktadırlar. J temiştir. 
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