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~ ı B M MECL·s·NDE M_iı_ıi ~.ı ___ .M_ac~ar_ e. çöRçlL lcby~noslarda- • • 1 1 elçisini · ·k bul Bir Nutuk 
~ ır kıyamet KIZILA y MERKEZ VEZNE- buyurdular.. Söyledi 
Opacak mı ? Ankara - Reisicümbur 

~~lre~zjltereye A~!~DE Cilm~~~ SUİSTİMAL ~:;:,':~;~; ~~:)':7;i ı~.:~ 
ıel, bir çii gibi halk partiıi meclis grubu kaya köştcüode kabul etmiş-

p ı 1 k lerdir. Mülikatta hariciye "'"• O e ece yardımla umumi heyeti Sah güoil 
' • k vekileti umumi katibi Numa ... k Y•aaıları aııp var· reis vekili 8. Hilmi Oranın 

aL...~ llaeet» ri Menemeucioğlu hazır bulun-,._ı.._ 11 yetinde bulun· reblig._ ıaJe toplanmlşhr. Kon· ..,.,et B muıtur. hh •• By&k Britan- ya mebusu doktor Osman 
' 11laııcak her Ulrlii Şevki Uludağrn K111lay mer-
.. '-i~lae~eıile tayyare ve keı vezoeııode görüldüğü 
~ ,_,• ~ıbvercilere vura· bildirilen suiistimal şayiası 
~ tlııı dmrbeyi anlıyın bakkınd• bükü.netten iuhat 
S ,"' ba Y•tdımların, bu iıtiyen takriri okun 141 UŞ ve 
~· tahrip vaııtalarının S hhat vekili B. Hulusi Ala-
ht. 

1 
•darı •ımadao, faali· taı kürsüye gelerek izahat 

~tçİetı muvafık bal- vermiıtir. Sıhhiye vekilinin 
hlı • ite banan içindir izahatı ıa suretle hliliH 

._~let Çok Alman tabtel· edilebilir: Sıhhat Vekili B. Hulu•i 
Hr•lalJel Ilı koraaahk iıiai -Dnamı 3 6nc6 •ahileJe- Alataı 
~ tek baıı Alman re- ----------------------

~::,,"•::1ı::~;0:::: Batan Yunan 7Milyarlık yar-
ı-.;'"' lal,ıe mlıkll zaman- 1 d • • 
~ •tı.Po • .,amn ıtufa&rıaı va~ ur arının ım pro ıesı 
~ ?rraiı olaa Mibverciler mürettebatı yarın kabul 
~ .... 0 1110 la&kümetladen 
.~1 '•••t ıaıebi•d• bu- Lizbonda edilecek 
~~-~ llaecbar kalacaklar- Liıbon (•.a)-Alman de- Vaıington (a.a)-Mümea-
L......_lı t Japon hik ümeti aizaltdarınıa batırdıklar1 4 aliler meclisi reisi 7 milyar-

__ .. __ 
143 numaralı 

Yunan tebliğı 
Atina (a.a)-143 numaralı 

Yunan başkumandaıılığının 
tebliği : 

ltatyanları birbiri arkası-
na y• ptıkları hücumların 
hepsi çok milbim zayiatla 
püıkllrtiilmtııtiir. ltalyaalar
dan yeniden 165 esir alın
mışrır. Bunların dördil Su-
baydır. 

Son muharebe Tepede· 
lenden itibaren 30 kilomet· 
relik bir mesafede cereyan 
etmitdir. 

Son italyen taarruzunun 
akim kalması İtalya ve bil
haHa MaHoliai için ağır bir 
mağlfıbiyet ve zarbedir. 

alJaıJ temaılar ve Yanan vapur\I 7e11i ~lmayıp Irk ingiltereye yapı acak yar-
a ILa_er Y•pmakla meı· birisi teırinevnl ayında di· dım projeainiu yana kabul J TALY AN 
~--,.._ •kte Ye Mihver· ~ 

a .. d g .. er ü,.n. de 15 kiaunsaaide ı..dileceaia:ıi söylemiştir. Mil· 

__ ....,_ ..... 

..... ım için b&•&ııt bir yU • bombalarından ~-:"I ... k 1 batırılmııtır ve m&rettebat- ıakerelere don baılanmıı· 

lııt ~1'· ::~:::~· !:S:.: ~·;1~t.~; .. umu.. Llzbono tır. -·-- 4 Kadın öldü YB 6 ÇOCUk 
~,:j~0: ":~.ı:~!1~ · -·--- ıtaıuan imparatorluğu. garaıandı 
~~le:::.· :::d~:~ AMERiKAN nun haritadan silinme. aet~::ı~i~ ··:elıiii: Ett:ı~:~ 
~ "ı_I'.'~~~·::.~~~~:: donanmas! Sid- si çok yakındır ~·:ı:;·i.i!e~. b~;°'i.~1:b~T!~::: 
~~~laııa aııl btiyiik naya gelıyor Kahire, (a.a) - Berbera- Jardır. Bombalardan 4 kadın 
~ 6 lcıyametia uçıuz, -o- nın zaptı her tarafta umumi ölmüt ve altı çocuk yaralan-

•~ lı1aaaılarda ko- bir ıevİ•Ç uya1>dırmııtır. mııtır. Tiıalya mıntakaaına 
L. ,......_ • Londra (a.a) - Avuıtral- Mu11olini, denizleri bikim da bomba atılmıııa da hasar 

Londra, (Radyo) - Bat
vekil B. Vintson Çarçil A· 
merika sefiri Vaynaadın laa• 
zar buhınduiu bir ziyafette 
Amerika Ctımlıurrelal 8. 
Ruzveltin nutkua laiil's laS. 
kt\metinin ve milleti•I• mla• 
nettarlığtaı alenen beyan et• 
miştir. 8. Çör çil bu tarllal 
muhteıem ıözlerin ma•uam 
kudretle te1'arilz ettirerek 
demiştir ki: 

Kabahatlerimiz var. İpi· 
mai sistemimizde hatalu 'fU• 

dar. Fakat uzun zaman aat
lam bir hlirriyet berine m 
eıseı ol•n böyle bir demok• 
rasinia muzaffer olacajlaa, 
allahıa yardımıyle lıbat ad .. 

ceğimizi ümit ediyoru. • 
kadar çetin bir lmtibaada 
Devamı 4 6nc6 aalail.dc , i:"'l ya baıvekilinin vekili beya- 1 ktur 

' ~~ O •akit lagiliz olmadan bir talyan impara· yo · 
~~ ~·• donanmaları aatta baluaarak demiıtirki: torluiu kurm•ia kalkmaıı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 
~ti ll1aa111larda boy "Amerikan deniı filoıu pek ltalyanlara çok ağıra mal -------
a!· IÖıe alabilecek yakında Sldn•ya ıelecektil'. olmuıtur. lmparatorlufun 
-~ Amerikan bahriyelilerinl ha· kurulmaıı ile yıkılmaıı bir 

llpla ı- olmaktadır. 
• 

1
•• raretle karıılamak lıere hı- A d E · 81RRI SANLI yal ıaa.. an a rıtre ve 

zırlanmaktayiı. Filoda bu- Habeıiataadı bulunan 300 
l'~bDAMda luaan gemilerin bepıi mo· bin kiıiye baliğ olan ltalyan 
~ dern ve son ılıtemdir. Ara- orduıunun vaıivetide tehli· 

tin d 1 larında Şikago kravızörll da kededir. -... epo 8• buhıamaktadar. 11 Eritrede Kerene civarında 
L_'_ 'b k Jd --•-- 40 derecei hararet fazla 11---....~ 3 il 1 1 caklık altında çok tiddetli 

"-......_.,' (•.a) - Hava ne- Dünkü hava muharebeler olmaktadır . 
~..._ Ptı.rteıi akıamı Dai kısmında ltalyaularla 
~N t•bliti: muharebeleri göğü• göğiise harp oımuı 
~t.., ~· ıerviıine men- -o- ve ltalyan kuvvetleriain mli-
~~• • .. rl•iz Roterdam• him bir k11mı imha edilmiş 
~ """ ••Polarancla bl- Londra (a.a) - Hava ve ve diğerleridc püık6rttU-...... 0ıı. k emniyet nezaretlerinin teb- n. tn. t.. . •• çı armıılu· mut ur. 
(~ liği: 

~l1e ıaoaıap ve Dla Loadracla yalaıı bir M --•1-P- t 
~ 't •çı11 tayyareler defa tehlike iıaretl verllmiı- areşa e en 
~~ Oidtaburıa bil· tir. Viti (a.a) - Mareıal Pe-

~~· Bu barekAt Sark mıntakaıında uç•n ten buına akıam aaat 22 de 
.., dltJDa• ıece dlımaa tayyarelerinin atmıı Viyıa ye daha ba11 mıata-

.al..ı- .. _ •• 

.:j 
1 
1 



SAHiFE 2 
(illtKlN sl!sl) 

_ OOITORUN KÖŞESi _ -Şehir Haberlerı_ 

Sinir ve 
rınakarşı 

baş ağ ıla
e y pmalı? 

B - Yüzdeki sinir ağrıları, yüzde göze, 
liıt ve alt çenelere dağılan üç kollu sinirin 
her üç parçasıuda ağrıyan yerler olur. 
Göze giden kolda: Ağrı sinirin kafa ke· 
miklerinden çıktığı yerdedir: Birincisi göz 
kapakları ıemtii üst göz kapağının dıı 
tarafı, göz altı semti: Gözün altı, bu un 
ıemti, burun ve gözün buruna bitiştiği 

yerle burun kemikleri birleştiği yerdir. Nö· 
bet zamanındı göz kızarır, ağrı, göz yaşı 
akar. 

Ost çene kemiği kolunda: Göz altı, el
macık, üst diılerin köklerinde ağrı doyu· 
lur. 

Alt ene kemiği kolunda: Kulak deliği, 
dil, alt çene diıleri, çene noktalarında 
•irı olur. 

C - Bacak sinir ağnları, bütün ıinir 
ağrılarını yapan sebeplerden baıka bel 
kemiği ve leğen bozukluklanadan da ıleri 
ıelir. Eğer bu ağrılar bir bacakta oloraa, 
ıeker hastalığı, verem, frengi bastahklarını 
hastalıklarını veya sıçan otu, kurıua, 
iıpirto ile zehirlenip zehirlenmediği araı· 
tarılmahdır. 

Afni borularda, uyluk kemiklerinin arka 
t•rafında ve ıinirin yolu üzerindedir. Yü
rtirken hasta topallar ve sağlam tarafına 
1Bklenir, uyluk karın üstüne doğru bükül· 
melde bacağı uyluğa doğru kaldırmakla 
•irı duyular, buna Lasek (Laseque) iıi 
derler. 

Zaman zaman ağrı 1iddetlenir1 bir iki 
auktadan yavaş yavaş başlar ve bir yıldı
r1m ribi bütüo sinir yolunda duyulur. 

Naııl iyi etmeli? - Sinit ağrılarının se
bepleri ortadan kalkmak için bir hekimin 
baıtaya bakması lizım gelir. Evlerde yapı · 
lacak aspirin, aotiprin gibi ilaçlar almak 
zeytinyağh kifur ruhu sllrmek soğuk ban: 
yolar, ovmak, soğuk hava gibi şeylerdir. 

- DeYamı •ar -

FAYDALI BiLGiLERi: 

Kirlenen kür yaka
, 1 ları nasıl temizlenmeli 

Bir kaç sene giyilen kışlık mantoların 
yakalarındaki kürkler kirlenir, ve terden 
yağlanır. Bunları en iyi ktpek temizler. 
Bir tencereye kepek koyarak karııtıra ka
rııtıra sıcak oluncaya kadar ısıtmalı. Sonra 
bu sıcak kepekle kürkün kirli fyerler,ni 
ovalımııh, bilhasH ıaçların süründüğü 
yerleri dikkatle temizlemeli. Soğuyan ke
peği silkerek yerine ııcak kepek alarak 
bir kaç defa kiirkü silmeli. Sonra iyice 
ıilkmeli ve nihayet seyrek dişli bir tarakla 
tllyleri taradıktan soura yaka tertemiz 
olur. 

* .. . 
Her kadın bilmelidir 
Kalıpta piıirilen çörek, tatlı vesaireyi 

kalıptan bozmaksızın çıkarabilmek içio ne 

yapmalı bilir misiniz? Kahbı fırından çıka
rır çıkarmaz üstünü ıslatılmış bir havlu ile 

prtmeli. Yavaı yavaş tebahhur eden bu 
ıılaldık kalıbın içindeki malzemenin kalıp· 

tan çözlilmesini ve oradan kolaylıkla, bo· 
ıulmadan çıkmasını temin eder. Tıpkı ısla-

bldıiJ i~ia yeriadea çahucak 91karılabilen 
nmkı 

v. u. Meclısi 
---- 111111111111--- -

Dün öğleden sonr vali lirken 20 beygir kuvvetinde 
bay Fuat Tuks hn riy setin· daha küçük bir motör ko· 
de toplanan vilayet umumi nulduğu da bildiriliyorda, 
meclisi muhtelif mevzular Yine raporda, plaja 10 
üzerinde müzakerelerde bu· santim kalınlığında kum ko· 
lunmuştur. BilhaS!a Inciralb nulduğu, tlomı kulesi ve 
plijı hakkında hususi encü· iıkele yapılmadığı kaydedi· 
meu t rafından verilen ra- lerek son beş sene zarfında 
porua müzakeresi b raretli yaptırılmış olan Hususi mu-
olmuştur. hasebe akaratı binalarının 

Belediye istimlak hakem vaziyeti bir fen heyeti taraı· 
hayetleri azası intihabı da fından tayin olunması iste· 
yapıldıktan sonra lnciraltı niyordu. 
plijı h kkıuda azadan 8. Raporun okunması bittik-
Murat Çınar ve 8. Orhan ten sonra B. Murat Çınar 
Rahmi Gökçe tarafından ve Orhan Rahmi Gökçe,ra· 
verilen takrirler üzerine teı- porun takririode bildirdik· 
kil oluDl~n buıusi komis· leri yolsuz:lukları meydana 
yonca yapılan tetkikatı göa- koymuş olduğunu söyliyerek 
•eren rapor okunmuştur. tazminat aranmasını ve me· 
Raporda müteahhidin 65.214 ıullerin tesbit edilerek h k-
liraya inşaatı deruhte ettiği, larında takibat yapılmasını 
31 Mayıs 939 d~ inşaatı istemişlerdir. 
bitirmesi icap ederken bitir- Nafia müdürü bay Mu-
mediğini, bundan dolayı on bittin Erkut izahat vermiş, 
güo için müteahhitten beher idarenin. inciraltı plijı in-
gün 25 lira hesabile 250 şaatını kontrol etmekle vi-
lira alındığı, inşaat müdde- liyete hizmet ettiğine kani 
tinin mukavelede yazılı müd- bulunduğunu söylemış, elek-
detten b ş ay sonraya tem- trik motör ve tesisatı, diğer 

didi istendiği, kanuni olmı· inşaat ııoksan}arı hakkında 
yan bu talebin Daimi encü- uz:un izahatta bulunmuştur. 
mence kabul edilmediii bil- Umumi meclis bugün ve 
dirilmekte idi. y rın öğleden sonr topla-
Şartnameye göre plaja lio· narak mesaısını muayyen 

nulacak motörün 40 beygir müddet zarfında ikmal ede-
kuvvetinde olması lizım ge- cektır. ____________ ... ____________ _ 
KAHVELER Fakir ocukla

-o-

Ticaretı vekaletinden 
emir gelincige kadar 

dağıtıımıgacak 
-·-

Fi t mürakabe komisyonu 

dün öğleden evvel Ticaret 

odası salonunda vali B. Fuad 

Tuksalın reisliğinde toplan· 
mışbr. 

Uzun süren müz:aketeden 

soura, şehrimize getirilmiş 

olan 440 çuval kahvenin 

Ticaret vekaletinden gele

cek emri müteakip snhlma!'ı 
kaı arlıotırılmıştır. 

--o-.-..-
Ekmekler 

Ekmeklerin numuneye mu

vafık bir şekilde çıkıp çık

mıdıklarını görmek üzere 

dün Belediye reisi Dr. Beh · 

çet Uz yanında belediye 
zabıta baş imiri olduğu hal-

de şebrimiıdeki bütüu fırın
ları teftiş etmiştir. 

Bu teftiş neticesinde ek

meklerin piıkin ve ollmune

Y• uysron olarak çıkarddıtı 

rın tedav·si 
Çocuk Esirgeme kurumu 

lzınir •şubesinin Basmaha· 
nede Süt damlası binasın· 
daki dispanserinde çocuk 
mütehasoısı doktorumuz ta
raf,ndan 1 Nisan 1941 tari· 
hinden itibaren paz rdao 

maada her güo saat 10.30 
dan 12.30 a kadar basta 
çocuklar muayene edilecek
tir. 

--o-----
Gelonıer, Gidenler 

Mardin mebusu B. Ali 
Riza Levent Aydın , Kuşa· 
dası belediye reisi B. Mitat 
Kuşadısına gitmişler, Ada
gide nahiye müdürü B. 
Mustafa Demirel Ödemisten, 
Kuıadası parti başkanı B. 
Azmi Kuşadasıodan şehri
mize gelmiılerdir. 

---o-~-

BORS 
16·27 kuruştan 375 çuval 

üzüm, 8,50-1 S kuruştan 373 
çuval incir, 41 kuruştan 10 
bin kilo zeytinyağı, 2,75 ku
ruıten 200 çuval bakla, 28,SO 
kuruştan 24 çuval susam, 9 
kuruıtan 215 ton kumdarı, 
59 kuruıt•n 41 balya pamuk 

• 
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ALMA 
A 

AM·~·.., 

(97) Y9ı:amzmiiuiiiı:_.-..._._ ..... 

Pasaportsız yolcu aldığından dolayı 
ul olacağını, bahusus telsız\e N evyor 
aranılan bu cnıusu fazla thimaye ede 

ceğini anlıyan kaptau bu adamı Bre 
baver de bıraltmağa mecbur olmuıtu· 

Nazilerin Amerikadan casus kıçı 
için ittihaz ettiği böyle tetbirleriae 

benzer çok m isnllere daha tasad6f ed 

ğiz. . 
Federal zabitleri için artık kaybed 1 •k•' bir parti sayılan Ruıberg Amerı 

dostlarına yazdığı bir mektupta Ahıı•• 
bir milli müc2bit gibi karşılandığıD11 

partisi hesabına Amarikada yaptık 
mağrur bulunduğunu bildiriyor, mekt~ 
şu ik kelime ile tamamlıyor: Huyl ti• 

Yalanı SöyleteJJ 
Makine 

Alman casuslarını söyle!aıek içİD 
rikan federal z bıtasının lnzumund• I' 
rut tabir olun!ln bir makineyi ku11•11dı 
rını evvelce de yazmıştık. i 

Federal büro bilmek istediğini tıbk 
usuliylc öğrenemeyince bu makioe11İO 
dımına müracaat ediyordu. 

Poligraf makinesi ortalıia hayali bi: 
vermişti. Hatta bu bapta hayali ıııO 
lar ytıı üteoler de vardı. 

Bununla be~aber bu makinenin AıO~ 
zabıtasına ettiği hizmetin büyiiklOğdP 
tadir etmemek mümkün değildir. ~· 

Çünkü en gizli vak'aları meydao• 
bu makine olmuıtur. 

Bu makine en anud casuıları dil• 
miş, mefkurelerinde •akladıkları ea ıO 1 
ıiyasi esrarı, en değ~rli casus rolleri• 
en feci cinayetldri ifşa ettirmiştir. 

Bazı kimseler bunu majik b!r alet 1, 
telakki etmektedirler, onlarca bu '6'/ b 
makiuedir ki gizli dtiıüncelarin ao• 
dı~ , 

Bu anahtar o düwünceleri ort•Y1 ~· 
bütün gizli bilgileri aıikir eder, ıeO 
dimağların bağların bağlarını çOıer· 

Sonu oar -



__!HALKIN SESi) ----

:'"vı Tu ~ ı· 
P.f$k. DALGALARI [ Ne 1 er 

HARP SAHNELERi [[ ,....,,....,.....,..... ] 
~lll~lt~o .... ~~~~craa (No.9) o J U Y Or? ] 
fil ~nı Yazan: A. Fuat Tuaıseveıı --- --

() ~~~fflMIN ZIY ARETÇISI Al.man yada 
• ~. Ço'- eneini unutmuı- mekten bir kaç lokma ala· sanıyede çalı-
~b ~ •evd··· b •tl,,

1111 
, ıgı abasının rak uykusuz geçen gecele· 1 

t,, t, bılc dinlemez ol· rin vücudunda b1rakbğı bü- ~an ame e 
~.ı. &~ :ç •y devameden tiin yorgunlukları dinlendir- ~. rbi avvrup memleket-
~ .. ., dy •onra lbrabi- mek için yıllareanbari tozu lerıaın çogunda umumi nil· 

1•i~•Jet 'b 1 g6ı&kmemesi· ıilinmcmiı ot minderih üz~- fusun mühim bir kısmını 
~'•ht111 lc&Qlaıuıta.. rine unndı. sanayi amelesi teşkil etmek-
~bıı Y&nden an .. ın· * * * tedir. 

iç ~1~11 ayrıldıktan Ertesi gün; ibrahim gene Son istatistiklere göre 
.,,, te~d •dar da ıev- erkenden kalkarak başLnı hali hazarda Almaoyada ça-

''•d &f eder ilmi- ellerinin arasına ahp, hiçbir hşan amelenin mıktrrı yirmi 
il 1011

1
' burada .dolaı- ıuretlc düşeceğini ümit ~t- iki milyon altı yüı yetmiş 

"iti,, 11

1 
8•liaı kaptanın mediği bu izpeden nasıl bia kitidir. 

~'rı.Id,1' llıİfti, kurtolıcıtını düıüomeğe Buolana on · dört milyon 
···- de L 'k" - b" • ~ •ld,

111 
aarıılaıttjı hazırlanırken, sabah ekme· ı ~ yuz ını erkek ve sekiz 

•ııa, ~onra yapılan tini getiren gardiyan selim mılyon dört yüz yirmi bini 
~İr r:•tıceıi &ç HDe verdikten sonra ıuoları ilive de kadındır. 

lf.''t k. Q bıpıine mab· etti : Harp •anayii için sefer· 
p .. li ••rı alındı. - Delikanlı, diia ak~am ber edilen amele bu mikta· 

~iııa he rdiil glladenberi ıiı uyuduktan ıoara bir zi· rlarıa haricindedir. 
''11ti1a : 

8 
bu hatıraları yaretçiaiı geldi; likin ıiıi Yeni amelenin büyük ek-

il. lll&te~ .•de canlandı- rahatsız etmemek için geri seriyeti erkek olup ancak 
d .. ~••tıld,::rlldolduja inil- döndD. Bugün tekrar gelen üç yüz bini kadındar. 
"· aa anlaıılı-

~'••Uı ayni ıat ıiıinle gtirüımek 
da cleı·~ istiyor. it tll 1 anlı yüzilne 

111
0tdta, eri111i hali indir- - Yaıh bir adam mı? 

..._l~ı - Hayır, genç bir adam. 
oı de b ''-ta undan ıonra - Buyursun. 
't b11ı~ 1 d&ıllnUyor ve Gardiyan çıkbktan sonra 
~llaı J.t,1d~iiı de biricik ibrabimia yanına giren yir-
'~ ... 111

1 
•şi bir defacık mi beı yaşlarında uzun boy. 

t "'•er' • ·~ ıçı arıyordu, Ju, kara kat ve kara gözlü 
talı~ it:eııe bulunduğu yuvarlak ıimah bir delikan-
tl ~ q•de 1_ • , ... ~ç, a•lacaganı la baıiyle ibrahimi selim•ar-
,: ~·~itt~ılflll Iİbi HÇ• ken kendfıİnİ takdim etti : 

Q ~op, Yor •e dudak- - Olga gemisi laifelerin-
t~._ ttc•Jr 
~1~ • aııı rfbi 111- den Kara Dalga. Arkadaı-

~~:•t ''••t , )arımın ve bilha11a Salim 
oı,, Y•vaı ıler- kaptanın ıelimı var. 

~ '•11ıLı •kıaaıın do. 
""ta ... " •rUe b" - Teıekkür ederim. Hele 

,.. •I ır mezar b' k ·ıı 
t, ~L ı'" izbenin dı- ır ah unutmıyanlar 

'"tt •riıı -Sonu var-
'tt ~''-rı e bakmaıı, 
~ ~ •ydınlatacak 

•• ''•dı" dıu 1111,d, rın! anlattı. 
' ~ il ebade bir 

), ... oc, 1-ıı·d· 
ı_ ••r,11 " ı ı açıp 

Abdullah 
Hulki 

-·-
Günde 30 litre 
su içen adam ! 

Uzun zamandanberi Por
tekiıin merkezi Liıbonda 
oturan Silvio Moti isminde 
bir ltalyan, tutulduğu garip 
haatahk neticesinde atinde 
otuz litre su içiyormuı.Has
talık şöyle baııamı: bir gün 
Moti kızartılmış sucuk ye-

miş ve susayınca su içmiş. 

Fakat susuzluğu devam ede
rek iki saat içerisinde 5 lit
re su içmiı. Ertesi gün 30 
litre su ismiş. 

Her gDn otuzar litre su
İf :neğe devam ettiği halde 
bir tiirlü ıuY.• kınamıyor .. 
muş. 

Buna rağmen ıu tulumu· 
na pönen midesine bir ıey 
olmuyormuş. 

19 Mart iMi 

SESiDiR 
Doğru ve ço yeri dedir •• 
Nikah dıiresi karşıs,ndaki arsaya bazı düşüncesizler ta· 

rafından hal~ teberevül ~dildiğiai ve caddeye bile taıbiı· 
nı haber verıyorl r. Şehrimizin en matena yerlerinden biri 
olan bu mahalde bir hareketia pek çirkin olacağı ıüphe· 
eizdir. Ehemmiyetle dikkat n zarını celbederiz . 

HALKIN SESi HAKKI SESiDiR 

'B. si d 
--o--

- Baştarafı 1 nci sahifede -
1 - Kızılay merkez vez

nesinde geçen Şubat ayıoda 
bir ihtilas meydana çıkarıl
mıştır. Tob kkuk halinde 
olan ihtilas miktarı 29 bin 
liralıktır. 16 bin liralık bir 
miktar üıerinde de tuhkik t 
yapılmaktadır. 

2 - ihtilas tediye senet
leri ve diğer bazı evrak 
üzerinde tahrifler yapılmak 
ıuretilc ceste ceste ve de
vamh bir halde icra edil· 
miıtir. 

3 - Bu iıe mütecasir 
olanlar merkez umumi vezne 
kitibi Sami ve muhasebe 
kitibi Şemsettin merkezi 
umumıaıo talebi üzerine 
müddeiumumilikçe derhal 
tevkif edllmiılerdir. 

--o--
Hırzızlık 

Şehir gazinosunda Şiiktü 
oğlu Osman Belediyeye ait 
gazino helilarıodan 9 kilo 
kurşun boru çahp kaçarken 
yakalanmıştır. 

Mutaflar çarş111nda Rifat 
oğlu Babaettin ve Ali oğlu 

Hüseyin; Sabatay oğlu çu· 
valcı Nesimin kapalı bulunan 

dükkanının arka penceresin
den içeri girip 29 adet boı 

çuvalı çalarak Ahmet oğlu 
n uluıi vaııtasile 9 liraya 

sattıkları tesbit edılerek 
suçlular yakalanmııhr. 

--o--

--Ju naldo Jenev 
gazetesi ne 

diyor ? 
--o--

Cenevre (A.A) - Jurnal 
dö jcnev gazetesi, "Ankara 
ve Be!gradda siyasi muha
rebe,, başlığı altında diyor 
ki : 

..Bu kıı sonlarında ıiyaıi 
muharebe çok olmaktadar .. 
Her iki taraf ta ıözle •eya 
icabında tehditle ilkbaharın 
ve yazın aıkeri hareketleri 
için yeni stratejik &ıler el
de etmeğe çalıııyar. Mibver 
sağında Yugoslavyayı, cep· 
hede Y 4<DBD Makedonyaııaı 
ve Türkiyeyi elde etmei• 
ve solunda Rusyayı durdur
mağa muvaffak olacak mı· 
dır? Mihverin siyasi gayret
leri, Atioadan ziyade Aa· 
kara ve Belgradda tekiıilf 
etmektedir. Londra Belgra· 
dı Hitlere tedricen kanmak· 
la muaheze ediyor. Her hal
de bunun için olacak ki, in· 
giliz diplomasiıi Yugoslav 
devlet adamlarına ihtarda 
bulunmuşlardır. Ankarada 
da buna benzer çok ıiddet· 
li bir mücadele olmaktadır. 

luğilizlerin ve Türkiyeain 
menfaatleri tesaniU halinde
dir. Ye lağilizler Aukaraya 
daha yakın buluamaktıclır. 
Tbrkiyenin stratejik vaıiyı· 
ti Yugoslavyadaa daha iyi
dir. Ancak Rusyaaın mib· 
verle iş birliği yapmama11 
lizımdır. Türkiye zimamdar· 
ları; Eden ile aörti1t1Uer. ~.. • l•rdiyan ibra· 

tttı ••te" i . Mubasebei lıuıusiye tah-
~, ~it Oldl nı de yeri- sil memarlaruıdan B. Abdul-

.............. ...... ...... Şimdi de Hitleria gönder· 

Kıymetli bir Sarhoşluk diği me11jı müzakere edı-
1-"~ 'cit

111
.Q, lah Hulki Karşıyaka muha-

''•be ' l•rdiyanın sebei buıuıiye tahsil ıef U-
-~-~ .. ~ ... -.... : letirdiji ye· ğine tayin edilmiıtir. 

., .. , •11 "I t11,,, ı:. hamranın~~glln matin~ erdeuı \ t, Ce". ıtıb1ren takdım ede-ı 
•eıııii11ı ıı en bOyllk Sürprizli Proğıamı ı 

bı.; • doyulmaz9• 8 ) G • f 
~ 'r,,,ı::~·•er ır a o ecesı 
'"- h •r: Luiae Raıner· Villiam poveJI ı 

h •ft. . - a - ı Qtl 't•ız muvaffakiyet kazanın misilsiz harika ı 

111.~adın ~enimdir f 
çe S&ıl6 ve lngihzce sözlü : 

' tk A Anafartalar caddesinde yorlar. 
580 8 arı Fettan oğlu sabıkah Sımi Hiller belki de lniinDnclıa 

MU,terllerl her yerde sarhoı olduğu halde Ali oğlu bir mütareke için .Atinacla 
1 arar ve bulur doıtra tavassutta bulunma-

tathcı Mustafanın dükkiıuna .,. 
Bnyük mebaret ve milı· sını rica etmiotir. 

t ·ı ' k • t d'"' · girerek dövdilğünden yaka· erı erıne arıı guı er ıgı Bize öyle geliyor ki, Tilr• 
'ki 1 ı · ·ı laamııtar. aazı ae mu me e en ı e kiye belki de kendini "••l· 

herkesi memnun eden Av· ---o-- ... 
rupa terzilik mektepleıin· ren müslüman devletler ile 
den diplomalı terzi B. Ki- Hakaret mutabık olarak kendi iıtik· 
ıım Şanglider terzihanesi halini Büyük Britanyanıa iı· 
Kemeralbnda Meserret oteli Sulbceıa salonunda hır- tikbalinc bağlı tutmağa ka-
karıııındı (67) numaralı da- 11ılıktan mevkuf sabıkalı rar vermiıtir. Sonra Tirki-
ireye nakletmiştir. R~cep oğlu Rüstem, araı· ye pek ili bilir ki, Almaa-

l•inden memnun kalan t ) d 41 ır ırma memur arın an sa- yanın Şarka doğru geaiıle-
TELEFON 3646 müşterilerinin onu yeni atel- 1 Uf . D il) : yeaiude de bulacakları mu- yı ı vı evrimola hakaret mesiae ilet olursa, Ruıya 

l Yare Sinemasında i hakkaktar. attiğinden hakknıda mu•- ue düşman vaziyetine ğeç•· 
't~~~ Bu h•fta ilci büyilk filim ı mele yapılmıştır. cektir. Bu da Tiirkiye içia 

•Gııı K J R kk • Dr Fahrı f~ık § Kalafat· sokağında Muata- çekinilecek bir haldir. Ge· 
~ •oa ı•rkılı: iZi 8 ase• • "6 ""•il, ıı lımh Memleket hutane.1 fa oğlu Fethi Hrboş olduğu lecek günler, Ankarada ol-

2 Y•r•tbi ZorakAı Aske Rontken müteha11m halde Halil oj'lu Hasna ve duğu gibi, Belıradda d• fi· 
ı: .rı Rontken ve EleJ..trlk teda•l•I -.a....aı--......a.----------~=-----=-~....::::.::.:..::..:.:~.:.....::::.::ı;~~.:a.:.~:.::..~vae~k~a~rı!)ııLJB~e~uz~aI!aL~b!!•h~a~r~e_tt _l_ıilllen aiyaai AYatlan laer 
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DEVLETD 
HAK 

Ankara - DevJet demir- J 
yolları idaresi yolcular bir 
kolaylık olmak üzere, yüz 
kilometre dahilindeki yerler 
için bir haftalık serbest gi· 
diı geliş biletleri ihdas et· 
miştir. 

cağı h ti r şimdıli k ist n

bulda Sirkeciden hududa 
k dar ol a b uıml lzmir-De-

Bu biletlerin muteber ola· 

nizli hattıdır . Buna Söke, 

Tire ve ödemi şubeleridir. 

Yeni bil t usulllnün tat· 
bikino başlandmışbr. 

POSTA VE T LGR F 0C
RETL RI HA ·-ıNDA 

Ankara - BüyBk Millet 
Meclisine takdim edilecek 
yeni vergi livıhalarıqd mü· 
dafaa vergisi niıbetlerinin 

artırılm sı ve Post , Telgraf 
ücretlerine cüz'i zaml r ya· 
pılması hükumetçe teklif 
olunduğu bnber alınmıştır. 

ERITR DE Belegra ta i 
Bir Italyan ge- TAHMINL RE GÖRE 
nerali ma ul Türk, lngiliz, Yunan 
düştü ve 800 Yugosla cephesi 

esir alındı turulack 
Kahire (a.a)-logiliz orta 

ıark umumi karargihının 
tebliii : 

Trabluata kayde değer bir 
ıey olmamıştır. 

Eritrede ltalyanların yap
mıı olduju muk bil harıuz
lar kimilen pllskilrtülmliş 
ve 800 esir ahnmıştır. Ha-
reklt lehimize inkiıaf et· 
mektedir. 

Kıtalarımız lagiliz somali
ıinde genişlerken Habeıis
tanda da ileri yürümelerine 
durmadan devam etmekte
dir, 

Kahire ( Londra radyosu 
ı. 8.15) - lngiliz orta şark 
karargahının resmi tebliği: 

Eritrede ltalyanlar ağır 
zayiat vermiılerdir. Burad 
bir general de maktul düş· 
müıtür. --o--
Bir milyarlık 
kredi projesi 
Yarın kabul edilecek 

Vaşington (a.a) - Mebu· 
ıan meclisi aldığı kısa bir 
tezkere üzerine bir milyar 
750 bia liralık yardım için 
mllzakerelere baş lam ııtır. 

M6zaker cele edilmekte· 
dir. Parl11mento kredi pro
jesini yarın kabul edecektir. 

Asri sinemay 
akın 

Dündenberi Asri sinema
da gösterilmeğe başlan n 
Tilrkçe söılü ve ş rkıh 
"YILDIZ SULTAM,, şaheser 
filimini görmek için bilUin 
lzmirin münevver aileleri 
Asri ıiPemaya akın ctmeğe 
baılamışlardır. Asri ıinema 
haftalı\c programlarında bn
yilk muvaffakıyet kaz nmak
tadır. Bu müstesna filimi 
kaçırmamalarını bütün lz::nir 
halkına hararetle tavsiye 

Nevyork (a.a) - Ncvyork 
T ymis gazetesi bildiriyor: 

B lgraddaki diplomatlara 
diğer siy si mahfillerin ve 
askeri mütehasaı tarın fikri
ne göre, bu yaz Yugosl vya, 
Türkiye, Yunanistan ve Bü
yük Britanyeoın teşkil ede
cekleri milşterek cephed6 
Balkanlarda Almaoyaya kuşı 
bir harbin sakınılmoz gibi 
telakki edilmesi icap eder. 

Arnavutlukta 
ita yan zayiatı 
40 bi kişidir 

A!in - Londr r dyosu 
S. 8,15 resmi tebliğ: 

Bütün cepbel rde ltalyaıa 
taarruzl rı püskürtülmüştür. 
Düşm nan z yıah 40 bioi 
bulmaktadır. Düşmanın en 
çok zarar gören kuvvetleri 
Snrdonya fırk iyle 38, 42, 
8 ve 26 num rah Karagöm
lekli ahıylarıdır. 

--amnı--

ŞiMALİ A -
RIKADA 

13 Düşman tauuare i 
~tahrip edildi 

K hıre (e.a) - Afrikada 
düşman teyynrelerinin 13 ü 
tahrip edilmiş ve 8 de b -
s ra uğratılmışbr. 

--o--
Amerikadan 

Serbest Fransaga 2va. 
pur. buğdag gelecek 

Nevyork (a.a)-D. N. 8. 
bildiriyor : 

Amerik hariciye milde· 
ş rı Serbest Fransayı iki 
vapur buğd yın gönderilece
ği haberini t~yit etmiıtir. 

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

[ffALklN SESi] 

Yogoslavy AlmılD t zyik
lerine muk vcwt:; t etmekte• 
dir. Alm nyanın şimdilik 
Yugosl vyayı üçlü pakt içi
ne alm ktmn vuzgeçdiğl 
muhtelif haberlerden anlaşl· 
lıyor. 

Yugosl vJar malumdur ki 
Sırplar, hırv tlar ve Sloven· 
Jerden terekküp etmekte· 
dirler. Bu üç unsur 939 son· 
baharına kadar anlaşmazlık 
içinde bulunuyorl rdı. Harp 
çıkar çıkm z Hırvatlar ve 
Suplar bir anlaşmaya vardı
lar. 

Bu anlaşma Yugosl vyanın 
d bili vaziyetini t kviye ııtti. 
Jtalyanın Yugoslav Birliğini 
sarsmak için yaptığı gay· 
retler netice vermedi. Yu
goslavya kerıdioe Romanya
yı değıl, YuoanidaDı öroek 
almıştır. 

Yugosl vy daki Sovyet el
çisi son gilDlerde Moıkova
ya gitmiş ve tekrar Belgra
da dönmüştür. Bu ziyaretin 
de Yugoslavyanın vaziyetiy· 
le alfikadar olduğu tahmin 
ediliyor. 

Bulıaristar.ınj mihver İşi•· 
line girmekle bir hayli ıztı
ra p çekmeğc başladığı, ge· 
len haberlerden anlaşılmak· 
tadır. 

Bugü Lonra r dyosu, şu 
haberi neşretmiıtir: 

"Bir Alman biobaş111, At
menl na Bulgarintanda iyi 
karşılanmadığını söyliyen bir 
Bulgar t lebesi öldürülmüş, 
bunun üzerine talebenin ba 
b sı da ıilahını kullanarak 
Alman binbaşısıoı öldUrmüş
tür. 15 dakik sonra bu ba
ba, evi önünde asılmıştır. 11 

ARNAVUTLUKTA 
Italyao t arruzu bu ayın 

on beşinde durmuştur. it 1-
yarılar en son Kilisura isti
kametindeki taarruzda 400 
den fazle tayyare kullaDmış· 
hırda. 

Buna rağmen biç bir mu· 
vaffakiy et elde edememişler· 
dlr. 

Yunanlılar büyük zayiata 
uğratılan İtalyan fukaların· 
dan üç bin esir efmışlardır. 
Şimdi t arruz sıra11 Yunan· 
lılara gelmiştir.ItalyaDlar bü· 
yük zayiatı :ıaafa uğradık
larıadan Yuıum taarruzunun 
çok muvaffakiyetli neticeler 
vermesi beklenir. Bu bölge
do büyilk italy n kuvvetleri 
muhasara edilmek tehlikesi
ne maruzdurler. 

RUZVELTIN NUTKU 
HAKKINDA 

Ruzveltin r.ıutku Yngos
favya Ozerinde büyük tesir 
yapmıştır. Bu sebeplerdir ki 
BerJin ve Romanın çok canı 
sıkılmıştır. Bulgaristanın Al
man işgah altında bir b yli 
ıstır.plar çekmekte olduğu· 
nu gösteren habc rler gel
mektedir. 

e
ıri tm iş 

-
• 

V şingtou, ( . ) - Bur y 
gelen bir h bere göre bir 
Aiman denizaltısının Ati n· 
tik Amerikan sshilleriode 
faaliyette bulunm k üzere 
Atlantik · denizini geçtiği 
ihbar edilmektedir. 

[ 19 M rt 

•• o 
22 

o 

2' 
•• go 

V şington (a.a)

hava kolordusu oıe 

tarafından biidirildi 

re 22 Amerikan bo 
man tayy resi logili• 
kuvvetlerine iltihak 
üzere Geytena hare 

---o-- miştir. Bunlar orad•• 

8. ÇörçİI bir tereye gideceklerdir· 
---o____,,,, 

nutuk söyledi Sabragıkeblrde 
Ba,tarafı 1 inci aalıifede • . 

1 
. B 

artık yalnız o)medığımı:ıı en- mırgo u ınşa 
Jatmaktayız. Kalplerimizle Vişi, (a.a) - Fr•~ 
ber ber milyonl rla diğer binesi dün öğledeO 
k iplerin d çahşm kta ol- akdettiği içtimada S 
duğunu hissediyoruz. kebiri kateden bir 

lhtiyacımu olan pek çok yolu ir.şrısıoı karar• 
silahı ve her türlü malzeme· mışhr. 200 kilooıetr' 
yi yetiştirmekte clduğunuzu luğuodaki biriPcİ 
ve diktatörlüğiln imhasına inşasına hemen b•t

1
' 

kat 'iyetle azmettiğinizi bili- tır. 

yoruz. Birleşik Amerika 
cumhuriyetlerinin takip et· Albay Do tikleri bu mücadele başarıl· 
malıdır. Atlantik deniz mu-

~o::'."llııı.I 

van Aoıe 
borebeıinin k t,i ol r k ka· 
ıanılm sı lazımdır. Yalnız 

Alman deniz lbları değil, 
Alman kruvazörleri de At· 

lantiğe çalmış ve bazı kafi
lelerimize ta rruz etmişlerdir. 

Siz 8. büyük elçi, gayele
r"miı:e iştirrk ediyorsunuz. 

Tehhkelere, elak iare ve su
Jarımıza da iştirak edecek-
sınız.. Zaferin doğuracağı 
mesuliyetleri Birleşik Cüm-

huriyetlerle birlikte taşıya· 
cağımız günler de gelecektir. 

8 ş 
car 

--~--

silahlı ti
t ge 
at rı ı 

• • 
Si 

Londra ( .a)-Bir denizal· 
tımız beş sil ~ hlı düşman ti· 
caret gemisini bııtırmıştır. 

kaya dÖll • Nevyork (a a) -' 

veltin Avrupaya sr6' f 
şahsi mümessili Alb' 

n von bir tayyare il• 
yorka dönmüştOr. 

Beygiri 
Öldürnıiif 
Kar ntinada O•dJ" 

araba silrilcüsil d 

• • •• Ali oğlu Ahmede 
glrioi arabayı çelıdl 
den kızarak ır•b' 
demirini hayv•01~ 
vurmak suretiyle ~ 
düğünden yakalıO 

' ot· 
B-t- ı · A • s· kof.,, 0H°:LKi" srı ,.. ınemaya ı;ı"' ı 

t-Türkçe sözlü ve şarkılı YILDIZ~ 
2.ızmir de ilk defa Klzıı Ormanlar H -

3-lzmirde ilk defa TEKSAS KAN 

t 


