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Gemilerin 
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Oenizai"fi~ kovalagıcııa. 
rila-iotorb tıar vardır 

CSi 
GKIBRIS Ü· 

LA.KATI 
Harictiye V x.i-

.1 imizl B. _d · · 
1 Enternasg nal hadise .. 

ıeri gözden geçirdiler 
Vaşiogtoo, (Londra rnd- Kahire (a.a)-Dün ahş m 

yosu 8 15) - Amerika bah üzeri Türkiye hariciye aazı-
riyc nnıırı Albay Knc:ıks ıı bay Şükrü Saracoğlu ile 
yakında logiltcreye gö aderi- lngiltere hariciye nazırı bay 

lecek harp gemilerin ua- ---------- eden Kıbrısta müliki olmuş-
sında hafif satıhlı tabtelba- - lardar. 
hir kovatayacıı.,ı. m0 1°r- A merikadan 
botlar bulurduğunu ~öylite· Bay Edenin Aakaradaki 

;:, ı.qıo, NeıriJ•t 
Amiri ve Bat 

ıharriri 
• S l\NLI 

elc:isini ka
bul etti 

4-1r· -----

rek demiştir ki: Çine 40 tay- görüşmesinden sonra g~çcn 
"Bu ktıçllk tekneler kara- Jd• bir ay zarfındaki enternaı- -----------

dan uzak olmamak 1artile yare ge l yonal hadiseler gözden ge- B J • 
büytik iıler baıarabilir.,, -o- çirilmiı ve tam görüş birliği u 2ar aıansı "'~a .. "a ~··•) - Baıvekil 

~t ll l •falı Saydam diin 
~,4_0 da Baıvekilet 
~ &ey l Jt11i Rumen elçi
~ ile111aki kabul et .. 

Vekil bundan sonra 4 Londra (a.a)-Çin ba1ını· bir daha teyit edilmiıtir. bildiriyor 
kruvazörle 9 destroyerdeo nın verdiği habere g6re Bay Eden düa Kıbrıs& 
mürekkep Amerikan filosu- Amerikadan Çine 40 tayya- tayyare ile relmiılerdir. Ve Sofya, ( a.a ) - Balıar 
nun Avustralya ve Yeni re gelmiıtir. Bu tayyarel~r iki vekil valinin ikametgi· ajansı bildiriyor: Bir lal• 
Zelindayı ziyaretleri hak- ,\merikadan fıtenilen 100 hında misafir olmaşlardsr: versite talebesile bir Alma• 
kında şunlara söylemiştir: tayyar .. den bı"r kısmıdır. A k ( ) binbaşısı hakkında ecnebi 

• 

il . ~ n ara a.a -lagiliz ha· 
"Avuıtralyanın eme erıne Bunlardan baıka ayrıca Çi- kaynaklarda çıkarılan ha· 

• b k t · d kt riciye nazırı bay Eden, Lon-"")'ar b üyü sempa 1 uyma •- ne 4 uçan kale g&nderile- berler kimilen hayal mail· 
3 e om draya avdettea evvel tekrar _,,. ı .. 

• t • yım." o-- cektir. -m-
~ lı b • d lei efkarda bulunmak arzu· 
il llr ın Cll Eski Yugoslav- Habeşistanda SUDU izhar etmiı olması üıe- MAREŞAL 
.... t e vazetele-. ya Bacvekili ltalgan kuvvetlerinin re hariciye vekilimiz bay Manorhagm basta 

q Jn b y Şükrü Saraçoğlu 17 Martta 

"~besı Sto'yadinoviç teslim olması Ankaradan hareket ederek Helsinki (a.a)-75 y••··· 
~ ~•a gı t ı · A d Kıbnsta müıarUnileybe mil· da bulunan Baıkumaadaa 
"-tıer tlkıaıa 

1;n:f:':, b:::ı 1 Y UD8DİSt8D 8 bBklBftlUOr liki olmuştur. 1 mareşal Minnerbaym blrkas 

'-1>1aı ıeçtikce artan he- ~Belgrad, ( a.a ) - Royter Londra, (ı.a) - Cicikanın Hariciye vekilimiz bugün gündenberi basta bulunmak· 
~t p::rdırrıları hakkında bildiriyor: Sabık Yugoslavya zaptından soura logiliz ve Ankarada bulunacaktır. tadır, 
~ lc6rnıeie baıladılar. baıvekili Stadyonoviç hu- Habeş vatanperverleri Adiı- ---------------------
-._ •• 8-y Ruıtelt kirala- dudu ıeçerek Yunaniıtana Ababa üzerine yürümekte-

~- ı!dlıç verme kanu· gitmiştir. dirler. Habeı vatanperver· 
~ ~lar imzalamaz ve Söylendiğine göre sabık leri gece gündüz mülema-
~de • evvel lagiltere başvekil adi bir pa1aportla diyen ltalyan kuvvetlerini 
~ ıta '' Almanya aley- hududu ıeçmiıtir · hır palamaktadırlar. 
lllttı~ P tutmaia baıbyan --•-- ltal· 

~~teı~• . ••tbuab Berlin Habeıistanda kalan 
~ baua bOcumlarına JNGIL TERE yan ordusu kara, deniz ve 
~. Ilı. hlıhıtı11 tebdidkir havadan irtibatlara kesilmiş 
, ~- kullanmaktadır. HARI CIYE bir vaziyettedir. Buradaki 

~,,_ ' l•zetel. riDin Ame- NAZIRI ltalyan kuvvetlerinin son 
'lltleti, llleydan okuması, mevzilerinde bir muharebe 

ltt,~ Okyanuslardan ge- y aft Batfe"lllft8 bİf vermeleri ve yabud teslim 
"~•)ı;•kdınaı,ra karşı daha nu 'I 1 olmalarından baıka bir çare 

~1)•tıt •l1Dıyac:ığın•, kala- tebrik teıuratı gönderdi kalmamıştır. Ayni zamanda 
1
i ~ ~Ilı göstermektedir Habeşistanda yağmur mev· 

'-~•ti ' inamı ıiyui ve Loodra (a,a)-laailterc ha· simide yaklaımak üzeredir. 
''~ 1 lll•lafillerini ıon de- rı"ciye nazm B. Eden Yunan 

1 'll1ad· dit." b. -----"allı •rmektedir başvekiline g&nder •' ır 
tı_ı, ıa' la&lı6mtt ve mille- telgraftı; ltalyanların çok S URIYEDE 
~~'-"-t" Alaıan-Amerikan şiddetli hücumlarına karşı } -1- tı~~:D birbirine savur · kahraman Elen ordusunun Kanlı grev er 

• .,..,,d 
111 

•e tehdit mer- kazanmış olduğu yeni par- oldu 
"''~-,,~•·. bu gazeteler lak muvaffakiyetleri sevinç· 
"'•-., ~•ıden pek çok k 
ht 1-~i!Y~t biısetmesi ga- le haber aldığını yazara 
~''"•dır. bayranhtını bildirmiıtir. 

"'~ a' tıcr&be ile aabit- -----

--~ .s-. •ru. ıaıeteıeri an- Vltidan on bin kişi 
~~ı.,11111~ Y•pmatı ıı&ze 9 

llt L IDıllet ve bOkümet• çıkarıldı 
~ı,:;•hade b&yle şiddetli 

YaplD•i• koyulur- Viıi (a.a) - Son on beş 
ala zarfıada Viıidea 15 bin 

kiti çakardmııtar: 

Beyrut (a.a) - Tas ajaaıı 

bildiriyor: 
Suriyede nümayişler olmuş, 

poliılerle halk arasında çar· 
pışmılar olmuş ve bilhassa 
talebeler arasında yaralılar 
faıladır, aynca bir[çok kim· 
teler de tevkif edilmittir. 
Şam, Halep ve Humuıta 

ır••l•r de••• etmektedir. 

Çiçek demeti • 
yerıne ••• 

Pratik iıık - Havuç, marul ve eoginarın bu kadar 

metli olduğu bir samanda sevgilime çiçekten blket 1 
aebıeden bir dem•t takdim etmek daha mutahk olmd 

acaba? 



S&lllPI 2 (GıttlN SiSi) 

AU>I-

10$ESI_ ...... şehir Haberleri_ DDITORUI ---
Sinir ve baş ağ ıla
nnakarşı ne yapmalı? 
Rontkendea çok fayda Tardır. 

Be1in inmesi - Anıızın, yahut çabuk 
kendini kaybetmek, duya-u ve hareketten 
kalmak, bltlln •lcuda veya bir parçHına 
i•e• bir hatalıktır. 

Ylı morarır, bir tarafa ejrilir, nefes 
slrlltlll alınır, verilir; nabız farklı olur, 
lauta bayıın kalır. 

Be1l• inmeai daima, beyinde bir kırmızı 
kaa damanaın patlayarak beyne kan akma
maclaa ve aadir olarak beyin damarların

••• blriala tıkanmaııadan ileri ıelir. 

Hekim ıelinceye kadar, hastayı baıı 
ylkıek olarak yatırmalı, baıını ıo;uk 
bealer koymah, ıillilk yapııtarmah, bacak
Jarıaa laarclal ıeıdirmeli, hemen bir tenkiye 
,.,malıdır. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Çiçeiin solmaması için 
Elblıe yakalanna, ppkalara çiçek tak· 

mak çok modadar. Takılan çiçekler ekae· 
riya yapmadır. Taze çiçek takılırsa, uzun 
mlddet tazeliiini mubaf aıa etmesi içia 
kolay bir ual vardır: 

v. u. Meclisi 
~~~--..-------~~-

ME C LIS HER GÜN ÖÖLE-
DEN SONRA TOPLANACAK 

Villyet umumi meclisi din 
öileden sonra viliyet salo
nunda B. Fuad Tuksalın 
riyasetiade toplanmıı, vill-
1etin 941 masraf bütçesini 
müzakereye baılamııtır. 

Evveli, mecliıin içtima 
devreıi nihayetlenmek tlzere 
olduj'undan m 11raf artırıla
rak her gün öileden ıonra 
içtima edilmeğ ~ karar veril
miıtir. 

941 masraf bütçeaiain 
mizakeresine geçilmiıtir. EY
yell meclisi umumi azaıının 
ye•mlyeleri hakkındaki 22 
bin 150 liralık tahıısat ka
bul olunmuı, sonra huıual 
mahatebe mtldilr, memur ve 
m&stahdimlerinin ücret ve 
harcırah ve daireler masrafı 
300,320 lira olarak teıbit 
edılmiıtir. 

Bu kadroda ihtiyaca göre · 
faılalı" yapılması da kabul 
edilmiıtir. Tahsildarlmrın ıa· 

yısı arttırılmıı, fazla tabıilit 
yapmak ve vilayet b&tçesia
deki açığı kapamak için 
muhtelif ve lüzumlu esaslar 
tesbit olunmuştur. 

Sıbbat biitçesinlo müıake· 
reıiade sıhhat müdür& ve 
ve hastane baş hekimi iza · 
hat vererek tahsiaatın çojal· 
blmaııaı istemiılerdir. Uıun 
bir mü:nkereden sonra 
vali, vasiyetin ehemmiyetli 
olduğunu ve sıhhat btltçesi· 
nin tekrar bütçe encüme· 
nine ıevkedilerek orada 
ııbhat müdürü ile memleket 
b .. ıtaneai baı hekiminin de 
iıtiıakiyle tetkiki ve tahıi-
satın uttırılmaıı husuıunda 
bir çare bulunmasını teklif 
etmiıtir. 

Bu teklif kabul olunmuf 
ve bugnn ıaat 14 te tekrar 
toplanılmak üıere müzake • 
re1e ı. ihayet veril mittir. 

yok-1 Asri kabristan
Çorap yırtıklarını tamir etmek için kul· 

....... pamuk tiresiaden alarak çi,etin İşi olan 
ıapını tamamlle ıarmah. Sonra bunu ıaya 
\11tc ••ı'mau. • • • • ·• • · ---11~ .. ~.~a•dım 1 

Ba tel hem saptaki yaıhğı muhafaza 
eder, hem de takılan yerin kirlenmeıine 

d~ hir eami 
y&f=ılacak 

mul olur. 

•• 
Saçları parlak, yumu

şak olması icin 
Saçlana parlak ve yumuşak olması için 

bat yıkaa .. ktan ıonra hafifçe ıııtılmıı 
tlyltı havlu ile ıaçları llurulamık lizımdır. 
Havlu yaılaaıaca onu bırakarak diferini 
almalı. Bu ıhk friksiyon batın derisini 

pembelııtirerek saç kakleriae kuvvet ve· 
rir. 

. ----·----

Devairi resmiyede iti olan 
yokıullara bir yardımda bu-

lunmak ve itlerini kolayca 
halletmelerini temin eylemek 
için yardım severler cemi· 
yeti tarafından bikimlik yap· 
mıı bir bayan tavıif olun· 
muıtur. 

Mahkemelere v~ hOkümet 
dairelerine iıtida yazmak 
iıtiyenler her çarıamba gll· 

nü öjleden sonra saat 15 le 
Halkevine giderek bu dilek· 
lerini meccanen yaptırabile
ceklerdir. 

--o---. 

BORSA 
Pratik ev bilgileri 22.2s - 2s karuıtan 637 
Allmiayum tencere •e cez•e kulp ve çuval llzlim, 9 kuruştan 75 

Mplanaıa ıı111ırkea eliaiıi yapmamaları için ton kumdan, 19,75 - 20 ku· 
ruıtan 40 ton fasulya, 

tutacatıaız yerlere bir ııra ıicim 1armılı· 
28,75 • 29 kqruştın 104 

11aıı. Kapakların liıntilndeki tutacak yere 
çuval ıi1am, 59 - 70 kuruı· 

maatar 11kııtırıp kapığı daima bu manta· 
iki b d 

tan 17 balye pamuk sabi· 
rıa aım an tutarak kaldırmak da ayni t 
makıada 1arayan faydah bir tedbirdir. ı 

mıı ır. 

* •• 
·· Orfi idare üç 

uzatıldı Saç tarakları 
Saç taraklarını ıık ıılr temizlemek icıp 

ecler: Sabunlu ıa ile temizlenmesi biraz 

slçtlr. Gayet çabuk tewizliyea bir usul, 
lttaılae babrılmıt bir pımakla silmektir. 

Beazlali pımuiu tarığın ditleri arHına 
iOlsarak ıllmelidir. Beazin kirleri erlttiil 

ltla tarak çabuk timialıair. Pamuta ltlr 
kas d.ta cleflıtlrmek ,.rttır. 

ay 
Ankarı, ( a.a ) - BilyDk 

Millet Mecliıi altı viliyette 
ilin edilen ve milddeti üç 
ay temdit edilmiı olan örfi 
idarenin daha üç ay mud .. 
detle temdidiae mllıaade 
edllmııi huıuıuadaki bıı••· 
kAlet teıkereıiai mltttfikaa 
k.W etmi,tir. 

-o-

Memnuniyetle haber aldı· 
jımıza göre ihracat tacirle 
rimizden bay Ahmet Ragıp 

ÜzDmcil asri kabristanda 
blitün müıtemilitile bir ca· 
mi inıa attumek iıt.,dijini 

belediye riyasetine bildirmiı
tir. 

DDn belediye reisi doktor 
Behçet Uz beraberinde Ah· 
met Ragıp Üıümcn ve be
lediye baı mühendisi bay 

Cahit olduğu halde asri kab· 
ristanlığa giderek inıa edi· 
lecek. camiin yerini tesbit 
eylemiıtir. 

--ıo--

ithalat eşyası 

Şehrimiz ilh11lit tacirleri 
dıı memleketlere ıipariı 

edilecek itbalit enaıı hak
kında yapacakları teıebbllı· 

Jerin hazırlı~ larile uğraımak
tadular. 

Ticaret vekiletine bildi
rilmek üzere hazırlanacak 
ithalit eşyası liltesinde bil· 
baaıa kahve, otomobil l•ıtiji 
ve muhtelif kumaı vard1r. 

--o--
•• 
Odemiı 
Kaymakamı 
Ödemiı kaymakamı B. 

"lbıa11 Kuden din Ôdemiı· 
t .. felarimiıe ı•lmlıttr, 

CASUSL 
AMERiKA 

(98) Y aıan: Halli 

En anud kafaları ıe•ıetir, 
kanallarını ceryana ıetirir feaıl 
tir. 

o, öyl" bir ilettiı ki fevkall 
meli haiz olmakla beraber pek 
metler ıörmeketedir. Fakat b11 
edilen muvaffakıyeti temin içi• 
ha11ıs tarafındın idare olualll 

tur. f 
Biz burada bu Aletin mubteli 

den bahsedecek değiliz. Bizim 
mız yalnız Amerikan zabıtasını• 
poligraftır. il. 

Bu makinenia nevi Keel~rdı~ 
bir cinayeti, bir kabahıtı, ıııll lf 
dana komak hususundaki marif• 
bıyret verir. 

Bu ilet iılemeğe baılanıi• .... 
yahut falan ıırrı ifta etme1i tı 
maz. 

O, tatbik olunan adamın 111• 

gizlenmiı olan ıeyleri ortaya ko 
Çok kerre öğrenilmek isteail .. 

eleye dair hiç bir ıey söylem••· 
dimağda öyle bir şey yoktur. 

Makiae iıle:neie baıladıiı ıaOI 
tatbik olunan ıahıın dimağı attl 
liğini ğöıterir ve kaydedir. 

Bu muvazuizliği müteha••• 
nabzından anlar. Çtlakll abıı ıid 
"'•UIC U•9l•r, .. v ... • leelr:•i laall.0 

dan sonra da dimai• akseder, • 
sahibi de ıayri ihtiyari itirafa 

Hatti o, bu itirafın farkıad• 
maz. Hele kalb fazla tazyik• 
edemediği ve ıabibinin bu ııbr• 
mili edemiyerok kendinden geç 
olar 

Dikkate liyiktır ki evvelce k 
rulan ıeyJeri iakir eden ıablf. 
kalbe yaptığı tesirin ıztırabi1I• 
mağı uyuımazdaa evvel • Jnklr 
itiraf eder. 

Sağ kolun di11eğinin tlıt tar• 
baıuya bağlanan makine barek 
diği zaman macrimin bacakları• .. 
luının titrediği gör&liir. 

Bunun ilzerioe milteha1111 •• 
ıını eline alır ve neticeye kadat 
nabızda kalır. 

e:a :c 
OQ• o ,. 
B O"" .. .. -· -,, = '< ... 
-· • 1 -O"" -o er 
!: ': • _.r -· .. .. . ... . -· -..... , .. , ... ~ 
a ~: o-·· .. --
e~~ 
llr .. " ..... 
- "< -·r· .. . 
o"< -•• «I • 
~Nır • • c: 

i:S 1 
:~· 

- Sonu 
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~t4~A~V~l~~TU A O 
ek DALGALAAI 

~2 HARP SAHNELERi 

ıl[-İY~ ;;da-11 HALKIN ..... ,....,....,.... [ ~~!.!~ 1 ---G-u-·z_e_l_b_i_r_d_ü_şiı-. o-üş 
SESi HA KIN SESiDiR 

~"°"'•nı 
~~ 

til benim.. Sevdiiim kııın 
öldürdüm 
Yalnıı bu vakada anlaya· 

madığım bir nokta varsa, 
o da gemi taifelerinin beni 
tanıyıp ismimle çığırmıları. 
Halbuki ben bu gemiye ilk 
olarak girmiı vo Salim kap· 
tandan başka birine ismimi 
ıöylememiştim. 

- Bunu ıize biraz ev\·el 
de söyledim delikauh. Ar· 
kadaılarım aiıi. ben unne· 
derek bu hatayı işlemişler. 

- Heyır ben bunu bata 
olarak &ne sürmtiyorum. 
Y alnıı ismimin nereden 6i· 
renildiiine hayret ediyorum. 

-Sonu var-

"Gök kubbenin altında 
yeni 1'ir ıey yoktur.,, 

Derler • Belçikah bir alim 
buna bir misal daha göste
riyor. Vat Diz Neyin mil
yonlarla çocuğu halli bü
yllkleri eğlendiren Mikey 
fareıi de evvelce mevcud 
muı. Mııırda yapılan bir 
hafriyatta tlç bin sene ev-~ 
vele aid bir mezar bulunmuş. 
Ve bu meıardan aynen Mi 
key fareye benzeyen resim
ler çıkaralmııtır. 

( 0 ) U yor? ] Aldığımız bir mektup : 
..._...._.~ ............ Sinemalarda gerek fi im başlamadan ve gerek ara yerde 

ı 
ı 
ı 

Ç 
ablikı, milli ve içtimai v cizeleri ihtiva eden yazılar ılı· 

ekirge terilse ve bunu sinemacılar tatbik etse çok büyük bir hlı· 

K • f mette bulunmuş olurlar. 
OOServeSI • Böyle vecizeleri de mütefekkirlerimiz, muallimlerimiz ya· 

Baı:an milyonlarca çekirie zarak şehrimizdeki sinemalaıa göndermek lütfanda bala• 
bir araya gelecek kara bu- ourlarsa onların da bu şereften bisseleriolur. LIUfoa btt 
lı.. t halinde konuduklın teklifin yazılmasını dilerim. 

yerde yeşil olarak ne yarsa, HALKIN SESi HAııı· SESIDI 
bütün nebatları yok eder. n 
Bu ıebeple bütün köy, ka
sabı balkı çekirge imhasına 

çıkar. Cenubi Afıika hüku
meti, memleketinde çekirge-

lerin imhası içia bir çare 
bulmuıtur. Halkı çekirge 

imhasına teıvik etmek için 
baıı konserve fabrikalarilc 

anlışmıı, fabrik11.lar balktaü 
para ile çekirge toplamığa 

baılamıılardır. Bir kaç kon
ıerve fabrikaıı, çekirgeler-

den teneke kutular içeri· 
sinde konaerve yapmaktadır. 
Çekirge konıerverleri, zen
cilere satılıyor. Zenciler in

dinde çekırge konservesi, 
en IUks yiyecektir. 

-o--

Amerika da 
matematik 

dersi 
Birkaç ıılin evvel Ameri

ka birletik devletleri Maarif 

Nezareti tarafından neıre

dilen bir iıtatistikte mek

teplerde matematik dersin 

en zor ders olarak gösteril· 
mittir. 

Talebeler en ziyade bu 
deratea zayıf not almakta 
ve imtihanlarında gene bu 

dersten dönmektedirler. Di· 
ğer derslerden dönme nis-

beti y&zde 12 dir. Matem•· 
tikten ise yUzde 22 den 
fazladır. 

Matematikten ıonra Ame

rikan talebelerine en g6ç 

gelen der• yunancadır. 

~ 

Manisa Oteli 
Keçecllerde Lale Si· 
neması kar,ıaında 

KUŞADASI OTELİ 
Keçeciler Hacı Sadullah 
efendi aokaiında Salih 
Gazoz fabrikası karıısında 

Bu Oteller lzmirin en 
temiz ve en ucuz otelleri· 
dir, lzmire gelen bütün 
mi1afir ler bu otellerde 
mısafir olurlar. 
n•• .-r~-

insanlar ne za- ŞarkiTürkista 
man ırülmeie nın haritası 
başlamışlar? 

Buse gibi gülmek de be
şeriyet bayatanın nisbeten 
yeni bir devrinin icadlandır. 
insanlara bcuıiyen maymun
lar naaıl giUmliyorlarsa ilk 
insanlar da gülmüyorlardı. 
İnsanlar, bazı ef'alin, kendi 
malümatl rı sahasını tecavüz 
etmekte bulundujunu anla
dıkları zaman gillmeğe batş
lamıılardır. 

lhtimalki ilk handeler, bi
rer hayret ve taacsübün ifa
d esi idi. lrısaniyet miitehas· 
sısı Morriıonun miltalaası 
budur. 

Zira aiıın açılmaıı ile 
beraber 11k sık ıolun alın· 

mas• baıka bir tekilde ifa
.de edilemez. İnsan, bir hem-

cinsini, bir derenin kenarın
dan öbiir kenarına atlamağa 
çalıprken suya d&tt&ğila 6 
g6rllace, auai tarzda baıka 

bir insanın boğulduğunu 

görmiı oldeğu cihetle gül

müf, yani hayretini endite 
ile ifade etmiçtir. 

--o--
Amerikada 
Kaybolanlar 
Am~rikada 1937 ıeneain· 

de 1101815 kitinin kaybol
dukları poliaçe teabit edil
miıtir. Bunlar haydudlar 
tarafından kaçırılmıı değil- .. 
dir. Alacaklılarından ayni· 
mak iıtedikleri karılarından 
bunlara benzer ıebeplerle 
kendi kendilerine izlerini 

1893 senesinden 1935 ı•• 
nesine kadar Aıyanın orta• 
ıında ve babuıuı Şarki Tir• 
kiıtanda tetkiklerde bulaau 
lsveçli ilim Sven Hedla tim• 
diye kadar doiru barit .. 
bulunmayan bu yerleri• laa• 
ritalarını da almııtı. 

54 pafta teıkil edıcek IHa 
ritauın tabı altı ıeaede bite
cektir. 

Milyondan bir mlk,-. 
üzere yapllan bu buitalar 
için ' lneçli ilim birkaç defa 
hayabnı tehlikeye koymat• 
tur. 

1935 senesinde Şarki Tir· 
kiıtan halkı Çin blkimiJet 
ve idaresine karıı kıy .. 
ettiği zaman Svea Heclla 
iki ateı araıında kalmıı •• 
kih öteki, kih beriki tanf· 
tan defalarca te•kif edil• 
miştir. 

Bu bAdireleri atlatbktaa 
sonra kırk ıenelik mualll• 
nin mahsul& olan huitalan• 
nı Avrupaya nakletmiı. ilk 

pafta eski Uygur k&ltllrlD 
merkezi Turban lıavaliıl 
aittir. 

--o----
Su ayeırının 

kuvveti 
Su aygırı, cü11eai çok iti 

y&k olmuına ratmea ıa 
tında d6rt nala kopbllece 
derecede çok kuvvetlidir. 

kaybetmiılerdir. B&,ak 
inamı bulunmuııa da arala 
rında bir daha görllamı 
olan pek çoktur. 

i Dr. Fahri Işık 
• lınıir Memleket baataaHI 

80~°AL~İır Asri Sinemaya k0\T1~ri,1~ 
• RoDtkea mlteha11111 
: Roatk•• ..,. Ele~trlll teda•f af 

1 - Tiirkçe ıözln ve şarkılı YILDlZ SULTAN 
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RA O 
GAZ E TESIND E 
Balk nlarda Alman t zyi • 

ki ve sinir harbı devam 
ediyor. Berlinden Yugo lav
yayı okşıyan bir hava esiyor. 
Bu hava her yirmi dört sa
atte bir değişmektedir. 

Politikanın Berlhı muha· 
biri Alman hariciyesi dına 
beyanatta bulunmağ mezun 
bir memurun şağıdaki söz· 
ferini bildirmiştir: 

"-Almany - Yugoslavy 
milna ... ebetlcri normaldir. Ya· 
pılmakta olan müz kereler 
hakkında beyanatta bulun · 
mık vakitsizdir.,, 

[HALKlN SESl) 

·ş bir k d •• •• y Zil 
Kemerde şimendifer yolu üzerinde kıs· 

kançlık yüzünden çok feci bir cin yet ol
muştur. 

Mahalliude y pbğımız t hkik t şudur: 
Halkapıo r Şay k f brikasınd çalışan 

Tahir oğlu 20 yaşınd Kurtiş Hepgüa bah· 
riye namında bir kadın yüzünden ayni fab
rikad ç hşen 19 yc.ışl rıud bulunan Ya· 

l şaran yolunu keserek tecaviizde bulunmuş
~ tur. 
1 Arıdarınd müu k şası ile 

e •• o •. dü 
başlayan kavgn bil ~ h re büyümüş ve bo
ğuşmaya beşi mışlardır. 

Kurtiş taşıdığı bıçağını çekerek Y şarın 
üzerine saldırmış ve bıçağı gelişi güzel 
apl meğ bıışmıştır. 
Yaşar aldığı yaralard n müteessiren öl 

mü tür. 
Kutil bıçeğiylc kaşmışsa da cinayeti ha

ber lan zabıtnmız derhal Kurtişi bıçağiy
le b rnber snldoodığı yerde yak lamış ve 
adeletin peuçesioc teslim etmiştir. 

Bu haber Berlinde mDza-
kereler yapılmakta olduğu- Ga i T a 
nu gösteriyor. Yugosl vya- " 1 

• pa
ha-DID, istiklalini tehdit eden GE LERI ve - rator u 2'u 

---o----' 
F lib Rıf.~1 

Yeni harbin iok• 
kararlarda değil, eff 
niı ve bav larda 1

,_ 
mek icap ed r. 1'• 
teri ne kadar g 
genişlesin, hava f' 1 
h-kimiyet şortları lı~. 
tice üzerinde k•t; 
olmnk ls ıymetioi ~ 
mez. Aoglo-51~ 
m ğlfıp olacakları~' f 
etmek için, idd~ 
tarzda ileri sürllld , 
"logiliıleri denizler ' 

bir vaziyetle k rşıl şırsa mu- J " w d h • • 1 • t d 
~:~:~;i~. edeceği tahmin eca uze ugr~rsa ~~~; :a -- ıs . { a a ili .. 1 11ill • tırmıy cagı ve li~ 

Afrib:a ve şark b• 

Şarki Afrikad ltalvan hal har~ ~~cegız HOrıget ve memteketm t 
ıomalisioden başlıyarak Ha· • "' b 

sonra 

rar istikametinde devam Ncvyork (c.a) - Nevyork t, amamıueti ugrunda Atin , (a.a) - Ber eranın 
S t · zaptı dolayı ile Yunan gaze· 

eden İngiliz ileri harekit.ı un gnze esı y zıyor: ı·cabederse 0" leceklerı·nı H l r.. h d d b 1 teleri sevinçle geniş yazıl r 
muvaffaklyetle devam edı- u rp ışın a u uu-duğumuzu iddia edecek çok ynzarak iki aydanberi dur· 
yor. 

Resmi tebliğde zaptı bil
dirilen Cicika Dagaporunun 
150 kilometre şimalindedir. 

ltalyanlar Harrana mlida
faaıı için Somaliden aıühim 
kuvvetler çekmişlerdir. Hini 

hacette Adisab~ba yoluyla 
merkezi Habeşist odan da 
milhim kuvvetler getirebilir
ler. 

Bunun için Cicikayi zap 
teden kuvvetler ancık Ber· 
beradan ilerliyen kuvvetler
le irtibat temin ettikten 

kişi kaim mış olsa gerektir. bildirdiler maksızan devam eden büyllk 
Bugünkü gerginlik barbı bir 0 logiliz zaferlerini tebarüz 
emri vaki yapabilir. Bir Atina, ( a.a ) _ Yun 0 ettirerek diyorlar ki: Erit-
Amerikan gemisi hücuma işçi feder syonlan mümes- rede Habeşiıt ndaki 300 bin 
uğr r veya batırılırsa biz. fi. siller hey ti Kaval dıı ybp· Italy n askeri ümitsiz olar k 
ilen barba gireceiiz. son akıbetlerini beklemek-

--o--
Yardım la 
hası kah 

d di 

-

Vaşiogton - Londra r d
yosu S. 8,15 resmi tebliği: 

tığı bir topl nhda Garbi 
Traky ve M kedonya aba-
lisinin hürriyet ve memleke
tin t m miyeti uğruud icap 
ettirdiği takdirde ölm--ğe 

h zır t1lduklarının Krala ve 
başv kile bildirilmesine ka
rar vermiştir. iş müste~arı 

tcdirler. Brit oya orduları 
it lyac imparatorluğunu ha
ritadan sildikte sonra bu 
muazza:n kuvvet başka bir 

cepheye gitmek üzere hazır 
bulunacaktır. 

---o--

zaptedeceğiı!,, 
Önümüzdeki . 1•.:,,ı 

böyle bir şeye ıbtl ~ 
olmadığını göstere' 

ti 
son tecrübeler ve 

/1 

Jer mevsimi olı• ' 
Bu yazdan soor•• 1J 
muk vemeti muıde 
rine bir başk•11' ~ 
mukavemeti muade

1' 
çeceğe benziyor. 

Yangın 
Baş aogı~~ 

Keçecilerde b a 
caddesinde fett• t 
Kilrkçü Arif HikOSeb; 

ıonra rlarraraya taarruz baş· 
lıyacaktır. 

Mümessiler meclisi lr:ıgilte
reye y pılacnk olan 9 milyar 

100 milyon Türk liralık tah· 
sisatı 55 reye k rşı 337 rey 

Bay Dimitrakos söylediği 
bir nutukt demiştir ki: 

- Cephe gerisindeki işçi 
sınıfları da ateş hattında 
bulunan delikanlılarımız gibi 

Draç 
Bom 

Dokları 

la d 
dilzden dükkind• -
olduğu yanık '°~0 
taban tahtalarıoıll ,1 

BÜKREŞTE 
218 Papas 
mahkemede 

-o-

Bükreş (a.a) - 218 p paı 

geçen 18 kanunusanide ibti
lil hareketine iştirak ettik-
lerinden do) yı askeri mali
kemeler..: verilmişlerdir. Bu 
papa1lar1n hepsi v zifelerin
dea çıkarılmışlardır. 

Hambor2u 
bombardıma
nında 57 
kiŞi öldü 

Hamborg (a.a) - D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 13-14 mart 
gecesi lngiliz tayyarelerinin 

limanı bombardıman ettikleri 
sırada yaralıların bir kısmı 

daha ölmOştür. Ölenlerin 
adedi 57 ye çıkmıştır. 

ile k bul etmiştır. Meclis la
yihayı hiçbir değişiklik yap
madan ynen kabul etmiştir. 

Rozveltin se
yah t gizli 
tutulmaktadır 

Vaşington (Londra r dyo
su s. 8.15)-Amerjka Reisi
cumhuru bay Ruzvelt Tren
le Vaşingtondan ayrılmış ve 
sey batı gizli tutulm kta· 
dır. 

B Ruzvelt yrılmazdan 
evvel Hollanda hariciye na· 
zırı ile görüşmüştür. 

• 

her zaman mütecavize karşı 
bir scd teşkil edeceklerdir. 

---o---
Yugoslav 

zırl r 
Berline mi gidigorlar? 

Kahire (u. ~ -Arnavutluk

t Draç dokları şiddetli bir 
surette bombalanmıştır. Düş· 

manın motorlu vasıtalarına 

Tepedelenin şimalindeki dOş· 

man kamplarıca isabetli hü· 
cumlar y pılmışbr. 

--rlllIII--

sile yangın başlang• •' 
gelmiş ise de dü""rı 
kırılarak ateş baıtıb' 
dükkin sahibi 

tır· 
muamele yapılaııŞ 

-o--

H ırsııl•~ 
d• s 

CICIKA KestanepazarıD ecssi' 
eğlu Ali Riza , . - f•"' B~lgr d (o. ) - Başvekil ZA PTEDJLDJ marangoı Mustı d'i 

Svetkoviç ve hariciye nazı- , kıymetindeki reJS 
·ı· rı Merkoviçin dün Berline Nairobi, ( 8 • ) - Resmi dığından rende 1 

gidecekleri b kkınd bura- tebliğ: yakalanmıştır. ,_,P 
da şayialar deveran etmiş· Şarki H beşistanda wü · § Kemeraltuıd• t•~ 
tir. him bir şehir olan Ciciga teni Ihsan ve M"'t•'' 

Ingiliz kuvvetleri t r fıad n l'f Kemal muhte ı .,,.f, 
zaptedilmiştir. f;o>'" --m-- terzi Mehmet ,ıdı 

em vapu- ATINA BELEDiYESi ~::·!~:.~;:;;:' :i~ 
daki y - B Rozvelte k ıaamıştır. i •• •• •• ı d ee • § Als ocak r-f eiı~; 
so ' uru altı madalya desinde OsmaP ~el'jı 

Berlio ( a.a ) - Bıemen lbrahim oğlu ~~ 
traoaatlantikindeki yangın V rdi· Riz oğlu Must9~,, 
yni gOaJe b stmlmışhr. Ati na ( .ı) _ Atioa be- lbrabimin fırı ot•" I 

Zarar çok ağırdır. Yangrnın tediyesi Amerika COmbur- tarafından ça 10 ıı'' 
nasıl çıktığı ani şıi n mış ol- reisi B. Runeltc f hri hem· çuvAh diğer suçlıJ " 
duğund n tahkik t devam şehrili ile Atine altın ma- ğından y kalao~::. 

etmektedir. daly ınaı vermiştir. lar elde edilıııff -

MiLLi PIY ANGO M ~· LeRINIZI ( A DeT) Kl,eslnden alımz.. Çorakkapı Poliı e
1
r 

kar 111 No, 864 Haıaa fahala ONDER T• 


