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, 11ıoslavya da 
llıreaa aıreceK mi ? 

---o--
Sob alınan haberlere 

bt~fa'lleb~kılırıa Belgrad 
llaiy ta, ıtrdı arkası kesil· 
'•tt~: 9

e gittikçe şiddetini 
dala, ~rı Al1:nan tazyiklerine 
Gıiyer ~zla mukavemet ede· 
ı,,1111 t • Berlin ile bir n-

~•l•ttlc~ınıalamaya mecbur 
llıolı, . 1'· Amerakamn de· 

•ııle cLta b& re yapmaya başla· 
IOal, Y~k yardımların Yu· 
lb&b· 

9 nıılleti üıerinde pek 
l&re~rıı teıirJer basıl ettiğini 
•d,111 le Alnıanya Belgradı 
t. tebd~llı ıılnıtırmığ•, hat
t._,, ıt etaıcğe koyulmuş· 

Y11roıı 
)erler' d •vyanıa bir çok 

ııa e • ·ı· lt ~ lhgı ız başvekili 

•ı•delllerika cumburreisi Je
li Pr Y•pılan tezahürler na. 

opaa d 1'rett •n acılarını ciddi d,, ~I teliıa düıürdüğün· 
1aı.._111 rıı-anları, Yugoslav 
lati,,ı lllaaını hal buıuıunda 
taaitti 16ıtermeğe sevket-a r. 

~"" 8 lltıaa le • elıradda fiç na-
dit, .. ~bıfieden iıtifası ve 
ttı,~ a lrhaha d . i tıf ct-
t' "''' b •çt, b 

1 
e olunması, ba-

dipJo ... u Uaan bazı Yugoslav .. ....ti, 
tler h rnun ıon mDuke-

ai•lilc ~ldcuıda memnuniyet-
11,,llıa~ •teraıeleri ve bazı 
lat..delc·arda demokrasiler le
t&aittir :c'11 6y•yı;ler isbat et
t~~ltı bı ugoslav umumi 
'-ıç te u Yeni kararlardan 
"'· IZltQırıun kalmamıı· 
Ş;'lıd· 

~llra~İ Yugoılavyanın böyle 
~'çirditi •e ~ereddütlll anlar 
a,• dip) bır devrede Ingi-
ql 0111, •• 
ij '-lcerı •ıııne, hattı ivgi· 
f taa v, IZlakamlarına mü· 
ı1'••1or ~~ıtacel bir vazife 
~ l 'lfuı 1 bu vazifede lngi· 
... ~"l'rd ve kuvvetinin Bal· 
~d •rı b' ıaa 1tı1a1 ih ıç te uzak bulun· 

•ttaad •aı ve llpat et· 
tıa ibarettir ... 

~ SIRRI SANLI 

\t tıtlKAYA 
~llid •. 1 en us er 

,.t.!~riliyor 
l~''-'1aı ' ( • ·• ) - Royter 
"ltl il d' J ııı.ı bild· . ıp oınatik muha· 
""'-d ltı•or· C • • 
.A_ · ' 1 

• ıraıbe denı· :-... "' ... t._ •tik dıger yerlerde 
L_~ı 6ı~~ 29 sene müddetle 
~ 'flQ • , ~ ... d luraya verillllesi \. ,. • Bii rı.L • 
'- ltltıilt Yu& Brıtanya 
~'tl"I Anıerika hük6· 
1.. ft, L ''••ında aelecek 
,,....,,_ Olldr d • 
'ı tdh 

1 
• bir anlatma 

•ı... tcelır B ,._. ,ılc ~ ır, u hususta 

'--."ile ••• ~erika mntebas· 
"-• t •dar loılliı me

•rıfında 

.. 

... 

HARICİY . VE- Çarb b zap-1 
KIJ ... IMIZIN tında lt~lyan· 

-o lard n hır al-
B. Edene gönderdiği bayla se ·z 

telğraf yüz esir alındı 
Ankara, (o.a) - Hariciye 

vekilimiz Şnkrü Saa açoğlu 
Kıbrıstan ayrılırken B.Edene 
aşağıdaki telgrafı gönder· 
mittir: 

Ekselins ve aziz dostum, 
bizi fevkalide müteha11is 
eden unutulmaz bir kabul 
ve misafirperverlik gCSrdO
ğümüz bu gOzcl adadan 
ayrılırken derın dostluğumun 

çok samimt teminatını zatı 
alinize t~krH etmek isterim. 
Keza mlilikabmızın aramız
da mevcut tam görüş birli
ğinin bir kerre dah mü§a· 
hedeıine imkan verdiğıni de 
ilave etmek isterim. Size 
aziz doatum iyi güzel bir 
seyahat dilerim. 

~-o----

A. Ajansını ı 
bir tavzıhi 
Ankara (n. ) - Huiclye 

Vekili ŞUkrO Saraçojlunun 
hiç bir ecnebi gııeteciye 

hiç bir mlUlkal vermemfı 

-lllllll-

Kebire, (Londra radyosu 
8.15) - Resmt lebliğ: 

Dün gece Sirinada Bri· 
tanya ve Avustralya kıtaları 
Çarbubu zaptetmişlerdlr. Bu· 
rada bir lbay ile 800 ıker 
esir ahcmıştır. 

Mussolini vaktile burası· 
nın ölünceye kad r müdafaa 
edilmuial muhafızlıuaa 

emir vermişti. Bir mOddet

tenberi muh sar altında 
bulunan bu yere Trablustau 

gelen tayyareler tar fından 
yiyecek atılm kta idi. ---................. ..__ 

HIT ER 
Macar Haricıue nazırını 

kabul etti 
MOnib ( .a) - Hitler dthı 

Mac r h riciye uaıırını ka
bul etmi ve bu esnada Al
mlln hariciye naz:ırı da ba· 
ıır bulunmuıtur. 

meler Hmimt bir 

v. u. 
Topl n ı ı a 

Vılayet umumi m clisi diln 
ögleden sonra v li B Fu d 
Tu s l'ı riy seti altınd so 
içtimaıuı yap illşlır. 

Bondan ao ra vii y t da
ımi eDCÜtDCD s.ı lığı i t.h -
bdh gız i reye y pıl 11 ı~. 

D~iaıt encüm~rıe Sırrı Ş ner"" 
(Foça), doktor K mr ı Örs 
(h:.rniı ), vuk t E enı Oı u 
(Ödemiş) ve R fık S dık
oğlu (Tir ) s ç1 1 ınışlerdir. 

Avukat B. Ekr rn Oı n 
daimi e cücn o aza ığ oa İD· 

tıbapl n su etiyle m clı t 
rafınd.rn gö te il o itimad 
arkad şl n ve k •t di namı 

i Ş fi ·z 

Senelik 7,5 Lir 
6 Aylrk 4 ,, 

YJ J ( 00) PAR 

clisı 
·h y t ver 

Valim::ı: B. Fuad Talı• 
eş ı.kür etmiıtir. 

Devamı 2 inci sahile 

n Şah0

nş hın 
ar sında 

a h ric·, ... 
zı ı ile ed 
mü ikatı 

Anluua-lran f hının yıl 
doğuml rı münasebetiyl 
Cumburrei irr iz ve lr n şahı 
Rıza Şah Pehlevi ar sınd 
teJgnflar t ati edilmiştir. 

Cumhurrciıimiı.ia telgriıfı 

şudur: 

Ali b ıreti bum1nyo Rıza 
Şah Pehlevi Ş.1binşab Iran 

Tahr n 

z tı eahirış hl rrnın yıl· 
dönüaıü mila sebetiyle en 
har ve s mimi tebriklerimi 
ve saadeti büro yunlarile 
kardeş Iran miıletinio ref b 
ve ikb li ha kındaki tcmen· 
nilerimin k bul buyrulm sı · 
nı rica ederim. 

Iran şahı reiıicuaıhurumu· 
zun telgrafı na hararetli bir 
cevapla mukabele etmiıtlr. 

--mm~-

---- -~ 

rasyona neşretmiştir: 
ı HU n iıtif2d eder 

iki mütt~fik memleket ar 
!ıl d ki mnoa.ebetler laa 
kında uokt i nazar t ea 
içia K birede B. Eed 
mül.ki olmaklığım tabii 
şeydi. K .. z orta prkta 
Britany ş.ıhıiyctleri ile 
temas ettim ve açık Ye 

mimi bir surette cerey 
eden görüşmelerimizin l 
t ref için de tatmin ed 
neticeler verdiğini ıöyle 
bahtiyarım. 

-------
1 giltere üz 

• 
Yugoslavya rı e 

oazırları is ıfa hava 
yapıla 
hücu 

Londra (a.e) - Britaa 
edtyorlar? Dzeridde dün pek az ba 

f aliyeti olmuıtur. Yal 
öğleden sonra iki defa m 
feriden Alman tayyartl 
uçmuı. ias uca ve mad 
z rar olmamııtır. Yalnız 
gilterniu ceuubi garbiıla 
bir rhire yapılan akın • 
elmuıtur. Düıman tayyar 
çok yüksekten uçarak be 
b atmışlardır. 

--lllDf--
Belgrad (a.tı) - Yugoslav 

kabinesi Kral naibi Prens 
Polon riyaıetiııde toplan
mııhr. 

Kabine azasından Ziraat, 
içtimai muavenet ve Adliye 
naznl rı istifa tmiştir. Bu 

naznlarıo her üçB de Sırp· 
tır. iaşe nazırınnı da istifa 
etm si muhtemel ir. 

istifaların başlıca sebebi 
Alm o ş rtlarını k bol etmek 

istememelerind ndir. 18 ki
şid n ibaret olan bine za 

ıındaa 9 ıu Alm D tarafta· 
rıdır. 

Mllcadele ıimdi btikGmet-

__ .. __ 
Y ni tip 

km ek 
Aıı.kara-Ç nıkkıle, 

dın, Hatay, Keyıeri, De 
li, Kocaeli, Zonıuldak, 
sa ve daha baıı vill1•t 
de tek tip ekmek uıall 



KÖŞESi_ DOITORUN ----
Cüm ei asabiye 

hastalı ları 
Merkezi cümlei asabiye hest hklarmda, 

bilhas,ıa gençletde, kırk elli )' şla ı ara· 
sında vakitsiz nüıiil isabet etmek, ayakla· 
rı• tutmaması, aallanma, kli ve ruhi vazi· 
yetlerdeki tagayyüratta mutlak eski bir 
freugiyi düşünmek lizımdır. B zı frengili· 
Jer kendilerini muntazam tedavi ettireme· 
miılerdir. Yara, çıban araz kaybolunca 
hastalık da geçti zannedilerek tedaviyi 
yarıda bırakmaktadırlar. 

Bazı frengiler de en kuvvetli tedaviye 
taannüd eder, yıllarca y pılan ted viye 
rağmen kanı temizlemek miirnküo olmıyan 
vak'alar vardır. B zı Nörotrop frengiler de 
wardır ki bılhaasa dimağ ve nühai evkiye 
ve Asaba Htaıır. 

Bu sebeple orta ya ta veyahud d ha 
genç yaılarda görnlen bu gibi esabi ve 
ruhi ve merkezi hastalıklarda herh•lde 
fıengioio tesiri olduğunu düşünmek ve 
gerek kanda ve gerekse belden alınacak 

ıuda frengi teamfilü aramak lizımdır. 
Frengi teamülü h tti menfi olduğu tak
dirde dahi yine !rengi tedavisi tatbık 
etmek icap eder. 

Zaten maalesef bu gibi h ilerde fıengi 
iliçlarının tatbiki den ma da belli baolı 
buıuıi ilaçlar yok gibidir. Bu vesile ile 
eskiden frengi geçirmiş olnn hastaların d 
sık sık kendilerini kontrol ettirmelerini, 
kaolarını muayene ettirmelerini, bir daha 

lhatnlatırız. 
Haıta olmak ayıp değildir. Frengi kap· 

mak mutfak sirayetle olmaz biç sunutaksi
rimiz olmaksızın da arızi ve irsi ıebeplerle 
insan frengi alabilir. Bu sebeple mayub 
haıtalaklardandır diyerek asla çekinmemeli 
ve derdini açarak tedaviyi ikmal etmelidir. 
Frengiye karıı bugllo tab bet ciz mevkıde 
değildir, fakat onun tali ihtil tlarıoa karşı 
çok kuvvetimiz yoktur. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

lneiliz Tu şusu 
Iagiliz turıusunu sevenler için bu turşu· 

yu haıarlamak z manı gelmiştir. 
Bir baş karnıbaharın çiçeklerini ayırarak 

ve fıkır fıkır kaynıyan tuzlu suda bir iki 
dakika haılamah. 250 gram çalı f sufyesi· 
ni ayıklamalı, üzerine k yn r tuzlu su 
dökerek haılamalı. (Eğer t ze beıalya bu· 
lunuısa onJarı da ayıklayıp ayın surette 
haıl•mıh). Dört beş t ne h vucu doğraya
rak beı dakika hışlam h. 

Bu sebzeleri soğu~uktan sonra derin 
toprak, ıırça ya porselen bir k p iççrisioe 
koymalı, arasına ayıklanmış kilçfik soğan· 
lar, ince doğraomı tatlı iiırmııı biber ve 
dövülmemiş tone halinde k nbib r karış· 

tırdıktan sonra üzerin t.teştcn iodiril...n 
fıkır fıkır k yn r 8İrke dökmeli. iki gnn 
durduktan sonra ni · keyi süzmeli, tekr r 
ateıe koyarak bir çeyrek s at kayn tmah, 
aonra ıoğumağa bırakmalı. 

Derin kap içerisindeki sebzeleri kava
nozlara istif etmeli. Kaynamış ve eoğumuı 
ol•n sirkeyi bir bardakla ölçerek iki bar 
dak kaynamıı sirkeye bir baı dak adi sirke 
illve etmeli . logi1iz hardalı denilen toz 
halinde hardal dan bir miktar ezerek sir
keye karıştnmı;lı. K varo:ı:lardaki sebıele· 

ria 6ıerini örtllnceye kad r doldurm h. 
Arzu edilen sebzelerin içerisine lıliçUk 

hiyar da karı ıtırı la bilir. 
Ka•anoılarıa ıiJılarını ııkı ıkıpalı ve 

tıiı erde ıaklamahdır. 

(AltkıN SESIJ 
_,. 

v. u. 
Topla tılar na 

Baştarafı 1 inci aahiledc 
Bunu müte kip meclis 

m saisioin hitam ermesi 
münasebetivle v li 8. Fuad 
Tukaal taraf1Ddan aşağıdaki 
hitabe irat edilmiştir: 

- Sayın rk daşlarım ; 
Mccli imizin kırk günden· 

beri devam eden mesaııı 

mütes oit, muhabbetkir ve 
itimutlı bir hava içinde geç· 
ti Vilayetin mab ili hizmet 
letind n hususi idareye ta· 
all6k eden işlerin matlüp 
surette bsşarıJm sını temin 
için hepiniz.in yürekleriniz
de taşıdıgıoız ve gözterİDIZ· 
de tecelli eden sabıt ve 
memlekete hızmet bakımın 
dan değerli gayu tler mu· 
ha11elei mesaimizi teşkil et· 
mittir ve etmekte dev"m 
cyliyecektir. Hepinizi tebrik 
eder ve hepinize &yı ı ayrı 

teşekkür eaeıim. 
Gelecek sene ayni vazife· 

leri el ve dıl biı lısiile gör
mc k ve karart ştırmak ıçin 
yine burada buluşacağız. 

Burad k lacak arkadaşları· 
mıı fiyetler gidect:klere 
de sıhb t ve st:lametler 
temenni ed riın. 

M clisimizın çalışmal rı 

hitam bulmuştur. Bu vesile 
ilebepini:ıi sı:vgi ve hürmttle 
bir kerre d ha selamlarım. 

Valinin hitabesi sürekli 
şekilde lkı lanmıştır. 

DÜN GECEKi ZiYAFET 
Vdfiyet umumi meclisıoio 

işlerini sona erdirmesi mü
nasebetile C. H. P. t rafın· 
dan lzmirp las salonluınde 

bir ziyafet verilmiştir. Ziy -
fette vali B. Fuad 'f uksal, 
Tümen komut nı genen\( 
Avni Ul r, mcbusl r, bele-

hay t ve di 
diye reisi, p rti baş\ı nı 

vukat Miiair Birsel, v li 
muavini, vW yet idare heyeti 

z sı, defterdar, emniyet 
müdürü ve muhtelif daireler 
ve bankalar müdürleri tica· 
ret odRsı e borsa b şkan· 
tarı ile matbu t mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Zıynfetin ortalarınd parti 
b şkanı 8. Münir Birsel bir 
nutuk söyliyerek bilh sse 
demiştir ki: 

- Dünya durdukça yaşa· 
yacak olan asil Türk milleti 
var olsun. (alkışlar) 

Türk milletinia başında 

aziz Milli Şı:.fı İoönü sai 
ol un. (alkışlar) 

Ht-pioizi aziz Türk mille
tinin s adetine ve kahraman 
Mılli Şefin sıhhatine kadeb
leriniz kaldırmağa davt:t 
ediyorum. 

Bu nutka cevap weren 
vali bay Fu d Tuksal da· 
vctlileri selaaıladddan son· 
ra h lk ihtiyaç ve hizmet 
lerİlli gprmekte imkicın ve 
kudretın mtis adesi nısbe· 

tinde çalış cakl rın kendi 
si e me .. ai rkadaşlorı na· 

mına söz ermiş ve bize 
meııut bir cuıniyet havası 

temin eden Milli Şefimize 

tazimlermi arı.etmiştir. 

Bu outuklaıt müte kip vi· 
liyet umumi meclisi azasm· 
dan Sait Prn r söz söyliye· 
rck ecdadınden mevruı Meh· 
metçiğio rubund doğ n 
ıtaat hislerini v li ve omu· 

tana rzetmiş, alkışl nmış· 
tır. 

Ziy fet geç vı kte kadar 
s mımi baspihaller içinde 
devam etmiıtir. 

Kahv 
Ha kında 

=Belediye reisi
mızden bir rıca 

Ticaret vekiletinden mın
tal a ticaret müdürlüğline 

gelen bir telgr fta, lzmire 
ıretirilen 440 çuval k hveoin 
s taş ve tevzi şekli hakkında 

bir t lim toame bazırl ndığı 
ve derhal göııderilec ği bil· 
dirilmektedir. 

Bu ebeple kahve s tı ve 
tevzi i i biraz gt-cilsmiş bu· 
lunınaktad1r. Talim tname 
gelir gelmez bükümleri da· 
lınde tevziata başlanecall tar. 

---o--
BOR S 

29 kuru~tan 42 çuval üzlim, 
7,50 kuruşt n 119 çuval balda 
29 unışt n 10 ton au nm, 
8 kuruştan 67 çuval &. um• 
dnrı, 8,50 • 9 kuruştan 112 
çuval ııobut, 57 70 kuruıtau 
104 balya pamuk Hblmııtır. 

Güzelyahda 56 ncı B\)kak
taki dut ğaçlarının bir kaç 
senedir budanm dığından 
sokak kap ık bir şekil al· 
mıştır. Ağ çlarıo bud nm • 
til için sokak balkı belediye 
reisimiz doktor Bt hçet Uz· 
dan rica etmektedirler. 

---o--
Polis o·vanı 

Pohs dıv m dün öğleden 
sonra emniyet müdürlüğünde 
adli kınm reİ•İ B. Sırrı 
Ad manın rtisliğiode toplan
mış ve b ıı kenu lar attibaz 
cdılmiştir. 

---o---
Birlik toplandı 

Zeytinyağı ihr c tçal r bir
liği dlln topl omış ve bazı 
karartır ahomııtır. 

• 

LMA 

• 
(100> 

Profesör Keelrio ifadesine gö!e' 
min vaziyetin ele ksül Amel, katbı lı,,. 
nesi ve nefes derecesi görülüoce 
sükfıact devreıi his olunur. ... 

Bunun üzeı ine yüksek seıte şu 

deme okuaur: k'dl 
Senelerdeubcri bazı şüpheli 1 

Yaptıkları esrare giz işlerle sizin ded 
· · d e t nız v rmış. Bu işe dair sıze ıra 1 

h t "h s6• uallere "evet.. ya u ayır,, 

cevap vercce-1siniz ! , 
Bund n sonra velev mesele ile 

ol mı yan bir knç sual sorulur· 
Mücrim musum [ise bu suallere 

nadiren cevap verir. k · 
Buodan s6 ıra esıl öğrenebilme bit 

len işi o suallnine ba laoır. F kat. ' 
t . ı ır• ler gayet sil«'fıactltS ve ter ıp e 

nur. . • ce"' ç el 
Her sualio arasınd mücrımıa 1ıılı" •i1a 

zırhyabilmeıi içia bir müddet bır• "~ a 
Tecrübe gitti«çe canlanır ve 1110 

fazl harekete gf!lir. Damarlarıo b' 
artbkça onun do nefeslerinde ve 
uıoda bir c n•auma görülür. .

1
, 

• dı 
Bu heyecan arttıkça mücrırn 

itirafa b ılar. "k•''' ....._ 
Bu söyletme tecrübeleri Amerı ~I• l)i 

d tose 
çok mahkemelerin e cereyan e I•'' 
raber heyeti hakime pek nadır ~a~ 
itirafı ciddi tel~ kki etmişler ve 
r:ne med r istiaDd saymamı~lardır· ,t 

l . fbb•' Şimdi Am rikada federa il ı ·ıs• 
k• t übeletl B. Turronun bubapta ı ecr . l• 

verdiği iz .. h tı kendi ağzından dıO 
B. Turro dıyor ki: J• 

'OP"' 
"Ben Alman casusları meselesi ~ 

gr fın yardıaıından f yda gördiial· 1, 
tondan talep ettiğim iki müteb••~f•' 

b 1• ;stı f etiyle bu makinelerden oy ı 
tim. Ezcümle: )7if 

1 - Martın Chude adlı biiyük 
hileci taciri. 

2 - Kapitan Vilyam 
acentesi miidüriyeti. G 

3 - Korl Fıederin • Ncvyerk 

GUDUD şefi, •btil" 
4 - Vılhelın Boning - Alm•0 1 

liği şefi. ibli' 
5 - Mis K tincog ·doktor Gr 

resi. 
./ 

- Sonu var 



ibrabim· 

b a, b na 
k t•ı ı. 

le ar larıad geçen vak daa 
sonra kızuıı oilunun y vına 
götllrmüş ve ihrahimia R · 
vadan çıkması üzerine genç 
luzı ağlilbeğisinin yanında 
bır k rek tekrar R -
vaya dönmütlü. 

K radalga, Halmişi bir 
akşam Tua bojuoda gez r 
ken görmüş ve müstesn 
güzeJliğiyle diğer luzt rdau 
ayrıl n, ayni zamanda gök
te titreşen yıldııl rdan e..ı 

p rlsğJD benzeyen san seç· 
h, m vi göılO, uıun boylu, 
melek bakışlı genç kız 
kar~ı kalbinde h yatının o 
d kik sına •·ad r his etme· 
diği bir kış duymuştu. 

1 te bu duygunun teairina 
k pılan K rad lğa ne yapıp 
yapıp gördüğü güzel kızı 

ğabeğisiadeo istemek yo
lunu bulmuıtu. 

Ne yaz ık ki ebeveynini ha
berdar etmek mecburiyetin 
de olan Halim, mllsbet bir 

1 cevap lamamıştı. 

Sevd nın bu coşkunlu
ğuD tahammül edemiyen 
Kar dalga, bir gün Halmi
şio yolunu keserek onu zi
yadesiyle sevdiğinden bah· 

aedip kaçmısıoı teklif etmiş, 
lakın buod ldanmakla be
r ber bunun bu b reketi 
aksi tesir uy ndırmı tı. 

Bu me ele H lim'e kız
kardtşi tarafından açılmaı-

mış da, bunu görenler der· 
hal yetiştirmişlerdi, O güo· 
den itibaren Halim, Kara· 

dalgoy k rşı derin bir nef
ret duymağ başladı. Nıh • 
yet iki dehkanhnın bir gece , 
meyhaoed karııl şm ları, 
otuz yedi y evvel vukubu· 

1 n kanlı v k nın cereyanı· 
n sebep oldu. 

-Sonu var-

(HJi[KIN SESi) 

an 
Fa sz 

---

Son seneler z t fuıda 
Fransad doğum nisbeti mil· 
madiyen z hyordo. H tt 
doğaol r ölenlerin ycrıoı 

tutmamağ bnşlamı tı. Bu 
yüzden Fr ns nın ~üfusu 
her ene bir miktar ek ili· 
yordu. 

Halbnki Fransıt k dınları 
es s itibarile ço çocuk do
ğurur. Fransadada doğumun 
zalınası muhtelıf imilleı in 

o tice idir. 
Fransızlarda nüfusun ço· 

ğalmnsının en iyi mis li 
K nadad ki Fronsıılardır. 
Bir zamanlar Fransadaa K -
n day 80 bin ki i hicret 
etmişti. Şımdi bunların mik· 
d rı 6 milyonu bulmu tur. 

P ri len ıonr en çok Fr n· 
ızc konuşa o şehir K ua

d d Mentreal şehridir. Bu 
şehrin nüfusu 1200000 dir. 
Bunların hep i eııki F r o ı z 
muh ciderinin abfıadıdır. 

-·-
• 

22 Mart 1941 

? 
Al ığımız b ş imı h bıt m tup : 
''Biz Oduyucul rı ız her gun g z t izde "Halkın Srıi 

Hakkın Sesi" sütu il ad yazdı ı n ızı uıe nnuaiyetle okuy~rus 
Bizim de bır dilt'ğtaıiz v r, lütfen bu u d ı yni sütunda 
oeşrinı rica .-.diyoruz : 

lımirin bnı yerlerinde h lkımız içi ı laop rlörler v rdır. 
Accba bu hoparJö üo bir tan si i de en k labalık olao 
Başdur ğ kon maz mı? Geç •n güa buradan g çiyorduk, 
halk ve civardaki ... n fı mız bir tütüncü dü kanının öoüne 

f top! nmışl r, büyük bir dildı t ve alaka ile verilen bava· 
disleri dioleyorl rdı. lç .. ride sabi bir ses yükseldi: "Ya
hu! Dükkiinımıa önü:ıden biraz çekilin, ben alış veri~ ya• 
pamıyorum." Bu belkl baki& \'e b-lki de bir nez ketsizlik 
ol bilir. Biz bu ad n babııetmiy c ğiz Y alı:nz şunu rzetmek 
i tiyoıruz ki, bu civar h lkını t tmin iç n t m dört yolun 
birleştiği aoktaya ve lkiçeşıneiiğe giden yolun karşısına 
ve bakkal dükk~ oınıa kö~ ine bir hoparlör konulm111nı 
bir çok v tendaşlar n mına i tirb m ediyoruz." 

S 1 1 SESiDiR 

ş ı 

Cedit okağıod lshıık 
oğlu lsr il s rboş olduğu 
h ide bir mirils mesele in
den Bohor oğlu B rubua 
pencer camlarını kırdığnı· 
dan y k lanmıştır. 

y 
Ta 

A 

Dl 

1 r 
Avustr ly kıt sının en 

ev • 
ıeerını 

aş a uaraıamak 
K ıaotinada lsm il oğla 

Hilmi, Mehmet kııı Ayıe, 
Ali kızı Güliz r, H san kıcı 
Sahhc ve Uy ı kııı Muıaf· 
f r; ı k nçlık yüzilnden 
er larında ç.k n kavgada 
birbirleridi t şl yaraladık· 
1 rıad n y k !anmışlardır. 

220 ı yo se-
1 

~s eAet 
büyllk feti yabani t v~anh 

lardır. 

eşincı George kaç 
t rpi muhribine n 

Transval müzesinde 220 
mi~en seoe eyvcl dünyada 
yaşay n bir bayvan1D k mik· 
leridi birleştirerek iskelt:tıoi 
meydan getirmişlerdir. Bu-

nun için bayv nat müteb s-
11ıısları tam yirmi sene çalış· 
mışlardır. 

-o-

Cok yaş ya 
lar ne e e? 

-
Çok yaşam k rekoru Bre

zily hl rd dır. 

Brezilyad yOz y şını geç• 
m;ş 6728 kişi yaşam ktadır. 
ikincilik Birle ik Amerika· 
da, üçfincülük Kolombiy -
d dır. 

a 
Keçecllerde Lale Si

n ma ı kar ısında 

UŞADASI O ELi 

bmlr Meml kel ha1ta ıeal 
Rontken mOt ba111111 

Rontk D v Elcln.rlk tedul•i 
r ılu. 1 lnel B 71 ı So ek 

~9 'lo TFt.l POl\1 15 ı2 

Sürülerle geıı n bu h y· 
vanJar mezruatı t .. hrip et
mektedir. Bunl rın ö üo 

gEçmek için tarlal r ve bah 
ç le1io ekseriııi dikenli te

)ör ü er ile muh faza edi
liyor. 

Son gü• lerde telörgübrin 
önünde bicleıce t vş n ölü 

bulunmuş, ı. eden öldükleri 
nlnşıl m mıştır. F kat çok 

geçmeden bunı rın arası d 
algın halinde bir müthiş 

hastalığın hüküm sürdüğü 
ulaşılmıştır. 

Bu meçhul b st hk Avus· 
tr )yanın b şlıc servet men-

b ı ol n koyun sürülerine 
sirayet edere bunl rı d 

kırmağo başlamıştır. Halk 
b st lığın keofedilerek önü 

hama ı içio bük6met mcr
k zioe mtir ca t etmiştir, 

BOtlin l:ımir 
HALKI 

uadildlr ? 
lugitı:tleri..ı beşinci Georıe 

zı b ı una hizmete girmesi 
müoas betile bu Zlrbhnıa 
kaç uf k gemiye bedel 
olduğu hesop edilmiıtir. 

8 şinci G oıg • 35 bin toa• 
iu t ı, 8 milyen lnıiliı 
lirasına m l olmuştur. Bir 
torpido muhribi yarım mil· 
yon I giliz lir ına mal 
olduğun göre zırhlı 16 des· 
troyere bedel demekti,. 

Ateş kudretin b kılarsa, 
zırhlı ın 10 t ne 35,6 lık 
toplarından her biri, torpido 
muhriple:rinin t bii ıilibı 
olan 12,2 li 32 topa bedel· 
dır. Ş11 b ld bir topu S 
torpido muhribine muadil
dir. Zırhlının 10 t ne bOylik 
topu oiduğun göre bu ba· 
kımd n be inci George 50 
torpido muhribine bedel 
d mektir. 

koşuyor. 3 yeni a film birden 
1 - Türkçe 
2 - Jzmird 
3 - lzmird 

özlü v 
ilk def 
il def 

rlulı YlLDIZ SULTAN 
KIZIL ORMANL R HAKiMi 
TEKSAS ANUNU 



MATBUAT 
Hülasala ı -ULUS: 

Atlantik mey
danı muJıa

rebesi 
Falih Rıfkı At•y 
Geçen Sonbaharda Lon

dradaki Saiot Paul kilisesi
nin kubbesi listünde görü
nen safer kuşu, arbk Şıkago 
gratıiyellerinin damlarına 
uÇtu. Devler muharebesi, 
umulmaz bir ebat ve mesafe 
ehemmiyeti almıştır. Denize 
ve havaya bakim olmak 
lizımdır. lngiltereyi hnvada 
uçurmamak ve denizde yOz
dOrmemek makıadile )''1pı· 
lan kış hazırlıklarının, mik· 

natıslı mayn ve ihraç planları 
gibi, yavaş yava, tavsayıp 
tav.amıyacağını anlamakta 
i'eç kalmıyac11ğ z. 

Miİ.im cihet, logiliz baş
vekilinin müşkülitı tam ölçü 
ile 2örilp göstermesinde ve 
imparatorlok balkun bu 
müıkDlit ile bir Disbette 

mllcadele azmiDe sevketme
sindedir. Harbin maneviyat 

buhranı devri geçmiştir. Ba 
tan gemiler ve yıkılan bina-

larla Anglo~Sakson miica
deleıini dü~ürmeğe imkin 

kalmamış olduğunu ,nphesiz 
mihver crkinı da biliyor. 

--o--
VATAN: 

Yeni 
nuh 

tufanın 
v o • gem ısı 

Ahmet Emin YALMAN 

Bugün Türk milletinin ü
zeriDe aldığı tarihi rol ve 
manevi mesuJiyet, yalnız 

kendi varlığını ve istiklilioi 
tecavüzden korumaktan iba· 
ret değildir. Bir lsviçre ga
zeteainio geçenlerde pek 
doğra olarak yazdığı gibi, 
T6rkiye, hllrriyetin ve Fran
ıız ibtililinin mukaddes ta· 
aıdığı diier insanlık ideal · 
lerin1n Avrupadaki BOD mi
ca yeridir. Hakiki sulh ve 
emniyet ruhunu düoyD yll · 
zliade buglln TOrkiye milleti 
yııatıyor. 

Sözllo kıym~ti dllnya pi· 
yansında sıfıra indiği hal· 
de yalnız Türkiycoin sözü 
her tarafa geçer akçedir. 

Hakiki sulh, emniy t,hür· 
riyet tcaam6h gibi bir çok 
medeni kıymetleri bugünün 
tufanından kurtarmak ve 
yarının yeni ilemine ulaş-

tırmak, bütün bir ihtiras 
Alemiae karşı aklı ve hakh 
temsil etmek; bir mille in 

l'iSrebilecej'i tarihi vaıifde
rin ea ıerefJiıidir. Dünya 
kaıırsaıının kıuıısınd TOrk 

milleti iıte bu vazifeyi g&· 
rDyorlar. 

MiLLi PIYA 

Ücretli m mor
la ada teka·· .. 
ldiye ver lec k 

Ankara - Devlet iktisat 
teşekküllerindeki ücretli 

memurlar için h zırlanan 
kanun liyibası yekınd Bil· 

yilk millet meclisine verile
cektir. 

Liyihaya göre muayyen 
1 müddetlerinin hitamında üc· 

retli memurl ra veya vefat· 

ları halinde dl lcrine maaş 
bağlan caktır. 

Dığer ücretli memurlcrın
da alelftmum memurlar gibi 

tekaütlük hakkına malik ol· 

malan için de tetkikat ya
pılmaktadı •. 

--o·--
Göztaşı ith 1 

ediliyor 
Milli korunma k&nununa 

müsteniden hariçten göıtaşt 
ve potas ithali lzmir incir 

ve üzüm tıuım s hş koope· 
ratifleri birHğinc 6SO bin 
lir tabsiı olunm sı Vekiller 

heyetince kararlaıtırılmışhr. 

S tış doğrud n doğruya 
müstahsile y pılmak şutile 
ithal oluoacak gödaııoın 

kilosu 20 kuruşa s;ıtıla
cakhr. 

--o---
ADLiYEDE TAYiNLER 
Kadırlı sorgu hakimliğine 

Menemeıı ıor gu bakimi Beh-

çet Akbay, Uıl ceza bakim· 

liğioe Datç ıulb h kimi 

Ihsan Ergin, Çi!şme müddci
umumiliğıne Beşiri sulh ha-

kimi muavini Cemal Aksu, 

Beyşehir miiddeiumumiliğin 

Seferihis r milddeiumumiai 

Has n Kamil Ô.ı:kent, lzmir 

aza muavinliğine Dursun· 

beyli bakimi muavini Selim 

Demirelli tayin edilmişler· 
dir. 

----o----
Hüku et 
Ko v 

agı 

Vıalimiz B. Fuad Tuksalıo 

tetebbllsüyle vilayet konağı 

esaslı bir şekilde tamir olu

n c ktır. Bu husus için 17 

bin beşyüı 
gelmiştir. 

lira t hsisat 

--o--
Gidenler 

Mülkiye mllfettışlerinden 

8. Nıh t Afyona, Ticartt 
vckil«-ti müfettişlerinden 

Aliettin Abanoıojlu ve 
Ôdemış kaymakamı Ihsan 

Kudao Ôdemiıe gitmiıler
dir. 

GO 

A 

Ali mektep 
ta ebe eri 

Memur oımıgac k 
Ali mEkt plcre devam 

edenlerin asli memur olarak 
koll oılmamaları hakkındaki 
kahurı livıh eıuıo üzerindeki 
son tetkikler de bitmi~ ve 
bfitüa vekaletlerin tasvibi .. 

1 alı o mı ıtır. 
Meclise verilmek fizcre 

bugü .. lerde başvekilete ev
kedilecek olan bu projeye 
naz ran h len okudukl rı 

ili mektebin yansını ikmal 
etmemiş olan memurl r ya 
mekt plerıoi ve yahut me· 
muriyetlerioi bırakm ğa mec• 
bur k lacaklardır. 

illi üdafaa 
mükel efi eti 

-o-

Komisgonıarının karar. 
ıarı damga ros mine 

tabı oımıuaacak 
-·-

Milli mnd faa milkellefi 
yeti kanunu mucibince halk
tan alınan hayvan, c~ya ve 

malzemeye it olmak üzere 
milli müdafaa milkellcfiycti 

komisyonlarınc ithhaz olu· 
P&D kararlu, alınan hayvan 
ve eşyan'D muayeneleri ne-

ticesinde tanzim olunan 
r porların c sahiplerine v -

rilen teslim malc b~ zlarır.ıo 
damga resmine t bi tutul
mıyacakları takarrür etmiv 
ve alikalılara bildirilmiıtir. 

ita 
• 

zayı 

ağ rd 
-o-

ın 

ÇO 

Londra ( . ) - Yunan 

kuvvetlerinin ltafyan kuvvet 

le ine k rşı gö!terdikleri ııon 

ıafer bütün düoy da hayran• 
lıkla ~arşıl nmıştır. 

ltaly nlarıo 1100 on gün 
zarfında 3 fırkası iubilil et-

mi~ ve dördüncüsü de ğır 
zayinta uğr tılmıştır. 

ltalyanlar bu müddet z r· 
fında 25 bin ölü ve yaralı 
vermişlerdir. 

Tepedelenhı Yunan kuv• 
vetleri tarafınd n zaptedil· 
diği hakkında bir haber gel· 
memiştir. 

Tepedelen ıaptedildikteo 

sonra 45 kilometra uzakto 
bulunan Avlonya limanı d 
kendıliğinden düıecektir. 

Artık bu mıntakada dO~· 
manın berınmuı imkAn ha· 
ricl olacaktır. 

DeT) 

Yu an·s an 
yenidenw lngiliz 
Kuvvetleri mi geldi ? 

Belgrad ( a.e ) - Stef ani 
ajansı Sof yadan biıdirdiği 
bir haberde ~elanikten ge
len yolcu1 r Yunanistan 
yeniden lagiliz askeri ihraç 
edildiğini bildirmektedir. 

--oı--

Ordu 
kara 

de 

kıyafet 
• n mesı 

tadi at 
1 dı ya 

• 

Ankar - Ordu kıyafet 

karorn mesiciu baıı madde
letiode tadiller ve ilaveler 
yapılmasına dnir kar rr.ame 
neşredilmiştir. 

Bu tadiller rasında fEna 
b v ş ıthırı altında yapı · 

lacak merBBimde kaput giyi· 
lip giyilmiycceğioin tayini, 
merasimi tertıp eden komu
tanıc takdirine terkedilcniş· 
tir. icabında sırmalı kemer 
ve apulet kaput üzerine 
takılacaktır. 

Balkaolaıd• 

tin ğarlığı Y 
rinde toplaoaO' 
lav k bioeıioi• 
sonra lleıredil" 
rici meseleleri• 

bildirilmiştir. 'i 
hakkında uıılO 
tir. Yab acı bil 
sız u haberler• 

ıçtimr.ıi mu•' 
nazırları istif• 

Bu baberio ~ 
telakki edilaıttİ 
ra An karadall ~ 
siyle yapılan 

haberi teyit et 
1 şılan AlmaoY'j 
dan üçlü p•~ 
istemiştır. Yo 
bunu kabul 1 

saldırmazlık P' 
edilmesini iıl' 

. müzakerelerde• 

dü11 akşamki f• 
ma yapılınıştır• 

AmerilC 

1 t .
1
,,,.--•--bb •• mihver 

s .. a eşe u- da dipl 
su mayısta 

ol cak • • 
ımış 

Tokyo, (a.e) - JapoDya• 
nın Bertin ahışemiliteri olup 
Tokyoya gelen binbaşı Oka
mato Japon gazetecilerine 
beyanatta bulunarak demiş· 
tir ki: 

- Önümüzdeki M&yı ta 
Almanya logihz adalanoın 

istila ına teşebbüs edecek· 
tir. 

Almanya ~imdiye kadar 
b v kuvvetlerinin k çük 

bir kısmını ve de iz ltıları· 
nı d l..liçük bir mikt nnı 
lngiltereyc karşı kullanmış· 
tır. 

Son aylıırd :l\ Alm y bü-
tn hazırlıkları nı yapmıı ve 
yeg•rJe gaye i ol n ingilte· 
reyi i til içiu butüu v sıt -

l rını toplamıştır. Bu büyük 
ta rrazuu b şl m sı artık 
bir z man m selesidir. 

ı ııınıIIIllillIInmınnmınınunııınunmmıını: muıınmm 

z 
daha 

har 

1 A 

ay 
k t 

ırı 

Karşıyaka yamanlar tepe· 
sinde: Sabri oğlu kunduracı 
Nazım ve Ş .ı ban kızı 16 ya-
mda Sabriyenin ada-

b aykırı harekette bu
lundukları göıülerek yaka· 
lcnmışlardır. 

münase --0 
Nevyork (•·•) 

" ile Almanya ·~ 
aında diptoDJ•tt 
lrrin kesihneti 
babıedilınekte 

Yeniden baS1 
soloslDkl rıD111 

m lbuıdur. 
ltalya ko . 

Birleşik Aıııe••. 
ra ç virdiklefl 

l omite tarafıO 
edildiği ciheti• 

y n konsolo•1• 
rikan toprakl•rt 

lerinfe isteoil 

m ldir. 

btsobul t 
maçları oıtS.8 

arzu ettikler• 

dilmiştir. MHllt 
tanbuldan d6' ;. 
üç, Izmirdell i 

1 
den bir takıOI~ 
den umuaı .,, ~ 
fıodan mu9•f• ~ 
M çlara 30 rrfr -
cakhr. Ayoi I 
ttnordu ile lı 
Ista~ bulda illı 

Bıçak taşımak Istanbul•por, 

Mez rlık bııında Yusuf Fenerbıbçe '' 
lSğlu Bekir ve Fc:hmi oilu cakhr. 
Necmettinln üzerinde birer On kulOP 
bıçak bulunarak ahomışhr. l•caktır. 


