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M~i L L 1 S E F 1 M t:z E t:J:ı~~ı :!~:~;::e 
Bitler Bir Mesaj Gönderdi 230 Bın kişiye 

ilk 
hat

tımızı eşkil 
etmektedir '' a0

,etler birliğinin Tas 
dt bit l•nıı vasıtasiyle, söz 
)laıll ••Ilı işi gördüğü bul-

• 
f çıkarılacak 

hpta~ 1:aıen Bulgaristan• 
~'lll•ti tar ile Sofya hl\
lat,;1 i ~e, bu hareketiyle 
'11, bl ıörınek ıöyle dur· 
•~ ' lrp -.,, d Janıınını Balkan-
lt~,,lt~hı d~~rusu Bulgar 
~'•ii 1,1111 ıırayet ettire-
8-ı 11 •nlatmııtır. 

n_~,ı:rlır, h•kikaten bu
'-1~, •Yır ve hareketlerini, 
'-İ~,1Y•rdıın için değil, 
'-tı1a4.d'" da hlkimiyet ve 
"'- it 1 ıltnıa almak hır-
1' , '~ılın Almanların taz
... _ ' •cb -.. ... '41 arıaa mukavemet 
lllalflerc1 1"1eri için ihtiyar et-" .... 
't -.lıJcı B "'••i ulgariıtaaa ne 
'• '' ;tının, De lngilterenia 
~, e • lıenilz milrekkebi 

-~-=· Ankara - Sofya 
~l), .. z ••dan sonra - Tor-

"llll b' 
'•• ır taarruzda bulun· 
''"cld iaılcıa ve ihtimal 
'• '1r. ıııa.), halde Bulıaristan, hi-

lftiL_ .. •e doıtluju ile daima 
"' .... •tti" i '•ı11a, 1 ~ovyet Ruıyaya 
....... , :a bıle lilıam rör-
~ii bu:ttı, onu g&~eadir-•lar, b IÖıe alarak, Bal
•• •&le iç bir suretle, sulh 
'o\ı.1111 6' ıetirmek için 
lhltt1, 1

11kll bir dev]ete, ka-
~' ' 

011ırını açmakla ya .... _ llalak 
~~ ~ lQlı veyahud Balkan-
~'d.1a Qr edecek kanıık-
hı~biltc~Jc onun . boiaıında 
t-~lc ' Yenı lokmalar 
''ı.aitt' •ç IÖıllilOğilnll gös· il ır, 

• , '-h•1c1c " •a. 1 olan bir ıey 
'" 1 o d ~ hl•ıı • Moıkova, eğer 
~"-dırdı hup icaplarının 
\t a;;liraıi• muvakkat doı· 
'-~'d. 'b n Köatence ve 
~'ti 1, ''• ve denizaltı '•d,11• P•rak kendisinin 
~'~ •tde el b . . . .._. ıa,111, • e ser estısını 

11 "'•it •ı1ae likayıd kal· 
._'•ta ~ir:' bg ihtarının to
~'taıı b~ Yiikaeltmek ınıu· 
~t•tı, S 1••edecektir. Bu 
\-. ''-rd1~YYetler birliği Bal-
.... •-.,, .. d 1 •ulhun devamı 

,. ,, .. 

Ankara (a.a)-Reisicum· 
but ismet lnön6 Almanya 
b6yük elçisi Ekselans Fon 
Papeni Çaakayadaki köşk
lerinde dün öğle vakti ka· 
bul buyurmuşlardır. 

Büyük elçi reisicumhura 
Almanya devlet reisi Aldolf 
Hitlerin şahsi bir mesajını 
tevdi etmiştir • 

• 

Reisicumhur İımet lnönli 
bu dikkat ve nezaket eıe· 
rinden dolayı teşekkürleriain 

Almanya devlet reisine ibliiğı· 
ı nı Mösyö Fon Pa penden 

rica eylemişlerdir. Bu mü
lakatta hariciye vekili Şük-

rü Saraçoğlu da hazır bu
lunmuşlardır. 

Amsterdam, ( a.a ) - O. ~~ ~~· d 
,.._ l)et1,, ı L•rıularının ··- Zafer en za-
\tt "dır11a1 u6Uhı dOnyayı 
~,:cl•rı,1,,11'e dOnya ~~l~ fere kocuyor 

•11ı1 ıa ıemp•tlsnu y 

N. B. ajansı bildiriyor: lagi
liz radyosu Bulgaristanla 
diplomatik münasebetlerin 
kesildiğini bildirmektedir. 
Elçi işlerinin tasfiyesine ka
dar Sofyada k 1 caktır. 

~ ' 01
•cakbr. ıtaıuanlardan genlden 

il ~ 16 bin esir alındı 
--~ -~~ll'nlarda Noirobi < •·• ) - Doğu 

't8.d Afrika11 lngiliz kuvvetleri 
' ar Al- umumı karargibıuıa tebliği: 

ı '1 it•• • ileri hareketio:ıiz devam 
~ ~ ..... , ._\'etı V8f etmektedir. Nagavisonun 270 
St:•ı.A'·•) - iyi haber ·kilometre kadar bati şima-

tla b 'i'de, bilen Bal· linde bulunan lsia Baidoa ile 
ıa '1•an Alman kıt- No,ıaviıonun yine 270 kilo

llidtiye bahi ol· metre kadar ıimallnde klin 

fından uptedilmiştir. 
Miltemadiyen mühim ilah, 

benzin, yiyecek ve her nevi 
ihtiyat mılxame depoları ele 
geçirilmektedir. 

Alınan harp malzemesi 
miktarının tesbiti için uzun 
zamana ihtiyaç vardır. 

Şimdiye kadar alınan eair 

------ -----
Vaşington (a.a )-M ümes- Nevyurk, ( a.a ) - Nev-

sitler meclisi bahriye encü· york Taymis gazetesinin bir 
meni reisi Amerika b briye yazısına göre; Mihver dev· 
askerinin miktarının derhal let1erio bütün kuvvetleri ile 
230 bine çıkarılması ve 200 çarpı~m ı kt.ı olan bllyllk Brl· 

bin tonilitoluk muavin ge
misinin alınması için bir 

proje vermiştir. Bu projede 
IO:ıumunda kuvvetin 300 bi· 

tanya kuvvetlerine elimizden 
gelen her türlü yardımı 
e!ir2emedeu yapmalıyız. 

Zira İngiltere ilk müdafaa 
ne çıkarmak ıelihiyetini de hathmııı cşkil etmektedir. 

vermektedir. lngiltareyi biç bir kuvvet 
--o,--- mağlup edemiyecek ve 

Bir haf ta zar- deniı1eredc hakim bulunacak· 
tır. 

dört fında on 
vapur battı 

--1111m--
Londra (a.a) - Bir hafta 

zarfında 13 İngiliz vapuru 

53834 ton ve 1 müttefik 
vapur 7034 toıı hacminde 
ve ceman 14 vapur ve 

60969 ton hacminde batmıı· 
tır. 

Lonra, (a.e) - Hür Fran
sız orduları kumandanı ge-

neral Dögol dün ult&ncı 

jorj t rafından ilk defa 
olarak kabul edilmiştir. 

Resmen bildirildi 
Londra (a.a) - lngiltere 

ile Bulgariıtan arasında dip· 

lomatik münasebetlerin ke

ıildiği buıün sabahleyin rea-

--o-w-
Ekselans Eden 
ve general Dile 
Atinada sami

,. 
mı 

rat 
tezahü
yapıldı 

Atina, ( a . a ) - Dünde 
Ekselin• Edenle General 

Dil'e halk tarafından bllylk 
tezahürat yapılmııtar. Dlln 

saat on üçte Yunan h&kQ· 
meti tarafından büyiik misa

firler şerefine bir öğle 
ziyafeti verilmiştir. Misafir-

ler öğleden sonra Akropolo 

ve şehrin diğer yerlerini 

gezmişler ve akşam Ioıiliz 
elçiliğinde elçilik tarafın-

dan dine verilmiştir . 

Kanunu esasi meydanın

daki elçilik önilnde bekle

yen binlerce halk misafirle· 

rin giriş ve çıkıılarında ha
raretle alkışlanmışlardır. Bi

lihare elçiliğe relen Tllrki
ye büyük elçisi de selimlan· 
mııtır . 

Türkiye büyük elçisi otel· 

de İngiliz elçisi ile hararetli 

ve samimi . bir görüımede 
bulunmuşlardır. 

INGILIZ OR
DU ŞEFLERi 

--o·--
Bügük haç nişanı il 

taltif edilmişlerdlr 
Londra, ( a.a ) - Yakı• 

şarkta başta general Vey•el 
olmak Dzere b&tlln ord• 

ıefleriae blylk baç al 



SAHiFE 2 

_ıtDOUORUN KÖ$ESi'-----' - ~ 
Kordeşenler 

Muhtelif sebepler tahtı tesirinde tezahür 
eden ve hakikaten çok müz'iç olan bir 
hı~tah ktır. 

Kordeşenler evvela bazı ilaçların alın
masını müteakıp zuhur eder. Bazı kimseler 
kinin mürekkebatına karşı, bazı kimseler 
de piramidon, antipirin gibi ilaçlara karşı 
çok hasıastırlar. 

Bu ilaçları alır almaz derhal kaşınmağa 
başlarlar. Deri üzerinde yer yer kırmızı 
dal dal lrabartılar ve kızartılar görülür. 
Ha.tada umumi bir sıkıntı mcvcuddur. 
Peıine durmadan kaşınır ve kaşındığı 
yerler kabarır. Bazan az çok ateş le gele
bilir. İıte bu şekilde olan kordeşenlere 
ilaçtan ileri gelen kordeşen derler. Bundan 
baıka gene bu sınıfta tetanus serumu 
zerkini müteakıp veyabud difteri serumu 
zerkini müteakıp bir hafta senra gene 
kordeıenler olur. Buna serum hastalığı 
derler. 

Eundan baka bir de denizden çıkan 
hay•anlr.rı yiyen bazı kimselerde kordeşen 
görDlür. Bayat balık, midye, iıtridye, ista
koz ribi deniz mahıullerini yiyenlerde bu 
taamdan bir müdd,..t sonra birdenbire şid
detli bir kordeşen hali görülür. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Beden hareketleri 
, Vücudu dinlendiren ve rahatlık 

veren hareketler 
Bazı sıünler insan yorgun, asabi olur. 

Böyle zamanlarda yukarıda görülen hare
ketler yavaşça ve derin nefes alarak yapı
lırsa çok istifade edilir. Bilhassa bu hare
ketleri yaptıktan sonra insan uzanır ve 
2öılerini kapayarak bir şey düşünmeden 
bir çeyrek kadar durursa tam istirahat 
etmiş olur: 

1 - 1. Ayaklar bitiıik, kollar uzatılmış 
durmalı. 2. Ayak ucuna basarak kalkın
malı. Diz kapaklarını eğmeli, kolları arkaya 
doğru sarkıtmah. Başı arkaya eğmeli. 
Sonra bir numaradaki vaziyete avdet 
etmeli. On defa bu hareketi yapmalı. 

2 - 1. Bacaklar açık, ıağ kol kıvrık el 
sıöğüıte, vücut sol tarafa eğilmeli, sol kol 
ayağa doğru sarkmalı. 2. Ayni hareket sol 
kol ile tehrarlanmalı ve onar defa yapıl
malı. 

Sütü muhafaza için 
Sıcak havada buz dolabı olmıyanlar için 

ıütll muhafaza etmek güç bir iştir. Hastası 
olanlar için ıabab alınan sütü akşam• 
kadar muhafaza edebilmek için sütü kay
nattıktan sonra ateşden indirir indirmez 

(HllkiN SESi) 

v. u. Meciisı 
- -- 111111111111 ----

M uhasebei hususige müdürü B. Adil kadronun 
dar olduğunu, şubelerin ıaövı değil fazla 

tahsildar istihdamını istedi 
Muhasebal hususiye merkez memurları gece 

saat dokuza katlar çahşıyorlar 
Vilayet umumi meclisi düa Ve yine arazi vergisinin 

öğleden sonra avukat Bay kanunen terkini icap eden 
Nuri Esenin riyaseti altında kısmının halen terkini yapıl-
toplanmış, ba§lıca iş olarak madığana ve fazla tahakku-
939 mali yılı hesabı kat'i katın bundan neşet etmekte 
raporunu müzakere ve tu- -Devamı 4 üncü aahifeJe

vip eylemiştir. 
Bundan sonra günün en 

mühim mevzuu olan 1939 
yılı viliyet bütçesi hesabı 
kat'i mazbatası hakkında 

bütçe encümeninin hazırla
dığı mazbata okunmuştur. 

Bu mazbata baştan aşa
ğıya kadar lzmir merkeıin· 

Fiyat müraka
be komisyonu 

Fiyat mürakabe komisyonu 
belediyade vali B. Fuad 
Tuksalın riyasetinde toplan· 
mış ve ua meseleleri üzerin
de müzakere edilerek karara 

de vergi tahsilatının 1938 bağlanmıştir. 

yılındakine nisbetle azalmak· 
ta devam ettiğini, halbuki 

daha dar bir kadro ile çalışan 
kazalar mubasebei hususiye 
teşkilatının d ha müıbet 
neticeler elde ettiğini teba
rüz ettirmekte idi. 

Ayni mazbatanın biraz 
aşağısında şu noktalar mec
lisi umuminin nazarı dikka
tine vazolunmuştur: 

"Baştalı:i zevatın hamiyet 
ve iktidarından ıüphe etme· 
diğimizi açıkca ifade et· 
mekle beraber maiyet kaza 
teşkilibnın tahsilat muvaf
fakıyetine karşı merkezin 
düşük tahsilat nisbeti mer
kez teşkiliboın iyi işlr.me
diğiaden başka bir manaya 
da bamlolunamaz. 

Binaenaleyh her şeyden 
evvel merkez teşkilatınıo 

değiştirilmesi zaruretinde 
encümenimiz ittifak ederek 
merkezde tahsilat şubeleri
nin lağqile dolgun ücretli 
liakal orta mektep mezunu 
tahsildar ikamesinin muva
fık olacağını mütalea et
mekte olduğundan bu şe-

ı!kilde teşkilatın tadilini ay-
rıca yüksek meclisın t svip 
naz rlarına arıeder. 

.-----
Karantinada 

• 
pazaryerı 

Karantinada lslihhane de .. 
rt!Sinin kemerli beton kana
lizasyonu ile kapanan kısmı 
üzerinde küçük bir park ve 
onun arkasında da bir pazar 
yeri kurulmak üzeredir. 

Mıntaka tica-
ret müdürü 
lzmir mıntaka ticud mü

dürü Mehmet Ali Ften yeni 
iaşe teşkilatında lstanbui 
Ofis komiserliğine tayin 
edilmiştir. 

SPOR HABERLERi 
Dlin akşam bölge merke

zinde toplnoan lik heyeti 
1940 - 1941 mevsimi müsa
bakal rımn hakem rapurla
rını tetkik etmiş ve birinci 
takımların tasnifini yapmış
tır. Bu tasnifo göre: 

1 ci Altay 27 puan, 2 ci 
Altanordu 25 puan, 3 cü Göz
tepe 22 puan, 1 cü Ateş l 9 
puan, 5 ci Karşıyaka 14 pu
an, 6 cı Demirepor 13 puan. 

ELHAMRA Si masında ı 
ı 

ı 
ıoğuk su içine oturtmalı ve tamamile ı 
ıoğuyuncaya kadar bırakmalıdır. Sonra ı 
ıüt serin ve gölge bir yere konulursa ı 
gayet iyi muhafaza edilir. ı 

BugUnUn Matlnelerden itibaren 
Gü~elliğine, 11efasetin asla doyulmaz iki film birden 

ı 
ı 
ı : 

Halıları naf talinsiz 
güveden korumak 
Yazın halılar kaldmlırken, süpihülüp 

temiılendikten sonra alt tardım benzine 
batırdmıı bir süngerle silmeli. Üstüne ga· 
zete yayarak balıyı yuvarlamalı ve nihayet 

ıızeteye ıararak iki tarafından ve ortasıo
dın ıicimle bığhyarak kald1rmalı. Naftali-

•• hiç l&ıum kalmadan balılar muhafaza 
• 

• • 
ı 

1-ELV DA GENÇLiK 
Yarataular : Robert Donat - Greer Ganon 

2-BILLU KÖŞK 
Foka Jurnalda en son ve ea mühim b'arp haberleri 

ı 
ı • • 
ı 

!Tayyare Sineması Tel. 3646i 
:Bu akşam saat 9,30da (süvarede) yeni ve büyük proğram ı 
ı baılıyor İki mühim filim birden J 
ı 1-Rlgoletto-AYDA LA Travltta gibi büyük eserler ı 
ı ibda eden "Verdt ve Aşkları,, Meşhur cihan be&tekirıoıo ı 
: bayatını ve ölmez eser ve operalarını gösteren bllyllk : 
ı Fransız fi!mi, Oynayanlar Benjamino Gigli ve Gabi Morlay ı 

a-Klm ölecek kim öldürecek Büyük macera-beye- ı 
ecan •• nr ize t filmi o nı aalar Chetor Moriı-Lacil a 

• 

• 

ALMA 
CA 
AM 

(85) 

Alman vapurla 
siyasi şefler 

"Mürettebattan Sloster Havaoıd• 
dan inerek Almany•ya biç bir 
sahiline inmeden dönecektir. Oo•. 
yctnın cenubunda Memele inmesi01 i 
niz. Havanada kalacağı müddettek 
r1fatı verilecektir.,, 

Bu haber üzerine bay Tur~ u tı V 
Havanaya gitmeğe hazırlaoırkeD 
tondan bir telsiz şifresi aldı. 

1 Bu şifrede Sluster Memelde k• 
lberyo yaporiyle Meksikada Ver• 
şehrine gittiği bildiriliyordu. Bi!l~, 
rendik ki bu adam ~oradan dabı 
vapurla 'Almanyay dömüştü. 

Turru bunun doktor Gribel 
oynanmış bir ~yun olduğunu, dok 
nu gi~lice Almanyay• bildirdiğioİı it 
yada yoldaki vapura radyo ile elO 
ğini anlamakta gecikmedi. 

Herman ve Ruoet 
gin nazi usulle 

Herman mis Margirit aktirisia 1 

nında oturuyordu. 1 
Ayni zamanda bu kadının telef'd• 

da istifade ediyordu. Muhaberatıoıbd 
giritin adresiyle yapıyordu, Fakıl 11ı kadınlD bu kiracısının ne ne aıetı 
ğundan haberi bile yoktu. 

Bu adam te.vkif edildiği ve ik• 
hında taharriyat yapıldığı zam•D •
pudralı ve şık bir delikanlı bulu 
Polisleri gördüğü zaman bu ada.O 
ve titremeğe başladı. . ,J• 

Alman - Amerikanlardan Naıı , 
olanları tedhiş eden ve genç N••1

_,

uın kalblerini hoplatan bu ad• .,,i 
kadar korkmasına bir mana verile 
Ona Federal memurları: 

- Sizi arıyoruz bizimle berabe~ 
Dedikleri zaman o da aciz ve 
bir tavırla şu cevabı vermişti: b• 

- Pek iyi Baylar, sizi takibe ı' 
Bu adam isticvap olunduğu ıadl d• 

guyaçekilen blltün casuslar gibi 0

6 
~ 

bül gibi itirafta bulunmuştu. Hıtt 
suılardan dr&ha kuvvetli ip ucu "' 

lsticvaptaa evvel başlıca ciiriidl 
olama ismini vermişti. Y aln1z bir 
telife uygun görüaıiyorda. ,; 

Kendisinin Gestaponun en IPii',cl' 
memurlarından olduğunu ıöyledliY' 1 
casusu olduğunu ve Gesta ponull ' 

leriyle temasta bulunduğunu kabd~· 
beraber başka birşey söylemiyor f 

B. Turru bu kadar korku ve -s•f' 
bir adamın etrafe dehşetler saç•'' 
titreten Gestapo gibi bir kork&1°~,. 
nasıl hizmet ~debilcceg"" ini diit011 ., 
sakladıklarını da söyletebilmek i'' 
şunu söyledi: 

- Siz ifadeoizin ıiyadesiod•,~ 
bulunmadınız. Halbuki federal ~~ 
şeyi biliyor, hıtti sizin terc0dl11 ~ 
tamamen vakıftır. isterseniz ın••' 
1111101 yapayım. 



GELiNCIK K ZP ZA 
---m-"' ---

Yazan: NECDET R0ŞT0 

-]-
Dün rece otururken minderimde tasalı, 
Bana bir tutu kuşu anlattı şu masalı : 

B?ndan bin bir yıl önce .. ·Hkbabar ulaşırken, 
:••an çiçekler serpip, kırlarda dolaşlrken. 
0ınbayda kurulurmuş; Gelinlik kız p11arı. 

~6ıeUere değmesin çirkinlerin nazarı; 
S •ılar, evlenmek için, gelirlermiş buraya. 

1t01.rsın: Dizilirmiı inciler bir !Hraya. 

01oıı bir Çin dilberi: Uf.ık telek her yeri, 
AD beı yaıında yavru.. diloyadaa yok haberi. 
D Y•~ları küçücük; çünkü: Kapalı kalmış 
S eınır patik içinde doğduğu gündenberi 
l( arıdır biraz cildi, hayalimde andmr 
S •yısı güllerini böyle solgun bir deri. 
{J •çl~rı kesik değil .. başı ada topuz yapmış, 
El~erıae geçirmiş topuzun iğneleri. 

•ade bir yelpaze.. düşünüyor bu taze: 
~~nl~ bir koca bulmak yavrucuğunl kederi. 

0
1ını ~afkaıya gülü: Saçları çift örgülü .. 

A' dagların kızıdır; bilmez bo:dnrı. çölü, 
O Y•lıta k11a çizme.. elde d ıns için bir def: 
NYnıınaya baılasın mezardan çıkar ölil. 

8
' olur bu pazarda güzel bir koca bulsa 

k.~ ~üıden hüzünlü Rus güzelinin gönlü 

0
1oıı bir Hindli dilber, Budaya yal9arıyor 

I(• d.a kendi tipinde de lika ah arıyor 
D •oıı bir Tatar kızı, Kırımlı dedikleri 
a ·••rıya fırlamış elmacık kemikleri 

8~dur zavallıcığın yüreğindeki tasa 
k..ı·r genç ırkadış bulsa, yaşlıya .mal olması 
Eı~oıi aabra güzeli: Vaha ve serap kızı 
O eıne köm&r gibi, Simsiyah Arap kııı 
G ııu11 da çoğaltıyor kalbindeki ale9İ 
1) 611eıi11 ateşinde kavrulmuş bir bedevi 
B 611Y•nıa her yerinden bül isa uzak yakın 

q P•ıara ~elirmiı genç kızlar akın akın 

~•kat kız pazarınd• şöyle bir usul varmıı 
E~~eıecek güzeller ayakta dururlarmıı 
P.f e hünerlerini anlatan bir nesneyle 
.\b••I•: Bez dikermiş terzi iplik iğneyle 
8 ~1 kız da kepçeyle karışhrırmıı kazan 
li~ ir d~likanlılar tam geç lceği zaman 
G lltrlerıae dair kızlar tür!rü söylermiı 

•ıaçler, buau dinleyip, bir yavuklu peylermiı 
,.. - 2 -
'-lt11e b' . 1( ır yıl KÜzellcr, toplayınca fıstanı 
G Otay• v.arDJtrk için, boylarnıı Hindiıtanı. 
G tnçler de beş kıtMdan fulayıp atlı, yaya 
8 e~ızıişler yedi Udim, ulışaıışlar Bombaya 
lf. e irlar arasında varmış bir delikanlı 
O •ızı .. kuza gibi maniı hem aslan gibi şanlı 
)'G l~rbnz bir atletmiş: dünyaya güç sığarmıı 
8irlU1ade gün doğarmış, gözünden nur yağarmış 
p llıtQih aükğtla kenetle miı çenesi 
li;"~•klar: Kuvvetin çelikt-!n mengenesi 

G~ ~•aııniş gönüllere; hem güıel, hem korkunçmuı 
s,.~·& geniş örs gibi, yanık derisi tunçmuş 
/\~ ~ taaı erkek sesi: Kükr()r gibi kalınmış 
y6' lc•loı, zekinın toplandığı alınmış 
}(,:,' lerde kalırmış buselerinin izi 

''
1 T d.. .. - b" 1 k .. · aurı uşursun oy e ocaya ıııı 

filltün b 
[)~d'k ekir erkekler onu görünce yolda 
li 1 0 du başlamış basedle sağda solda ç:' kttailletin erkeği bo yamın gençten ürkmüş 

ta il o: Temiz kanlı, halis Türk oğlu Tilrkmüş 

:~~~·. ~••lar duyu•c• geldığiai bu geacia 
•rıat e . ö k .. li zmış yüzüaü g rme ıç&o 

er •tlı ._ 
l<iı:aı b •ıa ın;ızı şaşmış: Atlnn geliyor sanki 
l, •karsa mest olmuş: Bu, öyle bir insan ki 

llrı(1 • • 
Oııta " gıbı güzel, barikulide varlık 
''-

11 kırııı olmak: Ne sonsuz bahtiyarlık 
t_, 61

lcenia kııırıı bu adam deli etmlı 
••lerini yakan gencin adı. Abmednıit 

(AXtkıN sitsı ) 5 Mart 

T z J B ZI [ ................................. ] Dü ada 
[[ p;;~ım; 1

1 
Fakir köglüge monta .. J 

,.....,.....,.....,..... zaman ampul ve · 
L2~ Y 0~J kinin verecek 
Zigafette kendi kaşığı 

ile gemek gigenıer 
Kraliçe Elizabet devrinde, 

lagilterede ziyafet davetlile
ri, ziyafetlere giderlerken 
kendi kaşıkları ceplerinde 
gider ve ziyaf~tte yiyecek
lerini bunlarla yerlerdi. 

-o-

Amerika da 
Otomobil kazaları 
Amerikada yapılan istcti -

tiklere göre otomobil kaza
ları neticesinde ölenlerin 
adedi, Amcrik nıo istiklali 
zamanındanberi girdiği h rp 
lude ölealere nisb tle da\:ıa 
fazladır. ---
Şemsiyeli 
Karınca 

.. Şemsiyeli karınca" ismi 
verilen bir nevi karıncalar 

mevcuttur. 

Bu karıncalar, kendilerini 
güneşten muhafaza için sırt
larında birer ufak yaprak 
taşırlar. -·-
Dullar kısmet

li imiş 
Dünya istatistiklerinin 

yaptıkları hesaplara göre, 
otuz beş y şından şeğı 
dul kalmış kadınlardan 
yüıde ellisi azami yirmi ay 
içinde yeniden evlenmekte
dirler. 

-o-

Koyun alan 
idam edilir mi? 
-:-Avrupa dan Amerikaya 

hicretler başladığı z man 18 
cürmün cezası idamdı. Bu 
cürftmlerden biri de koyun 
çalmaktı. 

-o--
.. iJ Bir balık 
Ne kadar uumurtlar? 

. Kalkan balığı dokuz mil

yon, morina 26 milyon yu

murta yaparlar. Fakat rekor 

ringadadır. 36 milyondan 
aşağı yumurtlamaz. 

-o-

Görülen yıl
dızlar kaç 

tanedir? 
Çıplak gözle bakıldığı za

man 6000 yıldız görülürse 
bir teleakopla bakıldığı za-
maa 100 000 000 aldız a 

Sıtma mucaddcsi bakkın
d dün parti müfettişliğin
de vali B. Fuat Tuk.s 1, 
parti müfettişi Galip 8 hti
y r Göker, Kızılny reisi Ka
müran ve dah bir çok ze
vatın iştirakiyle bir görüş

me yapılmıştır. 
Sıtma mücadele ine parti

miz maddeten i~tirak etme
ğe kar r vermiştir. Sıtma 
mevıiminde muntazamen fa. 
kir köylüye meccanen am
pül ve kinin verilecektir. 

---o--
ELEDi YE 

ISIMIZ 
Dün f ırınıarı teftiş etti 

Belediye reisimiz doktor 
Behçet Uz dün fırıolan tef
tiş ederek çıkarmaktG ol
dukları ekmekleri gözden 
geçirmiş ve bazılarına lizım
gelen direktifleri vermiş tir. 
Francolanın fiyab 18 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. Bu 
narh üzerinden 125 şer 
gramlık fraacolalar imal edi
lecektir. 

--llllID---
TALEBENiN 
Dinlenme zamanı 
Orta okulJarla liselerde 

ikinci k naat devresi yokla
maların• devam edilmekte
dir. Yoklamalar Martın 
onuncu günü nihayet bula
cak ve talebeye üç aylık 

çalışma) rının neticeleri bil
dirilecektir. 

Orta okullarla liselerde 
t lebeye geçen sene olduğu 
gibi bu sene de 10-26 Mart 
arasında 15 günlük bir din-
lenme müddeti verilecektir. 

Nisan ayında ilk okullar 
t.lebesi için de bir baft hk 
dinlenme müddeti k bul 
edilmiştir. · 

Tep cikli 
•• uze 

Güller gibi açarlar, 
Kalbe emel saçarlar 
YaklDşhkça k çarlaa 
Tepecikli güzeller .. 

Ool r baznn ders verir 
Bazan bir heves verir, 
Yorulana "es" verir 
Tepecikli güzeller .. 

Zevk lmazsa goygoyd 
Tel vurmalı her boyda 
Kimi hoşlanmaz toyda 
Tepecikli güzeller .• 

Gidildikçe sonlara 
Aşk hoş gelir onlara 
8 km zlar mcftuuı•ra 
Tekecikli güzeJler .. 

BATMAZDlKE 
•••o•••• ............ .. 
Kız açırma 

Ikiçeşmellk caddesi 
Mekmet oğlu Etem izdi 
vadile Ali kızi cemileyi 
çırdığı şik yet edilmiı 
suçlu yakalanmııtır. 

---40'---

Fukarayame 
can en tra 
Anafartalar caddeıia 

berber Hüsnü her çarşam 
günü f kirleri meccanen b 
etmeğe kar r vermiştir. 
hareketi takdire liyiktir. 

---o---
Düzeltme 

Gazetemizin 4 Şubat 9 
tarihli nüsh sının 3 cii ıa 

fesinde neşredilen lımir ıi 
ticaret memurluğu ilinı 

sekizinci sabrıodaki sicil 
mar sı (2953) olarak yaz 
ması ic p ederken ter 
hatası yüzünden 3935 olar 
dizilmiştir, düzeltiriz. 

lzmir Memleket baıtane1 ---o---... Rontken müteha11111 " f le Rontken ve Elektrik teda• gre . men r yapılır. 1klncl Beyler Soka 
* v 29 No TflLE ON. 2542 

y rdım sandı 2"1 IDJllllUJlllllUllllDIUlllWUWTIMllllTIIlltml 

Öğretmenler yardım san
dığı toplantısı, geçen defa 
ekseriyet temin etmediğin
den cumartesi günü kız li· 
sesinde yapılacaktır. 

Manisa Oteli 
Keçecllerde Lale Si
neması karşısında 

KUŞAOASI OTELİ 
•~--------m-~amıı•l;I -= - _ ... 
Keçeciler Hacı S dullah 
efendi sokağıod Salih 
Gazoz fabrik sı k rşısında 

Bu Oteller lzmirin en 
temiz ve en ucuz otelleri
dir, lzmire gelen bütün 
miıafirler bu otellerde 
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[ SAHiFE 4] 

RADYO 
GAZ E TESIMD E 1 
Tas ajansının tebliği Bul

ı•r gazetelerinde Sovyetle:
rin 16rD1lerlni yanlıt akset
tiren bir takım neıriyatı tas· 
hih maksadiyle neıredilmiı
tir. 

Bulgar halkının Sovyetle· 
re ve alelumum Ruslara kar
ı• bilyilk ıempati bealediği
atedenberi bilinir. Alman 

· aıkerlerinin bulgaristana gir
meleri Bulgariıtanda Sov· 
yetlere aempati besliyenler 
araıında endiıe uyandırmıı· 

tar. 
Galiba bu endişeleri tes· 

kin için Alman askerlerinin 
Bulgaristan• gelmelerine sov· 
yellerin taraftar oldutu aöy
lenmiıtir. 

Macar radyosu Berlin ma -
bafillerinden aldıiı malüma
ta atfen bu girişin Sovyet
lerle Almanlar arasında bir 
anlaımadan ıonra yapıldığı· 
nı bildirmiıtir. Anlaıılıyorki 
mihver propıga11dası Bul-

ı ıariıtan meseleıinde Alman
'ı yanın Sovyetlerle birlikte 

hareket ettiğine d&nyayı 

inandırmak iıtemiıtir. 

Taı ajansının teblifinde 
eaıı hedef iıte bu ııyiala
rıa 6nüne geçmiştir. Fakat 
bu tebliğin ayni zamanda 
Almanyanın hareketini tas· 
vipıizlik olduiu da aıikir· 
dır. 

Şimdiye kadar Sovyetler 
Alman teıebbUsilnü bu de
rece açık bir surette takbih 
etmemiılerdi. Bununla bera· 
ber Sovyetlerin Almanyayı 

karıı hareketinde bir deği
ıiklik beklenmemektedir. 

Bu 11rada lngiliz hariciye 
nııırının Atinada bulunması 
b&yilk bir tesadüf eseridir. 
laıiliı. sefiri de benilz Sof-

Y"-dan ayrılmadığı gibi Al
man ıefiri de Atiaadan ay
rı lmamııt ı r. 
Almanların Yunanistanı 

ıulh akdi için tazyik edece
ii ve askeri taarruza geç· 
miytceği mihver kaynakla
r1adan bildirilmektedir. 

Kanun çıkar 
çıkmaz 

Londra (a.a)-Deyli Meyl 
srazetesinin v aşinglon mu . 
hıbiri bildiriyor : 

Birle§İk Amerika meclisi 
iagiltereye yapılacak yardı
mı yeniden milzakere et· 

[HALKIN SE~I] 
[ S Mart 1914 J 

INGILIZ 
MATBUAT, 
NE DiYOR? 

\Taymis gaze
tesi i mühim 
bir makalesi 

MATBUAT 
ülasal 

ULUS: 

, Dahiliye 
Milli Müdaf 

Vekilleri 
Istanbuld• --im--

Londra, (a.al - Evening 
Standard sıazetesi diyor ki: 

Sovyet Rusyanın harbin 
yakın şarka sirayetini arzu 
etmediği aşikirdır. Çünkü 
bu mıntakada çıkabilecek 
yangınlar yüzllnden kendi 
evinin ateşe tutulması teh
likesi mevcuttur. 

Stalin, not'1sının Türkiyeyi 
harbe sokabilecek ve bu 
suretle Boğazlar mukadde· 
ratını alikadar edebilecek 
olan büyük mikyasta bir 
sefere girişmemesi için Hit· 
lere bir vesile temin edeceği 
ümidinde ola bilir. 

Bu müdahalenin manası 

acaba Sovyetler birliğinin 
Türkiyenin riyiseti altında 
Balkanlarda Almanyaya mu-
kavemet edecek umllmi bir 

harekete mOzaheret edeceii 
midir? Yoksa Çanakkalenia 
harpten masun kalacağı 
Omidile Türkiyeyi sadece 
budutlarıuı müdafaaya iknaa 
çalışmak mıdır? 

Bu sualin cevabını Alman
lar da bizim kadar düşüne· 
ceklerdir. 

Evening N evs gazetesine 
göre dünyadaki ba11 _siyaset 
adamları Sovyet notasını 

Türklerin zımnı bir ıurette 
teşviki şeklinde telakki ede· 
ceklerdir. 

Star gazetesi şöyle yazı
yor: Ruslar ile Almanlar 
arasında evvelden hiç bir 
anlaıma yapılmadıiı bu defa 
anlaşılıyor .• Esen hava artık 
eskiden esen hava değildir. 
Hitlerin Romanyayı istila 
ettiğindenberi Nazilerin ku· 
fakları ıüphe eden şimal 

komşusunun homurdanmala
rını duymağa bışlamıştar.Bu 

homurdanmaların Türklerin 
hoşuna gitmesi lizım gelir. 

--o--
LIBYADA 

Şimdige kadar ita 1-
ganıardan 133,295 

esir alındı 
Londra (Londra radyoıu 

S. 8.15) - Resmi tebliğ: 
Libyada şimdiye kadar 

alınan esirlerin mikdarı 
133,295 kişi olduğunu dün 

parlamentoda harbiye nazırı 
söylemiştir. 

--IDllB--

--~--
Londra (a.a)-Taymiı ıa· 

zetesi yazdığı bir makalede 
diyor ki : 

Tazyık nasıl 
inkişaf edecek? 

lngiltere hariciye nazırı 

B. eden ile general Dil Türk 
şeflerile mutabık kaldıktan 
sonra Ankaradan aynlmış
lar ve şimdi de Yunan rica
liyle görüşmektedirler. 

Tunanın .Komen Hhilinde 
beklemekte olan Alman as
kerleri geçmiılerdir. Oo üç 
Alman kurmay subayı Sof· 
yada Romanya sefarethanesi 
önünde durmuşlardır. 

Bulgaristan, Macariıt•u, 
Slovakya ve Romanya gibi 
olmuştur. 

Almanya Bulgaristan 
üzerindeki!hikimiyetini ta
mamlamııtır. 

ltalyaoların silibla muvaf· 
fak olamadikları Ege denizi 
sahilinde Almanlar ilerlemek 
isteyeceklerdir. 

Yunanistan buna kat'i 
olarak mani olacaktır. Ve 

Türkler de likayd kalmıya
caklardır. 

--Owww 

Falih Rıfkı Ata.y 
Başlıyan taıyık bir pa.kt 

imzası merasimini teıbit et· 
mekten ibaret olmadığına 
ve bulgariatının sıuırlarında 
donup kalmıyacağına göre 
Balkanların pek yakın istik
balinden endişelere düşme· 
mek mümkün mtidt\r? 

Bulgariıtanın iltihakının, 
her türlü ihtimale karşı, bir 
emniyet meselesi telikki 
edildiğini ve mihver in bu
nunla kanaat edeceğini söy· 
liyenlere inanmak, doğru 
çıkmasını temenni etmekten 
asla vazgeçmiyeceğimiz, fa
kat kapılmakta daima tered· 
düt edilmek lizımgelen bir 
nikbinlik olur. 

İhtiyat ve basireti elden 
bırakmıyarak, hidiseleri ta
kip edelim ve şunu gözden 
ırak tutmıyahm: 

Balkan memleketleri bu 
harbin ve kendi tarlblerinia 
belki ıen nizik dönüm nok
talarında bulunmaktad11lar. 

V. U. MECLiSi --o--
.. -o-- Mareşal Petenıe Ame. 

-Baıtarafı 2 in•i sahifede -
olduğunu heyeti muhtere· 
menin dikkat oaıarını çeke 
rek önümüzdeki yılda behe
mehal gerek bakıya ve 
gerek baliye tasnif işlerinin 
intacı yoluaıda karar ittiha-
zını encümen saygile heyeti 
muhteremeden rica eder. 

Mazbata okununca mec
liste evveli derin bir sükut 

hükiim sürmüş, sonra büyük 
bir müoakaıa kapısı açıl
mııtır. 

Muhasebei hususiye mü· 
dürü bay Adil Sayar, baka-
ya vergilerin müruru zama
ne uğramamasını temin için 

rlka Bügük. Elçisi 
Görüştüler 

Viıi, (a.a) - Dil.o birleşik 
Amerika büyük elçisi Mare
şal Peteoi ziyaret ederek 
bir müddet görüşmüşlerdir. 

--o--
Sovyetlerin 
Almanuaua ihtarı 
V aşiagton (a a)-Bazı va

şirıgton mahfilleri Sovyet 
hükümetinin Bulfıı'aristanın 
kararı hakkındaki hattı ha
reketini bildiren deklAraıyo
nu belki de Türkiyeye ve 
Boğaılara dokunmaması için 
Almanyaya bilvasıta yapıl

mış bir ihtar gibi tefşir et· 
me,tedir. 

--imi--

vekili Saffet Arıkan •• 
biliye vekili Faik Ô 
şehrimize gelmişler, 

komutan, generaller tı 
dan karşılanmıılardır. 

Dahiliye vekili belecl 
giderek Şehir mecliıi11İ' 
timaında hazır bulualll 

Vekil gazetecilere:, bO 
ne Dahiliye vekiletiai 
kadar eden yeni k 
liyıhaları hazırlanarak 8-·---"· 
Millet Meclisine ,.eril 
söylemiş ve şuDları 
etmiıtir: 

"- Belediye memurl 
tekaütlüğü hakkındaki 
nun liyıhası yakındı ~ 
umumi heyetine se•ko 
caktır." __ .. ____ 

Karşıyakad 
oıuare bastaııöı~ 
sebebi anıaıı• 
Rarııyakanıa De(le'?'fl 

Bostanlı köylerindek• 
babalarda kesilen ve f 
mer'i fiatlerden dab• 

11~ 
satılan etlerden bDJI 
kısmının yapılan aıul 
sinde hastalıklı oldakf,ıt 
rülmüştür. 

Son rilnlerde bu 
Karşıyakanın bazı selllt 
oturan halk Diyare 
ğına tutulduğu için b 
bu etlerin şehir budodO 
biline sokulmamaları•• 
l•ıtırmıştır. ~ 

Zabıta memurları ısı• 
dl~i be~diye bud~ 
sokanları tecziye .,e 
müsadere etmektedir· 

Maamafıh iyi bab•' 
menbalar Almaalır 
Yunaoistana doğru bif 
harekette bulunurlar•~ 
kovanın müsbet bir 
müdahale edeceğiad•11 

eylemektedir. 

balkın vergi borçlarını vermek 

için mürscaatlarında haliyc 
yerine sabıka kaydlarının 
kapatıldığanı, merkez me-

murlannın gece geç vakte 
kad r çalıştıklarını kadronun 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
dar olduğunu, şubelerin liğ· 
vı değil fazla tahııildar is-
tihdamı suretiyle tahsilitın 
artırılması hususunda karar 
alınması lazım geldiğini söy
lemiştir. 

Neticede esami tayini su
retiyle hesabı kat'i mazba· 
tası, bütün şümulü ile kabul 
edilmiıtir. 

lzmi •. şiir ve hülya cenne 
benzetiliyor • ? 

Aldığımız bir m~ktubu aynen geçiriyoruz. . 

mittir. Yeni kanun çı
kar çıkmaz Amerika tara
rafıneın verilecek etyalır1 
•akıedecek gemilerin ustesi Japon Elçisi 
ba111Ianmııtır. 

Meclis Cuma günü saat 
14 de toplanacaktır. 

"Nikih dairesinin bulunduğu eski fuar bıhçeıiD111 ı 
tüldüğü ve çok glizel bir şekle koculduğu meoıD1111 

görillmüştür. Atatürkün heykeline ve denize karşı 0 
bu cidden güzel yerde g6ot\I arzu ediyor ki, bir 
dairesi de bulunsun. Çamlar arasında kameriyeler ~ 
getirilsin ve bunların altında da gDzel eaerler ~ 
Acıba diyorum; lzmir şehrini bir şiir ve hulya ' 
döndüren sayın ve çalışkan belediye reisimiı bu 

Bu gemiler kanun çıkar B. Çörçil llB kODUŞtU 
çıkmaz devredilecektir. Ayni Londre, ( a.a ) - Royter 
samanda iki zırhlıya muka- ıjınsı bildiriyor: Çörçil bu 
l»Ude kifi derecede kruva- glin Japon biiytık elçisini 

-ı-:ö:-r ::d_e_v_e_ri_le_c_e_k_ti_r • ____ :_ kabul etmi§tir. Bu aörüıme-:::::--:::---::-:-=--------------------------------.:......:.==================:::..~--=--====~~~=-r=:~-;. 

de yapamaz mı dersiniz? Lütfen bu dileğimin g•" 
bir köşesine sıkıştırılmasını çok rica ederim.,, 

HALKIN SESi HAKKIN S 


