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Mareşal Peten Almanların 
General Vey2 a ve Buh!'arlarıo 
od ile 2örüştüımaksatlı nedir? 

Vişi (ı.a) - General Vey-~ l . ~undra (a.a)-Royter bil· 
gand Mareıal Peten ile uıun dmyor : 
bir görtııme yapmııtır. Bu- Alman takviye kuvvetleri 
flia Pariıten gelecek olan her a-Dn Balgaristanı m6te-
amiral Darlan da ganeral madiyen relmektedirler. Ka-
Veygand ile görnıecektir. radeaizde Alman denizaltı-

----- larını;-Tnrklere karşı oldu-

PreDS Pol nazır ğu gibi Sovyet gemilerine 
karşıda bir tehdit olarak 

)arla eörüştü kullanmaaı beklenebilir. 
Bulgar ordusu iyi techiz 
edilmediği gibi tayyaresi de 
azdır. 

Belgrad, ( a.a ) - Prens 
Pol bıpekili ve hariciye 
nazırını kabul ederek görüı· 

m6ı ve görüımede Yugoı
lavyanın Sofy11. elçiıi Mili-
novlçte hazır bulunarak iza
hat vermiıtiT. 

--.. --

__ .. _ 
elçili

v:itti 

PAZARTESi 
Gününden 

itibaren 
Bir gemicinin hatıraların· 

dıa alınarak ıade bir aslüpla 
meydana gttirilen, bııtan 

başa hakiki aık ve harp 
ıabacleriyle dolu: 

--o--
Yn.roslavya 
Başvekilinin 

Beyanatı 
Belgrad (a.a) - Yugoslav 

baıvekili harici vaziyet kar· 
ıısında gazetecilere beya
nattı bulunarak dcmiıtir ki 

Yugoslav hükumeti hadi
seleri dikkatla takip etmek
tedir. lstiklil ve tamamiye
timiıin muhafazası için eli
mizden gelen her şeyi yapa
cağız. 

--an--
MALTA YA 

Yapılan hücum 
Malta (a.a) - Büyük bir 

düımın tayyare teşekkülü 

bir tayyare meydanına bom
bılar atmııhr. Düımın tay
yareleri tekrar öğleden ıonra 

Mallıya yaklaımıılarsa da 
dıfi topların ateıiyle püskür· 
tiilmOılerdir. Hasar yoktur. ,----Mavi Tunada aık dalga. 

ıarı ve harp sahneleri 16 Hollandalı 
ölüme mah· 

edildi kônı 
Amisterdam (a.a) - As

keri muhakeme 16 Hollan· 
dalıyı ölüm cezasına mah
kum etmiıtir. Mabk6mların 
ıuçları ca1uıluk ve hDkümet 
aleyhin• ıuikall teı ebüDıO· 
dtb. 

Sabib, Neırlyat 
Amiri ve Bq 

esı 
,, h .. ,u arrırı 

IRRI SANLI 
Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 

:>AYl5l (100) PARA 

Kahire (a.a)-0 rt -ş rk 
İngiliz umumi La •arg•hını 
tebliği : 

Libyada motorlu ku,vet
lerimiz İtalyan zırhlı otomo· 
mobil müfreze1eriai t rdet
mişlerdir. 

l\alyan somaliaidde Her. 
beri Bribnıya kuvvetleri ta
rafındMn işgal edilmiştir. 
ileri harekit memnuniyet 
bahş bir şekilde devam et
mektedir. ltalyanlardcn alı
nan esirlerinin mikdarı on 
bini geçmiştir. 

---o---. 
Şan -Kay-ŞEK 

DiYOR Ki: 
--o-

'' Zafer bizim 
olacaktır " 

Çungking, ( a.a ) - Şan
Kay-Şek beyanatta buluna
rak demiıtir ki: "Ne olursa 
olsun Sovyellcr birliği, Amc· 

rika ve logilterenin battı 
hareketleri Çine yardımdır. 
Ordumuzun vaziyeti çok 

·mükemmeldir. Nihai z feri 

buluncaya kııdar düşmanı 
çarpııacajız. Bizim zaferi
miz Sovyetler birliği, lngil
tere ve Amerikanın zaferi

dir. Harbi kazanmamızda 
onların lehine olacaktır. Ja· 
ponya Çini biç bir zaman 
abluka altına alamıyacaktır. 
Z•ferin biıim olacağından 
eminim.,, 

Şan Kay· Şek diyor ki: 
"Zafer biılm olacaktır.,. 

; 

Bir Yunan Efzun Askeri• 

Atiua, (a.•) - 131 numa• 
ralı Yunan reımi tebliği: 

Bütün cepbelO?rde 11111Yaf. 
fakıyetle neticelenen şiddetli 
topçu ateşi olmuş ve ltalyan 
topları susturulmuştur. 

Yunan emniyet nezaretinin 
tebliğinde de dün memleket 
dahilinde sükun hüküm ıtlr
müştür. 

Merkez kısmında mevıil 
teşebbllıler p6ıkürtülmüı ve 
düşmana çok ağır zayiat 
verdirilmiştir. Ordun1Jn ma· 
neviyatı çok yiiksektir. 

--mm--
Habeş ordusu 
Borbiya kasa
b sını zaptetti 

Londra (a.a) - Royterla 
hususi muhabiri Habeşiıta• 

nın bir mahallinden bildiriyor: 
lniilİZ, Avustralya ve Ha

beş vataaperverlerinden ml
rekkep Habeı ordusu Bor
biya kasabasını ele geçir· 
mişlerdir. 

Borbiya müstahkem bir 
k s ba idi. Burada itaJyaa 
topçusu müdafaa ettiği sribi 
iki İtalyan lev aı vardı. 

Adis·Abeba yolu üzerin· 
de Debrmarkos kasabası da 
zeptedilmiştir. 

--o,--
Amerikadaki 

ıtaıgan konsolosluklar 
Vaşington (a.a) - Birle• 

şik Amerika hükQmeti ltal· 
yandan Amerikadaki ba• 
konıoloıluklarıa kapahlma• 
aım latemiftlr, 



SAHIF! 2 

Disiplin Kararları 
•• 

Okullardaki disiplin kurulları tarafından 
verilen ve mahiyetleri itibarile vekillikçe 
taıdiki icabeden k rarlar hakkında disiplin 
talimatnamesinin 9 uncu m ddesinin deiiş· 
tirilmesi Talim Terbiye Heyetince uygun 
görülmüştür. 

Maddenin yeni şekline göre tasdikname 
ile uıaklaşbrma, ilişik kesilmesi ve kovma 
cezaları vekilliğin tasdiki ile kat'i şeklini 
alacak; bununl berabe? mühim vakalarda 
mektep idaresi kararın ta dikine kadar 
suçlu talebenin okula devamını menetmek 
me.uliyetini üzerine alabilecektir. 

Vekillikçe tasdik edilmiyen cezalar ilze • 
rinde disiplin kurulu ısrarda bulunursa 
mesele vekilhk müdürler encümeni tarafın· 
dan kat'i karara bağlanarak vekillik ma· 
kamının tasvibine arıolunacaktır. 

----'1:----
Yer sarsı tısı 

Evvelki gece saat 21.03 te Değir· 
mendere nahiyasi merkezinde dört saniye. 
devam edea old\lkçı şiddetli bir zelzele 
olmuştur. Haıar yoktur. 

(AXLKIN stsi) 

---Şehir Haberleri_ 

v. u. Meclisi 
Tahakkuk şubeleri kaldırıla

rak merkezi bir binada 
toplanacaktır 

Viliyet umumi meclisi şekilde, busuııi mub11ebe 
bugün öğleden sonra vilayet müdürü B. Adil Sayarın ne· 
salonunda toplan rak müıa· zareti altında daha kolay 
kerelerine devnm etmiştir. yürüyecektir. 

Vilayet umumi meclisinin iyi takip ve feragatlı bir 
kararı mucibince hususi mu· çalışm ile bu ıene tahsili· 
h1Sebe tahakkuk şubeleri· tın asgari yüzde 35 nisbe· 
nin ıslahına doğru kuvvetli tinde artacağı:ümit edilmek· 
bir adım atılmıştır. Tabak· tedir. 

kuk şubeleri tamamen kal· Memurin esas kadrosuna 
dırılmamakla beraber şehrin dokunulmıyacaktır. Fakat 

muhtelif semtlerindeki ta· memurlar sistemli bir çalıı· 
hakkuk şubeleri merkezi bir ma havası içinde daha faz· 
binada toplanmak üzeredir. la iş çıkarmıya çalışacaklar-

Bu suretle işler toplu bir dır. 
---- 111111111111----

-==-=-=DO=IT::....:..:OR=U.:..:....N ___;K.:.:...:..Ö~ŞE~SI-== Verem müca- Bahçe arasın-
vu··cud kılı bitleri dele cemiyeti da hırsızlık 

Verem mücadele kongresi Balçuvanın Bahçe arası M • parti müfettişimiz Galip mevkiinde Hulusi oğlu Ömer 
OrpJYOD Bahtiyarın riyesetinde top· Özgüre ait dükkinın kapısı 

Sirayet suretile bazı kimselerde tesadüf 
edilmektedir. Malumdur ki vücudumuzda 
üç nevi bit vardır. Baş biti, vllcud biti, 
bir de bu şimdi mevzuu bahsettiğimiz ine 
biti yani kıl bitidir. Baş biti umumiyetle 

koyu gri rengindedir. Vücud biti eğer kan 
emmemiı ise krem rengindedir. Eğer kan 

emmiş ise ortası koyu kırmızı renkte be
aeklidir. 

Kıl bitine gelince: Bu vücudumuzun 
muhtelif yerlerinde kasıklarda koltuk alt
larında bacak ve kollarda kılların diple
rinde ıiyah bir benek gibi görünür. Hare· 
ket etmez ve cilde sıkı sıkıya yapışıktır, 
ancık tırnalila kazınırsa oynar, ayakları 
hareket eder. 

Bu bit oldukça kaşındırır. Tabii kerih 
ve piı bir şeydir. Tedavisi kolaydlr. Evveli 

kıl düşüren tozlarla bütün vücudu kıllardan 
kurtarmalı, 1tonra bütün vücuda cıva mer-

hemi sürmelidir. Cıva merhemi yarım saat 
kadar kaldıktan sonra her tarafını iyice 
ııcak ıabunlu su ile yıkanır. Ve bu hasta· 
lık ta böylece biter; fakat ayni zamanda 
çamaıırlar, yatak, yorgan, elbise vesaire 
de dezenfekte edilmelidir. 

kırılmak suretile içeriye gi· lanmış ve müzakerelerini 
ren bir hırsız tarafından sona erdirmiştir. 

Koogre; geçen seneki 
mesaıyı takdir ederek eski 
idare heyeti ile eski mura· 

kipleri aynen tekrar intihap 
etmiştir. 

--o--
Çifte tedrisat 
yaı-; ılan okul

larda ders 
saatleri 

Günlerin uzaması doleyı
sile çifte tedris t yapao 
okullarda 1 Marttan itibaren 

ders saatlerinde değişiklik 
yapılması uygun görülmüş· 

tür. 
Buna göre sabahleyin 

okula giden talebeler saat 
8,30 da, öğleden sonr gi· 
denler saat 13 te dene 
başlamaktad1rlar. 

yedi kilo köylü sıgaraıı, 4 
kilo halk sıgarası ve on 
kilo tütüole iki kilo sucuk 
çalınmıştır. Zabıtaca tahki
kata başlanmıştır. 

--.o----
Gelenler, Gidenler 

Kastamoni mebusu B. 
Rıza Saltuk, sıhhat vekileti 
müfettişlerinden Dr. Faik, 
Milli cmlik ;müfettişi B. 

Şeref Belin Istunbuldan gel· 
miılerdir. Sıvas mebusu B. 

Mitat Şilkrü Bl~da lstanbula 
gitmiştir. 

----o----
BOR S 
23-34 kuruştan 106 çuval 

üzüm, 8 17,50 kuruştan 617 
çuval incir, 67-72 kuruştan 
142 bılye pamuk, 4 kuruş· 
tan 250 çuval kepek satıl· 
mıştır. 

Beden hareketleri Izmir veteriner müdürlüğün
lôHarın incelmesi için ne uapmalı? den: 

Kollar ve omuzlar pek çabuk yağlanırlar. 
Bunları deima mevzun tutabilmek için 
kolları hareket ettirmek yağların toplan· 
masına meydan vermemek lizımdır. 

Jimnastik yaparken mayo üzerine kalın 
y&nden ve kollu ceket ıiyilirse kol ve 
omuzlar terler ve bu suretle daha çabuk 
zayıflar. Bir kaç jimnastik tarzı gösteriyo· 
ruı: 

1 - Bacaklar açık, kollar omuz hiza· 
aıada uıatılmıı olarak derin nefes almalı. 

2 - Vücudu oynatmadan, elleri omuz
lara dokundurmalı ve nefes vermeli. Yir
miden başhyarak elliye kadar yapmalı. 

3 - Bacaklar açık kollar arkaya atalı 
durmalı. Arkadan öne lcaviılır çizmeli. 
Her iki hareketi dı oaar defa yapmalı. 

Izmir ilkbahar at yarııları 16 • Mart - 941 tarihinde 
başhyacaktır. Koşulara iştirak ettirilecek ha1vanların kay-

l
ı dına Veteriner müdürlüğü dairesinde 8 • Mart • 941 

Cumartesi günü başlanacak 13 • Mart - 941 Perşembe 
günü saat 16 da kapanacaktır. 

Handikmp yarışına girecek hayvanların kaydı ise 
10 - Mart • 941 Pazartesi günü saat 16 da kapanacağı 

ilin olunur. 6 7 8 (856) 

!Tayyare Sineması Tel. 3646i 
ı Bugün Büy&k ve muhteşem Proğram ı 

ı Ses kraliçesi Dilber Deınna D.ırbinin Son Eseri ı 

i iLK AŞKI i 
ı o,un saatleri: 2 • 3.30. 5,30 • 7,30 • 9,30 ı 

ı t:umartııi Paıar: 13,30da bıılar ı 

• 

ALMA 
CASU LA 
AM RIKAD 

(87) Yazan: Halil Zeki 

Fakat Gestapo gibi nazi aleybdıtl 
mınları tevkif edecek salihiyetiniz yo 

Nasıl bu dediklerim doğru mu? 

- Doğru. • 
- O halde ne için bir çok bıld 

inkir ediyorsunuz. Meseli Bichofu t• 
ğıoızı söylediniz. Halbuki tanımıyorıo• 

- Ben bu adamın ne ile meşğal 
ğunu bilmiyorum. Fakat bununla DJ8 
bete girmek emrini ldım. . 

- inkar etmekte devam edecek ısıı 
- Bildığimden fazla birşey söyJiye 
- Öyle ise size yalnnları meydan• 

ran makineyi tatbik edeceğim. 
1 _ Hacet yok, ben size hcrşeyi söf 

ğe ıöz veriyorum. Bu sorduklarınız~• 
sini tanıyorum. Ancak Kari Slusterı 
yorun. Doktor Gribi de bildiklerd• 
Onunla bazı müzakeratta bulunduDJ• Is 

- Ya Gescaponun katlettikleri 
hakknıda ne biliyorsunuz ? d 

- Evet, bu kasabı benim öldiir 
söylendi, fakat Hitlerin alcydarlıtl 
olan bu Alman kasabı öldüren be11 .. -
lim. Kimin tarafından da katledildi'i 
bilmiyorum. Gerçi bu cinayet komiiD 
yükletildi. Fakak Gestaponun iıi old 
füphem yoktur. b' 

- Sizin yüderce meıeleleri tat, 
memur edildiğiniz anlaştlıyor. Fabıt 1 

nize göre bun tarın hiç birinde kat'i ol 
elde edememişsin. Halbuki biz bO 

. f ·ı· •• arasında birçok cinayetlerın aı ı 

şeriki olduğunuzu biliyoruz. Bu d•. 
kalsın. Bütün icraatınızın neticesia• 
bildiriyorsunuz? 

- Doktor Grible. 
0 - Bu hareketin tehlikeli olduğull t# 

miyor midiniz? Griblin emin bir ad• 
duğunu neden biliyordunuz? 

- Onun emin bir nazi olduğua0 

ğimden. • . ot 
- Ooua bir casus olduğunu bıht 

diniz ? 
- Hayır 
- Ona ait itlerde ona yardıDJ 

mi? 
- Hayır 
- O bald iyi bilmediğiniz bir ~ 

bütün sırlarınızı nasıl tevdi ettinir: 1 ,. 
berşeyde doğrudan doğıuya ona ınO 
lüzüm gördünüz? 

- Sonu var -
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GELiNCIK KIZP ZAR og1- tm r n RAZI DİKEN, 

BAZI GOL 
Alı Yazan: NECDET RÜŞTO 
F llled kıza acımış.. bu türktınün hoşluğu 
y •lı.ıt dolduramamış kalbindeki boşluğu 
IC~r~ıaiiş bin bir 2llzel: Esmer, sarışın, kumral 
T •ını olgun bir meyva.. kimi bahardan bir dal 

8 Grküıiinii ıöylemiş böylece bütün kızlar: 
~zı11 gülüp geçersin baıan yilreğin sıı.lar 
\' ~ed ~f bulamamış, geıiati eraıiı sona 
N • 1111 hır genç kız kalmış gözü iliımiı ona! 

1) eı·~li11de bir şey var, ne de dilinde t6rkü 
1tt e 

1 •ıılı sokulmuş, pek merak etmiı çünkü 

s:~· •ıık halinde, dökülür göılerindea 
Bir u~I konuıurm•ş bu afetin derinden 
k d •ı. bakışla yürekleri vururmuş, n: •.n• liyık olan hali varmıı: mağrurmuı 

11111 : 

"1 kSöylemiyorsun bir şarkı, ey güz.el kuş; 
~:• .. t• bırakıyor beni bu mağrur duruş? 

foyle cevap vermiş: 
· ~I - E iz o milletteniz ki, 

F.i 111nıız1 çekmemiş Tanrı bir ka:a çizgi 
~.•r :•ydan fırlarsa bir ok halinde şeref 
~lacı olabiliriz biı ona arzda b,def ! 

llled l•tmıı : 

Sa11 - Güzel kız! Göniillere bikimsin 
"4ıt e, kurban olayım: Hangi ırktansın, kimsin? 

rur kıı cevap vermiıt: 
G,11 d . - Bende Tflrk kanı •ardır! 

ç •nııı : 

Ga1, 1 d -:- Seni alan mesuddur, bahtiyardır! 
O..ı ehkanlının bu kız olmuı karısı 

, ., nıurıda ermiş.. baıımıza darısı ! 

HASTALIK RAPORLARI ............ 
Ôğretmenlerio hastalık 

raporları hakkında muht.-lif 
tarihlerde yapılan tebliğlere 
rnğmen her t rafta başka 
şekilde muamele yapıldığını 
göz önünde bulunduran ma
arif vckileti yeni bir tamim 
neşretmiştir. 

Bu timime göre meı.uni
yet ve hastalık raporları 
hakkında bundan böyle oşa
ğıdaki esaslar cari olacak
tır: 

1 - Öğretmenler (Has
tahane sıhhat heyetlerinden 
verilecek olanlardan maada) 
h:utalık raporlarını; resmi 
doktorlardan ve nümunesi
ne uygun bir şekilde alacak· 
lardır, Maarif idareleri nü· 
muoesine uygun olmıynn ra
porlar muameleye koymıya
caklardır. 

2 - Sıhhat heyeti veya 
ııbhat müfettişi bulunan vi
liyetlerdeki öğretmenlerin 

hastalık raporlarında mutla
ka bu heyet veya müfetti-

l şin mütaleasının bulundurul
ma11 lazımdır. 

iılı 3 - Maarif idareleri ve
killiğe gönderdikleri her 
bastalik ruporuaa, öğretme
nin o zamana kadar aldığı 
izinlerin miktarını, izialerin 
miktarını, izinlerin başlangıç, 
ve bitim tarihleri, hangi 
makamca ve ne sebeple izin 
verildiğini gösterir vazıh ve 
musaddak bir Jiıte et. liye
ceklerdir. 

4 - Vekilliğe h stahk 
raporu gönderilen her öğ· 

retmen için yazılacak tab
riratta o öğretmenin memu · 
rin kanununun 85 inci mad
desinde tarif edilen durumu· 

aun neden ibaret olduğunu 
mutlaka yazılması Jiıımdır. 

5 - Yukardaki esaslara 
riayet edilmeksizia gönderi-

lecek evrak vekillikçe ma
hallerine iade edilecek ve 

alikadar memurlar 
tutulaca'.slardır. 

eıa 

mesul 

1 

~ • - Son - HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~11lci Gusta- Kış ve ilkba-

1 

---------

t!~ hastalığı har yanyana!ı Bazı Uyl'Unsuz Hareketler 
•e •o,ç rıh beıinci Gtısta- Bu sene Avrupada kış Hakkında •• 
..._,, 111 l•nı111Jarda hııtalan- çok şiddetli olmuştur. Buna 
._\t,, llncı bir nıilddet ya- mukabil Sıbıryaaın bazı 
~'"•la'" çılcamınıııtar. Kral mıntıkalarında havalar ilk 
t.ıaı. 11

'
1 uıu11 müddenberi baharı andıracak kadar ılık 

)Q oy11•111 
t, •111aıına atfedi- geçmiştir. So• haftalar zar-
'-ıi,c· fında Sıbıryanın Kraınoiak 

S. Ôztekin imıasiyle aldığımız bir kari mektubunda, hal
kın biraz temiz h•va teneffüs eyiem, g,üzel çam kokuları 
arasında bir kaç dakikıhk istirahat etmek istedikleri nikih 
dairesi bahçesine bazı kendini tanımiyan kadınlar gelip, bu 
güzel bahçenin nezahatını kaçıran yolıuz hareketlerde bu· 
lundukları zikredilmektedir. 

------
Buca güzeli 
Kim kıyarki ııkmıya 
O bembeyaz bir eli? 
Bir çiçekten naziktir 
Yeşil Buca güzeli .• 

En neı'eli çağlarda 

Bir duyar dağlarda 

Geziyorken bağlarda 

Yeşil Buca gilzeli., 

Çoban kaval çalarken, 

Kararırken o kırlar 

Bir sevdalı hatırlar 

Yefil Buca güzeli •• 

Uzaklardan bir gölsre 
Görse hemen örperir 

Hem güzel, hem görpedir 

Yeşil Buca güzeli .. 

BA TMAZDİKEN 

Hı sızlık 
Alsaocak Şehitler 1500 

züncü Demirhane ıokaiıada 

Emin oğlu Şükrn ve Salih 

oğlu Fikri Başaran Muatafa 

oğlu Hüseyin Avni Akde· 

mirin evinin teneke divarın
dan çıkarak içeriye girip 

oda içerisinde bulunan ıaa
dığın içinde bir zarf içinde 

25 lira par ve yine cilzdaa 
içinde bulunan 175 kuruı 
parasını çalarak kaçmıılar 
ve bilihara yakalanmıılardır. 

--o,--~ .... ,, 1 Guıtave diyor ki: havaliıiade termometre na-
,, "ne bu mevsim kıs 30 dereceden sıfırdan ~ ..... c: b 

t '-llur 1 e1au unda Nisde yukarı 6 dereceye çıkmıı, 
~le 0; •ık havada bol bol buzlar çözülmüştnr. Bu ba-
t ~k ~~r~111. ineç çok valide tam bir bahar havası 
~--- oy ugundan burada hüküm s6rmektedir. 

Kariimiz bu dileğini bir kıç satırla duyurmak vazifesini 
deruhte ederken bu gibi kimselerin o mahallerde kendile
rine gelmelerin tavsiye ederiz. 

BAG 
HAKKIN SESiDiR Aglık fikir VB san'at HALKIN SESi 

--w-e---

~ la 
111Y•111ıyorum. Hasta- Sıbıryanın diğer lnıımla· 

~'>"• ~~d·~ ileri geliyor. rında kıı bütün tiddetile 
-~tat,~ i~~rı dnzelince Nise hükiim silrmektedir. Ekıer 
, t 8J d· Yorunı. Yaıım he- yerlerde termometre ııfırdaa 
)"-'"" ır. Nise "d• t • a•agv ı 36 der~cedir. tta "''c• gı ıp eoıı T 

' ' d&ı 1 •ıhhıtimin tam•· 
'ece'"· 

Petrol kaç met-' Yüksek ökçe 
re derinlikte modasının so· 

bulunur? nu ne olacak? 
....._ rıne eminim.,, 

'-d,1r:·
"~, ~,ç, ı ıerreler 
'ttd ~61 ttcıı~ ~errelerden te
C11' ile 

111
• Itır. Bir bardak 

4ı!11tau te~t.tar zerre bulun
~it' .~'~•t ·l etmek kolay· 'ç 1

'-t1a b ~•Y111ıy1 sıeliacc 
~')•• ıç durmadan ilç 

"'•~~~ak 10,000 ıe· 
ır. 

Zehirli kuş . 
Zehirli hayvanlar pek çok

tur, fakat kuşların zehirlisi 
ancak bir yerde g6riilmüı· 
tür. 

Ve tek nevi knştur. Ye-

En derin petrol kuyusu, 
Kaliforniyadaki Kerm Kunty 
kuyusudur. 4827 metre de
rinliktedir. 

Ağırlığı arttıkça kıg. 
meti artan para 

niiine adalarında ora yerli- 300 sene evvel lsviçrede 
)erinin "ölilm kuıu" ismini paraların kıymetleri. meıa-
verdikleri kuılar tarafınd111n bai satbiyeleri ile mebsutan 
ısırılanlar zehirlenmekte ve mütenasip olarak artmakta 
ölmektedir. idi. 

'- 111 J. ~AA İdaresinde Milli Küt.üphane ıinemuında bugün 
b t~i,· ~ iTi Ç I L G 1 N C A S l N A S E V E N L E R l N F 1 L M l 

~ti:)~·" olduğu ilihi bir güzellik BU KADIN 
• •ı .. ,nı' LAMAR BEN-MDIA ~ gb •ıun en kudretli artisti 1 
~ d~~c~r Tracy Türkçe Sözlü 

-l Sır CflaıJtere bıriciye nazırı eksellH Antoni Eden ile imparatarluk kurmay başkanı 
~'k111·ı 0

" Dill'in Adaaıı ve Ankaraya gıliıleri ve yapılan muazzam karşılama töreni 
~ 1 

tef b 1 · ~llal, . 2''U•tile Türkçe izahlı olarak Fokı Juraalda eu •on harp aber erı 
' '"'•Et.'' .15-4.30 6.45·9 da. Cumartesi ve Pazar gllnleri 10.30-12 de baılar 11111 

ber ıüaUnde ilk ıeınılar ucuz halk matiaeleridi. Fiatlar 20·25-30 kurüı =----

Nevyorklu doktor Grass

man kadın ayakları hakkın· 
da yaptığı tetkikler netice-

sini gozetecilere şu suretle 
bildirmiştir: 

- Yükıek ökçeler, kadın 

ayaklarıuın şeklini bozmak
tadır. Ayak çirkinliği irsi 

bir şekle girmek Ozeredir. 
Yükıek ökçe mod11ı devam 

ettiği takdirde uzun seneler 
sonra İnHn ayakları at 
ayağı gibi bir şey olacak
caktır. 

-·-
Nasıl kalkarlar 

Yatmış bir at ayağa kalk
mak için ön ayaklarına iı
tinad eder. 

Yatmış bir sığır İle tama
mile aksini yaparak arka 
ayaklanna istinad etmekte-

mecmuası 
Bu adla şehrimizde Mart 

ayından itibaren aylık bir 
fikir ve sanat mecmuaııaın 

çok zengin ve çok faydalı 
münderecatla iatişn ettiğini 

sevinç ve iftiha.rla gördlk. 

Sahip, mlleısisi ve yazıcıla

rını muvaffakıyetlerinden 
dolayı tebrik ederiz. 

Manisa Oteli 
Keçecilerde Lale Si
neması karşısında 

KUŞADASI OTELi 
Keçeciler Hacı Sadullah 
efendi sokağında Salib 
Ga:ıoz fabrikası karıııında 

Bu Oteller lzmirin ea 
temiz ve en ucuz otelleri
dir, lımire gelen büt&a 
misafirler bu otellerde 
mısdir olurlar. 

Ör. Fahri Iıık 
bmlr Memleket baıtaaeal 

Rontken m6tehua111 
Rontkea n Eleldnk te4a.W 
J•pılu. lldael er So~ 
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MATBUAT 
Hülasaları 

VATAN: 

~ulgarlara ve 
'imanlara so-
iuk bir duş 

Ahmet Emin YALMAN 
Sovyet Ruıyaaın Balkan 

ıuJbu hakkındaki ciddi ali
kaıını ortaya koymaıı cidden 
tam zamanında ve tam ye• 
1iade olmuştur. 

Sovyet Rusya, kendi adı· 
nıa Bulgar gazetelerinde 
Bulgaristanıa ışgaline taraf
tar diye zikredilmesine hak
kıyla kızmış ve bu infiaalini 
de açıkça ortay koymuıtur. 

Sovyet Kusyanın çoktan
beri muhafaza ettiği süküt 
ve ihtiyat siyasetini ilk defa 
olarak bozarak Balkanlarda 
ıalbun muhafaza11aa ne ka
dar taraftar olduğunu orta
ya koymHı, Balkan sulhu 

için herhalde ku•vetli bir 
iıtikrsr amili olarak karşıla
nacaktır. 

Bu vaziyet karıııında Al
manyaaın Balkanlarda fi ili 
bir mlitarekeye doğru git-

mei'i tercih etmesi hali im· 
klaııı sayılamaz, 

-it-

ULUS: 

Alman kıtaları 
Bul2aristanda 

Falih Rıfkı At•y 

Romanya, Dçlü paktı iş· 
galden sonra imza etmiıti. 
Bulgaristan iıgal arifesinde 
imza etti. Bu bir formalite· 
den ibarettir. lııal teşebbü
ıiiaü durdurmak mümkün 
olamazdı, ya ona mukave
met etmek, yahut onu kabul 
etmek icap ediyordu. Mil
letlerinin talibini mihverin 
talibine bağlamağı tercih 
eden unsurlar, vaziyete hi
kim olmuşlardır. 

T6rkiye Bulgaristanın en
dişelerini teskin etmek ve 
Balkanlar ıulbunun müda· 
faasında onun yardımını 
kendi gayretleri ile birleş
tirmek için elinden geleni 
yaptı. Ôaümüzdeki meçhul
lerin, bütün iyi niyetleri 
iflis ettirecek bir inkişıf 
ıeyri göstermemesini temen· 
ni etmenin, muhal temennisi 
kabilinden olmamasını dile· 
mekten gayri yapacak bir 
ıey kalmamııtır. 

Hindistanki 
Italyan esirleri 

Yeni Delbl (a.a)-Hindis· 
tanda bulanan İtalyan esir· 
leri 1 martta otuz bine var
mııtır. Bunlar araııudıı 21 
reaeral ve bir Amiral var· 
dir. 

-----------------------

lngiliz har-
biye nazırı
nın beyanatı 

--611--
Londra (o.a) - Avam ka· 

marasında harbiye nazırı 

ordu bütçesinin parlamento· 
ya arzı dolayisile bir nutuk 
söyliyerek bilhassa demiştir 
ki : 

- Kıtalarnn hususi talim
lerini ve Franıadaki muaz· 
ıam malzeme kayıpların aç
tığı gediklerin doldurulma
sını mümkün kılan tedbirleri 
anlatmıo alkışlar arasında 
kahraman müttefikimiz Yu· 
naniıtanı tebcil etmiştir. 

JıtiUi tehlikesi çok haki
kidir. Diişmanıa yapman 
imkin dahilinde olan her 
şey tetkik edilmiştir. Son 
manevraların temini mühim 
muvaffakiyetler elde etmiş 
telakki edilen müıtevliye 

karşı yapılaçak harekit teş· 
kil eylemiştir. Bu tahmine 
rağmen siYil, askeri, bahri, 
hava midafaa teşekktilleri 

bu imtihanı bil yük muvaff a
kiyetle ve ıerefle ıeçirQ\İŞ· 
tir. 

Roı durmuyorux. Her giln 
müdafaalarımızı daha iyi bir 
hale sokuyoruz. Bugünkü 
ordu hürriyet için ve hakh 
bildiği her şey için mücade
le etmek üzere silah altına 

çağrılmış vatandaşlar ordu
sudur. 

Hiç kimse önümüzdeki 
sene içinde ordunun ne gi· 
bi ittibazlarla karşılaşacağı
nı söyliyemez. Fakat ben 
şundan eminim ki bu ordu 
mükemmeldir. Ve mazinin 
şanlı ananelerini kuvvetle 
idame edecektir. 

Harbiye nazırının nutkun

dan sonra harbiye blitçeıi 
derhal tasvip edilmiştir. 

--o---
ikinci Lise şam 

piyonu oldu 
lzmirde dört aydtr devam 

edegelmekte olan voleybol 
maçları ıona ererek ikinci 
erkek lisesi 12 puvanla 
voleybol fampiyonu olmuş· 
tur. Birinci Jiıc ikinciliği, 
ziraat lisesi de üçüncülüğil 
elde etmiştir. 

--o----
Hırsızlık 
iddiası 

Kemerde Lilo ıokafında 
10 sayılı genel evinde ser
maye Mehmet kızı Fethiye, 
genel evinde kalarak 
pautalonunun cebinde 56 liraıı 
bulunan Dursun oğlu lbrahi· 
min iddiası üzerine suçlu ta
fından tarafıaaan 57,5 lira 
çalındığı habu verilerek 
suçlu yakalanarak hakkında 
muamele yapılmııtır. 

[ffKtklN SESi] 

r Amerika lngil-1 Bir Alman bom-
1terey 450 tay- bard man tay
yare gön erdi aresi düşürüldü 

Nevyork (Loadr radyosu 
S. 8.15) - Birleşik Ameri
ka hükumeti inşa ettirdiği 
tayyareleriz yüzde 93 nü 
Britaoyaya göndermiştir. 

Tutarı 41 milyon dolar 
olup 450 tayyaredir. Bu tay· 
yareler uıak şark ve Afri· 
kada hali faaliyette bulun
maktadır. 

--o,--
8. Eden ne za
man Londraya 

dönecek 

Londra (Loadra radyosu 
S. 8.15) resmi tebbğ: 

Dlio İngiltere üzerinde 
mlinferit olarak uçan tayya· 
yareler epeyce faaliyette 
bulunmuşlardır. Cenup ve 
cenubi ıarkide bazı şehirler 
üzerine ablan bombalardan 
yangınlar çıkmışsa da der
hMI söndürülmüşt6r. Hasar 
çok azdır. 

Bir Alman bombardıman 
tayyaresi Manş denizi üı.e· 
rinde düşürfilmüş ve dün 
gece Londrada da bir alarm 
işueti verilmiştir, 

-~o---

.. --o Bir Bu gar mu-
"Mukem~~I .. ~ure?~e harrirı Türk· 
v~~~!~!'~~~ı~ı~n~o~ter lerle dostluiu-

bildiriyor: muz ebedidir 
Dün Avam kamaraıında 

söz alan hariciye milsteıarı 
B. Batler aşağıdaki beya
natta bulunarak demişlir ki: 

lngilterenio Sof ya elçisi 
eyvelki gün diplomatik be· 
yetinin geri çekilmesi için 
Bulgar hükumetine bir nota 
vermiştir. Bunun sebebi ma· 
lümdur. Alman aıkerlerinin 
Yunan hududuna Vl!rm111 
müttefikimiz Yunan bükfi· 
metine te hdidden başka bir 
şey değildir. Tabii bu vazi
yeti Büyük Britanya bükü· 
meti likayıd kalmazdı. 

Bulgar hükümeti vermiş 
olduğu bu karardan ileride 
pişman olacaktır.,, 

logiliz hariciye nazırı ne 
zaman döneceği hakkında 
sorulan ıualde B. BatJer şu 
cevabı vermiştir: .. mü-
kemmel vazifesini bitirince,, 

Irak hariciye 
nazırıKahirede 

Kahire, (a.a) - Irak ha
ı iciye nazın Tevfik Sudi 
bey Bağdaddan Kahireye 
gelmişlerdir. 

---o---
ltalyan Adliye 

Nazırı 
Roma (a.a) - Adliye na

zırı orduda hizmete çağırıl
dığından bu vazifeyi Musso· 
iini ilzeriue almıştır. 

-..-.--o-.... -

diyor 
Sofya (a.a)- Buliar ajansı 

bildiriyor: 
TOrk - Bulgar münasebatı 

hakkında bir Bulıar siyasi 
mukarririnin yazdığı bir ma
ledc ezcümle diyor ki: 

''Türk - Bulgar deklaras
yonu, Berlin, Viyana ve Sof
yada yapılan görOşmeler ve 
Bulgaristanın üçler paktına 
iltihakı 41rf sulha bir hizmet 
içindir. 

Bulgar başvekili B. Filof 
mebusan meclisinde söyle· 
diği nutukla vaziyetimizi 
açıkça anlatmıştır. BuJgaris· 
tan biç bir zaman tecavüzü 
hatırından bile geçirmemekte 
ve Türkiyeye karşı hattı ha
reketimiz değişmemiş olarak 
kalmaktadır. 

Bulgaristan daimi sulh ve 
dosluk çerçivesi içiPde ya
ıayacaktır. Sulgariıtanın Tür
kiyeden hiç bir talebi yuk
tur. Bugün Bulgaristan ile 
Türkiye arasında ebedi bir 
dostluk baılllmıştır. Müıta
kil münasebetlerimiıi her iki 
.millet ayni surette anlama
lıdır . ., 

ZABITA 
·Taşla 
yaralamak 
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RADYO 
GAZETESIND E 1 -İngiltere hariciye o•,;, 

Edenle general Sir 
Dillin Atinayı ziyaret~i, 
mau askerlerinin Bul 
tanı işgali ve nihayet 
terenin Bulgaristanla dl~ 
aebetlerini kesmeıile BllY_ 
politikasının bir safhası 9' 
kapanmıştır. Şimdi dik 
ve alaka, bunu takip ' 
cek safhalar üzerinde t 
lanmıştır. 

Sofya haberleıine gör• 
giliz elçisi Rendel Bufg 
tanla siyasi mlinaaebetl 
katine dair logiliz not 
t•kdim ederken Bulı•' 
vekili profesör Fifof A • .-., ... 
zaferlerinden emin oldu~ 
dair cazı söı.ler söylenıitr:_ 

Rcndel şu cevabı ver 
tir: 

"Musıolini de ıiziD 
Alman 1aferlerinden ' 
bulunuyordu.,, _., 

Bu son m61ikatıa pP 
ıamimi olmadığı anlıııl 
tadır. lngiliz elçisi bit 
güae kadar lstanbulı 1 
cektir. 

Atina müzakereleri • 
fında neşredilen tebli 
sonra dünya ef kirı u~ 
yesi yeni baıhyacak ·~ 
alika ile beklemektedıt• 
man askerleri Yunan b 
farında toplanmakt•clı1 
Herhalde Almanya ıiy•• 
askeri yeni bir bat• 
geçmeden evvel Bol 
tanda sağlamca yerlet• 
tir. Bundan sonra Y 
lavyayı tazyik etmesi b' 
nir. Yugoslavyada asib 
tevziatta bulunmağ• • ~ 
ıilmreler varsa da nı0 

met tar•ftarları dab• 
vetlidir. Mihverin Boll 

tana ve Macaristan•~' 
Iavyadan toprak v• 
leri söylemektedirler. y 
lavya devlet admları to 
larının parçalanmaııo• 
detle aleybtadırlar. ~ 
mukavemet azmi ~ 
kuvvetlenmektedir. t 
lavya uysallık ı3'1 Çekoslovakyanın vaı 
düşeceğinden korkul 
dır. . 

Moskovinın BulJ~~ 
battı hareketini takb. 
tebliği Belgradda iy• 

bıı~tıt lanmııtır. Bu te. ! -
garistanda neşrıaıo 

dilmiş olması d• 
dikkati celbetmiıtir· 

Asker babaları 
ve çocukları 

Kadriye mahallnsinde ıa
ban oğlu ibrahim arkadaş .. 
larile sokakta oyun oynar
ken bir birlerine tış atarak 
Süleyman oğlu Münevverin 
sağ gözü altına isabet ede· 
rek 15 günde eyi olur de· 
recede doktor raporu olmıı E b J -çin. • • ve tahkikata başlanmışbr. srar il 

Anafartalar caddesinde -o durJDıılı 
689 numarada Berber Hüs· Söz atmak 
nlinüo, Kahraman askerleri· ismet paıa b1'1~ 
ml••1• bab "OC ki lki"c~melikte Namazgih k H • ı .,. ... n a ve 'I' u arını 'I' y Derviş ızı ayrıff ,.-
Pazarteıi, Sah ve Çarşamba caddesinde Bcytullah oğlu dullab oğlu Muıt• ' 
n 1 · ü d b k. · ı Rüstem, Ali kızı Türkin g n erı g D e eşer ışı o · rar iıtikleri habet 

mak üzere meccanen traş Müldiire sizinle tanışabilir d• 
etmek himmetinde buluna· miyiz? Diyerek ıöı attığın· ve yapılan aranı• ,ı 
cağını memnuniyetle haber dan şiklyeti üzerine suçlu yenin 4,7 rram e•' 
aldık. yakalanmıştır. narak alınmııt1r. 


