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PARISTEKf Yunanistana ·•M-A--C._A_R __ Y_U __ N_A __ N_ 
4. ~ M A N Y A Amerikalılar 6 seyvar araba Maa if azırı Emniyet neza 
BOgük eritaR'ua adası- memleketleri- hastahane sofyayaeidiyor retinin tebliğ 
nın önünde ınağlôp Ol- ne dönüyor )ar 2 önderi i y o r Budapeşt-:- <···>-=- Bulgar 

dug" unu kabul ve ı·ıı·raf --o- -- -- ma rif nazırının daveti üze-
Londra (a.a)-Pariste bu~ Londra (a.a)-Altı arabadan rlne Macar maarif nezırı 

etmek istemı·gorsa. 
11 

hınan 500 Amerikalı Liı.bcn mürekkep seyyar hastahane 18 Şubatta Sofyaya gidecek 
ı l A 'k d- mu-q ve orada iki memleket ora-

"

I yo uu • merı eya on ~- arabaları Yuoanistaaa göo-
manların 8ulgaristanı lerdı"r. Yenı·den 250 Ameri· sınd görüşülecek olan kül-
·- k t'l y derilectktir. Bu arabalar .. , . çıgneme sure ı e u b tür anlaşm sını imzalayacak .. n kalı daha yine Liz on yo· A k ıstana ve Boğazlara te- meri an halkının ingilte- t 

el '"iiz edeceğine dair çıkarı- liyle Amerika ya gidecek- reye hediye ettiği arabalar ır. --m--
•ıı h b lerdir. Bunların yol masraf-
b a erler, rivayetler ve o.!up sıhhiye neı.eretinin em· JAPONLARIN Uıılar ı ı it larını Amerika hükumeti tele . 1 ya an amıya ye enen rıode çalışacak ve arabalarda 
d Ztpler ve teviller devam vermiştar. Ancak işleri do• . T k d J 1 k s· 

' ip duruyor. Bu tekzibi ilk layisile Pariıte 300 Ameri- ıogı ıı a 10 arı ça ışma t - ıngapora ya-
>'~Paıılar arasında Berlin de ~ah kalacaktır. dır. pacaklarJ hu••. 0 duauııa göre Balkanlıların 
'~h·u•rıaı bozmayı istihdaf ,. cumAmerikayı 
: tıı bu haberlerin külliyen 

2
111••z, esa11ız, yalan oldu· harbe SÜrÜklBUBbilir 1111

U isbat edecek mevkide 
it~~ ~erlin bula~~aktadır. 
ı,, utun dünya gıbı Alman
k da Pekili bilirler ki Bal-
8 •ıılıların rahatını bozmak 

1 
Ulgarların fikirlerinden bile 

Ç~Çtntıniıtir ve geçemez de. i,;11kü onunla dost kalmak 
d~Y~ıı ve bunu her farsat 
lto~~kçe göstermiş olan 
b, ._,ularına düımanca bir 
k, 'eltette bulunmanın onlara 
bt~k \'e neye mal olacağını 

8 esten iyi bilirler. 
d1a1t~ halde Bulgarlaran dur
tiaad •rı yerde ve kendilikle
tırt eıa Balkanlarda bir pa
•kıt çıkarmak istiyeceklerine 
oı11 erdiremeyiz. Demek 
Y•ıı~or ki Balkanlarda bir 
~11,~11 çıkacaksa bunun 
ı,, •kcılara yalnız Alman-

E~labilir. 
~illi 2er Almanya, uzun men
d'kı to~larile sahillerini döv
t,)) trı ve bombardıman 
feL. •relerile de bir çok 

q•rle . . 
l112u rıııı bombaladıkları 
"'ııı tereııio karşısında daya
b11 ... 'Yarak firar etmek mec-

•l)tet' 
le it' 1nde kaldığını kabul 
tı 111, •raf etmiyorsa başkala-

YUGOSLAV BAŞVEKILI SVETKÖVIÇ 

----
Çunkiug, (a.a.) - Roy

·er muhabiri bildiriyor: 
Büyük pasifikte Çinin oy

nıyacağı rol Çunkinkte ha
raretle nünakaşa edilmekte
dir. Bütün dünyanın istik
bali merkezi pasifikte Ja
ponyanın mağlüp edilmesine 
bağlıdır. Almanya, pasifikte 
japnyayı tahrik etmektedir. 
Japony.anın bu hareketleri 
karşısnda Çin hareketsiz kal· 
mıyacaktır. Siugapurun mü
dafa sında lngiltereye mü
essir surette yardım edile
cektir. 

japonyahlar bir taraftan 
Sovyetler Birliği ile vazi
yetlerini düzeltmek istemek
tedirler. Şayet Japonların 
Singapura yapacakları hü
cum Amerikayı harbe ıü
rükleyecektir. Zira Amerİ· 
kanın burada kauçuk ve 
daha bir çok ham madde· 
lorden istifade etmektedir. 

Japonyanın mihver arka· 
daşlarına yardım için sinir 

-----
Ati na (a.a)-Yunan emni 

yei nezaretinin tebliği : 
Düşman tayyareleri bugl 

Argustrle ile Korfunun bi 
mıotakasına bomba atmıı 
larsada basar ve ölü yok 
tur . 

Atina ( a.a ) - Müıtald 
Hür Fransız ajansı bildiri 
yor: 
Seliniğe gelen yolcular ar 

zu ettikleri takdirde İtalya 
ların bu büyük Makedony 
limanında İtalyanların attıl 
bombaların yerleri göıteri 
mektedir. 

Ayni zamanda ıokaklar 
da kum torbaları evleriı 
pencereleri kağıtlarb 
kapatılmış olduğu gör6lmek 
tedir. 

--o---
AMERIMA 

Bahriye nazırı 
nın bevenat __ .. __ 

Vaşington, (a.a) -
briye nazırı Albay Nukı ga• 
zdecilere beyanatta bulana 
rak demiştir ki: 

"lagiltereye daha fazlı 
destroyer gönderileceği hak· 
kında bir şey söylt.yemea 
fikirlerimi değiıtirmedim 

Bay Vilkinin lngiltereye ve 
rilmesi hakkındaki bey••• 
tına karşı bunnn şimdililı 
mümkün olmayacağını &mll 
ederim. 

harbine iştirak etmeaidir. 
Hadiselerin inkişafi bayi 

bir alika ile takip t dilmek• 
tedir. 

boıırı '•bat ve istirahatauı 
d,b, ~ ~iyetinde olmadığını 
hkild •.t i ve inanılacak bir 

Yugoslav Baş-1 Ingiltereye 
vekili ileH.na-1 verilecek Alakadar milletlerin 

lit,p e ılin ve isbat etmeğe zırı~ 
ttıntlid' 

Almanya- destroyerler 
,., it t j 1 er Vaşington (a.a) -:- lng~l-ır. 

~ SIRRI SANLI Y 8 
"-· ::::::ı:::::ıo------u • ~~ ............. ~ ........ : tereye 40 destroyerın verıl • 

• ~il Maltaya 
li~ defa hü
~llın yauıldı 
"•ita ---o'--

8,15 r - (Londra radyosu 
ııı,, '51Jıi tebliğ:) Dün düş· 
def, tayyareleri Maltaya 3 
h,,,, ta•rrbz etmişlerse de 
b· Yoltt •tiai it .ur. Taarruzlardan 
'111,,,I eşıf uçuşu olduğu 

D,f.rtııştır. 
~itti~· ~0Plarımıı.la tayya

tt •• 
111

1l şiddetli hücum-
• l "'Yt · ''ti sınde ltalyan tayya· 

•Gratıe geldikleri yere 
rclır. 

--IITll!I-

Belgrad ( a.a ) - Alman 
hükümetinin daveti üzerine 
Yugoslavya başvekili ile ha
riciye nazarı B. Markoviç 
ve Alman elçisi dün hususi 
'trenle Almanyaya hareket 
etmiılerdir. 

--o'--
Yeni iaşe 
teşkilatı 

Ankara - Yeni yapıla
cok iaşe teşkilatına ait pro
jeler tasdik edilmek üzere 

· Baıvekilete verilmiştir. Pro
jeler heyeti vekilede tasvip 
edildikten ıonra teıkilit 
der bal faali ete ·~•cektir. 

mesi milmkün ~örülmekte
dir. Yalnız 46 müstamel 
destroyer vardtr. Esasen bu 
destroyer donanmadan çıka-
rılmış ve nakliye gemisi ola· 
rak kullanılıyordu. 

ROMANYJ\DA 
Sükônet var 

Bükreş (a.a)-Romanyanın 
dahili vaziyeti hakkında 
neşredilen tebliğde 24 saat 
zarfında süküot!t 9ardır. 11 
Şubata kadar Bükreıte tev
kif edilenlerin adedi 3513 
kişi olup bunlardan 900 ki
şi serbest bırakılmışbr. Eya
letlerde 4132 kiti tevkif 
edilmlttir. 

- Yugoslav baıvekil ve hariciye nazıranıa Berliae da•• 
edilmeıine ne dersin? 

- Ne söylenae, tekzip olunacak değilmi? 
Benim fikrime göre bu işlerde alikadar her millet tepe 

den tırnaj'a kadar ıiliblanarak hadiaeleria ialdıafıaı be 
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Kulak 
Ve 

ğu tuları 
v 
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raz ağar işitirler. Bütün bu1tl rın ç r i 
mümkün olduğu k dar geç ıhtiy rl mağa 
çalıımaktır. Alkol, sıgar ipitil- sını, çok 
yemek yem k, şekel' hastahf.ıua, böbrek 
hastalığına ve tansiyon yükse diğine sebep 
olan ber türlü suiitiyadları ort dan kaldır
mak lazımdır. 

Fazla asabi olmak, muhteris olmak, çok 
yorucu bir ömür geçirmek vakitsiz ihti
yarlığı davet eden amillerdir. Bu gibi ku
lak uğultularında kullanılaca en ıyı ilaç 
iyod •e iyodürlerdir. 

Kzamı h 
Mevsimlerin ha tahklarl olan münaDe

betlerine eski zamandanberi dikkat edil
miştir. Kış mevsiminde en çok ra tlanan 
bulaşıcı hastalı lard n birisi ele Kızamık· 
tır. Hastalık eski olmasın r« ğmen, henüz 
mikrobu keşf olunamamıştır. u mikrobun 
elimizde bulunan v sıtal rla üretilip görül
mesi kabil olmıy n (Virüs) l/r sınıfından 
olduğu zannedilmektedir. 

Mikrop, bastal rıa ağız, bogaz ve burun 
boşluklarında çok bulunur. Htı talar, öksü
rftr, akıırır ve söz söylerken C!trafa fırlayıp 
saçılan damlacıklar istidatlı olan s ğlamla· 
ra hast lığı derhal bulaştırırlı r. Bu bakım· 
dan kızamık tamam~n grip h stalığına 
benzer. Kızamık çık rmemış bir ins nın 
kızamıklı hastanın @da ınd pek z zaman. 
durmaaı bile hastalığa bulaşm sı için kafi· 
dir. 

Bereket ver.do ki Kızamık imili, b rict 
müessirlere karşı, çok hasr; stır. Kuruluk, 
güneş ve ziya gibi harici tesirler ızamık 
Viıüıü'ünü kolaylıkla öldürür er. 

Kızamık, evvel bir boğaz, burun neıle
ıile baılar. H11stanın ııteşi yükselir. Yüzün
-de ve gözlerinde bariz bir nede hali, vü· 
cudunda kırıklık ve h lsizlik vardır. Hasta 
öksürür ve aksırır. Bu devrede luı mığı 
anlamak zordur. Fakat birkaç gün sonra 
ağzın içinden ve yüzden başl ımak üı.er~, 

bir takım kırmızı lekeler b ş gösterir. Bu 
lekeler, gittikçe, çoğıdarak göğüse, karı
na, kollar ve bacald ra y yıhrl r. Uf k 
ufak birbirinden ayrı kırmırı tanecikler 
b1tlindedir)er. 

Nezle devrinden sonr , ort y çıkm ları 
birbirinden ayrı olm ları hEstıtlığu:ı teşbi i
ne y&rdım eder. ÇüDkü kız mıktan b şka 

daha böyle bir çok döküntiili1 ha t laklar 
da vardır. Lekeler beş ltı gii ıı içind k y· 
bolup solarlar ve h .atalar da nekshate gir
miş olurlar. 

•••nıı war -

---------

Kumaı ve Mobilya Boyaları Geldi 
TELEFON: 3 8 8 2 

(HALKIN SESi) 14 Şabat ı9'1 

--------------------------------------~--_./ 

B d n terbiye~ 
1 
-c:::-

mahal-
• 
ımarı 

Belediye reisimiz doktor 
behçet U.z dün yuk rı ma
hallita giderek ağaçlanma 
faaliyetini, yeni yollar ve 
kan Jizasyon iş 'erini gözden 
geçirmiştir. Yu :c:arı mahal
lelerin im r işleri belediye· 
nin istihdaf eyı ediği en mü· 
bim bir g ye olmuştur. 

---o----

Ma rif Vekaleti liseler, 
orta okullar, öğretmen okul· 
ları, tic r t liseleri, orta 
ticaret okulları, bölge s nat 
ve inş at ust okullarınd 
beden terbiyesi dersinden 
verilecek olan kanaat not-
1 rı ile bütünl me, engel ve 
okul bitirme imtihaol rı not
ları bakkınd yeni bir takım 
es slar koymuştur. 

Bund n başk , müe se
lerde talebenin beden terbE
yesi der1ine alma ı lizım 
gelen asgari muvoffakıyet 

dereceleri te b•t edilmiştir. 

Zahire ve ncİT 
satışla .. ı 

--o---
Şebi • • ec ıs 

Şehir meclisi bugün öğ
leden sonr saat 16.30 da 
belediye rci i doktor Beh
çet Uzun b şk nlığında top-
1 nmış ve ruzuamede mev· 
cut evraklar müzakere edi · 
lerck encümenleie bavnle 
edilmiştir. 

--o---
Tücca 
Bi ı'.:I·-··-
önnmüzdeki haft içinde 

ithalat ve ihracat birlikleri
nin umumi heyet topl nb· 
1 rı b şlıyacaktır. Bu top· 
lantılar ayın 25 şine k dar 
bitmiş olacaktır. 

--o-----
D ğı 
e2z z 1 

e-ı 
odu 

Değirmendere nahiyesinde 
dün a t 1,15 ve 6,58 iki 
zelzele kaydrdi miştir. Hasar 
yoktur. 

B 
16-34 kuruş arasında 264 

çuval üzüm, 7-16,S kuruştan 
381 çuval incir, 40.50 - 43 
kuruştan 53,600 kilo zeytin 
y ğı. 55· 72,50 kuruştan 264 
balya s tılmıştır. 

lngiJizlerle btanbulda te· 
m slarda bol unan lzmi r 
tüccar birlil.deri heyeti za
hir.e ve incir üz •rine bir 
nlaşma için dün bazı tek· 

lifler y pmışbr. Müzakere 
gayet müsait surett devam 
etmiştir. Bu hafta Delice 

hn caktır. 

--o---
ili yet, umumi 

meclisi 
Bugün öğled n sonra sant 

on dörtte vilayet umumi 
meclisi Ticaret odası 1210-

nunda içtima ederek müza-
kerelerine devum etmiştir. 

---o---
Şeb ·m·zde 

Sari hastalık gok 
Şehrimizde rastlanan mün

ferit bazı difteri ve ka.ba· 
kulak hast lıkları azalnnştır. 
bunların fiç beş vakaya in~ 

hisar ettiği öğı en ilmiştir. 
---o--

Gi enler 
lzmir mebusu Mahmut E' d 

Bozkurt, Sıhhat müfettişi 
Dı. Sül<ıyman Enveri, inhi
sarlar müfettişi Hüıeyin 
Bozkır Istanbula, Tunçeli 
mebusu Sami Erkmcn M • 
nis ya gitmişle:.-dir. 

HALKIN SESi HA KIN SESiDiR 
• • ozya a 

b şla 
yo unun 
lmak ··ze 

amı ıne 

? • 
Bo:zynke yoh: nun birdaç senedenberi feci vaziyette olan 

durumunu birkaç def l r yazmış ve h lk t rafından d mü
nasip makemlara maruzatt bulunulmuştu. Çok sevirıçle 
öğrendiğimize n zar n bu yolun hemen yapılması için bir 
k ç gün evvel fa 1 bel"dıyemizin buraya bir kaç mühendis 
gönderildiğini \'e keşfinin yapıldığını duyduk. 

Bu hir flard oban atandaşlııramızdı n bazısı mat-
baamıza gelerek bu haberi müjdelediler, biz de yurt ve 
haJk işleriyle yukından alakalı bulunan değerli ve çıalışkan 
belediye reisimize o t raf ahali!li namına teşekkür ve min
netlermizi sunmayı bir v z'fc bildik. 

Hekiknten bu yolun ehemmiyeti büyüktür. Her gün bu 
semtlerden lzmire i en yüzlerce işçi ve mektep çocukları
ın o ciqarda bulan n Em ei ve Uzundere köylülerinin 

yeg~ne geçit yolu ola bu a a caddenin t miri cidden 
pek yerinde ve isabeth olac ğı şüphesizdir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

(71) Yazan: Halil Zeki o.-J ,F•k, 

Beşinci ko un icyüı ~~· 
Federal da:reıi doktoru söyletmek 11 1detıi 

ona emniyet tel in edebilmek içio 1•dı 
müddet tevkifhaneden çıkardılar, ser b" l\~dı 
bıraktılar, h tta vakit v kit kendisine I' 
imtiy4zlar bile bahıetti!er. edi, 

Ma mafih Amerikan zabıtası bu hare~' V, 
tile doktorun kaçamıyacağandan da e~ e~•tn 
idi. Çünkü uğrıyacağı intikam cezasıD~ 1ııı11tı 
dolayı Almanyaya kaçamıyacağı tabii 1 İddet 
Bununla beraber doktorun yaptığı if ti, k 
itibarile Amerikan adliyesi nazarıad• 1. ıp~1 
cezalandırılmayıp muhbir sıfatile muaOI >aıaııa 
göreceğini anlayacak kadar zeki oldui"•\i., 'i 
da biliyorlardı. · a.etill 

Alman casusları ~tdıı. 
A ak d ıd ŞiQı 
merı a a ne zalll., ııı,11 

faalıyete 2'eçtiler?~;~~; 
1933 te, Hitlerin iktidarı eline ahıı••i/ 8it 

beraber faaliyete geçtikleri tahkikat '~ı,ı eii11 
nından da anlaşıldığı gibi doktor Gr• d taıı 
ifşatile de sabit olmuştur. Bu tarihe k• ef~i. 
Amerikada Alman casuza sözü bile g () 
memişti. jrıuk 

Gerçi bütün devletler gibi AlmaD)'~ ~tlb 
da Birleşik dnvletler merkezinde ıiy•5 Jtıt111 
iktısadi ajansları bulunurdu. Fakat bU; 1\ 
rın; casusluk, tedhiş, nefret, evrak bı . tL ' 

'' •e lığı, uikaat, sahtekirhk, cinai kastlar. 1)~k 
fenalıktan görü,mediği gibi aiyasl ıf ~ A 
bir kadının bile sebkat etmemiıti. tlİ't'ıa 
muharebede bulunan düşmanı haklı• el 
bile biç bir devletin irtik .. p ~deuıiye' tı ~ 
bu fenalıklar hatıra bile gelmezdi. _, il 

d k
. t,.. v 

Mahkemede B. Turruya a bi u:o di1ı· 
fındau bir su l irat edilmişti. ll da, 1 

- Nazil er niçin Amerikada böyle z 
teşkilata lüzum gördüler? teç 

Diye sormuştu. 
Turru da şu cevabı vermişti: ~d li 

b .. ro•"~ ·~ - Buna aklım irmez. Federal u. 
0 

rot k 
meydana çıkardığı bir hakikat var k• f)IJ ta: 
nazi suikastı tamamiyle ve olanca b• y t 
hüküm sürmektedir. 1: '· •I . - ~. 

Hitlerin daimi adamları efendileri01,_,rı l 
nuo edecek surette maksatlarına ••' ~i 
tedırlar. ı' 

Doktor Griblia anlattıkları arasıad• , 
bir hikôye de mevcuttur. Doktor dil"' [[ 

"933 te bir gün muayenehanedl~J' • 
geldi. Bu adamın burnu patlıcan ve b~' ı ' 
lıırı labna yaprağı gibi idi. Bende~ . ~ 
sebebini sordu. Mideden gelir dedııl' b 

8" - ~ l> Bu adam kırk y~ şiarında vardı. t ~ '1 

mnı adı Vilhelm Sankofki idi. Bu ı.• ı~' 
y casuslarınm eu tehlikelisidir. !t~, 

Ben o ane lrnd r bunun bir casu• ~- ·~ 
ğunu bilmezdi.n. Çünkü o zama11• ~I " 

. b' ' Amerikada caıusluk yoktu .. Ge~ç~ l 
sosluk şebekerıine 922 de gırmıştıı0~% l 
faaliyetimi Frı.ns da ynpsyordu111. ıt'~ , 

kadaki cas~sluk - da bu ad ~ı~ ge!t' J ' 
teessüs eth. Uu adam benı uç lı t'' j l 
haste müşteri sıfatile ziyaret etti. p6 
cüsllode idi ki bana sordu: 
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BiR F CIA [ .................................. ] D
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rı ada t 

Kocamı 
t1ldürdüm 

[ ....-ı~~,..... ] re 3 e aca .. 

b [ e l e r 1j • h ., • en __ ,....,.... DID ma kem Si 
[ Olu yor? ] -- --
............ ~ ..... ......, Ankara, (Hususi) - Tak-

, 8• k k l riben bundan bir sene evvel 
. IDe ap Um• şehrimizde doktor Mehmet 

e ' ' bag"' alarl l Dl\\• Aliyi öldüre.o ebe .. Naci!enin 
mubakemesıne duo Agırce-

~•k. -3- ŞişmEıı vücudu eridi.Şim-
'lbtd t cüaıleıini tamamlı- di artık kemikli, kindar ba-

ı. 
1) ' kışla, lai bir insan oldu. 

•\, w 

ddetıi b~fzı kap nmad n Ve nakrat şek linde, her 
~l•dı . 1

' toknt suratanda sorana : 

"" l(•dı~ - Kocam ölmedi... Ben 
....... s,' ,~•dece öldürdüm ... diyor. 
tdi, Das;adan geliyorum! 

e~' Ve it 
H S 

-BiTTi-

Sl yÜrÜtÜrler? ıada nakzen devam edil
miştir. 

Bir ins nı t şıy bilecek Maliim olduğu üzere Na-
kad r büyük aplumbağaler ciyeyi altı buçuk sene b pse 
mevcuddur. Bıı tıl r binen· mabkii eden Ağırceza m h-

kemesinin kararı, h disede 
taammüt bulunduğu ve tah-
kikata taalluk eden bazı 
noktal rın aydınletılm sı lü-
zumu ileri sürülerek Temyiz 
mahkemesince bozulmuştu. 

l;>üokü celsede mütalea-efl ''•t11 ocaıını pataklamaktc 
od fQı etti. Dudakları kı· 

. 'Ilı, 1 • H d e sını serdeden "iddia makamı 
'dd .. tJı' esı sertleşmişti. avana a a .. hadisede taammüt bulunma-

ter, bir sopanın ucuna bir 
elma takarl r. Elmayı kap
lumbağanın burnunun ucu
na uzatırlar. Kaplumbağa 
yaklaşacağım zannile bir 
adım atar, tabii sapanın u· 
cundalii elmayı kapemaı, 
bir adım daha atnr, ve böy
lece yürür, üzerindekini de 

la lcoı:u~~uldarla, tokat- l J ? yıp kast mevcud olduğunu, 
ıp~1 ç ınıp kalkıyordu. e DaSl Ç& iŞ f • --o-- suçlunun maktul Mehmet 

dl ,
1
, ocukluğandan baba- Havanad&ıki sigara im - S Ali ile gayri meşru müna-

.. .,. ••ııı · . u atra kabı J i .. 'i tıını döğdüğü gi- latbanesinde am le çalu;ıır- • sebete giriştiği esnada evli 

tti tarnruldarının bir ciıim ken yüksekçe bir yere çık- le reı·sıerını· na- ve bir anne olduğunu, her 
ile iniıi . . d mıı bı'r·ı, amelenin hoşuna ae kadar Naciyenin koca-

tdtı, •un sesıni uyu-
d 1 •• 1 .,. sından ayrıldıktan sonra 

Ş. gidecek kitaplar an parra- Si nomer er "' ıd 'llıdi T ~ • Mehmet Alinin bir türlü 
P lllııı1 ~ lıenı kendi iati- lar okur. Ve rmele bir yan- Sumatrada bir kabile re- tahakkuk etmiyen evlenme 
? '•İ1ıi1a ~•Yor, hem de an- dan çalışır ve ayni zaman· isi öldüğü zaman, cesedi bir vadinin kendisinde uyandır· 

llilld ociinii bu erkeğin da da onu dinler. tahta sandık içine konulur. dığı ümit ve zif neticesi 
,,i~ a· eaa çı~arıyordu. --o-- Ve orada iki sene bırakılır. bu cinayeti irtikap etmicıse 

it '" b ... c~ 'ii1a )'İr ~le bu hasta er- Kavga etmi- lainci senenin onunda san- de bunun evleameni11 
ti '•tıt l!ıı sene kendisini dıktan çıkarılan cesedin, icabetlirdiği ahlaki ve ka-
lı• · etr-· . • başı aövdeden ayrılarak bir nuni vecibelere maznunun 

•. 1ıını de düşünme- yen po S • 1 vazoya konnlur ve gövde gösterdiği ihmal ve hürmet-

taşır. 
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RAZI DİKEN, 

BiZi GOL 
--- -----

Sulh 2üv rcini 
Bu güveı cin tamamen 
Son :zamanda şaşırdı 
Eskiden o,ağıuıda 
Defne dalı taşırdı . 

Şimdi i e gagası 
Torpil, bomba taşıyor 
Bir ilemden ayrılmış, 
Bir alemde yaşıyor. 

Kanadında mitralyoz, 
Ayağında tüfenkler 

Bunu böyle görenler 
Sulh kuşundan ne bekler? 

Kan ve canla yı"andı 
Süogülerdeki kirler, 
Artık işleyemiyor 

Diplomatik fikirler .. 

Bizim için siyaset 
Bu gün de bir, dünkll de 
Biz biliriz savaşı 
Hem kalem, hem süngüde .• 

BATMAZDIKEN 

TALEBENiN 
Selam şekli 

-o-lıı O bu lngiliz polis t limatoame· evvelden hazırlanmış nakışlı sizlik karşısında esbabı mu-
,,-tilc•ııı •ahte saadetten de sine göre, bir şahı bir po- bir taı mezara gömülür. haffefe teşkil etmiyeceğini 

PY~'eıh•rnet•lıyordu. iniltilere lisle müaakıışa etmek, kav- __ 0,__ ileri ıtırmüş ve suçlunun Talebenin bayrağı, san-
lt ..... d etnıeden, bir .. ~ıey k k · t ı· ceza kanunun 448 nci ve cag~ ı, ölillcri, büyükleri ve 

.... " ga çı arma I! erse, po ıs Alk • ~111 l\e ... d~n dövdü, dövdü. ona cevap vermiyecek, bu iŞ yerıne 51 nci maddesinin birinci arkadaılarıuı ıelimlama tar-
.- ~ k .. ıne fıkrasına göre cezalandırıl- zı Maarif Vekileti tarafın· 
, t tiiıı ıeldiği zaman, suretle kavgayı öaliyecektir. ıslık, ıslık ye- . t . · dan tesbit edilmiştir. 
l
··I \tk•ttı htyalmış olduöunu masını ıs emışbr. , .. • Herhangi bir şahısla kavga Türk ceza kanunuhUD Buna göre başlarında okul 
ti•~ """' eden polis ağar cezayla ce- rine alkı~ 448 nci maddesine göre kasketi bulunan ·erkek tale-
pr-*• 21 ind' K k d ~ 
~ - il hi,· 1• omşuların· zalandmlma ta ır · Gübada tiyatro seyircileri bir diğerini kasten öldüren be sokakta büyüğünü ••· 

ıaıe . y• .._-... ç,~ ' ---•-- bir eseri beğendikleri za- kimse 18 seneden 21 seneye kerce ıelimlıyacak, kız ta-
1«•1ldıt! d, kocama bak.Bay- En bu•• yu•• k man ıslık çalarlar, ese ri be- kader hapse mahkfım edil· lebe ise hafifçe yüzünü çe-

t~ '\/ tdi. ğenmezlersc, beğenmedikle- mektedir. Ancak iddia ma- virip başını eğerek ıelim 
dilli: 0 ilinden ıonra Vec- rini ellerini birbirine çarpıp kamına göre · Naciyenio va- verecektir. 
dt 0daı kı• lliilSe alkışlamak suretile iıhar e- ziy .ti 51 nci maddenin ilk Bir büyük, talebenin ha-

.,1, · •na ayak basma- f lı d · 'J derler. ı rasına a temas etlığin- tırını ıorduğu veya onlan 
Zat.. Dünyada bulunan kilisele- den yukarıdaki maddeye "il o "günaydın,, diye ıelimladı-

teçııı,d Vecdi de iki ,. gün rin istiap hadleri vasati o- --- göre tertip olunacak ceza- • 1 b "S • 1 
li taı öldü ~ larak bın kişidir. Yalnız bir Hu.Qku··mdar kap nın üçte birinin indirilmesi gı zaman, ta e e •iO" 

d '•ta)ıw · lizım gelmekt4'dir. diye mukabele edecektir. 

')•kı ilnııı ağırlaımasına tanesi müstesna: Romadaki l ) ~ 
ı:-,"•t 'c' da sebep olmuş. Sen-Pier kilisesi, 54000 kişi an mı, as an mı ------- Manisa Oteli 
il e-·ı A 1 l b ,t"'-t ile d-1 e ağlamadı. Ce- istiab eder. Bizim paramızla s sn, orman ann üküm- Turan cemiveti 
'· •l11

1
l d e meşgul olmadı. yetmiı beı milyon liraya darı addedilir. Fakat kap· 

't &le.ki lan aslandan daha kuvvetli, ı•k • f t• 
oi ' Dın i.ile uğrat• yapılmıştır. inşası yetmiş al- sene ) zıya e ) -' l aslandan daha cesur, aslan-
•' ~· flt 

0 2
.. tı senede mümkün olabilmiş- dan daha güzeldir. Hilküm- Budapeşte, (a.a) - Ma-

ı llt 'l11den itibarendir tir. Boyu 230 metredir. Hari- darlık onun amma nedense car ajansı bildiriyor: 
)Qt ıiilüyor T • t• · ı·k · ' De şakalaşı- çı arz seviyesinden 144 met- bu işte bir haksızl!k olmuş. uran cemıye ının sene 

1 

llı re yüksektedir. •- ziyafeti diia verilmiıtir. Zi-qAllR yafette başta Türkiye, Ja-

t' "' A Sinemasında Yurdunun ~e~ k~rış toprağı t l&:n küçük kıtap ponya, Finlandiya elçileriyle 
'dllı'11ı, nı müdafaa ıçın hır avuç kah-: Türkiye elçilik memuru ha-
latİ" •en:•.tau uğrunda ne harikalar yaratac ğıoı temsi! ı Londra milli müzesinde zır bulunmnıtur. Elçimiz Rü-
~nt' kl:ıe nı~ en hararetli aşk-heyecan ve kahramanlık- ı çok ufak bir kitap vardır. fen Eşref bir nutuk söyliye-

Keçecilerde Lale Si
neması kar,ısında 

KUŞADASI OTELİ 
Keçeciler Hacı Sadullah 
efendi sokağında Salih 
Gazoz fabrikası karşısında 
Bu Oteller lzmirin en 

temiz ve en ucuz otelleri· 
dir, lzmire gelen bütün 
misafirler bu otellerde 
mısafir olurlar. ı~·!~ .... :i,;;v AHŞI '" osu:::::11ec!~b;::-ı Bu kitap o kadar küçüktür rek Türkiyede yapılan tari-

ıs~'" laeıir~a, Foks jurnalda·harp mıntakalarıadan ve dün-: ki ince bir bıatonun sapı hi islihattan bahsederek Mn· 

t 
lt-.,ıı•ı,,. ııeu.,1ı •iyaset me• kezlerinden gelen en son haberler: üzerinde düşmeden durubi- c•r doıtıuğunu tebarüz et- Dr. Fahri ''I' Ptt•r "ıiiııl.45- 3.30-5.30· 7.30-ve9.30da başlar, cu:nar-: liyor. tirmiştir. lzmir Memleket baataaeml 

/ llıttin ~ n}e~i 1 l.30vel.30ı!a baştu.-ilk seanslar ucuıı ı sı ••
5

· ms "*" " ' 9 ' 
5 

- Rontken mütehaaaıaı "''" t"~ ..... t ... erıdsr. Fiatleri 20 - 25 - 30 kuruştur. : ;~ Tayyare sine~asında I6lef~6 ı Rontken ve Elektrik tedaYlal 

~ ~ 
~ Q • .. yapılır. ikinci 801ier Sokak ' 4 ................... i>V•.c•••• .. " " •••• .. • B b ft F .. 1.. 2 f·ı·m bı·rden ı /.'J ı 1 K s ı' "' a a ranınzca soz u ı ı ı Nn TElr!FON. 2542 

. 1,ı, ı OLONY A 1 ı t Carol Lombard ve Kay Fıaneis'o Garı Grant ile beraber: 

e,t' ~ezacı K. KAMiL AKTAŞ'ın ı ~ fevkalidc b r tarzda yarattıkları. : BGıl Tc• ke go••n•• 
" \ ı ~ 1 K lb Kı-hkaha kralı Bacb'ın Tania ı ır ur 

.l Ş A HE S E R I : !: • 8 SiZi SrlFedor ve Gazinode Pa is revüsü t d• ~üy~k ş.,k 

H 1
. LAL E c z AN Es. ı 2 c . . ' Matineler: 2-5-8,15 Pa-: ver ım fılmı Tirkç• 1 ı ~ • 8DlmlD lt:l••• zar günü 12,30 da başlar ı sözlü - Türkçe maaikili 

.................. - .................... ıw ... rp;J1t!? • :--·-~iJ 0 #1Ef' .............. .... H .. .... 
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RADYO 
GAZ E TESIND EN 
YUGOSLAVY A-MACA
RISTAN 
Yugoslavya hariciye nazı

rı Markoviçin bu ay sonun
da Peşteyi ziy ret edeceği 
haber veriliyor. Bu ziyaret 
müteveffa kont Çskinin zi
yaretini iade maksadile ya
pılacaktır. 

Yugoslavya-Macar mü a
sebetltrinin her zamankin· 
den ziyade samimi olduğu 
anlaşılıyor. 

Satı Akdenizden doğu 
Akdenize gelince : lngiliz
ler Romanyada Alman as
keri hazırlıkları bahsinde 
devam etmektedir. 

Bunlara göre Tuna nehri 
boyunca seyy r köprülerin 
kurulmağa hazır vaziyett ... 
bekledikleri bildirilmektedir. 
Londra, Bulgaristan hakkın
da verilen malümatın doğ
urduğıınunda israr etmek
tedir. 

Bulgar gazeteleri ise ta
riz kir bir lisan kullanmak-

tadırlar. Bir Bulg r gazete
si ln1ıilterenin Bulgaristanı 

Almanya ya kıarıı barba sü · 
rüklemek istediğini iddi 

edecek kadar ileri gitmiş

tir. 
Algemanya Çaytung ga

z~teıi diyor ıd : 11 Avrupa
nın cenup doğusunda bulu-

nan küçük Bulgar büküme
ti adalet üzerine müessrs 

yeni bir nizam çahşmaktan 
hiç bir zaman vaz geçme-

diği gibi ltalyan milleti de 
Düçenin gösterdiği tarihi 

vazifesinden hiç bir vakit 
ayrılmamıştır.,. 

Bu neşriyat gösteriyor ki 
Almanlar Bulgaristanı bir 

müttefig olarak benimse
mektedirler. 

Uzak şarktaki 
Amerikan 
tabası 

Vaıington (a.a) - Ame
rika hariciye nazırı Amerika 
birleıik konsolos! rına gön

derdiği bir yazıda ihtiy ti 
tedbir olmak üzere Uzak 

ıarktaki Amerik n tebaları
nı n bulundukları memleket

leri terketmelerini bildir-
miştir. 

---o---
iki delı 

[HALKIN SE~I] 

1 GL RY UV-G. F n 
y dı a h 
Agan haricige encümeni 
tarafından kabul edildi · 

Vaşington (a.a) - Ayan 
huiciye encümeni lngiltereye 
y pıl cak ya rdım layihası ı 
8 reye karşı 15 reyle kabul 
etmiştir. 

Layiha ay D bey i umu
miyesi tar frnd n pazartesi 
günü müz k ere edilecek ve 
müzak releri on beş gün 
devam etmesi muhtemeldir. 
Ay n meclisine gelen layiha 
mebus n meclisine gelen 
layihadaki metnin aynidir. 

--o--
ILA 
rd 

e 
ediyor 

--ımıın--

1 
-

a 
ar 

Kahire - Londra radyosu 
8,15 lngiliz kumandanlığının 
resmi tebliği: 

Keranın etr fında harek.ı:: t 
inkiş f etmektedir. Bir sürü 
m h ili ta rruzlar yapılmış 

ve k s bnye hakim o n te· 
peler zaptedilmişti . Kıtala

rımız cenuptll Arraziye doğru 
ilerlemektedir. 

Habeşistanın Hoyuk h v· 
zasında bir ~ok yerler yeni · 
den işgal edilmiştir. 

Diğer ephelerde Büküııet 
vardır. 

---o---
YUN 
1 ay 
400 s .. r d ha B L ANI .. -

aldılar DA VAZIYET 

ıtalgan baskumandanı 
çok ağıra mal olan 
mukabil' taarruz si
gasetinden vazgeçti 

Atina - (Londra radyosu 
8.15 Yunan başkumandan
lığının 110 numaralı tebliği:) 

Mahalli ta rruzlardacı sonra 
ltalyanlar mlıstahkem mev· 

kilerden t rdcdilmiştir. Ye
niden 400 esirle mühim 

mik~arda otomatik silih ve 
havan topl rile mermil ri 

harp s hasında bırakmışlar
dır. 

Hava defi topl rımız tara
fındanda bir ltalyan tayya
resi düşürülmüşUlr. Sahil 
mınt kasınd< ileri harekatı-
mız mütem diyen 
etmektedir. Bütün 

devam 
biikim 

tepeler lutalarımız tarcfın
dan işg 1 edilmiştir. 

it lyan başkum ndanı ge
neral Kavalyero kendisine 

çok ağır mal olan muk bil 
tearruz ... iy setinden vaz 
geçmiştir. 

Üç günd' nberi uğradık
i rı büyük hezimetten dolayı 

it lyan tayya eleri harp sn
buın gelmemişlerdir. 

Mana tır, ( .a) - Yunan
lılar Tepe.delene 3 kilometre 

y !d şmışlard ır. Şehir civc
rinda çevirme hareketleri 

--ıııııın--

Londra, (a.a) - Londra
daki telakkiye göre Bulga
ristanın Almanlar t rafından 
istilası hila bugün y rııı 
istenilen saatte y pılabilir. 

Fakat Almanlar Bulgaristcna 
B lk nlard umumi bir yan
gın çıkarm dan girmek 
meksadile girmek mümkün 
olduğu takdirde bir kaç 
gün tehditlerinin neticesini 
görmek için intizar edecek
lerdir. Bir kaç zaman evvel 
bu hususta birinci sınıf ve 
oldukça esrarengiz bi: un· 
sur olarak telakki edilen 

Rus hattı hareketi halen 
d ha z karanlık addedil-
mektedir. 

Öyle ıanılıyor ki Rusya 
belki de diğer her milletten 
daha ziyade b \kanlarda 
sulhun idamesi arzusuunda
dır. 

Ve bunun neticesi olarak 
Almanların Bulgaristana mü
dahalesini bir harp sebebi 
yapmıyacaktır. 

Sanıldığına göre bizzat 
Almanlar battı hareketini 
tayine davet edilen Bulga
ristanın kendiliğinden mih
vere iltihakı tercih eylemesi 
ni istemektedir. 

Helbuki Sofyada bili az 
çok muh ldet mevcuttur. 
Sofyada vatanperver unsur 
lar derhal Romanv nın aki· 
betini kabul için memleke· 
tin hürriyetini ve müstakbel 
mevcudiyetini riska etme

oia ş yanı arıu olmadığı 

•• y o 
areşal ten ile 

Montelli 'd görüştü 
-IIIIllil--

Vişi (a.a)-G~neral Fran
ko ile m reşal Peten Mon
tellide vilayet konağınd g.ö· 
rüşmüşlcrdir. 

Bu görüşmede mir 1 Dar· 
lan d hazır bulunmuştur. 

General Franko şehri 16.45 
te terkctmiştir. Mareşal Pe· 
ten öğle yemeğini general 
Franko ile y miştir. Yemek
ten sonra konağın etrafın 
toplan n h lkın iar rı üze· 
rine Franko ılc mareşal Pe· 
ten bclkona çıkarak yan 
yann durmuşlar ve halk !a· 
rafından har retle allnşlan· 
mışl rdır. 

Her ikiside tebessüm edi-
yor! rdı ve Fr nko h lkı 
selimi mışdı r . Mareşal 

Peten geaer 1 Frankoyu 
otomobile kadar götürmüş 
ve or da her iki hükümet 
reisi ayrılmadan evvel ha
raretle ellerini .. ıkarak ay· 
rılm ışlardır, 

Madrit Londr rad-
yosu 8.15 resmi tebliğ : 

General Fr nko Mantel
lide m reşal Petenle 80 da
kik görü tülden sonra Is· 
p nyay dönmüştür. 

Londr ( a.a ) - Royter 
ajansı Madritten istihbar 
ediyor: 

Dün sabah saat 9.30 da 
Mussolini Marg rita köş
küne giderek general Frsn
ko ve hariciye nazırı Ser
rano Sunerle birlikte kon
fer nı salonuna çekilmiştir. 
Öğleden evvel vukubul n 
bu mülak t üç saatten faz
la sürmüştür. , 

Konferans s }onundan çı-
kerken her üç devlet ada
mının da yüzlerinde büyük 
bir memnuniyet aliimi gö
züküyordu. Görüşülen me
seleler hakkında, resmi teb
liğ haricinde hiç bir şey 
bilinmemektedir. Müzakere
lerin fevkalade samimi ol
duğu söylen bilir. 

Öğleden biraz sonra Mus
solini, general Franko ile 
Serr no Suneri kendi köş

küne götnrmüştür. 

Burada da müzakere bir 
saattan fazla sürmüştür. 

Misafirler akıam yemeği
ni Mussolini ile birlikte ye
mişlerdir. 

Zürib (o. )-Mussolini ve 
Frankonun tetkik ettilderı 
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ıçak taş~ 
Kemer merkezi 1 

y pıl n sil h ar•. 
Süleyman oğlu :H•~ 
oğlu Nuri, Abbas o~t 
met, Riza oğlu :H•h 
oğlu H lit, Şevket, 
Mustafa ve Abbas 

1 . - "dk ,.f nın uzerın e aoı• 

bulunarak lınnııştıt• 

HIR IZ1' 
Yemiş çarşl!lıııd' 

oğlu Şerafettia, 
oğlu Ahmet, Huse 

1 Mehmet ve Şef~ 
Cem•I; Ahmet oğlıJ 
mağazasının penced 
içeri girerek 4 • 
çuval çaldıklarınd•11 

lanmıılardır. 

Kız kaçır.1 Karantina~B f-1•~1 
p şa caddesınde S•.

1 Şadi, izdiv ç vad•d' 
kızı Melihatı kaçır 

yak 'TEHo~1 
Kestelli caddesıll 

oğlu Kasap Mustaf• 
ye olan borcund•0 

dükkanına gelen f~. 
istiyen Başturak oı~.~ 
memuru Edibi teb 

1 
/ 

şikiye edilmiş ve ~50 
kalanmıştır. 

YARALA 
Mezarhkbaşıuda sı 

Ayşe, yorganını alı~ 
Satıh oğlu Hakkıyı dıf 
ool kolundan yaral• 
yakalanmıştır. .,../i 

Es arcılar'~ 
kôm o~~ı 
Karşıyakada yed• ~ 

gram esrar ile y• ~ 
Ali ve O.ııman '· .. .. ,.. 
şahısların, uçnncu b' 
mahkemesinde ıo0 

leri neticelenmiştir· 1 
*e' Suçluların birer rı' 

sİrıe ve 4703 çer ~
para cezasına IJl•\til 
lerinc k rar verilıJ.11 

--o_/ 
lstanbul - Bugün müd- meselelerden bir tanesini , . ' deiumumiliğe Rizeden iki D D y .. u··rıu·· au··nde • pek muhtemel olarak Ha- ld re aoı• 

yapılmaUsdır . fikrindedir. 

akıl hastası gelmişti. Bunlar- • • • mu mu .tit • beşistandaki sivillerin lüzu· ~ 
dan lsmail, bir buhran esna- Muha me 1 bedeli 20.700 lir olan 3 adet bava ş hmer- mu takdirinde tahliyesi teş· Bor kaymakaaıı ~' 
aında 7 yaıındaki çocuğunu danı ile iki ..,.det mazot motorlu kompresör17/2/941 pazar- kil etmiştir. Mesele Adid gur Kilis keyIJl• 1 
bıçakla öldürmüş, Ali de te i günü sa t 15.30 da pazarlıkla An karada idare bina- Ababn· Cibuti demiryolunun Kilis kaymaka011 ~-
evini gaz dükerek yakmış sında aııtın lınacaktır. kullaaılmasını icııp ettirdi- Bnşk n E or kayıo• r' 
ve ahırdaki hayvanlarını bı- Bu işe girmek i tiyenlcrın kanunua t yio ettiği vesika· ğinden ve Frans yı da ali- Manisa vilayet ;el~ . 
çakla parçııl mıştıt. lara hamil c;n ayni güıı ve saattıı komisyona müracaat et· kader ettiğinden bu bal, ezasından Nec•t',, 

Hastalar Bakırköy akıl meleri lazımdır. Şartn meler Ankarada malzeme dairesin- Fronko-Peten görüşmesiD i lstanbul vilayet id~ 
baataaeıine gönderilmiştir. de ve Haydnrpaşada tesellüm ve sevk şefliğinde görülebilir. icap ettirmeğe kafidir. azalışına tayin cd• 

_M_l_L_L_J_P_J_Y_A_N-GO DeT) Kit inden alınız.. Çorakkapı Poliı Merlı~ 
irarıııı No, 864 Haaaa Talula UNDER Telef 
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