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i gazete) Hl-\LKIN SESi MATBAASINDA SASILMIŞTIR 

ltıst\ VE 
·- AÇIK Arnavutlukta! A \ ArL M AN iTALYAN 

lllollni.franko-Peten Yunanılılar loz tıla Korsan gemis~ Tayyareleri 
H YE Sevküfüegş noktadan. b b 1 bir I gıliz:2emi Malta üzerind 

M itler • svetkovlç mühim bir kögzapttiler HAS R YAPfı ADI Kafilesine hücum etti Dört defa u.çt ula 
arkoviç görüşmeleri Lo dr - ( .a ) - Alm n Funch 1 Mad;,-adası{a.a) Kahire - (Londra radyo-
--.. Italya lard n . tayyareleri dün münferit -Royter: !U 8,15 resmi tebliğ:) Evvelki 

Q•zete sayfaları kadar 7000 • d uçüşl r Y par k Iskoçy ve M der ile Aıor er sında gece Malta üzerinden dOı-
,11 Politika mahfillerini de eSI 8 l Ken Kontiuğundan bir ın - şinı le doğru seyn~tmekte man t ayyareleri dört defa 
fllea~olk meşgul eden siyasi Atina _ (Loodra radyosu h He bombalar atmışlardır. olan bir Iogiliz gemi kafile- uçmuşl rdır. Attıkları bom· 
ıı.h eler arasında Fraoko· bl Ayrıc Londra üzerine atı• · d l ld " balardan bllk,:\met bı'naları'le :.:~lMpussoliniden sonra Ma- S. 8.15) Yunan resmi te i- lan yangın bombalarmd n sın en atı vapur sanı ıgı· u 
.... "~ t ği : hasar ço, zdır. na gôre dün sabah erken sivil halka ait emlik nze-
k,u,, e en ile yaptığı müla- Yunan kuvvetleri bilbass Sir diı m n tayyaresi dü- bir Alman deniz üstU korsan rinde hasar olmuştur. Avcı-
"İ" d,;el'Alman hükumeti- üç nokt da hedeflerine v - şürülmüş ve bir avcımız da gemisi tarcfınd n y pılan (arımız geae düşman tayya-
2İden ye ı iizerine Berline rarak Italyanları yerleriodcn kaybolmı ştur. bücuoı netice inde b tmıştır. relerini kovalamişlardır. 
s, .. tL ugoılavya başvekili k k 1 ~- B.ı' korsan gemi inin bir 

" 11:0
9 

çı rarak uıakl ra püs ürt- - --
"•rlco .";.ve hariciye neıırı müş!crdir. cep zırhlısı olduğu muhte-
da vıç ıle Hitler ara ısın- 1 Emel bulunmaktadır. 50 iyon lir 

Sermaueli bir ticarı 
ofisi teşekkül edluo 

oıc1 .. c~rf;yan eden müıakeler Artık İtalyan mukavemeti ,:ru malumdur. büsbütün zaiflemiş olarak Batan v purlarıo mürette-
"'•luaı 

1 
bulunmaktadır. b tından yüzü mütecaviz "••aa 0 mıyan bir şey bnhriyeliler dün Fuchalda 

"' F 0 da ltalyan, lspanyol Kıtalarımaz lskumbi neb-'' karaya çıkmıştır. 
,, 'i llaız şefleriyle Alman ri civarında bir köyü ınp-
'-Pıl Ugoılav ricali arasında tetmişlerdir. 
Pa:a,~~ aıtb:a'cere ve belki Bu köy sevkulceyş nokta· 

Bu ~ ların içyüzüdür. dan çok mühimdir. 
)etJ,, aıuıta çıkarılan riva
lt,ıy . general Frankonun 
bit .:re lngiltere arasında 
''•11ı k•ıma ve barış ıemini 
dır. B ve bulmak da var· 
b11 iı.t·ll ıayiauın çtkardığı 
lll•k d1~•le fazla bel bağla· 

Tayyarelerimiz Etbasnn ve 
Oraca hücum etmişlerdir. 

Atina (a.n)-Atina radyo· 
sunun bu akşam verdiği b -

berlere göre Yunan ordusu 
bugün Arnavutlukta 130 ki ,.d' ı 0ıru ol maz. Çünkü: 

ııan .. ~ L?ndranın haberi ve 
~. 

1 
eaı olmadan böyle 

' lometrelik bir cephede tilar-

biıaiıı eye girfımek mal sabi- • 
ollJJad lbaluaıatı ve vekileti 
tıl'i •ıa bir mal ıatın al· 

2 • beazer. 

ruıuna devam etmiş ve bir 
noktada aralarıuda bir çok 

subay bulunmak üzere yedi 
bin esir almıştır. ----

eden 
Roman a 
maslahateü
zarı diyorki: 

.\ıOJ,- Italya, hudutlarını 
'flltıi" aıkerlerine açtıktan, Jstı•fa 
it Yet ve . . 1 • • l 
l•tııeıa ıı' ı· aıayış ış erını 
PoH1ı . ız ı ve aşikir Alman 
.\ıtıl, trıne lerkettikten ve l. 
ıı.,hi 11 lıı9a kuvvetlerine en 
t,._ Qı lhleri teslim eyledik-
''•d •o~ra Alman yanın mü· 
lo .. d'•ı olaıadan Romanın 

B. MARKOVlÇ 

YUGOS AV 
Dev et a amla
rı itleri görüş 

.. "' ·ı •iıae .. 1 e barıı müzakere · 
tıl•ı. trırış111eıine imkin ola-

811 
oıs, 

8 
lblilikatlardan olsa 

--ııııım--

Bug~n bizim memleke_tı. ::ı=;~a Ô~düİer 
mız yoktur Dili Salisburg (a.a) - Yugos· t'hl jl Mu11olininin Ma

lellıi ._ eteni Afrika müı .. .. lav başvekili ile b ariciye n&· 

tahakkUmU vardır ıırı saat 16.30 da Berhofta 

--o--
t.:el · ._,,... erı ve Fransız do· 

" .... ,1 
"'" • F Ve Alman - ltal· 

antresinde 8. Hitler tarafın-
dan kabul dilmi!llerdir. kıııd, le '•ıaııı iıbirliği hak-

!•1 F •ııdırınak için gene· 
1•te11ıi raıakonun delAletini 

Londra, (ı.a) - Roman- Hitler misafirler samimi 
bir surette selaml mıştır. Gö· 

8,,~ olrna11 olabilir. 
liitı,t 111 davetlileri ile bay 
'-liill'- arı1111da vukubulın 
1 "•tta · 

yanın Loudra maslahatgüzarı 
Flereıko istifasının ıebeple· 

rini anlatan şu beyanatta 
bulunmuştur: 

oıı .. ııe, Almanyanın 
Baı1t,~~ıalerde Akdeni~ ve - Antoneako bükumeti-
ti eh'' nıeaelesine verdi· nin battı hareketini makul 
Qıaı2,,t~aaiyet dolıyisile, görmediğimd~n dolayıRomen 
~'. taıy~lı.~ıaa. yapılan teklif haricisinden iıtifıı ettim. 
~•ıac· eruı hemen bir Antonesko bugünkü Alman 

• 
1 llUah ~11 ol •ıının bahis mev- hükumetinin dostu ve müt-

dlt. lbası nıuhıkkak gibi- tefiki olarak telakki edili· 
li,, h 

de bir t~lde bu g&rüşmel~r- yor. Fakat hakikatte Alman 
~11.ı •car t b' hükumeti Antoneskonun "t&, e , ır ziraat bir 
'lal ve ' efendisidir. ~~il • d Ya Balkanlarda 
·~·~aı 1 .aıneıi meselelerinin 
'i"lit, lbıye~eii de şDpbe-

E u gün biıim memleketi
miz yoktur. Nazi tabakkli· 

mü vardır. lnriltere mailup 
olmı7acaktır. 

rüımeler 3 sa ttan fazla de
vam etmiştir. Yugoslav dev
let ad mları Salzburgtan 
Be1grada hareket etmişler-
dir. 

Salzburg (a.a) - Resmi 
tebliğ: 

Fübrcr bugün Bergbofta 
Alman h riciye nazırı V on 
Ribbentropun huzurile Yu· 
go lav başvekili Svctkoviç 
refakatıodaki h ridye nazırı 
Cincar Markoviçi kabul et· 
miştir . 

iki memleketi alakadar 
eden bazı meselere tahsis 
olunan görüşmeler iki millet 
arasında mevcut münasebet
lerdeki ananevi dostluk zih
niyeti içinde cereyan etmiı· 
tir. 

Batan gemilerden birinin 
Yunanistanda mukayyet ol
duğu sanılmaktadır. Korsan 
gemisi gemi kafilesine tak· 
riben yarım saat kad r ateş 

etmiş ve mnte kiban ufukta 
k ybolmuştur. ---

Ankaradan alınan haber-
lere göre 50 milyon lira aer 
maye ile teşekkül etmekte 
olan büyük ticaret ofiıi teı .. 
lit projelerinin ikmal edile• 
rek 8 şyekiletin tasdikına 
arzedilmiştir. 

--o--
Valimiz Fıyat KÖYL Ü Y 

Ü! r:.kabe i~le- ~.,. eniden to
rile m ş ul10 du humluk verild 

--o--
Valimiz 8. Fuad Tuksal 

dün öğledec evvel Ticuet 
müdürlüğünde fiat mür kabe 
işleri üz'erinde meşgul oluş· 
tur • 

Ankara (a.a)-T. C. Zi

raat bankasının Şarköy ı•· 

besi bu mıntaka müıtahıil

lerine 40 ton tohumluk bui
day dağıtmışhr. 

- lngilterede gizli tutulan yeni bir denizaltı tipi ica 
edilmiş, acaba bu denizaltı neler yapacaktır. 

- Bu denizaltı bir çok düıman projelerini altllat ed 
cektir. 



SAHiFE 2 

-----'DOKTORUN KÖŞESİ'·..-,_. -" -- ~ 
iZ mı h st 

Kııamık, en ziy de, çocuklarda görülen 
bir hastalıktır. Hemen her çocukta olur. 
Boyf d o ime sına b karak onu ehemmiyetsiz 
idi bir hastalık diye telakki etmemelidir. 
Çünkü kız mık, cbcp olabihceği birçok 
ibtilitlarla, vücudu tehlikeli bir duruma 
ıokabilir. Kızamıktan ve kızaınığın y p ca
ğı fenalık ve zararlard n n sıl korunm k 
Juım geldiğini de yrıca bild' receğiz. 

Bulaşıcı h s a ı 
dan leke ı v 
hu mm v 
rın ted v 

bu 
y 

-
a-

Lekeli humm . - Fakir ve temi"Zlik bil
meyenlere mus Hat olan bir haatahktır. 
Hastalık bitten ve z ol rak pire ve t h· 
takurusuadan geçer. 

H atalık, titr me, baş ğrısı, yük k at ş· 
le başlar ve hasta k ndisini tut mıy cak 
kadar bitik bir h le gelir. Üçüncü vey 
birinci gün evveli gül renginde, sonra 
koyu kırmızı lekeler çık r. Kabız muti k· 

tır. Hastada ş şkınhk ve son derece deli· 
lik devam eder ve basta iyi clacaksa ateş 
çabuk düşer. Ölüm yüzde 15.20 dir. 

Bu bastalıkt n korunma yolu bitleri top· 
tan öldürmek, bitlenmemek, h ut nın eşy • 
1101 temizlemek, daha iyisi ya~mak ve bu
lünduğu yeri iyice temizlemektir. H st nın 
yanında olanlar ellerini ve elbiselerini da
ima yıkamalı ve temizlemelidir. 

Nasıl ıyi etmeli? - Az yeı'lek, ku9vetli 
ve besleyici sul r, ispirtolu limon t vo 

portakal suyu, soğuk su ile bauyo, yahut 
çarşafa sarm k: sakiinet ve amel ilaç) rı 

lizımdır. Hastalık geçer geçmez koruyucu 
ıerom şırıngası yapmalıdır, 

Kara bi'ımm • - Ebert basili denilen 
ve insan pisliği ve sidiği içinde bulunan 
bir mikroptan iieri gelir. Çok defa biç bu 
bastahğa tutulmıyau insonlarda veya henüz 
hastalıktan kalk o ve uzun znm n h stalık 
mikrobunu pisliğinde s klıyarıJarda, husu· 
sile kadınlard olur. Hastalıl: mikrobunu 
ıağJamlar ve b st lıktan yeni kurtulanlar 
taşır. Mikrop taşıyanların çokçasının kadın 
olması çok ehemmiyetlidir. 

Kadın aşçıl r, beslemeler, hizmetçiler e· 
vin yemeğini y par, ofrada hizmet eder
ler, mikroplar taşıyıcı ve verici olurlars 
hastalığın bul şm sına sebep olurlar. Bu 
iılerde bulunan) rın ellerinin çok temiz 
olması lazımdır. 

- Dev ım av 

Ku maf tıe Mobilya Boyaları Geldi 

TELEFON: ( 3 8 8 2~) 

(HALKIN SESi) 

• I __ -- Seh ·r Haberle 
, -~~~~~~~-

UMU Mi 
DE 

Gı IŞL R 
DiLDi 

Vilayet umumi mecli inin 
dünkü toplanhıınd Izmir 
vilayeti 941 yılı teklif büt
çesi ar; ey tev2 i edilmiştir. 

t:kadro zarureti karşısınd 

Bazı z bu teklif bütçe-
inin 207 bin 1 r çığı do-

l yısiyle ~ hemen müznk~re 
edilmesini ileriye sürmüşler· 
dir. 

Vali B. Fuad Tuhsal, tek 
lif bütçesinin b :itçe encüme
nine havale edilmesi ic p 
e)lediğini söylemiş, bütçe 
encümeniniaio bütçe açığı 

h kkıod ki mazbatanın umu
mi heyete okunma ından 
sonr bütçe müz kerelerinin 
y pılm sını te~lif \..tmiş ve 
iş bir muhtelıt encümene 
havrıle edilmiştir. 

Sır vilayet izahn me inin 
t diki1ıe gelmiştir. Bu mevzu 
görüşülürken vukat Murad 
Çıuamı sözlerine Muhasebei 
hususiye müdürü 8. Adil 
şu cevabı vermiştir: 

- Bina vergileri için ya
pılcn haciz muameleleriuin 
k noni olduğunu, bu vergi
lerde müruru zcmanın ka
tedildiğini, mükelleflerden 
bazılıuının mahkemeye ve 
Şurayı devlete müraceatle
rinde hak kazanmadıklarıuı, 
Muhasebei husuaiye müdür· 
lüğünün vergi terkin edemi· 
yeceğini, buna sal~ hiyetrar 
olmadığını öylemiş ve şuo
ltuı ilave etmiştir: 

- Bu işlerin daha iyi 
yürümesi için 937 de yük
sek meclise rııfirı:ıc at ettim. 
kadroya ilaveler yapılm sıoı 
istedim. 

Meclis azasından 12 kişi
lik bir heyet o z man tet
kikat yaparak bize hak 
verdiler. Bütçeye 45 memur 
ilavesine karar verilmişti.Biz 

hakikaten işlere yetişemi· 

yoruz. 
Meclisi '.lmumi, bu k rışık 

işlerin tnsfiyesi için bize 
tahsis t verdi, bütçe tasdik 
edilmediği i~in tahsis h kul
lanamadık. 

Bununla beraber işlerin 
t afiyesine zaman zam n çn· 
lı ıyoruz. 

Bu iş bir senede bile l a-
fiye edilemez. Ark d şiarı· 
mız geceleri yediye ve 
hatt oa k dıır çaJışıyor-

1 r. 
Gazino muamelesine ge· 

lince : 
Biz müstecirden yedi yüz 

lir adar para oldık. Ke~
disi ayrıca icra marifetiyle 
t kip ediliyor. 

V li B. Fuad Toksal mü· 
n k şalerın hülausını y p· 
mış ve demiştir ki: 

"- Muhasebei hususiye 
müdürü "if d ID acizdir 11 

kelimesioi earfetti. Bunu bir 
kelime noksQnuıa kabul bu· 
yurmanır.ı ric ederim. Çün
kü biç bir imir kendi ida
resinin acziaden bahsetmek 
istemez. Buradaki "aciz., 
kelimesi "ou teşkili ta kifi 
gelmez,, demek maksadile 
oöyleomiştir. 

Muhasebei hususiye mü· 
dürü-Öyledir; doğrudur. 

Valimiz bütün b tiplerin 
sözlerine ayrı ayrı cev pi r 
vererek bunları tatmin etmiş 
bund n sonra vilftvet izııh
namesi t ın bir ittifakla 
tasvip edilmi tir. 

Daimi encümen mütaf e -
name i de muvafık görül
müştür. 

Mecliı Salı günü toplana· 
caktır. 

mSl..:'!ilEm 

A oşu a ı 
Bu sene ilkb bar t ko

koşularıoa 16 martta başla
nar k altı b ftcı devam ede-

cektir. Ve badema da son 
b bar koşuları yapılmıya· 

caktır. 

---o---
ORS 

12 29 kuruş ar ımıda 629 
çuval üzüaı, 8,50 tan M. 

d rı, 29 kuru t n 70 çuv l 
sis m, 19 kuruşt n 23 ton 
fasulya, 57-72,50 kuruştan 
127 b iye pnmuk satıl· 
mıştır. 

ı ly ruz 
Yabancı dillerle basılmış kitapları 

iyi fiatlcrle satın alıyoruz. 

ADRES: Atatürk caddesin· 
de 102 numarada 

Kolokoças kltaphsnesl 

e enler 
Tunceli mebusu bay Sami 

Ergmen Manisad n, Trabzon 
mebusu Sırrı Day Ankara· 
dan şehrimize gelmişlerdir. 

--o--
SPOR HABERLERİ 
Bu haftaki maçlar şunlar

dır: 
ikinci tokımlı.r araşincla: 

Sab h saat iO da Karşıyaka· 
Göztcpe, ssat 12 de Altay
At ş. Bırinci takımlar ara
sında ,Saat 14 te Karşıy k -
Göztepe, s at 16 de Altay -
Ateş. 

--o--
SA IH ZORER 

lımirimizio hayırseverle· 
rinden Manisa · t-. uşad sı 
otelleri sahibi gazozcu Bay 
S lih Zorarın gene bir çok 
yetim ve öksüzleri sevindir
diğini memnuniyetle haber 
aldık tebrik ederiz. 

-- ....... 

(72) 

Al 
A 

ıs Şaut ı 

LMA 

ll c sosları 
ada ne zaıJJ 

...... 
l'f ı e 
d' '· 8 
)tıld 

2ectılet ö 
- Siz iyi 1: ir Alman benıiyorsuıı11' dı111, 
- Elbette. J kek 
- Bizim Mozere ve N syon 1 So•Y l\,ı 

partisine itime dınız v 1" mı? hiı 
- Evt:t. A'dı 
- Biliyorur; ı. Bildiğim içindir ki i~~'Qr 

emniyet edebi irim. Sizin y rdtmıcıı• ~ 8 
y cım var. Si2 muhterem bir şahsiyet~l,h •i 
kimfle sizden şüphe edemez. Ben P.;J.'ıııtJ 
ikinci büro j ınlarındanım. Benim bll J. ili 
bazı kimselerle taoışmama yardım etlll eı•d 
dilerim. Bilha s a aıkeri malumat• l~İd 
çok muhtacım, çünkü bizim aziı Alıo•• e . 
mız dünyayı i· tizama koymak için b · 

1 nıyor. 

San of es i kim dit •d 

ve marif t leri i ~011 
Sankofeski bir ressamdır; aynı zaoı• frJ ~ 

bir t yyare mühendisi idi. Umumi b~'_,ı:d 
pilot olar k Atman tayyaresinde b t$ ıl">o Y 
etti. H1tti bir Fransız tayyeresi tarafııt ~ r 
ağır surette y.lratanmıştr. 928 taribioe ·~ y 
dar büyük Izlnndada bir tayyare fıb''; • 
SIDda çalışmış ve Almanyaya askeri ,.. a 
luk etmişti. ~ll 

Doktor G rihlin iddiasına göre S•" GI 
feski ile son g3rü2tüğü ıaman o artı~tf 
yare f P.brikat ından çekilmişti. Mu , ) 
kimselerle münasebate girmek ve 0~ 
c sus ol r k ı şılamsk, Alaıanyaya goO ~ 
mek üzere vesaik çaldırmak uğrund• l 
yordu. f 

O z man L~ng Slıınd da R uzvelt
0 

~ 
k mpının itsalinde oturuyordu. Çüok İ 1\ 
nslnrın d kuargabı orası idi. OnıJ d~ ~ 

lard piyne akortcisi olal rak taoırl•' ~litı 
Sankofeskinin aylığı beş yüz dol•~ıiİ ~

Çaldırdığı evrakın ücreti aynca ~er~ı s,t 
Kıymetli vesaiki elde edebildiği bet Ai 
sınd yrıca milkaf ıat alırdı. ~Ç, 

Bununla beraber Sanko Fiıkioio / 
rikada ne kadar casus topladığı " e ~~ ~~ 
ne gibi vazifelerle tavzif kılındığı ~· İ hl 
da federal istihbar t bürosu kati bır ••t 
lumat elde ed mcmiştir. )15 

Y loız k" ti olarnk öğrenilen bit f lıt 
varsa o da bir piyade zabiti ile teıJJ~ ~ı 
tiği ve ondan muhtelif malumat 0 

dur. 
ı . 'ıs p 

Ameriknnın en iyi tayyare erıoı . 1,i !arını elde ettiği gibi federal zabıt. ~ 
ay k ha tıklall her yerde Sanko fı• 
izlerini buldular. 

Bu zıh casusun Severski 
rikasın d kurnaz bir 
diği öğr o ilmiştir. 

Fakat kimdir? - bu ' Casuslukta h rıkalar yaratan 
tan d ba geç bahsedeceğim: ,_/ t 

Fcde al büro doktor Gribi ile tİ~/ ı 
Feskinin ben.her çahşdığuıı, Arııe~~ ı 
ecnebi casuRhr celbettikleriııi .. d~e~' 
y rdımı ile Kanaday casuslar goo 
terini, Montrealde beynelmilel bir 

- Sonu var 



(HALKIN sl!sı) 

it ""' [ ............ o ...... • ...... ~ ...... ] 
'h~ye i Yaba C! ! adı- ; ~ h::~ [ D 11 ya a ... i DID ~0 .. : f ,,; luı - ,_,._ ] 

' 

~6ıtQ · • Es. ~ [ e e ] 
lı~blc B ılc birlikte tünelden - Bir kııkan çhk kavgası [ ,..... ,.....,....,..... 

...... i.t en O•• = galiba? u yor? ] 
1'tiiy ı· eraon taksime kadar - Zannederim. .._....._. ~ ...... ......, 

• 1• b· e ıın. Oradan tramva- G • nıeri B Arkada,ım b na döndü: rlp ka şı bı•r 
'tııae . z. enim biraz yü-
d Ye ıbr - Azizim dsd!, bu kıs· 

i11ı. .•Yatım var de- Se Om bulundu ~ kançlık kavgaları yeryüıün-
Gıiü: de milyonlarca erkeğin ra· 

lif :d Ben de ı•na bann tek· hatanı kaçmyor. Lakin ka-
di, tcekticn! cevabını ver- bahat kimde? 

B Gene bizde erkeklerde. 
Unu .. • 

tıılduıc. 11 uzerıne yola k o- Evet bizde zizim, bizde. 

Ö 
Kadınların kıskançlık knv-

QÜn.r. J k f b' o• dıııı, .... "zde genç bir ka- ga arı çı arma arıaa ız 
kek .~•rif, yakışıklı bir er· sebebiyet veriyoruz. Onlar 
ı. i•r .. bize karşı aşırı derecede 

Amerikan tap c miyeti 
gazetesinin vermiş olduğu 

bir habere n zarı.ın, Rokfel
ler ensti~iltüsü kimyagerleri 
gribe karşı bir seıom bul
muşlardır. Bu serem beş, 
altı ay müddetle gribe karşı 
vücudu sağlıım tutmaktadır. 

-o-
1 t\•ld •gır ilerliy<'rdu. 

\)· ırıttı dar ld .. . . k11kaoçlık gösterdikçe, biz T,,bett 
ıı d 0 ugu ıçıa -sanki haktkaten kababat-

•dıı..ıe onları abeste abeste 1 b •-ı 
m rdi

yol ar ~ .... llrla t k' ı imişiz gi i- pısırıtı aşı-
. llt <>ld • ıp etmeğe mec-
ı 

8 
uk. 

' la 
t~/.b •i,i~~:~ ~e.dınla delikan

.~ J'ıııtıy 
1 

ınırlı bir şeyler ko-
utf: or •rd 

,1, Qilb,, ı. 
•de .. 11 kadının pek zi-

• ikide b·f~eai &zerinde idi. 
: t : ır e Y•nındaki erke-

..... l>eıc· 
'" ltce~· •oıma diyordu, t d, ile ın o saatinde ora-
•dı1aı:•pı~~rdun? Hem o 

1 
~0ııu1u nıçın ıenli benli 

, to Yordun? 
...... ı:.tktk k .. 
,ı;ı•de hik· end11ıne daha zi-
i~ İ)t Yiik•ekılll olduğu için öy
ıll ~ Ord-.. •esle konuımu· 

e ·W o,u" 
brl/•tıJıy0,le söylediğini du-,,,,.: a· ulr. 

''•z ~•ld •onra onlar 
•" il. ltırıı, 
" 1tl61ıı,.d. reçtiler. 

, .. ~ .. l : 

yoruı. 

Ben arkadaşlarım arasın

da öylelerini bilirim ki mc
meseli sokakta, tanıdıkları 
bir kadına rasgelir. Selam
laşır, ayak üstünde ahbapca 
birkaç cllmle konuıurlar. 

Lakin eve geldikleri zaman 
karılarından bu tesadüfü 
gizlerler. 

Niçin? 

"Her hangi bir kıskançlık 

1ıavga ına sebebiyet vermi· 
yeyim,, diye. Ne pı~arıklık 

ne plsırıklık değil mi? 

Halbu!d işte ben böyle 
değilmidir. 

Eger o günfi bir kadını 
görmüı ve onunla konuş· 
muısam eve gelince karama 
hemen : 

- Sonu var -ubıj~ o• ) --------~--~---------~----~---....:.....~ 

öO;. ~ltıir •• ••kı • b ••d•• • '-' lii ~ •• gumru erı aşmu u ,._ 
ıı f~ &"tınden: 
il "· ~ )\ "°111ai 

ıJ 0ııtt Kilo gr. Marka 
rd" Opfalt 

kıymeti 
Liıa Krı. Kap 

• ~li 8907 j. K. A. L. 
ıt Qrd, 2 1326 31 72 
ril~ ~•1>1 denıir ve 

dl •ttıl k 1789 O 18 dökme 
t\i•ç 

1

1c k&ğıt 66 o 10 1 J5•'1 tl1ldra çivlıi 31 O 2 1 

o~ "e (iiilllr&lc 11 400 O 34 20 ı 
•" İ hl k•ç,lt ,levazım ve satış ilin tahtasında yaıılı sahipsiz 
t 

1 
•r 17.2.:Y•larla beraber enafı yukarıda göıterilen eş

,'tıt,c,01 d 41 pazartesi günü saat 14de açık arttırma ile 
,5 • n •n t ı· 1 • t Pey •'- • ıp erııı saat 12ye kadar kıymetinia yüzde 

ven 
Tibet dailarında çok dik 

yarlar mcvcuddur. F kat 

bunlını geçmek ç resini bul

muşlardır. Uzun ağaçları ke· 
serler. Bu ağ çlar ayak gi· 

recek kadar oyuklar açar
lar. Adeta s bit merdiven 

yollar basıl olur ve yarlar 
bu suretle geçilir. 

-o-

En sür'atli 
yelkenli 

Flyng Elud (Uçan bulut) 
ıimdiye kadar yapılmış yel-

kenli gemiler ara11nda en 

aüratli olanıdır. Han burnun
dan dolaşmak suretile Ney-

yorktan, Sın-Franıiskoya 89 
gün 12 saatta visal olmuş

tur ki, biç bir yelkenli ge· 
bu rekoru kıramamıştır. 

Milli 
rın 

-·-
marşla

ad a ı 
Fransız milli marşınır adı 

Marseyyez tek kelimedir. 

Fakat Avrupa devletlerinden 

diğerlerirain marş) rının ad

ları oldukç-a aıu-dur: lugi

liz milli marşı 11Krah Ali b 
Korusun,11 Norveç milli mar-

şı "Biz yurdumuzu olduğu 

gibi se•eriı.,, 

ıtltı "Çeler' . b d . Oltı 1)t1ıı,, 1 ını aımü ürıyet veznesine yatırmcJarı ya· •• 
11tıt, b müzayedeye i~tirik ettirilmiyeceği ılin OJmÜŞ yılan 

ar 
ç a 

del 
a ak 

--o---

-

Ank rn - Ticaret Veka· 
leti, memleketimizin muhte
lif köşelerinde, bilhassa 
lstanbulda s klanmış bulu· 
nan en gizli en fnbiş fiat
lerle, biç bir kayde tabi 
tutulm dan satıl rak piya
sayı karıştır n stokları tes
bit ederek meyd n çıkar
meğa k t'i şekilde kar r 
vermiştir. 

lstanbul fiat mürakabe 
amiri Ticaret Vekaleti mü
fettişlerinden Muhsin Baç 
bu maksadla Ank rayıt da· 
vet edilmi,tir. 

lstabuld her cins maldan 
mebzul mikt rd stoklnr 
bulunduğu kuvvetle t bmin 
ediliyor. 

--o---
ISTAN ULDA 
BiR CiNAYET 

h nbul - Bugün Karagüm· 
rükte kıskançlık yüzünden 
bir cinayet olmuıtur. Rahmi 
isminde bir adam es i ni
ş nlı11 Nimeti sokak ort -
sında 12 yerinden ağır su· 
rette yaralamıştır. Hadise 
şudur: 

Eyipte oturan Rahmi bun· 
dan iki ıene evvel dokuma
cilik yapan Tahsin dındaki 
bir şahsın 16 yaşıntlaki kızı 
Nimet ile tanışmış ve nişan· 
lanmıştır. 

Rahmi kendisin muallim 
olarak bildirmişse de kısa 
bir zaman sonra kasap çarak
hğı yaptığı anlaşllmış ~ır. 

Buna reğmen gerek kız, 
gerek ebeveyni boımuşl r 
ve fak t R hmi çılışhğı Ka
dıköyündeki kasap dükka
nından 150 lira çalıp 4 ya 
mahkum olunc kız nişanını 
atmıştır. 

--o--
Bazı ithal mad· 
deleri nasıl 

tevzi edilecek? 
Istanbula 80 ton b"m kau· 

çuk ile 5600 ton otomobil 
iç ve dış listiği gelmiştir. 

Tic ret V ekileti gerek 
kauçuk ve gerek otomobil 
ve kamyon listiklerini ali
kah firmalar arasında ve ' tlll {356) t qA11R zehirler mi? ihtiyaca göre tevzi etmek 

tııtı 111 A Sinem&SIOdB Yur~unun ~e! k~rıı toprağı. üzere hazırlıklar yapılmakta-
'd., •ıtıQ '•t _ nı mudafaa ıçın bır avuç kıh-: Zehirli yılanm diıleri, yı- dır. 
~ti: ae1ltb' •n uğrunda ııe harikalar yaratacağını tem!il ı lan öldükten sonra d gene Keza yeniden gelen bir 
b~t& ftbtae1~ en hararetli aşk-heyecan ve kahramanlık- : tehlikelidir. Bu h kikatı bil- miktar tenekenin de taksim, 
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B ZI DİKEN, 

BAZI GÜL _,_ ____ _ 
lzmir Semtlerinin 

' gü~elleri 

Karşıyakalı 
-1-

Akşamların rengine 
Benzer yüzünün alı, 
Şiirin tam keııdine 
Benzer karşıyakalı . 

Çok y kındır o,cana 
Sevilir kana, kana 
Herkes vurgundur ona 
Dilber karşıyakalı .. 

Sıcacık kucağı var, 
Gül gibi dudağı ear 
Ne solu, ne 1ağı var 
Gezer karııyakah .. 

Yerinde boyu, posu 
Hemen bir içimlik ıu 
Sovilmemek korkusu 
Bilmez karşıyakah .. 

BATMAZDIKEN 

Burunla kaval 
çalanlar 

Filipin adaları yerlileri 
arasında burniyle kaval ça· 
lanlara çok teıa.t\üf edilir. 
Bunlar bize KÜÇ gelecek bu 
işi pek kolaylıkla baıarabil
mektedirler. 

--o--
Tüylü fil 
yavruları 

Bazı fil yavrularının ıırt· 

larında, doğdukları zaman 
uıun tüyler bulunur. Bu tüy· 
ler, zamanla dökülmektedir. 

Kıymetli bir 
san'atkarı 

MU,terllerl her yerde 
arar ve bulur 

Büyük meharet ve müş· 

teriıerine karşı gösterdiği 

nazikane muameleleri ile 
herkesi memnun eden Av· 

rapa terzilik mektepleıiıı

den diplomalı terzi B. Ki
zım Şangüder terzihanesi 

Kemeraltında Meserret oteli 
karşı11nda (67) numaralı da
ireye nakletmiştir. 

işinden memnun kalan 
müşterilerinin onu yeni atel
ycsind de bulacakları mu
hakkaktır. ~tQ ~ reıııc~:VAHŞI KOŞUBaşröllerde-Clo·ı miyen birçok iııssnl r, ölınüş tevzi ve satışlarının muraka-

)'lıı tı F ond dette Colbert ı 
~'•ıı~ıbeıu b:' F~ka jarnalda·harp mıntakalarından ve dün- ı yılanın zehiri yüzünden ze- besi için baznlıklar yapıl- Dr • Fahrı• lcık 
~~'-i, •r·her&~ı •ıyaset merkezlerinden gelen en son haberler: hirlenmiştirler. maktadır. ~ 

, '1~ l>•l•r gij nl.~S- 3.30-5.30· 7.30-ve9.30da başlar, cumar-ı rımE:!iz:ı::=::::::ıı:=?:r!~!::ı::::::E~ lzmir Memleket haataneal 
~. ltı•ti1ıeı ... ıde~ı 11.30vel.30da başlar.-ilk ıeaaslar ucuz: ı Tayya e sı·nemasında Telefon ı Rontken mütehaHlll 

/. \ ''•~..... erı tr. Fiatleri 20 _ 25 _ 30 kuruştur. ı : 36-46 ı Rontken ve Elektrik tedayfıl 
51· J , ~.... yapılar. lldncl Deyier Sokak 
,~,ı l AJt .......................... •••••••~ ...... ı Bu hafta Fransızca ıözlü 2 filim birden ı 29 N~ TEt,EFON. 2542 

,ı~ j \ ı .. 4' ın Ru··ya Kolonyası ı ı Carol Lombard ve Kay Franeis'n Garı Grant ile beraber: ""·~ ' 'ltıi . ı • f k 1 d b d .. ............ .. ......... .. 
}111 l tı '<oı + ev a i e r tarz a yarattıkları. ı e· .. .. .. 
&e \ 011Y•siyle ~eşbur eden ECZACI KEMAL ı !t-Kalb J K hkaha kıa!ı Bacb'ın. Tan~a_ı rTurke gonu) 

AKTAŞ ın şaheserlerinden : • sızı rlFcıdor ve Gazınode Parıs revuıu 0 d Büyük Şark 

H . LA .. L E c z AN Es . ı :2-c Q • ' M1atineleı: 2-5-8,15 Pa-: ver ım filmi Türkçe .... 1 1 ı ı BDIIDıD ıÇle•• z r günü 12,30 da başlar ı sözlü - Tür.kçe mua!kili 
.......... ,.. ............................ WI ;::; ·, ıwq ~---:; 'dS?* .............. """""" 
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R 
GAZ E TESIND E 
Radyo gazetesine göre 

Frankonun MussoJini ile ve 
mareşal Pctenle görüşmeleri 
etrafınd tehirler dev m c 
derken Yugoslavy başveki 
li Svetkoviç ve hariciy na
zırı Marinkoviçin ziy retleri 
ortay tıimıştır. 

Yugoılav devlet adamları 
Salzburgda Ribbentropla gö 
rüşeceklerdir. Bü ziyareti 
her kesten evvel Popolo Di 
Roma h ber vermiş ve bu 
ziyaretin ltalyada memnuni
yetle karşılandığını ilave et
miştir. ltalyanın Almanyad n 
iciJ yardım istediği muhak
kakbr. 

Bulgarist n bakkıod ki h • 
berlerde ltalyada sevinç u-
1andırmıştır. 
81NGAZI ARAPLARININ 

SEViNCi 
ltalyan gazeteleri Biogazi 

maj'liibiyetini tevil için o 
kadar mugalatah bir neşri
yatta bulunmaktadır) r ki 
bunlara bak rak şimali Af
rika barekitının lngilizlerin 
muvaffakıyeti değil, bir Itnl-
yan zaferi olduğunu k bul 
etmek lazım gelir (!) 

Bingaziain x ptı Trablus
garp Araplarını ço sevin
dirmittir. Seyit Sucusi Ka
hire Yunan elçisine bit me
saj göndererek Trablusgarp 
ahalisinin ltalyan zulmünden 
çektiklerini bıldirmiş ve şun
ları ilive etmiştir: Biz Trab
luı ahalisi 21 sene ha ve 
hürriyetimizi kaz om k için 
ItalyanJ rla harp ettik. Yu· 
nan milleti bizi kendisine 
örnek tutsun. Biz sayımızın 
azlığına ve ceph nemiz.in 
noksanlığın rağmen müca-
dele ettik. Yunan milleti 
inansın ki Büyü Brit oy 
ve bütün cihan nihai z fere 
kadar Yun n milletine y r
dım edecektir. 

Kilisuranın şimal b tı ın 
da harekit tedrici surette 
Yuoonhl r lehinde inkişaf 
ctm~ktcdir. Sımal bölgesin· 
de ltalyanların tahkim ettik
leri 2020 rakımla dağ silsi
lt.si ıa ptediJmiştir. 

Harbin bidayetindenberi 
ltalyaolerın z yi tı 18-20 
bin eıir 1 20 b.n ölü ve 52 
bin yaralı olmak üzere 90 
bin kişiyi geçmiştir. 

Alman resmi tebliği Al
man tayyarelerinin süveyşe 
taarruz ettiklerini bildirdi
ğine göre Alm n t yyarele 
rioin Rodosu bir ileri üs 
olarak kullat ma rı ço 
mümkündür. 

lngilizlerin Rodosu bom
bardıman ederek bur daki 
hava istasyonlarından istifa
deyi imkansız lsılmağa ça
hıtıkları anlsşılmaht dır. 

Rodosta tahrip edilen t y
yareleri bav d n yenilemek 
kabilse de bomba, torpil ve 
benzin gibi en mühim ihti
yaçların ik~ali hiç te kolay 
bir it olmıyaç ktır. Bunun 
tesiri ciddi ol r k kendini 
gösterecektir. 

1 

Londra, ( a.a ) - logiliz 
radyo u bu akşam Sofya 
mahrecil şu telgr fı ver
miştir: logilte.renin Bulgaris· 
tan elçisi B. Reudell ş ğı
dakı deklir syonun neşrine 
mezuniyet vermiştir: Eğer 
Almanlar Bufg rist nı işg 1 
eyler ve müttefiklerimize 
k rşı bir üs hali e ifr ğ 
ederlerse 1 giltere derb 1 
Bulg ristanla diplomatik 
münasebetler ini kesmek ve 
lüzumlu addedeceği bütün 
tedbirleri im k mecburiye· 
tinde h lacaktır. 

eş il t-

Ank ra - iaşe teşkilatı 
hakkınd ki t tkikat hitama 
ermiş, 8 şve~alet müsteşarı 
Vehbi Demirelin riyasetin
deki komisyon kurulacak,bu 
t şkilatın Ticaret vekaletine 
bağlı bir mü .teş rlık olma-
mı karar Hın almış bu

lunmakt dır. 
Bu mü te rlık 3 umum 

müdürlükle bir mllşavere he· 
yetinden ib et ol caktır.Bu 
umum müdürluklerden biri 
i ıe işlerine bakacak, diğe
ri ticari vaziyetimizi organi
ze ed cek, diğeri d mün
hasır n petrol işlerile uğra
şacakt". 

Bu hususta Tic ret v k"
leti tarafınd n hazırlanmış 
ol n ve oruisyouda görü
şiilmüş bulunan projeler ve· 
killer heyetinin tasvibine 

rzedilmek üzere Başveka
lete t kdim edilmiştir. Kati 
bir neticeye varmış ol n bu 
komisyonunda k rarand n 

nl şıl c ğı veçhile Ticaret 
ve iktis t V c kiiletlerile iaşe 
vek leti bir id re ol r k 
loplaoecağı ha ·kında b zı 
gazetelerde çıkmış ol n tah • 
mini h berler endiliğindeu 
tekzip edilmektedir. 

[HALKIN SE~I] 

--El--
Rom (Fransız radyosu-S. 

21)-ltaly n resmi tebliği : 

Sicilya adasında logilizler 
K labr civarına paraşütçü-

ler indirmişlerdir, Bu h di
se müna elitt inkitaı mu-

cip olmuştur. Biltüo para
şütçüler tevkif edilmiştir. 

• • 1 ZI 

••• 
--o---

Vilayet meclisinin topl n· 
tıları münesebetile meclisin 

telgr fla iblağ eyi diği b ğ
lılık ve t zim t Milli Şefi-

miz, Millet m clisi reisi, 
B şvekil, D biliye vo Parti 

umumi k tipliği telgrafla 
cevapl r vermi lerdir. 

Milli ş..,fimizin cev bı şu · 

dur: 
F. TUKSAL 

VALl-IZMIR 
Vilayet uınuıni mu1:Jisinin 

temiz duygul rın teşekkür 
eder, b ş rılar dilerim. 

1. INÖNÔ 

---cı---

1941 
h zı 

.. tçe Q 

1 
--,o--

Ankar , ( Hususi ) - 1 
Martt Büyük Milid Mecli
sine verilecek olan 1941 

m li yılı bütçesi h zırlıkl -

rına devom olunmnkt dır. 

Umumi muv ıeneye dahil 
bütün daireler masr f bilt

çelerini bıızırlamıya beşi ; 
mış1 rdır, Maliye Vekaleti 

de 1940 mali yılının bugüne 
kedar olan tahsilat miktar-

ları üzerinde tetkikler yap· 
m kt ve v ridat bütçesi 

üzerinde ilk hazıtlıkl rına 
başlamış boluomaM.t dır. 

lit e • 
ıy muş! •• 

a •• D • •• 

Çocukla babası rasında: 
- Baba, siz herzamanki sözlerinizde, daima beni taklit 

etmelisiniz, demez midiniz ? 

2 o ı 

-
Hongkong ( . )-Bur da 

bulun n 2000 Amerıkııhnın 
memleketlerine dönmeleri 
bildirilmiştir. 

Bu dönüş Uzak Şarktaki 
son günlerde b şgösteren 
emniyetsizliktendir. 

--m--
• e ı r 

a 
1 

aş· 

1 

G edikli erbaşlnrdan yeni 
barem k nuauna gör y oi 
maaşları e"kisinden daha z 
ol a l rıa yuk rı dereceye 
terfih edi ceye k dar t di
y edilecek mebJ ğ içindeki 
teyin zam! rının her ay lı

ncc k r yic göre h esap! n
mıyar k 1939 birincikiinun 

yı rayicin .. göre tesbit edi
len b delin müte kip ylar-

d mükt sep h k olarak ve-
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ULUS: 

S - R " 
Mülakatı hakki~ e 

Falih Rıf~ı 

Herhalde Akdeciıİ' O 
h vzasınd oyunu k• 
it lya, garp havzası~d'~ 
dine mesnetler ve ııJI 
bulmağa çalışıyor; f•~ 
mck kudreti d değilı 
ihiy cındndır • 

Fr csa1 henüz 
üreği r sıod bi 

bıtnçer derbesinin şa 
eda etmeğe mi davet 
ca tır? 

YENi SAB H: 

Çö 
Not undan 

Hüseyin C bit Yalç~ 
Yalnız şu k dar 5

1 
ruz ki vazifemiz ne1 ~ 
ediyors o u yapac••· 
yaparken bunu ırkıdl1 
ecd dımız layik bit' 

esaq tutulm sı Divanı Mu· yapm tn kusur etlll 

ril cck par oın hesabın 

ha eb tça kararlaştırılmıştır. ğiz. 
Şu dakik d ~~ 

fi 1 
-

soğukk nlılığı ve ve.ı 
den bırakmam k, tıa 
sakin ve müteyakkı:ı 
n r k beklemektir· . 

_ met uy nıktır. A•; . 
Milli h klard n eo 0 1 

zerreyi bile feda ·et , Ot 

-- --
l t nbul - B zı petrol ve 

benzin t cirlerinin şark vi-
1 yetlerine gönderilmek üze
re aldıkl rı malları yüksek 

farkl rJ lstanbuld s ttık-
1 tı haber alınmış ve mu-

rakabe bürosu tar fından 
htkik ta başl&nmıştır. 

karar vermiştir. Biı ~ il 

veadiğimiz gibi od• 'k 
büyüklüğüne, ouu0 cıed ~l 
ve şeref ıni temsil e ~ it 

duy ve v t nın oaJJI~' ti 
enerı'i k ynaklarıo• . ... 

cı1r· 
itimat beklemekte j ld . et 
bu karşılıklı emoı)' ııı '&ıa 

d . b' "d ,. " erın ır t snnu , ta 
yekpare bir itle ~' et 
sını ddeden Türk1Y "" 

ı cı 

Öldüren i o 

dır, dt 

1 VATAN: - l' 
i i sene. Balk n f uktarı :: 

e mah om oı 
Evvelki gün Gazil r cad

desinde Hnmdinio kahvesi 
önünde ski bir kin yüzün
den sıvccı F~hmiyi öldüren 
katil Ali Ağırceza mahke
mesinde yapıl n duruşm 
neticesinde 12 seneye mah
k iim edilmiştir. 

i tidatıar ~ 
Ahmet Emin Y ,A~ 

Bulg r topraklarıJI,,, 
kın bir istikb l~~ ? } 
hidiseler görece~ıı ff. 

skeri h reketlerı b' 1 
olurs Londr daP 1 
h berde söylendiği 

1
,t 

gilizler bu toptaııtl -
rine h va hücuaıl•:, 
1 r mı? Bu hücuı:P ·'' tir" 
petrol kuyularına 

lecek mi? .. 0,, ' 

- Evet çocuğum. 
- )şte ben diin akşamd n beri sizi t klit etmeğe 

ı.: z 
başla- r 

dım. 
- Ne yaptın oğlum? 
- Öoce bahçede güzel bir mas hazırladım, mü emmel 

bir marul salata ı yaptım, kolyoz balıkl rını üstüne sıralır.
dım, bir şise de rakı doldurdum. 

- Sakın içtin mi? 
- T bii b b cığım siz öyle yapmıyor mısınız? Amm bir 

yudum içtim, annem gördü, b ni dövdG. 
Babasını içki işinde de örnek yapan çocuğun bu ceva-

bına: . 

ister GOi, rster Ağla 

Do 
Nam zgah mevkiinde Mus· 

tafa oğlu sabıkalı Enveıı" 
muhtelif tarihlerde Halil oğlu 
bakk 1 Ahmcdi g zyağı ge· 
tircceğim diye 750 kur şunu 
Hüseyin karı ı Afeti koc n 
elbiseleri istiyor diyerek eJ 
bi elerini ve S lih karısı Ce-
milcnin bir çift itık rpioini 
dolandırdığından y k 1 n· 
mıştır. 

Bugünlerde but 
1
,,-

uın gözleri B Jk•0 ııl 
k lacak ve bu ~5121 ., 
v&p beklenecekti · 

-- 1 ııJJ 
""~ Murabıt ç rşıs1• oJ'J 

oğlu H s Vel~" 
teci Sadinin aıefl,ı 
istif de derek ,~I 
lir un ç lıp kaç• 
lanmıştır. 

MiLLi PIY ANGO 
. __ , 

DeT) Kl,eslnden aln~ız.. Çor k pı Polas Me
1
t 
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