
Yu a 
mütarek 

• v 
rı Oı{r 

Bertin (a. )-Hususi mu· 
babirin bildirdiğine göre : 
"ltaly ·Yunan re ında bir 
müt reke aktedileceği hak
kındaki h berler bura mu
bafilinde teyit etmemiştir. 
ltaly n m kam h i e Yunan· 
lılarla bir müt reke kdinin 
imkansız olduğunu öylemiş-
lerdir.,, Ayni muh bir diyor 
ki : 

"Moğlüp Fr nsa galip Al-
manyıının itim dını k z o
malıdır. 

• o y a ... 
• 

cıy azı ı 

Bay Edene bir 
me ajgönderd 

Londra (a.a) - Royterin 
diplomatik muhabiri bildiri
yor: 

Japon b riciye nazırı B. 
M tsuok lngiliz hariciye 
nazırı B. Edeue göndermiş 
olduğu huıusi bir mesajda 
yalnız Uzak ş rkla değil 
düny nın her nerede olursa 
olsun norm 1 ş rtl rı yeni
den ttnisc varabilecek bü
tiin h ttı b reket itlih z et
meyi teklif cylemekted,r. 

Japon b riciye iaia söz
cüsü B. işinin bir gazeteci
ler toplantı ında y pmış ol
duğu teklifin bu suretle res
mi bir mıhiyet iması halen 
bu teklife t~li bir memurun 
ileri sllrdiiğü bir teklif atfo
laca k ehemmiyetten çok baş 
ka bir ehemmiyet vermekte
dir. 

8. işinin Almanya ve lt lya 
ile bu busu ta isti are yapıl· 
madığını bilhaes tasrih et· 
mesine r ğmen bu teki f ba 

ıuretle Alm oy ve ltaly ile 
muahedelerle mna sebet h • 
liude buluu n bir bükftm t 
reisi tarafınd n yıpılmıı ol-

lngiliz tayyareleri 

~ bıb, Ncıriyat 
Amiri ve B 

Muharriri 
.. URI SANLI 

Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 ,, 

SAYISI (100) PARA 

da ki 
ıka-

A e m ın 

geçti 
Berlio, ( .a) - Bükreştcn 

gele.- b bcrJere göre G .. An
tone!ko Romany daki bütüo 
fab ik ·laı ıu ker i hsıle ko· 
r ulru eırn lrnrnr vermişti:-. 
V ı 'C'\'C\1 i f bri 1 r hükü· 

t n 1 geçm ş bu1u•J· 
uı •a dır. 

ı 

hır habe 
i'Li! 1 g· te e 

le iri eyapı a 

Belgrad (a.a) - Royter ı 
• bildiriyor : 

Sofyad İngiliz ~lç.liğinin 
p !aport istediği hakkında 
mihvercilerio çık rdıkları uy· 

rı durma hab r bura lngiliz se• hücu dayı va 
al 'ıl a 

Londr (a.a)-lngiliz h • 

K bire (a. ) - 16-17 ve 
17-18 Şubat geceleri İngiliz 
h va kuvvetlerine mensup 
bamb rdıman t yy releri 12 
adadaki tayyare meyd nl -
rına hücuml r yapmıılardır. 
lngiliz hava kuvvetleri son 
iki gün Yunan kuvvetlerine 
müzaheret için Tepedelen 
mıntakasınd ki düşman mcv 
zileri üzerine mütekasif hü-
cuaıiarını id me ettirmişler
dir. 

Londra (a.n) -~ Hııva ve 
emniyet nezaretinin t bliği: 
Alman tayyareleri Iskoçy 
üzerinde iki noktaya bom· 
bal r . atmışlar d zar r 
çok cüz'idir. Bir düşman 
t yyareıi dütüriilmü~tür. 

V ŞI 

ZIR 

--

V şington (a. ) - 35 bin 
tonluk "V şington" zırhlısı· 

nıa ikmali 15 mayısta bit m 
bul caktır. Bu zırhlı vak tın-

dan altı ay evv 1 inş atı 
bitecektir. 

"Vaıiogtoa,, ıırhhıı 1938 
h ziranında tezgaıb'" kon-

muştu. Zuhhda 40 antimlik 
9 top bulunm kt dır. 

m sı ciddi bir şond j mahi
yeti iktisap etmektedir. 

Öğrenildiğine göre bu Ja
pon me ıjı bittabi muharri
rinin otoritesine IAyık bir 

ehemmiyetle tetkik edilecek
tir. Fakat lngiliz siy setinin 

umumi ve değişmez prensip· 
ı rinde bir değişiklik vuku 

getirilm si m~btemel değil
dir. 

va ve d bili emniyet neza
retinin tebliği : 

Dün gece ilk s ti rda 
Alman tayyareleri ingiltere
nin cenubi garbisiodelıi bir 

şehirle. Londr y ve lskoç
Y daki bir şehire h v bü
cuml rı y p r k bir çok 

yangın bomb 1 rı tmışl r
dır. 

Yangınlar kıs bir müd-
det içinde söndürülmüş ve 

büyümesine m ydan bır kıl
mwmıştır. Z r r cüz'i ise de 
Kent kontluğunun bir ma-

halle inde iaı n z yi h 
olmuotur. 

Düım n akınları gece ya
rıııad n ıonra hitam bul· 
muştur. 

Göva ı 
mer ı 

ma ıdır 
Vaşington ( . ) - Mebu· 

san meclisinde bahriye en· 
cllmeni reisi Vilson mir Jın 
gönderdiği bir mektubu okun 
muştur. 

Bu mektupd : Cenubi 
müd fa tedbirine k E rşı 

J ponl r t r fından yapıl o 

protestol rın nazarı dikk te 

lınmam sını bildirmiştir. Ami 
ralin mektubu 242 milyon 

t hsi atin kabulü cs
nasıeda okunmuştur. 

Amir l teskeresinde, tec -
vüıi mahiyette olmıy n bu 
gibi tedbirlerin Jınma ından 
kuş!iuJlandığı h klı ddedi
lemez. Göv n dası Ameri· 
kanın malıdır. Bun kim -
nin karışm ğ b kkı yoktur. 

f retince sureti k tiy de 
tekzip edilmiştir. 

-------

Tür - lgar 
anlaşması monasebe
tlle Beuanatta bulundu 

.. 

Bulgar bafvekili B. Filo! 
Sofy , ( a . a ) - Bugün 

Bulgar mebusan mecliıinde 
celsenin çılışınd kürsllye 
gelen başvekil profesör Filof 
Türk·Bulg r deklarasyonu
nun metnini okumuştur. Bul
gar başvekili bu müo sebetle 
söylediği nutukta 925 te iki 
memlek t ar ınd kdedil
miş ol n do tluk mu hede
sini bahri tmış ve ezcümle 
demiştir ki: Düny nan geçir-
mekte olduğu güç z manları 
müdrik bulunan Bulg r Ye 
Türk hü ümetleri iki mem
leket ar sınd mevcut doı· 
tane münaseb tler del,.yı ile 
pek ltabii olar k karşıhkh 
müna ebetlerini aydınlatmak 
-Devamı 4 üncü ahiled•-
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Bulaşıcı ha ta ık -
dan lek v 
humma ve 
rın tedav· 

ara 
unla

yolla 
akciğer ye zarının birlikte iltih hı, sinir 
ıinir bozuklukları, b5brek h st lıkları ka
rııabilir. Bunlar karabumm d n dah h fif 
gelir ve geçer 

Para tifo da öllim karahumm adan beş ve 
altı kere azdır. 

ll!çlanması v bakılmaaı knr humma gi
bidir. 

Dı. Şükrü K mil 

Yemek er ve hazım 
es le ii 

Malumdur ki hay tın id mesi için yemek 
yemek mecburiyetindeyiz. Ç hşırız, düşü
nürüz, ötururuı, söyleriz, hareket ederiz 
ve böylece mütem diyen vücudümüzden 
sarfederiz, yakarız. Tabii bunl rı yeri e 
koymak lizımdır; o d yemekle olur. 

lnıanlarnı yemek yedikten iki buçuk sa
at kadar ıonra mideleri boş nmış, midenin 
hazmı ikmal edilmiş olur. 

Bundan fazla yemeklerin midede kaim -
ıi normal addedilemez, mide h st demek
tir. Mide boşaldıkt n bir müddet sonr 
yavaş yavaş açlık hissi duymıy başlarız. 
Açlık hissinin duyulması fiziyolojik f aliye
tin muntazam devam ettiğini gösterir. 

Bazı hastalıklar mesela şe&er hastalığı 
gibi müstesna olm k üzere iyice duyul n 
bir açlık sıhhat limeti addedilebilir. Mi
de ve barsaldanmızda hazmın devamı müd· 
detince gerek beynin ve s bm ve gerek
se vücudun aks mı sairesinin f zl yorul
maması çok muv fıktır. ümküose herke· 
ıin yemekten .aonr biç olm ua bir buçuk 
saat kadar istir hat etmesi la:zımdır. 

Benim fikrimce resmi ve hususi müesse.
ıat mesai satini bir miktcr uzutıp öğle 

paydoslarını yarım s at rttırmak dah 
tıbbi ve sıhhi ol caktır. 

Her ne şekil olursa olsun maddi ve ma
nevi iş faaliyetleri hazım üzerine mullaka 
az çok menfi bir tesir hasulele getirir. Bil· 
bassa bu iş o ş bsın kaf sıoı, ruhunu f z
la bırpalıyan şekiller olursa o z man neti· 
ce daha gayıi müs it olur. Zaten kaf ını 
çok yoranlarda mutlak ez çok bir usreti 
hazım, mide r hatsızhkl rı dnim tesadfif 
edileg len irızalardandır. 

Ba ıebeple tekrar edelim: Yemeklerden 
sonra mümkünse 1 ak l bir buçuk sı t 
kadar istirah t ediniz. 

1 y r-

Kum111 ue Mobilya Boyaları eldi 
TELel'ON: ( 3 8 8 2) 

(RA'.tRIN sEsı) 

eh r Haber erı _ 

le 
ye t ş 

• 
ı 

ilatı 

.. 
Pasif korunma teşkilatıy

la alakalı olLırak hmirde 
840 kişilik bir itfaiye teşki
latı kurulmuştur. Bu kadro 
Izmirin 84 mahallesinden 
on r kişi uyrılınak suretiyle 
meydana getirilmiştir. 

lzmirde yııca 262 kişilik 
bir y rdımcı itfaiye teşkil" -
tı da mevcuttur. 

---o---
iz mir 

,a ke e 
23 şubat puar glin6 H 1-

kevlerinin açılışının doku
zuncu yıldönünıüne müs dif 
bulunmaktadır. Bu münase
betle heı· yerde olduğu gibi 
lzmir halkevinde de mera
sim yapılac ~tır. 

---o--
8. c. r 

Izmir mebusu ve eski baş 
vekil B. Celil Bayar dün 
ynnında kızı ve bors komi· 
seri B. Şevki olduğu halde 
müzeyi ve lzmir hafriyatını 
ziyaret etmiş, müze müdürü 
Saluhettin Kantard n iz hat 
almış ve her iki eserle çok 
alak r olmuştur. 

--o--
Verem mücadele ce. 

migetinin balosu 
Verem mücadele cemiye

yetioia yıllık balosu öuü
milzdeki 22 Şubat Cum rtesi 
günü gecesi lzınirpa]as sa· 
fonlarında verilecektir. 

---o---
s hhat ve ale
• 
ın 

e 
1 • 

so kılo 
g 1 1 

Sıhhat vekaletinden 50 
kilo devlet kinini gelmiş 
ihtiyaç görülen yeri re ve 
satış teşkilatına verilmiştir. 

----o--
194 FU R 

1941 Fuar haıırhkların 

devam edilmektedir. On bi; 
rinci lzmir Fuarının mükem
mel bir şekilde yükselmesi 
için ciddi urctte çahşılmek
tadır. 

•• ya 

Ha bir 
ş·kayet 

Müteaddit okuyucularımız
d n aldığımız bir mektupta 
B lcıl r caddesinden geçer
ken bazı kasap çır klarının 
bağırdıkları şikayet edilmek· 
dir. Ehemmiyetle belediye 
reisimizin nazırı dikkatini 
celbe deriz. 

---o--

Kuru meyve, zeytinyağı 

ve pamuk ibr c tçıl r birlik· 
feri heyetir umumiyesi bugün 
öğleden oonra Tic ret oda .. ı 
salonunda bir toplantı yap
mışlardır. 

--o--
SPOR HABERLERi 
Göztepe • Ateş maçında 

müsaade evrakı ibraz etme-

den sker oyuncular oynat· 
tığı iddinsile Ateş takımı 

hakkınd Gö:ıtepe kulübü· 

nün yaptığı itiraz mıntaka 

ceza heyeti t r fından tet

kik edilmektedir. Ceza he

yeti nün Ateş kulübünden 

bazı sualler sormuştur. Eğer 

Göztepe takımı kazanırsa 
puvanları yükselecektir. 

--o--
Brezi ya a 
Ellibeş bin çuval 

kahve gelecek 
Halen Portsaitte bulun u 

10 bin çuv 1 ahveden m -
dn yakınd memleketimize 

getirilmek üzere Brezilyaya 
mühim kahve siparişleri ve-

rilmiştir. Bunların yek unu 
55 bin çuvaldır. 

--o---
NL R 

Manis mebusu bay Refik 
ince. s bık ticaret vekili B. 

Nazmi Topçuoğlu, Sivas 
m busu b y Mitat Şfikrü 

Bleda ve Tunceli mebusu 
B. Snmi Erkınen Istanbula, 

Aydın mebusu B. Ş kir Şe
ner Anker ya gitmişlerdir. 
.......................... 

1 as ı : 
~ • 

İzmiri Kolony siyle meşhur eden ECZACI KEMAL 
AKTAŞ'ın ş heserlerinden 

ı 
ı 
ı 
ı 

ı • • •• 
H iLAL ECZANESi . ......... . 

ı ı 

i L AMRA Si -.ı:ıı..a-s d f 
ı Düny nın en ş6bretli iki d ns yıJdızı.. ı 
ı FRED ASTER - ELEANOR POWEL : 
• Sinemacılığın en çok ? ra sarfettiği en muhteşem filmi ı 

!B OADVA M L DY 1940} 
ı Harik lar .$abes rinde ı 

20 Şabat 1941 

LMA 

(75) Y zan: Halil Zeki 

c,,i 
Santa Vaneer tkııa 

imdir ? .~::· 
Bununla beraber Lokofeski ailesini sırd.~ ~is 

ittihaz ederek onlara oturmağı teklif et~· ' 
Aparmanın bit dairesini onlara tahsis ett•• ~ili 

isticvaba çekilen San ta . ifadesinde eli' Sil 
• • il 

mıştı: h 
- Ben Lor: konfskiyi bir piyano ako': )'~ 

cueu ol Hk tanıdım. Kazancının da .,, 'f ,ll 
olduğu kanaatinde idim. Bana apartıP• , 11di1 
bir telefon lın yı teklif ve bütün met•11 

il b 
fatı da temin etmişti. Bu alicenaplık b•' ~ti, 
uim de dikkatimi çekmişti. Turru ıord~ .k 11

' 

- Telefonla kimlerle temas ediyordu •altlı 
- Bunun farkında değilim. • •ıa 
- Evine kimler devam ediyordu? tt 
- Doğrusu pek çok eğleniyorduk L0

'; ~te 
kofski sık sık uv reler veriyor ve P' t 8i/ 
çok zabit ve tayyareci mühendis daf' tt, 
ediyordu. Bir gün sormuştum: !\' ,~ 

- Neden hep t yyarecilerle konuıuyot' di· 
sunuz? Şu cev bı vermişti: .,. R 

• 'd'ıJI• '"'' Büyük harpte ben de tayyarecı ı ~ 0 tit 
Eski sanatımın bende bıraktığı ze•"ı.,,. ı.te 
sanatın ndamlarile konuşmakla tazeliyor0 dl , 

Bay Turru S ataya bazı resimler göster 1 dı 
ve bunları t nıyor musunuz diye ıorcl0 
Şu cev bı aldı: 

- Lonkofskinin dostları arasında ,. 
adamı t nırım. Dedi. Bu da Otto ve 
idi. 

- Bu dam sık mk gelirami idi? 1 ~la 
- Gelirdi ve her gelişinde ya bir p•~' 'l 

yabud bilyük bir zarf getirirdi. 
- Başka tanıdığınız yok mu? 

- T nım zdan evvel sık sık bir •t 
Jgnad Gribeldeu bahsediyordu. ; bi 

- Bir piyano kordeusunun böyle b-' .t' 
yük ziyafetler veremiycceğinden bir ısı• '~ 
çıkarmıyor mu idiuiz? J ~ 

- Evet bu mesele beuim de bayretid' 
mucip olmuştu. Ayni z manda bizim 0 f'ı 
bir karanlık oda tesiz etmesi bu od• f' 
kapanıp s atler geçirmesi orad k0~-' 
ettiği fotoğraflardan bir tanesini bile b~jl l\ 
göstermemesi merakımı arbrdığındaD "~; t 
k rısını isticvaba başladım. ilk önce f'' ~ 
d m L\)nkoski başt n savma bir ce ( 

vermişti. Fak t bir gün kadının çok ;:,, 
diği gia içkisinden kendisine mutadıll _tt 
kinde ikram ettim. O da suallerime ıı .. 

f tt•· daha cömerd bulundu. Şunları i şa • o• 
- Kocam pek zekidir. Almanyadall ~,i 

para geçer. H ikatte o bir piyano a1'~' ı 
çu u değildir. Hayır, hayır değildir. ı.f 

oı0'' kadar hayv o olam z. Ona verilen f'f 
fallar büyüktür. T yyareciliğe alt bet . 1~ 
bilir. Askerlik, askerliğe ait müste~~ 
vesaire vesaire hep ona malumdur· 
O, kt.rnaz bir tiptir . 

- Sonra? ·ıdi' 
- O gün o kada' bir şey öğreoeb• ~ 

iki gür sonr Lonkofski beni k',l 
çekti. Ve b na sert ve şüpheli bir t• 
bana sordu: 

- Niçin karımı iaticv p ettiniz? 
neler ılSyledi? 

- Siz ne cevap v rdiniı? 

- Sonu var -



l'4llHTE T A LUS"' A P il,.... ..... ~,_.,.....,.....]. m·rd ki t .: BAZI DİKEN, 
il D ada ] I 
lıl~r devri - Arua r ' a a Nı;-- be darılı~ 1 · BiZi GOL 
'lirnJ.en valiler - Karamanlı ( ---- 1 kı da b • r izah · · 

..... tı •iililesinin zulümleri .... 2 -2.~J ıs şu;:ı- ı.,;.; DÜ•h•· il o don Güzeli 
tı111, ·:~1· Bizi bu zalim ı makla canını kurtarabildi. İspanyad kı mızda alelumum ~alebe yurt-
)e hl •ilden kurtarınız. Yerine gelen Ibrahim Çele- lan baklnndn bar lstllnbul 

.1et111b:~dılar1. bi Gç gün vali unvanı ile t4.000 litrelik küpler reflki~izdeo ~akl~o aJd1~1-
ie1ıı· .. • 11 rabluıgarbe gezebildi. mız bır fıkra uzerıne lzmır-

ıı [) 
1 

iODderildi. Süley- Bundan ıonra gelen iki lspnuyadaki Lü en d a t k- deki talebe yurtlarının idare, 
1'1yı • riben 14.000 litre iıtiab ede · i•nuye bağladı- vali çok kısa bir müddet inzıbat ve iaşe işlerine dair 

C,lir I sonra öldüler. Diğer üçü de cek büyüklükte küpler yıt- s libiyet! r bir z t bize ati-
~ııa1 ıe OJeı de gemiaioin ne olduğunu anlamadan az- parlar. Bu küplere 0 mınta- deki izahati vermiştir. 
'i ''İ• '•lılır. le ~ildihr& kada fazla mikdard istihsal 
il"- be· . Ramazan Dayı lstanbulun bu değişiklik- edilen şarab ko~ulur. lzmirdeki talebe yurtları 
.._ ırı kültür sah sında herkesin 

il iıl& gelaıişti. Sonra- lor den haberi yoktu. Yalnız o 

"'ttıi~ diniai alan sakız- sen v11Jinin ölümfinü duy• iki lisanla konucan memnuniyet ve t kdirini celp 
•ııı,1 •dh biri, Ramazan- muşlar ve Arnavut Halil Y edecek bir şekilde pek bü-

r ~" et:.'•~ kendisini Dayı Paşa vali tayin edilmişti. kO" peki ar yük bir ihtiyacı tatmin et-
Qh a. •rdı. F k p k k 11 kt ld .. d b . .. iYi a at aşa aray çı ınca me e o ugun nn u ıza-
~ ttnit cidd · · · d ı Bir hayvnnat ilimi köpek t 't•rdı ' en ıyı ıt- terzi lbrabim ayınıa va i hah memnuniyetle k ydedi-

ı' ~lıl•dı. · Fakat fazla ya- bulunduğunu duymuş, bay· bııvlamasının, yal ıı ız insan-
ı' '"''da . r~Uer içınde kalmıştı. lara hitab eden liı•mları ol-

diejllı· eıır bulunan ve _ Sen aldırma bir ke- doğunu söylemektedir. 
ti' bir 

1

d tedavi etmekte narda otur. Zaten yapacak Köpekler kendi aralarında 
İtlelld' oktor tarafından bir işin yok dediler. anlaşmak istedikleri z m n 

o: ... '· 
~ '-ta ye · Trabluıgarbe bundan ıon- kurt sesine müşabih bir seı 

1 1tlı O rıne tayin edilen ra Karamanlı silllleainden çıkarmakta imişler. 
"'•ı' •dOJan, Trabluıgarp birçok valiler aeldiler ki 

il e . . d • 
ttır.i Y•rnıı ört ta- bepsi halka zülum etti.Bun-
'ttd tlıeydana getirecek lardan Mubıin Paıa İngiliz 
~•di~ munffakiyetler devleti ile bir de ittifak ak-
ıt ÇQL , d 
lldı • denıı harplerini te di. 

ı Yirmi sekiz maddeden 
ot' '1ıaaa b' ibaret olan bu ittifak ingil-

dite .. 1 .•raz eskiyince o 
.... _ • trı g'b · h k tereye birçok iktisadi ve 

i9' ..._), b ı ı al a zulüm t• A h k k b b d' 
i ' "ilU •ıladı. Tabii ye- ve ıcarı u u a şe ıyor-

._er Obu d du. ,. •ııır i . il a ceıaaını 
,,1 '· ~ıı ayaklandılar. Trablusgarbı, bütün keı-
.,1 dı •e 1~fıaa ıeleceğiai mekeşlerden kurtaran 1 ?51 

•endisini zehirle- hicri yılında yirmi iki gemi 
ile buraya gelen vali Necip 

.- ,"111, 
,ı 'k't :.erıe Oıman adın· pııadır. 

e ~·t Oa ır reiı vali oldu. Necip paı•, ıehre çıktık-

---o--
Günahkar 
Maskeleri 
Orta çağda, Avrupanın 

bir çok yerJeriode bir cü· 
rüm ~işleyenlerin başlarına, 
" günahkar maskesi ,, ismi 
verdikleri demirden maske
ler geçirirlerdi. Bunlar şe-
hirlerde maskeler yüzlerinde 
iken dolaşmak mecburiyetin· 
de idiler. Maskelor çirkin 
ve korkunç şekill erde yapı
lırdı. 

---o---

yor uz: 

1 - Izmir talebe yurtla
rında lise talim lnamesi ah
kamı tatbik olunmaktadır. 

2 - Talebe yurtları Türk 
maarif cemiyeti lzmir beye· 

tinin daimi mürakabe neza
reti altındadır. 

3 - Cemiyetin umumi 
merkezi tarafından da sık 
sık teftiı edilir. 

4 - Talebe hiçbir zaman 
ve bilhassa hiçbir gece ser
best değildir. 

5 - Talebe evkat cetve-
line ve noktası noktasına 

tatbik oluanan talimatnameye 
göre sabahleyin ıa t altıda 

kalkar ve akıam 21,30 da 
yatar. 

6 - iaşe işi de Maarif tıaı T'D reiı, makamın tan sonra vali tayin edildi· N 1 
_, di•iııi' •OJıdı. Askerler ği hakkındaki fermanı oku- Ot DBSI vek Jetinin taniynat ve ka-

~r ~l '•lt~~b1 ul etmediler, yunca Karamanlı sülalesin- okunur ? löri cetveline göre yapılır. 
~daı, ı er, ıonra da den vali Muhsin intihar et- 7 - İzmir talebe yurtla-

!"• ~e . ti, kardeıi Ahmet Maltaya Amerikada not lar, diğer rında talebe yurtları müdü· 
tal '"et 11• rıae gelen Mus- kaçtı ve bütüe taraftarları 

• q '• memleketlerde olduğu gibi, rünün başkanlığı altında mü-""'k rı •'lcak valilik daiıldı. 
bf ~iıaı ıJtrirıi Mııırhoğhı Fakat ne yazık ki yıllar-
-' ''hiı.a ö•ya bıraktı. ca devam eden fena idare 

• '-.tilld •yı, yeniçerili- dahili bünyeyi tamamın ze· 
J 1!.'ttıi~r~banı ıofu" idi, birlemiıti. 

ti 111 elinden kaç- N. A. 

" •• ~~!!!!!~~~~~~ 
·f' ""'.. b k ı·k ,1' a' Ya antı as er ı şu-

~ .... \~aşkanlığından: .. 
( lil ek subay yetiıecck kadar tahııh olan tam eh-

-' t 12 )e ~ hazırlık kıtalarına sevkedileceklerdea 25121941 
et' ~t. •dar her gün öğleden evvel müracaatları ilin ,., 
fl e1~1,1ıı,1 Y O K L A M A 
"" , 21·24 2' öğleden sonra saat 14 tedir. 
.. ... 26.2., 'l S Şubat sah, çarşamba perşembe t•· ' 3 '"•8 ı• , · 4 ,, çarşamba perşembe cuma 

do, re, mi, fa, sol, Jj , si... 
tarzında okunmaz. Notalar
daa Laya (A) derler, si (B) 
dı r, do (C), re (O) ve ili-
b .. ırı ... 

Herkesin mec
muas 
lık ve 

ha acı .. 
spor 

Dergiıııinin 28 nci sayısı 
çok fenoi ve çok faydalı 
bir şekilde intişar etmiştir. 
Herkesin okuyup faideleoe
ceği bu mecmuayı tavsiya 
ederiz. 

zakereci muallimlerd.en mü

rekkep bir inzibat heyeti 
mevcuttur. 

8 - Talebe mütalealarını, 
müzakeredi muallimlerin ne-

zareti altında yapar ve bu 
mvallimlerin talebenin ders 

müşkillerini h lletmeğe ve 
bu hususta icabeden izahatı 

vermeğe amade bulunmakta
dır. 

9 - lzmir talebe yurtla
rınd müt lca, inzibat ve 
iaşe işleri, normal ve nizam
namesin uygun bir halde 
bulunmaktadır. 

Bir ilahi letafet 
H eriin mevcuttur onda 

Akşamı rı gezerken 
Ağır ağır kordonda ; 

Coşar beyaz köpükler 
Setleri aşm k için 

Oaun basıp geçtiği 
Yere yaklaşmak için .. 

Güneş bile batarken 
Onu bir baylı belller 

Öper nazlı yüzünü 
Penbeleşcn ıon renkler •• 

Seyrederken hislenir 
Günün beneklerini 
Ç pkın rüzgir kaldırır 
Kısa eteklerini .. 

Dalgalardan kıvraktır 
Kıvranan ince beli 

Bir süsüdür kordonun 
Şirin kordonun güzeli .. 

BATMAZDIKEN 

Kıymetli bir 
san'atkarı 

MUt;terllerl her yerde 
arar ve bulur 

Büyük meharet ve müı

teriıerine karşı göıterdiii 
naıikice muı:ımeleleri ile 
herkesi memnun eden Av· 
rupa terzilik mektepleı in
den diplom h terzi B. Ki
zım Şangüder terzihanesi 
Kemeraltıoda Meserret oteli 
karşısında (67) numaralı da
ireye nakletmiıtir. 

işinden memnun kalan 
müşterilerinin onu yeni atel
yesinde de bulacaklan mu
hakkaktır. 

Dr. Fa • 
rı Işık 

b.mir Memleket baataneıl 
Rontken müteba11111 

Rontken ve Ele~trlk tedaYlıl 
yapılar. ikinci Boyler Sokak 

2 No T l!LPFON. 25'2 

Satın alıyoruz 
Yabancı dillerle basılmış kitaplara 

iyi fiatlerle satın alıyoruz. 

ADRES: Atatürk cadde•in
de 102 numarada 

Kolokoças kltaphaneal 
~! ,

1
6. 7. 

1
5 Mart pazartesi aah çarşamba 

0 ı 1 1·12. 1~ " perşembe cuma pazartesi ................. aHES!.JGElrlllilllımR&llam~~~ .......................... . 

i Tayya e sinemasında ~6!:f46 01 

14 ıı. 1 " Hlı çarşamba berşembe 
o~~ 29 

20.2 8 .. cuma puartesi ıalı 
fi_, 2 4 ls 

2 
1 ,, çarşamba berşembe cuma 

~ r·2a 3~ " pııartesi salı çarşamba 
(fr ~ · ~ 3 " perşembe cuma pazartesi 

~- /. Nisan sah çarşamba perıembe 
l • ıo. ı ~ ,, cuma p ızartesi sah 
l~ ls.

16 
,, çarşamba perıembe cuma 

~ 18.21 ,, pazartesi salı çarşamba 
'q 24·2s ,, perşembe cuma pazartesi 

il9.30 ,, sah peı şembe cuma 
) S. 

6 
,, pazarte'Jİ salı çarıamba 

11~· 8 9 M•yıs Cuma pazartesi Hlı 
'ts'l3 .. ı 4 ,, çarşamba berşembe cuma 
~ 16 19 ,, pazarteRi salı çarşamba 

~1.22 ,, perşembe cuma pazartesi 
:::::-!!-. salı çarşamba pcrıembe 

: 20-2-941 perşembe güuünd~n itibaren Bu güne kadar 
ı görülen Şark filimlerinin en güzeli ve en heyecanlısı 
> • : ürke gönül verdim 
• TÜRKÇE sözlü - Musikili - Şarkılı danslı ayrıca SiLAH
~ ŞÖRLER REVÜSÜ ve Suıcti bususiyede gösterdiğimiz: 
ı en son Yakmşark Harp h berlerinde: SIDIBARANI - SO
: LUM - KAPUZZO - BARDIAnın knrnd n, denizden, ha-

ı vadan bomb rdıman ve hücum! riyle zaptı. Bardiad ah· 
ı non 36000 esirin kamplara s avki, alınan ganaim, lngiliz 
ı tayyarelerinin Musavv yı bombardımanı, bombalarm he-
ı deflere t m isabetleri vesaire 

: Matineler: 1,30 - 3,30 - 5,30 - 7,30 - 9,30 Cumartesi, 
t Pa:ıar, 11,30 da baılar. 

•• ~ - --- - - ---- - -~ - -



[ 20 Şubat 1914 ~ 
,p u 

A O 1 

-......,~.....,.,-,,..,_ .... ..........,"'" ~ c M 6 
e l ği uY an 

• 
ı 

Hüı · ----VAKiT: 

ANK 
i: ıtaıuanıar Yunanlılar. işgaline~eşebüs ederse 

G AZ E TESIND E N t·:·~·,· 
.... fi. 

Almaol r Ankarad ı~ · •04 
edilen müşterek bey nn•~~l l 
nia şarki Avrup da fos~ Ncı 

'B eyannames· 
--o--

Butgarıstanı da içerisi
ne alacak surette geni 
:Balkan antantına il 

temel taşı atıldı 
-o-

Aum Us: 

lıte sarf bu bakımdan 
Tiirk - Bulgar bey nnamcsi 
Balkan) r için bir yenilik, 
halt bir fevk 1 delik sayı · 
la bilir. 

Zir Bulgaristan • mevcut 
t abbutleri ve aolaşmalnrı 

mahfuz kaim k ıoartile • 
Balkaal rda sulhun mu hafa-

z sı ha usunda Türkiye ile 
işbirliği yapmağı t ahbüt 
etmektedir. 

Bund n başka Türkiye iJe 
Bulgaristan ar ında imz la-

n n bu bey nrıam o tarzd 
bir vesik dır ki buna Yugos

lavy nın 1 hatta Yua aist nın 
iştirak etmemesi için hiç bir 
sebep yoktur. 

Çünkü Türk - Bulg r be
yannameıi Balk nl rda sul-

hun muhafaı sı maks dın 
matuf olarak Bulgarist nın 

d dahil olac ğı yeni bir 

Balkan ant atın temel teş· 
kil edebilir. 

Bu itibarla elde dilen 
diplomatik muv ff kıy tteo 
dolayı her iki hükumeti teb-
rik etmeği bir milli vicdan 
vazifesi addederiz. 

80 
7-13,50 kuruş ar s:nd 381 

çuval incir, 22-22,50 kuıuş. 
t n 60 çuval fasulye, 8 150 
den 15 ton M. darı, 66-73,50 
kuruıtan 34 balya pamuk ı 
satılmıştır. 

HALKI 

Halkım .z 

Loudra (a. )-Taymis g -
zetesinin dip!omatik mub r· 
riri yaııyor : 

Türkiye pekllii bilir ki 
Ege denizi i tik•metinde her 
hangi bir Alman tehdidi 
gaıpten Çanıakk leyi de 
t hdit eder. Yine pek li 
bilir ki lngilterenin kudret 
ve kuvv ti ş rkt kdenizde 
rtmıştar. Türk hıgiliz genel 

kurm y kon şm ları müessir 
bir i birliği v _d .diyordu.Fa
kat Türkler kuvvetlerini 
boşu boşuu barcam k is
tememişlerdir. Yoks eHt.ri· 

nive kollarını bağlamış d ·ğil
leıdir. 

Bilbessa İngilizlerin ber 
m nkinden ıiy de Yun nlı. 
1 r y rdım azminde olduk-
1 rıoı bilirler. 

Londr ( . ) - Taymis 
g ıeteaioin Alm nya~ budu· 
dund ki muhabiri bildiriyor: 
Eğer Seliniğin Almanl r 
tarafından İigaline Türkler 
mukavemet edecek olurlar a 
Almanların uiyeti Tra y yı 
ve Anadoluyu işg 1 etmek· 
tir. logiltereye Akdenizde 
t rruz planları ise ltafyauın 
donanm sını Alm nlara ver
meğe muvaf ak t etmesine 
b ğhdır. 

iaşe 
Ankar - Yeni iaıe tegki 

1 ta kurulm sın ait k rar· 
D me meriyct mevkiine gir· 
miştir. Bu y ni teşkil~t mü
nasebctiy:e Ticaret Vek le
li emrine bhl kirası, mef· 
ruşat, m &ş ve hcrcır hlar 
için Ş11b ttan M yıs sonuna 
k d r 16 biu fit v rilmiş-
tir. 

Türkçe sözlü bu büyük 
şark filmi bugün (Asri Si
nem ) da göıterilmeğe baı-
1 ndı. B şt c b şa bir ma
cera, aşk ve harp dest nı 
olan bu filmi kaybetmeyiniz. 

SESiDiR 
•• ee ur 

z 
Geçen gün "Halkın Sesi,. sütunumuzda de-

nize müteveccih bulunan Cumhuriyet meyd nındaki hopar
lörün biraz kordon r ticaret lisesi ve nikah dairesi şemt
lerine çevrilmek suretiyle daha şümullü f ayd 1 r temin ede
Geğiai rica etmiş ve bu husust 1 kadarı rın dikkat az • 
rını celbetmiştik. 

Memnuniy tle öğıendiğimize gör halkımız nnmın yap· 
tığınız bu temenninin is f edilerek zikredilen yerleri mil -
tefit edecek surette diğer bir hoparlör ko ulmuştur. Bir 
haJk arzusunun bu uretle yerine getirilmesinden dol yı 
allkad r m k mların bu llltfifk rlıiıo halkımız ve g zete
miz namına teşekkOr etmeği bir borı bildik. 

HAL 

dan bir karış ue 
blle almadılar 

Atin ( .a) - Yıın o baş 
kum ndanhğıoın 116 num -
rah resmi tebliği: 

H"1ekat bütün cephelerd 
lehimize devam etmektedir. 
Yeniden 15-10 esir Idık. 

Atin ( .a) - Askeri ha
rekat muvaffakıyetli bir su· 
rette inkişaf etmektedir. 
it lyanlar mütemadiyen ğır 
z yiat vermektedirler. 

Sahil bölgesinde it )yan
ların t ruzu k milen püi 
kllrtülmUştür. Gece bücu
muada italyaular siperlerini 
lerkederck gedye kaçmış

lardır. 

Düşmao bir karış topr !c 
bile geri im ğa muv ff k 
olamamıştır. Yeniden 300 den 
f ıla esir ve ganaim alın

mıştır. 

---o--
ük 

iktisadi 
. B g 
müzakereler· 

Ankara - Türkiye-Bulga
ristan ar sında yeni bir li· 
caret anlaşması için bugün· 

Ierde müz kerelere b şl nıl
masına intizar olunmaktadır. 

Şimdi Peştede bulunan 8. 
Bedri S m nın riyaseti ltıo
d ki tic ret heyetimizin bir 

müddet ıonra Sofyaya ge· 
çerek müzakerelere b ıl -
m sı muhtemeldir. 

Türk·M car ticaret müza
kereleri bugünJerde bir ne· 
ticeye bağl n caktır. 

ız ir uauetinden: 
1 - 76,89,91 sayılı milli 

korunma k r rlarının rpa 
ve yul f da teşmili suretile 
tatbik mevkiinc vaz'ı hak
kındaki 103 sayılı karar 
18 1-941 tarıh ve 4737 nu
maralı re mi gazetede neş· 

redilmiş ve mer'iyete gir
miştir. 

2 - lzmir merkez kaz • 
sile lzmir viliyeti dahilindeki 
bilumum ist syobl r, kas -
bolar ve köylerde bulun n 
ve zahire ticaretile uğr şmı 
y o müstahsillerden g yri 
bilumum hakiki ve hükmi 
ş hıslnra it ol n rpa ve 
yulaf miktarls11mn, (Buğday 

ve ç vd r d olduğu gibi) 
ıami dört giln zarfında 

vilayete bir beyannam ile 

bildirilmesi mecburiyeti, l" -
k darlara ehemmiyetle teb
liğ ve il D olunur. 

NOT: Bu huıusta faıla 
m lnm t im k iıtiyenlerin 

lzmir mıotak tic ret mü
dllrlilğDue le topr k m b-

sulleri of ısi lzmir 
müdfirlüğ 

Londra ( . ) - Amirallık 
birinci Lordu Aleksandr 
radyod söylediği bir nutuk
ta ezcümle demiıtir ki : 

" Hitlcr büyük Britanya· 
nın işgaline teşebbüs eder· 
ıe oray ayak bas cak or· 
du m bkuQJI r ordusu o) -
caktır. 

Geçen aeoe Alm n bava 
kuv-qetleri tamamen münhe
zim olmuştur. Belki şu da· 

ikada İngiltereyi istila için 
yüzbinlcrco Alman askeri 
beklemektedir. F k.t bu 
intizar tıbkı bir idam mahu
muoun son mul:cddera· 
tını beki\: ml'si gibidir ,, 
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siyasi nüfuzu için bir ~·'., ~ V 
te kil ettiğini iddia etaıııl E 

dirB. l' . M - 1 - eO ~~O' 
er ıaın gozuy e gor dl C!i 

ağıiyle konuşan Roaı• ff h 
bey nnamede yni aııo• " 
görmektedir. ~ 

Japon m tbuatı Berlio d~ 
Roma gibi bu anlaşoı'~l 11iilt 
logiltereaia m•ğlubiyel •ila 

k . . 1 ·ı· rıs• t,tı sezme ı hyor. agı ız . b ~d 
bu tı ise beyannameyı , iı 

1 
ele 

şekilde ~ bul ctmeaıişt ·11dhl 
•5tı e 

Bunlar Türkiye-Bulgari d, l 
mlizakerelcrinden logilt r Rll 
ı i11 h bı rdar edildiğiaıİ •tt ~ 
bu wüzakcreleria her 91 ~Ccık 
hasını takip ettiklerini ~'•itti 
dederf'l<, im:ı 1 nan \lesi~ liat,Q 
da Tüı kiy~oin t abbiltlefl ltit 

sadık kaldığına bilhass• i~llbr, 
ret etmektedirler. 11 ~\' 

~ılt 
- Baştar fı 1 nci uhifede - UZAK ŞARKTA )'-o. ~ 

için yeni bir çare ramııl r- Balkanlardaki gergiııtJ 1 dı~ı 
dır. Bu hususta başhyan mü- ziyet ı kinl~şirken s rt:!Q 
zakereler k rşılakla bir itim d Ş rk v ziyeti gerginle~ııJe , it 
ve hulus bav ı içinde cere· b şlamişbr. ıtı,ll 
yan etmiı ve 17 Şubat 941 Singapur ve Maleı~el'l~ 
dekler syonu ile neticelen· kü11iyetli Avustralya ıs il il 
miştir. Bulgar hükumeti ıu B atlı' Jı leri çıkarılmııtır. u Jr. i~ı 
ciheti tebarüz ettirmek ister d .. · ~·" t ler son tigmesıne Jn ttj 
ki bu suretle elde edilen e"'i 

Avuıtralyada teçhiz t 
mesut netice bütün Bulg r Jı 
milletinden derin bir mtm· mişlerdir. ~l'cc~ 
nuniyet doğurmuştur. Türk- logilterenin Uzak ş•' Jet, 
Buigar deklarasyonu muhte- ciddi tedbirler alm kt• ı..t t l 

f ı b•"' •I li ve birbirine zıd tefıiflere duğu her gün ge en •r 
mevzu teşkil etmiştir. Bun- lerden nl şılmaktadır. e ~ 
d n dolayı evveli şu ciheti 
t b Ü • k . . . .. b' 'di e ar z ettırma Jazımd11 ki tcdar. Şu cıbeta mut• t 
bu Bulgar hükümdinin ma- eylemekle bahtiy rılll .Jı 
ıide t kip ettiği ve istikb 1 Türk hükumeti Bulgar ,ırı 
için d derpiş eylediği sulh . . k · · l ıt 'le 
siyaşetinin yeni bir bürhanı· ıetını ço ıyı an am e~f 

suretle Bulgaristan aılit ,,. 
dar. Bu zihniyetle ve dekla- tJetlv ~ 
rasyonun birinci m ddeıile bil dostluk mün sebe e~ ~ 
Bulgar hü umeti bir kerre sıklaıhrılmasına yardılll, I# 

bilmiştir. Mebus n ınecll',fılJf 
d h beyan eder ki Bulg • . 'le t' 
rietan her kim olursa oJıun bu siy setı tam mı 
kimseyi tehdit niyetinde de· edeceğine ıüphe yokt~';ı•la 
ğildir. Ve Bulg r siyasetinin Başvekil profesör .f~llıl • 
değiımez esası her türlü bu beyan tı ıiddeth 1118 
tec vüzden tr.v kki eylemek- larla karşılanmıştır. ~~-O. 

·~~!!!!~!:!!~~'!!!!~- ::::::7/~8 

ister GOi, ister Ağla 
lli 
ini 
i • • k. it 

ı o a e ıyor J••' (ta 

--~----.-...----------- . ' Annesi - Sen artık ileri gitmeğe başladın, ilalell2
1
" ~ 

dikdo!mıci o d kormıyo1 muın? )4 

Kızı - Anneciğim düşilndüğüo şeye b k. Dedikod" t ~" 
punlar, kendileri iremedikleri için lusk nçhklarıud•" ıd8i 
y slarıad n uydurup, uydurup söylerler. ~ )b~ 

Annesi - B k lım bu çapkın sahide seni se•iY0'fı ~i4t 
yoksa bu da ötekiler gibi, bir iki kokl dıktan ıoııt• 
lüğe mi firlat cak?! . o'I th 

Kııı - Bil kis nneciğim, öyle seviyor, öyle se~ıf ,:ıı 
ı ninle bir evde oturm ğa bil r zı il... J : 

Sen de oy okuyucum, bu cev b : ijl 1ıttı 

iste G~ ~··-
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