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• akında bir 
· •talha kavuş-
,, inak müm-

kiinnı· d .• ? ~ ::---- u ur 
• Q:Çenlerde General Fran 

iti Pet onun Muuoliai ve Ma 
let nı:ııle Yaptığı gör6şaıe

ii •yi~ı, nııebetilc çıkarılan 
P la"d r Generalin Roma 

"' rı B . ' 
1• •ıııd, b' erhu ve Vişi ara-
11 ltıııt1, ır barış ve anlaşma 

) •sııta ı-a· 'Yınııt d ro u oynıyacağını 
,. •td1;, •r 1• Biz bu hususta 

1 •
1 l!ıız b' il h itile ır aı kalede bu 

tf' '•cı,,hı'barbe devam etme 
..M ttlin· ın •ncak Londra ve r •11 v el ti, h il e.rec:ekleri karar· 

•• llıllıti~ 'ş~ılebileceğini ıöy· 
Qıaıtr ' 1nıdide Tokyodan 

fi _,il b~Y• ulııtrraldığı ıöyle· 
lılb ır lbeıajla tekrar bir 
İt Çtreai · 'Yeli • nın aranıldığı 

k '•il ''1 nıüteaddid tefsir 
,, t k ' 

lbllllıi fk e ziplerle cihan 
·- 'ie be irını meşgul et· 
,ı· 8ıı •ılıdı. 

d 'eıile ·ı ,. tte;,· 1 e gene tekrar 
.ıt k' 'rtılıı , ı: Bugün sulhun 

t e t s' · · · •ııa, .
1 

ısı ışı, mağlup 
il ı e nı "lü ,, eritıden ag p Italyanın 
.-lly, ile ç~kırak galip Al· 
~!teren· bılbısse galip In
~lb,81~11 ~Herine g çmiştir. 
1Yorll.. galip logiltere 

ld •• ÇQ L " i •ddi Qıı(i Amerikanın ld ,, 
•' lıa ~ (1\ıne _?ı•nevi yardımını 
ild • 2tltere ge muvaffak olan 
i_. ,!"'~le11di .. ~rzuıu hilafında 

t tıı 'lti"•gı bu harbe ncak 
'~dird aı ve iıine elv rdigı" · 

e ıı'b 
· 

1 ayet v rec ktir. 
IRRI SA LI 

t'' lll -
ı~ ıa:•r -Yugos-
' arasında 

~Oı.. ....._ ___ _ 

,. .... ( e h~' 11•ı Bııı •.a. ) - Stefaoi 

' 

" tdi i'•rııtandan istib· 

1 "o Yor: 
~, ı Nenı 
ta ~"ePten •ed,, gazet sinin 
d 'e Yek •ldığı bir habere 

ol b tklir,. 'llda Türk • Bulgar 
., Qııı •Yonu 

eti ~o ı•r .. 'i na nıüş bib bir 
tıll d · Ugoslav dekJAras-

~j taıs.ofy,. ı(nıza dil ece tir. 

'~ '
1 b ·t) - A 1 d tf ~. aşy k' ra rın a 

11"' dıı~lrı P.1uı e ıl ve hariciye 
tal' h ~11 llıtıb nofun da bulun· 

:,J li'rı~•nı •lefet şefleri bir 
v ~ tk .. e:ı bt.şrederek yeni 
v' b·ı ~lllla· gıt ani şmaısıoın 
. uJ d~ 1Yetbab 
~ llliıterd' 1 olduğunu 

~ t -.!." 
~~ .. --

'~ 1ı~~"ır, .. ,llıusteşa ı 
~(iti. "" - 1 v( lltlh ~'Yıe . 11 mllıteşar-

t ~ ~n,t" t'Yitı tı • ve~isı Şefik 
,,r •~ı, tht b ~dılınıştir. Yeni 

''ıtı t'~ l'· uanıı A k raya 
~ '''•tı11,'c-ret vekil tile 

baıla •tbr. 

/ngiliz : ordusu çölde ilerlerken 

... -

TAL YA 
U ANDANI 

Habeşistandaki isga. 
nın önüne geçilemiue
ceğini itiraf etti 

Lo dra ( . ) - Royteria 
Habeşistaodaki husuıi mu· 
habiri bildiriyor ; 

Habcşist ndn vaziyet git
tikçe it ly ular aleyhine teb· 
likcli bir şekil almıştır. Ital· 
yan kumand nı albay Tcrlli 
Haheşist uda isy nın önBne 
geçdemiyeceğini itiraf etmek· 
tedir. H beşistan milli kuv
vetleri gittikçe kuvvetleu-
mektedirler. 

Bilhass İngiliz tayyarele-
rinin bombardımanı Habeı· 
lilerin cesaretlerini büıbütilD 
arbrmaktadır. 

imparator ordusuna kartı 
söylt.diği bir hitabede : 

/talyanlarclan alınan toplardan bir lu•mı 

Şayet vazifenizi yapar ve 
. bu b yrağı düşmanın eline 
geçirmezseniz topraklarımı

z rilelcbet h"kim kalacağız 

diyerek şu söz.leri ilive et· 
miştir : 

•• Size son olarak şunu 
söylüyorum. Tanrı ıiıleri 
zafere ulaştırsın.,, 

Afrikad n Y · \ RI R Sovye ler Bi~ 
nanısta a or- 1 alya iardan li2'i ile Jo~on
du g :rildi_I Bir General 49 zabit ya rası da 

söy:en 0 te attı binden faz- Müzakereler başladı YU ANLILAR v• 
gı 

--IDU:I ...... -

Londr , (a a) - Mn takil 

Franuz aj nsı bildiriyor: 

'4Deyli Skeç" ga:r:etesi, Bos

ton radyosund n naklen 

verdiği bir h beri birinci 

sabifesioin en göze çarp • 
cak bir yerinde ,neşretmiştir. 

Bu habere nazaran Mısırda 
Gencr 1 Vavcl ordusundan 

200 bin kioiUk bir kuvvet 
Yunanistan gitmek üzere 

yolda bulunm kt dır. N zi

lerin hlicumunu b klemeden 

evvel lngilizlerin buradttn 

Saik nlıır yolile Alm nl r 

taarruz etmeleri ihtimal da· 

hilindcdir. Böyle bir b brr 
kaydı ibtiy tla tel kki edil

melidir. 

Salahiy tli m' hfUler lugil· 

terenin, Yunanist'n karşı 

taabb6tleriui yerine getir· 
mek için, her ne olursa 

olsun yapm ğa hazır. oldu

ğunu bildirmişlerdir . 

Londra salihiyettar mah· 

fillerinde deniliyor ki: Eğer 
Almaanlar bu gibi ııhmahca 

yal nlar yayar k lngiliz mah· 

fillerinden bar.ı haberler elde 

edeceklerini z nnediyorl rsa 

ldanıyorlar. Almanlar d ha 

evvelce de b&yle asılııı ha

berler yaymıılardı. . 

la ~~r -~ındı Tokyo <:i~J:;.n -sov Yeniden bazı 
yet ticaret müzakerelerinin 

K bire (ıı. ) - Orta şark 
ingiliz umumi k rargihının 
tebliği : 

Bing zi civarında yapıl n 
muharebede it lyanlarci n 
107 İtalyan muh rcbe a aba· 
sı ı ptedilmişti ·. Hnrekit 
muv ffakiyetle devam etmek
tedir. 

Eritrede ltalynnlardan bir 
gencr l 49 z bit 688 it ly n 
eri ve 5560 italy n müs· 
tcmleke skeri esir edilmi • 
tir. 

-------
• Si ekz 1 

B ngkok, ( .a) - Siy m 
h riciye ts z r ti Japonyauı 
Siyamd n b zı nskeri t lep
lerdc bulunduğu haberini 
tekzip etmektedir. S lihi· 
yetti m bfill rde Siya~ın 
her neredecı gelirse g l in 
a k ri t leplerc k rşı dura· 
c ğı bey n edilmektedir. - -·---ı----~~:::::i:::::=:=::::: 

M v· · ad 

Pek Yakında (Hal· 
kın Se i) nde tefrik y 
b ş!ıy c ğımız bu mc
ra kh, h ycc nlı v sü· 
riikleyici b lk rom nıuı 
ı hırsızlı la bekleyiniz. .............. . ·ı-=ı----.._..__.. ....... ..._.. ................. ~ ............. ......,.... .................... .....,.......,..__, ...... 

tekrar b şlamış olmasını bü· mühim tepeler 
tün J pon g zeteleri m m· •ı 
nuniyetle k rşıl m ktadır. zaptettı er 

Assahi gazetesi diyor ki: Atina ( .•)-Harekit le· 
.. Bu müzaker lerin tekr r bimize mütemadiyen inkiıaf 

başl maın iki milletin ar • tmektedir. Gece baıkınla-
d ki dostluğu iakiıaf ettir rımız düşmanı yerlerinden 
mek arzusunu is bat eder. tardetmiştir. Y eoiden bazı 

Siyasi mahfillerin kanatana mühim tepeler zaptetdik •• 
göre müz kerel ria muv f- bir miktar da eıir alınmııhr. 
fak olup olm masa uz kşark · Üç düşm n tayyaresi düıü· 
vaziyetinin göstereceği inki- rülmüştür. 
şııf b ğlıdır. · Atin (a.a) - Bu ıon ıBn· 

lerde Atinahlar 8 mitraJyiıll --llDll--
. A 

D:""Eı.!!i3Jı:Jllı.e r ı ve 
meşhur H rikcnlerin şehir· 

ah- leri üzerinde uçtuğunu gör
müşlerdir. ,.. 

rı 
•• •• go uşm I Kahire, ( .a) - Britauya 

hava kuvvetleri karargibının 
tebliği: Büyük Britanya hava 
kuvvetleri Arnavutlukta tid· 

Saigon, ( a.a ) - Fransız 
Hindiçinisi valisi mir 1 
o~couks aıkeri ve b hri 
şeflerin bugün y ptıkl rı bir 
içtima riyeset etmiştir. Bu 
içtimada askeri ve siyasi 
vaziyet hakkında görüşül· 

müştür. 

--11111----
MAC R 
a if a ırı 

Sofy ( a. ) - Bir k ç 
gllndür Sofy ya Bulg r hü· 
kfımetinio re mi mis firi ola 
r k bulnm t ol n M car 
m rif nazır l B. Homan bu 
ann Budapeoteye hareket 
tmiıtir . 

detli f liyette bulunmuşlar· 
dır. Berat ve Tepedelea 
üzerine mühim bombardıman 
akınları y pılmıştır. lngiliz 
avcı tayyareleri hiç zayiata 
uğr m k~ızın ltalyanların 
yeai avcı t yy resini · dütlr· 
müşlerdir. 

Gaz ve Ben
• 

zın g~ldi 
Ankara - Portsait ve 

Hayf transit d polanndaa 
mcmle etimize on bia toa 
gaz v b aı:in ve motorin 
gelmiştir. 



Mem 
neb 

rı 

TO U 

• e 
ımız 

ti ma 
hak ı 

e-

Umumiyetle millet t savvur lemlerinde 
tabii insan müşabih bir t ım eşhas il 
meskun farz etmişler ve bu eşhası kendileri 
gibi daimi urette y kdiğerile hegemonya 
için müc d le h liud tasavvur etmişler 
ve bu mücadelede yer yüzüı de bulun n 
mahktımları ve bilbas ins nlurı esirgeme
diklerini ve işleri için kull 11 dıklarını ve 
ez cef 1 rın k rşı ilahi muh sıml r ola· 
rak tazib ettiklerini veya imb ettiklerini 
ve ilibir düşünmüşlerdir. Kütlenin bu cin 
ve periye t pmıı zihniyeti ve k r konco· 
1011 korkusu t bi tile öyle bir hal tevlit 
etmittir ki fikren ileri ve cc ıur ol nl rı 
bu meçhul cin ve peril rle insanlar rasın
d t v ssut edici bir v ziyet almışlardır. 
Iıte buol r d h zeki keskia müş bit ve 
doğru hüküm verebilenler oldukl rı için 
kendilerinin h tahk gönderen cinleri hid
det ve gaz p h tinde bulunan il'"bl rı b -
rııtırabilecek mevkide olduklarını t s vvur 
etmelerinden m mevcut h stalıkl rı teda
yarayacak il çlar topl mal rını ve bunların 
hazırlanm sını bilmeleri h yrete değmez. 

lıte bu s hepten iptidai milletlerden 
bıılamak soretiJe oldukça yüksek bir kül
tlir ıcviyesinde bulun n ins nl r ar sındn 
papas hekimlere rastl makt yız ki bunlar 
bidayette hiç şüphesiz iliç hazırlayanlardır. 

Bunlar henüz medeniyete girmemiş in
sanlar arasında bu gDn bile mevcuttur. 
Bunlara eski aümerde, B bilde ve Mısırda 
tesadüf diyoruz. 

Eski Müsevilerde d Müsevi dini cin ve 
peri korkusundan ve müteaddid il hlar 
hıpmak aeviy !!İnden yükselmış olm kla 

' beraber raıtl maktayız. Ayni z m nda es-
1 ki Yunaniıtand skül'"b m bediude de 

görülm ktedir. 

Papas hekimler il ç h zırlay n adaml r
dı. Memleketin mecmuai nebatatı birçok 
hakiki vey zeredilmiş ted vi kıymetini 
haiz neb tla" vermeğe mü ait ise o zam n 

, papas hekimlerin y nı ııra bir takım ilaç 
tacirleri, yani ecz cıl r ortaya çı mışlardır. 
Meseli eski Babilde olduğu gibi bu eski 

' Yunaoiatand d aynen v kldi. 

Yunan kültürünün en yüksek devresinde 
yine papas h kimlerin y nı sır gayet meş-

hur pap olmay n hekimler peyd olmuş
tur. Likin hbbi nebatlar (Rrhizotom) kök
çü denilen daml r t rafınd n t d rik 

ı edilirdi. 

(RltKIN stStt 

Vilayet umumi meclisi dün
kü topl ııtısınd bilhassa 
incir ita pi jı gazino u inşa
atı mevzuu üzerinde görüş
meler olmuş ve bu hususta 
8. Orh n R hmi ile avuk t 
Murad Çinarıa •erdikleri 
t krir okunmuştur. 

T rir şudur: 

aleyhine kanuni bir 
yapılmış mıdır.? 

2 - Kum ve t tlı su ve 
tlam yeri işinin bugüne 

kad r ikm 1 edilmemesinin 
sebebi nedir? 

3 - H len milte hhit ne 
k dar par sını almı tır? in
şaatın ikmali k ç liraya 
mütev kkıftır? 

4 - lzmire gelip m h i
line konulm d n bedeli t -
diye edilmiş bir motör 
parası v rdır. Verilen par 
kaç beygir kuvvetindeki 
motörün parasıdır? Gelen 

"Son günlerde y ptığımız 
t hkik t neticesinde incir 1-
tı pl" j g zinoı:unda ihm l 
edilen işin yalnız kir be
deli olmadığın1, asıl ş yanı 
ehemmiyet bir çok noktalar 
mevcut bulunduğunu nl -
dık. 

Bu noktaların hülus sı : 

~ motörler şarto meıine uygun 
mudur? 

1-Mütc.abbid ş rtname 
veçhile Haziran 939 tarihin
de bütün inş atı ikm l et-

meğe mecbur olduğuna ve 
h len ne muv lıkat ve nede 
kati k bulil y pılmadığın 

göre eyy mı müte hhire taz

min tı olar k müteahhitten 
beher gün için tediyeye 

mecbur bulunduğu elli 
d n 18 ylık tut rı 
27000 lira için müt 

--JillO b k 
Verem müc dele cemiye

tinin yıllık balosu bu gece 
Izmirp las s lonları d veri· 
lecektir. 

Hezırlık komit si, bu ba
lonun s nenin en güzel ve 
büyük b losu olmesı için 
1 zımgelen hazırlıkl rı bitir
miştir. 

--o---

ıntaka amirleri 
rasında 

Merkez mınt ka amiri B. 
Sırrı Güzelyalı mıntak 

amiriiğine, Güzely 1ı mınta- • 

k am ' ri s bri merkez lI ın

takası imirliğirle t yin edil
mişlerdir. 

.......,__.~.........._..._ ..... __,.....,.__."-ıııl..._...._. 

••~ Bilgl itap Evi •1. • 

Üç kişilik heyetin tetkik t 
y p r k net.cesioin meclise 
bildirilm i,,. 

Bu takrir hararetli müna-
kcş icra ebcp olmuş ve 
neticede B. K mir n Örs ve 
B. Nuriaio de izahat verdik-
ten onra avuk t Ahmet 
Şnkrü, Mehmet Orhuo, (Se· 
ferihis r) ve Ziya Gündüz 
(Bayındır} dan teşekkül ede
cek bir heyetin bu işi tetkik 
etmesine karar verilmiştir. 

_._..y r 
Eski B şvekil ve lzmir 

MebusuB.Ccltil Bayar Berga
m d i miize ve bar bcleri 

gezdikten onra dan şeh
rimize dönmfiştilr. 

o--

Gele le , Gidenler 
Aydın mebusu Ag b Sır

rı Levent Aydından şehri
mize gelmiştir. 

Gazi nt ~p mebusu Abdur-
rahman Melek Istanbul , 

Cümhuriy t mcrkf'zb nk mü· 
fettişi H lit Sonum Anka
' ya gitmişlerdir. 

--o--

19·34,5 kuruş ar sında 780 
çuv 1 üzüm, 15,50 16,50 kü-

ruşt n 19 çuval incir, 6175-7 

kuruşt n 48 ton arpa, 22 
ı A ri sinem ittis linde en ı 
ı faydalı kitapl rı n elverişli ı ------ ı fiy tlarla satan bu kitap evi-% 
ı ni okuyucularımıza t vsiye : 

uruştau 15 ton f ulya, 
11,50 kuruştan 30 çuval 

mercimek, 68 74 kuruşt n 
31 balya pamuk sotılmıştır. 

.. 
Kamaı ve: Mobilya Boyaları idi 

T~LETON: ( 5.8 8 2!) 

ı ed riz. 3-1 ı 
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AKTAŞ'ın şahe crleriudeu 

Hil ~ E Z 

Dllnyanın en şöhretli iki d nıs yıldızı .. 
FRED ASTER • ELEANOR POWEL 

Siaemacıhğıa 

d 
• • 
ı 
ı 
ı 
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em filmi ı 

f ........... -OAD y 19401 
ı Harikalar Şabe11rind• ı 
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(77) tk~ 
Yet i 

San a a 2 nı.,, 
• d. .,. •ııı, 
ı ır r nıki 

E G 'b l 1 't ... r kdir - sasen rı e a hoşuma gı ~ tr 
yordu. Bununl beraber beni kim z ıuıcd,kldi ! 
yordu. Lonkofskiye söyledim ki doktor0, dtı 
kapımdan içeri ay k basm 101 men ed1 

t 
yorum. Pııt 

- Pek iyi hu teklif izi casus poııtt'1' Ord 
lığı y pmaktaıı men etmedi mi? 

- Hayır. ~tık 
- Neden. .~\' b 
- Çünkü benim ve ebeveynimin tebP~l~ 1 

keye uğramal rınd n korkuyorum. Nete~id~t te 
b. k - ~f t ır ç guo sonr Lonkofıki ve k••· 
Bofaloda 'urtiss tayy re fabrikasında ~· S 
J j . G d b . . . Vı •d ı~.an or J bu en ergı zıyarete gittılet·d,r•tcli 
guo sonr a or dan bir paket göıı t•bı 
diler. Bana y zdıkları mektupta da A''"~ 'ii 
v puru Nevyoı k gelince bu paketi Sl°'arı 
tere vermemi tavsiye etmişlerdi. ltıı1ç 

V d. '? it - er ın mı. t S 
- Edet v pur gittim. Fak t Stuıt~ A..\'' 

bulmak mümkün olmadı. Paketi bir \'iP tı!e 
k . • ,. s 1 ~-omıserıoe veroım ve lustere verme e u.lttrı 
rica ettim. Loııkofski bunu öğrenince d.' •hu 
ceıina hiddetlendi ve on ihanet ettii•t '" 
ODUD mahvın sebep olduğumu s6)'Je 'CQ 

Eğ~r paket y bancı ellere düıers9 ~ lt,ı 
senı de kendi i de öldüreceğim. Siı ı llıb 
paketin ne kadar mühim evrakı havi 

0 hi~t 
duğunu bilmiyorsunuz. dedi. l l't 

- Sonr ne oldu? ~it 
- Cünlerce evden çıkm dı. Kapıoıll ~;'bI 

but telefonu zili ç ldıkça beni küfOrl ~ .. I\ 
boidu. .. 

- Nih yet? ~ ~ 
- Nihayet ğünüa birinde paketin ısı l 1 

lesine v ıl olduğun dair bir mektOP ' 
dı. lı lt 

Benden öıllr diledi. Bundan oar• '~ltJ. O 
s vişi yine yolun girdi. Fakat ayni 1

1 tı 
eylüliinün yirmi yedinci glinü. ot 

- E, · 27 inci günü ne oldu? )~~ 
- H kşım Lonkofslıiainin AvruP' 1'Jtı 

puruud Slustcr ile randevüsü vardı· o~t t 
t~ğu altınd ç :ınmış vesikaları havi b~ ~ 
bır paket de gotürdü. En geç yarı ıf l l 
de heleceğini söylemiıti. Sa t yarı ge' 
ç ldı. . 1 

Lonkof ki yo 1 Gecenin ıant bit~İ 
karısı ile ber ber meraklandık. Saat 
henUz dönmemişti. d 
Ş f k oldu, Lonkofud yoktu. Kahrı~ 

ne y pac ğını bilmiyen k rısı doktot 1/ 
bele ve akr b lnrına telefon etti. 13ı.ıss l 
hiç birinden teselli v r cck bir ce~•I' 
mndı. . ı/ 

Bu kere şüphemiz k lmamışh kı i-;/. 
kof i % bıt nan liue dü mü tU. .,f 
düşüameğe bıışladı. Hempste d b• ~t' 
.ıçıhr nçılmaı: or da bir demir san&

1

0/ 
kıym tli şcylcrile par sıoı çekm~k 
koştu. i 

Akrub 1 rı ın birinin y nın akl~11( ~ 
için h 2:1rlı gördli. Bu gideceği yer ,i 
den de s kladı. H tt şayed zabit t~tl~ 
d n orolac k olura "Nereye ~~f 
bilmiyorum., cevabrnı v rm mi 

- Sonrı var --
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Tür iye ile it lya ar sınd 
Oşide bir sulh ıruz landı. 

Trablusun tamiriyle terki· 
Sevr muahedesi 121 nci 
m dde ile te bit etmekte-
dir. 

Erzinc n mebusu B. Aziz 
S mih "Şim li Afrikada 
Türkler" adh çok bıymctli 
tetkik eserinde, bu badise
ıerden babscttıktcn sonr 
unları yazmakt~dır : 

"Türk askerleri italy nrn 
her türlü vasıt Jarl müceh
hez koc ordusunu ş birle
rin etr fmda kurduk] rı is· 
tihk"mlardan dışarı çılsauıı
yorlardı. Vilayeti~ d bili ta
m miyle bizim eHmizde idi. 
Sünusilerin her kesi korkut n 
hurafek"rı kuvvetinin hiç
ten ib r t olduğunu Nuri 
bey Kefre vahasında gördü 
ve öğrendi. 

Yerlilerin par ve erzak 
için y rdımı da biiyük men· 
f atler vermiyordu. 

Bütfin müdafaa vazifesi 
Türklerin lindc idi. Çauck
kalad n evvel At tür k, Ga· 
zi Mustaf Kemal Hazr tleri 
vat n kurtaucıhğına 
Tr blustn başlamıştı ve düş· 
m n s vlctine uğr yon uz k 
vat o parçasını !kurtarmağa 
en evvel koşmuştu. Dcrne-
dcki rkadaşl rı ve Türk 
yiğitleri it ly nlara karQı 
gösterdiği k hr manhklar 
tarihimizin mefahirindendir. 

Bu yiğitler kütlesine k r-
şı it lyanl rın ilerlemesi çok 
güç ol caktı. Tr blu şehri
nin işg lind nbcri bir sene 
geçmiş ve 1912 teşrinievve!i 
gelmiş olduğu h ide it lyan
lar hal sahili rde yaş yıp 

kalmış! rdı.,, 
Italy n harbini fıraat sa-

y n diğer balk n devletleri 
de başlarını kaldırmış olma· 
s l rdı ve ordu bir kaç cep· 
hede birden çarpışmak mec-
buriyetinde olma ydı, it vl
yanlar bütün arzul rın r g· 
men bir şey y pamıy cak-
1 rdı. 

(HALKIN ~E!l) 

c 
Hcrpler daim yeni aiUih· 

l rın keşfedilmesine sebep 
our. Bunun için muharebe 
brşleyıQca her taraft hususi 
büralar teşkil edilir. Bu bü· 
rol r muh rebeyi çabuk bm
recek yeni ve tesirli vasıt • 
l r keşfedenlerin mürac t 
lerini tetkik eder, bunların 
içinde hakik ten istif de 
edil bilecek şeyler v rsa 
tecrübesini y par. 

Keşif bürvsun herkes 
yazı ile mür caat edebilir. 
Bu hususta ihtis ar nmaz. 

1914 • 1918 harbi esn sın
bu lngilterede bu büroya 
binlerce mürncatte bulunul
muştu . Buol na çrğu akl , 
h y81e gclaıiyecek garip şer 
terdi Yenı h rptc de keşif 
bürosu kurutmuş ve müra· 
caatleri kabul ctmeğe baş
lamıştır. 

Ru defaki mürac atler ar • 
caatler ar ıınd , gariplik 
noktasından geçen h rpte
kileri gölgede bır kacak 
şeyler v rdır. Bunlard n bir 
kaçını yazıyoruz: 

1 - Bulutları dondurup 
buz haline getirecek bir 
müstahı r keşfettim. Bu k -
hp buz tab k ı üzerine tay
yarelerle t yy re dafii top· 
l r D kleder k yerleştirmek 
ve düşman t YJ relerine teş 
etmek k bildir. 

2 - "Bir siyah, şu'r." bul
dum. Bu şu'o geceleri ayın 
ışıgını örtmekte ve ortalığı 
simsiy h yaparak gece uçuş-
1 rını imkansız h · le getir
mektedir. 

3 - Keşfettiğim makine 
sun 'i şimşekler y pıyor. Bu 
şimşekler toyy re pilotl nnın 
gözlerini deta kör etmekte, 
hiçbir şey görm Jerioe im
kan bırakm m kt dır. 

4-Tahtelbahirleri arayıp 
bulmak için martılard n isti
fade etmek kabildir. M rb
ların t lim ve terbiye gördük-

ten ıo ra bu işte mükemme
len becerebil ceklerine kana
at getirdim. 

5-Hücüma geçil cği z -
m n, düşman güllelerinin ç
tığı çukurl rı k pamak lize
re içinde ç kıl dolu bir gül
le keşfettim. Bu gülle oye

] sinde piyade çull urları kolay-
ca şabilecktir. 

Amerikadaki fenni keşif
ler dairesine yapılan mraca
atler bunl rdsn dııh garip. 
tir. Pittcburg şehri de Ki 
ger ve Potb isminde iki kişi 
h " y ç lfü zinciri r fırl -
tacak bir gülle ke fettilde
rini id di ediyorlar. 

Bu zincir p .. rçal&rı diiş
m n tayyarel rioin perv ue
leri ııe takılar k bunl rın ha
reketlerine m ni ol c k ve 
tayyarelerin diişmesiai int ç 
edecekmiş! 

Bir b ş mucid de zırh-
lıl r n Ozerine kon cık mu-
zı m v dtil tör klinde 

bir Alet şfcıttiğini bildir-
miıtir. Bu Alet d-~en bom-

Mişigaıı belediyesi bütçe
sisni huzim için şu ç reyi 
bulmuştur: 

lçki içmek vesik sı olmı· 
y nlar, içkili g ıiaolar git
mek ve or larde içm k bak· 

kını haiz değildirler . Bun-
1 ra dükkaol rdan kapah 

şişe içki de verilm mekte
dir. içki içmek istiyeoler 

h rcını verip içki içm ... k is
yenler hnrcını verip içki iç-

mek vesikaı fmıya mecbur-

durlar.içki esik sı b rçl rı 

belediyenin bütçesini hozi
me kafi gelmiştir. 

---o--
53 sene evvelki en 
uzun telef on hattı 
29 Kanunus ni 1887 de 

dünyanın ~ n uzun telefon 

h tha ilk mükaleme yapıl

mış, bu b.diıe bütün dünya

d çok mühim görülmüş, 
günlerce gazeteler bu od n 

bahsetmiş ve bir rom nc1 
"Telefon! k., i im1i o z -

mao çok meşhur olao bir 
rom n y zmıştı. 

Herkesi lakadar eden, 
romanlar mevzu olan bu 
uzun bat Brükselle Paris 
rasınd iki. Elli üç sene 

sonra dünyanın her tar fHe 
telefonla konuşulduğu bir za· 

macda bu badi e ne kad r 
basit gşrülüyor değil mi? 

---o--
• m .. r da 

niif s arması 
Amerik da bulun n kır

mızı ve siy b tlerililer, yirmi 

scnedenberi bir misli artmıı-
1 rdır. Bey zlarıu ise rtıı 

oisbetleri hesap! aırsa nca 
bundan on b ş sena sonra 
yirmi sene vvelklerine na· 
zar o bir misli armış ol c -
lardır. 

------
Satılık kanape takımı 

Kar otin da Selçuk sok -
ğında 15 No.lu evde 1 kanıpo 
takımı s tılıktır. lstiycnler 
eve mür caat edebilirler.3-1 

balan çekerek merkezden 
uz ki şhrma bass ı muci
bince denize tacakmış ! 

- - --
Bir üçüncü miir c t de 

şudur: Huıuıi vapurlara 
tabtelb birleri denizin dibin· 
den geçec k çok mu zznm 

mikn tiEler konm sı, bu su
retle bunların faaliyetinenY:
b yet verilmesi !.. 

Bu şeytani ihtirAI rın ya
nında Arşimede · · atfedilen 
"gemileri y kan aynalar" 
çocuk oyuncağı gibi k•lı
yor i 
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İKEN, 

BAZI GOL -------

r aşı 

güzeller 
Bakıp,ba\up karşıdan 
Gözlerini sllzerler, 
Hem çapkındır, hem şendir 

Kar taıh gilzeller .. 

Vucutları ·olgundur, 
Göğüsleri dolgundur 
Çahşmakt n yorgundur 
Karataşlı güzeller .. 

Gözlerinin ışığı 
Saadetin izidir, 
Çoğu usta terzidir 
Karataşlı gilıeller .. 

Makinası başında, 
Henüz küçük yaşında 

Hay tını kaıaaır 
Karataşlı güzeller •. 

Kimi vakıt geçirir 
Danteli öre,öıe 
Eş ister buna iÖre 
Karat şlı güzeller •• 

BATMAZDIKEN 

iki kere iki her zaman 
dört etmez •• 

- iki litre alkol içine iki 
litre süt katılırsa ne eder. 

- Dört litre. 
Diyon nız. 

Hayır. iki litre alkola iki 
litre süt katıldığı zaman 

hacmi 3,8 litre tutar. Bunun 

sebebi her iki mayi zerrele
rinin biri şmesile hacmin 

yüı:de dört niıbetinde kn
çülmesidir. 

Kı metli bir 
san'atkarı 

MU,terllerl her yerde 
arar ve bulur 

Büyük meharet ve müı
terilerine karşı göıterdiii 
nazikane muameleleri ile 
herkesi memnun eden Av
rupa terzilik mektepleıin· 
den diplomalı terzi B. Ki
zım Şangüder terzihanesi 

Kemer ltınd Meserret oteli 
k rşısında (67) numaralı da
ireye nakletmiıtir. 

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

Işık 
lzmlr Memleket baatane1I 

Rontken müteha111•1 
Roatken ve Elektrik todaYlıl 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 

1 l'\ln T ~FON. 254' 

tı alıyoruz 
Yabancı dillerle basılmış kitapları 

iyi fiatlerle satın ahyoruı. 

ADRES: Atatürh caJJ .. in
de 102 numarada 

Kolokoç•• kllaphaneal 
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M 

ULUS: 

Değer 
peşin 

pahası 
para 

Hüseyin Sami: 

ve 
ile 

Harbin sonuna k d r dai· 
ma değer pah ve peşin 
para teminetı istihsal hay • 
tında zaruri ol n emniyet ve 
nikbinlik bav sını bil bütün 
kuvvetlendirecektir. 

Spekülasyon f liyetlerine 
paso! Fakat bun muk bil, 
hakiki muh s 1 , doğrudan 
doğruya, h rbin sonun ka
kadar üstün fi t teminatı 1 
Iıte bi:tce, son k r rın ruhu, 
esprisi budur. 

Böyle ağl m bir teminat 
kavuşan çiftçi sker, aıker 
çiftçi ail si, çoluğu çocuğu 
ile birlikte, ç lışm ktan hiç 
bir vakit yılmıyac ktır. 

Tabiatla penç~leşe p nçe
Jeıe düımanla boğuşm ını 
öğrenmiı olan Türk müstah· 
silinin temiz an neşin gü· 
veniyoruz. 
Şu satırları yazarken, g6· 

zilmüzün önünde, s in, va· 
kur, asil yürekli Türk köy· 
lüsünüo çehresi canlandı. 
Silueti belirdi. Milletimizin 

ı ı .. , .....-.-...:ı..t u -
ş a 

olmaktadır 

1 11 uz 
Alakadar 

Londra, ( c. ) - lngiliz 
matbu tı uzak şarki al k • 
dar olarak b~ş y zılar y za
r k diyorl r Li: "lngiliz kuv· 
vetleri Sing pur ve Man· 
ziy ya gönderilmiştir. Avus· 
tur lyadauda mühim mik· 
tarda a k r g •imiş ve bunlar 
sür tle karay çık rılmıştır. 

Bu askerler in gelmesi teh
dhi 'fi tec vüzü m hiyette 
değil, yalnız ihtiy tı bir ted
birden b şk bir ~ey değil· 
dir. Sing purda büyük bir 
hav& üusüde kurulmuştur. 
Siogapur diğer Iogiliz top 
r ki rın10 bir k lesi ddedii-

mektedir. jeponyanın uzak 
arkta beş seneeenbcri vü· 

cud getirmi~ olduğu ger• 
ginlik üzcıinc lngiltere bü· 

ümeti h rekete gelmiş ve 

bütün lüzum eden tedbirleri 
im ğa mecbur k lmıştır. 

Ayni z mand Çine de ta r
ruz eden japony dır.,, 

---o---
Tic r ofi • 

Merkezi ıstanbulda 
kurulacak 

[HALKIN SESi) 

Çong King (a. ) - Milli 
Çin hilkumeti reisi Amerika 
muhabirine y ptığı beyan tt 
ezcümle demiştir ki: 

"Sovyetler birliği tarafın
d c yapllan yardımın h r • 
retle devam ettiğini zanne· 
diyorum. Sovyetler birliğiyle 
J pony rasınd bir demi 
t ec vüz paktının imz edi· 
leceğini de ümit etmiyorum n 

--o--

Şô 
1 

Si 
-

Ank ra (Hususi)-Yüksek 
Sıhh&t Şürisı topl otısını 

perşembe gfinO Sıhhat ve 
içtim i Muavenet vekaletin· 

de s at 15 te yaparak ruz
name inde yazılı adli, idari 

ve fenni müzakere etmiş· 
tir. 

--o-----
• e rge-Çocu 

m u umu 
Çocuk E irgeme kurumu· 

nun umumi heyet topl ntıtu 
1 M rt cumartesi günü saat 

15 te Verem mücadele cemi· 
yeti salonund ya pılacaklır. 

u-
ı· 

TAYYARE VEREC 
Londra ( .a)-Royter mu· 

habiri bildiriyor : 
Yun uistan bilhassa Ame· 

rik"daa tayyare için y rdım 
istemiştir. Yunaniıta ın · bu 
y rdımı n z rı dikk tc lın· 
mıştır. 

--o--
, e e 

TER F. 
lzmir k mbiyo memuru 

Niy zi Saydır, lzmir t hak· 
kuk şube şefi, Oım o Nuri, 

TAYiNLER 
lzmir tDhakkuk şube şefi 

Zehr Ou ner, varid t umum 

müdürlüğü birinci mümey· 
yizliğine, lzmir tcbsilit şef-

lerinden Züb yir Oguz tah
sil t müdürlüğ(i m murluğu
n , Suphiye Borçeten tab, 

silat müdürlüğü daktilolu· 
ğuo , Şemsettin Mlutaş iz. 
mir mektepler muhasebeci-

liği, vil yet muh ıebe ka· 
tibi n mzetli~ine, 

---o---
Fransız 

la 
azır

cı· i çalışkanlığın , yüksek şeci· 
ciyesine ve zengin milli k y· 
nakl ramııa itimat ediyoruz. 
istikbale emniyetle bakıyo· 
ruz. 

Ank r -Yeni iaş teşki · ı -
lôtı mey nında bulunan ve = Z A 
Ticaret vekaletine b ğlı olan :---..,,- --ııııırr.-ır:ıa===-~ 

Viıi, ( a . a ) - N zır) r 
meclisi dün Mareşal Petenin 
riy s tinde topl nmııtır. 

Nevyork, (a.a) - Vişideo 
buraya gelen bab rl re göre 

mir l D rl ı:an Pariste y p· 
hğı müz kereler beklenilen 
neticeyi vermemiştir. 

Ba~d tt n ıst -
nilen ma 

--o--
Bağdatbln bir firm TicR· 

ret odasın mürac at eJer(!k 
her nevi ipekli kum ş, k dın 
çorabı boyun tkıl rı ve kra· 
vat ihracatçı! rının dre le· 
rini istemiştir. 

Başk bir firma da kutu 
!ardelası, traş sebuau ve 
çikul t ibr c tçılarının d· 
reslerioin bildirilmesini ric 
etmiıtir. 

lzmi Pamuk 
Ano Şr 

ticruct ofi i merkeziniu ls

tanbuld kurulmasın k r r 
verilmiştir. 

Bu ofis evveli halk ve 

milli müd f a için lüzumlu 
m ddele:iu tokl rıaı yap • 
c ktır. Ofisin sermayesi beş 
milyon lir ol ca br. le bın-

da bu mikt r heyeti vekile 
kar rile rttırıl caktır. Ofis, 

iaşe m dde ve malzemesi 
alıp satac k, bu husust ic p 
ed n ilhıa ı&t v ihrac tta 
bulun c kh·. 

c 
• • 

tı ük 

HalkapJD rda k i f brik roızda d imi ç 
usta hal t t mircisine ihtiy ç v rdır. 

isteklilerin lzmir p muk mensuc tı Türk . 

hşmak üzeı·e 

oonim şirke· 
697 tine mürac atları. 22 24 26 

HALKIN 

i ıle 
k çt r 

Buca uzundar sok ğı da 
De.ten oğlu Halil ar 1 rın· 
da yaptıkl rı 1 şm üze
rine Mehmet kızı Emine ile 
kaçtıklarından yakal umış · 
l rdır. 

---o---
Tabanca teşhiri 
Değirm ndağ c ddesinde 

Hllseyin oğlu Abdullah işe 
sevkettiği sır d iyi iş y p· 
madığuıdan 
Dur un oğlu Mchm'"t Aliyi 
b şıo übürge ile vurduğu 

ve t banc il tehdit etti· 
ğinden y k 1 nmıştır. 

---o__._~ 

a 1 

ra m k 
Hükümet önllnde Must f 

oğlu Zihni şoför Ahmet ile 

1 ay la ın 

Alt y kulübü tarafınd n 
8 M rt cum rtesi günü ak· 
şamı Kültftrp rkd ki Fu r 

g ziıı osunda b Io verilccck
rir. 

- ::a--
SPOR AB ERLERi 
lzmirin en eski ve emek· 

t r kulübü olan Alt y, bu 
sene ilk m çl rıııda bütün 

t kımlar k rşı en iyi D ti· 
celer im k suretile 940 941 

lik d vresiniıı lzmir ş mpl
yoııu olmuştur. 

Münase 
ha 

d den: • kavga ederken ç kı ile sol 
baldırlodaıı yar ladığından 
y k lanmıştır. 336 ve bunlarla muamele

ye t bi doğumlu kısa hjz. 
•• metlilerle 1-5-941 gününde 
U yedek subay okuluna sevk 

Şehrimizin en güzel yerlerinden ve Nikah -dairesinin kar· 
şunnda buluu n rs ya bazı ygısız ad mi rıo güpe gün
düz abdest bozdu ları ve bazı mllaasebetsiz h rekette bu
lundukları b ber veriliyor. 

Bu çirkin halin şiddetle mc edilmesini z-.bıt mızın him· 
met v liltfon an bel l tiz. 

--o--
1 dö 

Als ocak Yıldırım Kem l edileceklerinden 26 • 2 • 941 
okağmd Mu taf oğlu lb· günü şubeye gelmeleri, gel 

rahim karısınıu gczmeğe miyenler hakkında k nuni 
g ttiğindeD dolnyı hiddetle· muamele y pılac ğı t.:hcm· 
nere knrısı Fcyziycyi döv· miyetle H n olunur. 
dfij'Qnden yak 1 nmışhr. 

MiLLi P eRINIZI 

[ 22 Şub t 
1 

o az 
efo,. 

GAZETESIHD FJ ~t 
Türk-Bulga r beyaoa•OI 

elin düny m tbuatıad• '--""-.. 
ıirlere ve neşriyata ıe 
olmaktadır. Bilkreşte çı 
Üııi ersel diyor i: B• 
n me bir b rış arza• 
if d esidir. Bu siyasi '~1 
iki memleket rasında oı 
ğu gibi bütün Balkaol 
ıulhu temine yarıyacaktıl' 

Bir logiliz gazetesi f. 
rikanı Boston r dyosu0 

ldığı bir h bere atfeo 
bildiriyor: '/ 

Mısırd ki general 
vel ordusundan 200 bi~ 
şilik bir kuvvet Yun•11 

n gitmek için yoldadır· 
mani r t arruza geçıı>' 
önce bu kuvvetin Ballı• 
yoliyle Almanlara t~. 
etmeleri ihtimal dabılı 
dir. . ti 

Boston radyosunun ıb 
kaydiyle verdiği bu b• 
biz de ihtiyat kaydile t 
ki etmekteyiz. 

Yalnız şu var ki 
mahfilleri Almanya t•'.' 
dan Yunanistanın tebd1 

meyd n vermemek içi• 
mamlekete her türlii 'f 
ma karar vermişlerdir· 

StJLH MESELESi 
lngiliz kaynakları ~· 

yanın tav ssut teklifİ1l1 ti 
. t 'k'I ,ptı " verın eşvı ı e Y · 11 

k nidirler. Mihver ıu!b )ı 
yor mu? Belki iıll'/ 1 ı 
lngiltere istemiyor ıo0 

d i tiyor. Fakat sulh 
meaine herkcsiD f'. . ·,t .. 
mana ve varm k 1 d•' 
netice o knd r farklı 
bu ayrılık) r •müc•d' 

~evamına başlıca ~e~~ 
iki dilşm n t raf oO 

deki ilk bahar için b• 
Dıyor. 

Fizan üxerinden 1ı:, 
garbe yapılan h reki 01 
lince Kolombiy rad1,, 
göre hür Fransız kUf 

c~nuptan 1200 sil(;, 
içeriy nüfuz ederek . 
şehrini zoptetmiıler~~~ 
sureti\;; sahil 350 k• 
y lıl şmışl rdır. ·~• .. ,,,. 

Hür Fr nsız moto . ı · 
ketlerinin Trablustalı• t 
y nlarl pek y kınd• 
b line gelmeleri ic•P 
cel1tir. 

·y• Almanlar Bi gaıı ı 

1 t oııf taarruz rıoı ar ır. fid' 
Almanı rın Bing•~! 1,,ı kullanm kt n iogılı• ., 
netmck istedikleri ' 
yor. ~ 

Bu cepheye en aıO ,~ 
tayyarelerini göot~t' 
Akdenizdeki hare t 

'f' !<ad r çok ehemll11 te,~ 
diklerini göster02elı 

Plrtı Müfottl~ 
Parti müfettişioıi--~ 

llp Bahtiya B rg•~, 
miş ve k~ m 1ıuı1' 
mu lerdir. 


