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Aokara ( t,a)-Türk B.ıl· 
gar beyannamesi hakkında 
bugünkü Ulus gazetesi h · 
riciye vekilimizin aşnğıdalii 
mülakatını neşretmiştir : 

-"Bu ayın on yedisinde 
Bulgaristan la Türkiye • ara
sında im z olunan deklaras
yon etrafındaki muhtelif 
mütalea ve tefsirleri ajans 
h beri ol rek acşr diyoruz. 

Bu hususta we tefsirlerden 
bir kısmı bu sulh, dostluk 
ve itimat vesik sının mao 
ve mak ad1n b zan t m • 
men zıd m hlyette olmuş
tur. 

Ulus, bu mü11Jasebetle Türk t bahek·ı· 
Qltj • 1 llllizio ve YURDUN H R y ND 
t. cıyc V c'- ·ı· . . 
"'ı:rı Ki ımııın 

ki, ı'Öıleri göster- KEV ERINlı DOKUZU o 
he, lirlciye cumbu-

• efk rını ve belki tereddüde 
düşen bütün ı~kadarları 

tenvir etmeyi faydalı bulmuş 

v bunun i~n do~rudan 
doğruya muhterem hariciy ~ce ·~~~Yden ve her YILDÖNÜ Ü ŞEREF NE BU

'lli ve llledeniyet y-.. BAYRA LA Y PiL ( 
. 'Y•tlı Çoialtıııağa ve U 
~~:''~)İ.~:deni ve iç- Başvekilimiz radgoda mühim bir nutuk söutediler 

tcelt eli ~:gel ol- Ankara 24 (Hususi) - Bugün ilk 14 H lkevini 
'1ı:rıetın~rı oparıp Başvekilimiz doktor Refik kurduğumuz günün 9 uncu 

ış bulunu- Saydam H lkevlerinin 9 ncu yıldönilmüdür. Şimdiye ka-
l~lttı1111 i . yıldönümü münasebetiyle d r 379 Helkevi ve 141 

8•}'ıl Çındir ki ea dün Ankara Halkevinde bir Halkodası açmıştık. Bugün 
' b,,le'~ . blSyle bir nutuk irad · buyurarak biJ- yeniden 4 Halkevi ve 57 
bay,, lcıı.llıizin bal- hassa demiştir ki : Halkodası açıyorum. Bu su· 
t ı:rıı -n. h'I el I q•tici o.u.,.aaıeb ti Sayın erkedaşl rım: -Devamı 4 üncü Ba r e -
'" Ye v '-·1· . ~•Ptı" e•ı ımizio 

vekili B. Şükrü Saracoğluna 
müracaat eder k kendisin-

den gazetemize bir mülfiirnt 
rica mda bulunmuştur. 

Ulus muharririnin b riciye 
vekilimize sorduğu ual şu 
idi: 

- "Bulg r - Türk deki -
r syonu etrafınd ki neşriyata 
t kip buyurdunuz. 

Bu neşriyat rasıod "Tür-

gu ve 
h r· 
d cektır 

Beyanatı 

.. 

kiye Bulgarist uı logiliz po
litikasın doğru götürmüş
tür d n tutunuz da "Bul
g r~stan Türkiyeyi mihver 
politikasın sevketmiştir!, .e 
kadar birbirine ykırı fıkır 
ve müt lealar yürütülmüı
tür . 

Aceba bu sır d Türk 
politikasını tasri ed n bir 
kaç söz söylemeyi münasip 
bulmaz mısınız? 

H riciyc vekilimiz kendi
n bas ifade, vuzuh ve sa-
mimiyeti ile şu cevabı ver· 
miştir : 

- "Türkiye politikasında 
değişmiş bir şey yoktur. 
Devamı 4 üncü sahifede 
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Atin (a.a)-Yunan ordu
sunun 120 numaralı resmi 
tebliği : 

Küçük müfrezelerinin ve 
topçu kıtaatının mevzii f aa
liyeti k ydedilmiştir. Tayya
relerimiz iki İtalyan tayyare
si düşürülmüş ve muhtemel 
olarak da 2 düşman tayyare
si daha dfişürülmOşlerdir.Ha 
va dafi bataryRlanmız da 1 
dü~man tayyaresi dfişilr

mG~tnr. 

D6şman tayyareleri Ege 
adalarından birini• civar1na 

taltif edildiler 
Mo kova (2. )-Kızılordu

nun 23 uneü vı!dönümü mü
nasebetiyle 1883 sub y ve 
ere muhtelif niş o v m dal· 
ya verilmiştir. 

Halk komiserler hey ti 
yüksek subaylar h kkınd 
terfi kararı vermişlerdir. 

bomba tmışsa da hiç bir 
hasar olmamıştır. 

Londr 1 ( a.a ) - Yuuan 
tayyarelerinin karşmoda 
ltalyan tayyarelerinin pek 
işe yaramadığı aolaşılmııtar. 

10 

sögligorıar 
Londra, ( .a) - Havacı- 1 

hk muhobirinin yaptığı bir 

a 
a 

b yan tta ezcümle d miştir 

i: '1Kati ve itimad 1 yik 
bir meubadan son gelen b · 
bere göre AJm nlarıo malik 
olduğu harp tayyarelerinin 
d di 5000 6000 arasında· 

dır. Ve her neviden 35 bin 
tayyare mevcuttur. Bu yeku
nun fiilen hıırpte kull aıl -
cakl rla hiç bir münasebeti 
yoktur. istimale elverişli 
harp tayyarelerinin adedini 

Sofy ( . ) - Amerika 
orto lçisi vukubulao mües

sif b dise dol yisiyle demiş
tir ki : 

"Gece. kabarada,bir masa

da otururken orkestradan 
bir şey çalınm sını istedim. 
Bunu karşı t rafımda oturan 

, Alm olar mani oldukları gibi 

1 üz rime kadeh attılar bende 
mukabelede bulundum. MI-
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Bunların ilmi kıymetlerini ve ameli ka
>İliyetlerini bugünkü mikyastarla ölçmek 
ıaklı olmaz. Yaşadıkları zamanın şeraiti 
ıaıarı itibare ah ırca bırakmış oldukları 
f&zılar hakiki bir ilim ci:ldiyeti ve hakika
e varmak arzuları gösterir. 

1 
Her ne kadGr izhar ettikleri fikirlerde 

1:aenüz indi tasavvurların izleri bulunmuş 
ı»lta bile eski Romada tabbeetJe iştigal 
sden ve ilaç tedarik edenler Yunanlılardı. 
~ilihare Roma imparatorluğunun gayet 
ıeaiş ticari ve siyasi münasebetleri dolayı· 

' ıile tıp ve eczacılık ilemine birçok uzak 
eemleketlerdeki tıbbi nebatlaruı malum 
:»lmaıı, diieri de çok yüksek olan Roma 
)abçıvanhğı sayesinde tıbbi nebatlann eki
erek yetiştirilmesinin öğrcıulmesidir. Bu 
tıralarCla Romalılar tarafından birçok tıbbi 
aebatlar keşfedilmiştir. Zaman ilerledikçe 
Avrupadaki yaıayan bazı milletler de fa
ıliyete geçmeğe başlamışlardır. 

E ilbassa Venediktin p-.pasları ltslyadan 
Mraberlerinde getirmiş oldukları tıbbi ne
batlar zer'i san'atile ve bazı tcd viye ya· 
rayan nebatları tanımışlardır. 

Fakat şimalde bulunan milletler kendi-
•rine müsait Akdeniı havalisicde biten 
re eski insanlar tarafından kulhanılan tıb-

ıebatlar, soğuk şimulde yetişemiyorlndı. 
"'•kat gitgide tıb ve eczacılık terakki el· 
lkçe bir çok mahzurlar bertaraf edilmiştir. 

Almanlar kendi yerli tıbbi neb tları bak
~ında meşgul olmağa başlamışlar ve mem· 
~ketlerinde bulunmıyan bazı devai nebat-

1an da zeretmeğe başlamışlardir. 
' Halen pek fazla miktarda tıbbi nabatla-
1'JD zer'i yapılmaktadır. Bu suretle kısaca 
ıllisa edersek o zamana adar tıbbi ne· 

atlara ait malumatın bcy'eti mecmuasın
!en baıka bir şey değildir. 

(Ve bunun yanı sua ilaç kullanılan bay
ıanlar ve madenler). muhtelif z manlarda 

ıDabtelif memleketlerde muhtelif sn:ıflara 

1 nenıup kimseler tarafından meslek edinil-

Dİftir. işte t rih, pek eski bir ma:ıis~ olan 

i ıbbi nebatı r hakkında ne ne derece ağ-
•tildığını biıe oldukça bir fikir vermtk
edir. 

'"'- De•awı ••r -

1 MEVSiM YEMEKLERi:_ 

Prasa pla • • 
ısı 

Bir kilo ptas , iki baş ortc.. büyüklükte 

o;an, bir demet maydanoz veya bir de

Det dereotu, ild üç k şık un ve uylinya· 
fi, bir limon. 

Ptasaların bey zları kes Jip haşlanır. 

·ıfik tiftik didil r k birbiri ustüne sarılır. 

"ıpkı kurabiye şekli verilir. Un bul macı 

a bulanarak kızgın :ıeytinyagıada alt ve 
'ltlerı kızartılır. 

• 
mnamesı 
--m--

15456 numaralı kararna· 
me ile işçilerin sağlığını ko
ruma ve iş emniyeti nizam
namesi çıkmıştır. 

Bu nizamnamede iş yer
lerinin ve işçilere ait ika
metgih vesair müştemelitın 
haiz olması li:ıımgelen evsaf 
ve şartlan iş yerlerinde sari 
veya mesleki hastalıkl ra 
karşı alınacak tedbirleri, iş 
yerinde iş kazalarına karşı 
bulundurulması mecburi olan 
tedavi levazımı ve sıhhi 

malzemeyi, iş yerlerinin vu
kuu melhuz kı:zalara karşı 
lına ca emni.> et tedbirleri· 

ni, iş yerlerinde kullanılan 
makicelerle alat ve devat 

ve iptidai maddelere dsir 
her türlü tedbirleri ve iş 

yerlerinin kurulmasile işle· 
tilmesine müteallik hüküm· 
1 ri ihtiva etmektedir. 

Yeni bir iş yeri açacak 
olanl r bu niz mo me bü-

hükümlerini bilhPıes yerine 
getirmeğe mecbur tutul cak· 
lardır. 

---c---

maıarının tesbiti 
iktisat vekaleti 

st nd rd normlarını 
kösele 
tesbit 

eden bir nizamname projesi 
hazırlamıştır . Alakadar 
fabrikatörler ve debağlar 
mıotaka iktisat müdürlüğün
de yaptıkları bir toplantıda 
bu nizamname projesini oku
muşlar ve tadilini arzu et
tikleri kuımları birer dılek 
olarak tesbit etmişlerdir. 

iktisat müdllrlüğü bu di
leklui bir rapor h•linde ik· 
tis .. t vekaletine göndermiş
tir. 

---o---
SPOR HABERLERİ 
Ateş - Demirspor takım

ları arasında yapılan maçla 
2 - 1 Deminpor galip gel
miştir. 

Altınordu - Göztepe takım
ları arasında yapılan maç 

çok heyecanlı geç~iş ve 3-3 
ber bere kalmışlardır. 

HAT AYDA 
-ııt-

Mütekaid, dul, getım Otıandırııacak Surıge 
ve askeri maıone. ve ırak kogunıarı 

rin maaşları 
Emlak b nkr.ısı müt kaid, 

dul, yetim ve aıkeri malül· 
leri üç aylık maaşlcrını bir 
Mart Cum ıte i gününden 
itibaren tevzi etmeğc b şh
yacalıtır. 

---o._....._ 

Iktisa müdürü 
Mıntaka iktuınt müdürü B. 

Kem 1 Tilkicioğlu Aydına 
gitmiştir. Oradan Muğle, 
hp rta, Burdur, D ofali ve 
Antalyaya kad r gidt.cektir. 

Dr. Fa ri Işık 
lzmlr Memleket baatanesl 

Rontken müteha11un 
Rontkea ve Elektrik tedavisi 
rapıhr. ikinci Beyler Sokak 

19 N,. T l FON. 2~ 'J 

_,,_ 
Adaua (Huiusi) - Suriye 

ve Irak oyun tüccarlarının 

hü' umctimiY.'! yaptığı müra
caat üzerfoe Dahiliye Veki-

letimiz, Suriye ve lraka aid 
150,000 koyunun Hatayda 

Amik ov~sıoda otlamasına 

müsaade etmiştir. Bu ko· 

yunlar bu hafta içinde Ha
taya getirilecektir. 

Man ·sa Oteli 
Keçecilerde Lale Si
neması karşısında 

KUŞAOASI OTELi 
Keçeciler Hacı Sadullah 
efendi sokağında Salih 
Gazoz f brik sı k rşısında 
Bu Oteller lzmirin en 

temiz ve en ucuz: otelleri
dir, lzmire gelen bütün 
misafirler bu otellerde 
mısafir olurlar. 

•• ·• Bllgl Kitap Evi ., .. 
ı Asri sinema ittisalinde en ı 
ı faydrah ~itapları en elverişli ı 
ı fıystlarJe satac bu kit p evi-l 
ı ni okuyucularımıza tavsiye ı 
: ederiz. 3-2 ı .............. ··-······ -----111?18'!9---·· ..... ~ .... •••••••••••••• ••••••-•••••o•••••• .. •••••• 
f 941 OLONY Si i 
ı Eczacı K. KAMiL KT AŞ'ın : 
ı ŞAHESERi ı 

i HİLAL ECZANESi i 
••••••+.•• ............. •••• .. ••••~ • .... ••••e~•• .. .. 

Soğanlar ince ioce doğranır. Zeytinya- ı 
ıada pembeleştirilir. Dereotu veya may- i 
poı ince ince kıyılıp soğana karıştırılır. ı 

~ mahlut kenarlı bir tep:şiye bir sıra ya· • • 

Matinelerden itibaren 

ELHAMRA Si emasında 
Dlln>·anın en şöhretli iki dans yıldızı .. 
FRED ASTER - ELE~NOR POWEL 

ı 
ı 
ı 
• • 
ı 

~· Tuz biber kont lu . Pişmeye yetecek 

dar ıu ilive edilir. He.fif ateıt., pişirilir. 

baia Pncbiı vakit latle• lİmOll ıılobr. 

ı Sinemacılığın en çok para sarfettiği ea muhteşem filmi ı 

iBROADV AY MELODY 1940} 

Ve Armanların Pe,ını Bırall
mıyan lnglllzler 

• 
(78) Yazan: Halil Zeki 

Santa Van2er 
kimdir? 

Birdenbire başka bir düşünceye kapıldaı 
Kocasının bir hadisenin kurbanı olduğ_, 
zahip oldu. Ben zabıtaya telefon ettiın, 1 

gece biç bir hadise olmadığı cevabını ıl" 
dım. Masaya oturdu iki üç şişe gin (ardıÇ 
rakısı) çe'rti. Kalktı, bagajlarını topladlı 
üstüne bir de silib aldı. Bilmediğim bit 
yere gitti. O gündenberi kendisini görıar 
dim. 

- iş bu kndarla mı kaldı? 
- Hayır dahası var: Karısının gitlll1'" 

sinden üç saat sonra Lonkofski bDculllll 
eve geldi. Etrafa vahşi vahşi bakıyorcl• 
Vücudu titriyordu. Benim ıöılerime cev•P 
bile vermiyordu Bir deli gibi çantalafl~ 
topladı, çekmecelerini boşalttı, bir ço • 
kiğıt yaktı. Öyle bir hale gelmiıti ki b•ll 
de kendisinden korkarak mağazama kaç•P 
kapaadım. Aı vakit son·ra gelip beni bul~~ 
Nefes nefese ve kısa cümlelerle keadi•• ' 
rıhtım üstünde Avrupa vapuru yaaıocll 
tevkif ettiklerini hatti bütün gece malı''" 
f za altında tutulduğunu fakat dermeY'

11 

dtiği makı. I bir ıebeple yakayı kurtar•" 
bildiğini söyledi. Ar!ık Amerikayı terktt"" 
mekten başka yapacak bir şey kalmadıtı_. 
ilive etti. "Arabamı satmak ve par•fl 
bana göndermek için ıana yazacağılll,. 
diyerek gözden kayboldu. Gitti. 

Lonkofski nasıl 
kurtuldu 

Lonkofski tutulduğu zaman tizeri•~ 
bazı askeri fotoğraflarla topların modeli lf 
ve Alman casusları şefine hitaben yaııldll' 
mektuplar bulunmuştu. Bütün vesaike ı• I" 
men yakayı kuı tarmıştı. Fakat her ara•;ı, 
dığı zaman poliste hııızır buluaacığın• d 
teminat vermişti. 

Bu hikaye şöyledir: ti" 
935 yılının Eylülünün 27 aci gecesi gO .. . a a• rük muhafızları Avrupa vapurunun g r ~ 

düğü anda Lonkoflkinin kaçak mal k•ç~ 
mak içio rıhtımda dolaıtığını zanneder ti 
yakalamışl~rdı. Koltuğu altındeki p•::,, 
açtılar. Fakat gümrük kaçakçılığın• iV 
bir şey bulamadıklarından hayrette k• t,I 

lar. Bu paketteki fotoğraf ve Al111111_111 

d d . k. olv 
mektupların ne ol uğuna aır va ı 

sorguların şu cevabı verdi: i"' 
- Bunlar Alman tayyare mccmuall ~ 

hazırlanmış resimler ve yazılardır. BeD 
mecmuanın Amerika muhabiriyim. 1" 

Gümrük kolcuları paketin mubte•1 .. 

kendileri•i aliikadar etmiyeceğini •~ 
rak Lookofskiyi amirleri mülizim Mo~ 
aezdine götürdüler. Oda ikinci iıtib 
ıefi binbaşı Stanleye telefon etti : 

Bu mektubların birinde ıunlar 
idi : 

" Bu mektupda mitralyözlerin ait•• 
manını bulacnk!ınız Kuyudattan • 
vadettiğim mermi numuaeaini beaUı 

ed~medim. Öyle zannediyorum ki "' 
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...--irid Adası ıtaşe teşkilatı 
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iKEN, Ekmek ı RAZI Tek 

ıtıfi AK-DEN z 1 N 
~'~·AHTARIDIR I 
~ıı,1Q d tut~n deulet kuvvetli bir donanmaya ~ 

• 1 Yu a. malık olur6a şarki akdenfae kuf uçurtmaz • 
tli~tt 111111111tına harp ıı, Yunanistanın en verimli 
~d••iı· •onra lngiltere- ve en zengin viliyetlerini 
d. le~~ henıen hemen ihtiva eder. 
• ••~e il olan Girid Adada üzüm, zeytin. bu-
bıhrı ' çıkararak ö; bubat portakal, mandalina, 
et111,1~e bıvıi bir Os limon, kitra ve her nevi 
deraizdı Orta ve Do- meyvalarla hububat yetiş-
ide le e vıziyatlerini mektedir. 
ı,,,ll uvvelJeııdirmiş, Giridin en büyük şehri 
' Oııik• 1 ıy11 b' 1 adadaki olan Kandiya, Hanya, Res-

.': ır hıle koy· mo adanın şimal sahillerinde 

d. Ort kiindir. 
bir •d ~ Akdeaizde Fakat Giridin asıl ehem· 

'•i 86ıs'ıı~r. Mesabıi miyetini teşkil eden şey ne 
1 Ohıp fdonıetre mu- çok eski medeniyeti, ne 
~'-dır llQ ~~u 400 bin· toprağının verimliliği, ne de 
,l•rp~ Gırıd, Akde- ikliminin letafet ve mutedc-
•loraı,tr: farka doğru liği dı ğil sevkulceyşi vazi-

id, uıımıktadır. yetinidir. 
''•ind •d,,1 k e bulunan 
1 •ıad' laao, l .. ıye, Han-

''•lır iııtr viliyetle
d . 
'ri:•hiUeriade d . 

.. 0ı11 enız 
110Qo p, ekser yer-
'diıı lbetreyi buluyor. 
V te1111 

tı,1 d P sahilinde 
i '1za eıaiJen üç dağ 

il tl»ıktıd 
Y11kıe1t ır · Bunla-
~6k,,kli .. t·epeıi 2.470 
tı (dit ~uıde bulunan 
. er ıııni lda) da-

d, p le 
ti 11 e eslci b · 

Ilı ,_ ır me-
11. dört ~'!'tıidir. Mi
,,~ L QIQ 1 

qlt tne evvel 
'~İtilli t1~!Ddı batla-
~~ıı. d6rt' ıp ve inki

•ı Girid hledeniyetia 
~dt11iy .' Yahut Mi
~hti11· •tıdir. Minoı 
'lti • 

111 
iller'- · K • idi· Q a:ezı, DO· 

eı 1 ' tu b 'ıu· t eş ıe . 
•••••• a •ı iıau itika )'"' 1 • Evın tı~ rl ... le 1 tara-

Girid, coğrafi vaziyeti iti
barile Şarki Akdeniıia anah· 
tarı mesabesindedir. Bu ada· 
yı elinde tutan. kuvvetli bir 
donanmaya ve bacıhğa da 
malik olursa, Şarki Akde-

niıde kuş uçurtmaz. Gir ide 
bu müstesna sevkulceysi va
:ıiyeti temin eden cihet, gc-

.-ek Ooiki adaya, gerek Yu· 
nanistana ve gerek Süveyş 

kanalına ve Afrikanin şımal 

sahillerine yakınlığı, dünya
nın en büyiik donaamasını 
ferah ferah istiap edecek 
ve üç taraftan dağlarla mu· 
bat bulunan Suda körftıi· 
dir. 

Girid adası sahillerinin 
uzunluğu 245 ve geniçliği 

de 12-45 kilometre olduğu
nu söylemek müstesna sev

kulceyşi vaziyeti hakkında 

bir fikir vermeğe kafidir. 

- Sonu var -

. ''•la •ıılarla mey-

bu~'"d~y:•ki bK?0
•

0
• Satılık kanapa takımı 

'd ' 2s.30 '' rınden d,~· dakika me- Karantinada Selçuk soka· 
aı1 • ğnıda 15 No.lu evde 1 kanepe 

'
1
• bu b"' takımı satılıktır. lstiyenler 

uyak adı- eve müracaat edebilirler.3-2 

~- iLAN 
d •~hei hususiye müdürlü-

t .. • ~ .... . .... h .. . 
~''"' '111111 • ... ,, 

1 
Ytı vil. 

"'ıtı o •il 1 ayetçe vaktilc mektep oh~rak inıasıaa 
il .a lbevk·dlfbitde Hatay caddesinde Ariphasaa çeı'«' d ı elci b' d 439

2 
ıv,, i .. ına a kısmen serbestçe mevzu ve 

1 ~~t" lı,, hlçehı11ade buluoa'l muhtelif ebat ve cesa
'ıa ı "'G ola u •nımen bedelli 21960,82 kilo demir 
•tı, S 161:1 '•k ııtılm•k üzere 17-2·941 tarihinden 
~11.:•~1 ISt Dı8ıddet1e açık arttırmaya çıkarılmİştır. Sa
~ıd., ·~)e ıaı~elı.. ve. oku~ak iıtiyen.lerin hergün muba-
11 d.tııı. d, 'lı &rıyetı varadat kalemıne ve pey sürmek 

'-' e lbllv.'k~le tarihi olan 3-3-941 paxaresi günü 
~'lı.ı~~bllılar •t teminat olau 329 lira 45 kuruşu havi 

'"ce
111

: ~eya teminac mektuplan ile birlikte .vili-

- - v--- - - -o---
Ankar. da r. şehrimizdeki 

nlikadad ara g len malumata 
o zarıın iaşe teşkılitı ay 
başında işe başlayacaktır. 
lzmirde de iaşe teşkilatı 
kurulmaktadır. Daha şimdi· 
den lzmire iki memur tayin 
edilmiştir. 

Tek ekmek uırnlünün Is· 
tanbul ve Ankara ile birlik

te lzmirde de tatbikine baş . 
!anmak üzeredir. Salı günü 

yeni tip ekmekler çıkacak
tır. 

Fiat murakabe teşki litı da 
Martın ilk gilnü b:mirde 
faaliyete geçmiş bulunacak
tır. Daha evvel de kaydetti· 
ğimiz gibi bmire iki fiat 
murakabe konrolü tayin 

Fakat elde mevcut unlar 

tükenince bilhassa tatbikat 

umumi olacaktır. Bu suretle 

ekmek fiatrııda biraz tenzi
lit yapılacaktır. 

--o--
1 

edilmiştir. Yakında daha 
iki memurla bir fiat mura· 
kabe şdi lımire gelecektir. 

Macaristanda 
seylap faciası 

iaşe teşkilatı kanununa 
göre iaşe müsteşarı 500, 
umum müdür 500, fiat mu-

8ud11peşte (a.a) - Macar 
Ajansı bildiriyor: 

rakabe müdürü 400, ofis 
müdürleri 400, şube müdür
leri 300, is şe birliği heyeti 

Sular alında kalan arnzi· 
deki evlerin tahliyesine de-
vam edilmektedir. Şimdiye 
kadar 322 ev yıkılmJştır. Ha-

raportörü 300, matbuat ser
visi şefleri 300, büro şefleri 

220, memurlar ise 70 170 lira 
arasında maaş alacaklardu. 

sara ağrıyanlar da 1400 zü 
bulmaktadır. Çiftliklerde de 
bir çok binalar yıkılmış veya 
hasara uğramıştır. 

lzmir Defterdarlı2"ından: 
Sataş Muhamen B. 
No.su Lira K. 
417 Karııyaka bostanlı 1794 ve 1800 no.lu mektep 

sokak 1343 ada 1 parsel 57 m.m. 125 kabı 4 
tajh hane 

418 Karşıy ka osmanzade 1748 no.lu reşadiye 
caddesi sokak 113 ada 15 parsel 112 m.m. 
80 kapı 66 tajh hane 

419 Karşıyaka bostanlı 1809 ve l 700 no.lu yalı 
caddesı sokak 1356 ada 1 parsel 166 m.m. 
504 tajh arsıı 

420 Karşıyaka bo tanlı 1809 110.lu. şeref sokak 
1356 ada 17 parsel 168 m.m. 7 tajh arsa 

421 Karş•yaka bostanh 1809 no.lu teref sokak 

90 00 

175 00 

83 00 

42 00 

1354 ada 6 parsel 131 m.m. 12 taj no.lu arsa 32 75 
422 Karşıyaka bostanlı 1809 no.lu şeref aokak 

1354 ada parsel 148 m.m. 4 taj no.lu arsa 
423 KaroıyRka bostanlı 1700 ve 1789 no.lu yalı 

ve tabsin sokak 1325 ada 2 parsel 177 m.m. 
478 tajlı arsa 

424 Karşıyaka bostanlı 1811 no.lu k ra ol sıkak-
1338 ade. 11 parsel 430,75 m.m. 17-19 tajh 
arsa 

425 Karşıyaka bostanlı 1809 no.lü şerd sokak 
1354 ada 5 parael 148 m.m. 10 tajl rsa 

426 Karşıyaka bostanlı 1811 no.lu karakol ıokak 
1354 ada 14 barsel 200 m.m. 3 tajlı arsa 

4 27 Karşıyaka bosta lı 1700 nc.lu yalı caddesi 
sokak 1359 ada 1 parsel 874 m.m. 7111 taj 

37 00 

132 75 

86 00 

37 00 

40 00 

no.lu arsa 1748 00 

428 Karşıyaka bostanlı 1811 no.lu karakol sokak 
1336 ad 14 parsel 1200 m.m. 22 tajlı eşcarı 

kavi arta 300 00 
4l9 Karşıyaka bostanlı 1789 1:10.lu tabsin sokak 

1329 ada 2 karsel 1148 m.m. 23 tajh tarla 114 00 
430 Karşıyaka bostanlı 1700 no.lu yah sokak 

1335 ada 2 parsel 3464 m.m. 79 tajlı ana 1732 00 
431 Karııyaka bostanlı 1700 uo.lu yalı sokak 

1357 ada 6 parsel 214 m.m. 89 tajlı arsa 

432 Karşıyaka bpstanlı 1700 no.lu yalı 1ıokak 
!357 ada 7 parsel 214 m.m. 87 tajlı arsa 

433 Karş yaka bostanlı 1700 ve 1788 no.lu yalı 
sokak 1325 &da 14 pusel 104 m,m. 474 taj 
nollu arsa 

434 Karşıyaka böstanlı 1784 no.lu icadiye sekak 

85 00 

85 00 

78 00 

1321 ada 13 parsel 3930 m.m. 6 tajlı arsa 1965 00 i I' Dıne mllracatları. (587) 17 - 19 • 21 - 23 

~~i:llllı_uk Mensucatı Türk 
-.,,,., ~~rketinden: 

'irc' ~111 fabrikamızda daimi çahımak ilzere 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya 
ikinci tertip tasfiye vesikasile bedelleri ödenmek üzere 

16-2-941 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye 
konulmuıtur. ihaleleri 3-3-941 tarihinde saat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yftzde 7,5 de-

ııılle ihtiyaç vardır. 
' llQıuk meaıautı Tlrk aao•lm irke-

pozito akçesi yatırarak yevmi meıkürda M. Emlak mildür
llilbade mlteıekkiJ ıatıı korniıyonuna m8racaatlara ilin 

B ZI GOL 

Kara.ııtina 
güzeli 

ince nazik parmaklar 
Pembe asrı kınalı, 
Her giin ayrı bir moda 
Arar Karantinıh .. 

Hoş ve sıcak kanı var, 
Cana yakın canı var 
Her mevsimi bir bahar 
Sayar Karantinalı .. 

Kirpikleri aşk oku 
Gayet latif bir korku 
Görenlerin kalbine 

Yayar Karantinalı .. 

Caddelerden geçerken 
Göğsüne gül seçerken 
Bazı zcman yakarken 
Yanar Karantinalı .. 

Üstün olur dil, dilden 
Sevda coşkuudar Nilden 

Bunu böüle bileni 
Sarar Karantinalı .. 

BA TMAZDIKEN 

SING~PUR 
---o--

Uzak Şerk vakaları mü
naıebetile Singapur'un ismi 
geçiyor. 

Diğer bir adı da Senga
por olan bu şehri "Senga
pur11 diye telaffuz ederiz. 

Hindiçini'uin cenubunda 
ken~i adını taşıyan adanın 
cenubu şarkiıinde bulunan 
Siuga pur Straita Settle
ments denen İngiliz müıtem
lekelerinin merkezidir. 485000 
nüfusu vardır. Şehir dört 
kı ma ayrılmııtır. Avrupalı· 
Settlementi, Çin mahellesi. 
Malabar mahallesi, Liman. 

Liman, Okyanu!un blilün 
cilvelerine kartı masum bir 
v ziyettedir. Açık limandır. 

Büyük bir tr nıit ticareti 
vardır. Büyük miktarda ka
uçuk ibr catı yapılır. 

Satı alıyoruz 
Yabancı dillerle basılmış kitapları 

iyi fiatlerle satan alıyoruz. 

ADRES: Atatürk catldeain· 
de 102 numarada 

Kolokoças kltaphanesl 



' 
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[ SAHiFE 4 ] 

Başvekılimiz 
Raduoda mühim bir 
nutuk söglediler 

--BJ--
Baştar•fı 1 aci sahifede -

etle 383 Halkevi ve 198 
ialkodası, kültür ve sosyal 
alışmalarında Türk vatan
i.atlarına kılavuzluk edecek· 
ir. 

' Aziz arkadaşlarım, 
Ylldönümünü kutlulamakta 

'lduğumuz buğün yalnız hal
evlerinin değil, bütün Türk 
amiasını arasında toplıyan 
alk partisinin kültür ve 

ı evrim bayramıdır. Bu kutlu 
akikamızda yalnız halkcv
~rinde toplanmış olan yurt
•ılarıa değil, bütün Türk 
ıilletinin aziz Milli Şefimiz 
'trafında azmü imanla bir
ıtmiş olmasının göğüş kab 
rtıcı manzarasına dikkat 
6ziyle bakmanızı rica ede-
m. 
Bu birliği yaratan amiller 

'rasında halkevlerinin bu
'ıaduğunu söylemekle bir 
'akikata ifade cttiiime kani 
alunuyorum. 
Aziz dostla11m, 
Bu büyftk birlik ve birlik 

ıvası içinde partiden iste
'kleri yardımı görmelerine 
imen, sırf bir takım kü-
lk engeller yüzünden bo· 
',lıyan halkevleri ve oda-

!• bulunduğunu, çalışmaz
, 11a ıize haber vereceğimi 
'çen sene söylemiştim, Sa

ları otuzdan fazla olan bu 
·ler ve odalar şimdi üçe 

ı~dar inmiştir. Bunların kü
. ık yerlerde olduklarını 

1 Jdirerek isimlerini bana 
,iıılamanızı rica etlerim. 

Aziz arkadaşlarım, 

' Milli Şefimizin ve Parti
ızin gösterdiği yolda yd
.-dan, yorulmadan çalışan, 

, llete ve vatana karşı ifa 

ı 
ilecek borçların yalnız 

, günlilk hizmetlerle öden-
1 yeceğioi, fahri millet hiz-

,tlerine bir çok saatler 
~alması lazım geldiğini 

'dirle bu uğurda biitüa 
rretlerini sarfedeıi, bütün 

lkevlerini ve halkevleri 
derini ıevgi ve saygı ile 

1 lmlamağı vazife addede
r.,, (Alkışlar) 

-111--
·ansız Hindi· 

ile Si-• • 
ııısı 

\m arasında 
...... - .. ._ .... 

"okyo (a a) - Fransız 
diçiniıi ile Siyam arasın· 
i mllt1reke 25 Şubatta 

ayete erecektir. Bu müd · 
zarfında bu iki milletin 

1fma11 liıım. Zira iki 
~t ellerinde siflb olarak 

. yetia inkişafını bekle-
1tedirler. 

ÇUNKINGDE 
apılma 

olansığnak !a 
Çongkiog ( 11.a) - Burada 

şimdi3re k dar 441 sıgınak 
)i&pılmış ve nı rt sonuna ka
dar da 543 sıgınak ikmal 
edilecektir. Bu sıgıneklar 

3 iO bin kişi alacak bir vazj
yettedir. Lüzumda da 300bin 
kişi şehirden tahliye edile
cektir. 

---o---
Musolini 
Bir Nutuk 

dün 
söglodi 

Roma, ( . ) - Stefarıi 
bildiriyor: Daçe bugün saat 
17 de Faşist hücum kıtala
rının Adriyano tiyalroflunda 
tertip ettikleri bir tezahür 
topl atasında bir nutuk söy· 
!emiştir. B. Muısolini ez
cümle demiştir ki: 

- Ben buraya faşistlerin 
h raret dcracesini hissetmek 
ve bilhassa harp zamanıodB 
çok sevdiğim sükutu boza· 
rak söz söylemeğe geldim. 
Biz sekiz aydanberi harpte 
değiliz. Biz altı serıedenbe
ridir yani 3 Kanunusani 
1935 taribindenberidir ki 
harpte bulunuyoruz. 

Mussolini buııdan sonra 
ispanya diktatörü general 
Frankonun talebine icabet 
edildiğini ve büyük yardım
lar yapıldığını söyliyerek 
sözlerine şöyle devem et
miştir: 

- l 939 Eylülünde harbın 
arefesinde bulunuyorduk. 
Harbe tamamile hazır olmayı 
bekliyem zdik. Çünkü tarih 
bizi boğ zımn.dan tutarak 
zorlamıştı. 

B. Mussolini bundan sonra 
B lkarılar vı:ziyetine geçe
rek demiştir ki: · 

- B !kanlarda son logi 
liz kalesi Yun nistandır. 

lngiltere mağlup edilince 
b rp bitecektir. İtalya lngil
tere ile boy ölçüşmeğe ce
saret ettiğinden gurur duy
maktadır. Mihveri mağlup 
etmek için lngiliz orduları
nın kıtayı istifi etmeleri 
lizımdır. Halbuki bunu hiç 
bir zaman düşünmemiştir. 

Amerika birleşik devlet
lerinin müdahalesi bir de-
mokrasi olm k hülyasına 
ve bundan başka mihverin 
Amerikaya karşı bir hlicu
muna dayanmaktadır. Ame· 
rikanın iıtilfisı gülünç bir 
fantazidir. 

Acıklı ölüm 
Anadolu gezetesi ne~riyat 

müdürü 8. Hamdi Nüzhet 
Çançarla şehrimiz avukatla
rından B. Cemal Çançarın 
kardeşleri B Kemal Çança
rın latanbulda kalp sektesin
den vefat ettiğini biiyftk bir 
teessürle haber aldık, ma· 
temzede ailesi ile arkadaş· 
larımıza en samimf taziyet
lerimizi sunarız. 

[HAlKfN SESi] [ 24"5ubat 1914 ] _____ __.,, 

1 vust 
ve ıı· n gı iz Dü 
MILLETINE_HITABESI y 

Londra (a.n) - Avustral-

ş hrımizd 
pılan töre 

ya başvekili radyoda lngil
tere milletine bir nutuk söy
Jiyerek demiştir ki: 

Bu büyük harpte sizinle 
beraberiı.Bun .n için can mal 
ve dah herneye malik isek 
hepsini büyük Britaoy nın 
emrine vereceğiz. 

Adil bır devrin açılması 
için sizin yanınızda çalışa

cağız. Bizim düşüoc~lerimlz 
büyük Britanyanın düşünce
leridir. Kendinizi yalnız zan
aetmeyiciz. Kolordularımız 
hazır bir vaıiyettedir. Ro
maya liiıımgelen darbeyi in
dirdik. Şimdi ayni zarbe 
yi Berlin üzerine de indirile· 
cckdir. 

--o--
Haricige vekilimizin 

beganatı 
.Ba,tarafı 1 inci sahifede 
Türkiye ittifak) rına dostluk
larına sadıktır. Türkiye bü-
tün devletlerle, bahusus 
komşularile iyi geçinmek 
kara11ndadır. Türkiye kendi 
emniyet sahasında yapılacak · 
yabancı faaliyetl~re ve hare
ketlere lakayt kalamaz. 

Türkiye, toprok bütünlü· 
ğüne veya istildiline yapı· 

lacak her taarruza silahla 
muk bele edecektir. Türki
ye-Bulgaristan anlaşma ı hiç 
bir yerde, hiç bir karruz 
emeli olmadığım söyliyen ve 
sulhlerini korumak gayesinl 
günden iki komşu devletin 
samimiyetJe el sıkışm sı ve 
sözleşmesidir. 

Türkiye bu tarzda ve bu 
mannda uzanacak her eli 
sıkmaya am.ıdedir.,, 

-----
SOVY TLE 
BIRLIGI DE 

Londra (a.a) - Royterin 
Moskovad n öğrendiğine gö
re komünist pa. tisi merkez 
komitesi az ları arasında 
Sovyetler birliğinin Berlin 
büyük elçisi de butunmakta· 
dır. B. Litvinofl 4 ihtiyat 
aza komiteden çıkarılmışlar
dır. Komisyon muhtelif ko· 
miserlere ihtr.ırlarda bulun
muştur. 

Moıkova (a.a) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Kominist partisi icra ko· 
mitesi 18 inci kongrenin ka-
r rlarına istinaden, muhtelif 
sınai istihsalitın arttı11lması 
için 15 senelik umumi bir 
iktısadi p!iiın hazırlamaktadır. 

Sarho~luk 
Vali Kiizim Dirik cadde

sinde fadıl oğlu Muhlis sar
hoşluk saikasile Hasan oğlu 
Uyası dGvdüğüoden yakalan· 
mıştır. 

Holkevlerinin kuruluşunııo 
dokuzuncu yıldönümD dün 
saat 15 te lzmir ve Kuşı
yaka halkevleri salonlarında 
haıırlanan programlarla ve 
merasimle kutlanmıştır. Baş
ta v limiz Bay Fuad TukHI, 
parti müfettişi B. Galip 
Bahtiyar Gö!<er, parti baş· 
kanı avukat B. Münir Birsel, 
lzmir mebuslara Kamil ve 
Sadeddin hazır bulunmuş

lardır. Törene istiklal mar
şile başlanmış ve parti genel 
başkanı vekili sayın başvekil 
doktor Rt fık Saydamın 
nutku dinleıımiştir. 

Bundan sonr lzmir Hal 

kevinde (Halkevi çocuk0) 

şiirini kız muallim mekt•• 
binden bir talebe okumut· 
tur. Kız muallim mektebi 
talebeleri Koro alkışlandık
tan sonra .kız lisesi talebı
lerinin şan ve müziği fi 

mandolinato parçaları zetlr 
le dinlenmiştir. , 

Kız enstilüsü talebeler• 
Halktvlerinin 9 meşale tioı· 
salinde muvaffak olmuşl•,. 
dır. 

Halkevi marşı hep bit 

ağızdan söylenmiştir. Ge~• 
lzmir Halkeviade zengin b•' 
konserde verilmiştir. 

er 
•it 
p 

lngilizler taggarecilik- Japon taggareıeri sır· :~ 
te Almanlara faik ol- mangada Çin bölgesi· ~ • 
duklarını söglügorıar ne bomba attılar ~~ 

--nıımı--

-Baıtarafı 1 inci aahifede -
sek bunlardan 1500 avcı, 
750 pike, 450 keşif, 1600 
uı:un mesafe tayyarelerdir. 

En şsyaııı dikkat bir 
nokt varsa o da Alman
yonı n ihtiy t tayyaresinin 
3000 kadar olnı sıdır. 

Umumi bakımdan bu va· 
ziyet bize çok cesaret 
vermektedir. 

Amerik dan gelen ve gel
mekte olan tayyarelerle 
tayyare kuvvetlerimizin son 
vaziyeti bizim Almanlardan 

kat kat yüksek olduğumuz
dur. Ve her bakımdan Al-

man hnvacılığına karşı ba
kim bplunmaktayız. " 

Sabık lspanua Kralı 
Bren (lil.a) - lsviçre tel

graf ajansının muhabiri, ııa
bık ispanya kralı Alfoosun 

öldüğll haberini tekzip et
miştir. 

ek akında 
Halkın Sesinde 
Tef rikaga başııua-
cağımız Mavi ru. 
nada aşk dalgaları 
Romanından bazı p rçalar: 
"Uzakları scyred erken, su· 

ların sesini dinliyen kadın, 
narin vücuduna yüklenGn 
bir büyük dalganın arasında 
kayboldu . ., 

"Zabıta memurtarı girdik· 
Jcri sokağın bir köşesinde 
göğsü Dden akan kanlar üze
rine boyla boyunca uzanmış, 
son dakikalarını y şıyan 25 
ili ~8 yaşlarıad bir adam
dan başka kims iYİ göreme
dileı . ., 

., ............ -ı ................. ı ...... - .............. r =====:::::::::=:=:::::::: 

--11111-

Lok yo ( a.a ) - 26 J•: 
pon bombardıman tayyıre•• . 
Birmanyada Çin bölgesi11• 
ve 9 tayyare de Kalay oı•
denleri mıntakasına booıb• 
atmışlardır. 

MATBUAT 
Hülasaları 
-------------------ULUS: 

Bir sulh taarruzu 
şagiasına dair 

Falih Rıfkı AT/t.; 

Anglo - Sakıoa sıı\bu11°11 

şarb, hür milletler aruıad• 
hak müsavatına ve kuV"fet 

" . d D bİ' muvazenesınc ayana l-
nizamdır ve bu nizama, su 

bu devam ettirecek teoıio•t 
bulmaktır. • 

Harbin uzayıp gitmeıio• 
mukadder kılanda budur: yı 
Ang-lo - Saksonlar, biifilll . ' mahzurlarına tehlikelerıll 
rağmen, hegemonya sulb

0 

şartlarını kabul edecek ve'/' 

diğer cephe bu diktad•11 

v z geçecek kadar zif a ui~ 
ramadıkça sulh taarruzları~ 
akim kalacağına ıüphe ed•" 
lem ez. 

Bir sulhtan ancak öolirllıW , .. 
deki sonbaharda babsoluO . 
bileceğini zannedenler, bellı' 
de doğru düşanmektedirl•'' _ 
Kat'i ve nihai darbeler rJJef 

simi, 1941 yMz mevsimiod•

itibarendir. Ondan so11'' 
i ... harp, takatler barbhıe 1 ' 

cektir. 

Mihverin blitün gayret:~ 
harbin bu devreye giroı•' 

bO· 
ne, Angılo - Satrsoların " 
tün gayreti de harbi bu d• 
reye eriştirmeğe hasrohıo•" 
caktır. 


