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~E AÇIK 
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huJgar başve· 
kili ne demek 

istiyor? 

Şunun bunun tatlı söz
larıne inanıp da hazır· 
lanmagan milletlerin 

Yag hallerine •• 
b ulgar başvekilinin 
~ Rusçukta söylediği 

•on nutukta ortaya atlığı 
;.t•tlcler göateriyor ki Bay 
ılof Viyanaya ve sair Al-

lllııı ıehirlerine yaptığı se

hbıtterde ve doktorların 
t~htelerinden ziyade poli· 

~•lcıcıların nasihatlarıodan 
'•~ifade etmeği tercih etmiş 
IOrGniiyer. 

. 811lgo başvekili demek 
'•ti1or ki : 

~ Biı mih•ercilerin Ye Mos-
0••1aın himmeti ve yardımı 

11Ytıinde Dobrucayı aldık. 
Fakat biz her ıeyden ön

:e taki muahedelerio tekrar 
ttkik ve tashihi tanftorı 
:.~duğumuz için bununla ik-
11 • etmeyip daha bazı yer-
tri -.1· • . k 

~ ımıze geçırme ar:ıu-

•tı11dayız. 

r ~•y Filof bunları söyleye
,; Bulgarların neler dü
d lldiiklerini meydana çıkar-
i 

1.lct•rı sonra, komşuları ile 
Yı ve dilrüst geçinmek ni· 
Yer 
ili •tıde bulunduklarını da 

t. 'e etmekdea çckiumemiş
ır. 

1 labii komıuları bu söz· 
~· lizım gelen mana ve 
tqeın . 
kaı nııyeti vermekten geri 
d lbıyıca1dar ve ona göre . .,,, 

8 
rııcaklardır. 

k d ulıaristan, onu zerre 
,:

1 
•r tehdit etmiyen kom 

k •rıııa karşı dostca hare· 

d:t etnıeği bilirse onlardan 
'• Çak samimi ve doatluk 

''lerı' .. kt' '( gorece lr. 

L. •lııız muhakkak olan 
oır 

ı,tl l~y vardır ki o da mil-
d trıa, hadiıclerden ibret 
traı . k,, trı alarak her ihtimale 

'İll~; tepeden tırnağa kadar 
l,11il •

11nıaları ve her bek . 

01 lbtyen vakaları yarın 

o-.~•lco:ııı gibi bekleyerek 
t, 16re elde silih, gökde 

ı,~1~re bir vaziyette karşı· 
'-l~ ı.. hazırlanmak lüzu-

;u l•kdir etmeleridir. 

)'-tı~' bu ha'kikatı anlamı
)ttl gafil avlanm.ak cina
i_ ili • 'k ~~ ıtta ap edıcek millet-

~•liae. 

Münakalat ve
ki i Izmir ~ 
veı·yo • 

Münakalat Vekilimfa Bay 
Cevdet Kerim lncedayı 

Istanbul (Hususi)-Müna
kalit vekili lzmire gitmek 
üzere bugün şehrimizden : 
aynlmııtır. 

Ame ika ılar 
Şanghayı 
Ter kettiler 

Tokyo, (A.A) - Şanghay
daki bilumum Amerikahlar 
şehri tamamen terkettikleri 
Şanghaydan bildirilmekte· 
dir. 

z·raat 
Vekilimiz 
2itti •• 

Bir kaç güadenberi şeh

rimizde bulunan Ziraat ve· 

kili Bay Muhlis Erkmen bu· 

gün sabahleyin ekspreıle 
Ankeraya hareket etmiş· 
tir. 

Vekil istasyonda başta 

valimiz olmak üzere erkinı 

hiik!ımet tarafından hararet
le teşyi edilmişlerdir. 

Arnavutlukta 1 Alman o dusu 
yeni bir taarru
za hazırlanı

yormuş 

büyük m h -
rebeler devam 

ediyor .. 
Arnavud askerleri aç. 
lıktan isgan ettiler 

Atina (A.A) - ltalyanlar 
Kilisuradau çıkarlarken şeh
ri yaktıkları gibi yağma da 
etmişlerdir. 

Alınan 600 esir arasında 
20 zabit de bulunmaktadır . 
Bir harp bayrağı, toplar, 
tanklar, otomatik silih ve 
her nevi malzeme iğtinam 
edilmiştir. 

Atina (A.A) - Cepheden 
şimdi gelen bir habere gö· 
re şimal cephesind başla
mış olan büyük muharebeler 
devam etmektedir. Oıduha
rımız İtalyan taarruzlarını 
püıkürttükJeti gibi yeniden 
bir çok mühim mevkiler 
zaptedmişlerdir. 

Atina (A.A)-itimada Şa
yan menbalardan gelen ha-
berlere göre Arnavutluk.ta 
İtalyanlara karşı isyan ha· 
rekatı gittikçe büyümekte
dir. 

Dıtğlara çıkmış olan asi· 
ler mllbim bir kuvvet te~kil 
e-ıtmişlerdir. 

isyanın mühim sebeple
rinden birisi açlıktır. Son 
zamanlarda İtalyanlar Ar· . . . 

Madrid, 12 (A.A) - A. 
N. T. g..ızetesinin Berfin 
muhabiri Alman propaganda 
nazm Dr. Göbclı tarafın-
dan ecnebi gazetecilet şe· 
refine yapılan resmi kabul
de Dr. Göbelsin yapılacak 
Alman taarruzunu ıu söz· 
lerle izah ettiğini bildiriyor: 

"Ne zaman ve ne tarih 
zikretmiyorum. Yalnız şunu 
kat'i olarak söyliyebilirim 
ki Alman ordusu yeni bir 
taarruz hazırlıyor. Bu taar
ruz öyle bir ders teşkil 
edecektir ki bunu hiç kim
se unutmıyacaktır.,, 

---o---
· Cenevr 

tehlike 
e 

işareti 
Berlin (A.A) - Centvre 

şehrinde dün beş def hava 
tehlike işareti verilmiştir. 

Hüviyeti meçhul tayyare
ler garp istikametinde uç
muşlardır. 

Manastır (A.A)-Royterio 
muhabiri bildiriyor : 

Elbaıana giden yol üze· 
rine aevkulceyf bakımından 

Salıib, Neıriyat Amiri o• 
Ba, Mulıarriri 
SIRRI SANLI 
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HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

Orta şark u-· 
mumi karar2a
hının teblıği 

Kahire ( A.A ) - Orta 
Şaı k umun i lrnı argahının 
tebliği : Tobruktn hezırhk 
de\·am edıyor. H .. va b uv
vctlerir.ııiz Bingı ziye taarruz 
t-d ıck ıı htımda ytıngınlar 

çıkurılmış ve vapurlar cid<ii 
ha ara uğı atılmıştır. 

Palcı mo limanına yapılan 
hücÜmda bir l:-omba sekiz 
bin tonluk bir vıı pura isa
bC't etmiş ve bir bomba da 
bir zuhhnın yanu:ıa düşmüş-
tür. 

Derne ve Gazaleye yapı

lan akınlarda da Gazale 
tayyare meydanında yirmi 
tayyarenin yanmış bir halde 
olduğu görülmüıtiir. 

Ruzveltin şah
si mümessili 

Çörçil ile 
görüştü 

LorJ Halifaka 
Londra (A.A)-Bay Ruz· 

veltin husust milme11ili dün 
Lord HalifaksJa uıun bir 
görüşme yapmış ve öğle 
yemeğini baıvekil bay Çör
çılle beraber yemiştir. Ye· 
mekt n sonra görüşme bir 
saat devam etmiştir. 

Bilahare mümessil gaze
tecileri kabul ederek bil
hassa demiştir ki : 
"Harbın ne kadar süreceği 

kestirilmez. Ruzveltin şah
si mümeHili sıfatıyla iki 
memleketi allkadar eden 
meseleleri görllşeceğim. Mil· 
dafaa için her eDrlü kolay
lıklara tereddüd etmeden 
yapacağız. 

Pek yakında bay Çörçil 

ile tekrar sıörlıecejim ve 
ilterede 2 a tllrt hafta 

Tas ajansının 
ühim bir 
tekzibi 

Buloaristana Alman 
askerinin sevki için 
sovget Rusgaua mo. 

racaat edilmtı 
değildir •• 

Moskova (A.A)-1 as ajan· 
sı bildiriyor : Bulgariıtana 

Alman kıtaluının nakli için 
Sovyetler birliğine müraca• 
at edilerek muvafakati abn
dığıua dair bazı ajanılaraa 
propagandaları doğru değil· 
dir. Sovyetler Birliğine b• 
hususta bir mllracaat edil· 
mit değildir ki bu mesele 
hakkında rııa ve muvafaka
tini vermiş olıuo. Eğer Bul
gariıtanda böyle Alma• 
tahşidatı yapılıyorsa ba İl 
Moıkovanın malumatı •• 
rızası haricinde vuku bul· 
maktadır. --o--
'' Hitlerin im
paratorluğu 
kurulduiu 

kadar süratle 
yıkılacaktır,, 

Nevyork (A.A) - Sabık 
Nevyork valisi radyoda 
söylt:diği bir nutukta bll
hasaa demiıtir ki : 

- Bence harp bir tok
ların ıandığından çok kıaa 
olacaktır. 

Eğer Amerika ingiltereye 
mümkün olan lıer yudımı 
yaparsa Hitlerin imparator• 
luğu kurulduğu kadar al
ratle yıkılacaktır. 

Böyle yıkılmanın allm"'t
leri ıimdiden de mevcut
tur. 

HH hakiki amerikah 
Ruzv~Jtin ingiltereye yapa• 
cağı yardım için müzaheret 
etmelidir. 

--o---
An tak yada 

ya im urlardan 
felaket oldu 

Antakya (Huıuıi) - An
takyada ıiddetli yağmurlar
dan asi nehri taımıı •• htl 
yfizden ıehria su yolları bo• 
aulduğundan Antakya ıa• 
suz kalmııtır. 

lnsan:»a ve lıayvanca te
lefat Yardır. Maclcli .1arar 
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Sinsi sinsi zebirleuon ve öldüren · 
bir hastalık : ---··---

ŞEKER HAST ALIGI 
Buna elde etmek için bü} ilk fcdakirhk 

istemez: Yapılacak şudur: 
1: Her hangi bir gün otuz gram Alman 

rakııı içmeli. 
2: Sürbün olduktan sonra o giln akşa· 

ma kadar ya sulu çay veyahut limonata 
, içmeli. 

_ 3: ikinci gnn yine 30 g m ingiliztuzu 
~ almalı. 

4: Bugliu de akşama kadar yalaız sulu 
ıcylıer : 

Ature, yoğurtla geçirmeli veyahut hoşaf 
içmeli. 

5: Sabah kalkınca, öğle ve akşam ye· 
meklerinde 20 dakika evvel 15 gramdan 

qağı olmamak şartile karl;lanot alm&h. 

6: Karbonatı hergüo almakla beraber, 

zerzavat çorbası, söiüt et, haşlanmış veya 

ııkara balık, yumurta bol yemiş yemeli· 
dir. 

Bundan sonra haftanın altı gününü, kı· 
zarmıı hiçbir şey yememek üzere rahatça 
geçirmeli ve yedinci gün yine 30 gram 

Almanrakıaı ıçmeli ,.e yirmi dört saat yal· 
nız siitten başka sulu şeylerle vakit geçir-

meli ve iki günde bir kere iki kilo kay· 
namıı su ile tenkiye yapmalıdır. Sık sık 

yıkam;,k, günde bir saat kaclar yürümek 
Jizımdır. 

Hergün alınacak karbenat 30 gramı geç
meli, yemekler tıka basa ol malı, günde 
bir kere yemeğe alışmalı. 

Yemeklerin kuvvetlerinden ı.iyade zarar
la olmamalıdır. 

En zararsız yemekler yemiş, haşlanmış 
et ve balık, aıure gibi tanelerden yapıl-

mıı tathlar veya hoşaf, komposto ve re
çellerdir. 

Bu yolda yaşıyan artirtik ve nikrislilcr 
için rahat ve çok yaşamak mümün d ğil, 
muhakkaktır. 

Nasıl iyi etmeli? - Şimdiye kadar yaz
dıklarımiz yapıldıktan sonra bu hastahk-

Jar bir zarar vermez. Yapmıyanlar hekime 
giderler ve zahmetlerini giderecek ç&reler 
ararlar. 

•*• 
Şiımrııılık - Vücu.tu yağ birikmesinin 

sebepleri başka c .. "L.adır: Albtımin ve ui

ıaıtah, unlu, ıekerli şeyleri çok olan ye
mekler yemek, evlerindea dışarı çıkmayıp 

BiTMEDi-

Ka•aı •• Mobilya Boyaları Gellll 

ı .• 9.9"\ 

lzmir ilk tedrisat müfettişi 
B. Naşit Barıcan terfian 
Elazığ maarif müdürlnğDae, 
Eliıık maarif müdürü Şev-

ket Tezel naklen Tunceli 
maarif müdürlftğtiue tayin 
edilmişlerdir. 

--o--
Tapu ve 

adastro 
Tapu ve kadastrs umum 

müdürlüğü zat iıleri ve le
vaıım müdürlüğüne bu mü· 

dürlük muavioi B. Kemal 
Öge terfian tayin edil· 
miştir. 

--o--
Kurşun Mühür 

Maliye vekaleti, teıkilitına 1 
bir· tamim yapırak vaziyeti 
haııra doiayısiyl~ buğdayı 
koruma vergisin: mr bsus 

kurıun mühür fiyatlarının 
yiikıeldiğioi bunun için mü
kelliflerden beher kurşun 
başına otuz para ahomasmı 
bildirmiştir. 

337 doğumlu
lar yoklaması 

lzmir yerli askerlik şube· 
sinden: 

1 - Askerlik çağına gir

miş olan 337 doğumlu eratın 
yoklamalarına mahalJerine 
gönderilen tarihlerde şubede 
ve köylerde bulunan erlerin 
yoklamalarında mahallinde 
ve ı:östcrilen tdrihlerde ya
pılacağı. 

2 - Okulda bulunanlar 
okur vesikası getirmeleri 
veya göndermeleri lizimdır. 

3 - G elmiyenler As. K. 
83 ncü mııddesi mucibince 
cezalanacakları ilin olunur. 

Londra, 12 (A.A) - Jtoy
ter ajansı bildiriyor: 

Orta şarktaki İngiliz baş· 
kumandanlığının mümessil
leri olan general Marahall 
ile Ornval bava viı mare-

şalı Elmhurt İngiliz - Türk 

muahedesinin imzaıındau

beri vuku bulmakta olıa 

mutat noktai nazar teatisi 
için Ankaraya muvaaalat 
edeceklerdir. Akdeniz filosu 

~aıkumandanlığının hususi 

mümessili olan amiral Sir 

Hovart Kelly görüşmelerde 

hazır bulunacaktır. Bu kon· 

ferans, Fransa muharip va

ziyetinden çıkığı güodenberi 

ilk toplantı müstesna olmak 

üzere hususi hiç bir mahi

yeti haiz değildir. 

Radyo 
Pro~ramı 
18 00 Program, 18.03 Mn

ı.ik: Radyo caz orkestrası 

(lbrahim Özgür idaresiode). 

18.40 Müzik: Radyo ince 
sez h<:ydi, 19.15 Müzik: Pi-

yanist virtüozlar pi., 19.30 
Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri, 19.45 Müzik: 
Kadınlardan fasıl şarkıları, 

l0.15 Radyo gazetesi,20.45 

Müzik: San Solo·Azize Duru 
(Soprano), 21.00 Müzik: din-

leyici istekleri, 21.30 Ko
nuşma. 21.45 Müzik: Radyo 

orke :ıtrası (Şef Dr. Ptaeto

rius), 22.30 Ajans bıberferi, 
ziraat esham, tahvilat, kam -

biyo, nukut borsası fi at ... 
22.45 Müzik: Cazbant p'. 
23.25 23.30 Yarınki program 
ve kapanış .. 

HALllN SESi HAKKIN SESiDiR 
---~~~--------~------~---~ 

inhisar ar idar sinin •• •• onun-
deki sular 

B. T. imzasiyle aldığımız bir mektup: 
"Biz tütün işçileriyiz. Pasaportta inhisarlar tütüo baş 

müdüriyeti binasının yanındaki Kazım Taner mağazasındıı 
iş görüyoruz. Bu mağazanın ve ınhisarlar idaresinin önü 
bir deniz halinde bulunduğu için geçmekte zoı Juk çeki
yoruz. Belediyemizin lütfen ve hiç olmazsa Lur y.J. bir iki 
amele gönderir de suları süpürtürse pek çok dua ala
caktı.-. 

HALKIN SESi: Burasının geçilmez bir balde olduğunu 
ve ticaıct lise•tine gelip giden talebenin de bu yoldan geç· 
C.O"'!i ZJruri olduğundan bır keç çocuk babası bunu bize 
söylemişti. Mü ıkfiruıe bu dileğin dik kat l!t zarıııa a fır.ma· 
sı 1 ticı d:yoruz. Zra: 

HALKIN SESi HAKKIN SESIOI R 

s. •t rit ez c başı 
Koloı:.y csan , pJdrn, ve kremleri 

Tü kiyemiıd ! misli olmıyan bıı en eu
f .;s k<>kular hiç şüpbeııiı kristcl şişeler 
modern ambalr jlarile Bayram ve yılbaşı 
bediyd,uiruiıin daima u".1..ığu gibı ba
tında sıelecektir. 

Benzer iıimlerile taklitleriae aldaaauyuuz etiketi ve Fe 
• • •• , J • 

l 
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ALMAN 
CASUSLARI 
AMERiKADA 

(45) Yazan: Halil Zeki Oıll!!, 

- 1931 dt, ybmi yışında iken, Doyç• 
Loid kumpanyasının Bremen gemisinde bit · 
tuvaletçilik vazifesine girdim. Bu ge111i ti~' 
Bremen Haven ile Nevyork arasında seyri bau 
sefer ediyordu. Bu vazifem iki yıl dev•ll Rit 
etti. dır 

Nihayet o rneşum aık macerası lizerin• 
vazifemi terke mecbur oldum. 1936 ya ka" 
dar evde otvrdum. BiJibare D Jyçe Loidio 

Gneyzenan vapurunda it buldum. Bu ge• 
mi ile Kahire Port Sait, Ş1'm ve Yafayı 

da gördüm. Ku n çöllerinde deve ihtiiad• 
seyahatler yaptım. Siheyş kaaahnı da ge· 
tim. Her taraftan ebeyeyaime heyecaab 
haberler getirdim. 

Iıte hu tehlikeli Kari Slusterle bu gemi 
üstünde tanışhm. Bana kartı pek alicenap 
ve cömerd buhındu. Onu Avrupa vaparuaa 
naklettikleri, daha doğruıu oauıı easuılak 
rütbesi yükseltildiği zaman bea de Avrupa 
vapuruna geçtim. 

Kız burada sustu. Ve dlltllndl. Zabit 
tam ruhlu kir noktada muhatabın ıllklt 
ettiğini görünce dedi ki: 

·- Madmazel hayatınız: beni çok he1•· 
cana düşürdü. Beni çok alika eden b• 
sergüzeşli maceranıza devam etmenizi ricı 
ederim. Kız gene söze başladı: 

- Evet, o zaman idi ki, bir glin Bre
mea Haver limanında Kul bana Alma• 
casusu olduğuau söyledi ve benim de ba 
mrsleğe girmemi istedi. 

Z•bit bu son sözden bu kıZln bu casuı· 
l11ğa ne maksıtla girdiğini keıfeder gibi 
olarak kızı söyletmeğe devam etli.. V• 
sordu: 

- E sonra? 

. 
c_ 

fıçi i,,, ,,, 
~i111 

- Sluster bana cuusluğu kabul eltıf" ' 
mek için vatanperverlik duygularımı tab• 
rik etti. Hitlerin büyüklüğünü ve Almatı" 
yanın yüksek istikbalini gözüm önün• 

koydu. Bu işte biç bir korku olmadığın" 
dan, arkamızda Almanya ve bilhessa Füb
rerin bizi tuttuğundan bahsetti. 

Bunun üzerine Amerikadaki Alman ca" 
suslarıoa ve Nazi teşkilitına evrak taşımak 
ve Amcrikadan verilecek gizli evrakı Al· 
manyaya götürmek vazifesini kabul et· 
tirdi.. 

- Bu seyahatte size hiç bir ıey tevdi 
edilmedi mi? 

- Ev t, S~ust r bir kerre bana tevdi 
ettiği bir pak ti el çınlama koymamı ta•" 
siye etti. Flkat bu benim ilk hizmeti.O 
idi. 

Zabit güzd kızın yalan söylediğinin far• 
kında idi, fakat cereyanı bulandırmamak 
için münakaşaya lüzum görmedi. Kız de' 
vam etti: 

- Oen'. ms ~u -
~----------~--~~~---------__.,, 

i ASRi SINEMAD A ! 
: Mevsimin en heyecanlı filimlerini gıis· S 
ı ter nıeği e as mesleği yapan bu zarif ıin•·S • ı ma bayramın biriaci gününden itibareo ~ 
ı TOrkçe nöılü ve şarkılı ve Tükr lıabra" : 
ı manlığuıı..ı e.ı Şl.lh abidesi: ' 

·ç ' 1 ·ı s i an· ~aeg,·çıe eıı 
ı Filiminden baıka çok zengin bir pro" $ 
ı gramla seyircilerİQİ memnun ve müftehir 
ı edecektir. Okuyucularımıza harareti• tı 
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~ ... il 1 K A YE 

Kırmızı Ev 
----··------

ır1111zı evin önünden 
ken kalbim bir 

geçer. 
motor 

~· ıı v:ibi vuruyordu!. 
ıir · . •r fÜn daireye ıitmek f o ıizli sada bunu soruyor· • • lQ d . ı_ 

P
1 

tih •una •ısa yolları ter- du. Ben bir gnn eYt'6!l "oi-
r.ri baıı td~rim. Yani arka ma- çin elbise,, gibi bir şey 
• ait elerı... Tenha yollardan duymuıtum. (Bizim eve) ke· 

dır aıtltte daima rahatlık var· limeleribi (elbise) gibi işit-
•• c' d miştim. Şimdi bu suale na-
il"' fı •

1 
deye çıkmak bir iğneli sıl cevap vermeli? Şaşkın 

inÇıy, düşmek gibidir. O ve dağınık nazarlarla kafe· .. a:'1ıın her tarafmı kaplayan se baktım ve yütüdüm. 
~i ıG~tüler samiamızı daima Akşam üstü geçerken ka-

lı ~dıkler, fesin arkaeında kimseler 
lı _ d tçtiğiaı arka sokaklar- yoktu. 

•n b· . d k '-

i
l.• lrı ırın e kırmızı, ıpKır Ertesi !abah kıyafetime 

.. ,•r.ı. bir ev var. Bu evin fazla itina etmiş bir halde 

1 h bgı ... her gün, sabah ak- kırmızı eve doğru yaklaşır· 
~,rıı aozlerimi kcndiaiae çe· ken kalbimin motörü ziya-

: 111 '· ~ıaktan o evi munta- dece işliyordu. Tam pençe-
k .,,,;rı 1

•tif edilmiş bir kire- renin önüne yarım adım 
1 \~.Y•iınına benzetirim. kalmıştı. (Şıp!) diye önüme 

··b.'' iüo yine her günkü küçücük bir kağıt düştll. 
't d' ' bu lurmızı evi yukarı- Ar kHından hep o ıes: \ ,•ıı. •tığı ıüzerek önünden - Alınız! 

'ç'Yordum. Dikkat ettim, - Sonu var -Q 
1 •ea en alt kat pençeı e· 

t"' trdeıa b' . k il ırınden çı ıyor. 
11 ~ k defa tabii ehemmiyet 
• ~ trlllediaı. Ertesi gfto geçer 

•ıı . f Yıne fıııltı, fak at bu de-
• d•bı kuvvetli. 

Yulaf 
Yulafı yalnız havanlar yi

yor sanınayınız. Amerikada 

D ~tı~dııntarımı yavaılattım ve 
u ~e •k verdim: 0 Niçin elbi· sütlacı, et sulu yulaf çorbası 

~iİd~ kelimelerini zaptede- qe yulaf poparaşı tadına do-

en çok yenilen kahvaltılar 
yulaftır. Sütlil şekerli yulaf 

• .. }' •ın .. Bu fısıltı merakımı yum olmıyan yemeklerdir. 
• 'I" •rıd 1 

•· •rdı, çiiakü ıes bana Hem de yulaf sağlığa çok 
• ıt•p •d' ·b· 'd' Ik' f d 1 d Z f tk· .. ıyor gı ı ı ı. ı ay a arı var ır. ıyı ve 

'1,1;~ie~ dudağın kafesin kansız çocuklar yulaf la bu-
h b lerıne yapışarak dı~arı- lenmektedir. 

• ~ •ıı kelimeler fırlattığını --o--.. il keı· 
.. '•t,d ... •;ıneıeri bana işittirmek Hayvanlar acı 
e hrG~~ıni hissettim. O gün 

hy . ~en geçtim. Fazla bir d ) ? •n 1t1tenıedim. Daha ertesi uyar ar mı 
.. h_~ ''e büsbütfın yaklaıa- Başkalarının acı duyup 

~•f >'.Urüyordurn, yine ayni duymadığını bilemeyiz. Bu 
le '•ııı arkasında, ayni in

•e 'h ltf 1 tirazh ses. Fakat bu 

t
' ~ kelimeler daha sivri 

- ili '•kin çıkıyordu. Meç· 
itti 

8.~~in ne demek istedi
i 0areııdim: 

...... N· 
ikıc •çin bizim eve böyle 

'tle balnyorsunuz?Evet, 

sebeple hayvanların da ıtcı 
duyduklarını iddia edtme· 

yiz. Fokat bizde acı tesiri 
yapan şeylerden hayvanların 
da mftteeuir olduğunu. gö· 

rerek onların da acı duy
duklarına hükmedebiliriz. 

Yalnız hayvanlar insanlara 
nisbetle daha az acı duyar· 

lar. insanlar bile acı duy
makta birbirlerinden ayrı
lırlar. Bir HintH, bir Afri· 
kah bizlere nisbctle daha 
çok acıya ltarşı durabilir. 

KEÇECILE DE 
Nezafetlyle me,hur 

TEVFiK 
Paıa hamamı 

lzmiriu en güzel ve temiz 
hamamıdır. 

Bütün lzınir halkı bayram· 
lık bamaı.oını TEVFiK PA
ŞA hııma:moda yapacaktır. 

wwı: 

ı . 
Tobru rafın V 

da faaı·y t 
devam diyor 

ndaşhğı- Düngada Neler Olugar 
mız a ı anlar . • 

Kahire (A.A) - Bardiya
da mfthim miktarda yiyecek 

Yabancı memleketlerden Köyliıler şehır• 
hicret ve iltica suretile yur- ı.·ıerden daha 
dumuza gelmiş bulunan 1979 

bt•lunduiu öj'reniJmiştir. Garp 

çölü harekatı başlıyahdan· 
beri lınan esirlerin miktarı 
80 bine balığ olmuştur. 

millettaşımızın tabiiyetimize iyim o nörürler? 
alınması İcra Vekilleri He- ıı::. 
yetince lıabul olunmuştur. Köylüler şehirlilere niı· 

Bardiyada lınau harp ga
naimi arasında 600 top, 300 
bin obüs, 600 mitrali) öz, 11 
milyon kurşun vardır. 

Kahire (A.A) - Yeni ln
giliı top bataryaları Tobruk 
t trafında faaliyete başlamış· 
)ardır. Şimdiki faaliyet kar
şılıklı top ateşidir. 

Dün Ingiliz avcı tayyare· 
feri p:!k mukavemet görmek-

-o--

Kuma apla-
nan mayo 

Muğlet ıu Datç kazasında 
Emcik sahilinde kuma sap· 

lanmış bir mnyn buluumuş-
tur. 

C:,.: ................... _. ____ .... """""'--..... 

Bayramın birinei gününden 
itibaren asri slnemeda 

Türkçe söılü, şarkılı 

meksizin Tobtuk Dzeriode ÇANALLALE GEÇiLMEZ 
devriye uçuşları yapmışlar- , 

dır. 1 
Kahire (A.A) - Hali ha

zırda Grazyaninin kuman-
dau altında bir ordu 

olduğu öğreailmiı ise de 
gayri resmi haberlere göre 

bu ordu Tobruku müdafaa 
edemiyecektir. 

filminden başka 

Hudutlar Bekçisi 
adındı muhteşem bir Ame
rikan filmi ve ilaveten İngi
liz-İtalyan harbinin safhaları 

vesaire .. 

Asri Sinemaya Koıunuz. 

ister GOi, ister Ağla 

SARHOŞUN SÖZÜ 
Alsancakta adamın biri elinde şişe dükkan dükkin do

lışarak gaz aryıordu. Her girdiği dükkan ıahibinin "yalı!., 
cevabiyle karşıluşınc ziyadesiyle canı sıkılarak son gir
diği dükkanın sahibine ıordu: 

- Şarapta mı yok? 
- istediğiniz kadar . 
- O halde doldur f U şiş -Yİ. 
- Aman bayım gıı şişesine şarap konurna sonra koku-

dur. 

- Ne beis vır? Teneke teneke yatak odalarına, yemek 
dolaplarına gaz 1aklıyanlar kokusuna tahammül ediyorlar 
ve ayni zamanda istedikleri zaman evlerini aydınlatıyorlar. 
Bizde biç olmazsa şaıipla fitil olur, gezın kokuıunu duya
rak onua h111retine yanarız !.. 

Gaısızlıktan bunalan bu sarhoşun sözüDe: 

ister GOi, ister Ağla 
,~ ............. o ........ ~ ........................... .. 

~ 941 OLONY ASI f 
i Bayram Hediyeniz Eczacı EMAL K. ı 
: AKTAŞ'ın bu yeni kolonyası olsun. ı 

i HİLAL ECZANESi f 
.. .. H ........ W .. ~ .. ~N .................... ~ .... ~ 

betle daha a:z ıözlük kulla
nırlar. 

Faket bu onların gözleri
nin daha iyi olduğuna dell
Jet etmez. 

Yalnız şehirlerde oturan· 
lar elektrik ziyasının teıiri 

altında dnha çok göz yor
gunluğuna uğrarlar. Bunun 

gibi muhtelif sebepler ıe
şebirliniu gözünü ıaifletir. 

--o 

Çok yumurt
layan tavuk 
Anlatacağım bu tavuk 

öyle herkesin bildiği gibi 
gün aşırı yahut herglln bir 
tek yumurtlayan soydan de· 
ğildir. 

ltalyanın Serinyol ıehir
den bay Viçenıo Ma11anı• 

malı olan bu tavuk ıtlnde 

dört beş yumurta yumurt · 

lamaktadır. 

işte altaıı yumurtalı tavuk 

diye böyleıine derler. 
--o--

Havalarda 
Konak •• 
Amerikanın milyarderle

rinden Vanderbilt içia ltıkı 

bir tayyare yapmıılardır. Bi

zim paramızla 650 bin lira• 

ya mal olan bu tayyare, 
uçan bir konaktır. 

Bay Vanderbilt uçan ko
nağile ilk yolculuğunu rl· 
ney Amerikaya yapacak 't'e 
bütün ailesini beraberinde 
alacaktır. 

Ista bulda 
Yan2ın 

lstanbul - Bu aabab saat 
beş buçukta K&çllk pazarda 

bir yangın ç•kmıı, il~ •• 
yanmıştır. 

RE SINFMASINDA 
.~r=::~:ıız;ı:•z•=::::?::o:=:::::::=:::=.;.:::=:::=::::==::!ı•~ .. El!lei:!llBl!:l+m!! ....................... ~ 

Telefon 36- 46 TAYY 
Bayram Haftası 

8 - J • 941 Çarıamba günü matin~lerden ftibaren .. 
Canh bir tarih.. Yüksek bir aşk.. Üç erkeğın aşkı ugrunda bayatını 

Heyecauh bir mevzu.. Çıldırtan 3 Saatlık feda eden bir kadın .. Ağlatırcasına 
bir kıs\cançlık hissi ve müessir bir aşk dramı 

Beyaz Esire 2 Şimal Kanunu 
(HALIM E) (LA LOI DU .NORD) 

S . 1 d t• · b" -ı_ hı ''-ası OYNIY ANLAR: Mıcbele Morgan • ınema .u re mın uyut1.: r " 1 

Tu .. HKÇE tQZLU" MUAZZAM FİLM Pierre Richard Vilm Cbarles VaDe 
y FRANSIZCA Sözlü 

MATiNELER: ŞİMAL KANUNU BEYAZ ESiRE 1 
Bayram gUnleıi.. · 1 ' - 2 - 5 - 8.15 12.30 - 3.30 - 6.30 - 10 
Diğer günler.. • 2 - 5 - 8 3.30 - 6.30- 9.30 

Yalnız. 8,15 te en &on Yakın Şark harp haberleri ilaveten göat•rilacektir. t 
r z: ı ı 1 ; +=a:n: i w 0 iLL fffX +) 

PiYANGO BiLETLERiNiZi 
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' 
BULGAR 

Başvekilinin 
Nutku 

\Bel di re 
Reisimiz 

!S P O R 
HAB 

fiitiıiHABERtERı ~ • rınınHıteLERTI 
ERLER i """""' ....,.,,__._...1 •- .._.._..__ ;:J 

Sofya ( A. A ) - St~ fanı 
a jınıı bildiriyor: 

Baıvekil Filof Tuna üze
rinde büyük bir ıehir olan 
Rusçukta binlerce halkın 
i>nünda bir nutuk söyliycrek 

beynelmilel vaziyetin bugün
kü çerçivesi dahilinde reviz
yonist bir memleket olan 
Bulgaristanın vaziyetini bü-

yük bir sırahatla tebarüz. 
ettirerek demİ§tir ki: 

Bulgar hükumetinin siya
seti daima sulha ve anlaş· 

mağa doğrudur. Gayemiz 

bu harpten uzak turmaktır. 
Harp ve sulh meseleleri kü· 

çük mill~tlerin elinde olma· 
dığı için her ihtimale k&rşı 
hazır bulunmak lizımdır. 

Bulgaristan ne Sovyet Rus
ya, ne Almanya ve ne de 
ıtalyada tatbik edilen bir 
rejimin taraftarıdır. 

Biz tarihi an'anelerimize 
ve ikbsadiyemize uygun dl
ıecek bir idare kabul ede
biliriz. Bulgarlar elde ettik-

leri menfeatlerden başka 
dij'er adaletsizliklerinde ta
mirini iıtiyecektir. 

Biz de zuhur edebilecek 
ihtimalleri ve yeni esaslara 
istinat eden yeni dünyanın 

değişikliklerini düşünmek 

mecburiyetindeyiz.. Bulgar 

hükllmeti evvelce takip et
tiği ve semerelerini vermiş 

olan siyaseti ayni sebatla 
inkiıaf ettirmeğe devam 
edecektir. 

Bulgaristanın kom~a ve 
diğer devletlerle olan müoa

. aebetlerinde son aylar zar· 

fında bir değişiklik kayde
dilmediğini iJ ve etmiştir. 

---o---
Alman tayya
relerinin attık

ları yan2ın 
bombaları 

hiç bir zarar 
yapmadı. 

Londra (A.A) - Alman 
tayyareleri dün İngiltere 
üzerine üç saat süren bir 
ab.ıo y~ pmışl r lı· . 

Alman t y y tt:I ı t ) • n -
deo bir çol< y&ngrn bom bı.
ları atmışlars da yeı i teş· 

kil olunan sivil teş ' i'at ta

rafından h - meo söndürül
mü7 ve hesar pek cüzidir. 

---o---

• • 
ışare ı 
Atina (A.A) - Atiaada 

din rece Hat 2&,15 den 
21 • kadar devam ede• bir 

Belediye reisimiz doktor 
8. Behçet Uz bugün sabah
leyia ıehir dahilinde yapıl· 
makta olan yollarla diğer 
inşaatı teftiş etmiş ve bazı 
direktifler vermiıtir. 

--o---
Hava gazından 
bir facıa oldu 

lstanbul (Hususi) - Tak

simde Fırın sokağında 2-4 

numaralı evde oturan Mari, 

inhisar memuru Oımın ve 

karısı, Mıgırdiç ve karısı 

evdeki hava gaıı borusunun 

çatlamasından çıkan gazlar· 
d n orta katta oturan Mıgır· 

diç ve karısı ölmüştür. 

Diğerleri ağır ve baygın 
bir vaziyette kurtarılarak 

hastahaneye kaldırılmışlar~ 

dır. 

--o--
Tütün Piyasası 
Yarın Sabah 
Açılacaktır 
Tütün piyasamız yarın 

açılacıktır. Alakadar tütün

cüler tütün mıotakalarına 

gitmişlerdir. 

inhisarlar i ..:faresi ve Tftrk 
tütün Limited ıirketi piya-

sadan mfibim miktarda tütün 
mübayan edecektir. 

Amerikan kumpanyalı:ırının 

da külliyetli tütün ıatın 
alacağı haberi her tarafta 

memnuniyet uyandırmıştır. 
---o--

Gaz ve benzin 
fiyatları 

tesbit edildi 
Gaz, benzio ve motörioin 

mülbakahaki satış fiyatı rı· 
nın fiyat miirakabe heyetle~ 
rioce tesbit edilmesi Ticaret 
Vekiletirıce kararlc:şmıtır. 

VekAlet, bu hususta vila
yetlere bir de tamim yap 
mış, tesbit alunan fiyatların 
sık sık kontrol edilmesini 
bildirmiştir. 

ikinci dene lik maçlarına 
dün de•am edilmiştir. Göz
tepe ile Ateş takımları 3·3 
berabere kalmışlardır. 

Albnordu ile Demirspor 
arasında yapılan maçta sı
fıra karşt altı sayı ile Alh
nordu galip gelmiştir. 

Altay· K. S. K. t.lumları 
arasında maç çok heyecanlı 

geçmiı ve neticede Altaylı
lar sıfıra karşı sekizle K. 
S K. Jıları yendiler. 

Ankar , ( Hususi ) - 19 
Mayıs stadyumunda Jik maç 
larıoa devam edilmiştir. iki 
muhtelit halinde çarpışan 

Ankara tskı lerı 3 3 bera· 
bere kalmışlardır. 

lstanbul, (Hususi ) - h· 
tanbulspor - Beyof(lu takım
ları arasında yapılan maç
larda lstanbulspor 2-3 galip 
gelmiştir. 

Fener bahçe ile Süleyma · 
niye arasındaki maçta Fe
nerbahçe sıfıra karşı altı ile 
Süleymaniyeyi yenmiştir. 

Beşiktaı - Beykoz O · 3, 
Galatasaray da Topkapıyı 
O - 6 yenmişlerdir. 

--o---
Teuecikte bir 
hamam az da
ha yanıyo du 

Kemerde Tepecik hama
mında müst&-hdcm Hayrettin 

oğla Bekir, peştemalları ku
rutmak için astığı ipin kop
masile ateş üzerine düşen 

peştemallaun tutuşmasile 
yangın çıkmış ve tavana 

sirayet etmiş iıe de yetişen 
itfeiye tarafından bashnl
m•şbr. Zarar ve ziyanın 200 
lira miktarından oldugu ve 
dikkatsizliği görülen suçlu 
hakkında muamele yapıl-
mışlır. 

---o---
Palarmo 
Bombalandı 

Bornovada Yaralamak 
' 

D G•• • lkiçeşmelik caddesiad• eve ureşı Ömer oğlu HüsamettiD, bit 

.... 

Dünkü pazar glinü Borno· çocuk meselesinden Ali oi10 

da Partinin d elaleti ve Gen~- Hüseyini bıçakla bacajıll" 
lik birliğinin teıebbüsiyle dan hafif surette yarıladı" 
kararlaştırılmış olan dc•e ğıudea yakalanmıştır. 
güreti bavanıu bozukluğun· o--

dan dolayı önümii:r.deki pazar 
güniine kalmıştır. 

Bu münasebetle dünkü 
pazar günü Borovada tesidi 
mutat olan Bayram haf tası 
eğlencesi de yapılamadığın
dan bu bayram eğlencesi de 
önümüıdekı pazara tehir 
edilmiştir. 

Hava müsnit olduğu tnk
dirde bu paıar lzmirliJ t r için 
çok ntş'eli bir eğlence günü 
ol cağı ıuılaşı lmaktadır. 

--o--
Dahiliyede 
Tayi 

Dahiliye Vckileti memur
lar, sicil ve muamelat umum 
müdür muavinliğine mülkiye 
müfettişlerinden 8. Rauf 
inan tayin edilmiıtir. 

--o----
Mes'ut 
evlenme 
Forbeı kumbanyaaı Ala· 

şehir müdürü bay Kamil 
Ocakoğloı,un kızı Bo. Ni
gar Ocakoğlu ile Manisa 

askeri hastan~si doktorla
rından bay Turan Gökıanan 
evlenme merasimi Ankara 
palasın zarif ve şık salon-

larında çok neşeli ve müs
tesna bir şekilde yapılmış· 
tır. 

Hırsızlık 
t•" Keçecilerde Selçuk o 

linde Ali oğlu Hüseyin, C~" 
mil oğlu otel lsitibi lbrıb1" 
mio bir yatak çarşıfıaal 
çaldığından mesruk çarşıfl• 
birlikte yakalanmıştıı. 

--o--
t, 
~ı. 

Bıçak taşımalı ~~ 
lkiçeşmelik caddeıind• lib 

Osm,ın oğlu Mustafanı• .. 
üzeriııde bir bıçak bulun•" kik 
rak alınmıştır. 8' 

Kemerde umumhane sok•: ~~ 
ğında Ahmet oğlu Moıtaf• ht 
nın üz.erinde bir kam• bt" •,, 

lunarak alınmıştır. ~' ----o--- ~I 

Bıçakla . 
Yaralamak e: 
Halil Rifatpaşa eaddeıiod• ~eı 

69 Hyılı kahvede oturma~~: İtli 
olan magdur M11stafa ol ~ -., 
Kemal Harmanlla suçlu rtl~ 9 
sut oğlu Niyazi arasınde b~~ 4t 
kız meselesinden çıkan Ol ıt, ••• nakıışa sonunda suçlu t~r 

1
,, '. ~ 

fından bıçak teşhir edıld ,'tJj 
- . d d' - d yuoo• t. 
gın en ıger mag ur •i! ' 
oğlu Sabri ayırmak istedıflf ii 
anada sol baldmndao b• ı- ı, il 
ıurette yaraladığından ıuf 11' L .. 
bıçnğiyle birlikte yakal• ~t 
mıştır. 

- -o-----
Uygun çifte ve talihli T 1 

ebeveym)cıine f~n&UZ Ha• aş a 
detJer dilerh. J k " 

__ 
0
__ ya ama t' ~.: 

U Us Refl.kı·mı•z Aziziye 1065 nci sok•".ıt -~t 
oturur Mehmet oğlu N• ıı '\ı 
ile mağdur ayni ıokakt• ~ı- ~ 

ı ·ı ol sayıda oturan ımaı il' ç 
Veli ile kar11ıoın suçlu - ~i 
aralarında ötedenberi de~~i~ ' 

• • •• ol n "Ulus,, refikimizin yir- · etmekt~ olan_ g~çıaı·od•' 
minci neıriyat yılını idrik neticuı ve mugberıyetı ,~ 

lotişara başladığı güaden
beri Türk millat ve yurduna 
en büyük h izmetlerde bulun
mak bahtiynrlığuıa maıhar 

f d atOI 
Londra (A.A) - Hava etmesini ve vatana ifa ettiği ~'üÇıu tara ın an taı . ib' 

kuvvetlerimiz düa tckrıı.r h ribi ve müstuna hizmet- I sunt.yle ~ağduruo et•d•''' t' 
• Sicilya adasınduki Palar o· lerdcn dolayı değ .. ı!i ve kud· 1 s 1:>1 10 gunde geçer y••'' 1: 

----------- ya muvaffakiyetli hücun far r ' 'i tahrir heyeli:ıi c k vı:: , cec!e yarale.dığıueın t 
Sarhoşluk ve yapmı,ıardır. gö~nıden tebrik ederiz. ı ıanmışlır __..-/.,,: 11ı 

Alı . ca~~!~:!d~~ f°Tf ff eN"ii( ··ı E f .. 1 .. f LölTirrfifİ, ! ·~ 
kağınd Rtz kızı Fahriye : Kahveci Güzelı'oin ı L ı Keloğlan isterse der, en kilitli delik

1
', ! t? 

sarhoş olduğu halde bığırıp ı Masalı etraf~oda, ı H ı Hemencecik açılır konuşur teker tek'1ı, j 
çağırdığ ı datı yakalanmış- ı Bütün sevişen kalpler ı ı Söyletirim deliği, ağtz, burun ve kul•Jı. 
tır. ı Birer pervane oldu. ı A ı Hatti iğne deliği söyler billbül olar• : t 

§ Babribaba parkında ı ı ı •~"I 
H .. an oğlu İsmail sarhoş ı Nibıyet bu filimle, ; M ı Söyle Çin Padişahı, benim olıun .sı.0° j 
olduğu hiilde bağırıp çağır- ı ELHAMRA,nın ufkunda,ı R ı Fikrinizi söyleyin Hint Padişahı ıç•:~.~'I 
mnk suretiyle rezalet çıkar- t ı Gözleri kamaştıran : t Söyle Kaf Padişahı, olsun be!Iİm i . .1 
diğındall yakalanmıştır. ı Zafer güneşi doğdu. : A DA ı Fikrinizi söyleyin Çin padişahı içİO•; 
~Çora 1<kapı Servili Mes- .................... ~ ••~· ••"' ............................ .. 

citte Ahmet oğlu 337 do- Bütün lzmir halkını ve bütün yurdu gü:r.elllğine mevtun ve hayran kılan • 

ğorıılu \;mal sarhoş olduğu K A H V E C İ Q iJ Z E L ', 
h ide rezalet çıkardıiından t 
yakalanmıı ve tlıeriule bir filmi Mlnir Nurettinin tatlı •• ml1ıt11na Hdaaı ve kıymetli artiıtlerimizin kudr•t 
dn tal.anca bulanarak alnı- .ıekiaı sa uinde tın arlak bir ıaaat zaf r •• harikaıı halinde de••• edi 


