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m!mmllllii:!!mlilmfm 

lfitter- ussolı· A ka ad 
ni mülakatı 
ltılyanın Duçesiyle Al· 

lllanyanın Führeri ara· 
••od A y 1 iman topraklarında 
'Plığı ani ılan mülakat 

~~~ında muhE>faz edilen 
l ut ve ketumiyete rnğlllen 
tl.lyanın en muşkül bir 
~evkide bulunduğu böyle 

l lir tnda görüşülecek mese
t e . i tın neden ibaret olaca· 
t~tıı kestirmek imkan bari 
t 

1~d~ bir şey o lmasa g t;· 
'"tır. 

Bu rnülök tt ltalynmn 
~'arı ndığı uçuruzndao uı · 
L tılıııası içio y pılması mec· 
Q~t~ 1 Yardımlarıo, alınr.cak 

~liıtacel tedbirleriıı . müza· 
ere edileceğini •e bu hu· 

~'•ta mülakat yapılmadan 
d~~.e kararlar ittihaz edil· 
~ ''-hıi aöylemcğc bile lüzum 

lstanbul Valisi 
B. Lütfi Kırdar 

• 
ı: 

'' emokrasi öJmez v 
ölmiuecektir , , 

Vaşington (n.a)-Ruzvel· 
t ia üçüncü def reisitum· 
hur luğo. inti hııp ed ilmesı 

münastbt-tiyle bütün Ame
rika ve lngiliz radyol rı tn
rafmden neş redilen bir nu· 
tukt~ b v Ruzve t ezcüınle 
d miştir ki : 

"Bütün düllyD nlıunıştır 
ı i emokr~~ i ilt ö c. mez ve 
biç bir Z mvn Ö aı y C<! kti r. 
H p'miz biliyoruz k i h .ırri

ycte 1Leftuı:ı. roün~v\'er ve 
cıütefckkirleria hazmcdccc· 
ği tek bir rejim vnrdır ki 
o da demokrasidir. 

Demokratlık asırların mah
sulü ve ins nlığm en şerefli 

' tarihidir. 

ada is- Italyan tayya
b ·· yüdü. rel ri Pireyi 

Bir Alman zabitini ombaladı 
Atma (e.a) - Yunan baş 

öl ür üler. kumanlığının 86 numarala 
tebliği : 

General Antaneako 

Bükrcş ( .a) - Roman
yada isyan b rekatı çok 
büyümül}tür. Ve ber tarafa 
yayılmıştır. Rom nya dl!:hi-

H rekiit muvaffakıyetle 

d evam e tmektadir. ltalyan· 
!urdan yeniden sirlcr, ha· 
v n topu, otomatik silib ve 
harp mc1zemesi nlınmışhr. 

Atina (a.a)-Emniyet ne· 
znretinin tebliği : 
Düşm n tayyareleri dü11 

Pir ) i bombardıman ederek 
b zı s ivillerin ölmcıinc ve 
muhacir mahallesinde bir 

aç eviD yıkılm sına aebcp 
olmuşlardır. iki italyan tay· 
yaresi düşürülmüştür. Kr•I 
ikinci Jor j öğleden sonra 
Pireye giderek bombardı
man edilen yerleri tetkik 
etmiş ve bilhas11 yaralılarla 
alakadar olmuştur. 

10•hır. 

'-1 lbtioııl bu konuşulacak 
h tvıular ara11nda ltalyan 

Ank rn (Hususi) - ht n· 
bul vnlisi B. Lütfü Kırdar 
bugün şehrimize gelmiştir. 

Lütfü Kırdar vil "yet h k· 
kmda O biliye vekal tinde 

tem si rd bulun c ktır. 

Büyük V şingtonun de
diği gibi mukaddes hürri
yet ateşi cumhuriyet rejimiw 
oi daima kuvvetlendir cek· 
tir. 

• liye azırı istit etmiştir. 
Bu esnada yüzlerce halk 

Kr&lın etrafına toplanarak 
tezahüratta bulunmuılardır. 

d ''' üslerinin hullanılmesın
t •ıı da bir fayda çıkmadığı 
d•kdırde yeai cepheler ih-

t 
•ıı Ç•resi de aranılacak· 
lt, 

•i Fakat bu mlllikatta en 
Ytde Fransa ile Italya a· 

'••ı d et ? • evvelce tah .addüs 
il' lbıı bazı ibtilifların halli-

~~ te ~~ suretle Peten hü
h llıtbnı Alman emellerine 
ldiaı k 1 k . . . t, ı ma sıyasetını or-

li Ydt •tmalnn ihtimal dahi
il td' ır. 

'il l•valin tekrar Vişi hllkfı· 
la tlittin harici iıletine bur· 

liu~u •okabilmesl içio Ber· 

.:'~ gösterdiği fazla gayret 
'-1 ••tarda, her halde bu 
d,'•tle ve maksatla alaka· 

' bulunmaktadır. 
te F '•ıııız müstemlekeleıiode 
h lltral Veygındın oynama-

lttı bııladıiı mDhim rol, 
t Ytnın Afrikadaki müs· 
'll!lekeı . . . d'kl . lbiith· erıaın geçır ı erı 
h· 11 tehlikeler anındo, 
-~ç f6bbe yok ki Berliain 
t,d••rıııdan uzak k lmamak· 

•r. 

~~ •• blusgarbı k urtarmağa 
l' 'l•n Romanın iıe bu iÜD 

~llıtıst •ik,d •n. Cezayirden, Kor-
lt& •ıa dem vurmasına im· 

~ IÖrülmemektedir. 
ltat Gl&ıı ltaJy aın bu gan-..... 
ı,t .. P.ı 11Yeti karşısında Hıt· 
h Uıaolini mülikatı, Du· ti::" •ıkeri bareklt diz· 
'llt~rini tamamen FOhrerin 
•· •ne teslim etmekle ne-
~~1~11... w. . 1 ._.ı, ... ceaını i ive etmek 

ftıladır. 

Hi lerl 
uss 

Vazigeti gözden ge. 
çirmişlerdir 

Berlin ( .a) - Resmi t"'b
liğ : 

ltelya ve Almanya harici· 
fQ naıır)arııun hazır bulun
dukları bir buluşm müna· 
sebetiylc Führer ve Duçe 
va:ı.iyeti gözden geçirmişler 
ve mufassal görüşmede bu· 
lunmuşlardır. 

Bu görüşme iki hükumet 
reiaini birbirine bağlayan 
samimi doatluk ve iki mil· 
Jet arasındaki arkadaşlık 
içinde g çmiştir. 

iki devlet reioi arasındaki 
fikir mutabak tı bütün me
seleler üzerinde tım ve 
mutlak olmuştur. 

I~ga masrafı 
85 milyarı 

buldu. 
Vişi, ( a.a ) - Miitareke 

şuh mucibince Fransız bil· 
kum eti deruhte .ettiği 
Alman işgal kuvvetlerinin 

masrafını t min maksadile 
Fıanıız bımkasıoın devlete 
verdiği avans miktarının 85 
milyar frauıa 91karılm111 
hıkkındıki kanun t11vip 
eclilmlıtir. 

Biz Amerilrn lılar bu hür-
riyetin im ı;ını daim s k-
lam hyız.,. 

Hitlerle Mussolini 
bir arada. 

Italyan esırleri 
a·ndista da. 

Dombay (a.a) - Afrikada 
esir edileo ltalyan askerle· 
rinden 4000 kişilik yeni bir 
kaoile daha Bombaya zel
mlıtir. 

Esirler iç kımplara sev· 
kıdilmiıtir. 

Yerine Bükreş mevki ku· 
mandanının getiril ceği söy· 
lcr:melıtcdir. Bir Alm n su· 
bayı t b ne kurşunuyle y -
ra l nmış çc z bit biraz so:ı· 
ra aldığı kurşcn yornlarıoın 
t esiriyle ölmü tür. K til ya-
ka1 nmışbr. Suikastın se· 
bepleri tahkik edilmektedir. 

Romanyad muhaberat ve 
münak l .. t t mam'-n dur-
muştur. Vozivet çok v him
dir. --o--

---o---
Maca1' hey'eti 

Moskovaya 
gitti. 

Buda peşte a. a. 6 kitiden 
mürekkep bir ticaret heyeti 
bugün Moskovaya hareket 
etmiştir. 

---o--
üm ssıl uz- Bulgar 

ve in hır mek- kabınesi. 
unu hamsi 
u makta. 

Sofy ( • .) - Amerik 
Cumhur reisi Ruzveltin mü· 
mes!!ili bugün h riciye naıırı 
Popof v ba vekil Filof ta-
r fından k bul edilmiştir. 

Ruzvelti; mümessili kral 
8ori e verilmek üzere bir 
mektubu hamil bulunm kta· 

Sofya (a.a)-Kabine dila 
öğleden sonra baıTekil Fi· 

lofun riyasetinde mühim bir 
toplantı yapmıı ve bu top· 
Jantı geç vakte kadar de· 
vam etmiştir. 

lngiliz hava 
kuvvetlerinin 

--0-- kahramanlığı 
Alman büyük Kahire (a.a) - Ort~ ıark 

dır. 

e • k ingiliz hava kuv•etlerı ka· 
ÇiS ha ra rargibının tebliği: 

h Ad. • • Şarki Trablusta hava oart· a ısesını lan dün hava kuvvetlerini 

proteso etti mühim surette tahdit etmit· 

( ) Al tir. 
Vaşington a. - maa · f Bununla beraber keıi •• 

bflyük elçisi son bayrak hi· avcı tayyarelerimiz ileri 
disesi dolayısiyle hariciye mıntakada bir çok devriye 
nez reti nezdinde protesto-
da bulunmuş ve b riciye uçuşları yapmıılardır. Araa-
nezareti büyü elçiye bu vutlukta Berata kadar mu· 
husust t srsill rini bildir· vaffakiyetli bir akın yapıl· 
miştir. 

Bayrak h disesindan do· 
1 yı tevkif edilen Amerikan 
babriyeliıi de Hrbeıt bıra
kılmııtır. 

mıştır. 

YOkıek infillk ve yaDflD 
bombalara, atker tecemml· 
leri Te otomobil nakHJ• 
kolları tboriae dliımDıtBr. 



SAHiFE 2 
( HALKIN SESi ) 

-~---:-·1ıTütün piyasası Verem müca-
amao~n - oşesı hararetlendi dele cemiyeti-

erde : : Satıı on dokuz milgon 2:1!!t ~!!!:~~ııau Tehlikeli ille 
Barsak hastalıkları 

,,, 
"' 

Peklik - Büyük bdestin yolunda ol· 
maması, az ve pisliğin sert olması, hars k· 
ların tıkanması veya lbirbirine dol şması 
veya k sık ba~ının sıkılm sı gibi barsak 
hareketlerini güçleştiren sebeplerden ileri 

gelir. 
B r.s ki rın çalışmaları zalmıştır ve bu

nun için necasetin dış rı çıkm sı güçle· 
şir. Barsak) rı örten z rın çalışması da bu 
hali yapar. 

Mide de hazma yarıyao suların azlığı, 
safranın z akması, sinirlerin ve keyfin 
boıulm sı, çok kuvvetli ve etli yemekler, 
k ra humma ve kanlı basur gibi barsak· 
larda y ralar çıkması pekliğin sebep· 
lerindendir. 

Yeni doğmµş çocukl rd pcldik emzik· 
le beslendikleri halde sık sık görülür. Ev
lerde k ynatılan sütler peklik yaptıkları 
gibi kendisi zaten peklikten şikayat eden 
süt nine ve annelerin çoçuklarında da 
peklik vardır. 

Sütün, tere yağının ve peynir olan kıs
mının çokluğu da peklik yapar. 

Çocuğun ilk yl rında görülen peklik, 
sık sık kusmaları beraber olurs midenin 
barsağa giden kapısının darlığından veya 
oranın sinirlerini geaşemesiaden ileri 
gelir. 

Nasıl korunmalı? - Mide ve barsakl • 
ra bazmolunmıy cak şeyYer yollamam lıdır. 
Kepek ekmeği, yeşil zerzevat, ıspanak gi· 
bi çığ veya pişmiş salata, t ze şira. Ço· 
cuklar için günde 60 - 90 ve büyükler 
için 100 - 150 gram ballinet verilerek ııe
casetin çıkması kolaylaştırılır. 

Her sabah k hv ltıd n sonra bdestha· 
neye gitmeği yol edinmeli ve abdesth ne· 
de beklemekten usanmamalıdır. 

K rnıd ki etleri oynatacak surette jim· 
nastikler ve k rın üz rine masaj yapmak
tan do f yda görülür. 

•* ... 
Nasıl korunmalı? - Daimi peklik h • 

linde bulun al ra en iyi iş amel ilacı I· 
maktır. 

Tuzlu sul rla pekliği gidermekten ziya· 
de Hintyağı gibi yağlı amel iliiçları d~ba 

iyidir. 

Eğer h sta Hiotyağıaı lmakta güçlük 
çeker ve istemezse o zam n lngiliz tuzunu 
çok su içinde eriterek ve iki büyük bar· 
dak suy karı tır"'rnk içirmelidir. 

Peklikler t nkiye ile de giderilir.Maden 
sularından v~ maden sul r:nd yaşamak· 
tan fayda görülür. 

Sonu Var -

Kuma, ve 

kilodur ı:ı kşamı verem mücadele ce-
miyeti tarafından ~enelik kış 
b lolarından lliri •erilecek· Titün piyasası hükume· 

timizin aldığı ciddi tabirler 

sayesinde vaziyet iyi bir ıe· 
kil almıştır. 

Dün ve bugün sataş ha· 
r retle devam ettiği gibi 

memnuniyete şayandır. Sa· 
tış on dokuz milyon kiloya 
bulmuştur. 

tir. 
- .... -o--

Kömür yedi 
kuruş. 

Belediyemiz Karataş kö· 
mür iskelestnde halka pera-

---o--- . kemde olaralf 7 kuruştan 

yeni Vali mua- kömür sattarm•ğ• başlamış· 
tır. 

• • • 
vınımız 

Yeni vali muavinimiz B. 
Ekrem Yalçn:kaya gelerek 
dun vazifesine başlamıştır. 

---o--
inci • 

pıyasa~ı 
incir piyasasında bir kaç 

gündenberi hl\reket görül· 

meğe başlamııtır. Fiyatlar 
da yükselmiştir, 

---o---
Fiat mürakabe 
komısyonu 

toplandı. 
Vilayet fiat mürakabe ko 

misyonu bu sabah toplana· 

rak muhtelif meYzuları tet
kik etmiş ve karara bağ
lam ıştır. 

HALKIN S~~I HAKKIN SESiDiR 

şref paşa Otobüsleri 
Eşrefpaşa semtinde oturan vatandaşlar otobüslerin saat 

dörtten sonra işlemesi hasebiyle pek sıkıntı çektiklerinden 
babsediy orlar. 

Geçenlerde belediye reisimiz nezdinde bir teşebbüs yap· 
tıklarıuı ve cevaben: Tamirde bulunan otobüsler ikmal 
edilince yine eskisi gibi sabah sefirlerine de başlanılacağı 
haberini duyunca sevindiklerini ve bunun biran evvel biti ril
mek üzen tekrar bay reisin himmet ve liitüfJerini bekledik
lerini ilive etmişlerdir. Biz de kıymetli rcisimizdcn bu işin 
teniini rica eder iz. Zir & : 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

18.00 Program ve memle
ket sa t ayarı, 18.03 Müzik 
pi. 18.30 Konuşma (Çiftçi · 
nin saati), 18.45 Müzik: Çifl
çioin saati, 19.00 Müzik: 
Oda müziği, 19 30 Memle· 
ket saat ayarı ve ajans 
h berJeri, 19.45 Müzik: Fa
sıl heyeti, 20,15 Radyo ga · 
zetesi, 20 45 Müıik: Koro· 
Klisik program, 21.30 
Konuşma (Hukuk ilmini 
yayma kurumu adına İsmet 
Berkil:) "Aile tesislerinin 
içtimai ve hukuki mahiyeti,, 
21.45 Müzik: Radyo salon 
orke trnsı, 22.30 Memleket 
saat ayarı, aj ns haber ler i, 
borsalar, fi tl d, 22 45 Mü 
zi : "Radyo -.alon oı kt-str.ıı 11 

progr mınıo dl. vaaıı. i3 00 
Müzik pi. 23.25 23.30 Y . 
rıc~i p ogram ve kapıınış. 

13,50 • 30 kuru~tan 1123 
çuval üzüm, 650·17,SO ku· 

tuştan 32 l çuval incir, 7,875 

kuruştan 122 çuval kumdan 

73 65 kuruştan 4~4 balya 

pamuk satılmıştır. 

------o---
Bır kız kay

boldu. 
Karantinada 200 nen ıo· 

kak 30 numaralı -:vde otu 

ran birinci hu~uk :,1labke· 
mesi zabıt katiplerinden 

Mebmct Alinin manevi c.. v· 

Jiidı 11 yaşı"da Jlhan ott • 

don yok olmuştur. Kızın bir 
baş ası tarıtfındao iğfal 

edilerek k Jırılmasıda muh· 
temeldir 

s. erit ez cıbaşı 
Kofo,..v r !lamı, podra, ve kremleri 

Tfirldyemizdc misli olmıyan bu en en
f s kokular hiç şUphcsiz kristcl şişeler 
modern ambalejlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizia daima olduiu gibı b -
ıında i•lıcektir. 

Benzer isimlerilı takHtluinı aldaumayıuız ,.etiketi 

21 • 2 laal ki••• 1941 

ALMAN 
CASUSLAAI 
AMERIKADA 

ı Ve Almanların Pe,ınraı ralt·-ı 
1 mıyan lnglllzler d' 

(50) Yazan: Halil Zeki Oı~ 

Bunlar Turruaun odasında koltukta kııı 
bir süzdükten sonra: 

- Matmazel geç'miı olsun, dedi. Vak'•" 
yı bana hikaye ediniz! diye ilave etti. 

Bunun üzerine Yenni isticvaptakı söt" 
lerini tekrarladı. Sureti tevkifini söylerkeO 
yilıü kızardı. Utandı, sözüaü kesti. Fakat 
konsoloshaue müşaviri onu sö2e devam et" 
tirebilmek için sordu: 

- Amerika bükümeti sorgu mcmurl•· 
rıoa ne gibi ifadede bulunduouı? 

- Her şeyi itiraf ettim. 

- itiraf mı? Nt!den? 

- Elimde olmadığuıdau .. 

- Ne gibi? 

- lnkir imkanı yoktu ~tlnkü vesikalı· 
rın hepsine el koymuılardı. Talimatnam•· 
ler, şifreler, aizli mektuplar vesaire b•P 
ellerine geçmifti. 

·- Her şeyi mi itiraf ettiaiı? 

- Evet her şeyi .. 

Butler büyük bir hiddetle ve yilkstlı 
ıesle : 

- Canım nasıl olur? Her olan biteni 
söylemeğe ne lüzum vardı? 

- Y enni omuzlarını kısmakla ve sükül" 
la iktifa etti. 

~ 

... 

Butler hiddetini teskin ederek yine kıs• ltıı 
döndü: 

- Olan olmuş, buadan sonra bir ıeY 
söylem;yec:ekıiniı. 

Bu sözlerimi tutarsanız idareniz i~io Al
man konsoloııhanesi size her hafta bir•ı: 
para göndermek suretiyle yardım ede"' 
cehtir. 

Hapishanedeki vaıiyetioizin daha rah•t h, 
bir şekle girmesi için de delalette buluo•"' 
c ktır. Ayni zamanda konsolo!hane Nef" ,, 
york avukatlar barosunun da nazarı dik" 

katini celbedecektir. Hülaıa seninle alik•"' 
dar olacaktır. 

Bat er sar ışın kıza veda ederken sos 
sö>l•rk ~n t4!mkinli bulunmayı tekrarladı f' 
gitti; 

Bı ıl• .!en itiüaren avukatlar gelip git• 
meğe başladı. 

Fakat bunlar işin ehemmiyetini anlayıO" 

ca birer birer sahneden çekildiler. Yı1P11 

Jorj Diks adındıı biri kaldı. 

Fakat kimin taraf.odan gönderildiği ıo•: 
••• lüm olmıyaa bu avukat kafa tutarak 1 

gürültü ve rezalete döktOğü için Turru bit 
gün J or j D!ksi paldır küldür mabkeOI' 
kapısından attırdı. 

SAH EDE 
1 AKTÖRLER 

Konsolosh ne müşaviri doktor Bulle~~ 
gitme!liuden az sonra idi ki federal ist~ i 
barat sivılfori Marten $ade adında bir•

11 

getirdiler. 
d•" Matmazel Y enni Hofman AlmaDY• p 

bu adama Sluster tarafından bir 111elıt0 

getirmişti. 
1

, 

Bu mektup o kadar muammalı •e o ~ 1 
dar manalı idi ki federal büro da M•'td" 
lıakkmda kat'i bir karar vfırmekt• ter• 
dllt etmişti. 

b 
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~..........___ _______________________ ~ı--------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------~------------~----------..~ 
ı ......................... ~· .. ~ ...... ... 
~~ .. 4 ! e·r Aile Facı Si i 

.... 
ı 
ı b .............................. ~·••>•~ .. .. 

ayan Hayrıye şişe in • çi 
den bir tutam toz 

..... 

..... Zannederim. 

ald; çe ti .. 
lıy; Anıma da adamı par 

'•unuz. 
ıı, ....... Estağfurullah, sizi fe· 
i-ı· ftyferden vaz geçirmek 
-.ııyo 

tıjlll ruDJ. Bu, biraz de be· 
tı11, "aıifcmdir. Çocukları
bir ı. Y•zılt DfitDnünüz ki 
A 11:oca b' b b "'l•bi . ve ır asınız .. 
diy Yıı:n, canım sıkılıyor 
Y•t~ llasıl böyle muzır iti· 
dihıllrt kapılıyorsunuz? Beni 

.. ey' . 
d,

11
1. •nıı, atınız onu eliniz-

~t~ Of, nasihat vermeğc 
Q6,.-lllayınız, rica ederim. 
'•k tık hanımlar gibi hiç te 
h,l''§tnıyor. Bilmiyorsunuz ki 
~i! ;~ Hayriye buudaki zev· 
•taaj :z de biraz merak et-

l, 
~ 

dttı ·~. irfan şişeyi açtı, için-
'111a, 

1
' •• t~tam toz aldı. Bur· 

tıl, 
1 
ıoturdn. Çekti, çekti. 

tıtı: ~r. bayan Hayriye, ha· 
)1111 ıçıa bir parça kokla-

t d' ,' ıye yalvardı. 

'-•~ !i•tır için bir şey yap
ı,111 •dctiaı değildir bay Ir-

~:- Kendi arzunuzla y pı-.. 
" 
tıı 1~ Böyle bir arzu da duy

Otunı. 

- Bay Hayriye, kendiniz
den korkuyorsunuz. Neye 
almıyorsunuz, madam ki de· 
ğişmiyeceksiniz alınız b -
k lım. 

- Peki göreceksiniz biç 
bir şey olmıy cağım. 

Bayan H yriye şişenia 
içinden bir tutam toz ldı; 

çekti. 

- Olmadı ki, bir damla-
cık aldıoıı. 

- Peki, işte dnba 
ruıu oldu mu? 

ahyo· 

Hayır, o da az. 

Peki, bu da oz mı? 

H ni ne oldu, bir şey 
oldu mu? 

- Sabi, bir şey olm dı
nız mı, b şıuız dönmedi 
mi? 

- Görüyorsunuz .. 

- Vallahi şaştım .. Ne 
kuvvetlisiniz. 

Bay irfan bir z önüne 
baktı, sonra başını kaldırdı: 

- Ne güzel kedıcsıDız, 
b yan A--ınyriye, ne sevimli 
şeysiniz. Ah bir z sert ol· 
masanız! 

Sert olmasam ne ola-

o 
1 er -

li •• o 
Radyo gazetesine göre 

Hitler-Mussolini mülakatı 
bermut d otoriter devlet 
&d mi rıaın görüşmelerini 
ihata eden esrarengiz şsrt

lar dahilinde yapılmıştır.Geç 
vokte kadar gelen haberler 
sadece Hitlerin Berlinden 
meçhul bir semte gıttiğıni 
ve Mussolinioin Romad bu
lunmadığını gösteriyordu. 
Bir b şk haber de Romn 
ile telgraf muh beratının 
keııildiği bildiriliyordu. bu 
baberlerd .n iki devi t dn· 
mının birbirleriyle buluşa
cakl rı m nası çıkarılmış

tı. 

Son dakikada alın n ha
berlere n z ran bu gö üş· 
menin nerede olduğu söy
Jeomiyor. 

G ripti r ki neşredilen 
tebliğden bir sa t evvel y
ni Alman jan ı böyle bir 
mülakatı vuku bul c ğını 
tekzip etmekte idi. Bu de· 
rece esrarengiz bir topl n· 
madn neler görüşüldüğllnü 
elbette kim e söyliycmez. 

Mussolininin Hitlerden ne· 
ter istediği Popolo d'İtalia 
gazetesinde çıkan bir y • 
zıdan istidlal edilebilir. 

Zelze 
Evve ki gece s at 23 de 

şehrimizde hafıf bir zelzele 

hissedilmiştir. 

Bu yazılarla ani şılıyor ki 
Hitler - Mussolioi görüşmesi 
için zemin hazırlamak mak
sadı güdülmüştür. Mu solini 
ş ğı yulı rı ayni sözleri 

söyliyerek Almauyanın Ak
deoizde faaliyete geçmesini 
istemiş olacaktır. 

Akdenizde Alm n faali
yetinin şiddetleneceği it l· 
yac u~şriyatından 0nl2şılır
ken Romany da dün demir 
muhafn:lnr tcrafrndan bir 
çok nümayişler tertip edil
miş ve lngiltercyc hücum 
cdilmi tir. 

Propagand nazırının b zı 
sözleri dikkata şay odır. 
Demiştir ki: 

40 milyon lngiliı: 400 mil
yon yab cı milleti idaresi 
ltında tutmağ h kkı yok

tur. Bugünkü h rpteo lngil
tere me uJdur. 

Fak t Romanyanın dahili 
vaziyeti hakkında gelen h • 
herler demir muhafız) rın 

kendi ar 1 rıod mücadele
ler olduğunu ve iaşe vaz:i· 
yetinin müşkül bulundeğuou 
göstermektedir. 

• • 

ı a 
e 

İKEN, 
BAZI GÜL ... ____ _ 

• 
ı er 

Gönül, çirkin olsa da 
K çırm z gideni ever 
Hele onu mesteder 
Kısacık etekliler .. 

Kimi benzer yıldız 
Kimi benzer bir y 
M bsus kezerler yaya 
Kısacık etekliler .. 

Görenler baksın diye 
Bakanı y ksıo diye 
Peşine t ksın diye 
Kııacı k etekliler 1 

Acemi lişık koll r 
D r gelir koc yoll r 
S lamsız, se1iim yollar 
Kısacık etekliler .• 

Pek vefasız oluyor 
Çoğu yanız oluyor 
Çünkü ersiz oluyor 
Kı acık etekliler .. 

Batmazdik n çok çatma 
Ayı nını habartma 
Sonr s na d rıhr 
Kısacık etekliler. 

F. Batmazdiken 

a y nehri 

y •i~~. Y llrabbim, ne inat şey- cak? 

Ne bil yim, biç sizin 
gibi kadın görmedim de .. 

t 
3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/13899 nu

maralı kararnamenin 3 sayılı karnrınn göre teşekkül eden 
Ereğli Havzası Kömürleri Satış birliği, 3867 numaralı kanu· 
nun ve 2/14547 sayılı knrnrnnmcnin tatbiki neticesi olarak 
1 kanunsani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş 
olmasına binaen ııözü geçen Birlikle tasfiye tarihine kadar 
aktedilıniş olan mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve 

de kuru
aca elektrik 

)i; Maalmemnuniye öyle-

'B llt ,; Unda memnun olacak 

Sahi, biç bir şey olm dnnz 
mı? içinize hiç bir şeytan 

~•tıy •t. Her kesin batnını 
t 'Orsunuz. 

h,ti~ Böyle seçm şeylerde 

f lan girmedi mi? Alı, bir 
defo s çma cepan söyleme· 
ğe b şlasanıı! 

, , Yapamam. 

'-ç Denıek bu yaptığım 
~-lılc. 

- Ben size açık ı öyliye
yim bay lrf n, sab ha ka· 

' 

'oı , V dukça .. 
h,,,,d oy., Yine korkmcğa 

I~· ını . 
,

1 
d•kika sustular. 

r ~ 
~1~~. b· e olur boyan Hay-
111l11 .1' tecrübe ediniz. Bıı-
1tt •ıısıına öyle güzel his· 
1( ~t • 

dar uğrcşsenız ne ıçıme 
şeyt 11 girer, ne de saçma 
sap n söylemeğc başlnrım. 

- Sonu var -

t ki 
• Si e fıkı, 11Yor ki.. Bir d mla 

~ili~, l'~tıız, öyle değişecek· Müşteri hiddetle garson 
' ı6 iinyayı o kadar baş- çıkıştı: 

tecek · · k' B l t Y , Lı sınız ı.. - u ne reza e ... eme· 
~~-. 'lir- b' 1 .. . . ' d ' k 1 t l tılİt' ~ ır şey o mam ne gın ıçın en sıoe çı t ı. 

;!'ıı. Ztll, ne bir şey bay Ganon omuzlarını silkti: 
'lii; llterı geç oldu. Ben - Ne kızıyorsunuz Bay, 

'>rı.ı .... 
' ""'· dedi. T bağı 5 kuruşluk 

~~ &,le d l~I h· ın bakıo, aman ne pilavda on tane sinek ol-
' '~i~ll 1k şey çahyor. Beş maz ya; elbet ancak bir si-
f''~ alalım. gideriz. nek bulunur. ! '41.-o .... öi.O ... -.. -y-.-.-.-.-.-0-.S-•• -.-.-i-.-.-.-.j 

~ Eczacı K. AMiL KTAŞ'ın ı 
ı ~AHESER/ ı 

HİLAL ECZANESi i 
Dr. F 

lzmir Memleket 'ıaııtaneni 
Rontken mütehauıııı 

R ontken ve Elekı:rik teda viısl 
yapılar. ikinci D•1İer Sokak 

2~ No TEl.EFON. 2542 

ı işbu vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafından dev· 
ren naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 2 kanunsanı 1941 
tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talepler için 
Zonguldakta Mahdud Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri l§letmesi 
Müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 

18 21 24 27 30 144 
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3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2 12899 nu
maralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 
Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği, ahiren mevkii meri
yete konulan 3867 numaralı kanun ve 2/14537 sayılı kararna· 
me hükümlerinin tatbikı neticesi olarak 1 kiınunsani 1941 
tarihinden itibaren tasfiye haline konmustur. 

Satış birliğine şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavele· 
}erin kömür teslimine m !iteallik vecibeleri ve işbu vecibeler
den doğacak hakları Ereğli Kömürleri işletmesi tarafından 
kabul olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler hükümle-
rine göre yapılacağından bu husus için alakadarların Ereğli 

'ı Kömürleri işletmesine ve tasfiye tarihinden evvelki muame· 
leler için dahi merkezi Zonguldakta bulunan, hali tasfiyede 
Ereğli Havzası Kömürleri Satış birliğine mtiracaat etmeleri 
ilan olunur. 18 21 e4 27 30 145 
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Dan ille Barrouks 

uL 

sant alı. 
Nafı Vek51eti, elektrik 

işleri etüd idaresi yurdumu· 
zun mubteltf yerlerinde tesis 
edilecek enerji şebekeleri 
etrafında tetkiklerine devam 
etmektedir. 

idare Sakarya nehri üze· 
rindeki hidroelektrik santrali 
projesi hezırhğını ikmal et· 
miştir. S ntral Polatlının 
şimalinde Sakarya nehri 
üzerinde bulunan Çağlayık 
bsğ zında kurulacaktır. 

Bu santr 1 Ankara ve ci
varının elektrik ihtiyacını 
temin edecektir. Santralın 
istihsal kabiliyeti 75 milyon 
kilovat at olacaktır. ilk 
tesis edilecek takat 15 bin 

ilovat s attır. 

ingilizlerin bombardı
man ettikleri şehir: 

V" h haven 
Pıusy da Haaover eyale

bulun n Vilhelmsba
ven limtını lngilizler tara
fından homb dıman edildi. 
Bu şehir Jade körfezi ilze
rinde bulunmaktadır. 25 bin 
500 nüfu u vardır. Sulh za· 
m nl rında ticaret limanı 
olmakla beraber, Alman do
nanın sınıo başlıca iatasyo
nÜdur. Sıın vi müessesele
riyle meşhurdur. 
Vilhelmshafen suretinde de 

• 



S HIFE 

Ar v t 
• son v z ye. 

Atina, 20 (a.a) - Bugün 
Atinada tekr r larm iş reti 
veriimiş ve 35 d hika de
vam etmiştir. 

Atin , 20 ( . ) - Yun n 
hfikümeti namın bey natt 
bulunan bir şahıs diin 
ak§am demiştir ki: 

- Kar fırtınalarına rağ
men Arnavutluk c~pbeshıde 
cereyan ed n m vıif muha· 
rebeler neticesinde kuvvet
leriı;ııiz ilerlemiş ve lt&lyan
Jard n bir çok esir alınmış
tır. Arnsvutluğ yeni siynh 
gömlekli bir tnbur gelmişse 
de h ti r gerisinde bulun
makt dır. 

Hav bombardımanı rı yü-
2ünden Sel niğin bir h ra-
beye döndüğü b klund 
it lya 1 r tarafından y yılan 
haberler yalandır. 

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

Or rk u 
A mika 2'8 ı-

nın eblığ· 
Kahire (a.a)-IDgiliz ort 

~11k umumi knrarg&bıaın 
tebliği : 

Libyada k yda değer bir 
şey olmamıştır. 

Sud n cephe inde düşm -
nın Kassalsdaa ricati devam 
etmektedir. Saburat ve Ke
scve etrafınd it ly nlarm 
pek es slı o1ar t bkim 
ettikleri mcv iler kıt atı· 
mız t r fından işg 1 edil
miştir. 

Kuvvetlerimiz riç t eden 
düımanl teması muh f za 
ed rek ş rk istik metinde 
ilerlemektedir. Mitena mın
ta asında kuvvetli kf if f 
aliyeti olmuştur. 

Kenya hududucd seyy r 
müfrezelerimiz de.ime. t r
ruz halinde ol n düşmall 
ğır zayiat v rdirmekte ve 

ileri mcktedir. 

Ok 1 
rı 

la 

p -

M rif vek leti or· 
ta tedrisat mu ilimlerine 
bir tcbli~ göndermiş ve 
okuttukları kit plard gör· 
dükl ri h t ları bildirmele
rini idemişti. 

ı ~u ı ınıler d bul rı 

batal;uı VeLa te gö deı · 
mişlerdır. 

Bu mevsim 
güıeli olan 

Kahv 

filimle inin en 

• g z 
zaferd n z f re koşıı bir 

kahraman gibi sey rcilerin 
kalplerinde fütuhatı de-
vam ediyor. · 

ı 

er r· f 
a iyett 

-

. Hartum, (a.a) - Bi!_._ln· 

giliz bi başısı bir pilot ve 
bir rasıdın refakatile Habe-

şist n içleric de tehlikeli bir 
t yyare uçuşu y pmıştır. 

Mum ileyh bir müddet· 
tenberi haber lın mıyan 

lngiliz h~yetile tem s tesis 
etmek istiyordu. Heyetin 

reisi olan albay telsizle bir 
iniş sahası hazırlam sı ve 

ULUS: 

Amerlkada son 
mukavemetıer 

Falih Rıfkı Atay 
Amerikanın h rbe karşı 

vaziyeti. yeni muharebelerin 
müsbet veya menfi inkişafı
n göre y ni s f balar gire
cektir. 

luıilizler muvaff k oldukça 
bu vaziyet yardım şeklini 
muh faz edecek, t lih ters
likleri olursa dab müessir 
bir clbirliğine, belki de fili 
mild heleye kadar Heri ye· 
cektir. 1 

t yy reciler t r fıodaıı gö

rülme i için en yüksek bir 

tepeye iş r t çekme i bildi· 
rilmişti. Yo 1 rını ır n 
tayyareciler tehlikeli bir iniş 

Bütün me5ele, hup neti 1 
cesioin Amerika i,;n bir mu i 
kadderat mesele i olduğuna ~ yapmışlar ve v t operver 

Habeşliler derhs• bunların 
etrafını sarmı şlardır. 

Bunların rasınd logiliı 

aske t heyetinin sub yları da 

v rdı. Binbaşı derhal söz 

alarak H beşlere lngiliz yar· 

dımını vadetmiş ve dönüş 
sey h ti için iniş sahası 

nın yerli Habeş tar fından 

genişletilerek t nzim olun
muştur. 

Bunlar boru ç im k su
retile ci ar köylerden çağ
rılmışlardır. 

Tayyare kolayca h v lao

mıştır. Üç gün sonr v nd 

edilen yerde kendisini göa· 
termi tir. 

lngiliz b v kuvvetleri 
italyanların müstahkem bir 

Y enidGny halkını inandır 
mnkt idi. Bu, olmuştur. 

Dikkat edi ' ce-· cihet şu 
dur i bilhassa Fıanse yıkıl
dıkt o lngıltere t blikeye 
girdikten sonr olmuitur. 

Eğer geçen m yıs·hbzir n 
taarruzunda Almany mu
v ffak olmas ydı, Amerika 
seyircilikte ve peşin p ra 
ile mel sat n tüccnr vıoıiye
ti1.1de .devam edecekti. 

-o-
TAN: 

Balkonlarda tehlke 
bulutları çoğalıuor 
Zekeriya Sertel: 
Almanyanıo Bu1g ristanı 

elde etmedikçe askeri bir 
h rekete teşebbü edcceğiui 

mevkiine hücum etmişler· zann tmek pek mümkün de· 
dir. ğildir. Çünkü, bu takdırde 

Bu hücum yerliler üzerin
de büyük bir tesir y pmış 

ve müttefıklerin kuvveti 
h kkıod kafi bir fikir ver· 
miştir. 

--o--

karşısmd• Bulg ri tanla be
r ber diğer Balk n devlet· 
lcrini de müşterek bir c phe 
h linde bulac ğıoa şüphe 
yoktur. 

Nitekim Balksn devletleri 
arasınd milşter~k bir cephe 

1 a • tesis temayüllerinin de rt-
tığı görülüyor. 

Her h ide Balkanı rd 
h v kar rmışhr. Bulutl r •• 

•• •• 
uş 

.,. -
ru u. günden güne kesafet peyd 

Londr (a. ) _ Dün Al- ediyor. ilkbahar doğru B I
k nlarda mühim h reketlere 

manların beı bombardım n 
tayy resi tahrip edilmiş ve 

buolard n dördü b va dafi 

topl nmız tarafınd n düşü
rillmüştfir. 

-~-o---

•• u -
• 
ıyo 

Et fiatleri gittikçe yük
s lmekt dir. D n eti 45·50, 
k uzu <-t ı 80 90, koyun eti 
60 65 kuru~n satılmaktadır. 
H • ıçt t: et fiatleri çok ucuz 
olduğu h luc ş hrimizde bu 
k d r yOhse)mesinin ~sbabı 
nlaıııılm mışbr. Eh mmİj etle 

belediyemizi nanın dikk .. 
tini celbederiz. 

intizar lazım geldiğine şüp 
he k lmıyor. 

--o--

. . .. 
ı em z n 

r ene · 
a liyeti. 

940 yılında müddiumumi· 
liğe 8978 evr k gelmiş 8437 
si intaç, 541 dedi yeni se
neye, Ağırcuzııy 411 dava
d D 294 dedi intaç ve 117 
si yeni yıla devredilmiştir. 

Birinci asliyede 561 dava, 
ikinci asliyede 780, üçüncü 
asliyede 728, birinci sulh 
ceıada 1651, ikinci sulh cc
zud 1576, üçüncü ulh ce
z d 1759, birinci sulh m h· 
kemesinde 632, ikinci hukük 
mahkemesinde 2572, ticaret 
mahkemesinde 369, Ahka
mı şah iye sulh huku mah 
kemesiude 1669, bHnci ulh 
hukuk m h~emcsinde 975, 

ikinci su h hukuk mnhkcme
siude 1023, üçüncü sulh hu-

k ukt 937 d:..va intaç edil
cdilmiştir. 

Bi inci Porgu hakimliğine 

383 tahkikat dosyesi gele
rek 333 adedi int ç edilmiş 
ve ellisi yeni seneye devre
dilmiştir. 

f kinci sorgu h kimliğine 
373 dosya gelmiş, 317 si 
int ç edilerek 56 adedi yeui 
seneye devrolunmuştur. 

icra dairelerine gelen 
20239 evr ktan 10562 si int ç 
ve 9677 si yeni seney devre
dilmiştir. 

-o--

Is i " a mu -
m el eri 

istimlak muameleleri hak
kınd bugün meri ve t tbik 

dilmckte ol n usull r 1295 
taıihli kar rname hükümle· 
riue istin d etmektedir. 

Bundan 60 sene evvel 
neşredilmiş olan bu k rar
nnmenin şüphesiz tadiie 

muhtaç nokt al n vardır. 
Bundan başka bug• ipo-
tekli gayri menkullerin is
timi-kine müteallik hususi 
bir hüküm de mevcut de· 
ğildir. 

Maliye Vekaleti milli em-
1 k müdürlüğü bu vaziyeti 
göz önüne alarak 1295 ta
r!bli kararnamenin 'ksikle
rrni t m mlam k mak dile, 
ıplid i hazırhkl l' mabiye
tiude baıı tetkiki rde bu
lunmnkt dır, 

lstanbul gazetelerinde ye
nı bir lstimlik kanunu ha
zırlam kt olduğuna dair 
intişar eden b berlerin bun
dan gal t olduğu nnJa~ıl· 
mışbr. 

--o--
Loıd Corcu 
karısı öldü. 
Lo ıdra, ( a.B ) - S bık 

b şvekil Loid Corcuo karısı 
dnn kı a bir hast lıkten 
sonra vefat etmiştir. 
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B. LEBIJ 
Z>;ta~~~~ 

Taş 
yar ak..-/ 

Jkiçeşmelikte Çirkin sok•; 
ğında H san eğlu MebOS' 
Gülfid n, bir 1 cak ıne•e' 
lesinden Mehmet oğlu Alit 
tn~la başmd n hafif surett• 
yar 1 dığınd n y alanoı•f 
br. 

--..-o---

u ak 
Fevzip şe bul1arrndn Ptfeb' 

met oğlu Uşaklı Cem 1 Şe':h 
gencin fızeriode bir kilo 6'J 
grnm ve 20 santigram esr• 
hulun rak ılınmış ve b•lr 
lmıd k nuui muamele 11 

pılmıştır. 

--'o--
v t r u• k 

Çorakk pı Hacıali c d~ ): 
sinde Ramazan oğlu tı 

Tathgöı ar ları ııçık boj•ı 
nan Ahmet oğlu MustafaO (. bı 
evine t rruz ettiği ve ~d ı, 
tafa Aliyi dövdüğündeo 1' Y• 
kalanmııtır. ~---o-- d 

Sarhoş u1' ~ 
K r ntin 188 ci sok•~~-~ 

Süleyman oğlu Burbao ~ di 
gun ve Tedik oğlo feftı' lb 
Düzgen s rhoş oldukları 1-
de bağırıp çağırmak sure~ :o 
rezalet çır kdıklarında ll r ' t 

kelanmışlardır. ~ b 

Ye i Navlıı~~ 
F'yatları ~ 

Müna • lat vekaleti A~: b 
padaki harp va.ziyetJ lı 
memlektimize yapmış old / b 
tesirleri nazarı itibara •

1
,; b 

Davlet demiryollun işlet~ b 
sinin yük navlunlarını biJ ~ 
kü şartlara uygun bir f' d 
de değiştirmeye karar 1e t 

miştfr. d 
Mlitehassis bir koıPİ~ k 

tar fından h zırlanao ~ 1 
n vlu t rifeieri icra '' b 
leri beyctin:n tasdikiO~I' 
zcdiimek üzere Başve~ 
seyk dilmiştir. 

--o---
Kamy nve 0 

istı{?i dağıt 
lacak 

lstanhul, (Hususi) ~ 
caret Vek leti kaıııY0 1, 
otomobil listiklerinİO ~ 
şekli etrafında vilayet' 

bir emir göndermişti'~ 
emre göre, bir iki gOıt 
dar şehrimize gelece~, 
2000 e yakın kaıPY0r 
otomobil listiği el• 
caktır. 


