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·f~_KUD E ı 
VE AÇIK 

:ill~tle~in 
tırrıyetıne 

0kanmayınız 

:,~ir ateştir ~dokanan 
1 Uakar ve kavurur 
l"ıa . 

- 21liz adalarının çarpan 
~~1c.,1 1klfalau pnrçalıyan sert 
>'l'•p~ •r olduğu, Afrikaya 
ıP' rıQd,•n akınların çöl kumla-

•ld,t kızgın gftneş altanda 
~bir ıcı bir seraptan b şk 
,Jl•tı hy. olmadıkı ve Ebram-

1 Ylpn önünde geçit resmi 
Y• kttlık ü:ıere gönderilerin 
d, ~llldan mez rların altın· 
tıı1c.ıe edt iatirehata kavuş· 
eıtrı''•rıru vey 1.but sayısız 

RADYO GAZETESiNDEN 
Bazı yab ncılar Romanya- f 

da tshsşşDt eden Alman or· 
dus11ııan hedefinirıin Yugos-

lavya ve S eJanih ten 2iyade 
boğ :ılar olduğucu ynzmQk
tadırlar. 

Türk hükumeti bütün ihti- r 
-..-~-

maileri göz önüne larak 
ordusunun büyük bir ı ıs-

mını T kya b valisinde 
toblamış ve çıkm sı muhte-

mel bütün teh\ikelere karşı 
vaziyet lmış buludmakta
dır. 

Türk milletinin karakteri 
ve Türk skerioin ne d are
ce muharip olduğunu geçen 

harpte muhtelif cephelerde 
döğüşen dost ve düşmanı rı 

P IK 
•• 

dövıi üş bu mil etin, 
azımdır. 1 ··şünmek 

Bu itibari Çelikten bir 

k le gibi duran Trakyamıza 

çatm k istiyen her haniİ 

bir kuvvet orada hudut bo

yund kırılmağa mahkum
dur. 

Bunu bütün dünya mif .. 
1 ti eri böyle bilmelidirler. 

Büyük harbin devam ettiği 

dört eue gibi uzun mlka

dele devresinde sekiz cep· 
hede döğüşcn bu milletin 

bir tek cephede ne gibi 
hnrikalar yaratacağından ise 

kimsenin ıerre kadar şüp

hesi olamaz. 

•~:.\•h~r kafileleri halinde 
" diat •re caddelrind~ ve Hin· 
f~ '-ıah~Dııı büyük şehirlerinin 
ı l'Hık~feın sokaklarında do· 
etı •0111 •~ı meydana çıktıktan 

tar fından pek"li bilinir ve 
t kdir edilir. Kahraman. as1<erlerimiz bfr yürüyü~ - esnasında 

Kafası k yaya çarpmak 

istiyen ve bu cesareti nef

sinde bulanler deneyebilir-

1 r. 

1 ttr,' fıoıdi ortaya yeni bir 
R_

0
"e çıkarıldı. 

~llll)tnınyıya asker yıgılıyor. 
\, ,,,. 

4t r11i •~tan tazyik olunuyor, 
J' &,ı~Oslıvya teş\•ik ediliyor, 

'lt11.'ıalardaa geçit isteniyor 
" ıre v . 
\.lt esaıre ... 

'/ bak~eıı giln yine bu mevzu 
t~ tıd, lQda yazdığımız bir ya· 
d h•tu kuvvetine, bileğine, 
,ıl lıı~y;'llııa güvenenlere, ''işte 
t~ b'iır •n, işte düşmarı 11 d iye 
ıJf! b'Ykı~ıştak,!bugün de tc:krar 
t' l\, 1Yotuz: 

1e dn1~:tılarındaki meydan ve 
t'l'a il Varken şuraya bu
d,11._ •aldıracağı propagan· 
~•t11

1 Y~P•nlar, o düşmana 
''"İtıi ~~ızlerini, mağlubiyet· 
~İr 1 taraf ve ilindan baş!n 

~il~>" Y•pınıı olmıyorlar. 
-•tı if '' başvekilinin beya· 
hfıeti:· eski Bulgar parti 
~•1c.•rıı ın beyanııamelerindeıı 
~?~llıa •ıı ıniaada 11 Bulgarlan 
ır ~~••ınlar11 dan ba1k11 
~lltı 11• ifade etmez. 

tı111, ~illa beraber, vatanla
~İıaia,' t 6rriyet ve istiklalle· 
1-t,~i ecavüze uğramasını •,t Y.eııter hep birlik ola· 
t 1 •ıl-h •ıı, il launa ve imanla· 
'd'ıc :Ütendik•erini ispat 
t., e bir vaziyete geldik
bL •oıı 
''ll~la '' Avnpanın bütnn 
)'dı •'•tıı aksedecek şu fer-

'-ti)I 0P•ra:ıalıdırlar: 
~it •t 'llerin hnrriyeti öyle 
'li h eıur ki ona dokunacak 
~.~~en yakacak ve ka

tır. 

--~---

/ngii.:z harp gemilerinden 

INGiLIZLERiN BÜYÜK • I a yanları 
BiR ZAFERi Ar avutlukta 

Tobruk Inv:iliz zay·~t~ 5~ bin 
A 1 ışıdır. 

Ve VUS Ur& • Londr (a. )-Askeri ma· 

Ya kuvvetleri bafillerden öğrenildi~ine 
gere Arnavutluk harbınde 

tarafında ital~anlar: 50 bin kişi zayi 
etmışlerdır. 

zaptedildi ltalyıınlar ise bu yekunu 
inkar ederek z yiatlarıuı cü-

AllDBD esirler arasında zi göste~k~ed~. 

üçte general vardır 
Londra, 22 (Londra rad

yosu 8.15) - Kahireden bil
diriliyor: 

lngili:ı: kıtaatı Tobrukun 
dıt istihklmlarını geç
miştir. Keıif kolları s kiz 
kilometre içeriye girmiştir. 
Alınan mtıhim miktarda esir-

Bulgar kabine
sinin ikinci 
toplantısı 

Sofya (a.a) - BuJg r ka· 
binesi ikinci toplantısını y -
pırak tetkiklerine devam 
etmiştir. Bu toplantıda bn
tnn nazırlarla beraber baı 

-------~--------------------------

Hit· 
• 1 

r, Musso- ~ Hindiçini ile 
müla tı Siyam arasın-

e d • muhasemat 
duracak mı? Nevyork (a.a) - Bura g • 

zetcleri Hiller-Mus olini mü-

lô atı h kkınd uzun uza· 
dıya tefsirler y par k diyor
lar ki : 

11Hitfer ile Mu.,solini hal· 
yaya yapıl cek yardımlar 
h kkınd bazı k rarl r al· 

mışlardır. Bunun için pek 
y kında müşterek bir taar
ruz beklenmektedir. 

ltaly y mühim miktarda 
Alm n kuvvetlerinin de 

sevkedildiği söylenmekte
dir. 

Bu hareketler ltalyan 
milleti üzerinde derin hi ler 
uy ndırmışhr.,. 

H uoi (a.a) - Fransız 
Hindiçini valii umumisi neş-
rettiği bir tebliğde: Siyam
dan gelen haberlere göre 
Siyamın tekrar Hindiçini ile 
temasa gelebilineceğioi ve 
Siyam ile muhasamat dura
cağını ve esasen bu iki 
memleket arasıdda harp ilin 
edilmiş veziyetin olmadığını 
bildirmiştir. 

Üatat ve Bestekar Mulalia 
Sabahaddin' in 

TUrk Öparatl 
Çok zengin bir kadro •• 

dekorlarla ycrın akıam 
"EFENiN AŞKI,, adlı milli 
opreti temsillerine baıhyor. I 

- Senin kulağına fısıldanacak çok şeylerim var. . . " 
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---
Tehli eı· ı e 

Barsak hasta ıkları 
e 

'" "' 

• • 

Sürgün - Mide de hazma y rıyr. n su· 
ların azlığından vey nişastalı şeylerin eri
yememesinden ıinir veya iç oynam ından 
nec set sulu vey az sulu, içinde erime· 
miş yemek kırıntıları olduğu h ide çıkar. 
Sürgünler bars k iltihaplarında, kara hum· 
ma, kanlı basar ve kolera gibi keskin 
hastalıklar veyahut verem, bars k kanseri 
barsak kurtları ve k na sidik karışması 
gibi eskimiş hastalıklar da ofur. 

Çocuklarda sürgün inek sütü, unlu ye· 
mekler ve çok yemekten ve çocuğu hazım 
avadanlıkların yakışmıyan yemeklerden 
veya bazım avadanlıklarının zaten bozuk 
olmasından ileri gelir. 

Yeni doğmuş çocukl rda koleralıların 
ıürgünti gibi ağar ve tehlikdi ürgünler 
ulur. Bu çeşit ürgünler ana sütüyle bes
lenmiş olanlarda görülmez. inek siltüyle 
beslenenlerde çok görülür. 

Çak iyi temizlenemiy n inek sütlerinde 
her hangi bir mikrobun bulunması bu ko
leraya benzer sürgünleri yapn. 

tt fı 

11 

Nasıl koruum lı? - Kolern ve tifo gibi 
hastalıkların !Ürgünleri bastehkl beraber 
iyi edilir. 

Diğer sürgünlerde y t kta yatmalı, tek
mil yemekleri keserek yalnız su içmeli. 
Sürgün azaldıktan sonra zerzevat suyu ve 
sonra yumurta, balık, et, zerzevat, kefir, 
yogurt gibi yemekler yemeli Hr. 

Karna sıcak bezler veya hardallı Uipalar 
koymalı. Bars ki rı temizlem ... k için baş
langıçta Hintyağı veya lngiliz tuzu gibi 
amel ilaçlan içmeli. Bundaıı ! onr su ptr· 
bizi yapmıh. 

Amel kesmek için bir çok ilaçl r var
dır. Mazı bizim evlerimizde d ıima kullanı
lır. 

Mazıyı toz ederler ve şekerle karıştırıp 
hastay yedirirler. 

Sürgünün sebebi ortadan kalkmııdıkç 
kesilemez. 

( HALKIN SESi ) 

Belediye şehrimizin imar 
işlerilcrine büyük bir ehem-

miyet vermektedir. Şehir 

dahilinde yapılmakta olan 

kanalizasyon işlerine büyük 
bir sür'at verilmektedir. • 

Kar ntina hutabanesinin 
ark sında yapılmakta olan 

liğımdn ikmal edilmek üze
redir. 

--o--
la~e t şkilit 

kadrosu 
Ankara (Hususi) - Tica· 

ret vekileti hazırlanmış bu-

lun n iaşe teşkilata k drosu· 

nu icra vekilleri heyetinin 
tasvibine arzedilmiştir. 

---o---
Gidenler 

Mardin mebusu doktor Ali 
Rıza Levent, Ankaraya, 

Konya mebusu B. Ali Rıza 

Türel, lzmir mebuıu Bu. 

Şehime Yunus lstanbula 
gitmişletdir. 

• 
ı şışesıne 

su dol umuş 
Kömürcülerde Hasan oğlu 

Hüseyin, bir kiloluk rakı 

~işesine gu doldurup ağzını 
mühürleyerek rakı diye 

Şükrü oğlu pastırmacı Ham

zaya 100 kuruşa satmak 

auretile dolandırdığından 
yakalanmıştır. 

--o--
Kasatura 
taşmak 

Kemerde Umumhane so · 
k ğında Süleyman oğJu Hü-

seyinin üzerinde bir kas -
tura bulun rak alınmıştır. 

--o--
Kadı 

dövü mez 
Kemerde Yenr mahallede 

Rasim oğlu Yaşar, bili sebep 

Osman karısı Halimeye to· 
kat vurmak suretile iki di
şini kırdığından yakalan• 
mışhr-

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

dil • 
ismet paşa Lulvarında yaptırılmakta olan bir bin nın te

mellerinden çıkan suyu motorla caddeye atıldığı ve bu su
ların cumhuriyet meyduntndad kıvr1larak inhisarlar idare
sinin önüne geldiğini ve orada bulunan belediye deposunun 
önünde biriktiği ve oradan gelip geçmek zaruretinde k a· 
lan Ticaret lisesi talebeleriyle, o civarda işleyen melenin 
mürur ve uburuna mani teşkil ettiği habe veril ıyor. Bu 
suyun denize akıtılm sı ve z ten göl halini alan bu yerin 
kurları imasını rica ediyorlar. 

HALKIN SESi SESiDiR 
Onun için evvel sebebini kaldırın lıdır. IJ=w""""'""""uw'"ll.UW' 

1
, 

Yeni doğan çocuklarda ü gün olunc 
hemen sütü kesmeli, çocuğa bir kaşık ba- ~ ~ BO 

1 dem yağı yağı v c ya Hint yağı iç irmc iL iim11EDllllll!l2z:::B!l!ED-ll!l'!iD1-ınii iill-mD11121~--miB:illl-m 

Ondan ıonra hafif şekerli st lar vermeli .. 
Çocuiuu karnını sıc k tutmalı ve sürğü· 
nün çocuğu öldürebilecek bir hastalık ol· 
duğunu düşünmeli ve hemen hekime mü
racaat etmelidir. 

(!) Bu kıymetli yazıyı doktor ü!ldt 
bay Şükrü Kamilin kıymetli kalemin+: 
medyunuz .. 

-
Mobilya 

Sonu Var -

-. ~. 

Boyaları •Geldi 

18.00 Prc.gram ve memle· 
ket saat ay rı, 18.03 Müzik 
pi. 18.30 Konuşm (Dış po· 
!itik bildi eleı i..) 18.45 Ço
cuk s ati, 19.15 Müzik: Ço
cuklar için, 19.30 Memlekft 
s at ayarı ve ajans hBber-

leri, 12.45 Müzik: F sıl he
yeti, 20.15 Radyo g zetesi, 
20.45 Müzik: Radyo saz 
heyeti, 21.10 Konuşm .• 
21 26 Müzik: Koşm ve 
semalar.. 21.45 Müzik: Ri
yasetıcumhur b ndosu, 22,30 
M .. mleket saat ay rı, j ns 
haberleri, borsalar, fiatleri .• 
22 45 ~üzi !s pl. 23 25 23.30 
Yarınki progıem ve kapa-
1 ış .. 

15-36 kuruştan 2423 çuval 
üzüm, 6-14 kuruştan 2771 
çuval incir, 9,25 kuruıt D 

11 çu 1 nohud, 63 75 ku-

ruştan 144 balya pamuk, 
29,50·30 kuruştan 250 çuval 
susam satılmıştır. 

---o---
1 taBıbu 
iı ün i catı 

m ediyor 
Ist nbul - Dlln 500 bin 

liralıl{ tüt tın Alm nyay , 100 

bin kilo tütün lngiltereyc ihraç 

1 
olunmuştur. Diinkü ihracat 
890 bin Jiralık idi. 

--- -
ezacı başı 

Kolo!ly ("Sans, podra, ve kremleri 
Türkiyemi.ırle misli olmayan bu en en
fes kokul r hiç şüpbesiz kristal şişeler 
u.ıodero aaıbal jlarilc B yram v~ yılbaşı 
hediy 1 rimizin daim olduğu gibı b -
şıod i•lecektir. 

Bınzer isimleri!• taklitlerin aldınm ıyı 

22 - 2 lncl klaun 1941 
' 

ALMAN 1 
CASU LAAI 
A AiKADA,--
Ve ~inanların P şlnr Bıral<· 

mıyan lngillzler i, 
di 

Yazan: Halil Zeki Oıaı,:. t, (51) 

di M rteo elli yaşlarında, şişmanca bir tip 
idi. ilk sorguya verdiği cevapta caauslui• 
i:;air hiç maili Dab olmadığını söyledi. Haaı
burgda doğmuş, Alman bahriyesinin harP 
gemilerinde hizmet etmiş olan bu mıfİ 
gözlü ada.n harbı umumide lugilizlere esir 
düşmüş, Almanyaya avdetinde artık AlmaO 
bahriyesioi mevcut bulmıyarak bir Ameri· 
kan vapuruna makineci olarak girmittİ· 
1932 de Amerikan tabiiyetine girdi ve •Y- le 
ni zamada Amerikan zabitleri arasında bir •i 
mevki aldı. 

B y Turru Martenc dönerek ve mektubu 
göstererek: ~i 

- Bakınız Sluster siıe rica ediyor. Top" l 
ladığmız maili iil&tı matmazel Y enniye ver- ~. 
menizi istiyor. Ayni zamanda T.S.F. poı· 
taları ve Rusya konsoloıhanesiyle olan bir tll 
münasebetten de bahsediyor ve siıdeO 
buna d ir de malumat bekliyer. Dedi. 

Marten düşündü ve cevap verdi: 
- Bu mektuplar benim değildir. Bu

nuu başka birine yazıldığını zannederim Zi
ra benim bu planlarda haberim yoktur. 

- Fakat, sizin isminiz madmazelln c_ .. 
suslara dair olan karnesinde olduğu gibi 
Rumrihin karnesinde de vardır. Madmaıe" 
lin zaptolunan ifadesi de bunu teyid 
etmektedir. Ve sizin tayyare gemilerinio 
planlarını tedarik edeceğinizi vadettiğioiı 
de münderiçtir. Sizin madmazele verdiği· 
niz bir mektuptan da sizin Spielmıa ile 
temasınız anlaşılıyor. 

M rten bütün bunları soğuk kanlıh ki• 
dinledikten sonra şu cevabı verdi: 

- Madmazel aldanıyor. Burada hakiki 
bir nokta varsa o da madmazelin Sluıter 
ile beni ziyaret etmiş olmalarıdır. Ki beo 
bu iki ş hsı da ancak o zaman i k def• 
gördüm. 

Bu da 938 yılının ilk ayında olmuştur· 
Oal r benim op rtmana geldikleri zam•ll 
bir arkadaşlarını aradaki rını söylemişler" 
di. Oıılarla dereden tepeden b hsettik. Si
y si konuşmadılc 

Gcı çi tayyarelerden, radyoların kı•• 
daJgalarınd n babstttik. Fakat ben bu ko" 
nuŞW .l)l sırf ticari bir şekil olarak telikkİ 
ettim. 

- Ya Rus konsoloshanesi ile neni• 
var? 

- Ool r bana konso!oıbane ile temas• 
giıişmek istediklerini söylediler. Ben d• 
bu koasolo.&haneye devam eden bir ark•' 
daşıml t nışttrm ğı vadettim. Zira belt h 
Slusterin Rusya ile tic rette bulunacağıst• 
tahmin etmiştim. 

- Size mükafat vadinde bu.lunmadıl•' 
mı? 

- Evet. her ma.fımat için bana zahOJe· 
timi ödiyece ferini de s5ylediler. 

- Pek ala ya laıptao ftyfere ol•,, 
mektubunuza ne oiyeceksioiz? 

- Bu mektup beniı.n Hamburgdaki bİ' 
raderime ait bir mektup idi. Aile işleriO' 
den b şka bir şeyi muhtevi değildi. 

- Öyle ise y lıncılığı meydana çıkar•" 
m kineyı size tatbik etmemize raıi oııır 
musunuz? 

- Evet, mnalm mnuniye. 
De hll makine Martenin koluna takıld~ 

ve kedisine cnc~k bir iki şey sorulmuı idi 
ki dNhal fu lattı. Her şeyi itirafa mecbof 
oldu. 
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~ .. ~.: .. !.'.~ .. ~}.~ .. ~? .. ~! -~· .. L .. J.. l~i!U~~~tes!ndetl ~ O R RAZI DİKEN, 
İlirsiniz ki, Bay Irf an ben Amerika umu- H A B E R L E R İ !~Z_l _·G_ÜL 

kimse ile bir yere mi efkar Al- Pazara yapıla. Benim modam 
" gitmem.. man aley-

iat,,~~:~11111 mı? Şimdi siz, yan Hayriye, arkadaıınızın hindedir •• 
cak spor mü
sabakaları 

Meyhaneden çıkarım 
Gene elimde şişe 

diy0r z oturunuz, ben gi- kocasıyım. 
t'dyouın: ~aten beş dakika - iyi yı, bir gün hep 

p dik. 1 duıhyeceğiz diye gel- beraber geliriz, ı:zinle be· 
1 , tte o da bitti. raber gitmek hiç olur şey 
,.. ~el C•nıaı ne olur. Bu gü- değil. · 

itced B · l b b 1 p ...._ G c yatılır mı? - enım e era er ge -
,i İtitıJ 1~ce yarısı sokakta meyiniz, ıiz yalnız gidiniz. 
jr ok ~ ••laıamın hiç manaıı Ben sonra gelirim. Size ora~ 
f~ 8 •y lrfıu.. da tesadüf etmiş olurum. 
J ltyi ''.~11 Hayriye son cüm- Hayriye sinirli sinirli gül-. () ı· d .. 1• '''•d Y ıyerek yuzumeğe u: 
" •eııı,t 1• Bay .irfan ister is- - Böyle dalıveralar yap-

ir ~itdeaı ~~u takip etti. Yolda mağa ne mecburiyet var 
'ıiı ı»'b~ıre aklı başına gel- bay Idao? Bir kadın yalnız 

u "' ı: bir eğlence yerine gider mi? 

t111'~•llıbi çok delilik et- Hem siz bana iyi dersler 
' Qeıı· ff vermegv e kalk-taoız amma, h lı 1 

• • ediniz, bayın, 
" . -ıayrıyenin ellerini tüt- kaflmın bu dersleri almağa 

hiç kabiliyeti yok. 
ır li,)ri 
0 Nletiaı· Ye biraz huşunetle 

ltaı, : 1 çekti. Çok ciddi bir 

...... 8• 
''"""· •

1
' daha tekerrür et-11" ......... • 

i- tt,ll, Gı rica ederim bay 
htı~111 6rGyoraun•z ki ka-

.. ~... '' kadışıyım ve ko-
~)le •rkadı111ıaız. Ben 

.. ~~ dhye tahammül ede
b 

1 td' Q' ı. 
t )aıa li . . 
r" ltf •yrıye efe iHer-

is •), ~"· ne hınzır kadın, 
i- () 

30
Yleniyordu. 

le aıa i'~tedep itibaren ba
-Yte~ı 'Yrlye ziyaretlerini 

~
t~\ı ~ftirdi. irfanla ancak 
ıı. 1 1l tıyet oldukça, başk•

i ~ i .hııuıda belli etme
~iJ~111 iÖrüştü. Bir daki-

11 ~'ita, ~•lnız kalmamağı 
fa t~ell 81r aün lstanbulı 

h1ı litrerıde karşılaştılar. 
r. • ~')d 'Yriye yeni bir şe· 
o t ''Yi •ıı vermemek için 
r 'ııı il ll1ıutmuı görllndü .. 
tİ" l tı•ııa1 ttaketle sellmladt .. 

"'h . •ordu, lıfan da ona 
il L 

11ldi"' • ö a S Qetid i•nı sordu. te-
0.. .?lltl e~ konuıtular. 
ki 11 bit bırden bire, çok 

l' •k!~y ıöyler gibi: 

irfan çapkın çapkın gü
lerek : 

- Ah, bir parça kabili
yeti ~lsa, ben ona dıba ·ne~ 
dersler veririm amma::--

- Siz muzır adamsınız, 
bay irfan .. 

- Ne yapayım? EHmde 
değil, bana darılmayım. 
Yumruğuyle baıına vurı-f 

rak: 

- Sizi ne gördüm, · bil· 
mem ki, buraya nereden 
geldin bu sene? Beni hasta 
e!tiniz. Ne olduysa oldu.Ne 
olvr, inat etmeyin, beni kır
mayıo .. Koca bahçede bizi 
kim görecek! Birer bira içe· 
riz, bundan ne çıkar? 

················ 
- Of, ne inat fe}mişsi

niz bay Hayriye, ben sizi 
hiç böyl~ zanoetmemiştim .. 

- Sonu var -

50 yaşından 
sonra ekmek 

yememeli 
i• ttı:ıı ıl!l bahçesine teş-

~tih '~ aıisiniz. bayan Bir Fransız doktoruna gö-
')tiy tdi. re, çok yaıamak için ek-

imiş! 

l ,k . ••ıırmııti: mek yeme müddetini üçe 
'Y•tıı ~IZl bahçesinde ne ayırmalı imiı. Çocukluktan 

' ~~ •y irfan? otuz yaşına kadar ekmek 
ti~. leriz, birer bira yememeli imiş. Otuzdan el-
&· ı· li ya~ına kadar siyah köy 

1.. l lt&İaf L• y 

r ~ ıı:ı~,, . ız "'• bay irfan ekmeğini az miktarda ye· 
· •le bir yere git- mek caiz imiı. EIJi yaııadan 

e· Q,tı k• sonra hiç ekmek yememek 
"" 

1
1llse miyim, ba · ömrün uzamasını temin eder. 

:. ,~, ...... O .. Liii~iYAsr·ı 
C~acı K. KArJllL AKTAŞ'ın ı o· 

~AHESERI : 

~".... H I L A L E C Z A N E S i f 1~\jl(u .. '.fi ...................................... .... 

~ "tt: "41EZUNU D F h • 1 k ~-~i h't ÔZONARAT r. a rı şı 
~~.:ttlıva) ve emllk icla- lzmir Memleket lıaatanul 

• v Rontlren mütehuı111 ~ '•"1, • Hnayi er• 
)ı t,,\h •ahlplerini ta- Rontken ve Elelfrırik tedaYlıl 

Cld ede. Orta yapılır. ikinci Be7ier Sokak 
•. IZMIR 9 N 

Radyo gazetesine göre 
Hitler-Mussolini mülakatın· 
da İtalyan baş'" ekilinin İtal
yanın içinde bulunduğu feçi 
vaziyet karşısında Almanya
nın daha geniş ölçüde yar
dımını temin etmek istediği 
bütün dünya gazetelerince 
tebarüz ettiı ilmektedir. ltal
yanın siyasi, iktisadi ve 
askeri vaziyeti büyük bir 
_sık:n!ı içind dir. 

Almanyadan yardım te· 
min etmek ve bunu italyan 
halkına hazmettirmek için 
lngilterenio her tarafı ihmal 
ederek bütün ağırhğiyle 
İtalya üzerine yüklendiğini 
italvan gazeteleri yazmakta
dırlar. 

Amerikada umumi ef kiran 
gittikçe Almanya aleyhine 
dönmesinin bir i~reti San 
Fraoıiskoda cereyan eden 
bir hidiıedir. Burada Alman 
koasoloshanesinin bayrağı 
iki Amerikan bahriyelisi 
tarafından indirilerek yırtıl
mışbr. 

Hadise tıpkı 1914 har
binde olduğu gibi Alman 
aleyhdarhğı havasının Ame
rikada esmeğe başladığını 
göstermektedir. 1914 har
binde yuha o dereceyi bul
muştur ki bir kıç Alman 
Amerikadı linç edilmişti. O 
zaman Amerikan umumi ef. 
karının bu şiddetli tezahür
leri Amerikanın harbe iıti
rakinin ehemmiyetli imille
rinden biri olmuıtur. 

Romanyıdan gelen haber· 
lere göre bu memlekette bir 
iıyan hareketi başlamıştır. 
Haber ilk önce Sofyadan 
verilmiş ve diğer kaynaklar
dan teyit edilmiştir. isyanın 
hali hazır idaresini istihdaf 
ettiği anlaşılıyor. Hatti bu
na teıebbüı edenlerin bazı 
halk sınıflarından yardım 
gören Demir muhafızların 
bir zümresi olduğu bildiril
mektedir. 

--o----
Belediyenin 
941 büdçesi 

Belediye 94 l mali bütçe
sini hazırJamağa başlamış
tır. 

Bütçe Nisau devrfSinde 
meclisd~n çıkacaktır. 

BU HAFTA 

TAYY ·RE 
SlNEMASINDA 
T•lefon: 3646 

Bu hafta yapılacak olan 
lik maçlerı şunlardır: 

lkioci takımlar arasında 
saat 10 da Göztep e - Altay, 
hakem: Atıf, yan hakemler 
0Jman, Faruk, saat 12 de 
Karşıyaka - Ateş, ha \tem 
Osaıan, yan hakem ler Mus· 
tafa, Aliied di'l. 

Birinci hık1mla r aras ı nd ı 
saı.t 14 te Göztcp :? - Alta y , 
hakem: E•rnt, y n ba!•eml t r 
Afıf, Mustafa Şenkal, ~ ırn t 
16 da Karşıya ka - Atr ş , h a 
kem M. Balöz, ya n bal~em 
ler: M. Bayra, Alôt>ddln. 

--o----
Matbua um m 
ımüdürlüğü m t 
baa kuruyor 
Ankara - Matbuat umum 

müdürlüğü \Jluı matbaasının 
bazı makinelerini satın ala
rak bir matba11 kurmak te
şebbüsüne girişmiştir. Bu 
maksatla Hacıbayramda bir 
de matbaa binası temin 
olunmuştur. Umum müdür
lüğün matbaa kurulduktan 
sonra t esimli haftalık bir 
mecmua neşreylemesi muh
temeldir. 

--o--
8. Mussolini 

ve Ciano 
Roma (a.a)-8. Mussolini 

B. Hitlerle görüıtüktea ıon
ra bu sabah refakatinde 
hariciye nazırı Kont Ciano 
olduğu halde Romaya avd~t 
etmişlerdir. 

Esrar satmak 
lkiçeşmelik, Beştepelerde 

Hüıeyin oğlu Arap Alinin 
Hatice adında bir kadına 
90 santigram urar sattığı 
görülerek yakalanmıştır. 

--o--
Voj dağlarında 

Bu dağların bazı uzak köy
lerinde ahaliden biri ölünce, 
hemen şilteaini alıyorlar, bü
yük bir yolun üstüne götii
rüp yakıyorlar. 

Ateşin etrafını kuşatın 
halk, bilyük bir h•yecan 
içinde, alevin ne tarafa doğ
ru gittiğine bakıyor ve du
manıo gittiği tarafta bulu
nan adımın o sene ölt>ce
ğine hükmediliyor. 

Hiç durmadan atarım 
Ters görsem de dünyayı 

Güzel bir kız görünce 
Çapkın, çapkın bakanm 
Oda gözü süzünce 
Ben yakarım abayı 

Baıı gece yarıdan 
Sonra gitsem de eve 
Korkmam o gün karıdan 
Yirim diye sopayı 

EvJi gibi düşünmem 
-Etr&f Jıca her şeyi 

Ben 'kendime eş yaptım 
Cebimdeki şişeyi 

Kolonya, esans değil 
Şarapla kokar odam 

Ayıplaman dostlarım 
Bu da benim bir modam 

BatmazdikeD 

Fiat mürakabe 
komisyonu. 
Vilayet mürakabe komis

yonu dün Vali B. Fuat Tuk· 

saha başkanlığında toplan
mııtır ve bu toplanbda 

buğday ve un işlerile meı

gul olunmuştur. 

Un ve buğdayluın tevıii 

esasları da tetkik edilerek 

dün bir tamim bızırlanmıı 

ve alakalı makamlarla na· 

biye müdürlüklerine hemen 
gönderilmiştir. 

Çindeki komü· 
nist ordu 

Hoagkong, (a.a) - Çin 
komünist partisi taraftarı 

olan Siaa mahfillerine Çin· 

deki komünist kaynakların· 

dan gelen ha.berlere göre 
dördüncü Çin ordusu adı 
Çin komünist ordusunun 

tasfiyesi esnasında bu ordu

dan 4000 kişi ölmüş veya 

yaralanmııtır. 8000 kom&· 
nist asker ile hükümetin 20 
fırkası arasında cereyan 

eden muharebe 9 gün ıllr· 

müştür. Komünist general 
Hınying ölmüı ve baıku-

mandaa Yehting de yaralı 
ol rak hükümet kuvvetleri 
tarafından esir alınmıştır. 

TURK DONA 1MASININ 
PREVEZE ZAFERi NETiCESi 

E!ki Veoediği yıpratan siyasi ihtilaflar, Kadın 
entrikaları .. Cinayetler .. Kınlı ihtililler 

BARBAROS devrinde VENEDIK 
BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ T ARIHI FiLM 

Ayrıca 1 H E: R K O L 1 Fransııca Sözlü 
Matineler : 2-5-8.15 Cumartesi Pazar Onleri 12.30 da ilive ıeanıı 



SAHiFE 4 

Kenedi 
'eliyor ki: 

ııman kuvvetleri inui
liz kuvvetlerinden 

üstün değildir. 
V •ıington ( a.a ) - Bay 

K~aedi beyanatta bulanarak 
demiıtir ki: 

Bazı lngiliz ıiyasi adam· 
laıının fikrine göre Amerika 
harbe girerse lngiltereye 
yapılmakta olan yardımın 
yavaşlıyacığı ve diğer bir 
kısmının ise Amerikanın 
derhal harbe girmesi iktiza 
ettiğini söylemektedi!ler. 

Eski elçi kendi sözlerini 
ıunlarla bitirmiştir. 

Alman hava kuvvetleri 
lngiliz kuvvatlerinden üstün 
deiildir. 

Zira 300 bin kişilik bir 
İngiliz heyeti seferiyesine 
bir ıey yapmamııtır. Ve 
b&yle bir iktidara malik ol· 
du1' lirın da ispat ıed~me· 
mitlerdir. 

--o---
300 milyon do
larlık tahsisat 

kabul etti. 
V aıiagton (a.a) - Ame· 

rika mebusan meclisi, do· 
aanma ve hava hücumlarına 
karşı 300 milyon dolarlık 
bir tahsisat kabul etmiştir. 

--o--
Japon impara
toru 8. Ruz
velti tebrik 

etti. 
Tokyo (a.a) - 8. Ruıvel

tia üçüncü defa olarak bir
leşik devletler reisicümhuru 
ııfatiyle işe b şlaması üze
rine Japonya imparatoru 
kendiıine bir tebrik !elgrnfı 
göadermittir. 

--o-----
Bir lsveç iktı· 

sat şirketi 
Moskovada 
Moıkova (ı.a) - (Tas) 

ajanııı tarafından bildirildi
rildiğiae gllre laviçre milli 
iktısat nezareti dış ticaret 
murahhası Ebrouıı. riyes" ti 
af tında bir f sviçı c ticard 
heyeti 20 ikiuci kinunda 
Moskovaya muvoselit etmiş
tir. 

--o---
Motör kayışını 

çalmış 
inhisarlar fabrikasında Ali 

oğlu amele Kamil fabriknya 

ait motör kayışlarını çaldı· 
ğından mesruk rşya ile bir
likte yakalanmııtır. 

8. Çörçil 
Beyanatta 
Bul du 

Londra (a.a) - Avam 
k marasında harp gayeleri 
hakkında beyanatta bulun
ması hususunda yapılan bir 
teklif üzerine söz alan baş
vekil B. Çöı çil ezcOmle şun· 
Jarı ıöylemittir: 

- Gerek lngilterede ge· 
rek [ecnebi memleketlerde 
ve bilhassa Amerikada bu
lunan bütün klı başında 
insanlar hangi prenşipler ve 
davalar uğrunda Nari istib
dadına karşı bu cidale gi
riştiğimizi çoktan ve gayet 
ıyı anlamış bulunuyorlar. 
(Alkışlar) 

lngiliz hükumeti zaferi· 
mize ve bugün Alman bo
yunduruğu albnd yere ıe· 
rilmiş bulunan milletleri~ 
kurtarılm l!llDB m{!fit o}abi· 
lecck bir beyanatta bulun· 
ml\k için daima bir fırsat 
kollamıştır. 

Fakat, bugOa ıözlerime 
her hangi bir şey illve ede· 
c ek vaziyette değilim. 

--o----
Fransızların 
Mareşale 

itimadı var 
Bera (•.a) - Peten·Laval 

görüşmesi münasebetiyle La 
Suiı gazetesi Fransız mille
tinin Mareş•le itimat ettiği· 
ni ve vakti gelince devlet 
reisinin beyanatta bulunaca· 
ğını yazmaktadır. 

---o---
lngilizlerin 
büyük bir 

zafe i 
-Ba,tarafr 1 inci sahifede -

lerin arasıod 3 de general 
mevcuttur. Muvaffakıyetli 

harekat dev oı etmekted r. 
Londra (a.a)-Avuıtralya 

başkumandanının bildirdiği 
bir telgraft Tobruk düş
müştür. 

Bu büyük zaferde Avus· 
turaly ordusu da hücuma işti· 
rak etmiştir. 

Londra ( a a ) - Tobruk 
çivarında sekiz gilnden beri 
devam eden kum fırtınası 
yüzünden ancak bir buçuk 
metre ilerisini görmek kabil 

oluyordu. lngiliz ve Avustural· 
ya kuvvetleri sarı kum f1rh
nası içinde ilerlemiılerdir. 

Harekat ihtimamla hazır· 
lanmıştı. lagiliz keşif kolları 
gece italynn iıtihkimlarında 
keşifler yapmışlardır. 

Bu kfşif kolları istihklm
laran önüode büyük tuzak· 
lar göı ülmüılerdi. Bu 
tuz · lar çok derinidir. 

içine merdivenle inmek 
kabil olmaktadır. 
Tobruğun etrafı 50 kilo· 

metre s ha tel ~rail ile ie· 
rilmişti. 

Romany da J 

vaz·vet 1 
Bnkreş, (a.a) - Gızde

ler Alman ordusu subayla-

rından binbaşı Dörinin katli 
milnasebetile bir teblij' neş-

retmişlerdir. Resmi gazetede 
intiıar eden bir kararnameye 

gore bundan böyle Rom•n
yada bulunan Alman kıtala· 

rına mensup askerlerin ta· 
ammüden katli halinde müc-

rimler idam cezası ile tec
ziye edileceklerdir. 

Jandarma milfrezeleri so
kaklarda devriye dolaşmak-

tadar. Baıı nezaretler askeri 
muhafaıa altına alanmıştır. 

Devlet merkezinde aükünet 
vardır. 

Bükreş, 21 (a.a) - Tkh· 
sisatı mesturenin mahalli 

sarfını göstermiyen eski 
başvek 1 ve nazırlardan ve 

yüksek memurlardan on 
yedi kişinin emlilline vaz'ı· 
yet edilmiştir. 

Bükr ş ( .a) - Başveldl 
antoneı ko Alman ıubayı 

Durioge karşı y pılan ıui· 

kasta alınca katilin isticva· 

bı biter bitmez divanı harp

te muhakeme ve derhal 
idama ~ hk üm edilmesini 

emrettiğini Alman elçisine 
bildirmiştir. 

tik tabkikl!t suikast fai· 
linin Türk pasaportu ile 

ile Romanyaya girmiş ve 
Yunanlı olduğunu belli tt· 
tiğinden Bükreş Yunan ko

lonisine mensup on mühim 
şahıs tevkif edilmiştir. 

Rumen poyitah tında sui
lleat kuvvetli bir heyecan 
tevlit etmi~tir. 

--o--
Malta üze inde 

19 man 
Tayyares· 
Düşürü dü 

Londra (a.o) - Maltadan 

dün geç vakit resmen bildi

rildiğine ıöre pazar gürı ü 
Malta adasına yapılan hava 

akım esnasında 19 Atman 
tayyar~si düşürülmüştür. 

--o---
Dinamo ve mo
tör satmak is

tiyorlar. 
Stokholm ticaret ateşeli· 

ğimizden ticmret odasına 

gelen bir mektupta Kopen
hagda büyOk bir firmanın 

ıerbeıt döviz ye takas yo· 
liyle her türlil motör ve di-

namolar ihraç etmek iste· 
diğiui, ithalit tacirlerimizin 

keyfiyetten haberdar edil· 
melerini iıtemlttir. 

22 • 2 lacı kinan 1941 

Tütün p'v s l 

Sattış yirmi mil onu buldu 
Tütün piyasası ümit verici bir şekilde inkişaf eylemek· 

tedir. 
ilk parti mallar satıldıktan sonra nbşlar1U biraz dahi 

bati yürümekte olmasını tabii bir vaziyet olarak karşılamak 
lazım dar. 

Tütün alıcıları arasında kuvvetli bir rekabet başlamış• 
• 

tır. 

Bilhassa üçüncü ve dörd6adiı nevi tütünler üzerinde faı• 
la talep vardır.j 

Küçük bazı alıcılar henüz tütün satan almamıılard1r.Bu11· 
luın de piyasaya iştirakleri ve mübayaatta bulunmaları 
temin edilmiştir. 

Mmtaka ticaret müdürü B. Mehmet Ali Etem ve merkeS 
tütün raportörü B. Fikri Soyer dün piyasada bazı tetkik• llt 

lerde bulunmuşlardır. İtat 
Dün valimiz de ticaret mildürlOğfinde tütlin mevzuiyl• 1•tı 

alakadar olmuştur. '•k 
·satış yirmi milyon kiloya baliğ olmuttur. 

t tür 
Müzesi 

Belediyede Atatlbk mil· 
:ıe i hnırlık) rı bir bayii 
ilerlemiştir. 

Bu müze fuar :ıamanına 
yetiştirilecek ve çok zengin 
olacakhr. 

---o---
1941 Fuarı 
941 fuarı hazarlıklarına 

)>elediyede devam olunmakN 
tadar 

Fuarda bir çok yenilikler 
ve yollar yapılacaktır, Mü· 
oakalat vekili 8 y Cevdet 
Kerim lucedayı lzmirde ya· 
pıJaıı temaslar sırasında 941 
fuarını ziyarete gelecek yol· 
culara devletin bava, kara 
ve deniz nakil vasıtalarında 
yapilaccık tenzilat işleri gö • 
rüş61müştür. 

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

a c lı ve 
Spor 

Havacılık ve Spor mec· 
munsııa 278 nci !Ul)iSI ·nti
ş r etmiştir. Okuyucuları 

mıza t vsiye ederiz. 

---o---
lskenderunda 

lskenderunda deniz ve 
kara yolhıırife yapılacak uak· 
Jiyr.tın tahmil ve tabliye 
işlerile meşgul olmak üzere 
büyük bir şirket teşekkül 
etmek üzeredir. 

lsveçte 
Hazırlık 

Stokbolm (a.a) - Parla· 
mentoya 266 milyon kuron· 
luk muazzam bütçe tevdi 
edilmittir. Bütçede harp mal
zemesi mübayaasına mühim 
paralar tahsis edilmiıtir. 

Topçuya 45 milyon, ha•a· 
cıhğa 30 milyon, sahil deniz 
kuvvetlerine 18 milyou ve 
kışlalar inıasına da 26 mil· 
yon kuron ayrılmııtar. 

ı • 

Matbuat hülasaıarı 
11 

ULUS: 

Akdenizde Almanlar 
Falih Rıfkı Atay 

Afrika ve Arnavutluk boı· 
gunları ltalyayı dahili bil 
buhranın tehlikeli çalkantıdfJ 
içine atm•ştlr. ltalyan kan• 1 

te 
k,t 
ket 
b,, 
t6( 

Ct 
takatsıı kalmıştlr. ltalY~' Sid 
Alman yardımını, hem Jagı· l 
liz bava hücumlarına k•'" aı0 
daha iyi korunabilmek, bellJ il ~ 
de lngilizlere karşı Akdi' • ' 

O' •1t 
aizde zarar vermek, bu • , Ol 
retle, Arnavutluğu ve Tob ... 
ruku kurtarmasa bile, reJ1

1 
~ 

mini kurtarmak için daf1 ~ 
etm~k gibi, gurur kır•'1' ~ili 
itib r tüketici bir fedaki'' n 
hkta bulunmuş olabilir. s~ r· 
Italya içio, zafere doğru b• ~p 
hamle değil, bir müdaf a•~ 1.~ nzı olmak tevekkülü tef~~ ı ı 
eder. Muharrir Gayda, Jt• tt 
yaDID vazifcai, harbin kafir 
1 rına, meş kka.tlerine 1'~, :~ 
lao rak, karşısında aıüdJ" ı 
olduğu kadar düşmEn k~~ dr· 
vetiai tutmak ve bu sure r d11 
Alman zaferine yardun ~ )e 

mek olduğunu yazıyor: / ri 
fikrin, bugün, ileri ıürOIO' '• 

ancak mümkün olaP .:lı d, 
nmzuet olmayıp da ba1'1 '/ı c, 
oldL!ğu kabul edilse bil'" te 
hizmet Alman yardımı ~ 
mcksızın, yani AlmaDy• ti d 
mil bava kuvvetleri ile g A ~ 
cephesinde bırakılarak '~ )1ı 
pılarak yapılmak şartı it 
f uydah olabilirdi. it' l 
şımdilik, lngiltereden f ,; 
Almanyaya çektiriyor• ~ 

Kalkan oytı~ ~ 
logiliı Güyanı yerlile!' , 

en çok tercih ettikler' P 
lence kalkan oyunuo"'; I 
kişi ellerinde kalka11l~~ 
duğu halde karoı l~ ~I 
geçer, kalkanlarl bır 
dokundararak iterler• il' 
ıisi diğerinin kalkaP1 ,, 

riletirae, o i•lip ıayıb 


