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INGILIZ 
~ Siyasetinin 
1-~ll\raff akı yet 
,t· Sırlarından 
."' l 11

1iliz ~rdusu~un Seydi 
acil· tuğ •ranı, Bardıya ve Tob-
k•' k,hıaıı zaptında gösterdiği 
· de•t''01•ohk ve fedakirlık 
•• •ııl ııın •rı dilşman matbuatı 
~· •tt•ıı h .. 
1
, leleri1a ' utlin dünya raze-

b , d, t de en parlak bir tarz· 
~~ i11ıi~tcını&m edilip dururken 
' dai~z resmi teblixlerinde 
ııt· t,,ıı' Avustraly~ ve hür 
~ bir 112 askerine en büyük r llla~t!cf ve ŞIDI payı çıkar• 

Jıı( lllGh· •ıagiliz ıiyHetinia en 
df'. tılld 'lll nıuvaffa\iyet ıırla

j)i~ '•rd'" biri 1ayıla bilıe yeri 
iıo' ır. 
• .ı a_ .. 

1oıı YoJ, auıı bUr Fransız rad-
liid '' bilhassa bu son teb

Jc,. •ıı ea fırsat bularak Fran .. 
bir oıd:ıhuııuıı daima kuvvetli 
,.-t ~-ıaarb~ ve kahramanlık 
d leııı· elerıııi rlıtermek için 
d•; h•yk" te zaman aradığını 
OJ ilet· 1'11ııktadır ki bu vaıi-
~ r ta~" lngiliz siyasetine a• 

:~ •~yı:' uyg?n düıeceğini 
I"' llli)a llltie bale lilzum ıör· 

st • tuı 
~, . ' 

... t •ih laı tuurlu ve mahirane 
•~ t •et • d' d . ,;. ''tad ıını ı e Habeşıs-
',• '-dı. 1 

tatbik edilmeğe baı· 

i"' btı, 
1 sıl ~e iıt~dı berıey, her kıyam ;? h,11,1~ i .. Plinlarıaı lagiltere 
ti~ f,kty dıgı halde yine muvaf
r 1 li,~et ve zafer hamlelerini 

li,il 1 V•tanperverlerine ve 
ıı; ç,ı.1' Seliıeye mal etmeğe 
Jıı~ h,,,k'~tadır ki bu suretle 
Je~ li,~ etua de Diiakü mağlup 
Ç j~ '•lta~ller ve nasıl zafer ha
,~~ ttıaa,~'1 ~aratacağını tahmin 
ebf~ lıt raç deiildir. 
i,~I hiç ~ logiJiz siyaseti, böyle 

.. , "';:, milletin izzet nefsini 
, d,ll i gururunu çiğneme· 

etl dııaa ~tıı.' sarfında ve yar-
11 I d,h, lalıııde deva.n ettikçe 
,,ı_ıf. llııı orek çok iıler başar-
i I': •taktır. 

•-' l 81RRI SANLI 

1,~ı!lllyadaki tren 
;.1• : llskeri işlere 

l llhsis edildi 
~ı, <>tadra, 24 {a.a) - Tay

d~d,~~tt~ıintn ltalyaa hu
-lll bu ~111. ~~suıl mubabiri
t,,._ı, ~ırdıgıae göre askeri 
t,,"-''11 geçeceği yolların 
•-.ı, 01nıısı ve a:ıami ıü· 
ı_,,,1 lıleıneei için Roma 

~'h•~~11 tiddetli tedbirler 
L 'l•c. .. e hatların ser but 
"ta,1 gı ve askeri sürat 
~l"l ''111ın Akdeniz ıayret

beıliyecıji Romada 

1 esi 
Neşriyat Amiri oe 
Baş Muharriri 
SIRRI SANLI 

H ER O 0 N Ç 1 K A R 5 İ Y A S ı 

T E L E F O t'1 N . 3503 

FiYATI (100) PARA 

( 25 İKiNCi KANUN 1941 Cumartesi) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

- Amerika 
Cumhurresi 

Lord Halil aksı bizzat 
istikbal etmiştir. 

/ngiliz bombardıman tayyareleri 

Vaşington (a.a) - Reisi· 
cumhur B. Ruzvelt otomobil 
ile bir gezmiye çıkmıştır. 
Cumburreisinin nereye git· 
tiği belli değilse de Lord 
Ha1ifaksı karşılamak için 
bu ıeyahatı yaphii anlaııl
maktadır. 

Bir Italyan lngiliz uvvet- Lord H Amerika cumhurresi tara· 
fıodaıı bir büyük şabıiyetin 
ilk defa olarak istikbal edil· 
miş bulunuyor. 

• • • 
ıaşe eemısı 

batirıldı. 
Londra (a.a) - Amirallık 

dairesinin resmi tebliği : 
Persian adındaki lngiliz 

denizaltısı İtalyanın cenu· 
bunda 7000 tonluk bir iaıe 
gemisini bahrmııtır. 

--o--
Roman yada 
son vaziyet 
Bükreş (a.a) - General 

Antonesko ordunun müza
heretiyle vaziyete hakimdir. 
ve Hilerin teşebbüsü tama-

miyle kırılmıştır . Ordununuo 

sadakat ve disiplini sayesin
de memlekette nizam yeni
den tesis edilmiıtir. 

Demir muhafız teşkilatına 
menıup valilerin yerine al· 
baylar tayin olunmuştur.Ha-

diselerin mesulleri bOyük 
bir faaliyetle araıtırılmakta· 
dır. Müfrit unsurlara karşı 
ağır ceza tedbirleri alınması 
beklenebilir 

Macaristanla telefon mu
haveresi bu sabahtan beri 
yeniden tesis edilmiştir. 

Bükreş (a.a) - Horya Si· 
ma lejyoner teşkilatı ıefliği 
vazifesinden azledilmiştir. 

Lejyoner hareketi şefliğini 
bizzat reaeral Antoaeko 
deruhte eylemiştir. 

--o---
Mussolini bir 
nazirı vazife
sinden affetti. 

Londra (a.a) - ııDeyli 

Ekspres,, gazetesi ltalyan 

hududundaki muhabirinden 
aldığı şu malumatı veriyor: 

· MuHolini Yahudi aleyb

tarhğiyle tanınmış Devlet 

nazırı F arinaçiyi vaıifeaiıı
den affetmiıtir. 

11Frankfuıter Zaytuog,, ta· 
rafından bildirildiğine göre 

Farinaçi tayyare yilzbaıısı 
sıfatiylc Arnavutluja hare· . 

leri Bingazi Am 
önünde 

Londra (a.a) - Tobrukun 
logiliz ordusu tarafından 
zaptı ile orada kazanılan 
parlak zaferden Londra mat
buahnca çıkarılan mana Bin· 
gazi havalinin artık süratle 
işgal edilebileceğidir. 

Londra (a.a) - Nevyork 
Taymis gazetesi Tr bluı ha
rekatı hakkında diyor ki: 

logiliz Nil ordusu Mareşal 
Grazyani ordusunu bütün 
ıimaii Afrikndan çıkarıp ata· 
caktır. Avustralyalılar ve 
hür Fransızl r bu h rekata 
iştirak etmişlerdir. Başlıca 
vazife Avustralyalılara veril
mişti. Tobrukuo düşme şe
refi onlara aittir. 

---o---
Sahıl erim·ze 
mecburi iniş 
yapan ltalyan 
tayyarecileri 

Ankara - Son günlerde 
aabillerimiıde mecburi inif 
yapmış olan ltalyan tayyare
cileri Ankaraya getir,lmiş· 
lerdir. 

Daha evvelce sabillsrimize 
mecburi iniş yapmış olan 
ltalyın tayyarecileri beynel
milel te.tmüller dahilinde 
enterne edilmişlerdir. 

l 

lorJ Hatif aks 

Londra (a.a)-lagilterenin 

Amerika büyük elçisi Lord 

Halifakı V aşingtoaa gitmek 

üzere Amerika topraklarına 

ayak basmışlardır. 
Lort ve Leydi Ha lif aks 

Atlas okyanosunu beşinci 
Jorj zırhlısı ile geçirmiıtir. 

Izmir yabancı askerlik şu
besi başkanlıiından : 

izmirde mukim 337 doğumlu erlerin ilk ve 312 
ili 332 doğumlu ihtiuat erlerin de senelik 

goklamaıarına çağrıııuorıar Ü 

i - 337 doğumluların ilk yoklaması ile 1zmirde ikamet 
eden 312 ili 332 doğumlu ihtiyat ve ruhsatlı hariç şube
ler measubinio (Yabancı erlerin) senelik yoklamaları yapı· 
lacaktır. 

2 - Yabancı erlerin yoklamararı Izmir yebancı askerlik 
şubesi binasında yapıl caktar. 

Londra ( Loadra radyoıu 
8.15 resmi tebliğ) Amerika 
cumhurresi B. Ruzvelt kea· 
disine tahsis edilen yatı ile 
Amerikaya varan Lotd 
Halifaksı istikbal etmiı· 
tir. 

-~o- -

Avusturalya 
hava nazırının 
mühim beya

natı 
Londra, (a.a) - Avustu

ralya bava nazırı B. Eviag 
beyanatında bilhassa demiş· 
tir ki: 

- Öaiimüzdeki bir kaç 
hafta zarfında lngiliz tayya
relerinin adedi pek çok 
artacaktır. Bu tezayüde Ka-
nada, Yeni Zelinde ve 
A,,usturılya tayyare fahri· 
kalarının pek büyük hizmet 
dokunacaktır. Esasen lngil
tere hava hakimiyetini temin 
etmek yolunu tutmuıtur. 

---o-.._. 

Ruzveltin 
Sözleri 
Vaşington (a.a) ·-· Bay 

Ruzveltten iogiltereye seçi· 
lecek büyük elçi hakkında 
malümat isteyenlere demit· 
tir ki : 

Londraya sıöadereceğimiz 
zatın her şeyden evvel ia· 
giltere tarafından iıteailen 
ve sevilen bir zat olması li· 
zımgeldiğinden bu hususta 
ingiliz hariciye nezaretinden 
talimat istenecektir. 

---o-----
Bir tefsir 

talebi 

. 3 - Yoklama doğum ınruile günlerini gösterir liste 
aıağıya çıkarılmıştır. 

A) 337 doğumlu y b ncı erlerin ilk yoklam sı 27 /2 ka
nun paııartesi günllnden itibaren tatil ve merasim günleri 
hariç her gün sabahleyin saat 8.30 dan öğle saat 12 ye ka
dar devam edecek ve müracaat edenlerin ilk yoklaması 

Ankara - Büyilk Millet 
meclisine sevkolunan bir 
tezkere ile (mahkeme ıltıaa 
ahnmış) tabirinin mebdei 
ilk t bkik t açılmakla mı, 
yoksa son tahkikat asılma• 
sına karar verilmekle mi 
başlamış olacağı buıusunua 
tefsiri yoliyle hali iıteamek· 
tedir. - D•,,amı 3 üncü ıalailedc -
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Tehlikeli illetlerden: : Valimiz turis- Esrar bulun-

Barsak hastalıkları tik yolları K •• ,~~.~!1!!~ ıok•-
Ateısiz bir zaman bekliyerek apandisi çı

karmak en doğru yoldur. Apandiıit karın 
iç zarına delindiği zaman it bütün ağırdır 
ve hiç bir şey yapmadan ameliyat edil
melidir. 

* * • 
Barsak veremi - Verem ince ve kalın 

barsakları sarabilir. 
Göğüs veya karın iç zarının vereme tu

tulmasından sonra olması adettir Barsak· 
larda yaralar olur, tutulamaz sürgün baş· 
lar. Her türlü ilica aıi gelir ve zaif ve 
bitik bir halde hastayı öldürür. Bazan bir 
apandisit hali gösterdiği gibi sağ karın 
boıluiunda bir ur halinde ve barsakları 
bkayarak meydana çıkar. 

Böyle tıkama hallerinde ameliyat yapılır. 
Baraak vereminde yapılacak şey veremli
lere yapılacak yardım derecesindedir. 

* •• 
Barsak kaaıeri - Çok az ince barsak-

ta daima makat, kör barsak ve yandanya
na duran kalın barsakla diğer kalın bar
ıaklarda olur. 

Baıladığı zaman balla peklik, sancı, 
ıürıün ve bazımsızbktan şikiyet eder. 
Aııcık zaifler. Rontken muayenesiyle has· 
talık anlaşılabilir. Çok .onraları batakları 
kapar. ÖlOm bir kaç aydan iki sen~ye ka
dar geçen zamandır. Haıta bitkinklikten 
veyahut kanıuin kara ciğer veya karın 

zanna geçmesinden ölür. 
Eğer barsak kanseri yavaş yavaı mey· 

elan alır ve vaktinde anliişıhrsa kanıeri 
ameliyatla çıkararak hastayı kurtara
bilirler. 

tef tiş etti. ğında Şaban oğlu arabacı 
Valimiz B. Fuad Tuksal Mehmedin üzerinde 4 gram 

dün Karşıyaka, Bayraklı, 20 santigram esrar buluna-
Naldökcnde turistik yol in- rak alınmış ve hakkında 
şaatıaı tetkik c.tmiıtir. muamele yapılmıştır. 

--..uo-----o--
Elektrik 
tesisatı 

Belediyemiz bazı sokaklar
daki havil gazlarını kaldıra-

rak yerine elektrik tesisatı 
yapmağa başlamıştır. 

Makine mühendisliği bu 
işle çok yakından alakadar 
olmaktadır. 

--o--
Muhasebei hu
susiyede faali

yet 
Muhaseb~i hususiyede tah

silat faaliyet gittikçe art
maktadır. Geçen seneye 
nazaran son beş ay zarfında 
120 bin lira fazla tahsilat 
yapılmıştır. 

Mavzer 
bulundurmak. 

Kireçli kayada Mehmet 
oğlu Me:bmct Alinin evinde 
de bir eski mavzer bulun· 
arak alınmıştır, 

--o--
Hırsızlık 

Şükrü Kaya bulvarında 
Ahmet oğlu Emin, Mustafa 
oğlu Recep ve islim eğlu 
Hasan Selamet kutu fabri· 
kasından iki lira kıymetinde 
bir makine kayışı çalip sa
tıırlarken yakalanmışlard11. 

---o---
Bıçak taşımak 

Gaziler caddesiııde Yaşar 
oğlu köfteci Zekeri yanın ü • 
zerinde bir bıçak bulunarak 
alınmıştır. 

'9monıınmmııııımı111111 •m111111m•' '9onıınmı11D11111111Dımım ---·~ 

1 RADYO 11 BORSA 1 
18 00 progam ve memleket 

saat ayar1, 18.03 müzik; 
12.50-29 kuruştan 576 

çuval üzüm, 10-16 kuruş-

,,* :to radyo orkestrasi, 18.40 mü· tan '148 çuval incir 7,375 
kuruştan 15 ton kamdar1, 
68-75 kuruştan 119 balya 
pamuk satılmıştır. 

Baraak düğümlenmeai - Necasetin bar- zik; saz eserleri, 19.00 ko· 
ıaklar içinden serbestçe geçemiyerek kal- nuşma ( günün meseleleri ), 
maıına bir çok sebepler vardır. Sarsakla- 19,15 müzik; halk türküle-
rın birinin kendisinden sonra gelen hal- rinden örnekler, 19.30 mem· --o--
kaya girmeai tocuklarda çok görülür. Bir leket saat ayarı ve ajans 
barsak halkasının ters dönmesi karın iç haberleri, 19.45 müzik muş- iaşe teşkİ)a tı 
zarının bir meşmiye barsağın boğulması, terek ve tek şarkılar, 20.15 
yahut "üyük taıın barsağı tıkaması, ya- radyo gazeteıi, 20.45 müzik; hazırlıkları de-
kında bulunan bir urun barsak üzerine fasıl heyeti, 21.15 konuşma 
yüklenmeai, kanser veya verem yüzünden (Sibliografya), 21.30 müzik; yam ediyor• 
baraağın daralması, ihtiyarlarda necasetin rayo aalon Jorkestrası, 22,30 
birikmesi barsak tıkanmasının sebeplerin- memleket saat ayar11 ajans 

Ankara, (HUSUSİ ) -

d d 
iaşe işlerile ugv raşmak 

en ir. h•berleri, borsalar saat ayarı, 
Barsak düğümlendiği zaman karında 22,50 konuşma ( İngilizce _ üzere kurulacak olen yeni 

tiddetli airılar olur. yalnız kısa - dalga posta.ile) teşkilatın hazırbklarnıa de-
Evvela yemekleri, sonra safra ve nihı· 22.50 müzik; carband (pi) vam olunmaktadır. Ticaaet 

yet necaset kusar. Barsaklarda kalan gaı- (saat 23.10 a kadar yalnız Vekaleti bu teşkilit için bir 
lar karnı davul gibi yapar. Nabız çok za- uzun dalga ile), 23.25 23,30 bina tedarikine şimdiden 
ifler, k6çülür, hararet her zamanki ve adi yarınki program ve kapanış. girişmiı bulunmaktadır. 
hararetin alına düşer. az ewıs c a ı ; : :şı, wg. ·M" 

Eğer düğümlenmeğe sebebiyet veren i ELHAMRA SINEMASINDA : 
enıel çabuk kaldırılmazsa bir kaç saat • Bugün matinelerden itibaren ı 
veya iÜa içinde ölüm muhakkaktır. Bar· t AŞK - KIN - BÜYÜK iHTiRAS - EŞSiZ HEYECAN : 
ıak dliğümlenmeıinde a'lleliva ~ok çabuk t Senenin en muaz- FIATINA ı dananmahdır. ı zam Fransız filmi Fransızca ı 

Eğer engeli bütün bütün kaldırmak ola- ı Baı rollerde: Annie Ducaukı .. Arletty Erch Von Strobeim· ı 
mazsa barsaklardan bir halkayı karnın ı Dalio - Andre l:.u,r.uet FOKS JURNAL'da en son ve en ı 
derisinde açılacak bir deliğe uydurarak ı mühim haberler.. SEANSLAR: Her güu; 2·3,30-5.30· 7.30 ı 
iireti bir makat yapılır. ı ve 9.30 da baılar. DiKKAT: Haftanın her gün6 ilk se- ı 

SON - f aoslar ucuz halk matioeleridir. Fiatleri 20·25·30 krı. ı 

Ziyanın öldürdüğü 
yılan •• 

Çıngıraklı yılan Amerikada bulunur, ki
mi ısırsa ölür, 
Kuyruğunu hareket ettirdiği zaman çın

ıırak aadasına benıiyen aesler Çtkardıiı 
için çıaıırakh yılan iımi verilmlıtir. 
GGaıı ziyası, çıaıırakh yalana amuden 

ıeltliji umaa ita tllr. 

• 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolony ı esans, podra, ve kremleri 

TDrkiyemiıde miıli olmıyan bu en en
fes kokular biç şüphesiz kriıtal şişeler 
modern ambalajlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizin daima olduğu gibi ba
tında gelecektir. 

Benzer iıimlerile taklitlerine 
rit i 

z 'ı' NSI 

25 - 2 lacl klnan 1941 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMERIKADA 

ı-ve Almanların Pa,ınl-Sıra • 
1 mıyan lnglllzler 

(54) Yazan: Halil Zeki O~ 

Doktor Grieblin 
Karneleri işi 
Alevlendiriyor •• 
Ortalık kararıyordu. Subay Turru ve ilıİ 

arkadaşı tarafından işgal edilmiş olan ar•" 
ba 87 inci sokağın 58 numaralı apartoı•" 
oının önünde durdu. 

Bu bina Nevyorkun, Alman tebaalariyl• 
mesküo, Norkvil Mahallesinde kiindir. 1'1" , 
pının yan tarafında bir levha üzerinde: 

"Dı. lgaat T. Griebl,, 
Cümleleri okunuyordu. 
Oç arkadaş arabadan inerek kapıaı• 

elektrik düğmesine baıtılar. 
Genç bir hasta bakıcı kadın kapıyı aıt•· 
Turru iki arkadaşını etrafı tecesaüı içi• 

bıraktığından hasta bakıcı karşısında bit 
kişi buldu. 

O arkadaşlarınJ.an polis müfettişi G6t" 
tere üç dakika sonra kendisini tevkif et" 
mesi talimatını vermiıti. 

Hasta bakıcı federal zabitine gayri 
memnun b:r nazar attıktan sonra ıuala" 
rı söyledi: 

- Muayene saati geçmistir. 
doktoru göremezsiniz. 

Turru cevap verdi: 
- Zannederim ki o, beni kabul ed•" 

cektir, 
- isminiz nedir? 
- Eederal heyeti umumi milfettiıi yl"' 

başı Turru. 
Bu söz kadında bir tereddilt uyandırdı· 

Çehresi sarardı ve sordu: 
- Doktoru ae için görmek iıtiyor" 

sunuz? 
- Orası ıize liıım değil.. Siz ona b•" 

nim ziyaretimi söylerseniz o, ziyaretlaoi" 
sebebini anlar. 
Kadın suratı asarak müfettişi salo•' 

oturttu. 
Bu salonun duvarları Fransız mahkükitJ 

ile süslenmişti, Göze çarpan bir yerde d• 
doktorun ihtiyat zabiti olduğunu tevıi~ 
eden diploması asılı idi. 

Bir kıç dakika sonra bir kapı açıldı·· 
Doktorun çehnsi göründil. 

Doktor pek heyecanlı idi. O kadar "1 
hatb hareketini bile tayin edemiyordu. 

- Dewamı . vır - _.../ 
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ı ............................ " .................. , • • 
.,ı s i Bir Aile Ficiası iş. N· f lzmır yabancı Askerlık şu-
şi .. ~ .......................... ···· ............. besi Başkanlığından: 
b llıdı her şeyden evvel evde - Ba,tarafı 1 nci &ahifeJe -

ıCl)IJIZ kalm&Sl dO~fU deg" ı•Jdt'. Talebe olanların derslerinden kalmamaları için tarzı ba-
5 rekct okul direktörlüklerine 1aııldığından direktörün talima-

' B . ftyi enıın acınacak bir köye döndü, eve yaklaşuken tına göre muameleye tibi tutulacaklardır. 
,ırıiok ki.. komşudan, bay irfanın evin- B) 337 doğumlu yabancı eıler ilk yoklamaları için biz-

li,lb ~·Yle zannediyorsunuz. den acı acı çıtlık sesleri zat müracaat edeceklerdir. 
~-ııı~.'' ıevaili kocanız bay ititti. Meşru mazereti olanların ana, baba, kardeş gibileri va-

Birden bire yüreği oyna- sıta olmaları kabul edilecektir. Bunun için de ispatı hüvi· 
: Ne olmuş? mığa baıladı. Doğru oraya yet etmeleri şarttır. 337 doğumlu yabancı her mükellef ıu· 

~il ~Maalesef söyliyemem! gitti. beye gelirken nüfus cüzdaniyle beraber mllracaat edecek 
betd •dır söyledim, sizi ha- Kapıda bir çok giren çı- ve halen talebe olmayıp ta vaktiyle talebe olanların oku-
'ııaııı •r tttim kifi .. Söylerim kan vardı, evde fevkaHlde duğu okullardan almıı olduğu en son diploma, şıhadetna-
hi .. •, •iz benden en ufak me ve tasdiknameyi de beraberlerinde getireceklerdir. 

• 1 bir hadise olduğunu anladı. 4 312 lıı.. •ırıimiyeti esirgediniz.. - ili 332 doğumlu ruhsatlı ve ihtiyat eratın 941 
'"~ıa Hemen içeriye girdi; ona ' b · ki ~'d •ııcak pek samimi ar- ı tıyat yo aması yapılacağında şubemize müracaat edecek 

'kİ hf bu akıllara hayret veren es- b ı •ô"I'" ltıııa böyle şeyleri ya ancı er er nüfus cüzdanını, aıkerlik tezkeresini ve ih-
ı- ı ıy b't rarengiz ölümü anlattılar: · t ki ~eıı·ı t ı ir, halbuki ıizinle tıya a na ettiğine dair vesika ile müracaat etmeğe mec-
ı- L lb • B~y irfan akşamdan eve burdu J B 1 d . 1 1 b b oit rıında ne var? Ufak tar. un ar an meşru mazereh o an ann ana, a a 

diy:',~•ctışhk bile yok. Ne gelmemi~, bir yere davetli~ ve kardeşi müracaat edebilirler. Ancak ispatı hüviyet 
Je •ôyJ <>ylerim •. Hem burada olduğunu söylemiş, gace ta- şaıthr. 
ı- a,li;"ırıeı ki.. Şimdi biriıi bii yemeğe beklememişler.. 5 - Senelik yoklamaya . gelen yabancı erlerin kafesi 

le b; isterseniz bir gün şöy· Sonra bütün gece de gel- örneği aşağıya çıkarılan cetvelden ikişer nüşha banei mah· 

11 ır gezmeie çıkarız. memiı, merak etmeğe baş- susları kendi nüfus çüzdaıına göre duldurulmuı olarak he· 

lıı 'Yriy b. ld d lamışlar, fakat sabahleyin bemehal beraberlerinde gt\tireceklerdir. 
11ıadıı e ır•ı sarsı ı, Ü· b N 

ıll •ld "·· Bunda da belki her "Y amıkın evinin dibinde 6 - Türkiye Cümhuriyeti tabası olan her erkek vatan-
\ltıa' lrfııun bir hilesi, bir pençerelerin altında onu dış yoklamasını yapttrmağa mecburdur. 

t•· oQ'»:lığ1 var, dedi. böyle kanlar içinde yatarken 7 - Resmi, ·hususi dairelerde çalışanlar müeccel olsa da 
•
0 

l: bulmuşlar. bu yoklamaya tabidir. 

~it -.;:: ~•11ıaız illerse, söyle· Akıam davetli olduğu 8 - Yoklamıya gelmiyenlerle göndermiyen re.mi ve hu-
ltf llıı de olur, dedi.. yerde bulunanlar, çok içti· suıi daire amirleri hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 

öl- ~ ~1•11ı11 kaşları çataldı, al- ğini de ıöyliyorlardı, belki 9 - Eski harfh nüfns cüzdanı kabul edilmiyeceğinden 
t- •i İd~fb, gözleri bulutlu gi· yürürken müvazenesini kay- yenisi ile müracat edilmesi şarttır. 

'1 1' bekerken düşmüştür amma 10 - İhtivat ve ruhsatlı erat aıaiıda sıralanan günlerde 
. ......,'Yua bir sesle: yaralar 0 kadar müthiş ki, öğleden sonra saat 14 te müracaat edeceklerdir. 

i t~ l, ,.
1
0f yarabbim, bu çare b .. 1 h f'f b' k 332 27 Kanun Pazartesi S. 14 de 

a· '- "fllıd b oy e a 1 ır su utun ya- 331 28-29 11 Sah Çarşamba 
ile k ı, en ıiıi tanımak- pacağı şey değil, · diye hay- 330 30-31 Perşembe Cuma " 

~' ~ •dar yanılmışım! di- ret ediyorlardı. " " 
dl "''~ıa1'.lldaııdı.. Sonra doğ- 329 3- 4 Şubat Pazartesi Salı 

. Bayan Hayriye çok müte- 328 5- 6 ,, Çarşamba Perşembe 
..... 8 essir oldu, fakat biç şaş• 327 7 c 

~t k· blQa öyle eziyet etti· madı, çılgınlığın cezası bu 326 10·11-12 " uma 
e- t.ı'L•tı b.•Yan Hayriye, dedi. ,, Pazartesi Salı Çarıamba 

'~ kadar ağır olmamalıydı, di- 325 13 14 17 P b C p • ~h)iı..ı •laeniı ben ne kin- · · " erıem e uma azarteıı 
~. z . ye kendi kendisine söylendi, 324 18·19-20 Salı Çarşamba Perşembe 

lal eaun, zaman buldu- " 

0
.. lik,~liıı sizden öyle müthit hiç şüphesiz bay irfanın git- 323 21 ·24-25 11 Cuma Pazartesi Sah 

''-ıiıı Ilı 1 ılacağım ki, buna tiği yerden sarhoş sarhoş 222 26·27·28 ,, Çarşamba Perşembe Cuma 
o unu eve dönerken bay Namıkıo 321 3- 4- 5 Mart Pazartesi Sah Çarşamba 

d•· ...... t.1 z .. a_ ,,, h kk bu gece evde olmadıgv ını, 320 6 · 7·1 O " Perşembe cuma Pazartesi 
"1 

1 
• ınız var inli· 

'ırıa'" ? yemin ettiği intikamını tam 319 li-12-13 ,, Salı Çarşamba Perşembe 
0r ı......, s I• 

'' t e, d alacağı zaman olduğunu dü- 318 14-17-18 ti Cuma Pazartesi Salı q,._1_ en a amın her şe· 
be- t''tılll~ı. vardır, yalnız 0 şünmüı bay Hayriyeyi evde 317 19-20-21 11 Çarşamba Perşembe Cuma 

ill ~~ .,;hırıe geçirsem.. farzederek odasına tırmanır- 316 24·25·26 11 Pazarresi Salt Çarşamba 
~'hi>' llıtıhave irfan karısı ken müvazenesini kaybede- 315 27-28 31 ,, Perıembe Cum• Pazartesi 

01 
.! bite •e kacası ile bera- rek mtitmiş bir ıukuUa üç . 314 1- 2- 3 Nisan Salı Çarşamba Perşembe 
"'~ell rece kırda dolaı1r· dört metre yüksekten teılar 313 4- 7- 8 ,, Cuma Paı.rtesi Sah 

;tı '~tt~,~ereyan etmiıtir. üstüne yuvarlanmııtar. 312 9-10· 11 11 Çarşamba Perşembe Cuma 

d' 
:•t ~ akşam, Namıkın -SON-
Q ,ec 'd lzmir Yabancı As. Ş. başkanlığından : 

·ıı ~ '>-' eıı ir. 
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•• il Grı~ Hayriye artık cid· Erbabına T. c. a ll(Qı .. lzmir Yabancı 
~ ıı., .. tge başladı. Ko· 

Al1ancak 2 Kordon 

dı·· . ~t •<>)11emeğe karar ver- havale As. Ş. Bık. 
t,~1..01lltıı olsun, bir ke- SAYI 
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• ' 1" ~ Ç · 1 K 1 ı.ı -\l )a unüae geçmek için avuş yenı ge en ere ı : 

Si~ ~,~·~'cıktı. Bir müaa- haykırdı: 
~ti. ' le kocasına söliye- - Baksana oğlum, sen 
'il~d· ressam imiısin öyle mi? 

~~ )~I her şeyden evvel - Evet ça'fu,um ..• 
tıldi. llız kalması doğru - Al&... Şu yerdeki fır-
~ çayı al da bahçedeki tahta 

~,il li • *,,. perdeyi bir güzel boya ba-
"~ •• •yriye ertesi gün kalım. 
~! .......................................... .. 

ıt~İti tın Rüya Kolonyası f 
'<olonyasiyle meşhur eden ECZACI KEMAL ı 

AKTAŞ'ın şaheserlerinden ı 

~"~~.. H i L A L E C Z A N E S i i 
'y \il(\jlt .. "' .................................... \. 

~'~~~ MEZUNU D F h • 1 k 
. "t"I tlt11 ÔZONARAT r. a rı şı 
ı~t'tttbı"al ve emlak ida- lzmlr Memleket hutane1I 

ııı. •tr t "e . Rontken muteha1111ı ,, ~, ıanayı er-
)1 t Ye ıahiplerini ta· Rontken •• Elektrik tedaYiıl 
~,1'Nhhüd ede. Orta yapıhr. ikinci Beyler Sokak 
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AS. Ş. BŞK. 
Aşağıda ve adı soyadı yazılı erin 1941 ·yo'klaması şube

miz S/---ve---/---sıraaında yapılmıştır. Künye
sine de meşrubat verilmesini rica ederim. 

Yabancı As. Ş. Bşk. 
Yrb. 

Hıfzı Çataltepe 

1-Memleketi : ------------
2-Kazası : --------------
3-Nıhiyesi : --------------
4-Mahalle, köyü : ·-------------
5-Baba adı : --------------
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NOT: 

25 - 2 inci kinun 1941 

BAZI DİKEN, 
BiZi GÜL ---------

O kız 
Elinde çiçeklerle 
Gülerek bana geldi 
Çiçekleri güzeldi 
O. onlardan güzeldi 

Saçının her telinde 
Gayet hoş süsü vardı 
O ahenlili aeıinde 
Bahar türküsü vardı 

Manalı bakış vardı 
Parhyan gözlerinde, 
Hoppa bir çocuk gibi 
Duramadı yerinde; 

Önce şu saf kalbime 
Dolup, dolupta taştı 
Kesemi boş görünce 
Çabucak uzeklaıtı 

O bir zaman kızıymış 
Gelemezmiş biç dara 
Böyle bir yar sevemem 
Olsa da ben de para 

Batmazdiken • 
...................................... ...., 
i Biraz da i ............................................ _, 

L§.!..~.! .. J 
Bektaş inin 
akrabalıiı 

Bektaşinin biri mahallede 
bir zenginin ziyafet verdi
ğini işitmiş. Hemen kapiya 
düımüş. Uşaklar ıormuı
lar: 

- Kim geldi, diyelim? 
- Allahın kayinbiraderi 

geldi, dersiniz. 
Ev sahibi hayretle Bekta

şiyi kabul etmiş. 
- Anlamadım: Ne mlina· 

sebetle Allahın kayinbira· 
deri oluyorsunuz? 

Diye ıorunca Bektaıi şu 
cevabı vermiş: 

- Kayinbiraderin iki kızi . 
vardı: Biri Ayte, biri Zehra. 
Ayşeyi bendeniz nikih et
miştim. Zehrayı iıe geçen 
hafta Allah aldı. 

---o--
Cesaretsiz 

kadın 
Yeni evlenmişlerdi. Genç 

kadın müsrifliğini gün geç· 
tikçe artırıyordu. Kocasınıa 
haberi olmadan büyük bi
yük siparişler yapıyordu. 

Bir güa kocası: 
- Bu kürk mantoya be

nim haberim olmadan niçin 
ısmarlıdın? Dedi. i 

- Henüz, senin olmas 
dediğin şeyleri yapacak ce
saretim yok da ondan ... 
Kadın cevap verdi: 

Atmaca mı, 
Aşçı mı? 

Atmaca, tuttuduğu kuıları 
ve tavukları yemeden evvel 
iyi bir aıçı ibtimalmiyle yo• 
lar. 



SAHiFE t 

~ Ruzveltin mü
messili Belg-

J raddan Atina
ya geçec k 
Belirad, (a.a) - Dün ak

ıam buraya gelen B. Ruz
veltin husasi mümessili Al-

bay Donsven bu 1abab, 
başvekil Svetkoviç tarafın
dan kabul edilmiştir. Müli· 
kat yarım saat sürmOştür. 

Albay gazetecilere beya
natında Belgradda iki veya 
69 gün kalacağıDı, kral nai

bini, baıvekil muavini Ma
çeki, harbiye nazuını ziya
ret edıı:ceğini, diğer askert 
ıahıiyetluri de ziyaret etmek 
arıuıuada olduğunu ıöyle-

mittir. Albay seyahatinin 
bundan sonraki seyrine d"ir 
ıunları ilive etmiıtir: 

"Belgraddan sonra Ati
aaya ve oradan da sara ile 
Türkiye, FiUıtine ve Mısıra 

Halkevind 
konfer ns •• 1ütü s {ışı 

Bugün saat 16 da, Kız 
muallim mektebi müdiirü B. 
Rahmi Balab u tarafından 

24 Milyon ki oyu buldu. 
lzıııir balkevinde (Disiplin) 
mevzulu bir konferans veri
lecektir. 

--o--

Tütün satışları çok iyi bir 
bir ıekilde devam etmekte· 
dir. Umumi satış 24 milyon 
kiloyu bulmuştur. 

Altın fiatları Belediye 
lstanbul-Altın fiyatı ye

niden yükselmeğe başlamış· 

tır. Bir altın 23.75 den mu
amele görmüştür. 

--o---
Denize düşmek 

Konak iskelesinde Mah

mut karısı Neclanıu denize 
dDştüğü görülerek kurtarıl-

mış ve yapıhın tahkikatta 
kendisine 11 ra hastalığı 

mevcut olduğundan muva

zenesini kaybetmek suretile 

düştüğü anlaşılmııtır. 

•• o 
encumenı 

Belediye daimi encümeni 
dün belediye reisi doktur 
Behçet Uzun bışkanlığınd 
toplanarak mevcut evraklar 
tetkik edilerek karara bağ
lanmıştır. 

--o--
1941 Vilayet 

büdçesi. 
1941 vilayet bütçesi daimi 

encümence tetkik bitmiştir. 
Umumi mectis 9 şubıtta 
topJacaktır. 

' 

inhisarlar idaresi her ta· 
rafa memurlarını göndererek 
iyi fiatlarla tütün milbaya 
etmektedir. 

Devlet 
Çiftlikleri 

Ziraat veklleti devlet z.i· 
raat kurumunca id re edil
mekte olan devlet çiftlikleri 
nin bugünkü busuıi ıartlar · 

altında daha verimli bir şe· 
kilde tetkikler yapmaktadır. 
Bu tedkikler deha ziyade 
gıda madde5İ sayılan iıtih

salitın artırılmasını istihdaf 
etmektedir. 

---o--
Gümrük 
murları 

me-
• . 
ıçın 
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~e 

taı" 

Te aüdlük 
ma uı·yet 

minatı. 
Banllalar ve devlet mnet· 

ı seseleri memurları aybkl•" 
ı rının tevhit ve teadül011• 

dair kanununun 14 ncü mad" 
desi milli bankalan memat" 
ları için tekaütlük ve malO· 

liyet tazminatını kabul etaıif 
iıe de ıyni kanuna tabi 
diğer müesseselerde çalıı•' 
memurları mevzuu bahset• 
miştir. 

Bu maddenin son fıkrası• 
nın tadili için bir Jiyıb• 
hazırlanmaktadır. 

--o--
Vezne işleri 
ldsrei hususiye ve beledi' 

yelerin vezne işleri evvele' 
I~ bankasına tevdi oıuır 
muıtu. Merkez bankası11• ., 
ait kanucun muvakkat b• 

gideceğim.. Billbare Avru
pada baıka bir seyahat 
yapmaklijım mümkllndür .. ,, 
Dem ittir. 

[!~~tam!lınıaı 'Ta!iif !ill[S!ir[] 
Gümrük ve inhisarlar ve

kileti gümrük memurl.arı 
için bir yardım 1andığı ku
rulmasına karar vermittir. 
Yardım sandığının merkezi 
Ankarada bulunacaktır. 

maddesine istinaden bilJ' 
hare bu mevduat Merkel 
bankasına devredilmişti. 

·vı Mezkür mevduatın ıD1 • 
bankalardan birine vuifebl' 
leceği hakkında bir kaoof 

--o--
4 Milyona 
çıkarıldı. 

Ankara,- Doğrudan doğ
ruya müstabıilden tütün mü
bayaesı için yerli ürünler 

tütün Limited ıirketi namı
na tahıis olanan iki milyon 

liralık mütedavil sermayenin 
dört milyona çıkarılması 
kat'iyet kesbetmiştir. 

--o--
Evlenecekler 

Radyo gazetuiae göre ti· 
mali Afrikadaki a1keri du
rum şu suretle izah edile
bilir: 

Tobruktan sonra Iagiliı. 
t•arruzunun Derneye mi, 
yoksa doğrudan doğruya 

Biagaziye mi yapılacağını 
dün münakaşa etmiştik. 231 
numaralı en son Italy n res-

mi tebliği Biogazi bavalisin
Italyan tayyarelerinin düı
man zırhlı kollerına taarruz 
yaptığından bah etmektedir. 

YENi SABAH 

Almanga milliget pren. 
sibine taraftarmış. 

Hüseyin Cahit Yalçın: 

Almanya propagandası 
beyhude u2'raııyor. Onun 
tevillerine, efkirlarıaa, ha
kikat hilafı sözlerine alda
nacak kimse kalmamıştır. 
Çünkü cerey n eden vakılar 
o kadar çok ve beliğdir. 

Sandığın sermayesi güm
rük teşkilat memurluın ay
hkl rının yüzde yarım, mü· 
sadere olanan eşyadan dört· 
te bir faizler, teberrular, 
ölüm, maluliyet, yaş tahdidi 
ve tek ütlük dııında güm
rük tcıkilitından ayrılanla
rın hisselerinden meydana 
gelecektir. 

---o----
TAN: -·- Müdafaa mü. 

Balkanlılar kendilerini kellef iye ti ko-
Ankara - Evlenecek olan

ların belediye doktorları ta-

Demek oluyor ki lngiJiz zırh· 
b kolları, Biogazi önlerine 
gelmiş bulunuyorlar .. 

Yunan barekitına gelince: l kurtarabilirler. misyonlarının 
rafından bebem1..hal sıhhi 
muayeneye tibi tutularak 

rapor almaları hususu sıhhat 
vekileti tarafındaıı alakadar
lara tamim olunmuıtur. 

--o--
Mide sancısı 
için. kif uri 

• • 
ıçmış 

Keçecilerde Müftü soka· 
;ında Muıtafa karııı Emine 

bir buçuk senedenberi çek~ 
mekte olduğu mide •trısına 
iyi gelir diye tedarik etliği 
kifuriyi içmak suretile ze

hirlendiği h her alınmış ve 
haabneye kaldırılmış ise de 
bir gün sonra ölmüştür. 

Kilisuraanı zaptından soora 
on birinci İtalyan ordusu 

aktamının durumu çok na
zik bir hal aldığından ital-

yenlar burada Yunan hare
kitını durdurmak için müte-

addit mukabil taarruzlar yap
mışlarsa da bu taarruzların 
biç birinde muv ffak olama
mışlardır. 

Yunan harekatı bilhassa 
cephenin bu kısmtnda inki
şaf etmektedir. Kilisturenın 

1 S kilometre si mal batısında 
Majon mevkii zaptedilmiştir. 

Harekatın biraz daha in· 
kişııfı halinde Tepedelen 

mınt kanındaki İtalyan kuv
vetlerinin bu güolerde bu 
şebiri terketmelari biiyükçe 
bir ibtim l d hilindedir. ...................................................... 

ı BU HAFTA TUrk Donanmasının PRE· ı 

ı TAYY ~RE oE vEzE ~~FERt NETtcEsı Eski: 
ı ft Venedıgı yıpratan Kadın ent- ı 
ı Telefon : 364fi rikaları .. Cinayetler •• ihtilaller ı 

i B A R B A R O S devrinde VE N E D 1 K i 
ı BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ T ARIHI FiLM ı 
ı Ayrıca 1 HE R K O L il Franıııca S6zln :1 
ı Matineler: 2 - 5 • 8.lS Cum rtesi Pazar 12.30 da ilive ıean111 ı 
~ .... ~ ...... _ .. ~ .... -.. ~"------~"~~ .. 

Zekeriya Sertel: 

Almenyanın Balkanlardaki 
iktısadi kaynaklarını kurta
rac k olan askeri bir hare
kete teşebbüs etmesi bayii 
güçtür. Almanyanın hedefi 
askeri tazyıkla Balkanlarda 
siyasi bir taarruz yapmak 17e 
silah patlatmadan Yunanis
tan inmektir. 

Harp etmeğe mecbur ka
lacağını anladığı ğün Alman
ya hayli düıüamcğe mecbur
dur. 

--o--
VATAN: 

Harbi öldürmek 
için harp. 

Bu günkü harbın ş&ışmaz 
gayesi budur. Mihverin bu
nu anlayıp sağlam garanti 
gösterdiği dakikada bar be 
devama sebep kalmaz. 

Silah atmak 
Mağaralı sokağında Kerim 

oilu Muzaffer bili lüzum 
havaya iki el ateı ettiğin· 
den silihilc birlikte yıkı
lanmııtır. 

verecekleri 
makb z ve ra· 

porlar 
Maliye Vekaleti, milli 

müdafaa mükellefiyeti ko
misyonlarınca ittihaz olunan 
kararlarla muayene raporl•
rının damga resmine tabi 
tutulmasını, ıatın alınan 
eıya, erzak ve11frenin te· 
sellümüne müteallik mak· 
buzlara ise Sf!kiz kuruşluk 

damga pulu yapıştırılmasrnı 
kararlaştırmııbr. 

---o---
tel 

ku-
Rizede bi 
fabrikas 

ruluyor. 
Ankıra, ( Husasi ) - Ri

zede kurulacak ilk tel fab
rikasının tesisine ait proje 
ve pliolar hazırlanmıştır. 
Yalnıı fabıikanın kurulması 
için lazım gelen aletlerin 
hariçten getirilme i icap 
ettiğinden alakadar makam· 
larımız muhtelif firmalarla 
temasa başlamıştır. 

çıkmııtır. ldarei huıusi1' 
veıae itlerini tekrar lı b•'' 
kasına tevdi edecektir. 

--o--
5000 lirayı ki~ 

alacak? 
yı~ 

Ankara, (Hususi) - .,, 
batı piyangosunda 5000 J 
iHbet eden 64343 nuıD~ I 
bilet ylb ünden ıehri111•• 
enteruan bir bidise 011111 
tur. Polise akseden ve t•

1 kikatına devam olunaD b 
dise şöylenir: u 

'ati' 64343 numaralı bileli .1 
bir parçaınnı alan R•'~ 
adında birisi yılbaşındaP ~ 
gün evvel bir evde ber• t ~ 
oturdukları eski tapu ,,.t< t 

dürlüğünden malülen ~81; ti 
kait Tevfik adında bır /; Q 
bilet için ortaklık teklif e aa 

yor. Tevfik bu teklifi lı• p 
ederek 125 kuruş veriyor~ 
ortak oluyorlar. Bilete 

ikisi imza ettiktea 10 

Tevfik komıuıuna , 

ıende kalsın diyor. Ve r 
Rasimde kalıyor. Y•.,
gecesi bileta 5000 lir• 1 

ediyor. Raıim paranıo ~ 
sını komşusuna vermelll~b 

çareler st1yor ve 111 

ofort tedarik ederek i~, 
kaldırıyor ve orta ıuelı 1 
okuyan oğlu Raaioıe 

1 
yere imza attırarak P 
alıyor, oğlu adına b~d 
yatırıyor. B. TevfiğiP 1 .,, 
budur. Tahkikat netı ,) 
hakikat meydana çık•' 
Polis müdürlüğü ofort 
laoılı p lt ullanılmadığı•; 
mak için bu bıleti P 
mOdiirlDğünden i•t 
Halen ıahitlerin if• 
alınmaktadır. 


