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~uui 
NE DİYOR? 

Ulus = 

ltefik Saydam 
hiikiimet G nin 
•• 
llçüncü yılı. 

Vatanın uğragabileceği 
l
1
8hllketeri karşıtagabi
ıcet kudrette koskoca 

bir ordu hazır
lanmıştır .. 

F alib Rtf kı At~y 
8 it f~llin muhterem doktor 

•e~·'". Saydamın ikinci bat· 

1 
•lltk yılanı tamaınlayoruz. 

İıat'~lllet İnönü Cümhurreisi 
ite~· •p edildiği zaman, Dr. 
'I k•.!t Saydam'•. Dahiliye 
,,'t llliii ve Parti genel sek-

er)' w • 'dil 11• vazifeleri emanet 
h ~lıtir. Muhterem doktor, 
•i ~ lılebus seçiminin arife
t.'\.9• 25 ikincikinuu 1939 
..... Q. 

V •nde baıvekilete geldi. 

t,h1~tının uğrıyabileceii 
t'-d •keleri kartıhyabilecck 
~. rette koskoca bir ordu 
il •ırJınmıştır; memleketin .. :d •e istihsal mekanizma-

" d, ' hiç bir irızası olma
'' b, bu ordunun insaa kad
),;~· iaıe •e teçhizat ihti· 
l:),b~rı temin edilmiştir. 
bld,'li •e harici siyaset, 
llic 

1
•elerin, ileri ve büyük 

,,1' .ınilletleri ıaşu tan cil-
'rıııe -

'-'itıı . ragmen, şa.şmaz 
~1, lıtilcametine sadık kal
~,t ~e gerek bu memleket 
ki:ll~ııJarına, gerek Tür-
1,ti ' 111

11 dost ve müttefik-

'-'iı~~. tanı bir emniyet ver-

ı~:hfilc Saydam bükümeti 
Oç6 •nını bitirmiş değildir. 
i"a, ıı~li iktidar yılı, bütün 
•e .. ,11'Yet için, en karanlık 
'' h 0 fan 1941 yılının Oçün
~"ıaı:ftas,nda baıladı. Bu- 1 

•d,ti beraber, hiikCımet, 
'-t"ea "e siyaıf basiretine ve 
P.!ilıt Ştecrübesine zammolan, 
'-ita ef'in, MiUet Meclisi
l'tiıı '' halkın tam itimadına 
~it •t etmek gibi büyük 
'li11d tlıuvıffakiyet imilini 

Q ' tutuyor. 

~-•• --~'•nın bütün mütkllli
~- ih 6_tlin aürprizlerini, bü
~··~ .:•ı:aııllerini dftıünerek, 
~ .. i, ~~, •aıife Ye hizmet 

•lıaı b 1i•r kayrıların hep· 
~'-td ' 'taraf ederek, yoJu
!~ı,k' {ftrflye~eğiı . IDoktor 
\~''-tll 'Ydam bftkCımetinin 
lıı,, Yılı, kendisine •• 
'-.' hayır h olıua f 

. .... 4 ..... ••ltileJ • ... 

B. Vilkı Çörçil 
ile görüştü. 

B. Cörcil . . 
Londra (a.a) - B. Vilki 

dün öğle yemeğini ilk defa 
lngifü: bP.şvekili baycın ve 
bay Çörçil ile yemiştir. Vilki 
Çörçil ile 3 saat görüşmüş
tür. Öğleden sonr hariciye 
nazırı bay Eden de görüş
müşlerdir. 

Dublin (a.a) - B. Vilki
nin serbest lrlanda devletini 
ziyaret etmek ı\İyetinde ol
duğunu öğrenen B. Dev lera 

cıkendisin görmekle çok bah
tiyar olacağım., demiştir. 
Öğrenildiğine göre 8. Vi•ki 

önümüzdeki hafta s rbest 
lrlanda devletini ziyaret ey
liyecektir. 

Vilki matbuat toplantısın
da da gazetecilerle uzun boy· 
lu konuşacağını söylemiş ve 
logiltereyi bitaraf bir gözle 
ge:r.mek istemesine rağmen 
Sen - Pol kilisesi civarında 
ve kütüphadelere yapılan 
hücumlardan ve tahribattan 
teessür ve teessüfünü gizle
yememiştir. 

---o-----
ln2iliz prensese 
leri bir bom bar .. 
dımau tayya· 
resine bindileroı 

londra (a.a)-logiliz bava 
kuvvetlerinin bir bombardı
man tayyaresine iogiliı preo· 
."leıleri binerek bir İngiliz 

tayyare meydanına inmişler· 
dir. 

Prenses Elizabet 14 yaşın
da ve on yaşında Margirit 
ve diğer ufak katdetiyle 
tayyare içinde vere yatarak 
tnrasıut etmişlerdir. Pren
sesler tayyareye binerken 
kral •e kraliçe hazır bulun
muı •• Yeni Zelandalı bir 
pilot tayy r• hakkında jza. 
Jaıt •ermfıtir. 

Yu a lılar 
lyanlard 1 

90 
4 

• Si ar 
o 

an r 
t ıl 

Atina (a.r.) - Yu an bnş 
kumandanhğnıu 93 oumar h 
resmi tebliği: 

Mevzii faoHytler o!muş ve 
düşmGn hücumlnrı püskür

tülmüş ve yeniden 90 esir 
ve bir ço ıı: olom"'tik silablc.r 
alınmıştır. 

Düşmanın tanklarla yap
tığı t arruz tardded1lmiş ve 

düşmanın dört büyük tanğı 
tahrip edilmiştir. 

Atiua (a a) - Dahili em
niyet nezaretinin tebliği: 

Dün memleket içinde hiç 
bir bava taarrüzu olmamış 

ve sükun içinde geçmiştir. 
--o--

ont 
ölü 

Çakini · 
•• •• u mu-

aseb t•ıe 
Budapeşte (a a) - Macar 

hariciye nazırı ont Çakinin 

vefnti münasebetile başta 

Türkiye büyük elçisi de da-

elçi a 
. t m eke 

rı 

--o---
hil olduğu halde bütün mem-
leket mümessilleri başvekil "ilk 
Kont 1' elek iye teessürlerini 

hedefimiz 
Zaferi bildirmişlerdir. 

Kont Cia o 

Kont Ciano 

Roma ( a.a ) - Resmen 
bildirildiğine göre ltalyan 
hava kuvvcUeri yarbayı olan 

hariciye nazırı Kont Ciano 

bir bombardıman tayyare 

filoau kumandP.nhğını üze
rine almı~tır. 

Kont Cianonuu kumanda 
ettiii filo muharebe mınta-

kasnıda faaliyette bulunmak
tadır. 

!Kaza m ktır.'' 
Vaşington (a. ) - Lord 

Halifaks beyanatında .. de
miştir ki: 

.. Harpten sonra toprak 
taksiminde bir şey taahhüt 
edilmiş değildir. Harp için 
şimdiden ıöyliyebileceğim 

bir şey varsa o da ilk he
defimizin zaferi kazanmak
tan ibaret olduğuduı·. 

lagiliıler bugün iyi harp 
ediyorlar:sa bunun sebebi de
mokraaiyi korumak ve yük
seltmektir. 

Hitlerle 937 de yaptığımız 
mülakatta demolnası ile an
lmşamıyacağını beyan ettik
ten sonra ben de mülakata 

boşuoa geldiğimi ve her emek
lerin heba olduğunu söyliye
rek döndüm. 

--o--
ir ita yan tay

yaresi Zaereb
de yere ındi • 

BeJgrad (a.a)-Bir ltolyan 
bombardım n toyyarHİ Zag
re bde yere inmiştir. Tayya
rede bolunan altı kişi bir 
otele 16tlhlllm01 ve orada 
m••kuf bulundurulmaktadır. 

oh okta 

Alınan esirlerin mik
tarı 25 bin kişidir 

K hir~ (a.n)-lngiliz umu
mi hnargabı tebliği : 

Derne ınmtnkasında bare
kiltımız ş yani memnuniyet 
bir tsı zda inkişaf dmekte
dir. 

T obrukta eldığımız esirler 
25 bini geçmiştir. 22 si or
ta 28 i bnfif elli tank iğti

nam ettik. Alınan topların 
tadadı dev m ediyor. 

Eritrede Agoradan ve 
Baretti mevkilerini tutan 
düşm n ksrşı tazyikimiz 
rtm ktadır. it )yanlar Ha

berı tabliye etmişlerdir. 
Bu barekitt elimize 110 

dan fazle esir geçmiştir. 
Habeşistaoda Metemmada 

harekatımız ter kkiler kay
dederken dahilden Habeı 
v t·anberverlerinin yeni mu
vaff kiyctleri bildirilmekte
dir. 

ltalyan somalisinde mo
vüff kiyetle tetevvüç eden 
karşılaşmalar yapılmıştır. 

--o--
Riyaseticum
hurr sarayın
da mühim bir 
toplantı ya

pıldı. 
Vaşington (A.A) - Me

busan medisindc bulunan 
lngiltereye yapılacak yardım 
layihası dolayısile riyaseti
cümhur sarayında mühim bir 
toplantı y pılmış ve bu top
lantıda hariciye nazırı ve 
devlet et kinı hazır bulun· 
muıtur. --o--
Japon Ayan 
meclisinde 

Tokyo (a.a) - O. N. B. 
bildiriyor : 

Ayan meclisinde beyanat
ta bulunan hariciye nazırı 
Matsuoka bilhassa demiıtir 

ki : 
"Yeni alınan tedbirlerden 

şimdilik bahıetmiyeceiim. 
Yalnız Çlnde vaziyet edilen 
fabrika ve müessesat ıahip· 
lerine iade olunacaktır." 

Sandan sonra harbiye 
nazırı kısa bir beyanatta bu
lunarak Çinde yapılan ha
rekat hakkında bahsederek 
ezcümle demiştir ki : 

11 Çinde tenkil barekitı
na devam ediyoruı: Çinliler 
hattı hareketlerini değiıti· 
rerek uysal bir hal alnlaraa 
biz de on ıöre hattı hare
ketimiıi deiiıtirecejiı." 



SAHiFE 2 
( HALKIN SESi ) 

r o";,id;..";.~ -- iaşe teşkilitı Harici teşkilit-
------ --2 m~t!::ltmllllllllllll:statüsü vekad- ta yapılan de-

Sıhhat ve içtimai Muavenet vekôleti olar tamam• g"' 1• cık)ı•kıer Neşıiyarı.ndan y 

Tüberküloz mikrobu vücud girdikten 
sonra diğer mikroplar gibi belli başlı ku

laçka devri yoktur. H lbuki diğer bulaşık 
hastalıkların muayyen kuluçk devri (dev
ri tefrib) vardır. 

Tüberküloz mikrobu 'tÜcud gırıp yer· 
leıtikten sonra f;rsat bekler. Vücudun za
if, yorgun olduğu ve mikroba karşı gelmi
yeceği zamanı s çer, o v kit faaliyete ge
çer ve hastalık baş gösterir. 

Veremli aile arasında doğan çocuklar 
vaktinde bu muhitten · uzaklaştırılm z ve 
verem aşııiyle de aşılanm ua küçük iken 

aldığı mirop faaliyete geçmeden uzun müd
det sakb durabilir ve günün birinde vücu
du zaif bulduğu zaman meydan 91kabilir. 

Karı koca bir arad yaşadıkt 11 sonr 
birisinin veremli olmasından diğerine bu
laıan mikrop saklı kalıp bir müddet son· 
ra meydana çıktığı görülmüştür. 

Her yaıta verem olmak mümkündür. 
(ihtiyarlarda verem o1maz) düşüncesi yan· 

lııtır. ilk yaştan ihtiyarlık yaşlanna kadar 
laer yaıta verem olmak mümkündür. 

V6cuda giren tüberküloz mikrobu çok 
defa çocuklarda boğmaca, kızıl, kızamık 
gibi hastalıklardan sonra f aliyete baılar. 

Bu hastalıklar çocuğun vücudunu z&if dü
türdükleri için verem ka pdı ve gizlendiği 
yerden baıını kaldaur ve meydan çıkar. 

Büyük kimıelerde ise yaıam da iatizam

ıızlık, içki, kumar, uykusuzluk, yorgunluk, 
gıdasızlık, sıhhi olmıyan evlerde yaşamak 

flbi sebepler hastalığı faaliyete getirir. 
Tüberküloz mikrobu ilkönc . nefes bo· 

rularına girdiği için en çok ak ciğerlerde 
faaliyete geçer ve ak ciğer veremi yapar. 

Veremliler çıkardıkları balgamları yutarak 
gırtlak ve barsaklard da verem olur.Bun-

dan maada verem mikrobu beyaz kan 

(lenf) damarlariyle, beyne, göz , böbrek· 
lere, kemiklere ve vücudun diğer azasına 
kadar gidip o uzuvlard da ve;em ya
pabilir. 

Veremin a 1 

V crem mikrobu vücutta faaliyete başla
dığı zaman hastalık t mamiyle meydana 
çıkmazdan evvel şu alametler görülür: 

Halsizlik, kırıkhk, i~tabsızhlc, akş m sa
bah hararet dereceleri arasında epeyce 

fark, sabaha karşi terlemek, nefes darlığı, 
vücudun zaiflemesi, k dıo ise ay b şiarını 

muntazam görmemek. 

- Devanı • 

Kam•ı ve Mobilya •oyaları Gcltli 

ı dı. 
Haber aldığımıza göre 

iaşe işleri için Tic ret ve

k letince yapılmakta olan 
hazırlıklar bitm · ştir. Statüler 

ve kadrolara ait kararname 

projeleri pazartesi günü baş

vekiılete sevkolunacaktır. 

18.00 proğram ve mem
leket saat yarı 18.03 müzik 
caz müziği (pl.) 18.30 ko
nuşm (çiftçiniu s atı) 18.45 
müzik çiftçinin saati 19.00 
müzik koro·"Scıc ve Tel 
birliği,, Ahmet Adnan ida
re inde 19.30 ajans haberle· 
ri 19,45 müzik fasıl heyeti 
20.15 radyo ga~etesi 20.45 
müıik radyo kiime saz he· 
yeti-klasik prcğram 21.30 
konuşc:ıa (huku ilmini yay· 
ma kurumu adına avukat 
lbrahim Kemal) ''Ölümün 

aile hukuk va hayatında 
husule getirdiği netice,,21.45 
müzik radyo se fon orkestra
sı (violoDist l\' ecip Atkın 
idaresinde) 22.30 njans ha 
berleri ~2.45 nıü:ıik radyo 
salon orkestrası programı· 
nın devamı 2 3.00 müzik 
c zbant pi. 23.25-23.30 ya· 
rınki program ı e kapanış. 

Bükreş elçiliği konsolos· 

luk işlerini tedvire memur 

bay izzet Çamlı merkeze 

alınarak, merkezden konso

loı bay Ragıp Rauf Arman 

meı:kür elçilik konsolosluk 

şubesi müdürlüğüne tayin 

edilmiştir, 

12-35 kuruş arasında 321 
çuv J ilzüm, 7 · 16,25 kuruş 
rasında 1004 çuval incir, 

43 - 45 kuruştaır 37000 kilo 
zeytin y ğı satılmıştır. 

--o--
Nafia Vekaleti 

müf eti.işliği 
Ankara viliyeti yapı iş. 

lcri müdürlüğünde müstah
dem yüksek mühendis Bay 
Lütfi Germen Nafia veka
leti müfettişliğine terfian ta
yin edilmiştir. 

Zay· 
lzmir Belediyesinden al

dığım 2262 sayılı şoförlük 
eyJiyelimi zayi ettim. Yeni
sini alacağım için eskisinin 
hükmü olmadığını ilin ey
lerim. 

Şoför 
Abdurrahman Candır 

HALKIN SE81 HAKKIN SESiDiR 

eniz<.! Doğru Çev ilmiş 
Olan Hoparlör 
~~~~mım~~~~ 

Atatürk anıtı un bulunduğu Cümburiyet meydıınında hu· 
lundurulmakta oları hoparlörün bir kaç güodenberi faaliye· 
tinin durduğu fİbi, bu hoperlörüo ağzının denize doğru de
ğil biraz rıbtım·ı ve evlenme dairesi tarafına çevrilmesini 
ve bu suretle h ~m evlenme dairesinin ve hem de yüzlerce 
talebesi ol n ·ricaret lisesinin ve muallimlerjnin istifade 
ettirilmesini ric.ı ediyorlar. 

Muhteıem belediye reisimizin b'J küçük dileğini yuiae 
getireceğini kuvvetle ümit ederiz. Zira: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

ı EL EMASIND~ ı 
ı Bugün matinelerden itibaren ı 
ı AŞK ~ KIN - BÜYÜK iHTiRAS - EŞSiZ HEYECAN • 
ı Senenin co muaz- Fi A i ı z m Fransız filmi Fransızca ı 
ı Baş rollerde: J\ocie Duc uka ~ Arletty Erch Von Stroheim· 0 

: Dalio -Andre Luguet FOKS JURNAL'da <!D on ve en ~ 
ı mühim b berle-r.. SEANSLAR: Her güo; 2·3,30-5 30-7.30 i 
ı ve 9.30 da başlar. DiKKAT: Haftanın her gün ilk se- ı 
& anslar ucuz Laik m tineleridir. Fiatleri 20·:l5·30 krş. ı 

i ___ ::=:::I:J 

s. erit czrcıbaşı 
Kolony .ı esans, podra, ve kremleri 

Türkiyemizde misli olmıyan bu en en
fes kokular hiç ~üphesiz kriıt 1 ıişeler 
modern ambalajl rile Bayzam ve yılbaşı 
hediyelerimizin daima olduğu gibi ba
ıında ı•lecektir. 

Benzer isimlerile taklitlerine aldanQJayınıı etllı•ti Te Fe-
rit iımiae dikkat. IF • E~ANESI 

28 - 2 lacl lrlnaa 1941 

ALMAN 
CASUSLARI 
AM RIKADAd 

1 Ve Almanların Pa,ını Bır-ik- 1 
1 mıyan lnglllzler il 

(56) Yazan: Halil Zeki Oı~ 
tı 

- Tamamen eminim bay Turru. 
- Sarı saçlı, mavi gözlü güzel, seviıııfİı 

cazibedar bir kadın. Düşününüz bakalıt11· 
- Hayır, tnnımıyarum. 
- O, çok kerre Karlo Sluster ile geliP o 

sizi ziyaret etmiştir. 
- Hayır, bıı Karloyu :tanımam ve bö1' • 

le bir ziyareti hatırlamıyorum. 
l 

Sürpriz hazırlıiı 
Bu esnada Turru bir memura güzel k•" ~ 

dJnın ge~irilmeıi işaretini verdi ve söıil111 b 
devam etti: h 

- Haydi doktor, haydi siz öyle gasel 
bir sarışın kanaryayı unutacnklardaD de' 
ğilıiaiz .• 

Bu söz üzerine doktor gülümesedi •• 
tekrarladı : 

- Hayır bay Tunu, hakkınız var, b•
11 

güzel bir kızın simasını unutacaklard•" 

değilim. 
-·- Bununla beraber Yenni Hoft11•'

1 

hatırlamıyorsunuz. 

··- Bay Turru, size yemin ederim ki 1'~ 
güzel mahlük benim evime ayak baslll' 

mııtır. , 
Bu inda kadın ocianın bir köşesine gel 

mişti. Başını kaldırdı, kızı gördü ve: 
--- Y enni! diye bağırdı. 
Miifcttiş kadına dönerek sordu: 1 
••• Yenni bu adamı tanıyor musunuS 
--- Evet, bu adam doktor Griebldir; di· 
Bu cevap üzerine doktot başını çevıt 1 

Renkten renge girdi. Çünkü müvazene•İ11 

kaybetmiş, bayılacak bir hale gelmişti. -
Federal zabiti kızın isticvabına de•• 

etti : ( 
- Size Bremdeki Alman casusları ısı' t 

kezine göttirmek üzere müteaddit E>•"' 
ler veren adam bu mudur? 

- Evet, ti kendisi! 1 
Doktor başını kaldırdı bu töhmeti ce' 

sız bırakmamak için şunu söyledi: 11,~ 
- Yalan r.öyliyor, bu töhmet do• 

değildir. 

- Ben doğrusunu söyledim. ~ 
Bunun üzerine sorgu zabiti yine do1'1 

döndü ve sordu: • 
- Bu kadıoı tanımadığınız hususuocl' 

iddianızda mutır mısınız? 
- Pek ela, ben bu kadını tanıyor""' 

F kat ben bunu yazıhanemde 

kcrre gördüm. ~-
Diğer bir erkekle geldi, benden Y' l 

diler hakkında malüm t istedi. BütüO 
sele bundan ibarettir. ti 

Sunun üz:erine Y c~oi kızdı ve dolı 
şöyle b ğtrdı : . e 

- Her doktor Grıebll F aydasızdıt· 
rası resmi dairedir. TaJimatnameler~ ~ı 
mektuplar el koymuştur. Bunlar o••' ıP' 
reket edece lerİDİ biliyorlar. Bay 1b,ı 
siıin benimle ve Sluster ile müaase /I 
bülunduğunuzu biliyor. Beyhude ısı•' 
da vermez. l 

Doktor başını eğdi ve ağzından f 11 

ler döküldft: ~f 
- Ba~ka ilave edecek bir şeyill' 

mıdı. /ı 
Bunun üzerine müfettiş güzel lı'1 İ 

beyanatının z phnı doktora sıöst•'d 
baıtan aı•iı okudu ve kıza sordu: 



mutlaka ona ilanı 
aşk edecekti. 

... ; l~ylA.. Sen anlatma- Cahidin göğsüne yapışmıı 
ltr '• kını bilir sana da ne- gibi zannedi~·ordu. 
İll~•Pnıııbr.. Ne takipler, Fakat delikaah yine li-

" '•"lır! kayltı. Halbuki baş1nın Cı-
tı, 8~1ı&J vaziyette kalmış- hidin yanaiına değmesi,-
ttıı1t h lcadar çapkın bir ada- göğıünü dayadığı delikanlı· 
h bt er keıe muaallit oldu- nın geniş genç kızın ada-

t111ı ide kendisine de ta- malullı başını döndürmüştiı. 
llefa·'111••uu ıöy1emek izzeti içinden: 
ot.,1~. dokunmuştu. Sanki - Garip diyordu.. Ben 
llliy •tenleri söylemek iste- müthiş he}ecanlandım. Oa-
'"•t°ll!luş gibi gülümsedi, da biç bir heyecan yok .. 

G ta. Fakat içi cız etti. Başını hafıfçe delikanlrnıo • 
ldetGraler geçiyordu. Leyli omuzuna dayadı. Yüzünü 
~eaı·' Cahide lrnduruyor, kin onun boynunu yaklaşhrdı .. 
tt.Qı1~~rdu. Delikanlı herkese Derin derin nefes aldı, N ı.-
~lç ~·at olduğu halde ona fcslericin delik ar.lanın boy· 
~lik.1' •ırkınblık etmiyor, nunu, eoseıini gıcık lıya c -ı-
~lr11ı'' keadisiue büyük bir ğına emind1! Fakat n~fı lc . 

8 et 2Öıteriyordu. Halbuki bu luıdar y .. krnla-
Q • • 

\t~ •zıyet yav6f yavı' şınca Cahidin ~o u u oı un 

~ daıtarının da dikkatine baıını döndürmflıtl. Daas· 
•• "t~lll•ia baıladı. Onlar da taa yorglo ve lzglin bir 

)orlardı. halde döndü. Fakat kararı 
c,t~~ ribi güzel bir kıza karardı. 
1'11 't'" takılmaması •. Bazı· Cabit mutlaka ona ilinı 

•)'la için : aık edect'kti. ...... t<· 
afi ~d ıaı bilir? Leyll biz * • * 

~lkı~Jıra ıüıel geliyor da Artık hayatın en büyük 
••li 

1 
trkeldere çok soğuk meselesi bu idi. Bazı gecc-

ı..,, )or,., Demete batladı- ler garip rüyalar görüyor-

l du. Cahit karyolaaının va-')li .••. . . .. .. , .. 
....._ .ın ıçın uzu uyor: aına, yastığının bat ucuna 

~•da ~•in herif .. Beni ar· geliyor, dagınık saçtarını 
«IQ, : •rınıa rezil etti, diyor- eliyle kaldmyor, kulağına 
bQYGkQ, genç kız için en enfes aşk kelimeleri fıstldı-
oıllıta izzeti nefis meselesi yordu. Sonra sıcak iki du-
~-~k fl'1, Karar •erdi, mu- dak yüıüntle, yanaklarında 
•ttir •it delikanlıya ilinı aşk tcekti, ve ağzın üıtün de çarliston 

oynıyordu. .... 
i. () • 
ef,- )lt ~11 Bebekte idiler. Bir 

ı,,dı lıçeıinde dansediyor-
dJ,t lt))l Gtiıe) bir gece idi. 

- Sonu var -

Pratik güzellik 
bilğileri 

( HALiCiN SESi ) 

• Emraz cnırıye 

astan s · ode 1 

Vali 8. Fuad Toksal be· t 
raberinde Sıhhat müdürü 
Dı. Cevdet Saracoğlu bu· 

luaduğu balcie Emrazı sariye 
hastant sine 2iderek tetkik· 
lerde bulunmuştur. 

--o·--

fi M ._fı::ı ·~ekili 

1 t aı; !lda 
JstanbuJ - Nafıa Vekili 

Ali Fuat Ccbesoy Ankara· 
dan şeb. imize gelmiştir. 

Vekil nafia işlerile alikadar 

ol .. caktır. 
- -o·--

Emvali metrô- Fiat mürakabe 
ke dosyaları 

Sarfedilen müsbet mesai 
netice.sinde 37 bin emvali 
metruke dosyasındarı 27 bi-

ninin muameleleri intaç edil
miştir. Tasfiye işlrrine bü
yük bir dikkatle devam 
edilmektedir. 

ıs ter Gül, iş ter Ağla 

• 1 • 
ı~ erı 
~ 

lzmir fiat mürakabe me· 

mur kadrosu tamamlanmak 

üzeredir. Dün yeniden bir 

memur gelmiştir. Gelen me

murların hepsi çabştırılmağa 

başlanmıştır. 

Birine pire, öte in~ de fil 
görünen me elenin içyüzü? ! _____ .. __ _ 

Bayan - Dün bir mağazanın önünden geçiyordum, öyle 
zarif ve öyle lüks bir iskarpin gördüm ki tarif edemem. 

Bay - [Suratını asarak) üstündeki etikete de bakdın 
mı ? 

Bayan - Vallahi pabuçların güzclliii ve cazibesi beni 
sersem etti, zannederim bakmadım, daha doğrusu farkında 
değilim! 

Bay - Tıpkı benim gibi olmuş!, Ben de pabuçların üs
tündeki (35) lirayı görünce beynimin yerinden fırladığını 
ve başımın fırıl, fırıl döndüğünü hissettim ve hemen ca· 
mekanın öniinden yıldırım aüratiyle uzaklaşhm. 

Sen de ey okuyucum, kadın ve erkeğin bu iki zıt gö· 
rüşlerini duy da baagisinio haline gülmek veya ağlamak 
liz.ımgeldiğini düşün. 

ister Gül, ister Ağla 
iLAN 

lzmir tramvay ve elektrik 
Türk Anonim şirketinden: 

-

BiZi DİKEN, 
RAZI GOL 
~-----

Nasihat 
Kızım fazla şımarma 
Çünkü artık büyüd6n 
Sevda sarıyor derler, 
Göaül avlıyor derler .. 

Dudağını boyayıp, 

Kan rengine benzetme 
Çiğ dalak yemif nerler 
Ne kadıır Frmiş derler .. 

Zamane gecçlerinin 
Yanina pek sokulma 
Birden ğöz koyan olur, 
Öpüpte doyan olur. 

Kalabalık yerlere 

Hemen gideyim deme 
Belki b~r çatan olur, 
Çimdik de atan olur. 

Kendini uslu tanıt, 
Uslu bir bayan. gibi 
Kız böyle koca buiur 
Ve hem de mes'ut olur •• 

Batmazdiken 

D_!!!gada Neler OIUUD!T 
Yedi yaşındaki 

Her gül 
47 kiloluk bir ağırlığı, 

başını ayaklarını yere daya
yıp karnı lberinde taşıyan 
Romeo Lapruva ancak yedi 
yaşında bir çocuk. 

Bir 
--o--
tayyareye 

bir göz 

.~ı tt11111 en güzel el bisesiai 
''"rtJ& f, en tesirli kokusunu 
l') itil. Danıederkea gü· 
t. .. ,••çla11nı Cahidin yana· 
)or ,ltnıan zaman degv diri· ' .... 

Yorgun gözleri hiçbir şey 
gülsuyu ile yapılacak kom· 
pres kadar dialendiremez. 

Şubat 1941 ayı zarfında şebekede yapılması lizım 1 
gelen ameliyat dolayısile : 

Tayyare ile yükseğe çık

mak rekorunu kazanmıı 

olao meşhur t yyareci Vil· 

ley Post bir gün arkadaşla· 

rile konuşurken : .. Bana bir 

tayyare vereceklerini bilsem, 

bir göıümü seve seve feda 

ederim., demişti. Ertesi gil• 
bir kaza neticesinde ıai 

gözünü kaybetmiıti. 

••ilden· ...... P.t • 
•ı~ \lh•kkak şimdi ilinı 
''~e~dtceld diyordu.. Bir Tırnaklarınızın kenarla11n-
"Gı dbıı derecesine taham· daki şeytan tırnaklarnn şu 

e tınaz pomadla giderebilirsiniz: ~ le ..... 
~'li~ •t o herkese sırıaaşıın 5 Gr. Haile d'ımaade 

q~I d l, 1 rayet likayıth. ouces. 

1) 2 •e 16 Şubat 1941 pazar günleri saat 9_dan ~ 
15 e kadar: 

V Çarşı 
VI Bahribaba 
Vll Karantina 

VIll Güzelyah 
X Konak 

XI Gazi bulvarı 
Xll Mezarlık başı 
Xlll Asansör 
XIV Gazi bulvarı 

XIV Gümrük 
~~d) l onı bi11z daha ıo- 1 Gr. Alun 

tı S 2 Gr Tuz.. 2) 9 •e 23 Şubat 1941 pazar rünleri saat 9 dan ~ .. ,, · •çl1rını adamakıllı · 
Yan ;;... 1 Gr Cierge. ıs e kadar: -..... ş· 1&••• deidirdi: · 

\ili, •11ıdi kulaiıma kim •*• 1 Darağaç C Bayraklı 
)~tdQlle~, fısıldıyacak!.. di- Çilek, portakal veya limon il Tepecik D Turan 

)tt111' •• albi müthiş bir he· ıularile birkaç kaşık alkol- Hl Alıancak ~)) Karşıyaka 

Sigorta kumpanyaııma 

ödediği tazminatla keadiae 
bir tayyare aldı. 

--o--
Ingiltere ile 
Avustfalya 
arasında i~İladt ·~~ndeydi. Göğsünün den ibaret losyonlar bütün 

ti~i İd' ır pervane dönüyor yaz cildi taze saklar ve gü- iV Basmahane Bornova Londradan Sidneye va-
s, 1

• Adeta kendisini aeı yanıklarını teskin eder. IX Eşref paşa Buca purla gidecek bir yolcu 
l ~.. XV Kültürpark Kızılçullu ancak kırk günde varabi-
ı A .......................... ""-........ "4...... Sektörlerinde kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere lirdı. lngiltere • Avustral1a 

ı 1 ~ttın Rüya Kolonyası i ilan oıanur. h••• yoıu tesi• edildiği u-
ı •11ıiri K ı ı KEMAL ı man bu mesafeyi oa iki 

l o onyasiyle meşhur eden ECZAC .................................................... .. 
AKTAŞ'ın ıabeserlerinden : (o BU HAFTA Türk Donanmasının PRE· ı günde katetmek mümklla 

• • ERi NETiCESi E k oldu. Dört muhielif yerde ~ H ., L A L E C Z A N ( S İ •ı ::; TAYY RE DE VEZE ZAF 
1 

K d 
5 

i : tayyareler ve pilotlar deiit· ~ .... _ : Venediği yıpratan a an ent- ı 
l ~ ................ ,. ....... - .................... ; Telefon: 3646 rikaları .. Cinayetler .. ihtilaller tiriliyordu. 

~~:"_ ... ;~11~~~~~~AT Dr. Fahri lş~k ! BAR~ A_R O~ devrind~ YENE D i K i Alt~;;bed 
~l ti '"1 •hl\'al ve emlak ida- lzmir Memleket hutaneaı • BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ T ARIHI FiLM ı 
~'il ''••t Rontken miJteba11ıaı • I H E R K O L n F s- 1- • Şarkın en büyilk mabedi, ~ 11. •••hl •• •.•n•y.i . er- Rontk•• ·n Ele~uak teda-Yiai : Ayrıca • il ranıızca ' oz u • lı. t la 
'~•Jı t~th:cl•h.ıplersnı ta- • ılır. lkiaci h ier Sokak ı Matineler: 2 - 5 . 8.15 Cumartesı Pazar 12.30 da allve teanıı ı Budanın s~ .•z • ıaı mu a• 

1 ._,, N u ede. Orta 'P 1 .... - ......................... ,..,. ...................... faza etmek ıçın yapılmıfbr. 1 
•· 45 IZMIR 29 No TELIFON. 2542 



SAHiR 4 

Memleketimiz- 1 Radg0iaieiiı'nden1 
d d• a.imlElllllt:iliiiiiliıii381:i'iS-~all~ 

e enteı ne e I· Radyo gazetesine göre 

1 it 1 t Afrikanın muhtelif yerlerin
eD a yan BY· deki aıkeri harekat ıu va-• ( • ı ziyettedir : 

yarecı eri Doğu Afrikaıında italyan 
Ankara (Hususi) - Son Eritreainde iogiliz harekatı 

zamaularda mecburi ıuıı Asmara istik metinde inki-
ıekJinde memleketimizde taf etmektec' ir. 

. lngilizler Eritreı>.in batı 
karaya ınen ltalyan tayya- hudud&andan yüz kilometre 
relerinin mürettebatını teıkil içeriye nüfuz ederek Agor-
eden yedi tayyareci be,acl- danda hazırlanmış olan mev-
milel usuller mucibince en- kilerdeki İtalyan kuYvetle-
terne edilecek şimdilik An- riyle temasa gelmişlerd~r. 
karaya misafir edilmiştir. Bu suretle Aımaraya yuz 

kilometre yaklaımışlardır. 
Tayyereleri harbin sonuna Asmara işral edildikten 
kadar enterne olunmuş va- ıonra Eritrenin zaptı kolay· 
ıiyette kalacaktır. laımıı olacaktır. 

Enterne edilen Italyan Eritreden Habeşistaua 
tayyarecileri Türk miHfir- doğru üç taarruz ,oıu var· 
penerliği an•aneleriae uy· dır : 
gun bir surette serbest mi· Birinci taarruz yolu Si-
Hfir muameleai görmekte- gafeden Adifrona ye · Adis 

• Abebaya giden yoldur. lkin
dirler. Kendilerini her ak· • ci ve üçüncü yol ise Aini· 
ıam Ankarada barlarda den Endoçya ve Aduva is-
lokantalarda iÖrmek müm- tikametlerine giden yolfar-
1'.liadlir. 

dır. --·-- ltalyanlar 1935 te Habe
Lord Halif aks şistanı istila için bu yollar

dan iıtifade etmişlerdi.Kuv-
İtİma tnamesi • •etle muhtemeldir ki İngi

lizler de İtalyan ordusunu 
mağl6p etmek için vni yol· 
lardan istifade edeceklerdir. 
Simdiki yollar daha munta
zamdır. 

• d. 
nı ver ı •• 

Vaıington (a.a)-8. Ruz· 
veltin hususi kitibi, Lord 

Hılifakıın itimatnameaini 
takdim merasimi icra edil-

miyeceiini bildirmiş ve ili· 
Yeten demiıtir ki : 

- Beyaz Hray ve Ame· 
rika birletik devletleri ha· 
riciyesi itimatnamenin. bay 
Ruzveltin Lord Halifaksla 
huloıtuiu zaman takdim 
edilmiı olduju fikrindedir. 

--o--

Yeni Rumen 
kabinesi te
şekkül etti. 
Biikreı {a.a) - Yeni Ru 

men kabinesi kurulmuştur. 
General Antonesko başve· 

kilette, general Dimitri Po
pesko dahiliye nezaretinde 
kalmaktadır. 

Adliye nezareti temyiz 
mahkemesi müşın•irlerinden 

bir zata, propaganda neza
reti B. Çraninçe tevdi edil· 
mittir. 

Kalan diğer nezaretlerin 
hepaine genareller getetiril
miotir. 

Yeni kabinede hiç bir 
lejyoner bulunmadığı gibi 
eıki rejime mensup ta hiç 
bir ıahsiyet yoktur. 

Her feyden enel askeri 
we teknik bir hük6met olan 
yeni kabinenin esas vaıife
ıini. memlekette nizamı ye· 
aiden tesiı etmek Ye ıon 
seaelcr zarfında muhtelif 
rejimlerin vuhua getirdiği 
zararları telifi eylem<:k hş· 
kil edecektir. 

Halen Eritleride 40-50 
bin kitilik bir kuvvet var
dır ve ıimdilik burası ayrı 
bir sephe manzarası ver
mektedir. 

Bazı Amerikan kaynakla· 
rındau alınan malumata göre 
bili doğu Afrikasında bu-
lunan ltalyan kuvvetleri 
aşağıdaki miktardadır. 

1 - Eritrede beı tuğay. 
2 - Habeıistanda 15-20 

tuğay ve bazı bindirilmiı 
makine taburlan. 

3 - lngiliz Somalisinde 
en az dört tuğay. 

4 - Habeşistanın cenu· 
bunda ltalyaa Somalisinde 
3 4 tuğay .. 

Buna naz-.ran bütün doğa 
Afıikasındaki ltalyan kuv
vetleri 30-35 tuğay olup 
bunların ancak bette biri 
ltalyandır. 

Diierleri sömürğe halkın· 
dan müteşekkil birliklerdir. 
Binaenaleyh Habeşistruıdaki 
iİyan hareketinin hu mınta • 
kalara sirayet'etmesi mubte· 
meldir. 
Habeş milieti bu bfiylik 

milli hareket karıısınds 11-
kayt k lmıyacaktır. Habeşiı
tarıı o kurtuluşu kısa bir za· 
manda tahaklruk edecektir. 

LllYADA 
Derneye 3:kilometre yak· 

laoan fogiliz motörlü cüzil
tamları mütemadiyen takvi
ye edilmektedir. 

Bu hafta içinde buradaki 
italyan kuvuetlerinin de esir 
alınması kavvetle muhtemel
dir. 

Gelen son bir ha bere 
g6re Libya orduJarı kaman· 
danı mareıal Grazyani az-
ledilmiı ve yerin~ .r•n•ral 
Baz tayin edilmiıtir. 

Tütün pi sası 
Türk Matbu• 

ı: e diyor? 
• • -Baıtaralı 1 inci aalıil.J' 

•28,S mılyon kılo tütün satıldı. AKŞAM = 

1 Tütiln sabtları: Eıe mın- nan tütünlerin hepsi satıl- Romanyads 
takasının her yeruıde de•am mış bulunacak br. I 
etme~tedir. Satıı . 2s,s mil- Satı•lar Ticaret veklleti- Alman tah11"datı akı 
ysn kıloyu bulmuştur. ... 'l 

t:ı:n~:{!~i~;~~:~::de kbu~:~ ::k:e0:.!~0111 altında yapıl- mantık karıısında 
et nüz bir muammadd Gaziler caddesinde bir cina 

Elektrikçi Tevfiki öldürdüler 
banca kurşuniylc gl>jsünden 
yarahyuak öldürmüş ve ka
til tabancasiyle birlikte ya· 
kalanmış ve bidinye müd-

Kemer Gaziler caddesinde 
Mehmet oğlu kasap Hıyri 

sarhoşluk saikasiyle Osman 
oğlu elektrikçi Tevfiki ta- • deiumumi el koymuştur. 

l°~mmm~~ l mmm~m 

~ ~:EHIR HABERLERi ~ ~ZABITA HABERLERi ~ 
.. ~ ~ı=.t::a~~.1 l..a:ta ~Jl:.t:ll ~ 

Izmirde koyun Saimeyi kaçır-
eti buhranı var · dılar 

Şehrimizde et buhranı 
devam etmektedir. Bir çok 
kimseler ellerinde paraları 

olduğu halde Kasaplar için· 
de ve daha mahalle arala
rıo,daki kasaplardan koyun 
eti aradıkları halde bulmak 
kabil olmamıştır. Geçen Pa· 
zar günü şehrin muhtelif 
yerlerinde karulan pazar
larda da koyun eti salllma
mıştır. lzmirde ve civarında 
külliyetli koyun bulunduğu 
halde bahrana sebebiyet 
veren mesele nedir? 

Ayni zamanda fiatlcr de 
mütemadiyen yükselmekte
dir. 

Dün yaptığımız tahkikatta 
belediye reisi doktor Bay 
Behçet Uz et meselesile çok 
yakından alakadar olmakta· 
dır. Ve bu huıuıta da liztm 
gelen tedbir ve kararlarda 
ittihaz edilmiştir. 

lngiliz Şark 
orduları baş 
kumandanı 

Atinada 
Lodra (a.a) - lagiliz şark 

orduları baıkumandanı gene· 
ral Veyvehn Atinada Yuna· 
nistaoa yapılacak yardımlar 
için müzakerede bulunduğu 
haberi teyit etmiştir. 

1 

Müta;k-e-baş.I 
ladı 

Viıi, 27 ( a.a ) - Havas 
ajansı bildiriyor: Siyam ile 
Hindicini arasındaki muha
samata 28 Kiounusaoida 
(buıün) Hat 10 da nibıyet 
verilecektir. 

Bu kararın tatbikine ••
zaret etmek nıere 29 Ki
nunuaanide Haykonda f ıan-
111, Japon ve Siyam delege· 
lerinden mftrekkcp n~ tarafJı 

• 
bir komisyon toplanacaktır. 

Çorakkapıdaı Hüseyin oil u 
Süleymın, Cemal kızı Sai
meyi iğfal ederek kaçırdı
tından yakalanmııtır. 

--o--
Yaralamak 
Keçecilerde Anafartalar 

caddesinde Enver kızı Ma
cide, çocuk meselesinden 
Mustafa kızı Emineyi bıçakla 
sırtından hafif surette yara
ladığından yakalanmıştır. 

1 lkiçeımelikte Sarımsak 
ıokağında sarhoşluk saika
sile Hamza oflu Kadri ha-
mil bulunduğa bıçakla Sü
leyman oğlu Bakiyi ve Mus
tafa oğlu Abdurrahmanı da 
hafif surette yaraladığından 
yakalanmıştır. 

--------
Albay Dona
van Selinikte. 

Londra (a.a) - Ruzveltin 
şahsi mümessili albay Do
navan dün belgraddau Se
liniğe gelmittir. 

---o---
Konyada . cıva 
maden ocağı 

çöktü 
3 oıo 4 ağır garaıı 

vardır 
Konya ( Hu"usi ) - Sille 

nahiyesinin Sızma köyün
deki cıva maden ocağı çök· 
müştür. Ocak içinde bulu-
nan üç kişi ölmüş ve dört 
kişi ağır yaralanmıştır. Hi
di~e hakkında tahkikat ya
pılıyor. 

Satın · alıyoruz 
Yailaaeı dillerle b11ıl•ış kitapları 

iyi llatlerl• sab• alıyoruı. 

ADRES: Atotflrlt caJdcain
d• ı •2 numarada 

Holokot•• kltapha nesi 

Necmeddin Saddak Iİı 
Almanyanıa Balk•• 

inmek gibi delice bir sb~ 
ket ihtimali vana, ıs 
ltalya-Yunan harbind~~ ' 
muhakeme etmek, ikıı~' 
11nda münasebet araOJ• ., 
lazımdır. Böyle kaah ~ 
maceraya sebep olarak • t 
gelebilen t ek ihtimal lo~ 
terenin hava. kara ve d~.J 
kuvvetlerini Akdeniziıı r 
kıaa çekmek kaygısıdır·.1 

Böyle bir hareket 11et111 
si itibarile karlı mı 0 i 
zararlı mı? Bu, akhmıııo., 
mediği teknik bil' mesele 
Her halde ingilterenill ~ 
kanlardan mağlup . ',1 
miycceğinden bütün bı~ 

6 askeri mütehassıslar ~ır 
1 

tir. Türkiyeyi harbe gırıl'~ 
mecbur etmekle AlmaoY', 
yükli azalmıyacağında el•; 
şist, nazi v~ demokrat ._ t 
tıklan mfittef ,k olsa ıe; 
tir. Bu şartlar içinde i 
manyadaki Alman tabf1 ,1: 
bizim için henüz bir 11111 

madsr. -VATAN: 

At var megdan U~ 
Ahmet Emin Y AL,ı 

Almanlar, lagiltereJİ /. 
tiliya karar verıneıl 1-
harpte teşebbüsü kayb' 
ceklerdir. Balkanlard• / 
hzrckete ıreçerlerse İ 
cede maddi ve 111• 
ölümle karşılacaklardıt· 

-o--
VAKiT: 

Romangada ııın~ 
Markı 

A11m Us: I 
Romanya bankası ':

markı hakkında milb1._ 

karar verdi. Bu karar•~ 
Romanya küçnk, büyO . 
nzf ve tiiccar ve uoıudl1 

halk Alman markın• 

verişlerinde tediye ••,ı 
olarak kabul etmiyec• 
dir. 'fP 

Y ••İ bu karar 11 ~ 
kadar bir kaç paralılı fi 
mulı:abiliade binerce 

1 

mal -ılmak şeklinde f{O 
11 

yada tatbik edile~ ~' 
nihayd vereceği içıo 

1
, 

yen Almanların bot 
gitmiyecektir. 

Onun ıçın RoıD111 

devlet bankasınıo :r 
markı hakkında •'' 
resmen illa ettiği lı 
Almanyada ne sureti• 
)anacağı hakikateo . -
.,dilecek bir meaeledıf· 


