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Çörci in Tür 

'- ~nıatbuatına 
• 

mesajı 
~ üyük B.ritanyanın bfi
llia yük başvekili Bayi 

Çötçıl, Anadolu ajan ımız. 
vaııtasiyle Türk matbuatıaa 
\te dolayisiyle Türk mill1..tine 
hitaben göaderdiği mesajla 

Tiirk dostluğuna verdiği 
kıyınet kadar, Türk karak
terine de büyfik ve geniş 
bir vukufu olduğunu gös
teraıişti r. 

Bu son dünya boğazlaş
lllııında TOrkler, kadim ve 
lılert dostları lngilizlerle 
birleımi~l4!11e bunu• esuh 
•ebebi, lngilterenin Türki-

Yeyi bir tehdit ve tazyik 
•.•ticeai dej'il, fakat milli ve 
•ı11si iıtikliliae en uygun 
l•rtlarla kazanmak yolunu 
ihu,_, etmeıidir. 

Cumhuriyet Türkiyesi ile 
doıt ıeçinmek istiyenler, 
0•uııı biç bir zaman biç bir 

• .. retıe hiç bir devletin o
)'Qııcağı olmağı kabul et
.. İ)'ecefiai takdir etmeleri 
lhıaıdır. 

lıte bu bakikatı öğrenen 
•e anlayan lagilterc ona 
lôre danaomıı ve bu ıaye· 
de TOrkiye devletinin itima· 
:ltu •e Türk milletinin mu· 

•bbetini elde etrneğe mu
••ff ak olmuıtur. 

Bunun içindir ki Türk 
111illeu de Bay Çirçilin bu 
'•ıtıiaıi menfıaı büyük bir 
;evgi ve sempati ile karşı-
•111ııtar. 

SIRRI SANLI ........_____ _______________ ~ 

lloyterin 
llıuhabiri 
bildiriyor •• 
ICahire A.A. - Royterio 

111'1hab' · b'ld' · B" .... ın ı ırıyor: ulun 
ıtce topların gürültOsü de
~, -
I' lb etoıiştir. ltalyanlu bu-
ı:Yd•. bir 28 lik top getirmiş· 

r ır. 

in ·ı· 8 gı ız askerleri bu topa 
'trl~r1diyanın gülü ismini ver-

11 erd' ır. 

Şinıdiye kadar elde edilen 
~·~~inıin küçük listesine gö
lbit 

111 ~amyon, 120 top, 60 
le '•lyoz ve binlerce siJib 

Ctpbınedir. 
ltııy 1 . . 

d, . an ar genıı bır saha-
'1~ t~cat etmektedirler. Son 
''1b •fta zarfında ltalyan 
l~ ay 'Ve askerleri konserve 
lıllva~lleta yidikleri gibi 
•bı~rın fenalıiına rağmen 

•rın altında atm k-

Mısırd 
tal ya 

40,000 Def erdarlığın 
• • 

sır 

b a 
Londra, A.A - Rovterin 

muhabiri bildiriyor: 40 bin 
kadu ltalyao esiri bulun
m~ktndır. Ayrıc Budiyaoın 

kurck kısm)odn 2 1 bin ltal
yrı n askeri ınuhvsnr için
dedir. 

Arnavutlukta logiJiz ve 
Yunan tayy releri Avlonyn 
Jimnnını tahrip etmişler ve 
Draç limanını kullonılınıya
c k hale sokmuşl rdır. 

Artık ltalyanın mukadde
ratı Afri a ve Arnavutlukta 
.taayyün etmiş bulunmakta
dır. 

---o---

bir haberi mü
nasebetiyle •• 

Sırrı Sanh 
Evvelki günkü · nusbamı

zda yazdığımız vcçhile"Def· 
terdarhk, müruru zamana 
uğrayan ve sair suretlerle 
tahsiline kanunu mesağ bu
lunmıyan bir milyon dokuz· 
yüz küsur bin liralık vergi
nİG terkin edildiğini" bildir
miştir. 

Bay Çörfil Ordu kumandanı ile beraber 8uJ2ar 

Halkın her ve saadeti yo
luna mesai sarf eden idil 
Cumhuriyet hükumetimizin 
bu bağışlama kararını bit
tabi gönülden ve içten al
kışlamamak kadirna~inaalık 
olur. 

Biz bu mütale•mııla ver
gilerini müruru zamana uğ
ratan mükelleflerin · ihmal 
ve kayıtsızlarını takdir edi
yoruz, zaanedilmeıin. 

8. ÇÖRÇILIN 
Türk Mi let·ne 

Mesajı 

"Felaketli zamanlarda 
igi dostlara nail olmak 

bir nimettir" 
Ankara ( A.A ) - lngiliz 

başvekili B. Çörçil Anadolu 
ajausı v sıtasiyle Türk mat-

buatına gönderdiği mes jda 
ezcümle demiştir ki: 

"Yeni sene münasebetiyle 
Türk milletine, Tücl: matbu-

atı vasıta iyle en \hararetli se
lamlarımı gönderiyorum 1941 
yılının Türkmilleti için refah 
ve saadet yılı olmnsıaı 
temenni edeı im. 

Yeni yıl eşiğinde k rşıla
şacağımız zorluklıırla müca
dele işine itimatle bekıyo· 

ruz. Harp vasıtalarımız her 
gün biraz daha artıyor ve 

Birleşik Amerika devletleri
nin muaızam istibs liitı da 
bize yardım ediyor. 

Akdenizde bih·n yılın son· 
Jarında k ıGndığımız zıı:fcr· 

ler, yeni yılın neler göstere
ceğine bir alamet s yıl bi
lir. 

Felaketli z m nlard ıyı 
dostlara nail olmak bir ni

mettir. Geçen müşkil aylar 
zarfında, Türk hükumet ve 

milletinin değişmez dostlu
ğuna mazhar olmak saade
tine malik olduk. 

Bu dostluk bütün bağların 
en kuvvetlisine, mütekabil 

anlaıma v saygı ile bir çok 
menffat ve gayelere istinat 
eder. 

TGrk 

Başvekili 
Merhum eca- Sofya, (A.A) - Başvekil 
ti• • • ht•f l Filof yeni yıl münasebetiyle 

Ç D I l 8 dün Bulgar milletine radyo-
Ankara, (A.A) - Merhum da bir nutuk ıöylemit ve 

M arif vekili Mustafa Neca- demiştir ki : 
- Geçen sene içinde bü-

tinin ölümün 12 inci yıldö- kümet memleketi harp dı-
nümü münnııebetiyle her se-

şında tutmağa muvaffak ol-
ne olduğu gibi bu sene <le muştur. Bundan başka 1940 
öğleden sonra merhumun yılı Bulgaristana cenubi Dob-

Cebecideki k brinde hazin ricanın avdetini temin etrnit· 
bir ihtifal ynpılmıştır. tir. Fakat nihayet Tanrı an-

--o--- cak azimli olana yardım 

• • 
ngı iZ 

eder. İşte bunun içindir ki 
Bulgar milleti bfikümctin ve 
kralın idaresi altında sım tal a 

c le 0 

• sıkı toplanmalı ve dav sının 
doğruluğuna iman ederek 
vazifesini y pmağa hazır bu
lanm hdır. 

Kabir , A. A. - Orte 
şerkt ki lngiliz pilotl rt ge

nual Grazyaninin t yyare
cilerini w ğlüp etmektedir
ler. 

24 saat z rfında yeniden 
ycpılan hücumlard sema 

düşman t yyaresinden te
mizlenmiştir. Geçen bir ay 

zarfında 200 düşman tay> a
resi düşürülmüştür. Bu ra· 

hamn göre günde düşürülen 
ltalyan tayyaresinin mikdarı 
dokuzdur. 

Bu rakamlara yerde t b
tip dilenler hariçtir. 

Iagilizlcr yalnız 20 tayyare 
kaybetmişler ve pilotların 

ekserisi kurtulmuştur. . 

Italy olar artık Iskenderi
yeye akın yapmam kt dır-

ı r. Bu v ziyet ltalyan tay· 
yarecilerinin maneviyatının 

bozukluğun bir alimettir. 

mı~tır. Eminim ki gelmekte 
olan iyi günlerde dünyanın 

............. , ........ ~. 
i urban )Jay-i 
ir Ça şam-i 
i ha G .. ü f 
: Mübarek Kurban Bayra- ı 
: mının iptidası önümüzdeki ı 

Ç rşamba gününe rastlı- ı 

ı yacağıoı büyük milletimize ı 
ı bildiririm. ı 
ı lzmir Müftüsü ı 
ı R. ÇELEBIOGLU: .. ,. ..................... . 

Silikis gazetemiz ötedea
beri vergi vermenin en bü
yük ve yüksek bir vatanper· 
verlik ödevi olduğunu ve 
vergisini vermek istemiyen 
vatandaşların hudut boyunu 
terk eden korkak ve alçak 
asker kaçnklarıadan başka 
bir şey sayılamıyacaklarını 

tebarüz ettirip durmuıtur. 
Yalnız her hangi bir sebep· 
le alınması liizımgelea biJ' 
vergiyi, mükellefin cehale
tinden istıfode ederek tah
sili cihetine gitmenin bir 
şerefsb.lik bir milli cinayet 
olacağını Cumhuriyet mali
yecilerin takd)r etmesini de 
tekrarı dık. 

Vaktiyle tarihin de birçok 
defalar kaydettiği gibi zalim 
hilkümetler b lkı ezerler, 
arkasındaki gömleğine kadar 
milletlerini soyarlar ve bu 
s~retle topladıkları paraları 
kendi keyfi ve eğlencelerine 
sarf ederlerdi. 

Müşfik Cümburiyet bükü· 
metimiz ise, bütün miJJetin 
her tnrlü esbap istirahat ve 

- Devamı 4 üncü sahifede -

istiklili ve hür milletlerin - Tuhaf şey! Kömür güzeline yapılan ilinı aşklardan 
. k" k il rak yeniden bir emniyet, saadet ref hi 

bu deıtluk bü .. 
pod ra yerıne omür toı.u u ana 

1 ibtimaliaden bab10laaa• 
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Çocukları yavaş ya
l ştırınız .., v 

·vaş soguga 
Sıcak odalarda sa balı , kaloriferli yerler

de çir çoklarımıı bütüo gün ve geceleri
mizi geçiriyoruz, 

Şüphesiz çalışan yerlerin sıcak olması 

icap eder. 
Ancak bunu ifrat derecesir. e vardıracak 

çok ısıtılmış yerlerde oturmaktan fayda 

gelmiyeaeğini ve belki de muzır olduğunu 
söyleyebiliriz. 

insanların kışın çalışacak ve oturacak 
mahal nihayet yirmi dereceyi geçmemeli
dir. 

Bu derece de azami olmrlıd:r. Yoksa on 
sekiz derece de pekili kifayef eder. 

Çocuklara gelince hayata, bayatao zor
luklarına alıştırmak nasıl laz1msa soğuga 
karşı mukavemetlerini de arttırmak lazım
dır. 

Çocukların soğuğa karşı mukavemetleri-
ni arttırmak için tedrici hareket etmek 
ieabeder. 

Yazdan baılıyarak faaliyete geçmelidir. 
Yazın deniz banyosu veyahut duşlar yap
malldır. 

Bu deniz ve duılar yaıın çok suğuk ol
maz. 

Muhitin derecei hararetine şüphesiz ta

bidirler; sonbahar yaklaştıkç.t bu duılara 

devam edilir ve yavaş yavaş kıtın da ılık
tan başlanarak soğuk sa ile duş yapmak 
ıekli tatbik edilir. 

Bir defa bunun tatbiki mü u kün o) ursa 
o zaman çocukların soğuğa harşı mukave

metleri temin edilmiş demektir. Bu çok iyi -bır şey olmakla beraber iki tarafı teskin 
bir kılıç gibidir. 

Bunları temin edelim derkc n ani ve şid
detli soğuk algınlıklarına zetürrelere maruz 
kalabilir. 

f)aun için ağır ağır hareket etmeli ih
tiyatlı davranmalı dır. 

Geçinme golu 
• 

Gencin birine yolda rastlıyan arkadaşı 

sormuş: 

- Istanbulda ne ile geçiniyorsun? 
Yazı yazarak. 

- Çok iyi, bir gazetede muharrir mi
sin? 

- Hayır, para 

mektup yazarım. 

Bad 

istemek 

•• m su 

için babama 

•• u 

Ka .. ı Ye Moltilya Boyaları Geleli 
..... ~ ...... ;,-r-• - . .... ~- \ ' ., -~ r. ... ~ -

.. 

Matbuat hOllsaıarı __ ....., ___ _ 
ULUS: 

Birleşik dev
letler reisinin 

nutku 
Falilı Rıfkı Atay : 
Birleşik devletler reısı 

Ruzvelt, bugün ueşrettiğ'i

miz büyük nutkuna " ocak 
baıında bir konuşma" adını 
vermiştir. 

Halbuki 1941 yıhnın bu 
arife gününde, biç bir badi· 
se, emniyet bakımından, 
onunla rağbet edemez. Ruz
velt. mihver cephesi karşı-

sında harbeden milletlerle 
amerikan devJet ve halkıoın 
aonuna kadar, kati ve tam 
tesanüdünü ilf n etmi~tir. 

Geçen haziranda V enedik 
sarayı bolkonundan it•lyanın 
harbe iştirak etmek kararı
nı bildiren Mussolini, kendi 
memleketi namına, 6uadaa 
daha sarih tealıhlitler ve 
mesuliyetler almış değildi. 

Ruzvcltin nutku, ·iugiliz
lerle müttefikleri için, hatı
rası uıun müddet nnutulmı
yacak olan pek kıymetli 

bir yılbaşı hediyesi hükmü
ne geçecektir. 

Demokrasinin silah ve 
mühimmat fabrikalığını ka-

PEN IKTE 
Kurulan büyük 

tersane •• 
An kara, - Münakalat ve

kaleti Şarki Akdenizin en 
büyük tersanesinin Istanbul 
civarındaki Pendikte kurul
ması için uzun müddetten 
beri yapılan tetkikler ve 
suodajlar neticesinde baıır
lanan projeyi kabul etmiıtir. 

Tersanenin inşasına Avru· 
pa harbından sonra baıla· 
nacaktır. Pendik tersancıin
de ea büyük gemiler bile 
Türk malzemesi ve müte
hassısları tarafından yapıla

caktır. T ersaoc Pavli adası
nın karşısındaki koyda ku
rulacaktır. 

Kurban parasını Hava ku
rumuna vererek kazanaca
ğımız sevap, şuna buna kur
banı dağıtarak temin ede
ceğimizden mutlaka yüıbia 
defa büyliktür. 

- --- -------
bul eden, ve tıpkı harp 
içinde imiş ribi, o kuvvet 
ve aı.imle çahşmağa karar 
veren Amerika, kimse tara
findan bafifsanacak bir kud
ret telakki edilemez. Bu 
kudret, İngiltere ile mütte
fikinin yenilmez olan harp 
ir.radcsi ile, şimdi, daha kati 
ve tam birleşmiş oluyor. 

TAYYARE 
Bulutları aşarak yükselir maba kadar 
Mağrer ıesi duyulur gökte ilaha kadar 
Maniası yıldırım olaa da gene atlar 
Gökten şeref yagdmr bize çelik kanutlar 

Bir tehlike sararsa vatan ufaslarını 
Tayyaredir, tayyare, kurtaracak yarını .. 

Sevenlere yar olar, severek bir yar gibi 
Canavar olanlara o da canavar gibi 
Kudurarak saldırır, saldırarak kudurur 
Ounn ç >ğalmasiyle memleket :refah bulur. 

Çoğaldalım çok olsun ki rahata erelim 
Kurban paralarını tayyareye verelim .. 

A. Fuad TUCSEVEN 
UAS;;&CW rrmo 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya esans, podı a, ve kremleri 

Türkiyemizde misli olmayan bu en en
fes kokulu hiç şüphesiı kristal şişeler 
modern ambalajlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizin daima olduğu gibı ba
şında gelecektir. 

Benzer isim1P.rile taklitlerine aldanm yınız di • r ;e f e-
rit ismine dikkat. ŞlF ~ ECZANESi 

2 - 2 iaci ki••• I 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMEAIKADA 

1 

' (31) Y zan: Halil Zeki Osma 

Beyaz bülüzünün i\stüne kısa bir caket 
giymi~, başına şapka komamıt olduğu hal· 
de rıbtımdsn sokağın birine doj'ru kıY• 
rıldı. 

Hafiyelerin önünden geçerkea gayri ih
tiyari olarak kaşlarını çattı. İstihbaratçı
larda arkasını düştnler. Pek acele bir · 

yürüyüşle ilerlemeğe baıladı. Acaba böyle 

acele nereye gidiyordu? Kimi arıyordu? 
Bir i~ık mı? Bir ca9us mu? Yok ikisinede 
mi arıyordu? 

Bir an etrafına göz gezdirerek ffttlr 
getirmiyen bir işvebaz kadın tavrile omuz
larını kaldırdı ve kendi kendine: 

- Oh! Neme lizım varsın şeytana git
sin! Ben bu hususta oııu sokak ortaaında 

bekliyecek değilim ya! Sözleri söyledi 'fC 

yolu kıvırdı. 

H•fiyelerce artık harekete geçmek daki
kası gelmişti. Bu esnada federal zabiti srl· 
zel kadının kolundan tuttu, şapkasını h6r
metle çıkararak: 

- Yobann11 Hofenimman; diye seslendi. 
K•dın ıaşkın bir halde zabite döndil. 

Bu şaşkınlığı göstermemek için telit et

medi. Halbuki onun gibi güzel bir kadının 
az çok taşkınlık göstermesi icap ettiii 
halde asla telaş etmiyerek yalnız: .J 

Evet, ben! Demekle iktifa etti. 
Zabit Almanca olarak kendisin• ı• tek· 

lifi yaptı: 

- f röynleyin bizi takip etmek llitflnd• 
bulunur musunuz? Size aöyliyeceklerimi• 
vardır. 

- Bay kim oluyorsunuz? 
- Biz kanunun mümessilleriyiz. 

Dedi ve kendiaine askeri iatihbantı .. 
mahsus olan alimetini gösterdi. 

Bunun üzerine sarııın kız o kadar p,ırdı, 

o kadar sarardı ki, zabit genç ka .. 

dının orada düşüp bayılacağını zannetti. 

- Nereye ... Beni nereye ı&türecekıiaiı? 
Diyebildi. 

f ederalcı işi dallatmak ve kızı korkul" 
mak istemediğinden kendisini deniz istaı· 

yonu bekleme salonuna kadar atmağa ç•" 
lıştı. Çünkn zabit karşısındaki bir kadıoı 

hem de herkesin dikkat gözüne çarpıca~ 
kadar güzel bir kadın olduj'unu düıDar 

rek te '.a1e cı ydna \•ermemek iıtemiyordll· 
Knrşısındnlıi bir erl{ek olsa idi, onun mef~ 
kii o ka ~aı· müşlrül olmıyacak idi. Çüuk• 
kr.ıdın yükrıek ~esle sözllue devam edere~ 
mutt sıl soruyordu: 

- Beni ~ereye götürecek iniz. Bende' 
ne istiyortunuz? Bu hareketiniz ne d• 
mekt ir? 



U.tlln 5 (lla1Dn11 al' 
......__~--::-------:-----------=----------------------------------~'------~-----------------------2-·_2_i_n_ci_k_a_n_u_a_ı_9_4_ı 
.. ili K A YE 

1 
Ankara 
t ady s 

ma amla.r• Dün ada Neler Olugor 
Ebedi G c 18 proğram ve memleket 

saat ayarı 18.03 müzik: rad-

d yenı 

---.. -·--- yo caz orkentrası, 18.40 mü
zik: kadın} rdan fasıl şar
kıları 19.15 müzik : Grcta 

2-ışik ikle D ve kuşunun 

- 3 • 
,P iiıç bir ıeyi söylemeden 

trr~lc w w .. w ona agır •gır gor-
'1A:ade sıkmaya başlamışı. 
!.. kadın gözlerini açınca bu 

rap yüz karşısında bir 

•hı nefret duyarak sıçra· 
llıılctan kendini alamamış
tı. 

F•kat kocası onu ihtiras-
ı. 3ıktı Ye bırakmadı. 

Kadın ilemişti. 
- Canımı acıhyorsun. 
Kocası alçak sesle : 

- Sua! dedi, gürültü et
lltıel 

Artık elimdesin. Güaler
denberi bu dakikayı bekli
Yoıdum. 

el Bir elile kadının iki elini 
e tuttu. 

Boı kalan elile ceketinin 
Ct'binden bir ıiıe çıkardı, 
diılerile tıpaıını açtı Ye 
•ıllci11 bir aeıle dedi tı : 
d - ivetf Bu tiıenin için

t de kezzap var t anladın 
.... keızap! 

Baıını it. 

Haydi, baııaı ır. 
Biraz sonra ıen de bena 

benıiyecekıin, bana, bana. 
Birbirimize liyık bir karı 
lloıa .alac•iız. 

Titriyormuıun? 
Şiaıdi ıana niçin beraat 

~•zandırdığımı ve ıeni niçin 

dll~~ya çağırdıiımı anladin 
eı.ı mi? 

Sea de benim ribi kor· 
~Qnç olacakııa, orkuaç o-
•t•kıın. 

Ab. 
Etet, hem 

•tıy•cacak, 
'•le. 

de ~imdi canın 

müthiı acıya-

K•rıııaın baıını bir kolu
:'»11 kıvnmı içinde sımsıkı 
tııtuyordu. 

k A.vucile kadının ağzını da 
'Patauıtı. 

k O kadar kuvvetli idi ki 

1 •duı çırpınamıyordu bi-
t, 

d· - Şimdi görürsün ! De-
ı. 

}(\re elindeki şişeyi iğdi. 
I~ ~.tıabı k rısının alnı, g5z
t rı, Yan ldarı üstüne gczdi-
Ctelc boş ltıyordu. 

tı l(lldıo kıvranıyor, ayakla
r~· Yere vuruyor, boğululcr 
b . .1 ıcaler çıkarıyor, fakat 
d:~''•ııuyor, kurtulamıyor-

t,~iıeyi tamamile boıalttık· 
• 

8<>nra, erkek, karısını 
tt>b 

~ 
~;. F ahr1. -iş-ık 

~., Memleket hastanesi 
-o"tlc 0 nllren mütehaHlll 

•h e11ı ve Elektrik tedavlal 
t, ikinci lle1ler Sokak 

Nakili : Safiye Peyman 
Kadın yüzü koyun halının 

üstüne düşmüş, haykıra hay
kıra çırpınıyordu, 

Arhk onun güzel yüzü 
de kırmızı bir paçaüradan 
boşka bir şey değildi ve 

ebediyen sönen gözlerinin 
etrafında sabahı Hla gelmi
yecek olan uzun. sonsuz bir 
gece vardı. 

-BİlTf-

Keller be Bing Crobynın 
plakl rı 19.30 memleket sa
at ay rı ve aja1.ıs haberleri 
J 9.45 müzik; rndyo ince sez 
heyeti 20 15 radyo gazetesi 
20 45 müzik: gençlik man
dolin takımı 21 müzik: din
leyici istekleri 21.30 konuş
ma (sıhhat ah), 22 30 
memleket saat syı:ırı, ajans 
haberleri, borşalu fia tleri 
22.45 müzik pi. 23 25123.30 
yarınki proğram ve kapaoış 

. --o---

yapıl or 
Dahiliye V ekiileti kayma

kamlar arasında yeniden bazı 
değişiklikler yapamağa ka-

r r vermiştir. Bu hususta
ki kararname yakında yük-

sek tasdike rzedilecektir. 
--o--

ç a 
lkiçeşmelik 704 cü sok k

t Hü eyin oğlu eskici Ali

nin üzeri1Jde bir bıçak bu
lunacak alınmıştır. 

m r ası 
Deve kuşunun yumurtası

nın ağırlığı bir kilo 300 
gramdır. İçi yirmi tavuk yu
murtasının içine muadildir. 

-o-

Hayva 
z t 

ları de
ar mı? 

Şimal kutbunda yaşıyan 
bey z Ayıl r müstesna ol
mak üzere bütün hıyvanla11 
ez çok deniz tutar. 

Öküz denizden az müte
essir olur. Zürafanın, boy
nunun uzunluğuna bakılınca, 

40,000 liraya 
satılan b~r 

kulak 
Baston °ç 0 nde- KEÇECILE 'DE 

Nezafetlyle meşhur 

denizden çok müteessir ola
cağı zannolunur. 

Amerika mil.vnrder kızla
rından mis Doris Bannple 
sık sık Şikagodan Los Aa
gelese gidip geldiği posta 
tayyare pilotlarından Emilf 
,ıdırasıya sevmiştir. 

Fakat mis dorisin genç 
tayyareciye aıkını ilin eyle
mesine mini olan bir kusur 
vardı. 

Genç kız, köçük iken has
talığa tutulmuş ve doktorlar 

aayatını kertarmak için sağ 
kulağını kesmişlerdi. 

Bir doktor, kendisine ku· · 

lağına benziyen bir kulak 
satın almasını tavsiye etmiş
tir. 

Genç kız, gazetelere ilin 
vermiş Ye kcndisininkir:e 
benziyen bir kulak bularak 
25,100 dolara, yani bizim 
paramızla aşağı yuknrı 40 

bin lirava satın almıştır. 
Genç kız, bu iğreti kulak 

kesiit kulaiına dikilerek ta
mamiyl e iyileşince, tayyare
ciye derin a~kını ifşa et
miştir. 

ohum • 
1 

ipek böceği tohumu ilk 
defa olarak PıotestP.n rahi
bi tarafındnn Çi11den geti
rilmi§tir. 

O :ıaman bu tohumların 
ihracı yasak olduğu için ra
hip onları içi boş bir bas· 
ton içine saklayarak kaçıra
bilmiştir. 

EVF»K 
Paş hama 1 

lzmirin en güzel ve temiz 
amamıdır. 

Bütün lzmir halkı bayram
lık hamamını TEVFiK PA
ŞA hamamında yapacaktır. 

, 1-' 

ıs ter Gül, ıstar Ağla 

OPUCU ' ••• 
Genç bir b y n girdiği bir musiki mağazasında bir k ç 

parça not aldıktan sonra sahibine: 
- Bir de öpücük, demiş. 
Mağaza sahibi bili tereddüt genç ~e güzel bayomn kar

mızı yanağına şappadak bir öpücük kondurmuş ! 
Bu bayan iyi bir aileden olduğu için derhal musiki ma

ğazası sahini şikayet etmişse de kaz namamış, çünkü suçlu 
"Öpücük,, adlı notanın mağazasınd bulunmsdığından ve 
böyle bir isimli not cın mevcut olduğunu bilmediğınden 
bahsederek, müşterisnin ancak öpülmek istediğini z nnede· 
rek öptüğfinü söyleyip kendini kurınrmış ! 

Böyle bir anlaşamamazlık ve anlamamazlığa: 

ister Gül, ister Ağla 

H lbuki Zürefayı pek aı 
d niz tutar. Zavallı Beygir, 
denizden o k dar muztarip 
olur ki bozan ölür. 

Maymun, ufak bir çocuk 
gibi denizden hasta olur. 
Fakat maymuna bir soğan 
verilecek olursa hemen iyi 
olur. 

Kaplanın hali pek dikka
te değer denizden her ha··
vandan fazla rahatsız olur. 
Geminin ufak bir sallantısı
na mukavemet '!demez. Ye-
re yeter ve müdhiş pençe
siyle karnını tırmalar, acı· 
nacak bir surette inlemeğe 
başlar. 

Fil de az çok denizden 
müteessir olur. Daha munis 
bir hal alır. İdaresi kolayla
şır. 

Kedileri, köpekleri de az 
çok deniz tutar. 

(Okul mecmuasından) 
-o-

Rutubetli hava 
neden bizi!has· 

iki ıeacin düğünü, geçen 

temmuzda' yapılacaktı. Fakat 
tayyareci, bir kaza netice-

1941 güzel hediyesi 
ta yauar. 

Rutubetli hııva soğuk ha
vadır. 

siade ölmüı ve mis Doris 
de kendisi ne kulağını veren 

Domen ile evlenmiştir. 
--o--

Kuşun hızı 
En sür~tli uçan kaş ha

valar kralı kartal mıdır sa
nırsınız? bayır; kartal saat· 
te 45 kilometre süratle uça
bilir. Güvercinler kaıtaldan 

daha çabuk uçabilirler. Sa- . 

ate 75 kilometre. Toğan 95 
kiJometre süratle uçarak 

güverciui geçebildiği gibi, 

hiç kimsenin ihtimal veıe· : 
miyeceği yabani ördek he~- : 

• sini geçer. Yabani ördek • 

saatte aıami 135 kilometre ı 
ı uçar, yabani ördek uzun, 

mesafelerde bile saatte 122 ı 
: 

e Si 

- 1941 yılı için 
benden ne istiyor
sun? 

- Ben 1941 yı
lı için Kemal Ak
taşııı yeni icad ve 
ibdağ ettiği 1941 
kolonyasını isterim. 
Bu kolonya saye
sinde ben bütün 
yeni yılıou ferah 
ve neş' e içinde 

, geçireceğiaı. 

~..,.•o•••• ............ ~"• 
e as da TEL: 3646i 

BU HAFTA ı 

Soğuk havanın da ekse-
riyetle bizi basta yaptığı 
zannolunur. 

Halbuki mesele bu de
ğildir. 

Koru havada kendimizi 
daha rahat hissederiz. ru· 
tubetli hava bizi rahatsız e· 
der. 

Bunun sebebi şudur: Vü
cudumuzdan, bu meyanda 
cildimizden ber zaman bu
hur ve ter halinde su çıkar. 

Hava kurak olduğu 
zaman bu ameliye kolayca 
olur. 

Fak t hava rutubetli ol-
Zengin Proğr m 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

SO · G~NÇLIK 
(Derniere Jeunesse) 

Oynıy n: R A 1 M U 
Ayrıca: Miki ve .gayet gülünçlü Komik 

Matineler. 3-5-7-ve 9,lSte 

: duğu zaman, vücudumuzdan 
: çıkan su, zaten sulu olan 
: havaya kol ylıkla karışmaz 

ı Bu yüzden sıkıntı çeker ve 
ı rnbabıızlık duyarız. Çünkii 
: vücut kafi derecede süratle 
ı yakma ameliyesini yapamaz 

• • kilometre uçabiferek kuşlar 
arası oda birinciliği alır. ı Cuhııutcsi ve P z3r güuleı i 1 de ilave se nııı 

Vücoddnn çıkması lizımge
feo şeyler içeride kalır. Bu 
da sıhhatimize doldurvr. .. c...:--. .... .-........ ~~· .... ~ ..... 6 ........ ç. 

MiLLi PiYANGO BiLETLERiNiZi 



SAHiFE 4 (Halkın S••I) 

Vişi hükumeti Büyük Millet lng
0 l

0

z ~ara, 
hü- Meclisının kış de iz ve hava , ile Alman 

kômeti aras 
da münasebat 

kesildi mi? 

- tatıli kuv\1etleriBar-
Ankara - Büyük Milet 

meclisinin önümüzdeki Cuma 
veya Pazartesi günkü top· 
lanbsında kış tatiline karar 

Lizben (A.A)-Kaydı ih- vereceği anleşılmaktadır. 
tiyatla alınan haberlere gö- ---o--
göre Vişi hükümeti ile Al- Italyan a ın 
man hükumeti arasında mü· 

nasebatın kesildiği bildiril- Arna utlnkta 
mektedir. 

• ---
0 

• son vaziyetleri 
Hıtlervarı Se- Atina (AA) - Italyanla-

1 
A k rın yeni bir müdafaa battı 
Bm Vermeme yapmakt dırl r. Bu son mev· 

• • • t•f ziler elden gidecek olursa 
IÇID IS l 8 Yunan kuvvetleri Tepedelen, 

ettiler Avlo.nya ve Dracı işgal ede
cektır. 

Londra (A.A)-Norveçten 
gelen haberlere göre birçok 
polis memurları Hitler vari 
selim vermemek için istifa 
etmiılerdir. 
Noıveçde Alman aleyhi· 

ne milthif bir cereyan de
vam etmektedir. 

--o---
ltalyada bası
lan bir harita 

Ankara - ltalyada bir 
İtalyan müessesesi tarafından 
basılan ve memleketimize 
gönderilen ipeaıı delmedi
terranen isimli haritaların 

memleketimize getirilmesi 
Vekiller heyetince yasak 
edilmiıtir, 

Bu haritaların elde bulu-1 
nan nüshaları da toplattırı
lacaktır. 

--o--
Bremen, ist ii 

limanları 
bombalandı 
Londra (A.A)-Sahil teş

kilatına mensup tayyareleri· 
miz dün Bremendeki askeri 
hedeflerle istila limanlarına 
ıiddetli taarruzlar yapılmış 
ve birçok yangınlar çıkarıl
mııtır. 

T.ayyarelerimizin hepsi üs
lerine salimen dönmüşlerdir. 

Yunananhlar her tnrafta 
İtalyanlara hakim bir vazi
yettedirler. ltalyanlar Hama· 
ranın şarkında. mukabil bir 
taarruzda bulunmuşlarsa da 
ağır bir zayiat verdirilerek 
püskürtü(müşlerdir. 

Yunaulalar Draç ve Avlon
ya yoluna yaklaşmış bulun
maktadırlar. 

Yunan topçuları en yuk
sek dağluın tepesine top 
yerleştirerek ateş etmeie 
baılamışlardır. Bu top ateşi 
İtalyanları şaşırtmıştır. 

Yunan-İngiliz hava ku•
Yetleri hareket halicıde bu
lunan İtalyan kıtaahna bom· 
ba ve mitralyöz ateşine tu· 
tarak ağır zayiat verdir
miştir. 

150 Itaiyan askeri soğuk
lara dayanamıyarsk teslim 
olmuılardır. 

Karın bir metre olmasına 
rağmen Yunan askerleri ce
surane bir şekilde sllngü 
hücumuna kalkmışlar ve ltal
yanları mevzilerinden krçır· 
mışlar ve yeıainden çok kıy
metli tepe ve siperler elde 
etmişlerdir. Avlonya yolu 
topçu ateşi altına girmiştir. 

Italyanlar şaşkınlığa uğrıya
rak ricat ediyorlar. Kendi
lerini beslemek için kedi ve 
köpek öldürmektedirler. 

--o--

Italyanların ---o--
Amerikan tica- tanklarla yap-
ret gemileri tıkları hücum· 

Nevyork, A.A - Verilen )ar ağır zayi. 
bir habere gore 1941 sene-
sinin ilk haftalarandan iti~a· at a püskür-
ren Amerikan ticaret gemi- tu••Jdu•• 
)erinin harp gemileri refaka· 
tinde lngiltereye eşya Dak
letmeğe başlıyacakhr. 

--o----
ltalyan esirleri 

Bombaya 
vardılar 

Bombay (A.A) --. ltalyan 
esirlerinden mürekkep ilk 
kafile Bombaya varonşlar
dır. Kafilede 4 ieneral 32 
ıubay 6l0 er vardır. Bunla· 
larıa hepsi dahil kamplara 

Atica (A.A) - Kilisurada! 
mühim harekat devam et
mekte ve İtalyan mitralyöz 
yuvaları zaptedilmiştir. 

Merkez bölgesinde yeni
den 12 top, 15 mitralyöz 
ve havım topu ve mühim
mat ile bir miktar esir alın
mışur. 

it lyaular sahil mıntaka

sında Yunan hatlarına gir
mek için tank kullanmıtlar
sa da çok zayiat vermişler
dir. 

ltaiyanlar tankları terk 

diyayı bombar 
dıman ediyor •• 

Radyo gazetesine göre 
Arnavutlukta harekat bütün 
ceplaelerde inkişaf halinde
dir. 

Şimal cephesinde: Yunan 
ordusu bazı ilerlemeler kay
detmiş, stratejik bazı mevki

kiler zoptedilmiştir. Bir haf
ta evvel Ohri gölünün batı 
sahilinde Lin kıasabasmı 
zapteden Yuuanlılar şimdi 
lşkumbi sahilinden Elbasa
n• giden yol üzerinde hare· 
ketleriode devam cdiyoriar. 

ltalyanlar çekilirken yola 
siyah ekmek bilinde bir çok 
patlayıcı maddeler attıkla

rından çamurlar içinde bu 
maddeleri toplamak büyük 
güçlükler arıetmekte ve bu 
yüzden ileri hareketi ağır
laşmaktadır. 

Merkezde: Timorica dağı 
cephesinde Yunan ordusu
nun yapmakta olduğu yar
ma hareketi devam etmek· 
te olup İtalyanlar için gün 
geçtikçe daha vahim bir 

vaziyet almaktadır. 

Evvelki gün alınan bin 
esirle harp malzemesinin bu 
mıntakada alınmış olması 
büyijk ihtimal dahilindedir. 

Bugün Dobroşaaın batı
sında Noaaz mevkiini de 
zapteden Yunanlılar biraz 
daha Berata yaklaşmışlar· 
dır. 

Kilisura cihetinde fazla 
ilerleyiş yoktur. Mevzii ta
arruzlara mukabil taarruzlar 
olmaktadır. 

Sahilde Himaranın ıima
lindeki harekatta stratejik 

bakımdan mühim bazı mev
kiler Yunanlılar tarafından 
ele geçirilmiştir. 

lngilizlerin Adriyatik de
nizinde asker ve harp mal
zemesi yüklü dört büyük 
ltalyan iaşe gemisini batır
mağa muvaffak olmaları Ar
navutlukta muharebe eden 
ve bundan sora Arnavuluğa 
nakledilecek olan İtalyan kı
taatının maneviyatı ü:zerinde 
çok büyük sarsıntılar tevlit 
etmesi kuvvetle muhtem1;.l
dir. 

Ingiliz kara ve deniz kuv· 
vetleri Bardiyayı şiddetle 
bombardıman etmektedirler. 
Bu müstahkem şehrin gar
nizonu dört fırkanın dökün· 
tülerinden 20 bin ki,i tah
mi11 edilmektedir. 

ltalyaolar bu şehri müda
faa için her biri 40·50 asker 
tarafından müdafaa edilen 
kırktan fazla müs~ahk:em 
mevkil~r hazırlamışlar ve bir 
çok tank hendekleri yap
mı~lardır. Bununla beraber 
lngiliz taarruzlarının başla
dığı gün Bardiyanın uzun 
bir mukaYemet gösterın_,den 
dtiıeceji de muhakkak sa-

2 - 2 inci ki••a 1'41 
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~ ŞEHiR HABERLERi ~ ZABITA HABERLERi 

Tayin 
Gazi orta okulu sekreteri 

Şerif Kocatürk ile Karataş 
orta okulu sekreteri bayan 

Leman Zengerin becayişleri 
Maarif •ekiletinca muvafik 
görülmftştür. 

Şehrimiz ağtr ceza mah
kemesi zabıt katiplerinden 
B. Vüsat Vurmaz bir dere
ce terfi etmiştir. 

---o---
Tütünlerimizin 

Nefaset 
Tülün piyasasıuın önü :nüz· 

deki ayın 14 ucü günü açı· 
Jacağından bütün kumpan
yaların eksperleri bayramda 

tütün mıotakalarına gide
ceklerdir. Bu sene çok ne
fis olan tütüoJerimizin iyi 
bir fiotle satılacağı kuvvetle 
ümit edilmektedir. 

--o---... .. . . 
uzum ve ıncır 

rekoltesi 
Bu seneki incir rekoltesi 

25 bin, hurda incir rekoltesi 
de 12 bin tondur. 

incir mahsulünün yüzde 
kırkını satış kooperatifleri 
almıştır. Üzüm rekoltesi ise 
25 bin tondur. Üzüm rekol
tesi bu seneki kadar az ol· 
duğu görülmemiştir. 

--o--
Sümer bank 
malları 
hakkıııda 

Büyük tnccarlar Sümcr
bank mallarıuı satmıyacak
lardar. Küçük tacirler sipa-

rişlerini doğrudan doğruya 

Sümerbanksız yapacaklardır. 

Ne kadar Al
man tayyaresi 

düşürüldü 
Londra ( A.A ) - Hava 

nezaretinin istihbarat daire· 
resi 1940 senesi içhıde ingi~
terc~.in himayeıi ve Fran ız 

sahilleri üzerinde 3500 den 
fazla Alman tayyaresicin dü· 

şürülmüş olduğunu bildire· 
rek bu hususta şu tafsilitı 
vermiştir: 

Bu düşman tayyarelHin
den 3090 ı avcı tayyareleri
miz ve 445 şi de bav• dafi 

toplarımız tarafından düıü

rülmütlür. 

Düşmanın tahrip edilen 
av ve bombardıman tayyare· 

leri arasındaki nisbet 4 de 
karşı beştir. 

lngilizlcrin 1050 av tayya
resi kaybolmuştur. 

Fakat bunların müretteba 

tından 400 tayyareci kur
tulmuı Ye tekrar muharebe-

Kumar 
oynamak 
lkiçeşmelik 704 cü sokak" 

ta Mustafa oğlu Mehmet 
evine topladiğı lbrahim oil• 
Hüseyin, Hüseyin oğlu Ali 
ve Ahmet oğlu Hüseyin• 
menfaat mukabiliot'.ıe kumır 
oynattığı haber alınmıı ~~ 
çalına.o düdükten ürkea 
suçlular bitik evlerio dam· 
lerına ve kiremitlerine atla· 
mak suretile kaçmağa te
şebbüs etmişlcrşede yaka· 
!anmışlardır. 

--o--
Hırsızlık 

Alsancak emtia ambarın• 
da Rasim oğlu Suphi, Ha
san oğlu Abdullah, Ali oğlo 
Zeki, Ali oğlu Mustafa ve 
Mustafa oğlu Nihat adında· 
ki çocuklar anbarın bir tab
taaını sökmüşler ve içeri 
girerek5 kilo kadar incir 
çaldıklarından yakalanmıf" 
Jardır. 

Boinovada Şerif oj'lu Ha• 
lil bir paso çaldığından ya· 
kalanmııtır. 

§ Karentinada Fahri oi· 
Ju Vahit ve Mehmet kısı 
Hasibe ayni sokakta oturao 
Fahri ve Fuadın 70 lir• 
kıymetindeki eşyalarının ça• 
hndığını ve bu bıraızhğıO 

sureti katiyede ıuçlular ta" 
rafından yapıldığı ıikiyet 

edilmiş ve suçlular yakala•• 
mıılardır. 

DefterdarlığıJJ 
bir haberi mİİ' 
nasebetiyle •. 

-(Baştarafı birinci Sayfada)""' 

hayatını düşünmekle berabet 
artık alınmaması kararlaıtı• 

rılan bir parayı da mahı• 
milleti sıkıntıya uiratmam•~ 
için affediyor. Bundan dab' 
yüksek ulucenap ve merd•" 
ne bir hareket gösterilemel• 

Vilayetimize ayak bastıi' 
gündenberi bütün meıalib 
ashAbına her tilrlü kolaybjl 
göslı!ı mekten zevk duy_, 
ve emsaline örnek olac•~ 
dcr~cede dürüst;çalışan d•' 
ğerli defterdarımızı da b-, 
arada şükranla ve minneti' 
anmayı bir borç bildik. 11 

işte böyle yüksek seciY"; 
memurlardır ki, CümhuriY' 
idarenin ruh ve mina••" 
bütün millete beliğ bir ıd' 
rette telkin ve ifbam ed~ 
rek umumi sevgi ve sayl1' 
uyandırır. 

işte devlet hazineai kad~ 
millet mefaatini de gözet• f 
böyle vicdanlı, şuurlu re•~~ 
ve milli vazifesini madtt( 
maliyecilerimiıdir ki bu d•~ 
lete ve millete en biiyllk 1 
ıerefli hizmetler ifaıına ~ 
yaffak olabilirler. Allab 


