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~~ AÇIK a 

~llıiral Da la· 
lla ne oluyor? 

"
-----.' ... 

İşi ile Paris ar&sında 
~h m1:kik dokuya do· 

.. ya Y Al avaş yavaş bu gün 
"' lbın · Pat' ışgali albnda bulunan 
dili 

1 ~ radyo ve gazetelerinin 
a.111•

01 
taklit etmeğe özenen 

ıra} D 1 .. 
lbeyd ar ac, logılızlere 
Ar111 an okuyayım derken 
Yap •nların propagandasını 
ili ~OJak hevesinden kendisi 

1 Urtıranıamışhr. 
02ilte · F ıı l(if renıa ransaya kar-

Aı111 Ql ve hiyanetindcn ve 
terd~~Y•nın Fransızlara gös 
lalct 21 

lefkat ve aliceııap-
•11 de 

>'ıra A . m vurmaya başla-
•ıı B tıural nerede iıe La-
f~a· erline aratmıyacak bir 
tı~t:Yet olup meydana çıka-r. 

Viti h'"k. 
11a,1,. . u uaıetinin bışvekil 
"' lllt Ve b • • .. , F •rıcıye nazırı · ' '•n •e ••nın dünkü dost 
)ır111~~tttfild ve belki de 
}'e 

1
1 kurtarıcısı lagiltere

l •ı dıraı .. 
Qtp le •ga sevkeden se-
''ti~ıı:11.di iddiasına göre 
~111 id ' 111 düşman ve dilı· 
~'llılelc~eıini kabul eden 
tttiğ· tlere karıı tatbik 

A 1 
.•bloka sistemidir. 

d,, ~ırat Darlan, Amerika-
• '•nıa 1 k d ' tıbb" Y• ge ece gı a 
dota . 1 

maddelerin ahlaka 
,.. Y•aiyl 
"ilde e varmamaları yü-

~'-ki A ~Gplere biniyor.Hal
'-rkeıa 'bıral bu feryadı hı-
'' ç0cut'' ta~Jü gıda, iliç 
"''ddeı lar ıçia vitaminli 
~İt 'tıb erle Yüklü kocaman 

~' dii Ur Mırailyaya girmiş 
q'~iaıı·'' biri de denizler 
d, '' 

1 
lngilizlerden müsaa

tll ''•le F 
qell lı ransaya mütevec· 

)o'dıı ı •reket etmiş bulunu-
() . 
oı~'ld, .. . 
lı)or? Aaııral Darlıaa ne 

aa, ~•k Bu feryat ve lfiganı 
.\lb. ••tıa kopariyor? 

tG •rıı b' 
t "''•e ' ıraz derince dü-
Q~~di, Pek ili anlar ve 

1. ''li11 evd~, ki bu günlerde 
•• 1 lf i '-
h •ıı 1tuu, Ye "''I• tatlı bir 
t· tlıa, 111Yoraa. bunun 
1~1 •ebe 
h ' keaıd· P veıaiki, vak-
..., 'ef ••inin bü -k b' "t •t yu ır 

Çit'11•ıı d!:ttla idare ettiği 
... ._.,k •nınasını ele ge-
,..,.. le t k' d 
h )ap 1 1 ostlan düş-

) d'iil~~lctan baıka bir 
'··· 

~ ~ıb, Neırıya 
Amiri ve Bat 

uharr'ri 
SANLI 
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-~ 
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Atina ( .a) - logiltereni 
Akdeniz filosu kudanda 
bir gıu tu mub birine yap 
hğı bey.;ıuattn ezcümle d 
miştir ki: 

"Akdeniz ufkunu ltalyan 
lıudan temizl~dik, şimdi d 

ltalyan esir subaylarından hir grup 

Alm ulard n temizliyeceğiı. 
bahsrda düşmanın yapaca 
f a&liyeti s hırsızlıkla bekli 
yoruz. Dah çok ilkbahar) 
geçtiği gibi biz de denizler 
hakim bulunacağız.,. 

BiR NORVEÇj~UNANLILAR Yugoslavya ITALYADA 
GEMiSi ı Dun de ltaıuanıardan bir taarruz vu- H t h ı 

b. .w • as a ane e 
Bir düşman tay .. ır çoguı soba~ olmak kuunda ke - ara ılarlaıdol 
yareSİ dÜŞÜr Ü uzere 3000 esır aldılar dİSİDİ mÜda. y Londr (a.a)-Üç aydan 

Londra ( a.a ) - logiliz 
bombardıman tayyareleri, 

garbi Almanya ile iatili li

manlarına hilcum ederek 

askeri hedefleri bombalamış
lardır. 

Bir Norveç gemisi bir düş 

man tayyaresini düşürmüş· 

tür. 

--ma:--
Mısır Başveki
linin beyanatı 

Kahire, ( a . a ) - Muır 
başvekili Hüseyin Sırrı paşa 

Efahram gazetesine beyana-

tında logiliz hariciye oazırı 
Mister Edenin Kabireyi zi

yaretinde lagiltereyi ve Mı

sırı alikadır eden mühim 

meıeleler üzerinde mütead
dit göıüımeler vukubuldu-

ğunu bu görüşmelerin dost
luk b"vası içinde cere· 

yan ettiğini ve bütün mese

lelerde tam bir mü1 ıbekat 

hasıl olduğunu, ittihaz edi
len kararların münasip za

manda ilin edllecgğini bil
dirmiştir. 

-----o--
Y ugoslavyada 

mali sene 
Belgrad (a.a) - Nazırlar 

hcyetioin kararile mali sene 

badema bir kanunsanide 
başlayacaktır. Yeni bütçe 

bir nisandan 31 kinunevve
le kadar ait olacaktır. 

Atina, (a.a) - 135 numa
rala resmi tebliğ: 

Düşm n bütün cephelerde 
püskürtülmüş ve bir çoğu 

subay olmak 'üzere 3000 esir 
alınmıştır. 

Üç mıntnkada düşmanın 

tanklarla yaptığı hücumlar 

tardedilmiştir. Tayyareleri-

miz düşmanın gerisini mit

ral)·öı ate~ine tutmuştur. 

Dün memleket dahilinde hiç 

bir düşman faaliyeti kayde
dilmemiştir. 

--lllIID--
Kanun çarşam
ba 2ünü im

zalanacak 
Vaşington (a.a) - 8. Ruz

veltin hususi kitibi B. Ôr

ley beyanatta bulunarak de
miştir ki: 

"Gayri melhuz birşey zu

hur etmediği takdirde yar

dım kanunu çarşamba günü 

reis tarafından imzalanacak-
tır.,. 

--111111---
Amiral Darlan 

Parise gi ti 
Vışi (a.a) - Amiral Dar

lan. bugün Parise hareket 
edecektir. Amiral 2 milyon 

kental buğdayın serbest 
mıntakaya gönderilmesi için 

Alman makamlarından mli
ıaade almııtır. 

d k • beri italyada bulunan b' f aa e ece tır bitaraf memleket müıahid 
Londra ( .a)-Balkanlar- italyada vaziyetin karanlı 

dnki vaziyet hakkında ge- olduğunu ve büttın hastane 
len malumata göre Alman· lerin Arnavutluktan gele 
lar Balkanlarda planlarını yaralı askerlerle dolu oldu-
tatbik de devam ettikleri ğuuu ve Şubat ayındanbe 
gibi Bulgariıtandaki vazi- diğer rakamlardan baık 
yetlerini de takviye etmek- 26 bin italyanın ölü ve ya 
tedirler. Almanların Yugos· ralı oldeğunu ~söylemiıtir. 
lavya üzerinde bir tazyik __ __ 

yaptıklarıda muhakkaktır. 
Belgradda çıkan Politika 

gazetesinin yazdığı bir ma· 
kalede · Yugoılavya sulha 
sadık kalacak ve ıayed is
tiklaline ve bütünlüğüne bir 
taarıuz vukuunda kendisini 
müdafaa edecektir. Yugos
lavyaTürk başvekilinin beya-
natını beklemektedir. 

----o--
YUNANLILAR 
iki dağ silsile
si zaptettiler 

----o--
Atina, (Londra radyosu 

8,15) - Resmi tebliğ: 
Yun n kuvvetleri ileri 

hareketlerine muvaffakıyetle 
devam etmektedir. Sevkul
ceyş noktadan mühim iki 
dağ ıilıilesi şimdi ltalyan 
kuvvetlerinden temizlenmiş-

tir. Kayal r arasına gizlen· 
miş bulunan mitralyöz bölük
leri ağır zayi t verdirilerek 
püskürtülmüşlerdir. Düşman 
ric•t esnasınd mühim mik
tarda harp m lıemesi bil
haFsa alınaa ganaim arasın
da havan topu, hava dafi 
topları bulunmaktadır. Ay· 
rıca bir miktardı eıir aluı
mııtır. 

lngıltereyel 7 
MUHRiP VERILIYO 

Vaşington, (a.a) - Ruz 
velt ödünç ve kiralama ka 
nununu hnzaladıktan SODf 

75 muhribin lngilterey 
devri için yapılacak anlaı· 
mayı ilan edecektir. Biitil 
Birleşik Amerikada bilba11 
Sanfransiıkoda gemi inıaat 
farına ehemmiyetle dewa 
edilmektedir. 6 ay zarfında 
Alman tahtelbabirlerinia 
yaptıkları kayıpları telif 
edilecektir. 

--1n1111--
Çin tayyarele 
ri Japon asker 

lerini bom
baladı 

Çung·King ( a.a) - Çia 
tayyareleri dün Japon asker 
hedefleri üzerine hücum ed 
rek muvaffakıyetli bombala 
tmışlardır. 

japonl rın Çuog • Kiaı 
yeniden hava hücumları ya 
maları muhtemel olduia• 
tertibat alanmış ve halkı 
şimdiden şehri terketmel 
ta Hiye edil • tir. 



V.U.Mı clisi 
VJliyet umumi meclisi bugün aat 14 te 
liyet salonund v li 8. Fuat Tuksalın 
yaıetinde toplanmı hr. 
Bu toplantıda muhteliş mazbat ve tek

fJer üzerinde müzakereler yapılmıştır. 
Viliyet umumi meclisı bütçe encü.neni 

lin toplanar k viliyetin 1941 s nesi Adi 
ıitçeıi üzerinde müz kerede bulunmuş ve 
&tçeyi kat'i surette te bit etmiştir. Ayrıc 
evkalide bütçe nzerinde de tetkikler y -
aa encfimen fevkalade bütçenin m6him 
ıir kısmını da ikm 1 etmiştir. Bir iki kısım 
ıaha kalmışbr. Bunun da tetkiki bitirilecek 
•e bütçe yakında meclisi umumiye verile
:ektir. 

1 alimizin Sef e ıhisar
da t i atı 

Valimiz B. Fuat Tukıal Seferi hisar kauı 
nerkezine gitmiş, kaymakeınl mahalli 
htiy•çlara dair görüşmü§ ve direktifler 
vermiıtlr. Bundan sonra Bademler, Hay
vancık, Herk~. UI mış, Çamlı köyleriui 
ziyaret etmiş, halkla konuşarak ibtiy ç ve 
dileklerini tesbit eylemiştir. 

Bu kııa seyahatinde bilhas ııtmay 
karıı alınan ve alınacak tedbirlerle meşgul 
olan valimiz kşam ü tü şehrimize dön
müıtür. 

_DOKTORUN KÖŞESi_ 

Sarılık sebepl ri 
ikinci mühim ıebep safra taılarıdır. İrsi 

veya bünyevi bir çok tesirler ile safr 
keıcsinde bir takım taılar teşekkül eder. 
Sanların adedi hazan bir iki tane olduğu 
gibi bazan da elli, yüz ve deh ziyade de 
olabilir. Nihayet bir gün ufak bir sebeple 
meseli herhangi bir ağır yemek yemek 
iibi veyahud bir mide bozukhığunu mütea
kıp büy6k bir sancı ile h st lık kendisini 
göıterir, bu büyük ve ıztıraplı kriz taşın 
safra kesesinden hicret ederek barsağa 

· ablmak esnasında vukua gelir. 
Safra yollarında t ş tıkanır k lır. O 

zaman birdenbire hastada bir de sarılık 
görülür. Bu taşın yolu tık dığını ve safra
nın artık bırsağ serbestçe k mkdığını 
göıtereu en büyük bir delil ve liimcttir. 
Hastada sancı ile beraber derecei hararet 
te az: çok yükselir ve mühim bir vaziyette 
yatağa düıer. 

Nihayet taş ya barsağa dfişer veyabud 
tekrar safra kesesine ric' t eder, yol çı· 
lır, sancı bitu; safr da akmıya başlayınca 
sarılık da bir kaç glln içinde z il olur. 

Safra taşlarını hicretinden mütevellid 
1 

' 11rılık şüphesiz taş düştüğü veyahud tek
rar kesei safraviyeye döndüiü zaman der
hal düzelir. Fakat bu muv kk ttır. 

Bir müddet ıoıır gene şiddetli krizler 
ielir ve hem ıarılık hem de safra yoll rı 
iltihabı tekevvün eder. Bunun için taşların 
dahili tedavi ile veyabud meliyai He ihracı 
ıuretiJe esash tedavisine çalışmak Uizıwdır. 
Bu ameJiyahn lüzum ve z maa icrası şüp· 
he.iz mütehassıslar id bir iştir. 

(HALKIN 5Esı) 

1 
Mazot te ziatına ne zaman başlan cak 
Bu ene havai rın çok 

yağmurlu gitmesinden bir 
çok su birikintHeri olmuş

tur. 
Bu yüzden sivri sinekler 

Güzelyalı, Göztepe, Tepecik 
ve Halk pınard şimdiden 
uçuımağ b şladıkJarı gö ül-
müıtü ·. 

Krb u d 
bi ci a 

Nedimeui öldürQrek ka
çan katil Fettahta 
başkası tarafından 

öldürOldO 
K raburun k z sına bağlı 

K ynarpın r iskelesinde 
Muıtaf oğlu 36 yaşında 
Fettah Aziz kızı 15 ya~ınd 
Nedimeyi öldürerek kaç· 
mışs de bilab re Feltah 
kendi bağ kul uinde tabanca 
kurşunile öldürülmüş olarak 
bulunmuştur. 
Zabıt Tahkikat devam et-
mektedir. 

--o--
inın g idi 

Sıhhat ve içtimai muave
net vek leti lzmir sıhhat 
mDdürlüğüne 50 kilo devlet 
kini göndermiştir. Kin inler 
satış yerlerine tevzi edil
miştir. 

-~o--

BO s 
19 - 33,50 kuruştan 537 

çuval üzüm, 7,50 • 8,50 ku
rnştan 100 çuv 1 incir, 7,50 
kuruştan 580 çuval b:ılda, 
8,785 kuruştan 15 ton darı, 
20 kuruQtan 25 ton nohut, 
66 - 72 kuruşt n 103 baly 
pamuk satılmıştır. 

İLAN 
Seyahate çık c ğımdsn 

muvakkat bir zamiln için 
hastal rımı k bul edemiy -
ceğimi sayın müşteriler ıme 

bildiririm. Diş tabibi 
MAKBULE SÜREN 

şı 
lzmlr Memleket baataueal 

Rootkeu mütehaaıı111 
Rontkcn ve Ele~trlk tedavili 
ynpıhr. ikinci Bey1cr Sokak 

9 No Tl"IP.FON. l.S.r.ı7 

M zot tevziatına bir n 
evvel başlam k lazımdır. 

Bilhassa sivrisinekleri ordu· 
larl yetiştiren Gllzelyalıda
ki tramvay hang rı yaoın

d ki köprünün Ilı d te
mizlenmesi lazımdır. Ehem
miyetle belediyemizin naza
rı d,kk tini celbederiz. 

iç k hu 
b ha 

ız nı menfaat mukabili 
nde satarken ua alandı 

Ödemişi o Kuruc ov kö · 
yünde kendi öz kızı Fııtm yı 
ötekine ve berikine satmak 

sur tile menfaat temin eden 
lbrahim lrm k y kalenmış
tır. 

---o----
Gelenler, Gidenler 
D hiliye hukuk müşaviri 

bay Ekrem Aukaradan, Di· 
kili kaym kamı B. Sedat 
Dikiliden şehrimize gelmİ§· 

terdir. 

Manisa mebusu B. Osman 
Erçin M nis ya, Toprak 
m bsulleri ofisi ziraat mü .. 

ş viri B. Abdülkadır Atıf 
Ankar ya gitmişlerdir. 

,-.-,-o--

Çocu 
me K 

• Si ge-
m 

Çocuk esirgeme kurumu 
lzmir merkezi 10806, koli -
rınd n Birgi 286, Buca 149, 
Ödemiş 709, UrJ 207 ve 
diğer ko11 riyle İzmir viliye· 
ti dahilinde 12353 çocuk 
b kılar k tedavi edilmiştir. 

• an sa teli 
eçecllerde Lale Si· 
nem ı karşısın a 

UŞ DASI OTELi 
Keçeciler Hacı Sadullah 
efendi sokağında Salih 
G zoz fabrikası k rşısınd 

Bu Oteller lzmirin en 
temiz ve en ucuz otelleri
dir, lzmire gelen bütnn 
misafirler bu otellerde 
mıs fir olurlar. 

Herhalde muhakkak olan bir şey varsa 
safra taşı olan kimselerin yemeklerine 

1 azami dikkat ve itin mecburiyetleridir. 
Karaciğeri ve karaciğer yolJarını tohriş SAVIN IZMIR HALKlllEI._ ___ _ 

ı edecek ı lçolı ağır etler b rdal ve sele- : ., • • ı 
mura şeyler, tuzlu balık, "'ucuk, pastırma, ı şı tme em y z ı 

ı fazla ağır ve yağlı yemekler t tlılar ve ı Bu haft en mühim <!incm hidisesi ı 
bilhHıa alkollll içkilerden sureti k t'iyede ı DEANNA DURBINlN SON FiLMi : 
içtinap etmek lizımdır. ı ( L A K ı 

fukıbız da olmamak ş rthr. Bl>ylece bir : l 
taraftan yeoid n t ~ teşckkUllloe m ni : Tayyare Sine asında i 

f oluamuş ve diğer ta ftan d vukuu muh· : Gösteriliysr ve i~bcnler -ekrar görüyor. Siz d görünüz ı 
temel aafıa taıı krJzleriain önfta• sr• llmiı ı Bugan oy un 81 ti ri: 12 30 • 2 • 3.30. 5,30 - 7,30 • 9,45 ı 

(90) Y z n: Halil Zeki 

F k t o d bir beyec n oyadır maaııttl• 
Zira Am rikahlar o zam n bütün bupıl•'' 
k rşı omuz silkmekle iktif etmişlerdi. ,Ji 

O t rihte Amerikan istibb rat fede! -
bu tarihi vak'tt kerşısmda ne yapıc•JI 
t kdir ediyorc! u. . .• ~ 

Amerika - Doyço volkc=sbunud mevk•• 
Jerm o - Ame ik n n mı altınd ki bu.~·~ 
de nazilerin neler yaptığanı bili,di. Bıht 
ki bütün bun I r "Yeni Alman dos~l~~İ 
unv 11h teşkilfıtt n doğduğunu da bıbt , 
Çünkü bu teşkilat 933 yılınd oberi Y1~1 
yordu. Biliyordu ki bu teşkilatı 1933 , 
Henz dlı biı i ile doktor Gribi kuroı°' 
lerdı 6' 

Nitekim bu cemiyetin ilk reisi Spank~,, 
bel olmuştu. u ad m bakkı11daki şüpb~bl' 
kuvvet bulunc ı, o bu riyaseti Dr. Grı 
ter ketti. ti 

Zira doktorun Amerik n tebasındaD bıt' 
ması ve Amerikan ordusunun ihtiyat ı,ı ıiti 
)erinden bulunması itibariyle bu ıüpbe 
izale edeceği ümit edilmişti. b"' 

Fakat 1933 yılı 27 ci bezir oında 1111 .,.

Dıkctein nutkund Gribhn bir nazi. c~9 b'' 
olduğunu söylediği zam n federal ıstab . Pt, 
rat bürosu bu doktoru mimlemişti. J 1lıl 

Fakat vaıiyetin fen 1 ştığını gören Y ( t•eı 
Alm n cemiyeti namını değiştirmek ısı• ~hıJd 
buriyetinde kaldı. clJ-1 P b 

Ona Alm a • Amerikan birliği • ·~ ~ıı 
verdi hi, bu du Führer için bir cai kol I' 'di 
telakki edildi. ·ı•t ~bQı 

8n münaıebetle Gribim ve ilk te~~~ı,t •i t 

cıların ziyades Kolisin ark sına çekıl ;i ltj 

Dr. Gribi tev~if edildiği zaman bu 'ıı Jı' ~ 
yeti erden çekilen bulunuyordu. Arıcı tit- Jt.' 
cemiyetin id re az )arının dostu sıf• J:' 

' k lmıştı. P' ,.._ 
Kubo, B vyeralı sabık muh riplerd00 1 ·~: 

Amerik ya 1933 te gelen, Fort müe9•',; S 
· k' f t• l . • t• O AIOI ' sıne ımyager ı a ıy e gırmış ı. ş '' 

y yı lak dar kılan herşey ile meşJU1 

yordu. 1,,,- ~''ıt 
Bir an oldu ki Amerik dıki 1AI111•01ıi ff e t 

Fübreri kesildi. Bu b kiki bir sırdır t i ~. 
yüzü karanlıktır. Alman birliğiain 1 ~,, 
kuş tan sır yalnız bu değildir. . j\I ,,._ 

1939 de bu dom Amerikadakı 
0 

ı il, 

birliğinin 200 bin zası olduğunu ili ,.1 t~ 
tiği halde h kikatt bu birliğin 8299 •etta 
vardı. ~'Pt 

t,~~ 
- Sonu var ~ ı..~S 

"" ~tt' 
J • ~ 

9 
c;~lJ.U &-- ~i'.>5 .~~ 

et-- 'lt 
9A~A~Aı ~ 

)'I 



bıt sını 

urkeıt dı s ·ıah 
. temi t gölgenin harek tleıi 
ı 1121,dı~Yfıeında herhan isi' 

~ R•Dı • b 

yak an-
• 

sesı 

(HALKIN SESi ) 

u 

F lih Rıfkı ATAY 

Hay t ab ı budutl rı 
gibi, bu b reket prensipleri 
muayyen bir çerçeve içine 

girmekten k çıyor. Bu,lngilter 
imparatorhı~u ile Am rikan 

te 
B zı bayanlanların m tb amtza gönderdi ·leri mektupla 

aş ğıdaki dileği yazm mızı istemişlerdir : (bili saten) 
"Bilicdiği üzere Halkevinde" bir çok f ydolı bilgiler ve· 

rilmekte ve bundan b lkımız şüphesiz bir çob istifadeler 
temin etmektedir. 

Bunlara ilaveten aceba biz bayanı r için H lkevinde bir 
de jimnastik kunu çıl maz mı? Biz öyle nıyoruz ki 
böyle bir kurs açıldığı t kdirde hem çok iyi neticeler ve
recek ve hem de bizim gibi bir çok hem ehrilerimi sevin
direcektir. Dıkk t nazarın srzedilmesini ric ederiz. 

,ı•t •chını ıa at ediyordu .. 
if duğu art kal aı ş rak, 
, .. kı•dı~e~d bir h yli du-

d kini t ciz etmemek ıçın 
geldiği gibı geri dönmiye ka· 
r r verdi. K maranm önün· 
den ayrılnca bir nyağı gemi
de, bir ayeğı kal sin üzerin
de d ki kal r c durdu; ve dil
şüadü. 

dünyesınm bütün mücadele z· SESiDiR 
imlerini ve zafer imanlarmı j 
mubafsza ederek, mihvere ii!iiin~fiE:==:I~~E:m-:::=::::;:::;:::;:::;~;;;:;;~; 

1Gyijşl soqr , gene uyni 
1
Q öııün: Laptan k marası· 
tkının b~•klaşıp, söylenen 

ı' Su bekı ıtrııesfni bekledi. 
e tıı ınnt eın çok sürme-

• ıı "' dd·d f . Pıy, \'u ı d rbelerle 
Ilı kapt rar k, içerden Sa

, ...... Gi ~b~n gür sesi: 
~ • rınızl 

er~ lbrıni 
11 • ''i•ıç, k vernı si üzerine 

1ııııı •~ıl~pı~t aral dı. Ka
l· ~ deıı 11 .. aade içcrden ak-
t' • 'ııı.,, ıgın Y0zünü ydın-
,ı "Gt l)'b• Y•bancı d ü kü-rı._ ~• ı O)d amı r 
• kı,tlıak . u. Solgun yüzilnü 

"'~aile, .. ıatcrceıine b şını 
sd tt bı!~rck aıırıld 111r gibi 

....... ,... dı .• 
'11, '1t C:eb • 
~i Pt•ıı.. B 11

• hayır olsun 
! ~ cıunı adım lbra-
~e, 1 tıas 1 • r a t tde rav ıyım. Bır 

e !'tıldını 11 
dol yı Hemden 

•ıp L •• G •. 
1~1 Qit iş aıınızde müna• 
·~· l11ıt.ııan buluouyors beni 
ıe d' •nızı · l. •nı .. Be rıca etmeğe 

ıjt' ~btı:ı.. 1 •yd nberi boş-
ıet •ta• t•hiın b 

ı·lilt~ dGi& '1nl • rı ani tarken 
JIS 1)ot llllenıyor vucudu 
b' Q 'RÖzl • ' 

•. ~1~1l lllıun erı nemleniyordu, 
ır ~ Sak •nl taı k istediği 

r,t feylcr ~ d 
~ ~. "•t ilk .. r ı .. 

d, lt~' hnto gordüğü bir a· 

~nç odamın o dakikalar· 
d ne düşündüğünü mazisioi 
bilen iç n anlam k kol 131 • 

O yalnız bir şey ve bir ki· 
şlyi düşünüyodu .. Sevmek, se· 
vilmek ve "H imiş,, .. 

(Haimiş'in öz adı Halime 
dir. Köy delikalıları ona son
rad n H imiş dını rmiş· 
lerdir.) 

-Sonu var-

ih 
Dünkü sayımızda, romanın 

sonund n yukarıya doğru 
yirmi birinci satırın nihaye
tindeki "Oau,, kelimesini 
'
10lga,, olar k tashih eder 

ve üzür dileriz. 

k rşı harp üzere bulunduk-
hm için böyledir. 1 

Mücadelenin seyrine göre 
veya, veni istibıımetleıe doğ· 
ru çekilerek, el" tild müp
h emiyetinden istif de ede
cektir. 
Şimdiki şartl r içinde, her 

t r ft büyük kUçük herkes 
içio, emniyet mefhumu ister 
istemez Tevfik fikret'in bir 
mısrağını hatırlatıyor: 

118ir belki, bir ümmidi -
bodendişl 11 

Satıl k dyo 
Gaziler c dde inde Müze· 

hane k rşısıod 113 No.lu 
kahvede FADA mark mo· 
del 38 bir radyo cele sab
hktır. Talip olanlar kahveye 
mür c tleri. 

lzmir Sicilli Ticaret memurluğundan : 
• lzmirdc Şehitlerde kenar so '<akta ticaretle iştig 1 eden 
( S bet y Sardinos ve Bensiyon Mareventi ] şirk tinin 
3 ı/12/940 tarihinden itib ren feshine mütedair beyann me 
ticaret k nuou hükümlerine göre sicilin 2956 num ra ına 
kayt \'e t scil edildiği ilin olunur. 

lzmir Sicilli Ticaret Memurluğu 
re mi mührü ve F. 

Tenik imznsı 

name: 
e9

' sllıil •ı ,rı d ttlerini döküp, 
'ıo ~t 'lltı:ı tk •rtnı aç m zdı.. Bu giln bin dokuz yiiz kırk bir senesi mart yının eki· 
o ~·ıı b,tt, 1 Plan onu dinler· zinci cumartesi günüdür. , 8/3/1941 

~ 14 ~ 1 ll •şa.. ü İzmirde birinci belediye caddesinde 72/ 1 numaralı busu-
.~~ tıt~,~~-t~n izt!~i :~~orh gf~r si dairede vazife gören İzmir ikinci Noteri ben Zeki Ehi· 
11 ~~k~ltlll;/Ütıüo rcnk~en ren· loğJu iıimin baıında vazife görmekte iken aş ğıda hüviye
t'' ~ ''ifle 1

• onun d lesi gi· ti yazılı iş sahibi daireye gelerek bir bey :ıınamenin resen 
'1ıc len k lb• d tanzimini i tediler. Kendilerinin kanuni ehliyetleri haiz ol-~ 'ı) 'h Is • ıa e, bu ya· 

~ t ~~'lldıt111 lltşı bir merhamet dukları Jl gördüm. 
: tt~ ~.k~tllıbeyd ıı çık rıyor· Ş bitler: lzmirde İnönü caddesinde 91 numaır da otur n 

1 t._tll' birden ~ h le uızaraa M rko Çukurel ve lzmirde üçüncü sultaniye mahallesinde 
~- tdi .. Ge bıre ka""ını ve· ikinci havai ıok ğında 6 numarada Ismail oğlu Şahap 
lt~l'ııııı bç Yabancı Salim Bezen '•r 

6 
•uatu unu görünce Yukarıda isim ve dresleri y zıh olup iş ıhiplerini t -

~ Siti fa~e b•şl dı: nıdıklarını ve ş h dete m ni b ileri olm dığanı söyley n ve 
~t ' 'f b • dGşündürdm k p· k nuni ehliyetleri haiz ulduklnrı görülen ş bitlerin t riflc· 
'•~'ek biruyu

1
• r.u?, eğer bana riyle zapt ve hüviyetlerini te:lbit ettiğim. 

-liı.. ~~%.. Şınız yok.ısa siz iş s bipleri : lzmirde iaönü c ddcsinde 191 numerah ev-
li~~ ll•pt, de oturan lsak oğlu Sebetay Sardin ve izmirdc R gıp 
),1.,tlledı,, ı: gc~~ bir Şl!y söy paşa otelinde muvakkaten ve Iatanbulda Taksim şehit muh· 
~lllılJt·".!'~~~aı d h f zla ı tar c ddesinde fidan b nanda 1 numar da otur o R fael 
~~al de k rşısın- oğlu Bensiyon M raventi. 

-
s an 

lstanbul - Şehzadebaşın· 
daki Ferah sineması s bah 
karşı yanmıştır. 

Y ngın sinemanın işesin· 

den ve t hmin edildiğine 
göre elektriğin kont k yap· 
m sından çakmıştır. 

ltf iye y ngın yerine ye· 
tiştiği z m n ilk işi, Fer h 
ıineın sı binasının üst k • 
tınd ki odalarda y tan ve 
y nm k tehlikesine m ruz 

bulun n yedi kişiyi kurt r· 
mak olmuştur. 

Sinem binası ve binanın 

Vaşington (e. )-Mümes· 
siller meclisi demokr silere 
y rdım k uunu projesi üze
rinde bugün i i saat müza· 
kereden oııra yanın yap
hğı bıdillerin heyeti umu· 
nıiyesinio t vibi h kkında 
bir teklifi reye koymayı itti· 
fakla kabul etmiştir. 
-·~----------~~----
ahşap müştemiliti, altındaki 
büyük m ballebici ve fotoğ
r fçı dükkialan büyük sn
r tle ve tam men yanmııbr. 

Sinem bin sının on beı 
bin. sinem makinesinin de 
beş bin liraya sigort lı ol· 
duğu ulaşılmıştır. 

Şu suretle bana rzul rını ta rir ettiler : 
işin özü : Beyoğlu üçüncü aoterJiğiaden t sdikli 29 ki· 

nuouevvel 937 t rihli mukavelo ile teşkil ve izmir sicilli 
ticaretine 6 şubııt 938 tarih vo 2181 No. ile tescil ve ilin 
edilen ve merkezi lzmir şehitler kea r sok ğıodaki müeı· 
seseainde bulunan p ç vra, kemik ve eski hord v t ihra
catı ticaretiyle iştig l eden (Sabetay S rdinas ve Bensiyon 
Marveoti) ünvanlı şirketimizi 31112/940 tarihinden itibaren 
ve bu tarihte t nzim olunan plinçoy naz r n fesb v tu
fiye ederek erikl rden Bensiyon M rventi şirketteki his
sesiyle h kları için t h kkuk eden 1159 bin yüz elli de· 
kuz lir dııo beş yüz lir sını nnkden ve mütebakiaini dok
san bir gün vadeli ticari senetle ldığını ve şirket mevcu
dat ve, emte ve demirb şile m tlubat ve zimemata diğer 
şerik S betay Sardinas' devrile şirketten alakasını kesti· 
ğini ve mumaileyh S bet y Serdin s da icabı vaki veçblle 
şirket mevcudat, emte ve demirbaşı ve matlub t ve zi· 
mematı tamamen deruhte ve senetle Benıinyon Mareven· 
tiye borçlandığı 659 lb yüz elli dokuz lirayı bu tarihten 
doksan bir gün sonra lac kh muaileyhe tesviyeyi taahüt 
ve kabul eylediğini ve bu hu ust n m da şirketin feshi 
tarihine kadar y palan bütün muamelat ve husus ttan do
l yı her biri diğerinin zimmetini umumi urette ibra ve 

mubasama ve müddeiyatt n bilrnuk bele feragat eylediklerini 
bey n ve ikrar etmişlerdir. 

Y ııl n bu beyannameyi şahitler yanıad kendilerine 
okudum ve nl ttım. Münderecattnın isteklerine ve b~yan· 
1 rnıa aynen uygun olduğunu ve bir diyeceği olmadığıaı 
bildirmesi llzerine resen tanzim ettiğim bu vesikayı hepi
miz imz: ettik ve mühürledik. Bin dokuz yüz kırk bir se· 
ne i m rt ayının aekizioci cum rtesi günü. 8/3/1941 

Ş bitler imzalan 
Tar ftar imzal rı 

T. C. lzmir ikinci noteri 
Zeki Ehiloğlu Resmi 

mühür ve imzası 

Umumi No. 1828 Hususi No. 1/248 
1 bu bey nn me örneğinin dairede doıyasınd saklı ash • 

na uygun olduğu tasdik edilerek atak dar · verildi. Bin 
dokuz yilz kırk bir senesi m rt yının sekizinci cumarteıl 
günü. 8/3/1941 

30 kuruşluk damg pulu. 

T. C, lzmir ikinci noteri 
Zeki Ebiloğlu resmi 

mllbrü ve imzası 



( SAHiFE 4 ) urAtklN SESi] 

Malta üzerind Büyük Britan-\Yuv-oslavyad 
bir düşman tay ya ord su Adi- t ğ a du 
aresidüşürüldü sababayolunda 1397 ev yı 

--ımım--

1 __ ,.. __ 
Kahire (a.a) - Dün tek· 

rar Trabluıgarp limanı bob
malaamıştır. Hasar mühim
dir. Malta üzerinde bir ke· 
ıif uçuıu yapan düşman tay
yareleri avcılarımız tarafın
dan kaçırılmıştır. Diğer bir 
dllıman tayyaresi de yere 
dlı&rlilmllı ve tayyare mli
rettebtiyle beraber yanmıı
tır. 

--o-
General V·ey
gand Cezayi

re döndü 
Viıi 10 (a.a) - General 

Veygand bu sabah tayyare 
ile Cezayire dönmüıtDr. 

Fransız hükümetinin Afri
kadaki umumi delegesinin 
Allbiyetleri teyit edilmekle 
kalmamıı fakat aynı zaman
da ıeniıletilmiştir. 

--o--
Bir Italyan 
ıraıazörü battı 
Londra (a.a) - Britanya 

bahriye neHretinin tebliği : 
Kondutiyeri ııfından 5683 

tonluk bir İtalyan kruvazö· 
rü iki İtalyan destroyerinin 
refakatinde seyrederken bir 
Britanya denizalbıı tarafın-

. daa torpillenmek suretiyle 
batırılmııtır. 

Kruvazöre refakat eden 
deatroye.rler iki saat kruva
zör etrafında kaviı çizerek 
Koadutiyerinin bahriyelileri· 
ai kurtarmıılardar. 

---o---
Cezayir Umu. 

Valisi A 

mı 

Kahire ( a.a ) - Libyada 
ve Eritrede vaziyetle deği· 
tiklik yoktur. Habeıistenda 
Adiı - Ababaya doğru ileri 
harekit muvaffayetle devam 
ediyor. 

--o---

Belgrad, (e.a) - Voyvo
dinada tuğyanlar yüzünden 
90 bin hektar arazi ıular 
altında kalmıştu. 1397 ev 
yıkılmıf, 1614 ev hasara 
uğramııtır. 

----llDll--
Kadın çorap iki Bul2ar su· 
ları hakkında vari alayı 

lktı1Rt Vekaletinin neşret· 
tiği bir tebliğe göre ipek 
ve suo'i ipek kadın çorap-

ları standarc\ nizamname
sinde yapılan tadilat 8 Nisan 

1941 tarihinden itibaren me· 
riyet mevkiine konmuş bu

lunmaktadır. Yeni nizam· 
n me hükümlerine göre imal 

edilen çoraplara intizaren 
eldekilerin bitinceye kadar 

satılmaıına müsaade edilmiı· 
tir. 

--o--
Yugoslavya
Dl kararı 
Nevyork (a.a) - Nevyork 

Taymiı gazetesinin Belgrad 
muhabiri bildiriyor : 

Yugoılavyanın Rusya ile 

bir dostluk dekliraayonu ve 
Almanye ile de bir ademi 

tecavüz paktı imza etmesi 
beklenmektedir. 

--o---
Dahiliye 
Müsteşarı 

Şehrimizde 
Dahiliye vekaleti müsteşarı 

ve eski valimiz B. Ethem 

Aykut Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. B. Ethem Aykut 

1 Yuuosıavgaga 
1 tesllm-

mı oldu? 
Londra ( .e) - Müstakil 

Fransız ajıııısı bildiriyor: 

Belgraddan alınan ve he
nüz teyit edilmemiş bir ha· 
bere göre iki Bulgar süvari 
alayı dün gün doğarken 

Yugoslav hududunu geçerek 
Yugoslav makamatına teslim 

olmuşlardır. Bu alayların 
Bulgar subayları Alman yaya 

sablmış bir memlekette kal· 
mıyacak1arı ı söylemişlerdir. 

--o--
ÇiFTE T DRl
SAT USULÜ 

Yavaş gavaş kalkacak 
Malum olduğu üzere nü

fusu kesif ve talebe miktarı 
fazla olan şehirletimizde, 

yalnız ilk ve orta öğretim 

müesselerio de çifte tedrisd 

sistemi tatbik edilmektedir. 

Bu sistem tatbik eJilen ilk 

ve orta okullarda taleberin 
bir kısmı s bahleyin, geri 

kalan kısmı da öğleden sonra 
okula gitmektedirler. 

Sırf öğretmen kadrolarınıu 

tamamlanmamış bulunması 

ve bilhassa kifi miktarda 
okul binası bulunmaması 

INGI ~"TER YE 
Yeniden bir destr oger j 

grubu devredilecek 
--llll!i--

V•şington (a.a)-lngilte· 
reye yapılacak yardım ka
nununun imzssından sonra 
Ruıveltin yeni bir destroyer 
grubutıun lugiltercye devri 
ui bildirmesi çok muhtemel
dir. 

--Uillll--
P.T.T.de 
T yinler 

htanbul t lgraf fabrik sı 
müdürü Nahit lpekoğlunuo 
telgraf işleri reis mua vinli· 
liğine, telefo ı işleri reisi 
Hasan Aktan 'ın yüks'k fen 
heyeti azehğnıa, yüksek fen 

heyeti ıızasıııdan Rahmi Ok
tay'ın terfian telefon işleri 

re:.sHğine ta} inleri tekarrür 
dm iştir. 

mımnuwmıııuırrııııınwuımınıııımmmııımıanmımııı 

ZABITA 

Yaralamak 
Hurmalı h~nında Mehmet 

oğlu Ahmet Abdurrahman 

oğlu yusufu çıkı ile hafif 

yaraladığındaa yakalanmış· 
tlr. 

§ Namazgahta Osman oğ· 

lu Sabit ötedenberi seviıtiği 

Adem kızı Emineyi bıçakla 

hafif yaraladığından yaka
lanmıştır. 

-·-
Hırsızlık 

Halkapınarda Mabmu oğ

lu Hasan ve H11ıın oğl'.l 

lbrahim: Mustafa oğlu Meh

met ve abm t oğlu Hüseyi • 

ain bahçesinden enginar 

çaldıklarından yakalanmış· 
)ardır. 

[ 11Mart 

BalkaaJında vaıt 

48 saatte yeni bit 
arzetmemiştir. Y alaıl 
radyosu Yunani.taoaf 
ile bır mütareke • 
Almanyanıo tavasıu 

bul edeceğini iddi• 
ise de salahiyetli 
mahfilleri ve gazetel 
şiddetle tekzip e! 
ltalynn radyoları ve 
sevioç içinded rler. 
dnin Yunanistan& 
p mlldıkları şeyJerl 
Alma lerın yap• 
söyliyorl r. ltalyan 1 
rioin Alman kuvvetili 
me1eri gaıiptir. 

YUGOSLAVYA 
VAZiYETi 

Yugo11l.ıvyanıo •• 
istikbalde üçlü pakt• 
ct:ği söylendiği gibi 
bir vaziyetin mevıod 
olmadığı da söylealll 
En kuvvetli ihtiın•I 
lavya-Almaoya ar• 
ademi tecavüz pakt& 
zaıudır. ~ 

Yugoslavların taıJİ 
da bulundukları aıu 
tır. Fakat bu taıyik 
mıhvere bir ıey te 
memiıtir. 

AMERIKAD 
Amerikan aya• 

yardım liyıha11aı 
mittir. Şimdi llJlb• 
kilçlk tadillb ta 
tekrar mlme11iller 
gaaderilmiı bal .. 
Mtlme11iller mıcli 
veya yaran taıdiki•d 
formaliteler ikmal 
ve llyıb~ kaaualy•t 
mit olacaktır. 

ARNAVUDLl 
Yana• ordua 

d6tllrmeii iıtib 
mevzii taarrudarı 

Viıi, ( a. a ) - Cezayir 
umumi valiıi amiral Abrial 
bugiia ıaat 16 da tayyare 
ile buraya ıelmiştir. 

dün vali B.FuadTuksah ve be 

lediye reisi Dı. Behçet Uı'u 
ziyaret etmiştir. 

yüzünden takip edilegelmekte 
olan bu usulür:. ilk ve orta 

Merhanc sokağında Hasın 

kızı Naile Süleyman oğlu 

Recebin 10 lirasını çaldığın· 
dan yakalanmıştır, 

dıiı••• 1085 
ylkaek tepealai .
civarda m&him bir 
Kobrenın 1600 r• 
ıinf zıptetmiıtir. 

AFRIKAD 

ııtır GOi, ister Aüla 
•• 
Once kendine bak 

i 1 eme 
sonra 

Parkta ~yak ayak üstüne atan ve eteklikleri diz kapak· 
!arından bır karış yukarısına kadar sıyrılmış olan iki çap· 

kın llız, o sırada önlerinden geçen bir çifte dikkath dik
katlı baktıktan sonra ötekine seslenir : 

- Gördün mü Şermin? Şu kadının kolları dirseklerine 
kadar çok fazla açık değil mi? 

- Be~ de pna hayret ettim, bu ne kepazelik? Nerdeyıe 
kadın bıraz daha zorlasaymış sokağa çml çıplak çıkacak
mıı!I 

Sen de ey okuyucum, kendi bacaklarının diı kapaklurın· 
dan yu•caraya kadar açık görmeyip tc başkalarının kusurla
naı arayanların şu dedi kodularına : 

ister GOi, ıstar Ağla 

okullarda gerek ders saat
lerinin tanzimi, gerekse öğ· 

rctmen ve idarecilerin bu 
yüzden karşılaştıkları müş· 

kilit ve ufak mikyasta da 
olsa ders saatlerinin tah ii-
cline sebebiyet vermesi ba· 
lnmından bir takım mabY.ur

lan ihtiva ettiğine şüphe 
yoktur. 

Bütün bu mahzurları göz 
önünde bulunduran Maarif 

Vekaleti esasen zaruretlerin 
doğurduğu bu istisnai sis· 

temi kaldırmak tasavvurun
dadır. 

Önümllıdcki ders yılından 
itibaren elde edilecek im· 
kinlara göre yani, eksik 

bulunan öğretmen kadroları 
takviye ve okul binası temin 

edildiği niıbette çifte tedri· 
sat usulü kaldırılacaktır. 

-o---

Sarhoşluk 
Geziler cıdduinde Şaben 

oğlu lbrahim sarhoı olduğu 
halde yakalanmıştır. 

Yurttaş! ! 

Türkiye, bu harp içinde, 

az harp sıkıntısı çeken mem
lekettir. Bunun kıymetini 
bil. 

Sıkıntıya düşmemtık iıti
yor11n, bir harp dünyası 

içinde yaıadığımızı daima 
düıüa. 

Buılln Somali 
Habeıiıtaaıa 111 
kesmiılerclir. lld•ci' 
hedeflerini Harar 
mektedir. Harar 
takdirde ltalyaa 
tle arlaak11leleri 
l111iliıleria cıaof 
tamamlaaacalr.tır. 

Villyet 11maaal 
meclili, dla ıa 

da ııhhat •• içti 
net midlrtl clok 
Saraçojl11aaa 

Tasarruflu yaıa, Nereler- eyhk mutat to 
den, naaıl ve ne kadar ta- parak vlllyeti• 

tııeriade mlıak 
aarruf edebileceğini dıima 
hesapla. luamaı •e b111 

mittir. 

MiLLi PIY ANGO BILeTLeRINJZI (SAADeT) Klf••lnden alınız.. Çorakkapı Polil Mer 
brpıı No, 864 Haıaa Taladll UllDIR T 


