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l\MERIKA 
lngiiterenin 

8'" k ' oluoluyor ___. .. " 
~1 Ruzve)tia çok şan· 

'' l>•rle 
1 

ve şerefli siyasi 
Ptrftk b?1•nter hıyabnın en 
tipi., e ı~ ~ıferi olduiunı le,, dalaııyen demokrasi-
~'11 !''dıaı kanununun ka
t•tbllc 1 

faaliyet sahasında 
lihaı,:~ıa ba1Janılm111 in· 
~. ,, •dır demokrası aşı· 
l.ta.• fıaarıaz ve gayesiz 
ltr1 b 0tlaıaaıalr içia mtra· 
'ıha ~taıa dı boğazlanmak 
~o~ eıl»alıaları ıüriilen 
'-t,1111 •lr'1lerine henıemeği 
~ .. :~ htir ve mDıtakil 
'lıt1t. lletleri de sevindir-

L '-rııte 
llltrbiı '••in ıiyui ve ıs-
'' el• bilhaua havacılık 
•e 1a,::ı1c:llik muhitlerinde 
hp.ı. ' lllıtbuat aleminde 
~ -,.,~ '' Yapılacıcak olan 
~ b& llllar için ortaya bir 
~1l'tllı rakamlar atılarak 
tile• •1a aa&tıllalır ıöıte
"' 1111 

10
laluz memnuniyet 

~ ~~••ttarlık iıbat ediyor 
lltattı,,tı~lı Aaıerikı biikü
~dt, 8 'Q hırbın IODUDI 

~~ kot ~Ylk Britıayanın 
~ 'Q qfıaaetiai rörmeğe 

• - ••r11aı1r ~•rllc ır. 
~ ~ot 1 bu yardımların 

..._ ,,:~'Q CSdüaç ve kira· 
~- olıaı ~•de de vermeğe 
"'it tlt, 1 la bu meselede 
tlt de11a'~ aıuamelesine de· 
)1 he4 : raıileıi kurtarma· 
'' ... : •dinen bir mefki'ı· 
~'tıaaı1t?• Yapmayı karar l' ır. 

"--·- lll '"llttılc ••aıiyle demokrat 
~U.,, •••• biit&n demok-

'•U :••dıaı içia verdiği 
~ıı.,ta S ••arla, yıllarca ve 
~- 'iıa ovyetler aleyhinde 

11-. .. a' •lııamız küfllrleri 
) •rl' '-111a b ıa, Roma ve Tok-
~~d,11~R6ı Meıkovaun 
'~' d 

11111 
elde etmek 

"kııa-~Oiruıu onu kafes~ 
::~ ,,:.•~sadile yaptığı 

••ı11d •aıı teıebbüsler 
~'~, ~.•e bUyük ve göze 

ır farlı vardır. 

l' 81RRI SANLI 

t~l'llb lus2arb 
';•nındaki 
~ • Purlar 

in balandı 
g lt,ı.ı, "-•--
. 8.15)' (Loadrı radyosu 

~••t.ı l7 Reımi tebliğ : 
~dılll,11 ti.yada lnıiliz bom• 
~ltb, t tayyareleri Trab· 

tea.::truı ederek li
tııa, •apurlara 

CSi 
1 
~ hıb, Nqriyat 

Amiri ve Bat 
'11 ubarriri 

· RI SANLI 
Sencl·h-7,5 Lira 
6 Ay ık 4 ,, 

SAYISI (100) PARA 

(Her gUn çıkar siyasi gazete) 

--~--
l tıAASlNlJA liA:>lLl'Wl~ 1 lK 

BıaşvekilimizPerao l s otelın· 
izahat verdiler de ,ıJuku ulan 

• • 

Ankara, (a.a) - Cümhu
riyet Halk Partisi MccJis 
grubu Dün l 1- 3 - 941 
Sah glloü saat on beşte reiı 
vekili Trabzon mebusu Ha· 
san Sakanı reiıliğinde top· 
lanmıştır. Celse açılır açıl· 
maz ilk defa ıöz alan muh· 
terem başvekilimiz doktor 
Refik Saydam Büyük Millet 
Meclisinin kış tatiline karar 
verdiğinden beri geçen iki 
aydan fazla müddet zarfında 
memleketi alikadar eden 
biltün harici hidisat ve me
saile dair mufas11l izahatta 
bulundular. Bışvekili mütea· 

lneiltere üze
rinde 8 Alman 
Tauuaresı düşOrüldO 

----- l 
' 

l 
Londra, (ı.a) - Dün sa· 

bab ve gece lngiltere üze· 
rinde bilhassa Kent Kont
logo üzerinde düıman tay· ' 
yareleriuio faaliyeti kayde
dilmiıtir. 

Sekiz düşman tayyaresi 
diiıürülmiiştür. Bombalardan 

basarlar olmuı ve bazı bina· 
lar ateı almış ise de büttin 

yangınlar ıaf aktan evvel 
söadOrüJmüıtür. 

Gal eyaletinde ölü ve ya· 
ralılarnı sayııı yüksek de· 
ğildir. 

Londra, (a.a) - Bir tor· 
pitomuz havada Alman tay· 

yaresine attığı bir mermi 
tam iubet yapmış ve tay· 

yare havada parçalanarak 
yere düımüıtnr. 

ve binalara hDcum ederek 
bombalanmııtır. Tayyare 
meydanında buluaan iki tay
yare tahrip edilmiıtir. Tay
yarelerimizin bepıl salimen 
Dıleriae döam&ılerdir. 

kip söz alan bir çok hatip
ler tarafmdıın bu hadisat ve 
meaaile dair serdedilen fikir-

ler ve bu izahat 11t'asında 
hükumete tevcih ettikleri 
suallere alakadar vekiller ve 
bizzat başvekil tarafından 
icap eden cevaplar verilmiş 
ve mütemmim izahatta bu
lunulmuştur. 

Ruzaamede baıka müza
kere edilecek madde olma· 
dığından bışvekilimizin iza
hatı tasvip olunarak saat 
19,10 da celseye nihayet 
verilmiştir. 

ALMANYA 
Yunanistan -
dan Selaniği 
istiyecekmiş 

--1111--
Londra (a.a) - Balkan

lardan g61ea haberlere göre 

imzalanması bugün beklenen 

Alınan - Yugoslav ademi 
tecavüz paktı Almanyanıa 

talebi üzerine tehir etmiştir. 

Diğer bir gu:ete haberine 
S[Öre Almanların Yunınis· 

taadaki mütalibatı atrmışllr. 
Almanya Selinığin kendi 

emirlerine verilmeıini iatiye· 
cektir. 

----mn--
Yunan emni
yet nezareti

nin tebliği 
Atiaa ( a.a ) - Emniyet 

nezaretinin tebliği: 
Liskorya garbi Morada bir 

köye Italya11 tayyareleri bom
ba atmışta da h11ar olma
mııllr. 

infilak~ KKINDA 
FSiLAT 

ÜÇ 
iKi 

ÖL Ü VE YiRMi IŞI 
KiŞi YARALANDI 

lstaabul (a.a) - Dün ge· 
ce Perapalas otelinde vuku 
bulan infillk hakkında ya
pılan tahkikat şu neticeye 
varmıştır. 

logilterenia. Sofya büyük 
elçisi B. Rendeli ile maiyeti 
için tahsis edilen hususi 
tren Sofyadan hareket et
mezden evvel sefaret eşyası 
arasına iki çanta karıştırıl
mıştır. Bu çantalardan birisi 
büyük elçi ile beraber Pera· 
palas otoline getirilmiş ve 
az sonra infilak etmiştir. 

ikinci çantada diğer se
faret memurlariyle beraber 

başka bir otele götüıillmüı· 
se de açbfı zaman içinde 
radyo akümlitörune benzer 
bir şey görülmüş ve derhal 
polise haber ~erilmiıtir. 

Mütehassıslar tarafından 
yapılan muayenede infilak 
edici bir a)it olduğu teıbit 
edilmiş ve derhal zarar111 
bir şekle sokulmuşlar. 

İnf ilik neticesinde 3 kiti 
ölmüş ve 22 kişi yaralaamıı· 
hr. Yaralılar derhal basta· 
haneye kaldırılarak tedaYi• 
!eri yapılmıştır. 

T hkikat devam etmekte· 
dir. 

Muzaffer Yunan ordusunun Görice şehrine giriılerinden 
bir görünüş 

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

Arnavutlukta ALMANYA 
Italyanların Yugoslavyay 

zayiatı 130bine Ultimatom vernmı 
baliğ oldu 

--o---
Atina (a.a)-136 numaralı 

resmi tebliğ : 

ltalyanların taarruzları bü· 
tün çephelerde püskürtül-

müştür. Dağ yamıçlari ve 
uçurumları italyan ölüleriyle 

doludur. 

Esirlerin verdikleri ifade· 
ye göre Arnavutlukta ital · 

yanların şimdiye kadar za
yiatları 130 bin kişiye baliğ 
olmuştur. 

Italyao kumındanlıiı bir 
Yunan esiri getirene 10 
Arnavut franrı vcreeeğini 
Yadetmiştir. 

--1111--
Belgrad, ( a.a ) - Alma• 

elçisinin Yugoılavya bari· 
ciye nezaretine bir ültima• 

tom verdiği hakkında ec• 

nebi k ynaklardan çıkaa 

şayia kimilcn Hılıız 
uydurmadır. ........................ 
ilzmi Enterna 
i yonal fuarı 
ı lzmir Entera11yonal Fa· 
ı arının hazırlığı, iımiriD, 
ı Türkiyenin ve bütün dott• 
ı ların hazuhğı demektir. 
ı 20 Ağuıtoı 20 Eylll .. ................... .. 



SAHiFE 2 

,. ıaat 14 te viliyet salonunda ikinci reis enı tramva 1 hali.tç )ar bir-
avukat B. Nuri Esenin riy setinde toplan· b l ıı• nı• ne)ıeyor 
mııtır. ara a arı - ~ 

Zaruri bazı ma7.eretleri ıebebile bir haf· Izmir tramvay şirketi atel- Ihracct ve ithalatçı bir· 
t ta mezuniyet talep eden lzmir iizası bay yesinde yenide iki tane ro· likleri umumi katibi B. Atıf 

Murat Çınarın dileği meclisçe kabul edil- mork inşasına başlanmııtır. İnanın reisliğin eki ithalatçı 
dikten ıonra meclis riyasetine gelen evrak Bu tamvay arabalarının in· birlikJeri heyeti, dün akşam 

1 
okanmuıtur. şasını diğerleri takip ede- An karadan ~ ehrimize mille· 

\ Bundan sonra Türk hava kurumu iımir cektir. veccihen hareket etmiştir. 

1 
ıubeai idare heyetine azadan avukat Ah- 0 Heyet bu gece şehrimize 
met Enver Özgen, ayni teıkilitın Tire ka- K h gelec ktir. 

, zaıı idare heyeti azalıjına da bay Sami 8 f maD BS• Heyeti kabul eden sayın 
Gilclloğ'lu seçilmişlerdir. k J • • başvekilimiz doktor Refik 

• Umumi mecliı cuma günü toplanarak er eri ıze V Saydam, kendilerine ithalat 

laclraltı plijı hakkında tetkikat yapmış rilen hediyeler için nnsıl bir h ıth hareket 
olan komisyonun mızbat"sını vakit müsa- takip edecekleri hakkında 

• ade ederse blltçe encümeninin hazırladığı Memleketimizin her tara- direktif Jer vermiştir. 
yeni bütçeyi müzakere edecektir. fından kahrsmnn ordumuza ---o---

kışlık hediye olarak verilen 

• 

FA YDALJ BiLGiLERi: 

Beden terbiyesi 
Karın ve belin incelmesi için 

gapılacak hareketler 
Yere oturup bacakları açarak germeli 

1 •iilerek ellerle ayakların parmak ucunu 
1 •tatmalı. Bu hareket yirmi defa yapılma

lıdır. 

Başı dıvara dayayarak yere yatmalı. El
ler yere uzatılmalı. iki bacağı birden kal· 

'dararak baıın dayanmış olduğu dıvara 
dayamalı, sonra gene uzatmalı. Bu hareket 
te yirmi defa yapılmalı. 

Yazın kullanılacak 
pudra 

Yazın güaeıten yananlar için yüze ıürü
pudraaın rengini intihap etmek mühim bir 
meaeledir. 

Beyaz pudra ıürülürse cilt mor gibi 
rörlinür, pembe pudra esmer tene daha 
biç yaraşmaz. (Ocre) okr denilen koyu 
tan pudra en müaasibidir. Fakat bu sene 

· lıayııı rengi pudra en fada kulJaoılmak
tadır. 

Okr rengi pudra için kayısı rengini ver-
21ek için (naturelle) rengi pudra karıştuı· 
uak yapılan bu pudrayı ıürmezden evvel 
rlze hdif bir krem aürmeJi, sonra kışın 
ı&rd6ğDmüz pudradan bir kat sürdükten 

ı ıonra kayısı rengi pudrayı sürmelidir. 
1 Krem 8zerine iki kat kayısı rengi pudra 

• 1 ıllrDl611e yllzila rengi pek koyu olur. 

Yemeii hazmet-
, mek için 

iyi hazmetmek için yemek üzerine pa· 
1 tatyayı kaynatıp içmek çok tesirlidir. 
f (alaız baıt kimseler papatyanın kokusun· 

an hC'ılanmadıkları içiu bunu içemuler. 
1 ~yai tesiri yapan bu ilacın içilmesi pek 
olaydır: 

i Bir ıiıe beyaz şarap içerisine on sekiz 
: ıae Alman papatyası ve yirmi tane kesme 
ıy tekeri atmalı. Ağzını kapayarak bir ay 

ı ıahafaza etmeli. Sonra filtre etmeli. Ye
l ıek &zerine yarım likör kodehi içmeli. 

•Sarı saç nane ruhu 
· Sa~ıaızı açık sarıya (blond platin) ancak 
1 •••tini bilen bir berber boyabilir. Kendi
ı bu iıi yapamazsınız. 
Nane rubu ıöyle yapılır: 

L 90 derecelik bir kilo ispirto içerisine bir 
raç taze nane yapraklarının atmalı. Sekiz 

hafta tiıe kapalı olarak durduktan 
ara diğer bir tİl•Y• ıllımeli. Nane rubu 

ftllıaıbllir, olmuıtur. 

9 bin yün fanila, 20 bin yün 
kazak, 325 bin yün çurap, 
120 bio pamuklu, 75 bin ylln 
eldiven ve 50 bin muhtelif 
eşya ordumuz birliklerine 
taksim ve cengaver Mehmet
ciklerimize tevzi edilmiştir. 

Yardım proje
imzaladı • • 

sını 
Vaşington (a.a) - Milmes· 

siller melisi demokrasilere 
yardım kanunu projesinın 
ayanın tadilleri ile beraber 
71 reye karşı 317 reyle ta~ · 
vip etmiıtir. 

Ruzvelt bu akşam demok 
raıilere yardım projesini im
zalamıştır. 

--o----
Paraşütçülere 
karşı tedbir 

alındı , 
lstanbul-Şebrimize bağlı 

kazalarda ve köylerde, mel
huz diiıman paraşütçülerine 
karşı köyler ve kazalar hal
kından mürekkep müdafaa 
teşkilatı kurulmuştur. 

Pazar gününden itibaren 
bu ıeşkilit ile tecrübelere 
başlanılacaktır. 

ilk tecrübe pazu günü 
Sarıyer kazasında yapılacak
tır. icap ettiği halde silihta 
kullanılacağından ekiplerde 
vazife alanlar silahlanmış 
olacaktır. 

--mı;--

Süveyşte bir 
hava hücumu 

Kahire, (a.a) - Bir teb· 
liğe göre bu sabah Süveyş 

kanalı mıntakasına bir kaç 
boaıba düşmüşse de hiç bir 

• hasar ve zayiat olmamıştır. 

At koşuları 
Önümüzdeki Pazar güntl 

Kızılçulludaki koşu yerinde 

b:mir ilkbahar at yarıılarına 
başlanacaktır. 

Altı hafta devam edeçek 
olan bu koşulara iştirak et· 

mek için şimdiye kadar 41 
baş hayvan getirilmiştir. 

Bunların arasında Kara· 
cabey harHında yetiştirdiği 
çok kıymetli taylar da mev· 
cuttur. 

---o---
Mahmut Esat 

Bozkurt 
Mebusumuz 8. M•hmut 

Esad Bozkurt AnkarayA git· 
miştir. 

--o--
Belediye 
Reisimiz 

Belediye reisimiz doktor 
Behçet Uz bugün şehir da
hilinde yapılmakta olan be· 
lediye inıaatlarını teftiş et· 
miştir. 

--o----
BORSA 
22-23,25 kuruştan 81 

çuval üzüm, 7.50-23.50 ku· 
ruştan 1240 çuval incir, 8,75 
kuruştan 200 çaval M. darı 

7.50 kuruştan 40 çuvıl bak
la, 28,75 kuraştan 15 ton 

ıisam. 60-70 kuruştan 99 
balya pamuk satılmıştır. 

---o--.... 
iaşe teşkilatı 
iaşe teş ldlitı şehrimizde 

1 Nisanda faaliyete gece· 
cektir. 

------sAYIN IZMIR HALKI ____ _ 

i İşitm dik Demeyiniz i 
ı Bu hafta en mühim sinema hadisesi ı 
: DEANNA DURBININ SON FiLMi ı 

i iLK ASKI i 
i Tayyare Sinemasında i 
ı Gösterlliyar ve görenler ·ekrar aörüyor. Siz de görünüz : 
ı Buann oyun saatleri: 12 30 • 2 • 3.30 • 5,30 • 7,30 • 9,45 ı 

• 

ALMA 
CA 
AM 

(91) Yazan: H li1 Zeki 

Avusturyanın Hitler tarafından A!dl~ 
yaya ilh kı nr.zi barekitına baıka bıJr 
reyan verdi. l ıgiltere 1ve Fransa Çek 
vakyayı Almanyaya teskettikleri ı• 
Amerikadaki Alman birliği çok yiik• . 
1938 de bu birliğin mikd rı 75 bin k 
baliğ olmuştu. J 

1938 yılnıd~ m rt ayında . . !.B gaı~' 
Vaşiogtondıkı Avust~rya elçıhgı~e çıfJ 
lıırak AmerikElda onbır yerde tesıs ederi" 
nazi propog nd merkezlerinde kendile 
büyük menfaatler vadedildi. 

Nazi arargahlat 
Ne Yapıyorlar? 

Amerikanın federal bürosu bu bir!~ 
yıkıcı yahut mantıksız bir şelıli olduv 
iddia etmekle beraber bu birliklerİD J 
şeflerinin filen casuslarla teşriki dl 

ettiklerini onlara Amerikanın müdafa~ ., 
larını çahd verdiklerini bilmek itibarıle 
bapta takibattan da bili kalmamışlardır· 

Santor Rovinoldın bahsettiği kararg!
lerın ziyadesi zahiren Amerika Ahııaol ~ 
nın tatillerinde eğlendikleri yerler oldl" 
ve oraya gidenlerin ziyadesi haya, alı:O~ 
gülüşmek, spor yapmak, şarkı söyleOI 

uzak vatanın hatıralarını ancak, bir• ~ 
mek, yeyik içmek hülisa iyi vakit ft~ . .- · 
mek maksadilc tesis ettikleri yerler. f.,i 
ise de bazı hatiplerin burada söyledı1' JI' ' 
nutuklarla Alnıanyanıa dünyaya hikinı '"" 
cağı günün beklenmesini tavsiye etaıe J 
ve bugü'19D uzak olmadığını söyleaıel 
hazmedilecek siyaaetlerden değildir. 

Bu hatipler Hemlen'in ÇekoılavakY'~ 
ıpylediği nutuklardan ilham almalarıµ 
kendilerini onun f rzederek Amerika b' 
manları için mümessil oldularını imade f'll' 
luamaları, ezcümla nazi filo.rofu Joıef 
naerfaut'un: ~ 

"Biz Amorilı:a vatandaşı değiliz, aoc' ' 

ırk yoldaşıyız !.. .. ıf 
Yollu telkinleri koşkuyu tevlid edeO f 

ler olmuştur. ~ 
Bu hatiplerin: ''Ecnebi memleketlerd:d' 

ırkdaş1arımız gözlerini Almanyaya "e ili 
hassa onun kurtarıcısına hayret bakış I•' 
9evirmişlerdir.,, 

- Sonu var -_______ / 



(HALKIN SESi ) 12 Mart 1941 

1 ağları! 
Raik • u ünür.: ınevzuu. 
F. a ... ::ı ı ... nsi ·lop edisinde 

de gösterildiği gibı, bu ke
lime. Türkçede dağ m na
sıoa gelen 11Balk o,, sözün
den hnmadır. Cenubi 
Avrupaoın e büyük yarım 
adasını 1' aphyan bu dağlar 
Tunedan M taban burnuna 

GUnUn h berleri 

~~!!!!~~; (No.3) ......,_........---....,,....,.,..-~~~~ 
Yazan: A.Fuat Tujseven 

kATiLi ARIYORUZ!. 
Gtce • • • • • şarabı içip sig r yı yaktık-

Rtçıniı b Y•rıısı !laat on ikiyi tan s ora karşısındaki san· 
loınPıll ıılunyordu .• O gece d ly ya oturup nlatacağı 
çltlcyLanga kasıb sının bir sırad gcınide bir gürültii 

Q&ne • • •r bi Yı ıçer ine toplıyan oldu. 
' •ok .. d d k •••b •gın an, blltün K pt n erhal amara-

tık : tabıtasıoı ay klandı- sından dı~arı fırlayıp bağır· 
h aea~'~<:ede aıüthiş bir si- dı : 
İii ist;k, uyuldu .. Se in gel· - Ne oluyoruz? 
'ltlıırı ınete koş n z bıta Bu sorguya sert bir se 
._ arı g' d'k . - d' •oşea· d ır ı lerı ıokagın cevap ver ı : 

•ııı,, r..ırı e, göğsiinden akan - Geminizde bir katil 
uıer· O ııın •ne boylu boyun var.. nu urıyoruz. 

ı lf, •on d k'k - Siz kimsiniz? Y•ıı y' ı ı larını ya· 
iı 1'ıni be ·ıA · . - Lom Pal nga komise-
"- Y•olırı a ş l de yırmı s~-
~tııd, rasın a genç bır ri. 

.ı 'llledu:, başka himseyi gö- - Yaoıhyorauouz komi-
,,. '" ·• ser. Gemimizde öyle adam 
.ı S l yoktur! ,,. ' inı ••.•• 

ı ••ıtaıd,11 icaptan ; İbrahim - Müsaade ederseniz 
bf •ıı •e 

1 
çıkarken arka1tn- rayacağız. Onun buraya 

......_ ~ tbdi.. girdiğini bize söyleyenler 
c, .. çelikanfı, reli bel! oldu. 
"nıı,1 :danı bu sesi duyar - Peki bulduktan sonra 
•ıta,,111 erbal geri dönerek onu bana da gösterin. 
'l>ıd,ıı 111 Önüne gitti. Açık - Hay hay kaptan. 
lltt11 •ol YOzüne çarpan ışık, Komiser arkasında lesta 

e~' lh hnt .. 2Un yüzündeki me- duron altı recmi elbiseli po-
j( 1 ~1lt 1111 aç.ıklıgiyle mey- lise emir verdi. 
it' 11111tpıtı .. •uruyor kumral - iki kişi P.raoıbrmıya, dört d'· tt tri · ' 
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' kat daha de- tili bulur bulmaz oraya ge-
~ Sll' Yordu tirin .. 

I• . a~~ı. ı111. lcıpt.·n K k .. 
u, .. iri siy h omser amaraya gırıp, 

le" Q"tlta tı~iıı sert bakıclarını karşısında il tü başı periş n, 
te lıtre v k d b h tdit Ytb vücudunda saçları dağını eb:t ir a-

,P ........ 0~elc sordu : pishane k çağına benziyen 
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ş•f ' biu,~•llıı:a:ca ve Sırpça Salim kaptan kaşl rını ça-

ilk' ~~~i tarak, bu sözlerden bir şey 
.,~i oı.ı 26rOıt 11 delikanlı seni anlamamış gibi görünüp, kom· 

.. d r 925 ve Otr oto boğ -
zandan Kar denize kadar 
799 kilometrelik bir sahaya 
alem olmuştur. 

Bu yarım da ekseriyetle 
d ğhktır. K rpatların ve 
Transilvanya AJplarıoın Tu
n daki Demirkapı geçidinde 
evvela cenuba, sonra şarka 
dönen kollıırınd n meydana 
gelen Balkan d ğl rı Kara
deniz sahiline kadar uzanır. 
Timoktan Eminburnuna vn
ran Balkanlar, biri Kocabal
kan, diğeri Antib ikan 
dında iki büyük silsile teş· 

kil eder. Meriç ırmağının 
bir kolu ol u Tunc bu iki 
silsile arasında akar. En 
yüksek yeri olan Yumrukçnl 
tepesinde 2385 metreyi bu
l n B lkanlar şim ide Tun 
vadisine doğru h fif meyil· 
lerle inerek bir y yl vücuda 
getirir. Dağlardan inen ne
hirlerin açtığı d r vadilerde 
çam ormanları görünür. 
Eteklerde meşeler, k yanlar 
v rdır. Cenupta. Balkanların 
eteğinde bir sıra tulani va
diler ve allüvionlarla, yani 
derelerin bırakbğı besleyici 
maddelerle, dolmuş müubit 
vadiler bulunur. Bunların 

biri B \kani rın şarka dön· 
düğü Sofy ovası, diğeri 
Balkanlard Rodop silsilesi 
aramada Filibe ovası, üçün-

cüsü Mericin suladığı Edirne 
ovasıdır. 

Bir ikinci silsile Avusturya 
Alplarından ayrılar k cenu
bu şarkiye doğru inen dağ-

lardar ki Yunenist nd Pin
dus silsilesini teşkil ederler. 
Tuuanın şim linde Rom nya 
oval rı, Rus oval nnın bir 
devamı mesabesindedir. 

1111- ~~Ui"nu e bu kadar bilgili serden izahat i tedi: 
,il' 
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Amerika hükiim ti Nev-
)'Orkt ışıkları m skelem 
tecrübesi y pmağa kar r 

ı vermiştir. 

Avrupa h rbi, Uzak Şark
ta vaziyetin karışm ı buna 
sebep olmuştur. Nevyork, 
düny nın en yükse bin la
l rı bulunan memlekettir. 
E urad ışı ki rı m skeıeme 
işi başka yerlerden ayrı ter
tibat lüzum görmektedir. 

Ayni zamanda N evyork 
çok büyük olduğund n her 
t rafının birden k ranlıkta 
bırakılm sı mahzurlu görül
müştür. 

Şehir muhtelif kHnmhıra 
yrılac k ve her kısımd 

ayn yrı zam nlarda tecrü
beler y pılac ktır. Dünyanın 
eo aydınhk yeri olan Broad· 
vay ile Time Squ re en 
sonr y bı:akılmıştır. Bele
diye, potis, itf iye teşkilatı, 
o kliye işlerinde ç liş nl r 
şimdiden hazırlanmaktadır. 

---o--
Fransanın en 
meşbu oşuatı 

Fransanın ve bütün diin
y ınn en meşhur koşu atla
rınd n biri olan Epiv rd, 
Fransız z bıt sı t rafınd n 
Vişi şehrindo seyy r bir 
manavın rab sını çekerken 
bulunmuştur. 

Y pılan tahkik ta göre 
bu meşhur kıymetli at, Pa· 
risin istilası sıraslnda orta
dao•kaybolmuş ve o barcı 
merç esn sında meçhul şa

hısl r tar fından nşırılmış
tır. 

Bu koşu atının, ıeyy r 
manavın naaıl eline geçtiği 
bir türlü tenvir edilememiş
tir. 

Yalnız zabıta tın çalın-
mış olduğunu tesbit etmiş 

ve ı yıflamış, eski güıelli
ğini ve çalikliğini k ybet· 

, miş olan bu zav Ilı tı, es
ki sahibine iade edilmiştir. 

aları 
ULUS: 

" . 
ecegı-

• m z e apJ. ca-
" ımız t k şey _ _,,_ 

Bugünkfi -vaziyetle aala 
kıyas dilmiyen, det ümit
siz devirlerde, bugiiokü milli 
kudretimizle sla kıyas edil
miyen vasıt 1 rla, en çetin, 
en korkunç tethiş ve imha 
h rplerini topraldarımlz 
içinde boğmuş olduğumuzu 

hatırlıyac ğız. Türk mucize
sinin kaynağı, büyilk imti
hanlar da, her şeyi tek şey 
için tereddütsüz feda etmek 
azmimizdir. 

Bizi vazifeye davet edecek 
ol n Şef, tehlike çanını çal· 
dığı z m n, herkesin tek 
düşüncesi bu olacaktır ki 
bay t meml\t k vgasnnn bil-

tün ş rtlarını kabul etme
mizden gayri yapacak hiç 1 
bir tedbir kalmamıştır. 

Harp ol cak mıdır, olmı
yacak mıdır, yakın mıdır, 

uzak mıdır, bize h zırhk ve 

istihsal g yretlerimizin bir 
anını kaybettirecek bu tilrlü 

suallere kul k d hi vermi
yeceğiz. Türke bas karar ve 

Türk kararın his şevk 
içinde, Şefe, meclise ve 

hükumete bağlı, işimizoe ba
k lım. 

Falih Rıfkı ATAY 

K ranlıkta ka
lan balıklar 

-o-

Günlerce karanlıkta bıra
kıl n neb tların sapları be· 
yad şmaktadır. Ayni tec· 
rübeyl kırmızı balıklar &ze
rinde de yapmışlar. Bir ak

v ryoma, ışı\( görmiyen bir 
yerde uzun zaman bırak
mışl rdır. 

---o---
Balık arı 

deniz tut 

Akvaryomdaki kırmızı ba· 
da hkl r, gün geçtikçe renkle· 

rını k ybotmiş. Nihayet 

Yo ! bembey z olmuşl rdır. 
... ff ................ N .. .. 

Son z m olarda yapılan ı• b• 
tetkikler b11ıkıarı da deniz Kı et ı ır 
tuttuğunu göstermiştir. Me .. t A 

bur biyolojist M ckeosen S Bfl 
K n dada H lif ks §ehri ak· MUşte Heri her yerde 
v rzomu için birçok nadır arar ve bulur 
b lıkl rı götürürken şiddetli Büyük meb ret ve müı· 
bir fırhna çıkmış vapur sal- terilerine karşı gösterdiği 
lanm ğa başlamışhr. Alim, nazikane muameleleri ile 
balıkl rın birden bire fen -

heri.lesi memnun eden Av· laştıkl raaı, r hatsız limet- rup terzilik m kt p)eı in· 
'eri gösterdikleri görmüş-

deo diplomalı terzi B. Ki-
tüFırtın durunca b lıkların zım Ş ngüder terzihaneıi 
rahatsızhğı geçmiş, kvar· K meraltında Meserret oteli 
yomda birer köşeye çekilen k rşısınd (67) numaralı da· 
ve rah buz bir halde serili ireye nakletmiıtir. 
duran bu hayvanlar tekr r işinden memnun kalan 
canlanmıştır. ıuyun içinde müşterilerinin onu yeni atel· 
oeş li nc9eli yüzmeğe baş- yc!ind de bulacakları ma· 
Jannşlardır. bakkaktır. 



& ıııYftnırıı;;.,. J r;ı 

Balkanlarda !Malta üzerinde lngiliE 
lnglliz hükômetı tara-

1 
bi:r düşman tay- ~ı("ısi 

tından mühim tedbirler aresi düşürü dü da 

an Zafer lniı!İlt re e··yük Yu 
S fya- Du a . n De- nazırını 

vam Ediyor him beya 
aıınmıı ölacaktır 

--.. --
Londra, (a.a) - "Taymis" 

ıazete1inin diplomatik mu
harriri Balkanlar vaziyeti 

hakkında ıu mütalealan 
J&rütmektedir: 

Balkaalarda Iaıiliz bükü-
1 meti tarafından mühim ted

birler alınmış olacaktır. Belki 

ı bu tedbirler şimdiye kadar 
alıamııbr. Yugoslavyanın 

vaziyeti ne Yunanistanın ve 
ae de Türkiyeoin vaziyetine 

benzemez. Bu iki memleke
tin Bilyük Britanya ile 

tahakkuk ettirilmiş planları 
vardır. 

- Hitler T&rkiye ve Yu
aaniıtanıa mukavemet kuv
vetlerini tecrübet etmeğe 

karu verdiği takdirde şim
dl1e kadar Balkanlarda 

• karıılatbiı vaziyetten büı
b&t&a baıka bir vaziyet ve 

malra•emet karıııında bulu
aacaktır. 

"Taymiı" müdafaa vazi
yetinde kalmanın Hitlerin 
iıtediğini yapmak olacağı 
fHcrindedir. Buna binaen, 
laıiliıler teıebbüs avantaj
larını b11akarak düımanın, 
unki en kıymetli kozlara 
malikmiş gibi, ilk hareketi 
icra etmesini beklemiyecek
lerdir. 
Doğa Akdenizin bugünkü 

ı vaziyetini hakkile takdir 
etmek için, lngiliz hava fi

ı lolarının Teıriaisani bidaye-
1 tinde Yunanistana ilk muva

i •llt ettikleri zamanki vazi-
1etlerile bugünkn vaziyetlf

. riai bir mukayese etmek 
klfidir. Mütemadiyen arlln 

ha kuvvet kifi derecede 
kendini rösterecektir. 

--o--
, Bıçak taşımak 
11 Keçecılerdede Mehmet 
! ıilu Hüseyin ve Hasan oğ· 

1 la Muıtafanın ilzerlcriude 

1 birer bıçak bulunarak alın

1 
mııtır. 

i ................ . 
r: YURDDAŞ! 

\ · Bunlar ve bunlar gibi ta-
ı ,arruf imkaalarını her gün, 
llişllnerek ve tatbik ederek 

i raraıaa, neticede milyonluk 
. ~ymetler ziyan olmak tın 
'~urtulur. Hiç 11kıntıya düş-

l 
_.eyiz. 

1 
ı Bir dilim ekmekten ne 

1 
flkar, bir tekerin, bir kaıık 
~atın ıöıümü olur, diye ho· 

· ardalıb etme. 
1 

"Damlaya, damlaya göl 
lar" unutma. 

ULUSAL EKONOMi VE 
) ARTTIRMA KURUMU 

----Malta (Londra radyosu S. 
8.15) - resmi tebliğ : 

Dün düşman tayyareleri 
Malta üzeric de uçarak bir 
çok bombalar atmıı1aua da 
zarar çok azdır. Yalnız bir 
kiti yaralanmış ve bir düş
man tayyaresi düşilrülmüı
tür. 

--o--
Akdenizde 

Asker dolu bir naklige 1 

gemisi batırıldı 
Londra (ı.a)-Bahriye ne· 

zaretinin tebliği : 

Akdenizde denizaltılarımız 

askerle dolu bir nakliye ge
misini torpilleyerek batır· 

mı ıtır. 

Vapur 9646 tonilito hac
minde idi. 
... 111111111111111naıunııunmn1RlllllUllHNlllll1M111 

ZABITA 
T -

Hırsızlık ve 
ihkakı hak 
Alıancak Mes!ldiyde cad

desinde Abdullah kızı Me

diha bir parakada oturur

dukları Emine kızı Fatmanın 

evde bulunmadığı sırada oda 

kapısının kilidini kırarak 
Fatmaya ait eşyaları sokağa 

attığı ve eşya arasında bu
lunan 127 lira paraeıoı çala
rak kaçtığı şikiyet edilmiş 

ve tahkikata başlanmııtır. 

--o--
Hırsızlık 

Fevzipaşa bulvarında Ha
Jil oilu Ahmet, Mustafa 

oğlu Şahaba ait arsadan taş 
çalarken yakalanmıştır. 

§ Kemerde Halkapınar 
fabrikasında Kazım karısı 
Nadıra fabrikaya ait iki 

metre kaput bezini çaldı· 
ğından yakalanmııtır. 

--o--
Sarhoşluk 

lkiçeşmelik caddesinde 
Muatıf" ağlu Hamit sarhoş 
olduğu halde ıhı veriş me· 
selesinden Ali oğlu kahveci 

Aliye hakaret ettiğinden 
yakalanmıştır. 

---o-----
Kazaen ayak 

kırılmak 
Alsaacık Palamut fabri

kasında Abdullah oğlu Sa
lih balya istif ederken bir 
balyanın ayaklarına düıme-. 
silo her iki ayağı kmldığın· 
dan hastaneye kaldırılmış
tır. 

g idi 
--111!1!!!--

lstenbul, (a.a) - lngilte
renia Sof ya elçisi 8. Rendeli 
ailesi lngiltereuin Sofya el
çiliği erkanı ile 70 kişiden 
mlırekkep lngiliz t•baa11 bu 
akşam Hat 21 de Iı~anbula 
muvasalat etmişlerdir. lugi
liz elçisi Sirkeci istasyo· 
nunda lngiliz bilyük elçiliği
nin lstanbulda bulunan 
erkinı ile lngiliz tebaaıı ve 
BeJçikanın Sofya elçisi olup 
bir gfin evvel lstanbula gel
miş olan B. Andre Motta 
tarafından istikbal edilmİf • 
lerdir. B. Rendel. seyahati· 
nin tabii bir şekilde cenyao 
etmiş olduğunu ıöylemiı Bul
gar memurlarının kendisine 
karşı gayet nazik davran
dıklarını ve kral Boriıin 
Bulgar hududuna kadar 
kendi hususi vagonunu ln
giliz elçiıiae tahıis etmiı 
olduğunu ilive etmiştir. B. 
Rendel gazeteciler tarafın
dan kendisine tevcih edilen 
suallere cevap vermekten 
imtina etmiş ve fak at Bul
garistanın bilfiil Almanlar 
tarafından işgal edilmiş 
olmasından dolayı logiltere· 
nin siyasi miiuasebatını ka
tetmek mecburiyetinde kal
dığını söyliyerek Bolgaris · 
tana gelen Alman askerle
rinin cenuba doğru ilerle· 
mekte olduklarını ilave 
etmiştir. lnglliz elçisi Sof
yada yaptığı millikat esna
sında söyliyebileceği şeyle
rin hepsini söylemiş oldu· 
ğunu ve buna başka bir şey 
ilave edemiyeceğini beyan 
ettikten sonra lngiliz meua
fiinin Sofyada Amerika 
elçisi tarafından muhafaza 
edileceğini ve Amerika 
elçisinin kendilerife beraber 
Bulgar hududuna kadar gel
diğini ilive etmiştir. B. 
Rendel lstanbulda · iki gün 
kalacaktır. Bundan sonra 
hükumetinden alacağı tali-
mata intizar etmek üzere 
Ankaray• gidecektir. ----
Romanya ve 
B ulgaristanın 
Neden bombardıman 
edilmediği soruıuuor 

Loodra (ı,11)-Niyuz Kro· 
nikl gantesi yazdığı bir 
makalede diyor ki : 

"logiliz düşmaalarının kim· 
ler olduğu iyice anlııılmı

mııtır." 
Bu gazete ingiltereuia 

bazı düşmanlarına kHıı 
ağır davranılmış olmasından 
ıikiyet etmekte ve Alman 
işgali altındaki memleketle
rden Romaııya ve Bulgaris· 
tının neden bombardıman 
edilmediklerini sormaktadır. 

-- .__ 

Dün de 450 esir alındı 
Atiaa - Londra radyosu 

Yunan kumandauhğıaıa res· 
mi tebliği: 

Ordularımız mütemadiyen 
muvaffakıyet kazınmaktadır
Jar. Düşmanın taarruz teşeb
biisleri ağır zayiatla hepıi 
püıkürtülmilş, ve yeniden 3 
zabit ve 450 • ltalyan esiri 
alıamıştır. Alınan ganiam 
çok fazladır. 

Şimdiye kadar alınan 20 
bin esirden başka son beş 
gün zarfında 3000 esir daha 
nhnmıJflr. 

Merke't c ... phesiade kuv
vetlerimiz tekmil mevzilerini 
muhafaza ettikleri gibi düş
mıuıı ıiperlerindeu pUıkürt
müşlerdir. 

ltalyan esi rlerioinin ilıerin
de bulunan bir vesikaya göre 
kaçan ltalyan askerlerine 
Karagömlekliler tarafından 
mitralyöz ateıine tutulm111 
ve Yunan esiri alacak erlere 
de büyük mükafatla teltif 
edileceği bildirilmektedir. 

Maktül düşen ltalyan aı
kerlerinin arasında eski ltal· 
ya maarif nazırı da bulua
makatdır. 

--am--
Esrar bulundurmak 
Karşıyakada llyas oğlu 

Mehmedin ilzerinde 25 san· 
tigram esrar bulunarak alın· 
mıştır. 

RADYO 
GAZE TESIND EN 
Bir Sofya haberine göre 

zirai araştırmalar için Sof
yada bir Alman-Bulgar ens· 
titüsüniln açılm11ına karar 
verilmiştir. 

Malümdur ki Bulgaristan 
esas itibarile zirai bir mem
lekettir. Bu harbin başından 
beri bütün toprak maksul
lerini Alm•nyaya 1atmakta
d11. 

işte bu sebeple Almanya 
daha şimdiden Bulgaristan
da yeni hizamı tatbik etmek 
ve Bulgar istihsalibnı Ai
man ekonomisinin ihtiyaçla
nna göre plinlıştirmak ni
yethıdedir. 

Alman kıtaları Bulgarista
ua girmekte devam ediyor
lar. 

Bu giriş Bulgar balkı ta
rafından iyi karıılanmamış
tır. Bulgar dahiliye nazırı 
bir tamim neşrederek Alman 
kıtalarınıa memlekete dost 
sıfatile geldiklerini halka 
emrettikten sonra diyor ki : 

Propagandalaran onune 
geçmeğe çalışınız. Almanlar 
aleyhinde halkta fikirler ba
sıl olmasına mani olunuz. 

__ .. __ 
Londra ( a.a ) -

kamarasında bavacıbk 
çesi müzakeresinde 
nazm bütçe hakkındı 
lit vererek ezcilmle 
tir ki: 

"Hava bakımında• 
na karıı ne vaziy• 
Biz bir değil iki hafi 
veliyle çarpıştık ve 
mamız neticesinde 
ların bava kuvvetlerlalt 
11nı tahrip ettik. ıtal 
vaziyeti dolay1siyle k• 
lerimizin bir kısmı•• 
tutmağa mecbur oluy si' 

Son giinlerdeki bi i 
tihsalibmız düımaaı• 
salitında çok yükıektlf• 
giliz hava kııvvetleriai• 
reti geçen aenekind•• 
büyüktür. 
Şunu kısaca bildirdi~ 

teri :n ki her bakımda• 
mana biiyiik bir farkl• 
bulunmaktayız. 

Bence hava muhar• 
daha feci bir ıekle '9 
üreredir. Nazileri y• 
güçtür. Fakat IPgiliı 
bunları da yenecektir. 
Almanların tayyare "ı 

5500, ltalyanların is• 
diir. Bunlara mukabil ili' 
zayiatımız 1800 den aJ 

lagiliz hava ku'ff 
1941 • 1942 ıeneıi i 
muazzam bir şekilde 
caktır. 

Alman propaganda 
Göbels kendine inaa•• 
dillere Amerik•n yarda 
vaktinde gelmiyeceji•I 
miştir. 

Şimdi avam kaaıar ... 
bu nazırın sözüne ıu c• 
veriyorum. Birinci ıu11f 
azıam Amerika tay)' 
zamanında gelecektir. 
Düımanın yaptığı 

hücumları bakkıad• 
bazı tedbirler aldık. Sil 
tedbirler sayesindeldlf 
bu hücumlar çok b• 
mal ellireceiiz ,, 

--ım-~ 

HITLER 
Acele etı0'* 
mevkiintledit 

----- "" Londra, (ı.a) - N•,ı: 
Taymiı gazetesi yaı•1 ~ 

Hitler acele etaıelı "1 ~ 
kiindedir. Eğer Alaı•O ~ 
sene Britanya adalır.•111 :f. 
edemezlerse Nazilerıll ~ 
altındaki yerlerde ~ 
açığa 1abotajlarla k 
maları mukadd•rdir. 

Kız k;;;, ... j 
Samlı ıokağıada ll~w! 

oğlu Hasan IJyaı kıSI ~; 
rı kaçırdığından yak~I 
tır. 

~U PIY ANGO BILeTLeRINIZI (SAADeT) ::,ı:,••n:o~n S:'·H~~T~:P~rJ'ö:R ~.i~ 


