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Q}'ın mısafirlerımız· ek· M lıy Vekili· 
elans Eden General Dıl n·in beyanatı 

aradan ayrıldılar 

8. Ruz veltin 
bir hitabı ••• 

' 

B. Ruz.oelt 
Vaşington, ( a .a ) - B. 

Ruzvelt Amerikan milletine 
radyo hitabesinde Demok-
11silere yardım liyıhaaının 
kabul edileceği kanaatini 
izhar etmiştir. 8. Ruzvelt bu 
liyıhar ın garp yan klirre
sinde hürriyetin müdafaa
sında çok bliyük rolü ola-
cağını ilive etmiştir. 

Birleşik Amerikanın eski 
Londra clçiıi 8. Bulit Ame
rikada harp malzemesi inşa 
ve imalatının fevkalade ıil
ratle ar,brılmasını iıtiyen 
beyanatında "Eğer Almanya 

.. tin na-

\r r • 

MALiYE VEKiLiMiZ 
FUAD AGRALI 

bu yekunl. n 1940 bütçesiD· 
den 36 milyon liralık bir 
fa:ıla arzettiğini, bu yükıe· 
fişin sivil hizmetlerin geaiı· 
lemesinden mütevellit olma-
yıp milli müdafda için yapı· 
lan istikrazlar faizlerinin 
düyunu umumiyeye konmuı 
olmasından ileri geldiiini, 
uzun zamandan beri devam 
eden Avrupa harbinin bütçe 
bakımından iki türlü te11ri 
olduğunu, başta gümrük roı-

~ mi vnridatında mühim tena
kus müşahede edildiğini, 
memleketin· müdafaası için 
alınan tedbirlerin devlet mas
rafını yükselttiğini, geçen 
sene fevkılide varidat me
na binin yeni kırıılıklara te91İ 

· olunduğunu, aldığımız ted· 
birlerin memleketin iktuadi 
bünyesine ve balkın aumu· 
na tamamen uygun bulun
duğu tatbikatla Hhit oldu-
ğunu, 83 milyon liralık fev
k iade ta bsisatın muhtelif 

Ankara ( e.a ) _ Maliye menabi ve dahili iıtikraz-
vekili Fuad Ağrah hazırlan· larla karşılanacağını, ıulhua 
ma~ta olan yeni bütçe dola- korunması, emniyet ve iıtik-
yııiyle beyanatta bulunmuş- rarımıııa muhafazası için 

t alınan tedbirleri takdir eden ur. 
M liye \'ekili 1941 mali halkımızın kendisine terettllp 

yılı bütçesinin umumi yekuuo eden vazifeleri seve seve 
304 mily<'n 971 bin 662 bin ifa e~eceğiaden emin oldu· 
lira olarak tesbit edildiğini, ğunu söylemiştir . • -------------'-... :--~~~----
Malta adasına! Arnavutlukta 
Atılan bombalardan ki- ıtalgan mukabil taar
lise, manastır ve ·mek- 1 ruzıarı kat'i hezi
tepler hasara uğradı . metle netioeıendl 

Malta - Londra radyosu 
8,15 resmi tebliğ: 

Dün Maltaya hücum eden ' 
düşman tayyareleri şcbiı e j 
bir çok bombalar atmışlar
dır. Bir düşman tayyaresi 
düşürülmOştür. Atılan bom· 
balardan hususi binalarda 
oldukça hasar vardır. Bil
hassa kilisa, manastır ve bir 
mektep harap olmuştur. 

Ahaliden 200 kişi yersir 
kalmıştır. 

--------

Atiua - Londra radyoıa 
8.15 resmi teblii : 

Havaların şiddetli ıoğak 
ve karlı olmasına rağmen 

kuvvetlerimiz muvaffakiyetle 
hücumlarına devam etmek-
tedirler. ltalyan mukabil ta
arruzları kati hazimetle ne· 

ticelenmiıtir. Diğer cepheler• 
de düşmana ağır zayiat ver· 

dirilmiş ve bi1 miktar e1ir 
hnmıştır. 

--1111---
INGILIZLER Dün Londrada 

Meis 
danı 

Adası • iki defa alarm 
çekildil r işareti verildi 

Londra 28 ( Radyo • S. Londra - Londra radyoıu 
21 .10) - lagiliz harbiye ve S,lS resmi teblij: 
bahriye nazırlarının tebliği: Düo 'Britaaya üzerinde aı 

Kastelleriza adasına çıkan hava faaliyeti olmuf ve Loa· 
Britanya kuvvetlerinin ken- drada iki defa bava iıaretl 
dilerine tevdi edilen vazife- verilmiştir. 
leri ifa ettikten ıonra şia1di S.nU olardu biritiae Wr 
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Yazan: NECDET R0ŞT0 
-1-

Pek glizel bir kız varmış.. doldurmuo on beşini i 
T:an; ı, Necdet kuluna ibsnn etsin eşini!.. 

Küçüğe göDul vermek farz değil, fakat mübah ! 
Boylu boslu fidanmış .. kırk bir kere maşallah!. 

Teni güneş görmemiş, el değmemiı eline 
Kırılası kollarım kuşak olsun baline 

Can erikleri gibi, turfanda bir yavruymuş 
Bize Lokman hekimio ye dediği şty buymuş 

Dur. canım .. öyle değil: Yeme de, dizinde yat 
Bu, kuş y stıkta geçsin büttin bir hayat 

fakat dört yastik lizım. hu kızda iki diz Yar 
Bu küçücük· sandalı boğacak dört deniı: var 

Dört atmaca tutacak bu minik kanaryayı 
Dört bulut kaplıyacak bu yeni doğan yı 

Bu kuıuy geçecek dört azgın kurdun diıl 
Anladınız: Seviyor bu güzeli dört kişi 

Mesele çatallaştı. gördünfi~ mü belayı : 
D&rde mi böleceğiz bu, gözleri elayı? 

Hiç öyle şey olur mu!.. Ne yapalım pekala? .. 
Gençler vazgeçmiyorlar d valarından hil4: 

Birinci "Nuh" diyor dQ, "Peygamber,, demiyor 

"Bana kısmet değilmiş bu dilber!" diyemiyor. 
inadında berdevam : 

- mutlaka alacajım; 

Ba güzele geçecek yasözüm, ya bıçağım! .. 

Kız teslim edilir mi böyle derebeyine? 

Göz dikmiş bir ananın biricik bebeiioe: 
Billibi; ~ırsat bulsa. buseaini çalacak 

Benim hisseme anc k gıpta etmek kalacak. 
ikinci de: 

- Dönmem yolumdan ğeril 

Yavuklum olmal dır bu gilzel peri! diyor. 
Bir servet bağışlayım, hazineler vereyim. 

Kaşaneler, elmaslar .. neler neler vereyim! 

Yeter ki kolum olsun kuşak ine• beline. 

Yağma yok!. Bu kuş ğı geçirince beline, 
Artık çözmiyeceksio, -senelerce duracak:. 

Bendeniıla kolları sonra kimi saracak? 

Hayır! Veremem kızı kaptırmam yabana, 

Bu tekkeyi bekledim. çorba sunmalı bana! 
Üçiinc:üıil yalvarıyor : 

- Ben kapında köleyim, 
Çilnkll sahibim sensin .. istiyorsan öleyim! 

Düşkünü güldüreni kul da, Tanrı da sever; 

Allah rızası için, bana birkaç buse ver!. 
Bu fakirin kalbini yapıver bir bakışla, 
Bana gilzelliğinin fitresini bağışla! 

Genç sanki dileniyor ve istiyor sadaka 
Toy kızı bastıracak t th dillerle faka! 
Reva mı yavrucuğun buıelerini alsın 

Haz1r, kızı vermeyiz.. baıka kapıyı çalsın! 
Bir volkana bezenmiş d6rdüacünün de kalbi 
Fakat biç konuımuyor, dut yemi~ bülbül gibi! 

Sanki bir emir almış, Tanrı demiş ona : Sus 
içinden pazarlıklı •. belki yapıyor mahsu!: 

diyor 

- Sonu var ............... $~·~···0 ...... G •••••••••••••••••••• 
i 941 OLONYASI i 
ı Eczacı K. KAMiL KTAŞ'ın : 
ı ŞAHESER/ : 

l HİLAL ECZANESi f 
.. ~ ............ u.•••••• .......... ~ .. •••O•••• ......... . 
ftayyare Sineması rfel. 3646f 
ıau akşam saat 9,30da. (ıüvarede) yeni ve büyilk proğratn ı 
ı baılıyor iki mühim filim birden 1 
ı t-Rlgoletto- YDA LA Travltta gibi bllyük eserler ı 
ı ibda eden "Verdı ve Aıkları,, Meşhur cihan beateklrınıa ı 

·· ve o eralarını ö •teren bDyllk ı 

•• •• •et ---~ 
GUNUN iCAPLARI A G RE 
ISTIH AL YAPACAKLAR 

Milli Mfidafaıının ve bal
kıo zaruı i ihtiyaçlarını temin 
etmek yoluarla hükumetimi
zin almakta olduğu tedbir
ler malumdur. 

Haber aldığımız göre ik
tisat vekilimiz de bu mek
sntla faaliyete geçmiş bulu
nmaktadır. V ckiilet, bütün 
sıoıi müesseselerin günün 
ic pi rlna uygun islihsalit
ta bulunm 1 rını ve bu gaye-

yi temin için mes ilerini 
teksif e melerini lfizuwlu 
görmüştür. 

Vekalet ayd zamanda, 
ev~elce ahomış olsn tedbir
lere ilave olar k yeni sın i 

tipler tesbitioe de b&r r ver-
miştir. Bunun için bütün 

'l ................. ,.....,... ..... ] 
'[ Dünyada ] ............. ,.... ....... 
[ Neler ] ...................... 

ı [ Olu yor? ] ......... ...,, .......... 
Çok eski hır 

oye 
Danimarkad" arkeoloji 

bakımından çok mühim bir 
keşifte bulunulmuştur. Bir 
köylü tarJasıod çalışırken 
eski bir v zo bulmuştur. 
Vazo .. un iç.inde muhtelif 
boyda bir çok kehribar vardı. 
Bütün bunlar delinmiş ve 
bir. kolye olmrık üzere ha· 
zırlanmışh. 

Skive müzesi müdürü bu
lunan vaıoyu ve kehrib Jarı 
h:tkik ~tmiştir. Müdür on 

bin kehribadan mürekkep 
bu kolyenin tarihia kaydet-

tiği z mana ait olduğunu 
görmüştür. Ko!ye ve vaızo 
müzeye nakledilmiştir. Bu 

keşif binlerce ene evvel 
kadınların kolye kull ndık· 
1 uını göstermelıtedir. 

---o--
Merihte ınsa gok 
Knnncla rasııthanelcrinden 

birinde Merih seyy r si bak· 
kında yapılan tetkik t ne· 

ticesiode bu seyyarenin üs
tn oksitdöferle (demir pası) 

kaplı olduğu neticesine va

rılmı tır. Böyl olduğuna 
göre, Merih seyyaresinde 
hayatiyeti ol o ebatta ol
mıyacak, tabii iııs n da ... 

---o---
Güneşi gerinde 
göremezsiniz 

Güneşe linkbğınız zaman, 
güneş sizin gördüğünüz yer
de değildir. Çilvkü gtıceşin 
ziyası bize 8 dakika 38 sa
niyede ge~mekt dir. Bu ka .. 

fabrikol rın normal zaman
larda yaptıkları istihs lit 
ve bunların iptidai m dde
leri h kkında sınai mOeı e-

selerden malğm t istenmiş
tir, 

Iktis t vekaleti, elde bu

lunan ve hariçten kolaylıkla 

ithali mümkün olan iptidai 

ve sınai maddeleri gözöniln
de tut2rak ayni sınaı malü-

m t çıkar n f brik ve ima
lat b;neierin mu yyen ev af· 
ta mamul t yapmaları ı te· 

ine ç hşı:ıcaldır. 

Tayin olunacak şeyler, 

mevcut ve t edarik olunnc: k 

iptid i m ddeler göre tes
bit edilecekt:r. 

ay 
um 

Amerikadn San Fransirko 
şehri polisi çok esrarlı bir 
meseleyi aydınlatmağa mu
vaffak olmuştur; 

Son zom nJarda bu şehir
de bir çok tanınmış ticiler, 
büyük zenginler esrarengiz 
surette ölüyor ve bu ölüm- · 
den sonra bu adamlar1n beş 
par !arının kalmadığı aula· 
şdıyordu. 

Polis bu işte mühim bir 
sır olduğunu nlamış ve 
derhal tahkikata başl mış· 
tır. 

Fak t aylarca süren tah· 
kikat hiç bir netice verme

. miıtir. 
Maamefib zabıta ümüd

süzlüğe kapılnı mış, en muk
tedir memurlarına tahkikat 
devam elmelı emrini vermiş
tir. 

Bu sırad poli~ komiaer
lerinduı biri esrar perdcsiui 
kaldırabilmiştir. Komiser bü
yilk bir tayyarenin kumar
hane haline konduğunu, bir 
çok zenginlerin bu tayyare 
He havalanllrnk, polis tara
flndan basılma korku!Ü ol
m d n kum r oynadıklarını 
haber almıştır. 

Zenginler kum rda çok 
büyüh paralar kaybediyor 
ve bunun neticesinde ölü
yorlardı. 

Polis komiseri bi gün ce
bine 100 bin dolar koymuş 
ve bir yolunu bularak ken· 
disilli tayy rey k bul ettir
miştir. 

Havada bJkar oynarken 
100 Bin dolan kaybetmiş, 
fakat bu arada müthiş hile 
yapıldığını anlamıştır. Ko
mis r, tayyare yere iner in
mez derhal içindekileri ve 
bu kumarheneyi işletenleti 
t~vkif ettirmiştir. 

Işık 
lzmlr Memleket haatancıl 

İkiçe~meli~ 
güzeli 

Güzel şkı tertemiz 
Gönüllerde gömülü 
Koklamağ kıyilmaı 
hdçeşmelik gülü .• 

Mağrur yürüyüşünü 
Bütün görenler ıaıar 
Yaş dıkça hür yaşar 
lkiçeşmclik gülü .• 

Yüzü süssüz gilıeldir 
Ve düzgfinsüı glbeldlt 
Suu'i bir sil! isteıneı 
İkiçeşmelik gülü •. 

Aslelincitmez dili 
Afilimi, dili 
Sevz züpbebeyleri 
ikiç şmelik gülli • 

Y 1 n ona düslist 01°' 
Onun eşi mert olur. 
Böyle gence eş olur 
lkiçeşmelik gillü •• 

BATMAZDJI'' 
• ··~··· ........... .. 

Ekmeğin kil 
• su13 şa. ıll 

Bugünden itibaren iıP J 
başlanan yeni tip elı~ot· 
13 kuruş narh konıııut --o--
Gelenler, Gideni~ 
Afyon mebusu Bn. p.tei 

Günenc Sökeden şebr 
gelmiş. Antalya meb0911 

Türkan Örs AnkaraY' 
miştir. 

Man· a Ot 
Keçecll rde Lal•~ 
neması karşı••" 

KU$ADASI Ol 
Keçeciler Hacı Sad; 
fendi sokağınd• 

Gazoz fabrikası kart• 
Bu Oteller 1zıPiri~1 

temiz ve e ucuz ot:0 
dir, lzmire gelen 

1 misafiri r bu ote 
mı.safir olurlar. 

' 

Her cins 
eşyası, kumaı "'' 
bo atarı, Karpit, 1' 

t 
f 

o 
l 
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c -- . # ... p 
~ • Konferanslarından: 

lle~leketimizin -tıbbi 
e ati mahsülleri 

l ı.. .... duı 
l' liy110 • Vera. J?· ~·· Lava~dula Spica 

•1 Di,,t:ua offıcınahı L., Vıola odorata 
l\rl, l :• grenodens L., Syringa Vul
r;ti111 'l olya~tbeı tuberosa L., iris FJo
o •ti1a

1
u .,l LUıum candidum L., Melissa 

~lllr•tiı 1 L ., Tbymus serpJumL, Thymuı 
•t11reiı b ., Tbymus laougiııouus MilJ, 
J\0

11111 
•0 rtensis, Ruta graveolens L. '•ti rınua ff' . ı· L C . '~ A o ıcına ıı ., orıandrum 

~•tit1, • M lltthum sıraveolens, Mentba pi
() et.ıtb, tııtba arispa, Mr.ntha pulegium, 

1 
tiıı1au~'luati~a, Oıiganum vulgare L , 

,11rıı, Cır aıarJoranı L., Pimpinclla ani
o'll>, Co uaı cırvi, HcJliotropium pcruvia
lli ti11a1:111 

11~:ı~~la maialiı, ~eseda odorata, 
t'-hı111 of fi ı~hcum, Ver be na tr: pbila, F oe . 

~''-oti cıaaliı, Estragon, Cephalophora 

'-lla cı::· ~eranium macrorhiıuru, Pyret-
ltt, .. '•rıaefolium, Pyretbum roseuaı. 

' •oy)ed''" U ''dı t 1aun listedeki nebatlar ayni. 
~ lt'd•lci •babette de kuUanılırlar. Bu 
~tillliad llebıtıarın haleD ekseriıi memle-

1 ••td' kendi kendine yetiımek te olan
"'•)ld ıt, •ctımle topraklarımızda yati,en 
11111 ' ~e t b k 
1 

. 'ri11aia· ı .. ta ullanılnn nebati mab-
)ı bit f•ı~. •ı•ııdaki listede gösterilmekle 
•I 1 hur ,. • • 

1 
1 tdit• ernııı olacağım . Tabıi evvelce 

' IQa g'b' b lll'dıt 1 1 eıınz tam bir tetkik yapı-
., llllı Pt~llda~ meıktar listedeki mabsulleri

a! li
1110 

110 ••ndır. 
ot· aalb .. _ ' lcıb .. ~ ~i çi · ... uru, Turunç kabuğu, Ebe 
•f ~ ~ı.lltilc ç.eı~. lblamur çiçeği, Gül çiçeği, 
' '~•ty, çıçegı, Sıfar kuyruğu çiçeği, Adi '''-l' çiçer.· T ı çfçe". 111

1 urunç çiçeği, Civan per-
sı,,h rı. 

'-~ı 1116rver • .. • S f H . • ~ ?
11 

çıçegı, a ran, atmı yap· 
)''~ ru11ç .. G ~ '•iı Ş Y•pragı, üzel avrat otu 
) '• o~u •rlr Yiikıük otu yaprağı, Siyah 
'h Y•pra· C \' 'iı. ga, eviz yaprağı, Talfau 

) •b, . 
'&>. lıl 0 iul ,, 'iı, ye .

1 
otu yaprağı, Biberi nane 

abe ıe r 
e 
__ , 

1 ek tıp km ğin 
lıne başl ndı • 

ım 
----1111111111&1 ----

Vilayet makamının uzun sinde iyi bir şekilde balle-
zam•ndanberi vilayetin ek- dildi. 115 numaralı milli 
mek ve un mevzu} rı üze· korunm& kıuarnamcsi gere-
rinde gösterdiği derin alika ğince tek tip unun 72 kilo· 
bu işlerin vilayetimizde iyi luk çuvahna (çuval bedeli 
bir düzene girmesini temin dahil) fiat mürak be komis-
eylemİitİr. Her ne kadar yonurı ca on bir lira on kuruş 
buğdayıu ve unun köylüoüo fiat konuldu. 
eline kadar kol ylakla ulaş- Mülhakat için bu fiate 
masına vnsıta olacak bir anc k belediyelerce tesbit 
teşkilit me\•cut değilse de edilecek nakliye masrafilc 
yine en salim usulle, mali- yüzde ikiyi geçmem"'k üzere 
yeti yükselmeden köylüye bir kir ilave edilebilir. Vi-
ucuz fictlc ekmek temini 
mümkün olmuştur. 

Valimiz bay Fuat Tuksal 
tek tip un ve ekmek hak
hında dün bir muharrir ar
kadaıımızın sordukları sual
lere aıığıdaki cevapları ver-
miılerdir. 

"- Tek tip un ve ekmek 
i§İ, alikadarların l ştirakile 
yapılan toplantılar netice-

liyetin her tnr fında buna 
it ko:ıtrol daha sıklaştırıl

mıştır. 

Belediyelerimizce tek tip 
ekmeğe azami sabş fiatlcri
nin tesbitinde tek tip una 

verilen bu fiat esas tutula
caktır. lımir belediyesi ek-
mek fiataoı buna göre tesbit 
ile ilin etmiştir. 

Pazart si günu Kö f ez vapu
runun iske

lelerinde 
Zabıtaca tertibatıaıındı 

üçbin çuval 
k~hve geliyor 
Öoümüıdeki Pazartesi KÜ

nü htanbu ~dan şehrimize 

3000 çuval kahve getirilerek 
derhal satış çıkarılacaktır. 

-~-o--

8. Celal Bayar 
Ankaraya 2itti 

Şehrimizde bulunan meb· 
usumuz B. Celil Bayar bu 
sabah Afyon t;'eniyle Anka· 
raya hareket etmiştir. 

--o---

Körfez vapurlarının iske· 
lelere yanaştığı sırada baıı 
acul gençlerin ve bilhassa 
tslebenin d ha vakti gelme-

den fokele üıerine atladık
ları ve bu yüzden m6essif 
kazalar ıebebiyet verdikleri 
görülmüştür. 

Vilayet makamı buna 
mani olunmak üzere vapur 
iskelelerinde birer poli~ ve 
belediye memuru bulundu· 

a,~'iw, Ad!' nane y~prağı, Ebe gOmeci 

~a:'" lc&k& çayı yaprağı, Tutula yaprağı, 
l\ &, li ' Havm cıva kökü, Melek otu rulmıııını m'uvahk görmüı

tOr. ""111 •tıni kak K f ç. ••t•t ü, Anber paris kökü, OD erans 
~a~u,,.. lı~~u kök&, Fukara otu kökü, Ankara Hukuk fakültesi Kıymet)ı• bı•r 
~,t:• 1(,,

1 
:.· 5.•bun olu kökü, Çöğen profeı1örü B. Mahaıut Esat 

t,:.~ıo. •ndıba kökü, Kafku akır Bozkurt tarafından bugün san'atkirı 
) '"il .. saat 17,30 da Halkevi salo-
,~~ •ltı .. :'!•iti 0 tu g~vdesi, Ayt1k otu nunda (Türk milliyetçiliği) MU,terllerl her yerde 

'I D.11 •"'de · B arar ve bulur 
•vtd ıı, eyaz rc1plem t mevzulu bir konferans ve-ı..: "il'- eıi. T e 0 u yer Dil yük mcharet ve müş· 

't ...a·"•.: rilecektir. Bu değerli kon· 
''' Peli11 feraasa bütün yurddaılar teriıerine karşı gösterdiği 

.. , ot'» ., otu, Küçük kantoren otu, naıikine muameleleri ile 
• ._. • ~ok 1 davetlidir. 
lt~kıi otu, ş, u u yonca etu, Cıvaa per· ---o--- herkesi memnun eden Av· 

~ otQ li htere otu, Sater berri otu, B O R S rupa terzilik mektepleıia· 
1 •rut menekşe ota. den diplomalı terzi B. Ki-

20 33 50 k t 277 
zım Şangüder terzihanesi 

De·nmı var _ · ı uruş an çu· 
h • val üzüm, 45 kuruştan 50 Kcmeralbnda Meserret oteli 

r. ""' -----------' bin kilo zeytinyağı, 7'l-73,50 l rşısında (67) numaralı da-

l• T. Teftı• c' he· ' 

1 

kuruştan 90 baly k•muk, ireye nakletmiotir. 
~ 9,50 kuruştcto 85 çuvaı kum . işinden memnun kalan 

t'it.tıı .. l,l)eti reı·slı" "'·· darı, 29,SO kuruştan 10 ton müşterilerinin ODU yeni atel-
""Q 'S susam, 4 kuruştan 80 ton yesinde de bulacakları mu-

" ''•t· bulu k k 1 b 
1

- '- k ''dtiııa, P. TDaa P. T. T. teftiş heyeti epe sata ~-.!..-şt_ır_. _______ =•-ıs_K_•_,_t_ır_. ______ _ 

"'t. Ctıa, ~ . T. muameli müdürü B. ı ELHAMRA s· emasında i 
ltt ) P. ;oılu, rnuaınelüt müdürlüğüne ı 1 

LMAIV 
USLAAI 
AIKADA 

• 
(82) Y znn: Halil Zeki 0.ma 

Feldman otomatik 
tabancayı ls~anko

ovilin kalbine 
dayadı! •• 

Günün birinde dBktor Gribi, karısı ve 
lspıınk:onovil öğle yemejine oturacaktan 
anda kapu ç landı. Asık suratla bir adam 
göründü. OıJktor Crib\ _bu adamı tanımı· 

yordu. 
Fakat hkaı:ıko ovil bu adamın buıiinkl 

Alm u propagauda nazırı Jojef Göebleıin 
adamı, Gestaponun mühim bir uzvi, Hul· 
mut Fon f eldmıo olduğunu biliyordu. 

Gessaponun edam Feldman durdu, hid
detli nazarlarla lspaokonovile baktı ve 

bağardı: 
- Bay, ıiı Almanyaya dönmek emrini 

aldınız. Neden dönmediniz? 
lspaokonoviJ bundan birıey anlamamıı 

gibi davıandı ve cevap verdi: 
- Ne acelemiz var? Gel otur bıı bıı• 

konuşalım. 
- Koanıacak nemiz var? 
- Ô yle iıe h\ç olmazsa koştuğumu bitir. 

meme meydan veriniz. 
- Kalk diyorum. 
- Hayır diyorum. 
- Kalk zir bunu baıında patlahrım, 

dedi. Ve otoınatik tabancısını lıpanknovi· 
lio kalbine dayadı ! .. 

lspankonovil yüzü sararmış, dudaklar1 
titrek bir halde kaldı. Madam Gribi de 
ağlamağa başladı. 

Doktor bağırdı: 
- Haydi, münasebetlizlik lizım de;U. 

Siz beni mabv mı etmek istiyorsunuz ? 
F eldman tabancayı lspankonovil ıöiıtln-

den ayarmıyordu. 
Tekrar şu emri verdi: 
- Kalkınız, yürliyün6z, aksi halde vazl· 

femia bana emrettiği işi itletmeyin ! .. 
Bunun üzerine kurşunun kalbinde patla

yacağı bilen Ispankonobil itaate meclnır 
oldo. 

Bir saat sonra bu iki kişi (Avrupa) va· 
purooda bulunuyorlardı. lspankonovil •a
purda ıiyab gömleklilerin mubafaıaııu 
verilmiıti. 

F eldman dahi onun doktor Griblin evia-
de bıraktığı eşyasını aldırmağa gönderdi. 

Bir kaç gün sonra (Avrupa) vapuru Al· 

manyaya varmııta. 
O gün mahfuzen giden lpankouovil ba 

gila Almanyanın propağanda nezaretinde 
mObim bir mevki işgal etmektedir. 

Onu tevkif edip Berllne tetiren Bittea
bergio gelme!İne kadar Gestepe pek bati 
bir surett.:e faaliyette bulunuyordu. 

Alman vapurlarında 
siyasi şefler 

~, tetfi, · T. merkez müdürü Beıııim ı BugUnUn Matinelerden itibaren ı 
~ Q tayin oluamu,lardır. . ı Glizelliğine, nefasetin asla doyulmaz iki film birden i 
~rlu bir kadın i t~~Y, RP!oon~~~9~!~ ı 

Bittenberg Amerikayil (Nevyork) vapa

riylc gelmişti. Vapurda komiser muaviai 

sıfatını takınmıştı. 

Vapurda yalnız bir gezinti yapmıtb· Ba 
iezinti esnasında biltUn vapur halkı o•• 
bllrİnet için yerlere kadar etilmiılerdl. 
.UaHA va nur k.umandaaı b.le .. • ı 
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.ı u lg ar is anda Valimiz,' azım 
nail iz ser areti pasa. 
· ort memuru kaçırıldı 

Loadra (a.a) - lstanbula 
zitmekte ulan Sof y ingiliz 
ıefmret pasaport memuru 8. 
3renoviç meydandan kay: 
bolmuştur. 

, Memurun kaçırıldığı zanne· 
dilmektedir. lagiliz scf reti 
hidiseyi şiddetle protesto 

: etmiş ve memuren bulundu· 
• iu yerle nasıl kaçırıldığını 
tesbitint istemiştir. 

---o--
BOLGA 

Seferberlıii 

Sofya (a.a)-Roytcr jau-
1 b'ld' . 11 ı ırıyor : 

1 
lngiltere elçisi bay Geor· 

ıe Mendenn bugün Bulgar 
başvekili 8. Fil ofu ziyaret 

'ederek bazı Bulg~r gazete· 
cileriy le birlikte bir İngiliz 

1 ı•zetesi muhabirinin de 
ı tevkif edilmesini şiddetle 
1 protesto etmiştir. Bu teşeb
' bas üzerine tevkif edilenle-
rin hepsi serbest bıralulmış
lardır. Sefir başvekil ile Bul· 
l Bu seferberliginin vlls ti 
meselesi hakkında da gö· 

1 roşmüştür. 
Sefire nazaran bu sefer· 

>erlik için şimdiki vaziyet 
te şer it dahilinde hiç bir 
ıebep yoktur. Sababtanberi 
telefon irtibatları işlememek
tedir. 

Bera (a.a)-Havas ajansı 
bildiriyor : 

1 lsviçreye gelen haberlere 
g6re Türkiye ile Bulgaristan 

1 arasında telefon irtibatı dün 
işlememiştir. 

---o--
Jir motor battı 

lstanbut-Heybeliad açık-. 
farında bir deniz kazası ol
muştur. 

1 Mehmet kaptanın id re-
ı ıinde bulunan ve su nakle
den Zafer motörünün ma-

\ kiaesi ansızın bozulmuş, mo
·ör çok yüklü olduğundan su 

1 
a.lmaja başlı yarak batmıştır. 

Denize atılan kaptan kur
.arılmış, makinist ekrem bo· 
iulmuştur. 

' ı 

I" 

---o--
llOLOTOFUN 
öylediiinutuk 

Bale (a.a) - Basler Mah· 
ibten gazetesinin Budapeş· 
e muhabirine göre lngilte· 
enin Moskovad ki büyük 
:lçisi Kripsin 8. Edene mü
lki olmak üzere yaptığı 
eyahat Balkan memleketle
iade büyük bir s nsasyon 
ıyandırmıştır. Ayni muha
ire göre B. Molotof bek
ıaen nutkunu yakın bit za
ıaada ve ihtimal B. Kripai· 

' İD avdetinden sonra söyli-
11. yecektir. 
------------------------

Ş ktebe ı İ 
ziya et et i 

Valimiz 8. Fuad Tuksal 
dün sabehleyin Kfizımpaşa 
okuluna giderek sın1flard 
dersleri dinlemiş ve talebe
lere sualler sormuş, ldığı 
cevoplard .ı çok memnuu 
kalmııtır. 

--o--
Emn ·yet amir

eri ve baş 
Komıserıer arasında 

Emn.yet umum müdürlüğü 
ikinci sınıf emniyet mi )e
rinden Sermt t Baç dördlin-

eü sınıf emniyet müdürlüğü
ne, Nuri S lkım ve Ankar 

vilayet ikioci sınıf eml'iyet 
·mirlerinden Ahm t Hamdi 

Akalın birinci sınıf emniyet 
amirliklerine tayin olunmu~
lardır. 

Ank ra vil•yet emniyet 
k drosu b şkomiserlerinden 

Nail Serdengeçti ht nbul. 
lçel viliyeti başkomiıerlerin· 

den SaliihettiD Özgen F ski · 
şehir, M 1 tya vilayet baş· 

komiserlerinden Hua Va
sıf Kaz r Kocaeli, lst bul 

vilayeti başkomiserlerinden 

lbrahim Ataç Istanbul ikinci 

sınıf emniyet amirliklerine 
terfian tayin edilmişlerdir. 

--oı---

V. U. Meclısı 
MÜ za ltereler • 

Dün vilayet salonunda va
limiz bay Fuad Tuksalın 
başkanlığında toplanan vi 
layet umumi meclisi, gelen 
evr kları müz kere ederek 
encümenlere h vale etmiş
tir. 

Valimiz bütçe açığı işi 

b kkında meclise vcrdıği 
müfit izahat meyanında, 
masraflardan mümkün ola
bilenlerin tenzili cihetine 
gidilmesini ve tahsil t da
lı çok itioa edilmesini tek· 
lif eylemiştir. 

Bu şekilde varidat bnne-~ 
sine yapılacak zamlarla büt
çenin tevzini mümkün ola
cak ve 941 bütçesi de da
hiliye vek lctince tasdik 
edilecektir. 

B. Ekrem Or n v ridat 
h nesine ilaveler yapılması
rnn kanuni olmıyacağı mü
hle sını ileriye sürmüş ve 
salı günü meclise verilecek 
hes bı kat'i raporunda gö
rüleceği üzere muhasebei 
husu~iye merkez teşkilatının 
elde ettiği tabsilatm kaza 
tahsilatının dunund olması 
itibarile tahsil şubelerinin 
ilga edilerek daha pratik 
çahş n bir teşkilat meyd o 
getirilmesini tavsiye eyle
diğini slSyiemiotlr. 

[HALKIN SESi] 

ULUS: 

uhter m 
Mıs f rlerimiz 

A. Ş. ESMER 
Yakın ş rk milletlerinin 

mukadderatı bahis mevzuu 
olduğu bir anda komşumuz 
sayıl n Mısırı ziyaret eden 
muhterem hariciye n zarının 
Ank r y k dar gelerek 
Cumhuriyet Türkiyesinio 
devlet adaml rile tema et
mek istemesi pek tabii idi. 
işte muhterem hariciye na· 
zarını ve argad şı Sir Con 
Dill'i Ankaraya getiren dil· 
şüoce budur. Türk milleti 
her iki misafiri ve misafir · 
terin şahsında da Britanya 
milletlerini hürmetle selam· 
lu. Ve Ankıırad geçirecek
leri günlerin mesut olmasını 
ve bugünler z rfıud yap -
c kları temaslud u do iki 
millet için hayırlı neticeler 
doğm sını cand D diler. 

ilk baha 
k tler 

hare
edoğ 

Falih Rıfkı ATAY 

Eğer A1mımya yeni bir 
h rp s bne i arayacaksa, 
bunu ona skeri z ruretler 
ve kendi menf t davaları 
cebredebilir. Ad ların isti
lası mümkün olsaydı, Al· 
manya kendi müttefikine 
bir iki ay sabır tavsiye et
mekten başka yardımda bu
lunmazdı. 

Eğer ahval, A •m oyayı 
garp cephesinde y lnıı: de
niz ve hav bücumlarile 
k n t etmek zaruretinde 
bır kıyorsn, diğer harp cep
helerine. inmek için, ltalyaya 
yardım bir ebcp değil, 
ltalyao zafı bir vesile leıkil 
edecektir. 

Bununl beraber henüz 
her şey karanlıktır. flkbah r, 
şu veya bu istik mette mev
zii bereketlerle başla a d bi, 
sıl mücadele sıkletiain ue 

larcfa sarkacağını tahmin 
et·nek imkansızdır. 

--oı--

a ir edildi 
Kaışıy k Kız öğretmen 

okulu b ş yardirektöril ve 
kimya öğretmeni Resmiye 
Boysan v~ tabiiye öğretmeni 
Bayan Aliye vazifelerind ki 
muvaffaLıyetlerinden dolayı 
M rif Vekal tiııce takdir
n ıoe ile t ltif edilmişlerdir. 

z .yi 
fstanbul gedikli Erbaş atış 

okulundan almış olduğum 
diplom& ile M. M. Vekile
tinio tasdikn mesini zayi 
ettim. Y eniaini alacağımdan 
eskisinin bü mil olmadığı 

ilin olunur. 
Kem ip ş h B yram oğlu 
329 D. lbrahim Kurt ral 
Sicil No. 1933/1155 

Sayın Mis f ir-
• tJ ' 
ım ~ se-

ans Eeden 
General Dil 

- B şt r fı 1 nci sehifede -
larıoı müş hede etmişlerdir. 

Ankara (a.a) - Üç gün
dür şehrimizde bulunmakta 
olan lngiliz hariciye nazırı 

' Ek eı·ns Antony Eden ve 
imparatorluk genel kurmay 
b şk nı Sir con Dil refaka
tlerinde bulun n zevatla bir
likte dün sa t 19d hu usi 
tr.enle şehrimizd n yrılmıı-
1 rdır. 

Dost ve müttefik devletin 
muhterem mümessileri istas
yond H uiciyc wekili Şükrü 
S rcçoğlu, Genel Kurumay 
AsBf t '.< nı O general Asim 
Göodüz, vekiller ve erkim 
hü fımet tarı?.fand n uğurlan· 
mışhr. 

lst syon TGrk - lngiliz b!'y· 
raklariyJe süslenmişti. 

G rda bir b ndo müzikle 
ve bir kıta sker sel m res
mini ifa yapmakta idi. 

Mis firlerimiz vagonların 
binmeden önce ibtir m ki
taaını teftiş etmişler ve 
11merhab sker diye selam 
lamı şiardır. Askerlerimiz 
"sağ ol,, mukabelesinde bu
lunmuşlardır. 

B. Eden ve general Sir 
Con Dili hareketlerinden 
evvel halk~vinde talebeler 
için verilen bir temsilde 
bulunmuşlardır. Talebeler 
büyük misafirlerimizi kendi 
ral rıııda görmekten dolayı 
duydukları sevinci sık sık 
keudilerioi 1 lnşlamakla iz
har etmitilcrdir. 

logiliz hariciye n zırı ln
giltere büyük elçiliğinde 
gazetecileri k bul ederek 
lien.dilerine demiştir ki: 

"Her sınıf h•lk tabakası 
t rafından ban karşı göşte
r ilmi olan h raretli kabul
den son derece mfitebessis 
oldum. 
Gerek Adan da, gerek yolda 

ve gerek Ank r da bana 
yapılan tezahüratt o dah 
dostane bir şey tasavvur 

1 oluoam z, 
Ben biitüu bu tez hürle

rin Türk milleti tarafınd n 
Britanya milletine knrşı duy
dukları hisleri tam miyle 
if de .ettiğine eminim. Bu 
samimi nlim• yişlere kar ı 

garek benim ve gerek ge
n ral Dil'in içten gelen min
nettarlıklarımız terceman 
olura nız bilhassa müteşek-
kir k hrım. • 

Yeni Tilrkiyadan görebil
diğim şeyler bende pek bü
yük intibalar bırakmıştır. 
Bir milletin bugünkü şartlar 
içinde bu k d r büyilk bir 
fed kArhkla istikbalini koru· 
mağ çalıştığını görmek ha· 
kiki bir ilham eseridir. Rç
isicumhurla, başvekille ve 
ditcr v killerle olan konuı-

alı cız .. 

[ 1 Mart 1914 J 

G AL 
V YVEL 

Ke ya hudutlaı; 
nu teftiş etti __ .._,_ 

Londr (a.a)-Ingiliı r•d: 
yosu orta şark İngiliz ord~ 
ları başkum ndauı geaer 
Vevelin u !kunu neşret111if 
tir. Kenya hududunu teft~ 
eden Vevel yol yapan kı~: 
farla istihkam kıtalarını bl 
bassa takdir ederek d1111if 
tir ki : 

- Bunlar olmasaydı b•' 
• fi 

rekihmız bu derece ser• 
muvaff kiyetli olmıyacılıt1: 
Bu kıtal r bütün kollarılll' 
zın süratlc ilerlemesini ~: 
min etmişlerdir. Sura ya ~. 
mek için Sud adan ge9tij•: 
zoman kendileriyle görOtt 

0 
ğüm kumandanlar kıtal•''~ 
faaliyetlerinden bilhassa t• 
dirle b hsetmişler ve ku111•0:: 

"er,. 
daları ltıod böyle del 

•• kıt lar bulunduğundan ~e , 
dilerioi bahtiyar adeetti1ıl• 
rini vöylemişlerdir. 

lngiliz tayyatt 
lerı dün 26ta1' 
are dii§ürdü)et 

Kahire - Londra radY0
'

11 

8,15 resmi tebliğ: 

D.. h k . ·oıi•io un ava uvvetlerı , 
yaptığı muazzam bir tar•~6 
esnasında Arnavutlukt• 

ol•' düşman t yyareıi düıilr ~· 
rck tahrip edilmiı ye r:01J , 

temel olarak to 9 taYY'' 
üslerine dönememişlerdit• 

d ,, •• 
Bu meyanda Tepe e 

1
,, 

Avlonyadaki askeri hedef 
1 

muvaffakıyetli bir su~•:!. 
bomb lanmıştır. Bu vası ·-

·01i•' arruzdan tayyareler• dit· 
hepsi salimen döomiişJer 

--o--
' Juba · Nebr• 

Bölgesinde aıınaı 
esirler. ,b~ 

Kahire (a.a)-Juba 11 ld' 
bölgesinde harekitta blJJl'1 
nan cenup Afrikası kıl• J' 
şimdiye kadar Uç bio 
almışlardır. ./ ______.....-:,· 
m larımızdan ve balkl• 1~,ı 
tığımız temaslardan ı•,,. 

rarctli hatıralar götOt' 
gım. 911 

Türkiye ye ilk def• 
1 
f,I 

de gelmiıtim. Arada• I' ~· 
bu müddet zarfında b•~-1 
lan muazz m terakkilet ~· 
hayrette bırakmıştır. ~~;' 
rimi bitirmeden evvel 91 f 

t 1 • • - osl• " ve gazc e ernuıe me r 

time olan btitün yardıd' ı/ 
mubabbetinizJen dol•Y1 ıl 
hassa teşekkür etmelı 
rım ,, 

Merkezi 


