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tıs~ VE •---------• 

(Her gün çıkar siyasi gazete) ttALKIN ~~~· M fö~ASlN DA ISA~ILMIŞ1 IR -----r-AÇIK Şarki Afrıka-
lc 0cuk mantı!!! da Inıdliz bar · 
•~ıe değil kitı ilerliyor 
~·erJinde Alman aıker"ilı . ' d,llbe ~rıain, bir çok aylar· 

Pek rı bitaraf kalacağırıı 
İliııd Çok defalar iddia ve 
tiıt •n bıkmıyan Bulgaris-

•111 • • • • .. 
te,111 gırıııı. ı mazur go.s · 

Kahire (a. )-Orta şark 
İngiliz umumi karargfihıoın 
tebliği : 

Şarki Afrikada Asmaı a 

liid tk için neşrettiği teb· 
tııı,~ .. en . küçük bir çocuk 
İtirıf ıgı bıle bulunmadığını 

~il tebı~~~ek lizımdır. Berlin ~ 
f l'ailiı;ı•.•l~ demek istiyor ki: ı 
t rııp erın cenup şarkı Av-

•lı,:~bda askeri tedbirler 

'••ıi i ~·l~anlaran rahat ve 
h 1 111 ıblıl edeceklerirı i 

civarında bir bombardıman 
tayyeremiz iki İtalyan tay· 
yBresini mitralyöz ateşine 

tutmuş ve bava meydanla· 
rile motorlu kuvvetleri bom· 
balamıştır. Gereııde mühim • bir geçidin zo ptı üzerine ln2iliz elçisi 

hükômetin 
AMERI 
S Fi 1 

A 
1 

AMERiKA 
GAZETELER 
Bulgaristanın işgall 
hakkında ne gazıuo 

' • 
1 

... ,,ildi". 
ti, .. i•nıizden bu bareke-
1•...ı 0 '

611e geçmek için Bal · 
-•1atına k 

)lilbı... aı er ·nı tayyare 
/\C4baıa mecbur olduk. 
hrL Avrupauın cenup 

•ııııu . t·ı • 
dııi ıa ı i hevesıle dur-
••ld 'Q Yerde Yunanistana 
h•- ''•rak ilk defa Balkan· 
-.rı1a h bo1111 ' 1 ıt ve ıükununu 

bir lb& ltalya, Ingilterenin 
8aı1c ltefiki midir, yoksa 
ier :~larıdı Avrupadaki di
leketı1' çok devlet ve mem· 
l er a"b• •libd .ı 1 tahakküm ve 
te,111tdı altına •lmıya karar ' 
bir ki Alnıanyanın piıtar 
llaib 'Q.''eti midir? Acaba 
"- •trıa b. k ~lla ır olu Yunanis· 
'e · ~aldırmasa idi, v1atan 
içi, ·~:ıldiUerinı kurtarmak 
ı,,ııı 11 

iha sarılarak düıman· 
ı 1 Ptııi· 
'' hıı· ge uğraniıı yığın· 
~lllıra 111de kovahyan ve 
laıGh· llefeı aJdırmMdan en 

'<t1,~l1ll ıebirlerini zapteden 
b'ı· il ılara d . . 1 •' ıı t Yar ım ıçın o· 
1ıı~ 'YYarecileri Ar'navud-

dı" ı ltb,· g •rile limanlarını 

'~•il~ ve Periıan etmeği 
laıidı?'111daıa geçirecekJer 

t a._ tebı· .. 
•1a111 • •ge göre Bulgariı-
C:elltıp •ırali, lngilizlerin 

hp1, k l•rlu Avrupasıoda 
leli 

1 lırı •ıkeri hareket· 

b-.ıllı'Q ~nlenıek için vuku 
)•111, 

1 
liri Acaba Yugoslav-

b f •ı ·1ı· •ıı,Qaı Yı ı ne maksadla 
all1t• • ' bulunuyor. ihtimal 
) ''•tan · 'Pıt1 1l b'ıa •ıgali hakkında 
~İbi 

8 
ır çok tekzipler 

••kııt1,1~g~ad hükümetinin 
ı,, L •ıuıa dair öğreni-
c. q,•ber) · 
•'ıae L· erı yalanlıyacak 
t Qlr r 
'•11ı· Urii resmi, gayri 

c:,t 1 telıı· 1 .. 
llltır, F 1P er yagdırıla-

t,ka· •kıt bütün bu 
a,~ ıpç1!"• lngllız ba•vekili 
L vr ·ı· ... 
Q'~k çı 111 bu meseleler 
be ıııd, . .. 

h111t v•Lhle yıpbgı 
'lrıaekt 1 

teyid ve tasdik 
..__ en b 
\ llııtt1 •ıa bir şey yap· 
-~~ ... :· Şu hılde bu işler 

"ıı'41lk~ !•lnız Londranın 
erı11e inananları 

büyük Britooya kuvvetleri 
yeni mevkilere yerleşmişle r

dir . 
Habe şistaııdcı ileri harekn

b dağlık kısma geldiğinden 
yıvaılamıştır. 

mufassal bir lngiltere K a
lı karşıladı rapor gönderdi 

--•-- Sofya, ( a.a ) - Royter 

Al BD tayya • bil~i~yor:K~a~B.orisile lngiltere m buyuk eJçısının yapmış ol-

relerinin yap• d~ğu mülfikatt~D S~Dr~ hiç 
bır şey neşredılmemıştır. 

tık)arı hÜCUm Büyü~ elçi Lond~.•ya m~-
fassal bır rapor gondermış --o--

Londra, (a.a) - Dfio ka· 
karanlık bashktan s:.>nra 
Almrn t yyareleri lngiftE!re
nin cenubu garbisiode bir 
şehre hücum ederek bomba 
atmışlardır. Hasar yoktur. 
Pek az ölü ve yaralı vardı"· 

ve şimdiHk raporun ceva
bını beklemektedir. Elçi 
kral Boris ile\yaptığı görüş
mede bugünkü vehamet üze
rinde mutabık kalmışlardır. 

görüşmeler Çok dostane olm
uştur. Münasebet Salı günün 
den evvel kesilmiyecektir. 

-

Locdra (a.a)-Amerikanın 
yeni Londra büyük elçisi 
Con Vinent evvelki gün 
tayyare ile Londraya gelmiş
tir. 

Büyük elçi Koydun t y· 
yare meydanında logiJiz 
kralı tarafından karşılanmıı 
hr. 

Kral Amerikan mümessi· 
lin ... samimi ıurette hoş gel
diniz demiştir. 

Bir lngiliz kralının yaban· 
cı bir büyük elçiyi karşıla· 

ması lngiltere tarihinde ilk 
defa olarak vukua gelmek
tedir. 

Hatırlardadır ki Lord H•· 
lifaks Amerikaya vardığı 
zaman Ruzvelt tarafından 
karşılanmıştır. 

Kral dün ıefiri kraliçe ve 
kendisile beraber çay içmek 
üzere Bukiogbam sarayına 

lıtl 
1 

;, ~~ ;::::,;aşveki-
,=~~ .... ~-

1 1 
' li bir konfe-

BULGAR MEBUSAN· MECLiSi BINASI~ 

BULGAR 
TBAS~VEKILI _ 
Sobranyada 

Beuanatta Bulundu 
. Sofya ( a.a ) - D. N. B. 
bildiriyor : 

Bulgar başvekili Filof Sob-
ranyada hükümet nımıH 
şu beyanatta bulunmu~·;:ı: 

- Alman hükumeti Bul
gar bükfımetiaden Bulgaris · 
tana Alman kıtaları gönder
mek için müsaade istemiş-

tir. 
Alman hilktimeti bu mü-

. · erken bu kı tala - B. FlLOF 

rans yaptı. 
--o--

Tokyo (a.a)-Japonya baş· 

vekili ordu ile donanma 

arasında daha iyi bir görüş 
temini için bir konferans 

yapmıştıi Konferansda da

hiliye, h11iciye nazıriyle er· 

kanı harbiye umumiye reisi 
ordu ve donanma kuman-

danları hazır bulunmuşlar· 
dır. 

--11111--

127 Numaralı 
Yunan tebliii 

Atioa (a.a) - Diln Ati
nada ıaıt 16,30 da aliirım 
işareti verilmiş ve tehlike 
iıaret25dakika devamederek 

--iDi--
Nevyork (a.a) - Bura 1 

zeteleri Son Bulgar hadiıe 
sini tahlil ederek diyorl 
ki: 

8u1garistanın işgalinde i 
gaye aramak lazımdır. Bun-
1 na birisi Yunaniıtanı kor 
kutmak, diğeri de yakınıar 
ka ilerlemek icin bir üs ha 
zırl maktır. Fakat lngilizle 

buna mukabil derhal tedbi 
alacağı intizar edilmektedir 

----o--
Yugoslav 

• • 
rıcıye 

PRENS POL 
Belgr d (a.a) - Harici 

nazı.rı B. Msrkoviç Belğra 

dönmüş ve derhal prenı P 

taraf!ndan kabul edilmıtt 
Hariciye nazırı uzun mi 
det prensin yanında kaim 
tır. 

Belgrad (a.a) - Başve 
Pazar güatı öğleden so 

acele tayyare ile Belgr 
dönmüş ve Markoviç 

berabar Prens Pol tarafı 
den kabul edilmiılerdir. 

Prens Pol ile yapılan 
likat uzun ıürmüıtlr. 
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SAHiFE 2 (NALklN Stit 

'DOKTORUN KÖŞESİ' 
---,- - - # ..,,,,_ __ 

• 
erı ----Şehir Habe 

c. H. P. Konferan_l!.ı~_rından: 1000 Ton Çivi Ordu malôlle
Memleketimizın tıbbi G t riiliyor ri birliiinden 

Esas nizamnnmenin 68 nci 
maddeıi mucibince iki se
nede bir toplauan şubemizin 
umumi kongresi 5 Mart 941 
Çarşamba günü saat 14 te 
ikinci Beyler sok ğında 
parti binasındaki merkezi
mizde içtima edeceğinden 
birliğimize kayıtlı s yın ordu 
malüllerinin teşriflerini rica 
ederiz. 

nebati mahsÜ) erİ Haber . a~dığımı~ g~r~ 
memleketımıze harıçten çıvı 

Adi anason mey e i, Ham turunç mey 
vesi, Kişniş meyvesi, Kimyon meyvesi, 
Faziyane meyvesi, Ceviz mt:!yvesi kabuğu, 
Siyah mürver meyvesi, Ardıç meyvesi, 
Defne meyvesi. 

Salep yumrusu, Cehri tohumu, Kendir 
tohumu, Kabak ç~kirdeği, Ayva çekirdeği, 
Keten tohum o, Ç6rek ota tohumu, Yeşil 

getirilmek üzere yapılan teşe· 
biis ler iyi neticeler vermittir. 

Bir aya kadar 1000 ton çi· 
vi memleketimize gelecek
tir. 

Bu civilerin 700 tonu Çe· 
koslov kyadan, 350 tonu da 
Macarint ndan gelecektir. 

Bundan başka Karabük 
fıstık. 

Siyah h rdal tohumu, 
bumu, Çidem tokumu, 
badem, Tath badem. 

Bey z bardel to- fabrikal rı da kiyasaya on 
Ad.:ı soğ n, Acı iki bucuk milimetre tel · çı· 

karac ktır. Bu telden filme-

Sandarak, Kitra, Mazı, Stiraks, Mahalep, · 
Hublon (Şerbetçi otu) meyve ,i, Kavak to· 
murcuğu, Çiriş, Afyon. 

Fran1ada yapılan teşkilat gibi bizim 
köylüyü ve çiftçiyi böyle bir teşkilat saye
sinde tatbik tına geçilirse çok fayda!lı 
olacağı mubakk kbr. Yalnız çiftçi vakıt 
buldukça mümkünse bu gibi tıbbi mahsul 
veren nebatları zer etmeğe alıştırmak li· 
zımdır. 

1 - Zer etmek her ıeyden cvve[ faide
lidir. Cünkü tıbbi ncbatlarıo neşvüaemala· 
unın her safhaıında taze oJarak elimizde 
bulundurabiliriz. 

2 - Drogların tetkiL i ve bazı tıbbi 
mlistahzarların hazırlanması nokta ından 
çok ehemmiyetlidir. 

3 - Toplanılan nebatların yaşlanaın 
doğru olarak tahmin edilebilmesi. 

4 - Bir çok tıbbi nebat ve droglarının 
bir seneden fazla eski olmaması lizımdır. 
Meseli digital yaprakları (Folia Oigitalis) 
ve erkek eğıelti otu yeraltı gövdeleri (Rbi
zoma Filiciı) gibi. 

5 - Bazılarının fenni, husuıi metotlarlR 
toplanmaları, kurutulmaları ve muhafaza
ları icıp eder. 

Avrupa drog müesseseleri bu gibi mü
him noktala11 nazarı dikkate alarak iliçlar 
için elverişli droglar elde etmektedirler. 
B.zde iıe bu gibi tedbirleri alacak ne bir 
müe11e1e ve ne de müstahsil yoktur. 

şui yapılml!.sı için yapılan 
t~crübeler iyi ueticeler ver· 
mektedir. 

Diğer taraftan Karabük 
fabrikalarında çivi imali için 
çalışılmaktadır. 

--w-o--
Ziraat bankası 
köy üye borç 
para verecek 

Haber aldığımıza göre 
Ziraat bankası, zeriyat mev· 
siminin geldiğini göz önü· 
ne alarak çiftç\ye yapacak 
kua vadeli ikr ı:lar için fa
aliyl h ıeçmiştir. 

Bankenın, bu seneki ik
razlar için giriştiği hazırlığı 
Mart ayı içincie bitireceği 
ve nihayet Nis n ortalarına 
doğru ikrazat başlanacağı 

anlaşılma~ tadır. 

--~o---

Dantelsiz bir 
kuruşlar 

Maliye Vekaleti. piycsaya 
kafi miktarda dantelli bir 
kuruşluk çıkarılmış olduğu 
için d otelsiz bir kuruşluk 
lann 31 mort 1941 tarihin· 
den itibaren tedavülden kal
dırılması kararlaştırılmıştır. 

--o---

Bir iddiaya göre kendi kendine yetişen 
tıbbi nebatların muhteviyat itibarile zer 
edilenlere nisbetle daha müessir oldukla· 
rını söylüyorlar. Halbuki zer edilenler tet· 
kikat neticesinde bu iddianın yalnız bir 
kaç nebat ait olduğu tesbit edilmiştir. Bu 
nebatların zer ile yetiştirilmeıi bir kıç 
noktadan da ehemmiyetlidir. Evveli muh· T k •ı 
telif nebatların fenni toplama neticesinde e . me 1 e 
yanhılıkla birbirlerile k rı§tırılması mah.. 1 
.zoru ortadan kal~mış olur. Ve bu nebat- yara ama 
lırı tophyanlarıa da kasden yaptıkları Karşıyaka Ank ra pa-
tağıioatın önüne geçilmiı olur. zarında Mustafa oğJu ahmet 

Şimdi memleket iktısadiyatı bakımından mDşhri meselesinden ahmet 
ve çifçioin istifadesini düşünerek hareket oğlu nalıncı Hızırı tekme 
etmek lizımdır. • ile yüzünden yaraladığından 

Tıbbi m hsullerimiz (droglorımız) ın bir 
çok dağlarımızd seneleı ce olduğu gibi 

yakalanmıştır. 

---o--_,.. 
SPOR HAB·ERLERI 
Halkevi spor kulübu tara· 

fından tertip edilen 7500 
metrelik kır koşusu k laba
lık atletler grubunun iştira
kiyle dün yapılmıc:tır. 

Halkevinden barc.;ket eden 
atletler Atatürk caddesini 
takiben itf iyenin önünden 
geçerek Basmıbaneye git· 
mişler ve r.uario Lozan ka· 
pısı önüuaden Gündoğduya 
çıkerak doğrca Alsancak 
salı sına gitmişler ve 3 tur 
yaptıktan sonra yarışt bitir-
mişlerdir. 

lnönü koşusu Türkiye bi-
rincilik müsabakasının yapı
lacağı yolun üzerinde icra 
edileu bu yarlşta 28,22,7,10 
Ruim Çetin birinci, Hamit 
iıdnci, Yakup uçüncü ve 
Recep dördüncü gelmişler-

dir. 
Derece alan atletlere mü-

kafatlar verilmiştir. 
Ankara - Diin 19 May11 

ıtadırıda ikinci devre tik 
maçlarına devam edilmiştir. 

Ankaragücü - Birlikspor 
karşılaşmış ve Ankaragüc& 
4·0 Birliksporu yenmiştir. 

Demirsporla Maskespor 
maçında 2-1 Demirsporun 
galibiyetile neticelenmiştir. 

lstanbul - Fener ile Ga
latasnray takımları arasında 
maç çok he.yecanh olmuş ve 
Fenerliler sıfıra karşı iki ile 
galip gelmişlerdir. 

Matbuat tal.ı .. ife Hakem 
takımı arasında da maçta 
3-3 beraberlikle bitmiştir. 

--o---
Hırsızlık 

Birinci Kordonda Halil 
oğlu Mehmet muhtelif tarih
lerde Ômer oğlu kahveci 
Ahmed in kahvesinden ] 5 
tabak ve fincan çaldığından 
yakalanmıştı,., 

mabvolug gitmektedir. Ne yazık ki henüz 
istifade dilmek çareleri düşünülmemiştir. 

Yalnız 1934-1937 seneleriııde tıbbi ne
batların tetkikine koyulm k üzere üniver
ıitenin muvafakatile anca iki bö!gewizde 
tetkikatta bulunabildim. Bu bölgeler Bursa 
ile Trabzon viliyetleridir. Bu iki vilayette 
kendi kendine yttişen tıbbi nebatların bazı 
mühim olanları bulunmuştur. Bunları birer 
birt.r gösterelim. 

lzmir inhısarlar ha~ miidür
lüğünden: 
idaremizce bir sene zarfında lımirdea satın alınacak ku

ru üzüml tin irlare ambarından rıhtım ve şimendüferle ge· 
tirilecek hurda incirleri • istasyondan idare ambarına ve 
bu ambaıdan Taş iskeleye veya rıhtıma k11~1 r yapılacak 
nakliye işleri 1312/941 Perşembe gUoü saal 15 de ihale 
edilmek liıere kapalı &arf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Hiç şüphesiz ki her işte olduiu gibi bu 
aabada ait olduğu makamlarca bezledile
eık bfmmetlerle kol )lık ve muvaffakıyetle 
baıarılabilecek ve böylelikle memleketin 
•• mllaim 

Mub mmen oakliye ftcrcti S.600 muvakkat tominah 420 
liradır. 

Şartnamesi levazım ıubemiıt;le g6ı01ebilir. lsteklılerio 
2490 aayılı kanan bllkGmlerine sılSre baıırhyacakları teklif 

J Mart 

ALMA 
CASUSLA 
AMERIKAQ 

• 
(83) 

Alman vapurla 
siyasi şefler 

Bittenbergiıl vapurda her emri ~ 
hükmünil haizdi. Bir de yalnıı oll 

kartisinde işgal ettiği mühim dl~ 
doğmıyoz1 onun bu seyahatta gerJS 
yasi memuru sıfatını da h•iz olcO 
ileri geliyordu. . 

Her Alman vapurunun bir ıiY"!ı . 1 ,. 
vardır. Bu şef vapur kumandanı• ~ 
zoruna celbederek cez !andırmak 5' 

hizdir. 1 
Onun hükllm ve kararları iltia•f 

yiz edilemez. ~ 
Almanyada bu memuriyetler aaı: 

yonalizm partisinin zaferi için dl 

etmiş olanlaru tevcih olunur. • 
Malfımdur ki Hitlerin iktidar Jd ,ı 

geldiği güa büyük Alman vapurl• 
tanları parmaklarını ısırmıılardı. 0 

işte bu suretle itimadı kayp • "' ~· 
denberi vapurlardaki istiklillerıol ~ 
miılerdi. ı 

Bu suretle bir çok gemi k•pt••. 
siyasi şeflere itaata mecbur edil~ 
Netekim Hopog - Luit kaptanı, 111 

iktid•riyle taaınmış olan kaptan ~• 
dahi böyle bir muameleye maral . 
Fakat sebebi de naai olmaması id•· 

Bir kaç gün sonra Beneoberif 
rinde iki adam olduğa halde l)t• 
yazıhanesine ıelerek: 1 

- Kaptan! Bu adamlara birer 
bilet veriniz. 

Diye sert bir sesle emir verdi. b 
Bu adamlar gece, güadüı, ber t' 

saatte olursa olsan Alman vapurfır• 
best girip çıkabilirler. 

G b b 'Gl bit 
estape unlara gayet mü ı ti 

vermiştir. Bu vüzden sizin de ~ , 
vardımınıza mazhar olmalıdırlar, dı1 
etmişti. . t•' 

Zavallı kaptan bu emre dahi 11 

mez baş boyun eğmişti. ~ti 

Bu ik adam Gest•poaun Nev1'J' 
sis ettiği hususi biiruaun meaıur 
lerdi. ,1 

Bunların biri Kari Frederik ,dı '" 
bii şef sıfatını haiz, kad111lara işk• 
paa bir zalimdi. 

Federal istihbar at dairesi bU~~ 
ettiği gün bu vıhşi insan kuzu 1 t' 
bir hale gelmit ve berşeyi itir•f '~ 

Kadın düşmanı B 

ele geçireleme...U 
Federol bnro•u bunun ne olda1 

diği için on beş gün evvel de t•';,' 
bilirdi. Fakat bu tevkifi tehir ,tt 
sebep vardı: 

Biri bunun Gestapo ajanlarıad~: 
halde ~auunuıı OtlU tevkife 1110,r· 
idi. 

Federal bl\ro buau bir ctirDOI 
halinde yakalamak içia fırsat ı6• 
Di{reri de haberi otmakıııın derd 
mimeai için sııyabında har• 



(HALKIN sESi) 
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[ N~I~ ı ş, !__~ ___ ı 
Bir gönül m 

RÜŞT O i [ ô'l';o7? ] ne~ıhh~~ı:;ti~~!:~n~e~u•;:~ -----
y aıan: NECDET 

~~·•ı atın çiftesi ç&akü yaman olur pek 
..,.•: Puntuua getirip. kızı easeliyecck ; 
~af'd' B 1 ır; deve yapacak o baygın buseleri, 
'A •rıı bar•kmıyacakl.. S6ıüm6 aldım geri: 

adeta ortak oldum ben de bu işıklarla, 
Q f')' l) 1 ııe sarıldım hemen sarmaııklarla!. 

A Q~ bakalım, mübarek! .. SeYda neyine gerek?. 
F 1 1 tabammtil etmez gerçi bu yorgun yiirek, 
;,kat tutuluyorum gene ezeli derde .. 

•, aıra boş görtla .. tiryakilik var serde!.. 

-2-
Geteı· 'Et~ ım meseleye : Kız bakmış ba yol çıkmaz 
IC 'lar:nan iıığı çok nazdan asla bıkmı2! 
b._rttı~ 'ferip çağırmış dört genci de bir yere: 
-. .. ,,ki : 

y - Razı olıun artık herkes kadere : 

G er~~ı6nde en ince, nııh, naı.ik nesneyi 

8 
ttırıniz.. geçmesin bu miihlet bir seneyi! 

s:~I ktıanmak için mutlak ODU buJunuı;: 
•ıaa varacağım,. a~ık olsun yolunuı ! 

&:'~ yok; sevdalılar olmuı bu iıe raıı 
Ptt r & de geçlrmtımiı akhadan itirazı. 
lıı uıınma kar1111nda fakat ıaıırmıılar pek : 

ce na 'k 1 B le• ıı , naz ı ıey .. nerede, ne 0111 gerek? 

8 
1 •hm, kim bulacak? Kim bahtiyar olacak? 

B~, dGrt rakip lııklar ıeçmiıler birer bucak 
•rınci . • • [) 

1 
genç, yıyınce böyle beynıne darbe 

Q Q d. . Ilı' ııgıa fırJamıı bir at üıttinde garbe. 
li •nd genç, yok asla bir ispinozdan farkı, 
o:P d&ı&ne dtiı&ne boylamış Uzak Şarkı 

8
. ç&nctl genç, ıaıırmıı uğradığı bu bale 

[)~ ıemfye atl•mıı, yelken açant şimale 
urdan eli s.,.

1 
genç, sorararak: "Bu nasıl ıey acaba?" 

A ~ 11111 bir deveye. gitmit doğru cenuba 
[): Yllılnden 11yabat .. yola çıkmıt d6rt toıuu 

11Y•da deli az mı.. haydi uiurlar olsun! 

Sor - 3 -
Pttı~'Y•n; iııklarin baılarından ne geçmiş 

let bita . . bl . loı ma ermıı, yanı r sene geçmıı 
liıı~ıalar dönmüş geri: Bir kemik bir deri 
DGrd i«Srmek için koımuı, duyunca bu haberi 
Sı Ilı de aç, sasuzmuş.. lokantaya gönderin ; 

so:~ ••kıla karıımıı .. çağırınız berberi! 
~•h 1 lıazırlayıaız d&rt tane pufla döşek; 
A-,•t uyumuılır on iki aydan beri! 

- it• b' d 'fa 
1 

• ır oktor lizım. Baksın zavallılara! 
a erfnd ,_ 1 . . . B, . e •• mamıı bır damı.. kan eser1!. 
Yıır üıUi d . At il a e gıden yaya döamnı bu sefer : 

Ge .uyruğu titretmiı.: ona kalmıı semeri! 
llladek' s.id 1 aevdab yakalanmış lodosa: 

t>,, '
1
.a •ola ıavurmuı, kaç kere &pmüı yeri! 

t 1 ,, .. d Day,k ıgı a •raplar yakalamış, 
•tıp ıormuılar: "Sen kimsin, ey ıerseri?,, 

.._..._.__.. .._......., Rıfat Dedecğlu, görülen lü -

B 
• zuma bin en Çorum sıhhat 

eda va rek a ve içtim i muavenet müdür-
lüğüne tayin olunmuıtur. 
Hıfzu;sıhba işleri dairesi Amerikah bir berber, ken

disine rekl m yapmak m k· 
sadile ol cak en yakm be
lediyeye muraca l ederek 

o gün öğled n sonra dükka 
nına gelecek 125 işsizin saç· 

larını para almadan kcsece· 
gını haber vermiş. Öğle 
vakti dükkanının kapı ı ö~ 
onnde iki yüz kadar insan 

birikmiş, buaların arasında 
bir .. seneye yakın zaman saç 

keıtirmemiş olanlar da vnr· 
mış. Berber hepsinin aç· 

lnrını kesmiş. Ertesi gün 
vaka gazetelere yazılmış, ve 

berber kendine böyle beda
va bir reklim yapmış olmuş. 

_ _.__.o--

ipek çorabın 
tarihi 

On beşiuci asırda ipek 
Fransada kullanılmaya baş· 

lanmıştı. Fakat henüz ipek 

,orap yapılamıyordu. O 
devirde çorap yerine elbise 

kumaşından dikilmiş çorap
lar giyiyorlardı. 1559 sene· 

sinde ilk defa ikinci Hanri 
örülmüş ipek çorap giymiş· 

tir. Çorabı ören, yani ipek 

çorap mucidi addedilecek 

kimte bir kadındır. Fakat 
iımi unutulmuştur. 

--o--

umumi ve mahalli sıhh t 
işleri şube1ti mütehassısı Dı. 
Kem l Önce de sıhhat ve 
içtimai muavenet müfettişli· 
ğine naklen tayin edil
miştir. 

---o---
Satıla Z y

tinyai" a .• 
Z ytinyağı ihracatçıl rı 

birliği ıdare he)•eti düo ak· 
ş m y ptığı bir toplanbda 
ingiltereye satılan beş bin 
tonluk zeytiny ğınıu tacirler 
ara ında tevzi mu melesioi 
yapmıştır. 

---o---
Devlet şorasında 

Devlet şfırasıodo münhal 
bulunan ikinci sınıf muavin
liklerc üçüncü sınıf muavin· 
!erden 8. Şü 6 rii Savaşeri, 
Samim Bilgen, ve Rasim 
Öngürüo, üçüncü sınıf mua-
vinliklere b;rioci sınıf müla
zimlerinden Bn. Nezahnt 
Yürekli ve 8. Mahir Can· 
bulat, birinci sınıf müli
zimliklere de Klmuran Dinç 
ve Leman Akyollu tayin 
edilmişlerdir. 

Nasıl uçarlar 

En temiz şehir 
Hollandadaki Br k şehri, 1 

Hiç bir manie karşılaş· 
madan havada ilerliyen kuş· 
larıo bir hattı müstakim ta· 
kip ederek, gidecekleri ye· 

re en kıs yoldan gittikleri 
hiç vaki değildir. Ekseri dilnyanın en temi>:. şehri 1 

addedilebilir. Brak halkı 

kati yen sokağı kirletmezler. 

Senede birdefa belediyenin 

kontrol memurları evlerde 
tavan 1tralarından mahzenle

re kadar ~emizlik kontrolu 

yaparlar. Temiz olmayan ev
lerden ceza ahnır. Fakat 

kuşlar, zikzak uçmayı ter
cih ederler. 

Yalnız arılar, çiçeklerden 
bal yapacak userayı topla· 

dıkları zaman kovanlarına 

uçarlarken hiçbir tarafa dön

mez ve mümkün olduğu ka

dar hattı müstakimine ya
kın bir uçuş istikameti ta

kib ederler. 

3 Mart 1941 

BAZI İKEN, 
ZI GOL 

-·-·----

Uzu yol 
li •• g 

Kıvrım kıvrım saçları 
Bir ay gibi parlaktır 
Yüzü bir nurdan aktır 
Uzu yolun güzeli .• 

Ne kadar güzelleşir 

Saçları örülünce 

Nazlı güler gülünce 

Uzun yolun gllıeli .• 

Kaşları çatkın olur 
Kalbe de yatkın olur 

Biraz da çapkın olur 

Uzun yolun güzeli .• 

Sevdalanmış pek erken 
Çok his duyar severken 

Pek centilmen,pek ııktu 
Uzun yolun güzeli .. 

BATMAZDIKEN .. " ................ " .. 
Köye yerleşe 

aslanlar 
Cenubi Afrika orman) 

rınd n birinde çıkan b&yl 
bir yangın ormandaki va 
hayvanların kaçmalarına s 

bebiyet vermiştir. Oımanda 
kaçan asi nlar dosdoğru b 
köye gitmişler. Arslanları 
g ldiklerini gören köyliUe 

köyden uzaklaımışlar 
Aslanlar o köye yerleım 

ve yangın sönünceye kad 
ayrılmamışlar. Yangın ıönl 

aslanlar gittikten sonra kö 
!erine dönenler, köyün ta 

manasile bir harabeye d& 
düğünü r.örmüş\erdir. 

-·-
Yelkenlileri 

sür ati 
Süratli bir yelkenli 

yelkenli bir saniyede a 
metre ilerler ki: hesap ed 
lirse bir saatte ancak i 
kilometre, yüz altmıı me 
bir mesafe katedebilir. 

mRHllll1lllURllllllllllllllllllRllUUAR911111111R• 

ı~ 
ı ~l~---------------

- Sonu var -

uzun senelerdir ceza alındı
ğı pek az görülmüştilr.Çün· 
kli evler, şehrin sokakları 
gibi çok temizdir. 

Dr. Fahri Işık 
! HAMRA Sinemasında ıı Kıymetli bı·r 1ımlr Memleket &aataneaı • Bu U Rontkcn müteba11m 
ı Gıltll'"•D nUn Matlnelerden itibaren ı ' ' kA RontkeD ve Ele~trlk tedavisi 

: MU,terllerl her yerde -----~---~· ılı ~:'lElbel, ·vefaEıetDİD aAsla dGoyuElmıNz içki LfilmIKbirden ı san at arı 1apıbr. N~k~;t ~:~~ ~::;k 
: arar ve bulur M • O ı• 

ı •rıt111lar : Rohert Donat - Greer Garıon : Büyük meharet ve müş· aDIS8 e l 
t F'o•-, 2-BILLUR KO•• ŞK ı: teriıerine karşı gösterdiği Keçecilerde Lale Si-

• J nazikine muımeleleri ile nema ı karşısında 
'lb ur111Ida en ıo11 ve en mühim harp haberleri ! herkesi memnun eden Av KU. ŞAOASI O [Lİ 

ı,h ,.:'Yare sı·neması Tel. 36461 rup• terzilik mektepteıirı-ı " • • den diplomah terzi 8. Ki- mcı•_,t ----•lli'ı:::a:ı:11 ti.':i:z:3REilt 

l '·il ''"' ••at 9,30da (ıivuede) yeni ve hllylk pıofıram ı zım Şaagüder terzihaneıi Keçeciler hacı Sadullah 
l ;~4 ltıoı•ttobaılıyor iki mühim filim birden : Kemoraltınd Meserret oteli efendi sokağında Sahb 
~' ~deıı .. ·AYDA LA Travltte gibi bDyük eserler ı karşısında (67) numaralı da- 1 Gazoz fabrikası karşısında 

)•tı,1 •e yerdı ve Aıklar1,, Meıhur cihan beateklrının ı ireye nakletmiştir. Bu Oteller lzmirin en 
ölme aları ı österen b&ylk ı ltinden memnun kalan temiz ve en ucuz otelleri· 

~=- ·--J-- ..... 1ıı~-.-... ... .....&.ı..ı.-.....ı-..-.ılıli;..l~ ... -
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Yunan Kralı Bulgar·isttanın L 1 B YA.DA ALMA MATBUAT 
Hülasaları ----------------ULUS: 

8. Ed ni kabul üçler r aktına Kurka vahası zaptedi- Erkinıhar 
ederek görüştü iltihakı dolauisile ıerek binJ esir alındı Sofyaya 

-----
ANKARA 
Mülakatları 
Falih Rıfkı Ataay 
Tam bir tecanüs ve ahenk 

ıartlari içinde devam ve in
kiıaf eden Ttırkiye politika
ıının dürüstlüğü ve isabeti 
Ye miittefik devlet siya.seti 
ile ahektarhğını teyit eden 
Ankara mülikatları semereli 
olmuıtur: 

Bu ıemerelerden bizim ka
dar, menfaatlerini sulh ve 
hakkın müdafaasında gören
ler de iıtifade edeceklerdir. 

---o----
VAKiT: 

Türk lngiliz 
ittifakı 

Asım Us: 
Hüliıa Türkiye dtın ol

dutu a-ibi, bugün de lngil
tere ile akteddiği ittifaka 
ıadık olmrak yakınşarkta 
ıalhun a:ıimkir bir bekçisi 
olarak duruyor. 

Eier ltalyanların eliyle 
Araavutluktaa Balkanlara 
ıiren harp ateşi şimdiye 
kadar sirayet dairesini ge· 
tüıletmemiı ise bu sadece 
Tllrk-lngiliz ittifaki sayesin
de olmuştur. MilJi Şef ismet 
ln6nünün ylikıek irtadların
daa kuvvet alan Refik Say
dam hükümeti de bu ittifa
kın tatbikatında gösterdiği 
mavaffakiyetler ile yalnız 
Ttirk milletinin deiil bütün 
yakınıark memleketlerinin 
ılikranına liyakat kazanmıı
tır. 

Nihayet g6nün birinde 
d&nyanın bu köıesinde mil
letlerin ıulh 9e emniyeti bo· 
ıulursa bunun mesuliyeti ne 
Ttırkiyeye ne de lngiltereye 
ait olmıyacaktır. 

--o--
VATAN: 

ANKARA 
IOllkatının pillnçnsu 
ıaırıdllın tebllğ özü 
Hı sözO bir olan sağlam 
bir monasebetın ta. 

bii ıı adesidir 
Ahmet·Emin YALMAN 

B. Eden bize lngiliz zafer 
azminin ne kadar haklı ve 
11ilam sebeplere dayandı
ğını en salibiyetli bir ağız
dan iıitmek fırsatını vermiş
tir. Buna kartı lagiltere 
hariciye nazırı ve genel 
kurmay başkanı da bizim, 
aramızdaki müıterek davaya 
ae kadar bağlı olduğumuzu, 
mlttefiklerimizi ne kadar 
ııvdiğimizi, onların zaferle· 
rlaı •• kadar inandıjımızı 

............. ia iDi •• 

--C!lll -

Atina (a.a) - lngiliz ha
riciye nazırı B. Eden ile 2e
neral Dili ı;e maiyetlerinin 
Atinaya gelecekleri saat 
halka bildirilmediğinden mu-
vasalitlerinde resmi bir 
kabul yıpılmı:ımıştır. 

Misafirler öğleden sonra 
tayyare ile gelmiılerdir. 

B. Eden lngiliz elçiliğinde 
elçi ile Yunan başvekali B. 
Koriıis tuafından istikbal 
edilmiıtir. 
Akşam dı lngiliz hariciye 

nazırını kral Jorj kabul et· 
miştir. 

B. Eden Türkiyede yap
tığı seyahatinden son derece 
memnun bulunmaktadır. 

-um--
Yunanistanda 
zelzele f elik eti 

--1!&--
Sofya ( a.a) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Kral Boris Alman elçisini 

saat 17 ~abul ederek Bulga· 
risanın üçler paktına iltiha· 
kından dolayı memnuniye
tini bildirmiştir. Ve bundan 
ıonra da ltalyan elçisini ka· 
bul etmiştir. 

Sofya (a.a) - Havas ajan11 
bildiriyor: 

Gazeteler Bulgariıtanın 

üçüzlü pakta iltihakını kı11ca 
yazıyor. Yalnız Viyana me
rasimi hakkında tafsilat ve
riyorlar. 

Zora gaıeteıi diyor ki: 
Bnlgariatao üçüzlü pakta 

komşularını tehdit için değil, 

bu paktı yapanların Avrupa
da idil bir nizam kuracak· 

larına inandığı için girmiş
tir. 

Utro ıa:ıeteıi diyor ki: 
Sıkı ve daracık hudutlırt 

Atina (a.ı) - Dlln 11at 6 
da Luisıada çok şiddetli 
bir zelzele olmuıtur. Büyük olan bütün milletler üçüzlü 
hasar vukua gelmiştir. insan· paktı tasvip ediyorlar. Bul-
ca milhim zayiat vardır. iç- garistan da idil yeni bir ni-
timai muavenet nazırı yar- :ıım istiyor. 
dım işlerini bi:ı:ıat idare et
mek iizere Lariısaya hare· 
ket etmiştir. 

Atiaaya ıelen yolcuların 
verdiıi malümata göre evle

ZELZELE FE
LAKETiNDEN 

rin yüzde kırkı harap ol- yersiz 
muıtur. 28 bin kişi olın şe
hir nüfusunun büyük bir kıs· 

Kalan __ .. __ 
mı yurts:~~mış:· Larisadaki tadın ve ço. 
GI. FRAN G 0 c

1 
uklabrın obzerın~dıtadıu1 a. 

Madrid ( a.a ) - General ar om 8 uaa tr 1 ar 
f ranko bir çok şahsiyetleri 

ve yüksek rütbeli subayları 
kabul etmiştir. Başvekil, ili 
m•hkeme reeini ve yeni mü
ıavirleri de kabul etmiştir. 

--o--
Yeni vergi 

projeleri 
Ankara, ( a .a ) - Hükü

met gelecek hafta Büyük 
Millet Meclisine yeni vergi 
kanun projelerini tevdi ede 
cektir. 

kadar silkfınet ve vekarla 
karşıladığımızı ve azim ve 
kararımızın ne derecede ye
rinde' olduğunu görmüşler
dir. 

Bu ziyaretin en faydalı 
neticelerinden biri mihvu 
menbalarınıa şaıırtıcı pro· 
pagaadalırını hükDmden dü
şürmek olacaktır. Ankara 
mülikatı herkese isbat ede
cektir ki lngiltere ile olan 
ittifakunııa cendan bağlıyız 
ve daima bağlı kalacağ11. 

Çünktı biitiln insanlığın ra · 
batını, emniyetini, iıtikliliai 
ve serbestçe inkitafıaı bu 
davanın ı.aft ri4• batlı s:-ö
rlyoru. 

------
Atina (Londra radyosu S. 

8.15) - resmi tebliğ : 

Arnavutlukta topçularımı-

ıın müthiş ateşi karşısında 
İtalyan topçuları susturulmuş 

ve bir mühimmat deposu 
tahrip edilmiştir. 

Yer Hrsıntısı feliketiue 

uğrayan Lar;ssa şehrine İtal
yan hyyareleri vahşice 

taarruzda bulunarak felaket
ten yersiz kalan binlerce 

kadın ve çocukların üıerine 
iofilik bombası yağdırarak 

telef ata sebebiyet vermiŞler
dir. 

Prevezeye attığı bomba
lar da itılyan esirlerinin 

bulunduğu kampa düşmüş 
ve bombalardan italyan esir-

lerinin bir kısmı yaralanmış· 
tır. 

Londra (a.a)-Burada bil
dirildiğine göre Jngiliz hava 

ki.ıvvetleri Yunauiıtana ya
pılan tecavüzOn bidayetin-

denberi Arnavutluk arazisi 
Ozerinde 115 dtişman hy
yaresi diişllrülmliıttır. 44 
dllımaa tayyaresinin de tah-

rip edllmiı olduiu muhte
meldir. 

Londra (a.a) - Hllr Fran· 
sız kuvvetleri kuargihından 
alınan bir tebliğde cenubi 
Libyada mllbim bir vaha 
olan Kurka'nın bir Martta 
hOr Fransız kuvvetlerine tes· 
lim oluduğu bildirilmekte
dir. 

1000 ltalyan esir alınmış 
ve mühim miktarda harp 
malzemui ele geçmişttir. -----

BULGAR 
BAŞVEKiLi 

--IIBID--
Saf tarafı 1 inci sahifede 

Alman hükumeti BuJga· 

ri!tanın sulh siyasetine kar

şı olan ahdi vecibelerine 

mugayir hiçbir talepte bu
lunmamııtır. Bilikiı Alman 

hükumeti komşularımızla 

meriyette olan dostluk mua

hedelerini ve ayni zamanda 

komıumu z Türkiye ile ge

çende imza edilen Ye Bul
gar hUktimetinin ıulh ıiya· 

setini bir kere daha ehem

miyetle· kaydeden beyıanna· 

meyi hassaten nazarı itibara 
almıştır, 

Bulgar hükumeti kendi 
hesablaa şunu beyan etmeği 

bir vazife bilir ki Bulgaris
tanda Alman kıtalarının 

mevcudiyeti Bulgaristanın 

sulh siyasetini biç bir veçble 

değiştirmemektedir. Bulga

ristan girişt'ği taahhiltlere 

sadık kalmaktadır. Ve yu

karki sulh battı hareketin

den ş&şmamağa ve binae

naleyh her türlü taarruzdan 

ve her hangi birinin menfa
atler ini tehdit edebilecek 

her tiirlü tedbirden içtinap 

eylemeğe karar vermiıtir. 

Bu kararı verirken Bulıar 

hükümeti bununla Bulgariı

taaa bugün ve istikbalde ve 

keza Balkanlarda sulha en 

iyi bir tarzda hizmet attiği 

mütale•ıındadır. 

Bulgar hükumeti vaziyetin 

her tarafta iyice ınlıtılaca

ğını ve Bulgar milleti tara· 

fındaa tasvip odileceğini 
ümit eder. 

Bu beyanat Sobranyada 

ayakta dinlenmiş ve ekseri

yeti mutl~ka ile tasvip ve 
kabul edilmiştir. 

Sofya, ( a.a ) - Sobran· 

yada başvekil Filof nutuk 

söyledikten sonra 18 mebus 

söz söylemek iıtemişlerse 
de ıöz ı6yletilmemiş ve 

muhalefete rağmen hftktı· 

metçilerio alkııları araıında 
. i 

Londra - Londra 
8,15 resmi tebliğ: 

Berlin ve Roma, 8 
tana Alman askerle 
men girdiklerini bild 
dir. Alman erkiDI 
otomobil ile Sofy•~ 
olmuşlardır . 
şimdi tazyikını Ya 
üzerine çevirmiıtir. 

Dün Yugoslav to 
üzerinde uçan iki 
den birsi yere inın•~ 
bur edilmiıtir. Tua• 
de uçan 7 Alman t 
de mitralyöz ateıi•• 
muştur. 

lngiltere Bula-ariıt•,ıt 
nasebetini yarındıll 
keımiyecektir. -----
Bulgar el 

istifa e 
Londra, (a.a) -

tanın Londra bil~ 
Monçilof Bulgariıt .. 
vere iltihakı üıeri•• 
etmiştir. 

--o--
Romany• 

reyialll 
Bilkreş, (a.a) - it' 

konun talep ettiği t• ti 
1,639,000 kiti Jebd;., 
yüz bin kiti aleY 
vermiıtir. 

Bornova 
arabaya Ç - __ ...... 

Kemerde Hilll tr•' 
din.de Ali ojlu 

ismail Batur i 
Bornova katarı••• 
mahalline geldit' 
yolun bir tarafuad,,-

tarafına arabııil• 
istiyen Recep ojlll 

arabasına makineyi 
rak hayvan derhal 

kendisi de ıaj di,I tt' 
ztinden ığ•r ıut• 
lanmıı ve suçlu Y'~ 
tahkikata baıla•I01 

----o_/. 

Bıçak tat. __ 
Keçecilerde M• 

Rüstemin iizeriad• 
bulunarak ahalll• 

§Kemerde ulll 
kağında Ahmet 
din fizeriade bir 
narak ahnmııtır· 

§ lkiçeımelikt• 
). oilu Mehmedi• 

ba 


