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Ankara - B. M. Mecliıi· 
ai• ·~alacağı 10 Mart Pa
zarteti ginti Baıvekil Dr. 
Refik Saydamın Mecliste 
umumi ıiyaıi vaziyetle mem· 
leketimızin bugllnkil durumu 
hakkında bir nutuk irat 
edeceti baber verilmektedir. 
Baıvekilia bu tarihten evvel 
ayni mevzular &zerinde rad-

yoda bir hitabede bulunma· 
ları ihtimali de ileri sürül· 
mektedir. 

--im--
Yunanlılar 

ıtaıuaııardan & sı zabit 
ıımak ozıra 165 

esir aldılar 
Atiaa (a.a)-Arnavutlukta 

Yanan kunetleri bazı iler
leme hareketi yaparak diş· 
maadaa aiti zabit olmak 

·iizere 165 nefer eıir almıı
lardır, 

Ayrıca bir tank ve kiilli
yetli miktarda harp malze· 

, meıi iitinam edilmiıtir: Tay· 
yarelerimiz dlltmanın arka· 
ııaa hiicam ederek büylk 
zayiat ~ verdirmiıtir. Esirle· 
ria verdiği ifadede yapılan 
hava taarruza uaaıında 
aıkerler araııDda kargaıa
hklar çıkdıiı•ı ı8ylemiı-

Jerdir. 
--im!--

Ekmek iti 
Aakara, (Huıuıi) - Y eui 

tip ekmeii• kalite ve fiat, 
bakımından daha verimli 
bir ıelde bıilanmak için 
b&kümet bazı tetkikler yap
brmaktadır. Ekmeğe mısır 
una karaıtırılm111 ihtimali 
vardır. Bu lauıaıta yakında 
bir karara varılacaktır. 

Sahib, eplyat 
Amiri ve 8q 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 " # 

SAYISI (100) PARA 

krala 
ki 

ülA m a-
oldu 

Atina (ı.a.) - lngiliz ha· Hartum, (a.a) - Son ge- AUaa (•.•) - B&ylk Brl· 
riciye nazırı B. Edea ve ge- Jen haberlere göre Habeş tanya genel karamay baı· 
neral Sir Con Dil'in Yunan vatanperverleri Boyeri ve kanı general Dili dla Ya-
bııvekili Koridiıle konuş- Mansekoyu ltalyınJardan nan umumi kararglhıaı ziya• 
maları bitmiştir. zaptetmiıterdir. Sudanda ret etmiı ve orada Kral 

Royter ajansına göre ko· talim gören bir Ha- Jorj ile de mllliki olmutblr 
nuımalar S çok verimli ve beı taburunda yaptığı çete • • 
memnuniye! verici olmuıtur. harbinde büyOk bir muvaf- Bulgarharıcıye 

Antenesko ile ~k•y•tt•irmiıtir. nazın Popof 
GöringViyana- ra spany:ı· istifa etmemit 

dan Portekı- Sofya (a.a)-Bulıar tels-

da görüctüler .. e geçtı• raf aj~n.11 bildiriyor : 
'.I' ~ Harıcıye nazırı Popof• 

Viyana ( a.a ) - Geueral Madrid (a.a)-Jıpanyada istifa ettiii hakkında çaka· 
Anteaesko ile Alman nazın bulunan eski Romanya kra· rıla11 haberleri tekzip etmlf· 
Görink arHında Viyaaada lı Karolun Porteklze geçti· tir. 
dün bir görüşme vapılmııtır. ii haber alıamııtar. 

Bu görı1mede Alm••Y• ile ltalyan donan- Prens Pol dört 
Romanya arasındaki doıt- d ) t • 
Juğll Ye sıkı İŞDİrliki bir da• ması her yer• ev e e zencır 
ha teharllz ettirilmiıtir. de mahpus arka~aıı ol~-

iı ıstemedı GE.NERAL 
VEYGAND 

Londra (a.a)-Inıiliz bah· 
riye nazırı Bay Alekıandr 
avam kamarasında bir nutuk 
söyleyerek demiıtir ki: 

- Franıız hezimetinden 
ıonra doaanmamız büy&k 
bir boılutu doldurmak au
retiyle d&ımaaa kartı btly&k 
muvaffakiyetler kazanmışbr. 
Gemilerimiz bilhaasa torpi· 
dolarımız barba girdiğimiz 
zamandan daha fazladır. Bu 
sene gemilerimiz &midimiz· 
den daha fazla artacakt1r. 

Akdenizdeki donanmamız 
ltalyan denizi iddia ettikleri 
bu denizde ltalyan donan
masıaı bir yere kapatarak 
suabırduiu gibi f trntoda 
donanmaııaın yarııını mıh-

vetmiıtir. 
•4. Donanmamız 1939 da ol-
duğa gibi durmaktadır. Ad· 
riyatikte Yaaan filoaunun 
yarattıiı kahramanlı;. hiç 
bir zaman uautmıyacağız. 

Deniıaltılarımız 100 kadar 
iııe gemlıi tahrip etmiı· 
lerdir. 

Düımaaın yeniden ıid· 
detli taarruzlarını bekleme· 
liyiz. 
~ D&ımaaıa iki milyon ton-
dan fazla ticaret gemisini 

Nevyork, (a.a) - Mlata· 
kil H&r Franııı ajaua bil· 
diriyor: Mitler Ttırki1e cam• 
bur reiıindea Tlrkl1eabl 
bitarafhğıaı iıtemiıtir. 

Prenı Pola karıı haıb 
yol takip •dilmiı •• Yaıoa
lavyadan daha çok '°yler 
istenmekte ve 27 Eylll pak• 
tına Yugoıla•yaaıada lltt• 
bakı içia tehdid eclilmek· 
tedir. 

Bugüne kadar Preaı Pol 
dört devlete zencir arkadap 
olmai• razı olmamıttar· 

ispanya hari- ~ 

babrdığımıı l(ibi bir milyon 
ton hacımdaki vapurlarıaıcla 
bitaraf limanlarda hareket· 
ıiz kalmıılardır. Amerikadan l 
aldığımız elli deatroyer ıim· 
diden Almanlara hücum 
etmektedir. Daha bir çok 
Amerika tayyareleri donaa
mamıza ıelecektir. " Nutuk 
alkıılanmıt vi bahriye bibl
ceıl ayaen kabul edilmlıtir. 

Gelecek aeae Preaı Pi1er 
kral olacaktır. O zamaa bir 
deiiıiklik olmaıı muhtem•I· 
dir. Diğer tarafta• MuHollal 
itibarını y&kıeltmek lçla 

• cıye nazırı 
Madrid ( a.a) - ispanya 

hari•i1• aazarı B. Suner dan 
lıpaayaaıa Loadra elçlıi il• 
1111111 mlddıt 1ır11mltllr. 

GENERAL VEYGANT 
Viıi (a.a)-Geaeral Vey· 

ıaad mareıal Peteae rapo-

1 
ruau vermek &zere yarıa 
Vifiye ıelecektlr. 

Dalmaçyada aıker baluadar• 
mak iıtiyecektir. 

Hırvadııtaaı idare et .. ls 
için bir heyette aylarclaabell 
Hltler yuı•da tatmakta•· 
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SAHiFE 2 

LARISSA ŞEHRi 
Lariısada büyük zelzele olduğu, üstelik 

ltalyan tayyarelerinin de burasını bombar· 
dıman ettikleri bildiriliyor. 

Yunanistanın bu şehrine biz eskiden 
Yenişehir derdik. Tasalyada, Salambria ve 
yahut Penee suyu üzerindedir. 27465 nü
fusu vardır. 

Geçen asrın sonunda 14000 nüfusu var· 
dı, bunların 5000 i Grek, 3000 i musevi, 
3000 i türktü. 

(HXLldN Stsl) 

am=-S~hır Habe ler 
• 

Fakir talebe- ı ALiMiZ 
• e er ıçın 

Sak rya okula(him ye hey
eti tarafından Sakarya ku· 
lundaki fakir talebelere yar· 
mım etmek üzere cum rtesi 
gecesi Ankar palasta bir 
eğlenti tertip edilmiştir. Bu 
eğlenti çok parlak olacaktır. 

--o--

Tirege giderek akşam 
avdet ettiler 

Valimiz bay Fuat Tuksal 
dün 5ab bleyin Tire ve ba· 
yındar kazel rına giderek 
teftişde bulunduktan sonra 
akşam şehrimi:ı:e avdet et
mişlerdir. 

Buğday ve mısır ticareti yapılar. Luis
ıaaın civarı müabit bir ovadır. Pamuk ve 
tütnn tarlaları ve bağlar dikkati celbeder. 
Şehrin Atinay uzaklığı 215 ve Seliniğe 
125 kilometredir. Sıhh t meclisi 

----o--
iaşe kadrosu 

Larissada Kurunu ulaya ait pek az an
tika hakiye vardır. 

Yalnız bir kaç mez11rın çeltertileri. Ku 
ruau vuıtadan kalan eserler de bazı kale
ler, bir tizatro ve kapılardır. Burada bazı 
minareler de dikkati celbeder. 

Şehrin mevkii onu ötedenberi Tesalya· 
ıun merkezi haline getirmiştir. Atiaanın 
müttefiki olduğundan büyük lskenderin 
babası Filip burasını zaptetti. Sırayla Va· 
laklarıa, Epir deıpotlarınıa, Sellnik kra· 
lınia, Greklerin, Türklerin, üine Greklerin 
eline düştü. 1205 de burasını Ehli salip 
ıa ptetmiı ti. 

DOKTORUN KOŞ ESİ 

SARILIKLAR 
Sarılık hastalığı başlı başına bir h stalık 

olduğu gibi ekseriya başka bir takım has· 
talıkların arazından addediliyor. Herhalde 
ıarıhk mevzuu bahaolunca safra yollarının 
bkanması, bağırsaklara akamaması ve kana 
karıımaaı d6şllnülmek icap eder. Deri 
sararır, gözlerin munzamma kısmı sapsara
dır. idrar da koyu bir renk alır. Buna ç y 
rengi veyahud akaju rengi de diyebiliriz. 
Buna mukabil bağırsaklara safra akmadı
ğından dolayı büyük aptest açık sarı, hatta 
beyaz olarak çıkar, tıpkı köpek pisliği gibi 
olur. Bundan başka hastada sabi ve ruhi 
d6şkünlük, sıkınh, kaşıntılar da olur. işte 

sarılığın umumi irazı bundan ibarettir. 
Acaba ne gibi sebepler bu sarıhğı tevlid 
ediyor. Bu sebepler cidden çoktur. En 
basitinden baılıyalım: 

Birinci ve her zaman tes diif edilen 
ıarıhk ıekii safra yolJarının nezlesi ve ishal 
neticesi yolların tıkanmasından ileri gelen 
ıekildir. Bu ıekil sarılık hazan bir hafta, 

on gün zarfında iyileştiği bazan da bir 
buçuk iki ay kadar da devam eder. 

Bunun tedavisi için yapılacak 'tyler 
ıanlardır: 

Evveli safrayı barsak! ra akmasını temin 
etmek, safra yollanaın iltihabını gidcrm k 
çarelerini aram k lazımdır. 

Bu hususta ilk yapılacak şey hastaya 
dört beş gün sıra ile sabah erken bir 
miktar ılık su ile birer çorba k şığı mik
tarında Karlsbad tuzu vermektir. Hastayı , 
yığııı bir perhize koymak icap eder. Yağlı 
ıeyler çok yorucudur. 

Bu hastalığa gelmez, buna mukabil has
taya yoğurt, süt, hoşaf, kompoatı, çay gibi 
ıeyler verilir, bilahare hastanın umumi 
vaziyeti düzeldikçe fr ncale, patates, ma

karna, lipa gibi şeyler ilave edilir ve 
nihayet idrar tamamen açılmaya baı,layıuca 
perhiz bOsbütün kaldırılır, sarılık hakikaten 

çok ilzOcU, sıktnhlı ve h"staları zayıfl tan 
bir hastalıktır. Malum olan rengi dolayısile 

de hastayı da etrafını da oldukça endişeye 
HYkeder, fakat tamamen İyil fOD bir lıas .. 
talıkbr. 

Vilayet umuıni hıfzısubba 
meclisi 10 M ut Pazartesi 
günü sıhhat müdürlüğünde 
toplanacaktır. 

--O·---
Zelzele 

Evvelki gece Dikilide s at 
2,25 te şiddetli bir zelzele 
olmu~sa da hasar yoktur. 

Boledlge Reisimiz 
Belediye reisi doktorBeh

çet Uz dün Hnvagazı fabri
kas:uı teftiı etmiştir. 

~-o----

Parklara 
portakal fidanı dikilecek 

Kültürparka diğer park
lara portak 1 ve maodalin 
fi<tanı dikilmesine karar ve· 
rilmiştir. Belediyemiz lüzum 
eden fidanı teınin etmiştir. 

- '. 

htanbul ve lzmirde fa li
yete geçecek olan iaşe teş· 
kilatları kadror.u Ankarada 
hazırlaamıştır. lstanbul kad
rosuna t yin edilen memur

lar mahalline tebliğ edilmiş
tir. Bu haft sonuna kadar 
lzmir kadrosu da tebliğ 

edilerek hemen f aaliyt h ge· 
çirilecektir. 

----o---
Balo tehir 

edildi 
Altay klübünün 8 martta 

vereceği balo 22 marta te
hir edilmiştir. 

---o---
el enler 

Manisa ıntma mücadele 
reisi Dr. Rifat Gek M nisa..:_ 
d n, Siva!I nafıa müdürü 

Naci Tunalı Ankaradan şeh
rimize gelmişlerdir, 

---o---
ihtiyat 
ların 

subay- Amele sıkıntısı 
terfı 

---o---
lstanbut - Milli Müdafaa 

vekiletinin ihtiyat subayla-

rın sivil hay tta bulunurken 
aakeri rütbelerinin yüksel· 

tilmesini temin maksadiyle 
bir kanun projesi h zırlaıı

makta olduğu Aukaradao 
bildiriliyor. 

Ayni h bere gör\; ihtiyat 
subayı hakkını haiz olan 
lise mezunlariyle ili mektep 

mezunları arasında bir terfi 
f rkı bulunacaktır. 

Bu sene Uıla kazasında 
bağcılar amele sıkıntnı ile 

karşılaşmışlardır. Hariçten 
Urlaya gelen ameleler 130 

kuruşa kadar yevmiye almak
tadırlar. 

--o---
BOR S 
27 - 33 kuruştan 48 çuv 1 

üzüm, 29,25 kuruıtan 28 
çuval susam, 20,50 kuruştan 
7500 kilo fasulye, 71 - 72 

kuruştan 57 balya pamuk 
satılmıştır. 

Izmir veteriner müdürlüğün
den: 

lzmir ilkbahar at yaraşları 16 - Mart • 941 tarihinde 
başbyac ktır. Koşulara iştirak ettirilecek hayvanların kay
dına Veteriaer müdürlüğü dairesinde 8 • Mart • 941 
Cumarte i günü başlanacak 13 - Mart - 941 Perşembe 
günii saat 16 da kapanacaktır. 

H ndikap yarışın girecek hayv nların 
10 - Mart - 941 Pazartesi günü sa t 16 da 
ilin olunur. 6 7 8 

k ydı ise 
kapanacağı 

(856) 

!Tayyare Sineması Tel. 3646J 
ı Buglln Buynk ve muhteşem Proğram ı 

ı Ses kraliçesi Dilber Deanna Dlırbinin Son Eseri ı 

i iLK AŞKI f 
ı Oyun s atleri: 2 - 3.30 • 5,30 - 7,30 - 9,30 ı 

ı E:umarteıi Pızar: 13,30da bıılar ı 

Omuzlarını sall:yar k: 
- Bılki, demekle iktifa etti. 

Bunun il.zerine Turru onun maıı,ıİ 
hülisa y ptı : 

"Koblengde 1905 te doğdunuı· 
ilk tahsilden sonra ticaret mektebi" 
diniz. Büt6n emeliniz bir lokanta 
olmaktı. 

Rolanska otelinde bir ıtajdell 
Doseldrufde Korneliyoz oteline 
Sonra asker oldunuz. Bir yıl bi 
sonr Elberfelde bir otele girdini•·" 

"Denizi sevdiğiniz için 1925 te fi 
Amerikan Liııi kumpanyasının bir 
n garson ~oldunuz. Sonra da P• 
Sifik Lini kump~nyasıaa taife olar~ 
edildiniz. 

930 da Almanyaya gittiniz bef fJ 
ve lokantada garsonluk ettiniz. 

"1932 de Hitler sizden bahıetuı•i' 
ladı. Bu ıuretle de N zikle nikib 
O kadar ki nazilerin gözdeleri 

11 

girdiniz.,, 

Hermam burada Turrunun söıil•8 
rek: 

- Ben fırkaya büyük hizmetler 1 
dedi. i: J 

Bunun üzerine Turru devam ett1J,r: 
.. Evet partiye çok hizme ettiniz. 

casus arkadaşlarınıza •.. ,, 
Hermand yine söze karııarak: 
- Evet gayet mühim raporlar 

sözünü de ilave etti. 

Turre yine söze başladı: 
111934 te artık terfi sırauıı gel d 

zaman Gustav Longhoma takdim ',. 
O da siz~ yeni bir taife mevkii ver 

Orada arkadaşlariniz ve bu 1 
arasında Hitlere aleytar olanlar b• 
raporlar verdiniz. ~ 

Siz o zamanda da Gestpo azası~ f 
yılıyordınız. Bulunduğunuz geDl1 

ve lngiltere veair sahillere geldikçe 
da da aynı jurnalcıları ifa ettiaiı· 

Bir çok g milcrde pek çok s•1'· 
yaptınız. Nihayet Bittenberg AJJJ ~ 
Gestapo adamlarının h 1 ve har~~e 
rasıut edecek d ireyi tesis ett•i 
siz de Amerik da kaldınız. 

- Son• 

'I'. -
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EliNCIK KIZP ZAR 
8 Yazan: NECDET R0$T0 c: boı İllHn oiluaa vurutmuı bin bir melek 

lltllleriai ıarmıı o aada ayni dilek. 

'f 1111 2 .. 11• •okuturum 
'

1111
• 0 ibi Ah dl ıc .. ı • ' me 

'V •uı, kalen olurum .,_ 
•• ••111 hiç zalamet 

Aman! kanımı İ9me 
Baıka birini seçme! 
Beni çiğneyip reçme 
Ahmed! Babana rahmet! 

-3-

~l~Q kıılar dlzilmiı .. bir heyecan bir tellı 
y1 ' •ete baılamış Ahmed de ya••ı yavaı 
BirPkıya çalııarak bakıılarile büyü, 

•ı, elinde çiçek, ıöylemiı ıu türküyü: 

8-b 
1>6~t&Q ••r llfabanda 
<;ıçe)c llle9sim giiller biter! 
Oatı •çır her yanda 

ilde kuılar öter! •. 

Bahçem gölgeJi serin 
Dolaı • kalmaz kederin! 
Kokusu çiçeklerin 
Buhardan iİbi tüter! 

Go11c 1 
Set 1' •r d&rmek için Bir ırenç beni alacak 
c,11

1 
''. •ürmek içia Bu bahçede kalacak 

&.h lletı IÖrmek için Almayanın olacak 
çellle girmek yeter! Hali alUmden beter 

~ ...... d .. 
G&1a1ı •çuıde11 demiı: Bahçen yerinde kalsın 
'ftra 111 laoılanmadı.. aeni çiçekçi alıınl. 
Şa t:'~·· batkı bir kıı; öalinde kazan, kepçe 

' lyil söylemiı genç adama delice: 

l''•cer t.11 •111deki •ıım 
\',,~il, temiı olur! 
ICıa •Y•t •rkadaıım 

''•tli, ••miı olur 

Bunu biliyor cihan 
Boğazdan gelmez mi can? 
Soframda oturmayan 
Dermansız, halsiz olur .. 

011 kap • •. S'lla P1t•rır günde Beni alacak erkek it,,':• Gç övünde! Memnun kalacaktır pek: 
F"tılc llı1111a &ıttlade Piıirdiğim ber yemek 

"• Ct\'İz olurl Yüreğine iz olur! 

~hllatd 
Ne 't tGrkUye rBlmGı: E i r ahçı alsın seni 
\'ura~:· lıterim, ne de yağlı buseni! 
f)trd, f., baıka gDı~I; kara sapan elinde 

Perde titretmiş ıu türküyü dilinde: 

~ •• t.rı 
~ift •ya gider 
ltot.:'•rim her zaman!. 
I),.._ • Y•rdım eder 

' 111 bir llbza: Aman! 

Çalııarsa oraklar 
Yakın olur uzaklar! 
Datgalanaa batıklar 
Sanki albn bir duman 

tlftçi k 
"- , 

1
' handan bıkmaz Topraktaki milyonu 

t,,~~elc ona yıkmaıl Çıkarırım en ıonu! 
ita,~ 2-rarlı çıkmaz Size ıöyleyim onu : 

topraktan uman! Bereketli bir hatrmanl 

~-.el . ~-.,1111 demıı: Bir koca. köle yapmaz eıiai: 
"a.._; r6rdibmez erkek kendi itini 1 

ş._ "'i 1·· baıka dilber koyulm<tş saz çalmaya, 
a_ «ileler bıılamıı y6ksclip alçalmaya : 

~L la \atlb 
,...t111ac1, ~la bailadım 
1-f,Qa ~. tellere! 

~ltG~ldılll,hem atladım 
l ıurbet ellere! 

Sazım diamjyccektir 
Dnnya yllzünde tektir! 
Bu son tlirküm ÖrAektir 
Duyduium emellere! 

1aı,,1,, 
~ldir 1~1111l•n Budur biıtün dedliim : it,, llıyızunıı! Olmabıın erkeiim! 

(HXLRIA 5E91 J 6 Mart 1941 

ıı-e::i:i~-ı HALKIN SESi HA~KI~ -~ESiDiR 
[ !i!.~..! J Nikih daires·nin olduğu yer~n 
[ O u yor? .1 bir okuma dai si yapılması ..... ..... _.. ..... ~ 

Cüce filler hararetle isteniyor 
Fil denilince insanın gö· 

zllaün öııüne karanın en bü-

yük hayvanı gelir. Fakat 
bu hayvanın da cüceleri 

mevcuttur. Nevyork hayva
nat bahçeıindeki cüce filin 

yüksekliği 1 metre 10 san
timdir. 

lskoçyah seyyah Çümring· 
ham vasati Afrikada boyla
rı bir metre gelen filler bu-
lunduğunu keşfetmiıtir .1912 
de Belçika kongosunda te · 

sadüf edilen bir fil, en kü · 
cük fil rekorunu kırmış olu-

yor. Yüksekliği ancak 87 
santimdi. 

-o-

Canlı kitab 
Geçenlerde ltalyada Mi

lino şehri hastanelerinden 

birine bir Italyan bahriyelhi 
getirilmiotir. Bu bahriyeliyi 

muayene eden doktorlar 
hayret içinde kalmıılardır. 

Ç6nkü bu adam sırbna 
meıhur ltalyan şairi Dante

nin "lllhl komedi,, eserinin 
bir faslını hıkettirmiştir. 

Doktorlar bu canlı kitabın 
fotoğrafını almışlar ve muh-

telif mahallere göndermiı· 
terdir. 

Dört misli hafif 1 beı 
misli pahalı 

Aldığız (B. T.) hpzali bir mektup: 
"Düakü nüshanızın "Halkın sesi ve hakkın sesi" ıütunu

nuzdıa neşrettiğiniz Nikib dairesi bahçesinde bir okuma 
dairesinin bulunması ve bunu belediyemizin himmet buyur
muı hıhkındaki yazıyı okudum. Bunu kim yazmışsa çok 
iyi düşünmüş ve isabetli bir fikir ortaya atmııtır. 

Her güzel eseri benimseyerek cidden belediyemizin ba· 
şına geçtiği gündenberi pek değerli eserler meydana geti
ren muhterem reisimiz B. Be çet Uz'un bu taklif karıı
sında likayd kalm ıyacağıaı kuvvetle umuyorum.] Zira iıte
nilen ıey de hem uygun ve hem de halkımız ve mektepli 
gcnçlerimit için çok yerinde bir talep:!r. ,Lütfen benim ıu 
birkaç satırım da aynı sütuna derç buyuru.,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililmm••~~~;:;;;;;~.-.--

D l Y ANET ısulgaristanda-

lşleri reisi akşam 1 ki ecnebi elciler 
vefat etti ı 

Ankara ( a.a ) - Ankara 
diyanet işleri reisi B. Rifat 
Börekçi bu akıam Hat 19,10 
da vefat etmiştir. 

Reisicümhurumuz ismet 
İnönü merhumun vefat ha· 
berini alınca yaverleri B. 
Celil Uneri müteveffanın 
ailesi nezdine ıönderek te
essürlerini bildirmiılerdir. 

Adam başına 
on hektar 

Sofya (a.a) - Bulgar ha
riciye nezareti bu sabah 

Belçika ve Polonya elçile.ine 

ve Holanda maalabatgüıarıaa 

Bulgaristendaki vazifelerinin 

nihayet buiduğunu ve son 

günlerde tehaddüs eden va

ziyet dolayısile BulgaristaDı 

terke hazırlanmaları lüzumu· 

nu bildirmiştir. 

Tokyo radyosu 
Atmış lisan üzırlndıı 

neşrlga t yapar 
Dünya üzerinde bulunan 

insanlara kifi gelecek kadar 
büyüktür. 
Eğer mevcut topraklar, Dünyada mevcud radyo 

mevcut insanlara mütesavi- istasyonları içinde muhtelif 
yen taksim edilse adam ba- dillerde neşriyat yapma re-

Amerikalı istatikcı doktor 
Hallebek, kadın ve erkek şına on hektar arazi düşer. koru Tokyo radyoıunca 

Fakat ıunu da hesaba kat- tesis edilmiıtir. Her gia 60 giyimleri hakkında bir iıta- k d k D 
ma icıp e er i, ünyanın lisan üzerine muntuam aeı· tistik neıretmiştir. k 
pek az yeri mes ündur ve riyat yapılmaktadır. Tokyo 

Bu istatiskin ıayanı dik- k i d t v b' 
pe az yer n e opragın ır radyosu dünyanın en kuv-

kat ciheti ıudur: kıymeti vardır. d 
N 1 b. k d lb' vetli radyo iıtaayonlaran aa orma H a ınıa e ı- -o- b' 'd. 

• v J k 't' b · ı 1 ırı ır. sesı agır ı ı ı arı e norma V • • •h• 
bir erkeiin elbisesinden dört erırının tarı ı 0~~~F~~h~.~!!!!!l!!!!!ı!!!!!k!!!!! misli dıha hafif ve beş misli Vergi ilk defa Mısır fira- r • 8 rl Ş 
daha pabahdır. vunları tarafından düşünOI- lzmir Memleket haataaeal 

-·-
işitilmemiş cin
şten bir rekor! 

Şimdiye kadar iıitilmemiı 
olan bu rekor haberi Amc-

rikadan gelmektedir. iki 
Amerikan delikanlın büttin 

Roatkea m8tebaum 
müş ve mevkii tatbike ko- Roatkea va Elektrik te4ariıl 
aulmuıtuı. ZOrradan iıtibsal- yapıhr. lklacl De1Jer Sokak 
lerinin beşte biri alınırdı. 29 No TBLEFON. 2542 

Eski Yunanlılarda Solaa,ge
lir üzerine bir vergi ihdas 
etmişti. 

Eski Romada ise sulh za
manlarında vergi pek az 
alınıyor, harp zamanlarında 
arttırılıyordu. 

Kıymetli bir 
san'atkirı 

MU,terllarl har yerde 
arar ve bulur 

b,at.~1'1i• •izımın Bakarsan öleceiim 
"' old Birleıik Amerika arazisini u dillere Sen b•ıka güzeller~!. -o- Büyük meharet ve mlf· 

terilerine kartı göıterdiji 
nazikine muameleleri ile patenlerle katetmişlerdir. En büyük 

(l:iım.91 - Sonu uar - Nevyork viliyeti dahiJinde 

~~) Dost ve mOttefikİ~iltere hariciye n im ı bulunan Syracusadan hare- kiliseler 
~ •. ~elans Antoni Eden i ket etmiş olan delikanlılar • Dlinyaaın .en büyilk kiıi-

... 1- Kaliforniyada Lo Angelese ı · ı d 

~ Q -P•ratorJuk genel kurmıy baıkaaı ı ae erı ıun ar ır : 
6 • varmıılardır. 5000 kilomet· R ad k' Ş p · 54000 '"'''"•tçı lleral sı·r John nı·ıı : om a 1 en ıer ı • relik bu yolu dokuz. haftada gene Romadıki Scnt - Pol 

'ıı::11~ Adana ve Ankaraya ıeliıleri, yapılan mu·ı kateylemişlerdir. Delikanlı- 37000, Milin kilisesi 25000, 
b •rıılama töreni tekmil teferruıtiyle ı lar yalnız otomobil yolların- Pariıteki Notr·dam 21000, 
~~ ... :•MgUnRmAatinelserdı·enD eıtimbarean sında iı dan geçmiılerdir. Hiç yorul- Piza kiliıeıi 13000, Veae-

r q~ madıklarını söylemektedir- dikteki Sen·Mark 7000 kişi 
lıTı.....-~•'•;::lll~l~ınaL..i.1&1ı~~u.1ı~Aai:a1.i.lmıl.ILl:ad:~~-~L.....1.11lL.----------1.......;;.;:;.iıtiab etmektedirler. 

herkeai memnun eden A•· 
rupa terzilik mektepleıia· 
den diplomalı terzi B. Kı
zım Şangüder terzihaaelİ 

Kemeraltıada Meıerret oteli 
karşısında (67) numarala da· 
ireye nakletmiıtir. 

Iıinden memnun kala• 
müıterilerinin onu yeni atel-

yeainde de bulacaklan mg. 
hakkaktır. 



l SAHiFE 4 ] 

R A D y o Alman kuvvet- GUnUn m•••lalerllulen: 

GAZETESiNDEN leri y a hu- 'is~~K Ml.:O E? 
' Al 8 1 dudu a doğru 

ga:a:s~:rı:ri ~~t~.!°a iren BUNA SEBEP HALKIN LÜ-
arasında mü- 1 r ıyor ar ZU SUZ TELASI IR! 

--111-
7 Alman tauua 

düşürüldü 

l 

sademe oldu 
Berrlinde neşredilen bir 

izahnameye göre, Almanlar 
Bulgariıtanı iıgal etmekle 
bu bölgede yeni nizamı kur
mak, saniyen lngiltereye 
karşı harbı kazanmak gaye
ıile hareket etmektedirler. 

En doiru sebep ikincisi
dir. 

Yani Almanya ingilterenin 
zayıf iar&flarını aramakta
dır. 

ÇUnkü Britanya adalarına 
doğrudan doğruya hücum 
edecek cesareti gösterme· 
mektedirler. 

Dün Londra radyosu ta· 
rafından verilen bir habere 
ıöre Bulgar hariciye nazırı 
Popof istifasını vermiştir. 
Es11en Popof hastalığını 
bahane ederek üçüzlü pakta 
imzalamaia gitmemişti. 

Diğer taraftan Bulgarlar· 
la Alman aıkerleri arasında 
baıı müsademelerden bah· 
ıediliyor. 

Bu haberlerin ne derece 
doğru olduğu malum değil
se de, Bulgar halkının Al
man işgalini memnuniyetle 
kabul etmediği tahmin edi
leb;lir. 

Bir taraftan S&ıvyct tebli
ği ve diğer taraftan Rus 
taraftarla11ndan cesaret ala
cak olan Bulgarların Alman
lara bilyük müşkülat çıkar
maları mOmkündür. 
Almanyanın Balkanlarda 

atacağılikinci adımın hedefi 
az çok tavazzuh etmiş gibi
dir. Berlinde neşredilen yarı 
resmi bir notaya iÖre Yu· 
naniıtanın lgailtere tarafın
dan bir üs olarak kullanıl
ması Almaoyaca hoş görül
memektedir. 

Bu bir ihtardır. Almanlar 
demek istiyorlar ki eğer Yu
nanistan logaltere ile müna
ıebetlerini kesmıyecek olursa 
Almanya Yunaaistana t ar
ruz edecektir. 

BELGRATTA 
MOhlm bir mülakat 

Belgrad ( .a)-Atio8d9n 
dönen İngiliz büyük elçisi 
Yugoslav başvekili ve hari
ciye nazırı ile derhal görüş
mek talebinde bulunmuştur. 

INGILIZ 
Büyük Elçisi 

Moskova (a.a)-Dün tay
yare ile latanbuldan hareket 
eden Inıiliz büyük elçisi Sir 
Staffer Kripıin buiÜD Mos
kovaya muvasalat ettiği bil
dirilmektedir. 

Belgrat, ( a. ) - Royter 
bildiriyor: 

Alman kıt ları tren, kam
yon, otobüs ve tayyarelerle 
dalga halinde Bulgaristan• 
girerek Yuoan hududuna 
doğru ilerlemekte herde· 
vamdır. Cenuba giden baı-

1 
lıca üç Bulgar yolunun 
kilometreler tulda m kineli 
malzeme ile örtülü olduğu 
bildirilmektedir. Tunanın öte 
kıyısında bızır bulunan fır· 
kadan bn az beşi şimdi 
BulgaristanP. girmiş bulun· 
maktadır. Yuakers 52 tay
yareleri mütemadiyen cenu
ba doğru malzeme taşımakta 
Messer Şmit 110 lar da 
cenup Bulgaristanındaki yeni 
üslerine yerleşmektedirler. 
Bulgar siy setini takbih 
eden Sovyet beyanatı Sof
yada neşredilmemiıtir. Fa
kat Bulgar komünistler bu 

beyanatın metnini ihtiva 
eden kiğıtları stbatle tevzi 
etmektedirler. Hadiseler zu-

huruna çıkmak üzere h fta 
tatilinde bir çok komfinistler 
hapse atılmışlardır. Sofya 

hapishaneleri şimdi hınca
hınç doludur. Bulgari.tam 
kateden Alman kamyonları 

hava hücumlarına karşı mas· 
kelenmiştir. Köy halkı sakit 
bir halde Alman kıtalarının 

girişine bakıyorlar. Köylüler 
Alman kıtalarının mevcudi-

yetile yiyeceklerinin azala· 
cağını ve harp tehlikesinin 

çoğalacağını anlam ktad11· 
lar. Mcmlekı:tte olan yeis 

lngilterenin münas~betlcrh. i 
katctmesile daha ziyade ar-

tacaktır. Vililyet şehirlerine 
yerleşen Alman polis me-

murları cenuba doğru sey· 
rüseferi tanzim etmektedir-

ler. Geıtapo merkezini Sof· 
yada kurmuştur. Dün Bel-
grada hareket ettiği zaman 
Alman demiryolu memurları 

Sofya garında horozlanarak 
geziniyorlardı. Sofyadaki 
resmi bin farın ctr fın kum 
torbalarının konulm sına 
başladığını gördüm. Orta 
halli Bulg r Alm n işgaline 

nefretle bakmakta ve Alman 
propagandası kendisine bir 

şey ifade etmemektedir. 
zanııedildiğiue göre Sovyet 

beyan tının metnini ihtiva 
eden kağıtların tevzii küçük 

bir mikyasta mlimkün ola· 
caktır. Zira komünistlerin 

ekserisi tevkif edilmiştir. Bir 
çok yabancıl r Bulgaristan-

dan ayrılmak teıebbnanndc
dirler. 

Bir k ç gündür şehrin bir çok semtlerinde tam öğle vak
ti ile kşam fizerleri elemek bulunmamaktadır. Bunun sebe· 
bini anhyamıyanlor doğrudan doğruya alik darları mesul 
tutmak düşünceleriyle yorulmaktadırlar. 

Harbı umumide Saltanat bükümetinia idaresizliği yuıun
den birçok yoksuzluk içinde kıvranıp, o vaziyetten ziyade· 
siyle yılan bazı kimseler, dünkü vahameti b tırlayıp, bu 
günkü Türkiye Cumhuriyeti bükümetinin mUletini her ban· 
hangi bir vaziyet karşısında sıkıntıya düşürmemek için al· 
dığı önemli tertibatı ve bugüokn idarecilerin ne kadar öz
lü, ne kadar itina ve ehemmiyetle asil Türk milletini vi-

kaye ettiğini bilmiyorlarmış gibi, kendi kendilerini kayırmak 
saflığında bulunuyorlar. 

Bu kimselerin günlük ihtiyaçları birer vo yahut ikişer 
kilo ekmekten ibaret olduğu halde her gün için beş altı 
kilo ekmek lıp fırınlarda kafi derecede bulunan ekmeğin 
zamansız bitmesine sebep olmaları elbet te doğru bir 
hareket olam z. 

Bunu böyle yapanlar iyi bilmelidirler ki, ihtiyaçtan fıızla 
alıp kuruttukları ekmek yığınları bir gün çöplüğe atılacak
tır. 

Son zamanda fırınlara kafi miktarda un verilmesi, mem
leketimizde buğd y ve un kıtlığına delalet etmez.. Ahnan 
bu tedbir ancak türemesi muhtemel olan ihtikar sanatkar
larına mani olmak içindir. 

Şuna emin olmalıyız ki, bugün ne şekefİ, ne kahveyi, 
ne çayı. ne de buğday ve unlarıinhiıarı altına alacak bir 

ferd görülemediği gibi, kendi menfaatı için de binlerce 
zavallıyı sefalete düşürmek emeliyle koşanlar, ihtikirla 

mücadelecilerin ezici ve 1akıcı nazarları altında bulunmak· 
tadırlar.. · 

Fırınlard ekmeğin z mausız bitmesinden hiç bir suretle 
alakadarları mesul tutmayıp kabahatı biz kendimizde ara
malıyız .. 

Mekteplerden talebelerin, fabrika ve mağualardın işçi
lerin çık cağ' bir sırada fırınlardı ekmek k )mamasına se
bep verenler bu yüzden cezalanırlarsa, bu cezayı haketmiı 
olurlar. 

BA TMAZDIKEN 

Türk hududun- Y UGOSLA YA 
da Alman as -o-

keri yoktur 28 Sınıf aske-

Londra - Londra r• 
8,15 remi tebliğ: 

lngiliz bombardım•• 
yareleri Blum limauıoı 
bardıman ederek yı• 
cıkermışladır. Tayyarel 
10 bin metre irtıfad• 
m n tayy•releriyle ııı 
beye tutuşmuılar ve bO 
harebe neticesinde bit 
man tayyaresi tahrip 
re1' dü~ ürülmüıtür. 

Bulutlar arasından r; 
bu çarpışmada daha 
yarenin düşürüldüğli k 
muhtemeldir. 

- .--.CB1Jll----

Ligorya 
runda 

Italyalyan 
keri boğul~ 

Atina (Londra radY0 

8.15)-Resmi tebliğ : . .,. 
Arnavutlukta devrı, 

topçu f aliyeti olOI 
Kuvvetlerimiz bir çok ~ 
t larda düşmanı P~ 
müşlerdir. ltalyanlard• 
alınan esirlerin anlattı 

1 
na göre ltalyadan at; 
luğa asker dolu g• j' 
olan vapurların bir ço 
tnılmııtır. 

Bilhassa Ligory• • 
batan vapurda dığ 1'• 
dan 1500 asker bo 
ve milhim miktard• ti 
top ve harp malıeııı• 
bolmuştur. 

--o----
Londr ' ( a.a ) - lr>giliz ri silah altına Yannına 

matbuatının neşriyatı Bal· ııı: 

konJarda nihai safhanın "" d ~· .-1. 
yaklaşmakta olduğu intibaını ça2ır 1 uıyet ver.., 
veriyor.. -•- Alsancakta 1441 i~:! 

8. Hitlerin Türkiyeyi Vişi (a.a) _Havas ajansı kak 9 num•rada Se Ji 
uyuşturmnk hareketi "g rip lu Reşat Yeneral '- ., 

Belgraddan istihbar ediyor: t 111 
bir hareket olarak tavsif Nüzhetin evinin üs 
ediliyor. Seferberlik halinde her da ki odasında . ta~l'ot' 

Gazeteler Türk fkabinesi· kısım kendisine tayin edilen üzerinde elektrıkh 
nin toplantısı, B. Hitlcrin yeri bilmesi için 1891 den elbiselerini ütü y• 
mes jı ve Almanların Ruı- den 1919 senesine ked r dikkatsızlığı yüzüadell 
yaya kendi işlerine karış- doğumlu ibtiy t sınıfları bu pirizde bırakarak k~,_ 
mamaları etrafaqd yaptık- dışarıya çıkmaııo dj 

1 n ibt r etrafında tefsirlerle günden itib ren askerlik ütiinüu kızması Y" 
doludur. şubelerine davet edilmişler- masa ve tabanın y• 

Deyli Telgrafa göre; dir. sebebiyet verdiğind•' 
Rusya N ziliğia Balkan· Bu husustaki tebliğ Bel- hakkında muamele 1' 
larda kendisi için nasıl bir Ur grad .... dıvarlanna yapıştırılan · ., 
tehlike teşkil ettiğini geç H ) ~ 
anlamıştır. Fak t nihayet il nlarla halka bildirilmiştir. 1 SIZ J 
bunu anlamış olmaaı çok Bu bir seferberlik tetbiri Kahramanlar oıab,JI~ 
mühimdir. ·çnnkü Türkiye- değildir. Bununla bere.her Osman oğlu Mustıf•1~ nin elleri serbesttir. memlekelia her tarafında Tahir kızı Hatice ,f 

8. Hitlcrin Türkiye cüm· muhtelif ihtiyat efradının srece mflaveneten ~~ 
bur reisine alelacele gön- ırada mı·ı .. fı'rı' ti• '/ kısa bir talim müddeti için s n derdiği mesaj vaziyet hak· asıh bir adet 15 Ut~ 
kında endişeler duyduğunu silah altına alındıkları doğ- rinde ceketi çahnıf 
göıterm ktedir. rudur. yakalanmıştır. 

MiLLi PIY ANGO ILeTLeRINIZI (SA DeT) Kl9eslnden abnıı.. Çorakkapı Poliı Merk•~ 
brpsı No, 864 HaH• Talısln UNDER Telofoll 


