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)llll2ari tan A. L 

1 ıla r Köst ence in SELANIKTEKi 

• lr =---k ---.-artaıın pençesin-j ıs 
' - cııız ve cansız bir gemi 

llrÇ8d8ft başka bir Si a 

n 'a !' ı ~tab iyesi 
k 'zuubahs 

mev- Ayasof ya~kilis
imiş esi bombalandı 

~ ıeu değilmidir ? 
t.,,ı l:a '1lgar matbuı\tı Bay 
Vı •t t Çörçilin Almen asker 

al t,ll 'YYarecileriniu Bulgaris
etl •ıak:b•kın yaptık! rına dair 

te~ ulırı bey natını tekrar 
tJI tiaı''t tekzip ederek Bulga· 
o•. ~tt~tı~a biç bir Alm n as
ri 1,,

1
._ b~lunmadığanı, Bulgar· 

ıd°'1 tek it ıtarafhğı terketmiye
e~ "'-eb onışularile dostane mü-
6,ı. tekı ~Uerini de9am ettire· 

..,. ttıni 'dd' . ı;ı• ı 8 ı ıa edıyor. 

•'~ l\l,,~12•r gazeteleri, bu iddi· 
e ~ klt ~11 baza hadisat ve hare· 

l t • b b11._1 
18 at decek yerde 

. . J 'L~ ltın k "f l P"~ ı.,_,tt uru ve boş lz tan 
:-~ dUtri ~~duğunu gene ken· 

~ 
t.r, 8~t!raf ve ilin ediyor· 

te ~... ttirafta "Almanya ya 
· il ko içi._ L· Ynıanın Bulgaristan 

e ~ oır · 'h )ıa,lb it ıntı ar olduğunu,, 
dir. ' tın çekinmemeleri-

'.~ a.,,, . 
Y~ düıtu •rı~tan bu vaziyete 
• •oıır, 2: .11u kabul ettikten 

J ı11ı, . ıtarafbktan ve kom-
,ı, tale d 

ıte ti1ai d ostça münasebetle· 
s•t _J hıkı ttaaı ettirmekten ne 
b'l . • ' /, 1'tiıı,d e hangi kuvvete 

•' ~ 1111111 ' 11 bahsedebiliyor? 
bO-İ: ti!, d 1 nıatbuatı bu neşri ya· 
65 · J ille tınelc istiyor lu: uBiz 

~· llllek t• . 
•' ~e e •nıızi harp ateşleri 
ıot •e ~•ta211ıları içinde görmek 
bl' ~\tb~llııularımızla kanlı ve 

Moskov (n. ) - Pr"vda 
gazetesinin yaz.dığan göre, 
Odesa tezgahlarında 18 bin 
tonluk gemiler yapılmağa 

başlanmıştır. Bu gemiler 9 
silindir lı ve iki diz 1 motör 
ile mücebb z olup s atte 
13,5 mil yapm kta ve depo-
lnrnıa aldığt mahrukat ge· 
miyi 10 bin mil m safeye 
götürebilmektedir. Bu gemi· 

ler Karadeoizdcn Uzakşarka 

1 
1 

biç durmad n ve mahruk t 
almadan gidebileceklerdir. 

INGIL RE 
Haric0 

Atin (a.a)-109 oumarc.lı 
Yunon t bliği : 

Kıtnlruımız 2000 metreden 
daha yüksek dağlarda kah· 
ramanca çarpışmekt dnlmr. 
Yeniden bir k ç esir alın
dığı gibi otomatik silcbhn 
d iğtin m edilmiştir. Hava 
defi toplarımız. 3 İtalyan tay
yaresini düşürmüşlerdir. 
Düşmen tayyareleri Pire 

amele mab Hesine hücum 
ederek bombalar tmışlar 
7 kişi ölmüş ve 11 kişi ya· 
rolanmışlır. 

Atinada dün ıaat 12.15 
tc alarm işareti verilmiş ve 
12.55 de nihayet bulmuş· 
tir. 

Royter muhabirinin bil· 
dirdiğine göre Kilisura mın
tnkaoında İtalyanlar netice
siz kalan ta rruzlarda bu· 
lunmuşlar ve Yunenlılar ita1-
yanları püsllürterek beş ki· 
lomctre daha ilerlemişlerdir. 

- --
RIKA 

Lonra (a.a)-Havas aj D· 

sının verdiği mGlfımata göre 
Köstcncenin vesair yerlerin 
tahliyesi mevzaubahis oldu· 
ğu ecnebilerin kontrolü şid· 
detlendiği ve 22 den beşe 
kadar her türlü seyriseferin 
menedildiği ve Romanyada 
istihsalin artırılması ıçın 

Atmanyadan 300 traktör 
getirilmiotir. 

F anko ile Mu
solini karşılaş
tıkları zaman 
heyecan 

çirdiler 
Madrid (a. ) - General 

Franko ile Mussolini buluş· 
muşlardır. General Franko 
ile Mussolini askeri forma 
giymiş bulunuyorl rdı. ar· 
şılaştıkları zaman her . ikisi 
de heyecana kapılmışlardır. 
ispanya hariciye uazın Su
ner kşama kadar meşgul 
bulunmuştur. 

--DIDID--
Yunan ordusuna 18 
seggar hastahane 

hedige edildi 
Londt , (a.a) - Kened 

düşesi Yunan ordusuna 18 
seyyar hastahane hediye et· 

miştir. 

---Atina, (a.a) - Italyan tay• 
yareleri barbarca bir hare· 
ketle ScJinikteki Ayasofya 
kilisesini bombardıman et
mişlerdir. Bu kilise dünyaca 
büyük bir kıymete haiz idi. 
Beşinci asırda inşa edilen 
bu kilise 1585 de camiye 
kalb edilmiş, ve 1912.; de 
tekrar kilise olmuştur. 

Bombalardan kubbeleri yı
kılmıştır. Bu kilse 1890 da 
yan rak ciddi hasara uğra• 
mış ise de bilabara T&rk 
hükümeti tarafındao e1ulı 
tamir edilmiıtir. __ .. __ 
TORINO 
Bombalandı 
Atina (a.a) - Torino dün 

iki defa Yunınbavakuvvetleri 
tarafından bombardıman edil· 
miştir ve iki düşman tayya" 
resi de düıürülmüıtnr. Aa· 
keri hedeflerde büyük ha· 
sar lar y pılmış ve yanrınlar 
çıkanlmıştır. 

--1111.--
BIRMANYA 
Yolu kesıldi 

Tokyo ( a.a ) - Fransız 
Hinniçinisinden gelen haber• 
lere göre Japon gemi tay
yareleri Bremanya yo.u &ze• 
rinde büyük bir lköprlyl 
bombardıman etmiştir. 

Birmanya yolu filen kesil· 
miştir. •"' i,~,~·: . ••vaşlara tutuşmak 

bı~ ~· Yız. Fakat ne çare ki 
~ttı ıç bir kimseye merha· 

tlitad 01ınıyaıı bir kuvvetin 
l>tıaç 411 ~tbun, aç bir kartalın 
bir ttı1ıde cılız ve cansız 
dti~'Çeden başka bir şey 
~i~,d:· lıterae bizi bir da-

1•letıt b'P•rçalar ve yutar; 
._, ,.... 1"•nda bizim sevgili 

yare yapacağız." 

Teneke de Altın gibi kıymet
li madenler sırasına geçti! 

.. ,z 
r>erj Yilvamızı mahv ve 

ile ·~~ eder. Onun için biz 
te,.. ersek değil o ne ia
, "' ol 
'•ter, •caktır. Gene o 
tibi ~iı•Roaıanyay,a yaptığı 
'•a., •11ı tepraklarımıza da 
l ttti". ''•t t gı kadar askeri kı-
)ıh' •nldır ve tayyartler 
d· r, falr 1Ye111 • at ona bir şey 
~o)'Qı ey~z, çünkü ona karşı 
~'•dı •le biıim için bir inti-r.,. 

() ba)d 
ltaa,._ ile· e Bulgar matbua· 
'ttıkı ıde birde ortaya 
ı ltı L• '1k L QJtarafhk ve dost· 

'tııı· ~'•hUir?ınıtnun ne kıymeti 
~'lltılc Bunu da akıl ve 
~'111, ını kaybetmiyenler 
"--.. •ilnler v ~ ona iÖre 

' 111111llar. 

81RRI SANLI 

.B. EDEN 
Londra (a.a) - Avam ka· 

marasında Rem ny Y dair 
sorulan su llere h riciye un· 
zırı B. Eden yeni bir şey 
yok diyerek beyanattan 
imtina etmiştir. 

Rom oyadaki lngiliz sefa· 
retinin geri çağrılması ın 
sebebi, birkaç y evvel Al
m n askerlerinin Romen or· 
dosunu yeni usullerini öğ
retmek için geldikleri holde 
vaziyet böyle çıkmadığı Al
man kurmayı kendi pilinla
rıni tatbik için Romanyayı 
bir askert ftı ittihaz elm•· 
ıindea ileri ı•l•iıtir. 

-----o--
YUNANLILAR 
AVLONYAYA 
11 ilometre 
mesafede 
Nevyork (a. )-Arnavut

luktan gelen haberlere gö-
e Yuu nhlar' sahil mıntaka· 
sında Avlonyaya 11 kilomet· 
re yakl&şmışlardır. Diğer 
t r ft ise T epcdelcne 
24 kilometr mesafede bu
lunmaktadırlar. 

olanda 
Hükumeti 
Bükreşteki elçisini 

aerige· çağırdı 
Londra (a.a) - Hollanda 

hükumeti Bilkreşte bulunan 
elçisini ieri çaanmağa ka
rar vermiıtir. 

• Tenekeci - Merak etmeyiniz, mallarım hep tenekede 
hep bugihı pek nadir bulunan bu çok kıymetli maclead 

yapılaıfbr. 
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Gripten ve soğuk al- ızıl~yın yük
gınbiı hastalıkların- sek hır yardımı ----

Kira bedelleri 
kararnamesi 

--11!11!1--
dan korunma Aareleri Valimiz B. Fuad Tuksal'ın Milli korunma kanununun 

gayri menkullerin kira be
delleri kısmına müteaJJik hü
kümlere ek olarak hazırlanan 
yeni gayri menkuJJerin kira 
bedelleri kararname projesi 
hazırlanmışbr. 

esaslı bir surette tedaYi etmt k, çıkartmak 
ve dişlerin altlarında ve etrafında bulunan 
hastalıkları, irızaları ortadan kaldırmak li
zımd11. Bu suretle ağız kokusuna sebep 
olan imilletin en mühim bir esası ortadan 
kalkmlş olur. 

Ağız kokusuna sebep olan bu birinci 
ağıza aid olan bu sebepten sonra mide, 
karaciğer ve inkıbazdan mütevellid ağız 
kokusuna nakli kelim edecegiı. 

Diş ve diş etlerinden sonra boğazda ve 
burunun civar ve nahiyelerde herhangi bir 
hastalığın mevcud olup olmadığı da tetkik 
ve tahkik olunduktan sonra orada da bir 
ıey yoksa bu defa mide ve barsaklar va
ridi hatır olur. Filha•ıika mide hastalıkla
rında usreti bazım, tevessüü mide ve ka
raciğer nitamamiyetleri neticeei husule ge
len inkıbaziarda gene ağız kokusu görülür. 

Zaten bu herkesin malumudur. Barsak-
• 

larda Yukua gelea me•adı gaita rükiideti-
ni müteakip dil paslanır ve ağızda da te-

effün peyda olur. O halde böyle vak'al r
da yapılacak iş derhal karaciğerin faali
yetini tanzim etmektir. Barsaklar1n tembel
liğiat· izale ederek kalın barsaklarda bü
yük abdestin fazla kalarak vücudu zehir
lemesine mini olmak lazımdır. 

Böyle bu müzmin tesemmümun bir neti
cesi olan dil pashlığını ağı:ıı:. kokusunu gi· 
dermek mümkün olur. Midedeki tahaliili
tın önünü alacak bazı ila,lar da kullar ıJa
bilir, 

Kulak uğu tuları 
Ve ağrıları 

Elli yaşını mütecaviz olanlarda hazan 
hastaları rahatsız eden bu gürültüler zuhfır 
eder. Bu bir kulak ağrısı değildir. Herhan· 
gi bir akıntı yoktur. Kulakta biriken kir
lerle de alikası yoktur. 

Bu doğrudan doğruya kulakta iç damar
ların vaktinden evvel sertleşmesinden hu
sule gt.len bir deveran bozukluğunun teza
hürüdür. Uzun sürer, ve hastaları dediği
miz gibi çok izıaç eder. Ayni zamanda bu 
yaıta tabii olarak başlayan hafif sağırlık
lar da inzımam eder. 

Malumdur ki gene bu doımar katılıkları 
dolayısiyle husule gelen but tageyyürat 
yaşlı insanların kul klarında işitme kudre
tini indirir. Onun içindir ki i btiyarlar bi-

- De• ı:;:u Yar -

Kum•f 11e -.._Mobilya •Boyaları 1tlel4'i 1 
TELEFON: ( . 3 8 8 ,2.) 

ıeylip afetiyle karşılanan köy
lerde yaptığı tetkikler neti· 
cesinde seylipzedelere yar
dım yapılması lüzumu 111er· 
keze bildirilmiştir. 

Yapılan bu teşebbüs neti
ceıinde Kızılay umumi mer
kezi vilayetin emrine 3000 
lira göndermiştir. 

Ankara ( a.a ) - Kızılay 
umumi merkezinden bıldiriJ
miştir: 

lzmirdeki s~ylipzedelere 
yardım için evvelce gönde
rilen 2000 lira, 95 çadıra 
iliYeten 60 çadır menemen
dekiler için de 1000 lira 

göndermiş ve Aotakyadaki
ler için de 850 lira sarfedil
mesi için Aatakya şubesine 
emir verilmiştir. 

--------
Feci bir kaza 

-·-
Bergama ile Kınık ara-

11nda arabacı Mustafanın 

idaresindeki bir yük arabası 

köprüden geçerken hayvan

lar ürkerek an~ba devrilmiş 

ve arabanın içinde f bulunan 

beı kiıiden iki kişi ile hay

vanlar bofulmuftur. 

--o--
S47 Lirayı 
aşırdılar 

Seydiköyde tütüncü 70 

yaşında Mustafa Çopur sa!

tığı tütün parası olan 547 

lirayı mantarcılık suretiyle 

aldırmıştır. Tahkikat devam 
etmektedir. 

---o---

BORS 

Milli korunma kanununun 
meriyete girdiği tarihten iti
baren gayri menkullerin 
ticari kıymetleri üzerinde 
gerek maddi, gerekse hu-
kuki bir takım sebepler 
dolayııile baıı tabavvütler 
olmu,tur. 

işte yeni kararnamede bu 
hem maliklerinin hukuki 
tasarruflara, hem de zelzele, 
seylip gibi maddi amiller 
dolayısile tadile uğrayan 
gayri menkullt!rin icar be
dellerinin ne suretle teıbit 

olurı acağı bahis mevzuudur. 

-------
Sıhhat şurası 

-·-
Sıhhat şurası 20 Şubatta 

Ankarada toplanacaktır. 
Şehrimizdeu doktor Hasan 
Başkam bu toplantıya davet 
edilmiştir. 

--o--
Maliyede 
Te filer 

lzmir defterdarliğı Yeni 
maliye tahakkuk şefi Osman 
Nuri Erkanın maaşt 40 lira
dan 50 liraya, varidat mü
dür muavini Bay Ekremin 
maaşı 35 liradan 40 liraya 
çıkarılmak suretile terfi edil
mişlerdir. 

--o,--
Gidenler 

Aydın mebusu B. Nazmi 
Topçuoğlu Aydına, Merkez 

banka11 müfettişlerinden Ha· 

lid Ankara ya gitmişlerdir. 

---o,----
12·38 kuruştan 397 çuval S hh 

üzüm, 6,50·18 kuruştan 743 1 at meclisi 
çuval incir, 39,25 ·44 kuruş- Viliy~t umumi sıhhat mec-
tan 13576 kilo zeytinyağı, Jisi dün sıhhat müdürü dok-

66· 72 kuruştan 578 balyn tor Cevdet Saracoğlunun 
pamuk satılmıştır. riyasetinde toplanmıştır. 

'ELHAMRA sı·namasındaBütüo ızmiri sonsuz hahr•n-ı t il laklar içinde bırakacak olanı 
: eş.9iz ?luezzem bir proğram takdim ediyoruz. : 

i (2s~~&K) 1-Hint Rüyası Tsü::ı~e i 
i 2-Kuyruklu Yıldız Fr5~:ı1~ca J 
:seanslar: Bugün: Kuyıuklu yıldız: 11.15-2.45-6.15-,.45 ı 
ı de Hiot Rüyası: 1-4.30-Sde b şiar. DıKKAT: Hafta- 1 
: nın her gününde ilk scRnslar ucuz halk matineleridir. : ----- ..,. 
S. Ferit Eczacıbaşı 

Kolonya esans, podra, ve kremleri 
Tiirkiyemizde misli olmayan bu en en
fes kokular biç şüphesiz kristal şişeler 
modern ambalajlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizin daima olduğu ıibi ba
tında ıelecektir. 
Banıer itimleril• taklitlerine eldanmaynuz etiaoti ve F •· 

rlt iımiae dikkat. ŞiFA !G~ANESI 

(70) 

Beşinci kolun 
Kendi rolünün ehemmiyetini •S 

için her zaman ben bu emri caıuı f 
sinin en kudretlisi olan Alman 
Bushdan aldım. 

Yahut kaptan fon Bobin verdi· 
Mcnzelden ve Pfeyferden aldığım •

0 
\ 

bu e ri yapbın. lı 

Çünkü bu emirler Amerikanın dl~ 
şehirlerinde ihtilal çıkarmak nıak 
mebni idi. 

Ezcümle Spielman bana bir gün d 
ti; ~ 

- Doktor Amerikanın mermi fabr• 
rındaki amele başılarından bir kıı1111ol~ 
de edebilir de. umumi harpte iagiliS ., 

,, 

rikalarında yaptığı gibi ba mermile~ 
filik m~ddelerinin kuvvetleri ködl J 

1 k 
. . t 

saire katmakla aza tma çareıını . 
edebiliraen senin bugün Almanyad•k•1 
ba ılık rütben binbaşılığa terfi ettir 
tir. ti' 

Ben bu bir derece te. fii de fed• ;il 
Bu tehlikeli işi dahi deruhte eyleoıe 

Gribi buna benzeyen daha bir çolı 
kiyeler söyledi. ıı'j ~ 

Fakat esasa temas etmediği için befr 
rın bir çoğu kayt harici bırakıldı. Bull' -~ 
da Amerikanın en büyük deniz teJIJ: 

dan birinin mühendisleri arasına bit ~I 
yerlettirildiğini ve bu casusun bütil0

1
; 

gemilerinin plinlarını saah saatın• i' ~ 
y11ya gönderildiğini de ifşa etti. fat~tl". 
vetile Amerikan ordusundaki :ı~~~i~ 
isim ve fotoğraflilrının da elde edı f 

1 ·ıe -bu casusların askeri sicil daire erı 1ıd 
idarelerinde memur ııfatiyle nıüst• 
buıuodoklarını da söyledi. • to' 

Deniz ümerası tarafından V aıı01 -
yapılan hakiki bir konferans karar•~J 
kaç saat zarfında Almanyadaki c 1 
merkezine ulaştırılıdğını hatta AIOJ•~ı 
hizmet etmekten istikşaf eden bası ,f 
rikan tabalarıuın cebren Almauy•Y' ;~ 
larak haklarında muhtelif zulm "e f'y 
cezaları tatbik edildiği, AmerikaD /ı 
k larında çııhşan, Alman neslindee 

1 
bir çok mühendis ve ıanatkirların ,4st 
yaya kaçırıldığını, Alınan casuslarıo;e 
pooya casus merkezi ile müDI aç· 
bulunduklarını ve Jıponyaya yüzde ,fı 
karla sahil müdafaa plinlarile d0"ttİ· 
plinlarını satt ıklarını; dillerile izah 'b 

Bir gün, doktsr Gribel inaatıud•ll,ıi 
nurken birdenbire durdu; başını e e~ 
arasına alarak bir (ah) çekti. Bu b•' 
karşı Turru sordu : 

- Ne oldu? ıı 

bu l·fı•' - E. Turru; benim bütüD 
Almaoyadaki id m kar rım imz•11 

olduğunu biliyor musunuz? Eğer 0~ 
size söylediklerimi öğrcnirlarse, i: 
bana tevdi ettikleri bıı esrarı si•',, 
ettiğimi bilirlerse bu talisiz kaf alll

111 t• 
dın ayakları altında yuvarlanacıi•0:,ı/ 
yoktur. Bu felikete erıeç maruJ ~ 
tım tabiidir. Dıyip ifşaa' ının ucu011 

- So11u var ..,,,,,,. 

ı. 

• 
t 



SAHiFE 5 (HALKIN sEsı) 13 Şubat 1941 
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B 1 F CIA 

'' Koc mı 
öldürdüm , • '' ''•ıH· -2- Meğer Vecdinin şaka sü· 

i•ııı ~ ~ecdısini kurtaraca- ıünü Yerdiği sözler de hep 
C •byetle ka iydi. hakikatmış. 

n 
-o-

"- ece .,.. d- d d 
dini eUn uz urma ·~ "-Şu kıza fU kürk ma•- Paras k. k 
t.,.:0nıeden çalışıyor; has- toyu ben aldım,, dediği za- ını ım verece 
dötıü etrafında pervane aibi mao, alay e~miyor, doğruyu Şimali it lyada Miliuo şeh-
Fı~ Yordu. söylüyormuş. rinin San Françiskos kilise-
,,,tı~t doktora, iliç ·· Dün- Cemile, kendi gafletine, si önündeki Sant Angelo 
~itı il P~rası gidiyordu. Dük- itim dına:feaa halde kızı · meydanındaki havuzun ct-
titar da ıh mal edildiği için yordu. rafında fıskiyeden su içer 
titQJj;~,d~i şekilde k r ge- Şimdi çok iyi hatırlıyor- vaziyette brozd n yapılmıo 

Günün b• . d C .
1 

• du ki; komıularından buzı- güvercin beykefü:ri varmış. 
tlilld ırın e cmı enın ları söz tar, onu ikaz et- Geçenlerde bu güvercinleri 
tll•dı~ hırcedecek para kal- meğe çalışırdı. çalmışl rdır. 

O tı Fakat o, bunları hased Mil no belediye meclisi bu 
tı •'-I ınan biriktirdiği pa-O 1t ı11a geldi. saydığı için ehemmiyet bile heykelleri yeniden döktür-

dt l'Qf b 'llt iyi etmiı te tasar- vermemişti. mek istemiştir. San Fr oçis· 

J etnıiı b k d ilk def olarak bir tsksi- kos kilisesi papasının d h 
' QJı~lırdı , an a cüz anı 

,ı.f Y ye atladı. Evine döndü. A- evvci bunları meşhur bir 
,ı,·; ~inıd · ı~ • h k 

---o--
batac 

---o----
Y Zan: 

Kazım Sevinç Altınçay 

işte güoeşin mekan için
deki bu sonsuz ey halinde 
nelere tesadüf edeceği kes· 
tirilemez. Meseli bir s h da 
mu zz m bir atom kütlesine 
rastlamak ihtimali vardır. 

Bu t kdirde korkunç bir 
süratle ey h t eden güneş 
ve .1kadaşları için bu atom 
yığını ile ç rpışa.rak yanm k 
işten bile değlldir. 

Yukarıda bir yıldızl çar
pışm"'nı n mubtvm l olm dı
ğını söylemiştik. Bu atom 
kütlesi bir yıldızdan miiyon 
iare defa geniş o lduğu için 
bu çarpışmanın imkanını 

akıl kabul eder. 

AY TEHEIKESI ıı• llaed ı ınnııeye boyun ey- ıimkir adımlarla hastanın ey eltraşa sipariş ettiğini 
t bilird~ rahat rahat 1arfede- odanaa girdi. öğrenince tahsis t vermeğe Kıy met mesele inde en 

~ 1' Vecdi, uyanmış, tatlı bit lüzum görmemiştir. yeni teori ayın parçalanm -
ri- tiri 11 P•balı doktorları ge- tebessümle karısını karşıla - Sanatkar güvercinleri ysp- ıdır. Meşhur İngiliz Alimi 
ar ... t.ı~t•gili kocaaını kurla- dı : mış, h vuzun etrafına yeri ş· Sir Jamcs Je ns bu ııoxari-
te; 1 •rdi Geldin mi, güzelim? tirmiş, pJtrasıoı almak üzere yeyi en çok müdafaa eden-
i~ h~ttdi~in başucuna, kom- -Sonu var- papasa mürac at etmiştir. lerden biridir. 
r'' ~.,:klldın bir kadını hıra- Fak t bu arad p pas ağır- Ona göre ölü bir dünya 

taıet 0 g6a bankaya git· 1940 y·u· u·· N ca b st.ı nıp varıni yoğunu oıau eyf kütlesini toplu bir 
6ı:ıu t k~rar verdi. Haata ilaca ve doktora vermiş ol· halde tutmak kabiliyetini 
dt llıtıın diye para bahsini RE OL T Si duğund n san tkfira: "Allah gittikçe kaybetmek-edir. Bir 
orı:çh•dı. Aman yarabbi! bana ben de s na!,, diye vakit gelcektir ki ayda çat-
1tıd 11 bankaya 2idi~ ne 65,434,069 ki O cevap vermiştir. laklar peyda ol cak, günün 
&aı'1ı~ tüç geliyordu. Böyle Sanatkar ne yapacag-101 birinde bu çatlaklar genişli-
di. ...tleleri hiç beceremez· lnbis:arlar idaresi hazırla- y rck ihtiyar peykimiz par-

dıaı bı"r istatistikte geçen şaşırmııtır, Bu esnad od - 1 
A • ça anacaktır. 
C'\klı d · t••t.. b ı- - nın kapısı açılmış_ve _içeri-• ermezdi. aeneoın u ua ma su unu Bu küçük paçalar ayın et-
~öı * • * teıbit etmiştir. Bu istatiıtiğe ye papasın eski bir talebesi r fıııda bir hile, dahıı doğ-

• r •d 1 1 bankadan göre geçen 1940 senesi olup sonraden zenginleşen b. k k h b lk 'Yrıfdı'" ım ara ru u ır u a , y ut · a a 
Rtf gı zaman saat üçü umumi tütün rekoltesi 65 bir adam girmiştir. Bu adam h sal edecektir. Yani ay tıpkı 

'81!ordu. milyon 434,069 kilodur. Bu bronz güvercinlerin yenisini Zuhal yıldızına benziyecek. 
"eı:a~~üıı feci hakikatı öğ· mahsul 76,043 hektar, 48 yaptırm ğı nezıetmiş imiş. Bu halkasiyle y, geceleri 

ışti. ar ve 14 metre murabbaı bir Şimdi muradi basıl olduğun- o kadar muhteşem bir man-
~... saha dahilinde 123,940 ekici d r . f 8 bor,.

1 
a §Öyle dursun, üıtelik an parHını ge ırmış ır. u zar arzedecektir ki seyrine 

• u ld t rafından yetiştirilmiştir. ti 'bt'I Af h il d"I · t• d t6ıt 0 uklarını kendisine ıur e 1 ı 8 e 1 mış ır. oyum olmıyacaktır. 
tr · 1 Viliyet itibarile belli başlı d 

holloJ nıış erdi. Bir takım istihsal mıntakalaranda elde o-- Mebt pli geceler ünya-
A •r, senetler• Bı·r nehr· 433 mız sisli bir gündüz gibi ( C'\tt '- ··• edilen rekolte mikt rları 

tD ) .. t 1" tereddnde mahal ydınlık ol c ktır. Fakat bu 
"illa, şunlardır: 
~ b• d f şairane güzelliğe mukabil 

" fe .. lımir vilayeti: 16,204,503, ın a ge- d - dü b-
~•hııı ~ıı ıuydu ki bütün M . .1A t' 10 790 624 üuyaya, gece gun z u-
Jıtdıı elı gülünç hali biliyor· anısa vı aye ı: ' ' ' k yüklü küçüklü taşlar yağa· 

Samsun vilayeti: 7,829,760, ÇeD YI ÇI c ktar. 
~eo.t Mugv la: S,808,992, Trabzon -o-

o · . 6 
' o sakin o sessiz, Arzımıza düien bu y paı-

ko~~•tııad ettig-i,' senelerce viliyetı: 3•730•741 • Tokat: Avuıturyad Tun" s hı·- l d k d b .. 
"-. \'e I 3 milyon 271,4,6, Buran ... ç arı arasın a o ar u-

Vecd· . ev it gibi saraldığı )indeki Mariaposcing şehrin· yükler! olacaktır ki her glln 
d 111 3,246,65,, Kocaeli: 2,587,326. b' ld 
•ıa b· . en sinsi çapkınlar- Balıkesir: 2 milyon 211,661 , de garip ar yı önümü me- yeni yeni şehirle mahvola-

BAZI İKEN, 

K A 
Kısa boylu olmakta 
B kın neler sezilir: 
Kalabalık yerlerde 
Kıs boylu ezilir .• 

Bir hendeğe düşerse 
Çabucak lıurtulamaz 
Randevösü olursa 
Sevgilisi bulamaz .. 

Kısalık pek fenadır 
Hem Bayanda, hem Bayda 
Bir haftalık menzile 
varırlar ltı ayda .. 

Kıs boylu olandan 
Eğer uzunsa karı 
Her kavgada soy adı 
Olur bir .. Yer mantarı,, .• 

Eğer şaka bulmazsa 
Sözlerimde her kısa 
Belki boyu uzP.lır 
Se!;I rından asıl1a .. 

BA TMAZDIKEN 

üf sumuzun 
a ttırı masını 
temi için 

-----o·---
Memleketimizde evlenen

lerin çoğ ltılmasını için bir 
kanun liyıhası hazırlanmak
tadır. Nüfusumuzun artırıl-
masını temin gayesile hazır· 
1 nmakt ol a bu liyıhanıa 
es ların göre, bundan 
onra evlenecek memurlara 
ikişer ylık nisbetinde kefa
letle av ns verilecektir. Ser
best memleketlerdeki vatan
d şlard n evlenecekler de 
muhtelif şekillerde maddi 
y rdım imkanları derpitı 

edilmektedir. 
Liyıh d , doğan çocuklar 

için prim verilmesi de ayrica 
teklif edilmektedir. 

ıymetli bir 
san'atkirı ~ •rı imiş. Malatya: 2 milyon 12,134 rasimle kutl nmıştır. Nehrin cak, ormanlarda ve mamu-

k Pıttaına ı k ·ı 8 1 ı 979 47 A d bir sahilinden öteki snhiline relerde muazzam y ngınl r MUşterllerl her yerd •dıaa n a ma gayesı e o o: , , 8, y ıo: 
•ttırd ı~ dişinden tırnağından 1,084,303 kilo tütün istihıal insan ve eşya t şıyon bir basıl olacak ve yeryüziinde arar ve bulur 
lıt 111, •ıı Parayı bankaya ya- etmişlerdir. kayıkçı otuz senelik fa liye- yaşamak mümkün olmıya- Büyük meharet ve müı· 
llait! ı, bıetresiDe yedirir- Bütün rekolte memleketi· ti esnasında nehri 433,000 c ktır. Bu 21uretle ins nlar teriterine karşı gösterdiğ 

"l'· miz dahilindeki 3971 köyde 8efa geçerek rekor yapmış- düny tarının en sadık pey- naı:ikine mu meleleri ilt 
d~d· .. ·~•ret için gidiyorumj" istihsa! edilmiştir. Izmir tü- br. kinin kurbanı olacaklardır. herkesi memnun eden Av 
diiiıgk köylere gitmez, ıev- tün piyasasınd tütünlerimiz Yaz kış demeyıp senenin B / T T / _ rupa terzilik mektepleıin 
)İrllıi 1•d11ılarla kapanır para büyük bir rağbet görmüş her mevsiminde ve h:ıtti den diplomalı terzi B. Ki 

V '· olduğund n yakında açılacak buzl r içinde nehri daima zım Ş ngüder terzihanea 
ttı~t:tı:~•.rı~ıııı şüphelendir· olan Samsun piyasasında d geçmiştir. On beş sene ev- Jş k Kemeralbnda Meserret ote 
tıııd ıçın borç alıp " ka- tütünlerimizin iyi müşteri vel buzlar kayığını hp gö· lzmir Memleket hastaneııl karşısında (67) numaralı dı 
t' llJı". diye gösterirmiş! bulacağı aöylenmcktedir. türmüştür. Son dakikada Rontken mütehusm ireye n kletmiştir. 
ı l' , buz kıran römörkörü imda- Rontken ve Elektrik tedavial işinden memnun 

DıYY • d Telefon ı d t' erek b t k y pılır. ikinci De. ier Sokak l ı q a e SJnemaSJD a 36-46 ı ına ye ış oya ıoı ur- 2Q N o TELEFO N. 15 2 müşteri erinin onu yeni ate 
, B tarmışlardar. yesiode de bulacakları mı 
~ t•roı l u hafta Fransızca söılli 2 filim birden ı .. " •••••• .. •~•••••••••• •••••• .. • c• .... •• .... ~ h kk ktır. 
ı fc\'k ,, 0ınbard ve Kay FraDtJi11

n Gıra Grant ile ber her: ı A tı üya olo yası ! •• • .................. .. 
:} .;, de b=r tanda yarattıkları. : t • y•• k •• • 
t ... ~alb ) Kubkaha kralı Bacb'ın Tania : ; İımiri Kolony siyle meşhur eden . ECZACI KEMAL ı r U e gOD~ 
ı2 c SiZi &rlFt•dor •e G zinode P ris r vüıü% t AKTAŞ'ın ş beserlerinden ı •m Büyük Ş• 
ı ... • • M r 1 . 2-5-8 15 Pa- ı • H . L A .. L [ C Z A N [ S . ı lver 1 filmi Tnrk 
....,i~=8~Q~J~Q;;l:J:D:..:JÇ: Jee! ıa~ ;:ne;· 12,30 d 'batlar ı i 1 1 : sözlü - Türkçe musiki 

Q ~ .............................. , ......................................... . 
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RADYO 
~-~~ 

GAZ E TESIND El 
Radyo gazetesine göre, 

ıiyaıi faaliyetin ağırlığı iki 
noktada toplanmıştır : 

1-Bata Akdenizle alikalı 
olarak ispanya ve Vişinin 
vaziyeti. 

2-Doj'u Akdeniıin vazi
yetile alikab olarak Balkın
lıran vaziyeti. 

iki haftadanberi Almanya 
Lavali kabineye alması için 
Viıiyi tazyik ediyordu. Bu 
tazyikin doğurduğu buhran 
Darlanın hariciye nezareti
ne geçmesini mucip olmuş

tu. 
Bunanla beraber buhranın 

ortadan kalktığı aşikardır. 
Laval kabineye girmedikçe 
ve Almanyanın anladığı 

manada bir iıbirliği tee11üs 
etmedikçe Alman tazyiki de
vam edecektir. 

ispanyanın vaziyetine ge
lince : General Franko Fran• 
11z topraklarından ltalyaya 
geçmiştir. 

Bu ıeyahatle alakalı ikin
ci bir nokta mareşal Pete
ain de Kan şehrine gitme
ıidir. 

Kan general Frankonun 
italyaya giderken ve döner
ken reçeceği bir şehirdir. 
811 bale göre mareşalın ge
neral Franko ile görüşmek 
&zere Kana gittiği tahmin 
ediliyor. 

Son haberler general 
Frankonun Romada Musso
lini ve Papa ile lgörüıtüğü
aü yarın da lıpanyaya dö
neceiini bildirmektedir. Ha
riciye nazırı Serano Sunner 
kendisine refakat ettiğine 
16re, mumaileyhin Berline 
(İttiği hakkındaki ıayialar 
tahakkuk etmemiştir. 

BALKANLARDA 
Balkanlardaki vaziyet hak

kında İngiliz kaynaklarından 
bir çok haberler gelmekte
dir. 

Royter, Bulgaristan• tren 
dolusu aıker geldiği habe

. berinin ihtiyatla karşılama

ııaı tavıiye ediyor. 
Her halde şuraıı muhak· 

kak ki lagilt ~renin Roman· 
1• ile münasebetlerinin in
kitaı, Bulgaristan üzerinde 
tair yapmııtır. 

Berlin bu inkıta münase· 
hah general Anteaeıko 
Romanyada asayişi iadeye 
muvaffak olması gibi garip 
bir sebebe atfediyor. 

lngilterenin Romanya ile 

münasebatıni katettiği Ro
manya halkına bildirilmemiş
tir. Mamafih bu haberin 
a;ızdan ağıza şayi olduğu 
muhakkaktır. . 

Bu inkıta Moıkovada na· 
ııl bir tesir yapmıştır, he
allz bilinmiyor, 
Moıkova sükut etmekte· 

dir. 
lagiliı gazetelerine göre 

Alman aıkerleri Bulgarista
aı iıgal etseler bile Sovyet-

[AXtkıN stsi] 

Gazilere ddesın- BiTLERiN 
HULYASI 

de leci bir cın 
----11!1----

ALI, SIVACI TURAN 
l\1IYI ÖLDURDU 

yet Çan;kkaıe ve 
Cebelüttarıka 

FEH- Hücum edecek imiş 
Dün gece saat 21 de Ga

:ıiler caddesinde kahvci Ham· 
dinin kahvesi önünde çok 
feci bir cinayet iılenmlştir. 

Vak'a mahallinde yaptı

ğımız tahkikata göre Hasan 
oğlu 23 yaşlarında Turan 
Ali dün g ece kahve önünde 
dururken eskideoberi &rala-
rında geçim ·izlik bulunan 
Yusuf oj"lu 22 yaşında sıvacı 
Fehmiye rast ~elmiştir. Ara
larındaki eski gin yeniden 
canlanrak kavgaya başlamış
lardır. 

Febminin üzerine altı defa 
ateş etmiş ve kurşunlar 

Fehmiyi delik deşik ederek 
ölümüne sebep olmuştur. 

Bu ~snada kahvede bulu-
nan halk silah seslerinden 
heyecana kapılarak dışarıya 
fırlemışlar.!a da katil Alinin 
elinde t ab nca olduğa hal
de kaçtığrnı görmüşlerdir. 

Hadise mahalline derhal 
zabıtamız yetişmiş ve kaçan 
katil bir iki saat zarfında 
silahı ile birlikte saklandığı 
yerde yakalanmıştır. 

Ali hemen hamil bulandu- Cinayete müddeiumumilik 
ğu GoJt tabancasını çekerek vaziyet etmiştir. --ZABITAMIZIN PARJ_.AK 

BiR MUV AFFAKIYETI 
----llıll 

Tehdit mektubu gönderen hemen gakalandı 
Halkapınar iplik fabrikası 

genel direktörü bay Bernar 
Tirikeı'e alkopon imzasını 

ve bir tabanca resmini teıi-

yan 300 lira •ermediji ve 
polise haber verdiği takdir
de kendiıini öiümle tehdit 
eden bir mektup gönderil
miştir. 

den fazla işçiyi de daha çok 
büyük bir şefkat ve ihti
mamla idare eden bay Ber· 
nar Tirikese bu tehdit mek-

tubuuu göndermeğe diret 
eden şahısı uyanık ve f al 
zabıtamızın 24 saat zarfında 
meydana çıkardığ1nı mem
nuniyetle haber a dık. 

idare ettiği müesseseyi Polisimizin bu parls k mu-
berkesia takdir ettiği büyük vaffakiyetini can ve gönül· 
bir dirayet ve muvaffalliyet den takdir ve tebrik ede-
ve hizmetiade çahoan 2000 riz. 

lspany gaze-IITAL YANLAR 
teleri ne diyor AFRI KADA 

Loadra (a.a) - Londrada 
münteşir " Deyli Ekspres ,, 
gazetesinin kaydettiği bir 
şayiaya göre Hitler Cebe
belüttarıka hücum için Fran· 
kodan müzaheret teminine 
çalışmaktadır ve Mareşal 

Peten de Alman kıtaabnın 
işgal altında olmıyan Frau
sız arazisinden geçmesini 
kabule davet edilmiş(ir. 

Berlin bitaraf mahfillerin
de hüküm süren bir fikre 
göre: Hitlerin itk baharda 
Cebelüttarık ve Çmoakkale
y~ ayni zamanda hücum 
ed'!rek ingiltereye de kntle 
hal nde hava baskınları yap
mağa tevessül edeceği zan
nedilmektedir. 

--oı--

GI. FRANKO 
ile Mu olini 
arasındaki 
konferans 
--o--

Züzib (a. ı)-Royter bildi
riyor : 

lıviçre ajansının Viıiden 
aldığı habere göre General 
Frankoya hariciye nazırı 
Sunnerde refakat etmekte
dir. General Franke avde
tinde Kan şehrinde Mareıal 
P eten ile görüşmesi muhte
meldir. 

Londra (a.a)-Husu•i bir 
muhabir Berlinden bildiri-
yor: 

Burada alınan bir mallı-

- -- --ııııım-- mata göre lspanyol devlet 
Mulrid (a.a)-Bura gaze- 1000 T reisi general Franko bugün 
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MATBUA1 
Hülasal~!! 

ULUS: 

B. Çörçilin hita j 

Falih Rıfkı 1-1 
Geçen sene bu za 

Avıupa lntaaında 

mikyasta hareketler 
ğıoı ilk defa haber f 

Bay Çörçil, önümüzdeki 
mevsiminde harbin 
bir şiddet alacağını ve 
kurbanlara mal olac 
söylemektedir. Fakat b 
ihtimaller karşısında 
kurtarıcı disiplin vlf 
Vazife ve itimat! Müct I 
vazifesi ve zafer itimadı 

B. VILKI 
DiYOR Ki' 

-----
Almanya in 
tereyi istil 
etmeğe mil~ 
tedir de~il 

Vaşiagton, ( •·•) -
Vilki mebuaan medilİ • 
dün fikirlerini bildirlll 
B. Vilki her ay lngilt . 
S 10 destroyer verilme• 
ısrar ederek bu yardı ~ 
doğrudan doğruya ve ıiir' ~ 
yapılmasını da ilive ed• 
demiştir ki: 

"- Bu yardımları ı• 
bar ve yazdan evv"I f' 
mağa başlamalıyız. Al 
ya, lngiltereyi iıtili .. ~ 
cek bir kuvvette del1 

lngilizler her bakılll 
Almanlardan çok üıtBO 
lunmaktadırlar. . ' 

lngiltere hükümetı 
milyon sipariş "Verlll 
Kanun çıkar çıkmaJ il'' 
miktar bir misli artac•lı teleri dün yazdıkları yazıda 8 yyare Sanremoda Mussolini ile 

ispanyanın ve Avrupanın k b t t • ı buluşacak ve yarın tekrar --o--
8 y e ı e r hareket edecektir. I! 

vaziyetini tetkik ederek iı- Lonra (a.a) _ Müstakil R A D O ~ 
tikbali emniyetle bakmak Kahire-(Londra radyosu 

8.15) Resmi teblig" : Fransız ajansı bildiriyor : Tekrar şı•dde lizım olduğunu yazarak di- Mareşal Petene, Mussoli-
yorlar ki : ltalyanların Beeioa tayya- niye ve söylendiğine göre J~ 

" Bütün ispanya milleti re meydanında terk ellikle- belki de Hitlere mülaki ola- bombal&IJP' 
bir kitle halinde ve sulha ri 86 tayyareden mada Af cak olan general Franksnun --o--
itimadla bakmaktadırlar. rikada umum kayıpları 1000 seyahatı, Balkan ve bata Kahire (a.a) - Uı•. 

Bütün tenkitler bir saat tayyaredir. Avrupa vaziyetlerine matuf lngiliz hava kuvvetler• 
içinde nihayet verilmiştir. alikadarlarda tam bir mu· ---o-- savat tesis etmiştir. rargihından: 
ispanyanın hayati meseleleri D R d d t• 

H Siyasi ve diplomatik mah- ün a os • ası 
için lspaayol milleti Gene- atf IUStUVft b b d d·ı ·ctit· filler, Balkanlarda esen fır- om ar ıman e ı mı,. 
ral Frangoı\UD emirlerine b b · t d ... 

F r a n S 1 Z 
tına avası ile atı Avrupa- rıça ayyare mey 

her zaman hazırdır.,, daki esrarengiz mücadeleler bulunan 3 tayyare at 
---o--- K ti • arasında bir münasebet bul· miştir. 2 tayyareıni• 1 Romanyada u v ve erı mağa çalışmaktadır. alçaktan uçarak ask~~. 

7545 
tevkıf 

kişi CenubiTrablusa girdiler Aske-;e o--giden !:~;~:. miır.ı,ö. •1·~· ,, 
Arnavutlukta aıkerı ed•) • Londra (a.a)-Hür Fran- •• b ) t• :ı I mJŞ sız karargAhı bildiriyor : ZUrF8JD O?Ç &rl lar ve diğer depolar .,,JT 

Bükreş (~ . a):-d~abili vazi· Hattı üıtüva Fransız kuv- Ankara - Askere alınan lara uğramış ve tam 
1 

f
ye dte sonk _yırmı odrt ıa9a~kzar vetleri cenubt Trabluıa gi- çifçileı in Ziraat bankasına ler kaydolunmuıtur. /.~ 
ın a sü urıet var ır. u • 1 b 1 t T • • Habeşistanda Adiı·/t~ 

t t k.f d'I 3428 k' rerek 600 kilometrelik bir o an orç arının ecı ı ıçın tayyare meydanı da ~ 
reş e ev ı • ten ı· h . 1 t . 1 d. 

8
. br kumetçe bir kanun liyi- tt? 

·d g27 . b t b k 1 sa ayı ışga e mıt er ır. ır ı b. alar şı en sı ser es ıra ı - hnıı hazırlanmıştır. Bu liyi· anmış ve ın 
m••hr Bükreıa askeri mab- çok tayyare meydanları ve h k l 'f ·ı . edilmiıtir. --

"" • Y a, aı ere a ınan çı çı erın ,. ~ 
keme.si 3 kişiyi yedi seneye askeri hedefler bombalan;nış terhis edildiktan ıonra borç- Asmarada 5 italJ' r 
24 kiıiyi 7 aya ve üç kiıi- ve düımana ağır zayiat ver· farını ödemeleri eıaııoı ibti- yareai ateıler içiad• 
yi de berat ettirmittir. dirilmiştir. va ekteJir. dUşllrülm&ttür. l 

ler itiraz seıi çıkarmıyacak
lardır • 
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