
esi 
Sabib, Nepiyat 
Amiri ve Bq 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 1,5 Lira 
6 Aylık 4 ,, 

SAYISI (100) PARA 

(Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 
z ı & a ., 

Maliye Vekili
mizin beyanatı 

--111m--
Maliye vekili Fuat Aj'rab 

Milli piyaogo idaresinin fa. 
aliyeti hakkında beyanatın· 
da şunları söylemiıtir. 

- Milli piyango idares; 
1940 takvim yılı bilinçoaunu 
vermiştir. Geçen yıl zarfın
daki hasılitt ve safi kirda 

mühim bir inkişaf vardır. 

Avrupa harbinin en buhran

lı devrt:sine tesadüf etmesi
ne rağmen Milli piyanio 
hasılatındaki bu inkişt.fı hal 
kımızın yüksek alakasına 

borçluyuz. Halk bir piyango 
bileti alırken Milli Mlldtfa

aya yardım ettiğine de ka
nidir. 

Piyangoyu d(!vİr alın Ma
liye vekaleti bu işi azami 

r ndımrUıla idareye ehemmi
yet vermiş ve iyi n tic ler 
almıştır. 

Milli Pıyaugonun bir se
neli safi karı 2.620 312 Iİ· 

adır. 

1 
H 

G L 
e • 

rıcıye n zırı 
--o--

ıNGıuz MOTORLU vEı rıv ADE KUVVETLERiNDEN sıR GÖRÜNÜŞ - ile G eneı ıurrmau 
B .. ··k 8 •t ı Başkanı Mısırda 

YUGOSl ... A V uyu rı an·r,,Japonyanı1n ---o---
Hariciye nazırı ya kuvvetle i!TAVASSUTU MUTEBER 
Budapeşteue Gidigor Mütemadi gen nerligor. ~o L M ı Y A c A K " __ .. _ 

Budapeıte, (a.a) - Havaı 

ajansı bildiriyor: Yugoslav 

Hariciye nazırı B. Mark oviç 

gelecek hafta Budıpeşteye 

gidecektir. Markoviç Buda

peştede 2 glln k11Jacak ve 

Macaristan dahilinde bir se

yahat da yapacaktır. -----
YUNANLILAR 
200Esir aldılar 

-o-

Ati na, (a.a) - 117 numa

ralı Yunan başkumandanlı· 

ğının tebliği: 

Harekat muvaffakıyetle 

devam etmektedir. Düşman 

mevzilerinden çıkarılarak 

püıkürttilmOş ve 200 esir 

abnmıtbr. 

Esirlerin arasında subay

lar da vardır. Tayyareleri

miz düımın tecemftleriai 

hombalamıılu ve beı te 

ltalyan tayyueai dDıDrmftı 
lerdir. 

----am--
Kahire (a.a) - ingiliz ka

rargahının tebliği: 
logiliz piyade ve motörlü 

kuvvetleri İtalyan Somalisin
de Jala nehrini- geçtikten 
ıonra ileri hareketlerine de
vam etmektedirler. Düşman 
her taraftan tarddedilmek· 
tedir. 

Maga şehri zaptedildikten 
sonra bu mıatakauın temiz
lenmesine devam edilmek
tedir. Düşmandan '00 den 
faıla esir ve mnhim miktar· 
da ganaim alınmıştır. 

--111111--

Madrid (ıs.a)-Bura gaze
teleri Uzakıuk meselesinden 
bahsederek diyorlar ki : 

Japonyaaın Uzakşarkta 
yapmak istediği ıulb tavas· 
autu muteber ulam z. Zira 
Japony mihver devletleri· 
nin müttefikidir. 

"Y ı,, gazetesi de şunu 
ilave ediyor, Japon teklifi 
ıüpheli bir hava yaratmıştır. 
Bunun için Japon tavasıutu 
tarihte de kıymetsiz kalacak
tır. ----

ITALYANLAR SELANIGI~ 
Midilli ile Prevezegi Boşaltılacagı 
B b 1 d 1 hakkın.da ha

om a a ı ar 
Atinı (a.a)-Düşman tay· 

yareleri dün Preveze ve 
Midilli adası üıeriııe bomba 
atmışlarsada basar yoktur. 

--mm--

herler yalandır 
Atine, ( a . a ) - Atina 

ajansı bildiriyor: Hükumetin 
emrile Selinik şehrinin ı~vil 
halktan tahliyesine bışlau-

MALTADA ASKERLiK 
dığı veya böyle bir tabliye· 
nin emredildiği· hakkında 
Roma radyosunun yaydığı Malta (a.a) - Va1ii umu

mi neşrettiği bir kararname
de 18 - 45 yaıı arasındaki-

haber yalandır. Selinik hal
kında düımana karıı miica-

Kahire (a.a)-lnıiliz bari· 
cire nazırı bay Eden ile ı•· 

nel kurmay başkanı general 
Vil Kahireye varmıılardır. 

Söz ıöylemeğe ıelibiyattar 
bir zat demiıtir ki : 

"Nil orduıunün büylk 
muzafferiyetindeJı ıonra ai
yaai ve askeri vaziyetin bir 

daha gözden geçirmek za· 
manı şüphesiz gelmiıtir. la· 
giltere hükumeti Mısıra ha
riciye nazırını g6ndermekle 

bu vaziyetin ehemmiyetini 
göatermiıtir. 

Harp kabinesi doirudan 
doğruya haber almak iıt•· 
diği meydandadır. 

Bay Edenle general Vil 
ilkbahardan evvel Hıbeıiı· 
tanda, Eritrede, Somalite 

vaziyeti gözden geçirecek· 
lerdir. 

Amerika hükumeti b8tihı 
mihverin taarruzlarına kartı 

duracak milletlere yardım 
edeceğini bildirmiıtir. 

Kahire - Londra r•dyoıu 
8,15 reımi tebliğ: 
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~DOITORUN KOŞESI---
' 1 

-- Şehir Haberleri 

C. H. P. Konferanslarından: H Ik • d 
1 

• • • A a · evın e 
,Wemleketımız ıbbı bir onfe ns 

1 

nebati mahsülle
• 

rı [!} hakkı da 
Tarihçe; 
insanlık ilaca hangi zamanda başladı: 
insanlık kendisini ihata eden tabiatt 

hastaların acılarını teskine veya ted •İ 

1 
edebilen, madenler, hayvanlar ve her şey
den evvel nebatlar bulunduğunu öğrendiği 
zaman yukarıda adları geçen tıbbi mah· 
ıuJlerini diğerlerindeo sıhhat ve dikkatle 
tefrik etmek için çabaf m k ihtiyacını hitı-

1etmeıi tabii idi. Biı kol ye tasavvur ede
biliriz ki iptid i ins o klitleleri arasında 
bulunabilen uyanık kaf tar müş behet mfi· 
nasebeti aramak şartiylc şn veya bu has
tahği tedavi edebilen nebati r bulunmuş 
ve1a mevcut ise o zamana k dar tedavisi 
henüz mümkün olmay n hastalıkların te
davisini veya biç olmazsa seyirlerini hafif 
ııeçirtebilecek nebatların da bulunması ih
timali mevcut bulu duğunu ve bu sebep· 
ten bu gibi nebatları da aramak lazımgel
diiini düıünmüş olduklarını kolaylıkla ta
savvur edebiliriz. işte bu ıırad ilmi tahar
riler baılamış bulunuyor. 

Teferruat itibariyle eski in1anların tıb 
-.e ecıacıhk sahalarındaki malümatları ted· 
ricen ne suretle geniılemiş ve derinlcşmiı 
olduğunu bilemeyiz. Likin insanlığın tarih
ten evvelki ç ğdan tarih ç ğına reçerken 
bu sahada bir çok hakiki malumata malik 
olduiunu bize eski y zıh bideler göıter
mektedir ki tarih çağı esasen bu abideler· 
le baılar. 

insanlığın bu sahada yüksek kültnr ıe
viyeaiae çıkmaksızın bir çok malumata sa
hip olabileceğini de henüz bugün yaııyan 
iptidai ırklar göstermektedir bu tabiat ço
cuklarının ne ka:I r emin bir t bii sevk 
ile yenilecek ve zehirli ve tedavi edebilen 
fiziyolojik te irıiz tabiat m bsullerini bul· 
muı olduklarını hayretlere değer. 

Bir ırk n kad r iptidai ise tabiat ha· 
dinleri hakkındaki tas vvuru o k dar ba
ıit ve çocukçadır. Bu tasavvur bütnn ta
biatı doium, hayat, mücadele ve tahrip 
etmek ıuretiy]e tahrik eden kuvvete, ve 
bütün mütemadi olarak ardı arkası kesil
meden gelen yeni hayat ve ebedi tahribe 
rağmen hey'eti mecmuasını şayanı hayret 

bir derecede düıende tutan isimsiz tasav· 
vura ıığmayau meçhule vukuf keıbettikçe 
derinleşir ve örselenir. 

(!] lstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Farmakagnozi Doçenti N119it Baylay tara
fından .• 

- D• amı •ar -

H lkevinde yarın öğleden 
sonr saat 16 da tarih öğret
menlerinden Tarık işitmen 
tarafından "TDrk medeniye
tinin cih na yayılışı,, bir 
konferans verilecektir. 

---o---
San'at 
Okullarında 
Sanat okullarında ders yı· 

h içinde yapıl n siparişlerin 

talebeye dağıtılırken müfre

dat programını ıı göı.ünn nde 
bulunduı nlmadığı ve çok iş 

yapmak ciheti ae gidildiği 

anlaşılmıştır. 

Maarif vekilctinden gelen 

bir emirde derslerin ihmal 
edilmemesini bildirmiştir. 

--o---
SPOR HABERLERi 
Pazar günü yapılacak 

maçlar şunlardır : 

ikinci takımlar: Sabah sa· 
at 12 de Altanordu-Göztepe 

hakem F ruk Kantaroğlu. 

Birinci takımlar: Saat 14 
de Ateş Demirspor hakem 

Mustafa Balöz, yan hakem
ler Osman Erengin, Aliet-

tin Kazanova, sa t 16 da 
Altıoord • Göıtepe hakem 

Esat Merter, y n hakemler 
Oıman Ereogio, Fehmi Erif 

--o--
Asker ilel ri 

Fili askerlik hizmetini ifa 

etmekte olanı rın muhtas 
aileleriae de yardım edilmesi 

lüzumu likad ul ra tebliğ 
olunmuıtur. 

--o--
BORS 
17,50-21 kuruştan 115 

çuval üznm, 6-l 5 kuruştan 
115 çuval incir, 21,50-22 
kuruştan 250 çuval fasulye, 
11 kuruştan 24 çuval merci-

mek, 8,50 kuruştan 100 ç1l· 

val kum darı, 66-73.50 ku· 

ruştan 140 balya pamuk sa
tılmıştır. 

V. U. Me Iisi 
Topla dı 

Vılayet umumi meclisı, 
bugün öğledan sonra saat 

14 te vilayet salonunda top-
1 anıştır. Muhtelif encümen-
lerden mazbatalar ve evrak-
12r müzakere ediJmiıtir. 

--o--.....-

ızam k 
Hastalıiı 

Son zamanlarda Güıelya
h ve Karşıyakada çocuklar· 

da kızamık v kalan çoğal
mıştır. Ekseri evlerde ço-

cuklar kızamık hastalığın· 
dan yatmaktadırlar. 

--o--
Zeytinya~ı 

Fiuatıarı biraz gökseldi 
lngiltereye !atılmıt olan 

5000 ton zeytiııyağının tes
limine başlanmııtır. 1eytia 

yağı fiatı kilo baıında iki 
kuruş yükselmittir. 

--o--
VALiMiZ 
Valimiz bay Fuad Tuksal 

dün s bahleyio Bergamaya 
gitmiş ve orada tetkiklerde 

bulunarak akşnm lzmire av· 
det etmiştir. 

--o---
Belediye 
Reisimiz 

· Belediye reisimiz Dr. Beh
çet Uz bugiln aabahlin şehir 

dahilindeki belediye inşaat· 

larını gözden geçirmişdir. 

--o--
Türk - Fransız 

Ticaret anlaşması 
temdit edildi 

Türkiye ile Fransa ara· 
ıınd mevcut ve seyriıefain 

muk velesioe müzeyyeJ tica
ret, kontenjan ve tediye 

anlaşmaları 30· 6·941 tarihine 
kadar temdid edilmiştir. 

................ . ...... et ......................... .. 

j! 941 OLONY Si i 
J 

ı Eczacı K. KAMiL KTAŞ'ın ı 

ı ŞAHESER/ ı 

f HİLAL ECZANESi i 

Kumaı o•; Mobilya Boyaları ••tJi 
TELE/rON: ( 3882t 

... . ............. :> ................. ~ . .............. .. 

----------------------------------------------: Matinelerden ltlb ı 
ı 
ı 

ı 
ı 
ı .. 
' • 

ELHAMRA Si emas nda 
Dlinyanın ea ş6bretli iki dans yıldııı./ 
FRED ASTER - ELEANOR POWEL 

ı 
ı 

Siuemacıhğın en çok para sarfettiği en muhteıem filmi ı 

!BROADV AY MELODY 19401 
ı Harikalar ŞahNeriade ı 

ALMA 

Ve Almanlarii1--Pef nl Bıralf.. ~ 
• mıyan lnglllzler 

(76) Ya:an: Halil Zeki O~ ''bl 
·~ı. 
~iç 

Santa Vanırer 
kimdir? 

'•iıa 
iaıe 
ly, 

- Ben meseleyi değiıtirmeje çahı~· i , 
Fakat herif . olanca ciddiyetini takınır•~ t 111 
şunları söyledi: ı l'r, 

- Hayır öyle değili Siz ondan çok t•f ••. " 
ler öğrendiniz. Binaenaleyh şimdi ıiıiD bel p,k,t 
şeyi bilmeniz lnıumu hissettim. Bu suretli a lllQ 

siz de bizim gibi dilinizi tatmağa mee'o' ~ ı 
olacalııınız. s~a sizin keıfettiğiaiz kiıo~· fı 
yim. Ya siz, siz ... Siz ... Sizde bana muafi' ~ " 
olacakıınızt •• 

- Bunun ü &etine ben de kızdım. O•- ~~tll 
teklifini reddettim ve kendiı.ne kapı clı't.tiıa 
ıarı çıkması emrini verdim. 1••b 

- O iıe kapı dışarı çık•caiına bil tt•bı 
kahkaha kopardı. Beni tehdide baıl•"'"llı1a 
Almanyada eb'!veynim olduğunu, eğer kef~ •fr 
disine muti olmazsam onlara esir mu•lll''i 
lesi yapılacağı aı hatti belki 6ldür1Uece~· ~. t 
)erini söyledi. 

- Ne sonr • 

- Sonrası düıilndllm. Almanyad• 
gibi hidiselerin vukuunu hatırladım. 811•~--k 
mühim ve tehlikeli bir adam olduğunu •' a 1l 
ladım. "•t . or'•• - Pekili bundan baıka neler bill1 l•t 
ıuauz? ~·p 

- Başka bir şey bilmiyorum. ıy 
- Fakat ıidn daha çok ıeyler bildiJl'~~ll 

nizi is bat edecethn. •ıa 

Bay Turrun un ba ıözll liıerine S•0
" cl' 

biraz düıündil. Gene ıöıe baıladı: t • 
k 

,, •• , 
- Bunun üzerine artık bende Loo 0 lQıl, 

kinin bir postacı11 oldum. E enimle sıof' •u , 
tere çok paket ve zarf gönderdi. ~lt 

- Doktor Gribel ile tanıştınız mı? ~. 
$' Q111 

- Evet, onu da tanıdım. Ona da 111• ,_ il 

rufler verdim. Bunlar Sluıtcr taraf~o~r4ıaı 
geliyordu. Bufolodaki casusların getırd t'~i~~ 
leri vesikaları da Bana teslim ed•rdi_,,, Gııı 
Gribele verirdim. Fakat bu veıik•1ıu' re 
neden ibaret olduğunu bilemezdiıD· İt 
hep kapılı idiler. ~ it· 

Sanla 2üzel, genç bir kadın ollll'~tdu 
beraber çok para kazan•a bir ticaret lif dl 
nesi vardı. Bu vaı:yeti doktor Grib~ -li 
gözüne çarpmıştı. Evli de derildi. 1'• dd il 

evinde onu eğlendıren kimselerle yaşıyor ıJI IG 
Doktor bu itibarla Santayı kendiıiae ~~ 
edilmesi kolay kıymetli bir e• ol fi 
telakki etmiıti. Netekim bir gün Lodlı0 

kiye demişti: . ~ \l 
- Bu güzel bir kız, pek gtizel b•' "' , 

Oouola daha yakı dan tanıımak pelı 1 ' 
vafık olacaktır. Ona ıöyleyio ki bell ld 
sık ıık görmek isterim. ' 

- Pekili, sonra. 
- Lonkofıki bunları aynen •öyiedİ· 
- Ne cevap verirdiniz? ~ 

- Ben Gribelin evli olduğuna, 9'',-
Mooıı ile de mtınaıebctte bulundui11'1!, 
adamın Alman tebaası arasında lı ~
aldatıcılık ile ıöhret kazandığını d• 
rim dedim. .,1 

- Ademi muvafakatiniı ıebepl•r1 

lardan ibaret mi? 

- Sona 11ar -
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~YANLA T f\BLUSGAw [,....."';~---t b 
~4SIL iŞGAL T~ LE [ 2.~~~ ] Jar.1 

ı 
• ..... 

••uç y·· k- b••t•• 1 1 [ ~-~- 1 ili ur , u un ta yan [ O '1 ] 
t \'e kara kuvvetlerile bir --~ · 

0 ..2~ ..... 
sene kahramanca "Yağmur mü-

"b1 ... 1!'1Ü~~-dele etmişti cahidi,, yai-
l~ı. ..ıt tınhının en Trablusgarbe gitmekt bu· m Urdan ISl&DB 
•ıç fiiph •larından biri lunduj'o, bu halin İtalyan ~ 
ta' tıiz O l k ••ıd•• ''de11 . aman 1 tabaaıı için bir tehlike ol- ra o u 
ile lltııİ •~al~~? . hnlıu- duğu ilive edilmekte idi. Waited Pıess'in Hindistan 
. ly,lllır ~ çtıiıdır. Babıalioin, Trablust•, ital- muhabiri brafıouan garib 
1 •rıuı' unuı iizerİD· tebuaıoı endişeye düşüre· bir haber bildirmiştı"r. 
t arını Fra k h' b" b d" . .., llattbıı naaya ce , ıç ır a ı!enın vuku H d 
''•bloı r olduktan ıun· bulmasıoa imkin olmadiğı io ıstand .. Yeni Dclhi., 

~ ı. ti a ıoz koymuı- ve olmıyacağı bakkında~i ş~hri civarında Tajan kö-
• ·~ b ~ünde Sobh~gmal nnmınd •t ora ceva l Da 28 eylül t ribbdc 

111&1,İt ~~ 1JJ1fik olmak daha uzun Vf! daha h.fsi!iıt bir köylü k endisine "Yağ-
~ 1'ıı111 ır fırsat bek- b bi aota ile mo~ahtle mur roüc i hicli,, sıfatını ver· 

ı.. dı. d'ld" . t' D h _] -. •ırıatı e ı ı. m•ş ır. ıı vogrusu bu 
ettit• 11, ile tekilde te• Bu not .. da Tıalu ga. b'n kcudishıe bab sırd n inli · 

ı111 ta 'h' "b - ~ "hife) . rı ın ı ret italyaya çok yakın olnııısı kal eylemiştir. Köyün bulun-
e, it lerınden takip yüzünden h yoti cut rıf..ı atı duğu muıtaka Hindistarıın 

; tilla...L~ 7•nuı iıtili si· elduöu, buraya me·.:. .. uı· v .. tı'n · · 1 ı -•ı b tt • ~... ,, ... yagmuru bol o an bir yeri-
ltb ·t . 1 1 hareketini airmediai. yalnız· italyanla· d. Y w k bil t " 11111 1 • • ır. agmur sı ıık mabsul-
•bıh. 0 •cağız. tın degw il, bütün ecn•bi ta· ~·- -ı•rpt O "' leri harap eylemektedir. Mü-

v s 
tesbı 

it 

Ecnebi paral rl yazılı 
damga resmine tabi evrak 
ve senedat bedellerinin. ban· 
k l r ve şirketlerinin .ecne
bi paralar üz rinden y pılan 
mu melelerioin Türk p rası· 
na çevrilmasinde es s olmak 
üzere ecnebi p ral r fiynb 6 

nın alh aylık v atileri tes
bit edilmiştir. Bu f iyatl r 1 
tcmmüz 1941 t rihinc kadar 
muteber olac ktır. 

R yşmuk 2150.11 kuru~ 

Danimork kuronu 24l5.37 
kuruş, Norçeç kuronu 2829.33 
kuruş. Peru ve Hong-Houg 
doları 3274 kuruş, Riy 1 
739.28, Kıbrıs, Filistin ve 
Irak Jir sı 523.3, Mısır lir • 
sı 537.05 ku:uş; Suriye lir -
ıı 5912, ruble 2518.20 ku· 
ruştur. 

--o--l 111• ••lre _ • . ımanlı fır· baların korkudan aemilere h'd' " f rı h • ca ı ın vazifesi yağmura ' ''d ızmdi bit· binip Trablusgubi terket· ff J k , ,_İ terhı" d'I harp ilin eylemek v• onu )f SIZ J 
~· •frad 1 e ı miıti. mek üzere oldukları bildiri· w 

• teı,d'l gelmedikten yordu. de~eylemektir. Geçenlerde K rantin Hata·y c dde-
' de ~· olQnan valinin En m6him kısım ıu idi : şiddetli bir yağmur yağma- sinde Ahmet oğlu izzet, 
111aiıtı ır baıkaıı tayin "Binaenaleyh, hlikfımeti kra· ğa başlamış, Sobhagmal bir Emin oğla Cem l ve Yusuf 

: ~ \._, itıl liye kendi haysiyet ve men · tepenin iiıerine ç'kıp y ğ- oğlu Ali muhtelif t rihlerde 
.... ıt bit fı Y•nlar için en faatinin siyanetine mecbur muru tel'in eylemiş ve kıh- Tahir oj'lu Hamit ve Fehmi 

1l le rıattı . lngiliz ve bulunduğv cihetle Trablus- cı ile onu ürkütmüştür. Y g· kar1sı N zhnın evlerine gire· 
~--t, L~'•etl•ri Mısır ve B murun k k k k d k 87 ı · k t' d a .. ıt. f garp ve iogaıiyi kuvvei or up or ma ığı re ıra ıyme ın e eşya 

of a, td ra Jı1darını mu· '- h kk d ı ld ki t b't d 'I · ._, 'telcı • . . aa"eriye ile İşiale karar ver- a ın a ma umat verilme· ça ı rı es ı e ı ınış ve 
"'p l'trldyedrı •çın Trab- miştir." mekte ise de milcabid ada- auçlular yak hlnmış ve mes-

'Y't•'-t• e en yardım k ruk eş ld d'I · ti ..a "" ı. Cev•p için ıadece 24 sa· ma ıllı soğuk almış ve şid- ya e e e 
1 mış r. 

İ».'El *• at m&blet vermiıti. detli bir zatürre neticesinde § lsmail oğlu R miz Meh· 
1dı 23• üç gün sonra vefat eylemiş- met Ali oğlu Şevkinin dOk· 

" '" ••fı .. · ey)OI anon - Sonu uar - k d b v ç .. .u u tir. anın a olunmadığı sırado 
• ~1 ._,d.1 Babıiliye ıu b' b k k'I k b" ç 

1 
---o--- ır uçu ı o ıe er ve ır 

,,.t .. :-t'"lı ~•bitanı il "tt•. 3.000 metre derlnll- insanla ., kutu yemek sodasını çaldığı ~I tr•kk· 0 • ı r Çl sır da y kalanmıştır. 

"'~ ~~~:;1 .' ... ~::?.~:n!: ğinde bulunan petrol doğarla mı? 
~:· ııı.,b. •lıfyı ve ital· En derin petrol kayaları Derler ki: T va ı yıldı 

_., 1'ı b~ baJ~e tahrik etti· K•liforaiyada olanlarıdır. - ln1tınlar çift doğ rlar. bQ "" 
~ .. 't•ıi ı. 11 Trabluıharp Muhakkak bir benzeri var- Jr magara 
or ""' l~- Q&y ı· i Petrol kuyularını bulmak .., lai -.ı,. 

1 
1 11 nde bu- · h d 3 O dır. Yeni Zelandanm, ıeyy h· 

eli' •elL b •rın emn· t içın arzın sat ın an O O Dünya büyüktür. Bu bu-. ı tı. Qtd ıye • k d lar irin n cazip görünen 
~ •ttey. ecele vahı"m b" metre derinliğe a ar inmiı· yük dünyada az çok bı'rbı'. T f 6 '" Ilı ır d yeri, V aitamo mağar sadır, 
• '-letı •ruz bıraktığını ler ir. rine benıiyenlere raslamek ıil' teııa ltl•tb -o- mümk&ndür. Bu mağarad ekseri mağa· 

· '"-d uım ıurcti ralarda olan i tala tit ve is· 
,'t. ' iıtibbar et- Jzdt.VBÇ ba2v I Fakat ne de olsa birbiri-.. u t ,_ t lagmitlcr mevcuddur. F -

.. ,,. ~L ne benzemiyen ter fları • dil ~-.. lt kat mağ ranın güzelliği, bü· 
i,I .aıı.~ti,i t•ı. •1,1Y•ıı aileleri "izdivaç bağı,, tabiri Fran• mevcuttur. 

'"' qq'll ~q ık Çok eskiden imp , .... tor- tün mağ ralar k ranlık ol-
.v:. ,

11 
•• 'ti .. d.... eye maruz sızlarda da yardır. Eskiden d w h ld d ık 

,.,.. j ,. 1l l•rJc ...... Yırın me•ku· r lar, Krallar kendilerine pek ugu 
8 

e onun ay ın 1 

' ,. ç .. Fransada nişan merasımı l d d A d 1 k , 
1.. . 11ot ..... ı,•det•lrlerdı'r." ı benziyen insanları rabr,bul-

0 
m ın 11

• Y ın 1 
sun i p• ~.. ... yaptıkları zaman nişanlıları d .. "Jd' H · t d ı ~ ıo dururlar. egı ır. arıç en e ge -

- ıJI lıı. tı,k aunda. aı· kordelilarla birbirlerine bai· M w ff". 11 " 'te 
1 

Bizzat gidip ao" ru·· nmek mez. ag ranın tav nı ateş 
'P'-tl mühimmat ı larlardı. Tabir bu idet ae· • •rı 11 8' . . istemedikleri yerlere, roula· böceklerile doludur ve on· 

ıngazı ve bcbil~ lisana girmııtir. t'. l t ld 1 "k .. ·· ra .iendi elbiselerini giy- ar av nı yı ız ı go yuzu 
dirip gönderirlerdi. haline getirmektedirler. 

,v 

21 Şub t 1941 

ahri a alı 

Sözü öyle tatlı ki, 

Tıpkı bir b h r balı 

Gönüllere u gibi 

Akar Bahrib b lı .. 

Açılır; çiçek olur. 

Aşkı da gerçek olar 

Bazı bir şimşek olur 

ÇBk r Bahrıbab h .. 

• 

Yüıü sanki bir ak tan 

Hergün geçerken parktan 

B k nlar manalı 

Bakar B hribabalı .. 

Önce bir k rdeş olur 

Sonra belki eş olur 

Sevd sı ateş olur 

Yakar B hrib b h .. 

Ona gönül vereni 

Hem de ciddi seveni 

Elbet bir gün koluna 

Takar B hribab h .. 

BATM AZDIKEN 

Keçecilerde Lale Si· 
nema ı karşısında 

UŞADASI OTELİ 
Keçeciler 1 cı SnduUah 
efendi sok ğınd Salih 
Gazoz fabrik sı k rşısında 
Bu O eller lzm irin en 

temiz ve en ucuz otelleri
dir, bmire gelen bütün 
misafirler bu ot ilerde 
mısafir olurlar. 

Işık 
h:mir Memle el bastane1l 

Rontken mOteha11ııı 
Rontken ve Elektrik tedavlıl 
yapılır . ikinci B yier Sokak 

,. Nn TPl.EFON. 254'1 

alıyoruz 
Yabancı dillerle basılmış kitapları 

iyi fiatlerlc satın alıyoruz:. 

ADRES: Atatürk caddeıin
de 102 numarada 

Kolokoças kltaphanesl 

~ '-h 1 L A N l!lll ............... ~U.Eml'.S!l ...... ID!El!~~--m!.:!!lml3'1ClıWl!'~ll'im----...... . 

··d·· ı·· i Tayyare sin masinda l'6~~6 "' ,, '•ebe· h • ı '1d ı ususıye 
ıd, ~ .... 

tei h -.. 

mu uru· 

tııı \laQaiyc · • 
•i "lllıı o) 1 vıliyetçe vaktile mektep ol~rak in~asıoa 
.._, .. 'tG ille:~. lıa:ıitde Hatay caddesinde Ariphasan çeş· 
lt ._de dı, •~elli binada kıımen serbestçe mevıu ve 

('1 ~392 ı,,'' ıçeriıiade buluaa11 muhtelif ebat ve cesa· 
,t,._ 6tlirG '1 nıulnmmen bedelli 21960,82 kilo demir 
"ttı 15 an o ırak satılmak üzere 17-2 941 tarihinden 
~ h~tııı.1 1~ nıllddetle açık arttırmaya çıkarı1mışbr. Sı-1)'"ld \laiye 

0
':elc. ve ollumak iıtiyenlerin herglln muba

\ lt 'tiıı. d Qı. d&rıyeti varidat kalemine ve pey sürmek 
el, rıı 11' •hale tarahi olan 3-3-941 paıaresi günü 
..._""'-•~•lckat teminat olan 329 lira 45 kuruıu havi 

•rı veya teminat mektupları ile birlikte vili
••iae mira tara. 587 17 - 19 - 21 - 23 

ı 20-2-941 perşembe gününden itibaren Bu gün kadar 

ı görülen Şark filimlerinin en güzeli ve en beyecanlııı 
) 
~ 

• • Bir Türke eönül verdim 
t TÜRKÇE sözlil - ~usikili - Şarkılı danslı ayrıca SiLAH-
~ ŞÔRLER REVÜSÜ ve Suıeti busuıiyede gösterdiğimiz: 
t en son Yakınşark Harp h~berlerinde: SIDIBARANI - SO
; LUM - KAPUZZO · BARDIAnın kar dan, denizden, ha-
t vadıo bombardıman ve hücumlariyle zaph. B rdi da alı· 
ı nan 36000 esirin kamplara sevki, alınan g naim, lngiliz 
L tayyarelerinin Musavv yı bombardıD;\ nı, bomb ların he· 
ı dcflere tam isabetleri venirc 

C Matineler: 1,30 · 3,30 • 5,30 • 7130 • 9,30 Cumartesi, 
' Pazu, 11,30 da baılar. ......................................................................... 



[ SAHiFE 4 ] 

RADYO -----.;:::==--=--
GAZETE S l H DEN 
17 Şubat Türk-Bulgar be

~annameıi bütün duyada 
Jüyiik akisler uy ndırmıştar. 
Gerginliiin ~on raddesin 
rardığı bir bölgede barış 
iOrumak gibi mühim bir ne· 
tice umumiyetle takdir edil· 
mektedir. Bu beyannameye 
bu kadar alaka gösterilmesi· 
ııe hayret edilmektedir. Ja
ponyadan Amerik y kadar 
yapılan mütalealar çok şa· 
ranı dikk ttır. 

Bulgar • parJ mentosuuda 
Bulgar başvekilinin bey na
lından sonr eski başvekil· 
lerden Muşanof söz lmış 
ve Türk· Bulgar deklar syo
nunun münakaşaya konma-
1101. Buf g riıt nı ilgilendiren 
meselelerin görüşülme ini 
iıtemişlir. r 

Londra radyosu bu dekla
rasyon mlioasebetiyle neşri· 
yatında şu mütaleayı yürüt· 
müıtür: 

1 ürkiy,yi bu ani şmayı 
imzalamağ sevkeden amil 
daima olduğu gibi ademi 
tecavüz ruhudur. Artık söz 
bulgaristana kalmıştır. Ba· 
kalım Bulgaristan bu ademi 
tecavllz ruhunu ynşat bile
cek mi? 

Aksi takdirde deklaras· 
yonun Türkiye için hiç bir 
manaaı yoktur. 

Sovyet radyoları ve gaz ~

telcri henün hiç bir tefsirde 
bulunmamışlardır. 

POLON.YADA: 
Polo yada büyük karışık· 

!ıklar olduğu haber verili· 
yor. Polo yalilarla Alm olar 
arasındaki vuruşmalarda bir 
Alman geaer li ve 46 asker 
öldürülmüştür. Bir Alman 
gazetesi buad n b hsetme· 
miıtir. 
HABEŞISTANDA: 
Habcşistandaki isy n b • 

bareketi genişlemektedir. A · 
ıiler italyanl rı mfişkil vazi· 
yete sukmuşlardır. Bir çok 
Habeı kabilelerine Habeş 
diliyle yazılmış beyanname· 
er dağıtılmıştır. 

imparatorun kızı gönüllü 
olarak H beş ordusuo haı
tabakıcı yazılmıştır. 

kmekler 
çavdar karıştırıı. 
mağa başlandı 

Belediye ekmek fi tlerine 
zam yapılm sına mani olmak 
için bir k ç gündenberi iz. 
mirde ekmeklere yüzde yirmi 
nisbetinde çr.vd r unu arış· 

tılm ına müsaade etmiştir. 

Bu yllzden el meklerin rengi 

hayli kar rmııtır. Fakat ka
litesi gayet mükemmeldir. 

Ankara, (Hususi) - Hü
kumetin milli ihtiyaçl&rı kar
şı! m k içi alac ğını haber 

verdiğimiz mühim bir tedbir 
d tek ekm ~k meselesidir. 

Bu husustr.ki kar rn me 
tekemmül etmiştir. Ankar , 
Istoobul ve lzmirde tatbik 

edilecek olan bu k rarname 
mucibiace bu üç bllyük ş h · 
rimizin belediye hudutları 

dahilinde yalnız bir cins 
ekmek im 1 edilecektir. Bu 
ekmeğin cinsi ve hangi un-

dan yı.pılacağı k rarnamede 
tasrih edilmiştir. Kull nıl -

cak un ecnebi m ddesi çı
k rılmış 100 kilo buğd ydan 

84-86 kilo un alın c k u
rette tek tip olarak imal 

edilecektir. Unların im linde 
kull nılacak buğday h rmau· 

lann yüıde on uisbeti geç· 
miyecek kadar ç vdar arıt· 

tırılacaktır. Üç şehrimirin 
ihtiyacını bı.zırhy n değir-

menlerde yalııız bu tip un 
yapılacaktır. 

---o---
le ter: rde 
hav cılık 

Mekteplerde yapılmrkta olan 

havacılık derneği teşkilıitı 

tam mi nm k üzeredir. 

Hav cılık teşkilatına şim· 
diye k d r 40 bio t lebe 
k ydolunmuştur. 

. c. a r 
Eski başvekil ve mebus 

B. Celal Bayar tetkik seya-

hatlerine dev m tmek üzere 
Bergam y gitmiştir. 

IALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Yangın Sö d .. rme Teşki atı 
kkında •• 

hmirde 82 mahallede y ngıa söndürme teşkilatının y pıl
lığı ve her mabaUeden onar vat adaşın yrılarak bu işte 
ıiraşacağı ve her kş m saat 18 de 21 re k dar bu va
andaşların ders ve t Umleı göreceği ve çıkac k küçük 
rangınları söndürecekleri büyük bir sevinçte öğrenilmiştir. 

Biitün Avrup da ve bilbaua lngilterede yapılm kt olan 
,a tedbirlerin memleketimizde de vücuda getirilmesi cid
lea pek yerinde bir hareket olmuştu:. Biı de halkımız 

ıamına bu pek llizumlu teşkilitı meydana getirenlere derin 
eıekkiir ve '!linnetlerimizi sunmayı bir borç bildik. 

HALKIN HAKK N SESiDiR 

[HALKIN SESi] 

A 

aı Fazla m 
Yapan iş g rıerinde veri 
ıecek munzam ücreti o r 

len müsaadeye istinaden 
günde üç sa ata kadar f azl 
mesai yap o iş yerlerinde 
munzam ücretlerin iş kanu· 
nunn göre öden .ı. esi hakkın
d koordinasyon heyetince 
yeni bir k rar ittihaz edil
miştir. 

Bu kar ra göre müsaade· 
lerc istinaden Devlet De
miryolları ve limanları ida
resi, inhisarı r id re i, dar
pane ve damga matbaa ı, 
her nevi iplik ve dokuma 
fabrik ve imalath neler'yle 
Sümer banka bağlı bilumum 
fabrikalar, maarif matb ası 
ve Devlet Deniıyoll rı ve 
Devlet limanları işletmeleri 
idaresinin iş yerlerinde ya

pılm k.a olan günde n, sa
ate kadar f ııızla me aiye 
ait munzam ücretler iş k • 
nununun 37 nci m ddesi 
hükiimlerine göre ödenecek
tir. 

84 uk 
• o 

a unp J 1 
Sofya (a.a) - D. N. B. 

bildiriyor : 

Maliye nazırı meclise 84 
milyonlu\t bir kanun proje· 

si vermiştir. Bu tahsisatın 

73 milyonu harbiyeye ve 11 
milyonu d Ziraat nezareti
ne ittir. 

--o---
Tüccar b·rlıkle

r oplandı 
Dün tic ret birliklerinin 

senelik umumi heyeti top· 

lantıları başl mıştır. ilk oJ -
rak saat 16 da kuru meyva 

ihracatçı} rı birliği, 17 de 
pamuk birliği ve saat 18 de 

zeytinyağı ihrac tçıları bir
liği uınuaıi heyetleri toplan· 

mış ve 940-941 yılı bütçeleri 
kabul edilmiştir. 

La tik~· R·za 
Lütfiuegi garaladı 

Dün akş m Keçecilerdo 
Kem lpeş c ddesiııdesinde 
Celal oğlu 2· y şında las-

tikçi Rıza, top oynamak 
meselesinden Ali kızı 24 

zaşınd Lütfiyeyi bıçakla 
y r 1 dığından yak lanmıştır. 

y BANCI 
Para arın Vasati 

Çek liuatıarı 
Boraamızd kote olan ve 

olmıyan dövizlerin vasati 
çek fiyatları tesbit edilmiş· 
tir. M rt 1941 yı içinde 
muteber olacak ol n bu fi. 
yatları yazıyoruz: 

Sterlin 524 kuruş, dolar 
13195.50 kuruş. lsviçre fr ngı 
2995,25 kuruş, drahmi 99,75 
kuruş, leva 162,25 kuruş, 
pezet 1293,50 kuruş, dinar 
317,50 kuruş, yen 3113,25 
huruş, lsveç kuronu 310~ 
kuruş, Finlandiy markı 
268,75 kuruş, rupi 3924,50 
kuruştur. 

m lar 
kk na 

Ankara - M mur olan
ların vazife gördükleri müd
detçe berhaogi bir tahsil 

müessesesine asil talebe ola
rak deoqam etmeleri meaey-

liyea bir k uun projeDİ ha
zırlııo ruıştır. 

Pı ojenin bir maddesine 
g~re oı tıı mekteplerde yar· 
damcı muallimlik vazifesi 
göre terle hususi ve azlık 

mektt plerinde öğretmen bu
luoanl r, yeni kanunun şü · 

mulü dahiline girmiycc k
Jerdir. 

---o--
Fazla mesai gapması 
kabul olunan idareler 

Koordinasyon heyeti lstan

bul bclediy sine bağlı sul r 
idaresiyle elektrik, tramvay 

ve tünel jşletmel Jri idarele
rinin iş yerlerinde, günde 3 

s t kadar f zla mesai ya· 
pılm sını kabul etmiştir. 

--Em--
ücretli iş mükellef igeti 

müddeti değişti 
Koordinasyon heyctı , yol, 

köprü. meydan ve iskele 

inşaat işleri için tesis edilen 
ücreti iş mükellefiyeti müd-

delini deiiştiren yeni bir 
k rar ittihaz etmiştir. 

[ 21 Şubat 1914 ] 

iTA 

Bıçak teş\ıirİ 
Kemerde lsmail oj'lf 

Kadri, ev kirası meselesi•' 

den H san oğlu SiUeyın•" 
karısı Vesile, lımail .~~~ &Q 
Kadriye bıçak teşhir ettıgıll 
den yakalanmııtır. 

§ Kemerde lbrabim ojl• 

Rıza, alış-veriş meselesind~ 
Ahmet oğlu Recebe bıçJ 
teşhir ettiğinden yakalı•' 
mıştır. iti 

le, ---o--
it •yi~ 

Kız kaçı,ma• loıa 
..,, '''d Kahr manlarda Şaban ol 1 

Ömer Yusuf kızı Rabirııef ) tıt, 
·ıı•· •y iğfal ederek kaçırdığı şı , 

. . 1 k•' tdı yet edılmış ve suç u ya lllh 
, 1 nmıştır. tf '-e 

§ Keçeciler Sadıkbey ~ erli 
Hnde Halil oğlu Arif üç"' el ı, 
evvel Torbalıdan Mebo> 'taıl 
kızı 14 yaşında Cenneti k•' loQ 

d v • k d'I • c •' e11 çır ıg• şı ayet e l mı., 

suçlu yakalanmıştır. 1tılb •• '•il 
llıu 

--o--
Bıçakla · garaıamak 
lkiçeşmelikte Abdüssel•~ 

oğlu lbrahim, aarhoşıuk •• 

kesile Muammer oğlu o•; 
manı m kasla bacağınd•D f 
Raşidide taşla başıodaD 1•' 
raladığından yakalanmıt11 '' 

--o---
TEHDiT 

.. ld 

'i 
8 

dt 
•ıııı 

Pazaryeriode T ahıin ol 
Ahmet bili sebep Süley~~: Q~ 
oğlu Ahmet ve Haıim 0~ •~t 
Aliyi lisanen tehdit ettii'~ ''~ 
den yakalanmıştır. t-~ 

--o-----
HIRSIZLl1' 
Göztepede HüseyiD oJI' 

Must fa: Osman oğlu Sili~ j 
manın 800 gram etioi ç 
dağından yakalanmıştı~ 

'j-
Bir Norveç 'f,1 

b•t 

misi batırıll ~. 
t6 

-o- ol de 
Loudra (Londra rad1 ., &ıı 

ett 
S. 8.15)-Babriye oeı•' >a 

nin resmi tebliği : ~ııl' 

Almanlar tarafındaD ıf N ,, 
lanılmakta olan bir 0 b'' 
gemisi bir iogiliz tabtel ttl' 

tini bitirdikten sonra isterse biri tarafından batırıh:oıf ,J 
daha fazla da çaış bilecektir. Gemi batırılmazdan '"y 

denizaltı tarafından ı_s v'' 

Bu karara göre iş mükel • 
lef iye ti bir t kvim senesi 

zar fanda iki aydan ibaret 
olacak ve mükellef mlldde· 

A l
·ra Darlan kika mühlet verilmi1tı1· tt" 

puron kaptanı bu moble ,, 

Bu g a wıista da Berlin, ( . ) - D. N. B. doloyı teşekkür et~i;,ı 
jansı bildiriyor: Amiral Dar- ve on beş dakika f ı .~ 

A e ı·k işleri lan bu s bah Paristeo Vişiyo vapur tahliye e~·,, h 
dönmüştür. Darlan Parilte sonra denizaltı atbjl 4Jf S Belgrad (a.a) - Bulg ris

tan bükümeti terhis edilen· 
1 r yerine k im olmak üıere 
bir mikt r ihtiyatı silih al· 

Parisve Senpolis profesörleril!i larJa vapuru l>atırmıştır• ~ 
kabul etmiş, bir sendikalist pnrun mürettebatı yak1" 1r 
heyeti~ görüşmtlşlerdc. bu· lunan karaya salimell ç 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiili.-:~===:::-:;;:~:;::~:;--=- tına çağırmıştır. lunmu§tur. mı şiardır. 

Kl,e inden alıcıı.. Çorakkapı Poliı 
urıııı No, 864 Haıa• Talula ONDER 


