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Sahib, Neıriyat 
Amiri ve Ba, 

Muharriri 
SJRRI SANLI 

Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 ,, 

SAYISf (100) PARA 
11 l1'4cı \'iL No. 4219 (Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKJN SESi MA THAASINDA BASILMIŞTIR 
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~ iNGILIZ 
öedıen dikta- DONANMASI 

t erin düşma- M k ,.. 
ı Çok d er ezı Akde-
--- -Ostu az? • d 4 •. !• 
•&tn~ DiZ e ı{UD su-r hıt •rzusunda dün- • 
rıııı ~.-r. ~eyahut k~mıu- ren hır tarama 
rı •it llıuyet ve istibdat- h k • t 
•d,,, •:d· bulundurmak are etı yap 1 
tlerjll il • bulunmıyan mil- • 
ır : te1c bir emelleri var- Alman tauuarelerı ka-
·,~::uk olnıadıkça harbe çarken bombalarını 
il Ilı ~b Ve uzun bir sul· den•ıze attılar er,~ 11 

•tlerinden istifade 
•it ,.. dnıenıleketlerini her 

... e e . 'h 
p •e 111 ı tiyaçlara ce· 
tlı lb;ecelc faideli ve ha-

ltll ~••eıelerle süslemek 
~ fiille t' 

Lon dra, (a.a) - Royterin 
Akdeniz filosu nezdinde 
bulunan muhabiri bildiriyor: 

\ ... 
i 

• 

..,. 

.. 

la •ıt 1 ırmek... lasan-
f,h •raplarıaı azaltmak 

., • d 

logiliz donanmasınm bazı 
cüzütamların merkezi Ak
denizde 4 sıün süren bir 
tarama yapmıılardır. 

NGILIZ FİLOSUNDAN· BiR CÜZ'ITAM 
lldı1ı •• eti bütün va
. •ra t• ·ı •ı1aı 6 "fau etmek ga-
Uette~, ~e~ . memleket ve 
. t•h.n,İ Sız mektepler, 
il ltflc er, fakir çocuklar 

Bu esnada Alman pike 
tayyarelerine rast gelmiş ve 
tayyarelerin yaptıpları hü
cumlar tardedilmiştir. 

Alman tayyarelerinin bu 
defaki hücumlarında hedef 
olarak başka bir tayyare 

gemisi bulunmakta idi. Ge
mideki avcılar derhal hava-

lınmışlarsa da düşman tay
yareleri kaçmışlardır. Tayya
reler kaçarken bombalannı 

denize bırakmıılardir. lagi· 
liz donanması uzun bir 

cevelan yıpbğı halde italyıa 
donanması adeti üzerine 
kendini göstermemiştir. Bir 

Alman tayyareşi düıürülm&f• 
tür. 

'-~at ~t . kucıkluı, ilil 
illet i~~tıyarlar için mer-
11çltri •nıaıı:ı ocakları, 

•Pot •ağlamlaştırmak 
İl ı. ••haları· halka q,, ' 
•htı • aldırmak ıçın 

ADLiYE 
# • 

VEKiLiMiZ M A L T A DA Avustralya nın Türk ve Yunan 
iki defa tehlike 1942 ıstihsaıatı şimdi- Elçilerile konuıtu .. 

l2tçiaıt•,rlcı,, yapmaktan 
Yı l•ptl · Çünkü biı dün· 
. koın,:~Dıek, bizden zen· 
1bi 

9
• •rınıızın mamure · 

" •il· •r•llel<-re çevirmek 

işareti verildi kinin 3 misli olacaktır 

•ıı d 
ıa,hreJc :. topraklarınızı 
feda~- ın bir zahmet 

diiılli lthlda vücade ge-
d,lliy:tuçıuz, şefkat ve 
1Y••ı1a eserlerinizi kan 
'l ... • Çetirmek oralarda 

.. ita t ' 

' Çotuk es ut yaşıyan ka-
~~ Y•.. ve ihtiyarları 
I llıı,~ ~nıurları altında 
ite, lllYetindeyiz 
ııaı du d ,, 

9
• '~•ti ~ uldarı yerde, 
1"lıleJc erıııi bir cennete 

l .... •lı:tıi ·ı t nlı11 . ı e gece ıün -
'hdit il lllılletlerin böy- 8 . FETHi OKYAR 

--ıımın--

Malta (a.a)-Maltada neş
redilen bir tebliğde: Dün 
Manada iki Jefa tehlike 
işareti verilmişse de bomb 
atılm•mışbr. 

--ıııııııı--

YUNAN RES
Mİ TEBLIÖI 

Atina - Londra radyosu 
8,15 resmi tebliğ: 

Mahdut topçu düellosu 
olmuıtur. 2 düşman tayya
reıi daha düşürülmüştür. Kar 
ve soğuklardan yalnız küçük 
piyade müfrezeleri arasında 

-m--
Londra ( a .a ) - Burada 

bulunmakta olan Avostralya 
başvekili harp kabinesiniu 
toplantılarına iştirak ede
cektir. 

Londra (a.a) - Avustralya 
başvekili radyoda beyanatta 
buloarak demiştir ki: 

"Avustralyaııın 1942 sene
sinde istihsalih şimdeikinin 
üç misli fazla olacaktır Avus-

tralyada tayyareye ait mal
zemeler yapılmaktadır. Bun-
ların hepsi lngiltereye gön· 
darilecektir.,, 

--.. --tııı 'd';e tazyiklerle ra . 
t6ıa ~ laleleri bu milletle
•11ı1taaıı:ç~ilcçe ıabır ve 

lstanbul (Hususi)-AdJiy~ 
vekilimiz bay Fethi Okyar 
bugün Ankaraya h11reket 
etmiştir. 

çarpıımaı~, oımuı~ur. w lngiliz Harici-
z. ptedıleu Büyuk dag sel· 

;_ rıııj bitirmekte· 
'tte \, 

ailesi düşmand•n tamamen ye Nazırı 
temizlenmiştir. Temizlemede 

~ Ullun .. 
'Qtt illede ı~ındir ki şe-

ll •lalll nıyet yolunda A M E R J K A 
b:ııı,tı ~dınıtar)a ilerli- . 

~ .1hı,,~'~": kenet eıilel H • • N 
ı..,'•u,, .... Çın, yolunu kes- arıcıye a- 1 
,,,. "'er b' 
~i ı doıt b ıç bir zamnn • • 

__ .. __ 
yeniden bir çok esir ve kül
liyetli miktarda sil · b, cep· 
hane ve diğer harp malze
mesi alınmıştır. Mevzii bir 
çupışmada 2 düşman tankı 
da imha edilmiştir. 

--lllllil---~ ~Oatı,,d,ul,nıazlar. Zo- zırı muavını 
ıa 'çirı tıa lı .. düşman ol- -~-- I • d 
ı...~~bQ•u.:ç~~.~:.Lf:;: Sovgetıer Birliği bügük Bu garısta? a 

elçisi ile görüştü sef ~rberlık
mı var ? __ .. __ 

Vaşington (a.a)-Amerika 
hariciye nazır muavini Sov· 

yetler birliği bUyük elçisini 

kabul ederek görfişmilıtnr. 
• 
Btıyilk elçi ambargonun kal-
dırıldığından heri ilk defa 
ziyaret etmiı bulunmakta-

Radyo gazetesine göıe 
Bcyrut radyosunun 18 i 10 
geçe yaptığı Türkçe neşri
yatında Bulgaristanın dün 
seferberlik ilin ettiği habe
ri verilmiıtir. 

İhtiyat kaydiyle telikkiıi 
)ızım aelea bu haber teyid 

Kahire, ( a.a ) - lnıiliz 

hariciye nazırı B. Eden 
gnünü istişareile geçirmiş ve 
Hür Fransız kıtaları kuman
danını kabul eder_,k görüş-

müştür, Bay Eden Franaız 

kuvvetlerinin gösterdiği ce
saretten dolayı generali h b
rik etmiştir. -----
Malenezya ve 
Kübada ka
sırga oldu 

Londra {a.a)-lngiliz müs
temlekit nezaretinin neşret
tiği bir tebliğde Malenezya 
ve Ktıbada miltbiı bir ka
ıırıa çıktıjı ve haaar vuku 

Londra Büyük Elçimiz 
TEVFiK RÜŞTfil ARAS 

Londra ( a.a ) - Baıve
kll Çörçil bugün T6rkiye 
büyük elçisi Dı. Tevfik 
Rü,tü Arası kabul etmiıtir. 

Londra (a.a)-Yunaniıtaa 
elçisi bugün baıvekil Ç6r· 
çille görüşmUıtür. 

--111--
Milli Şefin teb
rik ve başarı 

temennileri· 
Ankara, (a.a) - Riyaseti· 

cümhur umami kitipliğindea: 
Halkevleri ve odaları ka

rulnşunun dokuzuncu yıldö· 
nümü ve mevcut ev ve oda· 
lara yenilerinin katılmaları 
münasebetile yurdun ber 
tarafından aldıklau aıll 
duyguları havi telğraflardaa 
çok mütehassis olan Reiıi
cümhur Milli Şef ismet 
lnönü karııhk tebrik ve 
daima artan baıarı temea• 
aileriaia ibla •• 
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--*- .. . '------ ı __ DOKTORUN KUŞESi~ - Ş eh r Ha be 1 e • 

" - 1 
C. H. P. Konteran larından: On b D U 

Wemleketimiz • ıbbi B ğdada ~ 
e 

nebati mahsül e-
• 

rı hakkı da 
il. 

1 
Tıbbi. Zirai. Sınai. Neb ti mahsullerimiz 

Memleketimizin tabii güzelliklerine hay
ret etmemek mümkün değildil' Güzel v -
tanımızın ikliminin müsait olması bol mik
tarda suları, ormanları, ve :ıllmrüt gibi 
çayırları, yaylaları her t rafını süslemiş ve 

' bnynk bir servet menbaı olan 
/ 
nebatları 

madenleri mevcuttur. 
Memleketimizde tıbbi aeb ti mahsulleri 

{drogları) veren tıbbi nebatları pek çok., 
tur. Avrupadaki tıbbi nebalların dörtte 
üçünü teşkil eder. Maslescf şimdiye k dar 
hiç bir Türk heyeti teşekkül edipte tel i
katta bulunmamıştır. 

Avrupadan birçok heyetler memleketi
mize bu hu!usta tetkik t yapmak üzere 
gelmişlerse de bu tetkikler ancak kendi 
memleketlerinin iktisadiyatını alakadar et
tiği için istifade maksadiyle kendi kendi
ne yetiıen tıbbi olmayan oeb tları bile 
tetkik etmeğe koyulmuşlardır. Bu yapılan 
tetkiklerden memleketimiz iı ifade etmiş 
değildir. 

Bu araştırmalar ancak kendileri içindir. 
Bizde vakit kaybetmeden teHcikat başla
malıyız ki memleket bes b\na istifade te

' min edilebilsin. 

Bizde yet!şen ve yetişmesi kabil olan 
tıbbi nebati masullerden (Jroglardan) i ti
fade yolları günden güne inkişıf etmekte 

olan memleketimiz sanayii arasında ihmal 
edilen kısımdır. Ecnebi merııleketlerde top~ 
raldarınıa kabiliyeti nisbctinde bir veya 

' birkaç nebat yetiştirmek su ı etile küçük 

· ve ehemmiyetsiz görülmeyecek derecede 

1 
büyDk menf ctatlar temin ettikleri her gün 

gördüğümüz hakikatlerden olduğu halde 
, iktısadiyat alemimizin feyizli yollarından 

biri bulunan drogculuktaa alimlerimizin bu 
1 bransta şimdiye kadar kafi derecede ça-

1 lıımamalırından, yetişmemelerinden dolayı 
1 iasifade edilmemektedir. 

Sanayide ve tababette kullanılan neb ti 
mahsullerimiz sanayileştirilmcdiği cihetle 

1 elde edilen f•ideleri istihsal için sarfedi:. 

; len zamana, çalışmaya göre krrşıhk gelme

mektedir. Halbuki ecnebi memleketlerde 

1 
kendi to~ıaklarında yetişen nebati tıbbi 

1 
mabsullerı ( drogları) s nayilcş tirerek azami 

~erecede istifade ettikten mEd diğer ik· 
I hm ve kıt'alarda yetişen birçok kıymetli 

4 drogları da kendi memle"etlerinia mubte · 
lif yerlerinde yetiştirme tecrübeleri yapa-

rak cinslerini 11lah yolile iyi neticeler elde 

•etmekte ve bu sure tle vatanlarının sanayi 

ve iksisadiyatıoa büyük hizmetlerde bulun-
lmaktadırlar. 

• 
1 

Hükumet çuv l ibtiyacıuı 
karşılamak üzere yeni ted· 
birler ittihaz eylemiştir. 

Evvelce Hindistana sipariş 
edilmiş ol n on bin çuval 
Bağdada getirilmiş bulun
maktadır. Yakında oradan 
memleketimize sevkedilc
cektir. 

Ayrıca Jnbisnrl r vekaleti 
hesabını da bir milyon tuz 
çuvalı sipEriş edilmesi karar
ı ştırılmıştır. 

---o---
Adliyede 

2zabıt katipliği imtihanı 
Izmtr sulh hukuk mahke

mesiyle Kuş dası m hkem • 

sinde hoş bulun n onar lira 
·maaşlı iki zabıt kiitipliği 

imtihanı yarın dliye encü
meninde yapılacaktır. 

--o-----
v. u. cı·s· 

toplandı 
Vilayet umumi meclisi 

bugün ökleden sonra vili· 
yet salonund v limiz b y 

Fu t Tuksalın riyasetinde 
toplanmıştır. 

--o---
TUNA OLU 

AÇILIYOR 
Buzların çözülmesi üzeri· 

ne Tun uehriude on beş 
güne kadar n kliyata baş-

. lanabileceği şehrimiıe gelen 

malümatten an!aşılmışbr. 

Tuna nehri seyrü sefere 
açılınca bu yoldan memle-

ketimize üç milyon lirahk 
muhtelif ithalit eşyası gdi· 
rilecektir. 

---o--.... 
BOR 

• s 
Çeşme mahkemesi başki· 

tibi B. H s n Ok bıhtı 
muhakemeye lınmış, mumn
ileyhin va2ifesioe de niha
yet verilmiştir. 

--o---
BRLIK 

Topla tıl rı 
lzmirde mevcut beş itha

lat birliğinin umumi heyet 
loplnntıl rı dün öğleden 
sonra bir toplantı y parak 
beş birliğin id re heyetleri 
tasvip edildikten soora 940 
plinçoları ve 941 bütçeleri 
tasdik olu muştur. 

--o--
Ti 

Müfettiş· miz 
Parti müfettişimiz lstanbul 

mebusu B. Galip Bahtiyar 
bugün sabahleyin Selçuk 
yoliyle Kuşadasına gitmiştir. 
Müfettişimiz Parti işlerini 
teftiş ed ceklerdir. 

---o--
eledi ye 

ve 

i?I 
Afyon Karahis :r merkez 

hükumet tabibi B. Aı:mi 
Ton lzmiı merkez belediye 
tebipliğice l yin dilmiştir. 

-----o-EFPQ 

Kon rans 
Iımir mebusu M bmu E &t 

Bozkurdun Halkevinde ve
receğini yaz~ığımız konf J

rans, rahatsızlığı has biyle 
1 mart t rihiae tehir edil
miştir. 

---o---
9 Mahkô 

Ceza evinde iıl hı hal et
tikl ri görülen rençper ve 
s oatkôrJ rdan dokuz mah
kum lmralı cezaevine n kil-
leri Adliye vekaletince mü-
n sip görülmüştür. 

20 - 33,50 kuruştan 788 --o---
çuval üzüm, 11,2s . ıs kuruş- Las 

1
.k g Jdı• 

t n 48 çuval incir, 8,50 den 
100 çuv 1 kumdarı, 7 kuruş- Ege bölgesi ihtiyHcı için 
tan 110 too bakla, 21,50 yrıl n kamyon ve otomo· 
k bil la tiHeri gelmiştir. Bu 
uruştan 106 çuvml fHuly , 

gelen lastikleri t icaret mü . 
56 66 kuruştan 667 balya dürlüğü tarafı ndan tevzi 
pamuk s tılmıştır. ed le c e ktir. 
................ ... .... ~ .......................... . 

·\ ı,te büyük bir memleket işi oıau yerli i A ,tın Rüya Kolo yası i 
drogculuğun uyauduılması için bir taraftan J ı İzmiri Kolouy siyle me bur den ECZAC/ KEMAL : 
,bu hususta ilerlemiş olan memleketlerde : AKT AŞ'ın şahes rlerinden ı 
fenni tetkikatta bulunmak diğer taraftan ; H İ L j L [ C Z A N ( S ı· ıı ........ " .. ,. ................. , ............... .. memleketimizde her sene bir bölgede ' 
uaalı tetkiklerde bulun rak elde edilen •• 

l bb· b 1 : M. atlnelerden itibar n ı rı ı ne at ar1n fenni tetkikleri yapılın lı t· bu surene -=cıacılık mecleğini yalnız i ELHAMRA Sı emasında J 
ldoktor reçlesine göre, ~eva tertibine has- ı Dilnyanın en şöhretli iki dans yıldızı.. ı 
lretmeyip tıbbi müstahzarat 1 boraturları, ı FRED ASTER - ELEANOR POWEL ı 

' fabrika yollanna da sevkedcrek memleket t Sinem cıhğın en çok para sarfettiği en muhteş m filmi ı 

. :"tısadiyahnıa inkişafına çslışmaktır. iBROADVA y MELODY 1940i 
Harikalar ahuerinde 

25 ş.11.t 1941 
~~~~~~--__.,; 

(79) Y liZan: Halil Zeki 

Santa Van2er 
imdir? 

Fon P. ile görüşmüştür. Bu kaptan bit 
lsviçrelidir. Fakat Amerikan piyadeaiod• 
bölük kumandanıdır.,, 

Bu mektuplar hakkında cevap 
istenildiği zaman, Lonkofski hayli 
di ve dediki : 

- "'on P. MonticelJoda 
y ... zb şısıdır. 

Sonra bu if ııdeyi değiştirerek şöyle ta•· 
hib etti: 

LoakofskiniD üzerinde bulunan ve fa' t 

1 -· P. babsoluuen bu mektup yakı 1 ol 
dığı zam n Fransfon Papen Af 
tury da bulunuyordu. Fakat Loakoff• 
kinin üzerinde bulunan diğer evrak göıt,. 
riyordu ki: 

Laugcy Field tayyuecilerinin gizli pJJll; , 
Jarı çalınmıştır. N etek im bu vesikal•'~, 
birinde Severski tayyaresinin teşekkD1 1 
tının müred tı yazıldığı görülüyordu ft
bunuu gibi bir çok gizli vesikaların ıur• 
Jeri vardı. it' 

Bütihı bunlera rag" men Lonkofıki pol . 11, fi' li 
ten y k yı kurla mıştı. Paket ve mubte t, 

yatı alıkonmuştu. , 
işte dünyanın en büyük casusları od•, 

biri bu suretle y kalanmış ve yakayı k0~. 
tarmağa muvaffak oluştu . Amerikao P~ ' 
sinio gösterdiği bu gafletten cür'et •;O' 
Alman casusları senelerce Amerikad• 

1
,. 

)aşmış, Amerikanın milli müdafaa pliD 
rını çalm kta devam eylemiştir. 11 

Lookofeıkiyc gelince; yakayı poli.•td' 
kurterınc soluğu doktor Griblin e9111 ft' 
almış, v k' yı ona anlatmı~, iki casus k•,. 
d r selametin fir rda olduğuna karar •• 

mişler. lı•' 
' Bıı karar üzerine Gribi hazırlık görOr ,.., 

k• efP' t 
Lokofeski de b nkaya koştu, orada ı .,,. 
kını imha ettikten ve kıymetli eşyasını 

volun ye. leştirdi. d' 
Santanın mağaz aınn uğradı, orad•0 

Griblin evine gitti ve bütün 
saklandı. ~ 

Akşam karanlığından istifade ede~~· 
doktor Lonkofeskiyi yazlık sayfiyesio• 
çırdı. Orada iki güo tuttu. .,.. 

Bundan soıır onu otomobiline biııd• ri-' 
rek şoförü Ubih Han manı da onun eOI 

verdi. " 
·ıo• 

Bu şoför Almanyanın sabık harp pı 
1
; 

larındaı.ı biri olup Amerikada da AlJJ1~11•1f" 
b

• 1 ,. 
nın bir tayyare mecmuasının muhı ır 
tiyle yaşıyordu. -r 

d 
,.., ' 

H nsman kaçak casusu Kadıda a. ,i-' 
rcal şekrine götllrdü. Orada ken~1~ ti' 
Alm n konsoloshanesi memuru ııf atıl 
nıttılar. . • .,-

0 esnada sahilde bir Alman geoıı•• ~ 
luuuyordu. Konsolos bunları vapur• ~ 
dirdi. Netekim bugün Hnnıman Lo01,)f 
ile beraber Bcrlin hava nt zar etinde ' 
makt dırlar. ,,f_ 

Esbabını bilmediğimiz bir ıeydeo ~'I. 
Lonkofcski esmer güzeli Santa bıklı'I 
fena bir kin besliyordu. Bu kin iO" 
güne artıyordu. 



İrid Adası ıc-Dfu;;da-ı üç defa kahvede gaka.ıl BAZI DİKEN, 

il ,....,................ ] ıanan talebeler mek- 0 
4 ıt K. i A K o E N ı z· ı N ı l ~~!.:..! l\tepten çıkarılacaklar !~ZI 8 

L 
A [ O l u or' ] --•--
4' N A H T A R J D J R '......,...._.._. L...:........ . lsta~b~l ~~~susi) - Maa· GÖZTEPELJ 

Gtlcıl'ı 
1
. ~ K•• k b l v rıf mudurlugu memurları 

~,.; •nı1e ,.,a .. devı.ı 1ıuvveıu •ir donanmaya ope a ıgı- dü• zabıta .ıe mn,ıereken GUZELLER 
lrtt •da. a da malilı eluna f•rki akdenize k•f uçurtmaz • • Eminönü mıntakasındaki kah 
u, 20 ' 1• Ro~oıtan tay· : sek dağlarla muhat bulun- DID yemllll velerde yaptıkluı kontrollar 

•ı •dad e ıtaJyanlHın maaı ve bu ıuretle hava 1 b ) k esnasında, yeniden 9 talebe 
'ı.. •• t en biy&k bah- taarruılarından kolaylıkla pay aşan a 1 yakalamıılardır. 

il 25 d 11~.a olan Ler· korunabilecek evsafı haiz -•- Bu talebelere, okul disip· 
it, a ıı.ahk mHa· olmasıdır. Otuz santim uzunluğunda lin kurullarınca 3 çer gün 

lridiıa A 1 ltalyaya yakınlığı dolayi- (boynuzlu) denilen bir nevi muvakkat tard cezası veri· 
' Sa,, • oaya ile araaı ıiyle sık sık bava hücumla- balık, köpek balığının sırtı· lecekti. 
SOo b1 kanalıaa meaa · rına uğrayan Malta üssün· na atlamakta ve boynuzunu Maarif idaresi, üç defa 

atelldiı'raç ile arAll 640 den devamlı bir snrette İs balığa saplamak ıuretile kahveye gittiği tesbit olunan 
llletred~Je uıa1'1ıg" ı 630 talebele 'n kt t lika ır, tifade edemiyen İngiliz fi· düşmeden durabilmektedir. rı me ep en • • lllılcı larının kesileceğini velilerine 
ıı... ıeri t 

1 
loıu, Girit adasında, Akde- Köpek balığı bir av yakala · ... "-fele . •yyare eri bildirilmesini okullara tamim 

lttt b' rı lıami bir aaat nizin ortasında m11btelif harp dığı zaman, derhal sırtından dmiştir. 
h le,~~ Çeyrekte ferah sahalarına çok yakın ve iner, o avdan birkaç lokma ---o---
irld •da ebllir. Maltadao daha emin ve da- koparır, bu kadarı onu bes-
'e l•tek.11• &•rek Ubya- ha müseit bir üs bulıruş- lemek için kafidir ve kaçar. 
~.~it 

1 
. Arnavutlukta· tur, Tekrar karnı acıkırsa gene 

le11ai Çlll ayni fayda- Giridin şarki AkdeDizde bir köpek balığının sırtına Talimatnamesinin mü-
·~ •• ·,~der. müste!na sevlrnlceya'i vazi· atlamaktan çekinmez. 

d 61de, italyaalar yetini anlamak için meşhur --o- sadesi ile okula de-
h.,:~Q ilk taarruıla- Yunan filozofu Aristonun vam tmı·gen talebe 

iMTiHAN 

Biraz nazA çekerek 
Sevenleri üzerler 
Birer çiçek gibidir 
Gözbpe güzeller .. 

Gimi ala börünür, 
Kimi ipek beyaza 
Hiç gelmiyor piyaıa 
Göztepeli güzeli .. 

Dudakları gül gibi 
Teo(eri bir tül gibi 
Şakrarlar bülbül gibi 
Göztepeli güzeller:. 

Sözleri bir sihirdir 
Gözleri bir s ıbirdir 

Her biri bir şiirdir 
· Göztepeli güzeller .. 

BA TMAZDIKEN .. oı..ı " ...... ı.,m. miliddan 330 •••• evveı Cambazlar için e 
s ...... i1ı ... ,.. Matrah- ı6ylediii fU sözleri zikret- mektep Lise bitirme ve devlet 

.......................... 
••t b tı it•lyan üsle- mek kifidir. ortaokul imtihanlarında bü-
1~ Ulllek içla 350 ki- "Ninoıun niçin deaiılere Bohemyadaki Stachau nı- llinlemiye kılan ve imtihan 

llat \, llleıafe katetme- hikim olduğuDu anlıyorum.,, biyesi ahalisi sirklerde ça· talimatnamesinin verdiği 
~t '-r bulunuyorlardı. Malumdur ki miliddan 4000 lışarak geçinirler. Ekserisi müsaadeden istifade ederek 

a.... Giridd 
1 

. . sene evvel terakki ve inki· cambaz yahut aslan, kaplan okula devam etmeden ertesi 
-•lerj en agılız 1.ı-. •Y•l vere varmak ,.ı e!miı olan Girid ve fil ıibi vahşi hayvanla- yıl o derslerden im!ih aa 
ıı... • 20o '-'l k medeniyeti zamanında orada rın mürebbisidir. giren talebenin bu yıl için· 
....... 111 ometreli 
t, ' lc•tetaıeleri ki- teıekklll etmiı olan hüku Bu adamlar sirklerle bir- de talebe sayılıp sayılmıya-
ltid • metlerin kralla rıoa Mia 01 likte bir çok defa bOtün cakları bazı okul idarelerini 
oL l•••ld derlerdi. dünyayı dolaımışlardır. tereddüde düşürmüıtür. Ma-
~ llaa. e •e cenupta · •l•rı ihtiva edi· -Sonu var- Bunlar çekirdekten yeti- arif vekileti, imtihan !ali-

,L_ tirin. matnamesinden istifade ede-
qt •11 do"'• lll&himmi. llG· 
tı, d 111~1.,ı• ve drit· 
' 11aa'lllırlınmeılne fev-

ta 1'etı:id bliyük ve 
"ıd körfeze malik 
~6 ır. 

rfeaıer1 
,_~da 11 _ea mtlhim-

SPOR HABERLERİ 
-o-

Millı k~me m•çları 12 
takım üzerinden yapılma-

dıkça lımir futbqlunun iste
nen ve beklenen inkişafı ve 

~lrfe...td. ıoylediiimiı ~•d •• ır. inkişafı ve ittikrara bulamı-
d •11 20 2 y&cağıoa kail olan lzmir 

.'
1 

' ltıı - S dakika kulüpleri bu huıuıun temini 
• ı l'-ı " elan Suda -. ~ 1• y zımnında hazırladıkları bir 

ettıiha uaaaiıtana 
'Q~, 1,,

1 
de11beri, Ak- muhtırayı beden terbiyesi 

' ... '1~1aaa inriliz filo- genel direktörlüğüne, futbol 
' q•re•- • f d A k g •eıı olmuı- e erasyonuna ve n ara 
'"- lt.ır kulüplerine göndermiılerdir. 

Mamafih modern zaman
ların icabına göre yeni ye · 
tişeceklerin esaslı ve teknik 
tahsil sahibi olmalarına ih-
tiyaç görülmüş, bu maksat· 
la devlet komiserine müra-
caat edilmiştir. 

Devlet bu müracaatı ka
bul etmiş ve Stachauda 
(sirk) de çalı~arak hayvan 
terbiye edecek ve cambazlık 
yapacak gençler için bir 
mektep açmağa karar ver· 
miştir. 

Yalnız Avropıda değil 
bütün dünyada ilk sirk 

' l. vrfeı· 
• 1 q,111 d ı, hem çok 
,~'i ••t1. • 1az1erce harp Dr. Fahri Işık mektebi olacak ba mnesse-

1•1tt P edecek b' sede m~teha11ıs profesörler 
la it• tdir ır bmlr Memleket baatanul 

'li vrfeıı ' Rontken mütehaHııı dert verecekler ve tatbikat 
de il • diier bir me· Rontkea n Elektrı.11 teda•lıi göstereceklerdir. 

• .. Em .. 111!!!~11!1 .... l!l!E'! .. İD 

ç t•raft rapılır. ikinci 8e71er Sokak 
an ylik- 29 No TBl EFON. 2S41 

HAllll SESiDiR 

ıı.1, Biraz insaf ! 
"- 'llaıad, 
,,tat, S

0 
.... la Pek çok kimseler, bazı kah·nhanelere. Çay, 

~t,ı -•ta . ~l, d't" veıaır . ııcak meırubata ait bardakların 
L .. ,,, llll İle ' ''ı ' dilc)ı rı ıürerek ıikiyet ediyorlar. Kahve sa-
- ı~t ot111• •t nazarını çekmeii bir öde• bildik, zira 
'- ~h det'yldllrdunıuzda bentlz normal vaıiyet eıkiıin· 
f ~.. ' lr. 

t ,, L • 

'" q••ıı d •t,, td ananmanın manHı yoktur. Bu gibilere 
trfı. Zira : 

HALlll SESi Hlllll SESiDiR 

Kıymetli bir 
san'atkarı 

MU,terllerl her yerde 
arar ve bulur 

Büyük meharet ve müş

teri ıerine karşı gösterdiği 
naıikiue muameleleri ile 
herkesi memnun eden Av 
rupa terzilik mekteplea in· 
den diplomah terzi 8. Ka
zım Şangllder terzihanesi 
Kemeraltıada Meserret oteli 
karş11ında (67) numaralı da
ireye nakletmiıtir. 

işinden memnun kalan 
m&ıterileriain onu yeni atel
••inde de bulacaklan mu· 

rek okula devama mecbur 
olmadan imtihana girebile· 
cek bulunan bu talebelerio 
okullariyle alakalarının ke· 

silmemiş olduğunu, bu itibarla 
talebelik sıfatını muhafaz 
etmeleri icap ettiğini alaka
darlara bildirmiıtir. 

-~o--

Tehdit 
Kahramanlarda Recep oğ· 

lu Recep, Ali oğlu Burhan 
ve Recep kızı Fatma ev 
meselesinden Mustafa oğlu 

lbrahim ve Halil kııı Cevri
yeyi tehdit ettiklerinden 
yakalanmışlardır. 

---oı---

Yaralamak 
Keçeciler Menzil so 1 ağında 

Müttalip oğlu Hüseyin •e 
metresi 331 doğumlu Emine 
kadın meıeleainden lbrabim 
oğlu Necmiyi bıçakla baca· 
ğından yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Satılık kanape takımı 
Karantinada Selçuk soka 

ğında 15 No lu evde 1 kınıpe 
takımı satıhktır. lsliyenler 
eve müracaat edebilirler.3·3 

Satın alıyoruz 
Yabancı dillerle basılmış kitapları 

iyi fiatlerle satau alıyoruz. 

ADRES: Atatürk caJJeain
Je 103 numarada 

Urla Asliye hukuk mah
kemesinden: 

Urlanın Altı c taı mahalle• 
sinden Halil kııı Zebra 
Karaduman tarafından mid
deialeyh ayni mahallede• 
olup halen ikametgahı meç· 

bul kalan Mustafa oğlu Ha-
lil Karaduman aleyhine açı· 
lan ihtaratı kanuniye da••
sınnı yapılmakta olan maba· 
kemealade: 

Müddeialeybia ikametıl· 
hı meçhul kalmasına mebni 
kendisine ilinen tebliıat 

yapılmasına karar verilmit 
olduğundan muhakeme 14-

3 941 Cuma günü ıaat 10 na 
talik edilmiş olup yevmi 
mezkürde mahkemeye biı

ı:at gelmediği veya kanuni 
bir vekil göodermediii tak· 
dirde kendiıine gıyap karan 
teblii olunacağı ilin ola· 
nur. 727 -----------.. ~ Bllgl Kitap Evi~ .. 

ı Asri sinema ittisalinde e• ı 
ı faydalı kitapları en elveriıli ı 
ı fiyatlarla ıatan bu kitap evi· 
ı ni okuyucularımıza tavsiye ı 
ı ederiz. 3-3 ı .. .... -........ -...... -
m 

.. 

Her cins baharat, Tuvalet 
etyası, kumaı ve mobilya 
boyaları, Karpit, Kua bo,a, 
Zaç yaiı. ve dii•r .W.., 



RADYO 
GAZETESiNDEN 

1 icaret V k li· ı~. ~D.ADAAdisa~abad 
· . uth c:: hır çlı askerı hedefi 

Tilrk-Bulgar beyanname
ıiain imzasından beri geçen 
.bir haftaya yakın zaman 
~rfında bu beyannamenin 
, Balkanlar ve batti dünya 

• ·• 
mızın 

Beya,natı devam ediyor bo~b!ıand j 
Atina, (a.a) - 12 adadan Kahire la.a) - Ingiliı or' l\ı 

~~~~ .. ııııen-~~~~ 

Ankara, ( a.a ) - .Ticaret ğunu sÖ) lem iş ye balkın ve 
vekili Mumtaz Ökmen dün milli müdafaanın zaıruri ihti· 

bakımından değerini belir- gazetecileri kabul ederek yaçları olan yiyecek, giye-
yeni teşekkül eden iaşe cek ve barınacak ve yaka-

ten miitalealara rastlandığı 
gibi bunu yanlış tefıir eden 
ve kötü bir teşhis koymağa 

müsteıarhğı teşkilatı vazi- cak maddelerinin temin ve 
fesi ile istihdaf eylediği tevzi işinin bu maddelere 

çalışanlar da olmuştur. Mtıı
bet menfi yankilara rağmen 
bu müıbtt, vazıh, samimi 
ve kaçamaksız vesikanın 
maksat ve gayeleri değiş-

gayeleri izah etmiştir. Vekil . munhasır olacağını, lüks 
bütün milletlerin milli mü· maddelerle meşgul olunmı-
daf aa kudretlerini son had- yaca~sa da bunlarında ser-
dine ve milli kaynakları best kalmıyacaklarını ifade 
azami dereceye çıkarmak eylemiıtir. 
için çalıştıklarını bugünkü Bundan sonra vekil dün· 

memiştir ve daha uzun za-
1 manlar da değiştirilmiyecek

harplerde cephenin ve cephe yanın bugünkü hali içinde 
gerisinin ayakta durmasının Türkiye kadar sakinlerine 

l tir. ancak askeri hazırlıkların huzur, emniyet, refah ve 
Hariciye vekilimizin bu 

lıuıusta "Ulus,, gazetesine 
vaki beyanatı iç ve dıı si-

ikmalile cemiyet içinde is- saadet veren başka bir mem-
tibsalden istihlike kadar leket bulunmadığını, bu ni

,atetimizin hakiki Uslubile, 
ranl açık · ıarib ve mert bir 
ifade ile yapılmıştır. 

Londra radyosu bugünkü 
aeıriyatında hariciye vekili· 

1 mizin beyanatını gayet iyi 
karıılamış ve ıunlan ıöyle
;niıtir : 

uzanan iktisadi faaliyetlerin 
devletin müdahalesi ile 
mümkün olacağını ve mem
leketimizin harp halinde bu
lunmadığını, milli şeref ve 
toprak bütünlDğü icbar et
medikçe bundan mümkün 
mertebe içtinap edileceğini, 
ancak dünyanın kararsızlı
ğındao doğabilecek hadise
leri karşıhyacak iktısadı 
tedbirlerin derpiş olundu-

metlerden istif&de edenlber 
vatandaştan bu iktisat ni · 
zamına tam ve ı mimi bir 
hürmet istemenin cemiyetin 
sarih hakkı olduğunu, hak
sız ve har11m bir kazancı 
dürüst ve namuskir bir tüc
cara tercih etmekte ısrar 

edenlerin artık insafa gel
meleri zamanının kat'i şe
kilde geldiğini ilave eyle
miştir. 

Türkiyenin battı hareketi 

ıagilterede hiç bir zaman 
ılpbe uyandırmamıştır.Türk 
Bulgar dekli asyonu etra.. ~--------~--"'.;.""~"'-"'-"'" """"'""'"'" ....... """'"'-"' ..... ""'"""' vv·"-."'' " 

"anda mihver devletlerince I= Z A B J T A =I \j KD E ~ Z DE 
7apılan tefsirlerden mütered-

!it kalan Balkan devletleıi Esrar satmakl13001t lyan ve 
ra11a, hariciye vekilinin be- Al t 

t 1 
-o- man a ya-

ıan• ı on arın da tereddü-
l&atı izale etmiş olacaktır. Kemerde otobüs içinde reSİ dÜ~ÜrÜfdÜ 

ALMAN HAZIRLIKLARI Süleyman oğlu Remzinin va- 'X' 
VE BULGARiSTAN ziyetinden şüphe edilmiş ve 

üzerinin aranmasında 9 gram 
ı Yine radya gaıeiesine ğö· esrar bulunarak alınmış ve 
. :re Romanyada Alman aıke- yabılan sorgu tunda bu es· 
ı i hazırlıkları ve Bulgariıta- rarı kesik kulak Must fo 
•ıa doğru hulul ve nüfuzu namile küçük Hasanın kan-
ıakkında iagiliz kaynakla- sı Şadiyedeu 125 kuruşa sa-
ından gelen haberlere na- tın aldığını oı öylemesi üze-

1:aran, şehirler arasındaki rine Şeıdiye yakalanmıştır. 
osaların açıli tutulmasını § Kemerde Kerim oğlu 

, amin maksadiyle tertibat Salih esrar s tarken 2 gram 
ıbamaktadır. 45 santigram esrarla birlik-

1 Dağ yollarında telefon te- te yakalanmış ve bu esrarı 
~ iaatı vüc\lde getirilmiştir. kesik kulak Mustafadan al-
,Jalgar köylülerine mukav~- dağını ıpylemiştir, 
ıt göstermemelerive gösterdi 1 Namazgfihta Mehmet 
eri takdirde cezalandırılacak iğlu Mustafa esrar satışı 

yaparken 4 buçuk gr m es-
ırının ihtar edildiğini ayni rarla birlikte yakalanmış-
aynaklar bildirHmektedir. 

Sofya mahfilleri ise, Al-
! ıaa kuvvetlerinin yakında 
~ulrariıtanı iatili etmeleri 

ehHkesinin mevcut olmadı
ını ısrarla ilin ediyorlar. 

u k"ynaklardao alınan bir 

1
abere göre Bulg r milli 

ınkaıının damına bir dafi 
~pu .konmuş ve bu tedbir 

ılk iizerinde iyi bir tesir 
,.ndırmııtır. 

tır. 

Bıçak taşımak 
Kemer Mumhane sokağın

da Bshzat oğlu Mustafanın 
üzerinde bir bıçak bulunarak 
alanmıştır. 

§ lkiçeşmelik caddesinde 
Mustafa oğlu Ramazanın 
üzerinde bir çakı bulunarak 
alınmıştır. 

Sarhoşluk •Onited Pres,, muhabiri, 
l&kreıte askeri üniforma 
• gördOğii Alman kurmay- Şenbarda Muharrem oğlu 
\ S Mustafa ve kardaşı Hasın 
'nnı ofyanın IOkı otelle-

t
den birinde. $İvil elbise sarhoş olduk luı halde bar 

dahilinde mıı sı üzerinde ta-
ıördOğUnü ve tanıdığını baklan kırdıklarından yaka-

.t'"cl_l_r_m_iı_t_ir_. ___ ,;,,.._ ____ laamışlardır. 

Londra, (a.a) - Akdeniz 
ve civarında 1300 IteJyan 

ve Alman tayyaresi düşürü· 

lerek tahrip edilmiştir. Buna 
mukabil 110 lngiliz tayya

resi düşmüşse de pilotların 

mühim bir kısmı kurtulmağa 
muvaff k olmuşlardır. 

Otomobil • 
ıe 

kamyon ça f tı 
-·-

Gaziler caddesi o de Hay-· 
dar oğlu Ali Çevik ve Ya-

nes oğlu logiliz tebaa.undan 
~amyon şoförli Martio, her 

iki şoför idaresinde bulun· 
durdukları kamyon ve tak~i 
otomobilini birbirlerine çarp

tırarak her ikisinde mli

himce hasarat vukua geldiği 

ve balkın heyecanını ml1cip 

olduklarından yakalanmış
lardır. 

Benzin ocaiı 
patlamış 

Buca yukarı mahallesinde 
Mehmet oğlu Muılu yeni 
olarak aldığı benzin ocağını 

yaktığı sırada ini olarak 
patlamasiyle el ve ayağından 

yanmış ve hastaneye kaldı 

rılmııtar. 

sekizi kadın olmak üzere 33 şark umumi karargib• ... 
kişi gelmiştir. tebliği: 1 

Hepsi mahrumiyetten bit . Eritrede yerde bulun•• 
ı.dn bir haldedirler. Bunlar ltalyan tayyaresi tahrip e~ 
Kalimoos ve Tümbeki ada- miştir. Italyan Somaliıillr 
larındaki ltalyan jand rmn- hareket halinde bulunaD 
larıoa balık avına çıkbkla- mobil nakliye kollar;nı )Jt 
rını söyliyerek Susama git- cumlar yapılmış, Habeşiıt., 2 
mişlerdir. 12 adalarda müt- de Adia - Ababa bombal., li 
hiş bir açhk vardır. Halk mış ve Arnavutlukta Ya-' 1ı 
geceleri karanlıkta 2eçir- ordusunun hareketine m~ b 
mekte, çocuklar arasında beret eden tayyarelerılP"' d 
verem şiddetle hüküm sür- muvaffakıyetli .. surette bocf i 
mektedir. ÖJüm vak'aları bardımın etmişi rdır. '--" 
çoğaldığından ltalyantar ki- Bir bombardım•n ve "' t 
liselerde cenaze merasiminde avcı tayyaremiz üsleri.. " 
ç n çahnmaıııa ı menetmişler· dönmemiılerdir. 
dir. Asker ar sınd da açlık 
vardır. Adalar üzerinden her 
tayyarenin geçişi şaşkınlık 

uyandırmaktadır... Oa iki 
ad da hayat tabammülfersa
dır. Ahaliden sağ kalanlar 
kurtuluş güofine intizar edi
yorlar. 

--o---
Bitler bir nu

tuk söyledi 
--o---

Berlin 24 (a.s)- Nasyonal 
Sosyalizmin yıldönümü mü· 
dasebetiyle bugün Münibte 

öğleden sonra bir nutuk 
söyliyen Hitler geçen b rbio 
sonundan beri devam eden 

hidiselerin bir tarihçesini 
yaptıktan sonra Nasyonal 
Sosyalizmin muvaffakıyetle

rinden bahsetmiş ve aktüel 
hadiselere pek az temas et
miştir. 

Hitler Nasyonal Sosyalizmle 
Faşist partisi arasındeki mü
şııbehcte temas ~dereli Fa
şist it ya ile N zi Alman
yanın ayrılmaz tarzda birbi

rine bağlı olduklarını, ltalya
nın Almany ya büyük yar-

dımlarda bulunduğunu, Al
manyanın kış mevsimini uyu
yarak geçirmediğini, zama-

nında anlatacağını, öuümüz
deki Mart ve Nisan ayların· 
da deniz ltı !harbinin azami 

şiddetini iktisap edeceğini 
ve şimdi aldığı bir rapora 

nazaran son iki günde Al
man denizaltılarının 215 bin 

ton bacmınde gemi bahrdık
larını söylemiştir. 

---o--
YE-NIFRANSIZ 

KABiNESi 
--ow -

Vişi - (Londra radyosu 
8,15 resmi tebliğ:) Mareşal 

Peten tam salihiyetli ve beş 
ve~ildcn mürekkep yeni ka

bineyi teıkil etmiştir. Hari
ciye ve dahiliye oazırı ami
ral Darlan dır. Ayrıca sekizde 
müsteşarlık vardır. 

AFRiKAo~ 
Son vaziye~ 

Kahire, ( a.a ) - Iagıl~ 
umumi karnrgihının teblif 
Eritrede 4imılden ilerli!~ 
kıtalar K.ub civarındaki Jır 
yan kıtalarını dağıtmışlar~ 
bir çok esir almışlardır. ti~ 
beşistanda Gondara gid'tf 
yolda kıtalarımız Am••1 

varmışlardır. 
ltalyan Somalisinde PA~ 

geritanın ve mühim ~· 1 limanının zaptı neticeıı•~ 
Cuba ırmağının şarkıod• 
bütün mıntakada ileri bat~ 
kt:timiz inkişaf etmekted~ 
Bu barekit eınaaınd• ~
çok esir ve mühim mikt•' 
malzeme alınmıştır. ~ ................. :::::: ..... ,......,, 

YAKINDA 
--o--

Pek yakında "Halkı• ~ 
sin,, de okuyacağınız o• dl 
halk romanı, "Mavi Tuo• 1 
aşk dalgaları,, odan sı•" 
bazı parçalar: 

"O akıam; Lom Pal••~: 
kasabası sakinlari, o ıaoı•~ 
kadar hiç işitmedikleri t• 1 
bir kadın sesiyle söyle•' 

di"Tuna dalgaları valıını 

ledi: 

TUNA DALGALARI 
"Val•-

Çoıkun dalgalar 
Dağ kadar 
Yükselir 
Dinleyin dalgalar 
Gönül bir ıeı verir·· 
Alın sesi veria l-' 
Dalgalar, götürsün dall'I" 
Bakın bir hicranlı kalb • 
Eğer sen hayransan buo• 
Selamlar gatür ey Tu•• 
Sıkmasın onu yolların 
Açılsın müşfik kolların 

..M&Jİ~ 
Onsuz istemem, oaıuı iıte 

Ben bu hayatı, •' 
Dayanamam ben bu d•' .,1 
Nerede yar, yarım aer' ~ 
Onsuz hayat kapkaraol• 
Hiç neşem yok atık.. ., 

"MO•i~ 
~~~:::::::: ..... ..-' 
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