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mez bayrak sallıyarak teslim 
olmak istediklerini anlatmış· 

lardır. Pt.k çok miktarda 

ğinden de emin 

dyetten de çok 
bulunmaktayız.,, 

ve bu vn-

memnun 

--o---
Japon heyeti 
BERLINDE 

--o--
canımı da 

vermeğe hazırım, dedim, yi
ne beni kırdın, 



' 

SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 

--~ .. . ' ı -----~~====--~!!!!!!~!!!!!!~~. 
_DOKTORUN KUŞESi Ş eh • r H a be r 1 eri ' - ,, 

c. H. P. Konferanslarından: Irak hükôme- l 1 • 
ıncı lisenın 

lemleketimizi ıbbi 
nebati mahsülle

·hakkında • 
rı 

Avrupa drog müesseseleri bu gibi mühim 
aoktaları göz önüne alarak ilaçlar için 
elveritli mubsuller (droglar) elde etmektc-

:lirler. Bizde iıe henüz bu gibi müesaese-
1 er ve müstahsil mevcut olmadığından 

necburen iliç droglarnu bnriçten g(;tir
mekteyiz. O kadar ki memleketimizde pek 

ı1efiı ıhlamur, papatya, turunc kabuğu ve 
saire gibi bol miktarda mevcut ik n kendi 

, mahsulümüz olan bu droglnrdan istifade 
etmeyip Avrcpadan getiriyo. uz. Cidden 

1 

acınacak ve teessüf edilecek bir meseledir. 
Bizde teşkilit olmadığı halde ~unu da 

aöyliyeyim ki hali hazırda memleketimizde 
yetiı en tıbbi nebatlardan bir kaç kalem 

harice sevk edilmekte ise d. yine teşki-
lltsızhk yüzünden buradan sevk ve ıbraç 

edilirken iyice temb.lenmedij'inden, mun
tazam paket ve balyeler halinde olmadığı 

ı ve fenni biç bir işe tabi tutulmadar gayet 
ucuz fiatla ıatıyoruz. 

Avrupadaki müesseseler bunları ~tekrar
dan daha temiz bir 11ekilde koya~ak bir 

kaç misli fiatla kendi memleket mabsülle
rimiıi bize satmaktadırlar. 

Demek ki bile bile, bu meselede aldan
mıı oluyoruz. 

Diğer memleketler bu hususta işe nasıl 
baılamıılardır. 

Kendi memleketlerinde yetiıen tıbbi 
aebatları arayarak bunlardan istifade et-

, meie çahşmışlar ve muvaffak olmuş-
lardır. 

Her memleket istihsaJihnı daha fazla 
mikdarda çıkarmağı her zaman düşünmek
te geri kalmıyorl•r. 

Şunu da düı6nelim ki yalnız haıerde 
bu gibi mahsülleri (drogları) kolaycı ge
tirtebiliriz. 

Fakat bir harp vukuunda milletler hu

' dullarını kapadıkluı takdirde bazı mem

leketleri düşündürebildiği gibi bizi de çok 

1 dDıllndürebilir. 
t ~imdiki harpte de kendini göstermeğe 
baılamıştır. 

1 Bu hususta hariç memle\etlerin alim 
1 adamları ve bunların çalışma mahıü_llerini 
ılaha ameli bir ıekle koyan memleketler 

1 :lrog noksanlığının öoüoe geçe bilmek için 

~=evkalide faaliyet göstermeğe mecbur-
:lurlar. 

- Devamı v r -

ı~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~FAYDALI BiLGiLERi: 
, __________________ _ 

• 1 

Balık buğulaması 

ti .. ın kararı 

Irak hükumeti, Iraktan 
transit suretiyle geçecek bil
umum emtea nın barnamele
rinde "Tr nsit., kaydı bulun
masına ve h ugi memlekete 
sevkedileceğiniu sarahaten 
yaıılmasnu şart koşmuştur. 

Bu gibi malf r, kaydedil-
dikleri yerden başkasına 

•• • musa e esı 
Cuma günü saat 20.30 da 

Halkevi salo11unda ikinci 
erkek lisesi mezunları tara
fınd bir müs mere verile· 
cektir. Müsamereye istiklal 
mıırş.iyle başlan cak, bir 
piyes ve bir komedi tem
sil edilecektir. 

---o--
sevkedilmiyece ktir. 

--o·-

• 
rı 

Ö emişt kah· 
ve ı kilosu 

400 kuruşm . ? 
Belediye sıhhat işleri mii

dürünün reisliği alhnda be
lediyede bütüo belediye za
bıta memurlarının iştirakile 
yapılan bir toplantı da şeb· 

rin ıbbat işler i görüşülmüş

tür. 

Dı. Süleyman Çoruh be
lediye memurlnriyle yaptığı 

b spihaldc sivrisineklerin 

bayatı, nerelere, sen de ·ka
çar yumurt bn bkl rı, na
sıl tekessür ettikleri hakkın-

da malumat verdiği gibi · 
kara sin ki rin sari hasta
lıkları nakil hususunda oy· 

l!adıkları rolleri gayet vazih 
bir şekilde ani tmıştır. 

-·-
Ödemişte Nurettin adında 

16 yaşında b"r çocuk kiğıt 
külahlar içine konulan ellişer 
gr m çekirdek k hv yi ma
halleler arasında dolaşarak 

"sivıi sivri" diye bağırmak 
suretile beher kiilihıuı 

0

20 
kuruşa ıattığı tesbit edil
miştir. 

Suçlu Nurettin bu kahve
leri kahveci Fehmiain ken· 

dioine sattırdığıoı söyleyioce 
kahveci Fehmioin evinde 
yapılan aram da 111 kilo 
çekirdek kahve bulunmuş· 

tur. Suçlular ihtikar ve 

kahve saklamak maddesin
den adliyeye verilmişlerdir. 

---o--
Belediye zabıta memurla

rı cuma akşnm1 da top!ana· 
rak ayni ~ekilde yapılacak 

bir hasbıhalde bulunacaklar· 
dır. 

--o- w 

iKiLiYE 
Yıldırım düştü 

Yenitip _kmek 
Yenin tip ekmek yarından 

itibaren çıkmağa başlııyacak-

tır. Bu hususta belediye li· 
zım g.elen tertibatı almış 

bulunmaktadır. 
Belediye encümeni bugüa 

öğleden sonra topi nmış ve 
ekmeğin fiyatı ı dıı tesbit 
etmiştir. 

-o-

Evvelki güob:ü fırtınanın 
vilayetin muhtelıf yerlerinde 

tahribat y ptağı aoleşılmışt&r. 
Y oğmur esnHında Bergctma, 

Menemen ve Dikili civarına 
dolu diişmüştür. Dikili ka-

z sırıın Dombas çiftligi mev
kiioe düşen bir yıldırımdan 

·Hasan adında bir çoban 
yaralanarak ölmiiotür. 

ı 
ı 
ı 

Matinelerden itibaren 

ı 
ı 
ı 

. 
ELHA A Si emasında 

Dünynnın en şöhretli iki dans yıldızı .. 
FRED AST ER · ELE .\NOR POWEL 

Sinemacılığm en çok :;>ua sarfettiği en CDuhteşem filmi 

: 
: : 
: 
ı 
ı 

fBROAD r ODY 1940i 
ı Harikalar Şaheserinde : 
----..,,,...-~_..,,.. ................ .................................... 
ı 
ı Altın üya Ko o yası 

lzmiri Kolonyasiylc meşhur eden ECZACI KEMAL 
AKT AŞ'ın şabeserleriwıden 

HiLAL ECZANESi 
li 

Jfak cine balıklardan herhangi birinden ı 
rapılabilir. B•hğın içi ve dışı tea:i:denir. ı 
Jahlrların boyuua uygun uzunca bir kaba 
~11 temiılcnmiv balıklar sıra sıra dizilir. 

IDııttınc tuzla beraber ince kıyılmış mey-
laaoı serpilir. Pek aı su ilive r.dilir. Or

, r• hararette ateşe konur. Kapağı -buha11 
Jı•~mamak için- sıkı sıkı kapanır, 

1 • ~alıklar b1ıh~rla bir çeyrek ıa•tte 
• 

........................ ........... ~ ......... ~ ...... 
!Tayyare Sineması Tel. 3646i 
ıeu kşam saat 9,30da (silvarede) yeni ve büyilk p:oğram ı 
ı baohyor İki miibim filim birden 
ı 1·Rlgoletto-AYDA LA Tr•vllt• gi ,i bliyük cseılcr ı 
ı ibda eden "Verdı ve Aşklar1,, Meşhur cihan beııtek~rının ı 
ı hayatını ve ölmez eser ve operalarını gö:ttereo büyük l 

Fraaıız filmi O nı aalar Ben· amiao Gi li ve Gabi Morla 

• 
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LMAN 
CASUDLARI 
AM RIKADA 

(81) 

Gestapo Amerikad• 
da fa ·yetini çoialt" 

maia bşlamıştı 
Gestaponun esr.ııreugiz ve korkunç pe•· 

çesi Alm nya dahilinde muhalif ve dit' 
manlarmın boğ zl rını sıkıp, boğdukt~ 
sonra Avrupıuıın bir çok b6yük ve kfiçl 
şehirlerinde de şiddl:t ve dehşetini göstet• 
meğc b şlamıştı. 

Dünyanın her köşesine dal budak ıal•; 
bu gizli ve cüratk'" r teşkilAt, daha eff 
beşinci kola mensup .bazı Alman ajaaılatl· 
nıa Amerikan mukabil casusluk teıkilltt 
tarafmd n uğradıkları acıklı mığlübiyetl~' 
rinia acıs1nı çık~rmak ve can korkusu i' 
bazı sırları m .ydana çıkararak bu ajaa.ı•· 
rın cezai rıoı verme için en uyanık, '' 
cesur ve en mutemet adamlarını Ameriı•· 
ya gönderm"ıti. 

Bu tehlikeli unsurları yeni dfinyaya ıo'' 
mak için Gestaponun baı vurduğu çarl' 
ı~r, kullandığı vasıtalar, lpoliı bafiyeıl ,o' 
manlarıuda bile rastl nmıyan akıl aldl'1' 
fikir kabul etmez şeylerdi. 

Gestapo ajıneları en ziyade ve aoc' 
vazifesinde gevşekliş gölleren ve ark•t"/ 

rıoı ele veren Almanları temizlemeğe:k•'" l 
vermişti. 

Amcrikaya şüphe ııyaudırmadan •1'~ 
b s;;,bilmak için bunlar Nevyorka işli1'91 

,. 
büyük Alman vapurlarında kOçük bir f 

zife alarak işe koyulmuşlardı. 

Bütüa bunları göz önilne . alan Alıo'91 

diplomatları Nazi resmi mabfilleriaio '' 
kQrkunç şahsiyetlerinden biri .olan ettt••' 
bergi Nevyorka gönde·di. 

Bu gidiş orada Gestaponun bir ıııerkl' 
z1ni teşkil maksadına mebni idi. 

Orada bir id rchsne kurmuş, bu idat" 

hane bu feşkilatı geaişJetccek ve bDt8' 
Amerikaya teşmil edecekti. 

Bu teşkilatın ajanları Nazi aleybt~; 
Amerikan Almanlarından Nazi preaıipl•' 
kabul etmiyenleri takip edaceklerdi. 

Nefıdle karşılanan Naıi casusl~~·~ 
tezkiyelerini düzeltecek, Hitler reJıdl -
bcnimsemiyen ve onun aleyhini ilti•• 

eden Amerikalılardan intikam alacaktı~ 

Bu idarehaneye Gestapo funvoaı 'f 

mişti. 

Burada çalışanlar bütiln dünyanıll t'{t 
•dığı Nazi gizli polisinden fbaıka1afl 

ğildi. ' il' 
Almapyada Gestapo sözü halkın t81 

}erini ürpe.' ten bir şeydir. • . ,r( 
Bu teşkılat H nri Hamler adlı bırı t 

fından idare olunurdu. il 
Bu z t ayoı za~anda siyah gömleklil'' 

Jıaşkanıdır. 1 
Fakat Fcld Mareşal Hermand Villt 

GöringiD kontrolu altına veriJmiıti. / 

1936 Almanyanın remi gazetesi (jf ~ 
ponun viliyet bOkOme.tleri üıerind•"' 
tazyik nlihiyGti haiz olae1ğı karar111ı 
etmiıti. 

Bu karardan ancak 
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kalfası YüZUNDEN r1Müstabsil ihti- Kadın ve :o .. 
H ~STA . yacından fazla cukların ustaf Çaluk 

i:~:~:1İ ... ll ,-,k-en-den-te.:.· ı·.:.:;:.~8.:.as~bay-0 ağ-ı. mmDi-ole!!lill!!l§'Cd-7 hububatı ofise Fazla mesai uapmaıa- 22Senege mahküm oldu 

AŞK 

~•c:h.~011 Aıçiı~ •• Arbkada- bak. • rlftl müsaade 8dildl" --o lllııtı eıını emen Bundan iki ay e~vcl bir Verıyor Dün tafsilatını verdiğimiz 
t\,~· Naci bana: iş için Kadıköyüne geçmek --o-- --o-- Dibekbaşında Kuşbroşı soka-

~ 11111 1- d • B 1 d Müstahsil elinde ihtiyu.cıo· K d 12 aşında Li •ar eşım. u· izım gel i. a ın ve Y n yu- ğmda 12 sayılı evde eturaa 
q r ıa dan fazla bulunan hububata k k k k · · ~.,, .. ınanında mut- Köprüden vapura bindim. arı ız ve er e ışçı ço · karısı ismeti gebe olduğu 
uırı A 'b H - ld' Gü el konması hakkındaki ka- cukların mensu,.at sanayinin 'lıaıe, la • mma ı . aYa guze ı. verteye raraame çok müsbct netice- T halde öldüren eczacı kalfaıı 

Çt~ lla anlatacak çıktım. gece gündüz postalarında 
ftJleri111 var. diyor· Şöyle oturacak münasip lerTvermektedir. çalışmalarına müsaade edil· Mustafa Çalukun dün mu-

esbit edilen fiyatın keo· b d d • · bakemesi Agv ırcezada görül· 
,... bı0 r r a a k .. n miş ve u karar 6n en ıtı-

"1llita ye ' 1 en goxume disiai himaye eden bir fiat J4ı lıa .. &him bir iti ol- birbirinden güzel iki genç olduğuna kani olan müstah· baron meriyete girmiştir. • üş ve yirmi iki seneye 
''~•• ~~· ••babın gı· kadın iliıti. siller, bükiimelin bu kararını Bn gibi iıçilerin fazla me· mabkUm edilmiştir. 
ta •d· ıaatıuda te- Hele maviler giyinmiş,ye- cidden memnuniyet ve teha· 11.i yapmalarına da mi!saade --o---
clı. ıp le beni çığır- til gözlü olanı pek cana ya- lükle karşılamış, hatta be- edilmiştir. Mecmuu mesai-

Uctı11ı. "İJ' d' knıdı. Hemen geçtim. Kar- yanoame müddetini bekle· leri günde 11 saati geçme 
• •~L • ın ım. Biraz ıılarına oturdum. Cebimde meksizin mallarını ofise sev· k - .. cı·· t ı ~. d me uzere gun uz pos a o-
11lıa1 • •tıtnın eYİD.İo yeni çıkmış küçük bir k!ta p kE?tmeye başlamışlardır. ruıda üç saat kadar fazla 

"''- Çalıyordum. Kar vardı. Toprak mahsulleri ofisinin ~·"•D L çalıştırılabileceklerdir. 
: qİzaıetçiye s<'r- Onu açtım, Guya okuyor- günlük mübaya tı, müstah-

Talim ve ter
biye heyeti 
h zırlıkları 

· ıı · b · i ı~k Gece po.st alaundaıld i• "'•c:· mu• gibi yapıyor, fakaL ki· sı eruı u samım a a Hl ır 
'1 ı d 'I ·ı - d 3000 ki müddeti ise 8 s~ati tecavüz 

ltlbet . •v e değil mi? tabın üzerinden kuıımdald 1 e gun e tona ya 0ş • çı · mı;hr etmiyecektir. 
'- · kadınlardan gözümü ayırmı · · 

et, ded' . d ı, ıçeride ya- yor um. 
d Bir aralık maviler giyin-

i)~:a rirdiğim zımı11 miş, yeşil göı:lü kadın be · 
, ~'-ld •ryoJııında yat.-r- ıı im tarafıma ~doğru bnktı. 

tt ıc11~111• Adam alnlh Kitabın tııerinden kaçamak 
bakıılarla onu seyrettiğimi 

Ceç11aiı görünce halime gtUimıedi. 
'il, "' olıun Naci, Onlar karıımda cıvıl cıvıl 
"'11ıae oldun b&yle? konuıurken ben de ıöı:lcri-

81,,cl ED•i• çılııarak : ne kulak misafiri oluyor-
'-· de'd~ bırak Allah d ı lı om. 

ele , ' aatalandım. Yeşil gözlüniln adı Le-
lldı._ ılı Ylı&nden haa- manda. Kadık67üno cir ar-

c' ~~ 
6 

kadaıını ıörmeğe ıidiyoı 
11

, 'tl•iı? !, ı&nden mi bas- do. 
/" ,, •• ıl ' 

,ti ~ ... • •y o. - Sonu var -

qaır Defterdarlıiından: 
1\ Mubamen B. 
.,

111 
it . Lira K. 

~cld,,~ ' hoıtanlı 1700 ve 1808 no.Ju yalı 
~ , 1 

• 0 kak 1358 ada 4 parsel 232 m.m. 

ıt., .. ;·~ .... 192 00 
ı•' ~cld,1~ 1

1 ~oıtanlı 1700 ve 1788 no.lu yalı 
1f ''·hı okak 1324 adı 1 parsel 340 m.m. 

1'1' ""'ıı1akrsa 255 00 
~~-~ 13~ bostanlı 1700 no.hı yalı caddesi 

''t•yalr 7 ada 5 parsel 219 m.m. 91 tajh arsa 87 11 
~~ ~6p,6• hoıtanh 1700 ve 1807 no.lu yalı 
1f it llo •okak 1357 ada 1 parsel 10365 m.m. 
İ''"' ..... ,.. 1554 00 
lsı .~' boıtanlı ~ 700 no.lu yalı sokak t-,11., 1

_ 9 pırıel 170 m.m. 83 tajh arH 85 00 
., "'ıııı:• b s2 >•lı le oıtanlı 1700 ve 1809 ne.lu ıeraf 
S 6 •e ;c; •le 1355 ada 1 parsel 3151 m.m. 
'••ri P.t 110.lu arsa 937 75 

~O -...
111 

; IDıkara sokak 422 adı 58 paryel 

ı '•trı · O l•j ·ı ev 150 00 

128,so :· lbalcara ıokak 403 ada 11 parsel 
'Qa•tp •llı.23 tajh ev 125 00 

~''••t ~\' 111. kiremithane ıokak 481 ada 7 
g2•ı,ıhlı llı.ın. 118 kapı 8/19 tajlı araa 40 00 

il O •da 
4 

Ilı. 43 no.lu eıref çıkmazı ıokak 
~'·ha la Pll'ıel 091 m.m. 8 kapı 53 taj '1''· ... , ~s , ... , .. i 1500 oo 
O~ lb.111• ~e nı.' ref ıh sokak 596 ada 4 parsel 
li taytıl taJh arıa 37 50 

9 <l:J k,;: :· 2. 110.lu sokak 1860 ada 1 parsel 
,.a ltly,1 tıJlı ev 148 00 
~- l 111 26 <l, 6 Pir İ no.lu metre.tepe ıokak 924 
,,~••ly,lı ıe 370 m.m. 28 kapı 612 tajh arsa 92 50 
't 'k 92srıı. 26 no.lu metrealepe zeytinlik 

l tJ ~tı ıı, •. •da 4 parsel 1268 m.m. 8/1 tajlı 
l ç~~tr..ı l .,.. 

"" ..... , 9 l)tl& ••ı 50 ._•e 12 no.lu ıo\iak 1871 ada 
'hl •pı 10 tajh ev ,, ıı 

•o.lu ıokak 1878 ada 8 parael 

315 00 

60 00 

iLAN 
lzmir tramvay ve elektrik 
Türk Anonim şirketinden: 

Mart 1941 ayı zarhnda ıebekede yapılması liıım 
gelen ameliyat dolayısile : 

1) 2 16 ve 30Mart 1941 paıar gDnleri saat 9 dan 
15 e kadar: 

V Çarıı 
Vl Babribaba 
Vll Karantina 

Vlll Güzelyalı 
X Konak 

XI Gızi bulvarı 
Xll Mezarlık baıı 
Xlll Asansör 
XIV Gazi bulvarı 
XIV Gümrük 

2) 9 ve 23 Mart 1941 
15 e kadar: 

pazar günleri saat 9 dan 

1 Darağaç 
11 Tepeci.k 

ili Alsancak 

iV Basmahane 
IX Eşref paşa 

XV Kültürpark 

C Bayraklı 
.D Tur~n 

~~ Karııyaka 
Bornova 
Buca 
Kızılçullu 

Sektörlerinde cereyanın kesileceği sayın balkımııca bi
linmek üzere ilin olunur. 

454 Köprü m. mısırlı cıddeıi 381 383-385 kapı 
no. 1737 ada 65 parael ıayılı 512 m.m. ana 

455 Üçkuyular m. 10 no.lu sokak 1869 ada 6 
parsel '8 kapı 6 tajlı 198,75 m.m. arsa 

-456 Üçüncü lr.arataf m. bilil sokak 657 ada 9 
parsel 30 kapı 22/l tajlı 34 m.m. arsa 

457 Salhane m, yeni turan imam sokak 689 ada 
1 parsel 8 ve 32 kapı no. 212,50 m.m. arsa 

458 nçüocü karataı m. enveriye sokak 649 ada 

2 parsel 4~ no. 119.50 m.m. arsa 
459 Salhane m. şetaret ve sellmet ıokak 695 ada 

2 parael 493 m.m, 36 kapı no,lu arsa 

460 Güzelyalı m. bozkır sokak 920 oda 3 parsel 
1'28 m.m. 2 tajh eıcau havi arsa 

4'61 Güzelyalı m. ferah sokak 921 ada 13 paraıel 
98,75 m.m. 24/1 taj no.lu arsa 

76 80 

20 00 

10 00 

25 00 

12 00 

49 30 

247 20 

19 60 

4'2 Güzelyalı m. 26 no.lu metrestepe ıokak 914 
ada 1 parsel 141,25 m.m. 116 kapı 4 tajh arsa 3S 00 

463 Üçüocii lrarataş m. giri41i burbaniye ıokak 669 
ada 2 parsel 171 aı.m. bili no, arsa 17 1 O 

464 Salhane m. enveriye sokak 690 ada 5 parsel 
99 kapı 9711 tajh arsa 21 20 

Yukarıda yazılı emvalin mlllkiyetieri peşin para veya 

ikinci tertip tasfiye vesikaıile bedelleri ödenmek üzere 

23-2-94l tarihinden itibaren 16 gün m6ddetle müayedeye 
konulmuttur. ihaleleri 10-3·941 tuihinde ıaat 14 dedir. 

Talipleria muhammen 

la 

Haber aldığımıza göre 
Maarif Veki1eti neşriyat 

müdürü B. Faik Reşit Ünal 
ve lzmir maarif müdürü B. 
Halit Ziya Kalkancının, mün
hal bulunan talim ve terbiye 
heyeti a:ıehklarına tayinleri 
yüksek tasdikten çıkmııtır. 

---o---
Mahlut ·yağlar 

Belediyemiz mahlut yaila
r J D imhasına devam etmek
tedir. Dün de 400 teneke 

mahlut y ğ bu1unmuı ve 
müsadere edilmiştir. 

Kıymetli bir 
san'atkirı 

MU,terllerl her yerde 
arar ve bulur 

Büyük meharet ve m&ı

teri.crine karşı gösterdiii 
oaıikine muameleleri ile 
herkesi memnuu eden Av· 
rupa terzilik mektepleı in-
den diplomalı terzi B. Ki
zım Şaagüder terzihanesi 

Kemeralbnda Meserret oteli 
karşısında (67) numaralı da
ireye nakletmiıtir. 

işinden memnun kalan 
müşterilerinin onu yeni atel-

yesinde de bulacakları mu
hakkaktır. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket haıtaaeal 

Rontken müteba11111 
Rontken ve Elelı.trtk teda•lıl 
yapılır. ikinci 8ey;er Sokak 

Nn TELEFON. 2542 

Her cins baharat, Tuvalet 
kumaı ve mobilya 
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MATBUAT lneiltere Türki- lngiltere iize- \ Malta üzerinde 
Hülasaları yeninvaziyetin rinde uçan düş- , yedi tayyare 

YENı SABAH: -- de
1

n memnun man tayareleri 1 düşürüldü 

ZABITA 
Bıçakla uaraıa _ .. __ ----- --um--Bitlerin nutku 

nüıeyin Cahit Yalçın 
Londra (a.a) - Hariciye 

müıteıarı Butler bugUa Avam 
kaıparaıında Taaca idareıi 

Londra ( a .a ) - Rermi 
tebliğ: Alman tayyareleri 
l ıı giltere Hhillerine ıeçmiş· 
lerae de atılan bombalardan 
zarar çok azdır.J 

Malta - Londra radyoıu 
. 8, 15 resmi tebliğ: 

Umumbanede Hida 
evinde Hiiseyin .otlu N 
ttiu sermaye lımail kıll 
riyeye beı lira borcu ol 
ğundan iltemesi üzeri•• 
parayı vermediğinden ı 

suboı olarak geldiği 
yenin sağ baldırında• 
surette yaraladığından 1 
lanmıştır. 

F&brer bu sene içinde 
kat'i neticenin alınacağın• 
llyliyor. Bu da çek dinledi
jimiı bir maaald1r. Biz Hit· 
leri ağuıtoı ortalaranda 
Loadra sokaklarında gör
meyi beliyorduk. Naıılıa bu 
raadev&ye gelmedi. 

Fllbrer aıkerlerine 1940 
d• harbi bitirmeyi videt
miıti. Şimdi kıı mevsimini 
ıeçirip 1941 baharına sağ 
çıkmaj'ı bir muvaffakıyet 
diye ileri ı&rilyor! Ve tekrar 
bir viid daha: 1941 de 

1 kat'ı netice alınacaktır. 
Ba F&brerin ordul•rına ve 

1 Alman milletine bir "Yem 
ltoruıu" çalmaj'a pek muh· 
taç bir vaziyete gelmiı oldu-

1 juau göstermekten baıka 
bir ıeye delalet etmez. 
Giriliyor ki Fihrerin nut· 

ıb çok hafiftir. Kalite itiba
lrlle bu nutuklar çok kaybet· 
mitlerdir. Galiba onlar da 
er•tı oldular. 

Ekselans Eden 

hakkında lngiltere ile Tıpan· 
ya arasında bir aalaıma ol-
duğunu ve ispanyanın enler· 
nasyonal mırı takayı tahkim 
etmemek taa bhlldüne giriı
tiğiai bilmiıtir. 

Kamarada !lorulan bir su· 
ale cevaben mlilteıar Tilrki· 
yenin taahhütlerine aadık 

kaldığını ve logi1iz bilk iime· 
tinin Tilrkiytnin battı hare· 
tinden tamamiyle memnun 
bu1unduğuau söylemiıtir. 

-----
Meis adasını ln
gilizler za ptetti 

Londra (•.•) - Bahriye 
ve harbiye nezaretlerinin 
mnıterek bir reımi tebliğin . 

de, ltalyanlara ait Meiı ada· 

ıının yirmi bet ıubat tari
hinde lnıilizltr taaafındaa 

iıgal edildiii bildirilmekte
dir. 

_ _;. __ _ 
Japonyanın ce
nuba sarkması 

---o--
Londra, (a.a) - Royterin 

Hlihiyettar mabfiJlerdeo öğ· 
rendiğine göre loriliz hüku

meti Japonyanın cenuba 
doğru sarkması hakkında 

hiç bir zamın tekliflerde 

bulunmuı dejildir. 
lngilterenin Tokyo 
elçiıi Jıponyanın 

Bilikiı 

büyük 

cenuba 
doğru uzanmasından doğa

cak tehlikeleri mükerreren 

izah etmiı ve bu görüıme

lerde biç bir teklif yapılma
mııtır. -----
ALMANLAR 

--o -----

1Te General Dil Yeni bütçemiz Paracütçüler 
-Baıtaralı 1 inci •ahi/ede - b b 96 

• Ankara-Yeni ltçe •· • • J •ı• 
Kalııre (a.a)-Royter mu· zırlanmııtır. Bütçenin cuma IÇID Dgt iZ 

laabiriaia ij'rer:ıdij'ine göre 
B Ed akıamı Meclise verilmesi Forması bazı 1 d 1 t1İ A.::r:;a1~:;:~~:~ ıi:.: muhtemeldir. Bilha11a milli r a 1 ar 

1 dakları ziyaretten ıonra bir mndafaa ihtiyaçları içinyeni -·-
kaç ı&n için tekrar Kalıire· bntçeye pek mllhim rakam- Nevyork (•.•)-Eski har-

, 11• döneceklerdir. Bu arada lara baliğ olaa tahsiHtlar biye nazır muavini bir nu-
1 Atiaayı da ziyaret etmesi koaulmuıtur. 

mabtemeldir. o-- tuk irat ederek ıöyle de
miıtir : 

Ankara (a.a)-Dtın inıiliz 
hariciye nazırı B. Edeni kar- 123 Numaralı 

Yunan Tebliii 
ıılayanlar araaıada Mııır 
•rta elçisi de buluamuıtur. 

Ankara - B. Eden din 
1 
laıiliı elçiliiinde Yunan ve 

ı Amerika:elçllerin kabul ede· 
1•k kendileriyle bir müddet 

l :;llrltmilılerdlr. 
1 Britaayanın ıehrimizdeki 
mlme11illeriye bug&n görüı-

Nmeler yapılacak ve iki mem· 
leketi allkadar eden vazi
r•tler göıd ~n geçi. ilecek ve 
ıkir teatisinde bulunulaacaktir 

1 
Y apalacak siyasi ve aıkeri 

41ör&ımeler hakkında cuma 
jln& Tiirk ve ecnebi mat-
''baat milme11illerini kabul 
ıdecej'i haber verilmiştir. 

Loadra (a.a) - Lefkoşa -
1~•• ıelen bir habere ıöre-, 
•ıiliz hariciye nazırı B. Eden 
rırkiyeye giderken kisa bir 
:lyaret yapmııtar. 

----o--
BORSA 
27,50-34 kuraıtan 223 çu

lzlm, 43, 75 kuruıtan 
.'!MM""" kilo zeytinyağ, 8,25-

,75 kuruıtan 80 ton kum 
an, 21-21,25 kuruştan 67 
a faıalya, 29,50-30 kuraı· 

104 ton aiıam ıabl-

--o--
Atina (a.a) - Yunan baı· 

kumandanlığının 123 numa· 
lı tebliği : 

Bazı noktalarda ıiddetJi 
olrnak iizere topçu ateıi ol· 
muıtur. 

iki düıman tayyaresi dii· 
ıilrülmüı ve diğer ikisi de 
haaara uğrablmııtar. 

Atina (a.a)-Dahili emni
yet nezaretinin tebliği: 

Dün memleket dahilinde 
ıllkua hükDm ıilrmüıtür. 

Atina, (a.a) - Cepheden 
gelen habeılere göre kar 
ve yağmurun fazla yağma-

sından genlı mikyasta bare
kit yapılamamaktadır. Ye-

niden bir kıç eıir aluımıı
tır. lngiliz tı yyareleri kıta· 

larımızın bilcumları eanaııa· 
d1a düıman kuJvetlerini bom· 

bılamışlar ve dığıtmıılardır. 
Şimdiye kadar d&ımandalİ 
130 aabra topu ve J 500 
havan topu ile külliyetli , 
miktarda ıilib ve harp mal· 
zemesi iitinam edilmiıtir. 

- " Hitlerin iatili ıçın 

700,000 İngiliz iiniform11iy
le 700,000 paraıiit imal et· 
mit elduğu bellidir. Alman· 
yanın elinde mühim miktarda 
zehirli gaz da vardır. ,, __ ,..__ 

Kaymakamlar 
arasında 

Kı ıkban kayma'camı Meh
me:t Ali Durusoy Hizan 

kaymakamlığına, Hassa kay
makamı Mahmut Kemal 
Gürlük Kmkhın kayma· 

kamhğını, mülkiye müfettişi 

8. Halil Tekin Hana kay-, 
makamhğına naklen ve yeni-

den tayin olunmuıtardır. 

--o--
iki istasyonun 
adıı deiiştirildi 

Devlet Demiryollar .. 8 inci 
iıletme mıntakaaındaki Şam

lı iıtasyoaunun adı Üznlik 
ve Kayaı iıtaayonunua adı 

da Paacarlı olarak değiıti· 
rilmiıtir. 

Dün Malta üzerinde yedi 
düşman tayyaresi imha edil
miş_ ve altısı da sakatlanmış· 
tır, Öğleden ıonra bir düş
man kızılhaç tayyaresi gl
ıülmtiıse de bunun kayıp 

tayyare aradığı zannedilmek
tedir. 

--sm--
lngilteranın 

Moskova ~ elçisi 
Ankara - lngilterecia 

Moskava elçisi Sir Krips 
yanında elçilık erkanından 
bazı zevat olduğu halde dün 
aabab bir Sovyet tayyaresile 
Moıkovadan hareket etmiş· 
tir. Büyük elçiyi getiren tay· 
yare bugtln ş ebrimize rele
cektit. 

Sir Kripı aldığı talimat 
üzerine B. Edene mliliki 
olacaktır. 

--o--
Os iNşAsı 
Vaı ngton (a.a) - Ayan 

meclisi bahriye encftmeni 
Guam adalariyle Samut ad&
larında yapılaca'< üsler içiu 
bükiimetçe istenen tahsisata 
kadul etmiıtir. 

Amiral Morel bu üslerle 
l"gilterenia Amerikaya kira
ladığı diğer üslerde alınacak 
müdafaa tedbirlerinin Ame
rika için. bayati bir ehem
miyeti olduj'unu ıöylemiıtir. 

!
1

. H indis~a~dan 
gelecek mallar 

Hindiıtandan Türkiyeye 
sevkedilecek mallar içinHin
distan hükumetinin Hint 
ihracatçılarından talep etti· 
ği yeni dekliraıyon formil· 
lü mıntaka ticaret müdür
lüğü tarafından ıehrimizde
ki alikadarlara bildirilmiş

tir. 

--o'--
Kadın sims 

Karantinada Salhane 

kasında kadın ıimaarhi' _ .. 
pan lska oğlu Sabri Ak....-
tanınmış kadınlardan R•"' 
kızı Ihsan ve Hüınl 

lhaanı para 
de 1atarken suç 
yakalanmışlu ve baklafl 
tahkikata başlaumııtır. 

--o--
Sarkıntılık 

Yeni ıiaemada Ali J' t 
Mahir Karacılar, lımail t' 
Nedim ile Halil kızı Bedi'tlİ 
sinemada sarkıntılık et ' 
ve buna mani olmak iıtl:-
sinema müdilrüae bak~.~ 
bulunduiu tikiyet ediP""' 
ve ıuçlu yakatanarak ~ 
kında meıhut suçlar k~ ~ 
nuna g~e muamele 1• 
mıştır. 

---o--
Hırsızlık J 

Bornova Merainliıi~d•_..., 
oj'lu Yuaus evinin ~ 
arkasında toprak kipler~ 
ağıında bulurıan ve be 1~ 

· 20 şer kuruı değeriad• 
adet bakır sabanının ç 

dığını şikayet eden ti 
oğlu Ali tarafından 16 
bekçiye haber verilmeıl 
rine suçlu yakalaamııtı'~ 

§ Karantinada Mu•-,_ 
oğlu Mehmet Himmet tjıl 
Oımanıl bir takım el 
sile bir lirasını çaldıj•• 
1akalanmııtır. 

BALKIN $ESi HAKKIN SESiDiR 

Örnek olmağa deier bir .. , 
kat ve hayirseverlik esett 
Birkaç ırün ev•el• ıraıetelerde (!.mir pamuk me~ 

Türk Anonim şirketi) nin bayir itlerine sarfedilm~~ '4 
Cumhuriyet Halk Partisi idare heyeti emrine . 2~.,.4 
teberrü etmiş olduğunu ve bu hayirs..,ver şirketin f1 ,,'JA 
kadar yaptığı diğer teberrlilerle bayir ve ıefkat •• 
için 30000 lira verdiğini büyük bir sevin~ ve iftibarl~ 
muıtuk, bazı okuyucularımız bu örnek olmağa deie)'I 
bu alicenabane hareketin diğer ıirketler tarafından d• 
mürvet ve ıefkat bolluiu ile taklit edilmesi laakkıadl 
zalar yazmamızı hatırlatmışlardır. İşbu bu satırlar, 
mızın böyle mOtfik ve keremkir müeHeselere karı• 
dukları şükran ve meftunluk duygularının bir delilidlt• 

HALllN SESi HAKlll SE 


