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ı Senclzll 7,5 Lira 
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SAYISI (100) PARA 

(Her gün çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

Efgan nazırı 
lsviçreye vitti 

lstanbul - Bir mUdden
beri ıehrimizde bulunan Ef
ıanistan iktisat nazırı Abdul
mecit ban dilo ekıpreale 

Aakara (a.a) - Şiddetli 
yağmurlardan Bilecikte tire 

tonel ağzında bir çöküntü
dt:a münakalat muvakkaten 

durmuştu. Buraya lbımge· 

len tamirat derhal yapılmış 
ve seyrisefer yeniden mun-

tazamen işlemeie başlamış-
Ur. 

---o---
Amiral 
Parise 

Lihi 
vitti 

Vişi, (a.a) - Amerikanın 

büyük Viıi elçiıi amiral Lihi 

-----

--o--
Londra (a.a) - General 

Metaksasın vefatı müna

aebetiyle logilterc kralı 
Majeste altıncı Jorj Yunan 

kralı ikinci Jorja çektiği bir 

telgraf ta bilba11a demiştir ki: 
"General Metakıasın ö ümü

nü teessürle habıı:r aldım. 

Yunanistan şanla bir evla
dını :kaybetmiştir.,, 

Yunan kralı İngiltere kra

lına verdiği cevapta izhar 

edilen sempatiden memnu
niyetle babselmiı ve nihai 

--o--
Stokholm (ı . a) - Albay 

Arat yazdığı bir makalede 
Almanlar ltalyanlara ne ya· 

parlarsa yapsınlar, bu.yapıt· 

lar hiç bir 1ardım olmaz. 
Almanların Süveyş kaaahn
dan ziyade en kuvvetli ibti· 

mal büyük Britanyaya kartı 
bir teşebbüs olacaktır. Ru 
teşebbüse ilkbaharda beklen
mektedir. 

zafer elde edilinceye kadar 
düşmanla çarbııacağıaı bil· 

J dirmiştir. 

- Siıin komşunun kızına daha bir koca bulunmadı mı? 
- Kız o kadır dile ddştü ki onu satmak için onun na-

mına böyle bir apartıman sahn almak Jizım gelecek ! 

MU.iDE! •• 
Urhan Ural KarlkatUr AlbUmU 

GOıel renkli bir kapak ve yllzlerce karikatUr. 



SAHiFE 2 

-------------------' Doktorun Köşesi 1 ----- --- -- ------
BÖBREK 

HASTALIKLARI 
VE TEDAVİ USULU 

Beden ve zihin yorK'unlukları, üşümek 
rasak, deriyi kuru kuru oğmah, sık sık 
ngiliz tuzu gibi iliçları almalı, Bursa, Ya
ova kaplıcalarına gitmeli. 

, Bu hastalık genç denecek yaşta başla
bğı için her otuz beş yaşını geçmiş olan
.,, bu yaıta hastalığın gelmeme•ine çı 

ımalıdır: kanında hatti 50 santigram üre 
ılduğunu anlıyan herkes; en on beş gün
le bir kere 50 gram İngiliz tuzu almah, 
ımel ilicı aldığı gün yalnız, portakal şer-

ıeti, kayısı hoşafı gibi şeylere yirmi döı t 

aat pehriz etmeli; yirmi dört saat sonı a 

1 
ıfr yirmi dört saat yine bunları ve yoğurt 
ade yağsız zeytinyağh bir yemek yemeli
lir. 

ikinci yirmi dört saatten sonra pmnç, 
·İrinçli yemekler, zerzevat, taza balık 
haftada iki kere) taze yumu~ta, tereyağı 
e çok çok zeytin yağla yemeklerle vakit 
eçirmelidir. Bu gibi hastalardan az mik-

arda ıskara veya kebap saklanmıyo11a da 
unlara o" beş günde bir kereden ziyade 

· tmemelidir. Yağda tava edilmiş, kızartıl
nı et, balık ve böyle tava yemekleri çok 
ıuz1rdır. 

Kavrulmuş sağan ve sebzelere iıin ve-
1 ikmez. Çiğ sağan ve sarmısak çok fay· 

alıdır. Ea çok fayda görülecek yemekler 

Dlu, nişastlı, pirinçli yemeklerle yemiıler· 
ir. Günün yemeklerini bire indirmeli, az 

, iyip ıofradan aç kalkmalı, yemekten s:.>n
' yemiı yemeli ve akşam yemekldrinde 
ı>ğurt ve yemiıten bııka bir şey yeme· 
ıelidlr. Bu hastalara yalnız asre yedirmek 

ı tir faydalı bir iş olur. 

Hastalığın devamı sırasında göıkapak

ln, bacaklar .tiıer ve deri ~~ına _ s~ top· 
anır. bana karşı yepılacak şey: hastayı be· 
ıen yatağa yatırmalı, amel için alamao 

ılrısından 25 gram vererek barsakları te

izlemeli, bırsaklar temizlenince böbrek-

1 ;-;e karaciğer üzerinden yük kalkar ve 
1 ıba iyi iılerler. Tu1.u kesmeli, ekmek te 
~rmemeli, hastaya işetici kiraz çüpü, ay
lr kökü, arpa gibi şeyleri sıcak sıcak 
irmeli ve h~kim gelinceye kadar aşure 

,. baıka bir şey vermemelidir. Yalnız 

ıare ile beslenmiş ve iyi olmuf hastalar 
tktar. 

ı Kanda ürenin çoğaldığına dair izler gö· 
a&rse tüz, et, balık, yumurta ve kuru 

- Somı 11ar -

urn•ı "e Mobilya Beyaları :c.ıJ; 

( HALKIN SESi ) 

-Sehir Haberleri , ~-----

Fiyat müraka- 1940da itlıalit 
be komisyonu ve ihracatımız 

Vilayet fiat mürakabe ko- 1940 seneıinde idhılitı · 
misyonu bugü11 sabahleyin mız 68.923.000 lira ibracab-
saat onda mınteka ticaret mız ise 111.44,.000 liradır. 
müdürlüğünde toplanmış ve -o-
mevcud evraklar tetkik edi- S f h 
lerek karara bağlanmııtar. aa sız ava-

-o- 2azı abonaman 
Abdullah Hulki ları hakkında 

Münhal bulunan muhase
bei hususiye tahıil memur
luğana eski emliki milliye 
muamelat memuru B. Ab
dullah Hulki tayin edilmiş
tir. 

-o-

Gidenler 
Manisa mebusu B. Hüsnü 

Baban Mani•aya, Denizli 

mebusu 8. Fahri Akçekoca 

Denizliye, Devlet limanlara 

müfettişi B. Nihat Rtza .\n
karaya gitmişlerdir. 

-o-

ZELZELE 
Dün Değirmenderede saat 

2,38 da Kuşadasında 6,15 
şiddetli iki zelzele kaydedil· 
miştir. 

--o--
BORSA 
16,50-26,50 kuruştan 358 

çuval üzüm, 7,50 kuruştan 
1 lU çuval incir, 7,125 ku· 

ruştan 157 çuval arpa, 60 
kuruıtan 29 balye pamuk, 

5,75 kuruştan 60,000 kilo 
pamuk çekirdeği satılmıştır. 

Yeni bavagazı aboneleri 
hakkında belediyece tetki
kat icra olunmaktadır. 

Yapılan ilk tetkikler se· 
nunda Hatsız abonelerden 
bazılarının havagazıadaa 
şahsi iıtifedelerini temin ey· 
ledikten başka komıularırı a 
da para ile havagazı ıattık-
lan ve kibritten tasarruf 
ıçın havagazı ocaklarını 
açık bıraktıkları anlatılmış· 

tar. 
Belediye bu gibi abonele· 

re havagazı vermemeği ka
rarlaştırmıştır. 

-o-

Posta telgraf 
memaru olmak 
için imtihana 

qirenler 
Posta Telgraf müdilrlü

ğünde açılan memurluk mü
ıabakaıında kazanın lise ve 
ortamcktep mezunlarının liı· 
teleri U. müdürlükten gel
miştir. 

Kaıananlar derece ııra 
aumarasile münhal memuri· 
yetlere tayin edilmekte ol
duğu öğrenilmiştir. 

Halkın ve müesseselerin 
nazarı dikkatına 

lzmlr defterdarhlınllan: 
Gümüş yü~ kuruşluklann yerine gümüş bir liralıklar pi 

yasaya çıkarılmış ye gümüş yüz kuruş1uklar 1 şubat 1941 
tariblodea itibaren tedavülden kaldırılmıştır. 

Tedavülden kaldırılan bu yüı kuruşıuklar malsaadıklarile 
cümburiyet merkez bankası şubeleri tebdil edilmektedir. 

Baıı müesseselerin elleriadeki 100 kuruşlukları tebdil et
tirmeden işçilere dağıttlğı ve işçilerin de b erayi tebdil 
malsandığına ve banka şubesine geldikleri görülmektedir. 

Gerçi her talep yerine getirilmekte ve her ibraz edilen 
yüz kuruşluk yerine ayni miktar para verilmekte ite de 
bu tehacüm yüzünden hirç\lk vatandaşların banka kiıele
rinde vakıt kaybettikleri görüldüğünden ellerin de toplu 
olarak yüz kuruıluk buluııan müesseselerin ve yurttaşların 
bunları malsandığı veya cümhuriyet merkez bankası şube
sinde değiştirdikten ııionra işçilerine vermeleri keudi iıçile· 
rini zahmetten korumak itibarile şayanı arzu olduğu gibi 
bu yüz kuruşluklaklar her zaman için değiştirilebileceğin
den ellerinde gümüş yüz kuruşluk bulunan Hyin vatandaı
ların her hangi bir şekilde mutazarrır olmalara dahi mevzuu 
babı buiunmadığı ilan olunur. 385 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolony esans, podra, ve kremleri 

Türkiyemiıde miıli olmıyao bu en en
fes kokular hiç şiipbeıiı kristal ıiteler 
modern ambalajlarile Bayram ve yılbaşı 
h.adiye)lôrimizio daima olduğu gibı ba
tında ıelecektir. 

Benıer iıimlerile taklitleriae aldanm ıyuuz 

4 Şubat 1941 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMERiKADA 

I Ve Almanların Pa,lnl Bırak-
1 mıyan lnglllzler 

(62) Yazan: Halil Zeki Oım• 

ESRAR PERDESi 
YIRTILIYOR 

B•kalım bu hakikati ne suretle reddede" 
ceksiniz? 

Bu ıöı doktora bir infilik makinesi gibi 
geldi. 

Kabili inki r olmıyav bu söze karşı ce· 
vap nıa•,amındı omuzlarını kaldırmakla iktif• 

etti. 

.. 

Biraz tered iütten sonra söze başladı: 
- Ben bu işia içyüzü ile alikadar olma" 

dım. Benim y ıbudilere dair gönderdiğim 
vesikaların ki nia tarafından doktor Goe
belıe verildiğini de, bu vesikaların ne iıe 
yaradığını bilınem. Buauula beraber Narib· 
ten Stelle kompanyasının da bu vesikalarla 
ne yaptığını bilemem. 

Federal ıefi bu aııh casuı ·ıefiyle hayli 
uğraşacağını anlıyordu. 

Bu muarızını yere vurabilecek, itirafa 
mecbur edecek derecede malümat ıahibi 
olmak için kendisini bir müddet hapishaae 
hücresine komağa karar verdi. 

Doktor çıkınca telefon: 
- z.,, zır, zır diye çaldı: 
- Alo! 
Bu aloya cevap veren tahkikat b&roıu

aua doktoru Gribi! hakkında malümat top" 
lamak için momar edilen bir hafiye idi. 

Aralarında şöyle bir muhavere başladı : 
Memur haf iye alosuau ıu ıözlerle tamam· 
ladı : 

- Siıe Taft otelinden telefon ediyorum. 
Geçen sene doktor Gribi dört kere, bera" 
berinde bir güzel ve genç kadınla bu ote" 
le geldiğini öğrendim. Otelin kayıtların• 

göre bu kadın onun karısı değildi. · Bu 
kadın iri yarı, cevval gö~lü, hülisa fevka· 
)ide bir şey idi. 

Sizin bile boşunuza gidecek kadar gl
zelmiş. Bu ka dan size liıım mı ? 

- Hayır, diyeceği bir anda Turrunu• 
hatırına yeni bir fikir geldi. (Grer) söıfiail 
şu suretle takviye etti : 

- Muhavereyi kesme! Bunlar bu otele 
hangi tarihte misafir olmuılardır? Diye 
sordu. Cevabını aldı. Telefonu kapadı. 

Tekrar doktoru celbetti. Kari ve aileıi 
haklcıada maıü nat vermesini istedi. Ali· 
kadar olduğu şirketler, müşterileri hakkı•· 
da tafsilit vermesini teklif etti. Bilhası• 
dedi ki : 

- · Karınız Almanyaya gitmiı, bu gidil 
hangi tarihde vaki olmuştur?' 

- ilk kiounsanide. 

Tunu otelden hafiyenin verdiği ve m•" 
sasının üstüme işaret ettiği tarihe göz at· 
tıktan sonra tekrar sordu? 

- Fakat o zaman, bay Gribi, !'İzİll 
Taft oteline beraber indiğiniz kadın killl 
idi? 

- Ya ..... Siz onu da mı biliyorsunuı? 
Bundan sonra doktor dütfinceye dald•· 

Subay da onun o halini tabsiıe koyuldd· 

Bir müddet sonra doktor Gribi milbim bit 
meseleye karar vermiş bir adam tavrlyle 
başını kaldırdı ve dedi ki : 

- Tawam bay Turru, partiyi ka1aodı 
nıı. Siıe har şeyi söylemeğe haımm falJal 
gayet mahn•mane .... 



( HALKIN SESi ) 

fSev iğiniz fN.~'ed. 0 , Mo k va ile 
ı• K •• m d ı· .. ?. : R üveyda Stokholm ara-. ~ ı SinaLoğlu 

~ lliı,n . ~b-~K~~-----ıııilll--iiiial S Od t 1 f 
... ~ l&ba ıydı. a- : spor otomobilile babasını 1 1 a e e on 
'"erlerle yüklü bir ya- almaya gelirdi. Fakat yüzü- 1 h 
ae11~' eğilmiı, maki· ne hiç bakmamıştı. Sevimli, MU aberelerİ 

d11, e e bir mektup ya· enerjik bakışları istihkar e-
bi dici bir kız olduğunun far-
,Y~k nakliyat evinin kında değildi. 
"'-~~etli, en gayretli Ancak. şimdi koridorun 

d '· yarı karınlıiında, hemen 
, . &nyası o yazı ma· hemen erkek biçimi esvabı, 
)dı•b•retti. Otuz yaş· başına yan oturtulmuı ales· 
' d panyol şapkasile uzun, ince 

lıt, ~ e deiildi. Yük- endamlı genç kızı şöyle bir 
&ıı ?u, kemikli uzun süzebiJmiıti. 
't~~ lly&k gözlDkleri· Eıin, biran sustu. Sağ e-
ti .,••rıdı ağır bakıılı lini böğrüne dayamış, alt 
ih •rdı. Ama ıeyınışı dudağını küçük dişlerile 111-

itti~•l edilmemiş bir rarak, sinirli sinirli düşüodü. 
" 1116 Sonra birden boşandı: 

.. '1•eıenin korido- D k b b hren d - eme a am bir iş seya 
Ribi b'' epo memuru hatiııe çıktı. Hme.. Alelacele 
o, ır fey sanırdı. Beni bu sabah buraya ne-

dört Y•ıında iken · · ~ · · · d 1• b ye getırttıgıoı ştm i anlıyo-
. •ılamııtı. O za- rum. Biliyor musunuz, Bay 

~ Od 
1 
.ömrü, mobilyalı Kaya, o masum gülüşlü, ba-

Q~ •sıle nakliyat evin- bacan halli babam ne deli-
~ ·~l ıraıındı ride ce şeyler kuruyor? d-,: •e yalnız doku
b~ Jordu. 
''-' "~•hğ111 taı1nn gün· - ~ ~ 

,, olmadan ıre•m•ı· Düngada Neler oluuor? 
\~~~ •ldıaco deliJ· -· Kalieul;;;ın- -

bi ır oyunu kadın d 
t,~ ' bebekti. Oaun Or USU 
. •t•d'•. . dd ' ~ ıaı ıı müe11e- Mili an 37 ıene evvel 
•tt1 '

1~•ması kendisi· Roma hükümdarı olan Kıli-
''111de ilerlemesiy· ıula bir deli idi. Britanyayı 

- Sonu var -

il~ta_ istili emeline kapılmıştı. Bir 
l', b•r ıabahı Bay ordu ile Romadan hareket 
o,,'rır mllesaesenin etti. Ordu deniz kenarına 

)111 lreııdiıiai direk- vasıl olduğu zaman, hüküm-
, etliğini baber ver· dar kumlar arasındaki ka-

Moskova (a.a) - Pravda 
gazetesinid verdiği bir ha
bere göre Stokholm ile 
ile Moskova arasında doğ· 
rudan doğruya telsiz telgraf 
muhaberesi başlamıştır. 

---O---
Köylüye 
edilecek 

tevzi 
• 

arazı 
17/8/1946 tarihli Vekiller 

heyeti kararnamesi mucibin· 
ce köylüye ait nin.lı araziyi 
tesbit ve ihtilafları tasfiye 
et.-nek ayni zamanda muh
taç köylüye toprak tevzii 
maksadiyle faaliyete ieçen 
arazi tevzi komisyonları 1940 
yılına ait çalışmaları muüaf 
fakiyetle tamamlamışlardır. 

' Bu çalıımalarda elde edi · 
len neticeler ve rakamlar 
ıon derece memnuniyeti 
muciptir. 

Diier taraftan arazi tevzii 
talimatnamesinin 1941 yıh 

tatbikatına göre mevcut 9 
tevzi komisyouu 40 a ibliğ 
edilmiştir 1 

ihdas edilen yeni komis
yonlarda kadastro mekte· 
binde ihtisas görmüş 40 
tal~be istihdam edilecek ve 
bu komisyonlar yurdumu· 
zunu her köşesine dağılarak 
pek yakında faaliyete geçe· 
ceklerdir. 

l, Ol bukların renklerini çok Yeni komisyonl•nn faıli-
Q , ~lllbı; hili maki· beğenmişti. Bunların topla- yet merkezi olarak şimdilik 
•. tele mektubu ya- nıp Romaya götürülmesini 
4 emretti. Aıkuleri deniz ke- Karadeniz ve Ege bölgesi 
'' kor'd narında kabuk topladılar ve teıbit ed i lmiştir. 
, '-b 

1 
ordan doğru d b ı ı -klii ld • Bu iş etrafında elde etti-' ~.ı1r~ıı genç bir di· or u un ar a yu o ugu 

·ıah altına 
ça2ırılan be
lediye men

supları 
Talim ve manevra dolayı· 

sile sil ib altına çağın lan 
belediye memur ve müstah· 
demlerinin maaı ve ücretle
rinin tam olarak verilmesi 
Divanı muhasebatça karar
laştırılmıı ve bu karar ali
kalılarca tebliğ edilmiştir. 

--o---
Hususi oku . 
lardarfazla ders 

Alan öğret menler 
Resmi orta okul ve lise 

öğretmenlerinden hususi 
okullarda ilave dus alanlar, 
esasen ödevli oldukları res· 
mi okullarla munzam öğret· 
menlik deruhte ettikleri 
okullardaki derslerinin haf-
talık sayısının kanuna tev
fikan 24 ü geçmemesi lizım 
gelirken bazı öğretmenlerin 
hususi okullarda, bu azami 
haddi geçirecek şekilde 
fazla ders deruhte ettikleri 
görillmüıtür, 

Kanunun sarihliğine uymı
yan bu hali kati surette 
önlemek üzere Maarif veki· 
Jeti bir tamim neşretmiştir. 

Hususi okullarda 
tahsil ücretleri 

Maarif vekileti huıuıi 
okullarda okuyan talebelerin 
tahsil · ücretleri hakkında 
bir tamim neşretmiştir. Bu 
tamime göre: f 

Hususi okullarda okuyan 
talebelerden, okudukları 
okullara taksit borcu olan-'-~q dı. halde Romaya döndü. ğimiz malumata göre bütün 

) "' b b o yurtta topraksız köylüye lar, Lise ve Orta okullar 
·''•• 

1 •!.Neredesin? --- --- talimatnameıinin 79 uncu 
•• I>• '- 8 1 k ) toprak tevzii ve arazi ihti-
d t-.,ı rnı•aların ma- a 1 mum ar maddesine tevfikan bu borç-
' trı ü · d d liflarının halli takriben 5 
· zer1n e u- Alaskalılann kullandıklara larını ödemedikçe, nakil t' ıene zarfında bitirilecektir. 

kttlc mumlar, balıktan başka bir tasdiknamesi ve diploma 
'• tı k .d '-et or1 ora şey değiıdir. Denizden tut- y ) k verilmemektedir. 

4 Şubat 1941 

RAZI DİKEN, 
BiZi GOL 

Sarışın 

Saçları yaıa benzer, 
Gülüşü naza benzer 
Gözleri deniz renkli 
Sevdalı, ıen sarııın .. 

A,ığı ıta çok vardır 
Sevenler bahtiyardır 
Robu pembe benekli 
Sevdalı, ıen sarışın. 

Yüz hakdan nurludur, 
O biraz gururludur 
Hem uıunca etekli 
Sevdalı, şen sarışın .. 

Atk ona bir tiç olur• 
Birazda kukanç olur 
Lakin temiz yürekli 
Sevdalı, şen sarııın .. 

Açılı"r güller gibi, 
Söyler bül.ıiUler gibi 
Sesi de pek ahenkli 
Sevdalı, şen sarıııa .. 

BATMAZDİKEN 

RADYO 
18.00 Progra'D ve mem· 

leket saat ayarı, 18 03 Mü-
zik: (Pi) 18.30 Konuıma 
(Ç,ftçinin saati), 18.45 Mü
zik: Çiftçinin saati-köy saza, 
19.00 Müzik: Bestekir ıima
ları serisinden, 19.30 Mem• 
leket saat ayarı ve ajanı 

haberleri, 19.45 Müzik: Rad
yo fasıl heyeti, 20.15 Radyo 
gazetesi, 20.45 Miizik: Radyo 

küme heyeti, 21.30 Konuıma 
(Hukuk ilmini yayma kuru· 
mu adına Bayan Enise Arat), 
"Vasiyet ve bunun aileye 
tesiri,,, 21.45 Müzik: Radyo 
salon orkeatraıı, 22.30 Mem· 
leket saat ayarı, ajans ha-

berleri, borsalar fiatleri, 
23.00 Müzik: (Pi.) 23.25 ifli~ı ~ok kayıdsız tukları çok yağlı bir nevi ara ama Taksitlerini vaktinde öde-

'11" ' •p · · · T 'k S" ı · l ı b ı k ld ı 23.30 Yarınki program ve a; ~ı~ı er gıyınmış balığa b\r fitil g~çirir, ve epecı te u eyman og u miyen ta e e eri o u a a ı· 
~- ' karşılaştı bunları şamdana dikip ya- lsmail Özen kız meselesin· koyan okul idareleri, bu kapanış. 

~-? 8\lllerede? Gör- karlar. Balıklar 0 kadar yağ- den Şaban oğlu Galip ildi- talebelere nakil tasdikna- ---o--
)a ••bab burada lıdır ki, aynen bir mum gi- ri bıçakla hafif surette yıı- mesi ve diploma vermekle Sümerbank 
~ b'>'•ta . bi yanarlar. Fakat kokusuna raladığından yakalanmıştır. mükelleftir. 

'1 ''b•hesın. Zan ne- tahammül etmek çok güç- ELEW· & • '• 'B ,,. jl .... ! yerli mallar pazarı 
l, ~ Ankaraya tür. ı DUYDUK DUYMADIK DEMEYiN 1 . ı 
-~ ) l'• ı Bugün Bütün lzmirin aylardanberi ı 
~ 1>,t llgırın kızıy- Satın alıyoru.z : H soosuı b~y~ca~ VE ... bırsızh~larla bekledii.i ~ ı Sümerbank yarli mallar 
\ ~.il;oıı1uı~n oda- Yabancı dillerle basılmış kitapları ı Dunyanın Sekızrncı Harıkası .• TUR K Ç E SÖZ L U ı pazarları Aaadodluaun 13 vi· 

lt: it gillüıüp şa • liyetinde yeni en aatıı ıu· 
:"t ~- •i'den t d - iyi fiatlerıe satın alıyoruz. :· H I N T A u· - y A S 1 ı: 

4 te ele anır ı . ADRES: Atatürk caddeain- heleri teıis etmeğe karar 
'• kır karıılaşmıı- de 102 numarada : TA YRONE POVVER - MYRNA LOY ı vermiştir. Bu ıubeler Orta 

'"• :•ıı iki kişilik Holokoças kltaphanesl ı: ELAM HA Sinemasında Sayın Halkımız.o. Bugün ı ve şarki An•dolu viliyetle· 

1 ...... ••••+... .......................... Fiatlerde zam yoktur. Locala- : ILrOLONYASI ı rinde açılacakbr. -t~ ~ ı ı rınızı I~ evvelden= ~apattırınız.1,. : ---o--
llcı ~K. ;_!~'~ :~TAŞ'•n i f ... j"fffiiit·S~8mİİıİİıİa ...... T~~~:~ ... j ISTANBULDA 

H 1 L A L E c z A N E s 1 ı ı Eu güzel aık filimlerinin b&yük yıdızı. esrarengiz tebessümlü ı Feci bir kaza 
;:::----------------"- ı Mirellle Balinin, Raymond Rouleıu ile yarattığı Atk ve ı 

Dr. Fahri• (cık ıı ihtiras filmi Fransızca Söı;IO : lstanbul - Orta köyde bam-

y 1 ASKJN ZAFER( / mal Muharrem isminde biri· 
lzmir Memleket butaneal % • VC ı nin beı y•şındaki çocata 

Rontkeo mütehuım ı 2 Ne eı· s h Lucien Barouks • Betti : Erden tramvay altoda kal-
Rontkea ve Elektrik tednbl ı • Ş 1 8 ft Stokfeldin Fransızca Sözln ı 

dır. lklacl &e ıer 



SAHiFE 4 (llallr111 Sesi, 4 Şubat 1941 s 
1 ş 

: . · l.!!.!it!fil~!i!E] 1 N G ~-L i Z / A L_ ~-A N : Y ~_!'I A N ifadg_U~t~~ r~~! 
TAN: T 1 • T 1 • • ı z A 8 J T J N 1 N Radyo gazetesine gor' ,,, B 1 ·ıı r . nıa ay y ar e e rı a YY a e erının 1 düoyaoın siyasi manza•"' e . .;, 

U a
1
.1
0
r
1
• mml U"Bda'falaSgla • S 8 r d OD y 8Y1 f D g İ iter e Y e Y Ü k Sek b İr '~~~·~~· lngiltereye k.rl' ıı ~ 

1 --mı-- -- -- --aınm-- gmşecegı askeri taarı~ 

karar verdi Bombardıman ettiler Yaptıkları taarruz F E o A K A R l I G ı ~!~.1h~~.~:.1i:· b~:ı:·~.,: ~ \r 
Yazan Zekerya Sertel: Nevyork ( a.a) - lagiliz Londra (a a)-Bogün öğ· Atina (a.a)-Esirler üze- Bu taarruz Paristeki b,ıs .... 

GörDlilyor ki Bulgarlstanda amiralhk dairesi bildi.'iyor: leden evvel ve öğleden bi- rinde bulunan bir emri yev- Fransızlar tarafından gl 
naıi ve komünist taraftar- Deniz ve hava kuvvetleri raz ıoara şark ve cenubu miden anlaş ldığına sröre · t' F k t b F ı ' 

S d d k . h ~arki sahı'llerı· u-z-rı0nde mu-n- s· d d k 0 it 1 f mış ar. a a u rasoız ,J , .. 1 larıaın tahrikitına rağe m ar on ya ı uvveı mu ar· Y " ıenna a ın a ı 8 yan ır- Alman telkini ile barelı• 
ı hUkümet ve efklrı umumiye rike kaynaklarına şiddetli feriden uçan düşman tay· kası kumandanı İtalyan as· ettikleri şüphesiıdir. Hed•f ,~11 
1 salim ve emin bir siyasetin bir hiicum yapmışlardır. Bir yareleri tarafından baıı kerlerinin rica ti esnasın da leri lngiltereye karşı Viıi•" 'lı ı 

taraftarıdır. tayyaremiz düamemiştir. akınlar yapılmıştır. Londra- Filyat kasabası halkına ya- işbirliğini temindir. 
Bulgar milleti, milli emel- --o--- da ve bazı mıntakalarda palan mezalimi şuursuzca FRANSIZ DONANM.4 

lerinin tahakkuku bahasına Büoyece zayif şarki Angliz ve K~nt eya- hareketler şeklinde tavsH 
da olsa, vaitlere aldanmak, Jetlerinde milteaddit yerlere etmektedir. 
maceralara sürilklenmek ve Ve sakat bombalar atılmı,tır. Bazı ha- llkkanunun üçüncü günü 
harbe sıirmek niyetinde de· sar vardır. düımanın takibi esnasında 
iildir. ÇOCUklarıD ağır yarala italyan ihtiyat 

Bulgar bükümetinin bu Kent sahilinde bir şehir- mülizimi Virjinyo harp mey· 

k t l de az miktarda ölü vardır. d d k d takrirdeki suallere vereceği 0 U U m&Sl anın a ter e ilmiştir.Aaas-
Diğer yerlerde hasar az ol- d b' y l 

cevap vaziyeti bir derece lstanbul _ M.urif müfet- taş namın a ır unan ı 
daha aydınlatmaia yaraya· tişleri bugiln bir toplantı muştur. Ölenlerin sayısı da mülizim onu sırtında taşa-
caktır. Fakat şimdiden an yaparak biinyece zayıf ve yilkıek değildir. yarak en yakın hastaneye 
laıılıyor ki, Bulsıaristan kendi sakat çocukların okutulması Bir düşman bombardıman götOrmüştür. ltalyan zabiti 
topraklarını yabancı asker- için şu kararı verdiler : tayyaresi düşürlllmüştür. kendisine minnettarlık hah· 
lere çiknetmemek, iatikli· Kör, sağır ve dilsizler rası olarak verdiği fotogra· 
liDI• muab f lid f ZABITA fına •u satırları yazmıttır: a aza ve m a aa için ayrı ilkokullar yapıla- - - y 

etmek azmindedir. Bu da cak ve Avrupadan tedris - - "Bana yaptığı yardımın 
BalkaDıarlD Sulhu.. bakı n minnettarlı0ı olarak PoHkar-

mı - vasıtaları ietirilecektir. 6 

, ı llaa en bü~~ ıarantidir. Büayece zayıf talebeler Hırsızlık diş Anaataşı~,--
IKDAM: geniş bahçeli mekteplerde lkiçeşmelik caddesinde Ali Askeri talim 

müddetleri 4 H •tı 1 toplanılacak ve bu mektep· oğlu Nurettin Kadri oğlu 
1 er Ba kanları lerde talebenin tedavisi için fırıncı Salibin fırınından 

prevantoryom tesisatı bulu-tBhdit edigor nacaktır. çatalca, s livri ve rçinde 378 kuruş buıuc.an 
kumbarasını çaldığından kum- aya 

ABiDiN DA VER: Şıle kazalarında eğitmenle· çıkarıldı 
· d ki · kt bara ile birlikte yakalanmıc-Tehdit açıktır: Führer, ya rın ers verece erı me cp- v 

lagilizlerin Balkanlara Omit ler açılacaktır. tır. 
bağladığına inaamıştır, ya- Bilayece zayif fakir aile § Aarpfarı.~ıada Salih oğlu 
hut ta bu ümit bağlayııı çocuklarının prevantoryom 11 yaşında Omer, Mehmet 
kendi icat etmiştir. Birinci teaisatl bulunan mekteplerde oğlu Salih ve Mustafa oğlu 
ııkta, bu ümidi kırmak isli· okutulabilmeleri için vil.yet- Rifat Nuri oğlu Şerifin bak-

Oktava (a.a) - Başvekil 

askeri talimlerin 30 gün 
· yerine 4 aya çıkarıldığını 

haber vermİftir. Yeni prog
ram 15 martta başlayacak 
ve senede 78 bin asker ta-

yecektir; ikinci şıkta ise ten tahsisat isten~cek, ıeo- kal dükkinının halkasını lim görecektir. Her ay grup 
Balkanlara taarruz etmek gitlerin de yardımına milra· açmak sureti)·le 10 lira kıy- halinde 24 bin kişi talimde 
için bu bahaneyi bulmuş caat edilecektir. metinde bakaliye eşyuını bnlunacaktır. 
demektir. ---o-- çaldıkları şikiyet edilmiş ve --o--

Hitlerin bir kaç ıatırhk Londra Üzerine suçlular çaldıkları eşya ile 
ıöıü, Balkanlara ıon bir birlikte yakalanmışlardır. 
ihtardır. Ya, birleşip Alman atılan y&D2°ID ~ K 2 ~ arantina 33 cü so-
tecaviızilne karşı duracak 
bir cephe alacaklar, yahut bom baları kakta Hanan oğlu Mehmet, 
ta ayrı ayrı Almanların si- Mustafa oğlu Recep ve Mus· 
yasi ve askeri tazyikleri ---0-- tafa oğlu Rıza Mehmet kızı 
karşııinda kalacaklardır. Londra ( a.a ) - Alman Zaidenin ev eşyalarını çal-

B6tün Balkan devletleri- tayyareleri lDgiltere üzerinde dıkları şikayet edilmiı •e 
nin ilk bahar içia daha iyi münferit uçuşlar ya par ak ıuc;lular yakalaqmış ve eşya-
hazırlıkh olmaları lizımdır. Lodnra ÜLeriae mühim mik- lar elde edilmiştir. 

-[!]- darda yangın bombaları at- --o--
ULUS : mıılar1ada Zarar, Ölen 

Vif i hükOmetine~ karşı :::a~:~~~a· v:~!:~:·ı. ~r~'; 
ltlmatSIZllk değişimi halinde htıcumlarana devam 

etmişdir. 
Falih Rıfkı At•y 

Yaralamağa 
sebebiyet 

Çorakkıpıda Gaziler cad

desinde Elmas oğlu şoför 

Osman idaresindeki otomo· 
bili Mevlüt oilu Yahyaya 

lngiltereye 
Mühim mik

darda 
ler 

• • 
sıparış-

yapıldı 
Yeni Türk • lngiliz malı 

anlaşmasının meriyete gir· 

mesi nz~rine dün lngiltere 
müstemlekeler ine mühim 

miktardaEmal sipariı edilmiş 
ve bazı ihracatcılar da akre· 

ditif açılması için Vekilete 
mtıracat etmişlerdir. 

Karşıhkh tediye şekille
rinde mübim kolaylıklar ha· 

sıl oleuğundaa bu mallar en 
kısa bir zamunda ithal edi· 
lecektir. 

--o'--

tığı protestoyu reddetıni 
Acaba Japonya bu aıe ~ 
keti ni~in yeni uizama •' 
mağa çahşıyor? 

Felemeuk Hindistanı J 
ponyanın da dahil old 
iktisadi sahaya dahildir· 

ITALYAN ZAYIATI 
AGIR 

Arnavytluk cephesinde '°y 
telif yerlerde harekat 
nanhlar lehinde ink:şaf 
mektedir. 
Üıiimıuyu ve Teped,J 

arasında italyanlarıD 

sık yaptıkları mukabil t• 
ruzlar tamamen püskOrt 
müş ve ltalyanlar çok • 
zayiata uğratılmıotır. 

--o -

Habeşistaııd 
vaziyet 

Hartum (a.a)-Royter 
habiri bildiriyor : 

Bir çok tabii irızafırı 
mek zaruretine rağme0 

beş vatanperverlerioİll i 
di memleketlerinde il•' 
reketleri memnuniyeti• 
vam ediyor. 
. Bu azimkir insıol•11 

yan müstevlilerıni fl•if 
tandan kovmak içio b 
şey menetmiyecektir· ~ 
dalık arazide yüksek 

1 
hklarla muhat bir bald 
bu telgrafı yazarkell 
vatanperverlerinin fu• 
ta yaktığı ateş bit 
ağacını andırıyor. 

0 

Peten Fransaıınnı siyase· 
tine, bugün "ne olursa olsu• 
ıulh!,,, yerın "ne çıkarsa 

bahtımıza!" teslimiyet ve 
tevekkillü hlkim olmıyor. 
Peteu, ıulb yapmak için, 
belki Alıaı·Lorenden gayri, 
l»tltlln anavatan topraklarını 
ve bilhassa, Maaş ve Atlan . 
tik ıabilleriai, deniz aşırı 
ıömtırr•lerini emniyet altına 
almak, millet ve toprak 
a,ıtOalOğünü muhafaza et· 
mek iıtiyor; Jtalyayı muzaf. 
fer tanımıyor Acaba L•val 
ae ittiyor? Öyle aörünOyt:>ı 

ki bu eski pe>litikacının kin
leri ve garazlar1, kendisine 
fedakarlık hudutlarını ve 
milli mücadele imkialarını 
unutturmuştur. Belki o, ıahsi 
davasını yürütmeğe engel 
oluyor diye, lngiliı muka
vemetine kızıyor bile! 

çarptırarak bacağındun ha

fif surette yaralanmasına 

sebebiyet verdiğinden yaka· 
lanmııtır. 

En büyük yür8f 
yaptığımız gün ~O 
içinde ancak 20 1' 11~ 

Japon elçisile görüıto ilerledik. Şafakta cibl 
'I rimizi eökerken ~o ' 

Herhalde, bir gün, büylik 
tnyik ve bazı menfaatler 
karşılığı Mareşal Peten, 
Lavali tekrar hOkumete al
mak mecburiyetinde kal1a 
bile, tuttuğu yoldan ayrılmı
yacağına kuvvetle hlikm 
olunabilir. 

§ Bornovada Ahmet oğlu 
arabacı Hüseyinia idare1İn· 

deki arabayı Ramiz oğlu 
12 yaııadıki Şevkiye çarp· 

tırarak parmakla11ndan ha· 

fif suretle yaralanmasına 

sebebiyet verdiğinden yaka
lanmııtır. 

Berlin (a.a) - Hitler diin 
Jıpon bOylik elçisini kabul 
etmiştir. 

§Kemer, Zeytinlikte boşnak 

oğlu Şakir kadın meselesin· 
den Sadi oğlu Bayramı bi· 

cakla yaraladığından yaka· 
lanmıştır. 

titriyordu1' .• Halbuki 1 f 
güneı altında 11cı1ıt• 
liyorduk. Bir akşıOJ ,; 
ğiade bir diidük •' 
duk. Düdük yüıb•f1 

dın kumandasınd• ' 
vatanperverleriadell Is 
şckkil bir devriye 
avdetini bildiriyorcld• 

Çorakkapı Poli• Merk 
~===~::::t;~ 


