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INGiLiZ FAANSIZBULGAR 
teşal Peten NES -NDE --·-- --·---
i~ı" a .

1 
__ !__ \imparatorluk Yüksek komi- Başvekil_in·in 

am ve şanı ı e · • d. k. t B t -rab F Harplerin ek . kuvvetleri serı ıyor ı: ey ana ı 
ır ransauı • • • • ; o- . o·-

ırabilecek midir? serısı denızler- Serina limanı- ja~!'iee~·~;l.;;-b;;~~~;:r.,,a- ve~Ur1ba~a·F?~B~~~~~ :::: 

lbliraı Darlanan gazete· de olacaktır" Dl •• ~nal ettı·ıer Fransız yüksek komi.eri rının iıtifaıı hakkında ıun· 
1 

erd d 'l:• yapbaı bir beyanatta: Suri- ları söylemiıtir : 
-~ '"d e çıkan ve ra • • f ,... ' --ııııım- --aıııııı-- ye ve Lubnanın battı hare- "Ziraat nazırı ile ihtili 
.. , lle,· lleıredileu yazı ve '' •11d Londra ( a.a ) _ logiliz Kahire (a.a) - Royterin keti Mareşal Petene itaat ve hükumetin takip ettiği zi· 

f"' illeti .. • eQ sonra, Peten hü · muhabiri bildiriyor: raat hedefiyle alikad11 dı-
• r:- .. ı 11 Franıız donanmaıı Ticaret nazırı beyanatta bu· d mareşabn emirlerini kayıtsız gv ildı·r. 

rr ı k b'lh d · t' k' Derne en garbe doaru 
.JI •• •11ıız ınüstemlekelerini unara ı assa emış ır ı: • ve şartsız yapmaktır. Demiş· (llifa usul ıabasındadır . 
.,. "" b "Düşmanın büyük gayretler ilerliyen lagiliz imparatorlu· . 
,. •t·, .. dUQı hediye etmek gv u kuvvetleri Serisıa IİQJa· tır. Bütün hükumet ve biz şa· 

.. sarfetmiyeceği düıünülemez. h l · t d v ·ı • 
D/. •~t .' olmadıgv 101 takdir t t . 1 d' o ıı ar ııyase esrı prenııp "111111 lagiliz ticaret gemileri Ame· nıaı zap e mış er ır. siyaseti takip ediyoruz." 
g' 'ı. 11 etmek güç birıey rikadan yardım görmeden Seıinayı zapt etmekle lngi· t D g j it erede o--

'ılf 't,laa bu engeli yenmesi lazımdır. liı kuvvetleri Bingaziye 210 HOLLANDA 
11 rüç olan bir iş Çetin bir mücadeleye giriş- kilometre yaklaşmış bulunu- Sıinaklarda 

'-' 
0 dı: Marıal Petenin, tiğimizi saklayamıyacağız. yorlar. lngiliz kıtaatı Seri· Kra}İçesİDİD 

, d•, tarihi nam ve ı•· 1940 •eneıiade Mısıra erleri, yı da geçerek iieri hareket· Sari hasta· 
tG ~:dağa, b6ylldllğii ve taakleri ve bütün harp mal· lerine devam etmektedirler. t k ziyafeti 
il ' biımetiade balun- .zemeıini nakledebildik. 1941 IDgiliz teyyareleri İtalyan ta l.ı yok Londra, {a.a) - Holluda 
~ '•t•nıQı kurtarmak ıenesi çetin olacak ve harp- kuvvetleri. üzerine bombar- 0 kraliçaıı dün Ruıveltia t•h· 

"i ~ika türlii hareket lerin eluerisi deni~lerde ola· dıman etmiş ve zararlar Londra (a.a)-Sıhhat na· ıi mümeuili Vilki ıerefiae 
lfıt~IQ iaakau111 olduğunu caktır. yapmıştır. İtalyanların Seri- zarı avam kamarasında be· bir ziyafet vermiı ve ba d· 
l, •re a11lıtabilmesidir. -o-- nada bllyük bir mukavemet yanatta bulunarak demiştir yafette Hollanda ricallde ha· 

·~:i• &•ıete1inin bu Yunanı•stana gösterip göstermedikleri ki: zır bulunmaıt:~-'••I ~dığı. bir habere ve hakkında malümat relme· Grip mutat seyrini devam 
•ti •teaın metanet ve Avustralya as_ miıtir. etmek•• beraber biç bir fu- Avustralya 

•I ~ hakkında yazdığı y aloız İtalyanlar arasında kalidelik yoktur. 126 biiyük 8 k•ı• 
'alc llere bakıhrH ihtİ• keri gelmedi dumdar muharebeleri olmUf• şehirde son bir hafta zar- aşve 1 1 
, 

1
;; b~e devlet ıefi -•- tur. fanda gripten 12' kişi öl· fİ)İstİnde 

• 1rlikte kendi ta· Seriaa limanı Libya iıgal ölmüıtür. Ayni zamanda •ı-
•tif ·• Atina, (a.a) - Yunaais· - ki h. b" · d " Londra, (a.a) - Aeuıtral· itett eııni de müıkül edildiği zaman general gına arın ıç ırın e sarı ya batvekili Fı'lı'ıtı·nde bı"r 

e11 '- tana Avustralya kıtaatanın ' "d,.. •Urtarmak için k ld v h kk d Grazyani orduları karargihı hastalık vakaıı bile kayde· mahalde Avustralya kamp· .. çı arı ıgı a ın a ıayia· 
et11ı· ıeleni yapmağa lar ve bilhassa Zora ismin· bulunmakta ini. dilmemiıtir. larını teftiı etmiılerdir. 

lı, •ı bulunuyor. d b" B 1 d o _______________ ....., ____ _ 
"•ç t& e ır u gar gazetesin e -- ---

~l Pbe yok ki onun çıkan tahrikimiz haberler y UNAN 
~,, taıifeai bir hayli sureti katiyede yalan ve uy-

~-~ durmadır. 
~ it t IU11u da unutma- ---0---

~.~'lbdır ki kolay bir •t, il[" 'el._ Y•par ve bugün 
"''ı beklenen de böy· 

t, Qa '' zor bir iş ve 

ltt, ihtı 
~~61 Yar ınareıalı n böy-
~'hr bir anda verece
bt, :llı•ııcı bir kararla 

''-11 ve Fraasanın 
dt~ "-11ıın1 yeni bir de· 

•çrtııı olacaktır, 

~RISANLI 

ttaEŞTE 
) ,_.,_ 
'illa -l"k .,
44 

a a a-
lllevku

'- llıakemesi 
~ticelendi "l -.o_ ~ .. , 

-- <• •) ._ h,,,k :-Divanıharp 
"~~f ltıle alikadar 

'
t•ı,,d,·\111 . tnabkemHİDİ 

l '11ıı,r 

! H abeşistanda 
Italyanların 
üç karakolu 
zabtedildi 

-o-

Nairobi, (a.a) - Dün ak· 
şam neıredilen reımi bir 
tebliğe göre cenubi Afrika 
kuvvetleri Habeşistan hudu· 
dundan l 5 kilometre dahi· 
liadeki Elgumu ile Goraide 
ltalyan karakollarını işgal 
etmiştir. ltalyanlardan iki 
ıubay ile 43 yerli asker öl
dürü1müı ve üç subayla elli 
yerli asker esir ahnmıştır. 
Düımaa mitralyöılerini tü
feklerini, diğer silahlarını 

ve cephelerini terke mecbur 
olmuıtur. Cenubi Afrika 
zayiatı çok hafiftir. Bu 
muvaffakıyetten sonra hu· 

bt ır. Bunlardan 
d, ~. 11 ile Oç sene · 

Pıe ınahkum ol-

dudun 10 kilometre ıima
liade ve Gorainia garbinde 
bulunan Hobokta baıka bir 
ltalyan karakolu daha zap· 
tedilmiıtir. Diğer mıataka

larda deni7• f ıaliyeti de-• lı~ı ele berat 

-o-

Baş kuman
danlığının 

resmi tebli2i 
-o-

Atina ( a.a ) - ( Londra 
radyosu 8,15 Yunan başku· 
maahğının resmi tebliği: ) 

Harekat muvaffakıyetle ne
ticelenmiı, ltalyanlardan mil· 
him mevkiler npt ve çok 
miktarda esir, cephane, yiye· 
cek iğtinam edilmiştir. 

Atina (a.a) - Arnavutluk 
cephesinde Yunan huvvet-
leri şiddetli bir topçu f ıaii· 
yeti göstermektedir. Kilisura· 
Berat yolu üzerindeki vadi· 
ye Yunaahlar yerleştikleri 

mevzilerden tamamiyle hl
kimdirler. 

Matbuat nezareti ltalyın · 
ların dün umumiyetle muka· 
bil taarruz teıebbilsünde bu
lunduklarını bildirmektedir. 
Yalnız, Kilisuranın arkasın· 

daki bir tepeyi zapt için 
Italyanlar tam 12 defa yap · 
takları bllcumları akim kıl .. 



SAHiFE 2 

-------------------Doktorun Köşesi 1 
1 ·---- --:: - ---

BÖBREK 
HASTALIKLARI 

VE TEDAVİ USULU 
ıerzevatı hemen kesmeli . Hastanın yalnız 
ıu içmeıinden korkmamalı, p ehri.ıle in sa· 
ma ölmeyeceğine inanmalıdır. Bobrekler 
lberine kanlı hacamat, hıtti kolundan kan 

'ı•lmık, amel ilicı hekim gelinceye kadar 
r•pılıcık işlerdendir. 

Eğer böbreğin eskimiş alevlenmesi ısıt
ma, frengi, nikris gibi hastahklardau doğ· 

1muşsa, bu hastah"lara mahsus tedavi ya
pılmalıdır. 
K•ndı üre birikmesi. - Böbreklerin ça-

'bımımım~ıı veya az çalışması yüzünden 

aıotlu maddelerin vücuttan atılamıyarak 
ı •kalmasıdır. Bu dı ya şiddetli, yahut yavaş 

olur. 

Yavaı yavaş kanda Dre birikmesi. -Hast• 
, tık nefese beaziyen aefes tutukluğundan, baş 

ı ağnlarından, ötede beride sinir ağrılarıa
claa. yücudua kaşınmasından şikayet eder. 

bazan ıayıklır, uyuıuk ve hissiz kılır. 
, Göz bebekleri darlaşmıştır; görmekte bo· 

ıakluk vardır ve o kadar bozukluk olur 
ki baıta yalnız bu var zannile gözlerini 
lleakimi muayene ettirir. Mide ve hızım 

· bozuktur; Kusar, içi siirer, yemekten ikrah 
'' eder ve çarçabuk zayıflar. 

Şiddetli hali. - Sinir buhranlarile de· 
rin baygınlıkla baatı kendisini kaybeder; 

yüzü sapsarı olur: nefes alamu; delilik 
1 
alimetleri, havale veya sıralı gibi çarpın,; 
malar baılar. 

Kanda üre birikmesi daima çok tehlike· 
1 lidir. Anc•k, gözde, kalbin dış örtüsiiade 
1 iltihaplar b•şlaraa daha iğır olur. 

1 1 

N11ıl korumalı? - Su veya ıütten baş-
ka bir ıey vermemelidir. Tuz hiç verilmi

. yecek, 200-300 gram kan alınarak sık 
1 ıık amel ilicı verilecek, ıekerli su ile ve 
1 iki kiloluk tenkıyeler yepılacak, deri altı· 
ı aa 1000 de 45 glikoz seromu ıiringa edi-

lecektir. 

Bunlar çok geçici tedbirlerdir. Kandı 
• &re toplanmasına karşı yapılacak şeyi ev

•elden düşünmelidir (Böbreklerin eskimiş 
iltibıplarıaa bakınız). 

, Böbrek veremi. - Koh (Koch) basilinin 
' IJöbreji yakalaması böbrekte verem illeti-
1 ainin baılamasına ıebeptir. Zihirde sağ· 
1 lam ve gilrbüz görünen ve ekseriya ana 

" babasında olan gençlerin hastılığı de
neltilir. 

- Sonu var -

( HALKIN SESi ) 

-Şehir Haberleri~ 

Yağmurlardan Kahve 
olan zararlar manın 

sakla-
sonu 

Üç gündenberi Egenin her 
yerinde devam eden yağ
murlar yeniden büyük za-
rarları mucip olmuştur. Kü
çük menderes havzası kaza
larında yağmurun yaptığı 
tahribat mühimdir. Ova ta
mamen sular altındadır. Se
nelerdenberi suların bu ka
dar coştuğu görülmemiştir. 

--o---

-----
Zıhire tüccarı Kimil oğlu 

Hayri Kasabah, bakkal Ha

mit oğlu Mustafa Şerbetçı 
düllkinlarında kahve olduğu 

halde sakladıklrından dolayı 

yakalanmış ve Cumhu:iyet 

müddeiumumiliğine tevdi edil
mişlerdir· 

---o---
Z A H 1 R E BiRLiKLER 

1HRACAT1 Umumi heyeti 
Almanyaya yapılacak yağ- lzmirdeki tüccar birliğinin 

lı tohumlar, pa1amut ve za- senelik umumi heyeti toplan· 
bire ihracatı hakkında bir- tıları önftmüzdcki hafta içia-
lik idare heyeti diln bir de yapılecaktır. Bu huıusta 
toplantı yapmıştır. hazırlıklara başlanmıştır. 

---o--- Toplantılarda plinçolar tet-

Ankaraya gitti 
Ege tütün Htışlarının sey

rini takip için iki hafta ev
vel ıebrimize gelen ticaret 
vekaleti tütün raportörü 
Fikri Soyer bugün sabahle
yin ekıpre,le Ankarıya ha
reket etmiştir. 

--o---
Hırsızlık 

Bornovada Her Jiro ridi
nin zeytinliğinde Timur oğlu 
Abdüş, lbrabim oğlu Meh
met ve €emal oğlu Mustıf a, 
muhtelif tariblerde golf ku· 
lübilnden Jiron an bıhçes:n
den ve belediyeye ait arsa
dan çaldıkları demirleri bu 
bahçeden k"ldmlarcıaklırı 
haber alaumış ve icap eden 
tertibat alınıp beklenirken 
suçlular gelerek demirleri 
kaldıracakları sırada durma
lari ihtar edilmiş ise de 
bunlardan Mehmet ve Mus· 
tıfa kaçmağa başlamıı ve 
arkalarından ihafe kasdile 
havaya silih atılmış iıe de 
firara muvaffak olmuşludır. 
Suçlulardan Abdüş yakılan· 
mış ve çalınan 800 kilo 
demir çubuktan 150 kilosu 
elde edilmı ş ve diğerlerinin 
yakalanması için takibata 
bı şlanmıştır. 
~~.---.~......._..---. 

Askeri Liselere 
talebe alınacak 

lzmir Askerlils Şubesinden: 
Askeri lıselere girmeğe 

istekli liıc talebalerinin 
20/2/941 gününe kadar mü
racaat ve evr.aklaııoın o 
güne kadar tekimül etmesi 
liıım geldiği i ı in olunur. 

~~~~~~ 

kik ve yeni huırfanao büt
çeler müzakere edilecektir. 

---o---
GiDENLER 
Sivas mebusu Midhat Şük

rü Bleda Istanbula, lktisıd 
Vekaleti ölçüler müdürü 
Lemi Aksoy Ankaraya 2it
mişlerdir. 

E 

---o--
42 Koyun 
r 
1 - ~ulandı 

~ 
• ındıt iL f ~nli ara-

sındt.; mı rşandh. :_ .ni şimen
difer hat::_d_ n geçmekte 
olar :.: ' - ""lyuıı t.ı çiğneyerek 
öldüt ...... - : ·· t. 

RAIJYO 
18.00 program ve memle· 

ket saat ayarı, 18.03 müzik; 
(pi.), 18.30 konuşma ( dış 
politika bidiseıeri), 18.45 
çocuk saati, 19.15 çocuklar 
içio muzik, 19.30 memleket 
saat ayarı ve ajans haber
leri, 19.45 müzik; yeni ses
ler, gaçit pl"ogramı, 20.15 
radyo gazetesi, 20.45 müzik; 
radyo fasıl heyeti, 21.10 ko
nuşma, 21 ;25 müzik; Türkçe 
film şarkıları, 21.45 müzik; 
riyaseti cGmbur bandosu, 
22.30 memleket saat ayarı, 
ajans haberleri, ~ borsalar fi
atları, 22 45 müzik; (pi.), 
23 25 23.30 yarınki program 
ve kapanış. 

BORSA 
16 - 32,75 kuruştan 491 

çvuıl üzüm, 6,50-16 kuruş
tan 404 çuval icoiı, 38,50 -
43 kuruştan 97 ,300 kilu zey
tinyağı satılmıştır. 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolony n esans, podra, ve kremleri 

TOrkiyemiıde misli olmıyan bu en en
fes kokular biç şDpheaiı kristal ıişeler 
modern ambalıjtarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizin daima olduğu gibi ba
ııada gelecektir. 

Beaur iıimlerile taklitleriaı etU..eti ve F •-

S Şubat 1941 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMERIKADA...-

ı Ve Almanlar1ri Petjlnr-Sı rak-
L mıyan lnglllzler 

(63) Yazan: Halil Zeki Oıııı,:. 

Kadın hikayeleri 
Turru doktorla meşgul olurken Gotter 

adındaki arkadaşı dı Mis Mooga itirafı 
cürm ettirmeğe uğraşıyordu. 

Gotter •e sarışın kız kapıdan girince 
Turru arkadaşına ingili7ce olarak sordu : 

- Nasıl bir şey ol~r bildin mi? 
- H•yır, o da inkir yolunda berdevaıD· 

Ben oou isticvap ederken o gülüyor be
nimle istihza eder gibi tavırlarda bulunu· 
yordu. 

Turru genç kıza dönerek sordu: 
- Söyle F ıöylayia sevgiliniz doktoru• 

bu casuıluk meselesindeki rolü nede• 
ibaretti? 

- Likin ne diyorsunuz, doktor casu• 
değildir. Bu hareketiniz ne kadar ıaşıla· 
cak bir harekettir. Siz hepiniz bir ıptallal 
çeteıisiaiz. likin bu kllçük oyundan bayi! 
zararla çıkacaksınız. Doktor Gribel gib• 
nafiz bir adama karşı olan bu hareketi• 
nizden dolayı o da sizin payınızı vere· 
cektir. 

Bu esnada Turru doktorun bulundui'11 

tarafa geçti, . doktorun itiraf atı bir ıaıt 
kadar sürdü. Bu müddet ıarfında Getter 
gene genç kızla meşgul oldu. Fakat m&11r 
kün değil bir şey öğrenemedi. 

Turru gene kızın yanına döndü. l(ıı 
Gotter ile yaptığı istihzaları federal şefiD' 
de yapmağa başladı. 

Kızın bu hareketine Turru da için içill 
' gülüyordu. 

Kıı müfettişine dönerek: 
- Nasıl Gribelden dersinizi aldınız nıı? 

Zannederim ki bu görüşte doktor ıiıe 
galip geldi. Ben size evvelce de demiştiOI 
ki bu i1ten can sıkıntısı ile çıkacaksı•11' 
Sözlerini söylerken Turru da kendi ke•" 
dine şunları d61üaüyordu: . 

"Zavallı kız, ne kadar da saf, beD1111 

bu partiyi çoktan kazandığı, doktorun bet 
şeyi söylediğini bilse bu istibzayi hareke• 
kinden ne kadar utanacaktı . ., 

Bu kerre kızı dönerek cevap verdi: ,
- Matma~el, aldaDıy~rsunuz. ~ld~DlYdiı 

ıunuı, çüaku doktor Grıbl berşeyı ıoyle 
herşeyi itiraf etti. 

·t· 
Bu söz üzerine kız kızardı, vücudu tı i 

redi, gözleri kıgılcımlandt. Hiddetli b t 
tıvurla ve boğuk bir sesle bağırdı: 

- Yalan ıöyliyorsunuz, dedikleri•
1' 

doğıu değildir. Oi>ktor Gribi bu dedilıll" 
rizi yapmadı, yapımaz ... 

Burada kıza bir bınçkırık geldi, söı111' 
devam edemedi. Bir koltuğa düştü. p' 

Birin .onra ken~ine ge~erek fır~adı. O ,ıt 
da ho~ı gidec ek bı.ı eda ıle aşagı yok I' 
gezmeğe ko..<uldu. Ar.asır• boğazpan b111 

tılar çıkararak gülüyordu. , 
k 

,,. 
Biy aralık Turru kolundan tutup 1 

sına oturttu ve dedi ki: f 
- Matmazel demek siz doktorun itir' 

ettigv ıne ihtimal vermiyoraunuı? . .,. 
- Hayır vermiyorum. Bu mümküa 

ğildir . . 1,; 
- Öyle ise ~oktor ~en.~i.•i. i~iraf. ett•f çlf 

siıe söylerse, sız de bıldıgınızı ltırıf 
161 veriyor msunuı? 

- Şöpbesiı. 
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(HALKIN SESi) ~ 
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~a" ı S d . .., . • • 
2 ıe •• e v 1 a n z • ~ : Na11ledt n. 1 

ı K • d • ? ı R üv ~yda 
Bullı. ; 1 m 1 r : Si car. oğlu 
Bu ~Yorum b yan Enis. : bııkmumış olan, beiki de 
İı tnıyoraunuz değilmi? karanlıkta tr ş olan Kaya, 
~ :.ı .beı:ı slSyliyeyim : bir berberin öğüdlerini din-

t, ııı1aJe evlenmemi is- lemiş. birdenbire değişmiş· 
'Yl ti. 
İ. '•r ılarak geri çe- Berber onun saçlarını iti· 

na ile ke miş. o başla. de

lika ah, bir borsa · acentası 
gibi, hem ciddi hem mon· 

den bir genç olmuştu. Yeni 
diktirdiği esvabı çevik ve 

- Bu işin içinde bir ka
dın parm ğı var mutlak di
ye f ısıldaşanlar oluyordu. 

Esinin bab ıı da, artık o

na kızını teklif edememişti. 
Öyle büyük bir personalite 

Gü •• 
uş 100 [ ...... ~ .................... ] Düny da 

ku uşlu lar [ ,......,.....,......,.... ] 
---a--- [ e e r ] 

Tadavülden kaldırıldı [ Olu~;; ı 
Gümüş 100 kuruşluklar ....., ~ ............. 

kaldınlmışbr. Bunların ye- • • ı• • 
rine bund D sonra gümüş ır ınsa e iDi 
bir lir lıklar tedavül ede- gu··neşe de«-
cektir. JP 

Elinde gümüş ıoo kuruş· direbilse 
luk bulunanlar bunları mal 
sandıkları ile Cümhuriyet 
Merkez bankiıı şubelerinde 
gümüş bir liralıklarl değiş
tirebilirler. 

---o---
Çoc k 
me urumunun 

faaliyeti 
Çocuk bakıınevinde 5044 

çocuk meccanen muayene 
ve tedavi edilmiş, 130 yav
ruya kundan takimları ve
riimiş, fakir ve kimsesiz ço
cuklara 6070 k p sıcak ye
mek tevzi edilmiş, 46 çocu-

ğa bırer t kım elbise ve 
125 aileye de 979 lira kıy
metinde giyecek eşya tevzi 
edilmiştir. 

---o---
Yaralamak 

selesinden Numan oğlu sa
bıkalı Selimi sağ bacağın-

dan hafif surette y ralaya
rak kaçmıştır. 

Bir beyetşinas bir inı n 
kolunun g .. neşe k dar uza
nabilec~ğini farzetmiş. Eğer 
bir insan kolunu güneşe ka
d r uzatmaya muvaffak ol-
s üneşin kendini yak-
b ancak güneşe dokun-
duktan 167 sene sonra his-
sedebilecekmiş. Sinirler, yan
manın y•phğı tesiri dimağa 
bundan az zam nda nakle 
demezmiş. -·-

Harbden evvel 
ve şimdi 

Harp başlam dan evvel 
yeni ic dlardan bahsedili· 
yordu. Bir otemobili, bir 

tayy reyi kilometrelerce u
z ~dardan durduracak şua-

ı rın icad edilmiş olduğu 
söylenilmişti. Meğer her söy-

leaene inanmak icap etmez· 
miş. Hani bunlardan bıri? 
Hangi devlet düşman tay
yarelerini böyle bir keşif 
sayesinde durdurm ğa mu
vaffak olmuştur. 

-o-

Kan2oroların 
bacakları 

5 Şubat 1941 

RAZI DİKEN, 
BAZI GOL 
·=-----

Beyaz 
Aldanıpta p!yaza 
Gönill verme b~yaıa 
Önce1binbir dil döker, 
Sonra bırakıp gider. 

Ne kadar sevsen oau 
Hicrandır muti k sonu 
Onu yandırmağa bak, 
Sen da kandırmağa bak .• 

Sonda ah demektense, 
İllallah demektense 
Bunu önceden düşün 
Özlü olsun görüşün •. 

Neler vadeder sena' 
Dınlersin yana y na 
Her şeyi uma,uma 
Dönersin ıarı mum• .. 

BA TMAZDIKEN 

insan kaç litre 
şarap içebilir? 

Yugoslavy&lı bir köylll 
şarap içme rekorunu kırmak , 
sevda11n dBşmüş. 

- En az on litre içece
ğim. 

Diye içmeğe başlamıı. Se• 
kizinci litreyi içtiği zama11 
köylünün ölü olarak yere 
düştDğüaü görmüşler. 

-o-

En çok yaşa
yan böçek 

Böceklerin hayata doğaı, 
inhi~ .f ve ölüş müddetleri 
birbirinden çok farklıdır. 
Ağustos böceği bunlardan 
en fazla yaıayanıdır ve an
cak on yedi senede il emal 
deereaini bulur. 

-o-



SAHIFI 4 (HALKIN SESi) S Şubat 1941 

~•AY 00- Germencik ile Erbeyli 508iN KA 
NA VAN NADAL 
'mıSTİNEHA- arasında tren kazası oidu ıNGIL ... T,ERfl 
REKET ETTi 11 OLU VE 15YARALI VAR YE GIDECE 

~-~~- ~-~--
Aakara _ B. Razveltin lzmir (a.a) - Pazartesi eden 1307 numarah yolcu 7 ağır ve 8 hafif yaralı var· Ottava ( a.a ) _ Kaaıdl 

put m&meııili B. Donavan~ günü saat 19.20 de başla- katarı köprliden geçerken dır. milli müdafaa nazırı pek f' 
E"lt.:-Lı'ae hareket etmı'ıtı'r. yan şiddetli yağmur ve sel l öprünün çokmesi üzerine Yaralılardan biri Aydına k d SO OOO K d 1 ..... rum1 netı'ceıinde Germencik-Er- ı k ld ı ın • , ana a ı ... 

d 1 d 1 makine ile arkaaında bulu- götürü ür ed yo a ö müıtür, .ı.ı 
kara an ayrı ma an evve beyli arasında kilom~tre Diğer yaralılar Aydın has- logilterede bulunan KanıD" 

Marepl Fevzi Çakmak ile 10 845 b ı kö nan furgon ve iki yolcu .atıı 1 . te u unan prü- tanesine nakledilmiılerdir. ordusuna iltihak etmek İY" 
, 1 •1111 m8dafaa Vekili B. Saf- 1 vagonu devrilmiıtir. Bu mü- K L nftn bir ayağının a tı oyul- aza maualline lzmir ve hareket edeceg· ini bildirıoİf' 
ı fet Arıkanı ziyaret eyle· muş ve ayni glln saat 22.50 essif kaza hakkında alınan Aydından imdat trenleri 
t mittir. de Alsancaktan hareket malumata nazaran 11 ölü, ıevkolunmuıtur. tir. ______ _..__ - --------

iKi BALIKÇI Amiral Darlan IT AL y ADAI<I AJANSl
TEKZIBI 

---=---
Moıkova (•.•)-Tas ajan

•\ ıı bildiriyor : 
Yabancı bilha11a iagilii 

matbuatı Sovyetler Birliğinin 
Tlrklyeye Almanların Bal· 

, · kanlarda muhtemel faali ye-
' tine maka•emet etmesi için 

ıillla vermek taalahüdünü 
muhte•İ elarak Sovyetler 
birlijiyle Türkiye ara11nda 
rizli bir anlaım• aktedilmiş 
olduju•• •• bir Türk ko· 
miı1onuaaa ıillb almak üze· 

1 re Moıkovaya gitmekte bu· 
lundujanu iddia edea bir 
haber yaymaktadır. 

T .. ıjansı Sovyetler bir-
' liilyle Tllrldye arasında yu

kandeki mahiyette gizli ve 
açık hiç bir anlaıma akdi· 
aia mltaıavver olmadıiını 

, 1 biç bir TBrk ltomiıyonunun 
1 lloıko•ada bulunmadığını 

1 •• yabancı matbuatla bu 
, laal»erlaia tamamiyle uydur

ma olclapaa beyana me-
11'•dar. 

1 --o--
:eüyük bir tay-

• • . yare gemısı 
Vaıington (a.a) - 14 ki

nanuevvel 1940 tarihinde 
Birletik Amerikada yeni bir 

1 tayyare gemiıi daha denize 
iadirilmiıtir. 

Gemi, 20 bin ton hacmin-
clıdir •• 3 J milyon dolara 
malolmaıtar. · 

88 tayyare taııyacak olan 
ı ba gemi ile Birleıik Ameri

ka yedinci tayyare remiıine 
malik olmaktadır. Birleıik 
Amerika tayyar• r•mileri 
ıunludır: 

Sarator•. Lekıiaıtoa, Ran· 
. r•r, Yorktava 1ntreprİH, 
r Vup, Hornet. Burada ıu 
l malumata da •erelim ki bu 
, ıemileria hepıi, Akarı ve 
Kaıa m&ltqna olmak 6ze

~ re bitin Japon remilerin
tlen daba bllyilktllrler. 

---o--
Askerlik 
Dersleri •• 

Liaelerde talebeye ••· 
rllmekte olaa askerlik 
derılerİlain d&rt ıııtan faz· 

J• çıkaralm11i karar altına 
ah•mııtar. 

YENi iAŞE 
T~ŞKILA.TI ____ .. __ 
Ankara - Kat'i şeklini 

alan iaşe teşkiıitı yakında 
faaliyete geçecektir. 

iaşe müıteşarhiına yeni 
teşkil olunacak fiat müra
kabe ve iaıe umum müdür· 
lükleri de bağlanacaktır. 

--o---
Radyo 

G AZEJESllD EN 
Radyo raıeteaine göre 

glalin ıiyaı1 numarası şöy
lece icmal edilebilir: 

Siyasi faaliyetin ağırliğ ı 
Fransa-Alman mlinasebetleri 
&zerine toplanmııtır. Bu mü· 
naaebetleria ön plin• geç
miı olmasına sebep Alman
yanın Fransız donanmasını 
ele geçirmek içia Viıiyi 
ııkııtırmış olmaııdır. Şimdi 
Lord Halifakıın ığzıadaa 
öğreniyoruz ki Almanya 
Fran11nın yıkıldığı g&alerde, 
Haziran ve Temmuz ayla
rında lagiltereye taarruz 
etseydi muvaffak olurdu. 
Fakat timdi lngiltere hazır 
lıklarını yapmıştır. Fransa 
ile mütarekenin imıasından 

beri yedi ay geçmiıtir. Al· 
manya halen Ingiltere ile ve 
bu defa geçen yaza nazaran 
daha çok kuvvetli bir lngil· 
tere ile kartı karııyadır. Bu 
düşmanı ea kısa bir zaman· 
dı mağlup edeme11e Iaııil· 
tere Amerikanın yardımile 
Almanyayı mağlup edecek
tir. 

Dlin ıeç vakit Lavalın 
Darlanla birlikte Viıiye git· 
tiği bildirilmiıse de bu ha
berin doiru olup olmadıiı 
malüm değildir. Petea Al· 
man tekliflerini reddederae 
Almaayanın büttın Fransayı 
işgal edeceiinden bahsedi
liyor. Hür Fransız ajanıı 
bunu muhtemel ıörmiyor. 

Bitleri tehdidini y•pmaktan 
menedecek olan ıey Mare· 
ıal Petenin mllltemleke 
harbiae kolayca geçecek bir 
vaziyette olmasıdır. Bazıla· 

rına göre bu tazyik bir ıa· 
ıırtma hareketidir. Haki· 
katte Almanyayı, lngilte
reye, ya lrlaada adaıına 
karıı taarruzda buluaacak· 
tır. 

C: EMISI DA TTI Vi:iye Döndü dahili vaziyet 
--~-- --~--

Londra (a.a.)- AmiraUık 
daireıinin tebliği: Volonza 
ve Lokaleyi balıkçı gemileri 
zayi olmuştur. Lokaleydide 
insanca zayiat yoktur. 

o 

ALMANYA 
ITALYAYI 

Feda mı edecek 
--o---

Nevyork (a.a) - .. Nevyork 
Taymiı,, gazeteainin lıpan· 
yada Porbuk şehrindeki mu· 
habiri bildiriyor: 

Almanya ile Fransa, ltal· 
ya ile Fransa ve ltalya ile 
diğer memleketler hakkında 

ıulh yapılıcaiı yeniden ba

his mevzuu olmaktadır. Har· 

bın yeni bir devreye girdiği 
her tarafta kabul edilmek-

tedir. Mesele, bu yeni dev· 

min askeri bir mahiyette 
inkiıaf edip etmiyeceğinden 
ibarettir. 

Dış siyasette ihtisas sahibi 
olanlardan biri bu inkişafın 
diplomatik ve ıiyui yollar-

dan idare edilebileceği f ik
rinde ıuar ediyor. 

Tarihte kovalıiyonların 
(müttefik devlet kruplarının) 
mukadderatı her zaman en 

zaif ortağın mukadderatiyle 
halledil~iştir. Almanya için 

bu en zaif ortak halen işi· 
kir bir şekilde, itıfy•dır. 

--o---
NAHiYE 

MÜDÜRLERi 
--o--

Ankara-Nahiye mildür· 
lerinia terfileri hakkuıda 

Dahiliye veklletince bazı 

kararlar ittihaz edilmekte· 
dir. 

EDENiN SÖZLERi 

Jnıiltere hariciye nazın 

B. Eden Avam kamaraıın· 
daki beyanatında lngiltere
nin mtbtakil bir Habeıiıtaa 
için çabıacağını ı&ylemiıtir. 
Mecliı bu s8zleri ıf dd tli 
alkıılarla karıılamııtar. 

Viıi (a.•) - D. N. B. 
bildiriyor : 

Amiral Darlan Parist~n 
Vişiye dönmüştür. Amiral 
mareşalla görüşecektir. 

--o,--
INGILTERE 
Kralı Vilkiyi 

kabul etti 
--o--

Londra (a.a.) - 8. Vilki 
tayyare i le. Londraya dön· 
müş ve kral tarafmdan ka
bul edilo:Yştir. 

=ZABITA= 

Makasla 
Yaralamak 

Alsancak Bornova cadde· 
sinde Sami oğlu Ali Timur 
bir uada yaıadığı metresi 
Nedimeyi makasla hafif su
rette arkasından yaraladı· 
ğından yakalanmıştır. 

--o---
Çirkin bir 
hareket 

lkiçeımelik 497 r. ci sokak
ta Şevki oğlu balıkçı Mu· 
zaffer evine aldığı hizmetçi 
Mehmet kızı 11 yaıında knb
rayı tasallut etmek istedi· 
j'inden yakılanmııtır. 

----o--
Yanlış ilaçtan 

zehirlendi. 
Çorakkapı Rana ıok•ğın· 

da Sait karısı 28 yaşında 
Servet basta olduiu halde 
yanlııhkla başka bir illç 
içtiğinden zehirlenmiş ve 
derhal hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

~~~~~~ 

Kale • 
2azınosu 

lzmirin en gllzel ve en 
cazip bir noktHı olaa Ka
diftkalesi faZİnosunun zarif 
ve canlı bir taıviriai yarın· 
ki 0Halkın Sesi,, nde oka· 
yacaksıaız. 

---=---
Atiaa, ( ı . a ) - Ati., 

ajansı Italyadaki dahili ~~ 
ziyet hakkında ıunları .,..
diriyor: 

Yunan gızeteleri Jtaly•" 
nın dahili vaziyetile meffol 
olmaktadır. "Estiya,, gaı•" 
tesi ltalyan menabiiad~ 
a-elen ve aıhhatları mat .. 
telikki edilen ma1U111•11 

istinat etmektedir. el 
Son günlerde Jtaly• ' 

kargaşalıklar olduğu babe' 
verilmiıtir. Bu kargaıatıkld,ı 
ihtimal ki bllyük şehirler ' 
değildir. ihtimal ki it~~ 
henüz umumi bir ibtilil .,.. 
fesinde bulunmamaktadır· 

Fakat bu memlekette i•• 
hid•mın iık alimetleri "'; 
lirmiıtir. İtalyanın 11111aı;. 
vaziyeti, askeri ıiyasi, 1111 .. 
bakımdan ve iaıe bakuP111 

dan çok fenadır. 
Askeri bakımdan feaadl'• 

Çünkil İtalya ardı ark ... 
kesilmiyen aıkeri mağlfı~ 
yetler ıilsilesi içindedir. .. 

Musaolini, halkın m••',, 
viyatını zorla yllkaek tol .. 
mak emeliyle umumi h•Y' 
ttn biitün tezahürlerini k•~ 
di mutemedi olan aja•"'!. 
nezareti altında tutlll•,-
çalıımaktıdır. ----
Yeni Macar 

Hariciye Nazıt' 
Budapeşte, (a.a) -: . il~ 

caristanın Bükreş elçısı ti tt' 
car hariciye nezaretiae I" 
yin edilmiıtir. Sefir oD :_., 

nedenberi Bükreı aefiri .,. 

_1u_n_m_a_k_ta_y_d_ı·~~~--~ 

Çok yaşıyanl,.t ,, 
Hayvanlar arıııad• ,1 

uzun ömürlü olanlar, 
bllyükleridir. Kara bay~ 
larının en büyilğü fil 
sene yaşar, deniz hayv~ 
rının en bllyllğil baliı -'' 
ise bin sene yaıadığıaı 
)erler. 

Nebatlar arasında ~ 
meşe 500 aene, ıhlamur 1 f"'_ 
sene, çam 1200 ıene, ~ 
kanın ed bilyük ajacı ~J~ 
bab 5000 sene ya1a111•I'.,. 
dır. 

Çorakkıpı Pollı Merkezi 


