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'; ~E _ _!.-çıK !Yunan aşku- Ma eşa 
t Moskovanın 1 maı dlanlığı ı ı 

i5!2~~m:i1~z::ı!D~~ 

• • 21 ız iman lngiliz aploka
de- sının tesiri 

ğı Gö üşü! Tebli2-i 
--o--

am;m;getin hüküm sü
rem;geceği bir uerde 

birlik ne arar 1 
--o---

" ılJardıın ve yıllıırd n
I beri Berlır', Roma ve 

l'okyada Sovyd Rusya aley
binde yapılan bin bir çeşit 
tn kötü ve en =ğr nç iftira

l,tla dolu propagandalardan 

•onra harp vaziyetinin AJ

lllllnya, ltalya ve Japonya 

İtin doğurduğu gene bin bir 
Çtşit zorluklar karşısırıda 

İlçlü pakta imzalamAk mec 
buriye_tinde kalan bn üç 

devletin Sovyetlcr birliğiı)İ 
de ele almak içiıı Moskova
h yaptıkları ilanı aşklar, 
&nce yapılan iftira, hücum 

"e küfürleri bilenler tarafın
dtn mioiJı ve İ!tibzalı te-

~tr-süml~tl... ~ :ı şıt um ktcH 
•li kalmamışlardı. 
Esas n ağzında leıetli bir 

l>eyoir parçası bulunduı an 
bir kargaya aşk ve mubah· 

bet teraneleri terennüm 
'den tilkinin hissiyat ilanına 
l>ek çok benziyen bu bay
t"nhlc, dostluk ve birlik 

teklifleri, bu defa tilkiden 
daha zeki ve daha kurnaz 
davranan karganın bir ha
ttket ve mehareti iJc hep 

•uya düşmüş 'll'e gene La· 
fontenin diğer bir masalın· 
d• tasavvür edildiği gibi bu 
teşebbüs te "alda tam al· 

datrnakta çifte zevk vardır.,, 
Neticesi ile sonsuz ve neti
cesiz kalmıştı! 

Bugün Japonyaoın, keodi 
~liylc meydana çıkardığı, 
~endi karnından doğurduğu 
ltıalum Çin hükumetiyle ko 

ltıitern aleyhinde yaptığı 
ltıahut anlaşma, üçlü pakha 

Sovyetler birliğine karşı son 

~arnanlerda gösterdik!eri sev-

ti doıtluğunun foyasını mey 
<i~uıa çıkarmışbr. 
lıte bugün bazılarının hay

"tt ile ve pek çok insanla-

tın gayet tabii olarak karşı· 
1•dlldarı bu yeDi antikomi

ttrn siyaset, Moskovanın ne 
~ildnr uzakları gören, dostu, 

diişınandan ve ·düşmanı dod· 
t,tı eyırmağa muktedir r:cal 

~llrafındao idare edildiğini bir 
erre daha göstermiş oldu. 

SlftRI SANLI 

--o-
Atina ( A.A ) - Yu ·a. 

b.·ş kumandcmlığrnın te , ği: 
Butuu cebhele-d~ki \1 le 

ı.ne harek~tJ :ri e dcv."l edi-
yoruz. Pıdı!pe mı ~tak..ı ı da 
düş·mrn,1 buyuk u iıı.L da 
telefat verdir !r · k 150 d n 
faıla esir ~..! P·~k çtık h \t p 
ma/zem si alın nı~tır. 

ltalya bu a ki bet: b; ç:>k 
hatalar yüzüı d~n düş uüş 

buluDuyor. Yunanistaııa ya.· 
pılaıı :.ıkıaın pek kısa odu

ğuuu zannetmek sonra lhll
yanın bava üstünlüğüne f..ız
la güvenmek bu hatalann 
başhcalarıııı teşkil eder. Al
manyanın diğeı diktatö lük 
gibi kabiyet izhği meydf}na 
çıkmaktadtr~ 

---o---
Romanyada 

o 
~2,000 

1 ür 
ışı 

•• u 
---o---

I.:o ,drtt (M.A)--·R ma ya 
da vaziyet gittikçe kötüleş
mektedir. Çoğu yahudi ol
mak üzere iki bin kişi kat
ledilmiştir. 

Eski Romanya "!çisi Ro
manya facialarrn dan ba bi ~ıe 
yaptığı bey-.natta deuı 'şt;r 
ki : 

"Orada bütün ins nların 
i~tikrah duyduğu felaketler· 
den sonra Romenler de 
müttefiklerin zaferi için dua 
etmeğe başlamışlardır. M ,. 
deni Roruanyaya hitap edi
yorum. Sulhu ve hürriyeti 
seven Romen milleti bakkıu
da bu hadiselere bakarak 
bir hüküm verilmesinin bn 
delice hareketin nazi taraf .. 
tarlarının idaresini göster
mektedir. 

Fakat Romen milleti tek
rar toplanarak yaşayacak 
ve yeniden hür ve sakin 
yaşayacaktır.,, 

---o--
Italyanın i ti. 

kip ·ettiği 
hatala 

Nevyork (A.A)-Meşhur 
Nevyork Heralt gazete• inin 

askeri münekkidi binbaşı 

eğer ltalyan hezimeti hak-

kında yazdığı makalede di
yor ki : 

"ltalyanın Yunan süngü
lerinin zaferlerinden sonra 
vaziyet son derece milşkül 

ve belki ümitsiz bir hal kes
betmiştir. 

o as ya 
Gı tt} 

MARES.AI P-ETEN 
Vişi {A.A) - Mareşal Pe .. 

ten Marsilyaya gidecektir. 
Mare.şal yarm Marsilyadan 
Tolona geçecek ve çarşamba 
giinü Vişiye dönecektir. 

--o---
r uk a 

-
a 

Londre (A.A) - Dola~an 
bir habere göre Mar .. şal 
Badogluyo Arnavutlukta 
1talyao kumandasını ele ala
caktır. Bu haber doğru ise 
bir ay zarfmda 3 defa ku
mandan değişmiş olacaktır. 

bı ço 
e ece tir 

---o---
Lonra (A.A) - Bir lsveç 

gazetesi yazıyor : 
Almanların açık yerlere 

ve s viJ ha k üzerine bomba 
~ 

atrralarrnı h.!!his mevzuu ya· 
patak diyor ki : 

"Bu harp şekli milletlerle 
ciktatörln arasrnda sonuna 
kadar bir harbıa devam 

ed ct.ğil'i ne l gilt renin ve 
nede P.lmaDyanııı teslim 
olmak istemiyt-cc~i muhak
kaktır. 

lngiltere mağlup olursa 
bu logiltere imparatorluğu·· 
nun sonu olabilir. Almanlar 

m~ğlUp oluna işgal ettikleri 
yerlerdeki halkm müthiş in

tikamına maruz kalacak ve 
ona göre parçalanacakhr. 

Am 
Sovye 

ika ve 
•• •• 

goruş-
• 
1 

v 
---o--

Loodra (A A) - Taymis 
gazetesi ) aıdığma göre: 
Amerika hariciye müsteşarı 

Bay V Is il.:.: Sovyet büyük 

elçisi nrasıoda ticari ve ik

ti adi meselelerin iyi bir 
anlaşma ile ıoeticelenmiştir. 

Bay Molotofun Berlin se

yahatinin Amerika ve Sov
yet Rusya müo sebetlerıne 

bir tesir yapıp yapmadığına 
dair sorulan bir suale Bay 
Vels demiştir ki: 

"Bu ticari anlaşmalar bu 
suale karşı en iyi bir ce
vaptır.,, 

---o--
Nevyork (A.A) - Ame

rika Ziraat nezf.lrctinin neş
rdtiği bir rs porda, Italyanın 
muhtaç olduğu gıda madde
leri memleket dubiliode ik
tisadı z ırluklar çık rtmış ve 
bu claa bakşa harp içiıı la
zıw gelen iptidai maddelerin 
eksikJıkte lngiliz ablokasının 
devam ettiği takdirde bu 
müşkilatm bir kat daha ço
ğalacağı zikredilmek ted İr. 

Bu vaziy t karş11Jında ltal
yanlılrıo hnftada beş altı 
gü ett mahrum kalacak
ları anlaşılma dadır. 

---o'--
1 2ilter nin 

düş· rdüğü Al
man ve Italyan 

ayya leri 
Londra (A.A) - Şimdiye 

kada.r hava mu hare belerin
den düşmanın 3006tayyaresi 
düşürülmüş ve bunlardan 20 
si ltalyan tavyares; olduğu 
te!lbit edilmiştir. 

t; 

ıs an 

Lond a (A.A) - Hindis
hm na ın Bay lcnre söyle-
diğı b • nutukta Yunan as
keı·Jerınin ahraman!ığını 

methederek demiştir ki: 
"Bu asil ve yüksek millet 

cesurane bir şekilde mem
leketleri için kahramanca 
dövüşüyorlar. 

Yunanlılar Arnavudlukta 
ve biz de Mısırda ltalyan
ların hakkından gelecek 
olursak Almanyaya öldürü-
cü darbeyi hemen indirece· 
ğiz.,, 

dürmenin lyliklerinden: şı 
•• o 

~r 
1 

- Keyfin yerinde, nargileni çekiştiriyorsun bakıyorum. 
- Şimdi erkenden eve gittiğim için karıya yal n uydurmak 

tutmaktan kurtuldum da keyfim ve rahabm yerindedir. 
ve karı ile kavgaya tu· • 



(Halkın •••I) 

t::~;!k::~~k!~~:Jj Hükıimetei elli 
-ı- milyon liralık 

Nasıl iyi etmeli?-Vficut ve zihin yor· 
gunlukları, heyecanlar ve hırslardan vaz
geçmeli, hafif ve mutedil beden hareketi 
yapmalı, koşmak ve yüksek katlara çık
maktan kaçınmalı, sojuk ve rutubetli 
memleketlerde yaşamamalı, deniz kenarın
da bulunulmamalıdır. 

Kuvvetli yemek pehrizi yapmalı : süt 
veye zerzevat karışık yemekler tehlikeli 
vakaların önüne geçer; daha sonraları, 
tuzsuz yemekler, taze zerzevat, hamurlar, 
nişastalı şeyler, taze tereyağı ve peynir, 
öğle yemeklerinde ve az miktarda ıs kara 
et, tatlı yemeli, maden suyu içmelidir. 

Yağlı et suyu, salçıdı et yemekleri, do
muz, kasap domuzu, deniz bahkları, kuş

konmaz, domates. kuzukulağı, konserveler 
ekşimiş mayalanmış peynirler, pastırma, 

ıucuk yememeli; ispirtolu içkiler, çay, kah
ve ve tütün içmemelidir. 

Ihk banyolar: Bursa ve Yalovanın gaıiı 
ıularında5 banyo yapmalıdır. lngiliztuzu 
ve AlamaD rakısı ile her OD beş günde 
bir kere sürgün yapmak : lliç olarak her 
ay OD beş gün ve gi!nde bir gram teob
romia, 50 santigramdan bir grama kadar 
iyodür almalıdır. 

Eğer basta frengili ise frengi tedavisi 
y11ptırmah, hekim sözü dinlemeli, ayda ve 
iki ayda bir kere olsun hekime giderek 
kendini göstermeli ve bekimin vereceği 
berşeyi kullaamat~, sözlerindPn dışa11 çık
mamalıdır. 

Şenlik ve neşe bu hastalık için en bü
yük, eu kuvvetli ilaçtır. 

Ne olacağım diye düşünmek te en kuv
yatJi zehirdir. 

Damar tazyikinin azlığı-Çok kan kay
bedenlerde kalbini eth.io 1 hastahğında 
ve hareketinin bozukluğunda vücut ve ab
lik bozukluklarında, böbreğin üstündeki 
mahfazanın işinı doğru görememesinde 
Adison hastahğında daınar tazyiki az
dır. 

Nasıl iyi etmeli?-Kalbi kuvvetlendire
cek ilaçlar lazımdır. Bunları yapacak he
kimdir. 

Hekime baktırmak laıımdu. Evlerde bir· 
şey yapılamaz. 

Kalpteki büyük kan damarı ilthabı -
Bu hastahk çok kere elli yaşındao sonra 
batlar ve başllca iki seb.::p olur : biri l<ır
mızı kamarlaranda görülen ve aterom deni
len s~rtlik ikinci frengidir. 

Hasta soluğunun kesildiğinden, bir kuv· 
vet safından sonra tıknefe3 gibi, buhran-

dan. iman gemiği (göğüs kemiği) arkasın
da sancıdan ve göğüs bunııakı gibi nöbet
lerden şikayet eder. 

D.ımann sertleşmesinden ileri gelen ilti
hap çok korkulacak kadar değildir; basta 
birçok zaman yaşar ve kanda. üre birik· 

mesi, kalbin durması, akciğerin su topla
ması ve beyne kan akması ile ölür. Fren-

giden gelen cın.si çok tehlikelidir; frengiye 
karşı tedavi yapıldığı halde dahi basta az 
zamanda ölür. 

Ölüm ya bir göğlis hunnakı nöbetiyle 
birdenbire, yahut akciğerde su toplanması 
vaya yavaş bir kalb durma.sı ve kanda üzre 
birikmesinden ileri gelir. 

(De•amı var) 

Saf Selahiyeti Verildi 
-----··------

Ankara - Milli korunma kanununda yapılacak dej'işik
likler hakkmdaki kanun projesini müzakere eden parti 
grubu komisyonn proje üzerinde tetkiklerini bitirmiştir. 
Komisyon, mazbatasını hazırlamaktadır. 

Parti grubu umumi heyetine tevdi edecektir. 
Projenin parti grubunun Salı güokü toplantısında müza· 

kere edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Ôğreoildiğine göre projede, alacağı tedbirler için milli 

koruama kanuniyle hükumete verilmiş olan yirmi beş mıl
yon Jira sarfı salahiyeti elli mi !yon liraya Çl karılmıştır. 

Buadan başka fevkalade ahvalde icra Vekilleri h~yeti
nio karariyl~ limanlarımız arasında ecnebi vapurlarının da 
işletilebilmesi esası projede yer almıştır. 

Spor haberleri 
Dün lik maçlarına hava

nın bozuk olmasına rağmen 
Alsancak stadyomunda de
vam edilmiştir . Evvela Gö.ı
tepe - Alay karşılaşmış ve 
Göztepeliler sıfıra kar~ ı 
dört gol atarak Altaylıları 
yendiler. 

ikinci oyun Ateş ile K. 
S. K. arasında yapıldı bu 
takım bir bire beraber kal-
dılar.: 

sahasında Gençlerbirliğiyle ~ 
Galatasaray takımları karşı -
laştı. Gençlerbirliği, rakibin-

den daha üstün bir oyun 
çıkararak üçe karşı altı gol
le galip geldi. 

lstanbul (Hususi) - Lik 
maçlarına devam edildi. Ga
latasaray Beykozu sıfıra 
karşı üçle yenmiştir. 

Fenerliler ise Vef ahları 
Ankara - Ankaragücü 3 e karşı 4 le yendiler. 

---amınıııııı-----

INGILIZLER 
TARAFINDAN 

-o-

Şimal denizin~ i 
de Alman iaşe · 

·ı . b ı gemı erı a- ' 
tırıldı 

Loodra (A.A) - Bahriye 
nezareti bugün aıağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Bu sabah hücumbotları 
mızdan bir taarruz ldevriye 
kolu Hollanda sahilleri açık
larında büyük bir düşman 

Tahmisler 
Hakkında 
Şimdiye '6 adar bmirde 

i, i kavıulmuş ve öğüdülmüş 
kahve satmakla tanınan ba
zı kimseler bir kaç günden
beri kahve satmamaktadır
lar. 

Bunlar kilosu 80 kuruştan 
nohut kahvesi satışa çıkar
mışlardır. Bir tahmis te in
cir kahvesi satmağa başla
mıştır. 

-~o---

Tütün 
Piyasası 

iaşe gemi~ine taarruz ede- Tütün piyasasının bu hafta 
rek hasara uğratmıştır. Bu sonlarıca doğru açılması mu-
vapur 5943 tonilatoluk San- 1 karrerdir. Fakat bu hususta 
tos adındaki Alman gcmisi·I Tica:el vekaletinden şehri-
dir ve Escaut mansabı açık mizdeki alaka darlara hiç bir 
larıoda torpiileı:ıdiğioi bildi- iş'ar vaki olmamıştır. 
ren imdat işaretleri vermiş- Bu itibarla piyasanın açı-
tir. lacağı güu hakkında kat'i 

Bütün hücumbotlarım ı z bir malumat mevcut değil-
[ Devamı 3üncü sayfada ] dir. 
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iELHAMRA Sinemasında; 
ı Bugi.in matiııelerden itibaren ı 
ı E,i ve · emsalı görülmemiş zengin proğram : 
ı -1- : 

i BALALAYKA ~:!:(Hl M!!:~ i 
ı -2- : 

Türkçesi lzmiri kahkahadan kırıp geçiren komedi tufanı ı 

:zoRLA TAYYARECIFransızca söılü 
ı orijinal nushasıı 
:Ayrıca: Foks jurnalda en son ve mühim hitbtrler.. ı 
:Cumartesi ve Pazar günleri 1.30ve 12.lSde başlar. : 
:Dikkat: Haftanın her gününde ilk seanslarda ucuz fiatlerıeı 

ber iki filmide ıörrnek kabildir... J 
lilliil~lilia......... .... ·~·· 

2 lnci Kin•D 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMEAIKADA 

i Ve Almaniarın -Petlnl Bırak- 1 
~ mıyan lngillzler rt" 

(12) Yazan: Halil Zeki O~ 

Rumrih kimdir? 
Bu eserin mühim aktörlerinden bir al· 

ması itibarile Rumrihin kim olduğunu oku• 
yucularımıza tanıtmağı fay.:lalı bulduk: 

"Günler Güstav Rumrih 1911 de Şik•' 
goda doğmuştur. amerikan tab .. asıod•11 

idi. Babası a\·usturya hariciye memurlarııı· 
dan olduğu için avuııturyanm Brem koli' 
rn 1osluğu ıa tayin olunduğundan almauyaY' 
gittiler. O zaman Rumrfhte avrupanın bit 
şehrinde bulunuyordu. 929 da Budapeşte• 
d '! jimnastik mektebini bitirdi. O tarihte 
bayata atılmak istiyen gençler için istilı
bal pek karauhk olduğundan amt:rik•d• 
para kazanmanın kolay olduğunu işiteıt 
Rumrib bu yeni dünyaya gitmeği kararl•f 
tardı. · 

Şikagoda dünyaya geldiği için amerik111 

pasaportu aldı ve cebiad~ki yüz dofarl• 
Nevyorka çıktı. 

Tabiatindeki yalancıbk ve şarlataoh~ 
iktizası olarak bir alman asılzadesi sıfıtl' 
nı takındı, alman kolonisi arasına sokuld0• 

Az bir müddet sonra cebinde beş par•~1 

kalmadı ve nihayet Goarg Barg nakliY't 
şirketinde hademe oldu. Haftalığı 15 d0 ' 

lar idi. Patronları bunun ehliyetsiz ve se· 
batsız bir şey olduğunu anladılar ve işiSJ' 
den çıkardılar. 

Bir müddet aşağı mahallelerde dolıŞ•' 
rak ao:erikan orduııuna gönüllü yazıldı· 
930 yıh başında asker elbise~ini giydi. 

Askerlik disip ioi ona ağır geldi. Par•' 
yı da çok severdi. Dünyayı dolandırd~ 
Altı ay sonra askerden kaçtı. Cebinde 3 
doları vardı. Ağustos ayında beş para51s 
olarak Pjtisburgda bundu. Nihayet hapi5' 
haneyi boyladı. Çünkü divanı barpçe ,ıtı 
aya mahiı..um olmuştu. 

·ı· t Hepishaueden çıktı, Nevyorkta Hao>'· I 
ton hastahanesinde cerrah çırağı oldu. sır 
sene sonra İmtihana girdi ka:zandı.Başçaf&J: 
olarak Panama kanalına gönderildi. ApC• 
üç yıl uslu oturdu. Montanada Uisula Jı•' 
lesine nakledildi ve orada genç bir kaıl• 
sevişti Vı! bu ç ı ftçi kızı ile evlendi. 

Fakat dolandırı cılığı bırakmadı. Meal~ 
olduğu bu hastahane kasasından hayla ";~ 
suiistimal yaptı ve Nevyorukun insan d• 
gaları arasında izini kaybotti. Meger ıo; 
kantasına garson oldu. HaftqJığı on dol• 
idi. Burasını da dolandırdı ve kovuldU• 

•• Nihayet 936 da almanyaya casusluk 'I 
parak çok para kazanmak fikrine uy~~· 
atman bahriyelileri ve nazi taraftarlar• '1 . o• dostlaşh . Nihayet almanyada nasyo . 
SOiyalistleriu orğanı olan Volkiş~r a00 

bahter g<&Zetesi vasıtasile Berlinde altıı .. o 

-Devamı var' 
, _____ / 

FAYDAlt 81L01LER 

Her kadın bilmelidit ____ .. ___ _ 
ııo· 

Rug.:ua ayakkabılarınızı çatiatmaktao ıf 
rurnak için araııra zeytinyağına batırılSı.I 
ufacık bir pamuk barçası ile siliniı. ~ 
sırada ayakkabının tozlu olmamasına ço 
dikkat ediniz. 



SAHiFE 3 (Halkın Sesi) 2 loci Kanun 

• 'fiiaTkiri'"-SBsi ·~==~~ı':i F •.. 
1 I ıı;r,ı tı!J!llllJCfl ı ID un 

__ y Çocuk esiı g 

di ·a tü- lngilizler tara
al cak fından· Şimal 

~-- (38) 

ICIZCAGIZI FAZLA 
LE MEYiN _______ ... _____ _ 

-.... Sizin söylemek istedi- f 
~İt çok şeyler var. Haydi 
~1ikte guiaoya gid~lim de 
'•da bunları bana birer 
'~r anlatın. 
._ Yoook, geoç!e. arasın
~ kara plı olmak h iç işi
~t gelmez. Ben bu gec' 
l·lnız dolaşmak istıyorum. 
~·kin sizi gaı•no ia bekli
~r. Kııcağızı fazla· b .! klet 
~ . 
~ .Yıa. lsmet t~ orada, gali· 

o da s izi beklıyor. Söyli· 
tcelderi mi varmış, bir şey 
lk~erecekmiş Anlatı amma 

1'1ıda kalmadı. 

l' Demek ismetle, Türkan 
'litıoda? 
' Evet, ikisi de. 

1' Şey, beni hangisi da
tt ediyor? 

ı.' Hangisinin da 9et itti
ııı· 

ı or•da anlarsın. 

~' Müsaadenizle şunu da 

1.t't•ğım teyze. ismet size 
,'i hir şeyden bahsetmedi 

' Nelerden bahsedeceklı? 

~l:--- Şey.. Geçen bazı eğ-
ılt!rdeo. 

~ ....... o ounları yalnız arka
-•lar.na anlatır. 
) ~Yşe teyze Vakıflar pavi
~ll~nun saatine bakarak: 
~ ..... Artık, dedi. Bu kadar 
~bat kafi, daha fazlasını 
llı~tle Türkaudan alırsınız. 

_.' Siz nereye gideceksi
q? 

~' Söledim ya.. Bu gece 
)ltllı yalnız do!a~mak isti
l)tlı 

tn. 

~·' Lakin ben gazinoya 
t'~likte gitmemizi rica ede
~ıı:t' lll], 

~ ll~ı çeşit, uygun fiy .ıt, 
~.~. katıkısız ve iyi mal. 

I! ~hıverişte saygı, doğruluk 
~r!:_leforı :38112 3!> -1 

~ .. fah i iş k 
~ Memleket Hastanesi 

~._t ontken Mütehasınsı 
'tı /<eb ve Elektrik tedavisi 

- Şimdi değil. Siz gidi
niz, birazdan ben de geli 
rim. Haydi hoşça kalınız. 

- Güle güle teyze. 
Aşe teyzeden ayrılıp, iki 

fuar güzelinin bulunduğu 
ada gaz.inosna giderken, a u · 
laşılın.cız bir kuvvetle ad rn · 
Jarıcn tutulcnağ.ı, kafamda 
gene istibfaml:ır kurulmağa 

başfadı. Kendi ene sorduğun 
suallerin başhcalcırı şunlar
dı: 

"Gideyim mi, gitmiyeyim 
'? mı.,, 

Cid.ersem her İkisinin de 
kalb!erini oyalamak istedi

· ğim bu güzellere söyliyecek 
kelime bulamıyacakhm. 

Türkiu, ismetle aramızda 
geçen bir güolük macerayı 

anlamışsa, onun ' karşısında 
küçülmek ve ismetin samimi 

arkadaşı Türkandan herş~yi 
öğrendiği muhakkak olmakla 

oouo da karşısında vefasız

lığımı ispat etmek beni ür· 
küdiyordu. 

Köprünün yarı yoluaa ka
dar geldiğim zaman ismetle 

Türtianı gazinoda yan ya.na 
oturduklarını görünce cesa

r.etim büı.bütün kırılmıştı. 

OoJara gözükmeden derhal 

geri döodüm. Ve kararı kat'i 
olmıyan sahoşlar gibi hayli 
tereddütlu gt>çirerek fuat· 
dan çıktım. 

O gece cinayet işliyen 
bir suçlu gibi kimseye gö
zükmemek istiyor, uğulda-

yan başımı dinlendirmek 
ıçın tenha bir yer arıyor, 

daha doğrusu yalnızlık için
de kendi kalbimin sesini 

kendim dinleyip teselli ol
mak arzuıuou hissediyorum. 

Fuar benim üzüntümü da -
ğıtacak en mükemmel bir 

yerdi. Lakin o gece orası 
benim için, benim gibi gü-

nahkar bir adamı kabul et
miyecek bir cennet olmuştu. 

-Sonu var-

............ .. .......... .. 

.Keçecilere Koşun 
1,000 Lira Mükifat Var 

Keçeciler Tevfikpaşa ha
mamı ittisalinde yeni Gü2el 
İzmir tatlıhanesinin misafir
lerinize ikram edilecek ala
franga ve alaturka ( 1001 ) 
çeşit tatlısı bu dükkanda 
bulacaksınız, Halis Maraş 
yağından olan tatlıların hi-
lesini bulanlara bin lira mü
kafat var. 

Keçeciler Güzd lzınir 
10-4 TA TLIHANESİ 

, 

Milli 

me ku 
nun ço { 
şadeğe:r 

-

rarı 

Kocaları asker~ gitm i ş ve 
kendileri de çalışmak zaru
retinde kalmış bulunatı va
tandaşlara bir yardım ol
mak üzere çocuk csirg me 
kurumunun bu gibilerin 3 
ysşmdan 7 yaşına kad ar 
olan çocuklarıoı meb.:t. .. b ... 
kabul edert:k akşama kadar 
baktıracağına dair olan in 
şani kararını şiddetle al k ış
lamak mümkün değildir. 
Varolsuo böyl~ hayırsever 
müesseseler. 

Halkın Sesi ~==~r.. 

İnhisar fabri
kasında siğara 

---o---
F iniand iya. i!e a i it ve im

za · dilen yeni t ic.nct an
la ş.n ~·s ı na göre bu memle
ket . rı:;ühim mi kt ıı rd ,'l tütün 
ibraç edilecektir. 

Hal-.! n Finlandiyadao 300 
bio lira alaca klı vaziyette 
olduğumuzdan bu meml .:!· 
ketten gefecek bir milyon 
liralık bir parti malı müte 
akip bu memlekete ihraca 
la baş:aoacaktır. 

---o---
Yuvarlak 
Piller 

Piya'lada yuvarlak pil 
mevcut olmadığından bir 
çok müesseseler lstaobula 
siparis v..-:rmişlerdir. Esasen 
bu hafta içinde lzmirdeki 
bir mües!lese namına lstan
bul gümrüğüne 70 bin yu· 
varlak pil gelmiştir. Bu yu
varlak piller bu bafta için· 
de lzmire getirilecektir. 

kağıdı buhra -
8 1 

-d-:-o-
1
--

nı k e e ıye er ta .. 
_ 0!.0 

rihi hamamları 
Sigara kağıdı tedarikinde 

görülen müşkülat dolayısile 

inhisarlar idaresinin piyasa
ya ucuz yaprak sıgaraları 

çı karacağrna dair son gün 

ferde lstaubul guetelerinde 
bir haber intişar etmiştir. 

idaremizi her hangi bir ka
rar ittihazına sevkcdea bir 

sigara kağıdı darlığı mevcut 
olrnadı1ı gibi hali hazırdaki 
püro ve sigar Hlos nevilerine 
ilaveten yeni bir yaprak si
garası ;mali bilhassa en ne

fis sigara tütünün mebzul 
bir surette yetiştiği memle-

ketimizde pürolarrn 
ne çalışılması asla 
bahis değildir. 

tamimi
mev:ıuu 

satın alacaklar 
---o--

Dahiliye vekaleti şehir ve 
kasabalarımızda tarihi ve 

inşai kıymeti olan bamların 

belediyelerce satın alınma

sına karar eriJmiştir. Ve
kalet evinde hamamı buluo·
mayao halkımızın bu hamam
larda yıkanmak ihtiyacını 

bilhassa göz önünde bulun
durmakt:ı temiz, sıhhi, so
yunma, soğukluk, yıkanma 

\'e terleme mahalleri gibi 
girerkeu ve çıkarken vücut 
üzerinde tedrici tesirlere mü-

sait hamamlara rağbetin ar· 
hıcağını yaptığı bir tamim
de tebarüz ettirmektedir. 

iLAN 
Vilayet da 0 mi encümeninden: 

1326 lira 38 kuruş keşif bedelile tamiratı için eksiltmesi 
ilin edilmiş olan ldarei Husıısiyeye ait Halkevi ittisalinde
deıei 104-106-108-110-112 ve 114 sayıla evlerin tami
ratma istekli çıkmadığından eksiltmesi 25-11-940 tarihinden 
itibaren on gün uıatılmıştır. 

isteklilerin hazırl3yacakları teminatlarile birlikte 12 Bi
rincikanun 940 perşembe günü saat 11 de Viliy~t Daimi 
Encümenine başvurmı.Iarı 5153 

............... ••••••+o•••••• ...... ••~•••• .... ••o••• .. 
f Tayyare Sineması TEL: 3646 ! 
: Bugün matinelerden itibaren yeni ve ilaveli proğram • 

denizinde Al-
• • man ıaşe 2emı-

leri batırıldı 
---o---

-Baştarafı 2 inci Sahifede--
dönmüştür. Yalmz bunlar
dan biri Santosa refakat 
eden harp gemisinin ateşile 
ehemmiyetsiz hasara uğra

mıştır, tarafımızd .. n iki ya
ralı vardır. Şimal denizinin 
diğer bir kısmında hafif 
kuvvetlerimız devriye gezen 
bir Alınan bücumbotunu ta
kip etmişlerdir. Düşman 
hücumbotu daha fazla olan 
sürati sayesinde karanhkta 
kaçmağa muvaffak olmuştur.: 

Londra (A.A) - Hava 
nezaretinin istihbarat bürosu 
diyor ki: 

Sahil müdafaa teşkilitln.ı 
mensup Beanfort tipinde 
bir tayyue geçen cuma gü

nü 72 saat içinde üçüncn 
defa olmak üzere düşman 

iaşe gemılerine karşı muvaf
f akiyetli bir ter pil taarru
zunda bulunmuş ve bu su
retlr. düşmanın 20 bin toni
latoluk iaşe gemileri tahrip 
edilmiştir. 

Düşmanın 8000 bin ton
luk bir vapurunun teknesine 
bir torpil isabet etmiş ve 
şimali Hollanda sahillerinde 
batmışbr. 

Daha önce kuvvetli hima· 
ye altıuda giden daha kü
çük vapurhrdan mürekkep 
bir kafileye mensup diğer 

bir gemi ele geçirilmiş ve 
tayyaremiz hava dati topla
rının saçtığı ateş tufanına 

rağmen vapurun üzerine in
miş ve torpili atmıştır. Tay-

yare daha uzaklaşmadan 
vapur arka taraf1ndao batı
yordu. 

Sonradan oralarda dola
şat1 bir devriye mezkür va-

' puruo yalnız üst kısmınm 
su üzerinde bulunduğunu 
tesbit eylemiştir. 

Londa (A.A)-lngiliz teb
liği : 

Fena bava şartları nolayi
siyle İngiliz bombardıman 
tayyareleri dün gece barekit 
yapmamı.şiardır. 

Hollanda açıklarında sefer 
eden düşmanın 8 bin tonluk 
bir iaşe gemisi havadan 
torpillenmiştir. Beş düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

: TA IÖIM MADI ı --0
--i Aşk ve macera filmi. Oyoıyanlar: Anne Ducax i Denizli ViJiyet 

is E B E -tT it Gülünçlü komediİ mektupçuluğu 
ı Işık söndürme dolayisile bugünden itibaren gün saatleri: : Gevş kaymakamı B. Va
: 12.30 - 2.30 - 4 30 -- 6.30 _ 8 30 da ı sıf Kulçağ Denizli mektup
....................................... A••••....+ .. ••••.. çoluğuna tayin edilmiştir. 
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SAHiFE 4 
~------~---------~------------~-~------~---------------------~-------~------~-----~----------------------------------~-----

lzm 
men 

HOkumctimizin gösterdiği 
lüzum üzerine dün geçe 
lz:nir baştan başa kara lık 
iç iude kalmışbr. Halkınız 
hükumetimizin verdiği et.üre 
harfiyen r1ayet etmiş ve ışık
ları tamamen karartm1ş~ır. 

Pazar günü eğlence ma
hallerinde bulunanlar e ken-

• 

den evlerine dönmüşlerdir. 
Saat 20 den sonra h~r ta-

rafı ses-ıiı.\ik kaplamış yal

nız caddelerde arasıra şakır· 
dıyail nal sesleri ve makine 

huınurtuları gecenin sesliğini 
yırtmakta · di. 

Gece ışıklarının mask>!len-

mesi işlerinin seferberlik teş
liiltı ve lzmir zabıtaaı sıkı 

bir surette kont•ol etmiş ve 

şehrin her noktuıoı ayrı 
ayrı gezmişlerdir. 

lzmir ışıkların maskelen· 

mesi ve kararblmısıoda ta· 
miyle muvaffak olmuştur. 

' Yu an·stand- ! rz~T~--=~~7RLE 
A ,_. ~ • D L 

umumı uı,. \. __ ]I;;~ -~ 

i fi· l · a~ ır c ye 
-"'-

Atina ( A.A ) ltalyan 
tayyarelerinin açık şehiı Jeri 

bombardı!Dan ettiği gibi 
Epirdeu çekilirken sivil hal· 
km öldürülmesi Yunanıstan-

da umumi bır infial uyan
dtrnnşhr. Halk hükumetten 

düşerekpatia 
Kemer Kağıthane cad~ 

sinde Şaban oğlu lbrab.• 
kabvede sandalyalar üzer• 

l·o de uyumakta iken be 1 

taşıdığı tabancnsı yere dG 
mek suretiyle ateş alaı1Ş 

1 'ıll çıkan kurşun sol ba~ag ı,et 
mukabeleibilınisil yaplfmasmı diz kapağının altına ıs• f 
istemiştir. le bcıfif surette yaraJaoJll' 

---o--- t& • 

HAVACILIK 
DE Si 

Bir hafta 
ayyar., 

Za . .atı 

k Türk Gazete e- f Ye .i devam 
saati 

---o---

--o--

Yakında lise ve orta 
mekteplerde tedrisata 

başlanacak 
Kanuni anide ba~lıyaca'k 

ikinci sümestreden itib ren 
tatbik edilmek üzere lise
lerle orta mekteplerde ha· 
vacıhk dersi ihdas edilecek
tir. Bu derslerde talebeye 
haTa tehlikesinden korunma 
tedbirleri öğretilecek, hava
cılığın tekemmülü, havacıl.k 
mesleğinin ehemmiyeti öğ
retilecektir. Bu dersin müf
redat pragramı Mı::arif ve
kaleti tarafından hcazır lan
maktadır. Mevzu. lusmen 
konferans, kısmen ele ders 
tarımda öğretilecektir. Ha
vacılık dersi de diğer ders· 
ler gibi imtihana tabi ola
caktır. 

Üniversitede de havacılı
ğın konferans tarzında gös-

terilmesi için bir program 
hazırlanacaktır. 

---o--
Va ı er 
Ara~ da 
Ankara - Valiler ara.iın

da bi:llı tebeddüller yabıla
cağı haber veriliyl"•r. Bin .;!Öl 
valisinin diğ~r bir valiliğe 
nakledilmesi ve Gördes kay· 

makammın da Hakkari vali 
vekaletine tayini bu cümle
dendir. 

--o---
Zagrepte 
Bombala 
Patladı .• 
Londra (A.A)-Zagrepte 

muhtelif yeı lerde bombalar 
patlamıştı r. insanca zayıat 
yoktur. Bombaları koyaı Jar 
meçhuldür. Tahkikat yapıl
maktadır. 

--o--
Noter 
Makbuzla· 

Noterlerin, harç ve ücre
tin ahndığıoa dair ashabı 
ınesalihe ve-rdikleri makbuz· 

farın da nğa resmıne tabi 
olması icap ettıği MaHyc 

vekaletinden bir tamimle 
bildirilmi~tir. 

-o-

Lon 'rn (A.A)--30 ~°' tı::ş 
rin g ce arısı 11.ıib~yet u 
lan hafta içi de lngilbre 
ü:ıerind~ 39 düşman tuyya
regi düşıi ülmüştür. /.\yni ~a
m~nda 13 fogilız tayy~ resi 
kaybedilmiş fakat 7 tayya
reci kurtulmuştur. 

1 
Ayın 24 ünde 6 Al aıı 

tayyaresi düşürülmüştür. Bi
zim zayiatımız yoktur. 25 
şinde 1 Alman bizden hiç 
bir tayj•are düşmemiştir, 26 
sında 4 Alınan g\!ne bizlien 
hiç bir tayyare düşm~miştir 

27 sinde 12 alman iki ingi 
liz tayyaresi düşmüştür , 28 
zi de 5 alman S İngiliz tay
y<aı esi düşmüştür, 29 Zlrnda 

8 ve 30 zu!lda 3 alman tay · 

yaresi düşürülmüştür. 

---o---

e iyorlar? a 
rı 

---o---
ULUS: 

Propağanda ve 
t lkinler 

F lilı R fkı Atay : 
Tecavüz ordusunun pek 

hayret dtiği ~ey, Y Lıoan 
dağlaranda askere tesadüf 
etmektir = bir küçük millet 
tarafından ne küstablıktar 
bu? 

Küçük denen milletl .. rin 
h kkı olınııaıı Ş.!y lc.ia ye~ 

ku u gün geçtilı.ç.. a tıyor. 
Oaların yaJnıı vazife.eri var
dır. Ve ilk vazifderi saha 

dhıine itaat etmek ve ardının 
da ihtida kusuru gö terenler 
olursa. oular1 Romanya va
tanperverleri aio e kı beti ne 
uğratmaktır. Fakat öyle 
milletler varki başkaları uğ-

runa haram kan dökecek 
yerde. liendi mukadderat 
lan için mücadele etmeği 

k Ltcib etmektedirler. 
OS 0W8 gaze- Her milletio, tel~siın ve 

tele• d"yo ~ • iştirak kabul etmel bayct 
& • sahası olan öz vatanı üı;tiin 
---o---

"it nyanlar bu 
beq· m e · 

üyük hata 
etmiş erdir" 

Londra (A.A) - Mo1kova 
gazetelerinin yazdığı bir ma
kalede Itnlyan - Yunan har
binio safhatını gözden ge
çirdikten sonra demiştir ki: 

"lta)yaular bu harbe giır

melde büyük bata etmişler
dir, Zira Y ımanlar harb ..: 
kafi miktarda h.nır 

buiunınakta idiler. 
Böyle olLDakla ueraber 

lngiliz bava kuvvetle r inin 
mücialıate~i büsbütün Yuı.ıa";l
hlarm vaziyetini daha zıyade 
tahkim etmiştir. 
ltalyarıların a leyhine devam 

etmekte olan harp son üçü'l
cü hafta büıblitün fena!aş· 
mıştır • ., 

Yugos avya-
nı kömür 

ihtiyacı 
Belgrad (AA) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Yugoslavyamn köınür ihti· 

yacı ıçrn Nazırlar mecliıi 

bir kararaame irnulamlştl r. 

de bütün hakimiyet hakla-
rrna, vazifeleriue ve m !lU

liyetlerine hürmet etmek 
esastır. 

Her tarc:ıfm rızası üstüne 
müstenit bir collaboraration 
nizamından gayri hiç bir şey 
bu asır inşar1lığına ne sulh, 
ne e mniyet, ne de istıkrar 

getirebilir. 
---o---

u .ani lar ye
nide it ya~ 

mevki er~ni 
zaptett~ler 

-o-
Atina ( A.A) - Mırnastırn 

gelen haberlere göre ltal
yanlar bütün şimal c.?ph .. si 
boyunca alelacele çekilmek· 
tedirlcr. Yur1an ordusu Kar
kn ve Namika dağlarındaki 
bütün lta \yan mevkilerini 
zaptcderek bu mıntakayı 
d ışmandno temizlemiştir. 

Rı>ma (A.A) - 175 numa
ralı lalyan tebliğj: 
Yunaıı c ephesinde düşma · 

om mükerrer bücurnları tar l 
edilmiş ve dağıtılmıştır. Kıtcı· 
atımız şiddetle mukabil ta
arruzlarda bulunmuştur. 

Hürya dağ tlimeni bilhassa 
temayilz etmiştir. 

1 

6ugündt>n itibarPl') bilumum 
okulfı>rla re'lrni dairelerde 

yerıi d vam saati başlamış -

tir. Daire'e·de -.abahlan 
9 · 12 arası da. öğleden 

soma 13,30 - 17 arasında 

ç al ışı !aca L' ı r. 

Bau okullar sabah saat & 
buçukta, bazıları da 9 da 

tedrisata başhyacaktır. Bu 
şekil bilhassa çift tedrisat 

yapan okullarda bazı müş

kiiller yaratacaktır. 

Bumıla bera.ber talebe ve

lileri, çocuklarının erkeo ev· 
lerine dönmesinden pek 

memnundur ve karar gaye: t 

iyi karşılanmıştır. 

---o--

Ameri'kada 
A ... eminyom 
istihsalatı 
artıyor 
--o---

Nevyork ( A.A ) - Tas 
ajnnsı bildıriyor: 

Milli müdafaa azasından 

ve sahibi s lahiyet bir zat 

gaıetecilerr~ yaptığı bir be
yanatta dewiştir ki: 

"Amerika da aleaıinyon is
tihsalitı 465 milyon librayı 

bu'muştur. Bu istibsalat 941 
s nesinde 690 milyona ve 

ağustos aymda da 875 mil-
yon libraya çıkarılacakhr. 

Ha r·ye bıçak 
göstermiş 

Halil R ifat paşa cadde

sinde Muııta oğlu Mehmet 

bir alacak meseltsinden 

Kemal oğlu Hayriye bıçak 

teşhir ettiğinden yakalan
mıştır. 

-'1--

Şaziyeyı 

kaçırdı 
Buc:a Ziya paşa sokağında 

F t? bim oğlu Hüseyin öteden-

beri seviştiği Ahmet kızı 

17 yaşında Şaziyeyi kaçır-

dığı ~ikiyet edilmiş ve 'uç
lu yakalanmııtır. 

Hayvan da 
çöktü 

. dciesiO Kemer Gez:ler ca .r 
d

. ,c~ 

Osm rn oğlu webme ııt tı~ 
ettiği hayvan d.aınını çn 1, 
çökerek içerde bulunoıı ıl 

adet beygir altında kal~i~ 
ise de derhal yetişilerck d'' 
bir zunı· ve zıyaııı ola>ıı 
beyvanlar kurtarılmıştır· 

---o----
ahvede sili 
atılmaz 

90' 
lkiçeşmelik horasancı~·· 

kağınd.ı Hüseyin oğlu~ ıd' 
sau sarhoş olduğu b• 

1
, 

havaya silah attıgıodaO Y.~ 
kahtnmış ve istimal et~1

111 el'!• tabanca ve yin~ keP 1 bİf 
verilip emanet eaiJe.O 
tabauca ile yakalanmıştır· 

---o--
Hırsızlık 

o~· 
Alaybey caddesinde ;,!~ 

E · Oı man oğlu Hasau mıP ~;ıı 
kunduracı Alinin dil~ jç•' 
kilidini lurmak suretiyl~ 

111
1 

ri girerek iki çift iskarf''11,ıe 
çalclığıodan itkarpiote 
birlikte yakalanmıştır. ,.ıı· 
§Kızılçullu caddesinde '1' 
• • 01 

san oğlu lbrahim Bek•' 110 

lu Alinin sokak kapll'~riP 
açmak suretiyle içeri gı1,. bırsıılık yapacağı suad" 
kalanmıştır. 

o' 
.1· e'ı § Karşıyaka MuraoıY ,_~ı 

kağı11da lbrahim oğlu l 
Jao oğlu Risanm evıPe ti' 
rerek müstamel bir P1~jl· 
tonunu çaldığı şikayet e,-~ 
mi...: ve suçlu yakatao• 41 

" ·se 
suçunu inkb etmiş 1 ı-1· 
ba bçede bulunau ayak l 
nin kendisine ait oJdui0 

laşıln11ştır. 'd 

oJI' 
§ Kahramanlarda rJe~,~ 

oğlu Abmet M ustaf• ~·~ 
Şazi yenin evde bulunıll' lı'~ 
sırada açık bulunan s: bİ' 
kapıs1ndan içeri girere. f'I' 
altın kaplama bilezii'i01 

dığından yakalanmıştır· ~· 

§Gaziler caddesinde r.';f• 
met oğlu ~rap Baki rdO r•"' 
fer karısı Servetin du"' del 

b' il da asılı bolunan ır kit•P' 
boş çuval ve roman ~,. 

larım \'e sairesioi çalfod'~ 
çarken bekçiler tar• 1

1 
;ıı 

görülmyş ve ıuçlu etY 
birlikte yakalanwıştJr. 


