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RUZVEL T 
Herşeyi 
Anlattı 

Yalnız Amerikada sek
sen milyon ve bütün 

dünyada hesap ve tabmin 
edilemiyecek kadar çok din
leyicisini tenvir eden Ame
rika Cümhorreisi 8. Ruzvelt 
bütün Amerikaya ve bütün 
tibana anlatmıştır ki halk 
hUdmiyetinc kıymet veren 
lıiç bir devlet ve millet de
lnokrasilere ilanı harp et
ıneği biiyük bir şert!f sayan 
Hitler ile anlaş'3.maz, barışa· 
ınaz, doat olamaz. 

' 

lngili~ler ablokayı daha müessir kılmcık için kentrol gemilereni t:oialtcyerlar 

Berlinde endi
bir • • 

şe ve ıcı 
var ônet •• su 

--mı-

Nazarıar tekrar Bul
garistana çevrilmiştir 

Loodra (A.A) - B. Ru:ı
vt:•tin mühim beyanab kar· 
şıııında Berıio sükutu muha
faza etmektedir. 

Baden (a.a)- Baden nah· 
ritik Berlin muhabirine gö
re Ruzveltio nutkundan 
sonra Bedinin siyasi mab· 
fillerinde endişe verecek 
bir sükunet hüküm ferma· 
dır. Burada bazarlar tekrar 
Bulgaristana çevrilmiş bu
lunmaktadır. 

--o---

Çörcil yaneın 
sahasını gezdi. 

Ruzvelt bu ıon bitabesiyJe 
bilhassa kendi milletine Al
lnanyanın esaretine düşenle
rin yalnız topraklarında de
iH ideallerinden de mahrum~ 
edileceklerini bir çok millet
lerin baılarına gelen fela
ketleri sayarak ve göstere-
rek ispat etmiştir. 

Jı Ruzvelt Amerikanın filen 
harbe girmek taraftarı olmı· 
yanları da ikna etmek için 
şu sözleri söylemiştir: 

Araplar İngiliz Dün vlonya- lneiliz hava 
zaferi için dua

1
ya 22 ınci hü- kuvvetlerider-1 

ediyorlar cvm yanıldı. ne ve Gazala-

Londra (A.A) - B.Çörçil 
evvelki gün Loodra Şehire· 
maneti binasının tahribi ile 
neticelenen Alman bava kuv· 
vetlerinin akın hücum tesir
lerini tetkik ederken halk 
ve itfaiciler tarafından hara
retle alkışlanmı;ttır. .. Hubi istemiyor mısınız? 

Bizim için bütün varlığı ve 
ıimdiye kadar tarihlerin kay
detmediği bir kahramanlıkla 
harp eden lngiltereye yar-

dım ediniz." 
Ruzveltin bu ma.ntıki iddi

asiyle demek istemiştir ki, 
lngilizler kendileri için ol
duğu kadar bizim için de 
bütD.n kuvvetleri ve servet
leriyle birlikte en değerli, 
en gürbliz ve en kahraman 
evlatlarını feda edip durur
ken bizler ancak yine bir 
çoğunu lagilizlerden kazan· 
dığımız para "Ve paranın bes 
lediği sanayiimiz ile yardım 
etmış olacağız. 

Bilhassa Ruz"Velt, mibver-
cilerin boğuşmaları sonunda 
mağlup olacakları~• ve bu 
hususta bir çok vesikalar, 
haberler "Ve deliller elde et· 
tiğine dair sarfettiği sözleri~ 
lngiltereye en büyük manevı 
yardımı temin etmiştir· Nite· 
kim bu manevi yardımın 
maddi semereler dünden iti
baren kendilerini göstermeğe 
başlamıştır. 

SIRRI SANLI 

Belçika 
şimendiferleri 

Londra (A.A)-Hür Bel
~ika ajansı bildiriyor : 

Belçikadaki demiryolları· 
nın ekserisi kullanılmamakta· 

dar. 
Brüksel ile Anvers ara· 

sında elktrik ıimendüferi 
bile işlememektedir. K6p;1u-;. 

ria ek11riıi kıp ıh dar. 

Kahire (A.A) _ Royter Atioa (A.A)-Yunanistan- ya hücum 
bildiriyor : daki İngiliz hava karargi· 

Arabistanıo sahil mınta- hının tebliği : . efftiler •• 
kasını teşk'I eden Hevra- Bombardıman tayyarelerı-

Şimdi de Alman tayyare
cilerinin gayri askeri bina
ları hedef ittihaz ettikleri 
ve birçok tarihi binalarla 3 
hastahanenin tahrip edildiği 
anlaşılmıştır. Hastahaneler
de az ölü ve yaralı vardır. 

mutt b. 
1 ~ b. miz dün Avlonyaya 22 nci 

a ır ay suren ır se- " 
Yah.tt Ad 

hava hucumlarını yapmışlar· 
an sonra ene av- d 

det eden bir İngiliz js•ih- ır, 
barat b t b Tayyarelerimiz yol üzerin· 
b' . sdu ayı gaze e mu a- de hareket halinde bulunan 
ırıne emiştir ki : İtalyan kıtalarına mitralyöz 
- Cenup arapları hiç bir ateşine tutmuşlar. Askeri 

zaman bu günkü kadar in- anbarlar 2 şilep bir kravö-
gilizlere yakın olmadılar. zör bombalanmıştır. Bu es-
Garp çölündeki zafer sahil nada gelen İtalyan tay · 
arapları arasında büyük bir yarelerile 55 dakika bir 
s -;.vinç ve rabathk tevlit et· muharebe yapılmıştır. Bu 
miştir. barekit esnasında bir tay-

Bu araplar Eritrede çalış· yaremiz düşmüşse de mü-
mış olan vatandaşlarınm an- rettebatı paraşütle atlayarak 
lattıkluını dinliyerek faşist- kurtulmuştur. 
lerden nefret etmişlerdir. ---o--
H er nereye gittimse orada b • 
İngiliz zaferi için dualar Ha eşıstanda 
işittim. 

---o--
Bulgar Harici· 
ye nazırının 

· beyanatı 
Sofya ( A.A) - Bulgar 

mebusan meclisinde yapılan 
bir müzakere esnasında ha
riciye nazırı Popof beyanat· 
ta bulunarak açıkça tayin 
edilmiş olan kat'i birtaraf
hk ve sulh siyasetini degiş· 
tirmeği icap ettirecek or
tada hiç bir sebep olmadı
ğını söylemiş ve demiştir 

ki: 
Bu siyaseti ve bunun ida-

mesini mümessilleriniz tas
vip etmiştir. Bu siyaseti te· 
reddilt etmel"iıin meclis 
haricinde saidan solda11 g•-

=olvlml 4 üa'i-11bifıdı -

• o 
ısyan 2enış-

ledi 
Londra (A.A) - Habe-

şistanda isyan hareketleri 
gittikçe genişlemektedir. 
Habeş .çeteleri her in 

İtalyanları izaç etmektedir. 
Hudutlarda çete halinde 
binlerc-e müııallah habeş 
milli kuvvetleri faRliyette 
blllunmaktadır. 

---o---
Fransız 
nazırlar 
meclisi 

Cenevre (A.A)-Vişiden 
gelen haberlere göre dün 
toplanacak nazırlar meclisi 
içtimaıuı başka bir gine 
bırakmııbr. 

Kahire (A.A)-Orta şark 
umumi karargahının tebli
ği: 

logiliz bava kuvvetleri 
Derne ve gazalada tayyare 
meydanlarına zkın yapmış-

lar ve bazı askeri hedefleri 
bombalaın ışlardır. 

Bu akın esnasında hiçbir 
düşman tayyaresine rHtge
linmemiştir. 

Alman bava kuvvetlerinin 
pazartesi günü Londra üze
rindeki faaliyetleri çok 
ehemmiyetsiz olmuştur. 

Heo kömür güzeli ıçin. 

/~«'1 Çzc '-.. 

Sabahleyin erkenden nereye gid\yorsnu_? • . . . 
- Bir yerde beş kilo kadar kömür bulabılecegımı mlJ· 

dele diler, oraya koşuyorum. 
- Ôyle ise tayyare bulamazsan, bir otomobile atla ve 

o yere kot, iç! 
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., ......... ,..,. • Rıvıruşa 
Yeni kararna-

meler ---o---

Çocu a a 
havas 

dağ vardılar 
Radyo gazetesine göre 

Yunan ordusunun harekatı 
bazı inkitaflar göstermeğe 

Ankara - Milli koruma 
kanunundaki tidilitın mer· 
iyet meYkiiae girmesi dola
yısiyle bu kanun tatbikatına 

---mımııııııın---

Deniz ikliminden istif de edemiyecek 
çocaklar z olduğundan, dağ haqnsı bah
si kua ol ca tar. 

başlamııtır. 

Bu inkişaflar Timori,a 
dağlarının doğu ve ceaap 
bölgeaiyle Himaranın şimal 

ait eserler, kararnameler şek-
. linde hazırlanarak heyeti Te
kileye sevkedilmektedir. 

Kararnameler halk ve 

Dağ havasından maksat 
demektir : 

yüksek iklim mıntakası11da vuka bulmak
tadır. 

milli müdafaa ihtiyaçlarını 
göz önünde tutarak hazırJan
•aktadır. 

Deniz seviyesinden 900 nihayet 1800 
metre yüksek iklimdir. Bir itlim '00 ile 
1200 metre arasında yüksek olursa ona 
mutedil yükseklikte, 1200 ile 1800 metre 
arasında oluua ona pek yül sek iklim der
ler. 

Çocuklara hav tebdili içiu en iyisi mu
tedil yükseklikte ol nlardlr. 

O türlü iklime en ziyade ihtiyacı olan 
çocuklar da göğüs veremi h· stahğnıın ba· 
şında veyahut az çok ilulemiş bir devre
sinde bulunanl rdır. 

Dağ havası veremli ~ocaklara çocuk ol
mıyan veremlilerden d ha iyi tesir eder. 
Bununla ber ber dağ havasına tahammül 
edemiy cek ol olar da bülun iuğundan bir 
çocuğu veremli olduğu iyice bilinse de, 
dağ ikhmioe götürmek doğrü olmaz. 
Dağ iklimi bilhas a veremli çocuklara 

iyi gelir deoilmesi veremli olcnıyan çocuk· 
lar o iklimden zarar görürleı demek de
ğildir. 

Deniz kenarına götürülemiyen çocukla
rın da pek çoğu dı.ğ havasından istifade 
ederler. 

Dağ ikliminin havasında oksijen alçak 
yerlerin h aasındakinden daha az olduğun
dan teneffüs hareketleri hem daha sık 
hem de daha geniş olur. Ak ciğerin alçak 
yerlerde iyice dolamıyan kısı l rı dağ ik
liminde dah iyi dolarlar ve bav daki ok
sijen daha z olmak} beraber insan onu 
daha ziyade teneffüs eder. Bunun netice
si o arak kand ki kırmızı kürecikler ço . 
ğahr ve onların es s maddesi ol n hemog
lobin artar. 

Kan zenginleşince onun vücut içinde 
deveranı da daha işlek olur. Yürek ve 
nabız d ha kuvvetli vururlnr. Damarların 

içindeki tansiyon biıaz artar. Vücudun 
bütün ıııcsiçleriue daha .ziyade an gelir. 
Dağ ikliminde yaşayanların y nakları kır
mızı olm sı bundandır. 

Teneffüş ve an deveranı daha kuvvetli 
olunca vücudun beslenm~ işi de daha iş
lek olur. 

ilk 2amanlarda Ylıat dağ ikliminden 
biraz 2a,Ular, flakl vıicu Jun yoğ)arı 
erir. 

-(Sonu Yarın)-

ve Mobilya Boyaları Geidi 

(Telefoo 3882) 

Geçen gün cephenin stra
tejik mühim yerlerini kay
dederken aşılması göç olan 
arazi parçalarının cepheden 
hücumlarla değil yanların
dan kuşatılarak düşürülmesi 

icap ettiğini söylemiştik. 

Bugünkü babtrler bu tah
minleri teyit edecek mahi
yettedir. 

Timeriça dağlarile Üzüm 
suyu arasında Yunanlılar 

Riviruşa mevkiine varmışlar
dır. 

Bu suretle Berata biraz 
daha yaklaşmışlardır ve T e· 
pedelen-Kilisura· Ozüm suyu 

tahkimat hathnı şimalden 
doğuya kuşatacak şekilde 
bir durum yart.\hlmış hulu.: 
nuyor. 

Bu taarruz biraz daha 
ileri giderse Italyanlarsn ı 
merkez ve cenup cephesin
deki kuvvetleri çok müşkül 
vaziyete düşebilirler. 

Libya harekatına gelince: 
Libyaya karşı yapılacak ka
ti neticeli taarruz için ha
zırlıklar elin devam edi· 
yor. 

Dahili piyasada ciddi ve 
fili mürakabeyi başarabilmek 
ıçin esaslı, geniş kontrollü 
bir teskilit vücude getiril
mesine büyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

---o---

Trenler hak
kında verilen 

yeni karar 
Ankara - Alınan malfı· 

mata göre devlet demiryol
lan umum müdürlüğü hal-

kın göstermekte olduğu bü
yik r.-ğbeti nazar dikkate 
alarak 31-12-940 tarihinden 
itibaren Ankara - longul
dak arasıuda yataklı vagon 
ve restoranı haftada üçe 
çıkarmağa, Haydarpaşa· Is· 
kenderun arası ııda yataklı· 

ya bağlı faırgunun kaldırıla
rak haftada iki defa resto
ran vagonlarının muntaza
man konulmasına karar ver
miştir. 

hakkında efkarı umumiyeyi 
lngiliıler mütemadiyett is- alıştırmak içio bazı yazılara 

kenderiye ve Mısıra Mat- başlamışlardır. 

ruhtan takviye kuvvetlerini meseli Ansaldo. Teleg· 
bu bölgeye taşımaktadır- rafo gazetesinde Bardiyanı n 

lar. gôya müstahkem bir mevki 
Yolsuzluk meselesi bu olmadığını ve İtalyanların 

nakil işini az çok geciktir· İngilizlere kııarak burada 
mekte:lir. mukavemette bulunduklarını 

ltalyan matbuatı bardiya- yazacak kadar garabet gös-
uıa yakın görünen sukuta termektedir. , .............. ~~~~ ~·~·--·~' 
iELHAMRA Sinemasındaf 
i . Yarın matinelerden itibaren ·: 

Sayın lzmir halkına iftihar ve şerefle takdiDJ eder. ı 
ı Adına u Sürel li T ölllı Beli,, denilen Aşk illetine gönlünü ! 
: kaptırmış bütün sevdalılarJD dilinde destan olao senenin ı 
ı en büyük Türkçe Sözlü aşk ve ı:ıtırap filmi : 
ı Büyük bestekir uPuççioi" nin ölmez eseri ; 

i MANON LESKO : 
ı Fılmdeki şarkıları söyliyen Benjamlno Glgll J 
ı BaşrolJerde - Alda Valli • Vittorio de Sica 
: F oks J ın nı lda - en son ve f;D nı ühim ha beri er ı 
: Seanslar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da baılar ı 
:Dikkat: Haftanın her gliaünde ilk seanslar ucuz halk ı 
: matin luidir.. ı 
: Fıatıeri • m• ·vki 20, Balkon 25, koltuk 30 kuruştur, ı 
,~~ .. ~ ..... ~_.,,.........,..... ... .... -..;n.... ... ...,, 

w Jt: c::;..&..;. .. ......... • 

••4>-oo..y...,+.>•"'-.. _.. .. e .. •er•• •~ .... .,.••<»•• 4'••••• .. ••o• 

ıT., yyare Sineması da TEL: 3646! 
ı .BU HAFTA : 
: Zengin Proğram ı 
ı FRANSIZCA SÔZLÔ ı 

i SON GENÇLiK ! 
ı (Deruit~re j t uncsse) ı 

ı Oynıyan: R A l M U : 
ı Ayrıc i: Miki ve gay119t gülünçlü Komik ı 

: Matineler: 3-5-7-ve 9,15te ı 

ı Cumarteai ve Pazar paleri 1 de iliT• HUll ı .. ,. ................................................ .. 

ALMAN 
CASUSL•RI b 

AMERiKADA ı, 
1 --Ve 111a11 arın Pa,rnr ıra • ) 
1 mıyan lngillzler ) 
-~~------... --ılııiiıiilı ........... ~ (37) Yazan: Halil Zeki o ... 

Adeta vapurdan ,ık111ak istemiyorlardı. 
Sluster ve metresi Yenninin gemi mi· 

rettebatı aıfatile seyahat etmiş olmalara 
ibtimalile bir kere de mfirettebatın listtai• ~ 
ni görmek istedi. 

ilk bakışında gözün~ Kari Sluster adı ~ 
çarptı. 

Federal şefi sevincinden bir nazara ' 
atacak kadar kendine hikim olamıyordu. ~ 

Derhal kendini topladı. 

Lakin bir anda kedere tahYil etti, ÇÜD- ~ 
kü Sluater adının ucunda bir de ( bu s•
yahata iştirak etmedi kaydı ilave edil
mişti. 

Demek Sluster eli arasında siviımiı idi. 
Bundan dolayı federal zabiti çok mlite-
essir olmuştu. \ 

Çünkü onua için Sluster Rumribe kıyas ı 
edilir ehemmiyette bir şahıiyet değildi. l 

Bunu tevkif etmekle amerika icrai faa- 1 
liyet eden yüzlerce nazi casusunun adını 
öğrenmek olacaldı. 

Onları ini bir aurette yakalamak fıraa- t 
tı da ele girecekti. ' 

Ba adam amerikanın şark sabillerincle 
iş gören bfttii11 alman casHlarının hi•İyet 
ve isimlerini birer birer sayacıaktı. 

Bu adamdır ki Teodor Sutz va11taaile 
almanyadan gelen emirleri amerikadaki 
casuslara tebliğ ettiriyordu. 

Bu adamdır ki Vaşington deTlet adam
larının elindeki, amerikan filoıuaun aok
sanlarını tamamlamak hususunda, ittihaz 

ettikleri mühim kararları çaldırmıt •• naıi 
casusluk şeflerin satılmış idi. 

Bu adam idi ki doktor Egnat Gribelia 
yardımile amerikanın en büyük gemi dea
giblarına amele ve memur sıfatile bir çok 
casuslar yerlcştirmeğe muvaffak olmuıtur. 

Slusterin her tarafta 
birkaç casusu 

mevcuttu 
Miııel Field tayyare meydanbğına. Bria

tolda bir tayyare fabrikasına, Farmiagdal
da diğer bir !fabrikaya OıinİDi silib fab· 
rikasına, Nev bov tersahanesine yerleıtir• 

diği alman ajanları gibi idi. 
Fakat bu anda Sluster elden kaıırıl· 

mıştı. 

O, Brem de vapurdan çıkmış idi. 
Bununla beraber tahkikat zabiti mliret

te ':.>at Jiıteıini tetkikte devam etti. 

Bu esnada Bobarma Hofm•n iamile kar-
şılaştı. 

Bu kadın gemini o tuvaletciıi idi. 

labit durdu. 

Bir saniye düşündü. 
Gördüğü ruya değildi. Bu bir hakikat 

idi. 
Hem öyle ~i bu isim listede ne silinmiı 

ve ne de tallrif edilmiş idi. 
ilk önce bunu derhal tevkif etmeii di

şündfi. Likia hemen kt:ndine geldi. 
Am rikan fedeı al istihbar.at biiroıunu 

alman casusluğunun umumi kararıihına 
kadar götürecek, bu büroyu alman teıki· 
litının ruhunu bile öiretecek olan yeıi•• 
çare bu kadın olduğunu derhal hatırladı. ' 

-DıYamıYar-: 



iki Cl 
Fakat Mari Luiz, AYus

lıırya baıvekili Metherai hin 
telkiniyle, Elbaya kocasının 
~nıaa ıideeeji yerde Vi· 
)ıaaya babasnna . yaaıaa 

•ıadi. 
Ve ç.ocujuau da beraber. 

"ldı .. 
Napolyea bir defa daha 

-· karısını ne 
törmemiştir. 

NapoJyon bunda• bahse· 
derken hayatının en büyük 

'cısını bu yüzden tattığını 
•ôylemektedir. Damarlarında 
~apolyenun ve Habsburı
ı,,ın kanını taşıy•n çocuğa 
telince : 

Viyanada son derece 
betbabt bir bayat yaıamış
hr. 

Habsburg sarayında ken 
diıine babasına karşı nefret 

-Uda edilmek istenildi. 

tlalbuki tabiatın set'kiyle 
toeuk babası hakkında mn · 

~bbet hisaı d•ymakta idi. 

iri terbiyeıiai11, diğeri de 

tıbiatan telkini olan bu 

birbirine zıt iki h.i11ia çar· 
J)ıımuındaD dojan ıstırap 

İtinde Roma kralı, yabat 

-_ichatadt dükü, yahut da 
İ~inei Napolyon 1832 sene-

•i1ade beniz yirmi bir ya
ı•ıııda iken, ıöndi gitti. Ve 
liabsburı ailesinin gömül-

dljü Dapuıine defnedildi. 

Ba defa kemikleri Kapa
•ia kilisesinden çıkarılıp da 

b.y Hitlerin emriyle Pariıe 
"•ldedilen ikinei Napolyoa, 
t-rihte ilk rolDnl oyaamak
tıdır. 

Fakat babası birinci Na
~olyoııla yeğeni üçüncü Na-

))oJyondan farklı olarak al
anya ile franıa arasında 

~arııtarıcı roliinli oynayacak-

'· 
Bay Hitler bn maksatla 

rınıız milletiue ikinci Na· 

olyonu hediye etmiı. Ve 
an11zlar öyle kabul etmiş-

erdir. 

Fakat bu kemiklerin tes

iıtı ve tesellim mnameleıine 
rıtbrdan bir entrika iki 

emJeket arasındaki dost· 

'-iuo samimi olarak tezabü
ne mani olmaıtur. Filha

ika bu entrikanın iç yüzü 

enüz anJa~ılamam-ıştır: Fa
at •erilea haberlere göre 

aval mareııal Peteae kartı 

~•ıırladığa bir darbtyi in

~irmek iain bu hadiseyi bir 

•tsile olarak kullanmak is
ı,ıniştir. 

Güya bu merasim DJÜna
'tbetiyle Parise gelecek 

\......_ -------- -
~. Fahri Işık 

l:tnıir Memleket haataneii 
Rontken mütebaıam 

ı 'C.atken ve Elektrik tedaviai 
>'•ılar. lkiaei leyler Sokak 
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f o.İ11n Mil. ~ŞA• P .. te......... LL 
defa dabe Vişiye dönme
mesi ıçın tertib.t alınmış 

ve Petea balla "haber aldı
ğı için derhal Lavali azlet
miştir. 

işte ikinci Napo!yonun 
oynayacağı ehemmiyetli rol 

bu entrikanın gürültüsü 
içinde kaynamış gihniı gö
rfiaiyor. 

SON -

Maskeli 
Mahkum 

Fraasadaki Bastil hapisha
n.esinın maskeli mahkumu 
üç defa hapishane değiş tir
miş ve 1703 senesinde öl· 
müştür. 

Hapishanede yaıadığı müd
detçe daima yüzünde kadi
feden bir maske taşımış ve 

yüıiinil hi~ kimse görme· 
mittir. 

-o-

Erken, miralay 
olan asker 

Alber l. M eyers bir Ame
rikalıdır. Er olarak 11 inci 

piyade alqyın!l girmiş. Ayni 

alayda sıraıiyle onbaşt, çavuş, 
baıça•uş, ikinci mülazim, 
müliıim, yüzbaşı, binbaşı, 
kaymakam rlltbeleria çıkmış 
ve nihayet miralay olarak 

ayni alayın kumandanı tayin 
edilıniıtir. 

-o-

Kar taneleri 
birbirine 
benzemez 

Kar kristallerinin açık gözle 
bakıldıjı zaman birbirlerine 

benzedikleri zannedilir. Fa· 
kat mikroskop altında tet-
kik edilince hiçbir kar kris. 

talinin diker bir krastale 

müşabih olmadığı aalaıılır. 
-o-

Sevyar seçim 
sandıkları 

Almanyad• yapdan seçim
lerde seyyar ıeçim sandık-
ları hastanelere götürülmek

te, Ye yerin deb kıpırdaya
mıyacık hastalar reylerini 
sandıklara atmaktadırlar. 

-o-

Sahrayıkebir
de yaşıyanlar 

Bir çölden başka bir şey 
olmıyan Sahrayıkebirde b ~, 

yüıbinden fazla insan yaşll
maktadır. 

di c 
----··~---

-Beni affet. Beni affet. 

-Kalk, ağlarua arlık ,ağ· 
lama. Biraz da b2bahnt 
bende: 

- Biraz da kabaaat bea· 
de değil mi? Oh. Beni te
selli et! 

- Öyleya, seni terket:ne
meliydim. 

Beui seviyordun lik za 
maolar, yani :adiseden on
ra yüzümde bili kez 'bın 
1:1.levini duyduğum ve ebe
diyen kör olduğumu anla
dığım zamaular, başka tür
lü muhakeme ediyordum. 

!asan birdenbire bu ezab ... 
katlanmaz, bu koıku::ıç va· 
ziyete alışamaz. 

Bugün, başımda seni, gü
neıi, İn!lanları ve eşyayı gör
mekten acizim: fıııkat eski 
hayatımız daima gözümün 
önünde : 

Evimi:ıi, rahat günlerimizi 
ve senin glllümseyişini gö · 
rilyorum;sana veda etti?im 
ıece :zavallı yiiziiniin aldığı 
ıekli görüyorum; biraz ev
vel mahkeme salonunda se
lli mahkeme edeoler bunu 
bilmıyorlardı. 

Kocasının sutatına kezutp 
dökerek iki gözünü birden 

kör eden bir kadını hapse 
atmaktan başka düşündük 
leri ıey yoktu. 

1 
Sen zındanlarda çürüsey

. din b~nim gözlerim açıla

'l cak mıydı, görecek aıiydi? 
Seni itham etmekte ne fay
dam vardı? 

Bilakis, gördün ki mah

kem~de seni müdafaa ettim 
kabahatı üzerime aldım. 

Kadın •ğlamıya başla-
mıştı : 

- Ne iyi kalbin var, ne 
iyi kalbin vat! diye tekrar-
ladı. -

Sonra boğuk 
ilave etti = 

bir sesle 

- Pişmanım, çok p 'şmaıı 
oldum. 

Sana karşı en büyük ci-

nayeti yaptım, yüzüne kez· 

zap döktüm, gözlerini ebe
diyen görmek h ssasından 

mahrum ettim, sen yine 
mahkemede hekimlere beni 
affetmeleri içiu yalvardın, 
kababatı üstüne almıya ça· 

Nakili : Safiye Peyman 
lışhn, çok büyük kalbin 

var. 

Kocası ona titrek bir ses
le sordu : 

- O günd nberi daima 
güzelmisi ? 
Kadın cevap vermedi. 

Kocası ır.ırıld ndı : 

- Gec oldu, değil mi? 
Işıidu ı yak. 

Hiç bir şey görmüyorum 
amn ctrafıında eşyanın ay
dmlandığını hissetm~k ho· 
şuma gidiyor. 

lş\'ldar yanınca kadın bir 

iki adım sendeledi O feia 
ket grcesinden sonra loca
sınrn yüzünü ilk defa bu 

kzdar yakından görüyor· 
du. 

Aman yarabbi! .. 

Bütün yüz şahrem şcbrem 

vara, bere içinde idi. 

Kim bilir siyah bir sargı 

altında gizlenen gözler ne 

haldedir? 
Birer kan ve irin çenağı 

mıdır. cerahat dolu, cılk 
yera halinde birer kırmızı 
delik midir? 

Ağır ceza mahkemesinde, 

gözleri yaş dolu iken koca

suu iyice görememiıti; şim· 

di, yakından baktığı bu ha

rap yüz karşısında derin bir 

tiksinti duyuyordu. 
Erkek daima öfkesiz mı-

rıldandı : 
- Ben bana hiç benze

miyorum değil mi? Sana 

nefret veriyorum değil mi? 
Benden uzuklaşmak istiyor· 

sun! 

_ Hayır, buradayım, ya

nınd yım, ayni yerdeyim. 

- Devamı var -

--
En beyaz 

en siyah 
e 

En beyaz insanlarla, en 
siyah ınıanlar Afrikada bu

lunmaktadırlar. Berberiler 
fevkalade beyazdırlar ve Af
rik nın vasatında bulunan 

zenci bir kabile mensubları 

da diğer zencilere nisbe tle 

daha siyalitırlar. 
- -"7 - -------------

S. Ferit Eczacnbaşı 
Kolony esans, podra, ve kremleri 

Türkiyembde misli olmıyan :>u en en
fes kokul&r hiç şüphesiz kristal şişeler 
mo~ern a.mbalajlariie Bayram ve yılbaşı 
hedıy ::lerimizin daima olduğu gibı ba
şında gelecektir. 

Benzer isiııılerile takliderin aldanm ynıız etiketi ve Fe 
rit ismine dikkat. ŞiFA ECZANESi 

MiLLi PiYANGO BiLETLERiNiZi 

31 lad ICian 

DOngada Neler Dluuor 
Niyagara 
kurur mu? 

1848 3 enesinin 29 marbn
da ilk defa olarak Niyagara 
şelô.l sinden akan suyun ku
ruruduğu görülmüştür. 

-o-

Ü yayı dev
r de kadın 

ço ahı 
Bir kadın çorabı yapmak 

için kullanılan ipeğin uzun
luğu dünyayı devredecek 
kadardır. 

-o--

K rada ilerli-
ye gemiler 
Kanadada suda olduğu gibi 

karada da yürüyen gemiler 
mevcuttur. Bir göl memle· 
keti olıın Kanada da gemi
ler gölden göle geçebilmek
tedirler. 

Gölden göle geçmek icap 
ettiği zaman bir tel kabloyu 
bir ucundan sağlam bir ağa
ca bağlarlar. Diğer ucuna 
gemide buulnan tertibatla 
bir makaraya sarmak sure-
tiyle gemi karaya çıkar. 

Kaplo ağaçtan ağaca bai
lanmak suretiyle gemi diğer 
göle kadar gider. 

--o--

Kendinden 
büyük balık 
yiyen hayvan 

Deniz tavuğn dedikleri 
Stern kendi cüsseıine nis

betle daha büyük olan ba
lıkları yutmaktadır. Hazım 
cibaıı yılanların hazim ciha
ıını andırmaktadır. 

--o 

amıştan 

asma köprü 
DünyaDıD hemen her tara· 

fında asma köprüler mev· 
cuddur. Bunlar çelikten ya
pı im ktadır. Yalnız Cava· 
daki asma köprü müstesna. 
Cavadaki bu asma köprü 
çelik asma köprüler tarzı~da 
yapılmış olduğu halde, çelık 
yerine inşasında Bambo ka
mı~ı kullanılmıştır. 

--o---
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YENi SENE 
MÜNASE
BETiYLE 

• Inıdliz zaferi-J 
nin tesirleri 

Mektupçular 
a r ı Mda ya
pılan nakiller 

,m sı as as ıc ssc" ·-----------

ŞEHiR HABERLERi ! ZABiTi HABERLERi 
lıia::t::;a &;;t:::aOiJC..t-:#tt;;C :ı.:9.:;&'. d 

Yunan kralı ve 
başvekil ordu-

Lizbon (A.A) - Trabu · 
luataki İngiliz zaferi dolayı · 
sile borsalarda İngiliz senet 
)eri üzerinde faaliyet çok 
artmııtır. Sitve ·ı hisse se· 
netleri 12 biadea 1,,500 e 
ylkselmittir. 

Afyon mektupçusu Meh
met Refik Toıun Hataya, 
Edirne mektupçuıu Sait Ac!il 
Karaman Afyona naklen ta
yin edilmiılerdir. 

Karşıyaka 

Halk evinde 
Resim sergisi 

MahkemeJe 
Sevkedilen 
K ömürciiler 

ya mesaj ıön- • ·-- .--o 
• Napolıye yapı- Y enı tayinler 

derdı)er l h•• J Villyet maiyet memurla-
Atina - (Londra radyo- 80 UCUm ar rından Yaşar Aktan dahili· 

su 8,15 resmi tebliğ) : Yu- Kahire (Londra radyoıu ye yekileti maiyet memur-
nan kralı majeste Jorj ile 8.15) - İngiliz orta şark luğuna tayin edilmiıtir. 
baıvekil B. Metaksas ordu- karargibıoın tebliği : § Mektepler muhaıebeci-
ya bill .. r mesaj göndermiş- Bombardıman tayyareleri- liği katibi Abdullah Daver 
)erdir. miz dün Napoliye bir bü-

Kızrlçullu köy enıtitiisü me-
Kral Jorj mesajında ez- cum yapmıılar ve bombalmr 

murluğuna tayin edilmi,tir. 
cümle şunları söylemiştir: gümrük binalarile r,hhma 

"Hiç bir zaman 'V'e hiç bir düşmt.ştür. Çıkan kırmızı § lzmir ilHnci erkek li-
harp handan iyi bir gaye alevler semalara ka~ ar yiik- seıi öğretmtnlerinden Me· 
için yapılmamış ve hiç bir selmiştir. cit Büke illveten haftada 
asker bu kadar cesaret gös- Napoliye yapılan hücum- iki ıaat matematik dersi 
termemiştir. 1941 senesinde da tayyarelerimiz iki dalga vermek &zere Ege lisesine 
daha büyük zaferler temin halinde uçmuılardır. Hava· tayin f'dilmiıtir. 
edeceğinizden eminim." nın siıli ve bozuk olmasın- 1 Emirilem nahiyesi mü-

Bay Metakıas iıe mesa- dan vaziyet tesbit edileme- diri Ahmet özyemıı~ıaın 
jıada: mittir. yenifoça nahiyesi miidürlü-

"Dliımanın blitiin proje- --o ğline ve yenifoça nahiye 
leri tamamen tarumar edil- Bulnar harici- müdlirü Ahmet Faik Baıa· 
miıtir. Yunaaiataa yeni se· ~ rrcının da Emirilıem nabiye-
neyi limit ve imanla karşı• a~ınnın si müdürlüğüne almakta ol-
lar,, de mittir· duldarı maaılarla naklen ta· 

o-- natı yinleri dahiliye vekiletiace 

Ruzveıt •• n nut tasdik edilmiıtir. 
• -(Baıtarafı birinci Sayfada)- o--

k u Almanyaya 
karşı manevi 
bir ilanı harb 
telakki etlil-

mektedir 
Vaıington (A.A) - Ruz 

veltiıı son söylediği nutuk 
Amerikanın ayan meclisin
de olduğu kadar matbua
tında da çok derin akisler 

bırakmıştır. Bu nutku bir 
cesaret abidesi ve diktatör
lere karıı manevi bir ilin~ 
harp şeklinde telikki edil
mit ve Almanyanın bundan 
sonra Amerika ile ıiyaıi 
miinasebetleriai katedmenin 
beklenebileceğini s6ylemek
tedirler. 

Ba, Ruz " .!ltİD katibi bu
luna• bay Ôrlebin gazete
cilere beyanatında hasıl olan 
tesirlerden cumhurreisinin 
çok memnun bulunduğunu 
ve beyaz saraya gönderilen 
telgrafların yllzde doksan 
dokuzunun bu beyanat le
hinde olduğunu söylewıştir. 

-a-

len seslere kulak vermekıi
zia takip ttmeli1iz. Hüku
met bu seslere katiyen 
ehe miyet vei'IQemei az
me ıtir. 

Hariciye nazırının bu son 
telmihi Bulgar aol cenah 
unsurlarının Sovyetler birli
ği ile daha ııl" mliaasebet· 
ler teıdll leWadeki propa-

Fabrikada ça
l lıflln ameleler 

hakkında 

gaadal ı lillhclaf et• ge• 
rektir. zkfır propaganda 
Sovyetler hariciye kom· ter
liii umllm ll'ltibi Sobolofun 
kral Boriıi ziyaretinden son
ra bilhassa geçen on beı 
güa içinde artmııhr. Sovyet· 
lerle Bulgariıtaa araıında 
karıılıkb yardım veya aske-
ri birlik tavsiJe eden be
yannameler dağıblmııtır. Bu 
beyaana~erde Balıariıta- ı 
•• Sovyetler miiaaheretine 
dayanarak Ball•ıl tehdit 
eden harpten kurt aıı is· 
tilzam edilmektedir. 

--o--
e·r milyon 
Frank ceza 

Toloz (A.A) - Almanlar 
yeniden şehir halkına bir 
milyon f anklık bir ceaa il 
mışlardır. Bu ceza güya bir 
askeri t lefon hattının ke· 
silmesini meydana çıkanl
mamaıın Jan ileri gelmekte 
imif. 

Ankara - Fabrikalarda 
çalııan amelenin hayatı hak· 
kında Iktııat V•kiletinde 
bir kanun liyıh•ıı hazırlan· 
maktadır. 

Llyihacla, iş başınde ölen 
amelenin ailesine ve çocuk
larına yardım edilmesine 

dair hiik&..-ler bulunmakta
dır. 

--o·--
Ankara 
Radyosu 

18 program :e memleket 
saat ayarı 18,"1 müzik pi. 

18,30 konuşm• (çiftçinin ıa
ati) 18,45 pıkik zeybek ve 

oyu bavaUrı, 19 müzik 
radyo cazının yeni sene te· 
mennileri, 19,30 memleket 
saat ayan ve ajana hôeri 
19,45 müzik, kadın geçit 
konseri 20,15 radyo gazete-
si 20,45 müzik, bOy&k faııl 
heyeti, 21 ,30 konuıma (hu
kuk ilmini yayma kurumu 
adına bayan Hidayet Saaal, 
.. eYlit edinmenin içtimai Ye 
hukuki manası. 21,45 mü· 
zik radyo lon orkestrası 
22,30 memleket saat ayarı 

ajans haberleri, borsa fiat · 

Karşıyaka Halkeviade 
amatörlere mahı•• bir re
sim •e fotoğraf sergi•i açıl
•ıttır. 

Çok dejerli birıok yeni 
reıimleıi ihtiva eyliyen hu 
serginin yurddaşlar tarafın
dan ziyantine başlaamııtır. 

---o·---
Dantelsiz bir 
kuruşluklar 
kaldırılıyor 
Dantelsiz bir kuruşlukla

rın yerine dantelli bir ku
ruıhıklar darp edilerek pi
yasaya çıkarıldığından dan
telıizlerin 31 mart 1941 ta-
rihinden kaldırıl rnaıı karar
laıtırıldığı ve bu tarihten 
itibaren bir sene müddetle 
ancak mal sandıkları Mer
kez cumhuriyet bankaıı ıa· 
belerince bunların kabul 
edilebilecekleri maliye •e· 
kiletiadea vilayete bildiril
mittir. 

--o--
Kir bitler 
Uculuyor 

ÔnOmnzdeki perıembe gti
nü11den itibareD kibrit ku
tularının on para ucuz sa
tılmasına karar verilmittir. 

--o.--
Karııyaka 
Halk evinde 
Karııyaka Halkevi, yeni 

yıh karşılamak üzere bu 
gece bir yılbaıı gecesi ha· 
zırlamışbr. 

---o--
lstanbula 
Gittiler 
Aydın mebusu NızmiTop

çaoğlu ile doktor Mazhar 
Germen iıt~nbula gitmir 
lerdir. --o,--
Sıhhat 
Tayinleri 

Ikiçeşmelik 476 ıncı sokak 
10 no. da Ali otlu Muıtafa 
Taşbanar depo ettiği 30IO 
kilo kömür& 8 kuruşa sath 
iındaa suçlu yakalaamıı Y 

laakkında muamele yapılmıı 
tır. 

ıkiçeşmelik 464 sokak 6 
no. da Cemal oğlu T aıtabaa 
evvelce depo ettiği 4000 
kilo kömüril 8 kuruıtan sat 
takından suçlu yakalanmıı 
hakkında muamele yapılmıı 
br. 
lkiç~şmelik 602 inci ıokak 

ta lsmail oğlu Remzi· Ôzla 
gül evvelce depo ettiği 2 
kilo kömüril 8 kuruıtaa aat 
tığından suçlu yakalaamı 

ve hakkında muame(e yapı 
mııtır. 

464 inci sokak 90 110. d 
Bekir oğlu Rilstem Ceaıi 
beı kuraıtan aldıiı köm 
9 kuruıtan ıattığıadan saçl 
yakalanmıt ve hakkında • 
amele yapılmııtır. 

lkiçeşmelik 341 inci soka 
32 ne. da Hiiseyin ojlu Is 
lim Taşban evvelce 5 k• 
ruıtan aldığı kömllrleri 
kuruştan sattığından sala J 
kalanmış ve bakkıada m• 
mele yapılmııtır. 

o 

Toprakmahs 
leri ofisi ma • 

yetine satq 
yapılacak 

Toprak mahıulleri ofisini 
iştigal mevzuuna ıirea bl 
tün babubatıa ofiıe mal ol 
duğu fiyatlarla satılma 
koordinaıyoa heyetince ka 
bul edilmiıtir. --o,--
Jurnala ditaly 

ne ·diyor ••• 
Londra (A.A) - D.N. 

a jansınıa bildirdiii11e ı& 
Ruıveltin natkuau ba 

Hbkfımet tabibi Şevket 
Beşe 60 lira ücretle Memle· 
ket hastanasi nisaiye asiı· 

tanlığına, Kütah1a Memle
ket hastanesi bemıireıi Kad· 
riye Ertan lzmir belediye 
Çocuk yuvası bemfireliğine 
tayin edilmiılcrdir. 

mevzuu yapan Jaraal D'lt 
ya gazeteıi mihver devi 
lerinin ıimdiye "'kadar ç 
muıamaha g6ıterdikleriai 
musamaha ve her taba 
mulun her haddini aı 
ğa b~ıladığıaı ejer Am 
rika kendi bayra;ıaı 
flyan vapurlarla bu yardı 
lar siyasetine devam ed 
ve Amerikan limaalanad 
vapurlanmızı ve hamalele 
ni İngilizlerin ellerine ı• 
mesine müsaade edilirft 
Amerikaa bitarafbiıaı lf8' 
eclilmit nazariyle bakıla.:' 
ğuu yazmaktadır. 

--o--
Daireler yılba
şı tadili yaptı BORSA 

Yunanlılar 
yeniden birçok 
silah ve bind~ .. 

fazla esir 
almışlardır 

Londra (A.A) - Atina-
idan alınan bir habere göre 

Yanan kuvwetleri son hlcum
lanDda yeni muvaffakıyetler 
et•• etmifler Ye italyanlar· 

dan aralannda bir çok ıa
bay olmak &zere 1000 den 
fazla mevcutlu bir dDıman 
taburunu eıir etmişlerdir. 

iğtinam edilen silih ve 
mlhi•mat ara11 da 4 top 
•• p•k ıok oto tik sillb
lar Yardır. 

leri, 22,45 mizik radyo sa
lon orkestraıı programının 

devamı 25 mlzik pi. 23,2~ 

Bugün öğleden itibaren 
bilumum resmi daire ve mn
esseaat yılbaşı tadili yap
mıttır. 

l 6· 50 kurut arasıada 4 
çuval iizlim, 27-28,50 kur 
arasında 76 toa 
62,SO - 67 kur•t ara11D 
il balya pamuk ıatalmıı 

23,30 yannlri prorra m vo 
kapıaıı. 

Devair perıembe ıD Dl 
ubahleyi• açılacaktır. 


