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Brem enin 
hoınbrdıma
ından sonra •• 
ıagiljz bava kuvvetlerinin 

bir gecede Bremenin 
~llayi ve her türlü harp 
181•atı müessese ve tezgib-

~rııı~ 'iddetli bir yağmur 
0Uugu ile yağd11dıkJarı 

~·r••n: bombalar Berline şu 
ılu d . . . er11 vermııhr : 

1 - lagilterenin bitmez 
llikenmez harp ve tahrip 
vaııtaları yetiıtirecek en bü
Ylik ve zengin fabrikalara 
llaalik olduğu. 

1 
2 :- Bir gece.de bir mem

heketıa yalnız bır mahalline 
~lllen hiç zayiat vermeden 

~ıraıi bin yanrın ve infilik 
oaıbaıı yağdıran Ingilizler 

aakeri olmayan mevkiler ile 

~ker olmayan balkı harap ve 
~illf etmek iıtedikleri gün 
b~ ıerefıiz işi her hangi 
L~r diltmandan daha fazla 
.,.tara bilecekleri. 

lııanbk namına temenni
ye tıyandır ki bUtün muba
~ip devletler. bu ıivil halk 
ıle Dıilstahkem olmayan mev-
ltil • b b• erı ombardıman etmenin 
fır nıuvaffakiyet ve bir za
ber olmayacağını takdir edip 
•rbı, bir harp gibi mertlik 

~e usullerine uyrun bir hai-

l
e Yapmaktan vazgeçmesin· 

er. 

H•diseleria cueyanına 
•e.,.·ı 1 ea manaya göre Breme-
lneniıı askeri mevkilerine 
~'Ptl•n müthiş ve biaman 
011ıbardımanları, bu husus-

~ Berline olduğu kadar 
1lDanlıların gayri askeri 

~t~irleriai bambalamakta bir 
ueıı - · R b· gormıyen omaya da 

1
1~ ihtar mahiyetini haiz ol· 
' •r gerektir. 

SIRRI SANLI .....___ 
--..--~---------------~ 

Otomobiller 
hakkında 

f l\nkara, - Otomobil se-
erıe .. le· rııun tahdidi bakkında-

t~b~~rırnamenin bugünlerde 
IQ ıl ohınacaiı haber ahn-

ııtır. 

re ~&temaıim haberlere gö
buı ~ tadilit, takıi otomo· 
.. erınden bir gün çift, di
ler 6 iıl r n tek numaralılarının 
'•t:~eıi mecburiyeti kaldı
be ' takıiler tamamen aer

ıt bırakılacaktır. 
.. ,~:•uıi otomobillerin sey-
1cıı e erleri de ıerbeıt bıra
,,:••ı hakkında bir cere-

llla ~·,~~ d.a bu husus he
•t ı bır neticeye bai-

l 
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Sah.ib, Neşriyat Amiri oe 
Baş Muharriri 

SIRRI SANLI 

Abone:. Senelik 7,.;.; 6 y"i• 4l;; 
T E L E F O N No. 3503 

FiYATI (100) PARA 

HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

, Yunaıı Başku. : ''Ingiliz ordula-
~ 1 

-ı. 

/ngiliz d•stroyerleri 

Bardiyanın su-1 
kutu bekle- ı 

• 
nıyor 

ıtaıuanıardan 3000 esir 
daha alındı 

Kahire, - (Ingiliz radyo
sunun 8,15 resmi tebliği) 
Bardiyadaki barekit muvaf
fm kıyetle inkişaf etmektedir. 
Şimdiye kadar ahnan esir· 
lerin miktarı 3000 kişidir. 

Geberal V eyvel, evveli 
düımana karşı şaşırtma bir 
hareket yapmış ve ummadık-

i arı bir yerden taarruz ederek 

Italyınların muazzam hatla
rını yarmağa muvaffak ol
muşlardır. Bu hücum esna-

sında Büyük Britanya bükü· 
metinin deniz, hava ve kara 
kuvvetleri hep birlikte ayni 
zamanda harekete geçmiİ 
bulunmakta idiler. 

Düıman burada mütbiı 
betonarme top yerleri ve 
rizli mitralyöz yavıları yap
mıştır. Dnşmandan ah-

nan eıirlerden başka mühim 
miktarda ganaim mevcuttur. 
Bardiyanın sulh zamanında 

3009 nüfus ve limanına 4 
bin tonluk gemiler girebil
mektedir. 

--o--
Fransızların 
1 şilebi ile 1 
denizalhsı 
batırıldı 

Londra (A.A) - Vişiden 
bildiriliyor: 

Dekar açıklarında bir Fran
ıız şilebi ile bir denizaltısı 
batmıştır. Bu iki gemi meç
hul denizaltı tarafından ba
tınlmııtır. Denizaltı miirette

b ile beraber batmı br. 

Roman yada 
vaziyet çok 

k ••t•• o u •• 
Londra (A.A)-Royter a

jansına göre Romaoyada 

dahili vaziyet çok karışık

tır. 

Romanyaya yeniden Al
mau kıttaatları gönderilme
sinin başlıca sebebi sol ce-
nah unaurlariyle Demir mu

hafızlar arasında sık ıık çı

kan ibtiliflardır. 
Romanyaya komşu balkan 

memleketlerinden. Almanya· 
dan •e hatta doğrudan doğ-

ruya Bükreıten gelen itima
da şayan haberler vazi-

yeti bu ıekilde göstermek
tedir. 

Bir kaç hafta evvel Kı
zılordu ile Romen hudut mu· 
hafızları uaıındaki çarpış-

mada da bu hakikat teza· 
hiir etmiştir. 

Komünist aleylıtan müca
delede k11k Demir muhafız
la on sekiz Sovyet ölmüı ve 

Bükreı Sovyet elçisi Lav
rentiyef bu bale bir nihayet 

verilmeaiai resmen talep 

elmeğe mecbur kalınııtır. 
Demir muhafızlar, diğer sı-

nıflarla ihtilif halinde olup 
bunlarin hepsini komünist 
addetmekte, Yahudiler de 
diğer kimselerle ihtilif ve 

eski besarları bu suretle 

laalletmek yolunu tutmakta
dırlar. 

--o--
Polonyalı 

Muhacirler 
lstanbul - Diin 400 po

lonyalı muhacir Toros ekı-

preıiyle Filistine hareket 
etmiıtir. 

manda ının rı zaferden za--
Ordularına gönder- fere koşmak-

diği mesaj. tadırlar 
Atina(lugiUz rcd}osu 8.15) Kahire (A.A) - Ortaşark 

- Yunan orduları bsşku- İngiliz kuvvetleri umum ku· 
manda~ı general Pnpagos mandana general Vevel rad-
ordularına gönderdiği bir yoda söylediği bir nutukta 
mesajda ezcümle demiştir ezcümle demiştir ki: 
ki : Napolyon ve dünya biki-

Hain bir düşmana karşı 

iki aydan faı.la muzaffer 
olarak harp etmekteyiz. 
Orduya yeni sene için yeni
den büyük zaferler dilerim. 
Hain düşmanı yendikten 
sonra evlerinize zafer ve 
sevinçle gideceksiniz. Tarih 
sizin bu kahramanlığınızı 
altın yazılarla kaydedecek
tir. 

--o·--
lrlandaya 

atılan Alman 
bombası imiş 

Londra (A.A) - llrlanda 
harbiye nezareti neşrettiği 

bir beyannamde bombalar 
tetkik edilmiş ve bunların 

Alman bombası olduğu anla
şılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında lr· 
landa bükümeti vukabulan 
zararların tazmini ve vaziye
tin bir daha tekar etmeme
sini protesto etmiştir. 

miyeti arasına İngiliz deaiz 
kuvveti ve İngiliz m11Jetinin 
yüksek rubu girmiıti. 

Bu karışık dünyada ıimdi
ye kadar görülmemiş bir 
aıimle m8cadeletnize devam 
ediyoruz. Dünya üzerinde 
barışı temın için çıkan ma• 
niaları ezeceğiz. 

1940 ıeneıini senesini ae· 
Jimla anarım. 

lstikb alin tarihini yazan· 
lar İngiliz milletinin yüksek
liğini ve dünya medeniyeti· 
ne büyük hizmetlerini kay
dedeceklerdir. 

lngilizlcr Napolyonu yen
dikleri zaman tarih bir zi-
raat tarihi idi. 

Şimdi ise tarih sanayi 
dünyasıdır. 

Hür Fransızlar, Polonya· 
lılar Çekler bizimle yanyana 
harp etmektedirler. Cesur 
müttefikimiz Yunanlılar ltal· 
yanları Arnavutluktan kov• 
mak izeredirler. 

- Devamı 4 aincri •ahilede -

BAZI SINIFLARIN ASKER
LiK MuDDETI UZATILDI 
Ankara-Askerlik kanu

nunun 5 inci maddesine 
muvakkat bir madde ilavesi 
hakkındaki liyiha encümen
den geçerek meclis ruzna
mesine ahnmııtır. 

Liyihaya göre halen ıilih 

altında bulunan 1335 ve da
ha evvelki doğumlu muvaı· 
zaf erler ile bu· davetliler
den muvazzaf hizmete tabi 

erlerin ıınıflanna malıaua 
muvazzaflık müddetleri birer 
sene uzatılacaktır. 

- Sana bayram iistü ödünç para verirsem bepsiai 
carsın, bırak bu işi bayram ertesi halledelim. 

- Yaba bea •eadea naaibat dejil, para iatiyoram .. 
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Sinsi sinsi zehirlegen ve öldüren 
• bir hastalık : i __ __.. __ _ 

ŞEKER HAST ALIGI 

1 Şeker iıletinden koruma ve perhiz - Bü
Hin vücut ve beyin yorgunlu'darından vaz 
geçmeli, orta bir beden terbiyesi yapmalı, 

; kıllı eldivenle vücudu oğdurttah, ılık ban· 
c yo ve duş yapmalıdır. Karahisar, Kisarna, 
r Bursa, Yaleva kaplıcalarında tedavi edil
, meli, f&kat bu banyolar çok zaiflere ve 
c nefesinde elma kokusu olan1arla veremli-

lere zararlıdır. 

•*• 
, 

E Perhiz - Iskara, kızarn:ış, kaynamış 
1 300 gramdan 500 gramı geç nemek üzere 
~her çeşit et. balıklar, kabuklu deniz bay
.. vanlan, kurbağa, yumurta, kaymak, tere 
, v • ·1 t k yagı ve peynır, yeşı zerzeva , ıspana , 
~ laiadiba, kuş konmaz, marul , lahana, yeşil 
"fualya, prasa, domates, kaynamış veya 
. fırında pişmiş ve her yemekte 100 - 200 
:ı gramdan fazla olmamak üzere patates, az 
• mikdarda yulaf unu, ceviz. fındık, badem, 
1 zeytin gibi yemişler yenilebilir, bir parça 
a ve çok az ekmek kabuiuna da izin veri-

lebilir. 
il 

içilecek ıeyler - Temiz su, Karahisar 
' Kiıarna suları ve idi karbonatlı su, kır· • 
• mızı beyaz şarap; günde en çok 200 gra· 

i mı geçmemek üzere, kahve veya çaya ka
c blmış süt şekeri. 

••• 
• Yasak olan yemekler - içinde un ve 
1 ıeker bulunan her şey, pirinç, tapyoka 
l baıka unlar ve böbrekler, urlu terbiyeler, 

bezelye, bakla, mercimek, kuru fa1ulya, 
1 kestane, pancar, havuç, soğan gibi içinde 
; an ve şeker buluoan zııerze,·atlar, bütün 
~pastalar, tatlı hımur işleri, çikolata, üzüm, 

kiraz, hurma: böğürtlen, cim~, şeftali, ar-
• mut gibi şekerli yemişler, bütün reçeller, 

1 
~bal, ekmek. (yerine patates) Glüten ekme· 
iinin kokusu hastayı rahatsız etmezse ya· 

i 

'ıak değildir. 
1 

••• J Yasak içkiler Şekerli şaraplar, şu-
ruplar, limonatalar, likörler, elma şarabı, 
bira. 

Nuıl ıyı etmeli? - Başlıca tedavi per· 
hizdir. Oodan ıonra karbonat ve karbo· 
natlı sular gelir. 

Nefes!n elma kokması ve baygınlık ha· 
tinde giL de 3 · 4 ki!o süt, sürgün için 31 
ıram al n:sn rnkı '1ı içirmeli •c hemen he· 
kime koşm&lıdır. Ensülin (lnrulin) denilen 
iliç çok faydalıdır ve hekimin elinde kuv-
Yetli, en tesirli bu ilaçtır. 

- BiTMEDi-

Ku•aı •e Mobilya Boyaları Geldi 

1T •lefoa 3882) 

Bravo 
Muhasebei hususiye me

murlarından B. Sabri Kemer· 
altında giderken bir kese 

içinde bir miktar gümiş lira 
bulmuı ve bu paraları Ke

meraltı karakoluna teslim 
etmiştir. 

Bu d6rüat memurumuzu 
takdir ederiz. 

---o----
Posta Tevziatı 

Posta ve Te'graf idaresi 

müvczzilerinin tevzii işinde 
büyük bir faaliyet ve muvaf· 

fakıvet gösetrc ikleri okuyu
cularımiz tarafından takdir 

edilmektedir. 

Karilerimizin bu takdira
hn a biz de iştirak eder ve 

vazifelerinde hüsnü hizmet· 

leri görülen bu faal memur
ları gayretleri ıden dolayı 

tebrik ederiz. 
--o--

Orta mektep 
talebeleri 
hakkında 

Maarif vekil 0ti tarafından 

beden terbiyesi direktörlü

ğüne gönderileıı bir tamimde 

orta mektep talebelerinin 

her ne suretle olursa olsun 

badema hiç biı· spor müsa
bakasma ithal edilmemesi 

bildirilmiştir. 

ister Gül, ister Ağla 

Gaz dolu bir 
motör yandı 
lıtanbul - Boğaz içinde 

29 tonluk Yıldırım motörü 

içinde bulunan 3051 teneke 

gaz yükü ile sahile y .. naıır· 

ken hava borusu patlamıı, 
motör yanarak batmııtır. 

BORSA 
HABERLERi 
12·29 kuruş arasında 1572 

çuval üzüm, 7,50-16 kuruş 

arasında 224 çuval incir, 
68-75 kuruı arasında 71 bal-

ya pamuk satılmıştır. 

Dikenler, 

Çiçekler 
Vicdan konuşur, menfaat 

haykırır. 

Faziletle ağll' ağır gideriz 
sefahate dört uala! 

Dağdağasız, sakit yaıa-
mak, zafersiz, muvaffaki
yetıiz yaşamağa razı almak
tır. 

Ümit, saadetten edilen bir 
istikrazdır. 

Nefsinden şüphe eden hiç 
bir şey yapamaz. 

Feıınen imkansızdır 
Yeni evlenr::ıiş bir genç kadın, karilerinin müşkiillerine 

cevap veren bir gazeteye şu mektubu göodermişti: 
11Kobam gecelari sabaha kadar holuyor, kocamın bir de 

köpeği var, o ela sabaha kadar h-.vhyor. Ba bal hep böyle 
mi devam edecek, değişmez mi?,, 

Gazete genç kadına cevap verdi: 
"Maatteessi) f bu bal hep böyle devam edecektir. Değiş

mesi, yani gect!leri kocanızın havlaması ve köprğinin de 
horlaması fennen imkinsızdir.,, 

Derdine çare arayan bu kadına verilen bu cevaba: 

ister Gül, ister Ağla 
rm 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya esans, podra, ve kremleri 

Türkiyemizde misli olmıyan bu en en
fes kokulu hiç şüphesiz kristal şişeler 
modern ambale jlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizio daima olduğu gibı ba
şında gelecekti?. 

Benzer İ!İınl crile 

rit ismine dikkat. 
taklitlerine aldanmayınız etiketi ve Fe· 

ŞiF A ECZANESi 

~ w ı - . - .. .r ...... ·~~ .. ~ ... ~ ... --... ~ ... ~4 .. ~.._ ...... , 

4 - 2 i•ci kl•n 1'41 

ALMAN 
CASUSLAAI 
AMEAIKADA 

ı -v. Almaımar.n-- Pa,1nı-•ıra11-
I nuyan .•n.11111•.n.z.ıe.r ___ _ 

(40) Yazan: Halil Zeki Oama 

- Ya Iumrih? Şimdi onu da hatırlıyor-
sunuz değil mi? · 

- Hayır, onu hatırlı yamıyorum. Onu 
tanımıyoru,nı. Ondan bahsedildiğini aıla 

işitmedim. Maamafih bu kadar ısrarla sor· 
duğunuz. Bu Rumri_b kim olabilir? Ben onu 
nereden tanıyabilirim. Neden bu kadar 
ehemmiyetle ondan bahsediysraunuz? 

Artık zabitin yazıhanesine gelmişlerdi. 
Kız gösterilen sandalyeye dermansızca 
yaslandı. Zabit tekrar söze bışJadı ve 
dedi ki: 

- Matmazel! Rahat olunuz, bir ıeye ih
tiyacınız varsa emrinize amade bir kadın 

muhafız vardır. 
Kadının bu söze ehemmiyet vermediğini 

görerek: 

- Fröynlayin dedi, ben her şeyi biliyo
rum. Biliyorum ki Sluster nazilerin bir 
mutavassıtıdır. Sizde onun ıerikisiniz. 

- Ben mi? Asla! 
- Siz Rumrihin evine bile gittiniz. 
- Asla diyorum. 

- Size gittiğiniz ve ıörüttllğüniiz tarih-
ve yerleri de birer birer sayayım mı? 

- Aldanıyorsunuz Bıy, ben onu tanı
mam, evine de asla gitmedim. 

- Rumrih size bir zarf vermemit mi 
idi? Siz bu zarfı Slustere teslim etmemiı 
idiniz, bu zarfta Amerikan ordusunun gizli 
pli;;ları mevcud değil mi idi? Hitta ıiı 
bu zarfı vapura kadar el çantaniıda taıı· 
madınız mı? 

- Aldanıyorsunuz. Siz beni birine ben
zetmiı olacaksınız. 

Ben masumum, beni vapura iade ediniz. 
Akıi takdirde ıizi tevkif ettiririm. Ben 
Alman konsolosuna gidip ıikiyet edece
ğim. Beni burada tutmak selibiyetini hii• 
değilsiniz. 

- Ne için teliş ediyorsunuz. Neden 
doğruyu itiraf için kararınızı vermiyorsu· 
nuz? 

- Eğer beni derhal serbest bırakmaz· 
sanız şiddetle cezalanacağıaızı bilmelisiniz. 

- Aldanıyorsunaz bayan, ben her hal
de size hakikatı itiraf etmenizi tavaiye 
ederim. Başka çareniz yoktur. 

Bir dakika sükütla geçti. Kadın zabitin 
ıükütu zaferle tevil ediyordu. Halbuki bu 
sükut iıtihbarat memurunun orada duran 
bir hafiyeye yaptığı bir iıaretin tesiri ile 
meydana gelmişti. Bunun üzerine aarııın 

kadın başını kaıdırdı ve ıunları ıöyledi : 

- Sizi işıal için aklınızdan bir Rumrih 
icat ediyorsunuz. Rumrih yoktur. Anlıyor 
musunuzr. 

Rumrih yoktur diyorum. Eminim ki böy
le bir adam mevcut değildir. 

- Devamı •ar -
fELHl MR Sinemasındar 
ı işle bayramı kar,ılamak böyle olur ı J ASRİ SiNEMADA J 

Son derece müessir içli bir aşk· Büyüleyici ve bazen ı i co~tu r .. n hari l::ulAde bir musiki - Cennetasa sahııeleriyle : ı Mevsimin en heyecanlı filimlerini gös- : 

t
• süsıO güzelliğ ne doyulmaz Tabii Renkli şsbnoe bir filim J : termeği esas me~leği yapan bu zarif ıine-: 

Soa...ı BESTE ı ı ma bayr•mıa birinci gününden itibaren 1 t I~ i ı Türkçe söılü v~ şarkılı ve Tiikr kahra- S 
; Ba, rollerıle: Den Am ecbr - Aodrea Leed - Al Jolson : ı manlığınıo eu ştnh abidesi: S 
: Ayrı en hari kulad~ ilnve "MAHALLE KAVGASI,, renkli ~ :ç kl1 1 •ı S 
ı tanlı resimler. Seanslat': Hergün: 2 3.3"-5.30 7.30 9 30 da ı : 808 L:l8 e geÇJ emezı 
ı Cumartesi ve Pazar günleri 11.30 9e 1.30 da ilive seansı. ı : Filiminden başka çok zengin bir pro- ı 
ı DiKKAT: Hıftanın her güniinde ilk başlama seansl~n ı ı gramla seyircilerini memnun ve müftehir S 
ı Ucuz halk matineleridir. Fiatları Birinci lO - Balkon 25 - ı ı edecektir. Okuyueularımıza hararetle tav•S 

\ Huuai 30 kuruf. ~lk.tiııllit.l!J!U..:ı:•;;İy;;•;;•aidiiıi!er~iz;;;. ==:;iiiiii;;;;miiiiiiiiiiiiiıiiii•••••' 
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Matbuat hülasaıarı 

v 
ş aşa~ı 

• Seyt -,n yeipuzesi YENi SABAH: 

Adilane sulh! 

Yo 
gel ız za-
man eden 

OOngada Neler Oluyor 
Kuyruklu 

sanlar 

• 
ın-____ .. __ _ 

koşmak is
teriz? -3 

Gı~~di Süleyman buna çok 
de:~uyor, yelpazenin üstün-

1 erkek ve kız resimle
rinin 
d Çathyarak birbirlerin-
t~11 d•Yrllma11nı, Sabiha ile 
'"il i . u ıı arasına açılan bir 
çurunıu b ı- 'b' -r& n sem o u gı ı go-
Yordu. 
Bir :ı. d 

L • fun ayanamadı ve 
oır nı· 

1111d •safir kalabalığı orta· 
• fenç kıza dedi ki: 

d - Sabiha hanım, bu ka
,:r ~ezıet)i yiyeceğinizi bil
b Ydını yelpazenize aürdğüm 
k 0Y•ların içine biraz da bal 
lrııtırırdım. 

ta Genç kız bu müstehzi ih
y 7 hıımetmedi, elindeki 
•' Pııeyi hemen yere attı, 
,:klclıriyle çiğnedi Sadiye 
h llıını çevirdi ve bir da-

• OQ Q. Un yüıline bakmadı. 

.... ._esıamıa kendini affettir-

.... e" .. 
• b 

ıçın ıiriıtiii bütün te
e b .. 1 

~ih '*1 er boıa çıkmıştı. Sa-
~i • 0 nunla bir daha biç, 
• ç konuşmadı. 
d'Q~•di Süleyman çıldırıyor
le : 111tihar edeceği rivayet
. rı ~ılcta. Annesi babası ., 1 , 1 

lı İJa o • t•w• ok h ... rı gıt ıgını ıza a-
•••taı le 

lab'h • istiyordu. Fakat 
l· ı • bir türlü yumuşama
• "e 'ile l!i) . 1 ~ahara doiru (Ve-
le 111Dınde bir hariciye 
:ıaru ile niıanlandı. 

l'hlc ş d' b' - -PQr a ı ıç goruamı-

1-b· l•tranç oynamak için 
'Gi:h•lıra uğramıyor, Be•i, 11 tırafından bile geç
•li:rdu. Onun Boğaziçınde 
•r. •ya çekildiiini s6yledi-

~•y 
ltıa-6 11 gelince Sabihanın 

t- illi oldu. 
t:.rtea· 

oc, ~ sabah, genç karı 
h-, .. • ~oııderilen hediyeleri 
Drl •rer gözden geçiri-

•rdı S 
!'ıda b,' abiha bunlar ara-
tı. Gır. Yelpaze gördü ve 

•tııiıti ~rıp bir surette tit
Orlt · Bu ne ? Korkunç! 
ti t:llç! .Yelpazenin üstünde 
l'd ile ııkelet kaiası resmi 

ı. /\ 
lılQa Yrıc:a yağlı boya ile 

•)taıa'' bir aatır yazı : (Bu 
• ÖIG Yelpazesinden elem 
Sabi~ l'iizrirı eser.) 
Q\1 b ~~ın gözleri daldı. 
d,11 e •~enin Şadi tara
l>be 1°Dderildiğine hiç 
b! a:0

ktu. Fak•t bu ne.:! 
ili ne n:ıütbiş ve acı 

s,b.h . ' .. ·ı tıqiıa ı e Şadi mlinase-
' •~il llirlü ıafhalarını he
ltlı)~t:~lpıze sahnesini ha

' dalgın dalgın dü· 

~:;, Fahri Işık 
~ ~Cll)} k 

' alltlc e et hastaoeıi 

Nakili : Safiye Peyman 
şünürken elindeki yelpaze
nin kenarlarını da ısırmağa, 
emmeğe başlamıştı. Kecası 
öteki hediyelere bakıyor ve 
Sabihanın geçirdiği buhra
na dikkat etmiyordu. 

Beş dakika sonra genç 
kadın, müthiş bir çığhh ko
pardı ve elini karnınta bas· 
brarak divanın üstünde klv
ranmağa başladı. Ytizü sap 
san kesilmişti. Gözleri pe· 
ciç taşları gibi büyüyor, ha-

dekalarından dııarı fırlıyor, 
şakaklarından terler boşanı· 
du. 

Bütün ev balkı koştu ve 
doktor çağrıldı. Sabiha kıv· 
ranıyor ve haykırıyordu. Bir 

kaç doktor daha geldi. En· 
jekıiyonlar yapılarak hasta 
kusturuldu; fakat biç bir 
tedavi, biç bir ihtimam fay-

da etmiyor, Sabiha bir tür
lü açılamıyordu. Doktorlar 
zehirin gayet müthiş öldu
ğunu itiraf ettiler. 

Öğleye doğru Sabiha ge
rilerek ve kaskatı kesilerek 
öldü. 

F eli kete, re11am Şadi Sü
lüyman tarafından yelpaze
nin kenarına sürülmüş gayet 
kuvvetli bir ze•irin sebep 
oldufu anlaşılmıştı, fakat 
polisler Şadinin Knndilli sır
tındaki evine girdikleri za

man onu tevkif edemediler, 
çünkü ayni günün sabıbı 
ressamın tabanca ile intihar 
ettiğini öğreııdiler. 

- SON -

111 mektepte 
'fürk kuşu teş
kilatı yapıldı •• 

Hava kurumu neşriyat ve 
propağanda bürosu tarafın

dan şimdiye kad~r yüz on 
bir mekt~p de Türkkuşu 
teıkilih yapılmıştır. 

Teşkilit yapan bu mek· 
tepi erde takriben 28 bin ta
lebe mevcuttur. 

T eşkilita tabi mekteple
rin sayısı yedi yüz yirmi
dir. 

iki ay zarfında bütün 
mekteplerin hıtkilitı ikmal 
edilmiş olacaktır. 

Hüseyin Cabit Yalçın: 

Adilane sulh harbe bir 
daha imkan bırnkmıyscak 
ve mutaarrızıu sebep olduğu 
maddi ve manevi zararları 
tamamen telifi edecek bir 
sulhtan başka bir şey ola· 
maı. Her millete istediği ve 

layık olduğu idare şeklini 
tercih ve intihap edebil;r. 
Fakat bu idare şekli b şka 
milletler i~in bir teh like 
kaynagı olmamalıdır. 

AKŞAM: 

İngiliz Başvekilinin. 
Türk milletine me. 
saJı münasebetile. 

Necmiddin Sadak 
Biz de bay Çörçil gibi, 

istikbalin iyi günlerin lgi· 
Jiz-Tilrk dostluğunun her 
iki milletin refah ve ıaade
ti için bayırlı olması·• te
menni ederiz. -·-

TAS VIRI EFKAR: 

Harp devam iddiaları 
karşısında bize -ü

şen vazifeler 
"Vaktında tedbir almayı 

bilmek11 idare hükômetioin 
başında gelen kaidelerden · 
dir. 

Onun içindir ki hükümet 
adımlarında en çok böyle 
şuur ve idrak meziyeH ara
nır. 

Milli erklnı bu meziyetle
ri haiz olan milletlerile, is
tikballerinin selimetiaden 
emin olarak hallerini huzur 
ve emniyet içinde geçırmek 
nimetine nail olmut adde
dilebilir. 

-o-

CUMHURiYET 

Tuna bogunda 
Yunus Nadi: 

Bu mıntakadaki ve Balkan 
yarıma daınndaki milletlerin: 
büyük kasırga içinde kendi 
mc•cudiyetlerinin korunabil
mesini esas tutan bir battı 
harekete azami bir kıymet 

Bir tepede bulunduğum~ı 
zaman, tepenin aşağıaıuda 

bulunduğumuz zama nisbct
le arz,n merkezinden daha 
uzaktoyız. 

Arzın cazibesi biti mer· 
keze doğru çeker. Onun 
için tepeden yo~uş aşağı 

inerken snıo cazibesi bizi 
Mdeta iter ve biz aşağı iner
ken koşmayı tercih ederiz. 
Yokuş aşağı giden bir ara
bada, bir bisiklette bunu 
daha iyi görebiliz. 

--o---
iş saatı haric1n

de çalışma 
v 

yasagı 
Avustralyad• Kenzianda 

mesai saatleri haricinde iş 

gl>rmek cezayı müstelzem
dir. Mesai saati sekizde baş· 
ladığına göre katırına saat 

sekizden evvel yiyecek gö
türen cezalanır. Cumartesi 
günü 6ğleden sonra bir iş 
gören meseli evinin kapısını 
boyayan, yahud da buna 
müşabih iş görenler de gene 
cezalanırlar. 

verdiği birinci safha geçir
mek lüzumunu göze geçtik
çe daha kuvvetli bir anla· 
yışla takdir etmekte olacak· 
larin tahmin ederiz. 

-o--
iKDAM 

Singor Gagdaga zaruri 
bir cevap 

Abidin Daver: 

Yarı resmi İtalyan gaze· 
tecisi, Türkiyenin vaziyeti 
dikkatle takip edildiğini 
söylüyor, bu itirafe memnun 
olduk; bu buhranlı harp 

devresinde, herkes dikkatli 
olmak mecburiyetindedir. 

Netekim Türkiyede dikkat 
kesilmiı, hadiseleri takip et-

mektedir. Bizde, ltalyanın 
bOtün hareketlerini azami 
dikkatle takip ediyoruz. 

Afrikada yeni keşfedilmit 
bir mahalde yapılan tetkikat 
netic-sinde daha ileri taraf
larda maymuna benziyen 
kuyruk!u insanların yaşadık
ları ora yerlilerince söylen
miştir. Henüz bunların bu
lundukları yerlere gidilmit 
dtğildir. Yalnız kuyruklu in
Sittıların mevcudiyetini haber 
verenlerden birine: 

- Gördüğün kuyruklu İa• 
sanıa kuyruğu takma olma-
sın. 

Sualine: 
- Nasıl takma olabilir? 

Ben yanılmam. Çünkü onlar
dan birini yakalayıp yedim. 

Cevabını vermiştir. 

--o--
Domuz 
Hamamı 

Yeni Zelandada blyle ha
mamlar mevcuttur. 
Duş yaptırılan domuzlar, 

diğerlerine niıbetle daha ça
buk irileştiklerinden domuz 
sahipleri domuılarını bu ha
mamlara götürüp bir para 
mukabilinde duı yaptırmak
tadırlar .. 

---o--
1Dünya üc mil
yar yaşında 

Dünya biraz da kadına 
benzer. Çüakü yaıınl sak· 
lamakta çok mahirdir. 

Kitabı mukaddese ıöre 
dünya çok gençtir. Fakat 
bazı ilimler dünyanın iç 
milyar yalında olduianu id
dia ederler. 

Bunlann iddiaları dünya
nın mevcut radyo aktive•İ 
olan potasyemun. klasyoma 
tahavvülüne dayanmaktadır. 
250.000 ıene evvel dünyada 
bu madde bugünklne nİl

betle on beı dofa daha faı
la olduğuna göre hesapla
yınca dünyanının iiç milyar 
yaıında olduğu netice1ine 
varıyorlarmıı. 

--o--

Denizde, hava
da, karada ay

ni nakil 
#> ..... ~ ............ ~ ...................... "........ vasıtası 

~Tayya~e Sinemasında TEL: 364&i ' Uçan, y·· yen ve y&ıen 
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SAHiFE 4 (Halkın Snl) 
I 

Alm~n. tayya- " lngiliz orduları za. •ı ı ~ilizler Ba~- Ş[ff iff HAiERLERi 1 • (iiiıİAiiiiEiiiıiıi relerının attık- ferden zafere dıya hattını 1.~ ~Jli:.tll~.1 L:a.t1 ~~~ ~J 
ları yaneın kusmaktadır" yardılar Belediye Zabıtaya rüş- j 

-Baıtarafı 1 inci sahifede - Radyo gazetesine göre R • • • • t t kJ•f ... 
bombalar SÖD• ilk zamanlarda Somalide Bardiyada ltalyanların mü- eJSlmlZID Ve e 1 

•• •• •• ehemmiyetsiz kuvvetlerimize dafaa hatlarını ıagmzıer y•r- Tef tici edilmez duruldu. karşı Italyanlar 7 alay g6n· mışlardır. Bu kadar kısa bir y 
derdiler. Bunlar bizim için zaman zarfında bu derece Belediye reisi doktor Beb- Umumhane sokağında il· 

Londra, (A.A) - Alman t U dü "-( d 1 -ı H h 1 bir komplım n oldu. Fakat mühim bir taarruz hazırlığı· çe z n og e en evve yas og u asan sar Of 
0 

• 
tayyareleri dün gece lngil- K ı· d ) J h d d - b ld h e düşmanin bu kadar üstün· nın ikmııJ edilmiş olması aran ına a s i ane ere- ugu a e umum aney 
terenin bazı noktaları üze
rinde uçarak bir çok yangın 

bombaları atmışlarsa da çı
kan yangınlar halk tardın-
dan hemen söndürülmüş ve 
bu sayede binaların ta hri· 
bine meydan bırakılmamıştır. 

--·--

lüğüne rağmen altında kal- cidden kayde değer bir hi- si üzerinde inşaatı bitmek iirmek istediği ıırada ken· 
madan ve muzaffer ordula- disedir. üzere olan ve tam kemerli disinin sarboı olmaaı hasa· 
rımız zaferden zafere yürü· ltalyanların Kiliıura-Üıüm büyük kanalizasyon tesisa- bile buna mani olmak iste·.,) 
mektedirler. suyu arasındaki asıl müda- tını ve şehrin diğer yerle- yen nokta polis memuru 32 

Londra, AA _ Avu tu- faa mevzilerine karşı Yunan rinde muhtelif inşaatı tetkik sayılı Mehmet inceye içeri 
ralya kıtaJnr1nın Badiya taarruzu muvaffakıyetle de- etmiştir. bara!ufması için 50 kurut 
hatlarını yardıkları hakkın· vam ediyor. Mevziin muay- --0

-- rüşvet teklif ettiğinden Y•" b 
da yeniden biç bir malumat yen yerlerinde girmeler de- Gidenler kalanmıştır. 

0 
ii 

Sovyet Rusy 
da soiuk ar 

gelmemelde beraber büyük rinleştirilmiştir. k Stvas mebusu 8. Mithat 8 k 
• bir taarruzun devam ettig· i Lin kasabasının şimalin- IÇB 81 

Bleda lstanbula, Denizli me-
anlaşılmaktadır. deki Yunan kuvvetleri de 

1 tı busu Dr. Kazım Samanlı T k 8 
Muhasarada yirmi bin Ital- bazı muvaffakıyetler kaza- aşıma 

k 
Ankaraya gitmişlerdir. f .. 

Moskova (A.A) - Sovyet· yan eskerlerrinin mevcut nara ileri yürüyilılerine de· --o-- ismet Paşa bulvarında ~ 
olduğu tahmin edilmektedir. vam etmişlerdir. Bu mınta- Hamit oğlu lsbakın üzerin'" ~~ 

ler birliğinin Avrup kı mın

da havalar çok sotuktur, ilk· 
kiaun başında Moskovada 
ııfırın altında 32, daha şim

diden 44 derece soğuk kay
dedilmiştir. 

---o-- kada bir miktar esir almış- iz İr Hayırse· de bir bıçak bulunarak alın· uı 

T hı b 
lardır. Cepheni o cenup kıs-

Kırım •e Kafkasyada so
ğuklar nisbeten ezdır. 

--o--
Bir makinist 
p rçalandı 

Istanbul - Kemer Burgaz 
civarında sular idaresine ait 

binada yeni getirilen büyük 
bir motör patlamış ve ya-

nında bulunan makinist Sait 
Yüksel parçalanarak ölmüş
tür. 

---o---
Terkin olu a

cak hazine 
alacakları 

Akiddeo vey hukuku hu 
ıuslye müna ebetlerinden 

mütevellit ihale aşarı, icar 

bedeli ile ecrimisil ve tavi-

zat gibi hazine alacakların

dan müddeti gelmiş olanla

rının terkin edilmesi hususu 
alakahJara bildirilmiştir. 

--o---
Siirt sağ ık 
müdürlüğü 

ra Sgar e mında Himaranın timalinde Ver er Cemiyeti 
yapılan hücum ~~:~ir.ilerlemeler kaydedil· Iımir Hayırseverler cemi-

yeti tarafından 11 kin unu· 

neticesi• de Bulgar başvekili B. Filo· ıani Cuma günü akıamı 
fun Viyana seyahati etra Izmirpalas Hlonlarında bir 

Kahire, (A.A) - Trablus
garp limanı dün Ingiliz bom
bardıman tayyareleri tara
fından bombalanmış ve bom· 
balar rıhtıma ve limanda 
bulunan beş kruvazörün ya
nına düşmüştür. Rıhtıma 

b ğlı harp gemilerinden yan
gın çıktığı görülmliftür. 

Iki motöre tam isabet 
vaki olmuş ve deniz han· 
garları yanmıştır. 

--o--
Çocuk Esirge
me kıırumu
nun bir aylık 

faaaliyeti 
Birinci kanun 1940 ayı 

içinde Çocuk bakımevioe 
mürac t eden 80 çocuk 
muayene ve tedavi edilmiş 
ve ilaçları meccanen veril
miştir. 

496 çocuğı:ı günde üç de
fa olmak üzere sıcak yemek 
verilmiş ve 16 çocvğun bi· 
liimum meklt'g kitapları ve 
levazımı temin edilmiştir. 

Muhtaç ailelere 125 lira 
kıymetinde muhtelif riye
cek eşya tevzi edilmiş ve 
48 çocuk kundağı ve otuz 
kilo süt verilmiıtir. 

--o--

f111da wazih malümat henüz 
me~cut d~ğildir.°Bu seyaba· balo tertip edileceğini mem-

nuniyetle haber aldık. 
tin hakikaten sıhhi 1ebep· 
lerle mi ye pıldığı, yokaa · 
Viyanada ehemmiyetli siyasi 
müzakereler mi yapılacağı 
henüz belli değildir. Meıele
uin hakikatı ancak bir kaç 
gün sonra anlaşılacaktır. 

--uo--

Bir Lahd 
Aydının Germeacik mın

takasında asarıatikadan bir 
lihd bulunmuştur. Buraya 
lzmir müzeler müdürü 8. 
Saliheddin giderek tetki
kat yap•caktır. --o---

ltalyP.ya gclmiı olan Al· 
maa tayyarelerinin 250-300 
kadar olduğu söylenmekte· 
dir. Bu tayyarele. in daha 
ziyade bomb rdıman tayya
relerinden müteşekkil olması 
muhtemeldir. 

Orman nizam
namesintle 

ltalyadao gelen haberler 
dahili vaziyetin hayli karıtık 
olduğunu gösteriyor. Mare
şal Badogliyonun vatan haini 
tanılması için mektep mual· 
limlerine emirler verilmiştir. 

Halbuki halk tramvaylarda 
Badogliyonun milli kahra
man olduğunu açıktan açığa 
söylemektedir. 

ltalyada ekmek kıtlığı da 
ciddi bir hal almııtır. 

• 
--o--
Kurban 
Fiatları 

Bu sene kurbanların en 
besli olanları 12-13 lir .adbn 
yukarı olamıyacağı tahmin j 
edimektcdir. Hayvanlar ekse-ı 
riya menim tcıiri altuada 
fiat tutmamaktadır. 

değişiklik 
İcra Vekilleri heyeti orman 

nizamnamesine ek bir nizam· 
name kabul etmiştir. Bu ni· 
zamnameye göre, nakliye 
veya müruriye tezkeresine 
bağlı her türlü orman mal
ları, her sene haziranda yok· 

lanacak ve müatenitlerine 
tatbik suretiyje mevct tesbit 
olunacaktır. 

--o--
Ankara 

adyosu 

Kırkağaç hükumet tabibi 

8. Nedim Gö en dördü cü 

sınıf olarak 60 lira maGşla 

Siirt sıhhat ve i 'mai mu

avenet müdürlüğüne terfi n 

tayin edilmiştir. n 1 

sınıfın
s ere alı·
ın maaş 

ücretleri 

Ticaret aleminde aşağı 
yakarı her meti fiatlarıyla 
azçok bir temevvüç yapmak 
imkinını dütüadürdüğil halde 
Hilil eczaneıinin kolonyala· 
nada kat'i bir fiat yardır. 

18.00 Program ve Mem
Ll.et saat &yarı, 18,03 Mü
z.ik: Radyo caz orkestrası 

18.40 Müzik: Halk türküleri 
19.00 Koouşma (Günün me
seleri) 19.15 Müzik: Zeybek 
havaları 19.30 Memleket sa
aat ayarı ve ajanı haberleri 
19.45 Müzik; Fasıl heyeti.. 
20.15 Radyo gazetesi • 20.45 
Müzik; Şarkı, türkü ve tak
simler. 21.15 Konuşma (Bib
lioğrafy•) 21.30 Müzik;Rad
yo salon orkestrası 22.30 
Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri, borsalar, fiatleri .• 
22.50 Konuşma (lngilizce 
Yalnız kısa dalga poıtasiie) 
22.50 Cazbant pi. (Saat 
23.1 O a kadar yalnız uzun 

---o---
ihraç isansları 

Yabancı memleketlere ih

raç olunac k mahsul ve m • 
mullerimiz için verilecek 

lisansların Tıc:uet v kale
tince verilmesi h kkındaki 

talimatname resmi gazetede 
neıredilmiıtir. Talimatname 

buriinden itibaren yBrürlüie 
• • :"- ':.--. :> ... ' .... ")', -

v 
Fili skerlik hizmetlerini 

yapan ihtiyat sınıfına nakle· 
ditmiş ola · ve bu defa ta
lim ve m nevra münasebe· 
tiyle silih alhna alınan me· 
mur ve müstahdimlerin maaş 
veya ücretlerinin askerde 
kaldıkları müddetçe tam ola· 
rak verilmesi Maliye veki
letinden şehrimizdeki alaka-

Eczacı Kemal K. Aktaşın 
941 adlı yeni kokusu, güzel 
ve çok nefis bir salon koku· 
ıu olduğu halde kat'i bir 
fiat altında 25 • 50 - 90 • 100 
kuruşluk şişeler içinde satıl· 
maktadır. 

Bayramhk hediyelerinizi 
Hilil eczanesinden tedarik da lia postaaiyle) 23.25-23.30 

mııtır. 
l'i --o--

Yankesicilik ;~ 
Keçeciler caddesinde Ali le 

oğlu Mehmet Ali oğlu Me .. 16 
leğia sarhoı olmasından İl"' i 
tifade ederek cebinde ba• •r 
lunan kırk lirasını çaldığıD"lıı 
dan yakalanmııtır. it, 

h 

Dolandırıcdık~· 
Kestelli caddesinde AIİbı 

oğlu sabıkalı Sadık Mehmet 
oğlu bakkal Derviıin ikile 
buçuk liraıı111 dola11dırdığıa•k 
dan yakalanmııtır. it 

--o ~tı 

Hırsızlık 
ita 

Çorakkapı bahçe anbarı•1' 
da dökülmüt buğdayları ı•'btı 
tın alıp çuvallara doldura,.., 
dııarı sevki sırasında yapl~ 
lan muayenede 90 kilo ki
dar da bulgur çaldığı gör8~• 
müş ve suçlu yakalanmııtt, E: 

--o ili 
t· 

Eve taarruı •. 
Ikiçeşmelik 479 cu ıok•~t, 

ta Hüseyin oğlu Mustaf'a, 
Ismaiı oğlu Hüseyin ve f'llte 
san kızı Zebranın evine ~o 
arruz, biçak teıhir ve zi.o 
rı.ıyı dövdüğOnden yakal •f 
ınııtır. r 

• zde postaol: 
kurulmasın~· 
yüzüncü yıl'"',· 

dönümü 
Postanın memleketidl. , 

kuruluıunun yüzüncil 
dolayisiyle P. T. T. 11 • i 
müdürlüğü dört puldao ~ 
ret bir ıeri pul çıkafP'i t 

tır. 

Posta gişelerinde ıatt 
baılanan bu pulların 
adedi 100 bindir. 3 1' 
luğu yeşil, 6 kuruılujll•. 
mızı, 10 kuruşluğu m•" 
12 kuruıluiu kahve 
olan bu serinin mecdld 


