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HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

bardiya yuvar\ 
la dıkdan 

sonra 
~oınaoın, müdafaa ve 

_. b" mukavemetine pek 
~~Yiik bir ehemmiyet verdi· 
Rt Bard' · · b' 
k ayanın yarma ıne ya· 

it) e . 
sır ve o nisbette sayı· 

•ıı b i .~e esapsız silah vererek 
Bgıhzlerin e ferine dilşmesi 
fay Mussolininin siyasi uü · 
"Q?ıu ile Mareşal Grazysoi· 

Harıciye 
Vekilemiz 
Istanbulda 

AMERiKA 
Donanın 

Takvı e d 
Si 

di 
Vaşiogton (A.A) - Mcb

usan meclisinde bahriye en

cümen reisi beyanatta bulu

narak demiştir ki: 
"35 bia tonluk iki safhı 

lıarp geıDimiz pek yakı nda 

doıııınmay i\tihak edecek 
ve bunlarla beraber 17 saf hı 

hırp g emimiz o!acaktır ve 

yeniden daha 15 safha harp 

•vunan Başve-• Yunanlılar 
kili diyor ki: dünde Italyan-

Atina, (A.A) - Haftalık J d 200 • 
Nike mecmuasına verdiği bir ar 80 esir 
mül~katta ba~v~kil ~etaksas aldılar 
ezcumle demı~tır kı: 

1 - Yunan ordusu kalite 
itibarile ltaly n orduııundao 

üstündür. 
2 - Bu ordu fedakirhk 

b issesine mnli ktir. 
3 - Bu ordu yüksek ide

allerle hareket etmektedir. 

Atina, - (Londra radyo
su 8,15) resmi tebliğ -
Mahalli çarpışmalar devam 
etmektedir. Yeniden dünde 
Italyanlardan 200 esirie mü
him miktarda harp malze
mesi iğtinam edilmiıtir. 

" h~Q •ıkeri varlığıoa müthiş 
" ır d itbe indirmiş oldu. 

ı gemisi inşa etmekteyiz.,, 

4 - Yunan ordusu muay· 
yen bir gaye ile harp et
mektedir. 8u gaye de mü· 
tecavizi tardctmekten iba

Eu son gelen malumatlara 
göre sahil mıntakaıında ye
niden mühim ltalyan meYzi
leri zaptedilmiş ve burada 
ltalyan mukavemeti çok çe
tin olmuştur. y' E~ası;D gelecek bu darbe· 

ı' hıç düşünmeden İtalyan· 
i~rın Sidi Baraniyc kadar 

r let~enıcleri ve oradan larib· 
~ ffı~i e az gCSrülen bir mağ-

.. Yet ve perişanlıkla ko
" aulduktan sonra gittikçe 
"•,rtan İngiliz kuvvetleri kar
" 1••11d it 

1 
• maneviyata kırılmış 

Hariciye Vekilimiz B. 
~ükrft Saraceğlu 

btanbul - Hariciye Ve
kili B. Şükrü Saraçoğlu dün 
Ankarudan lstanbula gel-
miştir. 

t' Yaıı askerleri ile Bardi-
-'{1 _kurtarmaya çahşmak Bardiya düş-
~ trı münekkitlerin her za· 

rnı •n tenkit edecekleri bir mandan tama· 
il taeıe olarak kalacaktır. • 

e ihr men temız-
klll t· 1nıal ki Bardiyanın b1l 

e •ce. . 1 d• ·R. sız mukavemetı için en l 
11 

h0
bl•dan verilen emirler -

~::~:~n k~a.nevi .. :J~refbini ltalgan esirlerinin ara. 
hı -ua ıçın Yerıımış u· 

ııuyordu. sında Bardiga kuman-
,.1, F•kat Roma, maneviyatı 

1 4 
I 

•'b:•rııen sarsılmış bir ordu . danı i B genera 
.-. ~ kahramanlık ve zafer vardır 0

1
'1 rıkaları yaratmış bir düş-

l' ,-'' karşısaada bu işi ko- Londra A.A - Bardiya-
elt:k~' yapamıyacağını ve nın sukutu münasebetiyle 
tıt~t:ı~ blağliibiyetlere yeni son gelen haberlere göre 

u,,•rııetıer ve perişanlıklar sayısız esir ve ganaim ara-
li. e edeceğini düşünmemiş- sında Bardiya kumandanı 

ile dört general da bulun-
~ lıı2·ı· maktadır. 

• la li~ ız,Avustratyalı ve hat- Atina A.A. - Bardiya-
f'aa'- ur Fransızlara mensup nın lngilizler tarafından zap· 

"erle · te ruı arslenca hücum ta haberi bütün Yunanistan-
ltoıı[•rdımları sayesinde, de sevinçli tezahlblerle kar-
.t.oıı raıun elde ettiği bu şılanmıştır. 
'*••f Parlak muvffakiyet ise Kahire, (A.A) - Bardi-

t~'~r hayranı Amerik~lı- yada esir edilen 15 bin ltal-

~ 
iisbütün ve istisnasız yan askeri kamplara sevke-

ltnınay1 . .1• • • dilmiştir . .. '- _ ve ıngı ız sıyası 
-.a"t - Bardiya düşmandan tama-

~
· .. d .. rı nüfus ve kudreti-
.. u men tEmizlenmiştir. 
'Yıl rıyanın dört buc ğına K bire (A.A) - Bardiyeyi 

-o--

FEYLESOF 
Bergson öldü 

Londra (AA) - Neşlıur 

feylesof içtimaiyatçı Berg

son bugün 82 yaşında ol

duğu halde ölmüştür. 

"Italya yıkı
lacak" 

Kahire (A.A)-Avusstral

ya harbiye narırı general 

Spender dün radyoda söy

lediği bir nutukta ezcümle 

demiştir ki : 
"Avustralya kıtalzrmıo Af

rikadaki muvaffakiyetinden 

çok memnunum. Önümüz· 

deki yıl güçlüklerle doludur. 

lta)ya yıkılacaktır. Bu an

cak bir ay meselesidir. An-

cak o zaman merha1Petsiı 

ve gaddar düşmanlarımızla 

karşılaşacağız." 

rettir. 
5 - Yunan askerleri fena 

havalarda ve diğer her nevi 
mezahime katlanmiktadırlar. 

6 - Yunan askeri her 
noktai nazardan ltalyan as
kerine faiktir. Ve ordumu· 
zun kadrosu müstesna kabi
liyetlere sahip bulunmakta
dır. 

Harp gayelerinin neler 
olduğu hakkında sorulan 
bir suale cevaben 8. Metak· 
ıas şunları söylemiştir: 

- Bu gayeler memleketi
mizin istiklil ve temamiye
tini temin etmek ve Yuna-
niıtanın maddi ve manevi 
kuvvetlerini serbestçe inki
taf ettirebilmekten ibarettir. 
Bittabi bu başka milletlerin 
zararına olmıyacaktir asli. 
Fakat diğer h6rhangi bir 
devletin de bizim serbest 
inkişafımıza mani olmasına 
da müsaade etmiyeceğiz. 

Her lürlü mihneti tebes
sümle karıılamalıyız. Iıte bu 
bize zaferi temin edecektir. 
O zafer ki daha şimdiden 

bizimdir. 

Esir bir ltalyan zabitini• 
üzerinde bulunan bir evrakta 
ikinci müdafaa batbndaa 
kaçan askerlere ateı açıl· 
ması bildirilmektedir. 

Atina, S (A.A) - Yuaa
niıtandaki Ingiliz ha•• ka•· 
vetleri umumi karargihıaıa 

- D•1>amı 4 üncii aaltil•tl• -

Ger2inlik 
artıyor 

Londra, (A.A) - Viıi ile 
Berlin arasında geriialik 
artmaktadır. Marepl Petea 
hakiki meseleler &zerinde 
mukavemet göstermektedir. 

Londra - lsviçrede çıkan 
Baden Nabrihten razeteıi 
Berlinden öğrendiğine iÖre 
Almanya ile Viıi bükümeti 
arasındaki münasebetlerin 
gittikçe gerğinleımekte ve 
bunun nasıl bir netice ala-
cağını ciddi bir surette dO· 
nülmekte olduğunu yazmak
tadır, 

Kömür en makbul bayram hediyesi 

ı · / / 
~ ~: _ .. -

).ir. bıtsnıı temin edecek- b 
İngiliz harp gemilerinin om-

llu 8 bardımanı hakkında yeniden 
'tbi on zafer, Avustralya bazı malümatlar gelmiştir. Ye 11 •kı) azınnın 11Italyanın Cuma günu sabahleyin 111

' 11 b 'ı 1 'd' d 6 'ld 'Ye d r ay mese eıı ır" iagıliz onanması mı en 
~lti •h• evvel sarfettiği Bardiyeye hücum etmişler ve 
ha .~•ilki taıit ve tekid bu hücum bir buçuk saat 

/ ~ . Yleıııniıtir. devam etmiştir. 
tı::~ diişen İtalyan subay- O gün bava sakin ve çok 
td, b Yaptıkları beyanat- güzeldi. Bombardımana ilk 
hl ll L b defa amiral gemisi 1 S lik ,. ' ' uar e İtalyan or-
'}'t 

1~111 nasıl isteksiz ve toplarla başlamıştır. 
\t •ıı ae 1_ Bir destroyerimiz limana 

tir '-· "•edildiklerini gös · 

t t 

\ 
--.., ,.,.,>")ı,q B ~ti "1 bu d h girerek limanda bulunan bir 

•ııı 't•ta a ezimetl ha- italyan torpidosunu batırmıı f k ·ı k L ltlr .,. ... , •nı·ı1 · b d Sana bayram hediyesi olarak bir manto mu, yokH bir zari şap • 1 e ço il• 
•• '' 

1 erın •ıın a •• diaer bir gemiyi de yaka-
Y•ri •ardır. • f kk b 1 ' t' 1 

ı11.liaı11ı.&..-~l~ıy~a~r~a:k...:b:e:r:•:b:er:i:o:d:e~i~e:t:ir:·.J.~ç:i~t~ay:a;.::a:;.:ı~m:ı:.:a=a~y~ı~m~, ~n~e~ıı~ıy~o•r•ıu_n ... a.a.--....._.J.....J~----.J.ıı......---~~~----.-ı...-iı .... ~ 
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Sinsi sinsi zehirlegen ve öldOren 1 

bir hastalık : ___ .. __ 
ŞEKER H 'ALIGI 

Artiritizm ve nikris - Seslenişin yavaı· 
hğından veya çokluğundan h st lık yap
mağa hazır mizaca derler. Çocuk-
lukta uyur, yetişmiş insanlarda uyanır. 811 
hastalık çok zaman şebirlerd. oturanlarda 
ve beyin yorguolnğu çok, ellerin yorgun
luğu az olanlarda, çok, iyi ve yağlı yemek 
yiyenlerde olur. 

Birinci çocuklukta bu h ı;talık mizacı 
görü\ür ve anlaşılır. 

8u yaştaki çocuklards. ve ilk diş çık • 
racağı sırada yüzde tuzlubalg m olur ve 
ağzın etrafından başlaysrak s çlara, ense· 

ye, arka ve kollara kadıır yayılır. 
Böyle çocukların bazıları da da tuzlu 

balgam yerine durup dururk n rahatsızlık, 
sinir, dayandmaz yaygara ve şamata ile 
uykusuzluk, uykudan korkarak uyanmak, 
bacaklarından akan ter, büJ ük kızgınlık 
nöbetleri vardır. 

Daha sonraları, yarım başeğf!sı, tık ne· 
fes ve böbrek iltihabı başlar. Tık nefesi 
altıncı haftada ve ·1arım baş ğrısını 2 ya
şında, böbrek taşlarını 8 aylık çocuklarda 

görebiliyoruz. 
Artiritik çocuklar ç buk ve kolsy nezle 

olurlar. 

Öksürükleri inatçıdır v yemek borusun
un baş tarafının alevlcnmesile beraber
dir. 

Nezle ile burunları kanar. Bazı çocuk
Jarda vücutta yağlar birikir vaktinden ev
vel şişmanlık b•şlar. 

Delikanlılık zamanında ergenlik, temri
ye ve kırmızı kırmızı deride, yüzde leke
ler ve çıbanlar olur. 

Genç kızların aybaşıl rı ağı ıh ve güç 
gelmeğe başlar ve bunlarda yarım baş ağ
rısı ve derin kansızlık v rdır. Delikanlılar 
gece uykuda veya gündüz hrıberleri olmı· 

yarak meni akıtırlar. 

Ergin erkek ve kadınlardı:. arlritiğin dı· 

şuı vuran ve anlaşılan izleri başlar. Renk

leri koyulaşır, vaktinden evvel şişman olur
lar, saçları seyrektir ve vaktind n evvel 
düşmeğe başlar ve baş dazlık kalır. Bun
lar çok kaşınırlar, derileri az şeyden huy
lanır, yer yl.!r tuzlu bAlgam izleri belirir, 
en çok koltuk .altlarında apış aralarında, 

dizlerinin arkasında ve a uç içlerinde 
yerleşir. 

BlTMEDl-

Kumaı 'H Mobilya Boyaları G•idi 

MÜHiM BİR KANUN 
HAZIRLANIYOR 

Ankara - Fevkalade za
manlarda veya harp es
nasında immenin telaş ve 
heyecannını mucip olacak 
veya halkın · maneviyahnı 
kıracak vey düşman karşı

sında milletin mukavemetini 
azaltacak şekilde asılııı,mü· 
baligalı vey maksadı mah • 
susa müstenit haYadis ve 
haberler yayac veya nakle
den veya milli menfaatlere 
zarar verecek har hangi 
bir faaliyette bulunan kim· 

seler hakkında bozgunculuk 
suçu yüzünden doğrudan 

doğruya askeri makamlar 

tarafından taldbat yapıla
bilmesi ve bu makHtla adli 
makamlardan müsaade al

mak mecburiyetiain kaldı

rılması husaısuı1da lizımg•· 
len kanan tadili yepılacak
tır. 

Bu husustaki proje mecli

sin mart toplantııunda görü
lecektir. 

S P O R 'ölü hayvanlar-
H A B E R L E R i dan istifade 

Ankara - Lik maçlarına 
dün devam edilmiş. Ankara 

ıücü ile Birlik,por arasında 
yapılan maçta Ankara gücü 
sıfıra karşı birle Birlikspora 
galip gelmiıtir. 

lstanbul (Hususi) - Lik 
maçlarına burada devam 
edilmiştir. Fenerbahçe ile 
Alllntuğ arasında yapılan 

maçta Fener sıfıra karşı 
dörth.. galip gelmiştir. 

Beş!ktaı - Vefa araııadaki 
maçın 6 - 2 Vefanın lehine 
neticelenmiştir. 

Galatasaray - Süleymaniye 
maçlarında ise Cal tasaray 
bire karşı yedi ile Süleyma
niyeyi yenmiştir. 

---o--

içi bir fabri
ka kuruluyor 

lstanbul, - Belediye hay· 
van leşlerinden istifade için 
mezbahanıa yanında bir teş
dithane yaptırmağa karar 

verdi. Bu teşditbaneyi bele
diyeye ait olan ve 13 sene 

evvel memlekde gelen ma
kioelerle bir müteahhit 

kendi hesabına yaptıracak 
ve on sene sonra da fabri
kayı bütDo tesisatiie bele

diyeye devredecektir. Fab

rikada, hayvanların kanla
rından ve leşlerinden ma· 
kiue yağı, sabit renkli boya 
vesaire gibi maddeler yapı· 
lıcaktır. 

Ucuz ekmek 
Ucuz ekmek nümuleri 

--o--
IZehirleniyordu 

Ticeret Vekiletine gönde-
rilmiştir. yuvarlak yapılacak 
olan bu ekmeklerin kilosu 
10 kuruşa sablacaktır. 

Vekalet nümuneyi muva
görürse der b 1 nümune üze-

ri e bu ekmekler satışa çı
kıarılacaktır. 

ıs ter Gül, ister Ağla 
10 KURUŞ 

Dellilbaşı sokağında 38 
sayıli aile evinde oturan ve 
nermin adım ku11anan hak 
kızı 18 yaıınıla Coy• ilaç 
yerine yanlışlıkla tentirdi
yod içmiş ve memleket has
taaesioe kaldirdarak tedavi 
altına alınmıştır. 

ZAM! .• 
Bir adam p 'rinç almak için girdiği bir dükkanda, bir 

giln evvel 40 kuruşluk atiket bulunan pirinç çnvalının üze
rinde bu defa 50 kuruşluk bi.r atik:et görünce, dükkia sa. 
hibiae sordu: 

- Yahu dün bu pirincin kilosunu 40 kuruşa :ı•tıyor-
d unuz, bugün 50 kuruş oldu? 

Dükk ... n sahibi bili fut ur müşterise şu cev ahi verdi: 
- Kıı.rıına bir msoto alacağıroı vadettim de ondan!. 
Dütt'-<lhrlak bfitün müşteril~r bu cevabı işidinc!'! b.ty· 

rette kaldıiı>r. 

Seu d e bun l :ster bayr'~ et veyııh•Jt: 

ister Gül, ister Ağla -- -------

Kolony sans, pbdra, ve krewlcıi 
Türldyemiıde ıni 1i olmıynn bu en en
fes kckultlr hic; şüphesiz kristal şişeler 
modern ambalojlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizin daima olduğu gibı ba
ıında ı•lecektir. 

---

Benzer iıimlerile taklitlerine aldan•ayıaıı etiketi ve Fe· 

6 - 2 iaci kl11ma 1941 

... • 
ALMAN 

CASUSLARI 
A.MERiKADA 

L 
e Arnian ar111 .,rnraı ra -

mıyan . ıngillzler 

(42) Yazao: Halil Zeki Oıma 

Bu esnada kapı açıldı. Bir muhafız il• 
i,eri gıren R.umrih bağırdı: 

- Selim: Jenni; 
Bundan sonra Rumrib hiç teliş göster~,,. 

miyerek geldi. Kadının yanına ve zabiti• 
karşıısına otu du. 

Zabit sordu: 

- Ruaırih bu kadını tanıyor musun? 
- Evet bayım, bu kadın Yenni YuhaD• 

Hayfmandır. Cevabını verdi. 
Karl Slustule sizin eve defalarla gelen 

kadın bu mu :lur?. 
- Evet, o dur. 
- Amerikanın askeri esrarını havi ve· 

!likaları Slusterle beraber sizden alan ka
dın bu mudur? 

- Evet Bay Korrao. 
- Bu vesiı,aları alınca nereye koyda? 
- El çantasına. 
Zabit muhıfız memura dönerek: 
- Kifi, efendiyi yerine g5tür6n6ı. Em

rini verdi. 
Rumrih götürüldllkten sonra odayı derin bit 
ıükfıt kapladı. Zabit kafasından ıual ha
zırlamakla, kadın da neye uğradığını• 

bilançosunu yapmakla meıgul idi. Y enniaio 
yüzü aapsarı, gözleri baygın, oturduğu kol• 
tukta müvazenesini kaybedeceği bir and• 
federalcmın ~esi işitildi: 

- E ... Matmazel! Neden suıtuauz? Su•' 
line kız muhatabının gözlerinin içine bak•· 
rak şu cevabı verdi: 

- Evet sahne tamamlandı. Partiyi k•' 
zandınız. Şimdi neyi bilmek istiyorsuauı? 

Gizlı Talimat 
Yobanna kendinden geçmiı gibi davr•' 

oarak koltuğun arkalığına başını salmış fi 

hareketsiz kalmıştı. Bu halin uydurma bil 
şey olması ihtimalile hiç telişa bila lüzo; 
görülmemişti. Federal zabiti ıoiukkanlılı' 
ğını muhafaza ederek neticeyi beklemit~ 
Nitekim şimdi tahmini gibi cereyan et' 
mişti.~ 

Yohanna Hofman başını çevirip zabit' 
ateşin iki nazar attıktan sonra g6zleri' 
süzerek yere baktı. Bir şey düıünüyoroı1' 
gibi oldu. 

Bir müddet süküttan sonra Federal' 
zabit sordu : 

Fı öynlayiu! Biraz evvel neyi bilmek iıt1 
c!iğimi sormuş idiniz? 

- E-:et çü~kü nrtık ben partiyi k•f. 
betmiştim. Saklamak imkanı da kalma111•f 
tı. Şimdi de sizin dediğinize geliyorulll·I. 

- ~yle ise söyleyiniz! Bu gelişini•.~ 
Alınnn casuslarına neler gttirdiaiz, ne 11 

talim2t ile geldiniz? 
- Deva.mı waf :,.; 

i ASRİ SiNEMADA 
ı Mevsimin en heyecanlı filimlerini g6~ 
ı tern.ıeği .etıas mesleği yapan bu zarif ıi-' 
ı ma bnyraının birinci gü:ıünden itibar~ 
ı Tlirkçe söılü ve şarkılı ve Tükr kabri 
: maalığtoı'l eıı şınh abidesi: 

iÇanaı ale geçilenı 
ı Filiminden başka çok zengin bir pr" 
ı gramla seyircilerini memnun ve mGft•ll 
ı edecektir. Ok.,ucalarımııa bararetl• 
ı ıiyı ed••iı. -----.... 
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AYE 'Yatılı pa - ~öt~_! !~~~~ •oongada Neler Dluınr 

1K1 ___ ....... _, ___ _ 
Tanı Baidad ·caddesi üs· f gidince galiba seninle de 

tli11de, Sadiyeye giden göıe olduğu gibi benimle de 
~P•n bu evi Cemil baba- mektuplaşıyordu. Bana bir 
~•ndan kalan parasının son kaç defa İstanbula geliDce 

••1111 ile yaptırmııtı, içi dı- yazın Suadiye tarafind• 
••ıadan daha rüzcl, bahçesi oturmak istediğini bildirdi. 
1

'
11fin Ye ıiiılü idi. Suadiyede senin bir köşk ,,,.... 
Şık bir sayfiye evi ki yol yaphrdığıDı, köşkünün pla-

llbızıetini göze aldıktan son- nını falan biliyor. Eğer o 

r~ burada kışın da oturmakta köşkü tutabilirsem benimle 
hıç bir mahzur yoktu. bütün yazı geçirmeğe razı 

Şakir arkadaşı Cemilin olacağını da Uive etti Bili-
hu Yeni ve güzel evini ge- yorum ki sen kiraya ver-
lerek balkonundan denizi mezsin. Sana mal olduğu 
'-Yrede k . fiıttten biraz fazla vererek r eD. k b _ 

köşkü satın alma , ugun 
8 - Azizim Cemil, dedi. yarın Selma ile tanışmak is-
~ .ev tam benim istediğim tiyorum. işte mesele bu .. 

l•bı bir şey ! 
Hila Selmada gözün yok 

b' Ceınil güldü. Fakat Şakir ya!. Bırak, ben bu sene bi-
ırdenbire ona dönerek: raz keyif çatayım. Sen de 
~-: SoyJe bakalım, dedi. afiyetle köşkün parasını ye; 

• ••tersin bu eve? yahut bir mikdarile başka 
Ce111il hayretle on un yil- bir yerde köşk al, üst tara-

~Qe. baktı. Şakir ciddi idi. fını temizle .. 
d:lukatet evi almak istiyor. Cemil bir lihza düşündü. 

Selma göılerinin önüne gel-
h İlciıi de bekir, ikisi de di. Bu şişko arkadaıının da 

0"•rda olan bu iki arka- onu beçendiğini hatırladı. 
"•ıtıD ~akir çok para yap· Fakat kedisine ıecelerin uy-
bıı, zeagin olmuş, fakat kusuz geçmesine sebep olan 
•b-ıından mühim bir ser- karının lıtanbula gelince 

•ete konduğu halde bunu Şaldrle oturacatını biç dü · 
1't1Qiş, bitirmiıti. Şimdi pa- şüamemişti. 
taıaıdı. Fakat bu evden ay- - Somı var -
~laıak istemiyordu. Çünkü 
•nu da aatacak olursa ala-

t .. 
•rı parayı da kumarda yi-

~-•c:ek, ıene on parasız ka
•tıktı. 

Şakire açıkça anlattı : 
- Ben bu evi satamam. 
Fakat $akir güldti. Omu-

ltana vurdu: 

b - Canım efendim. Şımdi 
11 lilıırdıları bırak; kaça 

.. t•biieceğini söyle. Çünkü 
•e . 
1 
bın gllıel evinde oturacak 

Ok ve yay ta
şımak yasağı 

Oa altıncı asırda ingilte
rede neşredilen bir kanun 
Okıford üniversitesi halebe
sini ok ve yayla dolaşmak

tan mcnediyordu. Bu kanu""!. 
jngilterede henuı muteber-
dir. 

s yon u e -
teplerin mah

rukat ihti
yaçları 

Yatılı ve pansiyonlu tale
besi bulu o an mektc p ve 

enstitülerin ihtiyacı olan 
mekfılit ve mah1uk&l eksilt-
melerinc umumi vaziy< t do
leyısiyle talıp çıkm d ğını 
göz önüne alan hükumet, bu 
gibi mektep ve enstitülerin 
yalnız 1940 yılına münhasır 
kalmak şartiyle itiyaçlcırıuı 

pazarlıkla temin ctmel rini 
kaıbul etmi,tir. 

--o--

ADYO 
aberleri 
18.00 Program Vf.ı mem

leket saat ayarı 18.03 Müzik: 

Radyo caz orkestrası 18.40 
Müzik: Şarkı, türkü ve tak
simler, 19.15 Müzik: Sving 
Düo'su, 19.30 Memleket saat 
ayarı ve ajanı haberleri, 
1,.45 Müzik: Radyo İnce 

saz heyeti, 20.15 Radyo ga
zeteıi; 20.45 Müzik: Lucien
ne Boyer'in ptikları, 21.00 

si kanun u ek kanun li
yihasJ mecli ruznamesinc 
alınmıştır. 

Layiha esaslarına göre 
muamele vergisi kı;ınunuoun 
27 inci maddesi ile hakla
rında götürü vergi usulünün 
tatbiki kabul edilmemiş olan 

mükelleflerden muharrik 
kuvvetli iki beygiri ve işçi 

sayısı müessese sahibi ile 
birlikte onu geçmive~ tri
kotaj, pl<ıstik ıya, kuadu
ra kalıbı, ökçe, kese kağıdı 
terazi, baskül ve bunların 

montaj işlerini yapan sınai 

müesseseleri ve nüfusu 30 
bine kadar olan yerlerde 
bulunup muharrik kuvvet 
kullanmıyan ve işçi sayısı 

müessese sahibi ile birlikte 
onu geçıniyen boyahaneleri 

istedikleri takdirde Maliye 
vekaleti götürü vergiye bağ

layacaktır. 

--o--
Çocuk 
yüzünden 

Kaba soian sokağında 

abmet oğlu ali, oğlu niza

mettin ve karısı rukiye ara

larında çıkan çocuk yüzün-
den münazaa neticesinde 
mağdur mustafa eve sarhoş 
olarak geldiği ve eliai pen-

Müzik: Dinleyici istekleri, 
21,30 Konuşma, 21.45 Müzik: J 
Radyo orkestrası, 22.30 l 
Memleket saat ayarı, ajans İ 

haberleri, ziraat, borsalar ceresinin camına vurarak bi-
fiatleri, 22.45 Müzik: (Pi.) leğinden kesilmesine sebe-
23.25-23.30 Yarınki prograJD biyel verdiğinden suçlu ya -
Ye kapanıf... f kalanmıştır. 

............... (> ......... ~ ........................... .. 

~ 941 KOLONYASI i 
ı Bayram Hediyeniz Eczacı KEMAL K. ı 
ı AKTAŞ'ın bu yeni kolonyası olsun. ı 

i H iLAL ECZANESi f .............. , ...................................... .. 

Niçin yıldızları 
her e ce 2ör

müyoruz? 
Yıldızlar her vakit yerin· 

dedir. Ve mütemadiyen bi
ze ışıklorauı gönderirler. Fa
kat onları görmekliğimiz içia 
her vakit gözlerimiz kifi de
ğildir. 

Onları görebilmekliğimiz 

için gelen ışığın gözlerimize 
gelmesi lizımdır. 

Halbuki gündüz güneı 

ışığı yıldızlardan gelen ıtı· 

ğın gözlerimize ge:mesine 
mani olur. 

Fakat güneş tutuldugu za
man yıldızları glindiiz de 
görebiliriz. 

Geceleri yıldızların bazaa 
görünmesinin sebebi baıka· 
dır. 

Bulut, ıis gibi bazı mani
alar geceleri yıldızları rlr
memize mani olur. 

--o--
Hindistanda 
uzunluk 
ölçüsü 

Hindistanda Burmada 
uz.uolak ölçüsünün vahidi 
kıyasisi orta bir 1insanın 
güneı altında dinlenmeden 
katedebileceği mesafedir. 

\Jzunlukları bu vahidi kı· 
yaainin eczası ve ez'afı ile 
beıaplarlar. 

--o'--
Tütünden 

yapılan kiğıd 
Şimdiye kadar, tütüa, si

gara imali için kıyıldıktan 
sonra nebattn sap tarafı 11· 
zumsuz diye atılırdı • 0 

•-. ıat bugün yann kapı
._, gelecek. 

Ceınil bir şey anlamadan 
k~un Y6z6ne bakıyordu.Şa

ır hıiııidar bir gözle; 

Bugün bile bir Oksford 
talebesi ok ve yayla sokağa 
çıkmış olsa kanuni takibata 
maruz kalabilir . 

---o-- lzmir Gümrükleri Başmüdür
Havai adaları- lüğünden : 

Uzun tecrübelerden sonra 
İtalyan tütün fabrikaları ba 
saplardan kiıd yapmai• 
muvaffak olmuılardır. 

~ - Selma, dedi. Selma 
'itvk.,t. 

Ce111mn hayreti bilsbütün 
•rttı : 

011-PSeJina $evket ha .. Beni 
ı u •riate sanıyordum. Ne 
•rııın geldi? 

B Üç dört gün oluyor. 
b u kadını ikisi de bir se

e e9 vel Büyükadada tanı
:••lırdı. Yaşı yirmiden fazla 

1
.011Y•n bir dul. Biraz zen-
ı~e ?ir şen dul.. 
ş it ~aııl kendi evi ile ve 
IQ' itle bu kadın arasındaki 
.... •aıııebeti bir türlü anlıya
"411dı.. • 
iaa1ı 21 ıçin merak ediyor, 

•t bekliyordu. 
Şakir anlattı : 
- Canım, Selma Parise 

br · Fahri Işık 
11"1ir M k emleket h&1tanc11i 

l 01ıtlcen mütebauıaı 
Olll\)c 

)'Jtl •• •• Elektrik teclaviıi 
1
'· ikinci Beyler Sokak 

h Müfredatı Gümrük satış servisinin ilan tahtasında asılı 
DıD meş Ur listelerde yazılı muhtelif cinı eşya 71111941 Salı günü saat 

Etde edilen kiğıd lıem de 

iyi cinstendir. k 14 de açık artırma ile satılacağından taliplerin ayni gün 
ŞB r ISlı ve saaat ı2 ye kadar yüzde 7 ,5 pey akçelerini baımadüri- Bir müddettenberi Roma

da tütnn imalithaneleri bir• 
Havai adalarının son kra- yet veznesine yatırmaları aksi takdirde müzayedeye iştirak 

liçesi Liliakalani "Aloha,~ ettirilmiyeceği ilin olunur. 5603 liği tarafından tiltün kiiJ· 
dıoa basılan bir gazete çı

karılmaktadır . 
isimli şarkının bestekiridir. 
Hooolulu limanına bir gemi 
girdiği zaman rıhtımdan halk 
bu şarkıyı söylemek suretile 
gemıyı selimlamaktadırlar. 

Şarkı pek meşhurdur. 

KEÇECiLERDE 
Nezafetlyle ma,hur 

TEVFiK 
Paşa hamainı 

lzmiria en güzel Ye temiz 
hamamıdır. 

Bütnn lzmir halkı bayram
lık hamamını TEVFiK P A-
ŞA hamamında y•pacakhr. 

.... .,. ............ •o•• +'b ........................ .. 

--o--!Tayyare Sinemasında TEL: 3646f 
i F R AN sız c A söz L o ı Ok atan ken· 
iMo tekarlonu meçhul kadınıi dıni nasıl 
f AYRICA.: MIKI ve gayet gülünçlü Komik ve son gelen : 

: Y A K 1 N Ş A R K haberlerınde ~.'C:~~~az:~~; i alkışlar? 
i tesit ediyor - Y unaniııtana İngiliz askerlerinin ihracı - lngi- : Ok atmak ıporu elin 
: liz Ş11k ordularının düşman indirmekte olduğu son ha- l muhafaza edilmektedir. Eıki 
ı rekata ait hazırlıkları - Amerjka Cumburreisinin nutku ve ı bir logiliz adetine göre ok 
: İngiliz Hariciye Nazırının Şark seyahati· Uçan kaleler vesaire : atanın oku hedefe vorduta 
........ ,. ................ •••••••• .. •• .. •• ~........... zaman sırt üstüne yatar ae 
ı Bauram Münasebctile bu hafta da programımızı Çar- ı kendi kedjoi ayaklarını bir:_ 
ı şamba güaü değiştireceğimir.den bu ZENGiN 2 
ı programı görmek fırsatını kaçırmayınız.. , ı birine vurmak ıuretile alk11· 
..- ..._.'" ............................. #••-••••-•••·---·-~- lar. 

~~M-1 ... L-Ll-.P;ıma .. 1'~Y-A_N_G__.Ô~0Blllilll·İ~i:°·E .. T_L_E_R_IN-I-ZI~~(S~A ADET) 



SAHiFE C 

1 HiZMET .1 

' Müdtl leri 
'I 
•
1 Arttırıldı 

Londra - D. N. B. Mos· 
kovadan öğıondiğine göre 
er ve erbaşların ordu ve 
donanmada hizmet müddet-
leri dört ıeneye çıkarılmış
hr. 

--o-w--
Fransanın 
Fevkalade 
Komiseri 
Loadra, A. A - Royteı 

bildiriyor : 
.$ama varan Frans mo 

ı Lübnan ve Suriye fevkalade 
, komiseri bey natında ilk iş , 
4 olan Suriye ve Lübnanın yi
' yecek maddelerinin temini
; ae çalışacağını söylemiştir. 

--o--
f\lman 

. tayyareleri/ 
Londra (A.A) - Hava ve 

1 dabjli emniyet nezaretinden 
ı tebliğ: 

Bugün gündüz münferiden 
ı uçan düşman tayyareleri in
' gilterenin ıark mıntakasında 
ı pek az noktalara bomba at-
mışlardır. Bu bombalar iki 

ı yerde bazı hasarlara sebe
biyet vermitir. Yaralılar da 

1 pek azdır. 
---o---

(ilalkın Sul) 6 - 2 i•m ki••• 1941 

dün una~~I y _: Matbuat hülasaları ::~~l~y~ty~;~ (~ı~!~L~ 
lard 200 esir Al~~~sbava kuvvetleri fesinde mühim Zabıtaya ~ar-

ald ar it 1 d tenzilit ya şı 2elmenın 
-Ba,tarafı 1 inei sahifede - a ga a ) • SODU 
tebliği: İngiliz bava kuvvet- Palih Rıfkı Atay pı ı Or • Kemeraltında enver oğlu 
ferine mensup bombardıman O kadar hazırlıklar ve Basra yolile yapılan nak- kimuran özekman sarhoı 
tayyareleri Etbasanda yolla- iddialardan sonra, bu yardı- liye üzerinde azami kolay- olarak ege birahanesindeki 
rın iltis k noktalarıt?a ve ma muhtaç olmak, İtalyayı laklar temini için görüşmeler şahısların istirahatlarıni ıel-
diğer askeri hedeflere çok mihverdeki beraberlik rüt- yapılmıştır. Şimendifer .tari- bettiği karakola şikayet e-
muvaffakıyetli bir hücum b d • 1 feleriode her üç devlet tara- dilmesi üzerine suçlu geti-esin en ve onun ımtiyaz a-
yapmışl rdır. Bütün bomba- fındaa yapılan tenzilattan rilerek hakkında muamele rından mahrum etmiştir. 
lar şehre düş ve büyük sonra, alakar nakliye şirket- yapılmak suretiyle zabıtaya ha 
bı'r vangın çıkararaL s"ıyah Tevazu ile f şizm ideolo- 1 d k h kk 

J K eri e nakledecekleri mal- aret ettiğinden suçlu a ın· 
bir duman .sütunu yüksel- jisinin nasal imtizaç edebi- Iar üzerinde zami tenzilat da muamele yapılarak mah-
miştir. Alınan fotoğraflar leceğioi merak etmemek, yapmük kararını vermişler- keme neticesinde 2 ay ha-
bioalnr üzerine tam isabet- hele~ bir iki ayda Süveyş, dir. pislik ve 50 lira da para 
ler vaki olduğunu ve müte- üç günde Selinik fetihleri D cezası verilmiştir. 

iğer taraftan, deniz yo-addit yaogınhr çıktığını gös- ile oyalanan İtalyan halkı 
termektedir. Bütün bu hare- üzerinde alman kanat sesle- Jile l:Sasradan yapılan nakH-

ka~ta ı"ştı'rak eden tayyarele- yatta da alakadar deniz rinin nasıl bir tesir yaptığını k 
rl'mı'z u-slerı·ne do"nmüşlerdir. k umpanyaları tenzilat yapa-düşünmemek müm ün mü-

Atina, A.A _ Royte:in dür? caklardır. Bu suretle harp 
muhabiri bildiriyor: Elbasao sigortası primi dahil olduğu 
civarında iki taraf arasında Alman zaferinden biç bir halde, Basra yolile yapılan 
topçu ateşleri devam etmek· hissesi olmıyan İtalya, ıimdi, ticari nakliyat asgari bir 
le beraber büyük bir mu- sadece kendi müdafaası onu tarifeye inecektir. Yapılacak 
harebeoin baılaması bekle- yardıma çağırarak, ikincili- tenzilattan sonra son bir 
niyor. Yuan kıtalarının ma• ğin bütün külfetlerini ve İm· ay içerisinde büyük bir in-
neviyab pek mükemmeldir. dadın bütün borçlarını kabul kişaf göstermiş olan bu 

Göricede normal hatyP.t etmiştir. yolla yapılan nakliyat bir 
baı1lamış ve yiyecek madde- kaç misli artmış olacaktı. 
lerin gelmesi halk üzerinde 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Yunanlılar sebil bölgesin
de 100 esir ve şimal cep
hesinde de dört zabitle 150 

Taşla 

Yaraladı 

--o--
Bir kadın 
iskeleti 

--o--
Hakaret 
etmiş 

Keçecilerde Anadolu otel 
kahvesinde Mehmet Huluıi 

oğlu Naci Dağastanlıoğlu, 

aralarında çıkan münazaa 
neticesinde Kasım oğlu 
Kamber Başdemiri liaanen 
hakaret ettiğinden ıuçlu 

yakalanmış ve hakkında 
muamele yapılmıştır. 

--o--
Kadın 
Dövülme~ 

esir amışlardır. 

• Bozula yollar 0---

ya uılıyor Tokyoda hava 

Sürmeli sokakta Ha.sac 

oğlu Sabit: Ali oğlu Mus

tafa, Mustafa metresi 18 ya

şında Remziye ve gece bek

cisi lbrahim, Remziye ile 
metresi Mustafanın üzerine 

hücum etmiş ve m ustofanın 

başından hafif surette ya
ralanmış ve atılan diğer bir 

taşta gece bekçisi ibrahime 

tesadüf ettiği ve hafif sur 

surette yaralanmış' ve suçlu 

yakalanmıştır. 

Menemenin Emiralem ci
rında Kayıkbaşı mevkiinde 

Gaziler mahalleıinde Ah
met oğlu Hüseyin Yılmaz, • 
aralarında çıkan münazaa 
neticesinde Ahmet oğlu Hü
seyin, Hüseyin karısı Emine 

' Gediz ve Bakır çayın fe- h••cumJarına 
1 yezandan Menemen ve Ber- U 

baısız ve kolsuz bir insan 
iskeleti bulunmuştur. 

Yapılan tahkikatta bu ka

dın iskeletinin Gediz suları

nın getirdigi anlaşılmıştır. 

ve Hüseyin kızı Litifeye 
darp ve bıçak teşhir etti
ğinden suçlu yakalanmış ve 
hakkında muamele yapıl· 

! gama şoserinde 135 metre- karşı 
lik kısımda husule geldiğini 

i yazmııtık. 
' Sular şimdi tamamen çe-
. kildiği için bugünlerde ge
rek şoseleriı:ı ve gerek bo
zulan köprülerin hemen ta
miri için Nafi fen heyetleri 
tarafından keşifler yapıla-
caktır. 

Memleketin üç büyük ha
yır cemiyetine ayai zaman
da yardım fırsatı her zaman 
ele geçmez. 

Kurban bayramında kur
: banlarınızı Hava kurumuna 
1 vererek bu fırsatt n istifade 

edebilirsiniz. 

Tokyo (A.A) - Hava hü
cumlarına karşı Tokyo bele
diyesi dört park içiade dört 
büyük sıgınak yapmağa ve 
itfaiyenin kol yca iş göre
bilmesi için Tokyonun dar 
yollarını genişletmeğe karar 
vermiştir. 

TuR iYE 
ŞA LOSU 
iZ MiRDE 
Meşhur Türkiye Şarlosu 

Ahmet Gülgeçen lzmire gel
miştir. 

--o·--
Eve taa ruz 
lkiçeşmelikte Musa oğlu 

Osman Şenaytaç sarhoş 

olup bili sebep Ahmet oğlu 

Mustafa ve lbrahim kızı 

Süheda Şentutarın evine 

taarruz ve hakaret ettiğin

den suçlu yakalanmııtır. 

mıştır. 

Otobüs araba- 0
--

a t ihtiyara hür-
y çarp 1 met lazım 

Gaziler caddesinde Rif at 

oğlu Faik ıdaresinde bulu

nan 407 sayılı belediye yol
cu otobüsü ile konaktan 

kemere gelirken tek yük 
arabasının arka !nsmına 

çarparak araba içinde bu
lunan Yuda oğlu Baruh ile 

ibrahimin el ve başlaundan 
hafif surette yaralandığından 
su.çlu yakal nmıştır. 

Kitipoğlu 53 ünncü so
kakta AH oğlu Bilil arala
rında çıkan münazaa neti
cesinde üzerinde bulundur
duğu çakı bıçağiyle Halim 
kızı 50 yaşında Kübra Me
rala üzerine hücum ederek 
bir takım kötü özler ıarfet
tiğinden suçlu yakalanmıf 
ve b1kkında muaamele ya· 
pılmıştır. 

Türk sinema ılığını en muhteşem zaleri 
ELHAM A 

Si · EMAS BAYRAM iN birinci gününden itibaren 
15 ıenedenberi IPEKfiLN Stüdyosund yapılmış olan 1' filmin bütün masrafları kadar büyük fedakirhklar göze alınarak yaratılan yirminci Türk 

filmini, zevkiıelimi yükıek muhterem izmir halkına iftiharla takdim eder. 
MEVZUV : Dedelerimizin ninelerimiz , onların annelerimize, annelerimizin bize ve nihayet bizim de minilerimize dizlerimizin dibinde tatlı tatlı an

lattığımız Efsanevi Şark masalından alınmış zevkine, güzelliğine; musiki ve şarkılarının nefasetine asla 
doyamıyacağınız harikulade şahane bir SANAT ve DEHA Abidesi 

K H VE C i GÜZELi 
ejisörü: Ttbk tiyatro hayatının en • büyük sauatkirı Musiki : Türk musikisinin en bftyllk bestekirı 

ERTUGRU UHSİN I SADETTiN K ,\ YNAK 
aa, Rollerde MÜNiR NURElTIN - HaZIM 

T ALAT-NEZIHE-NEVIN SEVA-PERIHAN-BEHZAT-SAMl-K1Nt 
Ayrıca: Fevkallde bayram iliYesi: Renhli Canlı Resimler Seanslar: Bayramda: 10-12-2-4-6 8-10 da baılar 


