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~ 

~~~ilerini denizlerde oldni'ıı Kad r ıemalarda da dolaıbrmak lizım gelmektedir. 
1 lıl-bk ".•r•Jarda, deryalarda ve bilba11a havalarda hakim yap mıyanların, boyun) "-ı 6 ıtııyet ve esaret zencirine daha şimdiden alışhrmaktau başka yapacakları 
'ıta-i:•ıtııı demektir. Vakit ve fırsat varken hava gemilerinin bombalarına karşı 
~'ıaıı •e bilhassa onlara aslanlar gibi ve ölüm saçarak 11ldırmağa tam minasiyle 

• 
'1e\'j bombalardan koru 
Per sıinak ar nasıl 

ma yol ar • Si
o acak ? 

~:ıı mühim noktalar. 1 Haz·randa 
şey tamam olacak. 

ke, tahta ve saire ile tak· 
viyc edilmeli ve su birikin · 
tileri için de bir tarafında 
çukur olmalıdır. . 

Siperler duv r' veya bina 1 

1 

Kazılan yerlerde su çıkar· 

sa, siperin bir kısmı bir 

metre kadar kazılac k ve 

bir metre kadar kıamı da 

imli ıuretiyle kum torpcla

riyl~ vücuda getirilecektir. enkazından milteesair olmı· 
yacak kad r uzakta yapıl· 
malıdır. ~ - Devamı 2 inci sahifede -

iAnavatan mu-1 

hafızlarının se· 
nei d . .-vri esi 

Loudra, (a.a) - Aca va· 
tan mubcfızlarının senei 
devriyeleri Çarşamba günü 
Loadrada tes'id edilecektir. 
Bir senedenberi talim görıan 
ana vatan muhafızları oıdu 
ile de müıterek manevra 

yapmıtbr. Şayed lngiltereye 
karıı bir iıtili teıebbüaü 
olursa lngiltereuin her tarafı 
birer kale olacaktır. 

nokta temyiz edilebilir: 
1 - Sovyetler birliği ile 

bilarafhk paktının imzası. · 
2 - Tayland - Siyam ile 

Hindiçioi araıinda barıı 
aktı. 

Si 2Bpor 
onferansı 

- --
Yakında toplanacak 
Londra (a.a) - Yakında 

Singapord bir konferansta 

Amerika, Çin, lngiltere, 

ÇuDgking, Hollanda ve Si

yam mümessilleri bazır bulu· 
nacaktır. 

Lüks çorap 
derdi! 

- Bu ipek ço
rap meselesi hal· 
ledilecek? 2 li
raya alınan bir 
çift çorap bazan 
2 dakika sonra 
sökülüp gidiyor! 

Burün bunun 

OZVELT 
---o--. Am~!.kadaki j 

ıtaıuan gardım teıok- Çarşamba günü nut-
külleri kapatıldı konu söuliuecek 
Vaşiogtou, (e.e) - Nev

york Taymis gazetesinin 
y zdığma göre; Kordel Hal 
iki Italyan yardım teşekkü· 
lünüo iptalına karar vermiş
tir. Ve bunl rıa iane topla· 
malarıds menedilmiştir. 

--llilll--
Polonya şve
kıli Lond a 

döndü 
Londra ( a.a ) - V aşing· 

tonda bulunan Polunya baş
veidli Şikoski Amerikadan 
lagiltereye gönderilmekte 
olan bombardım n tayyare
lerinin birisiyle Londraya 
dönmüştür. 

Amerikada elyevm sanayi 
işlerinde çalışan beş milyon 
Polorıyah mevcuttur. 

----o----

Vaşington (a.a) Lon-
dranın vabıiyane bir ıekil· 
de bombardıman edilmeıi 
Ruzveltin Çarşamba gün& 
söyliyeceği nutukta mevzu· 
ubabı olacaktır. Nutukta 

Amerika 
• Ruzvelt IDgiltereye yapıla

Hınd cak yardım bakkındada izahat 

denizine bir 
filo gö derdi 

Nevyork ( a.a ) - Maruf 
muharrirlerden Terson ile 
Kallenin Nevyork Deyli Mi
rok ıazeteıinde yazdıklarına 

göre Hint denizine bilen 
bir Amerik n deniz filosu 
gönderilmiştir. 

Matsat kızıl denizde müte
yakkız bulunm k, Alman ve 

Japon gemilerinin işbirliği 
yapmalarına mani olmak ve 

logiliz babriyesini munzam 
vazifelerden kurt rmaktır. 

Bulgarlar 80 bin kişigi 
mecburi gol ameleliğine 

tibi tutacaklar 
Sofya (a.a) - Trakya ve 

Makedonya d~mlryoltarının 
bağlaom&111 ameliyatın baş· 
lanacaktır. Bu yolda mecbu
ri işe tabi 50 bin amele ça
lış cak ve ayrıca 30 bin 
amele de yeni yollar yap • 
caktır. 

vermesi muhtemeldir. 

--o--
INGILIZ·A vcı-

~ 

LARININ 
Gösterdiii 

muvaffakiyet 
Londr , ( a.a ) - logiliz 

avcılarıaın iÖstermiı olduğu 
muvaffkkıyet bütün cibaaı 
alakadar etmiıtir. Dokuz 
gecede 91 tayyare düıüriil
müıtür. Nisan ayında dUıl
rülen 90 tayyarede rekor 
teıkil etmektedir. Bu vazi
yet Alman pilotlarının ma
D viyatıoı bozmuştur. 

Belki Almanlartn Britanya 
üzerine hücum yapmaktan 
vaıgeçmcleri de muhtemel
dir. Almanlar vızgeçıeler 
bile lngilizlcr hücumlarına 
devam edeceklerdir. _ ... __ 
Mareşal 

Vişi (a.a) - Bir müddet· 
tcnberi iıtirahatta bulunan 
Mareıal Peten Vişiye dön· 
mllıtür. 

3 - Çin - Japan harbi
nin tHfiyesi mak1adiyl dip
lomatik ve ıiyaıt tazyik. 

çareıini bulamıyanlar, belki yarın ayaklaruıa giyecek çorap değil, ayakkabı da bulamıyara 
yalın ayak iHmek mecburiyetinde kalacaklardır ... 

• 



lnonü zaferleri •• ·mu-
nasebetile yapılan 

büyök merasim 
--o---

Ankara - Bozoyükten verilen malümata 
ıöre laönü zaferleri müaaıebetile yapılan 
bilyük meraıime Ankara, lataabul, Bilecilr, 
Barıadaa ve diğer mıntakııf.,dan gelen 
laeyetler iştirak etmitlerdir. Binlerce kitinin 
lauzuruyle yapılan törende ıöz alan hatipler 

· •• fena tartlara rağmen Türk ün en büyük 
. zaferini yaratan, milletin makiis taliiai 
ı yenen laöallye Türkün ebedi bağhbğını 
J bildirmiılerdir. 

Ordu marııaı müteakip, IDönü tehitleri
DİD mukaddeı hatıralarını tiziz için matem 
havaıı çalınmıı ve bir maaga asker tara

fından havaya ateş edilmHini müteakip 
1 meraıime nihayet verilmiştir. 

1 -o--
1 

ı •Hamidiye mektep se-
~finesi seyahate çıktı 
1 --o--

1 1 Heı ıeae olduğu gibi bu senede Heybeli 

1 deniz liıeai mezunları Hamidiye mektep 
1 

J ıemiıile bir tetkik seyahatine çıkmıılardır. 
Bazı limanlarımız ziyaret edildikten ıonra 
tekrar lıtanbula avdet edilecektir. 

_OOITORUN KÖŞESi_ 

Balıklarda insan beyni 
keşfolundu 

-2-

Dimağın birinci ıekildeki faaliyeti Ref · 
lekaeıler yani akıülimellerdir ki, uyuyan 

bir adamın ayağını gıdıkladığınız zaman 
ayaamak1111n onu çekm&ıini temin edett 

aln&llmel buna bir mi1aldir ve balıklarda 
bayle ıuursuz akıülimeller vnrdır. 

lkinciıi: Fikirler ve hatıralar arasında 
milnasebet temin etmek kabiliyetini, yani 
:bizim eskiden .. T edaii cfkir" diye ifade 
ıattiiimiı A11ociationı ci 'idecı kabiliyeti ki, 

1 

balıklarda da bunun mevcut olduğunu aşa
tıdaki miıaller göıterecekhr. 

Üç&ncüaü: Eo uzak meaafefere ve pek 
lıarapk tekilde aeyahatler yapmak imkinı 

ilr ld, bu bal in1anlardan baoka biç biı 
11ahlu1da müıahede edilır.emiıti. Hayrete 

i ıayıa misallerini ınc.k br hklar vermek· 
:edir. 

l Dörd~ncü çeşit ; dimağ faaliyeti de he
! 'ecan izhar etmek kabiliyetidir. 

t Ruıyanıa Kamçatka yarım adaııadak 
' ılı ırmakta doğan balıklar Okyanuıu re 
r ·erek d6md0z bir bat üzerinde Alaıka 

i . 

•rım adHına kadar gidiyor ve oradan 

k: ıkrar ayni yol üzerinde d 3aı~rek doğdukf: ın ıalara avdet ediyorlar. 
zı 
lı Bu mü~abedede AIHkada ağla tutulup 
le allanna niıan konduktan sonra tekrar 

dı ıbverilen balıkların Kemçatka balıkçılara 

IU1rafından daba serpilmiı bir halde avlan· 

m Hf olmalarile bir çok defa tecrilbe edil
A aittir. iki yıl mesafelik seya batkn sonu 

ib lıtın tekrar vıtanı olan ı ulart bulmuş 
V ı maıı nı ne ile izah edebili11iniı? 

f; Amerikanın FJoridı 1abillerindeki ırili ak
a r•a do,lan yılan balıkları doj'u doğanaz 

••; ,.1ıate çıkarlar ve üç biu mil mesafe 

ce aNk doğru Avrupta ırmaklarına g~lirler, 
Jı ayalaat iç ııne alreer. 

- So11a oar 

(AXlRIN Sl!siJ 

. 
- .Şehir Haberleri _•m _ 

Hava 
zır 

tehlikesine karşı ha
bulunmak lazıındır 

(Baıtarafı 1 iaci :sayfede) 
Evlerinde musait yerleri 

olmıyanlarla, iş erbabına 
mabsuı olarak Belediyece 
umumi sığaıklar vücuda ge
tirilecaktir. 

Dikkat edilecek noktalar: 
A - Zehirli gazların de· 

lik ve çatlaklardan içeri gir
memesi için m üıait ise evin 
en fazla rilzgira maruz bu
lunan tarıf leı cib edilmeli· 
dir. 

B - Sığınak içinden ha· 
vagazı, liğım ve ıu boruları 
geçmemelidir. 

D - Sığına ğıu giı iş yeri 
evin içeriıiaden olmalıdır. 

D - Sığınak olacak yer · 
de gireceklerin sayısına ye
tecek kadar bava bulunma
lıdır. 

(Bir adam sığınakta 0.80 
veya bir metre murabbaı 
yer kaplar ve bir adama üç 
metre mikibı bava be111p 
edilir.) 

E - Aile sığınağı olarak 
ıeçilmiı olan yerlerde tahripl 
bombalarına grız ve yaosrına 
karşı icap eden tedbirler 
ahnmahdır. 

F - Sığınak methalinin 
tıkanması halinde enkaz 
arasından çıkabilmek için 
kazma, kürek, balta, deıtere, 
keser, çivi ve tahta gibi 
bazı lüzumlu malzeme de 
bulundurmalıdır. 

G - ilk ıı bbi yardım 
malzemesi ·otar .ık ta pamuk, 
tentirdüyot ıugı gibi mal· 
zemeler de unutulmamalıdır. 

H - Kapalı kaplarda içi · 
lecck ıu, yiyecek maddeler 
bulundurulduğu gibi hastalar 

ve çocuklar için de süt 
bulundurmalıdır. 

1 - Çocuklar için kapalı 
oturak bulundıumahdar. 

J - Sığınaklarda elektrik 
mevcut değilse, petrol lim· 
baıı kullanılmalıd11. Elektrik 
cep fenerleri kullanılmalıdır. 

GAZLI BOMBALARDAN 
KORUNMA ÇARELERi 

Maske kullanmak esas 
olmakla beraber. muhtelif 
gazlı bombalardan tahaffuz 
çareleri şunlar dır: 

Gözyaşı bombaları: 
Bunlara kuşı binde 22,S 

niıbcthıdc karbonat mah
liılü kullanılır. Gözleri el 
veya mendille silmemek, bu 
mablüle batırılmış pamukla 

·ıilmek ve rüzgira karıı 
durmak lizımdar: 

A kıırbct bombalt1r: 
Çabuk tedbir ahamadığı 

takdirde inHnı zehirler. 
Temiz yere gitmek ve he· 
men ilk sıhhi yardım mer
kezine koşmak lizımdır. · 
Boğucu gazlar: 
Kan kusturur, musap olan

lar hemen arkası üstü ve 
yarı otu· ur vaziyette sıhhi 
yardım merkezine gönderil· 
melidir. 

Öldürücü gazlar: 
Kanı zehirler ve dimağa 

tesir yapar. Acı badem gibi 
kokar. Zehirlenmeleri temiz 
havaya çıkarmak, oksijen 
koklatmak, ıuıı'i teneffils 
yap.nak ve hemen yardım 
merkezine göudermek icap 
eder. 

Yakıcı gazlar: 
Ağar ve günlerce toprak 
(Sonu 4 üncü Hhifede) --------- ---- ----·--------- . 

Avrupa yüksek s~n'atlar 
mektebinden diplomalı 

(Kazım Sangüder) 
Kemeraltında Meserret oteli karıısında (67) numarala 

mağazasında eu ıon modaya uygun kadın - erkek elbise~eri 
dikmek ve mevsimin modern komıılar satmak ıuretıyle 
müıterilerin memnun etmektedir. 

!ELHAMRA Sinemasındaeugüa i 
ı Biltlin ömrü boyunca dünya medeniye.tine binlerce ve ı 
: binlerce bariküladelikler hediye eden cihanşulilul mucit • 
: THOMAS EDISON'un hakiki h yatını takdim eden ı 

f EDisÖN;~~·ikolGEN'ÇLıGı i 
'ı Bışrollerde, yaıı küçük dehası büyük ıanatklr Mickey l 
ı Rooney tarafından hayranlıklar içinde kalacağınız güzel- S 
ı liklerle dolu emsalsiz bir fılm ı 
ı Seanslu bergün 1.30·3·5·7-9 c umamartesi, pazar 11 de ı 
:Dikkat: Haftanın bütün günlerinde ilk ıeanslar UCUZdur.ı 
ı Fiy.ıtlar: Birinci 20, Balkon 25, koltuk 30 kuruıtur. ı 

BU HAFTA • T so d TELEFON:: i a~yare ınemasın a 3646 ı 
ı DourlH Fairbanks Jr - Joan Beanet'ia ı 
ı Yarattıkları emsalsiz, fevkalide maceralar dolu aşk fillllİ t 

iYEŞIL CEHENNEM! 
i lgrıca: Aşk Kurbanı FEı?J~ı~oEL i 
ı Matineler: 3 30-6-8.30 cumarleti gilnO 2 pazar aluü ı 
t 1 de ill•e •Haılar.. 1 

Trenle 
bugün 

12M•~ 

ikinci kıJll' 
Adapazarı· 

na 2itti dol' 
lıtanbol - Kendi i•tekleril~ A;• fi~· 

gidenlerden bir kafile bug6a ılk d~~ 
rak Haydaıpaşadan trenle se1ke 

1 Jt"" 
Kafile saat 12,30 da Haydarpa1ad••0,bl 
ket etmiıtir. Bu kafile yelcuları111 ..,4' 
den lzmite kadar olan istaıyool~r; filv ~ t 
gidecekler teıkil etmiştir. lkiocı 1~J' t 
yarın tarenle Adapazanna ve b• 
gideceklerdir. 

--o-- d' .~ 

l 94 l lzmir fuar~~_.-. , 
lzmir Eoternaıyonal fuarının açı\'•~ ~ 

yaklaşm.sı münaaebeti~e ~icarel d•ıJf . ' 
tarafından bütüo Türluye tıcare~ ~ ı''' 
ticaret müdüı lüklerine bir tamı~ ,;/ , 
rilmiş ve lzmir fuarına geaiı bır 
i,tirikleri iıtcnmiıtir. ret ,ll_ 

Fuarda 1ergi sarayı içinde Tlc• b 
lan için geniş daireler ayrılanı '~ rll• 
ticaret odalerı tarafından sılSD ; 1., 
muhtelif mahıul ve eşya için ıt•• 
cuda getirilmesi kararJaıtarılmııtir. 

- ..... o-- • 
Spor Haberlet~ 

lıtaabul - Fenerbahçe ikiye .k ~,ti 
aayı ile lıtanbulıpora, Beıiktaı~ils•~~ 
üç sayı ile Galataıaraya galip gellll

1 

FAYDALI BiLGiLERi: ' 
SiAKE 

Kuru üzüm ve şar• t 

tan nasıl yapılır?~ 
d•~JJ Bazı okuyucularımız kuru 811111 1"'~ ' 

taıaptın nasıl ıirke yapıldıiını to~08~ e. 
Evveli ıunu ıöyliyelim ki; kuru ~,it 
ıirke yapmak zannedildiği kadar 

iı deiildir. J••••; 
Sirkenin en iyisi ıaraptao yıP 14et 

Fakat bu da pahalıya mal olur· 
tanını öa tarif edeceğiz. ,it~ 

Sirkenin iyi olma11 için yalaıı d•'· _ ~ 
mahsus ve ağzı açık bir fıçı fiııdJ I•''~ 
fıçı içeriıine (ıirke ıaraptan yapı ol~~ 
on litre farap atmalı ve aiı.~ .•çıkbif iP'. 
bırakmalı. Bir hafta sonra ıçıoe bit ~ 
ıarap ilive etmeli, bir hlfta soar• ~ .. ., 
daha Fıçının üçte ikiıi dolu11c•Yd'r ,J:!Y.ıı . 1 • 
her hafta birer litre ıarap atmah 

1 
, 

şarabın atıhğından iki hafta ıoo~·Ur· .1 
sirke olmuştur. arh k kullaaı!• ~ilıt"..I 
fıçıdan her sir.k.e ah~ışta •!01 ir .,,,,, 
ıarap ilive edıhrse ıırke hıç b ~ 
bitmt z. ok :J 

Karu Uziimden sirke: Bir boÇ ~ 
kuru üzümü makineden geçirerek lı lf!'A 
ve on kilo ılık ıla içinde karııtırar~ '~ 
malı. Su ılık olm1ıhdır, eğer ıı~. bif 
tebımmür edemez. Her iki gilD • ,,J 
mabhitu karıohrmalıdır. . ı•~,( 

Bir hafta ıonra ezilen Oıümlerl 'I' ~~el' 
ı6zmeli ve suyu açık ağızlı bir, fıç~_,,t' 
malı. Eğer kabilse fıçı mate:lıl d,f' 
ve temiz bir yerde durmabdır. bef -~ 

Bundan da ıirke ahnclıkç• la~ ,r 
ayni miktar mAineden çekile.rek );dit• ~ 
ezilmiş üziimün suyu illve edı)llJC 1,;~, 

Bu sirke ne miktarda yapıl.ır•:0ç11~ 
nis i:ı eti daima 10 kilo suya bır _..,~ 

il.uru üziimd6r. i 1•?. 
Daha mal<hul olan beyaz ıirke1 ,,ı /. 

için ecza depolan ada satılan (o01' ,ıı,!!,nl 
d•n bir miktar almalı, bnna yık~111 ,,ır
bir f anili paı ç111 vo ilzerine (ooır _; 
koymalı e ,,. 

Huniyi bir ıiıeye oturtmalı • 111,ı~ , 
evde yapılan sirkeyi akıtarak ıO~r -~ 

Sirke ıayet açık renk olur. 9 
de ıGneıt• kalır•• bembe1aı •1°'' 



lAYY 
(HALKlN SESi) 

G Mi 

Dalmaç 
garip bir 

ada 
adet 

Adriyatik seıhilinde Dal· 
maçyada garip bir iidet var
dır. Bureda bir delik nlı 

genç bir kızla nişanlandığı 

za111an kıza hediye olanak 
çiçek, yahud şeker yerine 
sakalını gönderir! .•. 

iki t raf arasında söz ke-
silip nişan resmileştikten 

sonra delikaniı, nişanlısını 
ziyaret etmezden evvel evi

ne gider. Burada bütün ar
kadaşlara toplaur. Litifelcr 

ed~rek ... u Jhhİır ve içlerin· 
den biri delikz.nlcyı bir i · 
kemleye otuıtarak yüzünü 

sabunlar, usturayı :dar k traş 
etmeğe başlar. 

Traı cderkeu çıkac kıl
lar işlenmiş bir keten beze 
silinir. Traş bitince bu bez 

katlanır ve bir t .psi içine 
kanara~ gecç kızıo evine 

gönderilir ve kız evinden 
gelen be:z. merasimle k rşı
lanır, bunu getirene b~bşiş 

verilir. Dalmaçya lröylülcri 
arasında nişanlının sakalı en 

büyük uğur sayılır. Genç kız 
bunu daimi surette saklar. 

9EY
LUL 

rat 
deposu 

H~r cios baharat, Tuva
let eşyası, kumaş ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 

boya, Zaçyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatlcr normal 
kalite ekstradır. 

a-Beş yaşına 
dar i ·imsiz 
Japonyada çocuklar beş 

ysşıoıı kadar isim iz yaşar· 
far. Anneleri. babalan on
lara isimleriai beşinci yaı 
dönüınüııde koy rlar. 

Dövme merakı 
Bugün Londrada en çok 

iş yapE.n adam Jori Baıettir. 
Bu adam, fosanın cesedi 
üzerinde biç bir zamen ~mn
miyen dövmeler yapıyor. 

Basetio atclyesi, Londra
nın Denizciler mah liesinde
dir. Silah altına d vet edi
len logiJiz bahriyelileri, ebedi 
bir sadakat ni§ nesi olak 
üzere gevgilılerinio, nişanh

larıntll ve ze•celcrinin rcsim
leriı.ıi, y gpğüslerine veya· 
but koll&rın h kkettiriyor· 
Jar. 

Ötedenberi denizciler ara
sında moda olao dövmeler, 
hnrptan ııonra daha ziyade 
taammüm etmiştir. Dövme 
mütehuıısı olan B set, avuç 
dolun paralar ka:z.2ntyor. 

Satılıktır 
Alsancgkt Fransız hos

tabaneıi karşısında Mesu
diye caddesinde iki kat 
üzerinde 9 oda veı ban)1ol rı 
mutbakları ve aitındo eski 
rakı fabrikası sıetıhktır." 
Arkasında ve önünde bab· 
çesi vardır. No. 3-5-7 

lstiyenlerin karşıdaki bak
kala müracaatları. 

Mezarhkbış> eski rnobke
me caddesi şekerci karşı-
sında No. 485 Berber Eıdo
ğanıa üst katında Bayanl ra 
mahsus 9 ayhk öndüle maşa 
manikür vesnir mev iın tu· 
va,dlt ı i müt•lhassıs bayan 
Samiye tarafındsn yapılmak
tadır. Fiyatlar rekabet ka
bul etmiyecek derecede eh
vendir. Bir tecrübe kifidir. 
4-10 T elefoa 2818 

• 
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O DOGU LU 
Ihtıy tlar yak nda talim mak
sadile askere çağrı •acaklar 

izmir Askerlik Dairesinden: 
1 - 330 doğamlu her 11nıftan ihtiyatlar yakında talim 

maksadiyle askere çağıracaklardır. 
2 - Bu doğ'umlu ihtiyati rıo hangi gün şube merkezin

de foplanacakları ayrıca ilin ve şubelerince kendilerine 
bildirilecektir. Sevkedilmek için verilecek emri beklemeleri 
ve şubeleri mınbkal rından bir tarafa ayrılmam )arı ilin 
olunur. 

Ya ala ak 
lkiçeşmelik Karaman 210-

k ğında lbsaıı oğlu 26 ya
ş ada gardifıen Şüayip sar
hoş olduğa halde nişanlısını 
görmek istediğinden arala
rlDd& ·çık n münazaad Bo. 
Şefikayı başından ve Ahmet 
kııı Sıddıkayı kolundan bı
çakla yaral dığından yaka
lanmıştır. 

ılspanya gaze
te eri neler 

yazıyor 

Esrar bulundurmak 
Peıtimalcıluda Mustafa 

oğlu Saadettioin üzerinde 

25 santigram esrar buluna
rak a.hnmışbr. 

§ Mutaflar ç rşısında Hü
seyin oğlu Hasanın üzerinde 

35 santigram esrar buluna
r k alanmıştır. _ _. .... __ .. __ 

• 

Sisam Ad sı 
Almanların Sisam adasını 

da işgal edeceklerine dair 
bir şayia var. Diğer isimleri 

Samos, Samo, Syssam olan 
bu Eğe adası, Anadoluoun 

g rp sahillerinden Küçükbo
ğ :z. gibi pek dar bir boğ zla 

aynhr. 468 kilometre mesa· 
haıtı, 85,750 nüfusu vardır. 

Adada 1440 metre irtifa
ında Kerki ve 1125 metre 
irtifaında Ampelos dağları
nın bulunduğu iki silsile var
dar. 

Sahiller haylı arız hdır. 

iklim kuru ve canlandırıcı
dır. D ğlar servi, çam ağaç-

larile kaphdır. Adada mer

mer tabakaları arasında ma

denler mevcuttur. Ovalar ıon 
derece müobittir. 

Di hassa hububat, taze ve 

ku~u üzüm, zeylin ve incir 

istihsal olunur. Sisamln liıüm
leri çok meıhul'dur. 

Adacı~ ismi kurutıuulada 

zık sık geçer. Antoine "e 
Kleopatra burada oturmuş-

1 rdır. Auguıta aday istik
lalini verdi. Ada Osmanlı-

ların da c line geçtiyse de 
Yunan;slaınn istiklal hare-

ketıne iştirak ederek 1832 
ile 1912 arasında mflstakil 

bir prenslik helind ; Fraası, 
lngiltere ve Rusyanın gran

tisi altında T6rkiyeye bağlı 
kaldı. 

-----
Madrid (a a) - Hüluime

tin siyasetinde yapılan de· 
ğişiklik hakkında resmi ma
lumat verilmemekle beraber 
sabah ve •kşam gazeteleri, 
bu hususta geniş malumat 
vermekte ve tefsirlerd~ bu
lunmaktadırlar. 

PerpfJo gazetesi eöyle di
yor: 

ispanya, bugünkü harbe 
ti bidayetindenberi en m&· 
bim al.ckayı gödermit ve 
kendisini harple alikadar 
eden hadiseleri old oğu gibi 
göı:müştür. 

ispanyanın, hakkı olan 
yerleri alarak genitlemeai 
lazımdır. Hükumet, buna 
kar r vermiştir. icap eden 
hareketi yapmak için bükü· 
metin gözü kapalı olmadığı· 
nı biliyoruz. 

Dünyada Neler Oluyor? 

Kı.rm zı balık
lar kralı 

Bir cok Amerikan milyo· 
nerleri1 en-etlerini oyuncak
cılıkla kazanmıılardır. Me
s•lti milyoner Şmit Millınd, 
çocuklar için bahçe içinde 

bir şimendifer yaparak iılet
mek suretiyle par• kazan· 
mağa başlamıştır. 

Bahçe içindeki bu şimen· 
difer her ;. oktai nazardan 

mükemmeldir. Millind, ıimea• 
difere binen çocuklardan al

dığı üceetle 5000 dolarhk 
bir servet yapmıı. Sonra it· 
)erini geniıleterek milyoner 
olmuştur. 

Bugün Amerikada kırmızı 
balıklar krah sayılan Artar 

Ditram, daha genç yaıında 
iken cam kavanozlar içiade 

kırmızı ve be.yaz renkli ba
lık satarak ticarete başlamıı 

ve yavaı ya~•t bu ticareti 
üdeta inhisara almı~tır. 

Bugün Ditram, Birletik 
Amevik da cam kavanuılar 

içinde 2 milyon kırmızı ba· 
tık s tmnkta, bunları &ret
mek için muazıanı havuzlar 
nı• etmiı bulunmaktadır. 



MATBUAT 
Hülasala ı ---VAKiT 

• 
Mürakabe 
KomisyoıııJ 
Kararları 

Akdenız 
Cephesinde 

Alma arınS - Bri a 
çık ca- rinde 

ya 
124 

üze- Ortaşark umu. --m-- tJ' 
c•~ Salı g\lnü toplao• ~ 

• 
ıyeye Al- mi ka argahı viliy~t Fiat mürak•b' fi. 

misyonu kundura sıtıf J 
Almanların uğradık

ları zorluklar 
· Yazan: Aıım Uı 

İşte Almanları bugünler· 
ı de meıgul eden en esaslı 
l mesele budur, it lyanlerın 

Afrikada mağlübiyeti üzeri· 
l ae Akdeniz geniıliğhıde o
! lan bir cephenin ağnhğını 
1 kendi Üzerlerine almak za
ı ruretinde kalmalar; Alman· 
ları Almanlah harbin başın

ı da hatır ve hayallerinden 
ı geçmiyen zorJuklarl• karşı

, laşhrmıştır. Bu zorlukların 
1 ea çetin tarafı ise Akdeniz 
1 cephesinin geniılemui nis-
1 betinde ihtiyaç derecesi art
mıı olan her türlü malzeme 

' J ve benzin ve petrol sarfiya· 
tını temin edebilmektir. in-

• giliz donanmasını Akdeniz· 
den çıkarmak ve Avrupa 
kıtaıı ile Afrikanın bütün 
ıimal memleketlerini ele ge
çirmek Almanya için strate
jik bir çok menfaatler ka· 
zanmak demek ise de bu 
teşebbüıde muvaffak olma· 
mak bllikis Avrupa kıt•sın· 
daki Alman bikimiyetini 
kıymetten dilıürür. 

1 

Onun için cihan efkin 
umumiyeai Balkanları istila 
eden, fakat şimali Afrikada 
llkenderiye ve Süveyş isti
klmetinde Tobruk ile Sol
lumdan sonra ilerlemeğe 
imkin bulamıyan Alman ve 
ltalvaaların bundan sonra ne 
yapacaklarını merakla bek
liyor! 

--.. ---
YENi SABAH: 

Y e2ine kurtu
luş garantesi 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Bugün Alman esareti al· 

tına girmiş olan milletlerle 

1 
ayni felakete mahküm bu-
lunan ve muvakkat bir müdc 

.. det için tecavüze uğrama-
l mıı görünün diğer milletle
r rin demek ki yegioe kurtu· 

luı çaresi lngilterenin gali
biyetinden ibarettir. lngilte
re mığlüp olduğa gün düo
yanın ne bale gireceğini bu 
günkü Avrupa bize göde-
rir. 
VATAN: 

Azlıkları 
Vatandaş ık 
imtihanı 

le iyo 
'fiti •• 

gı so 
- --o-- -

Nevyork, ( .n) - Nevyork 
Taymis gazetesine göre Yu
n nistanda v _ Ege denizin
deki adalarda Yunan Alman 
kıtaları önümüzdeki gün· 
lerde Suriyeye çıkmağa 
hazırlanıyorler. 

Almanlar Suriyede üs 
kurdukları takdirde Amman 
ve Filistindeki lngiliz garnİ· 
zenhnı arkadnıı gelecek ani 
bir taarruza k rşı koymağa 
hazırl nıyorlar. 

lngilizler Suriycde Alman-
lara mukavemet etmek üzere 
Kıbrısa h va müfıezeler7 ve 
hafif harp gemileri gönder
mişlerdir. 

JAPONLAR 
Çungkine'i 
Bombaladılar 

Tokyo - Londra radyosu 
S. 8,15 resmi tebliğ: Japon 
tayyereleri Çungkiog şehrini 
bombnlamııl rdır. 

"TAN 
" 

Amerikan yar
dımı niÇin 

geç kalıyor? 
Zeketiya SERTEL 

Amerikanın süratle yardı
ma gelmemesi, isteksizliğin· 
den değil, Amerikan siyasi 
ve içtim i icaplarındandır. 
Amerika, şimdiye kadar n
e k hazırlık yapmak ve teş
kilat kurmakla meşgul ol
muştur. 

Amerikan sanayii deha 
tam verile çalışmaya başla
mamıştır. Elde edilen netice 
de tabii henüz mahduttur. 
Amerikanın b

0 

rp istihsaUitı 
ancak 1941 yıh eylülünden 
sonra tam verimle çahşmıya 
b şlıyacektır. 

ma 
• s 

tayyare
düşürüldü 
---o--

Londra - Londra radyosu 
S. 8,15 resmi tebliğ: 

lngiliz tayyareleri Bcrlin, 
Roterdam, Hamborg, Emden, 
Brcst, Tolun, Nanhaym, Bre· 
men şehirlerine şiddetli bir 
bav t arruzu yapmışlardır. 
Diğer bir tayyare filosu da 
Danimarka, Hollanda ve 
Fransa Hhillcrinde sefer 
eden Alman Jev zım gemi
lerice teorr uı etmişlerler
dir. 

Bu sahalarda lngiliz ve 
Alman avcı ve bomb rdımeo 
tayyareleri arasında hava 
muharebeleri cereyan etmiş
tir. Bu muharebelerde 14 
Alman tayyaresi imha edil
miştir. 

Bu vasi harekat esna ında 
yalnız 7 lngiliz tayyaresi 
kaybolmuştur. Almanlar fab
rikalarını şarkta daha uzak 
mevkilere nakletmektcdir
ler. 

Dün gece Britaoya sahil· 
lerine geçen Almau tayyare· 
lerinin 3 ü dOıürülmüş ve 
pek az da zarar olmuştur. 
Cumartesi gecesi 33 Alman 
tayyaresi düşürülmü~tür. 

Bir Mayıat nberi Britanya 
· üzerinde 124 Alman tayya

resi tahrip edilmiştir. Nisan 
aynıda zayiatları iue 213 
tayyare ile binden fazla pi· 
lottur. 

3 Mayıstan 10 Mayısa ka
dar orta şarkta 148 Mihver 
tayyaresi düşürülmüştür. Bü
tün bunl ra mukabil ancak 
48 Britanyn tayyaresi kay
bolmuştur. Bu istatistiğe 
göre iiç Mihver tayyaresine 
mukP.bil bir lagiliz t yyaresi 
kaybolmuştur. Irakta ise ili
veten Raşid Aliain 37 tay
ynrcsi imha edilmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Kims buna 

cektir, 
cü 'et edemi ye-
sanıyoruz 

Pasif korunma talimatnamesinin t tpiki için halkımıza 
verilen emirleri memnuniyetle yerine getirmek içia hummalı 
f&aliyetle hazırlanmaktadırlar. 

Fakat bu arada kazm , kürek ve sair malzeme satışın
dan istif de etmek istiyen muhtekirler fırsatı ganimet bi!e· 
rek halkımııı soym ğa teşebbüs ederlerse böyle vatandaş
lardan bütün millet istikrah ve nefret eder. 

Bu işin bir milli müd faa meselesi olduğu düşünülerek 
ona göre davramlacağıoı kuvvetle umuyor ve böyle bir 
ihtikara cür'et edecek bir vatandaıın aramızda mevcut 
bıılunrnıy cağını sanıyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Ahmet Emin YALMAN 
ya Azlıklar buglia nazik bir 
Bu imtihan &'eçiriyorlar. Türk 
ayı Yatandaşhğı ıerefine İiyık 

,ce, oldaklarıdı i!p t için elleri· p ne fırsat geçmiştir. ... 

- MiLLi PIY ANGO AADeT) 

nın t blıii 
ırakta sükônet var 

.-.--o---
K bire, (a.a) - Orta şark 

umumi karargahının tebliği: 
Libyadı: Tobruk ve Sollum 
bölgesin.de devriyelerimiz 
faaJiyetlerine devam ederek 
yeniden düşruaadaa bir kı
sım esir alm1 1lardır. 

Habeşistanda: Şimalden 
ilerliyen hind kıtaları yeni-
den en mühim mevki np
tettikleri gibi 150 de esir 
almışfa rdır. 

Bureda lta!yanların zayiatı 
çok ağardır. Cenupt Bri
tanya kuvvet:eri ayni şekilde 
hücumlarda bulunarak mü-
him muvaffakıyetler elde 
etmektedirler. 

Irakta: Sükunet devam 
etmektedir. 

leriniu teabiti işiyle iSi 

olacaktır. .,ti' 
iplikli, pamuklu '' t fif 

üzerine olan meaıuc• kİ~ 
leri üzerinde de te~, 'I 
yapılmaktadır. Satııl•' dl 
hadları faturalar• k•~ tl 
nacak ve kir nisbetl•'5 ı ~ tancılar için y~ı~e ~' 1~ 
perakendeciler ıçıo trPlf 
de yirmiyi tecaviiz e 
cektir. --- ' -- •' 
Nüfus ıniid ~ 
yetinde intlı., 
ve kolaYI. 
Okuyucalarımııd•~ 

imzalı aldığımız ~·'d• 
tupta: Nüfaı dairet•0 

, 

Hava tehlikesine karsı dükleri intizam• •e "' 

hazlrbulunmak la .. zımdır ların iş sabipleri~~ı,ıt 
gösterdikleri kol•Y 

1 

0 
( 2 inci sabift den devam) bilhassa aüfuı ıDad:;.-

üzerinde kalan tehlikeli bir Cemil Tekinin yorll b• 
gazdtr. lnsaa ve hayvan vü- azimle keodilerioe d 
cutlarında yeral r yapar. Te· yaptığı muameledeP ~ 
siri ancak bir kaç dakika şükranlaraaı bildirlıle 
sonra başlar. Yaralara he- ler. ir'll'""ıanı.ı 
men kireç lıaymağı sürmeli HALKIN SESi: JJOll 
ve musap ııbhi yardım mer- d t o 
kezine gönderilmelidir. Ga· gelelikısa bir müd e ııll' 
zın bulaştığı yerler sarı fli- rağmen büyiik varl~ ... o• 

doru... . 
malarla te bit edilecektir. teren nüfuı mü . t•~ 

BOMBALARA KARŞI Cemil Tekini bizde ~ 
3 - Yangın bombaları: anarı:a. ·~ 
Bu bombalar su ile sön· __ ...... iti 

mcz, b tti d ha fazla yanar. -- .et. O, 
Bomba düıtüğü zaman üze- Emniyet ıJP"',, ~~l 
rine kum atmak, bomba pat· ti iJ 
lamadığı takdirde bir z sonra m-u•! du·· rlii' 
bir kürekle kum atmalı ve 
bomliayı bir kovaya koymek H kk d ki• ki 
ve üzerini gene kuml ört- a ın a ad 
mek lizımdır. iSi 

Yangın geniıııledigv i takdir· Emniyet uoıulJl rfif
1 

w v Ü - ki., t •• ~ 
de itfaiyeye haber verile- g nun, gı I 11 
ccktir. Bu bombalarla tar- tahdidine dair 

0 d• 11 ' 
·ıı e J 

lnlar ve Harman yerlerinde name hüküaılerı ff ofP 

mücadele 1 zımdır. aaııaa mütedair ,...o ~ 
4 - Tahrip bombaları : k'lle' 
Bu bombatar, 10 kilodan yon k rarı Ve 

1 
tP li.ı, 1 oJ&JO :.~ 

500 hatti 1000 kiloya kadar tarafından kabu ~ 
boyda olur. Boınb ların ki- __ _....,,,,,. 
losu arttıkç11 bmaların da - eti~ \ 
mukavem t k bmyeti o ka- Demir çivi g u.f · 
dar azalır. Bunun için bir 110'~ ., 11• ~ 
atarım sırasında binalarda Haber alınd•~1

11d•" / 
kalmamak ve siperlere iltica kında Macariıt• .1ıı lazımdır. bula demir lcqaıılıl' 

15 yaıını ikmal eden ve · getirilecektır. .; ~ 
60 yaşını bitirmiyen bütün ,,, ...... ,. 1 

-- ı ~:~::'!.."!1~'bu~ı:7•y••di;~:t Osman fı"'.ı• L ~, 
için açılacak olan kurslara tP'.1 , 
mecburi surette devam ede- yİ ka'I ~,./ '~ 
ceklerdir. d '~ t 

1 Haziranda tamım. Peştemalcıl•' 5:11'' % \ı 
Bir Hazirana kadar ıığı- ha~ında oturao ,o~ :/., 

n kları ı hazırhyarak eu ya· Osman dört :1~.,,1- f'f 
kın polis merkezine haber olan boyacı S d•' 

d ~·-vermlyenlcrden 25 lira ceza· Emineyi kaçır •ııı ~ 
yi nakdi alınacaktır. lanmıslardır. 9 

1" rlı' 
Klftt•lnden alımı. . Çorakkapı Polil ~ İ~ 
er U!i No, 864 H•H• 1'nh11ls ON DER • • 


