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Loedra ( . )-lugiliz ba· 
vn kuvvetleri düo yeniden 
Brcs limamnı bornbalaunı, hr. 

Londr (a,~)-Dün ingil· 
tere üzerinde az bava faa
liyeti olmuştur. Son gtialer · 
de h va f aliyeti gündüzleri 
daha fazl k ydedilmiıtir. 
Cenup sahiiinde bir ıebre 
dilşeıı bombal rdıu bir ki
şi ölmüş bir kaç kişi yara· 
lanmıştır. 
Düşman t yy releri ayni 

zam nd bir kaç noktaya 
da mitralyöz teıiae tutmuı· 
sada baıar yoktur. Gal e7a
letinde bir düıman bombar· 
dıman tayyaresi dOtürlllmllt· 
tiir. 
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i Balk~nıarda, A! lkad~ Eritrede 4000 ltalgan . LARI . 
mOhımmuvaffakıgetıerı askeri esir aldılar Tuna.v~ Tısa arasındakı 
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mauı. dört gözle 
boklluorıar 
---o---

Atin ( .a) - Yunan baş 
kumandanhğınıu tebliği: 

Bnton cephelerde h rekat 
Normal k ydedilmiştir. Al
man motörlü kuvvetleri Ma
kedony cepheıinde ebem· 
miyeti. olmiy n bir faaliyet 
göstermiştir. Alman hava 
kuvv tleri gayri Hkeri be· 
defleri bombardıman etmiş
tir. Arnavutlukta deniz kıs

mında düımaaa ağır zayi t 
verdirilmiştir. 

Son 48 s at zarfınd Yu· 
ıoılavyada biuedilec k de· 

recede vaziyet iyileımiıtir. Yu 
goılavlar Kurukova ıebrirıi 
Almaalarıo elinden geri 
almııl rdır. 

Araavudiukta bir ltaly p 

keşif mOfreze1i imb edil
miştir. 

lagiliz ve Yunan erleri 
Almanlarla ç rpıımayı d6rt 
gözle beklemektedirl r. Yu
ıoılav orduıunun 
külliyesi dağlık mınt 1 r· 
da tertibat almışl rdır. Şi
mali Yugoslovyad v ıiyet 
aarih dejildir. 

Cenupta Bousa Heraekte 
ve daihk kıııwl rd Yu· 
ıoılav kuvv tleri btıtOn 
rcçidleri tutmuılırdar. Asıl 
harp Sırbfstaa umıt ka11oda 
olauktar. 

Kahire(:)-S:lum yolu -- ar8ZIUI ııuaı Bttllır 
üzerindeki Alman mutorlu Bud peşte, (9. ) - Kıta· Kahire ( . ) - Eritrcde 
kuvvetleri h va filomuz ta· larımız, Tun ve Tiıa ara· hür Fr o ız kıt ları ltaly n· 
rafınden ciddetle bombalan· O 1 d sındaki araziyi iıgal etmek 

Y lardan 400 esir lmış ar ır. ıuretile evvelce Macaristan· 
mıtbr. General degol dün K bircde ki ·ı 

Nakliye kolJara mitralyöz dan yrılao araziyi mı en 
büyük elçi şerefine bir ziya· almışl r ve işg l barekitıda 

ateı;ne tutular k bcp i d · fot vermiştir. hitam bulmuştur. 
ğttılmışhr. 

Arnavutlukta Göricc civ • 
rındaki it ly ıı keri te· -o-e-rri-z-~ 
c mmüleri .. bomb lanmıştır 

T rııblusg rp Jim nına~ya· 
pılao hücum 'neticesinde 
elektrik antrah ve tic ret . 
vapurlara Oıerine bombnl r 
dOşmüş bir yük v puru lev 
içinde kalmııtır. Yedi t y· 
ya remiz· üslerine dönm miş 

•• • f s '• • , . 
• t I ',4 • 

•e tayy relcrimizden ikisinin 
pilotu nğ ı lim kurtulmut· 
lardır. ·GARP ço~··u 

Bir A y- • 
ar s· id .. şü dü 1 gi 0 z ha b y 

nezaret in 
teb i~ı 

Loadra ( .a)-Hür Fraa~ 
sız deniz kuvvetlerine meu· 
ıup 41 numır h torpido 
muhribi bir dOım n t•yy•· 
resinin bncu ı:un• m ruz 
kalma, a d bir Alm D bom· 
batdım n t yy re ioi denize 
düşfirmüştür. 

-- ---
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Aok r , (a. ) - Dabiliyo 
vcklletine b ih bir propa· 
o ndı ıeıvi i ihd ı edileceti 
hakkırıd b ıı lat ubul a .. 
ıetel rinde çıkan baberlcr 
ıılaız olduğu y pllın t hki· 

kattın anlaıdmııtar. 

Tobruğa hOoum eden20 
Alman · tankı ağır za. 
uıatıa tard edildi 
Loodra (ı.a)-Hıubiye ne

zaretinin tebliği : 
Yan nist uda uvvetleri· 

miz yeni mevzilerine çekil· 
mlşlerdir. DDtmanl tema • 
ta Yunan lntalan dClımına 
çok ajır ı yi t v rdirmlılcr· 
dir. 

Doiu böf a Dzeri d ve 
d aiı kıımı da dOımıaın 

100 200 
! J • 

şiddetli kıal rı püıkürtOI· 
müştür. H va çok soruk •• 
kar y ğm ktadır. 

LIBYADA: 
Tobruğa düımanın yaptı· 

gı bticum t rdedilmiıtir. 20 
k d r tank dış m6dafaalan 
geçmiıse de d rb 1 hücum 
edilmiş ve t aklar periıan 

bir vaziyette g ri çekilmiı
lerdir. Kıt 1 rımız Sellum 
civarınd temas ettikleri 
düşman aiır zayiat verdir· 
miılerdir. 

Habeıist oda firar eden 
dOşman takip edilmekle •e 
yeniden bir çok cılrler aha· 
mııtır. 

Eıirlario r ıad bir far· 
v bir li•a umaadıDı 

buluamıktıdır. 



SAHiFE 2 

ISTAN U D N 
ıyrılmak ist~yenle 
tanbul - Şehrimizi kendi rzolariyle 
:ederek Anadoluya geçm' k sitiyenlere 
ancam ler te•zii e d ev m edilme te-

l 
Beya n me verme '1Diddeti b in bite

tir. 
:aç kitinin Iıt nbulu terketmek arzu· 
ela oldağu bu suretle rant ş1ldıkt n sonrr 
.ce hükflmet merkezine bildirilecek ve 
ilecek emre ıöre hareket olunacaktır. 

--·---
c.ş ve işçi eşki itı 
\nk._ra - lktısat Vekilet i it ve işçi 
'ma teıkilitı kuıulmıııı h kkında bir 
laun liyıh sı h znlamışbr. Layıhaya göre 
~erJikleriai bitirmiş ola 1 rla herhacri 
1 sebeple mahkum oldukları müddeti 
aal ederek bapish neden çıkanlara ter
an iş verilecektir. __ .,._ __ 

KAR YAÖDI 
Sivaı - Bir b fta devam eden bere
tli yağmurdan ıoPra dün buray fssılasıı 
r yağmııtlr. Havalar sopmaıtur. Civar 
rler karla örtlUmltllr. 

~ YDALI BiLGiLERi: 

(HlLilN IESll 

1 

Diin gece ı at 20,30 da 1 t hkikat yapılmaktadır. 
rümrük inhi arlar idaresine Y ogın mliddetiacc Kar-
it kimyah nede çık n y n· t•J k ·Konak seferleri ya-

rın derhal sörıdUırfilm6ştflr. p D Y purJar menderek 
Yangı ın & ~hep zuhuru dışından geçmek suretile 

b kkında dliye e zabıtaca sef rlerini y pmışl rdar. 

a 
er 

ın da 
ıç·v· v tene .. 

k veril ce 
Bund u so:ıu a imal olun -

cak c meklerin unlarını top· 
rak mahıuileri ofiıi dcpola
rıod bulunan buğd y]ardan 
olac ktar. Bu ekmekler eski
sine azaran c ha bey z •c 
pişkin ol~caktı r. 

Belediye reisliği ve topr k 
mahsulleri ofiui tar fnad n 
ekmoklerJo daha iyi çıkarıl·~' 
maaı içi tetkikler yapılmak· 
tadır. 

Son gllnlcrde İıt nbula 
mühim miktarda çivi ve 
te12ekedan İımir için de 
külliyetli bir hisse ayrıl cnğı 
haber verllmektt?dir. 

T eneke getirtmek istiycn 
firm lar , mınt ke ticaret 
müdfirlüi;ücıc müraca ti is
teklerinin miktarını teıbit 
ettirmektedirler. 

Konferanslar 
Klasik güz ilik 440 Ç ah

nd 

ltt ~bul O.aivcraitesinia 
edebiy t döcenti B. Hamdi 
Kanpanar t aafmdan bugOn 
s at 18,30 d Halkevi salo
nund 11Mılli kurtulu~ h re· 
keti v edebiyat" mevzulu 
bir konf r ns verilecektir. 

ıhrada dikkat edilecek noktalar v _ h 
:Sir kaç aydanberi saçl rın 6n kıımı 
ıeye doğrq bukle olara - taranıyor, ı a 
mı gene bukle ol rak ensede topl nıyor. 
yüzden büt6o çehre meydana çıkmak

hr. Bu tarz tara ıı için k dın çehresinin 
11ik güzel olm sı icap ediyor. Bir kadın 
:ıresinin klisik güzel olup olmadıiını 
ııl anlar? Eğer çehresi tarif edeceğimiz 
ı noktaya uyuyoraa, ku urları tadil 
neğe çalışarak, gllzelleımelidir: 
1 - Yüzün uzunluğu, burnun üç uzun
(unda olmalıdır. Yani çene ite burun 
ısındaki mesafe, burunun yuk'auıındaa 
ığısın• kadar olan uzunluk, burunun 
kuııınd n ~oç köklerine k dar ol n 
:•afe ayni olm lıdır. 
2 - İki göz arasındaki boıluk, bir göz 
unluğunda olmalıdır. 

3 - Alt dudakla üst dudak ayni kahn
:ta olmalı dar. 

4 - Kaılar burunun şeklini t maml • 
ılıdır ve yay ıeklinde olmaladır. 
S - Gaz çılıac it ve üst kapak kir
lderi ar81ındıaki mesafe ne kadarsa üst 
pak kirpiklerile k ılar araıınd ki mesafe 
ai olmalıdır. 
6 - Yilzüo ieDişliği, burunun uzunlu· 
ınun iki miıli olmalıdır. 

Ayaa karıııına reçip di katle yüzü mua
ne etmek ve bulunan kusurları t dil 
mek, zannedildiği kad r güç bir iı de· 
!dir. 

Dud klan yni kalınlıkta y pmak ruj 
rerken pek holny bir şeydir. Gözle kaı 
asındaki boşluk f zl ise sürülen rimel, 
yukarı doğru fırçalanan irpikler bunu 

kili örtebilir. Bilakis mesafe z ise, 
ıın alt kısmından cımbızla boan kail rl 
halledilir. 

hmird buluaan 440 çu
val kahvenia tevzii ıekli 

h kknıdaki t limatu me hc-
1.1ilz tic ret vek~letinde 

gelmemiıtir. Ticaret vek le· 
tıne dile bir telgtaf çekile· 
rek talimatın ı cele gönde
rilmesi talep edilmiıtir. 

K rışık maddeleri kahve 
değerind yül sek fiatlerle 
sat n iki tahmis zabıt ca ya
k 1 n rak d iyeye teslim 
edilmişlerdir. 

idama ma kOm olan 
Altın diş Mustafa 
Ödemişt~ Attı ndış Muıtaf 

Abdullah N ci isminde biri
sini t ammüde öldürdüğü 

5000 Ton 
Z y inyai 
lcıgiliz ticsret birliği Tnr

kiye müm..::ssili Mıster Kra
bın lstanbuldan şehrimize 
geldiğini yazı,ştık • H ber 
aldığımıza nazaran Mıster 
Kr b, 12laşmaya göre ibra· 
c tçıl rın t eslim edecekleri 
b'"ş bin toD zeytinyağı me· 
elesi ile meşgul oh.ıı k· 

tadır. 

---o---
Ge enler 

içio Ödemiş ağır cez m b· Sivas mebusu Dı. Şükrü 
kemeıioce idf'ma mıh~ ilm 81 de lstanhulcİ n, mülkiye 
edilmiştir. mtifeti:işle r irıden B. Nib t 

M bkemenin kr rarrnı B. M. Afyond n, m liye müfettiı-
Meclisi blidik ettiğinden bu lerinden B. S it Ergin Nığ· 
hllkfım y kındu iof z dile- deden . şehrimize gelmiıler· 
ccktir. dir. 

ı MATfl~ELERDEN-lTlBAREN~ ı 
f Sıne s da i 
:Yakı o t rihtn merak ve ibretlo dolu s hifeleri.. Sultan Ha· ı 
ı mit devrinin en güUinçlil bfidisehıri ve Turk filimciliği- ı 
: nin en SON ŞAHESERi ı 

iK 1 1 C 1 A S i 
ı (Türkçe Sözlü - Türk Mu ikili) Y r t nl r: Smit ·Hıdide ·ı 
: Tart - Y ş r - R.Kemal • Necile) D1kk t: Ay Doğarken: ı 
ı Je nette M c Dona!d-Nel on Eddy.. Bugün ıon ilaüdilr. 
ı Se nsler-2,15-4 30-6.45-9 d ·-=------- wwww - ~ -------Alnı enli, çenesi ile burnu ra ınd ki TELEFON: 3646 

aıafe çok, burcu küçücük olonl r, uhn ı T S d ı 
çenelerine koyu pudra, burul! ise 11çık t ayya e e ası : 

1dra ıDrerlerae, mahzur ortudao kalke.r. ı G&rllnmeyen c o var, ıabıt kuvvetind n ve mitralyıizlar-ı 
likiı burun uzun, çen ve alın araıındaki ı d n kor mıyarak deta onları e iyor. Siz de her h ide ı 

... E. •ı ise o v kit buruu koyu , nıc f Gö ünmeye . dam n avdeti: 
ıdra ıfirmek ic P eder. ı Filminde bu canavarı ı&rmeyi ibm 1 ctmcyiaiz ı 
Alın çok enli ia , kliçilk bukleleri bireı 1 Oynıyanl r: Vi~ıent Pıic - N n Gray ı 
D lbtrlne dlılrmek, faıla •nli ol a11aı Aycıca: Viyaga Kah• ıi (Re-.n) - Matlo 1 r: 3,15 • 5115 ı 
ter. 7,15· 9,15 t• Cumarteıl, ı•zar g!nleri 1,15 de baf)u ı 
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Nıhayet 

lisi Ge 
me ikan po

p ele çarpış-
rar verdi 

B o .ddA be t • •. el• onun üzenne cı ı ır suret e ıı 

almnk, bu bü .1o ümet içinde bUküm etıraıe~ 
istiyeıı Gestapo ile Ameri"an kanunlerıo•" 
mü i dcni d niresinde mücııdeleda bufull· 
m • k rarı ittihaz olundu. 

Mahkeme t ~isi bay H rdi tranutlaıı~!~ 
telefonl Parist eki Amerik o sefiri B. 8° 

1 

ile tem se keldi. . 

On h disati nakletti ve Şerburrte G0
' 

deDbergin vr.purdan alınması için bBt
8
' 

siyaıi kuvvetini sarf etmesini iıtedi. 

Bu mnnaaebetle doktor Gıribl Ye Roıı.•rf 
k 

,,. 
baklrındaki k çırılmak vakalarıuı te r 
1 di. 

'k'' Ayni zamı1nda Londradaki Amerı 
sefiri bay Ke edi ile koonıtu. 

ıo· 
Ondan d bu kcçmlan adamı vapur 

gilterenin Soothanpıton ı hilleriudetı 1.
4
• 

d·ı d•· ç rken v purdan hamssını ll!lf rla ı e ~ti 

Reis Hardi bununla da k lmadı. Ne•Y0
' 

mevcut üç vapur cente9i m&dOrlerioİ çı· 
ğırdı, ool ra kat'i bir lisanla dedi ki: . .... 

- Eğer bu ins n k çarmak uıol&oe , 
k• fi 

heyet verilmexs~ adliye Almanyad• 1 ~ 
p111 aj&nl ranuı ıahıiyetlerlni tevkif ede'~ 
Alm&n vapurculuğana nihayet verecek. 1, 
Amcrik n efkin umumiyeaini tenvir ıç ~ 
bu acentelerin federal hliktırnethı İJ~~. 
nef•ini k1rdıi1aı ve ıeref ve haysiyet• 
tecavllı ettiğini ilan edeeektir. 

Diye iht rd bulundu. ,,,. 
Bu üç acent miidnrü de büyük te .01 

düşmüşlerdi. Her üçil de namusları aıerdı -
· el ' bu bale n hsyet vermek içın 

gelcui yapacaklarını, ıöz verdiler. . .. . ., ... 
Bu v him vaziyeti Bremdcki ıirketfer• 

merkezlerine bildirmek yemin ettiler· ,r 
Gudenbergİlı ya Fr nııı ı bili 01•11 1~,. burıt y but Jogilterenia Sutbamtoll 

1 jıııl 
nınd bıraktırmak için bliHln kavvot1°' 
s rfedecelderini temin ettiler. 

:~ Sona oar ~ ) 

--~ 



ğilmiy ceğini, esir dıl mi· 
yec ğmi, teslir..ı olaııytic ğı· 

nı, bir 1'ere d ha k ydede · 
cektir. · n 

Be ed' 
M clıs· 

-Son-

e 

rei Jiğinde toplanmışhr. En
cOmenlerden gelen b ıı ev· 

r k k bul edilmif, bu me
y ada C. H. Parti i 940 

viliyet kongresi dilekleri 
aruında bulun•n ve şehrin 

imar s hasında yeni İllf B 

edilmekte olan Çocuk hu-
to.nesinia 148thçet Uz Çocuk 

hestaaeıi,, ol rak isimlendi

rilmesi teklifi meclisce mu· 
vafık glirülerek kabul edils 
miıtir. 

Belediye m clisi yeni sene 
bütçe müzakere ine önflmüz· 

deki Pazartesi günü başh· 
yacaktır. - ....... __ 
Adliyedekı 

Münhal katlpllkler için 
uarın imtihan var ---

ile lzmir c za evind mOa· 

hal bulunan 10 lira ma ılı 

kitipJik i"İD y rın dliye 
encümeninde mOrac at eden-

--o--
Zafer ıe istitıaı 

bagraöımızı elden eıu 
devr edecek çocuktur 

-o-

Y urrta yardım mubt ç 
doiaa çocukları koruyup 
y ı tarak Nufuıumuıun ço· 
ialmau için Çocu E irtc· 
m• ku:umunu y ıdımlannııla 
kuvv tltndirini~. 

LKIN SESi) 
15Niıaa 1~41 

s 
i' ·/ 

YAZ~N: iLHAN TANAR 

r ' • 
-.._., --

Sorı günlerde her şeyde 
bh ihtikar aldı yürüdü. K r· 
nı oldu.kç oburl şsu bir İD· 
an gibi muht irin de, ke-

sesi doldukç par y kurşı 
ol D hırsı d k b rıyor. O, 
şimdi elh: deki ea kıymetli 

"hah bile QJbn k d r kıymet· 
li gl>rmeğe baş( dı. 

Onun naurıod bugün S 
uruş dcğeriud ki ey, y • 

rıo 10, öbür güıa 30 35 ku
ru~tur. Bir k~ranhğ ç ki
lcrek halkı mfit madiyen 
cml'n bu muhtekir sülüğil 
şayet kanunlcrıa demir p en
ç" inden kurtulm mnh re· 
tini g6st riyors!l yiııe kaba
bnt bizludedir. Çüu'·ü he· 
me hepimiz, ihtiy cımız 
of an C§yayı:ı k ç kuruş iste
nirse istensin kapı rak Jı. 
yor, h tta bir müddet on· 
rn dah fazla pahalıl şıyor 
diye ihtiy cımızd ıı fezla ını 
temine uireşıyoru:ı. P h lı 
pahGh atdığıwız m lan f tu
r SJDI istemiyor, alAk dar 
m~kaml r şikayette bulu:1-
mıyoruz. 

Birinci bat nuz k nunu 
t tbik mevkiinde bulun nl -
r yıardım etmemizdir. 1 in· 
ci hatamız d , ihtiyaçl rJmı-
21 dlir e zaraıı b gün bire, 
kfUşı iki ilç vey dörtl har-
ıleşmamızdır. H lbuki düo· 

y oın bu ıııluntıh hali kar· 
şısuıda blltün milletler ibti· 
y çl rındnn az mi kcic ·ir
hld bulunuyorlar. 

Bir çok devfotlerde azami 
fedalıirlıld r y p rak hü il· 
metin çhğı dahili isti raz· 

1 ra iştir•k etmektedirl r. 
Bu 11yede ibtiy çl ran z I· 
hlm ı neticesinde milyonl r 
t s rruf y pm kt dırlar. 

Sözün kıı&11, bogün ibti
yr.cı k11mak, hem ı bai men· 
f tımıı, hem de milli bir 

v zife olmak b lnmınd n 
elzemdir. 

Y huz ibtik .. rd 11 ve mub
tckirlerdeo ya silmek 

kifi demektir. Top yekün 
mubt kire k rşı harp çma
hyız. 

LUHI 
~-- --- - -~ 
A ekad 
ağıt getirmek momton 

Amerik it bir firmı, ş~b

rimiı tic ' t od sın mlir -
c at ederek memlek Umiıe 
her nevi knğıt Hh 1 etm k 
i t diğini bildirerek bu işi 

al k dar bulunan mü !e!t • 
Jerlmir.io dresleriDi i t mi • 
tir. 

bmh Memlaket hal'tan •I 
ontken mBtch 11 111 

R ontlt n ve Ele1"trlk t du·lıf 
,.ı:ıpıhr. Uıhıcl Beyı r Sok 

-rı. s~ 

r 
•• o 

-
a t çindeki 

dı? 
-2-

86yle z Hın bir imparator 
için .. KPpr;" od ıı g y t 
mncasip bir ycı di. Kıms • 
nfo dikk tini c lbctmede 
ist diğini y, p bilirdi. Ro· 
n d , lın dıkç b 1 1r, 
h lkm gözü ö ü de v hşi 
z w ( ·lid btt'diğ; g: ... i t t
mi e t ıliyon~u. 

Kepdnia en yüksek bir 
t p .sjud~ muau rn bir s•
r:.y yaptı d 1 • Re kli mer
m raen büyük s louları,mer· 
m r siltuoları, uüyük nb
çcsi, muht şeın moz aiklcri, 
en ust hey eltraşla ın elle· 
rlnden çıkm&sı heykelleri 
iJe bugü bile barabelcı i 
t kdirle scyr dilen bu s • 
r y& • o devrin en mütbit 
zalimlikleri ve ıefab t lem· 
Jeri cereyan etmiıti. Başk • 
larının çektiği ıztırabı sey
retmekten zevk duyon zalim 
impar tor Kapri daaınıa 
tepesinde d6rt cih ti r b t
ç gör n s r yında1 ko k
mad n, ·imseden çekinme· 
den türlü rez let y pıyordu. 
Rom d n, imparatorluğun 
işi ri ile meşgul olmasıoı h .. 
tırl tmığ gelenler, ad nın 
yüksek k yal tından denize 
fırt blıyor!ardı. Bu kurb•n· 
1 rdan birisi denize atıldık· 
t n sonra, s dık köpeği de 
rkasınd n dalg 1 rın içine 
thyar k eferı dısini kurtar· 
ğa çalı mış fak at derin de
uizd iki .. i birden boğulmuş-
1 rdı. 

Geceleri, s r yın geniş 
mermer salonları, d d bol 
bol yetişen güllerin ayıkl n
ıuıf yapr ki rı ile döıenir· 
di. 

Halı yerine erileu giille
rin kokusu, ıar p ve etra
fında bindoG fazla köle i 
ve c riyesi ile sefih imp r -
toru yapmadığı rez let k i
m mı tı. 

O cennet gibi ifÜzel y r, 
bir igkence zınd nı gibi her .. 
k ıi ü kiitüyordu. Aileler 
bilhH ad yerlileri, g nç 
kızları ihtiy r imparatorun 
elinden kurt rmak için it•l-
y yı t rkediyorl rdı. 

lmp ratorun da her aaab 
m sut ve s ' in geçmf yordu. 
H r f\: n ve zalim iıuan gi· 
bi o d g yet ko a h. Bil· 
h s a fı tı ~d pek ürker· 
di, gö gur!ediğı z mau, yıl
dırım is b ... c etm~siu diye 
başı ı: d f daltannd n bir 
tı:ç t k; rı.:k çocuk gibi ağ· 
Jardı. 

Militt::.., !:!onra ~tuzuucu 
y 1, iınp rutor Tiberiuı K p· 
tide ~ ·ıl ş ti oıı bir yıl ol· 
muştu. Hem yaşlı, hem de 
, .uii t imalli hir ya~eyış sıh· 
hati..,i bü,bütün bdbat bir 
b le g tirmiş .. Fakat doktor 
istem yor.. H st hğı kabul 
etmiyor. Bir k ç sene daha 
sonr hususi doktoru, te1a
düfeo imiş gibi nabzını yok· 
layınca imparatorun vahim 
urette b sta olduğunu aıa· 

hyor ve on "göre tavıiyeler· 
de bulunuyor, azgın impara· 
tor dinler mi? Ağır bir ye
mek yedi ve div na uzandı. , 
yfizilnün sarılığını ve hare• 
ketsiz uyuyuşuııu uzaktan, 
ölilme benzeten doktor der· 
b 1 müjdeyi ortaya yaydı. 
Sar yd ki köleler, uıaklar 
sevinçle ıok klara fırladılar: 
"Y gşasın yeni imparatora· 
muz K lifoc!,. diye haykıra· 
.ı K koşuyordu .. 

-Sonu var-

Ank r - B. M. Mecliıi 
dün Şem ettin Günaltayıa 
başk nlığında toplknarak 
D vlet demiryolları ve li· 
manian tek üt sandığıoa ait 
kanunların b zı maddeleri
nin değiıtirilmeıine ve bazı 
m ddeler eklenmesine ait 
k nun layih ıiyle ordu ıa
b yl r heyetine mabıuı ter· 
fi kanununun birinci mad· 
d sinin tadiline Türkiye ve 
Irak bükiim tleri araaında 

tedileo veteriner mukave· 
J inin t tbiki hakkındaki 
k nun llyihalırının birinci 
müzakerelerini yapmıt ve iç-
tim rn on verqıiftir. 

Meclis topl nt111nı Çar· 
mb iÜDÜ yapacaktır. 

T. 8. imz lı bir k riimi:r.: oruyor: 
"Tabmisl rden alJığımı:r.: güya döğülmiiş kabv ! nin için· 

de ~üzdc beş uisb tind bıl k bve lıuluom dığı ve yüzde 
doksan beşinin arb , buğd y, olduği.n göre kilosunun 
yüz s Hsen ve baıı yerle de d b f zl olmasının sebebi 
n c\ir? 

Yuk rıda saydığımız maddeleıin pek ucuı ıhndıiı bal· 
de bu fiy hn innf ııc konulduğu meyd dad11. Dikkat 
naz rınııı c lboder v bunun b kkında bir kaç kelim• ya-_ 
zılmasını ı ic ederim.,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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MATBUAT 
Hülasaları -AKŞAM: 

ADYO: 
Harp harici vazlgetımtz' iri ş • i- Ge 
~Bil memleketin hagati k siy seti da- Y 
menfaatıarına, hem ima y idır 

eral Dego 
ist 

gidec k 
a 

IOtt&flklBrlmlzln hl- vaıingt-on -(•.e)-Gaıete-
sablna Uuaundur eller konfere · ıude Sovyot-

ler Birliği ile Jnpony ra· 
Necmeddin Sadak ıınd ki yeni muahededen 

~ Harp harici vıziyetimiz bahseden hariciye nazırı bay 
••mimi ve gerek bizim, re· Hul Birleıik Amerik ıiy • 
rek müttefiklerimızin men· ıetinia daima ayni olduğa-

1 faatlerine uyğaa olduğu ka- na bildirmiıUr, 8. Hul aş • 
~ dar, ıiyaıi olıun, askeri ol- ğıdaki resmi beyanatı yap-
•un, hürriyet ve istiklilimize mııtır. 
emniyet ve muuaiyetimizc Sovyetltr Birliii ile J• · 
her hangi bir taarruz karıı- pocyG arasınd ki bitaraflık 
ıında harbe ıiritimek kara· p ktına h iz olduğundan 
ramız o derece kuvvetlidir. ehemmiyetli bir man veril -

Hudutlarımııd ıulhun ve meıi muhtemeldir, Bu anlaı-
teminaba ne kadar devam ma iki memleket arasında 

ı edecetini keatiremeyiı. Ba bir m6ddetteoberi so en 

1 hize doiil baıkalarına aittir. mevcut olan bir vaziyeti te· 
Bana akıl, mantık delil, yit eden mahiyette ğöz&k· 
bilmediğimiz pllalar, anla- mektedir. 

madığımız hedefJer tayin edi
yor. Tok vazifemiz ıilih ba
ııada vataa Hrhaddini bck
lemtktir. 

VATAN: 

Bizde Berllno basi
ret tavsıue ederiz 

Ahmet Emin YALMAN 

Küç&k milletler neden 
Alman tecatüzU karıııında 

1 ateıe atılır rlbi siliba aarı
lıyorlar? 

Almanlar bunun cevabını 
kendi meıhur hürriyet ı•ir
lerinin eııiz aahifelerinde 
bulabilirler. 

Danimarka 
elçisi azlini 
tanımadı 

Vaıiaton ( a.a ) - Dani .. 
marka elçisi Kopenbag bü .. 

1 kameti tarafından azledildi
iini tıaımadığını hariciye 
nazırı B. Hulc blldirmiıtir, 

V aıington (a.a) - Ame
rika hükümeti Kopeubag 
bükümetine göcderdiji bir 

1 notada Danimark ıdirioi 
tanıyacaklarını bildiımiıler· 
dlr. Kopeahaı litikQmetinin 

ı Da1ıimarka ıefiriui azletmek 
iıtemeai Nızi tazyiki ile ali· 
kadardır. 
Birleıik Amerik bük umeti 

Danimarka hülıumc.tin!n kur· 
tulacaiından emindir. 

--o--
Romaya göre 

Rom11, ( a .a ) - Stefaai 
bildiriyor: Royt .. r ajan ı 
Draçın Sırp kıtal arı tar f ıa .. 
dan iıııl edildiğini bugDa 
iki defa bildirmittir. Rom -
aıa •allhiyetli ınah fifiade 
bu haber kat'i eurett ya· 
laalınmaktadır. 

Buna binaen yeni aclaı
ma her ne kadar iki hük6 
metin vaziyeti yazı ile tea
bit busuıunda mutabık ka-

lacakları ıiipheli a-6rlllml.k
tc idiyse de yine de bir 

eürpriı teıkii etmektedir. 
Hükflm timizin siyaseti pek 

tabii olarak değiımemekte· 
dir. 

--o-----
Yugoslavya 

Telim 
Olmıyacak 

Loudra, (e.a) - Yugoı!av 
b ıvekili ve Yugoslav ordu 

ları baıkumnnd nı general 

Snıoviç "Taymi ,, gazet sfoin 

hususi muhabir·foe eıığıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Almanlar viJiyetleri· 
mizdc bir kısmını za ptcde-

bilirlerse do bizim müttehit 
kalmamıza mani olamazlar. 

Riyaa~t ettiğim hlikOmet 
Sırp, Hırvat ve Slovenlerin 

milli arzularile vücuda getir· 
dikleri yegine hlikfimettir. 

Azaları arasında Maçeki de 
bulundurmakla mliftehir oJaa 

hilkümetim biç bir vakit 
teslim olmıyecıktır " 

-----o----
Atinada dOn iki tehlike 

işareti verildi 
Atina ( a.ıı ) - Atiaada 

dlln iki larm iı reti vcrll
mi tir. 

ır abınesi 
Kahire (e, )-Mısır k bi · • 

11 si &Sk ri vaziyeti müıa-
k ae için toplanmıştır. Mı-
ıır G nel kurmay r isi top 
lanlıda hazır bulunmuıtur. 

Londr ( .a) - Müstakil 
Frun&ız ajansının Atiaa mu· 
h biri tarafındıo bildirildi
ğine ıöre Hür F ansızların 
reiıi ıcner 1 Degol vo ar
k d ıı gen r 1 Katrunun 
Yun nlılarla birlikte müca
deleye iıtirak etmek üzere 
Yun dstaaa gitmek ümidi· 
ni bildiren teJgrafıan neş 

redilmi,tir. 
Haftalık "Niki,, mecmua

ııoıa Jskenderiye muhabiriy
le bir görüşme esnasıadc 

Yuoanist a harp ilanından 
bahseden rencr 1 Degol 
demiıtir ki: 

- ltalya harp latemedi
iini iddia ediyor. Hakikatte 
o yalnız bir ıey iıtemiıtir. 
Bu d Almonların Balkan
larda müd halesidir. Bu ıu· 
retlr, içinde bulunduğa 
Omitaiz vaziyeti ıılib edebi· 
leceğini zannetmiştir. 

Dünyanın kurtulması için 
açılan mücadelede, hür Fr n· 
ıızl r Yunanhluın yamba· 
ııod harp etmek isterler. 
Yunauiıtaoıo bugün göıter
diği misalin tarihte bir ben
zeri yoktur: 

MÜTTEFI 
ORDUL RI 

Adlruatlkten Ege de. 
nızıne kadar dağ. 

tarı kuşattılar 
Londra (Radyo s. 8.15)

Resmi tebliğ : 
Arnavutlukta Dnç lima

nı Yugoslav ordusu tarafın· 
dan işgal edilmittir. Draç 
limanı Tirana 30 kilometre 
bir mesafededir. 

Miltemadi bir surette Al· 
man kuvvetleri Manaatır ci
varında toplaumaktadır. Ad
riyatikten Ege der;iıioe ka· 
dar bütlln dağlar müttefik 
orduları tar fıadao kueatıl
mış ve lizımrelen tertibat· 
lar alıumıotır. 

Yugo 1 v ordusu en mü· 
bim bir geçit olan Kıçatik 
mcvkiini tutmuştur. Bu v -
ziyet karşıııud Üa llbiio 
tein r alınmP.k tehlikesi var· 
dar. Bur lardaa Alm n ileri 
hıırek b kimilen durmuştur. 
Niş civarında bir Alman 
fır ası geri çekilmiıtir. 

Müttefik ser iri er 
Moskovada 

Moı ove, (•.•) - Buda· 
peıtedeki fvailiz, Belçlk vo 
Hollanda elçiJik rnemurl n 
buraya relmlılerdlr. 

LeTLeRINIZI 

1 

Çi harici e Bal anlara 
zırı bir ey ı n • lnıriliz lı' 

name n şretti vetleri gel 
Çunı Kinı (•.•) - Roy· 

ter jan ı bildiriyor: 
Çin hariciye nazırı bir be· 

yann11me ocşretlıılıtir. Bu 
bey•casmede MogoJistanın 

d6rt viltiyeti Çine dahil ol· 
duğu, ıayet buna karıı biç 
bir itirazın kabul ohınmıya· 
cafı gibi bunan hillfına nh· 
nan hararları da t nımıya· 
c ktır. 

Çin hDkftm _, ti, Moskov ya 
bir tolğrcf çekerek yeni 

Sovyet • J11po11 pakta hak
knıda bezı izahatlar istemi1-

Jerdir. Pakt Çiod hoıaut
ıuzluk oyandırmııtar. 

RA YO 
GAZETESllOEI 
Yuıoalavy da bazı b6f ge

lerdc Almanlar ilerlemele· 
melerine d evam etmekle 

beraber kendiler ini topla· 
mağ muv ffek olan bazı 
Yugoslav tümenleri mukabil 
t arr&ıızlarda bulunmuşlardır. 
Nişin ıimali~de bir Alman 
tümeni ricata mecbur edil
miıtir. Cenubi Yugoılavyada 
Alm nlıırıo eu milmtaı ta. 
meni mağlfıp edilerek ıeri 
püsk&r.Olmilçtür. Belgr d ile 
Niı arasında Karaıoyvaç 

bölıeıiude Yugoslavlar mu· 
annidane bir mukavemette 
bulunuyorlar. Umumi vazi
yete göre Yugoslavlar a12cak 
timdi muharebeye başlomış 
lardır. 

Londra (a.a) - '{o 
tan yeniden BrltaoY' 
vctleri gelmfıtir. Bo lı ~; 
lerin gelmeıi lagiltet• 

8 meti Afrika kontrol&• 
bit de bulundarduiaD• 

dir. ~ 
Şarki Afrikada artı 

rekit bitmek Gıeredit·1 
Buradaki kuvYetler 

eden bııka yerlere ı6 
lccektlr. -----
Bükreşte Jıl 

1 mı 11st 
Loodra (a.a)- sok' 

bildiriliyor: enkrettf 
meselesi çok feaıl•f 
Halk ıeker, petrol ;•, 
birçok yiyecek ıeY ·~ 
makta gilçltik çek'°', 
Halka verilecek yif 
için vesika uıu16 Y'ııl' 
için iııe m&ıtllt•' 
kar r neşredecektit --o----

SOFY~ 
Bomba)al1 
Sofya (a.a)-Bul~•~ 

mtıdafaa kumaad•D 
1 

diriyor : fi 

Ona gece Iogilİ' · 
f d•"' tayyareleri So ya eeoot 

askeri hedeflere b f 

mitlerdir. Ioıı•'1.1ı azdır. Haaarıa taıo•Jıll 
Uizumlu tedbirler • 

Valimizİll • 
Teftişler~ 1 

liı~:::n c~~!::!~:r~le 10I:. Valimiz Bay fo~, 
dün tehir civarı~, .. 

maulnr ara11nda henüz ciddi ·ıtı• makta olan tarı ıolt 
muharebeler olmamııtır. Aııl d .. gh 

laıaatıaı g6z c .. 
müdafaa hattanın ilerisinde _,.,,,,. _.,. 
raif müfıezelerfe müsademe· 'Ve 
ler yapılm kt dır. Almanlar Tıcaret t) _,, 
şimdi h zırlanmış bir me•kie Ankara (Husu• 1' 
taarruz edecekleri için çok ret vekilimiz f d•" 
tetnni ile hareket etmej'e ôkmea lataobdit• 
mcı.cburdurlar. Asıl Alman mize d6nmDtlet -, 
taarruzunun batlaması ileri Z A B J 1 ~ 
ıftrlllmOı olan kllçük lugiliz ~ 
ve Yunan müfrezelerinin 5old 
müdafaa b ttıaı ahim sın- Karııyak• f4•-'I 
dan sonra vuku bulacektar. da Mustafa ojl&I r.ı•" ,! 

Şimdi ltalyan radyoıuna çeci ayni yerdoi 1 ·~~ 
zı Neriman fat 1~ IJ' w göre Presba göliloilo ceau- ,._"" ~ır 
vel vadı iıdiflY, ,~ 

buod bulunan Göriceyi tiği iddia edilııt•f !' 
ltalyaalar yeniden İfgal et- kalaumııtır. d• ~-~ 
mişlcrdir. Yun nlıl r gayri § Çukurçeıı:ııe. '' 
h.bit vaziyette bulunan bu Sadık ve kard0 f 1

11 
~t 

cephe lnsmrnı geri alarak taf a olğu Has•01
.., 

dOzeltmeğe llbum ı~rdük· evvel çalıaall b 
ferinden bu ihtiyari çekilit· dDkklolerıad•.lı,t' 
ten ıonnıdır ki it lyat> ler alıaarak tıblı• ~ 
a-elip buraııaı lmıılardır. mııhr. "" 
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