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- -~ _ Yu an aşve- Tobrukta Mih-
-A-lm_a_la_r_m_ü_-Berline yaplan ki • füCce e v rciler2000ölü 
,dafaa hathnı hücum çok şid- öldü ve e ir verdiler 
'I d ) d 1• ) t Atina, ( a.a ) - Baıvekil Londra, (Londra radyom 

Y
ara 8 1 ar e 1 0 MUC Ur 8,15) - Resmi tebliö: Afri-" Y Koridis üç ay vaılfesinde • 

t 
Atiaa, (Loadra radyosu - - -- k ldıktan soara füceten ve· kadan hiç bir haber relme· 

8,15) - Raımi tebliğ: en- Londra (Radyo • . 8 15)- fat etmiştir. Koridis 29 mekle beraber ıon 48 saat 
tüa cephelerde şiddetli mu· Reımi tebliğ : Kinunusanide bışvekaleti z rfında Almanların tekrar 
barebeler devanı etmektedir. lngiliz teyyueleriain Ber- kabul ctmiıtir. 1885 de müdafaaya geçtikleri görla-
Dnımaoın 10 fırka ile yap· line yapbkl rı akınlar hık- Golosda doğmuş 1903 te mektedir. Mihver kuvvetleri 
tığı hücum müdftfaa hattını kında mütemmim malumat Tobruk önüıade ölü ve e1ir 
yaramamııtır. Kahramanca Milli bankaya ıiren baıvekil J k 2000 k gelmiştir. Bu akınlara logi- parlak mesaiden dolayı 1928 o arıt as er ka7bet-
mukavemet edilmektedir. ı· ı · · miılerdir. ız erın yeoı tayyareleriyle d d Ti1alya ovasına girmek e umum mü 6r mue.vini 

beş misli zarar ye pan bom- 9 iıtemiılene de girmeğe mu· olmuş ve 192 senesinde 
vaffak olmP.mıılerdır. Bir bal., da kullanılmııhr. Ber· umum müdürlüğe getiril· 

A k 
linin üzerine yüzlerce iofi-

meri a muhabirin ıöyledi- miştir. . lak ve yangın bombalara ğıae göre Almanlar 60 bin B. M taksaı Koridisi 1933 
kt 1 · ı d' Al atılmıştır. Bu defaki hücum· ma u vermış er ır. man te Sıhhiye nazırhöiua aeti-

'l ı · ı · k • 1 da atılan bombalaran mik- • • ı er eyıı erı ço agıra ma rilmiı, 1936 da maliye, 1939 
Olmuctur darı eskisinden rok fazla-... · " da İçtimai muavenet nazırı 

Atina (a.a)-Şimali Yuna· dır. olmuş ve memleketine bü-
niıtanla diğer cephelerde Zuar fezla olmuısa da 
büyük ve şiddetli muharebe· tesbit edilememiotir, yük hizmetler y•pmıştar. 6 
ler devam etmektedir.Olim- ·~..__ ............ '"''"'""'""""""''"""" Nisanda Alman elçisinin no· 
poı dağının cenubuadaki düıman tcccmmülerile mo· ta11na aıil ve mağrur baı· 
bir reçido Almanlar IOfırka torlu kuvvetlorine bom vekil kısa olarak ıu cevabı 
ile hücum ctmiılerdir. Bu balamışl rdır. Tayyare· vermiıti: 
hücum çok aiar zayiatla lc.rimizin hepsi ilslerine sa- "Yunanistan bütün hü· 

3Alman tayya
esi düşürüldü 

Londra. (a.a) - Din la• 
giltere üzerinde 3 Almaa 
tayyaresi düıürülmüıttlr. Al· 
man tayyareleri Iaıiltere 
sahillerini geçmiılerıe de 
tılan bombalardan basar 

çok azdır. --o--
MALTA.DA 

t '~h ve,,· . 11 ıtalarımıı 
... llıad •trııı. 20 . 
it ' d& kılometre 

ı. be,'~«ıaiıı !inanla temaı 
püıkllrtülmüıtlir. limen dönmüşlerdir. camlara mukavemet ede-

Atina (a.a)-lagiliz umu· Atiaa, (a.a) - Almanlar cektir.,, 

M ita (a.a)-Maltada dla 
3 defa alirm iıareti verilmit 

ve dliıman tayyareleri pro
jektörlerin içine ahnmııbr. 

Tayyareler pek yilksektea 
uçarak adanın etrafında do-

~ •ıe ~rdır 
L.: d& llllrki • 
~··· tttı,.. Afrıkada ka-

mi karargihının tebliği ; Yugosl ıyadan durmadan Londra (a.a) - Royter : 
Hava kuvvetlerimiz kara takviye kıtaları göndermek· Atina radyosunun bildirdi-'\ "lld .. Qı - • d. L ttl L •• Ustahkem me•· 

' Q' Qlrıd' 1tçalc !'· Bu mınta · 
kuvvetlerimize zahir olarak tedirler. ğine göre Yunan b şvekili 

eıır al 
h~ ıamııtır. A •k _..it o-_ merı a-

1 

l~~ler ~NSA da tehlike 
oeııuetlndın borusu ne 

)""t" ( Q8kildl t zaman 
\llıa._ '·•)-. T 

lt,l b hildird'??louıa rad- çalındı ? 
t.ı ~ trl, v•1rı11e göre B h .k 1 d -
;'iL ~111,tı il iti b&k.. • u ırı u i e, yu· 
\:'~t" tr c:em· ume reklerde heyecan, 
~ıa~' kırar v ıye!indea merak ve debıet k•· 

''' il ceın· ermıı ol· sırgaları kaldıracak 
. tltd hıy t ıeael eaeri yakında (Hal-

•berclar el· kın Se1ı) ndo okuyacakıınıı. 

B. Koriıiı bugün vefat et· 
miıtir. __ .. _ 
Yugoslav 
Mali rı 
Londra (a.a)-Yugoslavya 

Cuma gününden itibaren 

dGıman iıgali altında arazi 
olarak telikki edilmiştir. 

Ya201lıv menıeli~ve Yugoı· 
lavyaya ridecer mallar harp 
harp kaçağı addedilerek mü· 
1adere edilecektir. 

laımıştır. Bir hafif yarala 
vardır. --o--
Yün çileleri 
100 Gram olacak 
Istınbul (Hususi) - Tica· 

ret odası mccliıiniu dOnkl 
toplantısında yüu çileleriala 
sıkleti h•kkında görllılllm&ı 
ve bad ma yün çileleriala 
sıkleti 50 ve 100 gram ola-

rak 11tııa çıkarılmııı karar· 
Iııtırılmııbr. 



SAHiFE 2 

_ DOKTORUN KÖŞESi _ 
UY u 

K&çüklerde yaş arının derecesine göre 
~ ıayku müddeti tahalüf eder. Pc:k üçiıklc 
r :rin bütün günleri uyum k ve süt emmekle 

&'eçer gitgide aylar ve yıllar geçtikçe uyku 
middeti a.ıahrsa da gene on atten eksik 
dej'ildir. Daha büyüklerde ve gençlerde 
bu mtiddet ıekiz ıaate iner. Nihay t yedi 
saatte karar kılar. Aşgui olan bu yedi 
saatlik uyka müddeti uzun )'lllar devam 
eder. Nihayet ihtiyarlıkta ıntiddet gene 
azalmaya baılar ve dört'saatc kadar tenez
ıiil eder. 

Bir çok ihtiyarlar bu uykaıozJukJarından 
ıiklyet edip dururlar ve bunun ihtiyauhk
taa ileri geldiğini bi:- türlü diişüamek iste
mezler. Erken yattıkları hald ~ ve bir çok 
hıfzı11ıhba kaidelerine riayet ettikleri halde 
gene şafakla beraber uy~ndı klarındıın ve 
bir daha artık uyku tutaınadıklarındau 
muztarip olurlar. 

Uyku fizyolojik bir vazif~dir. Midenin 
ve diğer azamızın istirahati uc ise bütüa 
vlicadü.müztin ve bilhasıa ıiairlerimizin ve 
lteyaimizin tam istirhati de ancak uyku ile 
temin olunur. Uyku ıayeıinde vücudümhde 
biriken bir çok zehirli maddelerin ıtrabı 
•ukabulur. Bu zehirler faaliyet eınaıında 
terak&m ederler ve istirahat zamanları
mızda ıtrah olunurlar. 

Uyku zamanı gecedir, gü düz uykusu 
fiılyolojik ve ijinnik değildir. Yani ıııkta 
uyku biıi diulendirmez. Mutlaka karanlıkta 
olmalıdır. Ve rüyasız olmalıdır. Çok rüyalı 
ve ·kibuıla uykular da bizi tatmin etmez. 
Uyku eıki bir tabir ile deliksiz olmalıdır. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Kürkleri güveden 
nasıl korumalı? 

Bahar geldi, kürk mantolar ağır gelmeğe 
bııladı. Y akll!da bunları ort dan kaldır
mak lizam gelecek. Kürklt~ri muhıfu:a 
etnıek m6bim bir meııeledir. Güvelerin baş 
daımanı her ec%anede bu!iının (paradich
lobenzine) ilacıdır. Bundan bir miktar , 
k&çük tabaklar içine koyarak kürklerin 
aııh durduğu dolabın bir iki f:ı:ö1e1Jİ11e koy
mak çok faydalıdır. ---.... ~ . ._..._.__.,._.. 

Yüzdeki sivilce er 
Yllıdeki küçük sivilceler için ilAç: Bir 

lraıık kolonya içiae pom d hı line geJinciye 

kadar aıitborik koymalı. Bu pomadı tane
ler üzerine, yatarken s6rmeli. Bir kaç 

akşam bu ilicı devam edilirsı3 kırmızıiıklar 
tamamile geçer. 

·--·-----
Yeni diş fırç 
dezenfekte 

sını 

sulu 

(ilALKiN sESQ 

--- Şehir Haberleri~ 

Alipaşa megdanı bOgük' 
bir tehlike geçirdi 
Dün gece ıeat 21. 12 de 

Alip:.şr. meydanında arabacı 

Hasanın 20 numaralı araba 
imalithaoeıindeki ocaktan 
çıkan ateş imalithaneııio 
tavanına sirayetle geniıle-
mc k istidadını göıtcrmiş 
iaede itfaiye tıır fandan sön· 
dürülmüıtür. 

B 
Dün doktor Behç\;t Uzun 

reiıliğiade topl nan belediye 
daimi encümeni yeniden 
yaptırılac k olan kan lizas· 
yon ve yol inşaatları hak
kında karıırlar almıştır. 

Pazartesi günü s at 16,30 
da toplanac k olan belediye 

mecliıi bütçe müzakerele" 
rine baılanacaktır. ____ .. __ 

SPOR HABERLERi 
lstanbolun m.şhur iki fut

bol takımı. F t.nerbabçe ve 
GaldaHray dündenbcri şeh-

rimizde bulunnıaktadır. Bu 
gün ve yarın yapılacak milli 

küme müsabakal rı senenin 
en mühim ve neticeleri ba-

kımından da e ıayını dik
kat karşılaım luı teşkil 
edecektir. 

Sıtma menbakıından ola n 
Güzelyalı bataklığının kuru
tulmasına önümüzdeki Pa
zartesi güaü buşlaaacaktir. 

Halkapıoar bataklığı ile 
Mersinli ve B yıaklı civa· 
rnıdaki su birh. intilerioin 
karutulmaııaa başlanması 
için hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Çiğlide çekirge Ha 
mücadele 

Çekirge görüldüğü bildi
rilen Çiğli ile D~ıreb Şl ~e 

Uladı köyleriaclc vilayet zi
rvnt müdürlüğü tarafından 
mücadeleye başl nmıştır. 

--m:--
Hariçteıı ıretiri 

ce mallar 
lthalit ve ihr catçılar bir

likleri idare heyetleri dıı 
memleketlerden getirilecek 
ithalat eşyası için yapılacak 
ıip riıleri görüşmüılerdir. Bu 
huıasta Ticaret Vekaletinia 
delalette buluamesı muvafık 
görülmüştür. 

--lllli--
Atletizm bagramı 

Bugünkü müsabakalar : Bugün saat 15 de Karıı-
Saat 15,30 da Gal tıHray- yaka kız muaımm mektebin· 

• 

(122' Y zan: Halil Zeki. ~ 
Gribi aAukat Discin dediklerine daJ' ~ 

sermaye verdi. F kat jori heyeti bu00 

:ı - d. -~ ' gorme ı. V' 
Nihayet Griblin ifadesini alaı•k ' 

almaayaya bir heyet iÖnderildi. 
Doktor Gri'ol ifadesinde TurroD •ür

ne üstünü bıı kıyordu. Ne çiagall• 
ne de yahudiliği .kalıyordu. b•'I_ . 

Hatta yediği dayak kuvvetiyle. ,t"ıl 
olmıyan ifade de bulunmak mecburtf 
kddığını ilave ediyordu. b 

Bu yilzden alm a casuslarının 111:,, 
pek ~aleyanh, pek müa.akaıalı c 

etti. b• 
Hekes en küçük cezanın 20 setlelı 

olacağını tahr:;ıin Cederken en bli16 

6 ıene olarak tayin edildi. 
Hlkim ıaçl ı.ılara ceıalarıaı tefbilO 

ke11 ıanu da ifiYe etti: 
•• - Aranızdn:ı bazılarınızı~ alaı•0 b'' 

perverliii duygusu ile kandırılmıf, ~ol 
mıuız da p&ra kuvvetiyle aldatıloı•f ililll~ 
yor1uouı. Ne olarsanız olunuz, b __., 

kabahatlarınn: büyiiktür, ceza)ıfl 
büyük olması lizım gelir. Ancık ,ıi 
diinyaya idil olarak şöhret ıalaa ıdt 
aın bu adaleti en btiyük bir mik•9t• 
ettiğine bir delil olmak lizere siı:e I• 
cezalar varılir. Fakat bundan b6:~ 
yolda boraya gelecek olaalaı bu .ısı. ~· 
kir laktan istifade edemiyeceklerı01 

melidirler. 

- Sona oat -
Altınorda h~kcm Ferit Sim- de zengin bir programla ' 

saroğlu. )•D hakemleri Oa- atletizm bayrnmı yapılccak· MEMURLAR T A ~J~ 
ma Erengin, Hason Yaıuk, tır. r-
saat 17,30 da Fenerbahçe- --o-- BE QLMIYAC~ 
Altay, hakem Mustafa Şen- t D fiyatı • 
kal, yan hakemleri Ferit b ·ı o>111 

Alıın fiııtleri diin birez Ankara - Memurların ta ıı . ~-
SimsuoğJu, Atıf Kutluoğlu. dütmüş 27,75 t .n 27,25 leriad~ t~lebe olmıyacakların• d•1

' 
1
,, 

yarınki müs b kalar: Saa1 liraye düşmüştür. liyih<lsı alakalı eacümealerden 

!!~~ou, ~· k;~n~::::ç~~!:~: M;;w-~;;;•m•-;;i: Amencliaı rduzonalmuesiueaalınmeııtçtre. ceııl 
yan hakemleri Ferit Sim· g 
aaroğlu, Osm D Erengin fası ar nıyor . ı0•'' 
saat 17,30 da G Jatasaray- ç iıımak istiyealer Keısta· lıtanbul - Devlet va11talarıle Jıl,ri 
Altay, h ktom Estld Merter, nepazarında ( 5 ) numarada Aaadoluya gitmek istiyenleriD ıef dit· 
yan hakemleri Must fa Şen· m rnngoz atelyeıi sahibi 8. alınmakta olan tertibat ilerlerııelıt;, 
kal, Faruk Kantar. faik Sana müracaat. 3-2 miktarda auıaarah biletler b•'

1
' 

ıELH-M A S d ı Biletin üzerinde hamilinin barelı•t • ınemasın BBugün ı tarih ycıılı bulunmaktadır. 
ı Eısiz zengin proğt·am, 2 büyiik filim biiden : 

f 1 - KiVi CIK AS i 
1ı Türkçe Sözlü Türkçe Musikili t 
ı Güzelliğine doyulm- z nefis. mu kir CŞ!İZ bir filim ı 

f 2 - Bir d m Kayboldu f 
Yeni ıatın alınan diş fuç:.-sını dezeofekte 

etmeden kullanmak caiz değ ildir. Fırçayı 
fıkır fıkır kaynar suyn soktuktan ıonr 

iıpirto içi e koymalı ve bir ii ·i saat bırak-

ı Yarotc11Jlnr: Mayr:l Loy - Villiam Povell ı 

ı 
tJurnaldn en son dakika, BQrdhıınıo İngiliz doaanmaaı tara ·ı 
ı fından milthiı bombardım ıaı ve Modıılar : 
ı ~e aslar: Adam•=kaybo!du 3-7de. Kıvırcık pa,a 5-9 da ı 

:wwwa:w _,..,,._;;.._ __ ...._. ____ ......, ..... ._... __ ....:.....;..--------

bktaa ıonra kullaomalıdır. 

Etin kuru olman 
• • 

ması ıçııı 

Çok kızıın fırın~ pi111iieo etlerin kuru 
olmım111 İçia et fnına konulduğu zaman 

ayn bir küçük kap içinde birısz ııcak ıuda 
koymalıdır. Suyua buharı eli yamuıatır •• 
yaamuına maai olur. 

TELEF Q N: 3646 

! Tayya e Sınemasında : 
ı 

ı Esrarengiz mt:mleketlerin harikalarını .. Alev s çan Volk 11-ı 
1 lan.. BDlta girın miş ormanların ceh~nnemi muhitinde as· % 
ı lan, kaplaol rla, timaahlu araımıda beyaz bir kadın.. ı 

:on oyanın 3ncü 1 Z • b lngiliıce ı 
% ıliper filmi • 8DZI Br Sözlü t 

f 2 · Yarının · adınları Frs~~fnc• i 
ıMatiııeler: 3 - S,40 - 8,30 Cumarteai, Pazu s:üal ri l.45del 
t baılar El illnıaclaki matiae ... tleri mateltar delildir J 
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OENLAN 
YE Dl ? • 

1 

(HAL KIN SESi) 

T e 
1 

llql k- ıııııuuııı 
~r imler uaıar? Burasının Ame. ·uıus.. . 
,,

1
1
18
' ından iıaaı edilmesinin aske rllk 1 Moskova paktı etra. 

n,ı ının da ebemmigeti nedir ? tında tefsirler 
•fı,t ~t ıa,fnıda gelen takasına ayrılaıışbr. O za- Falih Rıfkı Atny 
d •d._,:;rikının Gro- m~ı:danberi Danimarkanın Herb ide Sovyctler birli-
' ~•ltti ta. hava ve idaresi altındadır. Fakat ğicia Mo kov2 p kbndan 
{)'bı' tııa eylemek d d D · k yeni cih n harbioı'n baş) -it~ IZıar)( a &ı a anımar alı pek az-
t~i ile b~Dın Vaşioı- dır. Bu ların yektuıu 300 rıoda r im nya ile akd tmiş 

ii11i b' anlaıma l( kadardır. Groenlandın aııl olduğu ade?mt tecavüz p k-
~e'1•ııd ıldirnıiştir. yerli halkı Eskimolardır. tının neticelerine benzer 

\1 •d•d=•~ıl bir yer- } ESKİMOLAR tecellileri LU zu etmekte ol· 
• btıı ~ luınler yaşar? Eskimolar kısa boylu, ge- duğandan ne k d r şüphe 
ı.... ı llıtrik d'l ~~' tdUızı ~. tarafın· nlı omuzlu, güçlü kuvvctlı e ı se yeri vardll'. Sov)•etler 
? ''2ıııad, esınıu asker- insaulardır. En uzun erkeğin birliği mihver sulb dikbısıuı 
.. A.hiıdu ehemmiyeti boyu 1 62. kadının 1 52 dir. • herkese kabul ettirmekte 
'iit a bunları izah Derilerinin rcugi oldukça menfaat gördüğü ''akit, bu 
~bl'ıad ıandır. S kalları ,.eyrek ve Me.der uz k değil, d h kısa 
'd'•ıd dllııyanın en az, saçlurı ıiyab •~ sıktır. bir yoldan gidebilir. 

d 
ır. A 'k M k ~ ir. A nıerı anın HepsiııiD cim cık kemikleri os ova paktumı e ra-

ı kı.ıtu danın büy6k çıkık ve çekiktir. Bu suret· rengiz bir mahiyet atfe.dil-
'- · llta p nuntakaıı le temamen Moiol tipidir· diği vakit, akJn gelmiyecek 
\t'-rct,:~~ple her ta. ler. · mülihaz yoktur. Böyle bir 

~İtleler' rı çok ka- Eaaaen eskimolarıb men· mahiyetten tecrit olunduğu 
--~İllle •~le kaplıdır. teleri hakkında iki rivayet zaman ise, cihan harbinin 
~ ~lleıa• ızı mınta- Yardır. Biri11 cfsine göre bun- kendi yakınlarında ve emni-
~ ''-d, bil muayyen lar kızıl derih denilen Ame- yet sahaısında inkiıaf ve 

bl''-dııa uılır çöı6lür. rika yerlilerine mensuptur- ıirayetlerioin Sovyetler birli-
~-1\l IDtaah11ı ta· lar, timale doğru çekilerek ğini, uzak doğu davalarını 

1 
:ilto:lc~tiildir. iki bu mıuta l.u .. Lı ) ~rleşmiıler- bir müddet bir t rafa bıra-

~d· '"-r ılonıetre mu· dir, kacak kadar, me~gul etmekte 
as"· t,lc tahnıia edil- ikinci ri· ayete göre ise olduğuna hükmetmek doğru 
, ~il ~~t bunun an- Aıyadtın gdıuışl rdir, Eıki- olur. 

e 1°'-ll 1_ onıetre mu- moluıu Moğol tipini andır· Moıkova paktı ile, Mösyö 
L q'"•t •••ıııında bı'r M t k B J' R •ı,, 1 tıe . malan bu ihliım:li teyid et· a ıuo anın er ı ve o· 
lidltı'-td, rı .. •ardır.Di- miolerdir. mad ki müzakerel ri ara-

dttJid· •oguk o de- Bütün E<:ı~imolarm mik- ıında naııl bir münasebet 
'-t•ııı'' ki biç bir darı 40 bin k dGrdır. Bun- olduğunu, bize yakın uzak 

' '•1ıı• ı'mkio 1 d ~ h d arın bir lısmı Alaskanıo, ogu i iseleri iÖsterccek-

~d-ı.'dı._ Kaliadanın çok şimalinde tir. 
''~~tdır, B Dlifaıu 14 yaşar. Bir kısmı ise Groe- -o-

'c ltler, \l nüfus muh- landda yerleşmiştir. Groen-
'~hti t 'Ytılnıııtır. En landdakilerin hayatı )'akın 
~d - ~Od~ •danın rner- zamana kadar çok iptid i 

'"dır •91ıın nüfusu idi. Ili: müddettenberi bucı· _ _, • J)• .. 
Ilı bit'c •ger ıehir- lar da dah• medeni bir ha-

~ •ç Yüzü ıeç- yat 1reçirmfğe baılamıılar· 

'a)leriaa - dır. 
L ''-'tıd nufuıu iıe Eskimo•ar, zeki, ıen, gü-
q•~ •dır ı lo.. • Adanın ler yüzlü iasanlard1r. Musi-

ı -~~ ,~k •kını do- kiyi çok severler, mi11fir-
•bet, illlttur. Garp perve•dirler. Resme ve bey-

d 11 daha ııcak- keltraılıia çok müsaittirler. 

~-~' htııı Son zamanlarda çok trrak· 
L ~! bıaıı 6ç buçuk ki etmiılerdir. Mecmuaları, 

aı~ıa. '' .. nı- ı· d b' t · ı ~. b hıU çoı ur, yer ı e e ıya ıoa aıt esere-
~)\ıQll llılid llebatlar da ri vardır. Eıkimoler çok ba-
't, ~' bit f det zarfıu- limdirler. Kavga, çekitmek 

TAN: 

Ağız propağandasına 
kulaklarımızı tıkauaıım 

Yazan M. Zekerya Seıtel: 

Y ab•ncı radyol rda her 

i~ittiğhıize inanmaymız. Ma

hiyeti ve menbıı malum ol
mıyan rivl!yet \•e dedikodu· 
lara kulak asmayınız doğ
ruluğuna .. emin olm dıj'ıoız 
batta doğruluğuna kani ol-

duğunuz herh ogi bir hıberi 
başkalanna söylemeyiniz. Bu 
zamand ağzımızı tutmak 
kulaklarımızı k p mak en 

.l'ti 11 teli ••liyet htiküm nedir bilmezler. Yabancılara 
~>'t b,

1
1.P •onıuz kış çabuk kaynaıırlar. mühim v t ni vazifelerimiz-

~t'- dlltıa Y111cı blltün Kııın erkek ve kadın ayni den biridir. 
~ b 111,bdt, kıyafeti giyer. Bu kıyafet -Dnamı 4 üncü •alailcde-
l. ~tj d L '1t c (l 01l\1Zuncu 

8
• kahn bir ceket, bolca bir ..... ~H .. ~ ...... .. .. 

ıı.ı.'t•çı; ~~•hioern adın· paatalon, ayakta çizme, :RAŞiD RIZA TiYATROSUZ 
~ "'- k ır ıe · . haıt• kalın bir batlıktır. : Bu Ak~am ı 
') '- tıf ... d· nııcı t - D k ki >tıı'ıı~ b,;t,~lıniıtir. Ge· ııarıya çı ta an zaman :: Halk V d ıı 

'-'- ik 
0 

.. il Yerde bi- uzun kürk 1riyerler. "'d •Otfinc b Eskimolar yazın Ren ge- : 4 ncü temsil ı 
~-. : Y•aai e. uraya yiği derisinden yapılmış ça- :Yatakh vagonlar kont-ı 
~1tti., Yeıılada is· dırlarda, kışın buıden veya t rolörü ı 
ort~ Ada uzun ta•tan. yapılmıı evlerde otu- • K d 3 d lj '- "'Çe J f ,, • ome i per • 

1\0 "'· • Zen bağ· rurlar. Bazı köylerde elin • ılt N eski iptidai bayat vardır. • . Nakleden: Samako • 
·,

1 
,_ orveçt B d k k b t Bıletler her gün sabah 10 ı 

L .d ....... ,. e •üna- ura a ııın topra ve uı t d"'n ı·tı'baren H lkevı'nd ı ~ " ..... l d k. d t ... e 'r t 1 ve ı 6 ncı a tın a ı kulübeler e yaşa· d T ~ \t 'llı•nı cır. Mağaraya benziyen bu • s tılmakta ır. msilden ı 

' 

so 
o 
sa 

--ll?Sl-

-
rı 

İhracı JisEns t bi tutulrın 
u. ddel rl(;; bunlar t""tbik 
edilecek -eı:ı si r h kkıDdııki 
k r rııameoin dördüncü mad
desine şu fıkr ilave olun· 
muştur. 

"Aukoıısioy syon sntışl r 
içinde müraca tf r doğrud n 
doğraya Tic~:et Vckô.let'ne 
dış ticaret dairesi rcisliği~e, 
götderilir. 

v~kalefçe lüzum görül"n 
bu şt:.kildc sabşlnrs. müsaade 
edileb;Ji ·,, 

--m-

Dölünde sular gükseldl 
Konya - Çumr ovaınnı 

.. ul y u Beyşehir gölünde 
sul r'" yükselmiştir. Gölün 
yülrseJişi dol yisilc bu ının· 
taka bu yal bol suya k vuş • 
c kbr. 

-lllll--

Narlıde ede 
bir hırs zlı 

19Niun t9Cf 

ua li er 
c isleri 

Topla arak 
rarıar 

bazı ka
verildi· 

O taokuH rl iiselerde öğ
retmen maclisleri dün top
lanmış. s-uıf gcçt cek ve ıı

nıft bırakılac k talebe tu
bit edilmiştir. Bir veya iki 
der teD z if cot simış olan 
t lebc üzerinde mün kaıa-
1 r y pılmış ve huni rdan 
müstait görüle l rden. bazl
Jarı geçirilmiştir. 

Belgeli talebelerin imtihan· 
l rı hddm:ıdn vcrilnı'iş ol n 
k r r 1 kısmen tebdil edil -
reg orta okul ve li;o.ıeler mtı· 
dürlüklcıine Maarif müdih
lüğünce teblig t v pılmııtır. 

--o--

Mektep eri 
Bu ıene muhtelif yHlerde 

kışla, hopıshane, Halkevleri 
ve ems li m bılleıde açıla
cak millet mekteplerine de
v m edecekler hakkında 
muntaz m ist tiıtikler tutul· 
ması ve bu istatistiklerin 
m arif vekaletine gönderil
mesi bir tamimle ş hrim!•
deki la darlara tebliğ e· 
dilmiştir. 

Hariciue Vekaletinden 
Tal~be _s~yımı tebligv edilmi'tir· 

Maarıf vekaleb, okuma Y 
1 

Narhderede b1ı1kksl Ali 
oğlu Ha!anın dükkinınd n 
meçhul bir hırsız bir kilo 
Tiryaki, 8 kilo Köylü, 2 kilo 
H lk sigarasile bir kilo tü
tün, 40 şişe rakı ve 30 lira 
para çolmıılardır. 

---o---

ç ğındaki çocukların sayım Rum uyada ahiren neıre· 
i inin bu sene 30 ilk teşrhı dilen bir kararname muci-
tarihinde yapılmasını kar ,. hince ecnebilerin milli ikti-
laştırmıştır. Alikad rlua gc- sat neznetinden • rimit bir 
len bir t mimde, sayım için mfis ade olmadıkç Roman· 
şimdiden hazır!ık yapılm sı y d ki em1ak, hukuk ve 
bildirilerek talimat veril 'İŞ· men fiine ait tasarruf mua-
tir. melelerinde bulunamıyacak· y-... ları; böyle bir müsaade iı

ZA iTA 
Yusuf dede caddesinde 

Mehmet oğlu Kemalin üze· 
rinde bir bıçak bulunarak 
alınmıştır. 

Şnmlı sok ğında Abdullah 
oğlu Mehmet, Hakkı oğlu 
Abm t ve H lil oğlu Has n 
ı rhoşluk saikasile Mustafa 
kızı Zehra ve Emin oğlu 
Fahrinin evlerine taarruz et-
tiklerinden yakalanmışlar· 
dır. 

Hatuniye parkı da Yusuf 
oğlu Kizım ve Sülenman 
oğlu Hüşeyin Hatuniye p r· 
kında yuvarl k d miri çal
dıklarıadan y kalanmışlar-

dır, 
§ Als ne k Şehitlerde 

Abdulfettah oğlu Veli ve 
Rifat oğlu Mustafa Üzüm 
kurumuna it kereste depo
ıund n ~aht ç ldıkl rından 
yakal· nmııl rdır. 

tihsal edilmeksizin yapılacak 
tas rruf muameleleri ile 
normal idare muameleleri 
ve b nkale.rdıı mevdu kıy· 
metlere müteallik tasarruf 

muamelelerinin hukukan ba
tıl addedileceği; Romanyada 
ikamet etmekle beraber 
or da bu gibi emlik, hukuk 
qe m n fie malik bulwıan 
ecnebilerin ise, Romaaya 

razisinde tedavüle çıkar
tılmıı bulun D bilümum talı
villerle nmma muharrer ol· 
mıyao kıymetli senetleri ha· 
mil oldukları takdirda bun· 
l r hakknıd Nis n 941 ni
h yetine k dar Romanya 

sef ret.i ile ko solosluklan
n bir bey nname vermek
le mükellef oldukları; ayni 
mükellefay tin bu 1ribi eı· 
h m, tahvilat ve s netleri 

~))-~l~lilldan :: UDU· kulübelere uzun bir tünel- : sonra otobüs temin edil ı 
~ ""' •d llra ge- den yüzükoyun kayarak gi· t_ mişt~ ___ ı Dr • Jcık 

~· tl'-1 ı"'' alun et- rilir. lçiade bütün aile \ 98 U.. '~ 'arclır. 1721 erkinı ve kızakları çeıken tRAŞID RIZA TIYATROSUı bmlr Memleket ba.taueıl 

mevduat olarak kabul etmiı 
bu'uaan bankalara da ~amil 
olduğu Ankaradaki Romın • 
y sefareti tarafından bildi· 
rilmiştir. 

l~'t •11111 llbl\ : PEK y AKINDA : Rontken müteba111 a •e 
13 

•ltoıle. k6pekleri yaıar. ı KARŞJY AKADA ı Rontku ve EJcL..•rlk tedavlal 
id•re IDID• -Sonu var- .. ,apllır. lklnel Be1l•r Sokak 

............ ('+ .............. lJ ~o 1'ELl!FON. 2Sf2 

Keyfiyet ali 
vatandaşlarının 

zolunur • 

adar Türk 
ittiliıaa ••-

1 3 
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Yarı niatındaki h rekatın 
lyi inkişaf etmediğini in· 
giliıler ve Yun nhl r itir f 
etmektedirler. T nka arşı 
t nk, skere karşı yni mik
darda askerle karşılaşıldığı 
zaman lııgiliz-Y onan silahı -
rının galebe ç lacakI rını, 
fakat Alman) rın gerek teç· 
hizat ve gerek aıkeri b kı· 
mınd n Ostün oldukl rını 
bildirmektedirler. 8 1 ~ani r
d ki vaziyetten f rklı ol r k 
Libyadaki v ziyd h kkınd 
bir nikbinlik bi sediliyor. 
Bunun iki sebebi v rdır. 

Evveli lııgiliz do anması-
nın dıha tesirli olan ont-
rolü. 

Sicily sul rında beş nak
liye gemiıinio b tırıldığını 
ltalyanlar da itir f etmişler
dir. 

Saniyen Libyad Alman 
ileri hareketinin durdur ol· 
moı olm ııdır. 

Bir kaç g6odenberi Al· 
manlar ilerliyemiyorl r. Tob· 
rak ta işgal edilmemi 1 tir. 

Gerçi Libya hareketleri 
hakkında henüz kat'i söz: 
ıöylenemer. Alm nl rın du· 
raklam luı y pac klan yeni 
bir hareket bazırlam ğa ma· 
tuf olabilir. 

Bunuııl ber bcr lngiliz 
nikbinliiiniu b şka iki e· 
bebi vardır. Bunlar d şun
lardır: 

1 - Alm ol rın Briteny 
adalanna tecavüz dememesi. 
lngiltereyi iıtili teıebbüsü 
ıimdilik bir t rafa bırakıl
mııtır. 

2 - logilizler için ikinci 
nikbinliğin sebebi Amerikan 
yardımının gittikçe artması· 
dır. 

llkbah r Almaa T arruzunun 
M biyeti 

Balk aJ rda ve Libyad ki 
ilkb har Alman t nrruzu 
h kkında aşağıdaki t hlili 
yapmak k bildir. Alman 
ların Balkan! rda v Libya
daki harekatının k ti ueti
cesi ol bilm si içia Mısır 
varm k ve lagiltereyi arki 
Akdeniz havı ınnd n çekil
meie m cbur etme liıım 
gelir. Ş rki Akdeniz yolu· 
nua üç müd f ookt Si 

vardır. 
1 - Tr kya ve boğ zl r. 
2 - Yun iıt nıa Kore'1t 

ben: hı 
3 - Mısır topr klBl'ında 

M rs m tıuh. 
Birinci yol uzun ve do· 

1 mbaçlı bir k yoludur. 
ikinci yol Süveyte v ran en 
kısa deniz. ve' bav yoludur. 
Üçüncü yol yedi, ekiz yüz 
kilom trelik bir ' -:ar yolunu 
kapamakt dır. 

Şarki Akdeniz h vzısını 
müdafaa ed n bu k pıd n 
boğaz} r kuş uçuşiyle eu az 
2500-3000 kilomctr lik bir 
kar yolunu etretmektedir. 

Yuoauist nd ki Korcnt 

Bombardı an edildiği 
akdirde 
Romagı 

man 

ngilizlu de 
bomba dı.. J 

edecektir j 
Londra, ( . ) - İngiliz ~ 

b şvekilctiniu deki ra15yonu: 
Alm al rıu A tiaa ve Kabi
reyi bomb rd m n edecekleri 
bakkınd ki t-.hditler k rşı

sınd Büyük Britany şu 

cihetin iyice anlaşıJm sını 
ister ki: 

Bu iki ş .. birden birinin 
vey diğeri aı 1 bombardımanı 
h lic.de logil;z hav kuvvet
leri Rom nın deıh 1 bombar
dım nın ba~lıy c ldardır. 

Bu bomb rdım n bir kerre 
b şl yı1ac harp sonun ka
d ' dev m edecektir. 

Büyük Brit n y nıu ldığı 
m liim ta göre Rom y hava 
t arruzu bsşlııdığı takdirde 
bir Italy n iı va filo u Ital
y nl na ele g çirdikleri io
giliz bomb l rım Pap!!lık 

üzerine atmağa b zudırlar. 
Bin enaleyb İngiltere ur

a zlığı d ha evvelden haber 
vermeğe lüzum görme tcdir. 
Berline y pılnn t rruz Lon
draya y pıl n t rruz bir 
mukabele değildir. Berlio 
bomb rdımanı düşm nın as· 
keri kudret ve k biliyetini 
zaltac k h edeflerin bom

b rdımanı hak ·ınd siy ıe
timize d hil olup Brit aya 
dalarını t arruz y pılıa d 

y pılmas d b rbin nihaye
tine k d r gittikçe art n 
bir şiddetle devam ede· 
cektir. 

--o---
Cebolittarıkta mühim 

bir içtima ar. 
Cebelüttrmk ( .a)-Alınan 

bazı h bcrJere göre lngilte· 
renin deniz, kara ve h va 
ordusunun ldettiği çok mü· 
him bir toplantıy iştir k 
edebilmek için lngilterenin 
Madrit büyük elçisi Sir S • 
muel Hor d h üç g ı:ı ce· 
bclütt ri te k 1 c tır. 

apısı Yugo .. lav muk ve-
metınio. ç bak yıkılmnsı üze· 
rinc Qiddelli Alm n t zyiki 
k rşıaında mü kül vaziyette 
kalm1ştır. Şımdiye kud r 
yüksek e k ve idaresiyle 
Yunan kuvv tlerine kıymet
li z ferler z ndır n ge• 
aerııl P pagosuu ve k hra· 
men Yuu u orduıuyl Bri
t nye kuvvetlerinin bazı fe
dakirlıklu b h eıo d ol· 
s bu kapıyı müd f ede
c t. d t bır cepheye çc it
meleri mümlı-a ve muh e
m ldir. u t kdird bu or· 
duyu bu d ı cepheden t
ma k oldukç müşkül bir iş-
tir. 

[ffXLKIN SESi] 

UA 
o 

-Baıtaralı 3 ncü aahifeJe

YENI SAB H: 

u av 
•• r u-

e rı 
Hü eyin Cahit Yalçın 

Aceba Alman orduları 
B lkanl r yaptık) rı tcca· 
vüzde muvaff k ol mıy cak 
larını anladılar, sıkıştı! r d 
Bulgar kuvvetlerini istihd m 
etmeyi mi düşünüyorl r? 

VATAN: 

Su a, 
e 

do 

s u 

Ahmet Emin YALMAN 
lstsnbnlun tabliy.e ine ait 

ihtiyari tedbiırler, kozmopo· 
lit Ist nbulun panik mikro· 
bu dolu y r larını deşiyor, 
temizliyor, sarıyor. 

VAtau iki ci bir y zısında 
diyor ki : 

a 1 a a 
Almanlar neden zafer 

azn ııa ? 
Ahmet Emin Y iman 
Harbin umumi cereyanı 

bakımından Balkanı r tali 
bir ceph dir. lngiltereuin 
Akdeniz mukadderatı bu· 
günlük M rıa Matruhta h 1-
ledilecektir. 

VAKiT: 

ihti at A 

arı 

vet, 
h y r 

Asım Us: 
Gene kul ğımız k dar 

gelen bir rivayete göre 
lst nbuld e ki eşya ahm 
satımı ile meşgul olan baıı 
kimseler An doluy nakil 
haroketicden kaz nç bi5aesi 
çıkarın k için Tr kyay git
mişler. Eğer bu he1bcr doğru 
ise T r y yı bir çok v tac· 
d şlnırın ellerindeki m lları 
yok bnhaııaa s tın alm~k 
hırsı ile h reket ed nlerirı 

bu mınt k d topyeküu bir 

muh cerct uyandırm k istc
meler i ve bu makısadl orta-

lığa bir p ai propıg ad aı 
yarutmaları da hatıra gelir 
mesele. Bu cihetle de dikkat 

ve alaka ile k roıl n c bir 
mahiyet erzctmekt dir. 

T n ikinci bir yazısı da 
diyor ki : 

Balkan o ısır harbı
nın siua i ma ası 
M. Zekeriy Sertel 
Türkiye, doğrud n doğru-

Ak r d 
b. • a 

--o--
Ankar - Alp d ğı ma

deni T şlı köyünden Sarı 
Mehmedi beş seoe evvel 
Bend deresinde t ı oc kla
ruıd para ın tamaau ba
tını taıl ezmek suretiyle 
öldürmekten suçlu Alp dağı 
m deni Emerek köyünden 
Must fa oğlu Şükrü Elbas
m•ı h kkınd Ankara ağır 
cez mchkem since verilmiş 
ölüm cez sı bu ab h sa t 
4 tc Altındağ mahallesi polis 
ı,ıır kolu Öl!üodeki meydan· 
da infaz olunmuıtur. 

Ja d 
ad 

Ankar - Jı• ~ 
kanununa ek oW 
nan kanun liyih.-ı 
d f a, bütçe qe d.~ 
cümenlcrinde tet~ 
t n so~ra uaıll 
gönderil mittir. 

L yiba j ndır.ot• 
erbaşl rıaın e•15 

olao kar kol k0 

larındıı istihdalll e 
lerini temin oı•k.~ 
d rma toplu birh 

i 
o--- idare için jaadat~• 

i raz liyih . tınd kıta çavatl~,. 
istihdaf etmekte d' 

Si c e f r• 1 

J ndarm e ·tif' 
1940 yılı vilayet bütçesin- daki kanuna 1 

de 300 bin liralık açık bu· lıüküm şudur: J 
lucduğu m lümdur. Bu çı- Toplu vey seYf 

ğıu istikraz! kapatıJm sı için ma er okullarıııd• 
hııc1rlanm ş olan k nu liyi- m k ilzere kıt• çı 
hası üzerind eki tetkiklerin far• tiştiırilecek buD 
Büyük Millet Meclisi maliye 'b" be' 
ve bütçe encümenlerinde ik- ;:: l~~'li!~ 

1

,eri11 

mfil edildiği Ankar dNn ah- t r• 
şeleri devlet 1 

mm m lümattan onlaşılmıı
tır. Esb bi mucibe liyiba iyle 
Meclis heyet i umumiyesine 

sevk oluıı o kanun layibası
sının y k1nd müz kersi ya· 
pıl cakbr. 

---o---

---o-----
Denizden çıkarılacak kum· 

lar üzerindeki t sarruf şek· 

linin t yin ~dilm si için taş 
oc kl~rı nizamnamesinin bi· 

riaci maddesinin tesbitine 
lüzum görülmilştür. Bu bu-

suet ki mevzu tı tetkik eden 
mecli d~hmye ve maliye 

encümenleri şu tefsir kara
rma varmışlardır : 

"Deuiz, göl, nehir · gibi 
her nevi su ltınd bulunan 
topı klard~ üetündeld top· 
r ki r gibi taş oca 1 rı ni· 
zamname i ve 608 numaralı 
k aun hükümlerine tabidir • ., 

Bu tef si re gö e, ıu altııa· 
da i arazidcu çıkarıl n kum-

1 rın rüsumu de, bu husus· 

t ki k n uu hkamınc , hu· 
su i id rel r it ol c ktır. 

ya bir tecavüze uğt m dık
ç gayri mub rib v ziyetiai 

idame edec ğini filen ve 
c eri riyle isbat etmivtir. 

Almanyanın da fiil ve eser· 
)eri ile temi tand 1amimi 

olduğunu göstermesi bizi 
memnun eder. Fak t bu bi-

ıim uyumamız demek de· 
ğildir. 

Türkiy , bütün ihtimalleri 
göıönüude buluadurara ona 

göre tedbir ahuakt kusar 
etmemiştir. Ve etmiy ccktir. 

. ' k zandan teoııo 

---/ 

Amerikan tau ... 
Singapur• 

Londra (a.a) """ ~ 
rel• 

Amerikan tayy• SO 
pura gelmiştir. 

ler M lezya ba•• 
·r . b" ı·... yıpııs' ı e ıt ar ıgı 

Cebelüttarık, (•· 
. ltJ'' F ranıız deoıı• ., 

er• 
Fransız destroY 

şamba günü pe~ f" 
olarak KazoblaJl : 

üzere Cebelütl•~ld' 
dan geçtiği ı8' 

' An fartal r ·~r' 
M hm ut oğlu f 1 l' 
lif t riblerde A 

1
J 

bayii lbrahioı '
0 

Rif tın 48 adot Jıİ' 
· · · ı b S• şışesını ça ı · 1 

kub s ttığnıd•0 y 
tır. ,. 

§ Anafsrtıl•' ss 
Şlikrü oğlu ti••:,.,~ 
d bir yerde y•~ ıo 

ol J 
Abdarrohmsıı ıo'" 
t sallutta bO 
yakalanmııtır • 

~ 
§ Karııyak• 

c ddesinde A•'~,a 
fi ve Asıuı 1ı a• 
bir mün kaş• Y 

birlcrbıi t şl• ' 
1 oll'' 

rı dan ya 8 

t1V. 
§ Kemerde. d' 

Recebin oıerıo .,,ııtt'' 
bulunarak ahll 


