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Sovyet Rusya Romanyaya 
KISA VE AÇIK 

Hadiseler Koşuyorlar Mı? :Sovyetler birliği · 
ya'ya bir nota 

nota verdi 
Roman) Rapor~m~z 

Neşredıldı 

verdi 
inkar edilemez bir hakikathr ki dünyada olup bitenleri 

vakıt ve zımanında öğrenebilmek için kuvvetli bir radyo 
makinesine malik olmak lazımdır. Hele bir iki ecnebi 
diline de vakıf olanlar bu arzularını, muhtaç olduklarından 
fazla httmin etmek yolunu buluyorlar. 

--, ---------••••••OO••~ .. -------....._ ___ _ 
Bu vasıta sayesinde bazı siyasi hadiselerin de yavaşça ve 

tabii bir gidişle yürüdüklerini, koştuklarını, hatti uçtukla· 
ltalya İle Romanya Gizli Anlaşma Yapmış 

ıını da görüyor ve işitiyoruz. • 
Bükreşteki, Kahiredeki kabine ve biraz da poletika ce· 

reyanlarında vuku bulan değişiklikler ortaya bir çok dedi· 
kodu mevzuu ve poletikacıların da ağzına zenrin bir ser· 
maye koydu. Bunları görmek için bu dedikodu ve haberle· 
tin telgraf tellerine ve oradan da gazete sütunlarına intikal 
etmesini beklemeğe lüzum görmeden radyo makinesinin 
düğmesini çevirmek kifi geliyor. 

KRAL KAROL 

kovanın Romanya ile aktet
tiği ademi tecavüz paktını, 
Romanya - Polonya • Y oğos
lavya arasındaki bir anlaşma 
yapıldığı takdirde feshede
ceğini bildirmiştir. 
Londra 6 (Radyo) - Eğer 

yeni Goga hükümeti Faşist 
bükümetlerinin tarafana ge
çecek olursa Sovyet Rusya 
Besarabya meselesini ortaya 
atroağa mecbur kalacaktır. 

Sofya, 6 (Radyo) - Rus-
ya ile Rumen münasebatı 
munkati olacağı kuvvetle B. STALIN 
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Belki her meselenin tam aıanasile hakikatini •e iç yüzü· 
ınü çabucak öğrenemiyoruz, fakat bu sayede ' her milJetin, 
her bükümetia ve her siyasi mahfelin içlerinde, yüreklerinde 
ıiıli ve saklı olan maksad ve emelleri aşikar oluyor. Bil· 
bassa Rumen kabinesindeki değişiklik üzerine kendiliğinden 
gelin, güvey olan hükumetler ve po1 etikacılar vardır. 

Bunlar hükümlerini o kadar çabuk veriyorJar ki biz bu 
hususta mütaleamızı yürütme:k ve hükmümüzü vermek için 
biraz teenni ile hareket etmeği muvafık buluyoruz. 

Bükreş 5 - Bükreşteki 
sovyet hükümeti elçisi Bay 
Ofstroski Rumen bükume-

muhtemeldir. Yeni Rumen alaka uyandırmışbr. Stalin 

Cenevre 6 (Radyo) -Mil· 
letler cemiyetini• 17 ikinci . 
kanunda yapalacak toplaab· 
sında Fransa hariciye nazın 
B Delbosa eski millefer 
cemiyeti rtisi KeYedo Yeki· 

hükumeti ltalya ile gizli bir Romanyanın ıon vaziyetini 
anlaşma yaptığı hakkındaki çok yakından takib etmek-

SIRRI SANLI tine verdiği bir notada, Mos· : haber Moskovada derfo bir ı te olduğu bildirilmektedir. 
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Haftası oluyor fakat •• JAPO NY A ALEYHiNE UMU 

Mİ BiR BOYKOT 
Çan-Kav Teslim Olmazsa 

ha edilecektir 

Yılbatı gelib geçeli bemen 
haftaıı oluyor, fakat yıl batı 
gıceıi büyük ikra:niyeleri 
kazananların dedikoduları 

devam edip duruyor. 
Geçealerde de yazısını 

yazdığımız veçhile bu sene 
yılbaşında kumar masasında 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Londra (A.A) - Japonlar il 
aleyhine beynelmilel bir boy
kotaj yapdması isteniyor. 
Buna dair Londrada neıre
dilen beyannameye profes6r 
Albert Finis Tein imzasını 

koymuştur. 

İstanbul (Hususi) - Japon 
harbiye nazın gazetecilere 
verdiği malumatta "mareşal 

Çan Kay Şekin ,, iki ateı 

arasında kalmııhr. Mukave
metle devam ederse imha 
edilecektir. Demiştir. 

lstanbul (Hususi)- Japon 

kiiıd önünde saadet şara
bını içenler olduğu sefalet 
zebirini içenlerde buluamnş· 
tur. 

Adamcağız Karısını Karşısında Görünce! ••• 
Franıız gazetelerinde okunmuştur : 
Bir adam mahkemeye baıvurarak karısından tikiyet ediyor, hükumet kanunlarının ona, 

bir ders vereceğini ve yola getireceğini ileri sllrilyor. Duruşmaları yapılıyor. Hikim maznun 
kocaya soruyor : 

- Karınızdan ıikiyetiniz nedir ? 
Davacı koca mahkemede hazır buluoan ve yanı baıında maznun sandalyesında oturan 

karısının yataklarından fırlamış gözlerile karıılaşınca, kopçaları koyveriyor, eli ayağı zanğır 
zanğır titremeğe baıhyor, hafakana tutulmuş gibi boğuk, boğuk öksürüyor. Hikim, davacı 
liocanın kıvrandığını ve şaşaladığını görünce baauıyor : 

- Söylesenize karınızdan ne diye ıikiyet ediyorsunuz •e ona biz nediye ders verelim 
ve yola getirelim, baık• birsi ile müaaıcbeti mi var ? 

- Hayır, asla. 
- Evinizin itlerini yapmamakta ayak mı direyor ? 
- Hayır, Hayır. Zaten evin itini beo yaparım, ona ihtiyaç bırakmam. 
- Peki her;tln kavia dınltı mı ediyor ? 
- Hayır, bazı gUnler .... 
Y anmdaki kansı tiddetlice öksürünce adamcağız yerinden sıçrıyor ve şu s6zleri ı6yliyor : 
- Bazı günler az iyi, amma çok giialer çok iyi, melek ribi. 
Hakim hiddetle bağır1yor : 
- Ne diye bu davayı açtın ? 
- Şey bayım, bani ben burada yaloız bulunacağım zannetmittim de .... 
Ey okuyucular timdi ıu abdal adamın bu kadar korkaklığına ve kabiliyetsizliğine : 

iSTER GllLISTER AGLA ---· 

dahiliye nazm gazetecilere 
vaki olın beyanahnda: 

"Jıpon milleti zamanın ne· 
raketini ve vaziyetin veha· 
metini düıünerek her zor· 
luğa göğüs germeli ve dai
ma birlikten ayrılmamalıdır. 

Gerçi ordumuzun kuvveti •e 
fedakirhğı sayesinde Çin 

t 

son nefeslerini Yermekte ise 
de onu arkahyan devletler 
ye başta Sovyet Rusüa var
d1r. Çinliler bunlar1n yardı· 

mile mukavemet etmekte
dirler" demiıtir. 

lstanbul ( Hususi ) - Çin 
gazetelerinin haberlerine göre 
Hankevun zıbtından sonra 
cmubi garbiye doğru ilerli· 
yen Japon kuvvetleri geri 
çekilmektedir. 

lstanbul (Huıuıi)- 40 Ja
pon tayyaresi Hankovaya 
huc&m edip Çin meYJileriai 

tabribel çabımıılar iae de 
muvaffak olamamışlardır. 

Palamut . 
Nizamnamesi 

latanbal (Husaai) - Pala· 
mat ihracat aizamnameaiDin 
buı maddeleri değiftirildi. 
On bet rG• soara meriyete 
firecıktir. 

Mukavele 
imzalandı 

lstanbul (Hususi) - Dün 
Romanya ile yapılan ve ha· 
zırlanan ticaret mukavelena· 
mesi imzalanmııtır. Bükreşte 
bulunan heyetimiz şehrimize 
avdet etmek üzere yola çık-
mışhr. 

Bayraklı 

let edecektir. l 
Milletler cemiyeti Tlrld· ' 

yenin intihabat iti hakkında 
verditi rapuru dlin aeır ft a 

tevzi etmittlr. Sancakta ilk 
intihabat 28 martta ve iki•ci 
intihabat 12 niıanda yapala• 
cağı anlaıılmııtır. Tilrkiye ba 
intihabat meselesi hakkında 
evvelce ileri sürmüş buiua· 
duğu şartlar ilzerinde israr 
etmektedir. 

lacıası 
Bayrakh petrol faciası ı narak ölmesine, iki kifiaia 

tahkikatı ıona erdirilmiı ve ağır surette yaralanma11na 

dosyalar Ağarcezaya veril
miştir. 

Sorgu hakimliği bu facia· 
nın içyüzlerini çok iyi bir 
surette tebarüz ettirmit ve 
pek çok gayret sarfetmiştir. 

Varılan sonuçlar, petrol 
şirketi direktörüt ün tedbir· 
ıizliğidir. 16 Vatan.laşın ya· 

ıebeb olan direkt6r •iırceza 
da mahkeme edilmiıi karar· 
laıtırılmııtır. Suçlu ceza ka· 
nanunun 83 ine& maddeıi
nin ikinci fıkrasına ı&re 
ceza görmesi iıtenmektedir. 
Ağır ıurette yaralanalar u 
ıirket direktörliadea ta.-• 
nat istemek lizere f&U• 
dava açmıılardır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiB ________________ .... 
Otobüsler 

kafi 
azdır, ihtiyaca 
değildir 

Hemen hemen her gün telefonla, mektupla •e ~alaea 
bize baı vuruluyor ve kordondaki belediye otobisl,ria~ 
tikiyet ediliyor. Şimdiye kadar bir çok defalar yazdık, IMl 
ıütDnlarda vatandaıların dileklerini bildirdik, yalYardık, , ... 
kardık. Ne dinliyen var, ne de alındıraa.. Bu bal • .,.,. 
varacaklar. 

Halk ne diyor.? 
"Belediye ıahsa ve ıirketlere ait otobllıleri 

tramvay da yapılmadı, bu iti kendi ıarmek liıere otta 
atddı. Bizde ilk günleri bu lllkı otomobilleri f6rerek 
vindik. Ve seve seve bunlara biameie baılachk. Fakat ~ 
ler geçtikçe intizamsızlıklar baı g&ıtercti. Çok defalar ,. 
gelip gitmek mecburiyetinde kaldık, vaktile tabii •• firk 
lere ait otobüaler bir kiti fazla mlltteri aldılar diye 
şiddetli cezalara çarptınhrken, kordon otobüıleri kucak 
cağa balkı taıımaia baıladı, ayaiımız 1erden kesildiii 
bir an önce iıimizin batına •e evimize yetiıtiğimiz içia 
rabataızlığa da katlandık Ye katlanıyoruz. Fakat bu 
kıyamet gllnll soğuklarda acı kaaaçıları ve J•imurlana 
)arı altında açık otobiı durakı.nada beklemek •e iate 
miı zaman otobDı bulamamak fellketine maruz kaldıi11119 
dan bu it bize pek ı(iır •elmeie baıladı. 

Belediyiye neden huna bir çare bulamiyor ••J• ae 
teq_eııllea ola,J ba iflwi cliadlrea memarlanam 

-S.&41a ... -



~saamaammaıama11111 11a •r. I' 
Dünganın En Bügük Harb Dahisi 11,ıDoktorun Nasihatleri __ ___;;;___________________________ E 1 Milyoner olan 
T.ı•murlenk ~ So~uk saJgınlığı ve l i ~ Grıp hastalı~ına 

--------------------8 Karşı çareler 
e5B Tarihi Tefrika Yazan: H. TürkekufS 1 - Havadaki ani deği-
M ·41RSBaD - 93 - EEC!lEit şiklikleri nazarı dikkate ala· 

erzt Yıldırımın elçileri Timurun rak ona göre giyinmeli. 
v ya 2 - Vücudü odada, iş 

ağın ateş saçan gö~leri karşısında yerlerinde, vasıtai nakliyeler-
öa de hava cereyanına maruz 

ıe~bir anda sıfırı tüketmişlerdi brakmamah. 
kur Bayezidin mektubu çok Timurlenk, kirişi çekilen ok 3 - Tozlu ve dumanlı 
rbal dehşetli idi. Bir hükümdarm gibi yerinden fırladı, ba~l- yerlerde bulunmamalı ve bu 
miıt gene bir hükümdara karşı rarak şu sözleri söyledi: gibi havayı teneffüs etme· 

Had bu derece hakaretamiz mek· - O, o işte bu fazla.Üs· meli. 
d 

4 - Ağız ve burnu sık 
ığı tub yazması doğru olmasa manoğlu delirmiş mi? Bu ne 

1 
sık temizlemeğe çok itina 

eriı gerektir. çılgınlık, bu ne hezeyan.. etmeli. 
daa Yıldırım Bayezid hakika- Mecliste bir inilti hasıl 

ten misli nadir bulunan kah· oldu, arkasından bir şakırtı Hasta) ık geldikten 
• ramanlardandı. Niğbolu ön· duyuldu . kıhnçlar kınından sonra 
l lerinde gösterdiği celadet ve sıynlmış, gözler yataklarından 1 - Hastayı havadar ve 
J cesaret bütün tarihlerde bir fırlamış, sinirler gerilmişti. harareti sabit bir odada is-

harika olarak gösterilir. Gö- Timurlenk alevler saçan, tirabat ettirmeli, 
rap zii hiç bir şeyden yılmıyan kıvılcımlar fışkıran ~özlerle 2 - iyi örtmek şartile 
ındı bu Türk evlidı, sanki cidden karşılaştığı zaman bir an odanın havasını günde bir 
eti Yıldmm vasfa:ıa seza idi. durdu, amirane elini havaya kaç defa tecdid etmek. 
am Oaun kahramanlıiını kabul kald1rdı, şu sözleri mırıldan . 3 - Gıdasına dikkat edip 
r. etmiyen hiç bir f erd yoktur dı: iyi beslemeğe çalışmak. 
- denilse doğrudur. O, bir bil- - Kılınçlarınızı kıolarma 4 - Mümkün mertebe 

1 katın harikası ve yılmaıhgv ın k sür'atle hastayı doktor te· 
so un, yerinize oturun oğul· davisine sevketmek. 

D timsali idi. Fakat çok, pek lar her işte acele eden, his· 
de çok mağrurdu, Timurlenke siyahna kapılan insanlar da-
t yazdığı bu mektub yenilir ima yanılırlar, yanlış yola 

yutulur şeylerden değildi. giderler. Sonra pişman olur· 
Buna insan melaike olsa ge· )ar amma iş işden geçer. 

h 
ne tahammül etmenin imkinı Bütün prensler, vezirler, 

11 yoktu. Timurlenki bir istilacı, 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR? generaller derhal hakanın 
fütuhatçı, yıkıcı ve yakıcı buyruaunu yerine aetirdiler, T · · ı k k b ı k b'l a 0 Nekadar Hareket Vü ıçı o ara a u etse 1 e ge· başlarıni eğe ek yerle·ine 

iaı ne bu derece tahkire kim· 
· ıenio dayanmıyacağı ve çığ· 

ha rından çıkacağı şüphesizdir. 
· Timurlenk ağır başh bir 

Fa adamdı, aceleci değildi, bh.
de ıiyatile değil, muhakemesi 
ıilive düşüncesiyle iş görür, her 

1 iıde teenni ile hareket eder
ikdi. 

Bayezidin mektubunun baş 
evtaraffarı gayet muhakkirane 
er yazılmışken ve mecliste bu-
1 ıunan bütün beyler ve ku
mandanlar fevkalade heye· 

Tiı: 

rf cana kapılmışlarken Timur
evılenk çok sakin görünüyordu. 
eyıBütün generallerin elleri kı
tıılınçlarının kab1elerinde idi, 
_yüzlerinden ateş saçılıyordu, 

·r ayni zamanda da hayretten 
tiıkendiierini alamıyorlardı. 

an Timurlenkin bu kadar sa· 

1 bırh oluşunu ve sakin duru
A ıunu biç anlamıyorlar ve bir 
cımana veremiyorlardı. Hepsi 

r, de ölü gibi sakit bakıyorlar, 
heykel gibi hareketsiz duru· 

(yorlardı. 

b Bayezidio elçileri de şaş· 
uı kan bir hale gelmişlerdi. Bu 
uıgeçtiği yerleri yıkan, insan 
n• kafalarından kelJeminarlar 
çi yapan, bütün bir şehir hal· 

oturdular, kılınçlarını şakır· 

da tarak yerlerine ~oktular. 
Timurlenk bir iki adı'll yü· 
rüdü, Osmanlı elçilerinin 
önüne geldi, onlara doğru 

döndü. 

Zavallılar o anda kendile· 
rini kaybetmişler, ancak kor· 
kuaç akıbetin zuhuruna in· 
t iıaren geride ve uzaklarda 
bıraktıkları çoluk ve çocuk
larını düşünüyorlar, kalben 
dua ve ruban onlara veda 
ediyorlardı. 

(Arkası var) 
__.... ... _. ·--

Güleryüz 
Pek iyi tanıdığınız baha· 

ratçı B. Fazıl Dokuz Eylül 
Balcılar içinde 155 numara
da (Güleryüz Baharat depo· 
su) nu açmıştır. Çeşidler bol 
fiatler her keseye uyğundur. 
Müşterilerini daima Güleryüz 
ve tatlı dil ile karşılayan bu 
arkadaşımıza biz de muvaf
fakiyetler temenni ederiz. 

Telefon 2383 

Alakamız 
Yoktur 

y kını suvarilerinin atları al· "Ege Tecim ve Endüstri 
z hnda çiğneten hu dehşetli kJavuzu" adıyla çıkarılan 
readamın sakin duruşunu bir kitab)a Anadolu gazete ve 
-türlü halledemiyorlardı. Hep müessesesinin maddi ve ma· 
r gözler ona dikilmişti. nevi hiç bir alakası olmadı· 

BaşmabeyiiiCi"knrıların ğını bildiririz. 
boş olsun,, cllmlesine gelince ANADOLU GAZE TESI 

cuda Getirir ? 
Ani olarak fren yapmıya 

mecbur kalan bir otomobilin 
bu ani hareketinin doğurdu· 
ğu hararet derecesi nekadar 
dır, bilir misiniz ? 500 derece, 

L\la ymunun l\1arifet1eri 
"' 

Maymun hoş bir hayvan· 
dır vesselam, işte buradaki 
ahbab çavuşta Londra hay· 
vanat bahçesinio gedikli mi· 
safirlerindendir. Eczacılıkta. 
büyük bir melekesi vardır. 

Kendisine bakan, yemeğini 
veren hademenin başı ağrıdı 
mı, hemen bahçenin eczane· 
sine koşar, elile şişeyi gös· 
tererek istediği ilacı alır, 

ve bir anne ıefkatile, veli· 
nimetine içirir. 

A)'IO Iıengi 
King,s College rasadhanesi 

müdürü yazdığı bir makale
de bu suale şu cevabı ver· 
mektedır. 

- Ay, bedritam haline 
geldiği sırada ve rüzgar ce
nubu garbi veyahud şimali 
garbiden estiği zamanlar ye-
şil görünür. Böyle zamanlarda 
semamn şarkı, mavi renkle
rin üzerine çıkan pembe bir 
ışıkla harelenir ve pembe, 
eflatunumsu bir renk vücuda 
geJir. 

Böyle bir renge boyanan 
semada ayın parlak kursu 
semanın rengi ile tezad teş· 
kil ederek, uçuk elma yeşili 
ile, uçuk zümrüd yeşili ara
sında değişen bir renk kalir. 

balıkcı , 
tııJ 

çıragı 
rahatsız edilmeğe başlan· 
mıştır. Her gün yüzlerce iz-

divaç teklifinde bulunan 
mektuplar g·eJiyor, muhtelif 

otomobil, mücevherat, emlak 
alım satım müesseseleri ko· 

Londra civarında bir ha· 
Jıkçı dükkanında çalışarak 

haftada aldığı üç dolar üc· 
retle pek rahat yaşamakta 

bulunan Kenet Drod isminde 
bir balıkçı çırağı geçen gün 
birdenbire milyoner oluver-

misyoncuları evinin kapısını 
miştir. Noelden bir gün ev-

aşındıııyor. 
vel evinin kapısını: çalan bir 

Bütan bu müracaatlardan 
posta memuru balıkçı çıra· 

eski sakin bayata altüst olan 
ğına Nevyorktan gönderilen 
bir mektup vermiştir. Mek- Drod en sonunda gazetelerle 

tubun içinde bir milyon do- şöyle bir ilan vermeğe mec· 
Jarlık bir çek çıkıvermiştir. bur" olmuştur. 
Bu para Amerikadan meçhul "Henüz yirmi dört yaşında 
bir zengin tarafından Noel olduğum halde evli ve iki 
hediyesi olmak üzere gönde- çocuk babası bulunuyorum. 
rilmiştir. Otomobil, mücevherat, emlak 

Fakat rahat rahat yaşa- satın almak için de hiç bir 
makta oln balıkçı çırağı zen· arzum yoktur. Rica ederim 
gin olduktan sonra pek çok mürscaatlarınızı kesiniz. 11 -------------.:>e-----------
Fuhuşla 
Mücadele 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla müca· 
dele komisyonu dün Sıhhat 
ve içtimai muavenet müdür· 
lüğünde toplanmış, bazı ka
dınların temiz hayata dön
meleri ıçın vukubu)an 
müracaatlarım kabul etmiş· 
tir. Bu kadınların zabıtadaki 
kayıdları silinecektir. 

15 Habeşli 
Kurşuna dizildi 

Londra 4 (Radyo) - Ha
beşistanda ihtilal komitesile 
alakadar 15 Habeş kabile 
reisi ltalyan divanı harınca 

idama mahkum edilmiş ve 
derhal kurşuna dizilmışlerdir. 

Amerika 
Ordusu 

Mahasemat yarın başladı· 
ğı takdirde Amerika derhal 
300 bin kişi, otuz gün son· 
rada bir milyon 230 bin ki· 
şi çıkarabilir. 1917 de 300 
bin kişi silah altına alınmış 

ise de dört ay sonra ancak 
551 bin kişi teçhiz edilebil· 
miş idi. 

Jap~nvada 
Askerlerle 1\ılaliyeci]erin 

Arası Bozuk 
Londra - Savaştanberi 

Japonyada iç yaşayış yolun-
da değildir. Nitekim son 
günlerde bir siyasi hadise 
oynanmıştır. Sebebide ildi· 
sadi durumdur. Resmi maha· 
filler ve fırkalar biribirine 
giriyor. Fakat meydana bir 
şey gösterilmiyor. Yalnız son 
günlerde iş başındaki iki 
fırka liderleri birbirine gir· 
mişJer ve Başvekili tekrar 
değiştirmek için uğraşmak
tadırlar. 

: elinde milvon 
taşıyan ınihrace 

Hind mibracelerinden Rao 
Bahadın sol eli üzerinde bu
lunan mücevherlerin kıymeti 
bir milyon liralıktan fazla 
tahmin edilmektedir. Mihra
cenin yaptığı bir nezir neti
cesi bu el hiç bir hareket 
yapmamaktadır. Başka [za
man sol elinden istifade et
memektedir. 

Soğuktan 200 
kişi dondu 

Berlin - Amerikada 
soğuk dalgasından 200 
donarak ölmüştür. 

Sun'i yün 

bir 
kişi 

Alman kimyagerleri, balık 
eti elyafile sellülözün karış· 
tırmasından, dokuması tabii 
yü'.1 dokumalara benzeyen 
yeni bir madde hasıl oldu· 
ğunu kf"şfetmişlerdir. 

Bu madde, yüzde seksen 
sellülöz, yüzde yirmi de ba
lık eti elyafından terekküb 
etmektedir. Bununla doku· 
nan kumaşlar gayet muka· 
vim ve ısıtıcı olduğu gibi, 
boyanmağa da müsaittir. Ma
liyeti de yüne nazaran çok 
ucuz olduğu için bunun bü· 
tün cihan piyasalarında tu
tunup rağbet göreceği an· 
laşılmaktadır. 

Bu maddeden yapılan do
kumal~r taammüm edincede 
yün fiatlarmda, rekabetten 
doğma bir ucuzlayış başlıya
cak hr. 

Atatürk 
1 Büstleri depoziteri olan 
ı UÇAK GiŞESiNDEN her 

boydaki büst heykelleri top· 
tan ve perakende ucuz fiatla 
tedarik edilebilir. 

mt**~~****2*~*:**~**~~~~2 İlan 

ADRES : ~1ezarlık
başı Vakıflar hanı U
çak gişesi. .. 

Mekanik 
Terimleri 

->tcvı•••-·--

Türkçe - Osmanlı 
• 
Ü 

ÜJkeri-Vezniyet 

v 
Vektör-Şua 
Vektörel-Şuai 

y 
Yanıtkım-Aksi tesir 
Yön-Cihet 
Yörünge-Mahrek 

z 
Zaman-Zaman -----.·---

Yumurta 
Kabu2u 

Yumurta kabukları tav 
ların yumurtlamaları için 
faydalıdır. Yomurtlama m 
siminde bu kabukları 

halioe getirip tavuklara 
rilen yemlere karışhrm 

Bunu tavuklar severek 
ve fazla yumurtlarlar. 

Ancak tavuklara kabuk) 
oldukları gibi vermemi 
dikkat etmelidir. Çüdkü; 
defa kabuk yemeyi öğceni 
tavuklar s ize göstermed 
k( ndi yumurtladıkları yun 
talardan kendilerine ziya 
kolonya serper gibi serpm 
lisiniz. ---.···---
Fagdalı Bilgiler : 

Çiçekler taze alara 
nasıl saklanır? 

Vazo içerisindeki çiçekl 
uzun müddet taze olar 
muhafaza etmek için gecele 
çiçeklerin üzerine suya b 
tmlıp sıkılmış bir tülbent ör 
mek kafidir. Tülbetteki r 

tübet çiçekleri taze olara 
muhafaza eder. 

Camlar 
Kirlerin çikınası v 
parlak olınası için 

ne yapn1alı? 
Eve bol ziya ve gün 

girmesiı: için pencere cami 
rını sık sık, hiç olmazs 
haftada bir silmek linımduı 
Camların parlak olması içi 
en iyi sirkeli ıu ile sl!mekti 

Bazı yerlerde bacalarda 
çıkan ince ve yağh gibi si 
yah is camlara siner ve te 
mizleumesini güçleştirir. Bu 
kaı şı suyun içine ispirt 
katmak en iyi usuldür. 

Çok kiri camlar için suy 
onda bir amunyak karıştır 
mak ve bu suyla camları s 
mek lazımdır. 

Camlarda sinek tükürüğ 
ve pisliği varsa petrolla sili 
nirse bir şey kalmaz. Bamd 
yağlı boya lekesi earsa tere 
bentin ruhu ile silinmelidir 
Alçı lekesi sıcak sirke ile 
silo irse tamamen çıkar. Elhamra Teı. & 
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Sokoni-Vakum Oyl Komp"'ni, İnk Şirketinin lzmirde Os· 

manlı Bankasına aid binada tesis edilmiş olan şübesi 31 Bi· 
rinci Kanun 1937 tarihinde kapatılmıştır. Bundan böyle 

6 AYDAN 12 AYA KADAR 
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meskur şirkete aid petrol ve müstehsalatı lzmirde sabık 
Sokoni yazıh ınesinde Fevzipaş;t Bulvarı 3 numarada kain 
Ege petrol şirketi ( İ. Rapoport, Salih Nuri Roma ve Şü
rekası ) tarafından ikinci Kanun 1938 tarihinden itibaren 
satılacaktır. 

Kapatılan 'şube ile alakası ve hesabı olanların tasfiye 
muamelatına mezkur şirket memurlanndan olup lzmirde 
Alsancakta Gazi Kadınlar sokağmda 7 numarada ikamet 
eden Bay Con E. N. Rüg memur edilmiş, kendisine bave· 
kiletname lazım gelen selahiyet verilmiş olduğu ilan 

Tak itle 
HAVA GAZI TESİSA Ti 

YAPILMASINA .BAŞLANMIŞTIR 
Hemen idareye müracaat ediniz. Keşifler için 

alınmaz. 

İdare : Belediye dairesi Birinci kattadır. 

ücret 



Mizah 

Sayfası· 

Maniler 
Gümüı suyum tastaıdır, 
Çiçeklerim hastadır, 
Nazlı yarim gidiyor, 
Gönül evim yastadır. 

Gündüzdür geçilmiyor, 
Gecedir seçilmiyor, 
Gönül bir top ibriıim, 
Dolaştı açılmıyor. 

Güvercin bıçakladım, 
Kanadın saçakladım, 
Yari yanımda sandım, 
Yastığı kucakladım! 

---··---
Nasıl 

- Aşkolsuo sana, doğdu
ğum günüo yıldönümünde 
gelip beni kutlulamadın. 

- Azizim, senin doğdu· 

ğun günü unuttum, hem na· 
ı l batırhyayım istiyorsun se
nin doğduğun gün yok ki.. 

- Anlamadım. 

- Öyle ya, sen gece doğ· 
dun! 

Trende 
- insan trene bindimiydi, 

ömrü bir ipJiğe bağlı kalı·I 
yor. fVm de pamuk ipliğine. 

- Yanlış söylüyorsun, ma· 
kasa de!. 

Borç istemiş 
Üçüncü Napolyon beykel

traş Carpeauku çok sever
di. 

Bir ziyafet gecesi, o~u bir 
köıeye çekti, saatlarca ko · 
nuşta. Bütün daYetliler kıs· 
kançlıklarından çatlıyacak· 
lardı. 

Napolyon, heykeltraıtall 
aynldıktan sonra bir müte· 
cessia, 1anatkira sokuldu: 

- Muzum imparator sen· 
den ne istiyor, ne konuıta· 
nez? 

- Amma kimseye söyle· 
me. 

- Söylemem. 
- Borç para istiyordu!. 

Terceme 
Bir İngiliz kaşifi Hindir 

tanda dolaş1rken ora me· 
murlarından biriyle münaka· 
ıaya girişti. Tercüman vaıı· 

tasile konuşuyorlardı. Hindli 
memur lagilizlere küfredio
ce lngiliz tercümana bir to· 
kat vurdu: 

- Tercüme ediniz! 

Bunun sonu f eııa olacsk 

- Oturuyordum. O geldi, elioi kald1rdı, yanağıma bütün 
kuvvetile bir tokat vurdu. 

- Vay ... Sonra ne oldu? 
- Ne olacak, yanağım kızardı, şişti, çürüdü!. 

---·---------------------
Karıları 

Bir ahbab bir ahbabını ha
pishanede ziyarete gitti. 

- Karın bu hale ne diyor 
dedi. 

Adam boynuna büktü: 
- Karılarım ~ne diy~r?. 

Çünkü beo dört kere evlen· 
diğioı içill mahkum oldum. 

Menınun 
- Nereden geliyorsun? 
- Afrakıdan, aılan avın-

dan. 
- Menuıun musun? 
- Çok 111eınnunum,bir tek 

aılao bile görnıedim. 

Züiürt bir 
ilanda 

Bir yoltu bir hana girdi. 
Hancıya: 

- 1'8hılll aç, dedi, ne 
yiyeyi111? 

Ha11cı diiıündü: 
- Het ıeY var, ne ister· 

sen ye. l\uıu kızartması var 
amm• bilaıem kızardı mı. 
Hele bir kere peynirli omlet 
vereyilll, relgeleliın yumurta 
kaldı 1111 1'1J111adı lllı bilmi
yorudl· istersen ekıneğe yağ 
sürüp &'etireyim. Durunuz 
bele gidip bakayım yağ var 
mı? 

Garib tesadüf 
Bir adam asılacağı sırada 

celladına dedi ki: 
- Rica ederim, boynuma 

ipi daha yavaş geçiremez 
misiniz? Ayaklarımın altında 
iskemleyi daha nezaketle çe· 
kemez misiniz? 

- Vallahi ben ömrümde 
ilk defa adam asıyorum. 

- Ne garib tesadüf! Ben 
de ömrümde ilk defa asılı
yorum. 

Yeri mi? 
Şemsiyesini aldıktan iki 

gün sonra açılıp kapanmaz 
oldu. Hemen şemsiyeciye git
ti, gösterdi. Adam baktı, in
celedi: 

- Oldu mu ya, dedi, ru· 
tubette bırakmışsınız. 

Kitabet d-rrsi 
Edebiyat hocası, çocuklara 

sınıfta diyordu ki: 

- Efendiler! Yazılarınızda 
kat'iyyen yapmacık bulunma
sın. Çok tabii yazınız, tıpkı 
konuştuğunuz gibi yazınız! 

Çocuklardan biri sordu: 
- Ko.. ko.. konuştuğum 

gibi .. na .. na .. nasıl .. ya .. ya .. 
yazayım? 

Hesab meselesi 
- Ondan on çıkarsa ne 

kahr? 
- Bilmiyorum efendim. 
- Can1m amma da yap· 

tın ha,. Meıeli topu lopu on 
kuruşun var, onu kaybettin, 
cebinde ne kain? 

- Bir delik. 
• ....... Hlll&I .... • .. • 

Gelen 
- Biri geldi sizi görmek 

istiyor. 
- Kimdir? 

Bilmem, iki gözü de 
kör!. 

.......... 1 , •••••••• 

Eve 
Nihayet bayın otomobilile 

gezmeğe razı oldu, Şişliden 

uzakfaşrnca bayan dedi ki: 
- EYveli an'a,ahm.Arka

daşça gezeceğiz. Bana kur 
yapmağa, hele beni öpmeğe 
kalkışmayınız. Anlatıldı mı? 

Bay içini çekti: 
- Evet. 
- Şimdi söyleyiniz nereye 

gideceğiz? 

- Eve döneceiiz? 
........ mmn• .. ••••• 

İki dost arasında 
- Dışarıda çalışmaktan 

şikiyet ediyorsanız yerimizi 
değiıtirelim, ben hapishsne· 
deyim. . 

........... 1 ........ 

Bir nutuk 
Meşhur bir adam kiiçük 

bir köyde ölmüşta. Mezarının 
başında nutuk irad eden 
saygısızın biri şunları söyle
di: 

"- Baylar! Büyük bir a· 
dam k&yümüzde ölmek su
retif e hepimize şeref verdi.,. 

............. ~ ... ···· 
Niçin 

- Neden otelin sahibi de
ğişti dryorıunuz. İşte gene 
eski sahibi. 

- Dün evlendi de .. 
........ ımnu .... •••• 

Yaş 
Reis bayana sordu: 
- Kaç yaşındasınız? 
Kadın biraz çekindikten 

sonra: 
- Yirmi sekiz. 
- Bu seneki yaşınızı so· 

ruyorum. 20 sene evvelkini 
değil. 

Hasan Basri Şenbiçer 
Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek iıterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve feriki Meb· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Soraski ve Alber Barob kumaşların-
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Ri7.a biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki ptovah 15 lira İskoç yün 
iı 21 lira iki provalı Sayın müşteri-
leri•iD bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 
ADRESE DİKKAT: lzmir satış ~ubesi Alipaşa caddesi ıar 
raflar karşısı yalaıı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
aJimeti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

ı--K\1~~~:~~~ 
lzmir Yiin Mensucatı 1 Türk A. Sirketinin 

1 
Halkapınar I<ıımaş Fabrikasının 

Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaılar · 

i Sailam Zarif Ve Ucuzdur 
~ Satış yerleri 

l Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kande~.!!_ _9jlu 
~~~F~:~~~ ~~~ 

bir tecrübe 
Bin nasihatten eyidir 

Ferid Nasır Kremi de 
bir tecrübe ile şimdi
ye kadar sôylenen 
sözlerden bambaşka 
kat'i bir ilaç olduğu
nu gösterecektir. 
Ağrı vern1eden na

sırı s9ker atar. 

DİKKAT: 
Ferid Nasır Kremi 

DEPO: s. Fırid Şifa Eczaneıldlr 
llJ ... IBK • l ......... ..a ............ . 
1 KOllDON, YUKSEL ve ı Hükômet Karııııntla t 

b KAaADAYl !! TERZi ı 
te bütün lzmirin kapıştığı iMehmed Zekiİ 
efis Rakdar bunlardır 1 ı • 
--- Si!: -- ......................... . 

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmüş ve· döiül

•emiş tam çeşitleri, V AL UVA
nın taze mahsul Ihlamur, ıS
f'ARTA'nın meşhur Salebi 
zarif kutular-A t• marka ku 
da, garantili r 1 maş ve 
maraağoz boyaları, her cins ıtsit 
karpit, gomlak ve diğer maran-
gaz çeşitleri, dünyaca tanınmış 

Hasan ecza depo 
sunun her cies kolonya, losyon
ları ve çok zengi uvalet eşya
sı ile gazoz özleri ve özlü unlan 

Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kobinor diş macunl arı, deYlet 
kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle• 

aa"3-~~.ı!lıı~M~a mek için FEVA markala Alman sabun tozu ve emsali. 
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Tanınmıt bir zat geçen· 
Jerde Ôdemiıe bir İf için 
ıitmiı Ye fakat erken avdet 
etmiı, doğru evine gelmiş 
iıe de refikasını evde bula· 
m•auş ve k•pının önünde 
beklemeie başlamış, bir 
mlddet sonra eşının, evi 
yakınlarında bir otomobilden 
indiğini görmüş-. Hemen oto· 
mobilin yanına koşmuş içinde 
yah•ncı bir adam bulunda· 
i•au görmüıtür. 

Otomobil içindeki zat, ken 
diıini görünce hemen kaç· 
mak teşebbüsünde bulunmuı 
Ye muvaffak ta olmuştur. 

Bedbaht koca derhal eşinin 
vaziyetini cürmümeşhut yap· 
tırmış ve kaçan şahısla eşi

nin alakadar olduğunu tes
bit ettirmiştir. Tedkik neti
ceıinde karısının ağzının ra· 
kı kokmakta olduiunu a'i· 
rea koca ait old•iu makama 
bat Yurmuıtar. 

Evlenme 
Bu yd e~lenme niıbeti 

yiizde on sekiz derece art· 
mııtır. 

( Halkm s.t) 

• 
. SON:· DAKIKA 

. . ~ . "l . 
.... >· ' ... 

Filittinde son • 
vazıyet 

Istanbul (Hususi)- Filistinin ıimalinde lngiliılerle Arab komitaları arasında yeni çar· 
pı1m•l11r olm•ktadır. Habrua ahalisi memleketlerine yükletilen para cezasından dolayı ayak
laamıı ve bo cezayı protesto etmişlerdir. Hayfa-Kudüs, Kudüs-Habrun yollarında yahudi 
otomobillerine kartı yeni hikumlar ve tecavüzler yapılmış ve birçok yolcular yaralanmıştır. 

lstanbul (Husuıi)- Filistin karışıkhğı lngiliz umumi efkarını meşgul etmektedir. Bunun 
neşredilen beyaz kitabdan lngilız gazeteleri şu üç neticeyi çıkarmaktadır: 

l - Filiıtiein üç parçaya ayrılma11 kararı o kadar isabetli değildir: 
2 - Aylarca süren tahkikat, tedkikat Ye münakaşalardan sonra meselenin pratik olması 

çok uzaktır. 

Çok isabetli bir karar 
Istanbul (Huıusi)- Hazır ilaçlardan ahnan resmin kaldmlma11 karan çok yerinde ol

muştur. Halkımız bundan dolayı fevkalade memnun olmuşlardır. 

Yeni bir dava daha 
lstanbul (Hususi) - Evnlki gün "Tan,, baş yazıcısı bay Ahmed Emin Yalman aleyhinde 

müdde'umumilik tarafından açılan birinci dava hakkında mahkemenin verdiği kararı müd
deiumumilik mak•mı temyiz etmiştir. Bundan başka müddeiumumi, matbuat kanunun 
30 üncii maddesini ileri ıirerek yeni bir dava daha açmıştır. 

liyon istasyonunda ini iliik 
Liyon 5 (Radyo)- Dün istasyona bırakılan bir çantanın içindeki bomba patlamış ve ıs· 

tasyonda yangın çıkmıştır. Bombanın kimin tarafından bırakıldığı anlaşılmamıştır. 

i:::ı::!!::~ ingilizlerle elele veriyoruz 
Nalril Yaııtalanna konacak 

iıvetJer hakkında Da iliye 
Velılletinden belediyelere bir 
tamim 16nderilmiıtir. Taksi 
.. ldaeleriae (T. lzmir) hu· 
••I otomobillere de (H. lz
.m) ltueti konulacaktır .Reı-

1 etemobil olursa biç bir 
i..,et balaamıyacakbr. 

Naci tahliye 
edildi 

MeYkuf bulunan ikinci hu· 
lıak hatkltibi Nacinin kefa· 
letle talaliyesine karar veril· 
•it ve Naci dün tabliye edil· 
miştir. 

Gediz Ve Men
deres Taştı 

.. aıılaııı yağan ve eyvelki 
ri• ficldetini artaq yağmur· 

lstanbul (Hususi)- İngiliz mali gurubları ve büyük şirketler, Türkiye madenlerini işlet· 
mek ve limanlarımızı genişletmek üzere hükümetimize baş vurmuşlardır. lngilizlerle iş bir
liği yapmak meselesi memleketimizde memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu iş hüsnü netice· 
ye varırsa yurdumuzun her tarafında yeni faaliyetler baş gösterecektir. 

Sofva Radyosu Karıştırılıvor 
BcJgrat 6 - Sofy.ı radyo istasyonunun Bulgaristanda gizli bulunan bir radyo istasyonu 

tarafından radyo mevceleri karıştmldiğı anlışılmııtır. Hükümet bu gizli istasyonu ehem
miyetle aramaktadır.] 

tedavülden kaldırılacak 
Ankara 6 (Hususi) - Nikel kırk parahklarla bronz beı kuruş ve yüz paralıklar bu yıl 

içinde tedavülden kimilen kaldırılacaktır darphanede yirmi ve on parahkların da basılma· 
sına başlanmıştır. 

Müdhiş bir çığ liicıası 
Sekiz kişi ölmüş ve 12 kişi varalanmıştır 
Viyana (Radyo)- Viyana civarında ve iki bin metre yüksekliğ'ndeki ~ağın tepesinClen 

kopan bir çıi yirmi kadar kayakçının üstüne dütmüş, bunlardan sekizi ölmüştür. On ikisi 
de yaralıdır. lar .. a dolayı Menderes dört 

••tre ylkıelmiı ve Tire yo· 

1 •• lzeri•de Cellid göliinü talya ile Almanyanın arası 
akıtmak üzere aÇılmış olan 

Soğuklar 
devam edivor ihtiyat kanal, sular bücumile açılıyor mu ? 

yılnlmııtır. Sular o havalide Roma - AJmanyanın uzak şarktaki Japon~ Çin mesele- ---oo---
ki araziyi göl h•line getir· sinde tavassutu kabul ettiği için İtalya ile arası açılıyor· Balkanlarda Müna-
mitlir. Gediz ve Bakırçayla· muı ! kalat Durdu 
rıda çok yükselmiştir. Zira Almanyanın bu hareketi son Alman • ltalyan anlaı· 

Bergama köprüıüoe kakar masına muhalifi imiş ! ? Iıtanbul 6 ( Hususi ) -
çıkan nlar o havaliyi tehdid lstanbuıa tipi halinde kar 
etmektedir. Yağmurlar ve Çinlilerin fbOŞ bıraktıkları yer· devam etmektedir. Soğuk 
feyezan devam ederse bazı • sıfır altında ondnr. Trakya· 

Canavarlık 
•• 
Uvey Ana Levlavı Kızğın 

Demirle Yaktı 
İstanbul 5 ( Huıusi ) - ı doktoru tarafından muayene 
Kartalda livey anası Şev- edilmiı ve vücudda1 mevcud 

kiye tarafından, aç brakıl- asar bir raporla tesbit edil· 
mak, tavan arasında çırılçıp· miştir. 
lak oturtulmak ve vücudu- Leylinın babası Üıküdar 
nun muhtelif mahallerinden müddeiumumiliğine verdiği 
kızgın demir ve maşa ile şikayetname üzerine bayan 
yakılmak suretile işkence Şevkiye de ıorğuya çekil· 
edildi~i iddia olunan beş ya- mişlir. B•yan Şevkiye, olan• 
şiarında Leyli ismindeki ço- ları inkar etmektedir. Tab· 
ouk dün Üsküdar ınüddeiu- kikatın icrasına Ka tal zabı-
mumiliğine getirilerek adliye tası memur edilmiştir. 

eoooooooaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

çekmiyor? Otobüs yüzünden bir çoklarımız yarın hasta ola· 
cak, iş Ye gücünden kalacak. Biz nereye ve kime baş vu· 
rahm, halimizi hangi makama arzedelim? Bu intizamsızhk 
neden ileri geliyor.? 

Buna kat'i bir cevap verecek mes'ul yok mudur.? 
Bizce ot~büs adedi azdır, ihtiyaca kafi değildir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDIR 
&.•-llıilllıııl'.dl•--•:zcu•ı-- aı•+ısm...-.. u._...-~~"'?::ıı;aıilll:«=,....,,:ıır:71J' i"'n-~CUl!Omıı!ıı. ... "8Lılll ... Ml.,.. ..... A .... 

istiklal 
Madalvaları 
lıtanbııl 6 (Hususi) - Yeni 

harflerle 20 bin İstiklal ma· 
dalyasının basılma1ına baş
lanmııtır. İstiklal madalya 
sabibleri isterlerse nıadalya

larını değiıtirebileceklerdir. 

Bir istatistik 
lstanbul 6 (Husuıi)- Ta· 

tulan istatistikler neticesinde 
memleketimizde 1, 160,000dul 
(karıları ve kocaları ölmiif ), 
8,997,000 bekir, 48 bin bo· 
şanmış, 7,796,000 evli oldu· 
ğu anlaıılmııtu. 

•• .. 
Ne Oldular 

lstanbul, (Hususi) - Rus· 
yaya sahte pasaportla seyahat 
eden Robenson adında bir 
Amerikalı karisile bir otele 
iniyor, birkaç gllo ıonra kay· 
boluyor. Karısı ötelde kah· 
yor, bir kazaya k11rban ol· 
duğu sanılan Robenıon Rus· 
ya gazeteleri tarafnıdan po· 
lise soruluyor . 

işin tuhafı bu vak'adan 
iki gün sonra da Amerika
lının karııı ortadan .kaybolu· 
yor, 

•• mı 

Araba Yerine 
Kızak 

Belgrad - Kar ve don
dan dolayı arabalar işliyeme· 
mektedir. O kadar ki fırın
cılar, sütcüler ve bunun gibi 
erzak dağıtan eınıflar bile 
el arabaları yerine kızaklar 

Kardan tren· 
)er işlivemeyor 

Belgrat - Kar çok yağdı 
ve yağmur o kadarki Krogo 
Y evoç • Zapolo arasında ol· 
duğu gibi Manashr ile Pir
lepe arasındaki trenlerde 

kardan işleyemez oldu. Her 
gün bir tarafta bir trenin 
kara saplandığı haberi gel· 
ınektedir . 

-----ı---
ispanyada 

İdama mahkumların 
mübadelesi 

Paris terotelden gelen ha· 
berlere göre cumhuriyet İs· 
panyası ile asiler lspanya11 
arasında muhtelif ıiyaıi c6· 
rümlerden dolayi mahküm 
olan iki yüz kişinin mübade
lesine karar verilmiıtir. Bun· 
ların çoğu casusluktan mah· 
kômdurlar. Aralarında ebem· 
miyetli kimseler vardır. 

Yağlı şişeleri nasıl 
temizlemeli 

Yağlı tiıeleri temizlemek 
için en ıyı usul ıişe içine 
sıcak kahve telvesi akıtmak· 
tır. Kahve şişedeki yağları 

çektiği için bir iki dakika 

şişe aallanıp çalkalanırsa te· 
mizlenir. Ilık su ile çalkan· 
dıktan sonre pırıl pırıl olur. 

Masrafsız 
k&ylerin akibetinden korkul- lerde hırsızlar geZIVOr dan gelen haberlerde Edirne 
maktadır. MamiH dağJaru:da Paris (Radyo)- Uzak şarkta Çinliler gerıleyor, japoolar ve Baıkanlarda ve Yunaniı· Fennin en son ic•dı ve mem· 
bul1111an karlar erimiş ve bir ilerliyor, fakat Japonlar geıinceye kadar boı kalan yerler· Telnraf leketimizde henüz g&rllmemit 

kullanmaktadırlar· 

rok yerlerden adeta nehir k b 1 . 'f d d' 1 ! tanda kış bütün şiddetiyle ~· R d l f 
T den yağma er lrllZ ar ıstı a e e ıyor ar devam etmektedir. H 1 a yo te e on 
halinde ovaya dökülmeğ~ s b d b.. ..k at arı 
başlamıştır. Manisa ovası ve &ray 0SD8 8 UVU yangın Karın çokluğundan Sofya Şemsi hakikat ucuzluk 

B d d ile Belgrad arsında şimen· Şiddetli yağoıurlar sebe- sergisine gelmittiı. Bu maki· 
tarlaları, Gediz civarında Belgrad - Dün akşam osna a çıkan ve şimdiye ka ar bile bozulan telgraf ve tele· 
bulunan arazi adeta deniz buralarda eıi görülmiyen bir yangın şöhreti ve tarihsel es- difer ve diğer münakalat fon hatları tamir edilmekte· ne ile bir merkez, dört ıu'oe 
halindedi. kiliği ile tanınmış olan Kalobara hanını yakmııtır.Ateş çar- durmuştu---r. •- dir. Dün gece y•rııı telgraf yapılabilir. Zil çalmak, ağıza 

A k l• k şıya doğru yürümüşse de rüzgarın aksi esmesinden dolayı --- h ve kulağa götürmek yok. 
S er 1 k Yahudı•ler hı•z- ınlu •abercsi.intizKa11ıa gıd·rmiştir. _ ki i t genişlemesine meyd•n almamııtır. Bir numara çevırme e ı •· 

Derslerı• --ff H --- e sımsız a ro diğİD şube İle radyoya SÖJ• 

Le b v k•ıı h t• metçı kullan ler gibi söyler, ıöyJeaeDi Üniversite ve Liselerde as· iZ Ona e 1 er eye 1 • Çavuş öğretmen kursunun 
· k d ·ı · radyo dinler gibi dinliyebi· 

. •iğe haz1rlık dersleri sa- G•d k lıtanbul, (Huıusi) - Ve- k isımsiz a rosu vı iyetımize lirsiniz. 
Vıktor •İD dert az olan gün· 1 ece mı yaca gönderilmiştir. Bu kadro mu· 

killer heyeti toplandı, uzun 1 d 8 k 1 · f b 'k 1 bü heyeC\esi ve bu giinlerin Bir lagiliz askeri heyeti Bükreş 5 (Radyo) - Ro· cibince öğretmen erio a ları an a ar, a rı a ar, '" 
müzakereler cereyan etti. d y h d'I · k k b'ld' ·ıd·-· k yu"k müesıeıeler ve oteller '1rlilklerince tes ,ubat sonunda Lizbona gi· manya a a u ı erın ır ı ırı ıgı zam•n ura açı· 

lire~ .. "<: AYRICA : llltilr Bakan· decek ve Portekiz erkin:- Memleketin muhtelif işlerile yaıından aşağı kizmetçi kul· lacak ve derslerine baılıya· ve emsali için mıuafsız ve 
:ııesl K miıtir. harbiyesile görüıecektir. uğraııldı. lanmaları yasak edilmiıtir. caktır. büyük bir kolaylıktır. 

ı bilcliril~aaslar: 2-4.-------------------------------------••-••--•·--------------------


