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Çorum (Hususi) - Rı:isicumburumuz Is net laöoü ~ün 

saat 17,30 da Çoruma vasıl olmuşlar ve vali, askeri komu

tan ve Çorumda bulunan meb' uslarla erkanı hükumet ve 

askeriye tarafından vilayet hududunda hararetle karşılanmış
lardır. 

Güzergahta bulunan '25 binden fazla halk Milli Ş t:flerioi 

içten gelen büyük tezahürat yaşa varol nidalariyle karşı
lamışlardır. 

Milli Şefimiz doğru Halk partisi binasına giderek istira
hat buyurmuşlardır. 

Ankara - Refaıicumhurumuz tetkik seyahatlerini takiben 

lstaabulu şereflendirmeleri muhtemeldir. 

Fiyatların 
Kontrolü 

Valimiz B. FUAD TUKSAL 

Fiyat mürakabe komsiyonu 
dün Ticaret mOdürlüğünde 
valimiz B. Fuad Tuksal'ın 
riyasetinde toplanmıştır. 
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lukta çıkan forniyada bü.
1 

Otomatik küreleri şehrimize geliuor 

Komisyon dünkü toplan
tısında çalışmalarını fili sa
haya iotikal ettirmiştir. Her 
maddenin satış fiyatlara güz· 
den geçirilmek suretiyle ta
yin olunacaktır. 

Bu fiyatlar derhal Ticaret 
Vekaletine bildirilecek, tas
dikten sonra tatbik oluna· 
caktır. 

l\sıtsızmıı 
~~ j,,,'' (A.A.) - Atina 
Qİt 1 

bildiriyor : 

-·-
iıa A.rQavut vataaperve
-~ ttlya Yunan ajanlara 
'4-'~•Q katledildiii hak'4, tef•ni Ajansının Ti · 
.._,: verdij'i haberlerin 
>,, eıa ııılsıs olduğunu 

~ &11 ' lllezunuı. 
~,1lldaıı takriben iki ay 
· • ._e .. '< llnan topraklarına 
ıa, it •u•affak olan iki 
~~ •~t derhal tevkif edi-

"ıaı, 1•tlc•ap edilmiılerdir. 
'•~:, bi~ ka•ra e~nasında 
'ı '-ır ıaki olan •e ba

let· •ti •rene Yunan hiikO-
•I ~t•rafından 20 sene e•· 
ıa,, \klfat vadedilmiı bu

et, \~ı, .Davut Hocayı &ltlilr-
e '•tıi b'ld' · 1 d' . ~ ı 1rmıı er ır. 

s, .......... ~ ........ 
iıJ bit 1r111ın bntnn Yurtta ı 
lı; ''I 8.•de baıaralması Soy- ı 

•rl'k t~ttl ~ ve çahımanın en ı 
c•~ ~t. bır belgesi olacak- ı 

isyanla yük bir orman 
1 
o~~~tr~1·;:1:;~::.·~;:k~-;; i~~.,~::~,:~,·~:~~::.~.~~ 

1 •• şehrimize ~etirilecektir. Bir 
meşqU maş yanıyor defalık 30 Ağustos piyan-
Londra (A.A.) - Selinik- Nevyo k (A.A) - Cenubi gosu Fuar sahası dabiliode\.i i 

ten alınan habere göre, ltal- Kaliforniya ormanlarında çı-
yan askeri makamatı : Aroa- kan yanrın çok büyümüş-
vutların iıyanıoı tenkil et- tür. Yangın sahasında 2500 
mekle meşgul bulunmakta- amele çalışmaktadır. Şimdi-
dır. ye kadar 4000 hektar or-

Exchange Telegram ajan- man ve bazı binalar yan-
sına nazaran 5.0CO Arnanut mıştır. 
şimali Arnavutlukta, 3.000 
kiti de Kral logonun doğ
duğu yer olan Matinio d· 
varında tahaşşüt etmiş bu · 
lunmaktadır. 

Şimdiye kadar ltalyan ve 
Arnavutların çarpışmaların

dan mütevellit ltalyanlar ta
rafından ölü ve yaralı ola
rak 4 kiti kaydedilmiştir. 

--o---
lngiliz -Fransız 
Gemilırı Kazaplanuauı 

işgal ıdecak 
Moıkova (A.A) - "Tas,, 

ajansi bildiriyor: 
"Nevyork Taymis,, gazeteai 

lngiliz ve lngiliılerle beraber 
çalışan Fransız harp gemi
lerinin müşterek bir hareket 
ile Kazaplanganın işgali dü
ştınulmektedir. 

Sebep olarak bu işgali 
Cebelfittarıkın bir hücuma 
uğraması ihtimali ile alaka
dar iÖrülmektedir. 

- - o--
Norveç Veliah
dının eıi Ame
rikaya eidiyor 

Londra (A.A) - Norveç 
veliahdının eşi MalteninAme 

rikaya gelmesi teklifini Ruıvelt 
kabul etmi4 ve Veliahdın 
eşi Malte don Amerikaya 
gitmek üzere Stokbolmden 
ayrılmıştır. 

--o---
lngiliz umumi 
karargahının 

tebliği 
Kahire (A.A) - (lngiliz 

umumt karargihının tebliği) 
Somalide ltalyan tayyarele
rinin hücumu topçu ve oto· 
matilıt makineleriniol ateşle
rile püsk.ürtlilmftştür. 

Bir ltalyan bombardıman 
tayyaresi düşilri1lmliştür. 

Alman Silahı 
--o---

Hüseyin Cahid Yalçın bu 
başlıkla yazdığı bir makale
de diyor ki: 

"Alman ordusunun bizce 
en müdhiş silahı propaian· 
dasıdır. Bir memlekete gir· 
meden evvel o memleketi 
nifak içinde, gaflet içinde, 
korku içinde, bıralüyorlar. 
Fakat tesanüd •e birJik va
zifelerini icra etmek sure
tile asıl bu silaha karşı mu
kavemet imkinını milletler 
buldukları zamandır ki ıi
lihla müdafaada hiçbir zor
luk çekmiyeceklerdir . ., 

- -o--
Romen-Bul2ar 
Müzakereleri 

--o---
Bükreş (A.A) - Cenubi 

Dobricanm müzakeresi de· 
vam etmektedir. Müzakere
ler hakkında Bu1garistana 
maltimat verilmiştir. Bundan 
ıonra temaslar sık yapdmak 
suretile iki devlet arasında
ki 111eseleler kııa bir müd
det içinde hal edilmiş ola· 
cakhr. 

Hükfımetimiz, böyle zamanlarda da vatandaşlarından 
istiyen muhtekirlerin yakasını bırakmayacaktır. 

beş on kuruş fazla koparmak 
- gazetelerden 

'··~~···~··············' ı ŞEHİT BİR BABANIN KAHRAMAN EVLADI t 
f VE f 
f P~z~AŞ!'Tf ü ~~:z ı 

1 ı Gönül Emre '--
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INihayet, bir bulut yığınının 
aşağıya ~ndiği lgörüldü 

--~~-----.. ---~~~--
Paraşütçü kız , her gör

dükçe Tilrkinı tayyareci 
olmıya teşvik ediyordu. Çün
nü bu çok ıevdigi arkada
şının ayni mesleğe intisabın
dan derin bir zevk duya· 
caktı. 

Parat1ütçü kızın da haya
tında milhim bir hAdise oldu: 

Mes'ud Uçak adıoda bir 
gençle tanışmıştı. İlk bakışta 
anlaşan bu iki arkadaş, bir
birlerine daha çok yakın1af • 
mak ihtiyacını duyuyorlardı. 

Bir gün paraşütçü kız, 
çok yüksek bir irtifadan at
lıyacaktı . Bütün paraşütçü
ler meydana toplanmış onu 
scyretmeğe hazırlanıyorlardı . 

Nihayet, bir bulut yıgıoı
oın aşağıya indiği ıörüldü. 

Paraşütçü kız cidden büyük 
bir ustalıkla paraşütün6 ida
re ediyordu. Yere indiği 

zaman kendisini ilk tebrik 
eden Mes'ud Uçak oldu. 

Genç erkek, bu Türk kı· 

zının cesaretine karşı hay
ranlığını gizJiyemediği için 
şunları söyledi: 

- Samimiyetle itiraf ede
yim ki, erkeklere taş çıkar
taçak bir cesaretiniz var . 
Paraşütçülüğü de az zamanda 
çok mükemmel kavramışsı· 

nız. 

V c ili ve etti: 

geldiği kadar yapmıya çalıı
maktayim... Muvaffak oluyor· 
sam, bu tabii bir neticedir. 

Beraberce ilerlediler. 
* • • 

Paraıütçü kızla, Mes'ud 
Uçağın alakalarını sezen 
Türkin bu işteki vazifesini 
hatırladı. Onları birleştirmek 

isteğiyle bir konuşma yapmak 
istedi. Bu fikrini paraşütçü 
kıza açtığı zaman: 

- Ben şimdilik öyle bir 
şey düşümiyorum. 

Cevabını aldı. Likin ylizü
oün ifadesi, bu mevzua pek 
te bigane olmadığını gösteri 
yordu. 

Nihayet, TOrkin ısrar etti: 
- Canım bir defa ara

nıza bir cok iştirlk nokta
ları mevcud. Evveli, ikiniz 
de genç ve güzelsiniz Sani
niyen meslek beraberliği de 
var. IBundan başka da ... 

Paraıütçü kıı, başını önu
ne eğdi ve sesini çıkarmadı. 
Türkin devamla: 

- Bu işi sen bana bırak. 
Hayatta insanın candan bir 
arkadaşa şiddetle ihtiyacı var• 
dır. Hnır önümüze böyle bir 
fırsat çıkmışken istifade et
meliyiz. 

Geç.ende bizimkiyle, ıeni 
koouşuyorlarken, Mes'ud U
çak: 

,. alt L ı 
, . ı,ti otıylk gnnde De• · ı · 

~)~ ~uyruklarına hepimiz ı 

- Sizi rördükten sonra 
bu yoldaki heyecanımın art
tığını, kuvetimin çoğaldığını 
hissediyorum. 

- Şimdiye kadar tesadüf 
ettiğim kadıolann en mü
kemmeli diye uıun uzun 
bahsetmiş ... 

Bu da sana karşı duyduğu 
alikaın açık bir ifadesi deiil 
mi? .. 

'ıyız. ı 

~~t· _ BAŞVEKALET ı \.. .. 1:!~ Umum Miidilr1üğüı 
! ~ .............. .. 

- DUnyada hiç acımıyacağımız in1anlar •arsa onlar da vatandaşlanna merhameti oJmı
yan ~öyle muhtekirlerin böyle bir topun aizına düşmeleridir. 

Prraıütçil kız, sevimli bir 
gülilmıeme ile cevap verdi: 

-Takdirinize teşekkür e-
derim. Vazifemi elimden 

Yanlarına baıka birisi 2el
diği için mevzuu değiştirdi
ler. 

(Devamı · var) 



Londra (A.A) - Emniyet 
nezaretinin tebliii dün In
giltere ye Manş denizi lize· 
rinde cereyan eden muha
rebelerde zayiat hakkında 
kat'i· rapora göre düşürülen 
tavyarelerin adedi Almanla
rın 78 ve bizim 12 tayya
redir. Tayyarelerimizdeki 
l& pilot saidır ve ikisi de 
yarahdır. 

Londra (A.A)- Dün Maaş 
denizinde iki mayo toplayıcı 
ıemımız ha•a hücumunda 
batırılmıştır. 

Londra (A.A) - Bugünkü 
hava muharebesinde Alman
ların 57 den fazla tayyaresi 
düşürülmüıtür. Bunlardan 
52 si avcılarımız ve 3 ü top
çularımız ta.ıafından dütürül
müştür. Buna mukabil dört 1 
tayyare kaybımız vard.ır. 

Macar • Rumen 
- 8ul2ar vörüş
meleri başlıyor 

--o--
Bükreş (A.A.) - Mrıcar, 

Rumen ve Bulgar gör üşme
lerirıe önümüzdeki hafta 
Kral Karolun yazlık sara
yında başlıyacaklardır. 

ALMANL R Kamberada 
Yüzden fazla muallim . o--. 
taggareci kaubettiler Bır hava facıası oldu 

(Hallnn •••IJ 

Bülueşten lstanbul• gelen 
Romen ticaret heyeti Ada
nadan külliyetli miktarda 
J'&muk alacakları tahmiı;ı dil
mektedir. 

Alacakları pamuk yerine 
Je petrol, benzin, mazot ve 
tereste vereceklerdir. 

~-·· ... ·· 
ZABIT ADA 

mevcuttur. 

Londra ( A.A ) - [ Hava --o--
nezaretinin istilıabarat dairesi Şanghay (A.A) - Kambera Bir dif ıaya tertibi 
bildiriyor: H hava meydanına inm~td~ Evde yapılacak diş suyu 

rel Matıisadan, Konye meb
usu B. Ali Riza Türel An- • 
karadan şehrimize gelmiş

lerdir. lzmir mebusu B. Rah
mi göken Berıamaya ıit

miştir. 

--o---

" iş insanın aynasıdır· -
Sözü de ne güzeldir. Çıb' 
şanlar yoksulluk çekmedi~' 
leri gibi, hastalık da g6r 
mezler. Zira bedenimiıil 
buna ihtiyacı vardır. Çabr 
ma meziyeti, insanlıiın oal' 
meyyiz vasıflarındandır. 1/0' 
cut ve dimağ bir defa telt" 
belliğe alıştı mı ?I O in••' 
ayakta gezen bir ölü d~ 
mektir. , 

Dün Almanlar logilterenin Olan bı'r yolcu tayyaresı' yere tertipleri arasında en basit 
yangın 

bombası atılmış ve mühim 
zararlar olmuştur. Fışkıran 

8. Turgut 
cenubu şerki ve Manş deni- düşerek parçalanmıf ve için- olanı şudur : 250 gram 80 
zinde yaptıkları baskınlarda de bulunan 10 yolcu kömür derecelik ispirto, 15 gram 

Ticaret odası umumi kitibi 
B. Turgut Türkoğlu Anka
raya gitmiştir. Hafta sonuDda 
avdet edecektir. 

Almanlar 100 den fazla mu- haline gclmittir. yesil anason, 12 gram dit 
allim pilot kaybetmiılerdir. Yolcular arasında Havn karanfil, 7 gram toz tarçın, 

yeşil alevler çok yükselmiş
tir. 

---
Bizim ise 12 pilotumuz üsle- nazırı, Harbiye nazırı, icra 5 gram naoe ruhu alınız. 
rine dônm~mişlerdir. komitesi reis muavini ile Bunları bir tiıe içersioe ko-

BugUnkU Radyo Proğram mm---
"Talepna vecedena,, yaol 

isle ve çalış her halde kak
kın verilir ve tanrı eababıol 
ve kuvvetini yaratır. 

--o--- genel kurmay reisi bulun- yarak aftzını iyice kapadık-
• makta idi Bunlar mecliate tan sonra on gün öylece bı -

18' Saat ayarı 18.06 mü- Tramvay camı 

Komonistler 
am~e hizmet

lerine alın
mıyacak 

hazır bulunmak üzere Kam- rakınız. Bu müddetten son-
braya gitmekte idiler. ra başka bir şişeye filitre 

zik : dans müziği. 18.40 Mü- k k 
zik: fasıl heyeti, 19.15 ko- na arpuz a-

--o--
65 Numaralı 

ediniz• Dişlerini sileceiiniz 
vakit bir bardak su içerine 
iki üç damla akıtmak kafi-
dir. 

nuş (dış politika hAdi.-eleri), b w t 
19 30 Türk mil:ziği, 20.15 UgU 8 mlŞ 

(Dvamı var) 
---------~______./ 

konuşma, 20.30 müzik: Sop- ---o--- DIKKA TLER: 
rano friedl böbm tarafından Karantina lnönü cadde- •• 

Nevyork- Stefani ajansı 
bildiriyor. Komoniıtlerin am
me hizmetlerine alınmaya
caktır. 

Italyan tebligv i rıL l .. -. o-. • h r 
• a. •il• erını.zın ıyı mu ara.zası 

şan rasitali, 20.50 müzik : sinde Ali oilu Saliheddin 
geçit konseri, 21.15 müzik attığı karpuzun tramvay ca· 
Potporiler Potpuriler (PJ.), mına isabetle orada oturan 

Ornek! ••• ---y cdi ıekiı yatında bit 

Ayni zamanda Reisicum
hur namzetleri intihabında
da komoniıtlerin girmeleride 
menedilmiştir. 

lzmir Askerl*k 
Şubesinden 
Motörlü vesaiti şubece 

alınan ve paralarını henüz al 
mıyan kamyo nve otobüs sahi

p!erinin muameleleri ikmal edil 
mek üzere şubeye müracaat
ları ilin olunur. 

--o---
Roma (A:A) -(65 n~ma 

ralı teblii') logiliz Somali
ıiode ilk müeademe dün ol-
muştur. 

Kıtalarımız çetin bir mu
harebeden sonra bir kasaba 
işgal etmişlerdir. Bir lngiliz 
tayyaresi düşlirülmüş ve pi
lot yüzbaşının cesedi bu
lunmuştur. 

Bu cephede muharebe de
vam etmektedir. 

Tayyarelerimiz Maltaya 
muvaffakiyetli hücumlar yap
mışlar ve atılan bombalar
dan yangınlar çıkmıştır. 

"KAYT 
[MAKBULE KUTLUK 

BAŞLA Dl'' 
• BİÇK.i DİKİŞ YURDU] 

Maarif Vekaletinin ruhsatile açılan bu yurt talebe kay 
dına başJamışbr. Yurdun tahsıl müddeti iki senedir kAfi 
derecede dikiş bilenler imtihanla ikinci sınıfa kabul olunur 
Sene sonunda bilaimtihan Maarif Vekiletinin ve Maarif 
Müdürlüğünün tasdikile bir diploma verilir. Yurda küçük 
memur kızlarına ücret hususunda mümkün olduğu kadar 
kolaylıklar gösterecektir. Ana ve babalar evlatlarını nüma
yiş için cihaz yerine dökecekleri masrafları istikbal uğrun· 
da sarfederlerse evlatlarına baha biçilmez bir hazine ve 
mnnbit bir çiftlik bağışlamış olurlar. Daha fazla tafsilat 
henüz devam eden sergimize teşiflerini:zde müdür Makbule 
Kutluktan öğrenebilirsiniz. 

Adreı: Çivici hamam civarında Sakarya okulu arkasın
daki Turna çıkmazında: sokak 938 No. 31 

Elbiselerinizi sırtınızdan 
çıkarır çıkarmaz askıya as
mayı elbette ihmal etmez· 
ıiniz. Fazla olaralıt onları 

arasıra bütün rece açıkta 
asmalıdır. Gecenin rutu'leti 
buruşukları açar, L umaşı 
adeta ntülenmiş gibi düz
günleştirir. Sık ütüoUo za 
rarındao korur. 

-o-
Kaşların dökülmemesi için 

Kaşlarınızın dökülmesine 
çare olarak şu ilicı tecrübe 
ediniz : 

Bir kahve kaşığı kolan· 
yayı üç kahve eaşığı asit 
borikli su ile karıştırınız. 

Bir pamuğu bu ilAçla ıs.
latarak kaşları yıkayınız. Bir 
hafta her gece yatatken bu 
ilacı yapınız son bir hafta 

21.30 konuşma (radzo gaze- Hasan oğlu Yakubun camın 
lesi,) 21.50 müzik : orkestra kırılmaniy!e dinden ve ka-
suitleri (PL), 22 30 saat aya- şından yaralanmasına sebe-
rı, borsa, 22,45 Müzik : caz- biyet verdij'inden yakalan-
band (pi.), 23.25123.30 ka- mıştır. 
panış. --o---

- --illi :ınııı:---

• • Kamyonkazası 
Meşhur hır şaır Hüseyinin aya-
bulaşıkçılık ğı kırıldı 

çocuğun elinden tutmuı ıe0' 
anne. Çocuk yatının icabıo• 
güre giydirilmiı. Sadeli" 
içinde kıvrak v.; zarif. fa
kat anne!.. O bir ilem : 

arıyor 

Saçlar kehribar ıar111 bo· 
yalı. Başta el kadar - aöıCldl 
ona - bir şapka. Yilı birbi
rinine zıd keskin renkler' 
bulanmış. Kaşlar yoluk, kit' 
pikler madenileştirilmiş. El
bise ~n ıöze batan renkle' 

Halimağa çarşısında Ab- bir araya getirilerek yapıl· 
dullah oğlu soför muavini Eli · t ki ıu• 

Bundan 17 sene evvel şöh · mış. erıo ırna arı u •b'ı 
Ahmet idaresindeki kamyonu b" k d ı ı 

retio en yüksek tabakala- ve ırer an aması i 
Ibrahim oG-lu Hüseyine çar- k A ki d' k ak-

rında bulunurken, birde~bi.• 6 ırmıu. ya ar ız ap 
tırarak so\ ayağının kırılma- )arına kadar çorapsız. Ayak-

re ortalıktan luybolan lngi· sına sebebiyet verdiğinden o 
liz - Amerikan kırması şair larıo gene kıpkırmızı o 

Yakalanmıştır. • b' 'k' ı ı ay•" Carlinio, Nevyorkta bulun- parmagı ır ı ı t ayış a 
duğu ve kendisine bulaşık- •• --o-- iı tutan arkasız ve buruo-
çılık veya bekçilik gibi bif Olü olarak suz iskarpinlerin deliklerio

den dışarıda!.. Hareketıe .. 
-o- iş aradıiı anlaşılmıştır. bulundu rinden, bakışlarından ıioe-

Paslanmır anahtarların Şair Carlin, 40 sandık: tu- •• perdesinde iÖrülen "'~-

bırakınız. 

temizlenmeıi tan kitaplarının ardiye pa- Tirenin Gökçen nahiyesine sahnelerindeki kadınların b 
Paslanan ve artık iyi açıp rası olarak ambar s'lhibine bağlı PeşrefH köyü civarın- fifliği var!.. , 

h 270 lira borçlanmıştır. dakı· tarlada tütün çerdaı· ın- Görenleri bir dü•ünced•' kapamıya'l ana tarları üçte ., 
biri gazyağından, üçte ikisi da çalışmakta olan Kıbrıslı alıyor : o 

F h • Jş k O v 1 Al' Bulutu k - Bu anne çocu«uod zeytin yağından ibaret bir r. a rı .1 sınan og u 1 n a • d 
mahlüta daldırınız. Çıkarıp ızmir Memleket Has&ıneıi rısı Hatice Bulut su kuyu- terbiyesi •ırasında ona ci -
eski bir bezle ogv unuz. Ku- Rontken Mütehassısı sunda ölü olarak bulunmuş- diyet tavsiye ederken aç•-

Rontken ve Elektrik tedavisi hk'k b k' ·· k i t • oı1·· ruyunca zımparalayınız. Yep· I tur. Zabıtaca ta ı at icra a ıme orne g ı erıy 
yapılır. kinci Beyler Sokak d"I kt d. ( .1.1ı1a111) , 

y~e_n_i_o_ı_u_rı_a_r_. ______________ ~ ____ 2_9_N_o_._T_E_L_E_F_o_N_2_S_4_2 __ e ___ ı_m_e ___ e __ •r_.-:--------------:-------~=---·~_./ 
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