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B. ÇÔRÇIL 

ÇÖRÇIL ITAL
Y AN MiLLE
TiNE HiTA
BINDA Di
YOR Ki: 

---o---
.,Bizim ordularımız 
imparatorluğun uzu 
parçalıgorıar ve 

parıaııuacaklardır" 
--o--

"Bütün fela
ketlerin 
sebbibi 

•• mu-
tek 

bir adamdır'' 
Lendra (A.A) - Royter 

'bildiriyor : 

lngiltere baıvekili bay 
Çörçil dün İtalyan milletitıe 
hitaben bir nutuk söyliyerek 
demiıtir ki : 

Bu akşam ltalyan milleti
ne sizlere hitap ediyorum. 

Bu güıı İtalya ile hali 
harpteyiz. 

Bu son iki sene evvel 
İtalyan ve İngiliz millet eri 
aralarında bir harp zuhur 
edeceğini hiç düılinmezler
di. 

Biz İtalyanların daima dos
tu idik. 

Biz Garibal dininin, Ka
vorun taraftarları idik. 19 
rı~u asırda İtalyanların hür· 
riyet için bütün harekatı, 
İngiliz parlamentosu ve mil
leti tarafından alkışlanmış· 
ta, 

ltalyaaıa Avuıturya be-

- f>ıvamı 4 el sahifede -

YENi PILA 
GÖR 

ArTüRK KADIN- 1 HAMARANIN 1 12 ADADA 
AÇLIK LARININ ZA~TINDA 

----o-- --o---Yun n ordusu- Italyanlardan ' 
Amer·ka 2'Ün· suna gönder· 23sub· y 651er 50 Gram ek. 
de 500 tayya· dikleri hediye- .1 esir alındı me 1 doy mı· 

re yapacak 
o--

. Va.şin.gton (A.A)-Ame
rıka ışçıJer birliği reisi bir 
plan hazırlamıştır. Bu planı 
yakında B, Ruzvelte vere
cektir. 

Bu planda Ameriada her
gün beş yüz harp tayyaresi 
yaaılacakbr. 

Bu plan kabul edildiği 
takdirdirde planın tatbikin-
den 6 ay sonra günde beş 
yüz tayyare imaline başla
nacakbr. 

B. Eden yeni 
vazifesine 
başladı 

B. EDEN 

Londra (A.A) - Lord 
Halifaks ay sonuna kadar 
ıimali ingilterede kalacak 
ve sonra Amerikaya gide-

. rek Vaşington bliyük el~ili-

ği vazifesini ifaya başlıya· 
caktır. Hariciye nazırı 8. 

Eden bugln Yazifesine baı
lamııbr. 

ı d ı • • 1 ı Atina (A.A) Yunan yan halk er o ayısıy e kumandanlığının 58 numa-
Atina (A.A)-Türk ka- 1 rah tebliği: Hamara şehri Ot yiyor 

dınlarının Yunan ordusuna işgal edilmiştir. Burada kırk --•-
gönderdikleri hediyeler bü- üçüncü siyah gömlekli ta· 
tüıı Yunatıistanda hüyük bir burunda mevcut 23 subayı 
şükran ve minnetle karşılan- ile 651 er esir edilmiştir. 
mış ve derin bir memuuni- Ayni zamanda siyah göm-
yet uyandırmıştır. Jekli alayının ikinci tabur 

Bu münasebetle Yune.n kumandanı ile kurmayı esir-
ga.zeteleri yazdıkları yazılar- lerin arasında bulunmakta-
da Türk kadınlarının ve dır. narekit durmadan de· 
Tük milletinin yüksek me- vam etmektedir. Topçu kuv-
ziyetlerinden bahsederek di- vetlerimiz sabili ateş altına 
yorlar ki : almııtır. İtalyan kuvvetleri 

Yunan ordusu biç bir za- dağınık bir halde şimale 
man nankörlük etmemiştir. doğru ricat etmektedirler. 
Zamanı geldiğinde bunu Hamara ifalyanların üçüncü 
sbat edektir. Demektedir- müdafaa hattını teşkil et-
ler. mekte idi. 

--o---
lngiltereye ya- Amerika hari
pıl~ hava ciye nazırı 
hucumları diyor . ki: 

Londra (A.A) - Düşma-
nın hava faaliyeti lngiltere
nin şimal ve şimali garbisin
de olmuştur. Ablan bomba
lardan yangmlar çıkmış ve 
büyük zararlar olmuşsa da 
insanca zayiat çok azdır. 

---o---
IZMIR VALi 
MUAVINLl

GINE 
Malatua Vall Muavini 

Tauin Edildi 
Uzun yıllardanberi dahili

ye vekaleti memurları sicil 
ve muamelit umum müdür 
muavinliğini liyakatle yap
mış olan kıymetli idarecile
rimizden 8. Cavit Kınay 
Malatya vali muavinliaine 
tayin edilmiştir. Malatya va
li muavini B. Ekrem Yalç1n
kaya lzmir vali muavinliğine, 
mülkiye müfettişi Raşit De
mirtaş ta lstanbul vali mu
avinliğine tayin edilmişler· 
dir. 

--o---
Pamuk 
Kongresi 

--o--
Vaşington (A.A) - Ame

rika hariciye nazırı Lord 
Halif aksın Amerika büyük 
elçiliğine tayiui münasebe
tiyle beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

"Lord HaJifaksın Ameri-
kaya tayini burada memnu
niyetle karşılanmışdır. Lord 
Halifaks ile çalışmayı mem-

. nuniyetle kabul ediyorum." 

Atina (A.A) - 8. B. C. 
AtinadG neşredilen resmi 
beyanata nazaran on iki 
adada da açlık tetbiş bü
küm siirmektedır. Bütün 
mahsul, balıkçıların kayıkla· 
rı bile müsadere edilmiıtir. 

Halka günde ancak elli 
gram ekmek verilmektedir. · 
Halk · dağlardan topladığı 

otları yemektedir. Kampı.ra 
konulan Yunanlılar çok fena 

sıhhi şartlar içinde yaıamak
tadır. 

---o---
iş kanunu ---Ankara - iş kanununu• 

hükümlerine göre iktisat 
vekaleti tarafından yeni ni· 
zamname projeleri hazırlan· 
mışhr. 

Bunlara göre, infaat ve 
ve toprak altı işlerinde, 
ağır ve tehlikeli işlerde ça -
lışanlara ve kadın amelenin 
gebelih ve emzikli zaman
larına ait yeni hükümler 
konulmuştur. Bu nizamname 
projeleri tetkik edilmek 
üze·re yakında devlet şüra· 
sına verilecektir • 

1 

Ankara (Hususi) - Şeh
rimizde toplanacağını evvel
ce bildirdiğim pamuk kon

~ gresi!parti kongreleriyle aynı 
ıamana tesadüf ettirilmemek 

- Böyle yağmura bakmadan, çamura batarak nereye
koşuyorsun, yoksa gene güzel bir hadıoan arkasından mı 
koşuyorsun? 

için 2 Sonkinuna tehir edil
miıtir. 

- Gib:el kadınları düşünecek halim yok birader, bir 
dDkkinda iki kilo kömür kaldı dediler, hiç olmana lıtir 
kilosunu alırım. Gmidi ile dtıkkancıya yalvarmağa koıuyo
rum. 



--------------------' Doktoraun Köşesi 1 
---- ---o-- -----

Pamukçuk 
---111111onıuı--

Ekaeriyetle mem~ çocukla ının ağzında 
ıöriilen bir haıtalıktar. Agzı da içinde dil
de, taYaaıada, yanakların iç tarafında bat
ta bademcikl~re ve klçiık d ıle kadar be
lama kadar intiıar eder. Bö} e çok miin
teıir oldaia zaman az çok hayati bir 
ehemmiyeti iktisap eder. 

Pamukçuk isminin de hatırlattığı ıibi 
kırmızı rııayı muhati &:r.eriac e yer yer be
yaz kabarcıklar ıeklinde ıpı ülür; ateı ya
pu, ıiit almakta ve yutmakt çok mnıki
lit baııisterir. 

Pamukçuk midesi bozuk, l araakları gay
ri tabii olan siit çocuklarınc a görlildüğü 
için tedaYi ediİirken mutlakı:. cıbazı haz
mının vaziyetini nazarı dikkı: tca almak li
zımclır. 

Aizın eıaıen kalevi olan nıuhiti bu gi
bi vakalard• bamıziyete tebt ddnl eder. O
nun için tedavi Ya11talarında 'l en mühimi 
aj'ızda kaleyi iliçlar kullanmaktır. Maden 
aalan bikarbonotlu mahlüller, bor .. kı mah· 
16Ueri, bazaa dut ıurubu ile kanpınlan 
illçlar, gliıerinli klorat pö potaı vesair 
birçok mahlGller ile ağzı sık ıık temizle· 

:mek ıuretile pamukçuluğa süratle tedaYi 
etmek mlmktlndllr. 

FAYDALI BiLGiLER 

Madeni eşyayı nasıl 
parlatmalı? 
---..---

ııtbuat bllasııarı 
YENi SABAH: 

Balkan mese
lelerinde bir 

Türk tezi 
Hlaeyin Cahit Y alıın: 
T&rkiye bir Balkan birliği 

yftcuda getirmenin: Balkanla 
devletlerin kiffeai iıia ba
yati ehemmiyeti haiz oldu
ğuna iman etmekte kalma· 
mıı, Balkanlar için bundan 
baıka bir kurtuluı ve bir 
inkiıaf çaresi olmıyacağına 
kat'i kanaat getirmiıtir. 

Balkan misakının ne ka
dar şüphelere, entrikalara 
ve hlcvmlara meydan açbğı 
malümdur. Filhakika, bir 
Balkan Birliği muayyen bü
yük zlimrel..rd en birinin hi 
mayesi, yahut nufaz ve te· 
ıiri altında bulunursa diğer 

zümrelerin bundan zarar 
görmeleri, binaenaleyh ti· 
kiyet etmeleri zaruridir. 
Fakat hakikaten bitaraf 
ve miiıtakil bir Balkan kllt· 
lesi bu sahayı biitün em· 
peryalizmlere kapamakla on· 
lar için bir de Ik ve temu 
ihtimaliai ortadan kaldır•ak 
hizmetiai ifa edebilir. 

••• 
CUMHURiYET 

lsveç ne 
yapsın? 

ylk kalbli k&çllr llir mem
leket. 

Etraftan gelen tehditlerin 
btJGklBğl karp11nda iaıan 
gayri ihtiyari: 

- Peki, İHiçre ae yap-
11n? 

Diye ıoruyor. Vaziyete 
iyice bakılınea ise iıYiçreaia 
yapacağı ıey açık görilByor. 
lsviçre fena ihtimallere kar
ı• kendisini müdafaaya ka· 
rar vermiştir. On altı ay
danberi ailih elde ve eller 
tetikta olarak yaııyor. En 
son merhale de iıYiçrenin 
ve zaten ayni halde her 
memleketin yapabileceği fil
hakika ancak buadaa iba
ret olurdu. 

AKŞAM: 

ltaıuanın 
gardım 
olurken 

•*• 

ıımanaaua 
kudreti ıık 
Amerikanın 

ınılltırıuı ıardııı 
ırtııır 
-o-

Neemiddin Sadak 

Amerikanın harbe ıirme· 
ıine enıel olmak Ye Ameri
ka efkirıada teıir 1aparak 
Raz•elti ilçliacii defa reiıi-
cumhur ıeçtirmemek içia 
Japonya ile &çll ittifak im· 
zalamıftı. 

Yanuı Nadi: 
E•deki her haagi bir madeni e11ayı lsviçre huıarıuzluk içinde 

parlatmak için hazır kutu satılan toz veya çalkanan ••rupa Jnt'aıının 

Şimdi, yardım haberleri 
çoğaldıkça, ba ittifalua icabı 
olarak Almanya, ltalya, Ja 
poaya arasında askeri ke-

ıalan almak icap etmez. ortaııada bir ıulh vahaıı 
miıyonların toplaaacajı bil
diriliyor. Evde yapdacak bir bezle madeat eıya gibidir. Gerçi diılerine, tar-

pud pırıl parlayabilir. naklarına kad~r ıilahh bir 
Bunların ancak mu•akat 

bir propaganda deferi Yar
dır. Hakikat ıudar: 

Tüylll bir pamuklu bez almalı, toz al· sulb vahası, aınma rene sulh 
mak için satılan sarı bezler bu yazifeyi vahası. Dıkkate llyık bir 
rayet iyi görllr. Dört bardak su içerisine nokta olarak yeni bir nizam 
200 rram tuz atarak eritmeli. Bu tuzlu yeni hayat diye ne ileri ıil- ltalyanın, bir kuvYet ola· 
ıa içine bezi batırmah, sıkmadan aııp rllürae hepsini iyi niyetler• rak aradan çekilmeıi, Ame-
karutmalı. le tetkike hazır, fakat ayni rikanın da Uikenmez yeni 

d ho · t · t"k bı·r kudret hazinesi haıı·ade Bir lejan içeriıindel sabunlu su yapmalı Hman a rrıye ve ıs ı -
ayai bezi .. kuruduktan sonra" bu sabunlu lilini hayatı pahasına mlda- ite kanıması netice &zerinde 
ıaya batırıp sıkmadan asmalı. Kuruyunca fıa etmeğe de azimkir bil- en müessir imil olacaktır. 

~~ıı;::~~:lir. Bu bezle silinen eıya gayet (ELHiiMiiASi!!:;;.:.d':J 
§. ~ıraak dipl~riai fnç~ i~e te~i.zlemenia ı Bugiia matinelerden itibaren ı 

en ıyı asal olduguna hepımıı bıhrJz. Ya ıoaayayı ateıe •erip milyonlarca iaıaa kaaı akmasına ıe· ı 
fırça olm~Zla •.. O vakit ~abunlu suya dal- ı b~p .otan bil?ilk harbin menıei~i, içyilzBnn blitüıı. çıplak-ı 
dırılmaı bır aünıer parçuıle - hrnaklarıaızın ı lırı de takdun eden Muazzam Fransız Fılmı ı 

ucunu batınp çekerek • biraz oynayınız. iSAL TANA T KURBANLARlf 
temizlikte ıize fırçayı uatmıyacakbr. ı Yarataolar -Edvige Feuillere John Lodıe ı 

Ka .. ı •• Meltilya Boyaları Geltli 
(T elefoa 3882) 

ı Foka jurnalda en son Ye m&him haberler.. ı 
ı Seaaslar: her glln 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da bıılar ı 
ıcamartesi ve pazar günleri 11,30 ve 1.30da baılar. ı 
lDikkat: Haftanın b r tlnllade ilk seanslar ucuz halk : 
ı matineleridh·.. j 
ı Fiatl ri • nı vlci 2A, Balkon 25, oltak 30 kuruıtar, 
,~~~~~~~~~••••••o•••••• .......... ........ .... ..... .................... .. 
!Tayyare Sinemasında TEL: 3&4&i 
: • BU HAFTA ı 
S Ttirkçe S6ılti ı 

i iSTiKLAL KAHRA ANI i 
ıKahramar.hk • Cet1gi•erhk ve vataap rv rliğin parlak ve ı 
ı canlı bir timsali olan şah ~s ı 

ı Ayrıca: Karıncalı Dolap "Glllünçlü komik" ı 

ıv akınıark (tnriliı-ltalyan) barbına ait son 3 ao.la haberler: 
S Matineler: 3-5-7-•• 9,15te ı 

ı ea•arteai Ye Pazar flaleri 1 de ill•• ...... ı ........................................................ 

AL 
CASUSLaAI 
AMEAIKADA 

(31) 

E&rarenP• seyalaatler 

Doktor lrlabl ıı ılı ııtırıı 
ıa111 ıııaııı 11111da --···------

Güzel kadıaın bu sizler kup11•dakl 
garip hisaiyetlerini 16ren alman zat.iti •· 
bırıızlandı ve ili etti: 

- Gene mi mabadımı · anlamahı? 
Genç kadın baıını etcli. 
Fakat zabit devam etti~ 
- Ah • . Anlamıyor maıunaz ki ba bl· 

ylik adamltn Ye ba az maqh zabitleri •· 
lonlanmzda kabal etmekle ulan elluials 
araıında bir ilet fibi kalla•ablleceblals. 

Boiaza kadH borçla olaa ıeaç sabitler 
aile ıaileıiaden aaanmıı olaa kamaadaa· 
lar, tuvalet ltıkı sbel kular, ••fil JIJ•· 
cek •e i~ecek ıeyler ••• 

Ondaa ıoara11 kelay ••• 

Bizim cuaılarımıa oalara l»ltla R pi· 
lelerdea kurtulmanın yoluaa ıpıterebillrlu. 

- Obbbb .... ! 
Ba ola, cevabına Boaini omallan mllsb. 

Ve illYe etti: 

- Hakikat halde bütlln banlar yaver 
Reyferia ait ıeylerdir. Brem ıehriacle Oı· 
tra bunlara dair tafsillt verecekti.ı. 

Benim ıize bunlardan halaıediıi• mf 
o zamaaa kadar dlflaecek vakit bzaa• 
maaız i~indir. 

Ba esaada Menni Boaiae iprette ba· 
bulundu. 

Bonia devam etti: 
- Az kaldı para meıeleaini ant11J.

dvm. 

·Atmaa1a hilkümeti kiralanacak ıato ve 
yahut aparmaaıa yapılacak biti• maaraf • 
ların beubıaı lltllne alacaktır. 

Gerçe size muayyen bir paranı• tayinini 
healı bilmiyoruz. 

Fakat bildiğimiz bir ıey var ki o da 
ıiıia mllkemmel bir bayata ka••catı· 
aısdır. 

- Aziz doktor ıize çok ıe1ler a&yUye• 
bilirim. 

O kadar ıayrip ıeyler ki ıizi pfkın bir 
halde bırakacakhr. 

E••ell sizin amerikada alman camlan 
ıefi aıfable bilmeniz ilzam ıelea ıeylerdea 
bahsedeyim. 

Biz, biltli11 ıırları bir adama tevd etmek 
taraftarı değiliı • 

ÇOnk8 sizin orada yakalanmaaız Ye laer 
ıeyi itirafa mecbur olmaaıı ihtimalleriai 
de giz 6alae alarak itleri takıim etmek 
mecburiyetindeyiL 

811 ı6z &zerine Gribel o•...,•• ulktı 
ve tanları ı6yledi: 

- Bu da mlmldiadlr. Fakat .._ 
ıayri kabil gıbidir. 

Amerikaltlar ..t aclamlardar. O•lu Q• 

nslak itlerine 1a .. 11u. 
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Ilı 
--L •• 

-2-
Sözün6 bitirince annesi, 

o.eri azarbyarak: 
- Hay senin ribi evlit 

doğaracağıma keıki taş do
i11raa ydım. 

Bu akıam ne yiyeceğiz? 
Hıçkırarak: 
- Anneciğim, dün akşam 

'tuz kuruş getirmiştim; on 
~Urutluk ekmek, beş kuruş· 
hak zeytinyağı, beı kuruşluk
ta et aldık geriye on kuruş 
~aldı. 

Bu akıam bu on kuruş 
ile geçinelim de, yarın ne 
)apar yapar para kazanır1m. 

Annesi zorla yatağından 
doğrularak: 

- Seni hınzır seni, so-
kakta oynadın, çalıımadın, 
Iİındi bana yalanlar ıöy1ü
toraau. 

Dllnden kalan on karuıu 
Len harcadım. 

Bu akıam a~lıktıa öleyim 
illi? 

Haydi rit, para kazan 
~ıaa et ıretir. Yoksa ıeni 
aıdirlrlm. 

Diye ömeri korkutarak 
Pıra kazandırmaya göader
d. 

ömerin boynu biküldü, 
iıi ıızladı, basta anaesını 
'ılıktan iildlrmemek lazıa
dt. O, öliirae diinyada yapa 
talnız kalacaktı. 

Ne yapıp yapıp pıra ka
-nmak lizımdı. 

• .... 
Yağmur bAll yaiıyordu. 

liava da adam akıllı karar-
••t Ye ortalığı da soğuk 
~plamıf. Titriye titriye 
)•imarun altında çarııya . 
~•ıtu. 

D&kklnlar daha kapan
lllamııta; belki beı on ku
"111Juk olsun iş olur ümidile 
•ağa ıola bağ11arak: 

- Haydi hamal var bay
lar, diye dolaımağa başladı. 
Açlıktan aaneainin ölme· 

llıeıi için it arayan bu acı 
feryadı biç kimse daymu· 
)erdu. 

Vakit ilerliyordu. iı yok 
'•rede ise dükklalar kapa· 
"•cak. 

Vakit te öyle bir süratle 
ilerliyor du ki zavallı ömer· 

tiğin ızbrabı, korkusu art· 
tıkça ayaklan titriyordu. 

Açlıktan da başı dönüyor 
•e midesi bulanıyordu. 
Artık ne yapacağını şa· 

tırmıftı ... 

Annninin iıtediii eti te· 
"'in edemezse e•e de döne· 
~iyecekti. Annesi ona: 

- Para kazanmadan sa· 
ltıa eye geleyim deme, yok· 
•• aenı dayaktan 6ldiirüriim 
demiıti. 

EYe dönebilmek için eti 
t._in edemuA eye de dö

la 

(R•lln11 Se•I) • 24 l•d ıcu .. 
--------· 

Ömercik Yala S a _ de ti OÜngada Neler Olugnr Cl 

Yazan: Niyazi Acun 
şünmeye başladı. Gözleri 
karşıdaki kasap dükkanına 
takılı kaldr. 

Bugün hiçbir kab~hati 
yoktu. Hele annesi bugün 
adeta bir canavar olmuştu. 
Hiç bu yağmurlu havada 
oynanır mı? 

Bir kere oyun oynadığuu . 
haber almıştı; hem o gün 
eve kırk kuruş para ile 
dönmüştü, buna rağmen 
dayak ~yemişti. 

Bu akşam elli boı t. ve 
dönünce, muhakkak dayak 
yiyecekti. 

Derken aklına bir Hkir 
geldi: fazla düşünmeden 
kasap dükkanına koştu. 

Kasada oturan burma bı
yıklı kasaba, henüz dolu 
gözlerinden zoraki bir te
bessümle· , 

- Amcacığım, evde an
nem basta yatıyor. Bugün 
beş para kazanmadım, bana 
beş kuruşluk ödünç et ve
rin, yarın öderim, diye yal
vırmıya başladı. 

-Sonu var-

Macar milli 
renklerini taşı 
yan kelebekler 

Peşte üniversitesi profe· 
ıörlerinden Dr. 3ölduaay'ye 
cenübi Amerikadaki Brezil
yanın merkezi Rio de Jane
rio üniversitesindeki dostu 
profesör Maauel ~Barras'dan 
kıymettar bir b~diye almıı· 
tır. 

Bu hediye kimyevi teamül 
tabii halini muhafaza eden 
bir kelebektir. 
Kelebeğin kanatları Macar 

milli bayrağının renkleri c-laa 
kırmızı • beyaz - yeşil renk
lerini tam sırası ile ihtiva 
etmektedir. 

Şimdiye kadar ilim Alemi· 
nin böyle bir kelebekten 
haberi yoktu. ilk defa keıf 
olunan bu mahlüka il tin ce 
_ilmi ismi olarak Giralop 
Hungarius verilmiştir. 

-o-

Yelkenli deiir 
men olur mu? 

Portekizde yel değirmen
den ziyade yata benzerdi. 
Çünkn kanatları tahtadan 
olmayıp yelken bezinddn ya
pılmıştır. Rüzgar beze çar
par ve kanadı döndürür. 

---------
Dr. Fahri Işık 
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B~ş sene sonra birbirirııe 

rastladıkları zaman yine es
ki günlerin hararetiyle ku
caklaştılar. 

Birbirlerinden ilyrı geçir
dikleri seneler aralarındaki 
sevgi bağlarını gevşetmemiş
ti. 

Fakat bir takım hayah 
mecburiyetle mekteplerini 
bitirdikten soora yollan ay
rılmış uzuu zanıan birbirle
rini görmemişJerdi. 

BugOn müşterek bir ah
pap evinde karşılaşıyor tar
dı. 

Lale mektep günlerinden 
kalma canlı hareketleriyle 
mütemadi.vea konuşuyor,ay
rı geçirdikleri beş senenin 
kendine ait taraflarını at!la
tıyordu. 

ilhan, ondan daha sakin 
olma1da beraber Lile kadar 
memnun olduiu yüzünden 
belliydi. 

Her ikisi de asıl ziyaret
larinin sebebini unutarak 
birbirlerine döndüler. ikisi 
de evlenmişlerdi. 

Hayatlarından memnun 
görünüyorlardı. 

Şimdi mektepte geçirdik
leri altı seneyi tekrar yaşı
yor gibi hatıraların içine 
dalmışlardı. 

Bazan ufacık vakalara 
uzun uzun gillliyorlar, o za
man yaphkJarı muziptiklere
şimdi pişman oJmuş gibi-baş
larını anlatıyorladı. 

Nöbetçi muallim yatakha
neyi dolaşıp çıktıktan sonra 
kafalarını yorganlarının ara
sından çıkarır, geçenin ıeç 
saatlarına kadar konuşurlar· 
dı. 

Ktiçllk sınıflarda bu ko-
nuımalarıa mevzun tabii 
çok basitti. 

Yaşları büyüdükçe bu 
mevzular da büyümeğe, ge
nitlemdie batlamış, nihayet 

ister GOi, ister Ağla 

Yazan: Nezihe Araz 
son ıınıfa geldikleri zaman 
gözlerini yatakhanenin derin 
karanlıklarına açarak istik· 
bali aramı Jardı. 

Ne olacaklardı? işte mek
tep bitiyor. 

Bundan sonra yüksek tah
sil yapmıyacaklarıua göre 
:ıcaba bayat onlara ne gibi 
yenilikler hazırlıyordu. 

ikisi de mektepten çıkın
ca evlenmek istiyorlardı. O 
zaman hürriyete kavuşacak
larına, hayatın bütün kapı

larının memnuniyetle onlara 
açılacağına inanıyorlardı. 

Fakat, intihap ettikleri 
hayat tarzı ikisinde de baş
ka başkaydı 

Ihsan : 
- Benimki zengin olmalı 

diyordu. 

Yoksa, bir de geçim der
dine düşersek vay halimi
ze. 

Ben hiçbir zaman kendi
mi çoluğa çocuğa karıımış, 
kendinden başka dnıiinecek 
daha bir çok şeyleri olan 
bir kadın gibi görmek is
temiyorum. 

Bütün bir gençliği çocuk 
dadılığı yap•rak geçirmekte 
eiç bir zevk yok. Halbuki 
dllnya tanımamız icap eden 
bi: süşü zevklerle dolu. O 
zaman gözlerinin önüne bü-

yük mağazaların vitrinleri, 
otomobiller, seyahatler, el
maslar geliyor, dudakları 

kendisine bu güzel şeyleri 

temin edecek olan muhayyel 
bir erkeğe gülllmsüyordu. 

ilhanın bu husustaki ha
yalleri sadeydi. O sevdiği , 
bir adamla evlenmeği tart 
koşuyor, küçük güzel bir 
eve, ihtiyaçlarını temin e
decek kadar paraya razı 
oluyordu. 

·Sonu yarın-

Düğün hediyesi ne 
olmalı imiş ?! _____ .. ____ _ 

- Bizim 8. Ali Öıür, bu hafta evleniyor. Kendisi çok 
aziz dostumdur. Ona kıymette ağır, yükte hafif bir hediye 
almak istiyorum. Ne tavsiye edersin, karısına bir pırlanta 
küpe mi, ycksa ipekli bir odtt takımı mı? 

- Bunların hiç biri değil. 

- Peki ne alayım ki onu fevkalide sevind· 
- Bir çuvat -bu zamanda siyah elmas değe 

kömür al azizim, bir çuval kömiir. Bu zaman 
ha kıymetli ve ondan fazla nıakbule geçecek, 
hediye var mıdır aaıuyorsun ?! 

- Hakhsın dostum, bu benim aklıma gelmemişti. 
Sen d~ ey okuyucum bu bu luıa ve tavsiyeye: 

ister GOi, ister Ağla 
-----...----------.... --------~--------------------. -$ 

MiLLi PiYANGO BiLETLERiNiZi 

Bir şehre gök
ten balık 
ya2mış 1 

Italyada Pirano körfezi ve 
şehri iızerioe geçen hafta 
gökten balık yağmıştır: Ahali 
sokaklara dökülmüş ve canlı 
canlı kaldırımların üzerinde 
çırpınan balıkları toplamıı
lar. 

Herkes götürebildiği ka
dar balık toplayıp evine gö
türmüştür. 

Bu garip hidise gökten 
inen nimet hakkında yapılan 
tahkikatta şiddetli bir fırtına 
esnasında körfeze inen bir 
hortumun denizin su1ara ile 
beraber birsok balığı hava
ya çıkarmış olduğu ve son· 
radan balıkların şehrin üze
rine döküldügü aalatılmıtbr. 

Birkaç dakika devam edn 
balık yağmuru esaaıında 
dökülen balıkların mıktarı 

yüzbialerce tahmin edilmiı· 
tir. 

-o-

Cenubi Afrika. 
da koyun hırsız 
lıiının cezası 
Bazı meaıleketlerde, bazı 

cürümler için mücrimlere 
verilen cezalar, diğer mem
leketlerde pek garip gör&· 
nelilir. Netekim cenubi Af· 
rikada, bir koyun hırsızı, 

ciirmil sabit olduğu takdir· 
de, çaldığı koyun baıında . 

olarak- bir fıçı tizerinde bet 
saat ayakta durmaya mah· 
küm edilir. 

-o-

Eski Çinlilerin 
puslaları 

Eski Çinlilerin puılalan 
cenubu gösterir. 

Çinliler bu puılaları zarif 
ve orijinal ıekillerde imal 
ederlerdi. 

Resimde gördilğtlaüz, eliai 
ileri değru uzatmıı adam 
bir puılanın ibaresinden 
başka biri ıey deiildir. 
Elile cenubu itaret etmek
tedir. 

Yasak edilen 
harita 

"Mittermeerlander" Alman
ca haritanın memlekete ıo
kulmasının yasak edildiği. 
sözü geçen haritanın öğret· 
men ve talebe eli.iıde bulan
d urulmaması Maarif vekale
tinden tamim suretiyle mek· 
teplere bildirilmiştir. 

(SAADET) 



SAHiFE 4 

Yunanlılar 
Tepedeleni 
Sardılar 
--o--

Radyo gazetesine ıöre 
merkezde Timori~a kıımın· 
da italyanlarna ıiddetli mu· 
kaYeme tine raimen Yunan
lılar bir~ok mevziler ye 111e•· 
kiler ele reıirmiılerdir. 
~enupta Kiliıuraya doğru 

hareklt inkiıaf halindedir. 
Kilisura iiıerindeki Yunan 
taıyiki artmııtır. Yunanlılar 
Tepedelen şehrine iki kilo
metre yaklaımışlardır. Bu 
ıelıria batıııada ve şimalin
de ilerliyen Yunan kuvvet 
leri Gaıi mevkiini iıgal et
miıler, Griva ve Lopis dağ· 
lan arasında çok mlihim bir 
reçit noktası olan Frapriyi 
ele geçirmiılerdir. 

Bardiya muharebeleri de
Yam ediyor. lngili1ler yeni 
takYiye kuvvetleri almakta
dırlar. 

Bardiya etrafındaki çem
ber biraz daha daralmakta
dır. 

Burada İtalyanların az•n 
mukaYemetleri tallmia edi
Jemeı. 

ltalyanlarıa ıeridea bir 
taarrm yaparak Bardiyaaın 
yardımına gelmeleri de bek
lenemez. 

Zira bu taarruz uıua bir 
zamana mütevakkıftır. Ayni 
zamanda Bardiyadaki kuv
Yetlerin seri bir huruç ha
reketiyle Tobruka çeki!me
leri de ıayri mlimkiindilr. 

Yunan filoıu 9500 tonila
toluk Averof zırhhıiyle se
kiz modern, dört kiiçik 
torpido muhribini, 13 tor-
pitobotu, altı denizaltı, 4 
maya gemisini ve dört hü
cumbotunu ihtiva etmekte
dir. 

Averof 23.5 luk dört, 19 
lak ıekiz topla mücehhez 
e.ki bir zırhlıdır Yunanlılar 
daha ziyade muhrip filotil
laıına ehemmiyet vermiıler· 
dir. 

Sekiı tane modern mub · 
rip 1300 tonilatolaktar. Ve 
banlar 12 şer pulak dör
der topla mücehhez olup 
35-40 mil arasında s&rati 
hiizdirler. Muhripleripleria 
dördll ltalyada, ikiıi ingil
terede. diier ikiıi Yaaanis
tanda yapılmııtır. Biner ton
luk daha kiiçO~ muhr:,ı•~r 

32 mil sürat c:dirle ·. Oo üç 
torbido botun her bi.ıi 200-
308 toa bacmindedirlc:r , 

--o--
stanbulda sa

de yağı ve za
hire stokları 

-·-
lstanbul - Fıyat rnüraka

IM komiıyoau sade yai Y• 

•bire tacirlerinden ••Ycat 
lloldan Ye fiyatlın llıkkında 
'ir liıtı iltıdi. 

•çörçil ltalyan Türk kara su-• t$EHiiiffieiiLEei !1 ZABiTi HIBERLEll 
milletine hita- larında batmış 1.~ ~~a:Sl~~ 
binda diyorki: gemilerin Kömür 

enkazları Hakkında --o,--
-(Baıtarafı birinci Sayfada)

yunduraiundan kurtulduiu 
içia sevinç duymuıtuk. 

Geçen harpten ıoara 15 
Hn• doıtunaz olmuıt•k. 

$imdi i1e harpteyiz. Bizim 
orduları· impıratorluğauuzu 

parçalayor Ye parçalaya
caklardır Ye şimdi dahli\ çok 
yakından kapııa•aiız. 

Bunun ıebebi nedir ; 
- ltalyanlar ; bunlar tek 

bir adamın hatasıdır. 
lagiliz imparatorluğuna 

ıaldıran, Afrikanın aempati
sini kaybeden hep o adam· 
dır. Vakıa o adamın on se· 
kiz senedenberi İtalyan mil
letinin mukadderatını idare 
etmiı olmasile büyilk bir 
adam olduğunu kabul edi
yordum, fakat papalığa, 
kral banedaaıaa ve İtalyan 
halkının iradeıine kartı du
ran, işte o bir tek adamdır. 
İtalyan tarihinin faciaıı iıte 
buradadır. Ve ba cani ora
da batınızda duruyor. 

Şimdi size soruyorum! 'Sa 
ite ne için karıttınız? 

Yunaniıtana idiliya ae 
için teıebblı ettiniz? 

Aciz yaziyete dtıımüt 
Fransızlara taarruz etmeğe ne 
lüzum vardı? inıiltereye kar-

ı• harp etmeie ne ltiaum var
dı. Franıa cumhuriyeti dit· 
m&şt6r. Fakat Fransa tek
rar kalkacaktır. 

Siz, belki de bu ıualleri 

bu teıebbiiılerden evvel ıi
ze kimse da nıfmadı, kimse 
fikrinizi sormadı, İtalya kral· 
lığı ile İtalyan halkı ve or
dusu, artık açıkca bunları 

sormalıdır. 

Şimdi artık aramızda ha
yat memat meselesi vardır. 
Size yalnız ıunu söylerim ki 
ben Çörçil, harp olmaması 
için elimden geldiği kadar 
çalıştım. 16 mayıı 1940 da 
Fransa harbe devam eder
derken Sinyor Mu110Jiniye 
ıu masajı g6nderdim: 

.. Komada iken aramııdaki 
müıakereleri hatırlıyorum. 
Size hOsaii niyetle hitab edi
yorum. lagiliz ve İtalyan 

kanlarının nehir gibi akıta
rak kavramızla Akdenizi 
z e' e garketmeği arzu 
etmiyorum. B aaun için kan 
dökülmesine mani olmağa 

çalaımaz mısınız? 

Eğer siz her halde kan 
dökülmesini istiyorsanız, ben 
tabii mani olamam. Ben hiç 
bir zaman İtalyan milletinin 
diişmanı değilim. Anapada 
biiyiik malıarebeler devam 
ettiği ıu sıra l•rda İngiltere· 
nin tek batına kalıa bile 
azminde dönmiyecek ve 
nihayete kadık ridacaktir. 

Amerika hlkl•eti biıa 

llıı•ı•I•• yardı•• yapaeak
br. 

--o--
H•ıuıi kanunlarına rire 

gümrük resminden muaf ela
rak T&rk bayratı altına gir
dikten sonr• Tlrkiye kara 
aularında batmıı elaa ıemi
lerden çıkarılarak muafiyeti 
haiz olmıyan yerlerde kulla-
nılmak &zere memlekete ıo· 
kulmak istenilen eakazlann 
giimrnk resmine tlbi tutul
maıı kararlaıtınlmııtır. 

--o'----
Halka tevzi 
olunacak el 
tezkih ve 
çıkrıkları 
--oı--

il saaayiiain teıvik ve 
inki,afı için alınacak tedbir
ler etrafında lktısat Veka
leti hazırlıklarnıa devam et· 
mektedir. 

Halka tevzi edilmek iıere 

_.,_ 
Hazirandan şimdiye kadar 

lımire 4,414,11' kile odun 
kömiirl relmiıtir. 

Orman mil.iürllğiain ka 
naatiae ıöre eier mlllaakat 
belediyeleri lzmire klmlr 
retirilmeıine mllaade. eder
Jerae ve deaiz yeliyle de 
muntazaman kömür ıetiri
Jirse izmirde kömürOn beı 
kuraıa ıablması mlmkün
d&r ve bu fi•t ki>mllrclleri 
tatmin edecek bir derece· 
dedir. 

--o--
Fiyat müraka
be komi~yonu 

-o-

Fiat mürakabe komisyonu 
buıün sabahleyin saat 16 da 
valimiz B. Fuad Takıal'ın 
baıkanhğında toplanmlf Ye 
mevcut evraklar tetkik edi
lerek karara bağlanmııtır. 

--oı--

yaptırılmıı bulanan 3000 teı- M I k 
glhın te•zii liıteleri hazır· es e tedri-
!anmaktadır. Vekilet, gene 
halka dağıtılmak &zere 3HG 
iplik çıkrığı yaptıracaktır. 

Tarih s ah;feleriade kalacak 
olan bu sözlerimden kork
tuğumu zannetme, yalaız ri
ca ediyorum harp işareti 

v~rmeden evHI iyice diitll· 
nDnllı. 

Bu mesajıma 18 maytSta 
cevap aldım. 

Sinyor ma11olini eeYabın
da: 

"lngiltere ve İtalyanın kar
ı• karııya gelmelerine ıebep 
olan ıerait ve amillerden 
ıizin de tabii mallmatınız 
vardır. 

ltalya kendi denizinde 
köle ve esir kalamaz. Şu 
ciheti de nazarı dikkate al
malısınız. 

Eğer siz imzanıza riayet 
için Almanyaya iliaı harp 
ettiyseniz, bizim de Alman-
larla imzalanmıı bir maahe
demiz mevcuttur. 

ltalyanlar; gi>rOyorsunuı 
ya sulhO kim istiyordu? bar· 
be kim tara hardı? Ba me • 
sajımdan anlaııhyor. 

Harbi iıtiyen yalaıı tek 
bir adam. 

Ma11olini İtalyayı nereye 
ılrlkliyecek? Massolini ne 
yapaeaktır? 

Brenaerdea barbarları 
yardıma mı çatıracaktır. 

BOtün bu feliketleria ıe
bebi tek bir adamdır. Fakat 
İtalya balluaın kendi ma-

kaclderatıaı tayi• edec•ii 
r•• pek yaluadir. 

sat umum 
müdürü 

o 

Maarif Vekileti mesleki 
tetriut umum mildir& B. 
Rllıt& tebrimize relarek kız 
en•titOsil ile un'at okallarıaı 
tetkike baılamıflır. 

Ankara 
Radyosu 

-o--
18.00 Proiram ve memle

ket saat ayarı 
18.03 MOzik : cazbant pi. 
18.30 Konuıma (Çiftçlaia 

ıaab) 

18.45 MDzik : Çiftçiaia •
atı 

19.00 Mlzik : Kemaala 
devrialem 

19.30 Memleket saut 
ayan ve ajans haberleri 

19.45 Mllzik : Faııl he· 
yeti 

20.15 Radyo 1aıete1i 
20.45 Mlzik : Kantık pr

gram-Radyo kime ıaı be· 
yeti 

21.30 Koaaıma 
Hukuk ilmini ya7ma lza· 

ramu adına Asım Raaca• : 

.. Aynlık Ye bota••• laalia· 
da çocutun Taziyeti" 

22.30 Memleket ıaat &Ja• 
n Ye ajanı haberleri, bor
salar ve fiatleri 

ı2.45 Mlzik : Radyo u· 
lon orkeıtraıı 

23.00 mlıik : Cazı.ant pi. 

23.,5-ı3.30 Yarıaki pr•i
ram •• llllpaaaı. 

Zehirlenmek 
Deniz r&sumat barakası 

da Ruıumat muhafaza ala 
yında ~andalcı Haua oil 
Ahmet yaktığı maaıah 
rakaya aldıiı sırada 
men yanmıyan maaıaba t 
sirile zehirlendiii halter 
lınmıı •e derhal haıtaba• 
ye kaldırılmıtbr. 

--,o-o--

Yaralamak 
lkiçeımelik caddeıia 

Sabri oğlu Fehmi, altı ay 
danberi metres bayatı ya 
dıklan Mutafa kızı Zeya 
bia kendiıiadea aynldıjıa 

dan muğber olarak meıba 
reyi bıçakla kalbiaia altın 
dan yaraladığındaa yakala• 
mıfbr. 

--o----
Dövmekvep 

ra almak 
iddiası 

Stlt daml•11nda Ali oğl 
ıabıkalı Fettah Salim ojl 
Salih ile aralarıada çık 
kayrada Salibi d&Ydlil • 
1 S lira paraıını da aldı 
iddia edilmit Ye 
kalanmıttır. 

--o,--
Kız kaçırma 

lkiçeımelik 555 ci sokak 
Allettin oğlu Kemal Sali 
kızı Fatmayı kaçırdığı ıikl 
yet edilmiı ve ıaçlu kaçır 
c:lıiı kııla birlikte yakala• 
mııbr. 

o 

Kama ve b 
çak taşımek 
Kemerde lsmaii oğla Ali 

ele bir kama ye Ha1&D oil 
Saitte bir bıçak baluaara 
ahnmıthr. 

--o--
ihtikar 

Mimar Kemalettia cadd 
ıinde Hlaeyia oğlu k&m 
cll Yuıaf manral k6m 
nü 13 kurut• aatmak ıare 
tile ibtlklr yapbğıadaa J 
yalanmııtır. 

Tavsiye Ederi 
Havacılık ve ıpor mecma 

uının 276 IDCI 1&)'111 çıkmı 
br. Herkeıla seYdiii b 
değerli mecmaaJI berk 
taYıiye etmeyi bir bor~ Y 
bir ıeref biliriz. 

Çocuk 
Bakım evi 

Çocuk bakım ••İmiı 
12·940 tarilıiade• itillare 
12 dea 13 e kadar miraca 
at edecek olaa lluta '"ak 
lan maayeae Y• teuYi .. i 
lecıktir. 


